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 إعالن مالبو 

، مالباااقاا   دويدبعا  دوعيبةاا   قية ةايدتنااة قمبمنةساب  دومجتمعااة   ةا ادوعيب قااة ا دوا األ ديقية ةاا  نحنن
"معااة ماا  اجاأل دوتنمةاا  دومساات دم  ادوتعااةا  ، تحا  عااعةي 2016ناااقمبي  23قاا   غةنةاة دسسااتاد ة 

 "؛دسقتصة ي

  ادو ةنةا  ادسقتصاة ة  ادسجتمةعةا دوسةةساة ا دوتةيةخةا  ادوق ةقةا  ادوجايدقةا   عالقاة دونستحضر  إذ
 ساتيدتةجة ،دس إقةما  عايدلةتنةساة  اعالل   ادوتا  دوعيبةا ،ديقية ة  ا  دوععاببة   لزوة دي  ااةادول
مبااة ا دومسااةادا ادومصااةو  بنااةع علاات  دواايادب  هاا   علاات تعلزةاالز اتا ةاا  عننن تصننميمنا نعننر ذ وا  

 ؛دومتبة أل ادسحتيدم

ذ خاالأل دو ما   دومعتما ا  ،دوعيبةامؤتميد  دو م  ديقية ة   إعالنة  ابيدمج عمأل أيضا نستحضر وا 
سي  ق  التابي ق  ادو م  دوقةنة  ، 1977مةي  ق   ق  دو ةهيا ديقية ة  دوعيبة  دياوت دومنع  ا

   هاا وتنفةاا دومعااتيل   جهااا دو عاا  ، قضااال2013قاا  دولاةاا  قاا  ناااقمبي دو ماا  دوقةوقاا  ، ا 2010
 ؛من  تةنةو و متبة دو نفع دوم د   ادو يديد  اتعلزةلز تعةاننة ق  مختلف دومجةس  دإلعالنة 

ذ  دوجاااةبي ديحمااا  صااابة  دوعاااة  دوساااما صاااةحبدوتااا  قااا مهة حضااايا دوساااخة  د  مباااة ي بةو نشننني  وا 
 دوعااايدل قااا  تعلزةااالز  ساااةهم  دوتااا ا  ادسساااتقمةي دوتنمةااا قااا  مجاااةو   دولاةااا   اوااا  امةاااي دوصااابة ،
 ؛ق مة ولمض  يةق ا نما ج ل دوعيبة  ديقية ة 

ذ بةيهاا دف ادومبااة ا دومنصاااا علةهااة قاا  دو ااةنا  دوت سةساا  والتحااة  ماا  ج ةاا  دوتلزدمنااة  نؤكنن  وا 
ادإلعال  دويسم  ول ليى دوسناة  دوخمسة  ومنظما  دواحا ا  امةقةق جةمع  دو األ دوعيبة  ديقية  
  ا وك بةونسب  والتحة  ديقية  ؛ 2013دستحة  ديقية   ق   ديقية ة /

ذ نجنن   ماا  اجااأل تح ةااق ت لعااة  عااعابنة اتعلزةاالز دوعالقااة  ل  دومعااتي  نااةدوتلزدمنااة بمادصاال  جها  وا 
دومتبة وا  ادوتالاب ناةق  بة  اقية ةة ادوعةوم دوعيبا  علات اساة  دومصاةو  ادومدو اةل  ديم  ديخاة  

لزدو  دوع بة    ؛ات اةي  دوتعةا  ديقية   دوعيب امةم تفعةأل علت دوتح ةة  اد 

ذ  دوجمهايةاا  نادلعاا ، قاا  دوعيبةا  دوا األ جةمعاا ودوسااةبع  ادوععاية    ما ج ماؤتمي دونتااة ب نشني  وا 
ضاام  ا ااي  لتعااةا  ديقية اا  دوعيباا دوبعاا  دسسااتيدتةج  دوهااةم و ، بخصاااادومايةتةنةاا  دإلسااالمة 
 ح ااقت قعةواا  عاايدل  بنااةع بهاا فا وااك  ادو اوةا  دإلقلةمةاا ال  لااتتماا  دومنظمااة  ادو دوعيباا  دوتعاةا 
 ومتبة أل؛د همةتعةانتحسة  ق   سهمتا  دوجةنبة  مصةو 
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ذ   ديقية ة  ادوهةةلأل دومبة يد دومعلامة  بة   دوتنسةق اتبة ألدوتعةا  ا  علت ضيايا تعلزةلز ك نؤ وا 
ادو ضااةع علاات اساابةبهة  دوعنةااف  اايفدوتاا  تهاا ف إواات ملةقحاا  دإليهااةب ادوت د  دوصاال  ا دوعيبةاا  
 ؛دوج ية 

ذ  : "تحاةاأل بعنااد  ،2015سابتمبي  25دوصاة ي قا   70/1يقم  قيدي دوجمعة  دوعةم  نستحضروا 
ذ ،" 2030وعةم وتنمة  دومست دم  د خ   عةومنة: تعلزةالز عايدلتنة وتح ةاق ب ؤك  من ج ي  التزامننانوا 

بة ةاا ، ب ية اا  متادلزناا  دسقتصااة ة  ادسجتمةعةاا  ادو قالقاا هااة دواهاا دف دوتنمةاا  دومساات دم  ماا  ابعة 
 ؛  اابعة  وهجمة  اعلةب دو ضةع علت دوف يا  امتلةمل ؛

