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 19 – ���17ن، �� 2012ت�
�� ا�ول /  أآ

 

�م��� ا� ��ن ا

��ت ال���ث
 وا������� ال���ل� ا�����د� م��
	 ا���� .1��ال�&ن$  م#"��ت ال����� وآ ل� م��
	 وال�

 - �وروا آادول ال() '$�,���ت ال���ث
 أو ال���ل� م�1 ه / '�.� � ت�	') ال�$  م�	��، وآ ل� ال�

 - ا;ورو '$ ال�#,: �9) 78	م�الال�#"��ت  ال6&�& م5 م#&و4	�,� ال�@	�? ال��#	ح�
= أ��س ، م�	

A�	�4 UpM( ، Q�8( م5 أ�1 ال��	�N  ا�ت�MدL ل��JK ا��ت	��وال ي  1995ل�6م  إ�Dن 4)ش
	ن

وال��
�  م
� ا;ردن�Dل الW��6 ل �5 ش7)هV ال�(�رآ	ن ول:& أ�)ب. ��6ن 20124'$  ان6:& ا�����ع

 و '$ ا;ردن وا������$ ا�����دي'��Xآ)م ال =
#��(م  تDY Vل.�ال�$و، ن��ح ال:� '$ Vم��ه��.� 

 ال��ل� ال�	اض�����$ال���ق : ال)]���������X�، 5 8:	ق ا^ن��نو الMل�  إدارة الV7M '$ ال�.	د ال�K ول

 - ال�#,: ا;ورو�,�وال)N4 ال�&ر�A الM	ار ا������$، ، 
����� ال�&ن$ل  م���`ةمDY 5ل م(�رآ م�	

$7K)إل= ال ��Mوت6`�`، ال 8)� ا^�Dم ���8  إل= ،'$ ال�#,:��M) ال�	ض� ا������$ ت,	ال 

��ت ا�����د مDY 5ل ت#��أه�� ، وا�����دي ل
�)أة��� ص#����b�#م�  ���� � ،، '$ �,�ع ال,��

 `�@Mت
ال���&ام   ال�#��د�#�م��7� "'�Mا �.�وال�(�Yدور ال����� ال�&ن$، وأ M'�7د '$ م�� .ال@

�$ وال:���X ال�cص �4لM:	ق��� و'��� ��6
W �4ل���ق ال

 :ال�(�رآ	ن 

ا;4)��ء ومV.#�4 5  هV م5 ال�&ن��5 ال)]����5 ال���MX ذل� أن، ر��'$ �	 أ���ل الd#6 ال��ر� �&�#	ن .2


= و�d ال#"�م ال�	ري �M�	نو. '$ آ��) م5 ا;��8ن ا;g@�ل� �(7� ال,)�W �ن�:�ل وت�.�& ه���تL ال6

ور��! ا)'&�د�! ا�$#"! ا�
 !���� وا)ج

 ���� ا��#$, ا)'&�دي وا)ج
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�$ وا����دي و��� ال1�6 ال ي ت:	م L4 ال&ول و4 ل� '.V �(�6	ن .ال�	ر��5 �(�رك '�L ����ا�����$ 


 ال�&ن$ وال:,�ع ت ال�����م#"��و:��،، ل�	ا�. ه / ا^ن��ن$ ال�K6ال")وف ال� 

ال�$ ت��.&ف ، و����� ت
� ا^ن��ن '$ ال�#,: 8:	ق �ن�.�آ�ت ��V وض� k4 &8ل�Mح �
= أن ��)ون .3

  ال7M	م�ت �
= ت#@� ، و�M�	ن ال#��ء�gت ال&��:)ا�	Mا^ وا���)اف 4(17 ت�م وآ�م1ال� �
�Dن 64&م ��4

 الM:	ق ال�&ن� وال��`]، ��4 '$ ذل�   أو ل
��)ف1948ا^ن��ن ل�6م  M:	ق ال�6ل�$ ل�����ال

  و '$ال�:�'� ال�#�	ص �
�.� وا������� ووا�����د�:M
،الK)وت	آ	�ت ال����
 ا^�

�@	ن .4oم�ت  ;ن�	7Mض��ن ت@(1 '$ 64? ال ،����، وال��K6) .)ال��� ��4 '$ ذل� 8)� الM)��ت ا;


 ��1 م#"��ت �)�
 و��Mول	ن:��ا������$  ال:,�ع ، وال�$ ت#��$ �Yص إل= ال����� ال�&ن$ ال�

 ،ال#:��4ت ال��6ل�، م�1 وال�.#$

 لK&ء �&�	ن .5�#g	ارات ال	Mو ال ،���
 ال�&ن$ م(�رآ ال�����، وال�$ تD�8 5�Xت ال�	�� وآ ل�ا^�

&�@�� ا^ن��ن ال�6ل��، ت,W�K 8:	ق '��� �pc، $�ت�Mد ا;ورو4 م5 د�V اوت�
  4.&ف ال��.�& ل�6�#gو

 ل���

وإ��	g  ال��6:&ات ال&�#� م� و���D.� '$ ال��Mة ال�	م�  8:	ق ا^ن��نت#@�  8	ل ا;�1 �#��(

 ،وا;�&�	ل	��

�M�	ن  .6�����
,�ت ال�18   أ�1 ال�	ص1 إل=م5ا^�)اءات الDزم  ���� ات�cذال&ول$ �
=  وال����� ال

