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  1 رقم قرارال

  مين العاممفوضية االتحاد األفريقي واأل ةالمشترك لرئيساألنشطة بشأن تقرير 
  ةفريقيوخطة العمل األ العربية ةفريقيالشراكة األ استراتيجية تنفيذعن  عربيةلجامعة الدول ال 

 الثالثة فريقية العربيةألا وقرارات القمة2016 -2014 للفترة ة المشتركةالعربي

 

 فريقية والعربية،األالبلدان قادة نحن 

 مين العام لجامعة الدول العربيةمفوضية االتحاد األفريقي واأل ةالمشترك لرئيساألنشطة تقرير ب حيط علمانإذ 
 2016 -2014 للفترة ة المشتركةالعربية فريقيوخطة العمل األ العربية ةفريقيالشراكة األ استراتيجية تنفيذعن 

 ؛الثالثة إلفريقية العربيةا وقرارات القمة

، في هذا الصدد، ناوعن تقدير  العربيةة فريقيمؤتمرات القمة األلعملية تنفيذ قرارات  ناعرب عن ارتياحوٕاذ ن
  ؛مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربيةالتي تبذلها  لجهودل

كبار و  راءالوز على مستوى لعربية ا الشراكة األفريقية للدول األعضاء في لجنة تنسيق ناعرب عن تقدير نوٕاذ 
  ؛ه عن كثبومتابعت الكويتقمة قرارات مقررات و توجيه تنفيذ على ن يمسؤولال

إنشاء المؤسسات والهياكل المنصوص عليها في لتفعيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة  الحاجة د علىوٕاذ نشدّ 
 ؛العربية ةفريقياأل ممالق قرارات

والقطاع الخاص اإلنمائية مؤسسات المالية للالمشاركة الكاملة بوالعربية، ية فريقالدول األعضاء األندعو .1
تقديم كافة أشكال الدعم المالي والفني الالزم لتنفيذ خطة ، إلى ات الصلةومنظمات المجتمع المدني ذ

 .المقترحة ةالمشترك ةالعربياألفريقية العمل 

تمشيا مع ، العربية ةفريقياأللشراكة امتابعة و لتنفيذ آليات فعالة  تطويرعلى ضرورة ترشيد و  نؤكد .2
 .الدول العربية فريقي وجامعةمفوضية االتحاد األاآلليات واإلطار المؤسسي للشراكة بين 

الالزمة، إلجراءات استكمال ا إلىمفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية  ندعو .3
 :ما يليبخصوص وفقا لقرارات القمة األفريقية العربية، 

القطاعات جميع  العربية فية فريقيآليات الشراكة األشاملة لتفعيل وتعزيز اللدراسة استكمال ا )1(
 ؛والمجاالت ذات االهتمام المشترك
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 ؛العربي المشترك لالستجابة للكوارثاألفريقي عملية إنشاء الصندوق اإلسراع في  )2(

 الهجرة؛حول عربي لتبادل المعلومات فريقي أمركز عملية إنشاء اإلسراع في  )3(

 تنسيقمعني بالعربية فريق عمل بين مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول تشكيل  )4(
 المستدامة؛ التنميةتنفيذ الجوانب االجتماعية ألهداف  عملية

 اإلجراءات تنفيذ لمتابعة الالزمة التدابير جميع اتخاذ العربيةة فريقياأل لشراكةا تنسيق لجنةمن  طلبن .4
 الدول معةلجا العام واألمين اإلفريقي االتحاد مفوضية ةرئيس بين وثيقال تعاونبال أعاله المذكورة

 .عربيةال
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 2 رقم قرارال

  المشتركة فريقية العربيةالمشاريع األ تمويل تنسيقبشأن 
 
 

 فريقية والعربية،الدول ا� قادة نحن

 

مفوضية االتحاد األفريقي واألمين العام لجامعة الدول العربية  ةبتقرير األنشطة المشترك لرئيس حيط علمانإذ 
  ،2016-2011 للفترة العربية المشتركة ةفريقياألعمل الالعربية وخطة األفريقية تنفيذ استراتيجية الشراكة ن ع

إلى تحسين التنسيق والتعاون في تمويل المشاريع واألنشطة المشتركة وخاصة تلك المدرجة  ؤكد الحاجةوٕاذ ن
  :المقترحة المشتركة ةالعربي ةفريقيالعمل األفي خطة 

العربية لدعم تنفيذ خطة العمل  يةفريقالتمويل األ مؤسسات بينلى ضرورة تعزيز جهود التنسيق عد شدّ ن .1
 ،المتفق عليها المشتركة

