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إعـالن سـرت
ـــ

نحن قادة الدول األفريقية والعربية المجتمعون في قمتنا األفريقية العربية الثانية المنعقدة في سرت
– بالجماهيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى ،في 0101/01/01؛
واذ نؤكد حرصنا عمى تعزيز العالقات بين اإلقميمين األفريقي والعربي وزيادة التعاون بينهما واقامة
شراكة إستراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة والسمم واألمن الدولي والتنمية لشعوب المنطقتين؛
واذ نؤكد أيضاً التزامنا باألهداف والمبادئ الوواردة فوي القوانون التسسيسوي لموضوية اإلتحواد األفريقوي
وميثاق جامعة الدول العربية؛

واذ نؤكــد كووذلك عمووى تمسووكنا بووالمواثيق الدوليووة وعمووى نحووو توواص مووا يتعمووق بوواحترام سوويادة الوودول
واسووتقاللها وسووالمة أ ارضوويها وعوودم التوودتل فووي شوودونها الداتميووة ،بالتعواون الوودولي ،واحتو ارم حقوووق
اإلنسان ،والقانون اإلنساني الدولي ،ومواصمة التنمية المستدامة لمصمحة كل الشعوب؛
واذ نســكذكر إعووالن وبرنووامل عموول القمووة األفريقيوة العربي وة األولوى المنعقوودة فووي القوواهرة فووي مووارس
 ،0755والق و اررات الصووادرة عوون القمووم األفريقيووة والعربيووة ذات الصوومة بالتعوواون األفريقووي العربووي،
تاصة القمة العربية السادسة المنعقدة في الجزادر نوفمبر  ،0751والقمة العربيوة الثانيوة والعشورين

المنعقدة في سرت مارس  ،0101وقمة اإلتحاد األفريقي التامسة عشرة المنعقودة فوي كمبواال يوليوو

 ،0101والتي أكدت جميعها عمى أهمية مواصمة الجهود وا ازلوة العوادوق التوي تعتورض ُسوبل تععيول
وتطو وووير التعو وواون العربو ووي األفريقو ووي وفقو ووا لممصو ووال المشو ووتركة ف و وي متتمو ووف المجو وواالت السياسو ووية
واالقتصادية والثقافية ،من أجل تعزيز المرتكزات التي تصون العالقات األفريقية العربية؛

واذ نــدر عمووق الووروابط والمصووال المشووتركة ،واالعتبووارات التاريتيووة والج رافيووة والثقافيووة ،ومسوويرة
الكعوواح والنضووال المشووترك لوودعم قضووايا التحوورر والتنميووة فووي المنطقتووين ،وروابووط األتوووة والصووداقة

وحسن الجوار والمصير المشترك لشعوب المنطقتين؛
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واذ نؤكد عمى أن تحقيق السمم واألمن واالستقرار في العالم ،وتعزيز التعواون بوين اإلقميموين ينب وي
أن يكون عمى أساس االلتزام بالعالقات متعددة األطراف واحترام القانون الدولي ،وحقوق اإلنسوان،
والقانون اإلنساني الدولي ،ونوزع السوالح ،وحظور انتشوار األسومحة النوويوة وأسومحة الودمار الشوامل،

ومكافحة اإلرهاب الدولي بمتتموف أشوكالو وتجمياتوو ،ومواصومة التنميوة المسوتدامة ،وتحقيوق العدالوة

االجتماعية ،وعمى وجو التصوص القضاء عمى العقر والجوع ،وحعظ البيدة؛

واذ نســكذكر إعووالن ط ورابمس حووول الن ازعووات وتعزيووز السووالم المسووتدام فووي أفريقيووا ،وتطووة العموول
المعتموودين تووالل الوودورة التاصووة باإلتحوواد األفريقووي التووي عقوودت فووي ط ورابمس الجماهيريووة الميبيووة

العظمي في  10أغسطس 0117؛

واذ نؤكد مجدداً التزامنا بتنعيذ ق اررات األمم المتحدة ،ومعارضتنا لإلجراءات أحادية الجانب وفرض

العقوبات عمى الدول وتمسوكنا بسهوداف ومبوادئ ميثواق األموم المتحودة ،وتاصوة منو اسوتتدام القووة
أو التهديد باستتدامها في العالقات الدولية؛
واذ نعــر عوون ارتياحنووا لمجهووود األفريقيوة العربيووة المشووتركة التووي بووذلت منوذ عقوود قمووة القوواهرة عووام
 ،0755ومسووار التعوواون المشووترك بووين المنظمتووين األفريقيووة والعربيووة ،واذ نــدر

التحووالت الكبوور

الت ووي ش ووهدتها المنطقت ووان وانعكاس ووات العولم ووة وأبعاده ووا ،وب ووروز مجتمع ووات واقتص ووادات المعرف ووة،
وظهور تكتالت سياسية واقتصادية وتجارية عمالقة؛

واذ نؤكـــــد عمو ووى أهميو ووة تعزيو ووز التجمعو ووات اإلقميميو ووة ودون اإلقميميو ووة باعتبارهو ووا أحو وود المنطمقو ووات
الض وورورية إلرس وواء الشو وراكة األفريقي ووة العربي ووة الش وواممة القادم ووة عم ووى أس ووس متين ووة تحق ووق الععالي ووة
االستمررية؛
ا
و

واذ نؤكــد أيضــا عمووى أهميووة تعزيووز الثقووة والتعوواهم المتبووادل موون أج ول التعووايش السووممي بووين األمووم
وأبعاد العولمة ،وأهمية المحافظوة عموى الهويوة الوطنيوة واحتورام التعدديوة الثقافيوة والودور الوذ يقووم
بو التبادل الثقافي وحوار الحضارات في بنواء عوالم يسوودا التسوام واالنودماج ،واذ نـدر أيضـا أن

التحووديات والمعوقووات الحاليووة تحوود موون قوودرات الوودول الناميووة وتهوودد شووعوبها وتحووول دون تحقيووق
النمو االقتصاد الشامل المقترن بالعدالة في المنطقتين ،وتتطموب مواجهوة هوذا التحوديات التعواون
الصووادق والتكاموول والتنسوويق فووي كافووة المجوواالت فووي ظوول نظووام اقتصوواد وسياسووي أكثوور تضووامناً
وعدالة؛

واذ نؤكـــد التزامن ووا مج ووددا بوواحترام التن وووع الثق ووافي والووديني ال ووذ يمي ووز الت و ارث اإلنس وواني المش ووترك،
وقناعتنا بسن حرية العقيدة تشكل أحد حقووق اإلنسوان األساسوية ،واذ نعـر عون القموق إزاء تصواعد
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أشووكال اإلسوواءة المتعموودة ضوود األديووان ورموزهووا ومعتنقيهووا ،واذ نوودعو المجتم و الوودولي إلووى الوفوواء

بواجباتووو وفقووا لمبووادئ القووانون اإلنسوواني الوودولي ،تاصووة التصوود لمكراهيووة المبنيووة عمووى العقيوودة

والعنص ورية ،والحعوواظ عمووى الحووق فووي حريووة العكوور وال و أر والمعتقوود والديانووة دون تمييووز .واذ نؤكــد
ور أساسوياً يسوم بتموق بيدوة تتوي التطبيوق
مجددا عمى احترامنوا لجميو األديوان باعتبوار ذلوك عنص اً

الكامل لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ،وكثمين مبادرة تادم الحرمين الشريعين المموك عبود ا
بن عبد العزيز حول الثقافات وحوار الحضارات؛

واذ ندر أنو فوي سوبيل مواجهوة كافوة التحوديات واألزموات ،البود لودول منطقتينوا مون حشود الطاقوات
ودعم الجهود لدف وتيورة واالرتقواء بالتعواون األفريقوي العربوي ليحقوق الشوراكة اإلسوتراتيجية المسمولوة

مون أجوول تحقيووق التعواون واالنوودماج فووي كافووة المجواالت ،فووي إطووار نظوام سياسووي واقتصوواد أكثوور
تضامناً وعدالة ،عازمين عمى تستير كل الطاقوات البشورية العمميوة والماديوة لممسواهمة فوي تحقيوق

