
 
 

 

 

 

 ا����� ا�ورو��� ا����د�� وا��������

 

 ا���� ا�ورو��و�ط�� 

ا�������� ا����د�� و ������س  

 وا��ؤ���ت ا�������

�2013�ر�ن ا�����/ �و���ر  12 – 11 �ر��و��   

�ـ��ـ�ـ$ن ا�#ــا!�  

 

ا�
��ر  �2013ؤ��ر  ُ��د .1��� � 
ر��و� ����د �ن ا����
 �أ�ل ا���و�ط ���#�$ و��#�ت ا�����س ا ����د

 و� &ذا وا ������ وا ������ �ا��ؤ���ت ا����#� وا��)�ت ا�'��� ا ����د&��دول ا��ر�ا��$  ا�ورو��و�ط
 ً�*+ ،�س �د�)� �#ل ھذه ا�����س أو ا��ؤ���ت ا����#��  $+ ��ن ��#�$ 
�ض ا������ت وا���ظ��ت /�ر ا��&و�

 ا�ورو����ط��ا�ذي �م  1995إ��ن 
ر��و� ���م ا���در �ن ا��'و�ض  
�و�بھذا ا ����ع ُ��د ، و�د و�ط

���7 ا���� �����د �ن أ�ل ا���و�ط � �&رھم ا���ر&�� �دم ا����ر&ون  .��د�ده +$ إط�ر ا ���د �ن أ�ل ا���و�ط


��$ ���ن *��+�)م و���ھ��)م +ا8وا����س ا ����دي وا �����$ �. $ ���ح ا���

 

$�����ق ا�����
����ق  ���+  
 

ا��$ �?<ذ �&ل ا���= ا��
��ر أو /�ر ا��
��ر  ، �واءً ن ا����ر+ون ���* أ���ل ا�'�ف �� ا���ط�� ا�ورو��و�ط��ُ�د� .2
، ا�����= ا��د�$ و �ن طرف ا�دو� *د � أو أ�د�و�و����  &ذاوإرا� ا�د��ء 
دا+= ا��
�رات د�ا��را��ت ا��ر�

 أو ا���ف ��
����ق 
?���ل ا���ف ا�<�رة، +Bن ا����ر&�ن  .ا�وا*A ا���&ريوا�� ���
رونو+�� �ن أ�')م 
�دة 
 ،���ن ا�
ر��ء  ه*���� أ/�ب��د ا�ذي ��و*= +$ �ور���ث ا����ر&ون، +$ /��ب ا����ن أط'�  و�ن ا��د� ��& 

دء � �؛ا�ا��)�ت ا����� ���د#�ت ا �����

�د ا��� .3��
، +$ �ور�� ا�ظروف ا��ر&ون 
?���ل ا�����= ا��د�$ وا��ط�ع ا����8$ وو��Fل ا��8م +$ ��ا�دول و
��ث ا����ر&ون+$ ھذا ا��دد، و .ا����ورة  G�� $ر ا�د�م ا����$ وا���دي  ����دةا�����= ا�دو��ا8*�+$ و�و+

 '��ن��
�دان ا����*F��� ن؛�� ا��ور

ا��<دام ا� �د�ن ا����ر&ون .4��� G�� � ا�&���و� وا���&ر��رارات ا ��#�ل ا�&��ل � ونط��
و�، ا�ھداف ا��د�
 ا�دو�$؛ا�����= 
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��G  و�ؤ&دون، ا���ط�� ��زا�د �ن دول �� �دد ��زا�دة �ن ���2 ا��-�ك �0وق ا!���نا���دي ا����ر+ون �#�و�-م  .5
�ذ �ء. &�� ��#ون ا��&و��ت���)دف ا��� +$ ��ظ�)�، وا��$ ا ��)�&�ت و*= �د �)ذه*رورة '�� G��  ا���و ت

�ا ��راف 
����وق و 
�&ل ��م و&��ل ا�د���راط*������ �
، ا�/�ر و /�ر ا���Fز���� �
ا����وص ���)� +$ و��

�� +$ ذ�ك، 1948ا���8ن ���م  ا�����$ ���وق ا��8ن ���� وا���و ا���وق ا��د��  ا���وق ا ����د�وا �����

 ا�واردة و�
)� +$ا�#��+ ؛و ا�
رو�و&و ت ا�������� ا�
رو�و&و ت ا8��

 ا����ر&ون ��ث .6�����ق ا�<�ذ ���= ��G وا�����= ا�دو�$ ا���ط�ت ا������ �ر ا��ز�
داFم ���راع �ل ��دل و ا��دا
$����$ ا�'��طFا�8را G�� رارات�درة +$ ھذا ا��?ن. أ��س �� ا��م ا����دة ا�

��� ��ط�ا��د�$ +$  ا��$ �وا�))� ا�����= 
��'رص وا���د��ت ����ق و+�ا���ط�ت  ��ؤو���ت و&ذ�ك، ا�ورو��و�ط
���� +$ ھذا ا��دد ا��

��G ا�ر/م �ن �����= ا��د�$ � ������د�دة و ��ظ��تإ���ء و��و ار����)م �ن ا ���رار +$  ا����ر&ون +ُ���ل .7

 و�ود�����ز�ز ا��وار  ا��$ ��وم 
)� ھذه ا���ظ��ت &�� �د��ون ا��
�درات، �ط��ن دول ا�� &#�ر +$ ظروف 


�دھم و �= �&و� ا�وط�$ K��ر����� ؛ا���و ت ا��

�ر أ�7-م �ن +ون �'ض ا�0+و��ت � ��5ن ا�0ر��ت ا�������ن �'�ر ا����ر+ون  .8
 ا����= وا����
�� +$ ذ�ك �ر ،
، وإ���ء ا������ت، و���و��)� �ر�� ��ل �� ا��)��
�� +$ ذ�ك ا���ظ��ت ا ����� ،�ظ��ت ا�����= ا��د�$ ا������

ا��&و��ت ���ز�ز ا��وار ا �����$ &?داة ���&م  &�� �د�و ا����ر&ون�#ل ���
�ت ا����ل و��ظ��ت أر
�ب ا���ل، 
 ا�ر��د �������ت ا����؛


ر .9��
�����)م �ن  ا����ر&ون G�� ب�� L�? $

�دة  �ط��
ا� ا ���د ا�ورو
�ق
 ا��&�م ا������ �ط����
ا��ر��ت  
� ا����� ؛وا���وق ا�'رد

10.  $+ L
 وا��ؤ���ت ا����#� أن ���� وا ���������رف ا����ر&ون 
��دور ا����$ ا�ذي ��&ن ������س ا ����د
�ن ا�����= ا��د�$ وا�����= 
�&ل ��م، و�د�و ا����ر&و
ا�����س ن �&و��ت ا���وب �<�ق إ��� �وار وإ���د �وا+ق 

  أو ا��ؤ���ت ا����#�� وا ������ .ا��ؤ����$��G ا����وى 
)�  وا ��رافا ����د

 ��ز�ز �درات ا�����= ا��د�$ و� .11���Lا����ون  طو�ر�ؤ&د ا����ر&ون ��G أھ�
؛ �����ن ا���ط�ت ا��
 و

�����ق 
��و*� ���ا � إ���ء ����سآ+�ق ا�راھ� و و+� وا ��������د� 

���ر ا����ر+ون ا�����ه إ�: ����ق ا���+� ا�ورو��و�ط�� ������س ا����د�� وا�������� ا�ذي �م ا����ده #$ل  .12
+$ ���ن، وھو ا��ر�=  ��2012م  ا���� ا�ورو��و�ط�� ������س ا����د�� وا�������� وا��ؤ���ت ا�������

��$ ���8ء و�وط�د ا�����س اF؛ا�ر� +$ ��ط� ا�ورو��و�ط� وا ��������د��  

13. ��O��� $Fرب &�� ُ����ون 
 +$ �دول أ���ل ا����س ا ����دي وا �����$ وا��F�
ذ&ر ا����ر&ون إدراج ا��*��� ا�
؛�
 ا�����م ا���و� أ�*� ا���ل ا�ذي �م إ���زه 
ط�ب �ن ا���ھل ا��Oر
$ ��G ا���وذج ا��د�د +$ ���

ا����س ا ذ��G أن ھ ونؤ&د&�� �ُ  ا�'��ط��$، وا �����$ ا����س ا ����دي ���راح إ���ء
 ����ر&ونوُ�ر�ب ا .14

L� $O ا ����دي و��
� أن ��*�نا �����$ ���� =��� ���Fطراف ا�ر�ا ؛ا�����= ا��د�$ ا�'��ط��$ �ن 

15.  ُ���$ وا �����$ ا����س ا ����دي ��ل ا����ر&ون أ���لوFد�ون &��  ا�8را����Fا���ط�ت ا�8را Gا ��راف إ� 
�� ؛ا�دو� دا<ل وا �����$ �����س ا ����دي 
��و*= ا ����ري ر��



- 3 - 

 

.../... 

16. �ذ&ر ا����ر&ون أ��ط ا����س ا�وط�$ ا ����دي وا �����$ ا��زاFري و��G و�L ا�<�وص إ�G ا����ع ھذا 

دأ ���طLا�ذي وا�<�ر إ�G ا�����= ا��د�$  
�س ا��ن ط�ب Fور � ا����دا� ا��ر�
ط &ذا ��)ور�إ���ء ��)د �����

 ا��م ا����دة وا������

 &�ف ��� ؛�2015دول ا����ل �� 
�د ��م ���'�ذ ا�ھداف ا�&�د

17. ��ؤ�دون  ��& ،$�����داً ذ&ر ا����ر&ون أ��ط ا����س ا ����دي وا �����$ ا��ور�?�  ً �ن ا��
ذو� ا��)ود  ��������
 �ري �دى ا��&و�؛دوره ا ���

