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�ة ال��ارس�� ال�ع��ة �االس�ع�اضات ال����ة ال��ع�ة في ال�ول الع���ة�  ش

 ) 2019أك���� / م��دة لل�قاش (ت	��� األول

  

  االس�ع�اضات ال����ة ال��ع�ة في ال����# الع��ي لل����ة ال�!��امة

وح�ى . 2030عام لأ1ه�ت ال"ول الع��$ة ال�-امًا س$اس$ًا وف�$ًا ب��ف$' خ%ة ال��#$ة ال#��"امة 

بل"ًا ع��$ًا اس�ع�اضات و�A$ة �Aع$ة، وفاًء ?ال�-امها  16، ق"م; م:#�عة م� 2019ت#�ز/ی�ل$� 

ن ال#��س%ة ش#ل; ع"دًا م� أقل الFل"ان ن#�ا، وم� الFل"ا ?#�ا?عة ال�ق"م ال#�Eز في ت�ف$' الC%ة، 

م� ال##�N أن Mق"م بل"ان ع��$ان Lان  و  ال"خل، وم� بل"ان م:لK ال�عاون الCل$:ي ودولة فل�%$�. 

  . 2019اس�ع�اضاته#ا م�ت$� في عام 

وأصFح ال#��"U الع��ي لل��#$ة ال#��"امة، ال'T ت�S#ه اإلس�Nا ?ال�عاون مع جامعة ال"ول الع��$ة 

 Xانات إقل$#$ة تا?عة لألم$Lلف و�Cة، م�\ًة فعالًة ?ارزة األه#$ة ل\انعي ال�$اسات وم"E�#ال

وال#��"U ه� مل�قًى رف$ع ال#���U لل:هات  ال:هات ال#ع�$ة ل#�اق	ة االس�ع�اضات ال��A$ة ال%�ع$ة.

 ،�$$#Mل#ان$$�، واألكاد�Fع صانعي ال�$اسات مع م#`لي ال#:�#ع ال#"ني، وال#:M ،ال#ع�$ة ال#�ع"دة

   ع الCاص، ووسائc اإلعالم، وم�S#ات إقل$#$ة ودول$ة أخ�U.وال	Fاب، والق%ا

وم� أب�ز مNّ�نات ال#��"U م:#�عٌة م� ال#�gول$� ال�NEم$$� ال#ع�$$� مFاش�ة ب��ف$' خ%ة عام 

وت�#� ه'ه ال#:#�عة م� س�ة إلى س�ة  وم�ا?ع�ها و/أو إع"اد ال�قار�� ال��A$ة ال%�ع$ة. 2030

ال#��"U لل�ف�kّ في االس�ع�اضات وما ت�%�T عل$ه م� إمNانات وق$�د ول"یها حال$ًا مNان دائX في 

?ال��Fة إلى م�Cلف ال:هات ال#ع�$ة اإلقل$#$ة وال��A$ة، ولل#	ارLة في ال�علX م� األق�ان وتFادل 

   ال#عارف وال"روس ال#��فادة داخل ال#�%قة.

ال#��"U إلى ت�ل$c ال�nء وق" أدU ت�اول االس�ع�اضات ال��A$ة ال%�ع$ة في إAار إقل$#ي ض#� 

 :�\Eل ال#`ال ال ال$Fة، م�ها على سL��	#ات الM"Eعلى ع"د م� ال�   

إش�اك م�Cلف ال:هات ال#ع�$ة في االس�ع�اضات، ?#ا في ذلp ال#:�#ع ال#"ني،  •

  وال�Fل#ان$�ن، ومgس�ات حق�ق اإلن�ان، والق%اع الCاص، وجهات أخ�U؛

ات ال#ع�فة ب$� اإلدارات ال#�Cلفة في ما ی�علv معال:ة م�ألة ع"م ال�عي أو تفاوت م���� •

  ?أه"اف ال��#$ة ال#��"امة وال�هج القائX على الEق�ق في تEق$v ال��#$ة ال#��"امة؛
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  اس�C"ام االس�ع�اضات �Lس$لة ل-�ادة ال���$v وال�kامل في ص�ع ال�$اسات؛ •

  ع#ل$ة إع"اد االس�ع�اضات؛ف\ل اإلرادة ال�$اس$ة وم	ارLة ال:هات ال#ع�$ة ال#�Cلفة ع�   •

اس�C"ام االس�ع�اضات �Lس$لة ل����ع ال��ف$' ?ع" تق"M#ها في ال#��"U ال�$اسي ال�ف$ع  •

  ال#���U؛

معال:ة ال�قy في الF$انات، وخاصة الF$انات ال#\�فة، وه� نقM yقّ�ض مF"أ ع"م إه#ال  •

  أح"، وال#�Nن الk#ي في االس�ع�اضات؛

االس�ع�اضات في ال�ق; ال#�اس} و�%��قة فعالة، واالم�`ال لل#Fادz ال�c$%C لع#ل$ة  •

  ال��ج$ه$ة ال#�فv عل$ها.

وم� ال	�اغل ال"ائ#ة في ال#�%قة الع��$ة في ه'ا اإلAار، الق"رة على اإلع"اد لالس�ع�اضات أو 

ة ال��ة ال:"وU م�ها في الFل"ان ال�ي ت	ه" ن-اعات، مع اإلشارة إلى أن أر�عة م� الFل"ان الع��$

  ال�ي لX تق"م ?ع" اس�ع�اضاتها تعاني م� ن-اعات.

