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 رار ــق
 دعم جهود السالم في السودانبشأن 

 ـــ
 

 

 ،العربية الثانية إن القمة األفريقية

بكافة القرارات التي اعتمدها كل من االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية على إذ تذكر  -
 المستويات المتعلقة بمختلف جوانب وأبعاد األوضاع في السودان.كافة 

العربيووة الوزاريووة عربيووة األفريقيووة المةووتركة فووي ة ووار مهمووة اللجنووة الجهووود الواســتناداإ إلــ   -
األفريقية المكلفة بمعاجلة مسار السالم ضمن منبر الدوحة التي تقوده دولة ق ر بالتعاون 

 .مع الوسي  المةترك لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة

ة ر وويج جنوووب أفريقيووا عموول الفريووي رفيووع المسووتو  لالتحوواد األفريقووي بر اسووواســتناداإ إلــ   -
مبيكوويا ان القووا  موون التولوويات التووي أعوودها الفريووي واعتموودها مجلووج ة ابوثووالسوابي السوويد 

 وحظي بترحيب جامعة الدول العربية واألمم المتحدة. االسلم واألمن لالتحاد األفريقي

ــي ءــو   - الوودعم المووالي والتنموووس وا نسوواني العربووي األفريقووي المخلوو  للسووودان وفووي وف
مليوارس دوالر أمريكوي  عوادة بنواء قودره مته ةعالن دولة ق ر ةنةاء لوندوي بورأج موال مقد

 اجنووب السوودانفوي دارفور والمةاريع التي تقوم جامعوة الودول العربيوة ودولهوا فوي دارفوور و 
والمةوواريع االقتلوووادية والتنمويووة واالجتماعيوووة التوووي تةوورف عليهوووا اللجنووة الوزاريوووة األفريقيوووة 

 السودان بر اسة جمهورية جنوب أفريقيا.  عادة ةعمار

الدور الر يسي الويس تضو لع بوه الودول األفريقيوة والعربيوة فوي قيوادة وتزويود وأخذاإ في االعتبار  -
العسووووكرية واألمنيوووووة بووووالمفرزات ( UNMIS واليونوووواميج ( DIMANUعمليتووووي اليوناميوووود  

رساء األمن والمساهمة في ةنجا  ح جهود السالم.لحماية المدنيين السودانيين وا 

 ررــقت

التأكيود علوى احتوورام سويادة السوودان واسووتقالله ووحودة أراضويه ودعووم كامول المسواعي الراميووة  -1
 ةلى تحقيي السالم في ربوعه.
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االلتزام بتنفيي كافة بنود اتفاقية السالم الةامل بما في يلك ةجراء استفتاء تقرير الملير في  -2
فوي ظوروف مناسوبة وفوي الموعود المتفوي عليوه ي بيوسوودان واسوتفتاء سوكان من قوة ةجنوب ال
عوون كوول أةووكال الضووتو ا وتحووت رقابووة أفريقيووة وعربيووة ودوليووة لضوومان نزاهووة وحريووة بعيودا  

 وةفافية االستفتاءين.

تةوووجيع  رفوووي اتفاقيوووة السوووالم الةوووامل لبووويل المزيووود مووون الجهوووود للتسوووريع بوضوووع الترتيبوووات  -3
لفتوورة مووا بعوود االسووتفتاءين فووي فووي اتفاهمووات  وللولووول ةلووىالسووتفتاءين االضوورورية  نجوواح 

 ة ار تكاملي يحفظ األمن واالستقرار في السودان وفي المن قة.

ا عووراب عوون الوودعم الكاموول لكافووة الجهووود والمسوواعي المبيولووة لتحقيووي السووالم فووي دارفووورا  -4
فووي وحووا الحركووات المسوولحة فووي دارفووور علووى االنضوومام الفووورس ةلووى عمليووة المفاوضووات 

 للولول ةلى اتفاي سياسي ةامل في أقرب اآلجال.حة الدو 

التأكيووود علوووى المواقوووف المت ابقوووة لالتحووواد األفريقوووي وجامعوووة الووودول العربيوووة حوووول موضووووع  -5
المحكموووة الجنا يوووة الدوليوووةا وا لحووواح علوووى ضووورورة االسوووتجابة العاجلوووة مووون  ووورف مجلوووج 

موون النظووام األساسووي  16 األموون لممووم المتحوودة ل لووب المنظمتووين المةووروع بت بيووي المووادة
  للمحكمة خدمة لمللحة السالم والعدل والملالحة في السودان.