عقد اجتماعات منتظمة بين إلى مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية  ندعو .2
أفريقيا والبنك  فيالمالية األفريقية والعربية، بما في ذلك المصرف العربي للتنمية االقتصادية المؤسسات 

 2017من عام اعتبارا  ،األخرى المؤسسات المالية اإلقليمية الفرعية األفريقية والعربيةة و اإلفريقي للتنمي
 .المشتركة المقترحة المشاريع األفريقية العربية وتنفيذ تمويل وتنسيق ومتابعة حشدوذلك ل
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  3 رقم قرارال
  ريقيين والعرباألول للوزراء األف مشتركاالجتماع البشأن 

  االقتصاد والتجارة والماليةالمسؤولين عن 
 

  فريقية والعربية،الدول األ قادة نحن

االقتصاد والتجارة والمالية في المسؤولين عن والعرب  ينفريقياأللوزراء لبعقد االجتماع المشترك األول  نرحب
  غينيا االستوائية، ،نوفمبرفي مالبو 21

 اظروف ، مما هيأة غينيا االستوائية على كرم الضيافة والتنظيم الفعاللحكوم امتناننا بالغعن نعرب  .1
 .إيجابية ومواتية لعقد االجتماع

 .توصيات االجتماع المشترك األول لوزراء االقتصاد والتجارة والماليةب حيط علمان .2

على مالية، االقتصاد والتجارة وال سؤولين عنمشترك للوزراء الم عربيأفريقي  دوري اجتماع تنظيمنقرر  .3
تنفيذ المشاريع والبرامج واألنشطة المنصوص عليها في ومراقبة تقييم لهامش القمم األفريقية العربية 

لعربية ة افريقياأللقمة إلى ا، وتقديم التوصيات المناسبة بشأن السياسات المطلوبة المقترحة خطة العمل
 واعتمادها؛بحثها ل

 .القرار تنفيذ متابعة العربية الدول لجامعة العامة انةواألم األفريقي االتحاد مفوضيةن منطلب  .4
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  4 رقم قرارال
  المشترك الثالث العربي بشأن المؤتمر الوزاري األفريقي 

  في الخرطوم، السودان،  المنعقد التنمية الزراعية واألمن الغذائيحول 
  2016نوفمبر  2أكتوبر إلى  31من 

 

 فريقية والعربية،الدول األقادة  نحن

التنمية حول  المشترك الثالثالعربي المؤتمر الوزاري األفريقي  الصادر عن إعالن الخرطومب علما حيطن إذ
  ؛2016نوفمبر  2أكتوبر إلى  31في الخرطوم، السودان، من  المنعقد الزراعية واألمن الغذائي

المشترك العربي  المؤتمر الوزاري األفريقياستضافة على لحكومة جمهورية السودان نا عن امتنان عربن .1
 ؛في إعالن الخرطومالملخصة بنتائج االجتماع  نرحبو التنمية الزراعية واألمن الغذائيحول  الثالث

 ما يلي: على نوافق .2

 التنمية الزراعية واألمن الغذائي؛ المشتركة حول العربية ةفريقياألالتنفيذ الكامل لخطة العمل  )1(

العربية من خالل تعزيز التجارة وجذب االستثمارات و يقية فر األطقتين تسريع التنمية الزراعية في المن )2(
 الضرورية للقطاع الزراعي؛

تحل محل وحدة التيسير سالمشتركة التي  عمللتنفيذ خطة ال ة مشتركةعربية إنشاء آلية تنسيق أفريقي )3(
لذي عقد ا لتنمية الزراعية واألمن الغذائيحول االتي أنشأها المؤتمر الوزاري األفريقي العربي األول 

 تنفيذ خطة العمل المشتركة. ودعم عملها لتسهيل  2010في شرم الشيخ، مصر، في فبراير

 .2025والعربية بحلول عام  ةفريقياأل المنطقتين العمل معا لتحقيق األمن الغذائي في )4(

دعم اليم تقدالعربية واإلقليمية والدولية لة و ألفريقيا للمؤسسات اإلنمائية والتمويلية بيئة مواتيةتهيئة  )5(
 .منطقتينال فيغذائي جل تحقيق األمن الأمن لقطاع الزراعي لالكافي 

األموال الالزمة لتفعيل آلية التنسيق الجديدة وتنفيذ األنشطة السنوية من قبل مفوضية االتحاد توفير  )6(
 .األفريقي وجامعة الدول العربية