�,�#$دا]V ل
�)اع ��دل و
 ،ا;مV ال��M&ة �)ارات �
= أ��س ،ا^�)ا]�
$ ال@

، �K���4ر/ ��) ا�ت�Mد ا;وروo4 $4ن9K#� L$ أن م:�#6	ن .7Mم�ن .� (Kأآ ،ال�:���Xت  ت#@�  �
= '$ ال�#,:

:
 ال��6���M4 ����6
W، والM:	ق ال@)د� الM)��ت ا;�� ���' ال�����،  �ل@�tت ا;آ�) ض6@� '$ 4و�Yص

��تL و�&�	 ��
 ا;�1 وض� ا��)ات��� إل=م�	g ، �@#ت V�� ره��gر '$ إ	2020 - 2014 ال��ل$ ال�#" ،


d �	انQ�M4 A ت1�6 �
= إدم�ج�cم ���� ا�ت�Mد ا;ورو4$ 4. ا ال(oن. 

��5و'��� ��6
W  �4ل�.	دMل� -ورو ال�#,: ا; إدارة الV7M '$  ال�K ول�,�مDY 5ل م(�رآ م���`ة ل
�����   م�	

 ال�&ن$

  :ال�(�رآ	ن

-ا;ورو  &ول ال�#,:4ال����� ال�&ن$  ����6ت ت(�)ك أن oنL م5 الX)وري �4)ون .8�,� إل= 8&  ال��	

��ت إ�&اد '$ م
�	س��� م� ال�����
,�ت ال�،  ال�#g	ال��5ت ;ن ه / ال�(�رآMت =
� &���إدارة  

،ت6الV7M و�gال&��:)ا `�` 

9. Lن أن	ل	:� =
� $9K#� م�ت	7Mال ) CES( وا������� ل���ل� ا�����د�ا ت(��� إن(�ء '$ ال�#,:


��ت ال���ث��ال����� ال�&ن$ 4.&ف   م5ت(�7
 آ�K)ة ال�$ ت�	ل= ���و ، �
= ال��6& ال	g#$،وال�
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وض� م5 أ�1   ال����� ال�&ن$�ت ل�#"� ور���ةم���)ا������ت مDY 5ل " ال�&ن$الM	ار " ت6`�`

��ت��� ،ه�رص&و ال

، م#"��ت ال����� ال�&ن$ و م#�"� ل
�(�ور م�wل��ت وض�  ا�ت�Mد ا;ورو4$ إل=  �&�	ن .10�#g	ال���ل� ال

،L�
1 �
= م��	ى ،��4 '$ ذل� مDY 5ل م���� N,Y د�Mده�، ا�ت	ن، �#& و�yل ا�Mال 	آ�� ه ، � Q�8

  '$ أ8�5 ا;8	ال،،�
= '�)ات �b) م#�"�إ�  ف ال��#6ا;g)ا ��V ال�(�ور م�

g)اف zل ال�#,: ل
����� ال�&ن$ '$ د��L ال��ل$ �`ء م5ت7)��  ا�ت�Mد ا;ورو$4  �,
K	ن م5 .11

ه /  وص	لت&�4) و ال�.#� ا;Y)ى، وال�#"��ت أر�4ب ال1�6 وال#:��4ت م�1 ،وا������� ا�����د�

�N و(17  4ل
����� ال�&ن$ا;م	ال K1، '�6لم�
 مDY 5ل ت:�gو�)ا(�Kة و ا^�)اءات ال&���'$ ت:&�V ال�

Aم��ل ال�&ر�، 

 م5 الK)ام} لا�ت�Mد ا;ورو� $4	K8(�4 (�'	ن .12�	��� �
Mوال� ���
ت#��  ال�$ ت.&ف إل= ت6`�` ا^�

ال�����  �Mد ا;ورو4$ وا�ت 5�4 م��
$ و�)�4 أآ�) ان�"�م� '$ ال�#,: و�,�لK	ن �4	اص1 ال����� ال�&ن$

 '$ آ1 دول، ال�#"V ال�&ن$

 إش)اك ال����� إل=الMK) ا;�4? ال��	�N  �#	ب '$ ال()اآ78	م�ت دول ا�ت�Mد ا;ورو4$ و �&�	ن .13


�1أي  ،ت���6.� م)اDY 18ل ����) ALEAC( (�م
 وال�7م
 الات@����ت ال���رة الM)ة ال�&ن$ '$Mت 

ا���&ام مQ�8 5 تoث�)ه� ، ،ال�#@�  وم)ا18 ال�@�وض�ت م��64

��تL ��4 '$ ذل� '$ ا�ت�Mد ا;ورو4$، ال�.�ت ال@��
 5�4 ز��دة ال�#��W  �&�	ن إل= .14��، ا�ت�Mدات م

 ال�&ن$ �4ل&ول ا;��Xء، '��� ال�.�ت ال@��
 '$ ال����� و �
= ال���	ى ا;ورو4$ ال�.#� -ا�������

pc� ت����� ا^4.&ف اآ���ب :،ال�#, ال�$ ت	�L ال@
�cم 4.� ه / �)اءات ال�	ال�$ ت:  ال�.�ت ال��#6

 ،ال@�6ل� ��= �&ر م�57 م5;

 إش)اك ال����� ال�&ن$ '$ م5 أ�UpM (1( ا�ت�Mد م5 أ�1 ال��	�N �4ل�.	د ال�$ �K ل.� �)K8	ن .15

L6م(�ر� V6&اده�� و�K&ون ا��ال��6ون ال�$ wل��ت ل&را ���
= ا�� V.6�)درات ��ر��Kه / ال� $'، 

