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والعربيااة الممعمعااي  فااة القماة ا فريقيااة العربيااة الثالثااة فااة  األفريقيااةالبلادا  قاااد   نحنن 
العااااة عنعقااااد ع اااات  2013نااااوفمبر  20و  19ة الكويااااتل دولااااة الكويااااتل يااااومة مديناااا

 شعار: "شركاء فة العنمية وا سعثمار"؛
المااابر ال اابا   مياار  األ ماادعاا  امعناننااا ل ااا و الساامو الشااي   اابا   إذ نعنن   

ما بذله م  مهاود  اادقة لااما  نماا  انعقااد القماة ا فريقياة كل ويت على كدولة ال
ذ الثااة العربيااة الث سااموا المعروفااة والع امااه  مااة نااه بلااال  ك تنن  نننن   ى ننو نحننو وإ 

 الثابت سع ر  العالقات ا فريقية العربية عقدمًا كبيرًا فة كافة المما ت؛
ذ نث    ونعبر عا  شاكرنا وعقاديرنا الباالض ل اار   اا و السامو  ميار الابالد عاليا  وإ 

كوياااات علااااى مبادرعااااه الكريمااااة الشااااي   اااابا  األ مااااد المااااابر ال اااابا ل  مياااار دولااااة ال
والمعباار  عاا  نيمااا  سااموا بعع ياا  الععاااو  العربااة األفريقااة فااة كافااة الممااا ت والعااة 
عمثلاات فااة عوميااه سااموا لل ااندوق الكااويعة للعنميااة ا قع ااادية العربيااة بعقاادي  قاارو  

علاى مادا السانوات ال ماس القادماةل  مريكة ميسر  للدول األفريقية بمبلض مليار دو ر 
 االل السانوات القادماة  مريكاة مبلاض ملياار دو ر ب واما  ا ساعثمار كذلك اسعثمارو 

فة الدول األفريقية مع العركي  على البنية الع عيةل وذلك بالععااو  والعنسايق ماع البناك 
 .الدولة والمؤسسات الدولية األ را

ذ نع    ض ملياو  ع   الص العقدير لع  يص دولة الكويت مائ   مالية سنوية بمبلوإ 
باساا  المر ااو  الاادكعور عباااد الاار م  السااميأل العااة ع  ااص ل ب اااا   مريكااة دو ر 

 العنموية فة  فريقيا ع ت نشراف مؤسسة الكويت للعقد  العلمة. 
ذ نع     ياا ع  بالض امعنانناا ل كوماة وشاعو الكويات علاى  لااو  ا ساعقبال وكار  وإ 

ة يااة والمواعيااة لعقااد القمااة ا فريقياامابالااايافة والعنمااي  اللعااال الااذظ ويااال المااروف ا ي
 العربية الثالثة؛

ذ نهنننننن و  ا ع ااااااد ا فريقاااااة   علالاااااه بالاااااذكرا ال مساااااي   نشااااااء منمماااااة الو اااااد   إ 
با  علاال بهاذا ال اد  العااري ة الهاا  فاة عاااري   ون حن ا فريقياة/ ا ع ااد ا فريقاةل 

 افريقيا؛
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ذ نجننننن   فاااااة القاااااانو  كة المن اااااوص عليهاااااا بالمبااااااده واألواااااداف المشاااااعر الع امناااااا  وإ 
الاااادول العربيااااة وبعع ياااا  مباااااده القااااانو  وميثاااااق مامعااااة  األفريقااااةلالع اااااد األساسااااة 

ا عرا  الساياد  الوألنياة للادول لمع د ل  ا ة المبااده المععلقاة باالدولة وميثاق األم  ا
ذ ننك  وسالمعها ا قليمية وعد  العد ل فة شؤونها الدا ليةل  ياة  قاوق الع امناا ب ماوإ 