األهداف اإلنمادية لأللعية عام 0103؛

واذ نؤكد عمى أهمية العمل عمى تحقيق رفاا المواطن األفريقي والعربي ودورا األساسي في تحقيق
التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في المنطقتوين ،وضورورة احتورام حقوقوو وصوون كرامتوو،
وتمبية احتياجاتو األساسية ،وحقو في تنمية مواردا البشرية؛
واذ نجـــدد عزمنـــا عم ووى ب ووذل ك وول الجه ووود لتعزي ووز مس وويرة التع وواون األفريق ووي العرب ووي وق وودرتنا عم ووى
التصد لما تواجهو المنطقتان من تحديات؛

اكفقنـا عمـى:
.0

الكأكيد عمى أهمية تبادل التبرات في مجال حل النزاعات بالوسادل السممية ،واآلليوات المعنيوة
بعض المنازعات وادارتها ،والترويل لثقافة السالم ،والتعاون المكثوف فوي منواطق النوزاع ،وعموى
أهمية التنسيق بين المنطقتين لالسوتعادة مون التطوور العمموي فوي المجوال النووو لالسوتتدامات

السممية.
.0

اإلعـ ار عــن االرتيواح لمتعواون القووادم بوين مجمسوي السومم واألمون األفريقووي والعربوي ،ودعوتهمووا
إلوى تعزيوز بورامل التعواون المشوترك مون توالل تعبدوة القودرات البشورية والعنيوة وتنسويق المواقوف
من أجل إرساء السمم واألمن في أفريقيا والمنطقة العربية.

.3

الكأكيــد عمــى أن السووالم واألموون واالسووتقرار فووي المنطقتووين هووي الركووادز األساسووية لوودف مسوويرة
االزدهار االقتصاد والتنمية االجتماعية ،وكأكيد العزم عمى التعاون في جميو المجواالت بموا
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في ذلوك تسووية الن ازعوات التوي توؤثر بشوكل مباشور عموى هوذا المسويرة ،وعموى مواصومة التعواون
م األطراف الدولية األتر .

.4

الكأكيــد عمــى أهميووة تضووافر الجهووود األفريقيووة والعربيووة إلجوراء إصووالح شووامل وجوووهر لألمووم
المتحدة حتى تستجيب لمتطمبات وتطمعات الشعوب األفريقيوة والعربيوة ،ولكوي توتمكن المنظموة
الدوليوة مون التعاموول الععوال مو التحوديات الدوليووة المعاصورة ،ونشــدد عمــى ضورورة تعزيووز دور

الجمعي ووة العام ووة لألم ووم المتح وودة ،واإلسو وراع بحص ووالح مجم ووس األم وون ال وودولي وتط ووويرا وتوس ووي
عضوووويتو الدادمو ووة بمو ووا يتوووي لمتتموووف األقو وواليم الج رافي ووة المش وواركة فو ووي إدارة النظ ووام الو وودولي
وصياغة بنود األجندة الدولية.

.5

اإلعـــــ ار عـــــن إدانتنو ووا لإلرهو وواب بكافو ووة أشو ووكالو ومظو وواهرا ،واعتبو ووار الج و ورادم التو ووي ترتكبهو ووا
المجموع ووات اإلرهابي ووة انتهاكو واً فادحو واً لمحق وووق األساس ووية لإلنس ووان ،وتهدي ووداً مس ووتم اًر لمس ووالمة
الوطنيوة لموودول وألمنهوا واسووتقرارها ،والــدعوة إلــى عقوود موؤتمر دولووي تحووت مظموة األمووم المتحوودة

لد ارسووة جريمووة اإلرهوواب وتحديوود تعريووف لهووا ،والتعرقووة بووين اإلرهوواب وحووق الشووعوب فووي مقاومووة
االحووتالل ،ورفووض ربووط اإلرهوواب بووس قوميووة أو ديانووة ،والكأكيــد عمــى أهميووة تعزيووز التعوواون
والتنسوويق وتبووادل التب ورات والمعمومووات وتطوووير قوودرات األجه وزة المتتصووة بمكافحووة اإلرهوواب،

والتعاون عمى معالجة جذور اإلرهاب وازالة العوامل التي ت ذيو وذلك من توالل القضواء عموى
بووؤر التوووتر وازدواجيووة المعووايير فووي تطبيووق الشوورعية الدوليووة ،ووض و حوود لإلحووتالل واإلعتووداء
عمووى حقوووق اإلنسووان وكرامتووو ،واإلعــ ار عــن دعمنووا المطمووق لتج وريم دف و العديووة لمتنظيمووات

اإلرهابية باعتبارا أحد المصادر الرديسية لتمويل اإلرهاب ورفوض كول أشوكال اإلبتوزاز مون قبول
الجماعات اإلرهابية ،واإلع ار عن أهمية مبوادرة توادم الحورمين الشوريعين إلنشواء مركوز دولوي

لمكافحة اإلرهاب.
.6

اإلعــالن عــن إدانتنووا بووالمؤامرة التتريبيووة التووي اسووتهدفت زعزعووة النظووام واالسووتقرار فووي مممكووة
البحو ورين ،ووق وووف وتض ووامن ال وودول األعض وواء مو و المممك ووة ،ودعمه ووا وتسيي وودها المطم ووق لكاف ووة

اإلج و وراءات المتتو ووذة لمكافحو ووة األعمو ووال اإلرهابيو ووة ،وكافو ووة أن و وواع التح و وريض والتتريو ووب التو ووي
اسووتهدفت األبريوواء وروعووت اآلمنووين موون م وواطنين ومقيمووين ممووا يتنووافى م و األديووان والش وراد

السماوية ويضر بسمن واستقرار الدول العربية ،وذلوك اسوتناداً إلوى مبودأ األمون الجمواعي ووحودة
المصير المشترك.

.7

اإلعـــ ار عـــن القمووق العميووق بشووسن اسووتمرار وتوس و عمميووات القرصوونة البحريووة ،وعوون دعمنووا
لمجهووود التووي تبووذلها معوضووية اإلتحوواد األفريقووي وجامعووة الوودول العربيووة لمواجهتهووا ،والكنويـــه
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بحعووداد إسوتراتيجية قاريووة إلدارة المالحووة البحريووة ،ومشوواركة القوووة األفريقيووة الجوواهزة فووي الجهووود

الراميووة إلووى تعزيووز أموون وسووالمة المالحووة البحريووة ،ودعــوة الجمعيووة العامووة لألمووم المتحوودة موون
جديد إلى بحث أسباب هذا الظاهرة وابرام اتعاقية دولية تض حوداً ألعموال القرصونة ،ومناشودة

المجتم الدولي لدعم هذا الجهود بما فيها محاكمة القراصنة والتعامل معهم.
.8

الكأكيـــد عمـــى أهميووة االلت وزام بوواحترام القووانون اإلنسوواني الوودولي واجووب التطبيووق فووي الن ازعووات
المسوومحة ،واتتوواذ كافووة اإلج وراءات الالزمووة لحمايووة الموودنيين فووي الن ازعووات المس ومحة ،وبصووعة
تاصة األطعال والنساء الذين يتسثرون بالنزاعات.

.9

الكأكيــد عمــى أهميووة معاهوودة بمينوودابا التووي دتمووت حيووز التنعيووذ ،والتووي تؤكوود عمووى أهميووة إنشوواء
مناطق تالية من أسمحة الدمار الشامل تاصوة منطقوة الشورق األوسوط مون أجول تعزيوز األمون

لموودول األفريقيووة األعضوواء ،والقورار الصووادر عوون مووؤتمر مراجعووة معاهوودة منو االنتشوار النوووو

عام  ،0101بشسن ضرورة انضمام إسراديل لمعاهدة من انتشار األسمحة النووية بودون توستير

أو شووروط ،واتضوواع جمي و مرافقهووا النوويووة لنظووام الضوومانات الشوواممة لموكالووة الدوليووة لمطاقووة
الذرية .واإلعراب عن مسواندتنا لممبوادرة العربيوة التوي تودعو إلوى جعول الشورق األوسوط ومنطقوة

التميل منطقة تالية مون أسومحة الودمار الشوامل ،والتسكيود مجوددا عموى أهميوة مطالبوة األطوراف
المعنية كافة والمجتم الدولي باتتاذ اإلجراءات العممية والعاجمة لجعل الشرق األوسط منطقوة

تالية من أسمحة الدمار الشامل ،بما فوى ذلوك تنعيوذ توصويات الوثيقوة النهاديوة لموؤتمر مراجعوة

معاهدة من االنتشار النوو لعوام  ،0101والتوي تودعو إلوى عقود موؤتمر دولوي مون أجول إقاموة

منطقووة تاليووة موون األسوومحة النوويووة وأسوومحة الوودمار الشووامل فووى الشوورق األوسووط ،الكأكيــد عمــى

أهمية مشاركة كافة دول المنطقة دون استثناء فى معاهدة من االنتشار النووو ووضو جميو

منشآتها النووية تحت مراقبة وكالة الطاقة الذرية تمشياً م الهدف الدولي لتطبيق المعاهدة في
الشرق األوسط لجعمها منطقة تالية من السالح النوو وكافة أسمحة الدمار الشامل.

