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 :المقدمة
ممؤتمرات ، قصر البيان، مجمع التحرير لفريقية العربية الثالثة في عقدت القمة األ -9

، تحت موضوع "شركاء في التنمية 0292نوفمبر  02و  91 يومي  بمدينة الكويت، الكويت
المجمس المشترك لوزراء الشؤون الخارجية وكبار  اجتماعاتعقد القمة  واالستثمار". وسبق

، عمى التوالي. 0292نوفمبر  91ويوم  91و 91المسؤولين في فندق شيراتون الكويت يومي 
 .0292نوفمبر  90إلى  99من اقتصادي إفريقي عربي وعقد كذلك منتدى 

 عن  الشيخ صباح األحمد، أمير دولة الكويتوشارك في رئاسة القمة صاحب السمو  -0
جميورية إثيوبيا االتحادية وزراء رئيس ، نجيساليدىايمي ماريام الجانب العربي وفخامة السيد 

 الجانب األفريقي.عن ورئيس االتحاد األفريقي  الديمقراطية
مع إنشاء المجنة التشاورية  2102ت ليذا الحدث اليام في أكتوبر بدأت التحضيرا  -3

الثالثية، المكونة من المسؤولين من المفوضية، وجامعة الدول العربية ودولة الكويت )البمد 
المضيف لمقمة(. وقادت المجنة عممية التحضير تحت توجيو لجنة التنسيق لمشراكة األفريقية 

)رئيس االتحاد األفريقي( وبنين )رئيس االتحاد األفريقي المنتيية العربية، المكونة من إثيوبيا 
لمجنة الممثمين الدائمين( المجنة الفرعية لمتعاون المتعدد األطراف ( وتشاد )رئيس واليتو

الجانب األفريقي، وقطر)الرئيس الحالي لمقمة العربية( والعراق )رئيس القمة عن والمفوضية 
والبمد المضيف لمقمة األفريقية  ةالكويت )رئيس القمة العربية المقبم( و واليتوالعربية المنتيية 

الجانب العربي. وعقدت لجنة التنسيق ثالثة عن العربية الثالثة( وجامعة الدول العربية 
 اجتماعات في أديس أبابا، والقاىرة والكويت.

ضم ية لمقمة، تم كذلك تشكيل فريق فني مشترك  لصياغة وثائق العمل والوثائق النيائ  -6
المجنة الفرعية لمتعاون الجانب األفريقي ومقرر عن الدول األعضاء الثالث في لجنة التنسيق 



ASSEMBLY/AU/11 (XXII) 

Page 2 

 

)جنوب أفريقيا( فضال عن المفوضية، واألمانة العامة لجامعة الدول العربية المتعدد األطراف 
 والبمد المضيف.

 نتائج القمة
أنشطة رئيسة مفوضية االتحاد رير عن التقبحثت القمة األفريقية العربية الثالثة   -7

وأكتوبر  4030، الذي يشمل الفترة بين أكتوبر األفريقي واألمين العام لجامعة الدول العربية
 ، وتقرير المجمس المشترك لوزراء الشؤون الخارجية، ثم اعتمدت الوثائق الختامية التالية:4035

 القرارات:  -الف
 ية التالية:اعتمدت القمة القرارات الثمان  -6

األنشطة المشتركة لرئيسة مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة عن تقرير ال: بشأن 1القرار 
العامة لجامعة الدول العربية واإلجراءات المقترحة لتعزيز القدرات المؤسسية من أجل تنفيذ 

 :1116 -1111خطة العمل المشتركة األفريقية العربية 
عمى ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجاالت كد ويؤ القرار التقرير يجيز   -7

إلى ترشيد إنشاء مؤسسات مشتركة يدعو التجارة واالستثمار والنقل واالتصاالت والطاقة. كما 
طمب القرار كذلك من المفوضية وجامعة الدول العربية يمن أجل تفادي إزدواجية الجيود. و 

رات المؤسسية من أجل تنفيذ خطة العمل المشتركة تعزيز القدإدراج اإلجراءات المقترحة بغرض 
العادية وتخصيص الميزانية الضرورية  ا، في خطة عمميم2106 -2100األفرقية العربية 

طمب كذلك من أصحاب المصمحة تقديم الدعم الفني والمالي الالزم لتنفيذ يلتنفيذىا. و 
 اإلجراءات.

 لمشراكة األفريقية العربية: بشأن ترشيد آليات التنفيذ والمتابعة 1القرار 
القرار إلى إجراء دراسة معمقة بغرض تنشيط وتعزيز آليات التنفيذ والمتابعة يدعو   -8

ويذكر . 2101لمشراكة األفريقية العربية التي أنشأتيا القمة األفريقية العربية الثانية في عام 
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مة األفريقية العربية الثالثة لمقالرئيسين المشاركين باإلبقاء عمى  القاضي مقرر القمة بكذلك 
انعقاد القمة األفريقية العربية حتى  في لجنة التنسيق، عمى كافة المستويات، عضوين  ابوصفيم
 الرابعة.
: بشأن نتائج االجتماع الوزاري األفريقي العربي الثاني المشترك حول التنمية 3القرار 

 1113أكتوبر  1لسعودية، الزراعية واألمن الغذائي، الرياض، المممكة العربية ا
يؤكد القرار من جديد عمى أىمية تنفيذ قرار الرياض الذي اعتمده االجتماع الوزاري   -9

المفوضية وجامعة الدول ويدعو  ، التنمية الزراعية واألمن الغذائياألفريقي العربي الثاني حول 
أوغندا الستضافة رحب كذلك بالعرض المقدم من جميورية يمتابعة تنفيذه. و إلى العربية 

االجتماع الوزاري األفريقي العربي الثالث حول التنمية الزراعية واألمن الغذائي في عام 
2105. 
 : بشأن تعزيز الشراكة األفريقية العربية حول الهجرة4القرار 
مكونة من مفوضية  عربية،  أفريقية  تنسيقية  فنية و لجنة  القرار إنشاء يجيز   -01

حث يقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية، لكي تبحث قضية اليجرة و االتحاد األفري
تسييل التفعيل المبكر عمى  مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامة الدول العربية 

القرار كذلك، مركزا أفريقيا عربيا لتبادل المعمومات من أجل تقميص تسرب وينشئ لمجنة. 
كذلك ويشير يخالفون لوائح العمل واإلقامة. المياجرين غير الشرعيين، بمن فييم أولئك الذين 

احترام حقوق اإلنسان والحقوق األساسية مى ع إلى االتفاق الذي توصل إليو كال الطرفين 
 لقانون الدولي والتشريعات الوطنية لكل دولة.ا ألخذ في االعتبار لجميع المياجرين، مع ا

 : بشأن المعهد الثقافي األفريقي العربي5القرار 
يحث القرار المفوضية وجامعة الدول العربية عمى تنفيذ التوصيات القصيرة األجل   -00

اء بالتزاماتيما المعيد الثقافي األفريقي العربي والوفلفريق االستعراض المشترك حول أداء 
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لمقمة األفريقية العربية الثالثة )إثيوبيا المشاركين المالية. ويطمب كذلك من وزراء الثقافة لمرئيسين 
 والكويت( والبمد المضيف لممعيد )مالي( االضطالع بدور استشاري لمنيوض بالمعيد.

  لتنسيق التمويل مشتركة  عربية  أفريقية  آلية  : بشأن إنشاء 6القرار 
القرار مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية  يدعو  -02

المنطقتين إلى إنشاء فريق عمل بغرض تنسيق جيودىما في  كمتاوالمؤسسات المالية القائمة من 
كذلك المؤسسات المالية ويدعو تنفيذ خطة العمل األفريقية العربية المشتركة والمشاريع األخرى. 

