
1

ـــــــــــرس
ف

�

الفنية  للمعونة  العربى  الصندوق 
للدول االفريقية

33 شارع 14 ثكنات المعادى
القاهرة - جمهورية مصر العربية

تليفون : 23590322
 فاكس:   23592099

aftaac@las.int
www.lasportal.org

طبع بمطبعة جامعة الدول العربية - 2014

نشرة سنوية تصدر عن 
الصندوق العربى للمعونة الفنية

  للدول االفريقية
)جامعة الدول العربية(

افتتاحية    

نبذة عن الصندوق  

الربامج واالنشطة : 
• الدورات التدريبية	

• الخرباء واملتخصصون  	

• املنح الدراسية  	

نشاط السيد السفري مدير عام الصندوق  

االجتامعات والقرارات : 
 مجلس اإلدارة :  

دورة عادية رقم 47 بتاريخ 2013/4/22 

 

مجلس الجامعة :  
• دورة عادية 139 ىف 2013/3/6  	

• دورة عادية 140 ىف 2013/9/1  	

 القمة العربية االفريقية ىف الكويت
• كلمــة معــاىل الدكتــور/ نبيــل العــرىب االمــن العــام 	
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 رئيســة مفوضيــة االتحــاد االفريقــى ىف الجلســة 
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عقــدت القمــة العربيــة اإلفريقيــة الثالثــة اجتامعاتهــا   

ــرب   2013، مبشــاركة  ــى 19 و 20 نوفم ــت ىف يوم ــة الكوي مبدين

أكــر مــن 77 دولــة ومنظمــة عربيــة واقليميــة ودوليــة تحــت 

شــعار »رشكاء ىف التنميــة  واالســتثامر«. 

وبهــذه املناســبة، أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ/   

ــاء  ــت  أثن ــة الكوي ــري دول ــاح أم ــر الصب ــد الجاب ــاح االحم صب

ــار دوالر  ــغ ملي ــم مبل ــل ىف تقدي ــة تتمث ــادرة كرمي ــة مب القم

كقــروض ميــرة للــدول اإلفريقيــة عــى مــدى  الخمس ســنوات 

املقبلــة، اضافــة اىل تخصيــص مبلــغ مليــار دوالر أخــرى توجــه 

ــز  ــع الرتكي ــة م ــدول املعني ــتثامر ىف ال ــتثامر وضــامن  االس لالس

ــية  ــدة االساس ــا القاع ــة باعتباره ــة التحتي ــاالت البني ــى مج ع

التــى  يبنــى عليهــا التنميــة الصحيحــة، كــام خصصــت جائــزة 

ســنوية بقيمــة مليــون دوالر باســم املرحــوم د. عبــد  الرحمــن 

ــا.  ــة ىف افريقي ــاث التنموي ــة لالبح ــميط مخصص الس

ــة املشــاركة ىف  ــة االفريقي ــدول العربي ــدت ال ــد أك لق  

ــاس  ــى أس ــن  ع ــن الطرف ــاون ب ــز التع ــا بتعزي ــة التزامه القم

الرشاكــة االســرتاتيجية التــى تســعى اىل الحفــاظ عــى العــدل 

والســلم واألمــن الدوليــن، واتفقــت  ىف اعــالن الكويــت الصــادر 

عــن القمــة عــى النهــوض بالتعــاون جنــوب – جنــوب، وبــن 

البلــدان العربيــة  االفريقيــة وتوثيــق العالقــات بــن حكومــات 

وشــعوب املنطقتــن مــن خــالل تكثيــف الزيــارات واملشــاورات 

ــتويات.  ــع املس ــى جمي  ع

ــري تجســد  ــا بنجــاح كب وقــد اختتمــت القمــة اعامله  

ىف مســتوى التمثيــل الرفيــع للــدول املشــاركة، ومــا  صــدر 

عنهــا مــن قــرارات مثانيــة تهــدف أهمهــا اىل تعزيــز القــدرات 

املؤسســية لتنفيــذ خطــة العمــل االفريقيــة  العربيــة 2011 

ــة  ــة العربي ــة الرشاك ــذ ومتابع ــات تنفي ــيد آلي – 2016، وترش

املرشوعــات  تنســيق  لتمويــل  آليــة  وتشــكيل  االفريقيــة، 

االفريقيــة العربيــة املشــرتكة، وتعزيــز الرشاكــة االفريقيــة 

العربيــة ىف مجــال الهجــرة. 

هــذا وقــد صــدر عــن القمــة باإلضافــة اىل القــرارات   

الثامنيــة واعــالن الكويــت، بيــان خــاص  بفلســطن يؤكــد عــى 

ــة  ــة املحتل ــالراىض العربي ــى ل ــالل االرسائي ــاء االحت رضورة انه

منــذ الرابــع مــن يونيــو   1967 وإقامــة دولــة فلســطينية 

عاصمتهــا القــدس الرشقيــة وفقــاً للقــرارات الدوليــة ومبــادرة 

الســالم العربيــة  ومبــدأ األرض مقابــل الســالم وخطــة خارطــة 

الطريــق، ودعــا اىل ايجــاد حــل عــادل وشــامل لقضيــة  الالجئــن 

لألمــم  العامــة  الجمعيــة  قــرار  اىل  اســتناداً  الفلســطينين 

املتحــدة رقــم 194، كــام ادان اســتمرار  االســتيطان االرسائيــى 

ىف االراىض العربيــة املحتلــة واالنتهــاكات العنرصيــة االرسائيليــة 

ــدس.  ــة الق ــيحية ىف مدين ــالمية واملس ــات  االس للمقدس

ــار املناســب  ــو اإلط ــى ه ــرىب االفريق ــاون الع إن التع  

ــمح  ــى  تس ــة الت ــات الرشاك ــذ عالق ــد وتنفي ــل تحدي ــن أج م

ــات  ــز املجموع ــل وتعزي ــو والتكام ــق النم ــن بتحقي للمنطقت

االقتصاديــة والنهــوض باملشــاريع التنمويــة  وخصوصــاً ىف مجــال 

الزراعــة الــذى يعتــرب أســاس اإلنتــاج ىف القــارة الســمراء. 

ف حممود بوهدمه / عبد العز�ي     السف�ي

بية امعة الدول العر ف العام املساعد لج االم�ي

مد�ي عام الصندوق العر�ج لملعونة

يقية  الفنية للدول االفر

االفتتاحية   

معاىل الدكتور/ نبيل العرىب 

االمني العام  لجامعة الدول العربية

رئيس مجلس ادارة الصندوق
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• العامــة 	 االمانــة  اجهــزة  أحــد  هــو  الصنــدوق 

لجامعــة الــدول العربيــة، وانشــئ بقــرار  مــن القمــة 

ــدره  ــال ق ــرأس م ــام 1974 ب ــاط ع ــة ىف الرب العربي

ــن  ــة م ــات الطوعي ــون دوالر  بخــالف التربع 25 ملي

دول الجامعــة. 

• ــذى 	 ــدور ال ــة ال ــرب بأهمي ــادة الع ــن الق إدراكاً م

يقــوم بــه الصنــدوق فقــد تقــرر )عــام   1979( 

تخصيــص موازنــة ســنوية ثابتــة لــه مببلــغ 5 ماليــن 

دوالر تقــوم دول  الجامعــة بســدادها. 

• العربيــة عــى 	 الــدول  يــرشف مجلــس جامعــة 

إدارتــه ويضــع السياســة العامــة لــه  والقواعــد التــى 

ــاطه.   ــم نش تحك

للصندوق مجلس إدارة يتكون من 

االمن العام لجامعة الدول العربية  رئيســاً. . 1

 مثانيــة أعضــاء ينتخبهــم مجلــس الجامعــة مــن . 2

ــة  ملــدة ثــالث  ــدول العربي بــن املتخصصــن مــن ال

ــنوات.  س

ــة والثقافــة . 3 ــة للرتبي ــر العــام للمنظمــة العربي  املدي

ــة  ــر العــام للمــرصف  العــرىب للتنمي والعلــوم واملدي

ــا.  ــة ىف افريقي االقتصادي

ويعمل من خالل السكرتارية التنفيذية التى 

تتكون من  
 

 األمن العام املساعد مديراً عاماً للصندوق.. 1

 

ــس . 2 ــرارات مجل ــذ ق ــوىل تنفي ــة تت إدارات متخصص

ــدوق.   ــن الصن ــة ع ــس  الجامع ــره مجل ــا يق اإلدارة وم

ويهدف اىل 
 

• التنســيق واملســاهمة ىف متويــل برامــج املعونــة 	

ــامت  ــة واملنظ ــة  العام ــا االمان ــى تقدمه ــة الت الفني

املتخصصــة.

• تقديــم الخدمــات االستشــارية، وتوفــري الخــرباء 	

وتنظيــم تبادلهــم بــن الــدول  االفريقيــة والعربيــة.  

•  العمــل عــى تنســيق جهــود الــدول االفريقيــة 	

العلمــى  والتكنولوجــى  التطويــر  ىف  والعربيــة 

االنتــاج.  ووســائل  أســاليب  وتطويــر 

 

• خلــق مياديــن جديــدة للتعــاون االمنــاىئ بــن الــدول 	

ــة والعربية.  االفريقي

 

• ــح 	 ــة بتوفــري املن ــة واالداري ــارات الفني ــة امله تنمي

التدريبيــة والدراســات  املتخصصــة البنــاء الــدول 

االفريقيــة.  

 

• واملنظــامت 	 الهيئــات  مــع  والتنســيق  التعــاون 

ــال  ــة ىف مج ــة  العامل ــة والدولي ــة والعربي االفريقي

التنميــة واملعونــة الفنيــة. 

نبذه عن الصندوق نبذه عن الصندوق
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الدورات التدريبية
ىف إطــار حــرص الصنــدوق عــى ايجــاد رشاكــة فاعلــة بينــه وبــني الــدول العربيــة  واالفريقيــة واملنظــات الدوليــة 

واالقليميــة واملجتمــع املــدىن، فإنــه يســعى اىل  التعــاون معهــا لتحقيــق االهداف املشــركة وزيــادة أنشــطته املختلفة.  

التعاون مع الدول العربية واالفريقية

جمهورية بوروندى  
ــاه  ــيدة للمي ــال اإلدارة الرش ــة ىف مج ــذ دورة تدريبي ــم تنفي  ت

ملــدة أســبوعن خــالل  شــهر ديســمرب 2013 ىف دولــة بورونــدى 

اســتفاد منهــا 25 متــدرب بورونــدى. 

الجمهورية التونسية 
معهــد البيداغوجيــا والتكويــن املســتمر الفالحــى بســيدى 

بت  ثا
 بالتعــاون مــع الوكالــة التونســية، تــم تنفيــذ دورة ىف مجــال إدارة 

ــالل  ــور خ ــد املذك ــى باملعه ــاج الزراع ــات االنت ــيري  مؤسس وتس

الفــرتة مــن 11/18  وحتــى 2013/12/8 لعــدد   18 متدربــاً مــن 8 

ــة –  ــو  الدميقراطي ــوىت – الكونغ ــاىل – جيب ــة هــى: م دول افريقي

ــا – النيجــر.  ــا – موريتاني الكامــريون – كــوت ديفــوار – غيني

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
املعهد الوطنى للصحة العمومية بالجزائر العاصمة   

ــا خــالل الفــرتة مــن 9/22 وحتــى 2013/10/12  ــم تنفيــذ دورتــن ىف مجــاىل التشــخيص املجهــرى ملقاومــة مــرىض  الســل واملالري ت

اســتفاد منهــا   40 متدربــاً مــن 10 دول افريقيــة هــى : القمــر املتحــدة – مــاىل – جيبــوىت –  الكامــريون – كــوت ديفــوار – بورونــدى 

– الكونغــو الدميقراطيــة – تشــاد –  غينيــا – النيجــر. 

مركز التكوين واإلرشاد الفالحى مبدينة املديه 
ــاً مــن 7 دول  ــة لعــدد 13 متدرب ــذ دورة باملعهــد املذكــور  ىف مجــال زراعــة االجن ــم تنفي خــالل الفــرتة مــن 10 اىل 2013/11/21 ت

ــا  فاســو – الســنغال – كــوت ديفــوار – بورونــدى – مــاىل – النيجــر –  الكامــريون.  ــة هــى : بوركين افريقي

الربامج واالنشطة         الربامج واالنشطة

املعهد التكنولوجى املتوسط الفالحى بوالية اسطيف   
 تــم تنفيــذ دورة ىف مجــال »دراســة جــدوى إنشــاء مســتثمرة فالحيــة« خــالل  الفــرتة مــن   9/22 وحتــى 2013/10/3 لعــدد 16 متدربــاً 

مــن 8 دول افريقيــة هــى :  مــاىل – تشــاد – الســنغال – الكونغــو الدميقراطيــة – الكامــريون – النيجــر –  غينيــا – كــوت ديفــوار. 

 جمهورية القمر المتحدة 
 تــم تنظيــم دورة ىف مجــال الدبلوماســية )املراســم والربوتوكول( 

ــن  ــدأت م ــابيع ب ــة اس ــدة  ثالث ــدة مل ــر املتح ــة القم بجمهوري

2013/9/17 لعــدد 32 دبلومــاىس قمــرى. 
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جمهورية مصر العربية   
الصندوق املرصى للتعاون الفنى مع افريقيا  

تــم تنظيــم دورات تدريبيــة مناصفــة بــن الصندوقــن ىف عــدة 

مجــاالت ومنهــا صحــة املــرأة خــالل الفــرتة مــن 2/10 وحتــى 

2013/2/21 بكليــة  التمريــض – جامعــة القاهــرة اســتفاد  منهــا 

ــودان  ــزانيا – الس ــى : تنـ ــة  ه ــن 9 دول افريقي ــاً م 19 متدرب

ــدا –  ــا – اوغن ــا –  اثيوبي ــوى – زامبي ــا – زميباب ــا – كيني – غان

روانــدا. 

كــام تــم تنظيــم دورات تدريبيــة بــن الصندوقــن ىف املجــاالت 

التاليــة:

• تأهيــل الكــوادر الدبلوماســية خــالل الفــرتة مــن 7 – 	

2013/4/18 مبعهــد  الدراســات الدبلوماســية التابــع لــوزارة 

ــة بالقاهــرة لعــدد   19 دبلوماســياً مــن  ــة املرصي الخارجي

9 دول افريقيــة هــى: اوغنــدا – اريرتيــا – تنـــزانيا – 

 زميبابــوى – مــاالوى – اثيوبيــا – كينيــا – جنــوب الســودان 

ــرياليون.  – س

• صحــة الحيــوان خــالل الفــرتة مــن 8 اىل 26 ســبتمرب 2013 	

ــاً مــن  ــة لعــدد 16 متدرب ــدوىل للزراع ــز  املــرصى ال باملرك

ــدا –  ــودان – اوغن ــزانيا – الس ــى :  تنـ ــة ه 5 دول افريقي

ــا.  ســرياليون – نيجريي

مركز بحوث وتطوير الفلزات 
ــروة  ــن ال ــتفادة م ــم االس ــال تعظي ــم دورة ىف مج ــم تنظي ت

ــة اســابيع لعــدد 11  ــاراً مــن   10/27 وملــدة ثالث ــة اعتب املعدني

متدربــاً مــن 5 دول افريقيــة هــى :  مــاالوى – اريرتيــا – غانــا 

– تنـــزانيا – زامبيــا. 

املركز املرصى الدوىل للزراعة :
تــم تنظيــم دورة ىف مجــال »إدارة امليــاه ومعالجــة ميــاه الــرى 

والــرصف  وتحليــة امليــاه« خــالل الفــرتة مــن 5/12 وحتــى 

2013/5/30 لعــدد 19  متدربــاً مــن 7 دول افريقيــة هــى : 

كينيــا – زامبيــا – تنـــزانيا – زميبابــوى –  مــاالوى – غانــا – 

ــا.  اثيوبي
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كليــة   – البحثيــة  واالستشــارات  التدريــب  مركــز 

جامعــة  القاهــرة     – التمريــض 
تــم تنظيــم دورة ىف مجــال طــوارئ الحمــل والــوالدة ملجابهــة 

وفيــات االمهــات  خــالل الفــرتة مــن 8 – 2013/9/26 لعــدد 16 

متدربــاً مــن 4 دول افريقيــة  هــى : غانــا – كينيــا – اوغنــدا – 

اريرتيــا. 