ا وتقووووم القووورارتةووكيل لجنوووة أفريقيوووة عربيووة سداسوووية رفيعوووة المسووتو  تعمووول علوووى تنفيووي هووويا  -6
بووواجراء االتلووواالت والمةووواورات موووع ةوووريكي السوووالم فوووي السوووودان ودول الجووووار واأل وووراف 

وليا لمسوووواعدة ال وووورفين علووووى ضوووومان اسووووتمرار السوووولم واألموووون الفاعلووووة فووووي المجتمووووع الوووود
رسوواء عالقووة تكامليووة  بووين الةوومال والجنوووب  نبتووا النظوور عوو اواالسووتقرار فووي السووودان وا 

 نتا ج االستفتاء. 

تكليوووف ر ووويج مفوضوووية االتحووواد األفريقوووي واألموووين العوووام لجامعوووة الووودول العربيوووة موالووولة  -7
تكثيوووف التعووواون كيل اللجنوووة رفيعوووة المسوووتو ا و المةووواورات موووع الووودول األعضووواء حوووول تةووو

تعزيووز دور موون أجوول وبلووورة مبووادرات ومواقووف مةووتركة  اوالتنسوويي لمتابعووة كافووة المسووتجدات
 المنظمتين تجاه الت ورات في السودان.

 }القمة األفريقية العربية الثانية - 3ق{
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 قرار 
 الثالثةبشأن مكان وموعد انعقاد القمة األفريقية العربية 

 ـــ
 

 ،العربية الثانية إن القمة األفريقية

ا بعرا دولة الكويوت استضوافة القموة األفريقيوة العربيوة الثالثوةإذ تأخذ علماإ مع الترحيب  -
 اتقرر

 .2013عقد القمة ا فريقية العربية الثالثة في دولة الكويت عام  -8

اتخووواي عووة الوودول العربيووة ةلووى ر وويج مفوضوووية االتحوواد األفريقووي واألمووين العوووام لجام ال لووب -9
 ا جراءات الالزمة مع الدولة المضيفة لتنفيي هيا القرار.

 

 القمة األفريقية العربية الثانية[ - 4]ق
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 قــرار 
 بشـأن إنشـا  الصنـدوق األفريقـي العربـي

 المشترك لمواجهة الكوارث
 ــ

 العربية الثانية، إن القمة األفريقية

بأحكام القانون التأسيسي لإلتحاد األفريقيا وميثاي جامعة الدول العربية الداعية ةلى  سترشدذ تإ
 التلدس للتحديات التي تواجه ةعوب بلداننا؛

ذ  أن األضرار الناجمة عن الكوارا ال بيعيةا وتلك الناجمة من لنع ا نسان مثل  دركتوا 
واألمرااا ال يمكن ألس دولة مواجهتها أو الزالزل والفيضانات والجفاف والتلحر واألوب ة 

 بمفردهاا وأن التلدس لها يت لب حةد الموارد الالزمة في ة ار جهد جماعي وتضامني؛

ذ  عن اقتناعنا بالحاجة ةلى ةنةاء آلية مةتركة لمساعدة أس من بلداننا تتعرا لمثل هيه  عربتوا 
 األضرار نتيجة الكوارا؛

 ،قــررت

 ي العربي المةترك للحد من أثار الكوارا.ةنةاء اللندوي األفريق -1

 أن تتكون موارد اللندوي من الملادر التالية: -2

  ما يخل  له من مبالغ ضمن ميزانية كل من مفوضية ا تحاد األفريقي واألمانة
 العامة لجامعة الدول العربية.

  اع المساهمات ال وعية من الدول األفريقية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني والق
 الخا .

 .تبرعات المنظمات ا قليمية والدولية والةركاء الدوليين 

تكليف ر يج مفوضية ا تحاد األفريقي واألمين العام لجامعة الدول العربية باعداد النظام  -3
 األساسي لللندوي وهيكل عملها وأوجه وةرو  لرف المساعدات.

 القمة األفريقية العربية الثانية[ - 2]ق
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 رارــق
 إستراتيجية الشراكة األفريقية العربية شــأنب

 2016 - 2011 ة اإلفريقية العربيةكار وخطة عمل الش
 ـــــ
 

 ،إن القمة األفريقية العربية الثانية
 

وميثاي جامعة الدول العربيةا وميثاي األمم  الإلتحاد األفريقي التأسيسيالقانون  ألحكام وفقاإ 
 ؛حترام سيادة كل الدول واستقاللها وسالمة أراضيهااب خا الومبادئ القانون الدولي  االمتحدة

 
ذ  في مارج القاهرة المنعقدة في  ىاألول ةالعربي ةةعالن وبرنامج عمل القمة األفريقي ستذكرتوا 