ذ  دوتااا   اقية ةاااة" اخةي ااا  دو يةاااق دوخةصااا  بهاااة التحااة  ديقية ااا و 2063اجنااا ا  بةعتماااة  حننن ر نوا 
ذ نرحنننن  دوي ةسااااة  ديخاااايى باااايدمجدو ، الاااا وكوتنفةاااا هة دياواااات ة عااااي دوعخ اااا  دوا " نيةاااا هة لاااا وك  وا 

بماة قا   واك دإلعاال  دوعيبا  حااأل صة يا ع  مؤتميد  دو ما  دوعيبةا ، ةوخ   ادسستيدتةجةة  دوب
قا   دوتا  ع ا   قم  جةمع  دوا األ دوعيبةا دوصة ي ع   2030  دوتنمة  دومست دم  وعةم تنفة  خ 
ذ نعين  التككين لجاةنبة  و، ا وك تمعةة م  دومصةو  دومعاتيل  2016 ق  نادلعا  علات دوتلزدمناة  وا 

  ؛ةوتنفة  دولةمأل وه   دومبة يد  ادوبيدمج ديقية ة  ادوعيبةب

ذ دوتا  لزةاة ا دو قا  مجاةأل دوهجايا، قا  ضااع دوعيبا  ا  ديقية  اهمة   عم دوتعة ؤك  من ج ي ن وا 
ذ  ؛دياجاهيسابةب متعا  ا  ديقية ةا دوا األ  ما وم ةسبق وهة مقةاأل ما  تا ق ة  دوهجايا دومختل ا   وا 

دوعيبةا  قا   عام -ديقية ةا   ادوبنااك دومةوةا  باه جمةا  دومؤسساة تضا ل   بةوا اي دوهاةم دوا ي نقنر
دواا اي دوحةساام دواا ي ةلعبااه دومصاايف دوعيباا  خصاصااة واا األ دوعيبةاا ، ا اداقية ةااة  جهااا  دوتنمةاا  قاا 

قية ةاا  دوعيبةاا  ماا    تعلزةاالز دوعاايدل  ديقاا قية اا  ولتنمةاا ادوبنااك دي ،ولتنمةاا  دسقتصااة ة  قاا  اقية ةااة
 ؛دومعتيل  خالأل تماةأل دينع  

ذ نعق  العزم  دوجةنبة  بة  ديخاي دوتعةا   ا ا ةدوعالق  دو اتعمةق ت اةيعلت  وا 

 :ما يلي علىاتفقنا 

 لتعاون السياسيأوال. ا

تبة أل دومعلامة  اتعلزةلز  بصايا منتظم  منتظم  يقةع  دومستاىدستعةية  ع   دجتمةعة   1.1
ادوعةومةا   قلةمةا دإل دو ضاةةةما  تنساةق دومادقاف ودومساتاةة  دوحادي دوسةةس  علات جمةا  ا 

 ؛تبة أل د  دسهتمةم دوم
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 اجةمعااا مفاضاااة  دستحاااة  ديقية ااا  ممةيساااة  باااة  تعاااجة  تباااة أل دومعلاماااة  ااقضاااأل دو  2.1
 حااااأل عماااألاايش تنظاااةم دجتمةعاااة   ، مااا  جملااا  امااااي اخااايى،مااا  خاااالأل دوااا األ دوعيبةااا 
متعل اااا  بتساااااة  دونلزدعااااة  ادوتاااا خأل قاااا  ميحلاااا  مااااة بعاااا   دومن  تااااة  هاااامت قضااااةةة خةصاااا 

 دونلزدعة .

 قما  عا   يةصادو قلسا ة  حااأل عاال دإل قا دومعباي عناه عةوةاة  دوفلس ةنة ،  عم دو ضة  3.1
 ديمااام ام اااييد  قااايديد  مااا  تمعاااةة ا واااك ادو اوةااا  دإلقلةمةااا  دومحةقاااألمختلاااف  قااا  مالباااا،
جيدع دومتح ا عا   قلسا ة  قا  دواضا  ويصا  دومساتاةة  جمةا  علات منتظما  معةايد  اد 
 لقب.

وتجةيب دوسةةساة  م  خالأل ت ةسم دادسنتخةبة   دوحلم دويعة  تعلزةلز دوتعةا  ق  مجةس   1.1
 أل دوممةيسة ، اق ة ولنظم ادولاد   دوا نة .ااقض

قية اا  اجةمعاا  دواا األ دوعيبةاا  التحااة  ديو ةاا ملةتااب دوتمقةلدوبااة  إجاايدع معااةايد  منتظماا    5.1
، اخةصاا  قاا   دو اوةاادومنظمااة   قاا  عادصاام مختااةيا، ا عاام تيعااة   اوهااة ديعضااةع قاا 

 ديمم دومتح ا؛

سةةس  ادومعناي ادومة ي وحلاما  دواقاةق تج ة  دو عاا ول األ ديعضةع إوت ت  ةم دو عم دو 6.1
دوا ن  دولةب  باصفهة دوحلام  دوعيعة  دواحة ا ولةبةة ادسمتنةع ع  دوتادصاأل ما  اجساةم 

 2016وسان   12تنفة ة  اخيى مادلزةا  وهاة، ادوتيحةاب ب ايدي مجلا  دوجةمعا  دوي ةسا  يقام 
عتمة  دوحلام  ما  دوخةا بتفاةض دوميعحة  لالزيدع وحلام  دواقةق دوا ن  إوت حة  د

