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نن  المننرتمر أكثننر منن   ممثننل 5400مسننرول ح ننوم ، و15800مشننا ك، بمنن   نن  ذلنن  مننا يقننرب منن  22500جمَّ

ب نو من  1200لايتا  ووكاة  األم  المحد ف والمنظما  الد ومي  ال ولي  ومنظما  المجحم  الم ن ، و

.أب ام وسائل ا بالم ومرسسا  الصدا  

بنام ( 21كنوب)تَُ    م  مراكش لدظ  انحقالي  مام ؛ حينث انحقنل ات ناق بنا ي ، الناي تن  الحوونل إلينت  ن  

ات ناق "، إل  مرحل  ج ي ف تركا بل  الحن يا،  قن  هن     من  المنناخ إلن  تطنوير بن ة من  القوابن  لحن ينا2015

  إب اة الحقا ير، ومراج   الجاوة المنايين  للبلن ان، وةو ف ج ين ف من تاا يمن  سننوا: ، بما    ذل "با ي 

.لحقيي  الحق م وتد يث مساهما  األفراق، واسحب ام الُنُاج القائم  بل  السوق

ع اية   دخ

2016نو مبر 18–7

مراكش، المغرب

:انطالق القم 

22
والم ال ي  ماوا :  ئي  القم 

وزير الشرون البا جي  والح اون المغرب  آنااك
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اهننح  كاننن  الق نني  األكثننر إلداًحننا  نن  هنناه القمنن  هنن  إةيننال ات نناق بننا ي  حيننا الحن يننا، با ضننا   إلنن  ذلنن 

المننرتمر ب نن ة منن  الق نننايا المح لقنن  بننن  ف الميننناه ونظا حاننا وآليننا  اسننح امحاا، والداجننن  إلنن  الدنن  مننن 

.انب ا ا  فازا  اةححباس الدرا ي واسحب ام مصاة  فا   منب    ال ربون

ملننن  فالنننب منننرتمر األفنننراق الجم يننن  البرلمانيننن  اآلسنننيوي  بمواونننل  النظنننر  ننن  المسنننائل ا ضنننا ي  المدح

حشننغيل المح لقنن  بحن يننا ات نناق بننا ي ، وم الجنن  الحرتيبننا  ا ةا ينن  والمرسسنني  وال ننمانا  وفرائنند ال

سنن  و ن  أ. الباو  بصن وق الح يف لب م  ات اق با ي ، كما ةبا األفراق إل  تق ي  آ ائا  حول هناا األمنر

 ةف بلن  المرتمر مسنرولي  تطنوير القنرا ا  المح لقن  بصنن وق الح ينف والشن ا ي  وفيرهنا إلن  هيتنا  مح ن

بلنن  أن ت ننون هنناه القننرا ا ، أسنناا مجموبنن  ال مننل المبصصنن  المنشننأف حنن يًثا والم نينن  بات نناق بننا ي 

. 2018جاهاف بن  بق  ال و ف الراب   وال شري  لمرتمر األفراق    

:نحائج وتوويا  القم 

لن  ات ناق ج ين   ابًلا للحن يا، با ضا   إل  الحوونل إ" ات اق با ي "تطوير كحاب  واب  با ي  بغي  ج ل ▪

ال ربنون للد  من  انب ا نا  الطينران، وات ناق لحقلينل الملو نا  المنايين  القوين  الم رو ن  باسن  مركبنا 

. الاي  و لو ي 

نئ بموجنب بروتوكنول"ات ناق بنا ي " ر  األفراق ا بقام بلن  ونن وق الح ينف لب من  ▪
 
كيوتنو، ، والناي ُأنش

. والاي يو ر ةب  الح يف للبل ان النامي 

بن ب  مجموبن  واسن   ، Pathway Platform)2050" )2050منصن  المسنا   "إفالق مباة ف ج ين ف تسنم  ▪

ا  منن  الد ومننا  والمنن ن والنن ول والشننركا  الوفنينن ، لمسنناب ف البلنن ان األيننرى بلنن  تطننوير اسننحراتيجي

.منحصف القرن الباو  باا

ل مليا  ةوة  أمري   سننويًّا للبلن ان النامين  بدلنو100إو ا  يريط  فريد تد ة كي ي  تدقيد ه ق ت بت  ▪

ملينون ةوة  23: ، و   أبل  األفراق ب  مجموبن  من  الح ان ا  المالين  الج ين ف، بمنا  ن  ذلن 2020بام 

النامينن ، النناي يقنن م المسنناب ف الحقنينن  وبنننام القنن  ا  للبلنن ان،وشننب   ت نولوجيننا المننناخأمري نن  لمركننا 

مليننا  ةوة  1.5وم نناب   تمويننل البننن  النن ول  للمننناخ لمنطقنن  الشننرق األوسنن  وشننمال إ ريقيننا إلنن  

. 2020أمري   بدلول بام 

يننر إجننرام األفننراق المراج نن  األولنن  آللينن  وا سننو ال ولينن  لم الجنن  البسننائر واألضننرا  المرتبطنن  با ننا  الحغ▪

ننَت  كايتنن  مر حنن   نن  النن و ف الحاسنن   بشننرف لمننرتمر األفننراق، وتنن  وضنن اا ة،المننناي 
 
حًقننا والحنن  ُأنش

امنل من  بموجب ات اق با ي ، وت مل هاه اآللي  بل  تطوير مناهج لمساب ف البل ان ال  ي   بل  الح 

، وسننيح  إجننرام ماينن  منن  2019الحنأ يرا  المنايينن  الحنن  ة يم نن  تجنباننا، وسننحح  المراج نن  الحالين   نن  بننام 

. المراج ا  بل  ةو ف م تاا يم  سنوا 