عن القمم األفريقية والعربية يات الللة بالتعاون األفريقي العربيا ا والقرارات اللادرة 1977
ا والقمة العربية الثانية 1973ة المنعقدة في الجزا ر في نوفمبر خالة القمة العربية السادس

وقمة ا تحاد األفريقي الخامسة عةرة المنعقدة ا 2010في سرت في مارج والعةرين المنعقدة 
 ؛2010في كمباال في يوليو 

 
ذ  لدعم األفريقي والعربي الرواب  التاريخية والجترافية والثقافيةا وتاريخ الكفاح والتضامن  دركتوا 
 ؛المن قتين يا التحرر والتنمية فقضاي

 
ذ تدرك  الحرب منها  اتحوالت كبر  1977ةهد مني انعقاد قمة القاهرة قد أن العالم  أيءاوا 
العولمة المتسارعة التي تدفعها ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتلاالتا وبروز مجتمعات و الباردةا 

 كتالت السياسية واالقتلادية والتجارية العمالقة؛واقتلادات المعرفةا والت
 

ذ تعرب منجزاتا بل وبقاءا األفراد المعالرة تهدد التحديات واألزمات بأن  عن القناعة وا 
حةد  اقاتها ومواردها لدفع وتيرة بلدانا على تلميم تقتضي  مجابهة هيه األزمات وأنوالةعوبا 
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ستراتيجية ةرتقاء بالتعاون األفريقي العربي ةلى ةراكة كافة المجاالتا واال يالتعاون والتنسيي ف
 عدالة وتضامنا ؛ا وفي ظل نظام اقتلادس وسياسي أكثر تعاون الجنوب الجنوبة ار  يف

  
ذ تعترف المةترك لتعاون ادعا م في ةرساء خ وة را دة  تكانالقمة األفريقية العربية األولى أن ب وا 

ذ ا ألفريقي العربي ها على تنةي  هيا التعاون بهدف تحقيي الت لعات عن تلميم تعربوا 
 المةروعة لةعوب المن قتين ةلى تحقيي السالم والتنمية؛

 
ذ تستعرض ذ و التعاون األفريقي العربيا مسيرة  وا  لياغة قناعتها بضرورة ةعادة  عن تعربا 

ن قتين من لتمكين دول الم ؤسساته المةتركةآلياته وموت وير أهدافه وتحديد أولوياتها وتفعيل 
 ؛مواجهة تحديات القرن الحادس والعةرين

 
ذ تؤمن التنمية االقتلادية واالجتماعية تحقيي  يفاألساسي باألهمية القلو  لإلنسان ودوره  وا 

وتعزيز وا  الي احتياجاته األساسية وتلبية المستدامةا وضرورة احترام حقوقه ولون كرامته 
ذ تعربا  اقته من أجل بناء بلداننا  يالموارد البةرية فوير قلو  لت ولوية عن منح أ وا 

 العالم المعالر؛ يال غنى عنها ف يمجتمعات المعرفة الت
 

ذ تعتزم ا على ا  نمو األقل لمساعدة بلدان المن قتينا خالة التعاون والتجارب المةتركة تسخير  وا 
د من الفقر بالحاألهداف الخالة والسيما  ا2015تحقيي األهداف ا نما ية لملفية بحلول 

فيروج مراا كأوب ة و ومكافحة أ ااألساسياالبتدا ي التعليم وتحقيي ووفيات األ فال واألمهاتا 
ذ تدركا والمالريا ا يدزنق  المناعة البةرية و   أهمية دور التعاون الدولي في وا 

 ؛تلادس دولي أكثر عدالةقتجارس ومالي وا تحقيي هيه األهداف من خالل ةنةاء نظام 
 

ذ ت ألمانة العامة لجامعة الدول العربية او  المفوضية ا تحاد األفريقي األساسيلدور ا كذلك دركوا 
ية الةراكة وخ   العمل ستراتيجةتنفيي و المجاالتا كافة في تعزيز التعاون األفريقي العربي في 

 االمتتالية

 
ذ تؤكد  األفريقي العربي  ة مواللة الجهود  زالة العوا ي التي تعترا ت وير العملعلى أهميوا 

المةترك القا م على الملالح المةتركة في المجاالت السياسية واالقتلادية واالجتماعية 
 والثقافيةا لضمان ةرساء أسج تلون العالقات المةتركة؛
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-2011 الةراكة ا فريقية العربية عمل وخ ة  فريقية العربيةاستراتيجية الةراكة األة تعتمد -1
 .تين( المرفق2016

 
األفريقية العربية قمة ا يجابية للنجازات القا مة على ا  ستراتيجية الةراكةةأن على  دتؤك -2

التحديات ا قليمية والدولية وجه التعاون في تةكل قوة دفع  عادة ة الي ا 1977األولى 
 الراهنة.