التعاون مع املنظامت االقليمية ومنظامت املجتمع املدىن
 املنظات االقليمية

االتحاد االفريقى 
ــة  ــز بحــث وتنمي ــع مرك ــة بالتعــاون م ــم دورة تدريبي ــم تنظي  ت

املحاصيــل الغذائيــة   )ســافجراد( التابــع لإلتحــاد االفريقــى ىف 

مجــال »التغــريات املناخيــة والتصحــر  واثرهــا عــى األمــن الغــذاىئ 

ــا  ــبوعن ىف بوركين ــدة  اس ــن 2013/5/7 ومل ــة م ــة« بداي والزراع

فاســو لعــدد   20 متدربــاً مــن 11 دولــة افريقيــة هــى: بتســوانا – 

الكامــريون – تشــاد –  كــوت ديفــوار – جامبيــا – غانــا – مــاالوى 

– نيجرييــا – الكونغــو الدميقراطيــة   – الســودان – تنـــزانيا. 

كــام شــارك الصنــدوق ىف ورشــة العمــل التــى تــم تنظيمهــا 

ــمرب 2013  ــن 11 – 15 ديس ــرتة م ــالل  الف ــو خ ــا فاس ىف بوركين

العتــامد الدراســة حــول التغــريات  املناخيــة واملدخــالت الزراعيــة 

ــافجراد(.  ــز – س ــى   )مرك ــاد االفريق ــوة االتح ــة لدع ــا تلبي ىف افريقي

املركز االفريقى للتدريب والبحث اإلدارى لالمناء )كافراد( 
تــم تنظيــم دورة للكــوادر الدبلوماســية االفريقيــة ىف شــهر ابريــل 2013  باململكــة املغربيــة )الربــاط( لعــدد 20 متدربــاً مــن 16 دولــة 

افريقيــة هــى :  انجــوال – الكامــريون –  كــوت ديفــوار – اريرتيــا – جامبيــا – غانــا – غينيــا بيســاو – غينيــا االســتوائية   – ليبرييــا – 

مــاىل – موريتانيــا – ناميبيــا – النيجــر – نيجرييــا – الكونغــو  الدميقراطيــة – الســنغال. 

 منظات املجتمع املدىن   
منظمة حواء بالسودان 

ىف اطــار حــرص الصنــدوق عــى التعــاون مــع منظــامت املجتمــع املــدىن، 

ــدورات الهامــة ذات  فقــد  نظــم مــع منظمــة حــواء بالســودان بعــض ال

ــة للمجتمــع  الســوداىن وهــى كــام يــى:    األولوي

• ــدأت ىف 	 ــف ب ــام ونص ــدة ع ــالت« مل ــل القاب ــال  «تأهي دورة ىف مج

2013/2/2 شــامل كردفــان  لعــدد  40 متدربــة ســودانية. 

• ــدأت ىف 	 ــابيع ب ــة أس ــدة ثالث ــدز« مل ــة االي ــال «مكافح دورة ىف مج

اكتوبــر 2013 مبدينــة الرهــد  لعــدد  100 متــدرب. 

• دورة ىف مجــال  «مكافحــة البلهارســيا« ملــدة شــهر بواليــة  كردفــان لعــدد 	

متدرب.   100
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عدد الدول  املستفيدة  مكان  الدورةالتاريخاسم  الدورة

 املشاركني  

املساهمون  ىف 

التمويل   او االدارة  

 2013/2/2 تأهيل القابالت1
  وملدة عام  ونصف

منظمة حواء40السودانشامل كردفان

مركز التدريب    21/2/2013    -10/2 صحة املرأة  2
 واالستشارات  البحثية 

–كلية  التمريض  جامعة 
القاهرة

ــا  ــا – كيني ــودان –  غان ــزانيا – الس تنـ
 – –  اثيوبيــا  زامبيــا   – –  زميبابــوى 

اوغنــدا –  روانــدا

الصندوق املرصي  للتعاون  19 
الفنى مع  أفريقيا

معهد الدراسات    18/4/2013   -7/4تأهيل الكوادر  الدبلوماسية3
 الدبلوماسية –  القاهرة

ــوى-  ــا- زميباب ــا-  تنزاني ــدا- اريرتي اوغن
كينيا- جنــوب   ماالوى-اثيوبيــا- 

ليون لسودان- ســريا ا

الصندوق املرصي  للتعاون  19 
الفنى مع  أفريقيا

انجــوال – الكامــريون –  كــوت ديفــوار الرباط   )اململكة  املغربية(  8/4/2013 تدريب الكوادر  الدبلوماسية  4
ــا  ــا –  غيني ــا – غان ــا   – جامبي – اريرتي
بيســاو – غينيــا  االســتوائية – ليبرييــا – 
 مــاىل – موريتانيــا –  ناميبيــا – النيجــر 
–  نيجرييــا – الكونغــو  الدميقراطيــة – 

الســنغال  

املركز االفريقى  للتدريب  20 
والبحث  االدارى لالمناء 

  )كافراد(  

التغريات املناخية  والتصحر واثرها 5
 عى االمن  الغذاىئ والزراعة

  2013/ 7/5 
ملدة اسبوعن  

– بوركينا فاسو تشــاد  الكامــريون   –   – بتســوانا 
–  غانــا  جامبيــا  كــوت  ديفــوار– 
الكونغــو   – –  نيجرييــا  مــاالوى   –
ــزانيا   ــودان – تنـ ــة –  الس  الدميقراطي

االتحاد االفريقى  20 
  )سافجراد( 

إدارة املياة  ومعالجة مياه  الرى 6
والرصف  وتحلية املياه" 

باملركز  املرصى  الدوىل      30/5/2013   -12/5
للزراعة   -القاهرة

ــوى-  ــزانيا-  زميباب ــا - تنـ ــا- زامبي كيني
ــا ــا- اثيوبي ــاالوى-  غان م

 19 

باملركز  املرصى  الدوىل    27/6/2013   -9/6 صحة الحيوان7
للزراعة   -القاهرة

 – –  اوغنــدا  الســودان   – تنـــزانيا 
-  نيجرييــا ســرياليون 

الصندوق املرصي  للتعاون  16 
الفنى مع  أفريقيا

طوارئ الحمل  والوالدة ملجابهة 8
 وفيات االمهات

مركز التدريب    26/9/2013   -8
 واالستشارات  البحثية – 
كلية  التمريض –  جامعة 

القاهرة

 16 غانا/ كينيا/ اوغندا/  اريرتيا

 17 سبتمرب  الدبلوماسية   )املراسم  والربوتوكول( 9
ثالثة اسابيع 

 32 جمهورية القمر  املتحدةجمهورية  القمر املتحدة

املعهد الوطنى  للصحة     12/10/2013   -22/9مكافحة السل10
 العمومية  بالجزائر

القمر املتحدة/ ماىل/  جيبوىت/ 
الكامريون/  كوت ديفوار/ بوروندى/ 
 الكونغو الدميقراطية/  تشاد/ غينيا/ 

النيجر

  20 

ــة     12/10/2013   -22/9مكافحة املالريا11 ــى  للصح ــد الوطن املعه
 العموميــة  بالجزائــر

القمر املتحدة/ كوت  ديفوار/ 
جيبوىت/ غينيا/  بوروندى/ الكونغو 

 الدميقراطية/ النيجر

 20 

املعهــد  التكنولوجــى  3/10/2013  دراسة جدوى  انشاء مستثمرة  فالحية12
 املتوســط  الفالحــى بواليــة 

الجزائــر  -  ســطيف    

ماىل/ تشاد/ السنغال/  الكونغو 
الدميقراطية/  الكامريون/ النيجر/ 

 غينيا/ كوت ديفوار  

 16 

تعظيم االستفادة  من الروات 13
 التعدينية

  27/10 
ثالثة اسابيع  

بحــوث  وتطويــر  مركــز 
حلــوان  الفلــزات 

 11 ماالوى/ اريرتيا/ غانا/  تنـزانيا/ زامبيا

ــن  واالرشــاد  10 –   21/11/2013  زراعة االجنة14 معهــد التكوي
املديــة   –   الفالحــى 

ئــر لجزا ا

بوركينا فاسو/ السنغال/  كوت ديفوار/ 
بوروندى/  ماىل/ النيجر /  الكامريون

 13 

اخر اكتوبر  مكافحة االيدز  15
ثالثة اسابيع 

منظمة حواء 100  السودانمدينة الرهد

اخر اكتوبر  مكافحة  البلهارسيا16
ملدة شهر  

منظمة حواء   100 السودانكردفان  السودان  

إدارة وتسيري  مؤسسات االنتاج 17
 الزراعى

  18/11/2013 
ثالثة اسابيع  

معهد  البيداغراجيا 
 والتكوين  املستمر  الفالحى 

بسيدى  ثابت – تونس

ماىل / جيبوىت /  الكونغو الدميقراطية 
/  الكامريون / كوتديفوار   / غينيا / 

موريتانيا /  النيجر

الوكالة التونسية  للتعاون  18 
الفنى

 9/12/2013  االدارة الرشيدة  للمياه   18
اسبوعن  

 25 بوروندىبوروندى

بيان بالدورات التدريبية التى تم تنفيذها خالل عام 2013 
الخبراء والمتخصصون

تحمل الصندوق نفقات ايفاد 5 خرباء واالستعانة بعدد 10 أساتذة من املدربن  املتخصصن وفقاً ملا يى:  

الربامج واالنشطة

الخبــــــــــراء

الـمجــــــــــــــالالدولة املستفيدةالجنسيةالعدد

الدبلوماسيةجمهورية القمر  املتحدةجزائرى 1 

النساء والتوليد  جمهورية القمر  املتحدةمرصى 1 

التغريات املناخية والتصحر بوركينا فاسوسوداىن2

واثرها  عى االمن الغذاىئ

االدارة الرشيدة للمياهبوروندىمغرىب1

مكافحة االيدز والبلهارسياجمهورية السودانسوداىن10

15
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المنح الدراسية

قــدم الصنــدوق 197 منحــة دراســية للعــام الــدراىس الجامعــى 2014/2013 ىف الكليــات  واملعاهــد ذات التخصصــات 

التاليــة :  
الطــب البــرى، طــب االســنان، الصيدلــة، العلــوم، الطــب البيطــرى، التمريض،  الزراعــة، الهندســة، االعــالم، الحاســبات واملعلومات، 

علــوم سياســية، الحقــوق،  االكادمييــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــرى، الربيــة، التجــارة، االداب،  الريعــة والقانــون، 

اللغــات والرجمــة، معهــد البحــوث و الدراســات العربيــة، معهــد  البحــوث و الدراســات االفريقيــة، معهــد طيبــة العــاىل للحاســب 

والعلــوم االداريــة، كليــة  الفنــون الجميلــة، املعهــد العــاىل للدراســات اإلســالمية والجامعــة العربيــة املفتوحــة 

عدد املنح الدولــــــــــــة عدد املنح الدولــة
بوروندى 3  نيجرييا 6 

ماالوى 2  النيجر 7 

جمهورية الكونغو   )برازافيل(  3  القمر املتحدة 12 

سرياليون 1  الصومال 29 

زميبابوى 8  كوت ديفوار 5 

الكامريون 4  جيبوىت 3 

موزمبيق 1  تشاد   10 

موريتانيا 11  السودان 12 

مدغشقر 7  اوغندا 17 

غينيا  )كوناكرى(  6  كينيا 7 

أفريقيا  الوسطى 3  السنغال 8 

اثيوبيا 1  بوركينا فاسو 7 

جنوب السودان 2  اريرتيا 2 

رواندا 2  ماىل 10 

زامبيا 1  بنن 1 

سوازيالند 1  تنـزانيا 5 

االجالـــــــــى   197 

اســتقبل الســيد املديــر العــام  مبقــر الصنــدوق عــدد من الســادة الســفراء واملســئولني العــرب واالفارقة 

 لبحــث ســبل تعزيــز التعــاون بــني الجانبــني والتعــرف عــى طلبــات الــدول مــن العــون  الفنى. 

استقبل سيادته مبقر الصندوق كل من :

•   السيد/ د. ابراهيم محمد آدم، املستشار الثقاىف لسفارة السودان بالقاهرة بتاريخ  2013/3/12. 	

•   السيد/ مراد مرحوم، القائم بأعامل سفارة الجمهورية الجزائرية الدميقراطية  الشعبية بتاريخ 2013/9/24.	

• السيد/ عبد الحكيم البوكينى، مستشار وقائم بأعامل سفارة جمهورية ماالوى  بالقاهرة بتاريخ 2013/10/23. 	

• ــخ 	 ــة بتاري ــدول  العربي ــة ال ــدى جامع ــودان ل ــة الس ــم لجمهوري ــدوب الدائ ــب املن ــر، نائ ــوده عم ــيدة/ م الس

  .2013/12/4

• الســيد/ ســليامن مــوىس، ســفري جمهوريــة بوروندى 	

بالقاهــرة بتاريــخ 2013/6/3 ، ملناقشــة اهــم نقــاط 

التعــاون بــن الجانبن .

• الســيد/ ريتشــارد أنجــواال، ســفري جمهوريــة اوغنــدا 	

ــول  ــث ح ــخ 2013/11/28، للتباح ــرة بتاري بالقاه

ســبل تعزيــز التعــاون بــن الجانبــن.

       نشاط السيد املدير العام          الربامج واالنشطة

نشاط السيد السفري عبد العزيز بوهدمه
مدير عام الصندوق 
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• شــارك ســيادته يف اعــامل افتتــاح واختتــام دورتــن نفذهــام الصنــدوق ىف مجــال الصحــة بالتعــاون  مــع جامعــة 	

امللــك فيصــل ىف تشــاد خــالل الفــرتة مــن -15 18 ينايــر 2013.   

• ســيادته 	 حــر 

الختامــى  الحفــل 

الكــوادر  تأهيــل  لــدورة 

تــم  التــى  الدبلوماســية 

تنفيذهــا باملركــز االفريقــى  للتدريــب والبحــث 

ــخ  ــة بتاري ــة املغربي ــراد( باململك ــاىئ )كاف االمن

ِ   .2013/4/10

ــث االدارة  ــع لتحدي ــدى التاس ــارك ىف املنت ــام ش ك

العامــة ومؤسســات الدولــة وكذلــك االجتــامع 

الواحــد وخمســن ملجلــس  إدارة كافــراد خــالل 

باململكــة   2013 يونيــو   12  –10 مــن  الفــرتة 

املغربيــة.  

• ســيادته  	 حــر 

ــب(   ــة مراق )بصف

الــدورة  اعــامل 

ملؤمتــر   )40(

العمــل العــرىب  التــى انعقــدت خــالل 

الفــرتة  مــن 15 – 22 ابريــل 2013 بالجزائر 

برعايــة فخامــة الرئيــس/ عبــد العزيــز 

بوتفليقــه.  

• افتتــاح 	 حفــل  ىف  شــارك 

الدبلوماســية  الــدورة 

الصنــدوق  نفذهــا  التــى 

 – مــن   16  الفــرتة  خــالل 

بجمهوريــة   2013/9/19

وإجــراء  املتحــدة  القمــر 

الســلطات  مــع  مباحثــات 

رأســها  وعــى   القمريــة 

اكليــل  الرئيــس/  فخامــة 

الجمهوريــة  رئيــس  ظنــن 

بشــأن املعونــة الفنيــة التــى 

لهــا.   ميكــن  تقدميهــا 

 
• ــل أول وزارة 	 الســفري/ محمــود محمــد عــوف، وكي

الخارجيــة املرصيــة املكلــف ببعثــة  جمهوريــة مرص 

العربيــة بالصومــال بتاريــخ 2013/10/21 ، لبحــث 

ــدوق  ــن للصن ــى ميك ــة الت ــة الفني ــاالت املعون مج

تقدميهــا لدولــة الصومــال.

       نشاط السيد املدير العام       نشاط السيد املدير العام

• ــة 	 ــوم، ســفري جمهوري ــب دوت الســيد/ محمــد حبي

تشــاد بالقاهــرة بتاريــخ 2013/9/11 ، للتباحــث 

ــة.    ــة الفني ــات املعون ــول طلب ح
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اجتاع مجلس االدارة

ــخ 2013/4/22، برئاســة ســعادة الســفري/  ســمري ســيف  ــة الـــ  )47( بتاري ــه العادي عقــد املجلــس دورت

اليــزل – األمــني العــام املســاعد رئيــس قطــاع الرقابــة، نيابــة عــن األمــني  العــام الدكتــور/ نبيــل العــرىب – 

رئيــس مجلــس اإلدارة.  

وبحضور السادة :  

األمني العام املساعد مدير عام  الصندوق. 1   السيد السفري/ عبد العزيز محمود  بوهدمه  

عضو – الجمهورية التونسية  . 2   السيد/ الربىن صالحى     

عضو – الجمهورية الجزائرية  الدميقراطية الشعبية  . 3   السيد السفري/ محمد يرقى        

عضو - جمهورية السودان. 4  السيدة/ فائزة عوض محمد عثان     

عضو - جمهورية العراق. 5 السيد الدكتور/ عالء الدين جعفر   

عضو - الجمهورية اللبنانية  . 6  السيد الدكتور/ إيى ميشال معلوف   

عضو – جمهورية القمر املتحدة. 7  السيد/ نظار دحالن عبده    

نيابة عن املدير العام للمرصف العرىب . 8  السيد/ محمد العيشوىن     

               للتنمية االقتصادية ىف افريقيا  

وتــم موافقــة الســادة األعضــاء عــى مــرشوع جــدول 

االىت:   األعــامل 

•  الرتشيحات لعضوية املجلس.  	

