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 القمـة األفريقيـة العربيـة الثانيـة
 الجماهيرية العظمى –سرت 

10/10/2010 

 رتـالن سـإع
 ـــ

 

 سرتالمنعقدة في  األفريقية العربية الثانية المجتمعون في قمتنا لدول األفريقية والعربيةحن قادة ان
 ؛10/10/2010في  الشعبية االشتراكية العظمى، بالجماهيرية العربية الليبية –

ذ نؤكد قامة حرصنا على  وا  تعزيز العالقات بين اإلقليمين األفريقي والعربي وزيادة التعاون بينهما وا 
 الدولي والتنمية لشعوب المنطقتين؛شراكة إستراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة والسلم واألمن 

ذ نؤكد إلتحواد األفريقوي لموضوية ا القوانون التسسيسويوالمبادئ الوواردة فوي  األهدافب التزامناأيضًا  وا 
 ؛وميثاق جامعة الدول العربية

ذ نؤكــد  الوودولبووالمواثيق الدوليووة وعلووى نحووو تووا  مووا يتعلووق بوواحترام سوويادة علووى تمسووكنا  كووكل  وا 
حقوووق م واحتوورا ،اون الوودوليالتعووب، وعوودم التوودتل فووي شوودونها الداتليووة وسووالمة أراضوويها واسووتقاللها

 ؛مصلحة كل الشعوباإلنسان، والقانون اإلنساني الدولي، ومواصلة التنمية المستدامة ل

ذ نســكذكر فووي مووار  القوواهرة المنعقوودة فووي  ىاألولوو ةالعربيوو ةإعووالن وبرنووامل عموول القمووة األفريقيوو وا 
عربوووي، عووون القموووم األفريقيوووة والعربيوووة كات الصووولة بالتعووواون األفريقوووي ال، والقووورارات الصوووادرة 1977

، والقمة العربيوة الثانيوة والعشورين 1973تاصة القمة العربية السادسة المنعقدة في الجزادر نوفمبر 
وقمة اإلتحاد األفريقي التامسة عشرة المنعقودة فوي كمبواال يوليوو ، 2010في سرت مار  المنعقدة 

زالوة العوادوق التوي تعتو والتي أكدت جميعها، 2010 رض ُسوبل تععيول على أهمية مواصلة الجهود وا 
متتلووووف المجوووواالت السياسووووية  يالتعوووواون العربووووي األفريقووووي وفقووووا للمصووووال  المشووووتركة فوووو وتطوووووير
 ؛يقية العربيةالمرتكزات التي تصون العالقات األفر  ية والثقافية، من أجل تعزيزواالقتصاد

ذ نــدر  افيووة، ومسوويرة عمووق الووروابط والمصووال  المشووتركة، واالعتبووارات التاريتيووة والج رافيووة والثق وا 
الكعوواو والنضووال المشووتر  لوودعم قضووايا التحوورر والتنميووة فووي المنطقتووين، وروابووط األتوووة والصووداقة 

 ؛وحسن الجوار والمصير المشتر  لشعوب المنطقتين
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ذ نؤكد التعواون بوين اإلقليموين ينب وي  واألمن واالستقرار في العالم، وتعزيزتحقيق السلم  على أن وا 
حقوق اإلنسوان، و لتزام بالعالقات متعددة األطراف واحترام القانون الدولي، أن يكون على أسا  اال

والقانون اإلنساني الدولي، ونوز  السوالو، وحظور انتشوار األسولحة النوويوة وأسولحة الودمار الشوامل، 
ومواصولة التنميوة المسوتدامة، وتحقيوق العدالوة  ،ومكافحة اإلرهاب الدولي بمتتلوف أشوكالو وتجلياتوو

 البيدة؛ وحعظلعقر والجو ، عية، وعلى وجو التصو  القضاء على ااالجتما

ذ نســكذكر لنزاعووات وتعزيووز السووالم المسووتدام فووي أفريقيووا، وتطووة العموول إعووالن طوورابل   حووول ا وا 
الليبيوووة التووي عقوودت فوووي طوورابل  الجماهيريووة  باإلتحوواد األفريقوووي المعتموودين تووالل الووودورة التاصووة

 ؛2009أغسط   31العظمي في 

 ضومعارضتنا لإلجراءات أحادية الجانب وفر  ،تنعيك قرارات األمم المتحدةب التزامنامجددًا  ذ نؤكدوا  
اسوتتدام القووة منو  وتاصوة  ،هوداف ومبوادئ ميثواق األموم المتحودةوتمسوكنا بس الدول العقوبات على

 ؛ليةأو التهديد باستتدامها في العالقات الدو 

ذ  قمووة القوواهرة عووام  عقوود كالتووي بووكلت منووالمشووتركة  ة العربيووةعوون ارتياحنووا للجهووود األفريقيوو نعــر وا 
ذ نــدر  ،المنظمتووين األفريقيووة والعربيووةمسووار التعوواون المشووتر  بووين ، و 1977 التحوووالت الكبوور    وا 

معوووات واقتصوووادات المعرفوووة، لعولموووة وأبعادهوووا، وبوووروز مجتنعكاسوووات ااها المنطقتوووان و تالتوووي شوووهد
 ؛عمالقةجارية وظهور تكتالت سياسية واقتصادية وت

ذ نؤكـــــد أحووووود المنطلقوووووات اإلقليميوووووة ودون اإلقليميوووووة باعتبارهوووووا علوووووى أهميوووووة تعزيوووووز التجمعوووووات  وا 
فريقيوووة العربيوووة الشووواملة القادموووة علوووى أسووو  متينوووة تحقوووق الععاليوووة الضووورورية إلرسووواء الشوووراكة األ

 ارية؛واالستمر 

ذ نؤكــد  ل التعووايا السوولمي بووين األموومعلووى أهميووة تعزيووز الثقووة والتعوواهم المتبووادل موون أجوو أيضــا وا 
وأهمية المحافظوة علوى الهويوة الوطنيوة واحتورام التعدديوة الثقافيوة والودور الوك  يقووم  ،أبعاد العولمةو 

أن  أيضـا   ذ نـدر ا  و ج، اء عوالم يسوودا التسوام  واالنودمابو التبادل الثقافي وحوار الحضارات في بنو
وتحووول دون تحقيووق  تهوودد شووعوبهاو  ل الناميووةالوودو قوودرات   لتحووديات والمعوقووات الحاليووة تحوود موونا

التعواون مواجهوة هوكا التحوديات تتطلوب و ، المنطقتينالمقترن بالعدالة في الشامل النمو االقتصاد  
فووي كافووة المجوواالت فووي ظوول نظووام اقتصوواد  وسياسووي أكثوور تضووامنًا الصووادق والتكاموول والتنسوويق 

 ؛دالةوع

ذ نؤكـــد  ث اإلنسووواني المشوووتر ،الثقوووافي والوووديني الوووك  يميوووز التووورامجوووددا بووواحترام التنوووو  التزامنوووا  وا 
ذ، األساسويةاإلنسوان تشكل أحد حقووق  العقيدةسن حرية ب وقناعتنا القلوق إزاء تصواعد عون  عـر ن وا 
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كأشووكال اإلسوواءة المتعموودة ضوود األديووان ورموزهووا ومعتنقيهووا،  الوفوواء  إلووىالمجتموو  الوودولي  نوودعو وا 
، تاصوووة التصووود  للكراهيوووة المبنيوووة علوووى العقيووودة ي الووودوليإلنسوووانوفقوووا لمبوووادئ القوووانون ابواجباتوووو 
ــد . تقوود والديانووة دون تمييووز، والحعوواظ علووى الحووق فووي حريووة العكوور والوورأ  والمعوالعنصوورية ذ نؤك وا 

تلوق بيدوة تتوي  التطبيوق يسوم  ب اً أساسوي اً عنصور  باعتبوار كلو  جميو  األديوانل نوااحترامعلى  مجددا  
مبادرة تادم الحرمين الشريعين الملو  عبود ا   نيثمكو  ،لحريات األساسيةوا اإلنسانالكامل لحقوق 

 الحضارات؛حوار بن عبد العزيز حول الثقافات و 

ذ ندر  مون حشود الطاقوات  مواجهوة كافوة التحوديات واألزموات، البود لودول منطقتينوا و فوي سوبيلأن وا 
 يحقوق الشوراكة اإلسوتراتيجية المسمولوةل واالرتقواء بالتعواون األفريقوي العربوي د لدف  وتيورةالجهو دعم و 

فووي إطووار نظوام سياسووي واقتصوواد  أكثوور  ن واالنوودماج فووي كافووة المجواالت،التعواو مون أجوول تحقيووق 
تحقيوق للمسواهمة فوي العلميوة والماديوة  البشورية على تستير كل الطاقوات عازمينتضامنًا وعدالة، 

 ؛2015هداف اإلنمادية لأللعية عام األ

ذ  تحقيق األفريقي والعربي ودورا األساسي في  المواطن رفاا العمل على تحقيق يةأهمعلى  نؤكدوا 
، وضورورة احتورام حقوقوو وصوون كرامتوو، في المنطقتوين التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة

 ؛تنمية مواردا البشرية وتلبية احتياجاتو األساسية، وحقو في

ـــا ذ نجـــدد عزمن علوووى قووودرتنا العربوووي و مسووويرة التعووواون األفريقوووي  علوووى بوووكل كووول الجهوووود لتعزيوووز وا 
 ؛ن من تحدياتاالتصد  لما تواجهو المنطقت

 اكفقنـا علـى:

على أهمية تبادل التبرات في مجال حل النزاعات بالوسادل السلمية، واآلليوات المعنيوة  الكأكيد .1
دارتها النوزا ، وعلوى والترويل لثقافة السالم، والتعاون المكثوف فوي منواطق  ،بعض المنازعات وا 

السوتتدامات لأهمية التنسيق بين المنطقتين لالسوتعادة مون التطوور العلموي فوي المجوال النووو  
 السلمية.