تنفيذ خطة العمل المشتركة، وفي ىذا بشكل فعال في إلى تقديم الدعم والمشاركة مائية اإلن
 مقبولة لدى المصارفريع اقميمية وقارية الصدد، يطمب من مفوضية االتحاد األفريقي تقديم مشا

 لتمويميا من خالل ىذه اآللية المشتركة.
 : بشأن المنتدى االقتصادي األفريقي العربي7القرار 
يدعو القرار الدول األعضاء في االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية، ومفوضية   -03

األخذ في إلى جامعة الدول العربية وكافة أصحاب المصمحة األمانة العامة لاالتحاد األفريقي و 
 02إلى  00المنتدى االقتصادي المنعقد في الكويت، من الصادرة عن لتوصيات ااالعتبار 
ويدعو كذلك إلى عقد دورات المنتدى بشكل منتظم قبل انعقاد القمم األفريقية . 2103نوفمبر 

وزيادة  تعزيز التعاون األفريقي العربي بغية  العربية مع المشاركة الفعالة لمقطاع الخاص، 
 التبادل التجاري واالستثمار بين المنطقتين.

 الرابعة: بشأن موعد ومكان انعقاد القمة العربية األفريقية 8القرار 
التناوب في استضافة القمم األفريقية العربية، وتمشيا مع ىذا،  إ يشير القرار إلى مبد  -04

يؤكد عمى أنو قد حان دور الجانب األفريقي الستضافة القمة األفريقية العربية الرابعة. وفي ىذا 
عضاء في مشاورات مع الدول األيطمب من رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي إجراء ، الصدد 

 االتحاد األفريقي بغية تحديد البمد الذي سوف يستضيف القمة األفريقية العربية الرابعة.
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 إعالن الكويت  -ءاب
حدة اعتمدت القمة األفريقية العربية الثالثة إعالن الكويت الذي يمخص المواقف المو   -05

والتجارية واالقتصادية  يةمنواأل يةة والسمميالسياس لمطرفين حول القضايا األساسية في المجاالت
 واالجتماعية والثقافية ذات األىمية االقميمية والعالمية.

 فمسطينحول البيان   -جيم
فمسطين يؤكد من جديد دعميا التام لكفاح الشعب حول أصدرت القمة بيانا   -06

 الفمسطيني.
 النتائج وطريق المضي قدما

تاج عممية تحضيرية طويمة شاركت في جميع كانت القمة األفريقية العربية الثالثة ن  -07
مراحميا الدول األعضاء في لجنة التنسيق والمجنة الفرعية لمتعاون المتعدد األطراف التابعة 

 لمجنة الممثمين الدائمين.
وكانت القمة ناجحة بحق من حيث المشاركة والنتيجة عمى حد سواء. حيث شارك في   -08

المستويات. واتخذت القمة كذلك أعمى عمى ة ممثمغالبيتيا ان بمدا أفريقيا وعربيا ك 60القمة 
التي  2106 -2100خطوات عممية لمتغمب عمى التحديات في تنفيذ خطة العمل المشتركة 

 اعتمدتيا القمة األفريقية العربية الثانية.
مبدإ ووافق الجانب العربي تماما عمى المواقف التي اتخذىا الجانب األفريقي لتطبيق  -09

التناوب في استضافة القمم األفريقية العربية. إ المشاركة في الرئاسة عمى كافة المستويات ومبد
أفريقية عربية حول اليجرة، الذي كان تنسيقية أما اقتراح الجانب األفريقي بإنشاء لجنة فنية 

 معارضة شديدة في البداية، فقد أجازتو القمة أخيرا. محل
السمو أمير دولة الكويت عن المبادرات الكويتية بمنح صاحب كشف في ىذه القمة،  -21

( مميار دوالر أمريكي، في غضون 0قروض بشروط ميسرة لمبمدان األفريقية تصل إلى )
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السنوات الخمس المقبمة، من خالل الصندوق الكويتي لمتنمية االقتصادية العربية وكذلك لتمويل 
( مميار دوالر 0البنية التحتية بمبمغ يصل إلى )االستثمار وضمانو في أفريقيا، مع التأكيد عمى 

أنشأت  كماأمريكي من خالل التعاون والتتسيق مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية األخرى. 
( مميون دوالر، تخميدا لذكرى المرحوم الدكتور عبد الرحمن 0دولة الكويت جائزة سنوية بمبمغ )

 إشراف المؤسسات الكويتية لمتقدم يقيا تحتمبحوث اإلنمائية في أفر ل  تخصصيا السميط، 
 العممي.
ينبغي أن يعمل االتحاد األفريقي بالتعاون مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية  -20

واالستفادة وخطة عمل بغرض التنفيذ التام لقرارات القمة قادرة عمى البقاء عمى وضع استراتيجية 
 أمير دولة الكويت لتعزيز أجندة التكامل لمقارة.من المبادرات التي اتخذىا سمو القصوى 

ويتعين كذلك عمى االتحاد األفريقي االتفاق عمى البمد المضيف لمقمة األفريقية العربية   -22
 بالتعاون مع جامعة الدول العربية والبمد المضيف. انعقادىاتاريخ  الرابعة وتحديد 

- 
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يااة الثالثااة فااة والعربيااة الممعمعااين فااة القماة ا فريقيااة العرب األفريقيااةالبمادان قااادة  نحننن
العااااة عنعقااااد ع اااات  1310نااااوفمبر  13و  11مدينااااة الكويااااتل دولااااة الكويااااتل يااااومة 
 شعار: "شركاء فة العنمية وا سعثمار"؛

المااابر ال ااباح أمياار  األ ماادعاان امعناننااا ل ااا ب الساامو الشااي   ااباح  إذ نعننر  
فريقياة ما بذله من مهاود  اادقة لاامان نمااح انعقااد القماة ا كل ويت عمى كدولة ال

ذ العربيااة الثالثااة  سااموا المعروفااة والعزامااه  مااةأنااه بلااال  ك تننا نننن ن عمننو نحننو وا 
 الثابت سع رز العالقات ا فريقية العربية عقدمًا كبيرًا فة كافة المما ت؛

ذ نث ن  ونعبر عان شاكرنا وعقاديرنا الباالض ل اارة  اا ب السامو أميار الابالد عاليا  وا 
 ااااباحل أمياااار دولااااة الكوياااات عمااااى مبادرعااااه الكريمااااة الشااااي   ااااباح األ مااااد المااااابر ال

والمعباارة عاان إيمااان سااموا بععزيااز الععاااون العربااة األفريقااة فااة كافااة الممااا ت والعااة 
عمثماات فااة عوميااه سااموا لم ااندوق الكااويعة لمعنميااة ا قع ااادية العربيااة بعقااديم قاارو  

ت الخماس القادماةل عماى مادا السانواأمريكة ميسرة لمدول األفريقية بمبمض مميار دو ر 
خاالل السانوات القادماة أمريكاة مبماض ممياار دو ر ب وامان ا ساعثمار وكذلك اسعثمار

فة الدول األفريقية مع العركيز عمى البنية الع عيةل وذلك بالععااون والعنسايق ماع البناك 
 .الدولة والمؤسسات الدولية األخرا

ذ نعر   ة مالية سنوية بمبمض ممياون عن خالص العقدير لعخ يص دولة الكويت مائز وا 
باساام المر ااوم الاادكعور عباااد الاار من السااميأل العااة عخ ااص ل ب ااااث أمريكااة دو ر 