 .01الكأكيد عمى الدعم الراسخ والمساندة الكامموة لنضوال الشوعب العربوي العمسوطيني ضود االحوتالل
اإلس وراديمي ،وحقووو فووي ممارسووة حقوقووو الوطنيووة غيوور القابمووة لمتصوورف ،بمووا فووي ذلووك حقووو فووي
تقريوور مصوويرا والعووودة إلووى وطنووو بمووا فووي ذلووك تمووك المنوواطق التووي تووم احتاللهووا بطريقووة غيوور

شرعية منذ عام  ،0726والعيش فوي سوالم واسوتق ارر داتول حودود دولوة فمسوطين المسوتقمة ذات
السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ،عمى أساس حدود ال اربو مون يونيوو /حزيوران  ،0745طبقواً
لمبووادئ القووانون الوودولي وقو اررات الشوورعية الدوليووة وقو اررات األمووم المتحوودة ذات الصوومة ،وقو اررات
اإلتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية ذات الصمة ،ولمبادرة السالم العربية ،وق اررات الشورعية

الدوليووة ذات الصوومة الصووادرة عوون مجمووس األموون والجمعيووة العامووة لألمووم المتحوودة التووي تقضووي
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بعوودم االعت وراف بسيووة أوضوواع توونجم عوون النشوواط االسووتيطاني اإلس وراديمي فووي األ ارضووي العربيووة

المحتموة باعتبوارا إجوراء غيور مشووروع ال يمون أ حقووق ،ويعوود جريموة حوورب وتورق التعاقيووات
جنيف .
 .00اإلع ار عن الودعم ال ارسوخ لمطموب سوورية العوادل وحقهوا فوي اسوتعادة الجووالن العربوي السوور

المحتل كامال إلى حدود  2يونيو  ،0745طبقا لق اررات الشورعية الدوليوة ذات الصومة ،والكأكيـد

عمى أن استمرار احتالل األراضي العربية يشكل تهديداً لمسمم واألمن الدوليين.

 .00الكأكيــد عمــى ضوورورة انسووحاب إسوراديل موون موزارع شووبعة المبنانيووة ومرتععووات كعوور شوووبا ،وموون
الجووزء المبنوواني موون قريووة ال جوور إلووى التووط األزرق طبقووا لمق و اررات الدوليووة ذات الصوومة السوويما

القرار الصادر عن مجمس األمن رقم ( )0510لعام .0114

 .03الكعبير عـن القموق مون اسوتمرار التووتر والعنوف والعمميوات العسوكرية واألعموال اإلرهابيوة ،التوي
تجتاح منطقة الش ورق األوسوط ،والتوي تع اورض الس والم اإلقميموي والودولي لمتطور ،ودعوم الجهوود
الت ووي يب ووذلها أطو وراف المجتمو و ال وودولي م وون أج وول اس ووتدناف عممي ووة الس ووالم ،ودعوتن ووا لألطو وراف
المعنية لمقيام بالجهود الالزمة لدعم مسار التعاوض الذ يقوم عموى أسواس المبوادئ والمعوايير

األساسية لمقانون الدولي وق اررات مجمس األمن ذات الصمة ومبادرة السالم العربية.

 .04الكأكيــد عمـــى احت ورام سوويادة السووودان ووحوودة أ ارضووية واسووتقاللو ،ودعووم المسوواعي الراميووة إلووى
تحقيق السالم في ربوعو بما فيها الجهود التي بذلت من قبل بعض الدول مثل نيجريا إلحوالل
السالم في السودان وجهودها المتواصمة كمساهم رديسي لمقوات في عممية السالم فوي دارفوور،

والتضوامن مو السوودان .الـرف

الكــام أل محواوالت تسوتهدف االنتقواص مون سويادتو ووحدتووو

وأمنووو واسووتق اررا ،والكأكيــد مجــددا عمووى جمي و الق و اررات الصووادرة عوون القمووم اإلفريقيووة والعربيووة

الرافضووة لق و اررات المحكمووة الجناديووة الدوليووة بحووق فتامووة ال ورديس السوووداني ،ومواصوومة الجهووود
أيض واً م و حكومووة السووودان والقووو السياسووية فووي السووودان موون أجوول دعووم تنعيووذ اتعوواق السووالم

الشووامل ،وتعبدووة الوودعم الوودولي لحكومووة السووودان وشووعبو واألحوزاب السياسووية إلجوراء اإلسووتعتاء

ف ووي موع وودا ،وعق وود المنت وود االستش ووار الس وووداني برداس ووة االتح وواد األفريقو وي واألم ووم المتح وودة

ومشوواركة جامعووة الوودول العربيووة ،والكأكيــد عمــى الحاجووة إلووى العموول عمووى جعوول الوحوودة تيووا اًر

جاذباً ،ومواجهة أ صعوبات تواجو تنعيذ االتعاق .اإلع ار عن الترحيب والتسييد لمبادرة دولوة

الكويت باستضافة مؤتمر دولي لدعم التنمية في شرق السودان في .0101/00/0 – 0

 .05الثناء عمـى الجهوود المبذولوة لحول مشوكمة دارفوور ،وتاصوة مسواعي الودول المجواورة لمسوودان،
وتثمووين مبووادرة جامعووة الوودول العربيووة وموضووية اإلتحوواد األفريقووي لحوول أزمووة دارفووور ،واالع ـ ار
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عــن التسييوود لمجنووة العربيووة األفريقيووة الو ازريووة لحوول األزمووة فووي دارفووور ،واالعتو ارف بسهميووة عموول
هيدة التنعيذ رفيعة المستو لالتحاد األفريقي بشسن دارفور والتي يرأسها الرديس السابق لجنوب

أفريقيووا فتامووة السوويد ثووابو مبيكووي فووي المسوواهمة الكبي ورة فووي عمميووة السووالم ،واإلشــادة بجهووود
جنوب أفريقيا كرديس المجنة الو ازرية لالتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة موا بعود

النزاع في السودان ،واإلعـ ار عـن الودعم لمجنوة الو ازريوة األفريقيوة العربيوة المعنيوة بحول األزموة

فووي دارفووور ،والكنويــه بووالجهود المضوونية لدولووة قطوور فووي إطووار المجنووة فووي رعايووة معاوضووات
الس ووالم ،واإلعـــ ار عـــن االرتي وواح لم وودعم اإلقميم ووي وال وودولي لمعاوض ووات الس ووالم الجاري ووة ف ووي

الدوحة ،والكرحي باالتعاقية التوي وقعوت فوي الدوحوة بوين الحكوموة السوودانية وبعوض العصوادل
السووودانية ،ودعـــوة كافووة العصووادل السووودانية إل ووى التجوواوب االيجووابي م و المبووادرة .الكرحيـــ

باإلسووتراتيجية الجديوودة لمحكومووة السووودانية لتسوووية أزمووة دارفووور والتووي تسووتوعب كافووة ش و ارد

المجتمو الودارفور  ،واإلعـ ار كـذل عون الشووكر والتقودير لمبوادرة حضورة صواحب السومو أميوور
دولة قطور إلنشواء بنوك لمتنميوة فوي دارفوور بورأس موال قودرا  0مميوار دوالر ،ودعووة كافوة الودول
والمنظمات المعنية إلى اإلسهام فيو إلنجاح هذا المبادرة.

 .06الكرحيـ بتطبيو العالقووات بووين تشوواد والسوودان ،واإلشووادة بمووا تووم اتتواذا موون تطووات فووي هووذا
الصدد ،وبرؤية وقيادة الدولتين من أجل إقرار األمن والسمم.
 .07الكرحي بالدور المتنامي والبارز لمجامعوة العربيوة فوي معالجوة األوضواع اإلنسوانية فوي دارفوور
ومساعيها الحثيثة لتركيز المساعدات اإلنمادية في موضوعات اإلنعاش المبكور ،الكقدير لودور

البعثووة المشووتركة لالتحوواد اإلفريقووي واألمووم المتحوودة فووي دارفووور ( ،)UNAMIDودعــوة جميو

األط وراف لمتعوواون م و جهووود إحووالل السووالم والتنميووة لصووال دارفووور ،وعقوود "مووؤتمر دارفووور–

دارفور" في دارفور ،بمشاركة المعنيين من كافة األطراف.