دعوتهمووا ، و والعربوي السولم واألمون األفريقووي ياالرتيواو للتعواون القووادم بوين مجلسوو عــن اإلعـرا  .2
عنيوة وتنسويق المواقوف إلوى تعزيوز بورامل التعواون المشوتر  مون توالل تعبدوة القودرات البشورية وال

 من أجل إرساء السلم واألمن في أفريقيا والمنطقة العربية.

الركووادز األساسووية لوودف  مسوويرة األموون واالسووتقرار فووي المنطقتووين هووي أن السووالم و  الكأكيــد علــى .3
بموا على التعاون في جميو  المجواالت  وكأكيد العزماالزدهار االقتصاد  والتنمية االجتماعية، 
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ة النزاعوات التوي تو ثر بشوكل مباشور علوى هوكا المسويرة، وعلوى مواصولة التعواون تسوويفي كلو  
 .م  األطراف الدولية األتر 

إصووالو شووامل وجوووهر  لألمووم إلجووراء  األفريقيووة والعربيووةأهميووة تضووافر الجهووود  علــىالكأكيــد  .4
موة العربيوة، ولكوي توتمكن المنظاألفريقيوة و متطلبات وتطلعات الشعوب لستجيب حتى ت المتحدة

ضورورة تعزيووز دور  نشــدد علــىو  الدوليوة مون التعاموول الععوال موو  التحوديات الدوليووة المعاصورة،
توسوووي  تطوووويرا و اإلسووورا  بحصوووالو مجلووو  األمووون الووودولي و و الجمعيوووة العاموووة لألموووم المتحووودة، 

بمووووا يتووووي  لمتتلووووف األقوووواليم الج رافيووووة المشوووواركة فووووي إدارة النظووووام الوووودولي  عضووووويتو الدادمووووة
 .د األجندة الدوليةوصياغة بنو 

ترتكبهوووووا واعتبوووووار الجووووورادم التوووووي  ا،إدانتنوووووا لإلرهووووواب بكافوووووة أشوووووكالو ومظووووواهر  اإلعـــــرا  عـــــن  .5
للسووووالمة وتهديوووودًا مسوووتمرًا  ،للحقووووق األساسووووية لإلنسوووانفادحووووًا  اً نتهاكووواالمجموعوووات اإلرهابيووووة 

مووم المتحوودة عقوود مو تمر دولووي تحووت مظلوة األ إلــىوالــدعوة ، الوطنيوة للوودول وألمنهوا واسووتقرارها
مقاومووة بووين اإلرهوواب وحووق الشووعوب فووي  التعرقووةو ، لهووا تعريووفوتحديوود جريمووة اإلرهوواب لدراسووة 

ــد   ،، ورفووض ربووط اإلرهوواب بووس  قوميووة أو ديانووةحووتاللاال ــىوالكأكي أهميووة تعزيووز التعوواون  عل
والتنسوويق وتبووادل التبوورات والمعلومووات وتطوووير قوودرات األجهووزة المتتصووة بمكافحووة اإلرهوواب، 

زالة العوامل التي ت كيو و  من توالل القضواء علوى وكل  التعاون على معالجة جكور اإلرهاب وا 
زدواجيووة المعووايير فووي تطبيووق الشوورعية الدوليووة ووضوو  حوود لإلحووتالل واإلعتووداء  ،بوو ر التوووتر وا 

المطلووق لتجووريم دفوو  العديووة للتنظيموووات دعمنووا  عــنواإلعــرا   علووى حقوووق اإلنسووان وكرامتووو،
بتوزاز مون قبول ورفوض كول أشوكال اإل أحد المصادر الرديسية لتمويل اإلرهابعتبارا بااإلرهابية 

نشواء مركوز دولوي إلة مبوادرة توادم الحورمين الشوريعين أهمي نع واإلعرا الجماعات اإلرهابية، 
 لمكافحة اإلرهاب.

كووة سووتقرار فووي مملزعزعووة النظووام واالاسووتهدفت لم امرة التتريبيووة التووي بووا تنووادانإ اإلعــالن عــن .6
ودعمهوووا وتسييووودها المطلوووق لكافوووة  ،المملكوووةمووو  البحووورين، ووقووووف وتضوووامن الووودول األعضووواء 

وكافووووة أنوووووا  التحووووريض والتتريووووب التووووي  ،األعمووووال اإلرهابيووووةالمتتووووكة لمكافحووووة اإلجووووراءات 
موو  األديووان والشووراد  ممووا يتنووافى  منووين موون مووواطنين ومقيموويناسووتهدفت األبريوواء وروعووت اآل

وكلو  اسوتنادًا إلوى مبودأ األمون الجمواعي ووحودة  ،من واستقرار الدول العربيةضر بسيالسماوية و 
 المصير المشتر .

 وعووون دعمنووواالعميوووق بشوووسن اسوووتمرار وتوسووو  عمليوووات القرصووونة البحريوووة،  القلوووق عـــن اإلعـــرا  .7
 هوالكنويـــ، لمواجهتهووواللجهوووود التوووي تبوووكلها معوضوووية اإلتحووواد األفريقوووي وجامعوووة الووودول العربيوووة 
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ومشوواركة القوووة األفريقيووة الجوواهزة فووي الجهووود  ،يووة إلدارة المالحووة البحريووةتراتيجية قار إسوو بحعووداد
موون الجمعيووة العامووة لألمووم المتحوودة  ودعــوة ،الراميووة إلووى تعزيووز أموون وسووالمة المالحووة البحريووة

برام اتعاقية دولية تض  حودًا أسباب هكا الظاهرة و  بحثجديد إلى  ومناشودة ، القرصونةألعموال ا 
 محاكمة القراصنة والتعامل معهم.  الدولي لدعم هكا الجهود بما فيها المجتم

أهميوووة االلتوووزام بووواحترام القوووانون اإلنسووواني الووودولي واجوووب التطبيوووق فوووي النزاعوووات  علـــىالكأكيـــد  .8
وبصوووعة  لحة،فوووي النزاعوووات المسوووالمووودنيين المسوولحة، واتتووواك كافوووة اإلجوووراءات الالزموووة لحمايووة 

 ن يتسثرون بالنزاعات.الكي والنساء األطعالتاصة 

والتووي ت كوود علووى أهميووة إنشوواء  ،دتلووت حيووز التنعيووكأهميووة معاهوودة بلينوودابا التووي  الكأكيــد علــى .9
مناطق تالية من أسلحة الدمار الشامل تاصوة منطقوة الشورق األوسوط مون أجول تعزيوز األمون 

ار النوووو  منوو  االنتشوو ةمعاهوودمراجعووة القوورار الصووادر عوون موو تمر و للوودول األفريقيووة األعضوواء، 
، بشسن ضرورة انضمام إسراديل لمعاهدة من  انتشار األسلحة النووية بودون توستير 2010عام 

تضووا  جميوو  مرافقهووا النوويووة لنظووام الضوومانات الشوواملة للوكالووة الدوليووة للطاقووة  أو شووروط، وا 
قوة ومنطالكرية. واإلعراب عن مسواندتنا للمبوادرة العربيوة التوي تودعو إلوى جعول الشورق األوسوط 

 األطورافمطالبوة التسكيود مجوددا علوى أهميوة و ، منطقة تالية مون أسولحة الودمار الشواملالتليل 
العملية والعاجلة لجعل الشرق األوسط منطقوة  اإلجراءاتالمعنية كافة والمجتم  الدولي باتتاك 

ة تالية من أسلحة الدمار الشامل، بما فوى كلو  تنعيوك توصويات الوثيقوة النهاديوة لمو تمر مراجعو
والتوي تودعو إلوى عقود مو تمر دولوي مون أجول إقاموة  ،2010من  االنتشار النوو  لعوام  ةمعاهد

 الكأكيــد علــىمنطقووة تاليووة موون األسوولحة النوويووة وأسوولحة الوودمار الشووامل فووى الشوورق األوسووط، 
معاهدة من  االنتشار النووو  ووضو  جميو  افة دول المنطقة دون استثناء فى أهمية مشاركة ك

نووية تحت مراقبة وكالة الطاقة الكرية تمشيًا م  الهدف الدولي لتطبيق المعاهدة في منشآتها ال
  الشرق األوسط لجعلها منطقة تالية من السالو النوو  وكافة أسلحة الدمار الشامل.