 العنموية فة أفريقيا ع ت إشراف مؤسسة الكويت لمعقدم العممة. 
ذ نعر   أياا عن بالض امعنانناا ل كوماة وشاعب الكويات عماى  لااوة ا ساعقبال وكارم وا 

ة يااة والمواعيااة لعقااد القمااة ا فريقيااذي هيااا المااروف ا يمابالااايافة والعنماايم اللعااال الاا
 العربية الثالثة؛

ذ نهنننننن و  ا ع ااااااد ا فريقاااااة   علالاااااه بالاااااذكرا الخمساااااين  نشااااااء منمماااااة الو ااااادة  ا 
با  علاال بهاذا ال ادث العااريخة الهاام فاة عاااري   ونرحن ا فريقياة/ ا ع ااد ا فريقاةل 

 افريقيا؛
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ذ نجننننندد فاااااة القاااااانون دئ واألهاااااداف المشاااااعركة المن اااااوص عميهاااااا بالمبااااااالعزامناااااا  وا 
الاااادول العربيااااة وبععزيااااز مبااااادئ القااااانون وميثاااااق مامعااااة  األفريقااااةلالع اااااد األساسااااة 

ا عرام السايادة الوألنياة لمادول لمع دةل خا ة المباادئ المععمقاة باالدولة وميثاق األمم ا
ذ وسالمعها ا قميمية وعدم العدخل فة شؤونها الداخميةل  العزامناا ب ماياة  قاوق ننكد وا 

المشااااعركة لممساااااهمة  أهاااادافناا نسااااان وا عاااارام القااااانون ا نسااااانة الاااادولة إلااااى مانااااب 
 ا سعقرار والعنمية والععاون العالمة؛و السمم ا يمابية فة 

ذ ننكنند  ننن جدينند عمااى أساااس  والمنألقااة العربيااةالعزامنااا بععزيااز الععاااون بااين افريقياا  وا 
ى العاادل والسااالم واألماان الاادوليينل ة العااة عسااعى إلااى ال لااام عمااالشااراكة ا سااعراعيمي

ونعاارب عاان بااالض انشاااالنا إزاء الع ااديات العااة   عاازال قائمااة نعيمااة النزاعااات وانعاادام 
 األمن وا سعقرار فة بع  أمزاء منألقعنا؛

ذ ندرك  ل نا المععددة ب كم المارافيا والعاري  والثقافة؛اعالقاعنا وم  وا 
ذ نعننننر  عنننن  قع ااااادية رغبعنااااا فااااة ععزيااااز الععاااااون فااااة الممااااا ت السياسااااية وان وا 

 ؛الععاونآلية  انعمام وا معماعية والثقافية و ر نا عمى
ذ نجنندد زالااة العوائااق العزامنااا بموا اامة مهودنااا فااة الع اادي لمع ااديات  وا  العااة عوامااه وا 

ل ععزياااز وفقاااًا لمم اااالت المشاااعركة مااان أماااعنشااايأل وعألاااوير الععااااون ا فريقاااة العرباااة 
 المنألقعين؛بمدان المرعكزات العة ععوق العالقات بين 

ذ ننكننند تمننن ي نا  العااااامن مناااوب مناااوبل وأيااااًا ز الععااااون االمشاااعرك عماااى ععزياااوا 
 –العالقااات ا فريقيااة وال ااداقة بااين دولنااا وشااعوبنا بايااة ع قيااق عألمعااات شااعوبنا لععزيااز 

  عرام المعبادل؛العربية القائمة عمى مبادئ المساواة والم م ة وا 
ذ نرحننن  بالعقااادم الاااذي أ رزعاااه البمااادان ا فريقياااة والعربياااة فاااة ال لاااام عماااى السااامم  وا 

 وا سعقرار إلى مانب ععزيز ا عرام  قوق ا نسان وال كم الرشيد فة المنألقعين؛
عاااان عقااااديرنا لاااادور لمنااااة العشاااارة ماااان رؤساااااء الاااادول وال كومااااات فااااة ا ع اااااد  نعننننر 

 عوافاقالموقاف األفريقاة  اول إ االح األمام المع ادة فاة إألاار األفريقة لدعم وععزياز 
عالن سرت؛ لوينةو إيز   وا 
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باااان عماااى مساااعوا القماااة نر اااب بانشااااء م كماااة عربياااة ل قاااوق ا نساااانل وقااارار ممماااس المامعاااة 
لهااذا الم كمااة األماار الااذي يععباار دعمااًا لمنمومااة العماال العربااة فااة  اً عكااون مممكااة الب اارين مقاار 
ل وععزياااازًا   عاااارام و مايااااة هااااذا ال قااااوق فااااة إألااااار ماااان ساااايادة القااااانون ممااااال  قااااوق ا نسااااان

 ة الدولية ل قوق ا نسان؛ية ومبادئ القانون الدولة والشرعوالمواثيق الدول
ذ  والمريماة و اورا  أشاكالها رهااب بممياع  ممددًا إدانعناا ال ازماة فاة موامهاة ننكدوا 

بمااا فااة ذلااك رفاا  خاادراتل والقر اانة وا عمااار بالم لالعااابرة لم اادود الوألنيااة المنممااة
ذ ننكنند  ننن جدينندل والبشاار وا عمااار غياار المشااروع باألساام ةدفااع اللديااة لبرهااابيين   وا 

عزامنااا بالعماال معااًا فااة هااذا ال اادد وععزيااز الععاااون والعنساايق بااين البماادان ع ااميمنا وال
 األفريقية والعربية فة هذا الشان؛

ا رهااب  ة إلى عبادل المعموماات األمنياة لمكاف اة امة البمدان العربية واألفريقي وننكد
فاااة ممياااع  اااورا وأشاااكالهل ونناااوا عالياااًا بالااادور الم اااوري الاااذي يااااألمع باااه المركاااز 

 ومقرا المزائر؛ ا رهاباألفريقة لمب وث والدراسات فة ممال مكاف ة 
ياون خاادم ال ارمين الشاريلين بمبماض مائاة ممالممك عبد اهلل بن عبد العزياز بعبرع  نرح 

 دو ر أمريكة لمركز األمم المع دة لمكاف ة ا رهاب؛
ذ ننكد  ع ميمنا القوي عماى الع ادي ب ازم ل ساباب المذرياة لمنزاعاات والعناف فاة وا 

المنألقعااااين ا فريقيااااة والعربيااااة بهاااادف عااااوفير بيئااااة مالئمااااة  زدهااااار ورفاهيااااة شااااعوب 
 المنألقعين؛

ذ نضع في االعتبار هيكمياة  والمنألقاة العربياة ة افريقياان ع ديات عمالاة الشاباب فاأ وا 
بال اماااة إلاااى موا ااامة المهاااود الرامياااة إلاااى وااااع السياساااات  ونقنننرفاااة المقاااام األول 

الداعمة لمنمو ا قع ادي واععماد السياسات المالية العة من شانها اامان ا ساعدامة 
وذلاااك لععزياااز سياساااات القاااااء عماااى اللقااارل بماااا فاااة ذلاااك بااارام  األهاااداف العنموياااة 

 ؛1312العنمية لما بعد  وأمندة للية ل
ذ نثنننني العااااة  الثالثاااةا قع اااادية وا معماعيااااة  العنمويااااة:عمااااى قااارار القمااااة العربياااة  وا 

زياااادة ب القاااااةل 1310فاااة ينااااير المممكاااة العربياااة الساااعودية  –الرياااا  عقااادت فاااة 



Assembly/Africa-Arab/Decl.1 (III)  
 (3030س ع معدل) -11(/10/11)300 –ق 

 