16. Lأن =
�آ&ون �� =
� $9K#� م#"��ت ال����� )OSC (`�`6ار ت	Mدئ ال�Kو م �gم5 وال&��:)ا Jم��ال�

 و�	ا�& و ت�)'�تDYل �
Yإ�)اءات دا  ن�'  '$ دور ا����)ار '$ لA6 ت��57 م5 �8=، ش@�'�
��

5  �
=الMK) ا;�4? ال��	�N  بش��ل و�#	 '$ه /  ��
��ت ا^صDح وت(��� ا^صDح ال��ر���Mت

  وال(��ل،وال(��ل وال�#	ب، ال�#	ب وال�#	ب، 5�4 ال(��ل 4#�ء ش�7Kت ت.� �
=ا�&ر

��5 ال���ل� ا�����د� وا������� م5وذل� آ���ه� وا':	ا،  .17Mل� �
Yا����د، ا^دارة ال&ا =
 م���ق "�

ا;ورو�4ا������� ل
()اآ ل
���ل� ا�����د� و�,�ال�$ م5  و�9) م
`م الال��6لV ال ي �M&د، و" ال��	
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 �.	د ال�$ �K ل.� الا����دي وا�����$ ت:��V م�
� DYل.� ��57 ل17�K

�6ت الل�,� �gال&��:)ا ،

LK6)ل �1�K ال���ل، �#9K$ أن ت�7	ن، ال����6)، '$ {1 ه / و.ا�����د� وا������� =
ال���ل�  �


 ت��1 الم��	� م5 �4لX)ورة ���ا�����د� وا����:��، V�� Q�8 ال��64 ل
����� ال�&ن$ �#"��ت ال�

 اا^�)اءات تV7M ، ودون ت&1Y م5 ال7M	م أ��X].� ت5��6�gال���6#�تل&��:)ا�
Yأو  ال&ا �5 ذل� DX' 

�.4  .ت���� ��4`ان� �Yص

��� ش�7Kت �4��4و'��� ��6
W �4لM	ار ا������$، o5 وت�	م5 ت7 ���1 ال�#�� ا������� أ م���ت ��1 ر]�

 وا�����د�

 :ال�(�رآ	ن 

18. =
�آ&ون �� 
�V ل�Mار ا������$ ال&ور ال	Mن��Xا������$ و ل ��5�4 ال�#�� تW�:M ال�	ازن ال���

5 '��
�5 ر]����5 '$ ال()آ�ء ا�������	ن �Q�8  (K�6.وال�#�� ا������� ا�����د�� QMKال �
�� 

$#gو W'ا	5�4 ت W�'	ال� Lنoم5 ش d
�cم Jال���ل 9K#� L$  أنوأش�روا إل= ال:�]�، ا������� وا�����د�

=
 -ا;وروال&ول  وزراء ��,��ونل م�	)
 ه��ءم#"��ت م�  �4ن�"�م ال�(�ور ا������� وال1�6 

،ال()آ�ء ا��������5 ���
 وا^��#g	ال 

  5�4ت)��D� N4ت م�Kش)ة مDY 5ل ت	ا'W اyراء الQMK �5 	 ه���$الM	ار ا��� �:	ل	ن إن �	ه) .19

 ت�)ي 5�4 ال,)'�5ال�$  وال�@�وض�ت ت�Kدل ال�6
	م�ت �
= أ��س، #:��4تالو  أر�4ب ال��6��1�6ت


�5،و آ()آ�ء م���و�5:�� م

 ه#�ك ��8 �8D"	ن أن .20�4
&ان م� $'  ،��ن	ن$  أ��س  �
=الM	ار ا������$ ���8 الWM '$ إل=ال�#,:

Jم واض(�M�  ،  ال������تال�@�وض 8)� Y	ض 8)� ت7	�5 ال����6ت،��4 '$ ذل� م���6) ال1�6 ال&ول�

 ا�������،الM:	ق و

21. =
نM	   ال�	�.أم	ال ا�ت�Mد ا;ورو�$4
A 94)ض  لM	ار ا������$ا ت	�g&'$  ال���ه� �)آ`ون �

V9$ .ال����� ال�&ن$ د�K#� Q�8ق 4)ن�Dgإ d�7ار ا������$ م} م	M
،-ا;ورو  '$ ال�#,: ل�,�  م�	

 ت(17 م��6را م5 دول م� �#9K$ أن'$  الM	ار ا������$ ن	�� أنآ��  .م#"� ال1�6 ال&ول� �4(�رآ

���" ا;آ�) لzآ�)" ومK&أ ات@����ت ال()اآ ت#@�  �#& ت:��V �ت�Mد ا;ورو4$ا �)ت7` �
�.� ال�$ ال����6) ال)

�'pc� �� 1�	ال��، 

�آ&ون �
= ض)ورة .22�  $,� -ا;ورو  ال#:�4$ ال�#�&ىو) BusinessMed(م��ن&ة ات�Mد ا;���ل ال��	

$,� ،م�	�,$ – ا;وروال���	ى  الM	ار ا������$ �
= تM@�` � ال)ام� إل=�'$ �.	ده م�	
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23. =
�آ&ون �� �����5 ال�.#$ وال�&ر�A ')ص ال�M	ل �
= ال�6
�V ض)ورة ت	Mوت 	دت.�� ��7�4@.�� �

17)4 1X'ق م� أ	�
�t' dت ال��6
��5 وا�����8ت م�,
�Kت ال�cوال()آ�ت م �
�� 1�.� ا�ن�:�ل ل�

�
� إل= ال1�6 ال���5 ال	ض� م5 ال�&رMال ي وت A6ال� L#ء ت�6ن$ م���	ق  ال(��4ت مV"6 ال# $'

 ،ال1�6

ال�&ن$  م(�رآ '�6ل ل
����� ل��Xن الX)وري �8"	ا أنL م5 .24bت '$ ص������� أن ��V، وت#@�  ال

��ت وا���)ات����ت ت)����� ال�	�
الK)م�  ال��6ون 5�4 ل�`�& م5 و�&�	ن إل= إ�)اءات م


d ال����تال�$ ت#,
W م5 ال:��&ة �4ت��/ال��Kدرات  ول
7M	م�ت ا���)ات����cم ، 

�آ&ون �
= ض)ورة .25� V�
 �ه���م �Yص����4 �ي وال ، �6
�V ال�6ل$�ل4م:�رن  أآ�) ��ذ�4 وال�&ر�A �16 ال�6

�.V '$ت ال�.#$ �	ف وال�&ر�A ال�6
�V ت)��وآ ل�، 'kن . ل
c)���5 ')ص ال1�6 انc@�ض �
= ال)Vb م5 

M'�7ب م(�آ1 م(� .والK,�ل�9) م#"V ال، وا�����د $ ال�&ر�ال�

 إل= ���8 وت6`�` 8)� و��]1 ا^�Dم '$ ال�#,:��M�4ل W
و'��� ��6 

 :ال�(�رآ	ن 

8)� ال��K6) ت@)ز ن��� ��)ون �
= أن .26 �6�Kg ، وال�$ و��]1 ا^�Dم أ� وه$، '$ آ1 ال�����6ت ه�م

 ،ال�&ن$ وال	�N ا^�Dم$ ل
����� ه&'� م(�)ك �4ل��ل$ت(17 


d ال�(.& ا^�Dم$ آ�ن أنL إذا �(�)ون إل= .27�c�  5م م5 الk' ، &�&6ن ه#�ك  '$ ال�#,:،ىY)أ  إل=دول

�$ و ��4 '$ ذل� ،م�6.� �	ا�.مال�$ �#9K$  ال�M&��ت�����	 ال�$ ���ر�.�:�� الم�Mو�ت ال�&1Y ال���، نال

6
W �4(�آ1، ال:���X ا�����د��� ���' �7  �Yص
�6ال�K1ل وال�Yدر د��� ، ل&ى ال)��4 ال ات� �Yر��

5��@Mال�  �#9K$ أن �1�6 �
= يال  ال�(.& ا^�Dم$، ه(�ش�	��$ ت)آ ت��� وا�����دي ال:�� ال


��bب ال�.#�، و��Mال� � ال �5 �&ا'6	ن �5ا;')اد ض& ال�M@��5 و 
d#6ل ال���ر'�Mال� �(8 1Yدا 

 ال�6ل�� م��:1K ت,	ر �d#�7ال�9	ض ال ي  أو، ال�&ن$ ال��������� ا�����د وال�����،و، ال

28. =
�	قالX	اDY N4لت�V إدارتL م5  ،ث��4 إ�gر ت#"��$ ض)ورة و�	د ��)ون �
 ا��Dم$  ال�#"� ل

 �	� 7	ن توال�$ �#9K$ أن:��ذات�وت7	ن  )ةومV�"#ال� ، Q�M4  =
 �.� '$م.�ت��Kم)ا� V�"#ل ا� وتD:��

$������توال��ل$  ال���

	ك وض� م&ون�تو، � ا^�Dمل�4.&ف ض��ن ال(@�'� ول�M@��5 ا ل:	ا�& 

 ،(.& ا^�Dم$ال� ت6&د� ت6`�`

$9 �
= ال)أي .29K#� Lنo4 ن	ل	ال�6م �: ،W�(g 5� ،$م�ت ال����� ال�&ن	7Mال Q8 '$ ت,	�)  �
= ال���ه�

�[�X:ت ال�t�.�8= ال JKت�ال���]1 و ال:���X م��	� آ�م
 م��5درة �
= ال��6م1 م� ال@��د و م�Y  5ل�

 ال:�ن	ن�:
�4)8
 ان�:�ل�� & إ�Dم$م(. '$ ال�$ ��#(oو ��]1 ا^�Dم4	 ال��6 (�، 
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8)� ا^�Dم ا^ص)ار م`�& م5 إل= ا�ت�Mد ا;ورو4$ �&�	ن .30 =
 ال�:&م ال ي أ8)زتL ال&ول�:��V آ���6ر ل �

@
�cال�  $':�(g�.	Mم���� ت6&دي  ن، 

 و��]1 ا^�Dم ال�cر����5�آ&ون �
= أنL إض�' إل= ال)��ة  .31�(M5 ل�(Yyا ،5�6 �
= '$ ال�#,:�� 

��ت �
= نM	 ال��ل� م���&ات.V وال&ول ا;��Xء ت	��L ا�ت�Mد ا;ورو$4���
��J ل� ، ا^�Dم�

4 وم#"��ت ال����� ال�&ن$ال�#"��5 �K
�  ه ا ال9K#� 1�6$ أن �(�1و .. ا ال���ل4 ا������8ت ال�cص

5 �
= ن,�ق وا��، وه$ م��8 ال��Kش)ة ��Kدلالال�&ر�A و 4)ام}��@M�
ل��.�1  م#Jت:&�V و �5،���ا^�
 ل