لعلسوطيني ضود االحوتالل الكاملوة لنضوال الشوعب العربوي ا المساندةالراسخ و  دعمال على الكأكيد .10
فووي ممارسووة حقوقووو الوطنيووة غيوور القابلووة للتصوورف، بمووا فووي كلوو  حقووو فووي  اإلسووراديلي، وحقووو

حتاللهووا بطريقووة غيوور ابمووا فووي كلوو  تلوو  المنوواطق التووي تووم تقريوور مصوويرا والعووودة إلووى وطنووو 
داتول حودود دولوة فلسوطين المسوتقلة كات ر والعيا فوي سوالم واسوتقرا ،1948شرعية منك عام 

، طبقوًا 1967حزيوران ى أسا  حدود الرابو  مون يونيوو/ عل ،السيادة وعاصمتها القد  الشرقية
لمبووادئ القووانون الوودولي وقوورارات الشوورعية الدوليووة وقوورارات األمووم المتحوودة كات الصوولة، وقوورارات 

الشورعية  قراراتو ، ةمبادرة السالم العربيلو  ،اإلتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية كات الصلة
التووي تقضووي جمعيووة العامووة لألمووم المتحوودة لوو  األموون والمج الدوليووة كات الصوولة الصووادرة عوون
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بعوودم االعتووراف بسيووة أوضووا  توونجم عوون النشوواط االسووتيطاني اإلسووراديلي فووي األراضووي العربيووة 
التعاقيووات تورق جريموة حوورب و  ويعوود، يمون  أ  حقووقالمحتلوة باعتبوارا إجووراء غيور مشوورو  ال 

 جنيف .

ادل وحقهوا فوي اسوتعادة الجووالن العربوي السوور  العو طلوب سووريةمالودعم الراسوخ ل اإلعرا  عن .11
والكأكيـد ، طبقا لقرارات الشورعية الدوليوة كات الصولة، 1967يونيو  4المحتل كامال إلى حدود 

 أن استمرار احتالل األراضي العربية يشكل تهديدًا للسلم واألمن الدوليين. على

يووة ومرتععووات كعوور شوووبا، وموون ضوورورة انسووحاب إسووراديل موون مووزار  شووبعة اللبنان الكأكيــد علــى .12
الجووزء اللبنوواني موون قريووة ال جوور إلووى التووط األزرق طبقووا للقوورارات الدوليووة كات الصوولة السوويما 

 .2006لعام  (1701الصادر عن مجل  األمن رقم )القرار 

التوي  مون اسوتمرار التووتر والعنوف والعمليوات العسوكرية واألعموال اإلرهابيوة، قلوقال عـن الكعبير .13
 لجهووداودعوم  ،طورلتلالم اإلقليموي والودولي ورق األوسوط، والتوي تعوراض السووالشو ةتجتاو منطق

ألطوووراف ل دعوتنووواأجووول اسوووتدناف عمليوووة السوووالم، و مووون  المجتمووو  الووودولي أطوووراف بوووكلهاالتوووي ي
المعنية للقيام بالجهود الالزمة لدعم مسار التعاوض الك  يقوم علوى أسوا  المبوادئ والمعوايير 

 .درة السالم العربيةمبات الصلة و اك األمنوقرارات مجل   دولياألساسية للقانون ال

ووحوودة أراضوووية واسووتقاللو، ودعووم المسووواعي الراميووة إلوووى السوووودان احتوورام سوويادة  الكأكيــد علـــى .14
إلحوالل  بعض الدول مثل نيجريا بكلت من قبلبما فيها الجهود التي  تحقيق السالم في ربوعو

، لة كمساهم رديسي للقوات في عملية السالم فوي دارفوورالسالم في السودان وجهودها المتواص
 توووتسوتهدف االنتقوا  مون سويادتو ووحد تأل  محواوال الـرف  الكــام .مو  السوودان تضوامنالو 

علووى جميوو  القوورارات الصووادرة عوون القمووم اإلفريقيووة والعربيووة  والكأكيــد مجــددا  ، وأمنووو واسووتقرارا
ومواصوولة الجهووود  ،بحووق فتامووة الووردي  السووودانيالرافضووة لقوورارات المحكمووة الجناديووة الدوليووة 

والقووو  السياسووية فووي السووودان موون أجوول دعووم تنعيووك اتعوواق السووالم السووودان موو  حكومووة أيضووًا 
وشووعبو واألحووزاب السياسووية إلجووراء اإلسووتعتاء  وتعبدووة الوودعم الوودولي لحكومووة السووودانالشووامل، 

تحووودة مواألموووم ال يتحووواد األفريقوووالبرداسوووة ا يالسوووودان منتووود  االستشوووار وعقووود ال ،فوووي موعووودا
ــى ،ومشوواركة جامعووة الوودول العربيووة ــد عل علووى جعوول الوحوودة تيووارًا الحاجووة إلووى العموول  والكأكي

دولوة التسييد لمبادرة الترحيب و  اإلعرا  عن .جاكبًا، ومواجهة أ  صعوبات تواجو تنعيك االتعاق
 .2/12/2010 – 1ي فدعم التنمية في شرق السودان ل دولي م تمر باستضافة الكويت

لحول مشوكلة دارفوور، وتاصوة مسواعي الودول المجواورة للسوودان، الجهوود المبكولوة  الثناء علـى .15
االعــرا  و اإلتحوواد األفريقووي لحوول أزمووة دارفووور، موضووية وتثمووين مبووادرة جامعووة الوودول العربيووة و 
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ف بسهميووة عموول واالعتوورااألزمووة فووي دارفووور،  لحوولالعربيووة األفريقيووة الوزاريووة التسييوود للجنووة  عــن
هيدة التنعيك رفيعة المستو  لالتحاد األفريقي بشسن دارفور والتي يرأسها الردي  السابق لجنوب 

بجهووود  اإلشــادةأفريقيووا فتامووة السوويد ثووابو مبيكووي فووي المسوواهمة الكبيوورة فووي عمليووة السووالم، و
فترة موا بعود  نمية فيجنوب أفريقيا كردي  اللجنة الوزارية لالتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والت

الودعم للجنوة الوزاريوة األفريقيوة العربيوة المعنيوة بحول األزموة  اإلعـرا  عـنو  النزا  في السودان،
معاوضووات  فووي رعايووةفووي إطووار اللجنووة  بووالجهود المضوونية لدولووة قطوور والكنويــه ،فووي دارفووور
الجاريوووة فوووي لمعاوضوووات السوووالم  لووودعم اإلقليموووي والووودولياالرتيووواو ل واإلعـــرا  عـــن السوووالم، 
التوي وقعوت فوي الدوحوة بوين الحكوموة السوودانية وبعوض العصوادل  ةتعاقيباال والكرحي ، الدوحة

 الكرحيـــ  المبوووادرة. االيجوووابي مووو  التجووواوبكافوووة العصوووادل السوووودانية إلوووى  ودعـــوةالسوووودانية، 
د  باإلسوووتراتيجية الجديووودة للحكوموووة السوووودانية لتسووووية أزموووة دارفوووور والتوووي تسوووتوعب كافوووة شووورا

عون الشووكر والتقودير لمبوادرة حضوورة صواحب السومو أميوور  واإلعــرا  كـذل المجتمو  الودارفور ، 
مليوار دوالر، ودعووة كافوة الودول  2قطور إلنشواء بنو  للتنميوة فوي دارفوور بورأ  موال قودرا  ةدول

 والمنظمات المعنية إلى اإلسهام فيو إلنجاو هكا المبادرة. 

بمووا تووم اتتواكا موون تطوووات فووي هووكا  والسوودان، واإلشووادةقووات بووين تشوواد بتطبيو  العال الكرحيــ  .16
 الصدد، وبر ية وقيادة الدولتين من أجل إقرار األمن والسلم. 