المشااااعركة للمساااااومة   واااادافناا نسااااا  وا عاااارا  القااااانو  ا نسااااانة الاااادولة نلااااى مانااااو 
 ا سعقرار والعنمية والععاو  العالمة؛و السل  ا يمابية فة 

ذ ننكنن   نن  ج  نن  علااى  ساااس  والمنألقااة العربيااةالع امنااا بعع ياا  الععاااو  بااي  افريقياا  وإ 
ى العاادل والسااال  واألماا  الاادوليي ل  لااام علااالشااراكة ا سااعراعيمية العااة عسااعى نلااى ال

ونعاارو عاا  بااالض انشاااالنا ن اء الع ااديات العااة   عاا ال قائمااة نعيمااة الن اعااات وانعاادا  
 األم  وا سعقرار فة بع   م اء منألقعنا؛

ذ ن  ك  ل نا المععدد  ب ك  المارافيا والعاري  والثقافة؛اعالقاعنا وم  وإ 
ذ نعنننن   ىنننن    قع ااااادية الععاااااو  فااااة الممااااا ت السياسااااية وارغبعنااااا فااااة عع ياااا  وإ 

 ؛الععاو آلية  انعما  وا معماعية والثقافية و ر نا على
ذ نجنن   العااة عوامااه وا  الااة العوائااق الع امنااا بموا االة مهودنااا فااة الع اادظ للع ااديات  وإ 

وفقاااًا للم اااالت المشاااعركة مااا   مااال عع يااا  عنشااايأل وعألاااوير الععااااو  ا فريقاااة العرباااة 
 المنألقعي ؛بلدا  العة ععوق العالقات بي  المرعك ات 

ذ ننكننن  تمننن   ن   العااااام  مناااوو مناااوول و يااااًا   الععااااو  االمشاااعرك علاااى عع ياااوإ 
 –العالقااات ا فريقيااة وال ااداقة بااي  دولنااا وشااعوبنا بايااة ع قيااق عأللعااات شااعوبنا لعع ياا  

 العربية القائمة على مباده المساوا  والم ل ة وا  عرا  المعبادل؛
بالعقاااد  الاااذظ   ر عاااه البلااادا  ا فريقياااة والعربياااة فاااة ال لاااام علاااى السااال   ذ ن حننن وإ  

 وا سعقرار نلى مانو عع ي  ا عرا   قوق ا نسا  وال ك  الرشيد فة المنألقعي ؛
عاااا  عقااااديرنا لاااادور لمنااااة العشاااار  ماااا  رؤساااااء الاااادول وال كومااااات فااااة ا ع اااااد  نعنننن  

 عوافاقل ن اال  األما  المع اد  فاة نألاار األفريقة لدع  وعع يا  الموقاف األفريقاة  او 
عال  سرت؛ لوينةني    وا 
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باااال  علاااى مساااعوا القماااة نر اااو بانشااااء م كماااة عربياااة ل قاااوق ا نساااا ل وقااارار مملاااس المامعاااة 
لهااذا الم كمااة األماار الااذظ يععباار دعمااًا لمنمومااة العماال العربااة فااة  اً عكااو  مملكااة الب ااري  مقاار 

و مايااااة وااااذا ال قااااوق فااااة نألااااار ماااا  سااااياد  القااااانو  ممااااال  قااااوق ا نسااااا ل وعع ياااا ًا   عاااارا  
 ة الدولية ل قوق ا نسا ؛ية ومباده القانو  الدولة والشرعوالمواثيق الدول

ذ  والمريماة و اورا   شاكالها روااو بممياع  ممددًا ندانعناا ال ا ماة فاة موامهاة ننك وإ 
فااة ذلااك رفاا   بماااوا عمااار بالم اادراتل والقر اانة  لالعااابر  لل اادود الوألنيااة المنممااة

ذ ننكنن   نن  ج  نن ل والبشاار وا عمااار غياار المشااروع باألساال ةدفااع اللديااة لبروااابيي    وإ 
ع امنااا بالعماال معااًا فااة وااذا ال اادد وعع ياا  الععاااو  والعنساايق بااي  البلاادا  ع ااميمنا وال

