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اركش
P

H[ انه نو]أ نأ د5جلا نمو كت/ؤرب تدعس .ةسTئرلا ةد5سلا ،
ا5صخش كرو/_ين ,

P
 نم نكمتأ نأو 

   .عيمجلاf ب5ح2dلا

ةkادf ,+ اوحمسا -1
ً

H[ ن/wمتسم لعفلاf الازام فنعلاو q3H/روسلل ةق5معلا ةاناعملا نأ oع دكؤأ نأ 
, 

H}املا رهشلا دهش دقف ،ا/روس
 :ەدحو ,

o ~Hع ة/_ج ٍتا�o يندم لتقم نع ترفسأ بلدإq3H بلا 23مدتو�H ؛ة5ندملا ة5تحتلا 
o افصق

P
الدا$تم 

ً
 .سامتلا طوطخ �2ع 

o اعالدنا
P

H[ ة5ئادع ٍلامعإل 
d[��لا لامشلا ,

,. 
o تامجه fيندم لتقم +إ تدأ ةفسان تاوبعq3H ]H

 .ا/روس لامش ,
o ~Hأ تقحلأ ل5ئا�إل ة�_س�م ة/_ج تا�~Hارا

P
 fة5قذاللا ءانيم. 

o ارارمتسا
P

H[ فنعلل 
 .بونجلا ,

o اددع
P

ادkا2dHم 
P

 .تاردخملا ب/wهتب ةقلعتملا ة5نمألا ثداوحلا نم 
o شعاد م5ظنتل تامجهو، fام ]H

H[ ةلماعلا ة5ناس�إلا تاهجلاو q3Hيندملا oع كلذ ,
 ق�� لامش ,

 .ا/روس طسوو

H[ متعfات امD ،ة5ضاملا ماkألا لالخ .2
 ل$ق نم نجسلا نم بورهلل ةقوبسم 23غ ةلواحم اندهش ،را$خألا ,

H[ ه$¡شملا q3Hلقتعملا فالآ
H[ شعاد +إ مهئامتنا ,

 نم ة/_ج تا�H~و تا£ا$¡شا نع رفسأ امم ،ةكسحلا ,
 ر/راقت تدرو دقو .ضرألا oع ة5طارقمkدلا ا/روس تاوق معدل ةدحتملا تاkالولا ةدا5قf ,+ودلا فلاحتلا

H[ هنأf اندرو دقو .oتقلا نم تا��علا طوقس لوح
 نم ة5طارقمkدلا ا/روس تاوق تنكمت ة23خألا تاعاسلا ,

 انلز الو .روطتي لازام عضولا نأ الإ ،اوملس¡سا دق شعاد ,oتاقم ةفاD وأ بلغأ نأو ،عضولا oع ةرط5سلا
H[ ن/~احملا q3Hيندملا نمأو ةمالس oع غلاf قلقf رعش�

 دقو .مهنم دkدعلا ح©ن نيذلاو فقوملا اذه ,
H[ شعاد نم ءاضعأ ءا$تخا نع ر/راقت +إ ەا$¡نالا فسTنويلا ةمظنم تتفل

 امم ،ُقلا لافطألا مون ربانع ,
kح .رطخلل لافطألا تائم ةمالس ضرع�d ع ةرط5سلا مت ناوo اذه نإف ،شعاد ل$ق نم ةضافتنالا ەذه 
 ,oصألا روهظلا ت$حاص ,�dلا نوجسلا نم بورهلا تا5لمع نع ةعورم تا/wكذ ناهذألا +إ د5عk ثدحلا
H[ م5ظنتلل

H[ داحتالا ة5مهأ لوح ةحضاو ةلاسر ثدحلا اذه دعk ،ةسTئرلا ةد5سلا .2015و 2014 ,±اع ,
, 

ا5لود ةفنصملا ة5باهرإلا تاعومجملا رطخ ةحفا´م
P

امتح مهاس· يذلا لمشألا عالا لح ةروH~و 
P

 ]H
, 

 .باهرإلا راش¡نا

H[ ركذتن نأ انيلع .3
GHدم نويلم 14 كانهف ،قمعتت يروسلا بعشلا ةاسأم نأ قا5سلا اذه ,

ا5لاح ,
P

 ]H
 ةجاح ,

 .صراقلا ءاتشلا فورظ نآلا نوهجاوي دkدعلاو ،q3Hحزان اولاز ام نويلم 12 نم 2¹]أو ،ة5ناس�إلا ةدعاسملل
 ،يروسلا داصتقالا راهنا دقف ،كلذ +إ ةفاضإلاf .نيدوقفملاو q3Hفوطخملاو q3Hلقتعملا نم فالآلا تا��عو