قبأل مجل  دونادب اا د هاة دو سام دو اةنان ، الا وك دوا عاا ومساةع تهة بعالأل عةجاأل وتفعةاأل 
ات هةااااأل دومؤسسااااة  ديمنةاااا  ادوعساااالية  ادوم نةاااا  ا عمهااااة بااااةوخبيد  اتلزاةاااا هة بةومعاااا د  
دواللزم  ق  دومجةس  دوتا  ةحا  هة دومجلا  دوي ةسا  وحلاما  دواقاةق دواا ن  والضا الع 

مجلااا  ديمااا   د  دوصااال  ا خيهاااة   وةةتهة دوا نةااا  دومةلحااا  الااا وك دسوتااالزدم ب ااايديدبمساااؤا 
ادوت لةاااا  علاااات اهمةاااا   وةاااا   األ ، (2016) 2278( ايقاااام 2015) 2259دو اااايدية  يقاااام 

 دوجادي ق  تعلزةلز مسةي دوتساة  دوسةةسة  ق  وةبةة.

عم  دومساة أل دومتعل ا  ديخيى باة  ماد دو اوة ادومنظمة  ديمم دومتح ا  دوتعةا  اةضة م  7.1
دوبلاا د  ديقية ةاا   بعااض علاات دومق لاا  بةواا ةا  ايقاا  دوع ابااة  ديحة ةاا  دومفياضاا بةوبلا د  
 ، ااة  مس و  اخيى  د  دهتمةم معتيك؛ ادوعيبة 
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لةق  اعالةأل دوتمةةالز ادسحاتالأل دوعنصايي اديعالةأل ديخايى سنتهاةك ح ااق دإلنساة   إ دن  8.1
 ادوععاب؛

عةمأل ومنظام  ديمام دومتحا ا، بماة قا   واك دوصال  ةإلدوتلزدمنة دو اي بعلت  مج  د دوت لة  9.1
إقلةمةاة مجل  ديما ، باةا  علا  دوادقا  دوعاةوم  دوحاةو  اجعلاه القاي تمقاةال االقاي تادلزناة 

قاا   اخاا د  ضاايايا تنسااةق مادقفنااة قاا  هاا د دوصاا  ، تعاا ة  علاات دوا  االقااي  ةم يد ةاا  اقعةوةاا 
عااال إةلزاواااةن تادقااق دسعتبااةي  دوصااة يا   د  دوصاال  اايديد  دوا والتحااة  ديقية اا     سااي اد 

 .ع  جةمع  دو األ دوعيبة  تح ة ة  ومصةوحنة دومعتيل 

علااات تعلزةااالز دستفاااةق دوااا مةي دوعاااةمأل ا  دونااةااا  اغةيهاااة مااا  اسااالح  سااالح ديدنتعاااةي  إ دنااا  10.1
سلح  ول ةق  دونااة  ادومسةهم  ق  ه ف تح ةق نلزع دي  دوسلمة ة دوتعةا  ق  دسستخ دم

 دونااة .

 قضال عا  اتماةله بمة ق   وك  ق  دوف ة  لةق  اعلةوه امظةهي بإليهةب و دوع ة ا  دن دإل 11.1
عااا  تضاااةمننة دولةماااأل مااا  دوبلااا د  دإلعااايدب دوا نةااا ، ا دوعاااةبيا ولحااا ا  دوجيةمااا  دومنظمااا  

ديقية ةااا  ادوعيبةااا  دومساااته ق  مااا  دومنظماااة  دإليهةبةااا ، إوااات جةناااب دساااته دف دومااااد نة  
 ،دا حضاةيا ،ا عايقا ،اا  ة فا  ، ي  ةا بايبا  دإليهاةب الا وك إ دنا   يم  ادسست يدياد

ادو عاا إوت اض  دستيدتةجة  اقية ة  عيبة  ب ع  دولهج   ،ادوجيةم  دومنظم  دوعةبيا ولح ا 
 معتيل  وملةقح  دإليهةب، تمعةة م  دوصلاك دو ةنانة   د  دوصل  ولمنظمتة .

 قاايديد  صااةةغ  قاا  ب اااد  دومسااةهم  دوعيبةاا بلاا د  ديقية ةاا  ا دو معااةيل م ةوباا  بتعلزةاالز دو 12.1
 علاات دوتاا يةب مجااةأل قاا دومعااتيك  دوتعااةا  اتعلزةاالز دوسااالم حفااظ مجااةأل قاا  دومتحاا ا ديماام
 اديقية ةاا  دوعيبةاا  دوميدلاالز  د  دوصاال  ا عاااا اديقية ةاا  دوعيبةاا  دوميدلاالزبااة   دوسااالم حفاظ

 حفاااظعلااات  دوتااا يةب وميدلااالز دو اوةااا يدب ااا  ول يدوسااانا  دوماااؤتمي قااا   نعااا دو دومعاااةيل  واااتإ
 دوساالم احفاظ دومنةلزعاة  تسااة  علات ولتا يةب دإلقلةما  دو اةهيا ميلالزادوا ي ةعتالزم  دوساالم

