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امجَان اخلخايم نومؤمتر احلادي غرش مراةعة جمامس امض َوخ وامضورى واجملامس املٌلزةل 

لِا وامؼامل امؼرةَامليؼلد يف امرابط ػامصة املموكة املغرةَة  ةإفًر

م2022 مارس 5 ـ 3يف امفرتة   
 

 مارس 5 و 3، اهؼلد يف امفرتة ما ةني زل املموكة املغرةَةحتت امرػاًة امسامِة معاحب اجلالةل املسل محمد امسادمس

لِا وامؼامل امؼريب، مبلر جموس 2022  املؤمتر احلادي غرش مراةعة جمامس امض َوخ وامضورى واجملامس املٌلزةل ةإفًر

حٌوب"املسدضاٍرن ابمؼامصة امرابط،كٌل حزامن ُذا املؤمتر مع ثيظميميخدى احلوار امربملاين  - ةني جمامس " حٌوب

لِا وامؼامل امؼريب وأمٍراك امالثًَِة  ة والاكوميَة ةإفًر امض َوخ وامضورى واجملامس املٌلزةل والاحتادات امربملاهَة اجلًِو

. ًُب اذلي دغت إمََ امراةعةراوازل  

و ما حؼل  ومن حسن امعامع ومجَل امعدف أن ًزتامن غلد ُذا املؤمترمع اذلكرى امؼرشٍن ملسارثأسُس امراةعة، ُو

لِة  من املؤمتر احلادي غرش فرظة اترخيَة مخدصني مرحةل خدًدة مؼمل امراةعة من أخل ثؼٍزز املعاحل امؼرةَة الافًر

املضرتكة وامخأسُس جلَل خدًد من املجادرات امربملاهَةاميت هتدف إىل ثؼٍزز امخؼاون املضرتكوامخاكمل الاكذعادي 

.واملسامهةفؼوَا يف حتلِق ثعوؼات صؼوةيا يف امؼُش اهكرمي وامرفاٍ والازدُار وامسمل واألمن  

 

وإذًؼرب املؤمتر غن غظمي الاػزتاز ابمرػاًة امسامِة معاحب اجلالةل املسل محمد امسادس مرػاًخَ ألصغال وفؼامَات 

ة نوخؼاون وامخمنَة املضرتكة وثؼٍزز  املؤمتر احلادي غرش نوراةعة وثلدٍرٍ ندلور امرايدي جلالمخَ يف ةياء دًيامِة حضاًر

لِة وامؼامل امؼريب .األمن الاسرتاثَجي ابملارة اإلفًر  

 

وإذ ًيوٍ املؤمترحبفاوة الاس خلخال وامخيظمي امياحج واحملمك جملوس املسدضاٍرن،فإهَ ٌض َد ابمروح املِادًة امؼامَة نوس َد 

لِا وامؼامل  اميؼم مِارة رئُس جموس املسدضاٍرن ورئُس راةعة جمامس امض َوخ وامضورى واجملامس املٌلزةل ةإفًر

امؼرةَاذلي أغعى دفؼة خدًدة مؼمل امراةعة وسامه يف امجياء ػىل املكدس جات امِامة اميت رامكهتا ػىل مدى غرشٍن 

.ػاما  
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:ُذا وكد حرض املؤمتر اجملامس امخامَة  