وٕازالة جميع ة فريقياألالعربية و ين تالزراعة بين المنطقمجال التكنولوجيا في نقل تسهيل التجارة و  )7(
 .العوائق التي تحول دون زيادة اإلنتاج الزراعي لضمان األمن الغذائي في المنطقتين
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مواصلة تعميق التعاون بين المنطقتين في مجال التنمية الزراعية واألمن الغذائي ومتابعة تنفيذ إعالن  )8(
التنمية الزراعية حول  المشترك الثالثربي العالمؤتمر الوزاري األفريقي  الصادر عن الخرطوم

 .2016نوفمبر  2إلى  أكتوبر 31من  ،السودان، الذي عقد في الخرطوم واألمن الغذائي

 .لمنتجات الزراعية كل سنتينلعربية ة فريقيأتنظيم معارض  )9(
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  5 رقم قرارال
  األفريقي العربي الثقافي المعهدبشأن 

  
  الدول العربية واألفريقية، قادة نحن

وحكوماتنا  ناالعربية وتعزيز عالقات األخوة بين شعوباألفريقية لدور الهام للثقافة في تعزيز الشراكة ا ندرك ذإ
  فريقي العربي؛األالثقافي به المعهد ضطلع أن ينبغي الذي يهام والدور ال

ين من دولة بمشاركة ممثل 2016بنتائج االجتماع الوزاري الذي عقد في الكويت في مايو حيط علما نوٕاذ 
  .لمعهدل وجمهورية مالي وجامعة الدول العربية والمدير العامالديمقراطية  الكويت وجمهورية إثيوبيا االتحادية

المشاورات الجارية بين مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية ب حيط علمانوٕاذ 
  لتوصيات السابقة الصادرة في هذا الصدد؛فقا لو  فريقي العربياأللتعزيز أداء المعهد الثقافي 

  ؛فريقي العربيالثقافي األالمعهد  واجهتلمشاكل المالية والفنية المستمرة التي ا دركٕاذ نو 

جميع الشروط الضرورية لتمكين المعهد من القيام بمهامه على نحو فر تو أنه يجب أن تٕاذ نضع في االعتبارو 
  ؛ةومستدام ابهل موثوق آلية تمويإنشاء فعال، بما في ذلك 

 همادفع كامل مساهماتإلى  مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية حثن .1
تحسين الكفيلة ب السبل والوسائلحول النظامية للمعهد وٕاعداد دراسة شاملة، بالتعاون مع المعهد، 

، بما في ذلك تنويع ستقبلي للمعهدتضمن رؤية واضحة حول الدور المتالتعاون الثقافي المشترك، 
 .أنشطته لتشمل التدريب والدراسات االستراتيجية وتنظيم ورش العمل والندوات والحلقات الدراسية

والعربية  ةفريقياأل الدول األعضاء تكثيف اتصاالته معإلى  فريقي العربيالثقافي األالمعهد  ندعو .2
 .من أجل الترويج لعملهذات الصلة  الثقافية هاومؤسسات

البلدان األفريقية والعربية ومنظماتها إلى تقديم المساعدة الفنية والمالية الطوعية لتمكين  أيضا ندعو .3
 المعهد من القيام بأنشطته بصورة فعالة.

وتقديم تقرير مرحلي  عن كثب متابعة تنفيذ هذا القرار العربيةاألفريقية  لشراكةا تنسيق جنةمن لنطلب  .4
 .ةالخامس ةالعربياألفريقية إلى القمة  ،أداء المعهدن وكذلك ع هنفيذعن ت

 على توسيع نطاق أنشطته وعملياته لتغطية جميع أقاليم أفريقيا. فريقي العربيالثقافي األالمعهد نحث  .5
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  6 رقم قرارال
  ةالخامس فريقية العربيةاأل موعد ومكان انعقاد القمةبشأن 

  
 العربية،فريقية و الدول األ قادة نحن

 

الجانب العربي حان دور قد أنه على تفق نفريقية العربية و بدأ التناوب في استضافة القمة األمب سترشدإذ ن
  .خامسةال العربية ةفريقياألالستضافة القمة 

 .الخامسة العربية ةفريقياأل بعرض المملكة العربية السعودية استضافة القمةمع التقدير  نرحب .1

 ةفريقياألالمملكة العربية السعودية الستضافة القمة قبول عرض عة الدول العربية جامر ابقر  نرحب أيضا .2
 . 2019، المملكة العربية السعودية في في الرياض الخامسة العربية

 التدابير جميع اتخاذ العربية الدول لجامعة العام واألمين األفريقي االتحاد مفوضية ةرئيس مننطلب  .3

 المضيف البلد مع ة، بالتعاونالخامس ةالعربي األفريقية القمةح تنظيم نجا لضمان الالزمة
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  7رقم  قرار
  عربية مشتركة –بشأن وضع خطة عمل أفريقية 