األوضوا  اإلنسوانية فوي دارفوور بالدور المتنامي والبارز للجامعوة العربيوة فوي معالجوة  الكرحي  .17
دور لو قديرالكالمبكور، اإلنعاا في موضوعات المساعدات اإلنمادية تركيز ا الحثيثة ليهومساع

جميوو   ودعــوة ،(UNAMIDلالتحوواد اإلفريقووي واألمووم المتحوودة فووي دارفووور ) البعثووة المشووتركة
 –موو تمر دارفووور"وعقوود  ،جهووود إحووالل السووالم والتنميووة لصووال  دارفووور للتعوواون موو  طوورافاأل

 .مشاركة المعنيين من كافة األطراف، بدارفور يف "دارفور

جنووب  فوي بعود االسوتعتاء ال المعاوضوات حوول قضوايا وترتيبوات مواأهميوة اسوتكم علـىالكأكيد  .18
، 2010آكار  / نتوووادل قموووة اإليجووواد فوووي موووار فوووي ضووووء ، 2011ينووواير السوووودان المقووورر فوووي

يونيووو  يلجوبووا فوو ونتووادل بعثووة اإلتحوواد األفريقووي 2010يونيووو يكلي الموقعووة فوومووككرة تعوواهم موواو 
بهوودف ضوومان  اتعاقيووة السووالم الشوواملبنووود  علووى متابعووة تنعيووك جميعهووا ، والتووي أكوودت2010
وحماية حقوق كافوة السوودانيين، وب وض ، نوالتعاون الوثيق بين شمال وجنوب السودا ،السالم

  .مصير، وأن يتم إجرا ا في شعافيةالتقرير النظر عن نتادل االستعتاء حول 

فوووي  قرار والمصوووالحةبكولوووة لتعزيوووز االسوووتللجهوووود األفريقيوووة والعربيوووة الم تقوووديرنا عـــناإلعـــرا   .19
وحوث ، 2010يونيو  16 يف دارة انتقالية" اوتوقي  "االتعاق من أجل  ،المتحدة القمرجمهورية 
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جووراء انتتابووات تتسووم األطووراف القمريووة علووى العموول بنيووة صووادقة لتنعيووك االتعوواق، بالمصووداقية  وا 
على تقديم الدعم وحث المجتم  الدولي  في التواريخ المحددة، الجزر يلردي  االتحاد ومحافظ

معالجووة ، و الجوزرفوي  تنمويوةالمشووروعات الالتعواون فوي تنعيوك التنسوويق و  وأهميوة ي،والعنو يالموال
وجامعووة الوودول  يفريقووالتحوواد األا دعــوةو  ،إسووهامًا فووي مسوويرة السووالم والتنميووة الووديون المتراكمووة

جوزر  يفو التنميوة لى مواصلة تعاونهما المشتر  لتعزيز مسيرة المصالحة ودفو  عمليوةإالعربية 
لإلستثمار والتنمية بجمهورية القمر المتحدة الك  عقد  بنتادل الم تمر العربي والكرحي القمر، 

للودول  روالكقـديمليوون دوالر،  450فيوو بل وت التعهودات ، والوك  2010في الدوحة في موار  
هوات المانحوة إلوى ا، ودعووة الجوت بتعهداتهوووالمنظمات والجمعيات التيرية واإلنسوانية التوي أوفو

المسارعة بالوفاء بتعهداتها؛ اإلشادة بالدعم الك  قدمو حضرة صاحب السمو اميور دولوة قطور 
مى مون مسواعدات وبما قدمتو الجماهيرية العربية الليبية العظ الكرحي  مليون يورو. 20والبالغ 

 لقمر المتحدة .تقرار لجمهورية اإلعادة األمن واإلس

مرار أعمووال العنووف فووي الصووومال ومووا يوونجم عنهووا موون تسووادر بشوورية قلقنووا السووت عــناإلعــرا   .20
، ، واألعموووال اإلرهابيووووة التووووي تسوووتهدف الموووودنيين أيووووًا كانوووت كرادعهووووا ومبرراتهوووواوأضووورار ماديووووة

وحووودة نتقاليوووة الصوووومالية، وعلوووى تحاديوووة االدعمنوووا الكامووول للحكوموووة االعلوووي  مجووودداً  الكأكيـــدو 
بتوقيوو   الكرحيــ و  ،بعووزم نحووو تحقيوق المصووالحة الوطنيووة والعمول، اسووتقراراو  الصوومال وسوويادتو

بين الحكومة االتحادية االنتقالية  2010  مار  15وتنعيك االتعاقية المبرمة في أدي  أبابا في 
جامعوووة الووودول العربيوووة واألموووم و  تحوووت رعايوووة اإلتحووواد األفريقوووي أهووول السووونة والجماعوووةوحركوووة 
 .2010بريل أ 12 ينتالند فبو  ليمالموقعة م  إق االتعاقيةوككل   ،المتحدة

على والتسكيد للدور الك  تضطل  بو بعثة االتحاد األفريقي في الصومال،  تقديرنا عناإلعرا   .21
حعوظ األمون واالسوتقرار للمسواهمة فوي قووات اإلتحواد األفريقوي نشر ل الجهودضرورة تعزيز هكا 

زيووادة تووالل موون  هوواألفريقيووة لتمكينا المبووادرةو  لبعثووةهووكا اأهميووة دعووم  علــىوالكأكيــد فوي الووبالد، 
 أوغنووودا -مبووواالك فوووي اد األفريقوووياإلتحووو لقووورار الصوووادر عووون قموووةل تنعيوووكاً الصوووومال  يالقووووات فووو

2010 . 

لإلطال  بدورا وتعبدوة  لألمم المتحدة وتاصة مجل  األمنالمجتم  الدولي  دعوة الكأكيد على .22
البوودء فووي التتطوويط صووة وبصووعة تا، الصووومالتواجووو التحووديات التووي موو  بمووا يتناسووب لموووارد ا

 عثة اإلتحاد األفريقي في الصومال.للمرحلة الجديدة لنشر ب

ل فوي شوودونو الداتليووة، تيادة العوراق واسووتقاللو وعودم التووداحتوورام وحودة وحريووة وسوو علــ الكأكيـد  .23
واحتوورام إرادة الشووعب العراقووي فووي تقريوور مسووتقبلو بحريووة، واإلدانووة بشوودة لكوول أعمووال اإلرهوواب 
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ــدوال، لشووعب العراقووينووف التووي توو ثر تاصووة علووي اوالع ــى كأكي تحقيووق إلووى الماسووة الحاجووة  عل
األموووم المتحووودة وبعثوووة األموووم  جهوووود وكأييـــد ،تحقيوووق األمووون واالسوووتقرارو ، المصوووالحة الوطنيوووة

طوراف السياسوية الوطنيوة وجهود األراق، لمساعدة العوجامعة الدول العربية  في العراق المتحدة
وحوووث القيوووادات العراقيوووة علوووى اإلسووورا  فوووي تشوووكيل الحكوموووة  ،موووة بهوووكا المسوووارلملتز العراقيوووة ا

والتسكيود علوى أهميوة نتوادل وتعاهموات اإلجتموا  كافوة،  العراقي لشعبلالعراقية التوافقية الممثلة 
 .بمملكة البحرين 2010العراق الك  عقد في سبتمبر الساب  لوزراء داتلية دول جوار 

دولووة اإلمووارات العربيووة المتحوودة ان اإلسووالمية إلووى االسووتجابة لمبووادرة جمهوريووة إيوور  الــدعوة إلــى .24
طنوب  –)طنب الكبور  لقضية جزر اإلمارات العربية المتحدة الثالث للتواصل إلى حل سلمي 

أبوو موسووي(، وكلو  مون تووالل المعاوضوات الجوادة والمباشوورة، وطبقوًا لميثواق األمووم  –الصو ر  
علووى  والكأكيــد، أو إحالووة القضووية إلووى محكمووة العوودل الدوليووة المتحوودة ومبووادئ القووانون الوودولي،

بكل مساعيو الحميودة لود  لالطلب إلى األخ معمر القكافي قادد ثورة العات  من سبتمبر العظيم 
قبووول إحالووة القضووية إلووى لإيووران اإلسووالمية ودولووة اإلمووارات العربيووة المتحوودة  كوول موون جمهوريووة

 .محكمة العدل الدولية

لوسوواطة القطريووة الهادفووة إلووى انهوواء التووالف القووادم بووين جمهوريووة جيبوووتي ودولووة با الكرحيــ  .25
تحوت  2010تعواق الموقو  بوين البلودين فوي يونيوو باال كـذل  والكرحيـ اريتريا بالطرق السولمية، 

علووى الوضوو  فووي ثوور ايجووابي أ سوويكون لوووممووا ميوور دولووة قطوور، أرعايووة حضوورة صوواحب السوومو 
 منطقة القرن اإلفريقي عامة.