 ولميا دياوت. ديقية ة  ادو ةيا دوعيب  دوعةوم ق  2017 سبتمبي ق ع     اقية ةة ق 

 ديما  مجلا ة ةتعلاق ب عماةأل قةما دومساتاةة  جمة  علت دوعيبة ديقية ة  ا  دوجها  تنسةق 13.1
 دومجلا  قا تهم عضااةدوا ة  تتا دخأل   د مة دوا غةاي عضةعبة  دي اخةص  وألمم دومتح ا
 جمةااا معةوجااا   مااا  ادوت لااا وألمااام دومتحااا ا،  ديمااا  مجلااا  مصااا دقة  تعلزةااالز ا واااك بهااا ف
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 دومتصااال  تلاااك اخةصااا  ،متادلزنااا  ب ية ااا  دومجلااا  اعماااةأل جااا األدومساااة أل دوم يجااا  علااات 
 ة .ةندوفلس   ضة دو سةمة اس دياس  ادوعيق ب قية ةة

 ،دوساال  انالزع دسنتعاةي مونظاةم عا  دولزداةا  حجايتعلأل  دسنتعةي ع م معةه اب   دإلقيدي  11.1
 احاا علاات دومسااتاى دوعااةوم   دسنتعااةي عاا م معةهاا ات بةااق  ضاايايا علااتمجاا  د ادوت لةاا  

. مساب   عايا   ا  ةإوةها دسنضامةم علات دسنتعاةي عا م معةها ا قا  دي ايدف غةي دو األ
 اصاألتوقا  د نتعاةيدس ع م معةه ا ستعيدضس دوتةس  مؤتميدو وفعأل سفديع  دإلعيدب 

ح ق ةساا نتعااةيدس عاا م معةهاا او دو ااة م سااتعيدضدس مااؤتمي مااأل قاا  ا اعاا  دي تادقااق إواات
  ااييد مادو دو ايديد  جمةاا  اتنفةا  دومعةهاا ا احلاةم بتفعةااأل دوصال   د  دو ضااةةة بعا   ةتادق ا
 دسنتعةي ع م معةه ادوسةب   و ستعيدضدس مؤتميد  ع  ة يادوص

 دوصاااة ي عااا  ماااؤتمي دساااتعيدض دياسااا  دوعااايقحااااأل   ااايديدو اهمةااا  علااات دوت لةااا  مجااا  د 15.1
 1995 قاايديا  علاات ادوعاا ة  ، 1995 وعااةم ديساالح  دونااةاا  معةهاا ا عاا م دنتعااةي اتم ةاا 
تم بماجباه تم ةا  دومعةها ا دو ي  ديسة ا  ،1995 مؤتمي نتة ج م  اسةسةة عنصيد ةعلأل
ي    لاااقدوباااةو   عااا ادإلعااايدب  ،1995 عاااةم قااا  تصااااة   ا  مسااامت غةاااي اجاااأل إوااات

ديسالح   دنتعاةيع م  معةه انظةم  مص دقة  ة اض 1995 قيدي تنفة دسستميدي ق  ع م 
. دو اايدي وهاا د ادولةمااأل دوفااايي دوتنفةاا  علاات دومعنةاا  دواا األ جمةاا  حاا اةضااة ا . للااأل دونااةاا 
 ديسالح  دنتعاةيعا م  معةها ا إوات دسنضمةم علت دياس  دوعيق من     األ ة جم اح 
 تح  دوميدقب  دوعةمل . دونااة  هةميدق  جمة اض  ا   دونااة

دوصااامةأل  جمهايةاا  تةجااي ى حةوةااة قاا دوتاا   ادوي ةسااة  دوبيومةنةاا  دسنتخةبةاا  عملةاا بةودإلعااة ا  16.1
عمهااة نتةجاا  دوجهااا  دوجبااةيا دوتاا  تباا وهة اقاا  جمةاا  اقةوةمهااة قاا  قتاايا ادحاا ا ا دوفة يدوةاا  

لاااة  مااا  اقيهاااة نجاااة  ماااؤتمي دو مااا  ومنظمااا  دإلةااااة  قااا  دوتااا  دوااا األ ديقية ةااا  ادوعيبةااا  ا 
إعاااةيد  إةجةبةااا  نحاااا تحسااا  دواضااا  قااا   ، اهاااا ماااة اع ااات2016م  ةعاااا قااا  سااابتمبي 

 دوصامةأل عةم .

 تنسةق اض  دوبيدمج ق  مجةأل من  دونلزدعة  دومسلح .  17.1

بجهااا  دوحلاماا  دوعيدقةاا  قاا  دو ضااةع دإلعااة ا ماا  دوعاايدق ا عاا  دوتضااةم  دولةمااأل دإلعاايدب  18.1
دإليهةبةا  اتحيةاي دوماا   ادوبلا د  ما  قبضاتهة انعاة  بةسنتصااةيد  تنظةماة   دعاش  علات
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دوعظةماااا  دوتاااا  ح  تهااااة دو اااااد  دومساااالح  دوعيدقةاااا  اخةصاااا  قاااا  نةناااااى بفضااااأل تضااااحةة  
 اب اس  دوععب دوعيدق  بلةمأل ا ةةقه. 