�ة م� ال��ارس���  ال'اجة إلى ش

اإلقل$#ي  إذ ت�لX ?أه#$ة الFع" .Uوت�عى اإلس�Nا إلى تع-�- ه'ا الFع" خارج ال:"ول ال-م�ي لل#��"

$�Aة م#ارس$� مع�$ة ?االس�ع�اضات ال�NFاء ش	إن Xادل ال#عارف و��اء الق"رات، س�"عFة ال%�ع$ة ل�

     في ال"ول الع��$ة.

وس��$ح ال	NFة م��Fًا لل#�gول$� ال�NEم$$� م� الFل"ان الع��$ة ل#�اق	ة القnاMا ال#`$�ة للقل? v	Nل 

أك`� ت�L$-ا وأقل عل�$ة، و�Aح أس�لة وال��صل إلى أج��ة، و~مNان$ة الE\�ل على ال#عارف 

  مه�$ة ل�ع-�- ع#لهX في ال#�ا?عة واالس�ع�اض.وال#عل�مات، و~ج�اء ات\االت و~قامة عالقات 

وس��Fي ال	NFة على وف�ة ال�:ارب ف��$ح للFل"ان الع��$ة االس�فادة م� الق�اسX ال#	��Lة وأوجه 

االخ�الف، وال س$#ا أنها ت:#ع بل"انًا ع��$ة م� م:#�عات جغ�اف$ة واق�\ادMة م�Cلفة، ت�Cلف في 

س�ع�اض، ما �M#ح ?االAالع ع� L`} على م���U ما ب$�ها م� ح$� مgس�ات ال#�ا?عة واال

ك'لp ت:#ع ال	NFة م�gول$� ذوT م����ات م�فاوتة م�  فعال$ة م�Cلف ال�$اقات وال"ی�ام$ات.

ال�FCة في ال#�ا?عة واالس�ع�اض، و~ع"اد االس�ع�اضات ال��A$ة ال%�ع$ة، والع#ل$ات اإلقل$#$ة 

ال#��"امة وال#��"U ال�$اسي ال�ف$ع ال#���U ال#ع�ي والعال#$ة، ?#ا ف$ها ال#��"U الع��ي لل��#$ة 

  وفي ه'ا ال���ع ق$#ة تnاف إلى م	ارLة هgالء ال#�gول$� في تلp ال#Eافل. .?ال��#$ة ال#��"امة

  



3 

 

�ة�  ت)��ل ال)

ت�ألف شNFة ال##ارس$� م� م�gول$� ح�Nم$$� م� دول ع��$ة، قادوا ع#ل$ة اإلع"اد لالس�ع�اضات 

وآخ��� Mق�م�ن حال$ا به'ا ال"ور، أو ی���Sون إعالن ح�Nم�هX ع-مها على على ال#���U الع#لي،  

ولn#ان اس�فادة األعnاء م� ه'ه  ل'لp س$-داد ح:X ه'ه ال	NFة مع ال�ق;.  إع"اد االس�ع�اض. 

  ال	NFة الف��"ة، س�ق�\� ع���nها على ال#�gول$� ال#'�Lر��، ت"ع#هX األمانة ال��ف$'Mة لإلس�Nا.

  االخ�,اصات

 .Xان اس�:اب�ها إلى اح�$اجاته#nل نهائي لN	? دونها"Eة و�NF	اء اخ�\اصات الnاألع � ی�اق

   وم� ال#��قع، أن ت	#ل االخ�\اصات ما یلي: 

  تFادل ال#عارف ب$� م�Cلف الFل"ان وال�زارات وال#Nات} واإلدارات؛ - 1

2 - M~ات وM"Eاء على ت'ل$ل ال�nل�ل؛ب�اء معارف ج"ی"ة م� خالل ع#ل األعEاد ال:  

   إن	اء ح$- لل�علX غ$� ال�س#ي وغ$� ال�Sامي ولل�فاعل ب$� ال##ارس$�؛ - 3

  تE"ی" اح�$اجات ب�اء الق"رات على إع"اد االس�ع�اضات؛ - 4

تFادل ال#عل�مات وال#�اد ال#�جع$ة العال#$ة واإلقل$#$ة وال��A$ة ع� االس�ع�اضات،  - 5

ال�قار�� ال��A$ة أله"اف ال��#$ة  ، ?#ا في ذل2030pوم�ا?عة ت�ف$' خ%ة عام 

  ال#��"امة؛

  ال�EF في إمNان$ات ال�Eار مع ال:هات ال#ع�$ة غ$� ال�NEم$ة ?	أن االس�ع�اضات. - 6

  ال�)ار.ة

  �N#M ال#	ارLة م� خالل ��Aق�$� ت��#ان ?ال:"وU واالس�"امة: 

س�nع اإلس�Nا قائ#ة ب��"Mة، وت��لى م	ارLة  —تFادل ال�سائل ع�F ال��F" اإلل��kوني  - 1

  ال#عل�مات وال#�اد؛

  وت	#ل: والعال#$ة الU�Fk.ت�XَّS خالل االج�#اعات اإلقل$#$ة  —عق" لقاءات وجهًا ل�جه  - 2

  ؛لقاء ال	NFة في ال#��"U الع��ي لل��#$ة ال#��"امة •

  ؛لقاء ال	NFة في حلقات الع#ل اإلقل$#$ة ?	أن االس�ع�اضات •

إذا  لقاء ال	NFة في ال#��"U ال�$اسي ال�ف$ع ال#���U ال#ع�ي ?ال��#$ة ال#��"امة •

�Nأم . 