 2 

الم ااارف العربااااة % بماااا فاااة ذلااااك 23المؤسساااات الماليااااة العربياااة بنساااابة رأس ماااال 
 ل ونقدر دور الم رف فة ععزيز العنمية فة أفريقيا؛أفريقيانمية ا قع ادية فة لمع

ذ نرحنن  بالادعم الااذي قدمااه ال اندوق العربااة لممساااعدة اللنياة لمبماادان ا فريقيااة إلااى  وا 
ة الملواية ومخعمف مكاعبها ا قميمياة مثال مشاروع ب اث وعألاوير ال باوب الاذائياة فا

 ؛المناألق شبه القا مة )سافمراد(
ذ نالحظ وانعدام األمان الااذائة يشاكالن عقباة أساساية عاؤدي إلاى أن اللموة الاذائية  وا 

 علاقم واع بع  شرائت الممعمع المسعاعلة أ ال؛
ذ نعننر  عننن دعمنااا الكاماال لع قيااق العكاماال ا قميمااة ماان خااالل زيااادة  ماام العمااارة  وا 

ل األمر الاذي مان شاانه أن وا سعثمار بين افريقيا والعالم العربة وععميق عكامل السوق
العنميااااة ا قع ااااادية المسااااعدامة والعنميااااة ا معماعيااااة مهااااود كبياااارًا فااااة  إسااااهاماً يسااااهم 

المعكاممة مثل عوفير فارص العمال وال اد مان اللقار وعادفق ا ساعثمار المباشار والعنمياة 
 ا قميمين فة ا قع اد العالمة بشكل أفال؛المعمل  دماجا و ال ناعية 

العربياااة وخألاااة العمااال المشاااعركة  –إساااعراعيمية الشاااراكة ا فريقياااة  مياااةعماااى أه ننكننند
ذ ننكند  نن  فاة ليبياا 1313قمعناا الثانياة فاة  خاللالعة اععمدت  1310 – 1311 وا 
 العزامنا بالععميل بعنليذ ا سعراعيمية والخألة؛ جديد

ذ نعيننند التدكيننند  ع عماااى ال اماااة إلاااى ععزياااز دور ومشااااركة القألااااع الخااااص والممعماااوا 
فااااة عخألاااايأل وعنليااااذ الباااارام  كااااذلك و  فااااة العنميااااة ا قع ااااادية فااااة منألقعيناااااالماااادنة 

 والمشاريع المشعركة؛
 يمي: اتفقنا عمو  ا

 وعوثياااقالعربياااة و  األفريقياااةالبمااادان باااين مناااوب و  –مناااوب بالععااااون  النهنننو  -1
الزيااااارات عكثيااااف ل ماااان خااااالل المنألقعااااينالعالقااااات بااااين  كومااااات وشااااعوب 

 ؛يع المسعوياتعمى ممشاورات والم
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العالقاااات الدبموماساااية والقن ااامية باااين البمااادان األفريقياااة والعربياااة مااان  تعزينننز -1
خااااالل المشاااااورات المنعممااااة بااااين البعثااااات الدبموماسااااية المععماااادة لاااادا األماااام 
المع ااااادة والمنمماااااات ا قميمياااااة والدولياااااة األخااااارا فاااااة أدياااااس أباباااااا والقااااااهرة 

مدن أخرا وذلك بهادف عنسايق  وبروكسل ومنيف وواشنألن ونيويورك من بين
 ام المشعركل المواقف وواع سياسات مشعركة بشان القاايا ذات ا هعم

إلى إيماد عسويات سممية لالزمات السياسية فة  مميع األألراف المعنيةدعوة  -0
 ؛المنألقعين

عاادة دع   -4 والعنمياة فاة فعارة ماا بعاد  األعماارالعقادم الم ارز فاة بنااء الساالم وا 
لمعنيااااة عمااااى موا اااامة وععزيااااز البماااادان ا وتشننننجيعالنزاعااااات فااااة المنألقعااااين 

الممعماااع الااادولة ومؤسساااات العمويااال الدولياااة لمسااااعدة هاااذا ودعنننوة مهودهاااا 
البمااادان مااان خاااالل عخلياااف عااابء الاااديون عميهاااا ورفاااع العقوباااات ا قع اااادية 

 الملرواة عمى بعاها؛

يق باااين البمااادان ا فريقياااة والعربياااة لمكاف اااة ا رهااااب والعنسااا تعزينننز التعننناون -2
 لممريمااةبمااا فااة ذلااك عمااريم دفااع اللديااة لبرهااابيين والع اادي  أشااكالهبمميااع 

دعم لممهااود الدوليااة فااة المنممااة العااابرة لم اادود الوألنيااة وعقااديم المزيااد ماان الاا
 هذا ال دد؛

ه فاة أفريقياا وفاة بشدة األعمال ا رهابية وعمميات العهريب بكافاة أشاكالندين  -0
عنهااا  تالمنألقااة العربيااة وخا ااة فااة منألقااة السااا ل وال اا راءل والعااة نمماا

العربياة إلاى عايياد البمادان األفريقياة و األزمة الخأليرة العة عشاهدها ماالة ودعاوة 
 عنليذ ا سعراعيمية المعكاممة ل مم المع دة فة السا ل.

موماة األمام المع ادة بماا فاة الشاامل لمن با  االحا لعزام القاوي  إعادة تدكيد -0
كثار أو  إقميميااً  اً ذلك مممس األمن لايعكس الواقاع العاالمة ال االة ومعماه معوازنا

ل والدعوة إلى عنسيق مواقف المانبين فة هاذا ال ادد فعاليةديمقراألية و و  عد ً 
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ممماس  اتبالنسبة لالع اد األفريقة وقارار  لوينةو ز إي عوافقواألخذ فة ا ععبار 
 العربية ذات ال مة؛ مامعة الدول 

البماادان األفريقيااة والعربيااة لعشااميع  الشااروأل الااارورية فااةواااع  عمااىنتفنن   -8
ال اماة إلاى  عان ذلاك فااالً ةل واألفريقي ةالعربيفة البمدان وعسهيل ا سعثمار 

زيااادة  ماام عاادفقات العمااارة وا سااعثمار بااين المنألقعااين ودعاام مبااادرات العنميااة 
مااان  نمااان اللقااار وخماااق فااارص العمااال لمماااواألنيال اااناعية ال الياااة باياااة ال اااد 

 الشباب؛

ا سااعثمار فااة ممااال الألاقااةل بمااا فااة ذلااك وعسااهيل الععاااون وعشااميع  تعزيننز -1
ا شعراك فة عألوير م ادر ألاقة مديدة ومعماددة وعشاميع ا ساعخدام اللعاال 
لممااااوارد الألبيعيااااة وعوساااايع نألاااااق الو ااااول إلااااى خاااادمات ألاقااااة موثااااوق بهااااا 

 ؛المنألقعينلة فة و ديثة باسعار معقو 

ملواااااية ا ع اااااد األفريقااااة واألمانااااة العامااااة لمامعااااة الاااادول العربيااااة  ننننندعو -13
فرياااق عماااال القائماااة فااااة المنألقعاااين لعشااااكيل  ناديق الماليااااةالمؤسساااات وال اااو 
العربياة المشاعركة بماا فيهاا خألاة األفريقية عنليذ المشروعات مهودها ولعنسيق ل

 ؛1310 – 1311العمل المشعركة 

اقلنااا فااة الملاواااات المععااددة األألااراف  ااول العمااارة والعماال معااًا مو تنسنني   -11
مااان أمااال ع قياااق نعاااائ  معوازناااة مااان خاااالل الماااؤعمر الاااوزاري العاساااع لمنمماااة 

