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 فخامة الرئٌس دمحم ولد عبد العزٌز  
 فخامة الرئٌس بول كاجامً
 معالً السٌد موسى فقً

 أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات
 

ٌشرفنً كثٌراً أن أشارك مرة أخرى فً أعمال قمتكم األفرٌقٌة 
وأن أجدد أمامكم رغبتها األكٌدة  ... ممثالً لجامعة الدول العربٌة
عوبنا التً تربط بٌن دولنا وش تراتٌجٌةفً تمتٌن الشراكة االس

األصٌل باالرتقاء بمستوى  والتزامها ... العربٌة واألفرٌقٌة
تعاونها وتنسٌقها مع االتحاد األفرٌقً فً كل ما من شأنه أن 

؛ أقول ذلك ونحن ق آمالنا وٌصون مصالحنا المشتركةٌحق
 العضو نتجمع هنا فً مورٌتانٌا ... الدولة العربٌة األفرٌقٌة ...

 فً الجامعة واالتحاد ... المكان الذي تتالقً فٌه الفاعل
والموقع الذي تنصهر فٌه العربٌة واألفرٌقٌة ...  الجغرافٌا

 الحضارتان العربٌة واألفرٌقٌة. 
 

وضٌة كما أقدر عالٌاً الدور الكبٌر الذي ٌقوم به أخً رئٌس المف
دٌن ومجاالت ٌااألفرٌقً فً كافة م لدفع عالقات التعاون العربً

وإخالصه فً تعظٌم نتائج وفوائد نشاطنا  ... العمل التً تجمعنا
 التكاملً المشترك.

 
ً  بالفعللقد قطعنا  تحقٌق األهداف التً فً طرٌق  طوٌالً شوطا

انطلقت علٌها الشراكة العربٌة األفرٌقٌة منذ تأسٌسها عام 
وجهودنا ونجحنا معاً فً توظٌف إمكانٌاتنا الجماعٌة  ... 0311

هذه الشراكة األكثر خصوصٌة، إن لم تكن  التراكمٌة لجعل
األكثر تمٌزاً، بٌن سائر أطر التعاون التً تجمع منظمتٌنا 
بشركائها اآلخرٌن؛ وإذ أعدكم بأننا سنواصل جهودنا الدؤوبة 
 وعملنا المؤسسً مع مفوضٌة االتحاد األفرٌقً فً هذا االتجاه



 

مام تنفٌذ مقررات قممنا السابقة وتخطً أٌة عقبات قد تقف أ ...  
أن أعرض بإٌجاز  فإننً أود ... دتهاوخطط العمل التً اعتم

  النقاط والمحاور التالٌة4لعدد من 
 
 4أوالً 

إننا نظل فً الفضاء المشترك بٌن العالم العربً والقارة 
األفرٌقٌة نواجه جملة من األزمات والتحدٌات المشتركة التً 

وهو ما ٌحتم  ... واستقرار مجتمعاتنادولنا  أمن وسالمة تهدد
 علٌنا أن نضاعف من جهودنا المشتركة ومساعٌنا السٌاسٌة

ومعالجة جذور األسباب  ... لتسوٌة هذه النزاعات المتناسقة
التً تؤدي إلً نشوب بؤر التوتر التً تساهم فً إذكائها 

 وامتداد نطاقها.
 

 ً  4 ثانٌا
 فً لٌبٌا على وجه التحدٌد شامل لألزمةحل  التوصل إلً إن

 ً ً مشتركا إذ أن كالً من  ... وأولوٌة متقدمة لمنظمتٌنا ٌمثل هدفا
صٌلة فً األفرٌقً تتحمل مسئولٌة أ الجامعة العربٌة واالتحاد
وإتمام  المسار السٌاسً استكمال بغٌةمرافقة األشقاء اللٌبٌٌن 

لشعب التً ٌتطلع إلٌها ا الدستورٌة واالنتخابٌة االستحقاقات
هنا إلً تكثٌف عملنا التكاملً مع االتحاد  دعووأ اللٌبً؛

ً لهذه ااألفرٌقً ولجنته رفٌعة المستوى   لمسٌرة ...دعما
ً لخطوات توحٌد مؤسسات الدولة ومساندةً  اللٌبٌة ... وتشجٌعا

لعملٌة إجراء االنتخابات البرلمانٌة والرئاسٌة المنتظرة عندما 
لتنظٌمها ومراقبتها؛ كما أجدد تطلعنا روف المواتٌة تتوافر الظ

لمواصلة التعاون مع االتحاد األفرٌقً فً إطار المجموعة 
، وروبًالرباعٌة، التً تجمعنا مع األمم المتحدة واالتحاد األ

االتحاد  استضافةوالتً توافقنا على عقد اجتماعها القادم تحت 
 األفرٌقً بمقر المفوضٌة فً أدٌس أبابا. 



 

   
 ً  4 ثالثا
ً بتعزٌز التعاون فٌما بٌننا  ننح ً للصومال مطالبون أٌضا دعما

ولجهود الحكومة الفٌدرالٌة فً تثبٌت دعائم األمن واالستقرار 
وال ٌفوتنً هنا أن أشٌد مجدداً بالدور ...  على كامل أراضٌها

األمنً والعسكري الهام الذي تضطلع به بعثة األمٌصوم 
القضاء على تهدٌد حركة األفرٌقٌة وبتضحٌات قواتها فً سبٌل 

حرصنا على العمل مع االتحاد الشباب اإلرهابٌة؛ كما أجدد 
ً لجمهورٌة القمر المتحدة وللحوار الوطنً  ... األفرٌقً دعما

ولكل ما من شأنه أن ٌحافظ على  ... الهام الذي شهدته
 استقرارها ووحدتها الوطنٌة ورفاهٌة شعبها. 