• تقرير عن نشاط الصندوق خالل عام 2012.  	

• طلبات املعونة الفنية املستجدة. 	

• 	 2012 لعــام  الختامــى  والحســاب  املــاىل  املوقــف 

  .2014 عــام  موازنــة  ومــرشوع 

• تعديل املعاملة املالية للخرباء واملنح الدراسية.  	

• تحديد موعد ومكان الدورة القادمة.  	

• ما يستجد من أعامل. 	

ــس  ــس مجل ــام رئي ــني الع ــاىل األم ــة مع كلم

اإلدارة، والتــى ألقاهــا  نيابــة عــن ســيادته 

الســيد الســفري/ ســمري ســيف اليــزل األمــني 

ــة. ــاع الرقاب ــس  قط ــاعد رئي ــام املس الع
» السيدات والسادة الحضور،  

العــام  األمــن  معــاىل  كلفنــى  أن  يســعدىن   

ــب  ــرىب  للرتحي ــل الع ــور/ نبي ــة الدكت ــة العربي للجامع

يلتقــى  أن  يســعده  كان  والــذى  الحضــور  بالســادة 

بكــم لــوال ســفره مــع اللجنــة  الخاصــة مببــادرة الســالم 

أمــس.   وواشــنطن  نيويــورك  مــن  كل  إىل  العربيــة 

ففــى هــذا املجــال يؤكــد معــاىل األمــن العــام   

لحراتكــم بصفتيــه كأمــن عــام  للجامعــة العربيــة 

ورئيســاً ملجلــس إدارة الصنــدوق مســاندته الكاملــة 

ــة  ــدول األفريقي ــة لل ــة الفني ــرىب  للمعون ــدوق الع للصن

ــاز  ــة كجه ــدول األفريقي ــدوره مــع ال ــه الكامــل ل وإميان

 رئيــى مــن أجهــزة االمانــة العامــة يقــوم مبهمــة بالغــة 

للــدول  الفنــى  العــرىب  العــون  تقديــم  األهميــة ىف 

األفريقيــة بوســائل تضمــن املــردود الســياىس لهــذا 

العــون.  

والحقيقــة أن الصنــدوق ىف الفــرتة  املاضيــة   

ــدول  ــه مــع ال حقــق منــواً ملحوظــاً ىف نشــاطه  وعالقات

الدوليــة.   والهيئــات  واملنظــامت 

إن النتائــج اإليجابيــة التــى حققهــا الصندوق ىف   

مجــال التعــاون العــرىب األفريقــى،  تشــكل دافعــاً قويــاً 

عــى طريــق األمــل، وعامــالً أساســياً للمســتقبل ىف هــذا 

التعــاون، ومــع  ذلــك فــإن املهــامت التــى تنتظــر مســرية 

ــاج  اىل  ــرية وتحت ــت كب التعــاون العــرىب األفريقــي مازال

ــري مــن الجهــد والعمــل والتنســيق.   كث

وهــذا مــا أكــده قــرار مجلــس الجامعــة عــى املســتوى 

ــة  رقــم 139 ىف مــارس )آذار(  ــه العادي ــوزارى ىف دورت ال

2013 بخصــوص الصنــدوق العــرىب للمعونــة الفنيــة 

 للــدول األفريقيــة لتفعيــل دوره والتأكيــد عــى أهميــة 

ــرر االىت:   ــذى ق دوره، وال

1- التأكيــد عــى دور الصنــدوق وأهميتــه كأداة فاعلــة 

تســاهم ىف تعزيــز وتفعيــل  التعــاون العــرىب األفريقــى، 

تنفيــذاً لقــرارات مجلــس الجامعــة عــى مســتوى القمــة 

 وقــرارات مجلــس الجامعــة عــى املســتوى الــوزارى 

االجتاعات والقرارات االجتاعات والقرارات
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والــذى يؤكــد عــى أهميــة هــذا  الــدور ىف دعــم  

ــى.  ــون الفن ــال الع ــى ىف مج ــرىب األفريق ــاون الع التع

2 - الطلــب مــن األمانــة العامــة تقديــم تقريــر بشــأن 

ــة  ــدول األفريقي ــة  لل ــة الفني ــدوق العــرىب للمعون الصن

وموازنتــه  وإنجازاتــه  وإســهاماته  مهامــه  يتضمــن 

الســاحة  عــى  دوره  لتفعيــل  واالقرتاحــات  الالزمــة 

األفريقيــة تعزيــزاً للتضامــن العــرىب األفريقــى  وعــرض 

ــوزارى  ــتوى ال ــى املس ــس ع ــى املجل ــر ع ــذا التقري ه

ــم  ــن لحراتك ــذا يب ــة، وه ــة  املقبل ــه العادي ىف دورت

كلمة السيد السفري عبد العزيز بوهدمه 

مدير عام الصندوق
ــفري/  ــيد الس ــب بالس ــمحوا ىل أن أرح ــة، اس » ىف البداي

ســمري ســيف اليــزل األمــن  العــام املســاعد ممثــل 

ــة  ــام لجامع ــن الع ــرىب األم ــل الع ــور/ نبي ــاىل الدكت مع

الــدول العربيــة،  رئيــس مجلــس إدارة الصنــدوق الــذى 

ــة.  ــباب طارئ ــامع ألس ــذا االجت ــور ه ــه حض ــذر علي تع

 كــام يســعدىن أن أرحــب بكــم جميعــاً متمنيــاً ان يكلــل 

ــق.   ــاح  والتوفي ــذا بالنج ــا ه اجتامعن

وال يفوتنــى ىف هــذه املناســبة أن أرحــب بالســيد/ نظــار 

ــس  ــذا املجل ــة ه ــم  لعضوي ــذى أنض ــده ال ــالن عب دح

ــم.  ونرحــب  ــه ابراهي ــد الل ــم عب ــاً للســيد/ إبراهي خلف

كذلــك مبرشــح جمهوريــة العــراق الســيد الدكتــور/ عــالء 

الديــن جعفــر.  

أصحاب السعادة،  

إن الصنــدوق مــا زال يعــاىن ىف عملــه مــن   

معوقــات عديــدة، وضغــوط مزدوجــة  بــن امتنــاع 

معظــم الــدول العربيــة عــن دفــع انصبتهــا ىف ميزانيتــه 

ألســباب ال تتعلــق  بطبيعــة عملــه، وبــن ســداد ديونــه 

ــه  ــل ل ــباب ال دخ ــة ألس ــة العام ــى األمان ــتحقة ع املس

ــة  ــة العام ــن األمان ــوب م ــدور املطل ــرار وال ــة الق أهمي

 والــدول لتفعيــل دور الصنــدوق.  

ــه  ــر كل النجــاح ىف دورت ــى ملجلســكم املوق وأخــرياً أمتن

الحاليــة ىف تفعيــل دور  الصنــدوق وتشــجيع الــدول 

مســاهامتها  تســديد  ىف  لــإلرساع  األعضــاء  العربيــة 

الســنوية  غــري املعــرتض عليهــا ىف موازنــة الصنــدوق 

ــام  ــدوق م ــا  للصن ــتحقة لديه ــرات املس ــداد املتأخ وس

ســيكون لــه أكــرب األثــر ىف تفعيــل برامــج وأنشــطة 

ــدول  ــرتك ىف ال ــرىب املش ــل  الع ــح العم ــدوق لصال الصن

األفريقيــة الصديقــة.«

 فيهــا، ومــع كل ذلــك فــإن الصنــدوق مازال يقــوم مبهامه 

بنشــاط ومهنيــة اعتــامداً عــى  مــوارده املحــدودة، 

حيــث بلغــت نســبة ســداد الــدول حصتهــا ىف املوازنــة 

5ر%38، فقــد  قامــت كل مــن مــرص، الجزائــر، العــراق 

وليبيــا بســداد كامــل مســاهامتها عــن الســنوات  الثــالث 

املاضيــة، وأود هنــا أن أتوجــه بالشــكر والتقديــر لهــذه 

ــدوق  ــا ومســاندتها للصن ــاء  بالتزاماته ــدول عــى الوف ال

ــه. « ــق أهداف لتحقي

ــدوق  ــره عــن نشــاط الصن ــم اســتعرض ســيادته تقري ث

خــالل عــام 2012 وفقــاً ملــا  يــى:  

 

تقرير السيد السفري املدير العام عن 

نشاط  الصندوق خالل عام   2012 
 اســتعرض الســيد الســفري/ عبــد العزيــز بوهدمــه املديــر 

ــام 2012  ــالل ع ــا خ ــم  تنفيذه ــى ت ــطة الت ــام االنش الع

والتــى ميكــن ايجازهــا فيــام يــى:  

• ايفــاد 15 خبــري عــرىب اىل كل مــن النيجــر – بوركينــا 	

فاســو – موزمبيــق –  الســودان – تشــاد.  

• تقديــم 200 منحــة دراســية معظمهــا ىف مجــاالت 	

التنميــة البرشيــة مثــل الطــب  والهندســة والزراعــة. 

 موزعــة كــام يــى: ) 179 منحــة بالجامعــات واملعاهــد 

املرصيــة والعربيــة بالقاهــرة و 21 منحــة بجامعــة 

ــك فيصــل ىف تشــاد(   املل

• ــاً 	 تنفيــذ 20 دورة تدريبيــة اســتفاد منهــا 633 متدرب

مــن 31 دولــة افريقيــة.  

• ــاون 	 ــرصى للتع ــدوق امل ــع الصن ــاون م ــار التع ىف إط

ــة  ــذ 3 دورات تدريبي ــم تنفي ــا، ت ــع افريقي ــى م الفن

ىف  مجــال الدبلوماســية – صحــة الحيــوان – التنميــة 

ــة.  الريفي

• ــدىن، 	 ــع امل ــامت املجتم ــع منظ ــاون م ــار التع ىف إط

ــواء  ــة ح ــع منظم ــاون م ــم 5 دورات بالتع ــم تنظي ت

 بجمهوريــة الســودان ىف مجــاالت تنميــة املرشوعــات 

الصغــرية – التوعيــة  الصحيــة – املرشوعات املتوســطة 

والصغــرية. 

• ــث 	 ــة، حي ــامت االقليمي ــع املنظ ــاون م ــار التع ىف إط

التغــريات  مجــال  ىف  تدريبيــة  دورة  تنظيــم  تــم 

املناخيــة  وتأثريهــا عــى الزراعــة واملــوارد الطبيعيــة ىف 

ــافجراد(.   ــى )س ــاد  االفريق ــاركة االتح ــو مبش واجادودج

• ىف إطــار التعــاون مــع الــدول العربيــة، حيــث حــرص 	

ــذ  ــة ىف تنفي ــدول العربي ــدوق عــى مشــاركة ال الصن

 برامجــه املعتمــدة مــن قبــل املجلــس. 

• ىف إطــار التعــاون مــع الــدول االفريقيــة، تــم اســتقبال 	

ــدوق:  ــر الصن ــة مبق ــة التالي ــدول االفريقي ــفراء ال س

الكامــريون – غينيــا  بيســاو –  - غينيــا   الســودان 

جنــوب   – –  بورونــدى  الصومــال   – االســتوائية 

ــث  ــرى التباح ــث ج ــاج حي ــاحل الع ــودان – س الس

حــول  تطويــر ســبل التعــاون بــن هــذه الــدول 

والصنــدوق. 

كــام شــارك الصنــدوق ىف االجتامعــات التاليــة خــالل عــام 

  : 2012

• ــث 	 ــب والبح ــى للتدري ــز االفريق ــس إدارة املرك مجل

ــالل  ــة خ ــة املغربي ــراد(  باململك ــاء )كاف اإلدارى لالمن

ــو.  شــهر يوني

• الــدورة 18 للمجلــس التنفيــذى والقمــة 20 باالتحــاد 	

االفريقــى خــالل شــهر ينايــر بأديــس ابابــا. 

• ــر 	 ــة النيج ــا حكوم ــى نظمته ــتديرة الت ــدة املس املائ

حــول متويــل خطــة التنميــة  االقتصاديــة واالجتامعيــة 

ــهر  ــالل ش ــك خ ــام 2015 وذل ــى ع ــام 2012 وحت لع

ــس – فرنســا.   نوفمــرب بباري

• ورشــة العمــل التــى نظمهــا مكتــب االتحــاد االفريقى 	

لعمــل  الخطــة  االســرتاتيجية  لوضــع  )ســافجراد( 

ــا  ــر 2012 ببوركين ــك خــالل شــهر اكتوب املكتــب وذل

فاســو.  الحســاب الختامــى لعــام 2012 ومــروع 

 2014 ميزانية 
اســتعرض الســيد املديــر العــام امليزانية والحســاب 

ــة  ــرشوع املوازن ــك  م ــام 2012 وكذل ــى لع الختام

املقــررة  للموازنــة  وفقــاً   2014 لعــام  املقــرتح 

ــى  ــرض ع ــام ع ــنوياً. ك ــن  دوالر س ــة مالي بخمس

املجلــس املوقــر مذكــرة بشــأن تعديــل ســقف 

ــية.   ــح الدراس ــرباء واملن ــة  للخ ــة املالي املعامل

االجتاعات والقراراتاالجتاعات والقرارات  
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ــى اتخذهــا املجلــس ــرارات الت    أهــم الق
ــدورة  ىف هــذه ال

• املوافقة عى ترشيح كل من :  	

 الســيد الدكتــور/ عــالء الديــن جعفــر – جمهوريــة . 1

العــراق

 السيد/ نظار دحالن – جمهورية القمر املتحدة  . 2

 الســيد الســفري/ احمــد حســن درويــش – جمهورية . 3

ــدوق  ــس إدارة الصن ــة مجل ــة لعضوي ــرص العربي م

اســتكامالً  وذلــك 

ــى  ــى تنته ــدة الت للم

ىف   2014/10/25. 

• عــى 	 املوافقــة 

ــر املقــدم مــن  التقري

الســيد الســفري االمن 

املســاعد  العــام 

عــن  املديــر  العــام 

الصنــدوق  نشــاط 

 ،2012 عــام  خــالل 

ــن  ــه م ــام ب ــا  ق ــى م ــيادته ع ــكر لس ــه الش وتوجي

جهــد وتحــرك خــالل فــرتة مــا بــن الدورتن وتوســيع 

عمــل  نطــاق 

ىف   الصنــدوق 

ــارة االفريقية  الق

مــع  والتعــاون 

املؤسسات 

واملنظامت 

الدولية 

 واالقليمية 

والعربيــة.  

• الشــكر 	 توجيــه 

ــل  ــا لتفعي ــدوق عــى جهودهــا وتحركه الدارة الصن

دور الصنــدوق  عــى الســاحة االفريقيــة لتأهيــل 

العربيــة  التدريــب  مبراكــز  االفريقيــة  الكــوادر 

 واالفريقيــة. 

• اعتــامد برنامــج املعونــة الفنيــة لعــام 2014 الــذى 	

يتضمــن:  ايفــاد 20 خبري ، 

تنظيــم 35 دورة وتقديــم 

200 منحــة دراســية. 