 ةرداغمل ةصرف ةkأ ءارو با$شلا ,½س لوح ر/راقت كانهو ،تاردخملا ب/wهتو ة5مارجإلا تا5لمعلا تدادزاو
انا5حأو ،دل$لا

P
 kو أزجم وهف ،م5لعتلا امأ .برحلا ءارمأو راجتالا تا´$شل ة5حض نوعقÀاروهدت دهش

P
ادkدش 

P
، 

امسقم دل$لا لازام .ة5تحتلا ,�Hُبلاو تاسسؤملا عضو كلذكو
P

 fقزمم عمتجملاو ،عقاولا رمألا م´ح Âةدش، 
  .,Äا5س لح وحن سوملم مدقت يأ نو/روسلا ىري الو

  ،ةسTئرلا ةد5سلا

اضkأ حضاولا نم ،ةاناعملاو فنعلا رارمتسا نم مغرلا oع - 4
P

 .,�5Æتا2dسالا دومجلا نم ةلاح مامأ انلزام اننأ 
H[ تا23يغت يأ ثدحت ملف

 ةعومجم وأ ةلعاف ةهج دجوت ال هنأ حضاولا نمو .q3Hماع ةfارقل سامتلا طوطخ ,
ا�H~ لظk يركسعلا لحلا نأو ،هجئاتن مسح وأ عالا راسم دkدحت oع ةرداق ةلعاف تاهج

P
 .لا5خلا نم 

H[ امf ،قئاقحلا ەذه لوح عساو قاطن oع تالاصتا ءارجإ تلصاو دقل -5
Gdارا/ز لالخ كلذ ,

 رهشلا ,
H}املا

 +إ q3Hنثالا موي ةطاحإ تمدق امD .ة/روسلا ضوافتلا ةئيه عم ءاقل لالخو ،ةحودلاو نارهط +إ ,
 ،كلذ +إ ةفاضإلاG�,. fوروألا داحتالل ة5جراخلا نوؤشلا سلجم عامتجا ءانثأ q3Hي�وروألا ة5جراخلا ءارزو
H[ رطم ةلوخ ةد5سلا ثوع$ملا ة$ئان تكراش

H[ لوألا نونا2�I Dمس·د رخاوأ ,
 ،اناتسا ة5لمع تاعامتجا ,

 ،ةضراعملاو ،ة/روسلا ةموكحلاو ،ناريÉو ،ا5كرتو ،ا5سور نم ىوتسملا ,½5فر q3Hلوؤسمf تقتلا ث5ح
fلا ة5م5لقإلا لودلا +إ ةفاضإلا�d, Êُكراش fبقارم ةفص.  

6- Dأ تكراش امkاض
P

 ]H
 ثثجلا م5لسÊو ،q3HفطتخملاIن/©جتحملا نع جارفإلا�H, fعملا لمعلا ق/wف عامتجا ,

ق دقو .نيدوقفملا 23صم دkدحتو
ُ

q3H ]Hكراشملا ل$ق نم ة5باجkإلا تاح2dقملا ضعf تمد
 نم – عامتجالا ,

H[ مهاسÊُ نأ ،اهذ5فنت مت اذإ ،اهنأش
5Îdقح مدقت زارحا ,

, ]H
 ەذه ذ5فنت ةعfاتم بولطملاو .فلملا اذه ,

 .هf ما5قلا oع فارطألا ةفاD ثحأ يذلا رمألا وهو ،نآلا را´فألا

  ،ةسTئرلا ةد5سلا

اددجم وعدأ ,�Hنإف ،عسوأ قاطن oع -7
P

 ,�dلا تاوطخلا نم ةعومجم نأشÂ ةداج ة5سامولfد تاثداحم +إ 
H[ مهاسÊُ نأ اهنأش نم

 ،q3Hيلودلا ءا��Dلا �q3Hو q3H/روسلا q3Hب ةقثلا ضعf ءان�و ،عا2HHلا تا5ك5مانيد 23يغت ,
H[ ،ةوطخ لfاقم ةوطخ ،ةوطخf ةوطخ مدقت زارحÉو

 .2254 رارقلا ذ5فنت راطإ ,

ق دقل -8
ُ

H[ ة5ئانث تارواشمل ة5سTئرلا لودلا نم ىوتسملا ,½5فر q3Hلوؤسم ةوعدf تم
 عبطلا�و .ف5نج ,

H[ تارواشملا ەذهل ناوعدم ة/روسلا ضوافتلا ةئيهو ة/روسلا ةموكحلا
 امهعم لصاوتأ نأ لمآو ،ف5نج ,