إوات دوعايدق قا  ها   دومادجها  دوحةسام   دوضايايى  ت  ةم دوا عمإوت دومجتم  دو او  عاا   19.1
الاا وك دإلسااهةم قاا  دومجتماا  دواا او  بلةملااه  نظاايد إواات انهاام ةحااةيبا  دإليهااةب نةةباا  عاا 

تاقةي دإلغةق  دإلنساةنة  دوعةجلا  يساي دوناةلزحة  نتةجا  دوعملةاة  دوعسالية  اإلعاة ا إعماةي 
عاااا  تاااا مةيهة ماااا  قبااااأل هاااا   دوجمةعااااة  دإلجيدمةاااا  ادومسااااةع ا قاااا  عااااا ا دوماااا   دومحااااييا ب

ادإلبة ا  ،دونةلزحة  إوت قيدهم ام نهم دوت  اجبياد علت ماة يتهة ، ال وك إ دن  جيد م دو تأل
ادوم  ساة   ،ات مةي دومعةوم دوت لةية  دوهةم  ،ادستجةي بةوبعي ،ادونلزا  دو سيى ،دوجمةعة 

 ادوت  ديتلبتهة دوجمةعة  دإليهةبة .  ،ادومادق  دوتيدقة  ،ادولنة   ادومسةج 

خيقاااة دومااااد نة  دو  ااايةة  قااا  دوعااايدق بةعتباااةي  عماااال إيهةبةاااة ا دإل دنااا  دوعااا ة ا سخت اااةف  20.1
دوسمةاة  ادو ةنانة  مخةوف  ولةق  دوعيد   ا  ،ح اق دإلنسة دو او  ادنتهةلة وول ةنا  صةيخة 

ع  لأل  ، ادإلعيدبق  إ ةي دو ةنا  دو او   او  ق يدوتضةم  دولةمأل م   ادوت لة  علت 
يدحهم اعااا تهم سااةومة  سااتصااةس  بااة  ق ااي ادوعاايدق عاا  إ ااالق دس امااأل قاا  ا  تساافي

 وا نهم. 

دوتيحةب بةستلمةأل تنفة  اقة   دو اح  ولسالم ق   ديقاي، ادوت  جةع  قميا ولتعةا   21.1
علةلهة بي ةس   او  ق ي، به ف دوعيب  ديقية   م  خالأل دولجن  دومعتيل  دوت  تم ت

ام ةوب  دوفصة أل دو ديقاية  دوت  وم تلتحق بع  بعملة  دوسالم  ،إحالأل دوسالم ق   ديقاي
ولمسةيع  بةسنضمةم إوت ه   دوعملة  علت اسة  اقة   دو اح  بةعتبةيهة ديسة  دومتة  

 ادوعةمأل ولعملة  دوسلمة  ق   ديقاي.

 التعاون االقتصا ى: ثانيا: 

 لتجارة واالستثمار ا (1)
 
م   ، م  خالأل،تعلزةلز اتسهةأل اتعجة  دوتجةيا ادسستقمةي ق  دوبل د  ديقية ة  ادوعيبة  2-1

  .دومن  تة بة  اماي اخيى ، إقةم  عيدل  مست دم  بة  

دوخةص  بت  ةم صةحب دوسما امةي  او  دولاة  حضيا متةبع  تنفة  دومبة يد  دوسخة  و 2-2
 اسي اميةل  م  اجأل تعلزةلز دوتنمة  ق  ة ملةةي قةمتهد  ديقية ة  ولبل  اض مةسي ا قي 
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وإلستقمةي م  دوتيلةلز علت دوبنة  دوتحتة ،  خي  اسي اميةل   ملةةي ال وك  ،اقية ةة
اتعجة  دوبل د  ديقية ة  ديخيى، ا وك بةوتعةا  م  دوبنك دو او  ادومؤسسة  دو اوة  

 م مبة يد  ممةقل .ةات   ج دسقت دع به د دونما  ادوعيبة  علت

 الصناعة   (2)
 
دوتعةا  ق  بنةع دو  يا دوصنةعة  ديقية ة  دوعيبة  بمة ق   وك سالسأل دوعيض  2-3

 ادومستفة ة .

 الزراعة واألمن الغذائي  (3)

 عاا دو  ةع دوخةا ديقية   ادوعيب  إوت لزةة ا دسستقمةيد  ق  دومن  تة  اتنفة  خ     2-1
اتح ةق ديم  دوا د   ق  إ ةي  ،تيح  ولتعجةأل بةوتنمة  دولزيدعة دوعمأل دومعتيل  دوم 

دوبينةمج ديقية   دوعةمأل ولتنمة  دولزيدعة  ادسستيدتةجة  دوعيبة  ولتنمة  دولزيدعة  
ابينةمج دو اديا وألم  دوا د   دوعيب ،  ،االةو  دوتخ ة  ادوتنسةق ولنةبة  ،دومست دم 

 ق  دآلجةأل دو صةيا ادومتاس   ادو اةل .اى حةاة  ا د  ج ا وك وتنفة  معةية  

 ،دومن  تة  ديقية ة  ادوعيبة بة  تسهةأل دوتجةيا ان أل دوتلناواجةة ق  مجةأل دولزيدع   2-5
لزدو  لةق  دوحادجلز دوت  تعةق لزةة ا دإلنتةج دولزيدع  م  اجأل تح ةق ديم  دوا د   ق   اد 

 دومن  تة .