 ااول ل 1310العمااارة العالميااة المقاارر عقاادا فااة بااالةل إندونيساايا فااة ديساامبر 
مان رزمااة عيساير العماارة والمواناب المععمقاة بالزراعاة لااا مكانياات المعا اة ل

نماااوًا إلاااى ماناااب األ كاااام المععمقاااة بالمعامماااة الخا اااة لمبمااادان األقااال مقبولاااة 
 والعلايمية ل الت البمدان النامية؛

العربااة لععزيااز دور ومشاااركة القألاااع  –المنعاادا ا قع ااادي األفريقااة  تعزيننز -11
 ا قميمين فة عممية الشراكة؛ فةالخاص ومنممات الممعمع المدنة 
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لمالية األفريقية والعربية وكذلك أ  اب الم م ة اآلخرين المؤسسات ا ندعو -10
إلاى دعام العماارة باين بما فة ذلك القألااع الخااص والممعماع المادنة المعنيين 

-1311دول المنألقعاااااين األفريقياااااة والعربيااااااة ألبقاااااًا لخألاااااة العمااااال المشاااااعركة 
 ؛1310

غااارف العماااارة وال اااناعة وكاااذلك مؤسساااات القألااااع الخااااص األفريقياااة  نننندعو -14
مااراء مشاااورات منعممااة بايااة ععزيااز عالقااات  والعربيااة إلااى عقااد امعماعااات وا 

   العمل بينها؛

باسعاافة المممكة الماربية لمدورة الساابعة لممعار  العمااري العرباة الترحي   -12
عنمااايم المعااار  األفريقاااة  دعننن ل و1314ماااارس  10إلاااى  11األفريقاااة مااان 

والقيااااام  ةوالعربياااا فريقيااااةاأل المنقألعااااينالعربااااة ماااارة كاااال ساااانعين بالعناااااوب بااااين 
 المنألقعاينبانشألة أخرا لععزيز العمارة وعشميع القألاعين العام والخاص فاة 

 مثل هذا النشاألات؛ لعنميم الع ايرعمى المشاركة بلاعمية فة 

ال كوماااات والقألااااع الخااااص والممعماااع المااادنة فاااة المنألقعاااين إلاااى  تشنننجيع -10
 الع بدور رئيسة فة النهو  بالزراعة؛ا األ

الععاااون فاة المسااائل المععمقاة بالعنميااة الريلياة والعنميااة الزراعياة واألماان  ينزتعز  -10
الاااااذائة. وفااااة هااااذا ال ااااددل نهنااااس المممكااااة العربيااااة السااااعودية عمااااى نماااااح 
اسعااااافعها لالمعمااااع الاااوزاري األفريقاااة العرباااة الثاااانة  اااول الزراعاااة واألمااان 

 ؛1310أكعوبر  1فة الريا  فة الذي عقد الاذائة 

واألماناااااة العامااااة لمامعاااااة الاااادول العربياااااة لوااااااية ا ع اااااد األفريقااااة م دعننننوة -18
المؤسسات المالية األفريقية والعربية والقألااع الخااص إلاى العمال بالععاون مع 

ل مااع العركيااز عمااى فااة كااال المنألقعااين لاادعم عنليااذ باارام  عألااوير البنيااة الع عيااة
وعكنولوميااا كية والمياااا وال اارف ال اا ة وا ع ااا ت الساامكية والالساامالنقاال 

 المعمومات وا ع ا ت؛
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بااارام  الععااااون الخا اااة بالعباااادل الثقاااافة العاااة عرماااة إلاااى ععزياااز القااايم  دعننن  -11
بافععااح مركاز المماك عباد  والترحين  ة بين الشعوب األفريقية والعربية؛المشعرك

ودعاوة الادول األدياان والثقافاات لم اوار باين أعبااع العاالمة بن عباد العزياز اهلل 
 ؛مع المركزاء لمععاون األعا

العاكيااد عمااى ااارورة ععزيااز الععاااون فااة ممااال الععماايم وباارام  الب ااث  تجدينند -13
الين ماان خااالل عنماايم أنشااألة العممااة وعقاساام أفااال العمااارب فااة هااذين المماا

 مشعركة؛

واع برام    ية معكاممة مع بارام  العنمياة. وفاة هاذا ال اددل  نواف  عمو -11
 ااااول اللئااااات المسعاااااعلة إلااااى األنااااواع نؤكااااد ماااان مديااااد العزامنااااا بااااامان و 

األساساااية والاااارورية مااان األدوياااة. وعمياااهل فانناااا نؤياااد المباااادرات الرامياااة إلاااى 
إدمااااج سياساااات مكاف اااة األمااارا  الوبائياااة )المالرياااا والسااال وفياااروس نقاااص 
المناعااة البشاارية/ا يدز( واألماارا  غياار السااارية فااة باارام  الععماايم وا عااالم 

 وعوعية الممهور؛

ا سااعراعيميات والمبااادرات الراميااة إلااى القااااء عمااى العمييااز اااد الماارأة  عنن د -11
بايااة ع قياااق المساااواة وا ن ااااف ورفااع مساااعوا الااوعة العاااام بالمبااادئ والقااايم 

 ا نسانية العة عامن  قوق المرأة ودورها فة الممعمع؛

الماااارأة الشاااباب و مميااااع ال كوماااات إلاااى ساااان القاااوانين الالزماااة ل مايااااة  دعنننوة -10
عمى ال عيد ا قع ادي وامان مشااركعها فاة عممياة  انع  عمكينهمزيز وعع

القااارار عماااى قااادم المسااااواة ماااع الرمااال واااامان مشااااركعها الكامماااة فاااة ممياااع 
 موانب األنشألة السياسية وا قع ادية وا معماعية؛

فاااة المنألقعاااين العربياااة سااابل ا ع اااال باااين منمماااات الممعماااع المااادنة دعننن   -14
 باادورهاألالع اااإلااى موا اامة ا معالقااات الشااعبية ودعوعهااا ععزياازًا لواألفريقيااة 

ا يماااابة فاااة ععزياااز السااامم واألمااان وا ساااعقرار والمسااااعدة ا نساااانية والعنمياااة 
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وألمااب قيااام ملواااية ا ع اااد األفريقااة واألمانااة العامااة لمامعااة الاادول العربيااة 
 باعخاذ مميع الخألوات الالزمة لععزيز العلاعل مع هؤ ء النشألاء؛

قدرات ملواية ا ع اد األفريقة واألماناة العاماة لمامعاة الادول العربياة  زيزتع -12
وعزويااادهما بممياااع الوساااائل الااااروريةل بماااا فاااة ذلاااك الااادعم الماااالة واللناااةل 

وخألاااااة العمااااال العربياااااة لعمكينهماااااا مااااان عنلياااااذ إساااااعراعيمية الشاااااراكة األفريقياااااة 
 وكذلك إعالن الكويت بلعالية؛ 1310 – 1311المشعركة 

إنشاااااء الممنااااة اللنيااااة األفريقيااااة العربيااااة لمعنساااايق ودعاااام ا سااااعراعيميات   ننننندع -10
 اااااول مساااااائل الهمااااارة والمهاااااامرين فاااااة والعنسااااايق األخااااارا لععزياااااز الععااااااون 

المنألقعااين وعسااهيمها ماان أماال المنلعااة المعبادلااة بااين الشااريكين وا عااراب ماان 
عقاديم الادعم ن وال ماية ا معماعياة لممهاامرينل و مديد عن ارورة عوفير األم

لممهاامرين والنااز ين والالمئاين فاة دول المنألقعاين وبخا اة  المساعقبمةلمدول 
 بوركينافاسو وممهورية اليمن؛

عمااى إنشاااء مركااز أفريقااة عربااة لعبااادل المعمومااات لم ااد ماان عساامل االتفننا   -10
 المهامرين غير الشرعيين.