جموس امضورى يف املموكة امؼرةَة امسؼودًة؛-   

جموس امض َوخ يف مجِورًة هَجرياي امفِدرامَة؛-   

جموس امض َوخ يف مجِورًة ةوروهدي؛-   

جموس امضورى يف دوةل كعر؛-   

جموس األغَان يف املموكة الاردهَة امِامشَة؛-   

جموس امض َوخ يف مجِورًة امغاةون؛-   

جموس امض َوخ يف اهكوهغو ادلميلراظَة؛-   

؛جموس امض َوخ يف مجِورًة اهكوهغو-   

؛جموس امض َوخ يف مجِورًة اهاكمريون-   

اجملوس امفِدرايل دلِورًة ازَوةَا امفِدرامَة ادلميلراظَة؛-   

اجملوس األػوىودلوةل يف دوةل مَحِا؛-   

جموس امض َوخ يف ذموكة مُسوزو؛-   

جموس امض َوخ يف مدؾضلر؛-   

جموس امض َوخ يف مجِورًة زميجاةوي؛-   

جموس امض َوخ يف مجِورًة مرص امؼرةَة؛-   

اجملوس اموظين الاحتادي دلوةل الامارات امؼرةَة املخحدة؛-   

جموس امضورى يف سوعية غٌلن؛-   

جموس امض َوخ يف ؾًَِا الاس خوائَة؛-   

جموس امض َوخ يف مجِورًة كًَِا؛-   

جموس امض َوخ يف مجِورًة كودًفوار؛-   

جموس امض َوخ يف ذموكة اسواثُين؛-   

جموس امضورى يف ذموكة امجحٍرن ؛-   

جموس امض َوخ جبمِورًة اهاكمريون؛-   

جموس امضورى يف ادلِورًة اهمييَة؛-   
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.جموس املسدضاٍرن يف املموكة املغرةَة-   

:كٌل حرض كوفود مراكخة  

 ثرملان امجحر األةَغ املخوسط 

 الاحتاد امربملاين امؼريب 

 لي  الاحتاد امربملاين الافًر

  امربملان امؼريب 

ويف خوسة افذخاح أغٌلل املؤمتر املى رئُس امراةعة مؼايل امس َد اميؼم مِارة لكمة رحب فهيا ابحلارضٍن وصكرمه ػىل 

لِة ةؼد ذزل أكد امس َد .ثوجَة ادلغوة نوحضور إىل ُذٍ امفؼامَة ذات املؼاين امرفِؼة هلك من امليعلذني امؼرةَة والافًر

لِة وامؼرةَة، فإهيا كد رفؼيا يف "امرئُس أهَ  اانت اميت ثؼُضِا اجملموغخان الافًر إىل خاهب ظرحٌا مإلصاكالت وامُر

ان الاهفذاح وثؼٍزز حضوران مكيظمة إكوميَة يف احملافل امربملاهَة اإلكوميَة وادلومَة، ومكيظمة نوحوار ورةط  امراةعة ُر

ة واإلكوميَة األخرى سواء ابمضٌلل كٌل ابجليوب وصدد ػىل أهَ مبياس جة ." حسور امخؼاون مع امخجمؼات امربملاهَة اجلًِو

ختوَد اذلكرى ملرور غرشٍن س ية ػىل امخأسُس، فٌحن معوكون مبسؤومَة امخلِمي املوضوغي مؼموياذزل امخلِمي اذلي 

ٍروم اسدرشاف آفاق امؼمل ومس خلخل راةعخيا، وكٌل اكهت امؼامصة امرابط فضاء الاهعالكة امفؼوَة مخأسُس امراةعة 

د مؼامصخيا امرابط امَوم، أن ثظل صاُدة ػىل  أن مؤمتران يف س ية 2002يف ًوهَو من س ية     ، اكن 2022، ىًر

لِا وامؼامل امؼريب، اظارا إكوميَا .حمعة حلِلِة  جلؼل راةعة جمامس امض َوخ وامضورى واجملامس املٌلزةل يف افًر  

 

ةؼد ذزل ةدأت اصغال املؤمتر حِر كدم الامني امؼام نوراةعة امس َد غجد امواسع ًوسف ػًل امخلٍرر امس يوي 

نوراةعة واذلي اظِر الاوضعة واملِام اميت كامت هبا الاماهة امؼامة نوراةعة خالل امفرتة امليرصمة مٌذ غلد اخر مؤمتر 

م واوحض امظروف امعارئة اميت فرضهتا خاحئة كوروان ػىل اغٌلل امراةعة واميت حامت دون غلد 2017نوراةعة يف امؼام 