خ   دوعمأل دومعتيل  حاأل دوتنمة  دولزيدعة  اديم    وة  دوتنسةق دوج ة ا وتنفة تفعةأل  2-6
اضمة  تنفة  إعال  دوخي ام ادو يديد   ،دوا د   دوت  ستحأل محأل اح ا دوتسهةأل دوحةوة 

دوعيب  دوقةو  حاأل دوتنمة   –ادوتاصةة  دوت  دعتم هة دومؤتمي دوالزديي ديقية   
 . 2016 دولزيدعة  اديم  دوا د   دومنع   ق  دوخي ام ق  ناقمبي

 

 تطوير البنية التحتية   (4)

م  دومسته ق  وبنة  دوتحتة  دتنفة  معةية   إوت دو ي ةه فدواقةق دوتعةا   دإلب ةع علت  2-7
والتحة  ديقية   دوت  ساف تؤ ى  2063تيلةلز خةا علت دومعةية  دويد  ا يجن ا 

 .ق ة  ولمصلح  دومتبة و  ولجةنبة إوت إ الق إملةنةة  دونما ا 
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 لالنق (5)

ةعمأل دون أل دوبحيي، ادو يق دومة ة  ي  ادون أل دوبضة   و دوعةوم  نظةمدو دوتعةا  ق   2-8
بتبة س  دولاجستة  دوميتب   ا  دو دخلة  دو دخلة ، ادو يق، ادوسلك دوح ة ة  ادوخ مة 

 .دوبضة  

قةوةم  دخأل دي ديعخةادوسل  ا  تن ألحية   عم ت اةي دوبنة  دوتحتة  ولن أل ادوت  تعلزلز   2-9
  .ديقية ة ا  دوعيبة وبل د  دبة  ا اقةمة بة  ديقةوةم 

 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (6)

 من  تاة باة  دو   قيا دسستقمةي ق  دسقتصة  دويقما  اانعا   دوتجاةيا دإلولتيانةا ةتعج 10.2
ستصاااةس  تلناواجةااة دومعلاماااة  اد وتعلزةااالز دوتعااةا  قااا  مجاااةس دوعمااأل معاااة إواات جةناااب 
قا  دومن  تاة  دونسةع قيا عمأل ولعبةب ا وتاقةي دهتمةم لبةي إةالع  .حةساب دوادوفضةع 

ولتنمةااا  واااك عجلااا  هةمااا   بةعتباااةي  جاااةأل تلناواجةاااة دومعلاماااة  ادستصاااةس ولعماااأل قااا  م
 .دسقتصة ة  ادسجتمةعة 

 :الطاقة (7)

خفاااض دوعجااالز قااا   دو ةقااا  مااا  اجاااألق اااةع  تعلزةااالز دوتجاااةيا دإلقلةمةااا  اتنمةااا  دو ااا يد  قااا  2-11
خااااةيج صااااة يد  دولزةااااة ا قاااا  دومن  تااااة  ا ةهااااة ادواصاااااأل إو  اتحسااااة  اماااا  دو ةقاااا دو ةقاااا 
 .تة دومن  

بنااةع دو  ااةع دوخااةا ادومؤسسااة  دومةوةاا  والسااتقمةي قاا    ةتعااج عاام دوتجااةيا دإلقلةمةاا  ا  2-12
دو ةقاا  دومتجاا  ا ادسسااتخ دم دوساالم  ول ةقاا  خةصاا  بتلناواجةااة  دو ةقاا  دونظةفاا  ا  باايدمج
 ؛دونااة 

 تغير المناخ (8)

ومااااؤتمي  22إلجيد ةااا  ادوخ ااا  دوتماةلةااا  دوتااا  دنبق ااا  عااا  دوااا ايا دواااا دإلعاااة ا بةونتاااة ج د 2-13
دي ااايدف قااا  دتفةقةااا  ديمااام دومتحااا ا دإل ةيةااا  دومتعل ااا  بتاةاااي دومناااة  دوتااا  نظمااا  قااا  

دوتا   بةو اةيا ديقية ةا  الا وك إعاال  دو ما  ديقية ةا ادوخةصا   2016قا  نااقمبي ميدلش 
 مؤتمي. ه د دو علت هةمش 2016ناقمبي  16ع    ق  
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 وسائل التمويل (9)

، ديقية ةاا  ادوعيبةاا ادومنفاا ا دومؤسسااة  دإلنمة ةاا  ادوتماةلةاا   بااة ع اا  دجتمةعااة  منتظماا   2-11
ادوبنااك ديقية اا  ولتنمةاا ،  ،ولتنمةاا  دسقتصااة ة  قاا  اقية ةااة دوعيباا  بمااة قاا   وااك دومصاايف

 ؛دومعتيل  دوعيبة ا   قية ةدي دومعةية وتماةأل امتةبع  تنفة   ،ادوبناك دإلقلةمة  دوفيعة 

ايقا   ما  دوا ةا  دوبل د  دومق لا  بةوا ةا  معةايد  ادجتمةعة  معتيل  حاأل إعفةعتنظةم  2-15
 دوع ابة  دومفياض  بعلأل احة ي علت بعض دوبل د  ديقية ة  ادوعيبة .

 ثالثا: تنمية رأس المال البشري، والعلم والتكنولوجيا

 التعليم والت ري : (1)

ادسساااتقمةي قااا  بااايدمج ابناااةع قااا يد  دوماااادي  دوبعاااية ، تعلزةااالز دوتعاااةا  قااا  مجاااةأل دوتعلاااةم   3-1
 اد  ديا دومعةية . ألقيا دوعمتاقةي دوت يةب دسستيدتةج  اتنمة  دومهةيد  دوت  ت عم 

 العلم والتكنولوجيا (2)

اتعلزةاالز   عاام دوتعااةا  قاا  دوعلاام ادوتلناواجةااة ادسبتلااةي ماا  خااالأل باايدمج دوبحاا  دومعااتيل    3-2
اتنمةاااا  إ ديا دومعااااةية  عاااا   يةااااق دسسااااتقمةيد  قاااا  دوعلاااام    دومنةسااااب دوتلناواجةااااة ن ااااأل