Âق �2]أ ل´شw/$ا
P. fارواشم بقع ،كلذ عم يزاوتلاGd

H[ رطقو ،ا5كرتو ،,�Gوروألا داحتالاو ،ا5سور عم ة5ئانثلا ,
, 

Dلوألا نوناIجأ دقف ،�2مس·دw/علا لودلا ةعماجل ةماعلا ةنامألا عم تارواشم تw�5اس�رفو ،ا5ناملأو ،ة، 
H[ ةدحتملا تاkالولاو ،ةدحتملا ةÑلمملاو ،ا5لاطÉkو

, Dاثلا نوناGH
,I رياني ]H

 ەذه لصاوأسو .ف5نج ,
H[ ن/رواحملا نم د/©ملا عم تارواشملا

 نوك5س ث5ح ةرمتسم ة5لمع تارواشملا نوكتسو .ةل$قملا ة2dفلا ,
  .رخآل تقو نم رركتم ل´شÂ ن/رواحملا +إ ع_جرلا يروHلا نم



 نÑلو ،ن/wخآلا نم هنوبلطت ام طقف سTل دkدحت م´نكمk له :دحاو ن/رواحملا عيمجل ,+اؤس ناD دقل -9
اضkأ

P
ةحا~ ؟رخآلا بناجلا نم تاوطخ لfاقم ،ةلواطلا oع هحرطل دادعتسا oع متنأ ام 

ً
 بحرأ ,�Hنأ ،

fأkدج را´فأ ةkتاءارجإ ذاختا +إ يدؤت نأ اهنأش نم فرط يأ نم ةد Âاضق نأشkلثم ا: 

  .نيدوقفملاو q3Hفطتخملاو q3Hلقتعملا -

H[اعتلاو ة5ناس�إلا تادعاسملا -
 رارق دامتعا لالخ نم زرحملا مدقتلا oع ءانبلا لالخ نم – رك$ملا ,

  .ەذ5فنت oع لمعلا ةلصاومو 2585 نمألا سلجم

  .q3Hئجالل ة5عوطلاو ةم/Ñwلاو ةنمآلا ةدوعلا طو�� -

 ،عا2HHلاو برحلا نم دقع نم 2¹]أ دعf نوملعت امD تراهنا ,�dلا ةkداصتقالاو ة5عامتجالا فورظلا q3Hسحت -
H[ ة5لاملا ةمزألاو ،ةرادإلا ءوسو ،داسفلاو

اضkأ تا�_قعلا بÕسÔو ،19 د5فوك ةحئاجو ،نانبل ,
P. 

H[ ءودهلا خيسرت -
H[و ،,Äاسأ رمأ د5]أتلاf وهو رارقتسالا قيقحتو ا/روس مومع ,

H[ نواعتلا هتاذ تقولا ,
, 

  .باهرإلا ةحفا´م

  .ة5سامولfدلا اkاضقلا ه5لع قلطأ ام كلذ ,ko مث -

H[ نكمتن نأ لمآو -10
H[ ءد$لا نم بسانملا تقولا ,

 ،ة5عقاوو ،ةلدا$تمو ،ة5ج/ردت تاوطخ دkدحت ,
ت ،اهنم ققحتلل ةلfاقو ،ةقدf ةددحمو

ُ
H[ يزاوتلاf قبط

H[ كلذ مهاسTس .اهركذ قباسلا تالاجملا ,
 ءانب ,

H[و ،ةقثلا
H[ ةدعاسملاو ،يروسلا بعشلا ةاناعم ف5فخت ,

H×ملا ,
امدق ,

P
 ]H

 انفده Îd$/و .ة5سا5سلا ة5لمعلا ,
H[و ،ة/روتسدلا ة5لمعلا اهيف متت ةدkاحملاو ةئداهلاو ةنمآلا ةئØبلا نم ع_ن قلخ وه

 ءارجإ متي فاطملا ةkاهن ,
ت تاfاختنا

ُ
اقفو ةدحتملا ممألا فا��إ تحت راد

P
H[ اذه لD .2254 نمألا سلجم رارق ه5لع صن امل 

 قا5س ,
 مهل$قتسم ر/wقت نم q3H/روسلا q3Hكمتو ،اهيضارأ ةمالسو اهتدحوو اهتدا5سل ا/روس ةداعتساو ما2dحا
fمهسفنأ.  