 .08الكأكيد عمـى أهميوة اسوتكمال المعاوضوات حوول قضوايا وترتيبوات موا بعود االسوتعتاء فوي جنووب
السووودان المقوورر فووي ينوواير ،0100فووي ضوووء نتووادل قمووة اإليجوواد فووي مووارس  /آذار ،0101
ومووذكرة تعوواهم موواكمي الموقعووة فوي يونيووو 0101ونتووادل بعثووة اإلتحوواد األفريقووي لجوبووا فوي يونيووو
 ،0101والتووي أكوودت جميعهووا عمووى متابعووة تنعيووذ بنووود اتعاقيووة السووالم الشووامل بهوودف ضوومان

السالم ،والتعاون الوثيق بين شمال وجنوب السودان ،وحماية حقوق كافوة السوودانيين ،وب وض
النظر عن نتادل االستعتاء حول تقرير المصير ،وأن يتم إجراؤا في شعافية.

 .09اإلعـــ ار عـــن تق ووديرنا لمجه ووود األفريقي ووة والعربي ووة المبذول ووة لتعزي ووز االس ووتقرار والمص ووالحة ف ووي
جمهورية القمر المتحدة ،وتوقي "االتعاق من أجل ادارة انتقالية" في  04يونيو  ،0101وحوث
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األطوراف القمريووة عمووى العموول بنيووة صووادقة لتنعيووذ االتعوواق ،واجوراء انتتابووات تتسووم بالمصووداقية

لرديس االتحاد ومحافظي الجزر في التواريخ المحددة ،وحث المجتم الدولي عمى تقديم الدعم
الموالي والعنوي ،وأهميوة التنسوويق والتعواون فوي تنعيوذ المشووروعات التنمويوة فوي الجوزر ،ومعالجووة
الووديون المتراكمووة إسووهاماً فووي مسوويرة السووالم والتنميووة ،ودعــوة االتحوواد األفريقوي وجامعووة الوودول

العربية إلى مواصمة تعاونهما المشترك لتعزيز مسيرة المصالحة ودفو عمميوة التنميوة فوي جوزر

القمر ،والكرحي بنتادل المؤتمر العربي لإلستثمار والتنمية بجمهورية القمر المتحدة الذ عقد
في الدوحة في موارس  ،0101والوذ بم وت التعهودات فيوو  231مميوون دوالر ،والكقـدير لمودول
والمنظمات والجمعيات التيرية واإلنسوانية التوي أوف وت بتعهداته وا ،ودعووة الجهوات المانحوة إلوى
المسارعة بالوفاء بتعهداتها؛ اإلشادة بالدعم الذ قدمو حضرة صاحب السمو اميور دولوة قطور

والبالغ  01مميون يورو .الكرحي بما قدمتو الجماهيرية العربية الميبية العظومى مون مسواعدات
إلعادة األمن واإلستقرار لجمهورية القمر المتحدة .
 .01اإلعـ ار عــن قمقنووا السووتمرار أعمووال العنووف فووي الصووومال ومووا يوونجم عنهووا موون تسووادر بشورية

وأضو ورار مادي ووة ،واألعم ووال اإلرهابي ووة الت ووي تس ووتهدف الم وودنيين أيو واً كان ووت ذرادعه ووا ومبرراته ووا،

والكأكيـــد مج وودداً عم ووي دعمن ووا الكام وول لمحكوم ووة االتحادي ووة االنتقالي ووة الص ووومالية ،وعم ووى وح وودة
الصوومال وسوويادتو واسووتق اررا ،والعمول بعووزم نحووو تحقيوق المصووالحة الوطنيووة ،والكرحيـ بتوقيو

وتنعيذ االتعاقية المبرمة في أديس أبابا في  03مارس  0101بين الحكومة االتحادية االنتقالية

وحرك ووة أه وول الس وونة والجماع ووة تح ووت رعاي ووة اإلتح وواد األفريق ووي وجامع ووة ال وودول العربي ووة واألم ووم

المتحدة ،وكذلك االتعاقية الموقعة م إقميم بونتالند في  00أبريل .0101

 .00اإلع ار عن تقديرنا لمدور الذ تضطم بو بعثة االتحاد األفريقي في الصومال ،والتسكيد عمى
ضرورة تعزيز هذا الجهود لنشر قووات اإلتحواد األفريقوي لممسواهمة فوي حعوظ األمون واالسوتقرار

فوي الووبالد ،والكأكيــد عمــى أهميووة دعووم هووذا البعثووة والمبووادرة األفريقيووة لتمكينهووا موون تووالل زيووادة
الق ووات ف وي الصووومال تنعيووذاً لمق ورار الصووادر عوون قمووة اإلتح واد األفريقووي فووي كمبوواال -أوغنوودا
.0101

 .00الكأكيد عمى دعوة المجتم الدولي وتاصة مجمس األمن لألمم المتحدة لإلطالع بدورا وتعبدوة
المووارد بمووا يتناسووب مو التحووديات التووي تواجووو الصووومال ،وبصووعة تاصووة البوودء فووي التتطوويط
لممرحمة الجديدة لنشر بعثة اإلتحاد األفريقي في الصومال.

 .03الكأكيـد عمـ احتورام وحودة وحريووة وسويادة العوراق واسووتقاللو وعودم التوودتل فوي شوودونو الداتميووة،
واحت ورام إرادة الشووعب الع ارقووي فووي تقريوور مسووتقبمو بحريووة ،واإلدانووة بشوودة لكوول أعمووال اإلرهوواب
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والعنووف التووي تووؤثر تاصووة عمووي الشووعب الع ارقووي ،والكأكيــد عمــى الحاجووة الماسووة إلووى تحقيووق

المص ووالحة الوطني ووة ،وتحقي ووق األم وون واالس ووتقرار ،وكأييـــد جه ووود األم ووم المتح وودة وبعث ووة األم ووم
المتحدة في العراق وجامعة الدول العربية لمساعدة العراق ،وجهود األطوراف السياسوية الوطنيوة
العراقيووة الممتزمووة به ووذا المسووار ،وح ووث القيووادات العراقيووة عم ووى اإلس وراع ف ووي تشووكيل الحكوم ووة
العراقية التوافقية الممثمة لمشعب العراقي كافوة ،والتسكيود عموى أهميوة نتوادل وتعاهموات اإلجتمواع

الساب لوزراء داتمية دول جوار العراق الذ عقد في سبتمبر  0101بمممكة البحرين.

 .04الــدعوة إلــى جمهوريووة إيووران اإلسووالمية إلووى االسووتجابة لمبووادرة دولووة اإلمووارات العربيووة المتحوودة
لمتواصل إلى حل سممي لقضية جزر اإلمارات العربية المتحدة الثالث (طنب الكبور – طنوب

الصو ر – أبوو موسووي) ،وذلوك مون تووالل المعاوضوات الجوادة والمباشورة ،وطبقواً لميثواق األمووم
المتحوودة ومبووادئ القووانون الوودولي ،أو إحالووة القضووية إلووى محكمووة العوودل الدوليووة ،والكأكيــد عمووى
الطمب إلى األخ معمر القذافي قادد ثورة العات من سبتمبر العظيم لبذل مساعيو الحميودة لود
كوول موون جمهوريووة إيوران اإلسووالمية ودولووة اإلمووارات العربيووة المتحوودة لقبووول إحالووة القضووية إلووى
محكمة العدل الدولية.

 .05الكرحيــ بالوسوواطة القطريووة الهادفووة إلووى انهوواء التووالف القووادم بووين جمهوريووة جيبوووتي ودولووة
اريتريا بالطرق السوممية ،والكرحيـ كـذل باالتعواق الموقو بوين البمودين فوي يونيوو  0101تحوت
رعايووة حضورة صوواحب السوومو أميوور دولووة قطوور ،ممووا سوويكون لووو أثوور ايجووابي عمووى الوضو فووي
منطقة القرن اإلفريقي عامة.
 .06اإلع ار عن القمق العميق بشسن العقوبوات أحاديوة الجانوب المعروضوة عموى الجمهوريوة العربيوة
السورية مون قبول الواليوات المتحودة األمريكيوة ،واعتبوار أن "قوانون محاسوبة سوورية" يعود انتهاكوا
لمبادئ القانون الدولي وتعديا عمى أهداف ومبادئ األمم المتحدة مما يشكل سوابقة تطيورة فوي

التعامل م الدول المستقمة.