القلق العميق بشسن العقوبوات أحاديوة الجانوب المعروضوة علوى الجمهوريوة العربيوة  اإلعرا  عن .26
الواليوات المتحودة األمريكيوة، واعتبوار أن "قوانون محاسوبة سوورية" يعود انتهاكوا  السورية مون قبول

لمبادئ القانون الدولي وتعديا على أهداف ومبادئ األمم المتحدة مما يشكل سوابقة تطيورة فوي 
 .لتعامل م  الدول المستقلةا

 ،بووالغ القلوووق إزاء العقوبووات المعروضووة علووى زيمبوووابو  موون قبوول البلوودان ال ربيوووة اإلعــرا  عــن .27
عاقووة التنميووة فووي  الشووعب بحزالووة جميوو  العقوبووات عنهووا، والتووي تسووببت فووي معانوواة والمطالبــة وا 

 .البالد

تتويجووًا لمسوويرة  2010سووبتمبر فووي بورونوود  فووي النوواج  للعمليووة االنتتابيووة بوواإلجراء  الكرحيــ  .28
 .1998التي بدأت عام السالم 
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على عمل الم تمر الودولي حوول منطقوة البحيورات الكبور  كحطوار مهوم لعمليوة السوالم  الموافقة .29
عادة اال  .عمار والتنمية في فترة ما بعد النزا  في المنطقةواالستقرار وا 

معوضوية اإلتحواد اإلفريقوي بالتعواون الووطني ودعووة  أهميوة مرحلوة إعوادة اإلعموار الكأكيد على .30
 جمهوريووة الكون وووبورونوود  و عقوود طاولووة مسووتديرا للمووانحين لصووال  ل ربيووةموو  جامعووة الوودول الع

عووادة  وليبريووا وسوويراليون الديمقراطيووة وفقووًا لتطووة عموول إعووالن طوورابل  بشووسن تسوووية النووزا  وا 
 يوة الكون وو الديمقراطيوةعمار لتوصيات البعثة متعددة اإلتتصاصات فوي بورونود  وجمهور اال

        لتحديد احتياجات البلدين.

الكونجو الديمقراطية، ومشواركة الجماعوات جمهورية الوض  األمني في شرق تحسن ب الكرحي  .31
كافووة  وة، ودعووهاتنعيووكفووي والمشوواركة المسوولحة الوطنيووة الرديسووية الموقعووة علووى اتعاقووات جومووا 

بوووين دول علوووى إعوووادة الثقوووة  العمووولات دون إبطووواء و كا االتعاقيووواألطوووراف المعنيوووة إلوووى تنعيوووك هووو
و  ووووللجنووووة العليووووا المشووووتركة بووووين الكونبانعقوووواد االجتمووووا  الرابوووو   الكرحيــــ  أيضــــا  و ، المنطقووووة

عمووول مهموووة مووود ب ، وبقووورار مجلووو  األمووون2009الديمقراطيوووة وروانووودا بكينشاسوووا فوووي ديسووومبر 
منطقوة البحيورات، ورفوض تقريور ، والعالقوات الجيودة فوي 2011التبراء األمميوين حتوى نووفمبر 

الووك  يشووير إلووى الممارسووات التووي تنتهوو  حقوووق اإلنسووان  جنووة األمووم المتحوودة لحقوووق اإلنسووانل
إلووى  1993والقوووانين الدوليووة لحقوووق اإلنسووان فووي جمهوريووة الكون ووو الديمقراطيووة بووين عووامي 

دانووووة الممار 2003 عيووووق السووووالم والتووووي ت  وبورونوووود ،سووووات التعسووووعية ضوووود روانوووودا، أوغنوووودا، وا 
 واالستقرار وحسن الجوار في منطقة البحيرات الكبر .   

جراء الجولوة األولووى لالنتتابووات بووحو ، غينيوايووة للتطووورات األتيورة بجمهور  نوواارتياح عــناإلعـرا   .32
 لالنتتابواتعلى الضورورة الملحوة لعقود الجولوة الثانيوة  والكأكيد، 2010يونيو  27 يالرداسية ف
ـــىوالكشـــديد  ،التشوووريعية االنتتابووواتثوووم  ،2010أكتووووبر  24 الرداسوووية ضووورورة تعووواد  أ   عل

ولي لتقووووديم الوووودعم الووووالزم المجتموووو  الوووود ودعــــوة ،أعمووووال موووون شووووسنها عرقلووووة العمليووووة االنتقاليووووة
ــىغينيووا،  ييووة االنتقاليووة الجاريووة فووالسووتكمال العمل ــد عل ضوورورة تعوواد  أيووة أعمووال قوود  والكأكي

عووة المجتمو  الودولي لتقوديم الودعم الوالزم إلسوتكمال العمليوة تعرقل مسار المرحلة اإلنتقالية، ود
عــادة اإلنتقاليووة الحاليووة فووي غينيووا،  دعووم مجهووودات مجموعووة الإلتصووال الدوليووة علووى  كأكيــدالوا 

فريقيوا أوالتي يشار  في رداستها كل من اإلتحواد اإلفريقوي والمجموعوة اإلقتصوادية لودول غورب 
 ردي  بوركينافاسو.فتامة الردي  بليز كمباور   ط الوسيبدور  واالعكراف ،)االيكوا (
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، 2010أكتووووبر  31فوووي المقووررة االنتتابووات الرداسوووية  لترتيبووات إجوووراء االرتيووواوعووون  األعــرا  .33
 بووودور ميسووور ةواإلشـــادومناشووودة المجتمووو  الووودولي لتقوووديم الووودعم المطلووووب للعمليوووة االنتتابيوووة، 

    .االيكوا  من بوركينافاسو على ما بكلو من جهود

الوردي  شيسوانو،  فتاموة مدغشقر في جهود وسيط مجموعة الجنوب األفريقي للتنميةب اإلشادة .34
مجموعوة  عون قموةكوكل  المقوررات الصوادرة و  ،إليجاد حل دادم لألزموة الدسوتورية فوي هوكا البلود

لوودف  العمليووة إلووى اإلمووام طبقووًا التعاقيووات كوول موون موبوتووو  2010 تنميووة الجنوووب األفريقووي فووي
 . بما في كل  فت  مكتب لها في مدغشقرأبابا  وأدي 

ــد علــى .35 اإلتحوواد التووي فرضووها عقوبووات التنعيووك تكثيووف المجتموو  الوودولي إلووى دعوووة أهميووة  الكأكي
 19فوي  لإلتحواد األفريقوي مجل  السلم واألمونمقرر  في اإلفريقي على مدغشقر، كما وردت 

إلوووى أيضوووًا ف فوووي مدغشوووقر جميووو  األطووورا ودعـــوةلي، اعلوووى التوووو  2010موووار   17فبرايووور و
 مل من أجل إعادة النظام الدستور  إلى البالد.اتوصل إلى سالم دادم وشلهود لجمضاععة ال

 تقووضقود والتوي  2010بريول أ فوي بيسواو فوي غينيوا القلوق العميوق إزاء التطوورات عناإلعرا   .36
دانوووة التووودتل المسوووتمر للجووويا فوووي سوووير عمووول الم سسوووات الديمقالنظوووام  ، ةراطيوووالدسوووتور ، وا 

ـــى ـــد عل "بعثوووة تحقيوووق أهميوووة التنعيوووك الععوووال إلصوووالو قطوووا  األمووون، والتعجيووول بنشووور  والكأكي
     تطة عمل طرابل .االستقرار" وفقًا ل

وتجديود ها النيجور، تشوهدالتوي األتيورة لغ إزاء التطوورات السياسوية لق البواوقالعن  أيضا  إلعرا  ا .37
ومطالبووووة جميوووو  األطووووراف والسوووولطات  ت،غيوووور الدسووووتورية للحكومووووا الت ييوووورات لكافووووةالوووورفض 

 ،عمليوووة عوووودة النظوووام الدسوووتور  فوووي الوووبالدلجووودول زمنوووي للعتووورة االنتقاليوووة و حعوووداد بالنيجيريوووة 
 ،االنتقاليوووة لعمليوووةالسوووليمة لدارة لوووإلالووودعم الوووالزم  تقوووديمالمجتمووو  المووودني إلوووى  مجـــددا دعـــوةو 
 العملية االنتتابية. إجراءتاصة و 

مناقشوة القضوايا المشوتركة مون أجول في المحافول االقتصوادية والتجاريوة  المواقفتنسيق  كثيفك .38
الم سسوووات  بتطووووير التزامنووواعلوووى  الكأكيـــد إعـــادةو ،لألهوووداف الوووواردة فوووي هوووكا اإلعوووالن اً طبقووو

