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 إنطالقا ً من ألهدنفألا ألشمرنةراة ألشةن يسنع شةقيييانا انن من منظمنة ألشعمنن ألشعرةينة وألةقننافألشغرا ألشعرةيننة فن ألشمانا ت أل قةدنافية وأل اةما ينة وألشعلنوم وألشةانوشواينا وةقييينا ً شلةنمينة
ألشراملة وألشمسةفألمة .
 وةنسييا ً شلااوف وألهنرطة ألشة ينفذدا ألشطرفنا فن ألشنفون ألشعرةينة من أانن ةنمينة فنرألشةرغين وألشقف م ألشفير وألشةطاشة .
 وإيمانا ً ةأدمية ألشعفألشة أل اةما ية ف ةقييق أل سةيرألر وألشسلم أل اةمنارؤوس ألهموألن شالسةثمار وخلق فر
وأل قةدافي وأل اةما

ألشعمن شلمرأة وألشرنةا

وانذ

وةرناي

وةقييينا ً شلةماني ألشمعرفن

ف امي ألهنرطة .

 -وةعزيزأل ً شفور منظمات ألشماةم ألشمفن ف ةراي ألشقوألر أل اةما

وةقمن ألشمسئوشية ف

رسننم وةنفيننذ ألشسياسننات ألشعامننة ألشةن ةعنن ةاشةنميننة ةاننن أرننااشاا وةسننام فن أل سننةيرألر
أل قةدافي وأل اةما

.

 وةأايفأل ً هدمية ألشةوألز وألشةاامن ةني ألهدنفألا أل قةدنافية وألهدنفألا أل اةما ينة شةقيينقألشرفاه أل اةما

وةوظيا ألشعوشمة شخفمة وخير ألإلنسا دفا ألشةنمية ودانعاا .

 وةطويرأل ً شيفرألت ألهاانزة ألإلقدنائية ألشوطنينة فن ةنوفير ألإلقدنااألت وألشةياننات ألشقفيثنةو اشية ألشاوفة وردف وإةرألز مؤررألت ألشةنمية أل قةدافية وأل اةما ية وألقةياانات أسنوأل
ألشعمن .
لكل ما تقدم اتفق الطرفان على اآلتي :
أوالً  :التنسيق والتشاور -:
ألةفق ألشطرفنا

لنإ إةةناه نانت ألشةنسنيق وألشةرناور ألشمسنةمر فن اافنة ألشي نايا ذألت أل دةمنام

ألشمرةرك  .وةقفيف آشيات من شةنفيذ ذشك م خالن -:
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 ةراين شانة مرةراة شمةاةعة ةنفيذ ألشمذارة وةيفيم ألشميةرقات ألشالزمة شذشك . -يف ألاةماه فوري مرةرك مرةي

ف ان ام شالةفا

لنإ ةنفينذ ألشمرناري ذألت ألهوشوينة

وةقفيف ألشةزألمات ان طرا فياا وماا وزما ةنفيذدا وألشااة ألشمعنية ةذشك .
 ف وة ان طرا شلطرا ألآلخر شق ور أل اةما نات وألشمنؤةمرألت وألشننفوألت ألشةن ينظماناومناقرة أي مو و ات ذألت ألدةمام مرةرك .
ثانيا ً  :تبادل المعلومات والوثائق -:
اتفق الطرفان على -:
 ةزويف ان طرا  ،شلطرا ألآلخر ةاإلدفألرألت وألشمطةو ات وألشفرألسات ألشة ةدفر نه . -ةةافن ألإلقدااألت وألشةيانات ألشخادة ةوألق وقراة سو ألشعمن وفر

أل سةثمار وةاار

ألشةنمية أل قةدافية وأل اةما ية وأل سةفافة م ألشرةاة ألشعرةية شمعلومات أسوأل ألشعمن شنف
منظمة ألشعمن ألشعرةية .
 ةزويف ان طرا  ،شلطرا ألآلخر ةيرألرألت وةودنيات ألشمنؤةمرألت وألشننفوألت ألشةن ينظماناوألشة ةران ألدةماما ً مرةراا ً شان مناما .
ثالثا ً  :المجاالت التي تشكل اهتماما ً مشتركا ً ومحورا ً لألنشطة التي تنفذ بتعاون مشترك .
ألةفق ألشطرفا