 .07اإلعــ ار عــن بووالغ القمووق إزاء العقوبووات المعروضووة عمووى زيمبووابو موون قبوول البموودان ال ربيووة،

والمطالبــة بح ازلووة جمي و العقوبووات عنهووا ،والتووي تسووببت فووي معانوواة الشووعب واعاقووة التنميووة فووي

البالد.
 .08الكرحيـ بوواإلجراء النوواج لمعمميووة االنتتابيووة فووي بورونوود فووي سووبتمبر  0101تتويجواً لمسوويرة
السالم التي بدأت عام .0776
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 .09الموافقة عمى عمل المؤتمر الودولي حوول منطقوة البحيورات الكبور كحطوار مهوم لعمميوة السوالم
واالستقرار واعادة االعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاع في المنطقة.
 .31الكأكيد عمى أهميوة مرحموة إعوادة اإلعموار الووطني ودعووة معوضوية اإلتحواد اإلفريقوي بالتعواون
مو جامعووة الوودول العربيووة لعقوود طاولووة مسووتديرا لممووانحين لصووال بورونوود وجمهوريووة الكون ووو
الديمقراطيووة وليبريووا وسوويراليون وفق واً لتطووة عموول إعووالن ط ورابمس بشووسن تسوووية الن وزاع واعووادة
االعمار لتوصيات البعثة متعددة اإلتتصاصات فوي بورونود وجمهوريوة الكون وو الديمقراطيوة
لتحديد احتياجات البمدين.
 .30الكرحي بتحسن الوض األمني في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية ،ومشواركة الجماعوات
المسوومحة الوطنيووة الرديسووية الموقعووة عمووى اتعاقووات جومووا والمشوواركة فووي تنعيووذها ،ودع ووة كافووة

األط وراف المعني ووة إلووى تنعي ووذ ه وذا االتعاقيو وات دون إبطوواء والعم وول عمووى إع ووادة الثقووة ب ووين دول

المنطقو ووة ،والكرحيــــ أيضــــا بانعقو وواد االجتمو وواع ال ارب و و لمجنو ووة العميو ووا المشو ووتركة بو ووين الكون و وو
الديمقراطي ووة وروان وودا بكينشاس ووا ف ووي ديس وومبر  ،0117وبقو ورار مجم ووس األم وون بم وود عم وول مهم ووة
التبراء األمميوين حتوى نووفمبر  ،0100والعالقوات الجيودة فوي منطقوة البحيورات ،ورفوض تقريور

لجنووة األمووم المتحوودة لحقوووق اإلنسووان الووذ يشووير إلووى الممارسووات التووي تنتهووك حقوووق اإلنسووان
والق ووانين الدوليووة لحقوووق اإلنسووان فووي جمهوريووة الكون ووو الديمقراطيووة بووين عووامي  0771إلووى

 ،0111وادانو ووة الممارسو ووات التعسو ووعية ضو وود روانو وودا ،أوغنو وودا ،وبورونو وود والتو ووي تعيو ووق السو ووالم
واالستقرار وحسن الجوار في منطقة البحيرات الكبر .
 .30اإلعـ ار عــن ارتياحنووا لمتطووورات األتيورة بجمهوريووة غينيوا ،وبووحجراء الجولوة األولووى لالنتتابووات

الرداسية في  05يونيو  ،0101والكأكيد عمى الضورورة الممحوة لعقود الجولوة الثانيوة لالنتتابوات

الرداس ووية  02أكت وووبر  ،0101ث ووم االنتتاب ووات التشو وريعية ،والكشـــديد عمـــى ض وورورة تع وواد أ

أعم ووال م وون ش ووسنها عرقم ووة العممي ووة االنتقالي ووة ،ودعــــوة المجتمو و ال وودولي لتق ووديم ال وودعم ال ووالزم

السووتكمال العمميووة االنتقاليووة الجاريووة ف وي غينيووا ،والكأكيــد عمــى ضوورورة تعوواد أيووة أعمووال قوود
تعرقل مسار المرحمة اإلنتقالية ،ودعووة المجتمو الودولي لتقوديم الودعم الوالزم إلسوتكمال العمميوة

اإلنتقاليووة الحاليووة فووي غينيووا ،واعــادة الكأكيــد عمووى دعووم مجهووودات مجموعووة الإلتصووال الدوليووة
والتي يشارك في رداستها كل من اإلتحواد اإلفريقوي والمجموعوة اإلقتصوادية لودول غورب أفريقيوا

(االيكواس) ،واالعكراف بدور الوسيط فتامة الرديس بميز كمباور رديس بوركينافاسو.
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 .33األعــ ار عوون االرتيوواح لترتيبووات إج وراء االنتتابووات الرداسووية المقووررة فووي  10أكتوووبر ،0101
ومناشوودة المجتم و الوودولي لتقووديم الوودعم المطموووب لمعمميووة االنتتابيووة ،واإلشـــادة بوودور ميسوور

االيكواس من بوركينافاسو عمى ما بذلو من جهود.
 .34اإلشادة بجهود وسيط مجموعة الجنوب األفريقي لمتنمية في مدغشقر فتاموة الورديس شيسوانو،
إليجاد حل دادم لألزموة الدسوتورية فوي هوذا البمود ،وكوذلك المقوررات الصوادرة عون قموة مجموعوة
تنميووة الجنوووب األفريقووي فووي  0101لوودف العمميووة إلووى اإلمووام طبق واً التعاقيووات كوول موون موبوتووو

وأديس أبابا بما في ذلك فت مكتب لها في مدغشقر.

 .35الكأكيــد عمــى أهميووة دعوووة المجتم و الوودولي إلووى تكثيووف تنعيووذ العقوبووات التووي فرضووها اإلتحوواد

اإلفريقي عمى مدغشقر ،كما وردت في مقرر مجمس السمم واألمون لإلتحواد األفريقوي فوي 07

فب اري وور و 05م ووارس  0101عم ووى الت وووالي ،ودعـــوة جميو و األطو و ارف ف ووي مدغش ووقر أيضو واً إل ووى
مضاععة الجهود لمتوصل إلى سالم دادم وشامل من أجل إعادة النظام الدستور إلى البالد.

 .36اإلع ار عن القموق العميوق إزاء التطوورات فوي غينيوا بيسواو فوي أبريول  0101والتوي قود تقووض
النظ ووام الدس ووتور  ،وادان ووة الت وودتل المس ووتمر لمج وويش ف ووي س ووير عم وول المؤسس ووات الديمقراطيو وة،
والكأكيـــد عمـــى أهمي ووة التنعي ووذ العع ووال إلص ووالح قط وواع األم وون ،والتعجي وول بنش وور "بعث ووة تحقي ووق
االستقرار" وفقاً لتطة عمل طرابمس.
 .37اإلع ار أيضا عن القومق البوالغ إزاء التطوورات السياسوية األتيورة التوي شوهدتها النيجور ،وتجديود
الو ورفض لكافو ووة الت يي و ورات غي وور الدسوووتورية لمحكومو ووات ،ومطالب ووة جمي و و األط و وراف والسو وومطات

النيجيري ووة بحع ووداد ج وودول زمن ووي لمعتو ورة االنتقالي ووة ولعممي ووة ع ووودة النظ ووام الدس ووتور ف ووي ال ووبالد،
ودعـــوة مجـــددا المجتم و الموودني إلووى تقووديم الوودعم الووالزم لووإلدارة السووميمة لمعمميووة االنتقاليووة،
وتاصة إجراء العممية االنتتابية.