لألمووم المتحوودة، موون أجوول العموول علووى وضوو  جوودول أعموووال  التابعووة االقتصووادية واالجتماعيووة
قتصادية واالجتماعيوة، وتنعيوك القورارات كات الصولة التوي دولي طموو وواس  النطاق للتنمية اال

 .لم تمرات الرديسية لألمم المتحدةتم تبنيها في ا
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اسوووت الل الملكيوووة  علوووى ضووورورة عووودمو الملكيوووة العكريوووة،  حقووووق بحمايوووة االلتوووزام الكأكيـــد علـــى .39
تكنولوجيوة البلودان الناميوة مون الوصوول إلوى االكتشوافات العلميوة وال العكرية كشوعار فوي حرموان

 .الالزمة لتعزيز التنمية الوطنية واتتاك اإلجراءات ،األساسية

وضمان لتعزيز التبادل االستثمار   المشتركة األفريقية العربية سهمية تنعيك تطة العملب اإلقرار .40
أهميووة تشووجي  التجووارة فووي إقامووة عالقووات تجاريووة  علــىوالكأكيــد بووين المنطقتووين، االسووتثمارات 

قاموووة منطقوووة و   مسوووتو  العالقوووات التجاريوووة فوووور واق جديووودة بوووين المنطقتوووين مباشووورة وفوووت  أسووو ا 
 .لتحقيق هكا الهدف تجارية تعضيلية أفريقية عربية

االسوتثمار بوين المنطقتوين وتنميوة القودرات وضومان أهميوة تسسوي  وسوادط لتعزيوز  علـىالكأكيد  .41
الجوة كافوة الصوعوبات مراقبوة بيدوة االسوتثمار، ومعو  ،في مجال بحث وتحديود فور  االسوتثمار

والمعوقووات التووي يواجههووا المسووتثمرون، وتوسووي  نطوواق اآلليووات القادمووة لضوومان االسووتثمار فووي 
المصورف الوك  يقووم بوو الودور  الكأكيـد علـىو  ،المنطقتين، وتحسين الوصول إلى سبل التمويل

، والتجوارة ماراالسوتثاإلقتصادية فوي افريقيوا لتعزيوز التعواون المشوتر  فوي مجوال العربي للتنمية 
برعايووووة ، 2010سووووبتمبر  وبعقوووودا للمنتوووود  رفيوووو  المسووووتو  لإلسووووتثمار والتجووووارة فووووي طوووورابل 

 الجماهيرية العربية الليبية العظمى وبالتعاون م  جامعة الدول العربية واإلتحاد اإلفريقي.  

ة المعاوضات العربية في جولوالتنسيق والتعاون بين الدول األفريقية و التعاعل  سهميةب اإلعكراف .42
التجارية متعددة األطراف من أجل التوصل إلى نتادل إيجابية مون شوسنها ضومان مراعواة توسثير 

وأن تصب  أداة فاعلة للتقليل من أوجو عودم المسواواة بوين البلودان  ،التجارة الدولية على التنمية
  األفريقية والعربية. المجتمعات المتقدمة والبلدان النامية، وأن تكون ككل  عنصرًا جوهريًا لتقدم

القلووق بشووسن األزمووة الماليووة العالميووة وتسثيراتهووا علووى اقتصوواديات الوودول األفريقيووة  عــناإلعــرا   .43
في إطار الجهود التوي  المصال  اإلفريقية والعربية الحعاظ علىوالتسكيد على ضرورة ، والعربية

ألزمووووة علووووى الوووودول كات السوووولبية لتلوووو  ا اآلثووووار، و لإلصووووالو المووووالي يبووووكلها المجتموووو  الوووودولي
مالي دولي يمن  المضاربات المالية  إلي إنشاء نظام الماسة والحاجة االقتصاديات األقل نموًا،

 التنمية االجتماعية واالقتصادية. م  المتوافقة ويض  في االعتبار القواعد المالدمة

جهوود ل اً دعمو هيكول النظوام الموالي الودوليعلوى ضورورة تعزيوز اإلصوالحات فوي  ا  مجددالكأكيد  .44
كا هوو والتسكيوود علووى أن نمووو اقتصوواد  يتسووم باإلنصوواف االجتموواعي.ل اً تحقيقووو البلوودان الناميووة، 

دارتهوا، وتحديود آليوات جديودة  مالدمةاإلصالحات تتضمن أدوات أكثر  لمن  األزمات الماليوة وا 
ي عمليوة أكبور فو علوى دورالبلودان الناميوة ضرورة حصول وتنعيكها لضمان التدفقات المالية، و 

 صن  القرار في المنظمات المالية متعددة األطراف. 
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 التسكيود علوى أهميوة بوكل جهوودإزاء عودم اسوتقرار األسوواق الماليوة الدوليوة، و  القلق عناإلعرا   .45
تعواون أفضول بوين البلودان المتقدموة والناميوة لتعزيوز  تحقيوق في المحافل الدولية بهودف فيةإضا

إحوراز مزيود مون ضورورة علوى واالتعاق المالية الدولية الرديسية، ايا التعاهم المشتر  حول القض
التقووودم، تاصوووة فيموووا يتعلوووق بحنشووواء آليوووات ماليوووة مبتكووورة لووودعم مشوووروعات التنميوووة والسياسوووات 

 .المستدامة التنميةلتحقيق  والبرامل التي تتبناها البلدان النامية

مرة لتعزيوووز التنميوووة االقتصوووادية مووووارد ماليوووة مسووتقرة ومسوووتتووووفير أهميوووة ضوومان  علـــىالكأكيـــد  .46
والقضواء علوى  ،سويةتاصة في مجاالت البنيوة األسا المنطقة العربية،و  افي أفريقي واالجتماعية

الم سسووات الماليوة متعووددة األطووراف أن اإلنعوواق العووام تعتبوور علووى أن  والكشــديدالعقور والجووو ، 
 يست ديونًا عامة.استثمارات ولفي المجال االجتماعي ومشروعات البنية التحتية 

مبادئ واألهداف الواردة في الوثادق األساسوية متعوددة األطوراف بشوسن التنميوة الب كجديد االلكزام .47
 ،2002عوام  العوالمي حوول التنميوة المسوتدامةجوهانسوبرج تنعيك تطة م تمر قمة و  ،المستدامة

قيوووق التنميوووة دوووة وتحالهووودف المشوووتر  بوووسن يقووووم اإلقليموووان بالمحافظوووة علوووى البي علوووى تحقيوووقو 
ة فووي وتعزيووز التعوواون فووي مجووال النهوووض بالمعرفووة والتقنيووات والممارسووات التقليديوو المسووتدامة

اا الميو المتعلقة باستتدام وتحسوين نوعيوة تنعيك المشروعاتو  ،مجال مكافحة التصحر والجعاف
زالووووة ملوحووووة الميووووااوالتربووووة هوووووض والحعوووواظ علووووى الوووونظم البيديووووة والمحميووووات الطبيعيووووة والن ، وا 

دارة موارد المياا للر  و  ،بالسياحة البيدية  تحسين نظم الر .وا 

القضووووايا البيديووووة والتنميووووة بشووووسن  فووووي المنطقتووووينالمتعووووددة مبووووادرات للالتقوووودير  اإلعــــرا  عــــن .48
تبووادل المشووتركة وأهميووة تعزيووز التعوواون فووي مجووال  المصووال علووى  مجــددا  والكأكيــد المسووتدامة، 

الحاجة إلى اتتاك إجراءات فاعلة على مستو  التعاون عن ات، و التبرات في تنعيك هكا المبادر 
 .الطبيعية الدولي لتعض تعرض البلدان األفريقية والعربية للكوارث

نظوورا ألهميتووو  ال ووكاديمجووال الزراعووة واألموون  المشووتر  فووي لتعوواونل القصــو  هميــةاألايــالء   .49
سن بوالقناعة  واإلعرا  عن ،دوليعلى المستو  الأو  على مستو  اإلقليمينسواء  اإلستراتيجية

 ،منطقووة العربيووةللأن تصووب  سوولة غووكاء و  ،بحمكانيتهووا الزراعيووةكاتيووًا أفريقيووا قووادرة علووى االكتعوواء 
  .المستدامة ةنحو التنمي يستراتيجإبشكل  يجب توجيهو األفريقي يالتعاون العربوأن 

تووين األفريقيووة ي فووي المنطقاألموون ال ووكادحووول الزراعووة و  العموول المشووتر  وبرنووامل تطووة اعكمــاد .50
فووي  ي شوورم الشوويخلووكين تووم إقرارهمووا فووي االجتمووا  الوووزار  المشووتر  الووك  أنعقوود فوولا، والعربيووة
وتعزيز التعاون العلمي والبحثي والتكنولوجي بين ضرورة التنسيق  والكأكيد على ،2010إبريل 
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 ألمن ال كاديًا لاإلنتاج تحقيقز تعزياإلقليمين لتطوير التقنيات والنظم الزراعية لرف  اإلنتاجية و 
  .المنطقتينفي دول  الستثمار الزراعيوتشجيعًا ل