 األفريقية والعربية فة وذا الشال ؛
ا روااو  ات األمنياة لمكاف اة امة البلدا  العربية واألفريقية نلى عبادل المعلوما وننك 

فاااة ممياااع  اااورا و شاااكالهل ونناااوا عالياااًا بالااادور الم اااورظ الاااذظ يااااأللع باااه المركااا  
 ومقرا الم ائر؛ ا رواواألفريقة للب و  والدراسات فة ممال مكاف ة 

 ااد  ال ارمي  الشاريلي  بمبلاض مائاة ملياو  الملك عبد اهلل ب  عبد الع يا  بعبرع  ن ح 
 رك  األم  المع د  لمكاف ة ا رواو؛دو ر  مريكة لم

ذ ننك   ع ميمنا القوظ علاى الع ادظ ب ا   ل ساباو المذرياة للن اعاات والعناف فاة وإ 
المنألقعااااي  ا فريقيااااة والعربيااااة بهاااادف عااااوفير بيئااااة مالئمااااة   دوااااار ورفاويااااة شااااعوو 

 المنألقعي ؛
ذ نضع في إالىتب   ويكلياة  العربياةوالمنألقاة    ع ديات عمالاة الشاباو فاة افريقياا  وإ 

بال اماااة نلاااى موا ااالة المهاااود الرامياااة نلاااى وااااع السياساااات  ونقننن فاااة المقاااا  األول 
الداعمة للنمو ا قع ادظ واععماد السياسات المالية العة م  شالنها ااما  ا ساعدامة 
وذلاااك لعع يااا  سياساااات القاااااء علاااى اللقااارل بماااا فاااة ذلاااك بااارام  األواااداف العنموياااة 

 ؛2015ية لما بعد العنم و مند ل للية 
ذ نثنننني العااااة  الثالثاااةا قع اااادية وا معماعيااااة  العنمويااااة:علااااى قااارار القمااااة العربياااة  وإ 

 يااااد  ب القاااااةل 2013فاااة ينااااير المملكاااة العربياااة الساااعودية  –الرياااا  عقااادت فاااة 
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الم ااارف العربااااة % بماااا فاااة ذلااااك 50المؤسساااات الماليااااة العربياااة بنساااابة ر س ماااال 
 ل ونقدر دور الم رف فة عع ي  العنمية فة  فريقيا؛ فريقياللعنمية ا قع ادية فة 

ذ ن حنن  بالادع  الااذظ قدمااه ال اندوق العربااة للمساااعد  اللنياة للبلاادا  ا فريقيااة نلااى  وإ 
ة الملواية وم علف مكاعبها ا قليمياة مثال مشاروع ب ا  وعألاوير ال باوو الاذائياة فا

 ؛المناألق شبه القا لة )سافمراد(
ذ نالحظ وانعدا  األما  الااذائة يشاكال  عقباة  ساساية عاؤدظ نلاى و  الاذائية    اللم وإ 

 علاق  واع بع  شرائت الممعمع المسعاعلة   ال؛
ذ نعنن   ىنن  دعمنااا الكاماال لع قيااق العكاماال ا قليمااة ماا   ااالل  ياااد   ماا  العمااار   وإ 

ه    وا سعثمار بي  افريقيا والعال  العربة وععميق عكامل السوقل األمر الاذظ ما  شاالن
العنميااااة ا قع ااااادية المسااااعدامة والعنميااااة ا معماعيااااة مهااااود كبياااارًا فااااة  نسااااهاماً يسااااه  

المعكاملة مثل عوفير فارص العمال وال اد ما  اللقار وعادفق ا ساعثمار المباشار والعنمياة 
 ا قليمي  فة ا قع اد العالمة بشكل  فال؛المعمل  دماجا و ال ناعية 