الحســاب 	• اعتــامد 

 ،2012 لعــام  الختامــى 

عــام  ومــرشوع موازنــة 

مببلــغ  خمســة   2014

دوالر.  ماليــن 

مطالبــة االمانــة العامــة 	•

ــون  ــا عليهــا مــن دي ــرورة االرساع ىف ســداد م ب

ــدوق.   للصن

• ــى 	 ــة ع املوافق

املعاملــة  تعديــل 

للخــرباء  املاليــة 

الدراســية.   واملنــح 

• ــى 	 ــة ع املوافق

موعــد  تحديــد 

الــدورة 48 بالتشــاور 

مــع الســيد االمــن 

رئيــس  العــام 

اإلدارة.   مجلــس 

قرارات مجلس الجامعة عى املستوى الوزارى  

ىف دورته العادية )139( بتاريخ 

 2013/3/6

بشأن   الصندوق )قرار 7608( 

كأداة . 1 وأهميتــه  الصنــدوق  دور  عــى  التأكيــد 

فاعلــة تســاهم ىف تعزيــز وتفعيــل  التعــاون العــرىب 

األفريقــى، تنفيــذاً لقــرارات مجلــس الجامعــة عــى 

ــى  ــة ع ــس الجامع ــرارات مجل ــة  وق ــتوى القم مس

ــوزارى وآخرهــا القــرار رقــم 7537  د.ع  املســتوى ال

)138( بتاريــخ 2012/9/5 الــذى يؤكــد عــى أهميــة 

ذلــك الــدور ىف دعــم  التعــاون العــرىب األفريقــى ىف 

ــى.  مجــال العــون الفن

ــدة . 2 ــر املتح ــة القم ــيح جمهوري ــى ترش ــة ع املوافق

للســيد/ نظــار دحــالن عبــده  لعضوية مجلــس إدارة 

ــد  ــم عب ــيد الســفري/ ابراهي ــاً للس ــدوق خلف الصن

ــة  ــه ابراهيــم  حتــى نهايــة مــدة التشــكيل الحال الل

ــا 2014/10/25.  ــرر له ــس اإلدارة املق ملجل

الطلــب مــن األمانــة العامــة تقديــم تقريــر بشــأن . 3

الصنــدوق العــرىب للمعونــة الفنيــة  للــدول االفريقية 

ــه،  ــه وموازنت ــهاماته وانجازات ــه وإس ــن مهام يتضم

ــل دوره  ــن تفعي ــن م ــات متك ــن  اقرتاح ــام يتضم ك

ــزاً للتضامــن  العــرىب  ــة تعزي عــى الســاحة األفريقي

األفريقــى وعــرض التقريــر عــى املجلــس ىف دورتــه 

ــة.  العاديــة املقبل

بشأن مسرية التعاون العرىب االفريقى 

)قرار 7607(
 مواصلــة األمانــة العامــة للجامعــة العربيــة بالتعاون . 1

والتنســيق مــع مفوضيــة االتحــاد  األفريقــي متابعــة 

تنفيــذ مقــررات ونتائــج القمــة العربيــة اإلفريقيــة 

الثانيــة  ، 2010  ومــا تضمنــه اإلعــالن الختامــي 

ــرتك  ــاون املش ــددة للتع ــاالت متع ــن مج ــة م للقم

بــن  الجانبــن يف املجــال الســيايس واالقتصــادي 

والتجــاري والتنمــوي واالجتامعــي  والثقــايف، والعمل 

ــدوق  ــاء الصن ــة بإنش ــوات خاص ــاذ خط ــى اتخ ع

ــرر  ــا ملق ــوارث وفق ــة الك ــريب ملواجه ــي  الع اإلفريق

ــة .  ــة الثاني ــة اإلفريقي ــة العربي القم

موافــاة . 2 األعضــاء  الــدول  مــن  مجــددا  الطلــب 

مببادراتهــا  ومقرتحاتهــا  التقــدم  العامــة  األمانــة 

ــة  ــة األفريقي ــرتاتيجية الرشاك ــا ورد يف إس ــذ م لتنفي

العربيــة الثانيــة،  وخطــة العمــل االفريقيــة العربيــة 

2011 – 2016 ىف أقــرب االجــال لبحثهــا ىف  االجتــامع 

ــن.  ــن املنظمت ــادم ب ــيقى الق التنس

الطلــب مجــددا مــن األمانــة العامــة بالتعــاون مــع . 3

مفوضيــة االتحــاد األفريقــي  التحضــري الجيــد   للقمــة 

العربيــة األفريقيــة الثالثــة املزمــع انعقادهــا ىف 

ــة يف  ــذه القم ــة له ــة املنظم ــكيل اللجن 2013  وتش

ــت  ــة  الكوي ــع دول ــاون م ــك بالتع ــرب وقت،وذل أق

ــة ألعــامل القمــة.  املضيف

الرتحيــب بدعــوة دولــة الكويــت عقــد اجتــامع . 4

دولــة  الكويــت   مــن  املكونــة  الثالثيــة  اللجنــة 

الــدول   ومفوضيــة االتحــاد األفريقــي، وجامعــة 

العربيــة والــذي ســيعقد يف  الكويــت يومــى 9 و 

االجتاعات والقرارات االجتاعات والقرارات
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عمليــة   التحضــري  لدفــع  آذار2013،  مــارس/   10

الثالثــة .  العربيــة األفريقيــة  والتنســيق  للقمــة 

ــعودية . 5 ــة الس ــة العربي ــتضافة اململك ــب باس الرتحي

ــام     2016.  ــة  ع ــة الرابع ــة األفريقي ــة العربي للقم

الجهــود إلزالــة . 6 التأكيــد عــى أهميــة مواصلــة 

التــي تعــرتض ســبل تفعيــل  وتطويــر  العوائــق 

التعــاون العــريب األفريقــي وتنظيــم اجتامعــات  

ــة  ــرارات القمــة   العربي ــك يف ضــوء  ق ــه، وذ ل  أجهزت

اإلفريقيــة الثانيــة 2010، وانطالقــا مــن إســرتاتيجية 

إعــالن رست ومبــا  املشــرتك ومقــررات   التعــاون 

ــا  ــدرأ عنه ــة وي ــة  األفريقي ــات العربي يصــون العالق

األخطــار . 

ملجلــي . 7 املشــرتك  االجتــامع  بانعقــاد  الرتحيــب 

الســلم واألمــن عــى املســتوى  الــوزاري يف نيويــورك 

يف  27    ســبتمرب/ أيلــول  2012  مببــادرة مــن جمهورية 

 مــرص العربيــة تعزيــزًا للتعــاون بــن أفريقيــا والعــامل 

العــريب يف مجــال الســلم  واألمــن، والطلــب مــن 

األمانــة العامــة ومفوضيــة االتحــاد األفريقــي رسعــة 

االتفــاق  عــى موعــد عقــد االجتــامع الثــاين ملجلــي 

الســلم واألمــن العــريب األفريقــي عــى  مســتوى 

ــامم  ــا ذات االهت ــث القضاي ــة بح ــن ملواصل املندوب

املشــرتك ودفــع مســار  التعــاون املؤســي بــن 

ــن .  املجلس

ــالل . 8 ــات اله ــاء وجمعي ــدول األعض ــن ال ــب م الطل

تقديــم  الخرييــة  العربيــة  واملنظــامت  األحمــر 

الجفــاف  مــن  املتأثريــن  إيل  اإلنســاين  العــون 

ــي،  ــاحل اإلفريق ــة الس ــة يف  منطق ــة الغذائي واألزم

ــف يف  ــرصاع والعن ــات ال ــن تداعي ــن م وإىل املتأثري

 جمهوريــة مــايل . 

اإلفريقــي . 9 العــريب  االجتــامع  بإقامــة  الرتحيــب 

ــة  واألمــن الغــذايئ  ــة الزراعي ــاين للتنمي ــوزاري الث ال

ــان  ــل/ نيس ــهر أبري ــن ش ــاين م ــف الث ــالل النص خ

الدعــم  تقديــم  الــدول  والطلــب  مــن   ،2013

املطلــوب إلنجاحــه، والرتحيــب بتقــدم اململكــة 

االجتــامع .  العربيــة  الســعودية الســتضافة هــذا 

ــبل . 10 ــرتض ُس ــي تع ــق الت ــة العوائ ــى إزال ــل ع العم

التعــاون يف مجــال التنميــة الزراعيــة  والرتحيــب 

باســتضافة املنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة 

لوحــدة التســهيل الخاصــة  بخطــة العمــل العربيــة 

اإلفريقيــة املشــرتكة حــول التنميــة الزراعيــة واألمــن 

الغــذايئ  يف أفريقيــا واملنطقــة العربيــة والتأكيــد أن 

ــة يف  خمســامئة  ــة الســنوية للوحــدة املتمثل امليزاني

وســبعة عــرش ألــف دوالر أمريــي  )   517000$( 

يجــب أن تغطــي مناصفــة بــن األمانــة العامــة 

االتحــاد  ومفوضيــة  الــدول  العربيــة  لجامعــة 

اإلفريقــي، عــي أن تكــون املوازنــة متاحــة يف شــهر 

ــة  ــام، ودعــوة األمان ــان مــن كل ع ــون ث ــر/ كان  يناي

ــا .  ــديد  حصته ــادرة بتس ــة إىل املب العام

دعــوة مجالــس الســفراء العــرب يف أفريقيــا إىل . 11

إقامــة أســابيع ثقافيــة عربيــة أســوة  مبــا تــم يف   كل 

ــك  ــه تل ــا تحقق ــا مل ــا وإثيوبي ــوب أفريقي ــن جن م

األســابيع مــن نتائــج جــادة  يف إطــار تفعيــل التعاون 

ــايف .  ــال الثق ــي يف املج ــريب األفريق الع

ــف دول . 12 ــرب يف مختل ــفراء الع ــس الس ــوة مجال دع

ــة  ــفراء األفارق ــس  الس ــع مجال ــاون م ــامل بالتع الع

ــة  ــرب واألفارق ــفراء الع ــان الس ــكيل لج ــة تش رسع

ألهميــة هــذه  اللجــان يف تنســيق املواقــف العربيــة 

ــرتك.  ــامم  املش ــا ذات االهت ــاه القضاي ــة تج واألفريقي

ــي . 13 ــاد األفريق ــف االتح ــر ملوق ــن التقدي ــراب ع اإلع

املؤيــد للموقــف العــريب تجــاه  القضيــة الفلســطينية 

واملتمثــل يف القــرار الخــاص بدعــم القضيــة والــذي 

األفريقــي يف دورتــه  االتحــاد  صــدر عــن  قمــة 

ــس  ــدت يف أدي ــي انعق ــرشة الت ــة ع ــة الثامن العادي

 أبابــا خــالل الفــرتة مــن -24 30 ينايــر/ كانــون الثــاىن 

ــدول  ــع ال ــذي نــص عــى:   «يهيــب بجمي 2012، وال

األعضــاء وخاصــة األعضــاء منهــا يف مجلــس األمــن 

لألمــم  املتحــدة لدعــم الجهــود الفلســطينية خــالل 

الــدورة القادمــة للجمعيــة العامــة لألمــم  املتحــدة 

يف ضــامن حصــول دولــة فلســطن القامئــة عــى 

خطــوط 1967  وعاصمتهــا القــدس الرشيــف، عــى 

العضويــة الكاملــة يف األمــم املتحــدة ويحــث  كافــة 

ــة فلســطن،  ــي مل تعــرتف بدول ــدول األعضــاء الت ال

ــاح الرعــة .»  عــى أن تقــوم بذلــك عــى  جن

14 . – العــريب  الثقــايف  املعهــد  بتحويــل  الرتحيــب 

األفريقــي إىل املعهــد الثقــايف العــريب  األفريقــي 

للثقافــة والدراســات اإلســرتاتيجية والتأكيــد مجــددا 

ــد  ــة يف واح ــد املتمثل ــنوية  للمعه ــة الس أن امليزاني

أن  يجــب   )$  1000000( أمريــي  دوالر  مليــون 

ــاد  ــة واالتح ــة العربي ــن الجامع ــة ب ــي مناصف  تغط

اإلفريقــي. وقيــام األمانــة العامــة  باملبــادرة بتســديد 

ــه .  ــن أداء   مهام ــد م ــا للمعه ــا متكين حصصه

الرتحيــب بإقامــة املهرجــان الســيناميئ األفريقــي . 15

العــريب لدعــم العالقــات الثقافيــة  بــن شــعوب 

املنطقتــن العربيــة واألفريقيــة وتكليــف األمانــة 

العامــة بالتعــاون مــع  مفوضيــة االتحــاد األفريقــي 

واملعهــد العــريب األفريقــي للثقافــة والدراســات 

ــة هــذا املهرجــان.  ــل إلقام ــة العم  اإلســرتاتيجية مواصل

التأكيــد عــى أهميــة دعــم الــدول األعضــاء للمعهــد . 16

للثقافــة  والدراســات  األفريقــي  العــريب  الثقــايف 

اإلســرتاتيجية حتــى يتمكــن مــن أداء الــدور املنــوط 

بــه تنفيــذا ملقــررات  القمــة األفريقيــة العربيــة 

الثانيــة   2010   . 

الرتحيــب مجــددا باســتضافة اململكــة املغربيــة . 17

التجــاري  العــريب  للمعــرض  الســابعة  للــدورة 

األفريقــي عــام 2013، والطلــب إليهــا بالتعــاون مــع 

الجامعــة العربيــة  واالتحــاد األفريقــي واملــرصف 

أفريقيــا رسعــة  يف  االقتصاديــة  للتنميــة  العــريب 

 اإلعــداد الجيــد للمعــرض . 

اإلعــراب عــن التقديــر للجهــود املبذولــة مــن جانب . 18

املــرصف العــريب للتنميــة  االقتصاديــة يف إفريقيــا 

لدعمــه املتواصــل للمعــرض التجــاري والرتحيــب 

بالتزامــه  لتمويــل مشــاركة البلــدان اإلفريقيــة األقــل 

ــدورة  ــة يف  ال ــدول العربي ــة ال ــاح جامع ــوا وجن من

الســابعة للمعــرض . 

الطلــب مــن جمهوريــة الســودان الدولــة املضيفــة . 19

ــت  ــام   2013 تح ــالل ع ــدى خ ــدورة األوىل للمنت لل

شــعار )نحــو رشاكــة إســرتاتيجية عربيــة – أفريقية(، 

ــدى،  ــة باملنت ــيري الخاص ــة التس ــامع  للجن ــد اجت عق

للتحضــري الجيــد لعقــد املنتــدى، مــع التأكيــد عــى 

 أهميــة أن تكــون هنــاك أكــرب مشــاركة للقطــاع 

هــذا  املــدين  يف  املجتمــع  ومنظــامت  الخــاص 

ــدى .  املنت

توجيــه الشــكر إىل األمــن العــام عــى جهــوده . 20

ــة مــن اجــل دعــم مســرية التعــاون  العــريب  املبذول

العربيــة  القمــة  لعقــد  والتحضــري  األفريقــي، 

األفريقيــة الثالثــة املقــرر عقدهــا  يف دولــة الكويــت 

خــالل عــام   2013   . 

بتاريــخ   )140( العاديــة  دورتــه  ىف   

 2013 /9 /1

بشأن الصندوق )قرار 7681( 

كأداة . 1 وأهميتــه  الصنــدوق  دور  عــى  التأكيــد 

فاعلــة تســاهم يف تعزيــز وتفعيــل  التعــاون العــريب 

األفريقــي، تنفيــذاً لقــرارات مجلــس الجامعــة عــى 

ــس ا لجامعــة عــى  ــرارات مجل مســتوى القمــة  وق

املســتوى الــوزاري وآخرهــا القــرار رقــم 7608  د .ع 

) 139 ( بتاريــخ 2013/3/6 الــذي يؤكــد عــى أهمية 

ذلــك الــدور يف دعــم  التعــاون العــريب األفريقــي يف 

مجــال العــون الفنــي. 