 .38ككثيف تنسيق المواقف في المحافول االقتصوادية والتجاريوة مون أجول مناقشوة القضوايا المشوتركة
طبق واً لألهووداف ال وواردة فووي هووذا اإلعووالن ،وإعـــادة الكأكيـــد عمووى التزامنووا بتطوووير المؤسسووات
االقتصووادية واالجتماعيووة التابعووة لألمووم المتحوودة ،موون أجوول العموول عمووى وض و جوودول أعمووال
دولي طموح وواس النطاق لمتنمية االقتصادية واالجتماعيوة ،وتنعيوذ القو اررات ذات الصومة التوي

تم تبنيها في المؤتمرات الرديسية لألمم المتحدة.
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 .39الكأكيـــد عمـــى االلت وزام بحمايووة حقوووق الممكيووة العكري ووة ،وعمووى ضوورورة عوودم اسووت الل الممكي ووة
العكرية كشوعار فوي حرموان البمودان الناميوة مون الوصوول إلوى االكتشوافات العمميوة والتكنولوجيوة

األساسية ،واتتاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز التنمية الوطنية.

 .41اإلقرار بسهمية تنعيذ تطة العمل المشتركة األفريقية العربية لتعزيز التبادل االستثمار وضمان
االسووتثمارات بووين المنطقتووين ،والكأكيــد عمــى أهميووة تشووجي التجووارة فووي إقامووة عالقووات تجاريووة
مباشو ورة وف ووت أسو وواق جدي وودة ب ووين المنطقت ووين ورفو و مس ووتو العالق ووات التجاري ووة واقام ووة منطق ووة
تجارية تعضيمية أفريقية عربية لتحقيق هذا الهدف.

 .40الكأكيد عمـى أهميوة تسسويس وسوادط لتعزيوز وضومان االسوتثمار بوين المنطقتوين وتنميوة القودرات
في مجال بحث وتحديود فورص االسوتثمار ،ومراقبوة بيدوة االسوتثمار ،ومعالجوة كافوة الصوعوبات
والمعوقووات التووي يواجههووا المسووتثمرون ،وتوسووي نطوواق اآلليووات القادمووة لضوومان االسووتثمار فووي

المنطقتين ،وتحسين الوصول إلى سبل التمويل ،والكأكيـد عمـى الودور الوذ يقووم بوو المصورف
العربي لمتنمية اإلقتصادية فوي افريقيوا لتعزيوز التعواون المشوترك فوي مجوال االسوتثمار والتجوارة،
وبعقو وودا لممنتو وود رفي و و المسو ووتو لإلسو ووتثمار والتجو ووارة فو ووي ط و ورابمس سو ووبتمبر  ،0101برعايو ووة
الجماهيرية العربية الميبية العظمى وبالتعاون م جامعة الدول العربية واإلتحاد اإلفريقي.

 .40اإلعكراف بسهمية التعاعل والتنسيق والتعاون بين الدول األفريقية والعربية في جولة المعاوضات
التجارية متعددة األطراف من أجل التوصل إلى نتادل إيجابية مون شوسنها ضومان م ارعواة توسثير
التجارة الدولية عمى التنمية ،وأن تصب أداة فاعمة لمتقميل من أوجو عودم المسواواة بوين البمودان

المتقدمة والبمدان النامية ،وأن تكون كذلك عنص اًر جوهرياً لتقدم المجتمعات األفريقية والعربية.

 .43اإلع ـ ار عــن القمووق بشووسن األزمووة الماليووة العالميووة وتسثيراتهووا عمووى اقتصوواديات الوودول األفريقيووة
والعربية ،والتسكيد عمى ضرورة الحعاظ عمى المصال اإلفريقية والعربية في إطار الجهود التوي
يبوووذلها المجتم و و الو وودولي لإلصو ووالح المو ووالي ،واآلثو ووار السو وومبية لتم ووك األزمو ووة عمو ووى الو وودول ذات

االقتصاديات األقل نمواً ،والحاجة الماسة إلي إنشاء نظام مالي دولي يمن المضاربات المالية
ويض في االعتبار القواعد المالدمة المتوافقة م التنمية االجتماعية واالقتصادية.

 .44الكأكيد مجددا عموى ضورورة تعزيوز اإلصوالحات فوي هيكول النظوام الموالي الودولي دعمواً لجهوود
البموودان الناميووة ،وتحقيق واً لنمووو اقتصوواد يتسووم باإلنصوواف االجتموواعي .والتسكيوود عمووى أن ه وذا

اإلصالحات تتضمن أدوات أكثر مالدمة لمن األزمات الماليوة وادارتهوا ،وتحديود آليوات جديودة
وتنعيذها لضمان التدفقات المالية ،وضرورة حصول البمودان الناميوة عموى دور أكبور فوي عمميوة

صن القرار في المنظمات المالية متعددة األطراف.
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 .45اإلع ار عن القمق إزاء عودم اسوتقرار األسوواق الماليوة الدوليوة ،والتسكيود عموى أهميوة بوذل جهوود
إضافية في المحافل الدولية بهودف تحقيوق تعواون أفضول بوين البمودان المتقدموة والناميوة لتعزيوز
التعاهم المشترك حول القضايا المالية الدولية الرديسية ،واالتعاق عموى ضورورة إحوراز مزيود مون
التقوودم ،تاصووة فيمووا يتعمووق بحنشوواء آليووات ماليووة مبتك ورة لوودعم مشووروعات التنميووة والسياسووات
والبرامل التي تتبناها البمدان النامية لتحقيق التنمية المستدامة.

 .46الكأكيـــد عمـــى أهميووة ضوومان توووفير م ووارد ماليووة مسووتقرة ومسووتمرة لتعزيووز التنميووة االقتصووادية
واالجتماعية في أفريقيا والمنطقة العربية ،تاصة في مجاالت البنيوة األساسوية ،والقضواء عموى

العقور والجوووع ،والكشــديد عمووى أن تعتبوور المؤسسووات الماليوة متعووددة األطوراف أن اإلنعوواق العووام
في المجال االجتماعي ومشروعات البنية التحتية استثمارات وليست ديوناً عامة.
 .47كجديد االلكزام بالمبادئ واألهداف الواردة في الوثادق األساسوية متعوددة األطوراف بشوسن التنميوة
المستدامة ،وتنعيذ تطة مؤتمر قمة جوهانسوبرج العوالمي حوول التنميوة المسوتدامة عوام ،0110
وعم ووى تحقي ووق اله وودف المش ووترك ب ووسن يق وووم اإلقميم ووان بالمحافظ ووة عم ووى البيد ووة وتحقي ووق التنمي ووة

المسووتدامة وتعزيووز التعوواون فووي مجووال النهوووض بالمعرفووة والتقنيووات والممارسووات التقميدي وة فووي
مجال مكافحة التصحر والجعاف ،وتنعيذ المشروعات المتعمقة باستتدام وتحسوين نوعيوة الميواا
والتربو ووة ،وا ازلو ووة مموحو ووة الميو وواا والحعووواظ عمو ووى الووونظم البيديو ووة والمحميو ووات الطبيعي ووة والنهو وووض
بالسياحة البيدية ،وادارة موارد المياا لمر وتحسين نظم الر .

 .48اإلعــــ ار عــــن التقو وودير لممبو ووادرات المتعو ووددة فو ووي المنطقتو ووين بشو ووسن القضو ووايا البيديو ووة والتنميو ووة
المسووتدامة ،والكأكيــد مجــددا عمووى المصووال المشووتركة وأهميووة تعزيووز التعوواون فووي مجووال تبووادل
التبرات في تنعيذ هذا المبادرات ،وعن الحاجة إلى اتتاذ إجراءات فاعمة عمى مستو التعاون
الدولي لتعض تعرض البمدان األفريقية والعربية لمكوارث الطبيعية.

 .49ايــالء األهميــة القصــو لمتعوواون المشووترك فووي مجووال الز ارعووة واألموون ال ووذادي نظو ار ألهميتووو
اإلستراتيجية سواء عمى مستو اإلقميمين أو عمى المستو الدولي ،واإلع ار عن القناعة بوسن
أفريقيووا قووادرة عمووى االكتعوواء ذاتيواً بحمكانيتهووا الزراعيووة ،وأن تصووب سوومة غووذاء لممنطقووة العربيووة،
وأن التعاون العربي األفريقي يجب توجيهو بشكل إستراتيجي نحو التنمية المستدامة.

 .51اعكمــاد تطووة وبرنووامل العموول المشووترك حووول الز ارعووة واألموون ال ووذادي فووي المنطقتووين األفريقيووة
والعربيووة ،المووذين تووم إقرارهمووا فووي االجتموواع الوووزار المشووترك الووذ أنعقوود ف وي شوورم الشوويخ فووي

إبريل  ،0101والكأكيد عمى ضرورة التنسيق وتعزيز التعاون العممي والبحثي والتكنولوجي بين
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اإلقميمين لتطوير التقنيات والنظم الزراعية لرف اإلنتاجية وتعزيز اإلنتاج تحقيقاً لألمن ال ذادي

وتشجيعاً لالستثمار الزراعي في دول المنطقتين.