العربياااة و ألاااة العمااال المشاااعركة  –اكة ا فريقياااة نساااعراعيمية الشااار  علاااى  ومياااة ننكننن 
ذ ننكن   ن   فاة ليبياا 2010قمعناا الثانياة فاة   اللالعة اععمدت  2016 – 2011 وإ 
 الع امنا بالععميل بعنليذ ا سعراعيمية وال ألة؛ ج   

ذ نع ننن  إكتدك ننن   علاااى ال اماااة نلاااى عع يااا  دور ومشااااركة القألااااع ال ااااص والممعماااع وإ 
فااااة ع ألاااايأل وعنليااااذ الباااارام  كااااذلك و  فااااة العنميااااة ا قع ااااادية افااااة منألقعينااااالماااادنة 

 والمشاريع المشعركة؛
   ي: إتفقن  ى و   

 وعوثياااقالعربياااة و  األفريقياااةالبلااادا  باااي  مناااوو و  –مناااوو بالععااااو   إكنهنننو  -1
ال يااااارات عكثيااااف ل ماااا   ااااالل المنألقعااااي العالقااااات بااااي   كومااااات وشااااعوو 

 ؛على مميع المسعوياتشاورات والم
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العالقاااات الدبلوماساااية والقن ااالية باااي  البلااادا  األفريقياااة والعربياااة مااا   تعز نننز -2
 ااااالل المشاااااورات المنعممااااة بااااي  البعثااااات الدبلوماسااااية المععمااااد  لاااادا األماااا  
المع اااااد  والمنمماااااات ا قليمياااااة والدولياااااة األ ااااارا فاااااة  دياااااس  باباااااا والقااااااور  

عنسايق  وبروكسل ومنيف وواشنأل  ونيويورك م  بي  مد    را وذلك بهادف
 ا  المشعركل المواقف وواع سياسات مشعركة بشال  القاايا ذات ا وعم

نلى نيماد عسويات سلمية لال مات السياسية فة  مميع األألراف المعنية ىوة  -3
 ؛المنألقعي 

عااد   ى   -4 والعنمياة فاة فعار  ماا بعاد  األعماارالعقاد  الم ار  فاة بنااء الساال  وا 
لمعنيااااة علااااى موا اااالة وعع ياااا  البلاااادا  ا وتشننننج عالن اعااااات فااااة المنألقعااااي  

الممعماااع الااادولة ومؤسساااات العمويااال الدولياااة لمسااااعد  واااذا و ىنننوة مهودواااا 
البلااادا  مااا   اااالل ع لياااف عاااوء الاااديو  عليهاااا ورفاااع العقوباااات ا قع اااادية 

 الملرواة على بعاها؛

والعنسااايق باااي  البلااادا  ا فريقياااة والعربياااة لمكاف اااة ا روااااو  تعز نننز إكتعننن و  -5
 للمريمااةبمااا فااة ذلااك عمااري  دفااع اللديااة لبروااابيي  والع اادظ   شااكالهيااع بمم

دع  للمهااود الدوليااة فااة المنممااة العااابر  لل اادود الوألنيااة وعقاادي  الم يااد ماا  الاا
 وذا ال دد؛

بشد  األعمال ا روابية وعمليات العهريو بكافاة  شاكاله فاة  فريقياا وفاة ن     -6
عنهااا  تل وال اا راءل والعااة نممااالمنألقااة العربيااة و ا ااة فااة منألقااة السااا 
العربياة نلاى عاليياد البلادا  األفريقياة و األ مة ال ألير  العة عشاهدوا ماالة ودعاو  

 عنليذ ا سعراعيمية المعكاملة ل م  المع د  فة السا ل.