ZOOةؼغ الاوضعة حضوراي وحِر اكذرصت الاوضعة ػىل احامتػات من خالل مٌعة امخياظر املريئ  كدم كٌل 

م 2022الامني امؼام ملرتحاً ابألوضعة واملِام اميت ثلرتح األماهة امؼامة نوراةعة ورئاسةامراةعة املِام هبا خالل امؼام 

لِة ويف ظوَؼهتا ثؼٍزز  واميت ثيدرج مضن الاُداف اميت جسؼى امراةعة إىل حتلِلِا مبا خيدم امليعلذني امؼرةَة والافًر

 امخؼاون الاكذعادي وامخجاري وةياء حسور نوخفامه وامخًس َق حول مجَع املضااي ذات الاُامتم املضرتك؛
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كذزل ثضمن ثلٍرر الامني امؼام رشحاً ملا كامت ةَ امض جكة امربملاهَة مألمن امغذايئ وامخغذًة مٌذ ثأسُسِا واوحض 

امهَة ادلور امليوط هبا وخعوظا ان امؼامل ًضع امَوم كضَة ثوفري امغذاء وامخغذًة مضن الاوموايت اميت ثخعوب ثظافر 

.اجلِود ادلومَة نوخؼامل مؼِا  

كٌل ثضمن ثلٍرر الامني امؼام رشحا نووضع املايل نوراةعة وما مت إهفاكَ خالل امفرتة امليرصمة واكرتاح املزياهَة نوؼام 

.مكٌل وظوب األمني امؼاماغخجارما ثضميَ ثلٍررٍ موضوػا نومياكضة يف ُذا املؤمتر2022  

:ةؼد ذزل صلك املؤمتر زالث جلان يه  

 انوجية املامَة؛ 

 جلية امربامج؛ 

 جلية امجَان اخلخايم. 

 مث واظل املؤمتر مٌاكضة نومواضَع احملورًة يف أحٌدثَ ويه

 " لي امؼريب، دػامة أساس َة نوخأَُل الاكذعادي وامخمنوي يف ظل ثداغَات خاحئة امخؼاون وامخضامن الافًر

"  كوروان

 "ة والاسدامثرات املس خدامة  ".امض جاب واملرأة يف ظوب امس َاسات امخمنًو

حِر متت مٌاكضة ُذٍ املواضَع من خالل مداخالت ومساٌُلت موضوغَة، اس خحرض فهيا املؤمتر مسؤومَات 

لي خدًد نوخؼاون امؼادل وامليعف واملجين ػىل احرتام  امربملاهَني ودورمه يف امؼمل من أخل اهحثاق منوذج غريب إفًر

.س َادة ادلول ووحدة وسالمة أراضهيا وخدمة املعوحة امفضىل مضؼوهبا  

ا ابميلاش واآلراء املياس جة .ةؼد ذزل كدمت جلان املؤمتر هخاجئ اغٌلمِا حِر مت اؾياُؤ  

:ويف اخلخام خرج املؤمتر ابملرارات وامخوظَات امخامَة  

أمهَة ثفاػل اجملامس الاغضاء  ػىل ًلر املؤمتر ما ورد يف ثوظَات انوجية املامَة وجلية امربامج؛ كٌل ًؤكد املؤمتر (1

 مع اوضعة امراةعة واس خضافة احامتػاهتا؛

لِة وػىل الاخط يف  (2 ًؤكد املؤمتر ػىل أمهَة ثًض َط امخؼاون يف خمخوف اجملاالت ةني امليعلذني امؼرةَة والافًر

ة، وامؼمل ػىل ازاةل امؼوائق اميت حتول دون ثوس َع آفاق امخؼاون  ة والاكذعادًة وامخجاًر اجملاالت امخمنًو

لِة اىل ثًض َط . املضرتك ويف ملدمهتا امؼوائق ادلركَة وغوائق امخيلل كٌل ًدغو املؤمتر ادلول امؼرةَة والافًر