�ذ&ر ا����ر&ون ��ل ا����س ا ����دي وا �����$ ا�رد�$ طوال ا���، وا�ذي ��د�ون �L &ل ا�د�م؛ .18 

���= ا����ر&ون ��ر ��G إ���ء ���س ا����دي وا�����$، &�� �د�ون إ�G ا����Fف ا����س ا ����دي  .19
 ا��و��$.وا �����$ ا��
���$ و�'��ل ا����س ا ����دي وا �����$ 

����ق ���  ھذا ا ���د +$ ا�����= ا��د�$ و���ر& � ���د �ن أ�ل ا���و�ط
 و+

ا��'داد ا���0د �ن أ�ل ا���و�ط �د�> ا�����س ا����د�� وا�������� وا��-�ت ا�����7 �� �ن ُ��وه ا����ر+ون  .20
ة، 
د�م �ن ا ���د �ن أ�ل ا���و�ط، ���ز�د �ن . &�� أن ھذه ا��)�ت �دُ�و�5لأا���ط� ا����د�� وا�������� ��+ل 

$+  ���ر�= ا ���د �ن أ�ل ا���و�ط �����ھ� +$ ����)� و��طو�ر إ���س ��&��)�  ا����ر&�
�ن ��د�د و��'�ذ و���
 �'�Fدة ا��ؤ� ن�د� وا �������رات ا��&�ن. و�ن ا��ر/وب +�L إ���د ���ھ� أ&#ر ��ظ��� و���ظ� ������س ا ����د

؛� ا�وزار

 وا��ؤ���ت ا����#� ��G ا���داد ��م  .21� وا ������ ������س ا ����د� ا�ورو��و�ط&
و�ؤ&د ا����ر&ون أن ا��
، و� ��ون 
�&ل و#�ق �= ا���� ا���� �����د �ن أ�ل ا���و�ط.������)�ل ھذه ا����


�ل ا��O�� ت�� و��د� ا���&رو ا����د����
����ق  ���و+� �ب 
���ل و��وب ��ط� ا�ورو��و�ط

�ض ا���و�ط. &��  .22

 ����ل و��وب ��ط� ا�
�ر ا�����
 � ُ��د أو�و� ا���&رو ا����د���� ��ؤ&د ا����ر&ون أن ���ُ
ا��)ذه ��ب �� ا�
��د ��*�ن أن ���F�
 وا�� �وأن  ا ���������� �دة، و<*= ��و&�� ���ب أن  ا��$وا����د

�= ا��)�ت ل����� $+  ا�'���� وا ������ ا�����= ا��د�$؛ ا ����د

23.  ��ن ا ���د ا�ورو
$ ودول ��وب ا�
�ر ا���و�ط +$ ا����
��ب أن ُ��)م ا�'����ت ا����رة  Lؤ&د ا����ر&ون أ��و
 ا�راھ� �&� ا�طر+�ن، وأن ����')� �= ا�����A ا���� ا����دا� و<�ق +رص ��ل، &�� ��ب �&�
���ل آ���ت ا����

 وا����ر& �ن طرف ا�����= ا��د�$، ا�ذي ��ب ���L أ�*� أن �&ون ��G اط�ع 
)ذه ا �'����ت وأن ���ط�= ا����ھ�
 ������)� و 
�ور�)�؛���� $+ 

 و<� و�ؤ+د ا����ر+ون ��: أن ا��-ود ا���ذو�� �� ���ل ا�����7ت ا����رة ��ب أن �+ون ��رو�� ������ ا!�داع .24�

�&�و�و��� ا����و��ت وا ��� ت   ا��ر�
ط� ا������

د�م ا�
�ث وا��طو�ر +$ ���ل ا������ت ا��
�&رة، و�طو�ر ا�

 ا ��#��ر ا���
$ ا��
��ر؛�� +*� �ن �طو�ر ا�ر+= �ن �

 ر �ن ا����ب�'دد +�� �+�ن �� #�ق �رص ��ل ا��را+� ا����د�� ا�'�ر ا����� �� ن��: أ ا����ر+ون و�ؤ+د .25
، &��  ��30ل أ���رھم �ن  ��ن ا��&�ن٪ �ن 58ا���وب ��و  ��ث ���ر&ز +$. ��: �75� ا��0ر ا���ض ا���و�ط��

 ��ل ��G �دى ا���وات 18��ب <�ق ��ون +ر��  ؛ا���ر ا���د�

�رةو�ؤ&د ا����ر&ون ��G أن  .26O��ط� وا��$ �و+ر +$ ��ظم دول ا��ا��ؤ���ت ٪ �ن 90وا���و�ط ��#ل  ا��ؤ���ت ا�

وا���و�ط� �ن ا�'��ر ا��ؤ���ت ا��2رة +�� ��ب ا����ر �را�> ر��دة ا����ل ود�م ا��د�دة، ا���ل ��ظم +رص 
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�ن ا ���د ا�ورو
$ ودول ��وب ا������ �� ا��را����� ا����2ل
. و�ؤ&د ا����ر&ون &ذ�ك ��G أن ا�'����ت ا����رة 
=� ��ر ��ددة �د�م ا����و ت ا��Oرى وا���و�ط. ا���و�ط ��ب أن �&ون ��واز
 ا�<�ذ �دا


O$ ��)ود د�م روح ا��
�درة أن �)دف إ�G إزا� ا��واFق ا��$  .27���ل ا�و�وج إ�G ا��ؤ���ت�طو�ر ُ���ق و(�� �، و<�
 ا���و�ل وا����و��ت؛

�ض ا���و�ط�ن وُ��وه ا����ر&ون  .28
���S "ا�را��وس �رواد ا����ل �#ل 
ر ،ا��وارد ا����� ����ون دول ا�
�ر ا�
 ��ت إدارة ا ���د �ن أ�ل � ��ل أ&#ر ��و����ا��
�ب"، �= ا��?&�د ��G *رورة د�S ھذه ا�
را�S *�ن إ��را�

 ا��د�دة ��د ��د�ل ا���#�ق ا�ورو
$  .	ا���و�ط���
O$ ا�<�ذھ� �ن <�ل ھذه ا��8را���و�ن ا�8راءات ا�و�G ا��$ 
��Fم  ���ون  ���ت���ؤ ا���و�ط$ُ Gرة���O� ؛)Small Business Act( ���2008م   ا��ؤ���ت ا�

29.  ،$
 ����#��ر ا����
 وا����طق أ�ل ��ذ�'� ا����طق ا�ر� إ�G و*���> '�
�ر ا����ر&ون ا ��
�ه #��0ث ��+ن و
�D ا����د ا������� أن ُ��-م �� ����� روح ا����درة وإ���ء ���> إ�����،�  ���* �'ز�ز ا�����ك ا������� 

 ؛ھذه ا����طق


ر ���را أ����� +$ ا��را&  &ونو���ظ ا����ر&ون أ�G�� ،L ا�ر/م �ن  .30����ل ا�ذا�$ Oدرة وا����
��ز�ز روح ا��
 ،���&ل ذ�ك +Bنا ����د    G�� �*� +$ ھذه ا����طق. &�� �ؤ&د ا����ر&ون أ�ا��ل ا����زة ����و
�ت ا ����د

�ن <�ل ا��)ود ا����ر& �ن �
ل ا��&و� وا��ط�ع ��� إ�: �ط��ق أ�5ل ��-�رات ا�'��ل وا�����0ت �وق ا�'�ل ا�0
 =�. و+$ ھذا ا��دد، ��ب ���� ؛ا��در�ب +$ ���= �را�ل ا����ةا�<�ص وا����
�ت ا�����

 وُ�ؤ&د ا����ر&ون أن ��G ھذه ا��)�ت .31���Fا�ر ���
��)� ا�'��� ا��?&د �ن أن ا��را� ��ط�
ق ا��)�رات و�����ت ا�<�
����ق  ���+ �، و<������ وا���F��ر ا�و�
(��Oدرة ا�����ذ  
����رب �ن ا�����ما�و�وج إ�G �وق ا���ل ��*�ن ا��دا


ل ��و�G�� L ا��)�دة)�  ���در�ب ���در����ن �وارد ا���و�ل ا��<��� G�� ت أن ���ل����
O$ �)ذه ا ��را���. و
�، و�و+�ر �ظم  ��#��ر و�و��، و��ز�ز ا�<د��ت ا��)���ف 
را�S ا��در�ب ا����� �= ا ������ت ا ����د��L، و�&

 ،�
ا��
�ب و*��ن �طو�ر ا��در�ب ا��)�$ وا��)�رات. و�د�م ا����ر&ون +$ ھذا ا��دد أ��ط �ؤ�� ا��در�ب ا�ورو
 ا�����م وا����� در�ب ا��)�$،&�� �����ون د�م �وي ��د إ��ح �

32.  ���
�درة ا8�����
ا���درة �ن ا ���د �ن أ�ل ا���و�ط ا��$ �)دف إ�G ��ز�ز » MED4JOBS«وُ��وه ا����ر&ون 

�ن ا��رض وا�ط�ب +$ �وق 
 ا��
�درة و&ذ�ك إ�G ��ز�ز روح ا���ل +رص ا���ل ���
�ب وا����ء وإ�G �د ا�'�وة �و���
 ا��ط�ع ا�<�ص.

 ا������ق 
و*� ���، و
�&ل أ&#ر ��د�دا ا�و*= ا ����دي وا �����$و+� �رأة +$ ا���ط� ا�ورو��و�ط

ُ�'رب ا����ر+ون �ن ���-م ا�'��ق إزاء �دھور �0وق ا��رأة �� ا�'د�د �ن دول ا���ط��، ��� �� ذ�ك ��ك ا�دول ا���  .33

رون �ن أ�')م ���� دول ا���ط����0وق ھ��� ����� ������ر�� �* ��-� +��ت ا��رأة، و�0: و�ت �ر�ب، ����* ��ُ ��& .