2017 – 2019/2021   
  

  ،قادة البلدان األفريقية والعربية نحن

  وسة؛ الواردة في إعالن مالبو الذي اعتمدته القمة إلى إجراءات ملمااللتزامات ترجمة  ضرورةب إذ نذكر

العربية الثانية المنعقدة ، التي اعتمدتها القمة األفريقية 2016 -2011ن خطة العمل المشتركة بأوٕاذ نذكر 
، قد أعاقتها تحديات مختلفة تضمنت من بين أمور أخرى، عدم توفير  2010، ليبيا في أكتوبر في سرت

لمتابعة، وعدم مشاركة القطاع الخاص مما الموارد المخصصة لتنفيذ الخطة وعدم وجود آليات فعالة للتنفيذ وا
خطة  من أجل ضمان نجاح الحاجة إلى التغلب على مثل هذه التحدياتو نؤكد ساهم في عدم تنفيذها؛ 

  ؛ المقترحةالمشتركة  ملالع

ة عمل الشراكة األفريقية العربية من كونها مجرد برامج ثنائية إلى طتجاه خاعلى ضرورة تحويل د وٕاذ نشدّ 
على نحو ملموس عددا  فيدُ مشاريع إقليمية وقارة وكذلك من مجرد عملية إلى تعهدات أكثر تحديدا تُ برامج و 

  ؛ المنطقتين أكبر من بلدان ومواطني

ضرورة إعادة توجيه خطة العمل األفريقية العربية المشتركة نحو برامج ومشاريع إقليمية تعود  وٕاذ نؤكد على
  ن. بالمنفعة على بلدان وشعوب المنطقتي

بجهود األمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية االتحاد األفريقي في إعداد مشروع خطة  نقر -1
 .)2019/2020- 2017العمل األفريقية العربية المشتركة (

لكبار  تنظيم خلوةرئيسة مفوضية االتحاد األفريقي واألمين العام لجامعة الدول العربية نطلب من  -2
 مل المقترحة.المسؤولين حول خطة الع

خطة استكمال رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي واألمين العام لجامعة الدول العربية  من أيضا نطلب -3
للشراكة األفريقية العربية في  للمجلس الوزاري المشتركوتقديمها إلى دورة استثنائية  عمل مشتركة

 .) من تاريخ اعتماد هذا القرار6( غضون فترة ال تتجاوز ستة أشهر

أشهر من  )6( من مجلس وزراء الخارجية المشترك عقد دورة استثنائية في غضون ستةكذلك طلب ن -4
 ، العتماد خطة العمل؛ رتاريخ صدور هذا القرا
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 قرار رقم 8
 بشأن إدانة قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب

  للواليات المتحدة األمريكية1
 

  نحن قادة البلدان االفريقية والعربية، 
 

وكافة الصكوك  ريقيإلى ميثاق األمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، والقانون التأسيسي لالتحاد االف دإذ نستن
  ؛في إطار القانون الدولي تؤكد على مبدأ سيادة الدول وحصانتها يالدولية الت

ضد  األمريكي العدالةقانون عتماد"بعد اإلى البيانات الصادرة عن عدد من الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية  وٕاذ ُنشير
  "؛ُرعاة اإلرهاب

 
 اإلرهاب في كافة أشكاله ومظاهره، ومؤيديه ورعاته.ندين بشدة  -1
وفق ميثاق  حسبما يقره القانون الدولي، التزام الدول األعضاء وتمسكها بمبدأ سيادة وحصانة الدول من جديد نؤكد -2

 .فريقيلقانون التأسيسي لالتحاد األة، وااألمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربي
لتشـريع المحلـي فـرض امن أن "قانون العدالة األمريكي ضـد رعـاة اإلرهـاب" يرمـي إلـى  نعرب عن انشغالنا العميق -3

، مــن جملــة أمــور أخــرى، وهــو مــا يعتبــر إســاءة اســتخدام واضــحة للواليــة علــى الــدول والكيانــات األخــرى األمريكــي
 القضائية العالمية.

من  ونحذرفي إطار القانون الدولي  الذي ينتهك مبدأ سيادة وحصانة الدول "العدالة ضد ُرعاة اإلرهاب"نونقا ندين -4
 سلبًا على أنماط العالقات بين الدول. تأثيره

يهــدف إلــى توســيع تطبيــق القــوانين المحليــة ألي دولــة خــارج  أي تشــريع بمــا فــي ذلــك، ،رفضــنا ألي محاولــةنؤكــد  -5
 طنية.واليتها القضائية الو 

قائمـة التـي رفضنا ألية محاولة تتنـافى مـع القـانون الـدولي، وأحكـام ميثـاق األمـم المتحـدة والقواعـد النؤكد من جديد  -6
 تحكم العالقات بين الدول.