اميلل اجلوي وامجحري وامربي مدسَِل هلل األصخاص وامجضائع واخلدمات ةني ةدلان امليعلذني؛ 
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ملا ًؼيََ ذزل من ثوس َع ملاػدة املضاركة يف ظياػة  (هظامامغرفذني)ًؤكد املؤمتر ػىل دمع هظام امثيائَة امربملاهَة  (3

 .املرار وضٌلن سالمة ودكة امدرشًؼات ومالءمهتا نوواكع 

 جس خدغي اهحثاق حِل خدًد من مخادرات امخؼاون اميت 19ًؤكد املؤمتر ػىل أن مرحةل ما ةؼد  خاحئةكوفِد  (4

لِة وامؼامل امؼريب؛  هتدف إىل خدمة املعوحة امفضىل مضؼوب املارة الافًر

ًؤكد املؤمتر ػىل أمهَة إغعاء دفؼة خدًدة ملسارات ثيفِذ أُداف امخمنَة املس خدامة ابمليعلذني امؼرةَة  (5

لِة ةخًس َق مع مؤسسات األدم املخحدة املؼيَة، ومواكجة مسار ثيفِذ  ا " 2063أحٌدة "والافًر اميت أكُر

لي؛  الاحتاد اإلفًر

لِة وامؼرةَة من  (6 ًؤكد املؤمتر ػوىرضورة إظالح مٌظومة كوفاكس مدس خجَب تضلك أكرب حلاحِات ادلول الافًر

ة آمَات امخؼايف الاكذعادي  أخل جرسًع مسارات ثؼٍزز املياػة ادلاغَة ضد فريوس كوروان ومذحوراثَ، وثلًو

 والاحامتغي، ػىل اغخجار أن هناًة اجلاحئة مرشوظةابغامتد ػداةل ػاملَة نوحعومؼىل انولاحات؛

ة  (7 لي من خالل جضجَع خوق ظيادًق اسدامثًر ًؤكد املؤمتر ػىل أمهَة ثؼٍزز آمَات امخؼاون املايل امؼريب الافًر

مألوضعة امعياغَة وامفالحِة واخلدماثَة وامخفكري يف إوضاء (Colocalisation)مدضجَع امخوظني املضرتك

ة وإوضاء مؤسسات  ل امخمنَة املضرتكة، جباهب زايدة امخؼاون ةني امجيوك املركًز لِة همتًو مؤسسة غرةَة إفًر

ة مضرتكة مضٌلن الاسدامثرات؛ وَة كًو  متًو

ة من  (8 يف إظار " وضع ثفضًَل"ًؤكد املؤمتر ػىل أمهَة إرساء رشاكة اسرتاثَجَة متكن امجدلان امؼرةَة اآلس ًَو

لِة ةالافًر  ؛(ZLECAF) اآلفاق امواػدة اميت ثدِحِا اثفاكِة مٌعلة امخجادل احلر املاًر

ة امس َادة امعحَة وامعاكِة وامغذائَة ابملارة  (9 ًؤكد املؤمتر ػىل ثجادل اخلربات واملٌلرسات امفضىل يف س جل ثلًو

لي مؼزز مألمن الاسرتاثَجي، خاظة يف ظل  لِة وامؼامل امؼريب، من أخل اهحثاق ثؼاون غريب افًر الافًر

ن  اخلول امؼاملي اهكخري ػىل مس خوى سالسل اإلمداد وثروز مٌاظق رصاع خدًدة هتدد مسارات اهمتٍو

 امؼاملي؛

ص جكة نوًساء امربملاهَات نومتكني "ًدغو املؤمتر اىل احداث جلية دامئة ثؼىن ابملرأة ومواكجة ذزل ةخأسُس  (10

لِا من أخل ثؼٍززآمَااتملوازهة املس خجَجة نويوع وةوورة " الاكذعادي نومرأة وامفذاة ابمؼامل امؼريب وإفًر