بالتقريــر الــذي أعدتــه األمانــة . 2 اإلحاطــة علــامً 

العامــة بتاريــخ 2013/6/20 تنفيــذاً  للقــرار رقــم 

  .)139( د.ع   7608

ــة . 3 ــرص العربي ــة م ــيح جمهوري ــى ترش ــة ع املوافق

للســيد الســفري / أحمــد حســن  درويــش بــدالً مــن 

الســفري ة/ فاطمــة جــالل وجمهوريــة  الســيدة 

العــراق للســيد  الدكتــور / عــالء الديــن جعفــر خلفــاً 

ــس  ــة مجل ــى لعضوي ــف يحي ــعد رشي ــيد/ س للس

 إدارة الصنــدوق حتــى نهايــة مــدة التشــكيل الحــايل 

ــا   2014/10/25.   ــرر له ــس املق للمجل

االجتاعات والقرارات االجتاعات والقرارات 
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اعتــامد موازنــة الصنــدوق لعــام 2014 مببلــغ ) . 4

000 000 5( خمســة ماليــن  دوالر امريــى وإعــالم 

ــك.  ــدوق بذل ــس إدارة الصن مجل

حــث الــدول األعضــاء عــى تســديد مســاهامتها يف . 5

ــن  ــدوق م ــن  الصن ــى يتمك ــدوق حت ــة الصن موازن

ــه.  ــة إلي ــام املوكل أداء امله

مســرية التعــاون العــرىب االفريقــى   

 )7680 )قــرار 

 الرتحيــب بانعقــاد القمــة العربيــة األفريقيــة الثالثــة . 1

ــد  ــم الجي ــري  والتنظي ــادة بالتحض ــت واإلش يف الكوي

مــن قبــل الجانبــن العــريب واألفريقــي برئاســة دولــة 

ــة  ــة للقم ــخ التالي ــم بالتواري ــذ  العل ــت واخ الكوي

التــي تســبقها:  14 -  15 نوفمــرب/  واالجتامعــات 

ترشيــن الثــاين  - 2013  اجتــامع كبار املســؤولن ،  17 

نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين  - 2013  االجتــامع الــوزاري 

ــاب  ــول أصح ــاين - وص ــن الث ــرب / ترشي ،   18 نوفم

الجاللــة والفخامــة والســمو  ملــوك ورؤســاء وأمــراء 

ــاين - القمــة.. ــن الث ــدول و 19 - 20 نوفمــرب/ ترشي ال

العــريب . 2 االقتصــادي  املنتــدى  بإقامــة   الرتحيــب 

انعقــاد  القمــة  املزمــع عقــده قبيــل  األفريقــي 

العربيــة   األفريقيــة يومــي  11  و  12  نوفمــرب / ترشين 

الثــاين  2013  يف  الكويــت لدفــع التعــاون العــريب 

ــة واالســتثامر، واإلشــادة  األفريقــي يف مجــال التنمي

ــدوق  ــا الصن ــوم به ــى يق ــة الت ــريات الجاري  بالتحض

ــاون  ــدى  بالتع ــذا املنت ــد ه ــة لعق ــي للتنمي الكويت

ــي .  ــاد األفريق ــة واالتح ــة العربي ــع الجامع م

ــعودية . 3 ــة الس ــة العربي ــتضافة اململك ــب باس الرتحي

للتنميــة   العــريب  األفريقــي  الــوزاري  االجتــامع 

 الزراعيــة واألمــن الغــذايئ يومــي  1  و  2  أكتوبــر/ 

ترشيــن األول  ، 2013    وعقــد اجتامع كبار املســؤولن 

التحضــريي يومــي  29  و  30  ســبتمرب /  أيلــول2013   

 ودعــوة الــدول األعضــاء ومؤسســات العمــل العــريب 

املشــرتك  املعنيــة إىل املشــاركة يف فعاليــات هــذا 

التــي  العوائــق  إزالــة  عــى  والعمــل  االجتــامع 

 تعــرتض ُســبل التعــاون يف مجــال التنميــة الزراعيــة  

ــة  ــة للتنمي ــة العربي ــتضافة   املنظم ــب باس ،والرتحي

الزراعيــة لوحــدة التســهيل الخاصــة بخطــة العمــل 

العربيــة  األفريقيــة املشــرتكة حــول التنميــة الزراعية 

واملنطقــة  العربيــة  أفريقيــا  الغــذايئ يف  واألمــن 

ــة  ــدة املتمثل ــنوية للوح ــة الس ــد أن امليزاني والتأكي

ــي  ــف دوالر أمري ــرش  أل ــبعة ع ــامئة وس يف خمس

 )$517000( يجــب أن تغطــي مناصفــة بــن األمانــة 

االتحــاد  العربيــة  ومفوضيــة  للجامعــة  العامــة 

األفريقــي، عــى أن تكــون املوازنــة متاحــة يف شــهر 

ينايــر  /  كانــون الثــاين مــن كل عــام، ودعــوة األمانــة 

ــا .  ــديد حصته ــادرة بتس ــة إىل املب العام

 الرتحيــب باســتضافة اململكــة املغربيــة املعــرض . 4

ــن  ــدار البيضــاء م ــي يف  ال ــريب األفريق ــاري الع التج

األمانــة  آذار 2014، ودعــوة   / مــارس  اىل 23   19

ــة  ــي إىل مواصل ــاد األفريق ــة االتح ــة  ومفوضي العام

ــدول  ــوة ال ــرض  ودع ــم املع ــد لتنظي ــري الجي التحض

األعضــاء والقطــاع الخــاص العــريب للمشــاركة يف 

فعالياتــه  واإلعــراب عــن التقديــر للجهــود املبذولــة 

ــة  ــة  االقتصادي ــريب للتنمي ــب املــرصف الع ــن جان م

ــاري  ــرض التج ــل للمع ــه املتواص ــا لدعم يف أفريقي

البلــدان  مشــاركة  لتمويــل  بالتزامــه  والرتحيــب 

الــدول  جامعــة  وجنــاح  منــوا  األقــل  األفريقيــة 

العربيــة يف  الــدورة الســابعة للمعــرض . 

ــعودية . 5 ــة الس ــة العربي ــتضافة اململك ــب باس الرتحي

 2016 الرابعــة  عــام  األفريقيــة  العربيــة  للقمــة 

والعمــل عــى اســتصدار قــرار مــن القمــة العربيــة 

ــتضافة .  ــذه االس ــب به ــة  يرح ــة الثالث األفريقي

الجهــود إلزالــة . 6 التأكيــد عــى أهميــة مواصلــة 

التــي تعــرتض ســبل تفعيــل  وتطويــر  العوائــق 

التعــاون العــريب األفريقــي وتنظيــم اجتامعــات 

ــة  ــة   العربي ــرارات القم ــوء  ق ــك يف ض ــه، وذل أجهزت

األفريقيــة الثانيــة 2010 ، وانطالقــا مــن إســرتاتيجية 

 التعــاون املشــرتك ومقــررات إعــالن رست ومبا يصون 

ــار .  ــا األخط ــدرأ عنه ــة وي ــة  األفريقي ــات العربي العالق

التأكيــد عــى أهميــة دعــم الــدول األعضــاء للمعهــد . 7

العــريب األفريقــي للثقافــة  والدراســات اإلســرتاتيجية 

ــه تنفيــذا  حتــى يتمكــن مــن أداء الــدور املنــوط ب

ــة الثانيــة   2010  .  ملقــررات  القمــة العربيــة األفريقي

العــريب . 8 الســيناميئ  املهرجــان  بإقامــة  الرتحيــب 

ــعوب  ــن ش ــة  ب ــات الثقافي ــم العالق ــي لدع األفريق

املنطقتــن العربيــة واألفريقيــة وتكليــف األمانــة 

العامــة بالتعــاون مــع  مفوضيــة االتحــاد األفريقــي 

واملعهــد العــريب األفريقــي للثقافــة والدراســات 

ــة هــذا املهرجــان.  ــل إلقام ــة العم  اإلســرتاتيجية مواصل

 دعــوة مجالــس الســفراء العرب يف أفريقيــا إىل إقامة . 9

ــم يف كل مــن  ــة أســوة مبــا  يت ــة عربي أســابيع ثقافي

جنــوب أفريقيــا وإثيوبيــا ملــا تحققــه تلــك األســابيع 

مــن نتائــج جــادة  يف إطــار تفعيــل التعــاون العــريب 

األفريقــي يف املجــال الثقــايف، والطلــب مــن  مجلــس 

الســفراء العــرب يف أديــس أبابــا العمــل عــى تأكيــد 

ترســيخ وضــع اللغــة  العربيــة كلغــة عمــل أساســية 

يف اجتامعــات   االتحــاد األفريقــي . 

ــي . 10 ــاد األفريق ــف االتح ــر ملوق ــن التقدي ــراب ع  اإلع

املؤيــد للموقــف العــريب تجــاه  القضيــة الفلســطينية 

واملتمثــل يف القــرار الخــاص بدعــم القضيــة والــذي 

صــدر عــن  قمة االتحــاد األفريقــي يف دورتــه العادية 

الثامنــة عــرشة التــي انعقــدت يف أديــس  أبابــا 

ــاين   ــون الث ــر / كان ــن    -24 30 يناي ــرتة م ــالل الف خ

  2012، والــذي نــص عــى   : »يهيــب بجميــع الــدول 

األعضــاء، وخاصــة األعضــاء منهــا يف مجلــس األمــن 

 لألمــم املتحــدة لدعــم الجهــود الفلســطينية خــالل 

الــدورة القادمــة للجمعيــة العامــة  لألمــم املتحــدة 

يف ضــامن حصــول دولــة فلســطن القامئــة   عــى 

خطــوط  1967  وعاصمتهــا القــدس الرشيــف، عــى 

العضويــة الكاملــة يف األمــم املتحــدة   ويحــث  كافــة 

ــة فلســطن،  ــي مل تعــرتف بدول ــدول األعضــاء الت ال

ــاح الرعــة .»  عــى أن تقــوم   بذلــك عــى   جن

يف . 11 وخاصــة  العــرب  الســفراء  مجالــس  دعــوة 

العواصــم األفريقيــة لبــذل كافــة  الجهــود مــع الدول 

األفريقيــة واالتحــاد األفريقــي ملنــع حصــول إرسائيل 

ــي .  ــاد األفريق ــب يف االتح ــة مراق ــى  وضعي ع

ــف دول . 12 ــرب يف مختل ــفراء الع ــس الس ــوة مجال دع

ــة  ــفراء األفارق ــس  الس ــع مجال ــاون م ــامل بالتع الع

لتشــكيل لجــان الســفراء العــرب واألفارقــة ألهميــة 

العربيــة  املواقــف  يف  تنســيق  اللجــان  هــذه 

واألفريقيــة تجــاه القضايــا ذات االهتــامم املشــرتك، 

ــة  ــة األفريقي ــذا لقــرارات القمــة   العربي ــك  تنفي وذل

ــة .  الثاني

توجيــه الشــكر إىل األمــن العــام عــى جهــوده . 13

ــة مــن اجــل دعــم مســرية  التعــاون العــريب  املبذول

األفريقــي . 
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حــرة صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر 

الصبــاح أمــري دولــة الكويــت رئيــس  القمــة العربيــة االفريقية 

الثالثــة، دولــة الســيد/ هايلــه ماريــام دســالن – رئيــس وزراء 

 جمهوريــة اثيوبيــا الفيدراليــة والرئيــس الحــايل لالتحــاد 

االفريقــي والرئيــس املشــرتك  للقمــة العربيــة االفريقيــة 

الثالثــة، معــايل الســيدة الدكتــورة/ انكوزانــا دالمينــي زومــا – 

ــي، ــاد االفريق ــة االتح ــة مفوضي  رئيس

أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

ــل  ــدم بجزي ــي أن أتق ــة يرشفن ــدول العربي ــة ال باســم جامع

ــرياً  ــت أم ــة الكوي ــر لدول ــان  والتقدي ــم االمتن ــكر وعظي الش

وحكومــة وشــعبا الســتضافتها أعــامل هــذه القمــة، وأن 

أُشــيد  بالجهــود الكبــرية واملميــزة التــي بذلتهــا دولــة الكويت 

ــاح األحمــد  بتوجيهــات حــرة صاحــب الســمو  الشــيخ صب

الجابــر الصبــاح أمــري البــالد لإلعــداد الجــدي واملتميــز لهــذه 

القمــة  وتوفــري كافــة ُســبل نجاحهــا بالتعــاون مــع الجامعــة 

العربيــة واالتحــاد األفريقــي، والشــكر  موصــول إىل دولــة ليبيا 

وجمهوريــة الجابــون عــى الرئاســة املشــرتكة للقمــة الثانيــة. 

ــاد  ــة االتح ــر ملفوضي ــكر والتقدي ــدم بالش ــام أتق ك  

ــتمر  ــيق مس ــاون  وتنس ــن تع ــه م ــا تبذل ــى م ــي ع األفريق

ومثمــر يف شــتى القضايــا ذات االهتــامم املشــرتك منــذ اليــوم 

االول  إلنشــاء املفوضيــة عبئــر رئاســاتها املتتابعــة وصــوال إىل 

االخــت العزيــزة الدكتــورة  زومــا.. مبــا جعلهــا مبثابــة املنظمــة 

ــا  ــريان مع ــان تس ــة .. منظمت ــة العربي ــع الجامع ــك م الرشي

ــدة.  ــف موح ــرتكة ومواق ــداف مش ــق اه ــو تحقي  نح

أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

تنعقــد القمــة الحاليــة تحــت شــعار رشاكــة .. تنمية   

.. اســتثامر، مبــا يعــرب بحــق عــن  إرادة مشــرتكة.. عربيــة 

وافريقيــة.. حريصــة عــى تفعيــل وتعظيــم التقــارب الفريــد 

مــن  نوعــه بن شــعوب املنطقتــن ثقافيــا واقتصاديــا وتاريخيا 

وجغرافيــا، وترجمــة أوارص  هــذا التقــارب إىل برامــج تنمويــة 

ــة  ــاة اليومي ــى الحي ــوس ع ــع امللم ــود بالنف ــة تع واقتصادي

ــتقبل.  ــع رضورات املس ــا م ــل حق ــة تتعام ــعوب .. قم  للش

ــرب أن  ــة أن أع ــدول العربي ــة ال ــم جامع وأود باس  

الســمو لحــرة  صاحــب  واالمتنــان  التقديــر  بالــغ 

الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح أمــري دولــة الكويــت 

عــى مبادراتــه القيمــة التــي  وجــه بهــا اليــوم يف هــذا 

االجتــامع بشــأن تقديــم القــروض امليــرة للــدول األفريقيــة 

مببلــغ  مليــار دوالر ٕواطــالق عمليــة االســتثامرات يف أفريقيــا 

ــتثامر.  ــة واالس ــة رشكاء يف  التنمي ــعار القم ــد ش لتجس

السيد الرئيس،

ــا  ــادئ اتصوره ــة مب ــدم مجموع ــمحوا يل ان اق اس  

رضوريــة لبنــاء عالقــة متطــورة  بــن جامعــة الــدول العربيــة 

تعاونهــام  مســرية  مــن  مســتمدة  االفريقــي،  واالتحــاد 

الطويلــة،  ومــن مــداوالت الخــرباء يف هــذا الشــأن، كاملنتــدى 

االقتصــادي العــريب االفريقــي الناجــح  الــذي اســتضافته دولــة 

الكويــت مطلــع األســبوع املــايض: 

العربيــة  الــدول  لجامعــة  العامــة  األمانــة  إن  أوال :   

ومفوضيــة االتحــاد االفريقــي ميثــالن  دون شــك اإلطــار 

العــام للتعــاون املؤســي .. وســوف يســتمران يف تحمــل 

ولكــن   .. القائــم  العمــل  تنســيق  نحــو   مســؤولياتهام 

تحديــات اليــوم صــارت تتطلــب  مشــاركة اكــرب مــن فعاليــات 

ومكونــات املجتمــع املــدين العــريب واالفريقــي .. مــن  قطــاع 

خــاص ومنظــامت أهليــة وصناديــق وبنــوك وطنيــة وقوميــة 

.. جنبــا إىل  جنــب مــع حكومــات الــدول األعضــاء واملنظمتــن 

.. يف رســم سياســات التعــاون  املســتقبلية وترتيــب أولوياتهــا، 

انطالقــا مــن اقــرتاب فعاليــات املجتمــع املــدين مــن  الحقائــق 

عــى األرض وتداخلهــا مــع خطط التنميــة وخرائط االســتثامر 

ــا.  يف بالده

ثانيــا : يقتــي نجــاح خطــط العمــل املشــرتكة، مــن ناحيــة 

تعزيــز القــدرات املؤسســية  للمنظمتــن وآلياتهــام املشــرتكة 

ــي  ــام  يقت ــط.. ك ــذه الخط ــم ه ــة وتقيي ــذ ومتابع يف تنفي

مــن ناحيــة أخــرى، توســيع فــرص مشــاركة املؤسســات 

االســتثامرية  والتمويليــة والتنمويــة.. عامــًة وخاصــًة وأهليــة.. 

ــذ.  يف التنفي

واشــيد عاليــا بالتجربــة الناجحــة للمــرصف العــريب للتنميــة 

االقتصاديــة يف أفريقيــا.. الــذي  الزمــه ميثاقــه بحــرص نشــاطه 

يف الــدول األفريقيــة غــري األعضــاء بجامعــة الــدول  العربيــة.. 

نجاحــا جعــل الــدول العربيــة يف ينايــر املــايض تزيــد رأســامله 

وانــوه  أفريقيــا.  يف  للتنميــة  دعــام  املائــة  بخمســن  يف 

بالصنــدوق العــريب للمعونــة الفنيــة الــذي  يعمــل بــكل 

طاقــة ونشــاط. كــام ادعــو اىل رضورة زيــادة االســتفادة مــن 

فعاليــات  املعــرض التجــاري، لتحفيــز التجــارة واالســتثامر بــن 

املجموعتــن مــن خــالل  أفــكار خالقــة تتــامىش مــع النمــط 

ــات.  املســتهدف للعالق

ثالثــا : تواجــه الــدول العربيــة واألفريقيــة عقبــات حقيقية يف 

العالقــات الدوليــة، بــدًء مــن  عــدم عدالــة التجــارة العامليــة، 

والقيــود عــى نقــل التكنولوجيــا، وضعــف تدفــق  رؤوس 

األمــوال بحجــج واهيــة، وتلكــؤ يف املســاهمة يف حــل أزمــات 

سياســية  مردهــا يف كثــري مــن األحــوال شــدة الفقــر. ويســتلزم 

ــادي  ــل اقتص ــق تكت ــة  يف خل ــت أي فرص ــدم تفوي ــك ع ذل

فاعــل يدافــع عــن املصالــح املشــرتكة لشــعوب  املجموعتــن. 