  ،ةسTئرلا ةد5سلا

11- ]H
 نم ل5هس¡�و ة/روس ةÑ5لمو ةدا5قf ة/روتسدلا ةنجللا دقع ةداعإل ,½سلا لصاوأ ,�Hنإف ،راطإلا اذه ,

ا$يخم ةنجللا لمع لازي الف .ةدحتملا ممألا
P

 ال دوفولا نأ نم د]أتلا وه ,+احلا يدحتلا .نآلا �dح لامآلل 
اصوصن مدقت

P
اضkأ دادعتسا oع اهنأ لf ،بسحف ة/روتسد 

P
H[ اهلkدعتل 

 داجkإ ةلواحمل ،تاشقانملا ءوض ,
اقفو ةرمثم ةغا5ص ة5لمع +إ ةجاحf نحنف .تافالتخالا ةحاسم قيØضت لقألا oع وأ ،ةك2dشم ة5ضرأ

P
 

GHوعدو .ةنجللا ةkالول
 ة5ساسألا ~انعلاو ة5عجرملا 23ياعملا ددحت امD ،لمعت نأ بجk ةنجللا نأ مDركذأ ,

 ."رمتسملا مدقتلاو جئاتنلا قيقحتل رارمتسا�و ةع�لا هجو oع" ،ة5لخادلا ةحئالل

H[ امf رمتسم لصاوت oع انأ -12
q3H، ]Hك2dشملا q3HسTئرلا عم كلذ ,

 ،حضاو مهافت +إ لصوتلل ةلواحم ,
H[ ة/روتسدلا ةنجلل ةعfاسلا ةرودلا دقعل دادعتسا oع ,�Hنأ امD .اهحرط مت ,�dلا را´فألا ضعf كانهو

 ف5نج ,
H[ تاسلج ةدع دقعن نأ �Hمتأ تلز امو - تامهافت +إ لصوتلا متي �dم

 لمعf موقن نأو ةمداقلا روهشلا ,



GHدملا عمتجملا دفو عالطاf عبطلاf موقنس ،q3Hك2dشملا q3HسTئرلا q3Hب قافتا +إ لصوتلا متي امنيحو .داج
, 

ادادعتسا طسوألا ثلثلا نم
P

 .ةعfاسلا ةرودلا دقعل 

  ،ةسTئرلا ةد5سلا

GÝاس�لا يراش¡سالا سلجملا ءاقلل ولسوأ +إ انه نم هجوتأس ,�Hنأ ةفرعم مDدعس· فوس -13
 ،يروسلا ,

 يراش¡سالا سلجملا +إ كلذكو ة5خسلاو ةم/Ñwلا اهتوعد oع ة5ج/و2Hلا ة5جراخلا ةرازو ركشأ نأ دوأو
GÝاس�لا

 مهمعدل UN Women ةأرملل ةدحتملا ممألا ةئيهو NOREF تاعا2HHلا لحل ,�Æ/و2Hلا زكرملاو ،,
GÝاس�لا يراش¡سالا سلجملا تاوضع لصاوتو .,�dسجوللا

 نم ةعساو ةعومجم لوح ,+ ةروشملا مkدقت ,
H[ ةمزألاf ةقلعتملا اkاضقلا

w/Îdف لصاو/و .,oمعلا عباطلا�و ةkدجلاf نهتاح2dقم مس¡تو .اهلحو ا/روس ,
اضkأ ,

P
 

H[ نهتامهاسم ردقأ ,�Hنأو ،عسوأ قاطن oع تا/روسلا ءاس�لا كا��إ
 .عا2HHلا لح ,

14- Dأ علطتن امkاض
P

q3H ]Hكراشملا ةوعد +إ 
GHدملا عمتجملا معد ةفرغ ,

H[ عامتجالل ,
H[ ف5نج ,

 عيباسألا ,
H[ ةلعافلا تاهجلا نم ةعونتم ةعومجم عم لمعلا لصاون امنØب .ةل$قملا

GHدملا عمتجملا ,
 ةصنم لالخ نم ,

 .كلذل ةصصخم ة5مقر

  ،ةسTئرلا ةد5سلا

H[ رمتسأس ,�Hنأ مDدعأ -15
, fعمتجملا تائف عيمجو ،ةضراعملاو ،ة/روسلا ةموكحلا كا��إل يدوهج لذ 

الاجر ،يروسلا
ً

q3H، ]HيسTئرلا q3Hيلودلا ءا��Dلا عيمجو ،ًءاس�و 
 رارق عم �Äامتي ام�d, fيالو ذ5فنت ةعfاتم ,

5Îdقح مدقت زارحا نأ كش ال .2254 نمألا سلجم
اقرف ثدحk نأ هنأش نم ,

P
 دحت وه يروسلا بعشلل 

 .كلذ قيقحتل م´معدو م´تاهيجوت +إ جاتحأسو .هf ما5قلا انيلع q3Hعتي ام اذه نÑل ،لئاه

  .مéل اركش