 .50الكأكيد عمى أن الشوراكة األفريقيوة العربيوة الجديودة القادموة عموى النعو المتبوادل سوتدعم األجنودة
الزراعيووة ألفريقيووا والبرنووامل الشووامل لمتنميووة الزراعيووة فووى أفريقيووا ،وبورامل المؤسسووات والهيدووات

الزراعية العربية المماثمة ،وأهمية التركيز عمى تبوادل التبورات مون أجول تحسوين نظوم الز ارعوة،
م إعطاء مزيد من األولوية لمقطاع الريعي ،وتقديم الدعم الوالزم لممنظموات األفريقيوة والعربيوة

المعنية لتمكينها من تنعيذ البرامل المشتركة.

 .50الكأكيد مجددا عمى أهمية تنمية الثروة الحيوانية في إطار تعزيوز األمون ال وذادي والتنسويق بوين
المنطقت و ووين ف و ووي مج و ووال اس و ووتتدام التكنولوجي و ووا المتط و ووورة المالدم و ووة لتحس و ووين الث و ووروة الحيواني و ووة
وانتاجياتها.
 .53الكأكيــد عمــى أهميووة تعزيووز التعوواون وتطوووير التقنيووات لمواجهووة التحووديات وتنميووة العوورص التووي
تطرحهوا مصوادر الطاقووة المتجوددة بمووا يتعوق مو تحقيوق األموون ال وذادي والتنميووة المسوتدامة فووي
دول اإلقميمين.
 .54اإلقرار بتوداعيات الت ييور المنواتي عموى دول المنطقتوين ،والكأكيـد عمـى التزامنوا بالمشواركة فوي
الجهووود العالميووة لمتصوود لت ي ور المنوواخ ،وفق واً لمبوودأ المسوودولية المشووتركة والمتباينووة ،بموجووب
أحكووام اتعاقي وة األمووم المتحوودة اإلطاريووة بشووسن ت يوور المنوواخ ،وكافووة االتعاقيووات والمواثيووق ذات

العالقة ،وعمى أهميوة التنسويق المشوترك التتواذ التودابير لمواجهوة ت يور المنواخ .والكأكيـد أيضـا
عمووى الوودعم الكاموول لطمووب دولووة قطوور الستضووافة الوودورة  06التعاقيووة األمووم المتحوودة اإلطاريووة

لت يير المناخ عام .0100

 .55الكأكيد عمـى ضورورة تنسويق الجهوود المشوتركة لودف الودول المتقدموة لالسوتجابة لمتحوديات التوي
يعرضها ت يور المنواخ وأن تووفر دعمواً قويواً لبروتوكوول كيوتوو والتعاقيوة األموم المتحودة اإلطاريوة

حول ت ير المناخ ،وبما يتعق م مسدولياتها ،من تالل تقديم الدعم المالي والتكنولوجي لمدول

الناميووة بطريقووة قابمووة لمقيوواس والتحقووق منهووا ،ودعــوة المجتم و الوودولي لوودعم الوودول الناميووة موون
تالل اآلليات المالية الدولية في جهودها لمحعاظ عمى ال ابات في أفريقيا وادارتها عمى أساس
مستدام.
 .56اإلعــ ار عــن أهميووة تعزيووز التعوواون والتنسوويق لوقووف االتجووار غيوور المشووروع فووي الكيماويووات
والنعايووات التط ورة ،وادراك أهميووة التصووديق عمووى ق ورار الحظوور التوواص باتعاقيووة بووازل بشووسن
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التحكم في نقل النعايات التطرة والتتمص منها عبور الحودود ،لإلسوراع فوي دتولوو حيوز النعواذ،

إدراكاً لتطورة دفن النعايوات الكيماويوة وأثرهوا فوي تمووث البيدوة واتوالف الثوروات وموا تشوكمو مون
تطورة بالم ة عمى حياة السكان ،وترقاً لالتعاقيات الدولية التاصة بحماية البيدة.

 .57االعكراف بسهمية التعاعول الثقافي بين الشعوب إلثراء الحضارة اإلنسوانية ،والتسكيود عموى أهميوة
القمة األفريقية العربية لتعزيز التعاهم بين شعوب اإلقميمين وثقافاتهم ،واحياء الجسور الثقافية

ب ووين اإلقميم ووين ،واإلعـــ ار عـــن التق وودير لم وودور اإليج ووابي لمو وواطني أفريقي ووا م وون أص ووول عربي ووة
ومواطني العالم العربي من أصول أفريقية في توثيق الصالت بين اإلقميمين.
 .58الكأكيـــد مجـــددا عمووى األهميووة المت ازيوودة لوودور الثقافووة كجسوور بووين الشووعوب األفريقيووة والعربيووة
باعتبارها نشاطاً اقتصادياً منتجاً لتعزيز التنمية والتعاون المشترك.
 .59اإلعكــــراف بتصوص ووية العالق ووات الثقافي ووة األفريقي ووة العربي ووة ،وض وورورة الحع وواظ عم ووى الهويو وة
الثقافيووة ،ونشوور أهووم الجوانووب ذات الصوومة ب والتراث الثقووافي المشووترك ،واسووتعادة األثووار المهربووة
والمس ووروقة ،وأهمي ووة تعزي ووز آليو وات التب ووادل الثق ووافي ،لتش وومل ك وول جوان ووب اإلنت وواج العن ووي ،مث وول
مهرجانات السينما ،ومعارض العنوون ،وحعوالت الموسويقى ،إلوى جانوب أشوكال التعبيور األتور
عن المظاهر الثقافية المتسصمة في تقاليد شعوبها.

 .61الكأكيــد عمــى أهميووة دعووم المعهوود العربووي األفريقووي لمثقافووة والد ارسووات اإلسووتراتيجية فووي باموواكو
بمالي ،ليتمكن من القيام بدورا في تعزيز التعاون األفريقي العربي في المجاالت الثقافية.
 .60اإلقرار بسهمية دعم وتعزيوز تبوادل البورامل الثقافيوة واإلعالميوة ،والتعاعول بوين المثقعوين فوي كوال
اإلقميمووين ،وتشووجي مشروعو ووات القط وواع التوواص فووي مج ووال االسووتثمار الثقووافي لزيووادة اطووالع
وتعرف شعوب المنطقتين عمى واق مجتمعاتها.
 .60الكأكيــــد عمــــى أهمي ووة التو وراث الثق ووافي األفريق ووي والعرب ووي وتنوع ووو ،وتعزي ووز الجه ووود المش ووتركة
لممحافظوة عميوو ،والكأكيـد مجـددا عمـى أهميوة تعزيوز التعواون التقنوي فوي مجواالت التنقيوب عوون
اآلثووار والتوراث المعمووار واألعمووال العنيووة وترميمهووا ،والتعوواون مو المنظمووات الدوليووة المعنيووة،

ودعووم سووبل التعوواون والتنسوويق المشووترك فووي مكافحووة تهريووب اآلثووار والت وراث واسووتعادة اآلثووار
المسروقة والمهربة إلى البمدان األصمية.
 .63اإلعـــ ار ع وون أهمي ووة تعزي ووز التع وواون العمم ووي والتقن ووي ب ووين اإلقميم ووين ،آت ووذين بع ووين االعتب ووار

المعرف وة والتب ورة المتراكمووة فووي كووال اإلقميمووين ،ومووا بينهمووا موون تكاموول وقوودرة عمووى االبتكووار،
والتسكيد عمى التنسيق ووضو بورامل لمتعواون لالسوتعادة مون العقوول العربيوة واإلفريقيوة المهواجرة
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ف ووي الت ووارج ،وك ووذلك ب ووين الجامع ووات وم ارك ووز البح ووث الهام ووة ف ووي المنطقت ووين ،وتش ووجي تب ووادل
التبراء والبواحثين وأسواتذة الجامعوات ،وضورورة بوذل الجهوود إليجواد آليوات ماليوة لتنعيوذ برنوامل
تطوير التعاون العممي والتقني فيما بينهما.
 .64الكأكيد عمى أهمية تطوير التعاون العممي والتقني والبحثوي بوين اإلقميموين فوي مجواالت التعمويم
العووالي والتكنولوجيووا والبحووث العممووي واألبحوواث التطبيقيووة التووي تهوودف إلووى حوول مشوواكل التنميووة
الممحووة (ب ورامل تبووادل الطمبووة ،التوودريب ،موون الد ارسووات واألبحوواث) تاصووة تبووادل التبورات فووي
مجووال تقيوويم وتنميووة الم ووارد الماديووة ،وترشوويد اسووتتدامها وتحسووين ورف و كعوواءة اسووتتدام الميوواا

وتاصة في الر .