األجنودة  سوتدعمقادموة علوى النعو  المتبوادل الجديودة العربيوة الفريقيوة األشوراكة الأن  علىالكأكيد  .51
 وبوورامل الم سسووات والهيدووات ،الزراعيووة ألفريقيووا والبرنووامل الشووامل للتنميووة الزراعيووة فووى أفريقيووا

 ،م الزراعوةتبوادل التبورات مون أجول تحسوين نظوالتركيز على أهمية و  الزراعية العربية المماثلة،
لمنظموات األفريقيوة والعربيوة لالوالزم دعم تقديم الو  ي،عطاء مزيد من األولوية للقطا  الريعإم  

 من تنعيك البرامل المشتركة.لتمكينها المعنية 

ة الحيوانية في إطار تعزيوز األمون ال وكادي والتنسويق بوين على أهمية تنمية الثرو  مجددا  الكأكيد  .52
الحيوانيوووووة ن الثوووووروة المنطقتوووووين فوووووي مجوووووال اسوووووتتدام التكنولوجيوووووا المتطوووووورة المالدموووووة لتحسوووووي

نتاجياتها.  وا 

أهميووة تعزيووز التعوواون وتطوووير التقنيووات لمواجهووة التحووديات وتنميووة العوور  التووي  علــىالكأكيــد  .53
تحقيوق األموون ال وكادي والتنميووة المسوتدامة فووي ة بمووا يتعوق موو  مصوادر الطاقووة المتجوددتطرحهوا 

 اإلقليمين. دول

بالمشواركة فوي  التزامنوا علـى كأكيـدالو  ،ت ييور المنواتي علوى دول المنطقتوينتوداعيات الب اإلقرار .54
بموجوووب ، المتباينوووةو المشوووتركة  وفقوووًا لمبووودأ المسووودولية ،ر المنووواخالجهوووود العالميوووة للتصووود  لت يووو

وكافوووة االتعاقيوووات والمواثيوووق كات  ،ة األموووم المتحووودة اإلطاريوووة بشوووسن ت يووور المنووواخأحكوووام اتعاقيووو
 أيضـا  والكأكيـد  .ت يور المنواختودابير لمواجهوة ال التتواك أهميوة التنسويق المشوتر وعلى  ،العالقة
تعاقيووة األمووم المتحوودة اإلطاريووة ال 18ستضووافة الوودورة الوودعم الكاموول لطلووب دولووة قطوور ال علووى

 . 2012خ عام لت يير المنا

لالسوتجابة للتحوديات التوي  الودول المتقدموة ضورورة تنسويق الجهوود المشوتركة لودف  علـىالكأكيد  .55
اإلطاريوة األموم المتحودة لبروتوكوول كيوتوو والتعاقيوة  يعرضها ت يور المنواخ وأن تووفر دعموًا قويواً 

لدول ل التكنولوجيمالي و الدعم ال من تالل تقديم ،مسدولياتهابما يتعق م  و  ،حول ت ير المناخ
موون لمجتموو  الوودولي لوودعم الوودول الناميووة ا دعــوةو  ،والتحقووق منهووا للقيووا الناميووة بطريقووة قابلووة 

دارتها على أسا   أفريقيا يال ابات فجهودها للحعاظ على  يفتالل اآلليات المالية الدولية  وا 
 مستدام.

مشوورو  فووي الكيماويووات تعزيووز التعوواون والتنسوويق لوقووف االتجووار غيوور ال أهميووة عــناإلعــرا   .56
درا  أهميووة التصوووديق علوووى ،والنعايووات التطووورة بشوووسن  اتعاقيوووة بوووازلقوورار الحظووور التووا  ب وا 
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 ،لإلسورا  فوي دتولوو حيوز النعواك ،الحودودنقل النعايات التطرة والتتل  منها عبور  يالتحكم ف
توالف  أثرهوايماويوة و لتطورة دفن النعايوات الكإدراكًا  ت وموا تشوكلو مون لثورواافوي تلووث البيدوة وا 

 .وترقًا لالتعاقيات الدولية التاصة بحماية البيدة ، ة على حياة السكانلتطورة بال

 التسكيود علوى أهميوةإلثراء الحضارة اإلنسوانية، و بسهمية التعاعول الثقافي بين الشعوب  عكرافاال .57
حيو  تعزيز التعاهم بين شعوب اإلقليمين وثقافاتهم،ل  القمة األفريقية العربية الثقافية  جسورال اءا 

 التقووودير للووودور اإليجوووابي لموووواطني أفريقيوووا مووون أصوووول عربيوووة اإلعـــرا  عـــنو ، بوووين اإلقليموووين
 .فريقية في توثيق الصالت بين اإلقليمينأ أصولومواطني العالم العربي من 

 األفريقيوووة والعربيوووة علوووى األهميوووة المتزايووودة لووودور الثقافوووة كجسووور بوووين الشوووعوب مجـــددا  الكأكيـــد  .58
 .والتعاون المشتر  التنمية تعزيزلمنتجًا  اً اقتصادي اً نشاط تبارهاباع

 ةهويووووالالحعوووواظ علووووى ضوووورورة و بتصوصووووية العالقووووات الثقافيووووة األفريقيووووة العربيووووة،  اإلعكــــراف .59
سووتعادة األثووار المهربووة وا   ،المشووتر  الثقووافي تراثالونشوور أهووم الجوانووب كات الصوولة بوو ،الثقافيووة

مثووول  العنوووي،لتشووومل كووول جوانوووب اإلنتووواج الثقوووافي، ات التبوووادل تعزيوووز آليووو أهميوووةو  ،والمسوووروقة
أشوكال التعبيور األتور  مهرجانات السينما، ومعارض العنوون، وحعوالت الموسويقى، إلوى جانوب 

 .اعن المظاهر الثقافية المتسصلة في تقاليد شعوبه

باموواكو  فووي اإلسووتراتيجيةللثقافووة والدراسووات  األفريقووي العربوويلمعهوود ا دعووم أهميووة علــىالكأكيــد  .60
 .ةالثقافي تالمجاال يفريقي العربي فتعزيز التعاون األ يليتمكن من القيام بدورا ف ،بمالي

، والتعاعول بوين المثقعوين فوي كوال واإلعالميوة الثقافيوةبورامل التعزيوز تبوادل دعم و  بسهمية اإلقرار .61
زيووادة اطووال  ل لتووا  فووي مجوووال االسووتثمار الثقووافيوتشووجي  مشروعووووات القطوووا  ا ،اإلقليمووين

 عاتها. رف شعوب المنطقتين على واق  مجتموتع

وتعزيووووز الجهووووود المشووووتركة  ،وتنوعووووو العربوووويو أهميووووة التووووراث الثقووووافي األفريقووووي  الكأكيــــد علــــى .62
التنقيوب عوون تعزيوز التعواون التقنوي فوي مجواالت  أهميوة الكأكيـد مجـددا علـىو  ،للمحافظوة عليوو

 ،والتعوواون موو  المنظمووات الدوليووة المعنيووة ،وترميمهووا اآلثووار والتووراث المعمووار  واألعمووال العنيووة
واسوووتعادة اآلثوووار  دعوووم سوووبل التعووواون والتنسووويق المشوووتر  فوووي مكافحوووة تهريوووب اآلثوووار والتوووراثو 

 إلى البلدان األصلية. المسروقة والمهربة

التعووواون العلموووي والتقنوووي بوووين اإلقليموووين، آتوووكين بعوووين االعتبوووار  أهميوووة تعزيوووزعووون  اإلعـــرا  .63
، كامووول وقووودرة علوووى االبتكوووارة والتبووورة المتراكموووة فوووي كوووال اإلقليموووين، وموووا بينهموووا مووون تالمعرفووو

لالسوتعادة مون العقوول العربيوة واإلفريقيوة المهواجرة  لتعواونووضو  بورامل للتنسيق والتسكيد على ا
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الجامعوووات ومراكوووز البحوووث الهاموووة فوووي المنطقتوووين، وتشوووجي  تبوووادل بوووين  وكوووكل  فوووي التوووارج،
بوكل الجهوود إليجواد آليوات ماليوة لتنعيوك برنوامل وضورورة ، حثين وأسواتكة الجامعواتالتبراء والبوا

 .اهمتعاون العلمي والتقني فيما بينتطوير ال

أهمية تطوير التعاون العلمي والتقني والبحثوي بوين اإلقليموين فوي مجواالت التعلويم  علىالكأكيد  .64
التووي تهوودف إلووى حوول مشوواكل التنميووة األبحوواث التطبيقيووة و  عووالي والتكنولوجيووا والبحووث العلموويال