 
لعربي العمل األفريقي ا ا  استرةاديا  لسياي واتجاه ار باعتبارها ةستراتيجية ا هيه  تعتمد -3

 .المةترك فى مختلف المجاالت السياسية واالقتلادية واالجتماعية والثقافية

 

ستراتيجيةا على مساعدة بلدانناا وخالة أقلها من خالل تنفيي ا  ،عن استعدادها تعرب -4
 2015نمواا على ا سراع بوتيرة التنمية المستدامة لتحقيي األهداف ا نما ية لملفية بحلول 

. 

 
واتخاي  ةضافيةا بعقد اجتماعات دورية مةتركة لبلورة خ   عمل المعنييناء الوزر  تكلف -5

خالل هيه االجتماعات الدورية برلد من القيام و ا مجاالت اختلالهم يف تنفييتدابير ال
الميزة الخالة التي تمليها ولويات األومتابعة تنفيي ما اتفي عليه من خ   عملا واختيار 

 بنتا جلخروج ويلك ل اولوياتستراتيجية لهيه األوالعربية واألهمية ا  النسبية للبلدان األفريقية
 جايبا لةعوبنا. ا  فريقي العربي خيار تجعل التعاون األعاجلة ومفيدة 

 

ا بما في يلك الحكومات والبرلمانات والسل ات دول المن قتينالجهات الفاعلة فى  تحث -6
والمنظمات ا قليمية المتخللةا  والق اع الخا ا االمحلية ومنظمات المجتمع المدني

قتلادية ا قليميةا ةلى جانب مفوضية ا تحاد األفريقي واألمانة العامة االوالمجموعات 
لياغتها االعتبار عند بهيه الوثا ي ووضعها فى االسترةاد لجامعة الدول العربيةا على 

لى المستويين الفردس علبرامجها وأنة تهاا وعلى بيل الجهود لتنفيي خ   العمل المتتالية 
 .والجماعي

 

ستراتيجية الةراكة وخ ة ةلتنفيي  الالزمةالبةرية والمالية  لتعب ة الموارد تؤكد استعدادها -7
ا مكانات  تعزيزبما في يلك  االجديدةو  حاليا  من خالل ملادر التمويل القا مة ا العمل

 .واالستفادة منها الضخمة للق اع الخا 
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لالح النظام باا ةلى الوفاء بتعهداتها يةمجموعة الثمانخالة و  المجتمع الدوليا تدعو -8
ء المديونيةا وزيادة اعبأا وتحسين ةرو  التجارة الدولية وتخفيف الدوليالمالي والنقدس 

ا ا  لتمكين المن قتين من تنفيي هيه الةراكةلدول النامية واألقل نمو لالمساعدات التنموية 
على تحقيي والعربية مساعدة الدول األفريقية المعلنة ل هاتلى الوفاء بتعهداة كذلك هادعو وت

 التنمية المستدامة.

 

والقيام باستعراا دورس للتقدم تفعيل آليات التنفيي والمتابعة المتفي عليهاا  على تعقد العزم -9
أولوياتها وفقا لما يستجد من لتحديد ستراتيجية الةراكة وخ   العملا ةتنفيي  يفالمحرز 

 عمل على تيليل العقبات التي تعترا تنفييها.تحدياتا وال

 

على مةاركة وفدس مفوضية االتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية  توافق -10
في الجلسات العلنية والمتلقة للمؤتمرات واالجتماعات التي تعقدها أس من المنظمتينا 

امة لبناء قدرات ا دارات المعنية توفير ا مكانات الالزمة للمفوضية واألمانة الع وتقرر
بالتعاون األفريقي العربي لكل منهماا لتمكين المنظمتين من القيام بالدور الر يسي في تنفيي 

 ةستراتيجية الةراكة األفريقية العربية.

 

ر يج مفوضية ا تحاد األفريقي واألمين العام لجامعة الدول العربية تقديم تقرير من  تطلب -11
مسيرة ةامال  ل ا  استعراضيتضمن ا 2013في األفريقية العربية  القادمة للقمةمةترك للدورة 

مني  وخ ة العملالةراكة ستراتيجية ةوالتقدم المحرز في تنفيي  فريقي العربيالتعاون األ
 هم حول ما يجب القيام به مستقبال .تولياتكيلك وأداء آليات التنفيي والمتابعةا و ةقرارهما 
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