 .65الكأكيد مجددا عمى أهمية دعوم التعواون بوين الم اركوز العمميوة والبحثيوة فوي اإلقميميوين مون أجول
تطووير تقنيوات منتعضوة الكمعوة لتحميوو الميواا ،والتوسو فوي اسوتتدامها لألغوراض التنمويوة بموا

فووي ذلووك الز ارعووة ،واالسووتعادة موون التقنيووات الحديثووة ونظووم المعمومووات الج رافيووة فووي المجوواالت
المرتبطة بالت يرات المناتية ،وتطوير نظم اإلنذار المبكر في مراقبة التصحر والجعاف.
 .66إد ار ضرورة تمق بيدة مواتية لتنعيذ برامل التنمية وتطووير السياسوات االجتماعيوة ،السوتيعاب
ضوورورة إدموواج العدالووة االجتماعيووة وفق واً لمواثيووق دول اإلقميميووين والمواثيووق الدوليووة ،وتاصووة
اإلعالن العالمي لألهداف التنموية لأللعيوة ،وجودول أعموال القورن  ،00وقو اررات القموة العالميوة

لمتنمية ،واعالن الدوحة لمتابعة تنعيذ األهداف التنموية لأللعية ،واعالن األمم المتحدة التاص
بالحق في التنمية ،وكافة االتعاقيات الدولية األتر .

 .67الكشـديد عمـى أهميووة تععيول إسوتراتيجيات تعووض العقور الوطنيوة فووي دول اإلقميموين ،مون تووالل
إثوراء منظومووة مؤشورات العقوور المعتموودة دوليواً ،وتضوومينها المؤشورات التاصووة بالحرمووان والعقوور
البشوور واإلقصوواء االجتموواعي إلووى جانووب المؤش ورات النقديووة ،ووضو السياسووات الالزمووة التووي
تكعل تحقيق نمو اقتصاد منحاز لمعقراء ،مون توالل االهتموام بتحسوين منواخ االسوتثمار العوام

والتاص في المنطقتين.
 .68اإلعـ ار عــن القموق الشووديد بشوسن ت ازيوود العقور والجوووع فوي العووالم وبصوعة تاصووة فوي المنطقتووين
األفريقية والعربية ،وأنهما يعاقمان انتشار األمراض ،ويضععان القدرة عمى العمل ،ويحدان مون

قوودرة األجيووال الجديوودة عمووى الووتعمم واإلدراك ،ويؤديووان إلووى تعكيووك المجتمعووات ،ويح ووالن دون
تحقيق النمو االقتصاد المقترن بالعدالة في البمدان النامية.

-16-

 .69اإلد ار عمى نحو تاص ،بسهمية مواجهة العقر والجوع في العالم ،ليس بوصعو هدفاً في ذاتو،
ولكو ون أيضووا بوصووعو وسوويمة لتعزيووز األمو ون واالسووتقرار فووي الوودول النام و وية والمتقدمووة عمووى حوود

سوواء ،والكأكيد عمى الحاجوة الممحوة لمواصومة العمول المشوترك مون أجول إيجواد مصوادر جديودة
لتمويل التنمية وتقديم الدعم لكافة المبادرات الرامية لتحقيق هذا الهدف.
 .71الكأكيد عمى أهميوة التنعيوذ الكامول والعوور ألهوداف األلعيوة التنمويوة ،وضورورة اعتبارهوا أولويوة
بالنسووبة لكوول البموودان المتقدمووة والناميووة ،والعموول معواً نحووو توسووي التعوواون الوودولي وحشوود الوودعم

واء عمووى نتووادل مووؤتمر مووونتير
السياسووي لتوووفير المزيوود موون التمويول لتحقيووق هووذا األهووداف بنو ً
وجوهانسبرج.

 .70الكرحيـــ بووالزتم السياسووي الووذ بوورز فووي اجتموواع قووادة العووالم لمراجعووة تنعيووذ أهووداف األلعيووة
التنمويووة وآليووات تمويوول ب ورامل القضوواء عمووى الجوووع وتعووض العقوور ،والووذ إنعقوود بنيويووورك فووي
سبتمبر/أيمول  ،0101واإلشادة في هذا الصدد بمن مممكة البحرين جادزة األهوداف اإلنماديوة

لأللعيوة فووي اجتموواع قووادة العووالم تقوودي اًر لجهودهووا وانجازاتهووا فووي صووياغة سياسووات تحقووق التنميووة
االجتماعية واالقتصادية.

 .70الكأكيد عمى أهمية تعزيز التعاون المشترك فى المجال الصحي وأهمية تطوير الونظم الصوحية
والعالجية ومواجهة األوبدة واألمراض المستوطنة ورف كعاءة الهيدات الصحية ،وتعزيوز بورامل

التدريب الشاممة ،والتنسيق عمى المستو الدولي لمتصد الحتكار التقنية العمميوة الحديثوة فوي
مجال الدواء والعالج.
 .73الكأكيــد عمــى أهميووة التنسوويق والتعوواون المشووترك موون أجوول االرتقوواء بمسووتقبل الشووباب األفريقووي
والعربي بمناسبة اعتبار عام  0101عاما دوليا لمشباب ،مون توالل وضو بورامل لبنواء وتنميوة
القوودرات والتبووادل المعرفووي بووين شووباب المنطقتووين ،وتعزيووز قوودرتهم عمووى مواجهووة كافووة تحووديات
العولمووة وانعكاسوواتها ،والتنسوويق فووي المج والين الثقووافي والرياض وي ،وإق ـرار اسووتراتيجيات وب ورامل
عمل تطبيقية في هذا المجال تعكس اإلهتمام بالشباب باعتبارا أهم دعادم لممستقبل.
 .74الكأكيـــد مجـــددا عمووى أهميووة التعوواون والتنسوويق فووي مجووال تمكووين الم ورأة واالرتقوواء بسوضوواعها
االقتص ووادية واالجتماعي ووة والقانوني ووة ،وت وووفير ف وورص العم وول لممو ورأة واتاح ووة ف وورص أوسو و له وون
لممشواركة فووي المجوال االقتصوواد واالجتموواعي والسياسوي .ومواصوومة الجهوود المشووتركة الراميووة
لمقضوواء عمووى التمييووز ضوود الم ورأة والتعوواون فووي مجووال إطووالق المبووادرات لكعوول حقوووق الم ورأة

األفريقي ووة والعربي ووة ،وتعزي ووز دوره ووا وس وون التشو وريعات الالزم ووة لحمايته ووا وص وويانة مكانته ووا ف ووي

المجتم .
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 .75اإلعــ ار عــن أهميووة التعوواون المشووترك لتنعيووذ التطووط األفريقيووة والعربيووة لمطعولووة الراميووة إلووى
توفير الحماية الكاممة لألطعال من كافة أشكال العنف واإليذاء واإلهموال ،والكأكيد عمـى حقهوم

في التعميم والرعاية الصحية الكاممة وفقاً لممواثيق األفريقية والعربية ذات الصمة.
 .76الكأكيــــد عمــــى أهميو ووة تععيو وول اآلليو ووات المشو ووتركة المعنيو ووة بحقو وووق اإلنسو ووان والديمقراطيو ووة فو ووي
المنطقتووين ،وكووذلك تععيوول الش وراكة فووي معالجووة القضووايا ذات اإلهتمووام المشووترك فووي مكافحووة
جريمووة االتجووار بالبشوور والهج ورة غيوور الشوورعية ،وأيض واً كافووة المواثيووق المتعمقووة بحووق شووعوب
المنطقتين في التنقل والهجرة.

 .77الكرحي بمبادرة دولة الكويت باستضافة القمة األفريقية العربية الثالثة في .0101
 .78الكعبيــر عوون عميووق الشووكر واالمتنووان لمجماهيريووة العربيووة الميبيووة الشووعبية االشووتراكية العظمووى
قيادةً وشعباً عمى استضافتها الكريمة لمقمة اإلفريقية العربية الثانية.
وووو
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