أن اقتصاديــات املجموعتــن الزالــت ناميــة وبحاجــة إىل مزيد 

ــة  ــات التجاري ــف يف املفاوض ــل للمواق ــيق الفاع ــن  التنس م

ــى  ــة وع ــة الدولي ــات االقتصادي ــددة األط راف  واملنتدي متع

رأســها منظمــة التجــارة العامليــة. 

رابعــا: يحتــاج تحقيــق تكامــل تجــاري واســتثامري إقليمــي، 

مبشــاركة القطــاع الخــاص  واملجتمــع املــدىن، أن تقــوده 

ــل،  ويف  ــة والتكام ــا للرشاك ــح عنوان ــدة تصب ــات رائ مرشوع

ــربز:  ــات ي ــذه املرشوع ــة ه طليع

تعزيــز التعــاون يف مجــال التنميــة الزراعيــة واألمــن  أ-   

الغــذايئ. باالرتــكاز  عــى نتائــج الجهــد املتميــز املبــذول عــى 

مــدار ســنوات مــن جانــب وزراء  الزراعــة يف افريقيــا والعــامل 

العــريب. 

تطويــر  مجــال  يف  واالســتثامر  التعــاون  تعزيــز  ب -   

وتنويــع مصــادر الطاقــة  الجديــدة واملتجــددة، خاصــة الطاقة 

الشمســية وطاقــة الريــاح. حيــث تقــع  جميــع الــدول العربية 

ــا  ــع  معظمه ــة الحــزام الشــمي، وتتمت ــة يف منطق واألفريقي

بإمكانــات جيــدة يف مجــال طاقــة الريــاح.  واقــرتح تشــجيع 

هــذا  التعــاون اعتــامدا عــى: أوال .. تنســيق األطــر القانونيــة 

مرشوعــات  يف  االســتثامر  الكفيلــة  بتنظيــم  والترشيعيــة 

الطاقــة املتجــددة، وثانيــا االســتفادة مــن  القــدرات الصناعيــة 

وفاعــي  والدوليــة  اإلقليميــة  واملؤسســات  للحكومــات 

 القطــاع الخــاص يف هــذا املجــال يف منظومــة مشــرتكة لنقــل 

املعرفــة  وتحديــد أولويــات االســتثامر. وثالثــا تحديــد معايــري 

االســتخدام األمثــل  للمصــادر املتجــددة مبــا يتفــق مع سياســة 

ــة.  ــة واملــوارد  الطبيعي املحافظــة عــى البيئ

أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

ــذ  ــرية .. أي من ــالث األخ ــنوات الث ــدار الس ــى م ع  

شــهدت   .. الثانيــة  تقريبــا  االفريقيــة  العربيــة  القمــة 

ــة  مجموعــة دول عربيــة وافريقيــة تحــوالٍت سياســية جذري

القمة العربية اإلفريقية الثالثة بالكويت
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كلمة سعادة الدكتورة/ انكوسازانا دالمينى زوما رئيسة 
مفوضية  االتحاد االفريقى فى الجلسة االفتتاحية 

صاحــب الســمو، الشــيخ صبــاح أحمــد الجابــر الصبــاح، أمــري 

ــة الكويــت ورئيــس القمــة  األفريقيــة العربيــة الثالثــة، دول

معــايل الســيد هيمــي مريــام دســالنج، رئيــس وزراء جمهوريــة 

إثيوبيــا االتحاديــة  الدميقراطيــة رئيــس االتحــاد األفريقــي 

ــة، ــة  الثالث ــة العربي ــة األفريقي ــارك للقم ــس املش والرئي

ــي  ــر الوطن ــس املؤمت ــهمن، رئي ــو س ــوري أب ــيد ن ــايل الس مع

للقمــة األفريقيــة  ليبيــا والرئيــس  املشــارك  العــام لدولــة 

العربيــة الثانيــة،

صاحــب الفخامــة، الســيد عمــى بونجــو اوندميبــا ، رئيــس 

األفريقيــة  للقمــة  والرئيــس  املشــارك  الجابــون  جمهوريــة 

العربيــة الثانيــة،

أصحاب الجاللة والسمو

أصحاب الفخامة ، رؤساء الدول والحكومات

ســعادة الدكتــور نبيــل العــريب ، األمــن العــام لجامعــة الــدول 

العربيــة،

ــم  ــام لألم ــن الع ــب األم ــون، نائ ــان ألياس ــيد ج ــعادة الس س

املتحــدة،

أصحــاب املعــايل رؤســاء وممثــى مجلــس التعــاون الخليجــى، 

الربملــان العــريب، البنــك  الــدويل ،

للتنميــة  العــريب  املــرصف  اإلســالمي،  التعــاون  منظمــة 

أفريقيــا، يف  االقتصاديــة 

ــة  ــامت املالي ــائر املنظ ــى س ــة وممث ــي للتنمي ــك األفريق البن

ــة، ــة  املتعاون ــة العربي ــة األفريقي والفني

ممثى املنظامت الدولية واالقليمية. 

ــة  ــس مفوضي ــب رئي ــا، نائ ــتوس موانش ــيد إيراس ــعادة الس س

ــي، ــاد األفريق االتح

أعضاء الوفود املوقرين،

أعضاء السلك الدبلوماىس

الضيوف املدعون، السيدات والسادة،

العميــق  امتناننــا  باإلعــراب عــن  اســتهل كلمنــى  دعــوين 

لصاحــب الســمو، أمــري دولــة  الكويــت، الشــيخ صبــاح الحمــد 

الجابــر الصبــاح ولحكومــة وشــعب دولــة الكويــت عــى كــرم 

 الضيافــة وحــرارة االســتقبال اللذيــن حظــى بهــام أعضــاء 

ــم.  ــد العظي ــذا  البل ــم اىل ه ــذ وصوله ــا من وفودن

ــا العميــق لصاحــب الســمو أيضــا  نــود أن نعــرب عــن امتنانن

ــى  ــن األفريق ــداف التضام ــام  بأه ــه الت ــه والتزام ــى اهتامم ع

ــا  ــى يتخذه ــادرات الت ــاب املب ــكل إعج ــع ب ــا نتاب ــرىب. إنن الع

 صاحــب الســمو دومــاً لتعزيــز العالقــات األزليــة بــن أفريقيــا 

والعــامل العــرىب. وليســت  اســتضافة هــذه القمــة ســوى دليــل 

واضــح عــى هــذا االلتــزام. 

نعــرب أيضــا عــن امتناننــا لكافــة رؤســاء دول وحكومــات 

البلــدان األفريقيــة والعربيــة  ورؤســاء الوفــود وضيــف الــرشف 

ورؤســاء املنظــامت الدوليــة واالقليميــة الحارضيــن  معنــا هنــا 

اليــوم. 

نعــرب عــن تقديرنــا كذلــك للرئيســن املشــاركن للقمــة 

الجابــون فخامــة،  رئيــس  الثانيــة  العربيــة  األفريقيــة 

ــى  ــا ع ــة ليبي ــام لدول ــى الع ــر الوطن ــس املؤمت ــة رئي وفخام

ــوم.   ــا الي ــا هن ــت بينن ــى  جمع ــة الت ــذه الرشاك ــام له قيادته

ــد  ــرت اىل ح ــة .. واث ــاع العربي ــل األوض ــى  مجم ــرت ع .. أث

مــا عــى مســتوى متابعــة بعــض أنشــطة  وبرامــج التعــاون 

ــبام  ــة.. حس ــا القم ــي تبنته ــة الت ــي الدوري ــريب االفريق الع

ــة االتحــاد  ــر املشــرتك لرئيــس مفوضي هــو موضــح يف  التقري

ــري ان  ــة   .. غ ــدول العربي ــة ال ــام جامع ــن ع ــي وأم االفريق

ــت  ــن ظل ــن الجانب ــات ب ــر العالق ــية لتطوي اإلرادة السياس

تتقــدم إىل األمــام  بخطــى واثقــة وان كانــت بطيئــة. 

ويف حــن اشــري بارتيــاح اىل الجهود الدوليــة االفريقية   

الحثيثــة لوقــف تفــي  ظاهــرة االرهــاب والجرميــة املنظمــة 

يف مــايل .. منعــا النــزالق منطقــة الســاحل برمتهــا  اىل فوىض ال 

حــدود لهــا .. وبالنســبة للأمســاة الســورية فامزالــت الجهــود 

العربيــة الدوليــة  متواصلــة لعقــد مفاوضــات جنيــف ) 2( يف 

اقــرب وقــت ممكــن وقفــا لشــالالت الــدم  والدمار يف ســوريا، 

ومــا أدتــه مــن معانــاة إنســانية للشــعب الســوري الشــقيق 

ــام  ــد اله ــذا البل ــودة ه ــد.. وع ــوء وترشي ــزوح  ولج ــن ن م

للعــب دوره عــى الســاحتن اإلقليميــة والدوليــة  والتداعيــات 

الخطــرية عــى أمــن واســتقرار املنطقــة. 

ــر  ــن أم ــن الجانب إن تنســيق املواقــف السياســية ب  

ــن  ــون األم ــح وص ــى املصال ــة  ع ــار املحافظ ــي يف إط طبيع

ــيايس  ــاون الس ــد كان التع ــي. وق ــريب واإلفريق ــي الع القوم

ــاه  ــن تج ــن املنظمت ــدا ب ــدار الســنوات االخــرية رائ ــى م  ع

دول بعينهــا كالســودان  وموريتانيــا والصومــال وجــزر القمــر 

ــام ــعا أم ــا واس ــح باب وفت

مزيــد مــن التنســيق واملبــادرات املشــرتكة لحــل أزمــات 

مختلفــة. 

واثنــي هنــا عــى املوقــف القــوي العــريب واالفريقــي املؤيــد 

بقــوة إلصــالح وتطويــر األمــم  املتحــدة وأدعــو إىل مزيــد مــن 

التعــاون والتنســيق بــن املجموعتــن حــول تفاصيــل جهــود 

ــى رضورة  ــل ع ــن الكام ــاق الجانب ــدر اتف ــام اق ــالح، ك  اإلص

ــووي.. كأســاس  ــة معاهــدة عــدم  االنتشــار الن ــق عاملي تحقي

رضوري إلخــالء منطقــة الــرشق األوســط مــن الســالح  النووي 

والســتكامل معاهــدة بليندابــا، داعيــا إىل أن تكــون املواقــف 

ــة للطاقــة  ــة الدولي ــة يف الوكال ــة  واالفريقي ــة العربي التصويتي

الذريــة منطلقــة مــن هــذا األســاس. 

السيد الرئيس،

أســجل بــكل احــرتام املوقــف االفريقــي املبــديئ   

الداعــم لحقــوق الشــعب الفلســطيني  غــري القابلــة للتــرصف، 

والوقــوف بقــوة أمــام املحــاوالت اإلرسائيليــة لاللتفــاف عــى 

 قــرارات األمــم املتحــدة واالتفاقــات الدوليــة، ومعارضــة 

ــة يف  ــة املســتمرة املتمثل ــة غــري  الرشعي املامرســات اإلرسائيلي

ــتوطنات  ــاء  املس ــطينية وبن ــالل األرايض الفلس ــتمرار احت اس

الشــعب  عــى  الجامعيــة  العقوبــات  وفــرض  فيهــا.. 

الفلســطيني يف األرايض  املحتلــة .. وكلهــا مخالفــات جســيمة 

وصارخــة ألحــكام القانــون الــدويل .. 

ســيادة الرئيــس، نحــن يف القــرن الواحــد والعرشيــن   

ــة  ــض والعنرصي ــالل البغي ــور  االحت ــع ص ــت جمي ــد انته وق

واالبارتيــد مــن جميــع دول العــامل .. وقــراءة التاريــخ تؤكد  ان 

االحتــالل اإلرسائيــي هــو اآلخــر ســوف يشــهد ذات النهايــة 

.. وســوف تنســحب قــوة  االحتــالل مــن فلســطن ال محالــة 

ــاين  ــق  اإلنس ــد املنط ــخ.. وض ــق التاري ــس حقائ ــا عك .. النه

املســتقلة  الفلســطينية  الدولــة  تقــام  وســوف  الســليم.. 

ــدس.  ــا الق وعاصمته

السيد الرئيس،

ــة  ــغ االســتياء واإلدان اســمحوا يل أن أعــرب عــن بال  

ــة  ــة اللبناني ــوم بالعاصم ــع  الي ــذي وق ــايب ال ــار اإلره لالنفج

وحكومــًة  رئيســا  اللبنانيــة  للجمهوريــة  وأعــرب  بــريوت.. 

ــن  ــرب ع ــام أع ــم، ك ــل معه ــف الكام ــن التعاط ــعبا  ع وش

ــا  الشــهداء.. وأعلــن مجــددا  التعــازي الخالصــة ألرس الضحاي

عــن التضامــن الكامــل مــع لبنــان الشــقيق. 

إن هــذا اإلرهــاب يؤكــد أهميــة مــا جــرى االتفــاق   

عليــه بــن الجانبــن العــريب  واألفريقــي مــن رضورة أن يشــمل 

ــاب.  ــة  االره ــال مكافح ــيق يف مج ــاون بينهــام.. التنس التع

أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،

إن إي مــرشوع تكامــي جــاد يقــوم يف األســاس عــى   

تعظيــم املصالــح املشــرتكة  واالســتفادة مــن املزايــا االقتصادية 

ــة   ..  ــادة االقتصادي ــكل الرش ــبية ب ــية النس ــل والجيوسياس ب

فاقتصــاد اليــوم يعــرتف بالتكتــالت الدوليــة الكــربى، وليــس 

الــدول الصغــرية املنفــردة..  واعتقــد أن هــذه القمــة »رشكاء 

ــة يف التنمي

واالســتثامر« وضعــت املنظمتــن عــى الطريــق الســليم أمــام 

مســؤوليات تاريخيــة.. وكي  ثقــة بأنهــام ســيقومان بهــا عــى 

أحســن وجــه. 

والسالم عليكم ورحمة الله. 

االجتاعات والقراراتاالجتاعات والقرارات
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أصحاب الجاللة والسمو،

أصحاب الفخامة، رؤساء الدول والحكومات،

ــة األوىل  ــة العربي ــة األفريقي ــاد القم ــى انعق ــت ع ــد مض لق

ــد  ــن 36 ســنة، وق ــر م ــارس   1977 أك يف القاهــرة، مــرص يف م

عــززت تلــك القمــة التاريــخ الطويــل بــن املنطقتن  وشــعوبهام 

ــا نحــو اتجاهــات  ودفعــت بعالقــات التضامــن والتعــاون بينن

ــدة .  جدي

نجتمــع اليــوم ويف الســنة التــي تحتفــل فيهــا أفريقيــا بالذكــرى 

ــت  ــي تحول ــة الت الخمســن إلنشــاء منظمــة  الوحــدة األفريقي

إىل االتحــاد األفريقــي كعنــرص رئيــي لتحقيــق هــدف  الوحــدة 

األفريقيــة العربيــة. تحــدث هــذه الوحــدة يف عــامل قــد تغــري 

بصــورة جذريــة منــذ عــام   1977 مــع حــدوث تغيــريات دراميــة 

يف منطقتينــا . 

نعقــد العــزم ، يف حــن تحتفــل أفريقيــا بيوبيلهــا الذهبــى، عــى 

أن نــورث األجيــال القادمــة  قــارة متكاملة مســاملة. 

ــح قطــب منــو  ــا مــن أن تصب ــرة أفريقي ــات املتوف ــن البيان متّك

جديــد حيــث تكــون عائــدات  االســتثامرات يف كل قطــاع تقريباً 

ــا االتصــاالت  واملعلومــات  ــة إىل تكنولوجي ــة التحتي ــدءاً بالبني ب

ومــن الصحــة إىل التصنيــع، أعــى مــام هــى عليــه ىف أى جــزء 

أخــر مــن  العــامل. 

إ ن معظــم االتجاهــات الرئيســية هــى أيضــا يف صالحنــا. 

ــة  ــا يف العقــود القليل وســوف يتضاعــف تعــداد ســكان  أفريقي

القادمــة، بينــام تنمــو طبقتهــا املتوســطة عــى نحــو جوهــرى 

ــة ســكانيا.  ــع ويشــكل الشــباب غالبي ــدل متــدن رسي ــع  مع م

وتعتــرب أفريقيــا القــارة الوحيــدة التــي  ســتنمو نســبة العاملــن 

ــدالً مــن أن تنكمــش.  ــن إجــاميل ســكانها، ب مــن ب

ــن  ــأن متك ــن ش ــدرك أن م ــكاننا ون ــف س ــاء نص ــكل النس تش

املــرأة مضاعفــة الفوائــد  االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة 

ليــس فقــط لــألرس واملجتمعــات ولكــن أيضــا لبلــدان  منطقتينا. 