�ز *د ��= أ�&�ل ا����� G�� ء�*���
   ا��������ن أن ا��&و��ت ���ت ��درة ��G ا���د�ق أو ��'�ذ دون ��'ظ ا �'��

��ط ر+*وا ا����م Convention CEDAWا��رأة (
 ا����ء وا�ط'�ل �ن ا���ف أو أ�)م ���� G�� وا��$ ��ص ،(

�<ص 
ذ�ك، & ���+ ��� +$ ا��م ا����دة �ن أ�ل ��ز�ز و*= ا��رأة، و  ���د�م ا����ر&ون ا������ت ا��<��' ا���ر ��

�د ��م  �� � ؛���2015

�ُ و .34 K�
ر �12وه ا����ر&ون 
�����د ا��ؤ��ر ا�وزاري ا����$ 
���رأة 
��ر��
 ا ���د �ن أ�ل  2013 أ��ول/��
ر��

���L ا
��ن و�����ت 
�ض ا��&و��ت +$ . �<���$ا���و�ط، وإ�رار 
�ن �� ��ء +$ ھذا ا�
�ر 
�&�)م ����&رون ا�����ض ا�&
��'�ون ا ��
�ه إ�G أ�G�� L ا�ر/م �ن �زا�د ا��)�&�ت ��وق ا��رأة و�دھور و*���)�، +�د +��ت ا��&و��ت  ��& ،ا���ط�

 +$ ا����ل وا���وب ��G اWن � +$  ا�وط����ر &'
 ا����ن ��)� +$ ا�<�ذ �دا�
 ا��������ت ا�وزار

د�م ا��رأة و��'�ذ ا�
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����ت و*��ن وا�ط�
ول و�را&ش. 
 �#ل ا ���د ا�ورو
$ أن �ز�د �ن د��)� ���'�ذ ھذه ا��
O$ ���)�ت ا�'��� ا�دو���
�ذھ�؛'�� �
��� 

 ا��رأة �ن طرف ا�����= ا��د�$  .35� �ن �رب �و*��

�G أداة   /�G ��)� ����ر� ا�*Oط و�رى ا����ر&ون أن ا�����
 ��G دول ا���ط�؛

�� ا�����* ا��د�� .36 ��Fذ�-� ا���ظ��ت ا������ �و����ق ا��-ود ا�� �����  و�� ھذا ا�دد، �0�ُ� ا����ر+ون ا������
 ا��$ ا���د�)� 
�ض ا��&و��ت و&ذا ا�*Oوط �ن 
�ض ا��ر&��ر ا����و�
 ��و�)م *د ���ت ا���و�L وا��دا����ت ا�د

�د ���ر& ا��رأة +$ ا����ة ا����؛��ر ��
 إ�G �ل أ��ط�)� وإ�G �د &� ا�را�

و��7ت ا����ر+ون ا�����ه إ�: أن ���وى ���ر+� ا��رأة �� ا���0ة ا����د�� �� ا���ط�� ا�ورو��و�ط�� � �زال  .37
��)ن +$ 2009$ ��م ٪ �ن ا����ء ا�����ت +25، �= ��دل أ�ل �ن ا��ل ��: ا�'�د ا�'����O�� م��، +Bن ��ظ�)ن 

�ن ا�وط�$ .0ا��ط�ع ا���م. &�� �ؤ&دون ��G *رورة �و+ر إح� ا��رأة ��G ا����و� �ن و*�#���ءات �و#وق 
)� و�د

 وا8����$؛

�ن 
را .38
 *��ن ا����واة +$ ا���ول ��G ا�����م �����ء وا�'���ت، وا��د �ن ا�'وارق ��S و�ؤ&د ا����ر&ون ��G أھ�
ا�����م 
�&ل ���وس  ا�و�وج إ�Gا�����م ا���د� �����ء وا��)�رات ا��$ �����ون إ��)� +$ �وق ا���ل، و&ذا ����ن +رص 

؛�'�
 �����ء وا�'���ت +$ ا����طق ا�ر����
 

�'���� ا�0+و��ت، �د�م �ن ��ظ�� ا�'�ل ا�دو���، إ�: ����* و�و��ر ظروف آ��� و�$��F ���رأة ا و�د�و ا����ر+ون .39
8�واء ا�ط'�ل و/�رھم ��ن ������د �دا��ر ��+���0 ا��0رش وا�����ز �����س ا����ر&ون إ���ء �را+ق <� ��& .