زدوامياااة فاااة إقاماااة المؤسساااات األفريقياااة العربياااة المشاااعركة لعمناااب ا ترشنننيد  -18
المهاااود واألعبااااء المالياااة عماااى المنممعاااين المعنيعاااين بالعنسااايق وعكمياااف لمناااة 

 الشراكة األفريقية العربية باعخاذ ا مراءات الالزمة فة هذا ال دد؛

ا مااراءات والعاادابير العااة عععباار ااارورية لمعنليااذ اللعااال لخألااة العماال  اتخنناذ -11
 ؛اوعرشيدهالهياكل المشعركة  علعيلبما فة ذلك 

عماااى امعماعاااات آلياااات ر اااد ومعابعاااة الشاااراكة  إضنننفال المنننبؤس ال نسسنننيس -03
شااااااراك األفريقيااااااة العربيااااااة وععزيااااااز ا لمشاااااااورات المشااااااعركة بااااااين األمااااااانعينل وا 

 العممعات شبه ا قميمية فة المنألقعين فة عنليذ هذا الشراكة؛
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الةل مباادأ العناااوب فااة اسعاااافة القمااة األفريقيااة العربيااة وا علاااقل بالعاا تطبينن  -01
 ؛1310الرابعة فة أفريقيا فة عام  عمى عقد القمة األفريقية العربية

 0202نوف بر  02حرر في  دينس الكويت في 
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 اتــالمحتوي
 ـــــ

 عدد
 الصفحات 

 رقم القرار العنـــوان

مفوضـــي  االتحـــاد االفريقـــي قـــرار ن ـــقن التقريـــر الم ـــترك لر ي ـــ   3
واألمــين العــام لةامعــ  الــدول العرنيــ  لدن ــ   والتــدانير المقترحــ  

 - األفريقيـــ  تنفيـــط   ـــ  العمـــل عمـــ  عزيـــز القـــدرات المؤ  ـــي لت
 .7336-7333العرني  الم ترك  

3 

 7 .العرني   األفريقي  ال راك  ومتانع  تنفيط آلي  تر يدقرار ن قن  3
 ج االةتماع الوزاري األفريقي العرني الم ـترك الاـاني قرار ن قن نتا 3

حــول التنميــ  الزراعيــ  واألمــن اللــطا يا الريــالا المممكــ  العرنيــ  
 .7330أكتونر  7ال عودي ا 

0 

 4 قرار ن قن تعزيز ال راك  األفريقي  العرني  في مةال الهةرة. 7
 5 قرار ن قن المعهد الاقافي األفريقي العرني. 3
تن يق لتمويل الم روعات األفريقي  العرني   آلي  ن قن ت كيل قرار 3

 .م ترك ال
6 

 7 قرار ن قن المنتدى االقتصادي العرني اإلفريقي. 3
 8 .انعقاد القم  األفريقي  العرني  الرانع  موعد ومكانقرار ن قن  3
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 (1) قرارال
 االفريقي الم ترك لر ي   مفوضي  االتحاد التقرير ن قن
والتدانير لدن    ألمين العام لةامع  الدول العرني  وا

 تنفيط     العمل عم  عزيز القدرات المؤ  ي المقترح  لت
 1116-1111العرني  الم ترك   - األفريقي 

 
 ي :النمدان األفريقي  والعرن قادةنحنا 

 
ام لجامعة الدول واألمين العاألفريقي المشترك لرئيسة مفوضية االتحاد  بالتقرير عممانق ط إط  -

 ؛العربية
ط نةــــدد  -  وخطااااة العماااال ةالعربياااا - ةسااااتراتيجية الشااااراقة األفريقيااااالتزامنااااا بالتنفياااا  الفعااااال إوا 

فااااي  العربيااااة الةانيااااة - األفريقيااااة قمتناااااخاااا ل  اللتااااين انتماااادناىما 2016-2011 ةالمشااااترق
 ؛في سرت، ليبيا 2010أقتوبر 

ط و  - لتنفياا  الفعااال لاسااتراتيجية وخطااة للتعجياال با ةضااروريالحاجااة إلااش إنشاااا االيااات ال عــينا 
 العمل المشترقة؛

ط نقرو  - بالحاجاة الملحاة للتيادي للتحاديات المؤسساية التاي تعياي التنفيا  السالس إساتراتيجية  ا 
 ،2016 – 2011الشراقة األفريقية العربية وخطة العمل المشترقة 

 
القدرات المؤسسية نلش تنفي   تقرير األنشطة المشترك والتدابير المقترحة لتعزيز نةيز -1

 .2016 – 2011خطة العمل األفريقية العربية المشترقة 
ليات اا وتعددإلش ترشيد إنشاا المؤسسات المشترقة لتجنب ازدواجية الجيود ندعو  -2

 التي تنطوي نلش آةار مالية.
نلش الحاجة إلش تعزيز التعاون في مجاالت التجارة واالستةمار والنقل ن دد  -3

 االت والطاقة.واالتي
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اج ممن مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية إد  مبن -4
وريد ا العادية منملي خططفي المقترحة لتعزيز القدرة المؤسسية للشراقة األنشطة 

 .الميزانية ال زمة لتنفي ىا
 مجتمعاللخاص و ا قطاعالو التنموية المالية  ومؤسساتيم، البلدان العربيةمن   مبن -5

 .الدنم المالي والفني ال زم لتنفي  األنشطة المقترحةأشقال قافة المدني تقديم 
متابعة وريد تنفي  األنشطة الشراقة األفريقية العربية  تنسييمن لجنة ق لك   مبن -6

 .العربية الرابعة-إلش القمة األفريقية في ى ا الشأن تقرير تقديمو نن قةب 
- 
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 (1) قرارال

 ال راك  ومتانع  تنفيط آليات تر يد قنن  
  العرني   األفريقي 

 

 ي :النمدان األفريقي  والعرن قادةنحنا 
  
 األفريقية القمة أنشأتيا التي والمتابعة التنفي  آليات وتفعيل تحسين ضرورة نلش منا حرصاً  -

 المشترقة العمل خطةو  العربية األفريقية اإستراتيجية للشراقة الفعال للتنفي  الةانية العربية
2011-2016، 

 

 آليات وتعزيز تنشيط ووسائل سبل حول معمقة دراسة إجراا التنسيي لجنة من ن مب -1
للجنة  تقريرىاوتقديم  التنمية ومنتدى ،الفنية واللجنة ،الشراقة لجنة  لك في بما الشراقة

األجيزة  قبل من النتمادىا التنسيي نلش المستوى الوزاري في أقرب ااجال تمييداً 
 .لجانبينا يف المعنية

استمرار الرئاسة المشترقة للقمة العربية االفريقية الةالةة في لجنة التنسيي  رر نق -2
ومشارقتيا في أنمال اللجنة نلش جميع المستويات، و لك حتش انعقاد القمة العربية 

ة الدول االفريقية الرابعة، طبقًا لاجرااات المعمول بيا في االتحاد االفريقي وجامع
 العربية.

 في مرة الوزاري المستوى نلش  العربية األفريقية الشراقة  تنسيي لجنة  اجتماع  عقد -3
 .أشير ستة قل  مرة المسؤولين قبار مستوى ونلش  السنة

التنسيي الوةيي بين سفارات الدول األنضاا في االتحاد االفريقي في القاىرة  ت ةيع -4
 مع جامعة الدول العربية.

