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ٚباط يڤمي  .1 ٚمانيڤ العالږ، امجتمعڤڗ بال ٚماڗ  8تة2دجنبڇ  ثڣ تنحن ب بٖعڤع من ب
ٚبيغ، نلًڈم باستعماڋ كامل سلطاتنا من أجل امساهمغ في تنفي٘ اميثاځ  امملكغ امغ

ٙسميا  منغ منظمغ ڣمنتظمغ، ال٘ڬ ستتږ امصادقغ عليڢ  ٚع  العالم من أجل هج
ٚاك٤ب 8تة2دجنبڇ  تتڣ ةتيڤمي   بم

تمٚ حڤڋ  .2 ٙتڢ بتنظيږ ه٘ا ام ٚبيغ علګ مباد ٚب عن امتناننا لبڇماڗ امملكغ امغ نع
ٚع بالتعاڣڗ  ٚباطب ڣنحي سياسغ الهج مع ااتحاد البڇماني الٖڣلي، ڣاستقبالنا في ال

ٙاتها في ه٘ا الصٖد بتمكيڗ امجمڤعغ  ٚع، ڣك٘ا مباد ٚبيغ في مجاڋ الهج امملكغ امغ
ٚع  ٙساػ الفضلګ في مجاڋ الهج ٚأڬ بشأڗ امما ٙ  ڣتبادڋ ال الٖڣليغ من فضا للحڤا

ٚاك٤ب ٚباط ڣم ٙ اجتماعاػ ال ٚا  علګ غ

ٙ ال٘ڬ اضطلع بڢ ااتحاد البڇماني الٖڣلي علګ مٖڥ السنتيڗ اأخيڇتيڗ نقٚ بالٖڣ  .3
ٚػ عن اختياٙ ڣصياغغ  ٚماني للمناقشاػ ڣامفاڣضاػ الت أسف  23بإعطا أفڄ ب

ٙتياحنا مصادقغ البڇماناػ  ٚب في ه٘ا الصٖد عن ا ب ڣنع هٖفا يتضمنها اميثاځ العالم
ٚ اأعضا في ااتحاد البڇماني الٖڣلي، ف ٙ يحمل عنڤاڗ 8تة2ي أكتڤب ٚا تتعزيز ، علګ ق
ٚع، ٙتها في أفڄ امصادقغ علګ اميثاځ  التعاڣڗ البڇماني في مجاڋ الهج دا ڣحكامغ 

منغ ڣمنظمغ ڣمنتظمغتب ٚع   العالم من أجل هج
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ٙا متينا من أجل  .4 طا ٚمانييڗ، فإننا مقتنعڤڗ بأڗ اميثاځ العالم بشكل  ڣبصفتنا ب
منغ ڣمنظمغ ڣمنتظمغب ڣيعتبڇ اميثاځ عمل متشاٙڣ بشأنڢ ي ٚاػ  تڤخګ ضماڗ هج

ٙ أهٖاف التنميغ امستٖامغ  طا العالم مائما بالنسبغ لجميع الشعڤب ڣالبلٖاڗ في 
ٚنامٌ امنصڤ٥ عليها في  ٚع عاميغبة3ة2ب ٚاػ ظاه  ، بعٖ أڗ أصبحـ الهج

5. ، ٚيغ للميثاځ العالم ٚسالغ الجڤه يماننا بال كٖ  ٛمن السياساػ  ن ڣالت مفادها أڗ 
ٚع تتطلظ  ٙبغ الشاملغ للهج ٚع، قٖ ڣلګ، ٗلڊ أڗ امقا الڤطنيغ امعزڣلغ في مجاڋ الهج
اسًڇاتيجياػ منسقغ ڣمتائمغ أكٌڇ مع أهٖاف عمليغ محٖدعب ڣفي ه٘ا الصٖد، يعتبڇ 

ٖف التعاڣڗ الٖڣلي أساسياب ڣله٘ه الغايغ، سنعمل علګ تعزيز التعاڣڗ البڇماني به
ٙساػ الفضلګ ڣتنفي٘ مقتضياػ اآلياػ  تيسيڇ نجاٍ ااسًڇاتيجياػ ڣتبادڋ امما
ٚڥ بما في ٗلڊ هيئاػ امجتمع امٖني  ٚاف أخ ٚاكاػ مع أط ٚاف ڣش امتعٖدع اأط

 ڣامنظماػ الٖڣليغ حت نتمكن معا من تنفي٘ اميثاځ ب

ٛاڣيغ .6 ٚع فقط من  ٙبغ الهج ٚ  نعتقٖ أيضا أنڢ من امهږ أا تكڤڗ مقا ٗ اأم اأمن، 
ٙبغ علګ مستڤڥ مجمڤع  يتعلڄ بقضايا التنميغ ڣحقڤځ اإنساڗ ڣالت تتطلظ مقا
عٖاد  سساتيغ ڣ ٙاػ ام الحكڤماػ ڣالبڇماناػب ڣيتطلظ ٗلڊ تنميغ ڣتطڤيٚ القٖ
ٚع، مائمغ للسياقاػ ااجتماعيغ ڣااقتصاديغ ڣالبيئيغب  سياساػ في مجاڋ الهج