الشاامل لمنموماة األما  المع اد  بماا فاة  با  اال ا لع ا  القاوظ  إى  ة تدك   -7
كثار  و  نقليميااً  اً العاالمة ال االة ومعلاه معوا نا ذلك مملس األم  لايعكس الواقاع

ل والدعو  نلى عنسيق مواقف المانبي  فة واذا ال ادد فعاليةديمقراألية و و  عد ً 
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مملاس  اتبالنسابة لالع ااد األفريقاة وقارار   لاوينةني عوافاقواأل ذ فة ا ععباار 
 مامعة الدول العربية ذات ال لة؛ 

بلاادا  األفريقيااة والعربيااة لعشااميع ال الشااروأل الااارورية فااةواااع  علااىنتفنن   -8
ال اماة نلاى  عا  ذلاك فااالً ةل واألفريقي ةالعربيفة البلدا  وعسهيل ا سعثمار 

 ياااد   ماا  عاادفقات العمااار  وا سااعثمار بااي  المنألقعااي  ودعاا  مبااادرات العنميااة 
مااا    ال اااناعية ال الياااة باياااة ال اااد مااا  اللقااار و لاااق فااارص العمااال للماااواألني

 الشباو؛

ا سااعثمار فااة ممااال الألاقااةل بمااا فااة ذلااك وعسااهيل عاااو  وعشااميع الع تعز ننز -9
ا شعراك فة عألوير م ادر ألاقة مديد  ومعمادد  وعشاميع ا ساع دا  اللعاال 
للمااااوارد الألبيعيااااة وعوساااايع نألاااااق الو ااااول نلااااى  اااادمات ألاقااااة موثااااوق بهااااا 

 ؛المنألقعي و ديثة بالسعار معقولة فة 

العامااااة لمامعااااة الاااادول العربيااااة  ملواااااية ا ع اااااد األفريقااااة واألمانااااة ننننن ىو -10
فرياااق عماااال القائماااة فااااة المنألقعاااي  لعشااااكيل  ناديق الماليااااةالمؤسساااات وال اااو 
العربياة المشاعركة بماا فيهاا  ألاة األفريقية عنليذ المشروعات مهودوا ولعنسيق ل

 ؛2016 – 2011العمل المشعركة 

معااًا  مواقلنااا فااة الملاواااات المععاادد  األألااراف  ااول العمااار  والعماالتنسنن    -11
مااا   مااال ع قياااق نعاااائ  معوا ناااة مااا   اااالل الماااؤعمر الاااو ارظ العاساااع لمنمماااة 

 ااول ل 2013العمااار  العالميااة المقاارر عقاادا فااة بااالةل نندونيساايا فااة ديساامبر 
عيساير العماار  والمواناو المععلقاة بال راعاة لااما  ر مااة ا مكانياات المعا اة ل

لمععلقاااة بالمعاملاااة ال ا اااة نماااوًا نلاااى ماناااو األ كاااا  اللبلااادا  األقااال مقبولاااة 
 والعلايلية ل الت البلدا  النامية؛

العربااة لعع ياا  دور ومشاااركة القألاااع  –المنعاادا ا قع ااادظ األفريقااة  تعز ننز -12
 ا قليمي  فة عملية الشراكة؛ فةال اص ومنممات الممعمع المدنة 
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المؤسسات المالية األفريقية والعربية وكذلك    او الم ل ة اآل ري   ن ىو -13
نلاى دعا  العماار  باي  بما فة ذلك القألااع ال ااص والممعماع المادنة المعنيي  

-2011دول المنألقعاااااي  األفريقياااااة والعربيااااااة ألبقاااااًا ل ألاااااة العمااااال المشاااااعركة 
 ؛2016

غااارف العماااار  وال اااناعة وكاااذلك مؤسساااات القألااااع ال ااااص األفريقياااة  نننن ىو -14
مااراء مشاااورات منعممااة بايااة ع ع ياا  عالقااات والعربيااة نلااى عقااد امعماعااات وا 

   العمل بينها؛

باسعاافة المملكة الماربية للدور  الساابعة للمعار  العماارظ العرباة إكت ح    -15
عنماااي  المعااار  األفريقاااة   ىننن ل و2014ماااارس  23نلاااى  19األفريقاااة مااا  