طبقــا واجتثاثــه مــن جــذوره،  فــي كافــة أشــكاله رهــاببمكافحــة اإلاتنــا الجماعيــة والفرديــة التزامأيضــا  مــن جديــد نؤكــد -7
 مكافحــة اإلرهــاب وفــقفــي  يعلــى أهميــة التعــاون الــدولد وُنشــدّ الدوليــة واإلقليميــة ذات الصــلة، للصــكوك القانونيــة 

 .الصلة االتحاد االفريقي، وجامعة الدول العربية ذاتو قرارات األمم المتحدة، و  القانون الدولي
رعية القــانون مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة إلــى الســعي للتوصــل إلــى قــرار بشــأن عــدم شــنــدعو  -8

 الدولي. ألنه يتنافى مع القانونالمذكور 
                                                 

  تحفظ أبدته جمھورية العراق   1
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  9رقم   قرارال
  بشأن المطالبة بالرفع الفورى للعقوبات األمريكية ضد السودان

  
  

  ، قادة البلدان األفريقية والعربية نحن
  

التي ية مواقف وقرارات االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية المتصلة برفض العقوبات األحاد إذ نستذكر
  ؛ ظلماً جمهورية السودان على الواليات المتحدة فرضتها 

  
الشعب  ضرارها الفادحة بمصالحألتلك العقوبات األحادية و السلبي التأكيد على األثر  وٕاذ نعيد مجددا

  ؛ السوداني وحقه في التنمية
  

 متحدة الذي يدعو إلى احتراممم الالعقوبات األحادية تخالف القانون الدولي وميثاق األإلى أن تلك وٕاذ نشير 
  حل الخالفات بالطرق السلمية؛كذلك خيارات الدول وعدم التدخل في شؤونها و 

  
 الدول إلى الرسالة المشتركة التي وجهتها رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي واألمين العام لجامعةوٕاذ نشير 

جية األمريكي والتي أعربت عن رفض تلك وزير الخار التعاون االسالمي إلى العربية واألمين العام لمنظمة 
  العقوبات وطالبت برفعها فورًا؛ 

  

 حادية ؛األعقوبات من آثار ال في معاناتهان نا مع جمهورية السودنعن كامل تضام نعرب -1

 شعب السودان؛ على حادية األمريكية وأضرارها الخطيرة اآلثار السلبية للعقوبات األ نؤكد مجددا -2

المتحدة األمريكية إلى رفع تلك العقوبات دون إبطاء لتمكين السودان من حكومة الواليات ندعو  -3
 التنمية. جهودو الوطن مواصلة عملية بناء 
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  10 رقم قرار
  بشأن مبادئ ومعايير المشاركة في اجتماعات 

  األفريقية العربيةوأحداث الشراكة 
  

  ؛ قادة البلدان األفريقية والعربيةنحن 

والعشرين  السابعةالصادر عن الدورة العادية  EX.CL/DEC.877 (XXVII)بالمقرر إذ نحيط علمًا 
والذي أجازه مؤتمر االتحاد األفريقي المنعقد في جوهانسبيرج، جنوب  للمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي

الحق الكامل لجميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في المشاركة على مجددًا أفريقيا، بخصوص التأكيد 
  ؛ التحاد األفريقي صاحب مصلحة فيهااعتبر في كافة االجتماعات التي ي

بإعالن نواكشوط الصادر عن الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول وٕاذ نحيط علمًا أيضا 
ادئ وفقًا للمب في ماالبو، العربية الرابعة –العربية على مستوى القمة، والذي يرحب بعقد القمة األفريقية 

  .2013والكويت  2010في سرت العربيتين  –والمعايير المعتمدة خالل القمتين األفريقيتين 

من مفوضية االتحاد األفريقي وأمانة جامعة الدول العربية الدخول في مناقشات بناءة لتحديد نطلب  .1
 –ريقية مبادئ ومعايير مقبولة وملزمة على نحو متبادل بشأن االجتماعات المشتركة للشراكة األف

 العربية بصورة تعكس مصالحهما المتبادلة وٕامكانيات عالقاتهما االستراتيجية ؛ 
من مفوضية االتحاد األفريقي وأمانة جامعة الـدول العربيـة تقـديم توصـياتهما إلـى اجتمـاع  نطلب أيضا .2

  . استثنائي مشترك لوزراء الخارجية يتم االتفاق عليه من قبل المنظمتين في المستقبل القريب