 ا��رأة ا�����، +*� �ن ا����د ��وق ا���ول ��G إ��زة ا��و� و��G ����د &ر�م. و�د�و ��و�دون ��ت ر��
 وا���ظ��ت /�ر� ا�<رى ���ز�ز و�ود ا��رأة +$ ھ��Fت و��ظ��ت ��=  ا����ر&ون أ�*� ا������ت ا��)��ا��&و�

 ا��رار؛

 �����رار +$ 
�دھم، &�� �ؤ���ت �ؤ&د ا����ر&ون 
�&ل <�ص ��G ا���و
�ت ا��$ �وا�))� ا��رأة ���8ء و .40�
��
 وا ���د ا�ورو
$ ���ز�ز روح � �دى ا��رأة؛ا�ر��دة وا��
�درة  �د�ون �&و��ت ا�دول ا����

، ؤ�د ا����ر+ون، دون �70ظ، ا��-ود ا��� ��ذ�-� ا����� ا�'��� �$��0د �ن أ�ل ا���و�ط ��'ز�ز ���ر�* د�م ا��رأة�و .41
�ن ا�����ن، &�� 
 ا����واة � ��ك ا��$ ُ��)م +$ ��ز�ز ا ����ل ا ����دي ���رأة، و��ز�ز �)S ��&��ل ��*�و<�

و�ط ����'�دة �ن ا��ؤ��ر ا��ز�= ا����ده �ول ھذا ا��و*وع  +$ ��رس �د�ون ا���� ا���� �����د �ن أ�ل ا���
���وا�ل �ن ا���ول ا�����  �����&ل ا����' ا�ذ&ر، وإ�G إ�راك ا�����= ا��د�$ +$ ا����ر�= &��� &�ن ذ�ك  2014

.��&�� 

  إ�G ا8دارة ا����دا������
����ق  �����وارد �و+�Fل ا���
 +$ ا�����

42.  ُ�ا�0ول ��: ا����ه 0ق �ن �0وق ا!���ن، +�� �د�ون إ�: ا�#�ذ إ�راءات ����� ����0ن  ���ر&ون ��G أنؤ&د ا�
 إ�+���� 0ول ا��+�ن ��: ا����ه؛


���وارد،  .43  ا��ر�
ط���Fا�ر ��#ل ا���&� �و��'ت ا����ر&ون ا ��
�ه إ�G أن ا���ول ��G ا����ه 
��ط� ا�ورو��و�ط
 
��'��م '' �&�ن ا����م ا�����ة ب ''ا�'��رة ٪ �ن�60�ث أن �� �� ��طن 
)ذه ا���ط�، &�� أن ��م ھذه ا���&�F��


�ر�؛ 

و�ؤ+د ا����ر+ون أن �درة ا����ه وا��و�رات ا������� وا�������� وا����د�� ا��� �ر��ط �-ذه ا�ز�� �وف �زداد  .44
  �وءا�

ب ا���رار ا���و ا��&��$ +$ ا��زاء ا���و�

ب �طو�ر �
�ض ا���و�ط، و
 �ن ��ط� ا�
�ر ا��وا��ر�
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�ر ا����ر&ون ��G *رورة ا����د �)S ���دد ��ر ا����<$ ا�وا*A. و�ذ�ك، Oرات ا��� وا�زرا� و�?#���� وا����ا��
�ن ا��ط���ت 8دارة ا����ه؛
��ت و���رك � ا��<

45. ،$�����ب، ��G ا����وى ا�� Lر ا����ر&ون أ����إ��را����� ��+���� ���'�ون �� ���ل ا����ه �0ت ر���� ا����د  وُ
 "&ل طرف ا���0د �ن أ�ل ا���و�ط����)�م ���= ا����د � 
 G�� ؤ&دون� ��&  .''L�'� ��F�� ����� *55رورة و

�ض ا���و�ط���ر+� ���ط�� ا�ورو��و�ط�
 ����م ��دل �����ه +$ ��ط� ا�
�ر ا����، ، ��و�ول إ�G �ر��K إ��را�
 أو /�رھ�، +$ ��� ا���دي؛� ا���و
�ت، ا ����د��� و��&ن أن ���ل ھذه ا��8را�

 +$ إط�ر و .46�Fا��وارد ا��� G�� ول��ن ا�دول ا����ورة ���'�ذ ��طق ا����واة +$ ا��
�د�و ا����ر&ون إ�G ا��وار 
 +$ ا���ول ��G ھذا ا��ورد؛ ا��رام ���*��ت ���س ا��ن ا���
= ��7م ا����دة و&ذا ا��رام ا��ق ا����$

�ن 
�?ن  .47Fواء ا����وُ��رب ا����ر&ون �ن �*���)م ود��)م ��دول ا����ورة ��ور�� +$ �<�و+)� �ن ��ث ا�د�م وإ
 ا���ول ��G ا����ه؛

�ط �ن ا��وار .48�
��&ن ا ����
 إ�G ا�ز��دة +$ ا�ط�ب ��G ا����ه +�ط 
��ز�ز    Lأ� Gه إ��
�ر ا����ر&ون ا ����د و
 G�� � أو�و'�
�ن ��G ا��&و��ت ا���ل ����ث � ،�= �و<$ ا�)دف ا����#ل +$  ���0ن +�7ءة ا��#دام ا����ها�����

 
��
 ٪ +$ ا���ط�؛30<'ض ھدر ا����ه 

 ا����ه،  .49�
O$ أن ��ب ا��)ود ��G �طو�ر �وارد ا�ط�� ا����ددة �#ل �����
���وازي �= �� ��ف،  Lؤ&د ا����ر&ون أ��و
�ق �و� ا����ر+ون أ�M� �5ن ��م �#�ص أ�وال إ�5��� ���0ث �ن �����ت �د�دة !���ج ا����ه�� &

�� +$ ذ�ك ���ط ،

 ��G ا����وى ا����$؛

50.  ��ذا �د�و ا����ر&ون ا��&و��ت إ�G ا ����د ��G ا ���د �ن أ�ل ا���و�ط ��د ا�ر+= �ن &'�ءة ا��<دام ا����ه &?و�و
�ن� ��G ا����و�����ث �'��ر ا�ري إ�G ا�&'�ءة، وإط�ق ا��ز�د �ن  �� ا�وط�$ وا8����$، و  ���� +$ ���ل ا�زرا�


�ث �ن �����ت �د�دة ���8ج ا����ه؛�� �� ا���و��ت ا��<

�ض ا���و�ط"  ا��$  .51

�ر ا���
 ا��وال ��ط�ع ا����ه F

�درة "�وا�) ��د��ت ا��و&� �ن أ�ل ���
وُ��وه ا����ر&ون 
ا+ق ���)� ا ���د �ن أ�ل ا���و�ط و&ذا 
���)ود ا��$ ُ
ذ�ت �ؤ<را ��واء� ا��ؤ�رات ا��$ ���<د�)� ا�
�دان و

�د إ���ء إدارة ا����ه 
�&ل أ&#ر &'�ءة �ن ا����ب اW<ر ���دود؛� �
����ت وإ�راءات ا������ ��� وا��ؤ���ت ا8��

�د�و ا����ر&ون  .52 Gر إ�� ا  ا��در�ب�و+� ���وظ'�ن ا����ر&�ن +$ ��'�ذ ا��)��ت ا���� وا������� وا�������
�ق �
دأ ا��ق ا����$ +$ ا���ول ��G ا����ه؛

�ط �� ذات ا�� وا�<�


����O ت واھ�����ت  .53 �ض ا���و�ط +$ ���ر�= �ر�
ط
�ن ا�
�دان ا��ط� ��G ا�
�ر ا�
�د�م ا����ر&ون ا����ون 
���&  �ن ھذا ا�<�ر؛ا�����= ا��د�$ و
���ر& 

 8دارة ا����ه  .54��ن ا�����= ا��د�$ وا������ت ا����
  ا�&
رى +$ �&�#ف ا��)ود ا����ر&��ؤ&د ا����ر&ون ��G ا�ھ�

ر �در ��&ن �ن ا�&'�ءة، و&ون &?
 +$ ���ل ا����ه � وا�وط�����)� �*��ن ��'�ذ ا������ت ا8����  ھذهوا����+ظ

. و+$ ھذا ا����ق، �د�و ا����ر&ون ا ���د �ن أ�ل  ا������ت ��
$ ا������ت��= +�Fت ا��&�ن وا��)�ت ا�'��� ا������
 ا���و�ط إ�G إ��� �وار ��ظم �ول �*��� ا����ه �= ا�����= ا��د�$.

�����ق 
)دف ��ز�ز ا����ل وإدارة ا�)�رة +$ ا���ط� ا�ورو��و�ط ��� و+

 �ن  اح ����0ر ا���ض ا���و�ط و+ل ا���ط�����ب ا����ر+ون +ل ا�#��Fر �� ا�رو .55�F��
ب ���و ت ا��
ور ا��

�دو��'، وُ�د�ن ا����ر&ون ا���Oل ا��)��ر�ن 

�� +$ ذ�ك ا�درا�� ا�<�رة ' � ،$
طرف ا��)��ر�ن ��و ا ���د ا�ورو
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 ا��)��ر�ن +$ �)ر
$ ا��<�ص، ا�ذ�ن ��ب إ�زال ��و
�ت �د�دة ���)م، &�� �ؤ&د ا����ر&ون  �ن طرف����� G��
 إط�ر ا ��رام ا�&��ل ���وق ا���8ن؛

، أ�رب ا����ر+ون �ن أ�7-م �'دم �درة ا�دول ا���5ء �� ا���0د ا�ورو�� ��: إدارة ���5 ا�-�رة ��+ل ��0م .56
 ھ�ر���� S(�� �)ذه ا���د��ت، أن �
ر ا�وط�� ��

ب ا�ط�
 ،$
��ب ��G ا ���د ا�ورو Lؤ&دون أ��ة ���ر& و

 ����ف ا�*Oط ا�ذي �وا�)L ا�دول ا�وا�� +$ ا�وا�) �= ا����د �)S ���ل �)ذه ا���?�، و  �'>�
و+��� وأن ��وم 
 ��)�؛� وا8دار���
 ���وا�ب ا�����
 

