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راء ووزير الوز مجلس ئيسرل األول نائبال – صباح خالد الحمد الصباح الشيخمعالي      

 خارجية دولة الكويت 

 خارجية جمهورية تشادوزير  –معالي السيد موسى فكي      

 وزير خارجية جمهورية غينيا االستوائية –ابيتو مبا موكوي معالي السيد أج     

 مفوضية االتحاد االفريقي السيد نائب رئيس     

 ت والسادة،أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السيدا     

لكبير والهام لدولنا العربية هذا التجمع االيوم ومن ماالبو كم يسعدني أن أشهد      

 التحدياتمواجهة ل تمكننا من العمل سويا  ومتجددة  طار شراكة قوية، في إفريقيةواأل

إستعراض وتقييم ما أنجزناه من أهداف على ة فرصتتيح لنا قمة  ، وفىلمجتمعاتنا تركةالمش

ربى األفريقى لتعاوننا الع متناسقة السنوات الثالث الماضية، وترسم لنا خارطة طريقمدار 

فى المرحلة القادمة؛ وإنه لمن دواعي السرور حقا  أن نرى اليوم التئام اجتماعنا على 

مستوى مجموع الدول العربية واإلفريقية، في موعده الصحيح بعد ثالث سنوات من نجاح 

وما  بعد غد؛ الرابعةالعربية  اإلفريقيةنعقاد قمتنا يت، للتحضير القمتنا األخيرة فى الكو

 السادة وزراء –وألول مرة  –يزيدني سرورا  اليوم هو أن يشهد اجتماعنا هذا حضور 

ألبعاد نا لتناولتثرى من  في بادرة تاريخية ومفصلية لشراكتنا ،االقتصاد والتجارة والمالية

 .م المقبلةلألعوااالقتصادية من خطط عملنا 

  ،السيدات والسادة،

 أركانهاعلى مدار التاريخ تتشابك مجتمعات  بلجيران،  مجرد واواألفارقة ليس إن العرب     

وتحتاج الى إرادة وقدرة  ،خاصالفاعلة من شعوب وحكومات ومجتمع مدني وقطاع 

ذلك عبر  يفعود بالنفع على شعوبنا ومؤسساتنا، بما ترجمة حركة التفاعل هذه الى عمل يل

تكتال   تمثالنو دوال  تتمتع بعضويتهما المشتركة اللتين تضمانمنظمتينا  توظيف سواعد

طبيعية موارد إقتصادية ومقومات هاما  بكل ما تحمله من ثروات بشرية وجغرافيا  وسياسيا  

 هائلة.



 

 جهودمن خالل  ،لهذه القمة ا  تحضير ونشط   متشعب   عمل  سبق اجتماع اليوم لقد      

 ،الشراكةلجنة تنسيق على مستوى  متتاليةمشتركة واجتماعات  ،ونشاطات مختلفة

لدول تشاورية مكثفة بين األمانة العامة لجامعة ا واجتماعات ،ومجموعات عمل متخصصة

 إثراء ودعمفي جوهره على  جهد كبير ركز ، وهوفريقيالعربية ومفوضية االتحاد األ

 ا المختلفة.تالقى أولوياتنشراكتنا في مجاالت 

 األمانة العامةمن خالل  ،لقمةهذه ال تحضيرلل لجنة تنسيق الشراكةجهود توالت وقد      

إلعداد وثائق القمة المعروضة دول عربية وأفريقية،  سبعالمسئولين من كبار و والمفوضية

و"اعالن  ،"إعالن ماالبو، و"""خطة العمل المشتركةوهي  ،أمامكم اليوم لمناقشتها

في إعداد هذه روعي وقد  تطلعات الجانبين؛تعكس  التي قراراتال من مجموعة"، وفلسطين

ما  معالجةمناحي قوتها و قنا على تعظيمشراكتنا، وتواف  االستفادة من مسيرة  الوثائق

 ستراتيجيةاإلشراكة الستكمال دعم أسس إ لنركز على ،نقاط ضعف وصعوباتعتراها من إ

قائم على تشابك المصالح المختلفة  يكل منهجي وعصر، بشمنتجةوالفاعلة الحقيقية ال

 ،ةالثقافيو ،االجتماعيةو، واالقتصادية، لسياسيةفي المجاالت ا للدول والشعوب التي نمثلها

 التى تم إعدادها.كة العمل المشتر طخطساس أوهي المحاور التي تشكل 

ال ذي  زراع ة الع رب واألفارق ةوزراء الل  الثالث مؤتمرالنتائج بالقمة قد تم إثراء وثائق و     

لمنت   دى االقتص   ادي العرب   ي توص  يات ابك   ذلك و، الح   الي مطل  ع الش   هر الخرط   ومف   ي عق  د 

عربية من مؤسسات التنمية واالستثمار البمشاركة  ماالبوفي  منذ أيام هنااألفريقي الذي عقد 

عل ى لتي ج رت نتائج المناقشات المعمقة افضال  عن  ،جانبينوالقطاع الخاص من  فريقيةواإل

 .خالل األيام الثالثة الماضيةولين ئكبار المس مستوى

 ،السيدات والسادة،

ب  ين الجامع  ة العربي  ة ومفوض  ية االتح  اد اإلفريق  ي لتعزي  ز ص  ار قائم  ا   عم  ل ه  امهن  ا       

ح ول بل والتكامل كبر من التفاهم خلق مساحات أ، والمختلفةمجاالت في ال نا المشتركةعالقات