وملرتحات من أخل املضاء ػىل مجَع أصاكل اهمتَزي ضد امًساء وامفذَات واغامتد س َاسات اسرتاثَجَات 

لِة؛  معومِة وجرشًؼات مالمئة همتكني لك امًساء وامفذَات ابمؼامل امؼريب واملارة الافًر
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لِة  (11 ل مخادراهتم ودغوة ادلول امؼرةَة واإلفًر ة ثرامج دمع امض جاب ومتًو ثؼٍزز امرتافع امربملاين من أخل ثلًو

مجوورة خعط مخخكرة ملواكجة امخحوالت اهكربى يف سوق امضغل من خالل وضع ثداةري معوَة نووموج املوي 

دلًيامِة امثورة امعياغَة امراةؼة وامخحول امرمقي وجرسًع آمَات امرةط تض جكة اإلهرتهت والاسدامثر يف حِوِا 

 ؛ (5G) اخلامس

لِة، ًدٍن املؤمتر تضدة  (12 اب اميت ثخؼرض مِا امليعلذني امؼرةَة والافًر وإذ ًدٍن املؤمتر اكفة أصاكل الاُر

اةَة، ومهنا امِجٌلت ػىل الامارات امؼرةَة املخحدة  امِجٌلت امؼاثرة نوحدود اميت جض هنا حٌلػة احلوزَني الاُر

واملموكة امؼرةَة امسؼودًة اميت جس هتدف املدهَني وامجًِة امخحخَة املدهَة ، فاهَ ٌض َد ةلرار جموس الامن 

اةَة"ابغخجار حٌلػة احلوزَني  (2022 )2624 وحظر اس مترار ثورًد األسوحة اىل اهمين وجيدد " حٌلػة إُر

 ابملياس جة دمعَ اهاكمل وامالمرشوط موحدة اهمين وس َادثَ امرتاةَة؛

ًدغو املؤمتر إىل الاخنراط يف اجملِود األذمي إلهناء لك مظاُر جتيَد واس خخدام األظفامفِامزناػات املسوحة،  (13

 وحتسني حٌلًة األظفال املخرضرٍن من امزناػات وثأَُوِم، اوسجاما مع املرارات األذمَة ذات امعةل؛

لِة فإن  (14 اسدضؼارا نوخداغَات اخلعرية نوخغريات املياخِة ػىل األمن والاس خلرار ابمليعلذني امؼرةَة واإلفًر

دغو إىل اسدامثر لك امس جل حلل امزناػات املرثجعة ابملوارد املائَة وامعاكِة وامغذائَة ابحلوار املمثر  املؤمتًر

مبجادريت مسو ويل غِد ، ويف ُذا امس َاق ٌض َد املؤمتر الاسرتاثَجي املضرتكوامعرق امسومَة ظوان مألمن 

وامرشق األوسط " امسؼودًة اخلرضاء"املموكة امؼرةَة امسؼودًة الامري محمد ثن سوٌلن ثن غجد امؼٍزز

اميت غلدت يف مدًية " امرشق األوسط األخرض"األخرض، كٌل ٌض َد املؤمتر ابهؼلاد املمة األوىل ملجادرة 

 .م2021امرايضؼام

 واس خضافة دوةل 27وإذ ًثين املؤمتر ػىل حدث اس خضافة مجِورًة مرص امؼرةَة مفؼامَات ملؤمتر كوب  (15

ة الاسرتاثَجَة ملوضوع امخعدي 28الامارات امؼرةَة املخحدة مفؼامَات اهكوب   يف ثؼجري معًل ػىل األومًو

لِة، فاهَ ًوفذاالهدخاُامىاالس خفحال امللوق  نوخغريات املياخِة وحتلِق احلَاد اهكرةوين يف الاحٌدة امؼرةَة والافًر

و ما ٌس خوحب لل امؼمل ػىل ثغريات املياخِةوثداغَاهتا يف ثفامق امِجرات وثروز ظاُرة امزنوح امليايخ، ُو