وال�#"��ت �b)  ال�M@��5 م#"��ت  �&رات�
= ت,	�)����&ة ال، وال���ر��ت ال��&ة ون() إن(�ء ال(�7Kت


 ا;�1إن(�ء تoث�)ه�، وتoآ�& �4�K.� م5 أ�1 4�N أ ال7M	م��	g ت 5�4 ش)اآ�ت�t�.ال V�"#ال�  ذات�

وأ��Xء  ل
�M@��5 ��ن	ن$ت&ر�A  ،�#	بالا�ت�Mد ا;ورو4$ و'$  ��]1 ا��Dمو أ�	اقو وال�#"��5


= ذل� وال:�Xة، ال4��# ال�6م� DX'ة و&����b) 4(17  إل= ا^ن�)ن� ال	ص	ل�
=  ال(�Kب ل�M@��5ا م

4��(
 .�Yض� ل

 ل�,	�) ال	ض� ا�����دي وا������$ ل
�)أةM
 ال���M�4ل W
 و'��� ��6

 :ال�(�رآ	ن 

 - ال�#,: ا;ورو دولال6&�& م5   '$ا;ش.) ا;�Y)ة ال ي ش.&تL 8:	ق ال�)أة ر ال�K7) '$�&ه	 ال�(�K	ن .32

�,� ،م�	

33. Lأن =

= M:	ق ال�)أة ال�()��6ت �84= اyن، ارت:� ��آ&ون �� N:' ى ال#")ي	�� � �`ال، �4#�� ال�

 .ا������8ت أ�1 74��) م5 �
= أرض ال	ا��ت#@� ه� ��Mال =
 الM:	ق ا������� ءمل�	ا و�(&دون �

 ا;�	ر م5 �&م ال���واة '$ �8ل�� ت�6ن$، Q�8 ت
� ال�$ ����� 4.� ال��6ل ال آ	ر م� وا�����د� ل
�)أة

d[�}	ال =
 و�	دت.�، و')ص ال�M	ل �

�	ق ال1�6 م(�رآ ا^ن�ث م6&ل أن�(�)ون إل=  .34 $' -ا;ورو  '$ ال�#,:�,�، وه	 ٪24، � ��6&ى  م�	

4�AK '$ ال�6لV، و أدن= م��	ى LأنQ�8  .م5 ال:,���ت  �&د �
�1 '$��1 ال�)أة ��)آ`، �	ق ال1�6 ت�`]


= ات@����ت � �`ال وض�� W�&ال��  �4ل���واة 5�4 ال�#��5 م#"� ال1�6 ال&ول�:
 ،111 ،100( ال��6

��9 م��	ى '$ )183  و156

 .م�&ن$ ل

 ال�#	�4'$ ٪ م5 ال#��ء 70إل=  8D� 28٪"	ن o4نL م5 .35@Xم5 اال N���,56  لMK) ا;�4? ال��	� �

��5، أو ال4��7 ال:)اءةMت (K�6و� V�
�$ ')ص �8	ل.5 �
= ال�6��ال��Mة ن&م��.5 '$ � ش)ط أ

 وا�������، ا�����د�
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4
&انم5 7��)  ال�(�)ون إل= أن .36 $' ، ال�#	�4 أص�Mب ال1�6، ول�� ال&ول@Xال �، Nل
MK) ا;�4? ال��	

ال:,���ت   '$ال�	{�5�d   ه ا ال	ض�.�5�#� و�bل�K م� ا;م	م أث#�ء إ��زة ل�)أةا أ�)د'� ���#6	ن �5 

�&�
 ،�b) ال�:

�$ وا�����دي �5 ال	ض� و��4
 ل
�:�رن م@�
 �&م و�	د ��4ن�ت ���#7)ون .37��� وا������$ ل
�)أة ال

ص� �(17 ��]:� أم�م '$ 8& ذاتL، وال ي '$ ال�#,:b� 7���ت م�������	ضJ ��`ا ��م�، ل&ى ص�ن6$ و 

��ت، أم�م���ال����  ،����X ال�)أة  8


=�M�	ن ال7M	م�ت  .38� Jض�	ت، ،ال:,�ع ال:,�ع ال�6م و ال�$ �:&م.� ��Kدرات
 ل.�(��6ت م&ى 174 ش@�'�

ت�c  الc,	ات ال�# �8=، ال�cص 4.� '$ ال��`ان��ت �&م ال���واة '�	ة�&  .&ف4ال�cص، K�� `�Mل 

ال���واة  5ت�Xت&ا�4) م5 أ�1  آ�'� م	ارد�
 '$ الM:	ق، ال@6

39. 
K	ن م5 م	{@$ ال���لJ ال�6	م� الDم)آ`�,� ،$[�X:ال#"�م ال ،g()ال �و، ا^دارة، و��4 '$ ذل d[�}


= ل�#@�  أآ�) و���الc&م�ت، أن �7	ن	ا � A��6ال�$ ت و�Yص الd#6 ض& ال�)أة ال�:���Xت ال�()��6  �.:8

$'  ،ال7)ام

 '$ الوض� ل��Xن م5 أ�1 ال��	�N �&�	ن ا�ت�Mد .40#�Xدئ ال���K� ل و ��4ن�ت	K#,�5�64 م)اآ� ا

 م(�ر�6.�، ا����Kر '$

41. =
� '$ ه�ال�$ 8&د ا�ت�Mد ا;ورو4$ �4ل��Kدئال�`ام  ض)ورة ��)ون ����  ال�	ار، وض��ن�L ت��/ دول


= نM	 '�6ل �ل���واة 5�4 ال�#��5 �4&'إل= ال'$ ال�#,:  4)ام�Lت�دي أن �. 