 

نزاع  ات الوزم  ات األلع  الج المطلوب  ة والناجح  ة السياس  ية والدبلوماس  ية  االس  تجابةمنهجي  ة 

يحت اج ال ى  لك ن األم ر يظ ل ؛ف ي فض ائنا المش تر تط رأ التى  أو عاني منها بعض دولنات التى

في ال دفاع ع ن أمنن ا الق ومي دعم تطلعات دولنا  حول سبل بيننا السياسي التشاور هذا تعميق

مكافح ة مواجهة التط رف وو ،مقاومة الجريمة المنظمة العابرة للحدودو ، ومقدراتنا الوطنية

   .، وغيرها من القضايا التي تمس مصالحنا وتؤثر على مستقبلنارهاباإل

 الموض  وعات ذات االهتم  امح  ول  امنظمتين  التنس  يق ب  ين  كم  ا أج  د لزام  ا  علين  ا أن ن حك  م     

ي  در  اخخ رون  وحتى، مجلس األمن مامة أالمشتر  المطروحة على األجندة الدولية وبخاص

على احتالل الموق ع المش روع ال ذى نس تحقه عل ى الس احة الدولي ة،  ،مصرونجادون، وأننا 

تريلي ون دوالر، ويزي د  2،5فنحن نمثل دوال  يص ل مجم وع ناتجه ا االقتص ادي إل ى أكث ر م ن 

ن ثل ث أعض اء األم م مليار نسمة، ونش كل كتل ة تص ويتية تمث ل أكث ر م  1،5عدد سكانها عن 

   إلى مشاغلها. المتحدة يجب احترامها واالستجابة

عملن ا عن وان  كان ويظل وس يبقى ،وليس التنافس فيما بينها ،ن تكامل جهودنافإ ومن ثم     

 المشتر .

عق  د بع   د أش  هر قليل   ة م  ن تبن   ي دولن  ا ألجن   دة التنمي   ة نأن قمتن   ا ت م  ن حس   ن الط  العو     

تس  اعد عل  ى ك  ي لتنمي  ة مس  تدامة وتع  اون اقتص  ادي" مع  ا  عار "ح  ت ش   لت  ئموت المس  تدامة

 المطروح ةالموض وعات االقتص ادية والتنموي ة مجم ل  علىأهداف التنمية المستدامة  ضفاءإ

والتع   اون ف   ي بن   اء والنق   ل والطاق   ة،  ،التج   ارةو تش   جيع االس   تثمارفع   الوة عل   ى أمامن   ا؛ 

تع  اون  ط  ال ال  ى إ س  عت المنظمت  ان ،ي  اوبن  اء الق  درات ونق  ل التكنولوج ،مجتمع  ات المعرف  ة

التع اون ف ي و ،قض اء عل ى الفق ر بابع اده المختلف ةال مث لفي المجاالت االجتماعية متخصص 

وتعتم د  التع اونلتمويل الدراسات التي يحتاجها  هماجهودوتشبيك والهجرة، المجال الصحي 

 .الشراكةعليها 



 

فريقي  ا رب ي للتنمي ة االقتص ادية ف ي أف العجه ود المص  ر ال يس عني هن ا س وى أن أحي ىو     

ذات الص لة  الدراس اتإع داد س واء ف ي  ،في دعم الشراكة العربية االفريقيةعلى دوره الرائد 

، أو بتقييم جوان ب متخصص ة م ن بانشاء الهياكل التي أقرتها القمم العربية األفريقية السابقة

يف  وتني التنوي  ه كم  ا ال  علي  ه؛نش  كر المص  رف  ه  ذا جه  د مق  درفالش  راكة العربي  ة االفريقي  ة، 

 االس تثمارو التموي ل بش انطلقها التي أ الكويت دولة أمير الكريمة لصاحب السمو اتبالمبادر

إل ى جان ب تش جيع البح ث العلم ي ف ي الق ارة عب ر  ،ملي ار دوالر 2بقيم ة  فريقياأ في والتنمية

 منح جائزة المرحوم الدكتور عبد الرحمن السميط.

ف ي أذه ان الجامع ة العربي ة والمفوض ية هو مطروح في تم ومما مما  ا  جزءل كله يمثهذا      

 القادمة. لألعوام خططنا المشتركة سيا 

  ،،السيدات والسادة

وتنسيقنا  ،تلك التى قد نواجهها فى المستقبلالراهنة و التحديات تعاملنا الفاعل معن إ     

التضامن  لن ينجح سوى عبر تجديد ،تر المش ذات االهتمامالجديدة  المجاالتإزاء جملة من 

مشتركة ال نامصالح عتباراالاخذ في ي واقعيعمل  برنامج وفقما بيننا التكامل فيتعزيز و

 .عليه االتفا  ويجرى جرىلما  الجادالتنفيذ  ويتاسس علىواضحة ال

تظل هائلة، وأن اإلمكانيات المتوافرة لدينا  عتبرنحن نتفق على أن الفرص أمامنا تف     

وأن إرادتنا السياسية تبقى قوية متماسكة، وهو ما يزيد كله من المسئولية التي ضخمة، 

في العالم العربي وفى نتحملها لمواصلة عملنا سويا  لفتح آفا  واسعة لشعوبنا ولمجتمعاتنا 

  مستقبل أفضل وأكثر إشراقا . في إلى مستوى تطلعاتها  ولإلرتقاء ،أفريقيا

 س،سيادة الرئي شكرا  