تاصووة تبووادل التبوورات فووي الملحووة )بوورامل تبووادل الطلبووة، التوودريب، موون  الدراسووات واألبحوواث( 
يوواا مجووال تقيوويم وتنميووة الموووارد الماديووة، وترشوويد اسووتتدامها وتحسووين ورفوو  كعوواءة اسووتتدام الم

 .وتاصة في الر 

ن بوين المراكوز العلميوة والبحثيوة فوي اإلقليميوين مون أجول على أهمية دعوم التعواو  مجدداالكأكيد  .65
التوسو  فوي اسوتتدامها لألغوراض التنمويوة بموا و  ،تطووير تقنيوات منتعضوة الكلعوة لتحليوو الميواا

واالسووتعادة موون التقنيووات الحديثووة ونظووم المعلومووات الج رافيووة فووي المجوواالت ، فووي كلوو  الزراعووة
 .نظم اإلنكار المبكر في مراقبة التصحر والجعافوتطوير  ،المرتبطة بالت يرات المناتية

 ضرورة تلق بيدة مواتية لتنعيك برامل التنمية وتطووير السياسوات االجتماعيوة، السوتيعاب إدرا  .66
وفقوووًا لمواثيوووق دول اإلقليميوووين والمواثيوووق الدوليوووة، وتاصوووة  العدالوووة االجتماعيوووة ضووورورة إدمووواج

، وقورارات القموة العالميوة 21لقورن ، وجودول أعموال اهداف التنموية لأللعيوةاإلعالن العالمي لأل
عالن الدوحة لمتابعة تنعيك  عالن األمم المتحدة التا  األللتنمية، وا  هداف التنموية لأللعية، وا 

  .األتر  بالحق في التنمية، وكافة االتعاقيات الدولية

، مون تووالل موينتعووض العقور الوطنيوة فووي دول اإلقليإسوتراتيجيات تععيول  أهميووة علـى الكشـديد .67
الم شوورات التاصووة بالحرمووان والعقوور  وتضوومينها، المعتموودة دوليوواً  إثووراء منظومووة م شوورات العقوور

ووضوو  السياسووات الالزمووة التووي  ،البشوور  واإلقصوواء االجتموواعي إلووى جانووب الم شوورات النقديووة
عوام المون توالل االهتموام بتحسوين منواخ االسوتثمار  تكعل تحقيق نمو اقتصاد  منحاز للعقراء،

 .نطقتينفي الموالتا  

فوي المنطقتووين بصوعة تاصووة فوي العووالم و  العقور والجووو  تزايوود بشوسن شووديدقلوق الال عــناإلعـرا   .68
 مون ن، ويحدايعاقمان انتشار األمراض، ويضععان القدرة على العمل امهأنو  ،العربيةيقية و األفر 
دون  ويحووووالنمجتمعوووات، تعكيووو  الوي ديووان إلوووى ، األجيوووال الجديووودة علوووى الوووتعلم واإلدرا  قوودرة

 .تحقيق النمو االقتصاد  المقترن بالعدالة في البلدان النامية
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 كاتو،سهمية مواجهة العقر والجو  في العالم، لي  بوصعو هدفًا في بنحو تا ،  علىاإلدرا   .69
علووى حوود المتقدمووة و  يةووووالنامالوودول ن واالسووتقرار فووي ولتعزيووز األموووسوويلة ن أيضووا بوصووعو وولكوو
مصوادر جديودة  لمواصولة العمول المشوتر  مون أجول إيجواد الحاجوة الملحوة لكأكيد علىا، وسوواء

 .ق هكا الهدفدعم لكافة المبادرات الرامية لتحقيوتقديم اللتمويل التنمية 

أولويوة اعتبارهوا ضورورة و  ،التنمويوة أللعيوةاألهوداف التنعيوك الكامول والعوور  أهميوة  علىالكأكيد  .70
حشوود الوودعم و نحووو توسووي  التعوواون الوودولي  اً العموول معووو دمووة والناميووة، بالنسووبة لكوول البلوودان المتق

موو تمر  مووونتير   لتحقيووق هووكا األهووداف بنوواًء علووى نتووادل لتوووفير المزيوود موون التمويوولالسياسووي 
 .وجوهانسبرج

أللعيوووة اتنعيوووك أهوووداف  لمراجعوووة بوووالزتم السياسوووي الوووك  بووورز فوووي اجتموووا  قوووادة العوووالم الكرحيـــ  .71
نيويووور  فووي بعقوود إنوالووك   ،القضوواء علووى الجووو  وتعووض العقووربوورامل مويوول تآليووات و التنمويووة 
بمن  مملكة البحرين جادزة األهوداف اإلنماديوة  في هكا الصدد اإلشادةو، 2010 /أيلولسبتمبر
فووي صووياغة سياسووات تحقووق التنميووة لجهودهووا وانجازاتهووا  ة فووي اجتمووا  قووادة العووالم تقووديراً لأللعيوو

 .االجتماعية واالقتصادية

تطوير الونظم الصوحية وأهمية الصحي  المجالفى  أهمية تعزيز التعاون المشتر  علىالكأكيد  .72
وتعزيوز بورامل  مواجهة األوبدة واألمراض المستوطنة ورف  كعاءة الهيدات الصحية،و والعالجية 

الحديثوة فوي حتكار التقنية العلميوة الللتصد  ، والتنسيق على المستو  الدولي الشاملة التدريب
 .العالجو  مجال الدواء

موون أجوول االرتقوواء بمسووتقبل الشووباب األفريقووي المشووتر  والتعوواون  أهميووة التنسوويق علــىالكأكيــد  .73
وتنميوة بورامل لبنواء  مون توالل وضو ، شبابللعاما دوليا  2010اعتبار عام  بمناسبة والعربي
كافووة تحووديات مواجهووة  وتعزيووز قوودرتهم علووى، نالمنطقتوويوالتبووادل المعرفووي بووين شووباب  القوودرات

اسووتراتيجيات وبوورامل  إقــرار، ويالرياضووين الثقووافي و المجووالالتنسوويق فووي العولمووة وانعكاسوواتها، و 
 للمستقبل.  دعادم عمل تطبيقية في هكا المجال تعك  اإلهتمام بالشباب باعتبارا أهم

 تمكوووين المووورأة واالرتقووواء بسوضووواعها علوووى أهميوووة التعووواون والتنسووويق فوووي مجوووال جـــددام الكأكيـــد .74
تاحوووة للمووورأةوتووووفير فووور  العمووول ، والقانونيوووة واالجتماعيوووةاالقتصوووادية  فووور  أوسووو  لهووون  وا 
مواصوولة الجهوود المشووتركة الراميووة و  .السياسويي و جتموواعواال  قتصوواداال لالمجوا فوويللمشواركة 

المبوووادرات لكعووول حقووووق المووورأة  إطوووالقمجوووال  فووويوالتعووواون  المووورأةللقضووواء علوووى التمييوووز ضووود 
 فووويوتعزيوووز دورهوووا وسووون التشوووريعات الالزموووة لحمايتهوووا وصووويانة مكانتهوووا  ،بيوووةاألفريقيوووة والعر 

 .المجتم 
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 الراميووة إلووىأهميووة التعوواون المشووتر  لتنعيووك التطووط األفريقيووة والعربيووة للطعولووة  عــناإلعــرا   .75
حقهوم  علـى والكأكيدة أشكال العنف واإليكاء واإلهموال، توفير الحماية الكاملة لألطعال من كاف

 .يم والرعاية الصحية الكاملة وفقًا للمواثيق األفريقية والعربية كات الصلةفي التعل

ــــد  .76 ــــىالكأكي ليووووات المشووووتركة المعنيووووة بحقوووووق اإلنسووووان والديمقراطيووووة فووووي أهميووووة تععيوووول اآل عل
مكافحوووة فوووي  تععيووول الشوووراكة فوووي معالجوووة القضوووايا كات اإلهتموووام المشوووتر وكوووكل  ، المنطقتووين
شوووعوب كافوووة المواثيوووق المتعلقوووة بحوووق وأيضووًا  جووورة غيووور الشووورعية،واله بالبشووور االتجوووارجريمووة 

 قل والهجرة.تنالمنطقتين في ال

 .2013دولة الكويت باستضافة القمة األفريقية العربية الثالثة في  بمبادرة الكرحي  .77

ــر .78  العظمووى شووتراكيةالشووعبية االلجماهيريووة العربيووة الليبيووة متنووان لاالالشووكر و  عوون عميووق الكعبي
 .لقمة اإلفريقية العربية الثانيةالكريمة لستضافتها اعلى  شعباً قيادًة و 

 وووووووو

 

 

 