5�4 ال)�1  ل�6`�` ت�7'� ال@)ص VI TRESMEDض�5 م()وع ��)ي ت#@� / �ل1�6 ال ي K8(�4	ن .42

 '$ ال�#,:  8:	ق ال�)أةال�$ ت�M$:	ان�5 �&م ا�م���ل ل
 ال�(�رآ	ن '$ ه ا ال�()وع  ان�:&Q�8. وال�)أة

-ا;ورو �,�
= o)41Kن � م:�)�8ت ووض6	ا،  م�	� A
 وN,Y ال1�6، .�ال�K:6ت ال�$ ت	ا�. ال�9

ال&ور  إل= '$ ه ا ال���ق، أش�ر ال�(�رآ	ن أ��Xو .الM	ار ا������$ م(�رآ ال�)أة '$ ل����) ال�,)و8

 �6`�` لا����د�� وا������� وا;g)اف ال@��
 ال���ل� ا�����د� وا������� ت:	م L4 ا^���4$ ال ي

 .'$ ال�#,: ال�)أة ال���واة وم���&ة

���� '$ م��ل ال,��� ،�b�#م� ��ت ص#������ و'��� ��6
o4 Wه�� ت#�� ا�����د مDY 5ل 

 :ال�(�رآ	ن 

43.  ��ت ت#�� ت#@� ��آ&ون �
= أه�����  ت6`ز ص#�����#�
��&ام، الن�	ذ�� ل� Aا�����دي م5 ال��ن 

$t�Kم5، وا������$ وال�X�

W أواص) لY1 م5 ه /'$ آ و  wل��ت أن ت5�Xل ا �#9K$  .ال����ت ال�Dث

��تا�ت��ق  ال��6ون ال�#��$��� 5�4 ال,�� وال.�)ة و ال1�6 وال��6لt�Kوإم&ادات ال���/ وال#:1 وال، 
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4.&ف إDgق ) UpM(ت�Mد م5 أ�1 ال��	�N ا;م�ن ال�6م لD ال�.	د ال�$ تK ل.� �&رآ	ن و�&��	ن .44


= ت6`�`  ت���& �م(�ر����)ه�ا������� '$ ال�#,:و ا�����د� ال�#�� 5�8 Vن  ود�	د ، و�&��Mا�ت

N� م5 أ�1 تM&�& ت�6ون وث�W إ�gر ل
1�6 '$ وا�ت�Mد ا;ورو4$ م5 أ�1 ال��	�
K:�� ا��)ات��� م

 .م(�)آ

 �8D"	ن أن .45���� وم����� t�4 ة(:����5 مMت =
� &����� $' V7Mال� إدارة ال،إل= ��نA أم�ن  #,:

 ،V[Dن$ م	م�� ��ن� $X@�=ال:��م �4ل�`�& إل =
� &���
W م#�خ �Y5رو ا;���ل  م�����، ��4 '$ ذل� ا�

 ا;�#K$ ال��Kش)، ا������ر

 ال�#��� '$ م��ل 5�4 ال(��ل وال�#	ب ال��6ون �:	ل	ن إن .46���� م���ت م�1 ن:9K#� 1$ أن �(�1 ال

V، د����	ل	ال()آ ال�7#,� ش�7Kت ت6`�`، �ت ال��9)ة وال��	����	
وآ ل� ، ال#:1 والc&م�ت ال

Aال�&ر�، 

 ه�]
 م5 أ�1 ال ���,�� ت	'�) إم�7ن�ت �,�ع ال,�� �8D"	ن أن .47��#� –ا;ورو  '$ ال�#,: ال�(�)آ

، آ�� أن دول�,���&دة ال,�� ال� ت,	�) ص#�� ل&�.� ال:&رة �
= �#	ب الMK) ا;�4? ال��	�N م�	

 دول�� �& ت�JK وال�$� ن() م� إل= �#A ال#(�ط �#�K ت,	�) ه او���) . ��درة �
= ال�#�'K� ال(�7Kت ال�#�

 ،وا�����د� ال�#�� ا������� م5 أ�1

4&�   ن.} إ�
��k4$ت�Kع، '$ �,�ع ال,�� وا�ت�Mد ا;ورو4$ دول ال()اآ '$ ال�#	ب ��6ون 5�4 �4,�لK	ن .48

 ،و8&ه� دول ت1�6 5�4 �]$ال�# م5 ال1�6

49.  =
 "إن(�ء أن ��آ&ون �:
8
$ 5�4 ال�7K)ت�W�(g 5، "آ.)�4]�Yدا N4ر  
&ان ال�4(.7]�Kال d
�cل�  $'

، م� الM& م5 ال,�� ت�&�)، وال:&رة �
= ل
���� إم&ادات ال,�� آ@�ءة ل��Xن ���1 أول	���4  ال�#,:


=ه�تoث�)�  t�Kالوت�&ر ا^ش�رة  ؛ال / . ،�7	ن �	ف ، ال7.)�4]�ن"� ال�:#$ لz ال��7م1 64&م� إل= أن ل��9

 إ�)اء ت��9)ات �
= م5 الX)وري���� ال��ل$، ل�:&�V ال&�V مM&د ت7#	ل	�$ت&ر�A ، وت	'�) ا;g) ال�

 آ ل� وال�,	�)، �V[D ل
QMK وال��Mال� �#K) ال�	1 وت,:#
 ،ال�c`�5ل

 ت6`�`  أن�)ون .50���

��6ون ال�#��$ل اy'�ق ا^� &�V�&ت  tK6ا������� وا����د�� ت 
 م5 ا;g)اف ال@��

 ،ال:,��� ��4 '$ ذل� ال��ت�)ات ال	زار� ال�(�)آ، wل��ت ال�(�ور DYل

�.�
� "'�Mوال�  و'��� ��6
M�4 W@�` د�#�م��7 ال�#�� ال���&ام

 :ال�(�رآ	ن 
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إ��دة وK)ام} ال6()ي ل
 �gر، وا����د ا^"1 ال ي ن)�&/ال���:K" 20+ر�	  ل:� �ل��Kن ال��cم$�)K8	ن 4 .51

 =

= ال)Vb م5 ال�#�� ال���&ام ال��M&ة �4ل�X$  ا;مV ال&ول ا;��Xء '$ ال�`امال�oآ�& �� ، �8ل

 ،ال ي ��6ن$ م#L ا�����د ال�6ل�$ ال�Mل$ ا�ن��7ش

-ا;ورو  ال�#,: تM	ل ��آ&ون �
= ض)ورة .52�,�، �K���4ر/ أداة ه�م ا;XY) ال(�م1ا�����د  نM	  م�	

 ا�ت�Mد ا;ورو4$ ال�$ ��6ن$ م#.� �8ل�� ا;زم ا�����د� وال��ل� وأش�روا إل= أن. ل�W�:M ال�#�� ال���&ام

  'DX �5 ال��9)ات����� ال6&�& م5 ال&ول ال6)�4 '$ا�����د� وا������� ال�,� ت6)ض ال��	

 '$ ن@� ال	�� ول57 ،الDزم إ�)اء ا^ص�8Dتر�Kb.� '$ م&ى ��� �pc ص�K�Y ' A6ر �ال7M	م�ت

 V.' $#K�4 �,�لK	ن و�4ل��ل$ ل
���9)، ')ص ')�&ة ه / ال�M&��ت ت��1���
 ال���&ام، ا;ه&اف ا^���#�
 ل

53.  =
 ال�#�خ wث�ر ت�9) إدارة ��آ&ون �M
 ال���Mوال �1 ل1�6 ذلX@4 ،ر�����، ل���:1Kا '$ ت7#	ل	��� ا�

 إل= '� ا�رت�Kط Q�85�4 أن ��Mال ��7ن لت#�� ا����د�
ال�	ارد ا^')اط '$ ا��c&ام و �)��4(17 #�	 ت 

�6�K,ت (�17 ال��&Mت �����6)ض ل.� ال�#,:، ر]� 

�	اء ت6
W ا;م) '$ ���� ال����ت، أه&اف ال�#�� ال���&ام '$ إدم�ج �)ون أن م@��ح ال#��ح �5�7 .54 

8، ال�#�� ال)�@�، ، ال`را�،�ل���/4��� أو ���8ال#@���ت، ال,��،  ال#:1، ال�(MKال t�K1 ال�K� =
� ،

 ال���ل،

55. =
 آ1 ا;g)اف ال��#6 ل��لJ ه ا ال��6=،ض)ورة ��)ون �tK6ال�����  ت �ال�&ن$  ��4 '$ ذل


,�ت� وال���
 وا^��
Mال� W�:M) 4.&ف ت�	ل دارة^ ت, 
Aم#"�,

 ا;�g ،1	و �Q�M4 =6���5 تMل� 

 ،ا���.Dك وا^ن��ج ات��ه�ت

 ا����د ش�م1 و 	ر نM	�K6)ون أن ال .56t�K
، ال�&ن$ م#"��ت ال����� �4ل�(�ور م� � ��57 أن ��V إ�ص&�W ل


d ا;g)اف ال@��
،، ال()آ�ء ا����������45 '$ ذل� �cر ���� م�g1 و'$ إ�م  ال���ل� ا�����د�

، وذل�وا������� JK�� =�8 W[D5 ال1�6 ال�� وال���واة 5�4 ال�#"'�Mوال�=
�  t�Kال =
 والM@�ظ �

 ا����������Mل � ���`أ م5 ا�`ًء ال	Mه ا ال�، 

 �M�	ن '.V،  أ��Xال��	�N �#	بت	ا�L  ،ال(��ل ال�$ ت	ا�L تM&��ت ال�#�� ال���&امن@�  ون")ا إل= أن .57

=
1 �
= ال�$ ت��6& وال�(�ر�� ال�(�)آ ال�)ت��Kت ،�
 '$ الX@��5 ا;g)اف ال@�ت�c أن  �X'ت�6ون أ 


= ال�&ى ال:��) م(�)آ � أه&ا'ت�X و،ال�#	بو وال�#	ب ال�#	ب وال(��ل 5�4�  N� 1،وال,	�وال��	

 م5 أ��1	�.	ن ن&اء  .58M[� إ�&اد  ال���&ام��#�
-ا;ورو  '$ ال�#,: ل�,�)ات م�ش، وال�$ ��	')  م�	

5 ��4
 ل
�:�رن، وY,	ط لzداء�Xت 
= ت�Kدل أ'1X ل
���ر��ت ت	��.�� ��&��،، وا�Kال�(�ر�� ال��)� 

  ون()آ ل� إ�&ادو�
 ال�:�ر�) ال�)8���
 وا^��#g	ذ ال�c�4ت J����الDزم  ال:&رات ت&ا�4) ل�6`�`، م�� 