والقيااااا   ةوالعربياااا األفريقيااااة المنقألعااااي العربااااة ماااار  كاااال ساااانعي  بالعناااااوو بااااي  
 المنألقعاي شميع القألاعي  العا  وال اص فاة بالنشألة   را لعع ي  العمار  وع

 مثل وذا النشاألات؛ لعنمي  الع ايرعلى المشاركة بلاعلية فة 

ال كوماااات والقألااااع ال ااااص والممعماااع المااادنة فاااة المنألقعاااي  نلاااى  تشنننج ع -16
 الع بدور رئيسة فة النهو  بال راعة؛ا األ

يااة ال راعياة واألماا  الععاااو  فاة المسااائل المععلقاة بالعنميااة الريلياة والعنم تعز نز -17
الاااااذائة. وفااااة وااااذا ال ااااددل نهنااااس المملكااااة العربيااااة السااااعودية علااااى نمااااا  
اسعااااافعها لالمعمااااع الاااو ارظ األفريقاااة العرباااة الثاااانة  اااول ال راعاااة واألمااا  

 ؛2013 كعوبر  2فة الريا  فة الذظ عقد الاذائة 

عربياااااة واألماناااااة العامااااة لمامعاااااة الاااادول الملوااااااية ا ع اااااد األفريقااااة   ىننننوة -18
المؤسسات المالية األفريقية والعربية والقألااع ال ااص نلاى العمال بالععاو  مع 

ل مااع العركياا  علااى فااة كااال المنألقعااي  لاادع  عنليااذ باارام  عألااوير البنيااة الع عيااة
وعكنولوميااا والمياااا وال اارف ال اا ة وا ع ااا ت الساالكية والالساالكية النقاال 

 المعلومات وا ع ا ت؛
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ال ا اااة بالعباااادل الثقاااافة العاااة عرماااة نلاااى عع يااا  القاااي   بااارام  الععااااو   ىننن  -19
بافععاا  مركا  الملاك عباد  وإكت ح ن  ة بي  الشعوو األفريقية والعربية؛المشعرك

ودعاو  الادول األدياا  والثقافاات لل اوار باي   عبااع العاالمة ب  عباد الع يا  اهلل 
 ؛مع المرك األعااء للععاو  

ععاااو  فااة ممااال الععلااي  وباارام  الب اا  العالكيااد علااى ااارور  عع ياا  ال تج  نن  -20
الي  ماا   ااالل عنمااي   نشااألة العلمااة وعقاساا   فااال العمااارو فااة وااذي  المماا

 مشعركة؛

واع برام    ية معكاملة مع بارام  العنمياة. وفاة واذا ال اددل  نوإف  ى و -21
نؤكااااد ماااا  مديااااد الع امنااااا باااااما  و ااااول اللئااااات المسعاااااعلة نلااااى األنااااواع 

األدوياااة. وعلياااهل فانناااا نؤياااد المباااادرات الرامياااة نلاااى  األساساااية والاااارورية مااا 
ندمااااج سياساااات مكاف اااة األمااارا  الوبائياااة )المالرياااا والسااال وفياااروس نقاااص 
المناعااة البشاارية/ ا يااد ( واألماارا  غياار السااارية فااة باارام  الععلااي  وا عااال  

 وعوعية الممهور؛

عميياا  اااد الماار   ا سااعراعيميات والمبااادرات الراميااة نلااى القااااء علااى ال  ىنن  -22
بايااة ع قياااق المساااوا  وا ن ااااف ورفااع مساااعوا الااوعة العاااا  بالمباااده والقاااي  

 ا نسانية العة عام   قوق المر   ودوروا فة الممعمع؛

الماااار   الشاااباو و مميااااع ال كوماااات نلاااى ساااا  القاااواني  الال ماااة ل مايااااة   ىنننوة -23
لياة  انع على ال عيد ا قع ادظ واما  مشااركعها فاة عم عمكينه وعع ي  