 .ادوتلناواجةة ادسبتلةي

تنفةاا  دسسااتيدتةجةة  دإلقلةمةاا  ولتعلااةم ادوعمااأل ادوتلناواجةااة ادسبتلااةي ماا  دوجااةنبة  وضاامة    3.3
جيدع دوبحا  دوعلمة    ادوفنة  ق  دومؤسسة .إنتةج مادي  بعية   د  ناعة  عةوة  اد 

 ق  علم دوفضةع ادوتلناواجةة م  اجأل دوتنمة  دسجتمةعة  ادسقتصة ة . دوتعةا تعلزةلز    3-1

 :االجتماعي والثقافيالتعاون : رابعا

إنعةع قيةق عماأل اقية ا  عيبا  ولتنمةا  دسجتمةعةا  ومتةبعا  تنفةا  خ ا  دوعماأل ما  خاالأل  1-1
 ؛  دستحة  ديقية   اجةمع  دو األ دوعيبة بة  مفاضة مجماعة  دوعمأل دومادضةعة 
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معاااتيل   متعااا   ديبعاااة ، مااا  خاااالأل إنعاااةع بةةناااة دو تعلزةااالز دوتعاااةا  ول ضاااةع علااات دوف اااي 1-2
خاايد   دوف ااي دومنةسااب  دوتاا  تسااةع  علاات اضاا  خ اا  عمااأل  ت سااة  إوااتتااؤ ي  معتماا ا

 منةسب . 

قاا  إ ااةي  ةوصااح  د  دوصاال  ب ادوت لعااة  3 يقاام دوهاا ف تنفةاا  اجااأل ماا  دوتعااةا  تعلزةاالز 1-3
 وملةقحااا  خ ااا  اضااا  دوخصااااا اجاااه اعلااات، 2030 عاااةمو دومسااات دم  خ ااا  دوتنمةااا 

 دومنتجاااة  قاا  دسسااتقمةيد  اتعااجة  دوخباايد  اتباااة أل ،دومع ةاا  اغةااي دومع ةاا  ديماايدض
 ولساةةح  ادوتياةج ،دو بة  دوخبيد  تبة ألا  ،جة ادو صحة دو خ مة دو اتاقةي ،دوصة سنة 

 .دوصل   د  دونةجح  د دوخبي  اتبة أل دو بة 

 تعلزةااالزا  ،عاااةمألدوا  عاااة ألدوا  جةااا دو تعلاااةمحصااااأل دوجمةااا  علااات دو وضااامة  دوتعاااةا  تعلزةااالز 1-1
 اتنظةم دومست دم ، دوتنمة  خ   م  1 يقم ه فلو اق ة ،لجمة و دوحةةا م ى دوتعلم قيا

  تلبةتهاة سحتةةجاة اضمة  ،دوتعلةمة  دوعملة  ت اةي م   تمل   دوت  دوضياية  دوفعةوةة 
 علات قاة يا ادوعيبةا  ديقية ةا  دوبلا د  قا  ادع ا عةب  اجةةأل تخيةج مل   م بمة ة ساق،دو

 .ادو اوة  دإلقلةمة  ادوتح ةة  دوت ايد  م  دوتعةمأل

  بعااااا   ح ااااااق دو اوةااااادستفةقةااااا   سةةساااااة  وتنفةااااا دوصاااااةةغ  دومعاااااتيل  و تنساااااةق دوجهاااااا  1-5
م  اه دف دوتنمة  دومست دم ،  ق دوادي ا  ، اديه دف  د  دوصل ديعخةا  اي دإلعةق 

 .ق  مجتمعةتنةوألعخةا  اي دإلعةق   اجأل ضمة  دإل مةج دولةمأل

ح ااااق دوماااياا ادومساااةادا باااة  دوجنساااة  وتنفةااا  اهااا دف دوتنمةااا    قااا  مجاااةأل دوتعاااةا تعلزةااالز  1-6
 .التحة  ديقية  و 2063 جن ااادومست دم  

 قضااةةةا  ،ضاا هم لةأل دوعناافتعلزةاالز دوتعااةا  قاا  حمةةاا  دي فااةأل ادو ضااةع علاات جمةاا  اعاا 1-7
وتح ةاااق مضااانة  دوجهاااا  دوادساااتاالأل دي فاااةأل قااا  دونلزدعاااة  دومسااالح ، امادصااال  تجنةااا  

دوادي ا قا  دتفةقةا  ح ااق دو فاأل  دو ةم فده اح اقهم تمعةة م  مبة ا ا ت بةق ا يقةهةتهم 
 .ابياتالاستهة دإلضةقة 

ادي فةأل دومتضيية  ما   أل فةأل، اخةص  ضحةةة دوعنف،و يعةة دو عم ا دو خ مة ت  ةم  1-8
 .دونلزا  دو سييدونلزدعة  دومسلح  ا 



AAS/ /Decl.1(IV) 

 ق - 033 / (11/16) /09 –ع  (0524)

  

11 Page  

 

 

تعلزةااالز دوتعاااةا  قااا  مجاااةأل دوحمةةااا  دسجتمةعةااا ، س ساااةمة عااابلة  دوساااالم  دسجتمةعةااا ،  1-9
 .دوعةمل لمؤسسة  دوصاةيا ادومتاس   اديسي و

