
  ا����ون �ن أ�ل �وا��� ��د	�ت �
	ر ا����خ

   ٢٠١٥	و�	و  ١٧ا���ھرة �� 

  *��دة ا�*(	ر �	�س �وران، ر'	س و�د ا%���د ا$ورو#� �دى �!ر


ر �ن �و��و ھو �وم � �  ا���ل �ن أ�ل ا����خا���


ر ����د�ون و ا�ط��� ���ل"�&��� �$��ج ا��وم و $���� ���#ق ا��و!وع ���ر ا����خ،  ،��ل �و���ر "ا�
  أ*2ر �ن أي و�ت أن �/.ذ ,+$� �ن *��ب ا�$��ة و ���ل ���.


/ن ا����خ�ر�س �3 ���ل ا������ ا�دو�3 $���� �#5 �4د ا��ق ����3 �د�د �ؤ��ر ا�7م ا���$دة �ن  
ل� ذ�ك أ�ل ا����خ و ا�ذي ��4د �3 د���ر �ن ھذا ا���م. و �ن ا���و�� أن ��4دم ا�دول ���ھ����9 

�$دوه  ����*ن ����� �ن ا��و,ل >�+�ق �وي و ���ل ����ب ا�$�!ر و ا����4ل ��ؤ��ر و�ت *�فا
  ا�9دف ا3���7 ��$+�ظ �#5 ار�+�ع در�� ا�$رارة ا������� أ�ل �ن در���ن �<و���ن.

و  9مو �درا� ا7طراف��� 7ن �*ون ا����ھ��ت ط�و$� 4در ا@�*�ن و ��*�� ���ؤو���ت $ك ��و ھ
% �ن $�م ا>����2ت ا������� $���� 4٧٥ف ط�و$�ت دول ���و�� ا��
ر�ن و ا��3 ��2ل ��*ون �

  . ر,ا��4د�� �ن دول *�رة أ.رى �2ل ������ �2ل ا��روض 

��+�ل �دة  �9�و *�ن ا>�$�د ا7ورو3 أول ��ظ�� دو��� *رى ��4دم ���ھ���9 �3 ا>�+�ق ا��د�د و �
��9م أطراف أ�����ن � ��  2ل ا�و>��ت ا���$دة ا�7ر�*�� و ا�,�ن و ا��*��ك.دول 

إ�5 �� ھو أ�د �ن ا�$د �ن ا>����2ت، ��$ن �$��ج 7ن +�ق �ر�س ا�>د و أن ��و,ل  �Gن ا�وا!F أ�
آ�2رھ�  ��9اون ا�و��<ل ��وأ*2ر �ر!� ����رات ا����خ ��ن �+�4د ھم �*ون ����د�ن �د�م أو�<ك ��ن

  أن �د�� ا����ون �د�� �$و ا��*�ف �� ���ر ا����خ.ا��#�� *�� أ��� �$��ج 

  �!ر# ا���دق ��د	دا�

و .�,�  �<و���ندر���ن ار�+�ع ا�$رارة ��  5�$���ر ا����خ ���/2ر �,ر �#5 ا7ر�F �/2را *�را 
�ب ا�ز��دة ا�*و ��  و�رة ا����ه 3، و ا>�.+�ض ا�
د�د ��ظ�5�3 در��ت ا�$رارة ا� ا���و��� رة�

���$� ا7را!3 $وا�3 2#ث  �/2را�زرا�3 و ا�ر��ھ� ا�����، �4د � �� �#5 ا@���ج�,�$G �ن آ�2ر �#
9ذا ا����ر.  

�3 ���طق أ.رى �����  ���.���/2رات �,�$ب ا��ا��$�,�ل ا�زرا���  $�م ض��.+ا ���ھم �وف و
و ا>����د ا���زا�د �#5 ا���راد ا��ذاء �ن �ؤدي �3 ز��دة أ���ر ا��ذاء. *�� أن ا�ز��دة ا��*���� �#$وب 
  �#ك ا��.�طر.  �+��مإ> إ�5 

�� إ�5�!@�إ�5 ا��9رة ا�دا.#�� و ا�دو��� ��� �ز�د �ن  د����دھور �ل ا�رزق �3 ا�ر�ف �د أن  
�.�طر �وا��99 �4راء ا����9ر�ن.*�� أن ا��9رة  ذ�ك �,�$بو ط �#5 ا���� ا��$��� �3 ا�$!ر ا�!�

�د �ؤدي أ�!� إ�5 ز�ز�� ا>��4رار  �ن !�ط �#5 ا��وارد ا�ط����، .�,� ا����ه ��� �,�$9و 
  ا>�����3. 