القااارار علاااى قاااد  المسااااوا  ماااع الرمااال وااااما  مشااااركعها الكاملاااة فاااة ممياااع 
 موانو األنشألة السياسية وا قع ادية وا معماعية؛

فاااة المنألقعاااي  العربياااة سااابل ا ع اااال باااي  منمماااات الممعماااع المااادنة  ىننن   -24
 باادورواألالع ااانلااى موا االة ا عع ياا ًا للعالقااات الشااعبية ودعوعهااا واألفريقيااة 

يماااابة فاااة عع يااا  السااال  واألمااا  وا ساااعقرار والمسااااعد  ا نساااانية والعنمياااة ا 
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وأللااو قيااا  ملواااية ا ع اااد األفريقااة واألمانااة العامااة لمامعااة الاادول العربيااة 
 باع اذ مميع ال ألوات الال مة لعع ي  العلاعل مع وؤ ء النشألاء؛

معاة الادول العربياة قدرات ملواية ا ع اد األفريقة واألماناة العاماة لما تعز ز -25
وع ويااادوما بممياااع الوساااائل الااااروريةل بماااا فاااة ذلاااك الااادع  الماااالة واللناااةل 

و ألاااااة العمااااال العربياااااة لعمكينهماااااا مااااا  عنلياااااذ نساااااعراعيمية الشاااااراكة األفريقياااااة 
 وكذلك نعال  الكويت بلعالية؛ 2016 – 2011المشعركة 

ا سااااعراعيميات ننشاااااء اللمنااااة اللنيااااة األفريقيااااة العربيااااة للعنساااايق ودعاااا   ننننن ى  -26
 اااااول مساااااائل الهمااااار  والمهاااااامري  فاااااة والعنسااااايق األ ااااارا لعع يااااا  الععااااااو  

المنألقعااي  وعسااهيلها ماا   ماال المنلعااة المعبادلااة بااي  الشااريكي  وا عااراو ماا  
  وال ماية ا معماعياة للمهاامري ل وعقادي  الادع  مديد ع  ارور  عوفير األم

مئاي  فاة دول المنألقعاي  وب ا اة للمهاامري  والناا  ي  والال المساعقبلةللدول 
 بوركينافاسو وممهورية اليم ؛

علااى ننشاااء مركاا   فريقااة عربااة لعبااادل المعلومااات لل ااد ماا  عساالل إالتفنن    -27
 المهامري  غير الشرعيي .

نقاماااة المؤسساااات األفريقياااة العربياااة المشاااعركة لعمناااو ا  دوامياااة فاااة ت شننن    -28
نيعاااي  بالعنسااايق وعكلياااف لمناااة المهاااود واألعبااااء المالياااة علاااى المنممعاااي  المع

 الشراكة األفريقية العربية باع اذ ا مراءات الال مة فة وذا ال دد؛

ا مااراءات والعاادابير العااة عععباار ااارورية للعنليااذ اللعااال ل ألااة العماال  إتخنن ذ -29
 ؛وعرشيدواالهياكل المشعركة  علعيلبما فة ذلك 

عاااة الشاااراكة علاااى امعماعاااات آلياااات ر اااد ومعاب إضنننف ل إكمنننبؤس إك نسسننن س -30
شااااااراك األفريقيااااااة العربيااااااة وعع ياااااا  ا لمشاااااااورات المشااااااعركة بااااااي  األمااااااانعي ل وا 

 العممعات شبه ا قليمية فة المنألقعي  فة عنليذ وذا الشراكة؛
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مبااد  العناااوو فااة اسعاااافة القمااة األفريقيااة العربيااة وا علاااقل بالعااالةل  تطب نن  -31
 ؛2016يا فة عا  الرابعة فة  فريق على عقد القمة األفريقية العربية

 2013نوف ب   20ح   في    نس إككو ت في 
 