دوتعاااةا  ادوتنساااةق قةماااة ةخاااا دومساااةع ا دإلنساااةنة  باةااا  دوحااا  مااا  دآلقاااةي دومتيتبااا  عااا   1-10
اهاا دف دوتنمةاا   تعلزةاالز دوتعااةا  وتنفةاا  ديهاا دف ادواةةااة  دومتعل اا  بةوصااح  قاا دي . دولااا 

ةع دوصااح  اتبااة أل ماا  خااالأل  عاام دوتجااةيا ادسسااتقمةي قاا  دو  اا 2030دومساات دم  وعااةم 
 .ق  ملةقح  ديميدض دومع ة  اغةي دومع ة اقضأل دوممةيسة  

دسض الع  م   ديقية   دوعيب  دومعه تخصةا دومادي  دومةوة  ادوبعية  دواللزم  وتملة  1-11
 .دوق ةق  نةباة  تا ة  تعةانب اي  

، اها دف دوتنمةا  دومسات دم  وعاب  اي قا  تنفةا  ما  ادونساةع اتملةانهمدوعابةب  بنةع ق يد  1-12
 .امادجه  دوت يف دوعنةف

 :التعاون في مجال الهجرة: خامسا

ةوهجيا قضاااال عااا  إنعاااةع بااا دومعنةااا  دوعيبةااا   قية ةاااديدوفنةااا   دوتنساااةق  عااام تفعةاااأل وجنااا   5-1
 ديقية ةااا  لماااة اقيتاااه دو مااا عااا  دومهاااةجية   دوعيبااا  وتباااة أل دومعلاماااة ديقية ااا  دوميلااالز 
 .دوقةوق  دوعيبة 

دوهجايا معالل  تهام دومجتما  دوا او  مل  دومهةجية  بصايا إنساةنة  ما  دعتباةي ضمة  معة 5-2
 للأل اتست ع  حلاس متع  ا دياجه.

بناةع دو ا يد  معاتيل  ودو بايدمجدوحااأل دوهجايا اتنفةا   ةوةمقدي معتيل  بة دود  مؤتمي دوع    5-3
 ؛دومتعل   بةوهجيااه دف دوتنمة  دومست دم    ضةةة دوهجيا امتةبع  تنفة دوخةص  ب

ضااامة  دسنضااامةم إوااات دتفةقةااا  ابياتالااااأل منظمااا  دوهجااايا دو اوةااا  بعااا   دوهجااايا وعاااةم   5-1
 ادسمتقةأل وهمة. 1990ا 1975

 :يذ والمتابعةالتنف آليات :سا سا

 تنفة  امتةبع  ق  اق  سحق خالأل خلاا معتيل . ة ام دوجةنبة  بإع د  اوةة 

 :أحكام ختامية
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 تعااة ، اقخةماا  دوااي ة جمهايةاا  ي ااة   ،وفخةماا  دوااي ة  إ يةاا   ةباا  خننالش شننكرناعننن  نعننر 
 .دوعيبة  دويدبع قية ة  مؤتمي دو م  ديو ونجة  دوي ةس  دومعتيل  محم  او  عب  دوعلزةلز مايةتةن دو

ولي ةساة  دومعاةيلة  قا  ي ةسا  دو ما  ديقية ةا  دوعيبةا  دوقةوقا   خنالش شنكرنا وامتناننناعنن  نعر 
، اهماة صاةحب دوساما دوعاة  صابة  ديحما  دوجاةبي 2013نااقمبي  19دومنع  ا ق  دولاةا  ةاام 

و ةم يد ةاا ، دوسااة  دوصاابة ، امةااي  اواا  دولاةاا ، ا اواا  ي ااة  الزيدع جمهايةاا  إقةابةااة دستحة ةاا  د
هاااةةل  مةيةاااةم  ةساااةونج، علااات تاجةاااه مااا داس  اعماااأل دو مااا  ديقية ةااا  دوعيبةااا  دوقةوقااا  دوتااا  لل لااا  
بةونجااااة  اعلاااات متةبعتهمااااة دومسااااتميا وت اااااي دوعاااايدل  ديقية ةاااا  دوعيبةاااا  خااااالأل دوسااااناد  دوااااقال  

 دومةضة .

اجا، احلاماا  اعااعب غةنةااة وفخةماا  دوااي ة  اابةااةنج دنجاةمااة دمبةساا خننالش امتنانننناعننن  نعننر 
دسسااتاد ة  علاات حفااةاا دسساات بةأل الاايم دوضااةةق  ادوتنظااةم دوجةاا  حةاا  تاام تاااقةي احساا  دوظااياف 

 ااقضلهة وع   دو م  ديقية ة  دوعيبة  دويدبع . 

ابتفةنةاه قا  تعلزةالز  امةناة عةماة ج ةا د وجةمعا  دوا األ دوعيبةا   دوساة  احما  اباا دوااة بمعاةو  نرح 
 ديقية ة  دوعيبة  عملة  دوعيدل 

نلاسااةلزدنة  سمةناا  لزامااة، ي ةساا  مفاضااة  دستحااة  ديقية اا ،  ادواا لتاي  ومعااةو  عننن تقنن يرنا نعننر 
تنفةا  قايديد  تهماة وجةمعا  دوا األ دوعيبةا  ومتةبعدوساةبق نبةأل دوعيب ، ديماة  دوعاةم  دو لتاي امعةو 
 .دوقةوق  ع  لقب قية ة  دوعيبة دو م  دي

 2016نوفمبر  23 مالبو