ٚمانييڗ ينبغي أ ها، ڣبأڗ ڣبصفتنا ب ُ٘ ع ه٘ه السياساػ ڣتنفي ڗ نطالظ بأڗ تتږ بلٙڤ
ٚين أنفسهږ في بنائهاب ڣينبغي لاتحاد البڇماني الٖڣلي ڣامجمڤعغ  ٚاڅ امهاج ش يتږ 
ٙيغ  ٚڣ ٙاػ الض الٖڣليغ مساعٖع البڇماناػ الت ا تتڤفٚ، في الڤقـ الحالي، علګ القٖ

ٚاقبغ تنفي٘ ه٘ه السياساػب  حت تتمكن من م

7. ٗ  ٚ بامساهمغ اأساسيغ الت يمكن، ڣيتعيڗ، علګ البڇماناػ تقٖيمها لتنفي٘  نق
ٚاػ بشكل  ، فإننا نلًڈم بمضاعفغ الجهڤد للعمل من أجل تٖبيڇ الهج اميثاځ العالم

ٚيغ ڣخاصغ ٚامغ البش  : ائڄ ڣعلګ نحڤ يحًڇم الك

  ،ٚين ڣمنهږ، بالتحٖيٖ، من يڤجٖ في أڣضاع هشاشغ من خاڋ حمايغ امهاج

لڊ بفضل التصٖيڄ علګ امڤاثيڄ الٖڣليغ امتعلقغ بحقڤځ اإنساڗ ٗڣ

ڣاتفاقياػ منظمغ العمل الٖڣليغ ڣتنفي٘ها، ڣمن خاڋ استعماڋ اآلياػ 

ٚ عما قامـ بڢ أڣ  ٙي البڇمانيغ الت تمكننا من أڗ نطلظ من الحكڤماػ تقٖيږ تقا

ٚسها ه٘ه اآ لګ حقڤځ اإنساڗ الت تك ٚجع   لياػ   لږ تقږ  بڢ في ما ي
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  من خاڋ جمع شهاداػ، ڣالنهڤض بسياساػ، مبنيغ علګ ڣقائع تقٖم ڣجهاػ

ٚين  ٚاػ تيسٚ التفاهږ ڣااحًڇام امتبادليڗ بيڗ امهاج ٛنغ حڤڋ الهج نظٚ متڤا

 ٚ دماج امهاج ڣليغ متبادلغ   ڣك٘ا  ٙ ٗلڊ مس ين ڣمجتمعاػ ااستقباڋ باعتبا

في امجتمعب ڣيتطلظ ٗلڊ التأكيٖ علګ جمع امعطياػ الحقيقيغ ڣاستعمالها، 

ٚيغ  ٚاهيغ اأجانظ ڣالعنص ٚ ك كما يتطلظ ضماڗ اعتماد القڤانيڗ امائمغ لزج

اػ الت قٖ  ڣعٖم التسامح ڣجميع أشكاڋ التمييڈ ڣالتبليغ عن جميع التجاٛڣ

 تحٖف  

  لګ تاختياٙت عڤض ٚاػ  ٙعت بفضل من خاڋ تحڤيل الهج ٚڣ أڗ تكڤڗ تض

ٚ امٖقع ڣُسڤ  ٚيغ بما في ٗلڊ الفق ٚع القس اػ للقضا علګ أسباب الهج ٚا ج

امكافحغ العمليغ  التٖبيڇ ڣالتغيڇاػ امناخيغ، ڣمن خاڋ عمل جماعي يتڤخګ

ٙ في البشٚب ڣمن أجل ٗلڊ، ينبغي أيضا أڗ نعمل علګ  ٚين ڣااتجا ٚيظ امهاج لته

ٚع الن ٙاػ الهج ٚين ال٘ين تحسيڗ مسا ظاميغ ڣبالتالي، تڤسيع تاختياٙت امهاج

ٚڥب  يبحثڤڗ عن مستقبل أفضل في أماكن أخ

ٚاػ  .8 ٚمانيغ بشأڗ الهج عٖاد ڣتنفي٘ خطغ عمل ب ٚماناتنا علګ  ٙ ب طا نلًڈم بالعمل في 
ٙ ااتحاد البڇماني الٖڣلي السابڄ ال٘كٚ،  ٚا تتجسٖ االًڈاماػ الت تږ التعهٖ بها في ق

ٚ ڣال٘ڬ تمـ  ٙدع في اميثاځ العالم ڣك٘لڊ 8تة2امصادقغ عليڢ في أكتڤب ، ڣتلڊ الڤا
االًڈاماػ الت علګ الٖڣڋ الڤفا بها بمڤجظ القانڤڗ الٖڣلي لحقڤځ اإنساڗ، 

ٚ لاتحاد البڇماني الٖڣلي في أفڄ  ٚي عٖاد تق ٙ ت2ة2ڣ طا ب ڣنلًڈم أيضا بامساهمغ في 
ٚاػ الٖڣليغ ا ٙاسغ الهج لڊ بهٖف امنتٖڥ في د ، ٗڣ ليها اميثاځ العالم ل٘ڬ يشيڇ 

ٚيڀ بڢ  ٚف علګ التقٖم امحقڄ في تنفي٘ جميع مقتضياػ اميثاځ العالم ڣالتع التع
دماج اأهٖاف الت يتڤخاها في الجهڤد الت نب٘لها لتحقيڄ أهٖاف التنميغ  ڣ

ٙدع في  ٚنامٌ امستٖامغ الڤا  بة3ة2ب

 

  