 
 ً  4 رابعا

كل جهد ٌقوم به االتحاد لستظل الجامعة العربٌة مساندة 
لحفظ السلم واألمن فً القارة  ودوله األعضاء األفرٌقً
إذ نشٌد على وجه الخصوص بدورها القٌادي فً  ... األفرٌقٌة

تشجٌع األشقاء فً جنوب السودان على تنفٌذ اتفاقٌة وقف 
عاٌة ور العدائٌات العسكرٌة الموقعة فً دٌسمبر الماضً

والتً  8102مفاوضات تنشٌط اتفاقٌة السالم الموقعة عام 
وقف ل األخٌر تفا االإلً التوقٌع فً الخرطوم على  كلها أفضت

نتضامن مع جمهورٌة مالً والدول ... كما  إطال  النار
مكافحة المشاركة فً القوة العسكرٌة الخماسٌة إلحالل األمن و

 كثٌراً التزام اتحادكماإلرهاب فً منطقة الساحل ... ونحًٌ 
فً  بناد بإنفاذ مبادرة إسكات ال ومجلس السلم واألمن األفرٌقً

 . 8181ربوع القارة بحلول عام 
 
 
 



 

   ً  4 خامسا
هناك جملة من األولوٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة والتنموٌة 

ولكل منا رؤٌته وخططه  انا إلً تحقٌقها ...التً تسعى منظمت
ً أن بوسعنا إقامة  ... بشأنها هواستراتٌجٌات لكننً أقدر صادقا
إذ أن  تنفٌذها ... والتكامل فٌما بٌننا بغٌة االتسا مزٌد من 

فً المنظومة  ا... واهتماماتن أهدافنا تعد فً مجملها متشابهة
وهو ما ٌنحسب على سبٌل ...  الدولٌة تكاد تكون متطابقة

لتنفٌذ أهداف التنمٌة المستدامة  المتعددة برامجنا علىالمثال 
ارة منطقة التجو،  8100االتحاد األفرٌقً  وأجندة،  8101

 األفرٌقٌة منطقة التجارة الحرة القارٌةو الحرة العربٌة الكبرى،
     .م فً إنشائهاتً شرعتال
 

 ً  4سادسا
ً علً أن أعبر مجدداً عن عمٌق تقدٌرنا  لموقف أجد لزاما

ً للقضٌة الفلسطٌنٌة الثابت االتحاد األفرٌقً وهو ما  ... دعما
ٌجسد أعلى مستوٌات التضامن المتبادل الذي عاهدناه فٌما بٌننا 
 منذ أن كافحت شعوبنا ضد االستعمار وتحررنا من االحتالل

ً اإلعالنات إذ األجنبً ألراضٌنا ... المبدئٌة التً  نثمن عالٌا
ممارساته القمعٌة لالحتالل اإلسرائٌلً وتصدر عن قممكم رفضاً 

 على وقوفهاونحًٌ الدول األفرٌقٌة  ضد الشعب الفلسطٌنً ...
ا لقرارات الجمعٌة هودعمالمحافل الدولٌة  مع دولة فلسطٌن فً

العامة لألمم المتحدة وأخرها تلك الخاصة بالقدس وتوفٌر 
خاصة  الحماٌة الدولٌة للشعب الفلسطٌنً ... ونشكر بصفة

ه الشجاعة التً تعكس تصرٌحاتالسٌد رئٌس المفوضٌة على 
التزام  علىحافظت دون شك عن حق الثوابت األفرٌقٌة التً 

لٌة وحق الشعب الفلسطٌنً فً الشرعٌة الدوب المجتمع الدولً
 دولته المستقلة. إقامة
 



 

 أصحاب الفخامة  
 السٌدات والسادة

 جهود . وتالحمها معإننً لعلى ٌقٌن من أن جهودكم المقدرة ..
ً من تحقٌق و إرادة أشقائكم القادة العرب ... سوف تمكننا سوٌا

مستوى الشراكة العربٌة مزٌد من اإلنجازات فً سبٌل االرتقاء ب
حو على نو التً نطمح إلٌها ... األعلى األفرٌقٌة إلً المستوٌات

بشكل مباشر على مصالح دولنا وحكوماتنا ... وٌعود ٌنعكس 
 وأؤكد لكم ملموسة تخدم مجتمعاتنا وتشعر بها شعوبنا؛بمنفعة 

على أننا سنواصل العمل، بكل  –باسم جامعة الدول العربٌة  –
الجهد واإلخالص، للوصول إلً هذه الغاٌة ... ومتابعة تنفٌذ كل 
ما صدر عن القمة العربٌة األفرٌقٌة األخٌرة فً ماالبو من 

قمتنا الخامسة المشتركة مقررات ... واستكمال التحضٌر النعقاد 
 بالرٌاض العام القادم. 

 
 وشكراً فخامة الرئٌس،،

 
 
 
    
            
 
 

 
    