- 
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 (3) رارقال

ن قن نتا ج االةتماع الوزاري األفريقي العرني الم ترك الااني حول 
التنمي  الزراعي  واألمن اللطا يا الريالا المممك  العرني  

 1113أكتونر  1ال عودي ا 
 

 ي :النمدان األفريقي  والعرن قادةنحنا 
 

الةاني  المشترك عربيفريقي الاأل االجتماع الوزاريونتائج نلما بتقرير وتوييات  نق طإط  -
في الرياض، المملقة العربية السعودية،  ال ي انعقد التنمية الزرانية واألمن الغ ائي،حول 

 ؛0292أقتوبر  0ي اف

 

االجتماع استضافة نلش  وشعباً  حقومة العربية السعوديةلمملقة ل ناامتناننعرب عن  -1
 .بانعقادهونرحب  ،الةاني المشترك العربي فريقياأل الوزاري

، الةاني ضرورة تنفي  قرار الرياض اليادر نن االجتماع الوزاري المشترك نؤكد عم  -2
 .هوندنو مفوضية االتحاد االفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة تنفي 

الجتماع الوزاري االفريقي العربي المشترك ا استضافةجميورية أوغندا  بعرض نرحب -3
 .2015رانية واألمن الغ ائي في قمباال في نام الةالث حول التنمية الز 

- 
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  (4القرار )

ن قن تعزيز ال راك  االفريقي  العرني  في 
 مةال الهةرة

 
   ي :النمدان األفريقي  والعرن قادةنحنا 

بشأن إستراتيجية الشراقة االفريقية  Assembly/Africa-Arab/2( IIإط ن تحضر المقرر ) -
في سرت، ليبيا، في أقتوبر  التي أقرتار للتعاون في مجال اليجرة العربية التي وفرت اإط

 ؛0292
ط نق ط - نلمًا بالتنفي  الجاري إطار التعاون االجتماني والةقافي في مجال اليجرة )التنقل  وا 

 ؛لجنة افريقية نربية فنية تنسيقيةالقانوني لألشخاص( وخاية إنشاا 
ط نؤكد -  اومساىمتيخاية فيما يتعلي باأليدي العاملة مجددًا نلش أىمية ى ا الموضوع و  وا 

 نلش نحو قبير في النمو االقتيادي والتنمية البشرية لقلتا المنطقتين؛
ط  -  ؛يؤالا المياجريننلش حماية حقوي اإنسان والحريات األساسية ل نؤكدوا 
ط ن دد - ق لك نلش أىمية الحوار والتعاون نلش اليعيدين اإقليمي والدولي لتعزيز  وا 

خير طاقات اليجرة من أجل التنمية والقضاا نلش استغ ل المياجرين ومنع االتجار وتس
 بالبشر وق لك تيريب المياجرين؛

 

مقونة من مفوضية االتحاد تنسيقية نلش إنشاا لجنة افريقية نربية فنية  نوافق -1
تقوم االفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية للنظر في موضوع اليجرة نلش أن 

 . رفع تقاريرىا للجنة تنسيي الشراقة العربية االفريقيةب اللجنة
و لك للحد من تسلل نلش إنشاا مرقز نربي أفريقي لتبادل المعلومات  نوافق -2

 ، والمخالفين ألنظمة العمل واإقامة.المياجرين غير الشرنيين
ربية تسييل من مفوضية االتحاد االفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول الع ن مب -3

 .التنسيقية التفعيل المبقر للجنة االفريقية العربية الفنية
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مع مراناة  للمياجريننلش أىمية احترام حقوي اإنسان والحقوي األساسية نؤكد  -4
 األنظمة والتشريعات الوطنية لقل دولة.االلتزام بالقوانين الدولية و 

في شير  جئين ال ي نقد بنتائج االجتماع اإقليمي حول اليجرة وال نق ط عمماً  -5
 الجميورية اليمنية. –في ينعاا  2013نوفمبر 

- 
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 (5القرار )

 المعهد الاقافي األفريقي العرنين قن 

 
 نحن قادة النمدان االفريقي  والعرني :

الاادور الاا ي يمقاان أن يضااطلع بااو المعيااد الةقااافي االفريقااي العربااي فااي تعزيااز  إط نــدرك -
 العربية والمساندة نلش تنفي  المشاريع الةقافية المشترقة؛قضايا الشراقة االفريقية 

أىمية استيفاا جميع الشروط المسابقة ووضاع آلياة تمويال مساتدامة وموةاوي  وفي ضوء -
 بيا، حتش يتمقن المعيد من القيام بميامو بفانلية؛

ط نق ط عمماً  -  بنتائج وتوييات فريي المراجعة المشترك بين االتحاد االفريقاي وجامعاة وا 
 الدول العربية حول أداا المعيد الةقافي االفريقي العربي؛

 
االتحاد االفريقي وجامعة الادول العربياة إلاش تنفيا  التويايات قيايرة األماد  ندعو -1

اليادرة نن فرياي المراجعاة المشاترك حاول أداا المعياد الةقاافي االفريقاي العرباي 
 ا المالية.موالوفاا بالتزاماتي

 لرئاساااة المشاااترقة للقماااة العربياااة االفريقياااةفاااي دولتاااي امااان وزياااري الةقافاااة  ن مـــب -2
 ، ووزير الةقافة في دولة المقر تقديم المشورة ال زمة لتعزيز نمل المعيد.الةالةة

يااة العربيااة متابعااة تنفياا  ىاا ا القاارار قماان لجنااة تنساايي الشااراقة االفري ن مــب أيضــا -3
 .2016ة نام وتقديم تقرير نن  لك إلش القمة االفريقية العربية الرابع

- 
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 (6القرار )

 

 لتمويلتن يق  آلي  ت كيلن قن 
 م ترك األفريقي  العرني  ال الم روعات

  

 ي :النمدان األفريقي  والعرن قادةنحنا 
 

التقدم المحرز في تنفي  خطة العمل األفريقية العربية من  انتمادىا من بطا بقلي  إط نالحظ -
 ؛2010في المنعقدة  القمة األفريقية العربية الةانيةقبل 

ط نؤكد من ةديدو  - حشد الموارد المالية واستعدادنا لتعزيز القدرة البشرية و نلش تيميمنا  ا 
الضرورية لتنفي  استراتيجية الشراقة األفريقية العربية وخطة العمل المشترقة من خ ل الموارد 

في القطاع الخاص  بما في  لك تشجيع الوسائل اليائلة المتوفرة ةالمالية الجديدة الحالي
 ا؛واالستفادة مني

 
مفوضية االتحاد االفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية بمفاتحة نكمف  -1

تنسيي ل فريي نملالمؤسسات واليناديي المالية القائمة في المنطقتين لتشقيل 
 قة.المشترقة بما فييا خطة العمل المشتر االفريقية ة نات العربيتنفي  المشرو ل جيودىا

إلش تقديم دنميا بشقل فعال والمشارقة في تنفي  التنموية المؤسسات المالية دعو ن -2
 خطة العمل المشترقة من خ ل ى ه االية المشترقة.

مفوضية االتحاد االفريقي إلش تقديم مشاريع إقليمية وقارية قابلة للتمويل ندعو أيضا  -3
 من البنوك.

من سوي رأس المال نن طريي المؤسسات  نلش الحاجة إلش دنم تمويل التنمية ن دد -4
 المالية في المنطقتين.

من مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية متابعة تنفي   ن مب -5
 . نن قةبى ا القرار 

- 
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 (7القرار )

 المنتدى االقتصادي العرني اإلفريقين قن 
 (1113نوفمنر  11 -11)الكويت:

 
 ي :نمدان األفريقي  والعرنال قادةنحنا 

 
-11يومي ي ال ي انعقد ااادي العربي اإفريقاانلما بتوييات المنتدى االقتي نق طإط  -

 بدولة القويت؛ 12/11/2013
 

المنتدى نا وشقرنا لدولة القويت أميرًا وحقومة وشعبًا الستضافة نامتنا نعرب عن -1
  زمة إنجاحو. وتوفير قافة التسيي ت ال االقتيادي العربي اإفريقي

ندنو الدول األنضاا في المنتدى االقتيادي العربي اإفريقي و  بتوييات نق ط عمماً  -0
مفوضية االتحاد االفريقي واألمانة لجامعة الدول و  االتحاد االفريقي والجامعة العربية،

 ما ورد في تلك التوييات.ب االسترشادفة الجيات المعنية و قاالعربية و 

بيفة دورية قبل انعقاد  الخاصلقطاع لت المنتدى بمشارقة فانلة نقد دورا ندعو إل  -2
القمة العربية االفريقية بيدف تعزيز التعاون العربي االفريقي والنيوض بالتبادل 

 .التجاري واالستةمارات في المنطقتين

اون لبناا المنتدى االقتيادي االفريقي العربي يجب أن يرقز نلش تعزيز التع أن نؤكد -4
 .المنطقتينلتعزيز التجارة واالستةمار بين  تجو تقون أساساً قدرات من

تنظيم المنتدى تحت رناية لمفوضية االتحاد االفريقي وجامعة الدول العربية  ننا د -5
الدول األنضاا في المنظمتين والميرف العربي للتنمية االقتيادية في افريقيا والبنك 

 االفريقي للتنمية.

يقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفي  مفوضية االتحاد االفر  تكميف -6
 ى ا القرار.

- 
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 (8القرار )

انعقاد القم  األفريقي   موعد ومكان ن قن
 العرني  الرانع 

 

 :العرني و األفريقي  النمدان  قادةنحن 
 

ى ا في  نوافيو ، األفريقية العربية ةالقم مؤتمرات التناوب في استضافة بمبدأ  تر دنإط  -
 لجانب األفريقي؛ل ىي الرابعة ستضافة القمة األفريقية العربيةالدور الأن  نلشاليدد، 

رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي إجراا المشاورات مع الدول األنضاا في  ن مب من -1
 ستضيف القمة األفريقية العربية الرابعة؛تس الدولة التيبيدف تحديد  االفريقي االتحاد

تحديد وسيتم ، 2016في  إفريقيا فيستعقد فريقية العربية الرابعة القمة األ أن قررن -2
 .وقت الحيالمقان والموند في 

رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي واألمين العام لجامعة الدول العربية اتخا   مب من ن -3
 .لقمة بالتعاون مع البلد المضيفالتنظيم الناجح للضمان   زمةقافة التدابير ال

- 
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 الثالثة خاص بفمسطين صادر عن القمة العربية االفريقية بيان

 ـــــ

عربية واالفريقية المجتمعين في القمة العربية االفريقية المشتركة الثالثة قادة وزعماء الدول النحن 
 ، 2013 نوفمبر -تشرين ثاني  20إلى  11باستضافة كريمو من دولة الكويت مابين 

ذ  الصادرة عن االتحاد االفريقي وجامعة الدول العربية  واإلعالناتالقرارات أخذ بعين االعتبار نوا 
الدورة العادية الثامنة عشرة لمجمعية العامة لالتحاد االفريقي التي وقرارات  2002أكرا بما فييا إعالن 

، والقرارات الصادرة عن 2012يناير/ كانون الثاني  30إلى  21انعقدت في أديس أبابا في الفترة من 
 القمة العربية،

لألراضي الفمسطينية عمى موقفنا الثابت عمى ضرورة إنياء االحتالل اإلسرائيمي  نؤكد مجددا فإننا 
قامة دولة فمسطين وعاصمتيا القدس الشرقية وفقا 1192والعربية المحتمة منذ الرابع من حزيران عام  ، وا 

خارطة  ةلقرارات الشرعية الدولية ذات الصمة، ومبادرة السالم العربية، ومبدأ األرض مقابل السالم وخط
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الفمسطينيين استنادا إلى قرار الجمعية العامة لألمم  الطريق، والى إيجاد حل عادل وشامل لقضية الالجئين
  ، والى مبادرة السالم العربية.114المتحدة 

عمى استمرارنا في دعم الجيود الفمسطينية الرامية لرفع مكانة دولة فمسطين إلى دولة كما نؤكد 
بعد ف تعتر  التي لم  عالمإلى دول ال نجدد دعوتناوفي ىذا اإلطار فإننا كاممة العضوية في األمم المتحدة. 

 بدولة فمسطين.لالعتراف 

استمرار االستيطان اإلسرائيمي غير الشرعي وغير القانوني في األراضي الفمسطينية المحتمة  ندين
من أن استمرار إسرائيل في نيجيا االستيطاني  حذرن كمابما فييا القدس الشرقية عاصمة دولة فمسطين، 

  المخالف لمقانون الدولي يقوض حل الدولتين ويقمل فرص تحقيق السالم،

حذر من العواقب نلمقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس، و حرمة اؤكد من جديد ون
لمحتمة واليادفة إلى تيويد المدينة الوخيمة التي ستنتج حتما عن اإلجراءات اإلسرائيمية في القدس الشرقية ا

العربية وطمس ىويتيا اإلسالمية والمسيحية وحرمان المسممين والمسيحيين من الوصول إلى أماكن العبادة 
المقدسة، وكذلك المحاوالت المتكررة لتقسيم المسجد األقصى، وترسيخ ىذا التقسيم بموجب قوانين يصدرىا 

كافة القوانين واألعراف والقرارات الدولية ذات الصمة وكذلك قرارات الكنيست اإلسرائيمي، مخالفا بذلك 
 االتحاد االفريقي وقرارات الجامعة العربية.

إسرائيل باإلفراج الفوري وغير المشروط عن جميع األسرى والمعتقمين الفمسطينيين والعرب طالب ن 
عن االعتقال التعسفي لمفمسطينيين بما الحكومة اإلسرائيمية بالتوقف طالب نكما  في السجون اإلسرائيمية.
يخالف األعراف والقوانين الدولية كافة، بما فييا اتفاقيات جنيف واتفاقيو  األمر الذيفييم األطفال والنساء 

 حقوق المرأة وحقوق الطفل.

دانتنا ومطالبتيا  عمى قطاع غزة من إسرائيل البري والبحري المفروض  لمحصار ونجدد رفضنا وا 
عابر بما يسمح بحرية الحركة والعبور لألشخاص والبضائع ووقف العمل في بناء جدار الضم المفتح ب

 والفصل العنصري الذي تقيمو إسرائيل عمى األراضي الفمسطينية المحتمة.
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بدعم مسار المفاوضات بين الجانبين الفمسطيني واإلسرائيمي عمى أساس التزامنا من جديد ؤكد نكما 
ربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصمة ووفقا لإلطار الزمني المحدد ليذه مبادرة السالم الع

لموصول إلى السالم المنشود  2013 - 2 -21المفاوضات وىي تسعة أشير تبدأ من تاريخ انطالقيا 
قامة دولة فمسطين المستقمة وعاصمتيا القدس الشرقية،  نياء االحتالل وا  نعكاسات االمن مخاطر  ونحذروا 

 النتياكات اإلسرائيمية عمى مسار المفاوضات.السمبية ل
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