= ال�&ى ال,	�1،ا��)ا م��64 وال�M	ل 4.&ف g	ر ال#�	 ل����&ة ال&ول '$� V.ت����ت 
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 ال@��دM'�74&ور ال����� ال�&ن$ '$ م W
 و'��� ��6

 :ال�(�رآ	ن

، o4ش�7لL ال@��د  أآ&وا �
= أن .59@
�cق ش)ارة أ8&اث  ال�D,ه�� '$ ان���6& م5 أ4)ز ال6#�ص) ال�$ 

�$ 4 وث�:�ارت�g�K ال)أي ال�6م �)تNK م@.	م ال@��د '$ �5�K 4	ض	ح أن، وه ا "ال)��4 ال6)$4"���، �ل:�� ال

 وا�������، ا�����د� وا;زم الM)��تو��bب 

 Q�8م�6&د ا;و�L، و ه	 تM& م6:& وأن ال:�Xء �
�L دول ال�6لV ت�ث) �
= مV"6 {�ه)ة ال@��د ا��)'	ا o4ن .60


A ن.��,�� ،
 ت�L6K �&ة أg)اف '��,Y وض� �وآ ل =
� L�
 ،ال�&ى ال,	�1 ل
:�Xء �

 ال@��د �4ل#��حم5 أ�1 ال"@)نL أ  �
=ات@:	ا .61M'�7اء آ�ن� ، '$ م	�
= م��	ى ال����� N,Y ال1�6 � 


,�ت ال�6م أو ال�&ن$�ال)]��$ ال&ور  ال�)آ�` �
= م�، ال)أي ال�6مم5  د�V وا�� ا�����د �
= '�#9K$، ال


ه ا  م5 أ�1 ت(��� LلK6ال()آ�ء ا��������5، و��]1 ا^�Dم و، ��4 '$ ذل� ال�&ن$����� ال ي ��57 ل

 ا�ل�`ام،


 أ�A�� �X أن ت7	ن ال�&ن$ وو��]1 ا^�Dم م#"��ت ال����� ال�&د أن �)ون '$ ه ا .62:�� ل
(A6 م��
، م

 مDY 5ل ات�cذ '$ ال����� دور را]& لA6 إل= ه / ال����6ت، ود�	ا ال@��د و�Yل� م5�
Yشت&ا�4) دا '�@ ،


	ك، ال�	ا�&م�1 � �4��Mتت:�ر�) ال  W��&ه� م5 أوال��ل$ وال�(�b K� الKc)ات، ا��#�دا إل= ال�&ا�4) ال�#�

 وال�#"��ت ال�9) 78	م� ال.��tت ال&ول� ال�$ ت:&م.�M'�7د ل��� ،ال@

�ول� �"#	ن �g�� 17)4 ان .63� ل��Mر4الDزم  ت,�K:.� إ�)اءاتات�cذ ال�()��6ت و ت#@�  ال7M	م�ت م5 م

��تن	�� الV7M م��	ى ال(@�'� و تM&د، ;ن.� وت	�g&ه� ت	��9K#� Q�M4 �.6$ ال@��د��ال�()��6  '$ ال�


&ان 64? ���#	ن م�.	داتو4 ل�  . ال�6موال���لJ ال�&�&ةال7M	م� وKال�$  ال�:
Y  M'�7أ�.`ة م

� ادور
Q�8 ، A6 تال�9)ب ، م�1ال@��د	�
 ال@��د، '$ ت#��W �مM'�7م 

64. �����
,�ت ال� ��1 ل م� ال����� ال�&ن$ م�6ل
1�6  �&�	ن ال,Y ض�	Aا�ل�`ام�ت إل= ��ن =
� �#Kال� 

،�	د ال���	��ت ال�$ ��4 '$ ذل� ال���	��ت، ال@��د �
= ���� ل�#� وا����tل Y,	ات ت&ر����  �.�'

5�4 �
= أ�
= ال���	��ت ال@��د Ac#ال، 

1 �
= ال&�9K#� Q�8 V$ أن ت(��1 ��)ون .65�� N,Y $4د ا;ورو�Mا�ت  =
 وال��	ن ال6&ال إصDح�

$g()ال��6ون ال �ووآ ل $[�X:د ا;ورو4$، ون�ش&وا ال�Mاا�ت =
 ال�	ار أول	��ت لM@�ظ ����� 

 ال�)�� ال�#"�، '$ ا;ورو�4M'�7رات و م��ل م&cال� A�(.ت ،M
���1 ا;م	ال وا;b ال�)ا]V ال��ل�

�� مDزم �bل�K م� ت7	ن، وال�$ وا�����د�@
 .دل

 2014 – 2013و'��� ��6
K4 W)ن�م} ��1 
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 :ال�(�رآ	ن 

66.   : ال�	اض�� ال��ل� �2013)روا أن ت#��� ��

 �4ل��ء '$ ال�#,: ا;ورو  . أ,Kت ال�)ت��&Mإدارة ال�–،�,�  م�	

،–ال(�Kب و')ص ال1�6 '$ ال�#,: ا;ورو  . ب�,�  م�	

، م�–ت:)�) ل)ص& {�ه)ة ال.�)ة وال��6ون '$ ال�#,: ا;ورو  . ت�,�	 

،–ت:)�) ل)ص& ال	ض� ا�����دي وا������$ ل
�)أة '$ ال�#,: ا;ورو  . ث�,�  م�	

67.   : ال�	اض�� ال��ل� �2014)روا أن ت#��� ��

 ال@:) وا^���ء ا������$ '$ ال�#,: ا;ورو  . أM'�7م–�,�  م�	

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