ــا تزخــر باملعــادن والطاقــة واملــوارد الطبيعيــة  ال تــزال أفريقي

ــات.  ــاه والغاب ــة واألرايض واملي ــل املــوارد  املائي األخــرى مث

ــذي  ــزز هــذا االتجــاه اإليجــايب ال ــا مصممــون عــى أن نع إنن

ال رجعــة فيــه لبنــاء أفريقيــا  مزدهــرة ومســاملة تتبــوأ مكانهــا 

املناســب يف العــامل. 

مــن بــن أولوياتنــا األفريقيــة القاريــة زيــادة االســتثامر يف 

ويف  املهــارات  لديهــم  بالصحــة  وتتوفــر  يتمتعــون  ســكان 

البنيــة التحتيــة: النقــل )الــربي والبحــري والســكك الحديديــة 

 والطــريان( ، الطاقــة، تكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات، امليــاه 

ــة  ــة واالجتامعي ــة االقتصادي ــة التحتي ــرصف الصحــي  والبني ، ال

األخــر ي، تنــوع اقتصاداتنــا، واســتغالل  مواردنــا الطبيعيــة 

ــي.  ــاج الزراع ــة واالنت ــيع الزراع وتوس

ــة الصحيــة  ــا باالســتثامر يف املهــارات والتعليــم والرعاي إذا قمن

لســكاننا الشــباب ووفرنــا  لهــم الفــرص للمشــاركة االقتصاديــة 

املحركــة  لالبتــكار  القــوى  نصبــح  أن  ميكــن  واالجتامعيــة، 

ــا.  ــي ملنطقتين ــار الجامع ــة واالزده واإلبداعي

ــة  ــذه املنطق ــدان ه ــن بل ــدروس م ــتخالص ال ــا اس ــا أيض ميكن

التــي اســتطاعت خــالل مــدة  زمنيــة قصــرية اســتخدام مواردهــا 

الطبيعيــة لتحديــث االقتصــادات وتوســيع البنيــة التحتيــة 

ــرتك.   ــار مش ــق ازده ــعوبها وتحقي ــوض بش  والنه

أصحاب الجاللة والسمو،

أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،

تتقاســم بلــدان املنطقتــن األفريقيــة والعربيــة بصفتهــا بلدانــا 

ناميــة تاريخــا ومســتقبال  مشــرتكا. فخــالل العقــد األخــري، 

أحــرزت املنطقتــان بعــض التقــدم غــري أننــا شــهدنا يف  الوقــت 

ــة كانــت لديهــا  ــات إرهابي ــداءات وعملي نفســه نزاعــات واعت

نتائــج وخيمــة عــى  شــعوبنا ال ســيام النســاء واألطفــال 

ــيوخ.  والش

للتصــدى لهــذه التحديــات، يتعــّن عــى املنطقتــن، عــى غــرار 

مــا كان عليــه الوضــع يف   1977، مواصلــة تعزيــز تعاونهــام 

ــتخدام  ــالل  اس ــن خ ــا م ــرتكة مع ــغاالت املش ــة االنش ومعالج

ــة قامئــة عــى االحــرتام  ــاء رشاك ــة لبن ــة املختلف ــا املقارن مزايان

ــادل.  ــن  املتب والتضام

دعمنــا  جديــد  مــن  نؤكــد  أن  ينبغــي  الصــدد،  هــذا  يف 

ــل.  ــطن وارسائي ــن  فلس ــرا ب ــرت مؤخ ــي ج ــات الت للمفاوض

إ ننــا عــى  يقــن أن العمــل التحضــريي الــذي قام به مســؤولونا 

واالجتامعــات الوزاريــة  الــذي أفــى إىل إعــداد مــرشوع إعالن، 

ســرييس أساســا متينــا للتعــاون األفريقــي العــريب  بشــأن مســائل 

الســلم واألمــن، األمــن البــرشي والهجــرة، التجــارة واالســتثامر 

ــاون الســيايس  ــة؛ وبصــورة أعــم التع ــة والزراع ــة  التحتي والبني

واالجتامعــي والثقــايف. 

يتّعــن علينــا مواصلــة إقامــة الروابــط بــن منظامتنــا اإلقليميــة 

الخــاص  املاليــة والقطــاع  وحكوماتنــا ودولنــا  ومؤسســاتنا 

ــة.  ــة والتعليمي ــات الثقافي ــدين واملؤسس ــع امل واملجتم

وعليــه، نــود أن نؤكــد ألصحــاب الســمو والفخامــة أن أفريقيــا 

ــة  ــذه القم ــرارات ه ــذ ق ــود  لتنفي ــة الجه ــذل كاف ــة بب ملتزم

واملــي قدمــا بالتعــاون مــع الــرشكاء العــرب مــن أجــل تحقيق 

 تطلعــات شــعوبنا. 

ــة  ــة العربي ــة األفريقي ــى للقم ــكر وأمتن ــل الش ــكركم جزي أش

ــراً.  ــا باه ــة نجاح الثالث

إعـــــــالن الكويــــــــــت    

نحــن قــادة البلــدان األفريقيــة والعربيــة املجتمعــني 

يف القمــة األفريقيــة العربيــة الثالثــة يف  مدينــة 

الكويــت، دولــة الكويــت، يومــي 19 و 20 نوفمــرب 

2013 التــي تنعقــد تحــت  شــعار: »رشكاء يف التنمية 

واالســتثار«؛

ــيخ  ــمو الش ــب الس ــا لصاح ــن امتنانن ــرب ع إذ نع

صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح أمــري دولــة  الكويــت 

عــى كل مــا بذلــه مــن جهــود صادقــة لضــامن 

نجــاح انعقــاد القمــة األفريقيــة  العربيــة الثالثــة وإذ 

ــة ســموه  ــه بفضــل حكم ــام أن ــن عــى نحــو ت نؤم

العالقــات  ســتحرز  والتزامــه  الثابــت  املعروفــة 

األفريقيــة العربيــة تقدًمــا كبــريًا يف كافــة املجــاالت؛

وإذ نثمــن عاليــا ونعــرب عــن شــكرنا وتقديرنــا البالــغ 

لحــرة صاحــب الســمو أمــري البــالد  الشــيخ صبــاح 

األحمــد الجابــر الصبــاح، أمــري دولــة الكويــت عــى 

ــريب  ــاون الع ــز التع ــموه بتعزي ــان س ــن إمي ــربة ع ــة  واملع ــه الكرمي مبادرت

ــه ســموه للصنــدوق  األفريقــي يف كافــة املجــاالت والتــي  متثلــت يف توجي

ــدول  ــرة لل ــروض  مي ــم ق ــة بتقدي ــة العربي ــة االقتصادي ــي للتنمي الكويت

األفريقيــة مببلــغ مليــار دوالر أمريــي عــى مــدى الســنوات الخمــس 

 القادمــة، وكذلــك اســتثامر وضــامن االســتثامر مببلــغ مليــار دوالر أمريــي 

ــة  ــى البني ــز ع ــع الرتكي ــة م ــدول األفريقي ــة يف ال خــالل  الســنوات القادم

ــات  ــدويل واملؤسس ــك ال ــع البن ــيق م ــاون  والتنس ــك بالتع ــة، وذل التحتي

ــة األخــرى.  الدولي

وإذ نعــرب عــن خالــص التقديــر لتخصيــص دولــة الكويــت جائــزة ماليــة 

ســنوية مببلــغ  مليــون دوالر أمريــي باســم املرحــوم الدكتــور عبــد الرحمــن 

الســميط التــي تخصــص  لألبحــاث التنمويــة يف أفريقيــا تحــت إرشاف 

مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي. 

ــى  ــت ع ــعب الكوي ــة وش ــا لحكوم ــغ امتنانن ــن بال ــا ع ــرب أيض وإذ نع

حفــاوة االســتقبال وكــرم  الضيافــة والتنظيــم الفعــال الــذي هيــأ الظــروف 

ــة؛ ــة الثالث ــة  العربي ــة األفريقي ــد القم ــة لعق ــة واملواتي االيجابي

وإذ نهنــئ االتحــاد األفريقــي الحتفالــه بالذكــرى الخمســن إلنشــاء منظمــة 

الوحــدة  األفريقيــة/ االتحــاد األفريقــي، ونرحــب باالحتفــال بهــذا الحــدث 

التاريخــي الهــام يف تاريــخ  أفريقيــا؛

ــا يف  ــوص عليه ــرتكة املنص ــداف املش ــادئ واأله ــا باملب ــدد التزامن وإذ نج

ــة  ــدول العربي ــة ال ــاق جامع ــي وميث ــاد األفريق ــايس لالتح ــون  األس القان

وبتعزيــز مبــادئ القانــون  الــدويل وميثــاق األمــم املتحــدة، خاصــة املبــادئ 

ــدم  ــة وع ــدول  وســالمتها اإلقليمي ــة لل ــة باحــرتام الســيادة الوطني املتعلق

التدخــل يف شــؤونها الداخليــة، وإذ نؤكــد التزامنــا بحاميــة  حقــوق اإلنســان 

واحــرتام القانــون اإلنســاين الــدويل إىل جانــب أهدافنا املشــرتكة  للمســاهمة 

االيجابيــة يف الســلم واالســتقرار والتنميــة والتعــاون العاملــي؛

ــة  ــا واملنطق ــن أفريقي ــاون ب ــز التع ــا بتعزي ــد التزامن ــد مــن جدي وإذ نؤك

ــاظ  ــعى إىل الحف ــي تس ــرتاتيجية الت ــة اإلس ــاس  الرشاك ــى أس ــة ع العربي

ــغالنا  ــغ انش ــن بال ــرب ع ــن،  ونع ــن الدولي ــالم واألم ــدل والس ــى الع ع

ــن  ــدام  األم ــات وانع ــة النزاع ــة نتيج ــزال قامئ ــي ال ت ــات الت إزاء التحدي

واالســتقرار يف بعــض أجــزاء منطقتنــا؛

وإذ نــدرك عالقاتنــا ومصالحنــا املتعــددة بحكــم الجغرافيــا والتاريــخ 

والثقافــة؛

وإذ نعــرب عــن رغبتنــا يف تعزيــز التعــاون يف املجــاالت السياســية و 

االقتصاديــة  واالجتامعيــة والثقافيــة وحرصنــا عــى إنتظــام آليــة التعــاون؛

وإذ نجــدد التزامنــا مبواصلــة جهودنــا يف التصــدي للتحديــات وإزالــة 

العوائــق التــي تواجــه  تنشــيط وتطويــر التعــاون األفريقــي العــريب وفًقــا 

ــز  املرتكــزات التــي تصــون العالقــات  ــح املشــرتكة مــن أجــل تعزي للمصال

ــن؛ ــدان املنطقت ــن بل ب

وإذ نؤكــد تصميمنــا املشــرتك عــى تعزيــز التعــاون جنــوب جنــوب، وأيًضــا 

التضامــن  والصداقــة بــن دولنــا وشــعوبنا بغيــة تحقيــق تطلعــات شــعوبنا 

ــاواة  ــادئ املس ــى مب ــة ع ــة القامئ ــة– العربي ــات  األفريقي ــز العالق لتعزي

واملصلحــة واالحــرتام املتبــادل؛

وإذ نرحــب بالتقــدم الــذي أحرزتــه البلــدان األفريقيــة والعربيــة يف 

الحفــاظ عــى الســلم  واالســتقرار إىل جانــب تعزيــز احــرتام حقــوق 

اإلنســان والحكــم الرشــيد يف املنطقتــن؛

وإذ نعــرب عــن تقديرنــا لــدور لجنــة العــرشة مــن رؤســاء الــدول 

والحكومــات يف االتحــاد  األفريقــي لدعــم وتعزيــز املوقــف األفريقــي حــول 

ــالن رست؛ ــي وإع ــق  إيزلوين ــار تواف ــدة يف إط ــم املتح ــالح األم إص

ــس  ــرار مجل ــان، وق ــوق اإلنس ــة لحق ــة عربي ــاء محكم ــب بإنش وإذ نرح

الجامعــة عــى  مســتوى القمــة بــأن تكــون مملكــة البحريــن مقــرًا لهــذه 

ــال  ــريب يف مج ــل الع ــة العم ــاًم  ملنظوم ــرب دع ــذي يعت ــر ال ــة األم املحكم

حقــوق اإلنســان، وتعزيــزًا الحــرتام وحاميــة هــذه  الحقــوق يف إطــار مــن 

ــة  ــدويل  والرشعي ــون ال ــادئ القان ــة ومب ــق الدولي ــون واملواثي ســيادة القان

ــوق اإلنســان؛ ــة لحق الدولي

بجميــع  اإلرهــاب  مواجهــة  يف  الحازمــة  إدانتنــا  مجــدًدا  نؤكــد  وإذ 

أشــكاله وصــوره  والجرميــة املنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة، واالتجــار 

باملخــدرات، والقرصنــة مبــا يف  ذلــك رفــض دفــع الفديــة لإلرهابيــن 

االجتاعات والقراراتاالجتاعات والقرارات
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واالتجــار غــري املــرشوع باألســلحة والبــرش،

ــا يف هــذا الصــدد  ــا بالعمــل مًع ــا والتزامن ــد تصميمن وإذ نؤكــد مــن جدي

ــذا  ــة يف ه ــة والعربي ــدان األفريقي ــن البل ــيق ب ــاون  والتنس ــز التع وتعزي

الشــأن؛

ــات  ــا دل املعلوم ــة واألفريقيــة إىل تب ــد حاجــة البلــدان العربي وإذ نؤك

األمنيــة ملكافحــة  اإلرهــاب يف جميــع صــوره وأشــكاله، وننــوه عاليًــا بالــدور 

ــات يف  ــوث والدراس ــي للبح ــز األفريق ــه  املرك ــع ب ــذي يضطل ــوري ال املح

ــر؛ ــره الجزائ مجــال مكافحــة اإلرهــاب ومق

نرحــب بتــربع امللــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز خــادم الحرمــن الرشيفــن 

مببلــغ مائــة مليــون  دوالر أمريــي ملركــز األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهاب؛

وإذ نؤكــد تصميمنــا القــوي عــى التصــدي بحــزم لألســباب الجذريــة 

للنزاعــات والعنــف  يف املنطقتــن األفريقيــة والعربيــة بهــدف توفــري بيئــة 

ــن؛ ــعوب  املنطقت ــة ش ــار ورفاهي ــة الزده مالمئ

وإذ نضــع يف االعتبــار أن تحديــات عاملــة الشــباب يف أفريقيــا او املنطقــة 

ــود  ــة الجه ــة إىل مواصل ــر بالحاج ــام األول ونق ــة يف املق ــة  هيكلي العربي

واعتــامد  االقتصــادي  للنمــو  الداعمــة  إىل وضــع  السياســات  الراميــة 

ــز  ــك لتعزي ــن شــأنها ضــامن  االئســتدامة وذل ــي م ــة الت السياســات املالي

ــة  ــج؛ األهــداف  التنموي ــك برام ــا يف ذل ــر، مب سياســات القضــاء عــى الفق

ــد 2015، ــا بع ــة مل ــدة التنمي ــة وأجن لأللفي

وإذ نثنــي عــى قــرار القمــة العربيــة التنمويــة: االقتصاديــة واالجتامعيــة 

الثالثــة التــي  عقــدت يف الريــاض – اململكــة العربيــة الســعودية يف ينايــر 

2013، القــايض بزيــادة  رأس مــال املؤسســات املاليــة العربيــة بنســبة 50 % 

مبــا يف ذلــك املــرصف العــريب  للتنميــة االقتصاديــة يف أفريقيــا، ونقــدر دور 

املــرصف يف تعزيــز التنميــة يف أفريقيــا؛

ــة  ــريب للمســاعدة الفني ــدوق الع ــه الصن ــذي قدم ــم ال وإذ نرحــب بالدع

للبلــدان األفريقيــة إىل  املفوضيــة ومختلــف مكاتبهــا اإلقليميــة مثــل 

ــة  ــبه القاحل ــق ش ــة يف  املناط ــوب الغذائي ــر الحب ــث وتطوي ــرشوع بح م

)ســافجراد(؛

وإذ نــال حــظ أن الفجــوة الغذائيــة وانعــدام األمــن الغــذايئ يشــكالن عقبــة 

أساســية تــؤدي إىل  تفاقــم وضــع بعــض رشائــح املجتمــع املســتضعفة أصال؛

ــا الكامــل لتحقيــق التكامــل اإلقليمــي مــن خــالل  وإذ نعــرب عــن دعمن

ــا والعــامل العــريب وتعميــق  ــادة حجــم التجــارة  واالســتثامر بــن أفريقي زي