 ؛"مِثاق مراكش امؼاملي من أخل جهرة آمٌة ومٌظمة ومٌخظمة"اإلرساع يف ثفؼَل مضامني 
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لي امثاين ثفؼَال ملضامني امليخدى الاكذعادي امؼريب  (16 ًلر املؤمترثيظمي امليخدى الاكذعادي امؼريب اإلفًر

لي األول اذلي اهؼلد ةخارخي  ل 26-25اإلفًر  ابمرابط، ويف هفس امس َاق ًلر املؤمترغلد احامتع 2018 أثًر

لِا وامؼامل امؼريب؛  ؾرف امخجارة وامعياػة يف إفًر

ًدغو املؤمتراىل اسدامثر آمَات امخًس َق وامخؼاون ةني جمامس امض َوخ وامضورى واجملامس املٌلزةل يف  (17

لِا وامؼامل امؼريب مع هظراهئا يف أمٍراك امالثًَِة واهكراًُب يف إظار امخؼاون حٌوب حٌوب؛ ويف ذات -إفًر

 امس َاق الاهفذاح املؤسسايت املضرتك مع مجؼَة جمامس امض َوخ ةأورواب يف جمامخدغمي امخؼاون حٌوب صٌلل؛

ويف صأن اميلعة اميت غرضِا رئُس املؤمتر ةعوب من ةؼغ أغضاءٍ، واميت هتم وضع ومس خلخل ملري  (18

غ امرتوٍاك املضلكة من  األماهة امؼامة نوراةعة يف لك من ظيؼاء وأدٌس أاباب، ظادق املؤمتر ةإحٌلع ػىل ثفًو

مؼايل امس َد اميؼم مِارة، رئُس جموس املسدضاٍرن يف املموكة املغرةَة ورئُس امراةعة، ومؼايل امس َد ظلر 

ؾجاش، رئُس اجملوس اموظين الاحتادي ةدوةل اإلمارات امؼرةَة املخحدة، ومؼايل امس َد خُسسَ أكِلهنو 

ثُضافر، رئُس اجملوس امفِدرايل جبمِورًة إزَوةَا امفِدرامَة ادلميلراظَة، ةخلِمي اموضع واختاذ املرار املياسب 

 . وثفؼَهل، مبا ًضمن مألماهة امؼامة املِام ةواحخاهتا ػىل أمكل وخَ

م 2022ًؤكد املؤمتر ػىل دمعَ نوجِود  اميت ثجذمِا دوةل كعر يف ثيظمي واس خضافة موهدايل كأس امؼامل فِفا  (19

، كون ُذا احملفل ال ميثل دوةل كعر وحسب ةل ُو حمفل ثفذخر ةَ اكفة ادلول األغضاء يف امراةعة ، وحمتىن 

 .امراةعة يف ُدة املياس جة لك امخوفِق واميجاح دلوةل كعر يف ثيظميِا مِذا احملفل امؼاملي 

 ًخلدم املضاركون خبامط امضكر  والامذيان نومموكة املغرةَة مواكً وحكومًة وصؼجاً وجملوس املسدضاٍرن  (20

ػىل وخَ اخلعوص ػىل كرم امضَافة وحسن الاس خلخال انرلٍن كوةل هبا املضاركون خالل فرتة اكامهتم يف 

املموكة املغرةَة ، مؼرٍبن غن ابمؽ ثلدٍرمه نوجِود اميت ةذمت يف املموكة املغرةَة مإلػدادوامرتثُب مِذا انولاء 

 .احلضاري  املمتزي 

كٌل أكر املؤمترون رفع ثركِة صكر وثلدٍر إىل خالةل املسل محمد امسادس ػاُل املموكة املغرةَة ػىل رػاًخَ 

. امسامِة أصغال ُذا املؤمتر

 

حرر يف امرابط ػامصة املموكة املغرةَة 

م 2022 مارس 4

 ه1444فاحت صؼجان 
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