G ار�+�ع در�� ا�$رارة ��9دد �� إ�5 أن ار�+�ع ���وى ا�$ر ا�ذي ���!@�ا����طق  أ�!�
دة 
   ا@�*�در�� و ا�د���. و .�,�  ذات ا*�2�� ا��*���� ا������ ا���$#��

  ,	�دة �!ر �� �وا��� �
	ر ا����خ

��,ر أ$د أ*ر  ،G���ر�س أ�ر > �دال أھ��� دور �,ر �3 �4د ا�+�ق ��ء �3 �ؤ��ر ا���4 
���2ت ����ط�4. ا>��,�د��ت �M� ر �,در  و أ*

�$�و�� ا�دول ا7�ر�34 �#�<� و ��9 دور �9م �3 �+�و!�ت  ا�وزاريو �رأس �,ر أ�!� ا��ؤ��ر 
��
/ن  ا��ر  .ا����خ

 G4ر���#5 ����ق  و ا�دول ا7�ر���4 ا7.رى��#�� ��ء �درة �,ر +��#�� و �د�م وز�ر ا��<� و 
  �ر�س.و �د��وھ� �د�� ��*و�وا �#5 ا���داد ��د ��ؤ��ر �و�99م �$و ا��+�و!�ت ا�.�,� �����خ 


دة أن ��س �4ط  /�رع �� ��*ن��ؤ��ر �ر�س �*ون �,ر ��درة �#5 �4د�م ��4ر$���9 ا�وط��� و آ�ل 
�دورھ� ا���4دي، ��*��9 أن ��9د ا�طر�ق �N.ر�ن ����ط�4 و ا��4رة ا7�ر���4. أ�!�  ا�ظر7ھ����9، ل و 

ا�و�ت  ��د أنا��4#� ا���4دة و ا��#$�  و ���ظر إ�5 ا�و�ت ا��ط#وب @*��ل ا��+�و!�ت ا�������
  �داھ���. 

�ر �ن و ا�ذي ��ري إ�داده $���� و $,ل �#5 د�م,�دوق ا����خ ا7.!ر و أ�� �#5 �42 �ن أن * 
$�ث �دم ��*��ل �#ك ا���9ودات  *�ل�� ا�7وع ا���!3ا�ذي �4د /������ دول ���و�� ا����ا����ع 

#O �,ل إ�5  ��9دات �و��ا��4دة ��3 ا����.دو>ر �#��ر  ١٠٠��و�ل �!��� ا����خ    

  -�ل ا%���د ا$ورو#� #�!ر

�.,�ص  ا��زم 3
ط�  4دم�ا������� ا� ����دة ا��������و�ل % �#5 ا7�ل �ن ٢٠ا>�$�د ا7ورو�T�
�ن 2#ث ����د��� �#5 ، و �$ن �4دم �3 �,ر أ*2ر �ن ذ�ك *�2ر $�ث �ؤ2ر أ*2ر ا�.�,� �����خ

.�#*
  ا��

، $�ث أن أ*2ر �ن �ر���U ا�����دة ا�ذي �4د�G ھ��إن ا��*�ف �#5 ���ر ا����خ و �.+�+G أو�و��ت ���9 
أ�!� �#5 ا�$,ول  تو ���د �#�ون �ورو �ن ��$� ا�����دة ا��4د�� ��,ر ذات ,#� �����خ ٤٠٠


روط ���رة �ن �ك ا>����2ر ا7 ����روض إ!� 5#�3�دره  ورو O#� ٤٫٦٥و �وك ����� أ.رى 
�� إ�5 ذ�ك،�!@��+��9 �ن .Mل ا�را�U ا���2<��  �#��ر �ورو،  3
�رك �دد �ن دول ا>�$�د ا7ورو�

  . ا����ددة

3 *��� أ�$�ء، �د�م ا�ط��� ا����ددة و ا��ظ�+�، و *+�ءة ا�ط���، و ا��وا,Mت، و ا�,رف ��$ن ���ل 
  ��ه و إدارة ا��.#+�ت، و �4#�ل ا��#وث، و ا@�*�ن و ا�زرا��........ا�,$3، و ا��

�ط�ع ا����ه أ�!� �5#  3���  دارة �وارد ا����ه ��,ل �����خ�و�G ��*��ل @و �ر*ز ����د��� �!@�
�ط�ع ا@*��� ا����>ت إ�5 را�U �*�ف ��ط3  3� ��و إدارة ا���ط�4 ا���$#��  �*�ن�2ل *+�ءة ا�ط�

  و �4#�ل �.�طر ا�زرا�� و ا�*وارث. ا���*��#�



�3 د���ر و إ��� �#�ز�ون ����� �وا��9 ھذا ا��$دي ا�*�ر *�� أ��� ���ل ����9د �#�و,ل � F��� م��.
  أ��س �� ��3#. �5# ����9ودات ا��*2+�

د و أن �وا�G ا��$دي�.�,�ر، �ؤ��ر �ر�س ھو �ر,� ��ر�.�� > ���ط�� أن �.�رھ�< .  F��,�
�وق *ل 
3ء �ن أ�ل أو>د��. إن �*��ف ا��9ود �� �,ر و ا����م أ��� ھو  و �,#$��� ا��
�ر*�

      ا�طر��4 ا�و$�دة �#و,ول إ�5 ذ�ك. 

 