 ''و�� ���ق ��د�د ا�و���، �ؤ+د ا����ر+ون ��: 5رورة �'ز�ز ا����$��� وا��وارد ا������ �و+��� ''�رو��+س .57
 ، �����د ا�ورو
$، �#ل ا��رط� ا�
�ر������ وإ�ط�F)�، �= ا��رام ��وق ا���8ن، �)� إد��ج ا��وا�ب ا��<��'

 ا����ر&. و�= ذ�ك، +Bن و�
�د ا����ك، �ن أ�ل ��)�ل ����ق ا������ت ا�ورو��را�
 ا��وا�Z وا����رك وا����رة و
��ب ��G ''+رو�� Lؤ&دون أ�� ا�
ر���ن ا�ورو
$؛ا����ر&ون ��� &س'' أن �
�G ��ت و


?�رھ� و .58 �ن ا����ل وا���وب +$ ا���ط�
�ن 
�دان ا���وب و
 ��� �ول ا����ل +���� ����د�و ا����ر&ون إ�G ا����د �
�(�� � وا�#��+� وا ������ وا ����د����رة، 
�� +$ وا��$ ���ل ا�����= ا��د�$ و�?<ذ +$ ا ��
�ر ���= ا��وا�ل ا��

 ،���ت ��ظ� ا���ل ا�دو���'�  ��
ذ�ك ا ������ت وا���و��ت ��<��ف ا�دول، و&ذ�ك ا��رام ��وق ا����ل ا��)��ر�ن ط
 ؛143و  97
�� +$ ذ�ك ا�'����ت 

. و�د�و ا����ر+ون +ذ�ك ا���0د ا�ورو�� إ�: و5* ا����7ت ��Mن ا�-�رة وا����ل �* ا�دول �Oر ا���5ء �� ا���0د .59
�رى ا����ر&ون أن ھ��ك ��� إ�G إ���د إط�ر ��م �����ون �= ھذه ا�دول  ��& =�  �ا���و�ل ا�&�+$ ������ ا��*��� ا���

؛� ا���ظ� وا�)�رة /�ر ا��ر��� و�&�+� ا��ر

60. � ا�+ر&� ���د�د �ن ا�
�دان ا��ر� وا ����د� ا ������ ��ز�ز ا�����، و�ؤ&د ا����ر&ون ��G أھ�� وا���و�ط��
�د و&#�+ ا�)�رة �ن ��� ����� G�� ھذوا��$ �ن �?�)� أن ����د ،$
 ��و دول ��وب ا ���د ا�ورو���ه ا�دول ا�

�ن؛�
 و�&ن أ�*� ��و 
�ض ا�دول ا��ر&�ء ا���و

�ض ا���و�ط   ��و�ف +�ط ��G ا�� .61
��رة +$ ا���= و�ؤ&د ا����ر&ون ��G أن ا زدھ�ر ا�����
�$ ���ط� ا�
�ر ا�
 ���ل ا��<�ص وا��)�رات وا�<
رات، &�� ��ب ����= �#ل ھذه ا��
�د ت �ن <�ل �وا�<د��ت، و�&ن أ�*� ��G �ر

�= ا�طراف؛ا��ؤ���ت �� G�� دةF�'��
 �ن أ�ل ��ز�ز ا����ل ا�ذي ��ود 

، راھ�� 5د ا����ب ا��-��ر�نو�� ھذا ا����ق ُ�د�ن ا����ر+ون ا��0ول ا�ذي ��-ده أورو�� �ن �'ب و��ر�� و+ .62
�د�ون �&و��ت ا ���د ا�ورو
$ وا�����= ا��د�$ إ�G ا���رك �د�م ����ن إد��ج ��د ���)��ر�ن +$ ا ���د  ��&

.$
 ا�ورو

 Sر���

����ق  ��� TRESMED 4و+

63.  ُ�رو
$ ���د�د ا���روع ، &�� �د�ون ا ���د ا�وTRESMED 4ؤ&د ا����ر&ون ��G ا����SF ا���دة ا��$ ���)� ��روع 

، ا�� وا ������
رون وا���ل ��G *��ن ���ر& �د +��� ������س ا ����د����ر&�ء +$ إ���ء و�طو�ر ذ�ن 
 ا���روع.

  

 


ر���S ا���ل 
����ق  ��� 2014-2014و+
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64.  ُ� ا��و*وع ا����$ ا�ذي �م ا����ده2014ؤ&د ا����ر&ون ��G أن �� ��م ����� �(� :��2012م  ، ���م +

��0 ا��7ر وا!��ء ا������� �� ا���ط�� ا�ورو��و�ط��أ) �+�. 

 ا��$ �����و�)� ا��� +$ ��م  .65� ��م  2014�ؤ&د ا����ر&ون ��G أن ا��وا*�= ا8*�+� .�2013وف ��م إ�رارھ� �
ل �)�

_____________  