لإ ألخةيار ألشمقاور ألشةاشية شةاو شاا ألهوشوية لإ أانفة ألهنرطة ألشةن ينفنذدا

ألشطرفا ةةعاو مرةرك ةيناما ود -:
 -ةعزيز فور منظمات أدقا

أله مان فن ألشنفون ألشعرةينة شلنانو

فن مانا ت ألشةرنغين

وألشةنمية ألشمسةفألمة . 2030
 ف م ألشدنا ات ألشدغر وألشقرا ألشةيليفية شلقف م ألشةطاشة. -ةأايف أدمية أل سةيرألر أل قةدافي وأل اةما

وةراي أل سةثمار شخلنق وةنوفير ميومنات

ألشةنمية ألشمسةفألمة .
مراراة منظمات أدنقا

أله منان فن ألشلانا وألشايئنات ألشمعنينة ةا رةيناا ةنو ينة ألشةعلنيم

وألشةفري ألشةين وألشمان وألشمسادمة ألشفا لة ف ةعميم ألشةرألمت وألشمنادت وةمويلاا .
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 -ةطوير وسائن وأساشي

ألشةفري

ألشمان وألشةعلنيم ألشةينن

شةةوألفنق من ألشةطنور ألشةانوشنوا

وألقةيااات أسوأل ألشعمن ألشعرةية .
 ةطوير ألإلقدااألت وألشةيانات وف نم مرألانز ألإلقدنااألت ألشوطنينة وألشيومينة وفن مينفمةااألشرةاة ألشعرةية شمعلومات أسوأل ألشعمن ألشعرةية ألشة ةررا لإ إفألرةاا منظمة ألشعمن ألشعرةية .
 يف مؤةمرألت ونفوألت رةية ذألت أل دةمام ألشمرةرك.رابعا ً  :االلتزامات المتبادلة في تنفيذ األنشطة المشتركة .
اتفق الطرفان على أن -:
 -ةةوش ألشلانة ألشمرةراة و

ميةرقاةاا شةرنامت من سنوي مرةرك.

 -يوق ألشطرفا ألةفاقا ً ةنفيذيا ً منفدالً شان ةرننامت أو نرناط ينةم أل ةفنا

لنإ ةنظمينه معنا ،

ية م الفة ألشمرروه  ،ومدافر ألشةموين  ،وألشةفادين ألشفنية وألشماشية ذألت ألشدلة .
خامسا ً  :ةسري مذارة ألشةفادم شلةعاو ألشمرةرك ةي منظمة ألشعمن ألشعرةية وألةقاف ألشغنرا ألشعرةينة
شمفة أرةعة أ وألم م ةاريخ ةوقي ممثل ألشطنرفي

ليانا  .ويلةنزم انن طنرا ةاشوفناا

ةا شةزألمات ألشنارئة ناا و ةافف ةليائيا ً  .وف قاشة رغةة أي م ألشطرفي وقنا ألشعمنن
ةاا  ،ليه إةالغ ألشطرا ألآلخر ةذشك قةن ألشةاريخ ألشميةنر شوقفانا ةسنةة رناور  ،وفن
امي ن ألهق نوألن

يسننر وقننا ألشعمننن ةمننذارة ألشةفننادم لننإ ألسننةامان ةنفيننذ أي م ن

ألشمررو ات ألشمرةراة ألشة ينفذدا ألشطرفا شقي أل نةااا م ألشمرروه .
سادسا ً  :قررت مذارة ألشةفادم دذه م نسخةي ةاشلغة ألشعرةينة  ،وةعنف ألشةوقين

ليانا يقنةفظ انن

طرا ةنسخة مناا  ،وياوز ةعفيلاا ةموألفية ألشطرفي .
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