تكامــل الســوق، األمــر الــذي مــن شــأنه أن  يســهم إســهاًما كبــريًا يف 

ــة  ــة  املتكامل ــة االجتامعي ــتدامة والتنمي ــة املس ــة االقتصادي ــود التنمي جه

مثــل توفــري فــرص العمــل والحــد مــن الفقــر وتدفــق االســتثامر املبــارش 

ــي  ــاد العامل ــن يف االقتص ــع لإلقليم ــاج الري ــة واإلدم ــة  الصناعي والتنمي

ــل؛ ــكل أفض بش

وإذ نؤكــد عــى أهميــة إســرتاتيجية الرشاكــة األفريقيــة – العربيــة وخطــة 

ــة يف  ــا الثاني ــدت خــالل قمتن ــي اعتم ــل املشــرتكة   2011 - 2016 الت العم

ــا.  2010 يف ليبي

وإذ نؤكد من جديد التزامنا بالتعجيل بتنفيذ اإلسرتاتيجية والخطة؛

وإذ نعيــد التأكيــد عــى الحاجــة إىل تعزيــز دور ومشــاركة القطــاع الخــاص 

واملجتمــع  املــدين يف منطقتينــا يف التنميــة االقتصاديــة وكذلــك يف تخطيــط 

وتنفيــذ الربامــج  واملشــاريع املشــرتكة؛

اتفقنا عى ما يي: 

 النهــوض بالتعــاون جنــوب – جنــوب وبــن البلــدان األفريقيــة . 1

ــن،  ــعوب املنطقت ــات وش ــن حكوم ــات ب ــق  العالق ــة وتوثي والعربي

مــن خــالل تكثيــف الزيــارات  واملشــاورات عــى جميــع املســتويات؛

ــة . 2 ــدان األفريقي ــن البل ــة ب ــية والقنصلي ــات الدبلوماس ــز العالق تعزي

والعربيــة مــن  خــالل املشــاورات املنتظمــة بــن البعثات الدبلوماســية 

املعتمــدة لــدى األمــم املتحــدة  واملنظــامت اإلقليميــة والدوليــة 

ــنطن  ــف وواش ــل  وجني ــرة وبروكس ــا والقاه ــس أباب ــرى يف أدي األخ

ــف  ــدف تنســيق املواق ــك به ــدن أخــرى وذل ــن م ــن ب ــورك م ونيوي

ــرتك، ــامم املش ــا ذات االهت ــأن القضاي ــرتكة بش ــات مش ــع سياس  ووض

دعــوة جميــع األطــراف املعنيــة إىل إيجــاد تســويات ســلمية لالزمــات . 3

السياســية يف  املنطقتــن؛

ــة يف . 4 ــاء الســالم وإعــادة األعــامر والتنمي دعــم التقــدم املحــرز يف بن

فــرتة مــا بعــد  النزاعــات يف املنطقتــن وتشــجيع البلــدان املعنيــة عــى 

ــات  ــدويل ومؤسس ــع ال ــوة املجتم ــا  ودع ــز جهوده ــة وتعزي مواصل

التمويــل الدوليــة ملســاعدة هــذه البلــدان مــن  خــالل تخفيــف عــبء 

الديــون عليهــا ورفــع العقوبــات االقتصاديــة املفروضــة عــى  بعضهــا؛

والعربيــة . 5 األفريقيــة  البلــدان  بــن  والتنســيق  التعــاون  تعزيــز 

ملكافحــة اإلرهــاب  بجميــع أشــكاله مبــا يف ذلــك تجريــم دفــع الفديــة 

ــة  ــرة للحــدود الوطني ــة العاب ــن والتصــدي للجرميــة  املنظم لإلرهابي

ــدد؛ ــذا  الص ــة يف ه ــود الدولي ــم للجه ــن الدع ــد م ــم املزي وتقدي

التهريــب بكافــة . 6 اإلدانــة بشــدة لألعــامل اإلرهابيــة وعمليــات 

أشــكاله يف أفريقيــا  ويف املنطقــة العربيــة وخاصــة يف منطقــة الســاحل 

والصحــراء، والتــي نجمــت  عنهــا األزمــة الخطــرية التــي تشــهدها مايل 

ــذ اإلســرتاتيجية  ــد تنفي ــة إىل  تأيي ــة والعربي ــدان األفريقي ودعــوة البل

ــة لألمــم املتحــدة يف الســاحل.  املتكامل

ــم . 7 ــة األم ــامل ملنظوم ــالح الش ــوي باإلص ــزام الق ــد االلت ــادة تأكي إع

املتحــدة مبــا يف  ذلــك مجلــس األمــن ليعكــس الواقــع العاملــي الحــايل 

وجعلــه متوازنـًـا إقليميًــا وأكــر  عــدالً ودميقراطيــة وفعاليــة، والدعــوة 

ــار  ــذ يف االعتب ــدد  واألخ ــذا الص ــن يف ه ــف الجانب ــيق مواق إىل تنس

توافــق إيزلوينــي بالنســبة لالتحــاد األفريقــي وقــرارات مجلــس 

ــة؛ ــة ذات الصل ــدول العربي ــة ال  جامع

وضــع الــرشوط الروريــة يف البلــدان األفريقيــة والعربيــة لتشــجيع . 8

وتســهيل  االســتثامر يف البلــدان العربيــة واألفريقيــة، فضــالً عــن 

ــن  ــتثامر ب ــارة واالس ــات التج ــادة  حجــم تدفق ــك الحاجــة إىل زي ذل

املنطقتــن ودعــم مبــادرات التنميــة  الصناعيــة الحاليــة بغيــة الحــد 

ــن مــن  الشــباب؛ ــق فــرص العمــل للمواطن مــن الفقــر وخل

ــة، . 9 ــال الطاق ــتثامر يف مج ــهيل االس ــجيع وتس ــاون وتش ــز التع تعزي

ــدة ومتجــددة  ــر مصــادر طاقــة جدي ــك  االشــرتاك يف تطوي مبــا يف ذل

ــاق  ــيع نط ــة وتوس ــوارد الطبيعي ــال  للم ــتخدام الفع ــجيع االس وتش

الوصــول إىل خدمــات طاقــة موثــوق بهــا وحديثــة  بأســعار معقولــة 

ــن؛ يف املنطقت

دعــوة مفوضيــة االتحــاد األفريقــي واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول . 10

املنطقتــن  القامئــة يف  املاليــة  والصناديــق  العربيــة  واملؤسســات 

لتشــكيل فريــق عمــل  لتنســيق جهودهــا و لتنفيــذ املرشوعــات 

األفريقيــة العربيــة املشــرتكة مبــا فيهــا خطــة  العمــل املشــرتكة 2011 

2016؛  –

ــارة . 11 ــول التج ــراف ح ــددة األط ــات املتع ــا يف املفاوض ــيق مواقفن تنس

والعمــل مًعــا مــن  أجــل تحقيــق نتائــج متوازنــة مــن خــالل املؤمتــر 

ــايل،  ــده يف ب ــرر عق ــة املق ــارة  العاملي ــة التج ــع ملنظم ــوزاري التاس ال

إندونيســيا يف ديســمرب 2013، حــول اإلمكانيــات  املتاحــة لتيســري 

التجــارة والجوانــب املتعلقــة بالزراعــة لضــامن حزمــة مقبولــة 

 للبلــدان األقــل منــًوا إىل جانــب األحــكام املتعلقــة باملعاملــة الخاصــة 

ــة؛ ــدان النامي ــح البل ــة  لصال والتفضيلي

دور . 12 لتعزيــز  العــريب   – األفريقــي  االقتصــادي  املنتــدى  تعزيــز 

ومشــاركة القطــاع  الخــاص ومنظــامت املجتمــع املــدين يف اإلقليمــن 

يف عمليــة الرشاكــة؛

دعــوة املؤسســات املاليــة األفريقيــة والعربيــة وكذلــك أصحــاب . 13

املصلحــة اآلخريــن  املعنيــن مبــا يف ذلــك القطــاع الخــاص واملجتمــع 

ــة  ــة والعربي ــن األفريقي ــن  دول املنطقت ــارة ب ــم التج ــدين إىل دع امل

ــرتكة 2011 –   2016.   ــل املش ــة العم ــا لخط طبًق

دعــوة غــرف التجــارة والصناعــة وكذلــك مؤسســات القطــاع الخــاص . 14

األفريقيــة  والعربيــة إىل عقــد اجتامعــات وإجــراء مشــاورات منتظمــة 

بغيــة تعزيــز عالقــات  العمــل بينهــا؛

ــدورة الســابعة للمعــرض . 15 ــة لل ــة املغربي ــب باســتضافة اململك الرتحي

التجــاري العــريب  األفريقــي مــن 19 إىل 23 مــارس 2014، ودعــم 

ــن  ــاوب ب ــنتن بالتن ــرة كل س ــريب م ــي  الع ــرض األفريق ــم املع تنظي

املنقطتــن األفريقيــة والعربيــة والقيــام  بأنشــطة أخــرى لتعزيــز 

التجــارة وتشــجيع القطاعــن العــام والخــاص يف املنطقتــن  عــى 

ــاطات؛ ــذه النش ــل ه ــم مث ــري لتنظي ــة يف التحض ــاركة بفاعلي املش

تشــجيع الحكومــات والقطــاع الخــاص واملجتمــع املــدين يف املنطقتــن . 16

إىل  االضطــالع بــدور رئيــي يف النهــوض بالزراعــة؛

ــة . 17 ــة والتنمي ــة الريفي ــة بالتنمي ــائل املتعلق ــاون يف املس ــز التع   تعزي

الزراعيــة واألمــن  الغــذايئ. ويف هــذا الصــدد، نهنــئ اململكــة العربيــة 

الســعودية عــى نجــاح  اســتضافتها لالجتــامع الــوزاري األفريقــي 

العــريب الثــاين حــول الزراعــة؛ واألمــن  الغــذايئ الــذي عقــد يف الريــاض 

ــر 2013.  يف 2 أكتوب

دعــوة مفوضيــة االتحــاد األفريقــي واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول . 18

العربيــة بالتعــاون  مــع املؤسســات املاليــة األفريقيــة والعربيــة 

ــة  ــر البني ــج تطوي ــذ  برام ــم تنفي ــل لدع ــاص إىل العم ــاع الخ والقط

التحتيــة يف كال املنطقتــن، مــع الرتكيــز عــى النقــل وامليــاه  والــرصف 

ــات  ــا املعلوم الصحــي واالتصــاالت الســلكية والالســلكية وتكنولوجي

ــاالت؛  واالتص

ــي إىل . 19 ــي ترم ــايف الت ــادل الثق ــة بالتب ــاون الخاص ــج التع ــم برام دع

تعزيــز القيــم  املشــرتكة بن الشــعوب األفريقيــة والعربيــة ؛ والرتحيب 

ــز العاملــي للحــوار  ــد العزي ــن عب ــه ب ــد الل ــك  عب ــز املل ــاح مرك بافتت

بــن أتبــاع األديــان والثقافــات ودعــوة  الــدول األعضــاء للتعــاون مــع 

املركــز؛

تجديــد التأكيــد عــى رضورة تعزيــز التعــاون يف مجــال التعليــم . 20

وبرامــج البحــث  العلمــي وتقاســم أفضــل التجــارب يف هذيــن 

املجالــن مــن خــالل تنظيــم أنشــطة  مشــرتكة؛

وضــع برامــج صحيــة متكاملــة مــع برامــج التنميــة. ويف هــذا الصــدد، . 21

نؤكــد مــن جديــد  التزامنــا بضــامن وصــول الفئــات املســتضعفة إىل 

ــد  ــا نؤي ــه، فإنن ــة. وعلي ــن األدوي ــة  م ــية والروري ــواع األساس األن

ــادرات الراميــة إىل إدمــاج سياســات مكافحــة  األمــراض الوبائيــة  املب

)املالريــا والســل وفــريوس نقــص املناعــة البرشيــة/ اإليــدز(  واألمــراض 

غــري الســارية يف برامــج التعليــم واإلعــالم وتوعيــة الجمهــور؛

ــز . 22 ــة إىل القضــاء عــى التميي ــادرات الرامي ــم االســرتاتيجيات واملب دع

ضــد املــرأة  بغيــة تحقيــق املســاواة واإلنصــاف ورفــع مســتوى الوعــي 

العــام باملبــادئ والقيــم  اإلنســانية التــي تضمــن حقــوق املــرأة 

ــع؛ ــا يف املجتم ودوره

لحاميــة . 23 الالزمــة  القوانــن  ســن  إىل  الحكومــات  جميــع  دعــوة 

الشــباب واملــرأة وتعزيــز  متكينهــم عــى الصعيــد االقتصــادي وضــامن 

مشــاركتها يف عمليــة صنــع القــرار  عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل 

وضــامن مشــاركتها الكاملــة يف جميــع جوانــب  األنشــطة السياســية 

واالقتصاديــة واالجتامعيــة؛

ــن . 24 ــدين يف املنطقت ــع امل ــامت املجتم ــن منظ ــال ب ــبل االتص ــم س دع

العربيــة  واألفريقيــة تعزيــزًا للعالقــات الشــعبية ودعوتهــا إىل مواصلة 

ــتقرار  ــن واالس ــلم واألم ــز الس ــايب يف تعزي ــا  اإليج ــالع بدوره االضط

واملســاعدة اإلنســانية والتنميــة  وطلــب قيــام مفوضيــة االتحــاد 

األفريقــي واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة  باتخــاذ جميــع 

ــع هــؤالء النشــطاء؛ ــل م ــز التفاع ــة لتعزي الخطــوات الالزم

تعزيــز قــدرات مفوضيــة االتحــاد األفريقــي واألمانــة العامــة لجامعــة . 25

الــدول العربيــة  وتزويدهــام بجميــع الوســائل الروريــة، مبــا يف ذلــك 

ــذ إســرتاتيجية الرشاكــة  ــي،  لتمكينهــام مــن تنفي الدعــم املــايل والفن

األفريقيــة العربيــة وخطــة العمــل  املشــرتكة 2011 – 2016 وكذلــك 

إعــالن الكويــت بفعاليــة؛  

ــم . 26 ــيق ودع ــة للتنس ــة العربي ــة األفريقي ــة ا لفني ــاء اللجن ــم إنش دع

ــائل  ــول مس ــيق ح ــاون والتنس ــز التع ــرى لتعزي ــرتاتيجيات  األخ االس

الهجــرة واملهاجريــن يف  املنطقتــن وتســهيلها مــن أجــل املنفعــة 

ــري  ــد عــن رضورة توف ــن  جدي ــراب م ــن الرشيكــن واإلع ــة ب املتبادل

ــدول  ــم  لل ــم الدع ــن، وتقدي ــة للمهاجري ــة االجتامعي ــن والحامي األم

املنطقتــن  دول  يف  والالجئــن  والنازحــن  للمهاجريــن  املســتقبلة 

ــن؛ ــة اليم ــو وجمهوري ــا فاس ــة  بوركين وبخاص

ــادل املعلومــات للحــد مــن تســلل . 27   إنشــاء مركــز أفريقــي عــريب لتب

ــن.  ــن غــري  الرشعي املهاجري

ترشــيد إقامــة املؤسســات األفريقيــة العربيــة املشــرتكة لتجنــب . 28

ــن  ــن املعنيت ــى املنظمت ــة ع ــاء املالي ــود واألعب ــة يف  الجه االزدواجي

بالتنســيق وتكليــف لجنــة  الرشاكــة األفريقيــة العربيــة باتخــاذ 

اإلجــراءات الالزمــة يف هــذا الصــدد؛

ــذ الفعــال . 29 ــة للتنفي ــرب رضوري ــي تعت ــري الت اتخــاذ اإلجــراءات والتداب

ــاكل املشــرتكة وترشــيدها؛ ــل الهي ــك تفعي لخطــة العمــل مبــا  يف ذل

ــات رصــد ومتابعــة . 30 إضفــاء الصبغــة املؤسســية عــى اجتامعــات آلي

الرشاكــة  األفريقيــة العربيــة وتعزيــز املشــاورات املشــرتكة بــن 

األمانتــن، وإرشاك  التجمعــات شــبه اإلقليميــة يف املنطقتــن يف تنفيــذ 

ــة؛ هــذه الرشاك

  تطبيــق مبــدأ التنــاوب يف اســتضافة القمــة األفريقيــة العربيــة . 31

واالتفــاق، بالتــايل،  عــى عقــد القمــة األفريقيــة العربيــة الرابعــة يف 

أفريقيــا يف عــام 2016؛

ئحرر يف مدينة الكويت يف 20 نوفمرب 2013 
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