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 العربية الثالثة في األفريقية والعربية المجتمعين في القمة األفريقيةالبلدان قادة  نحن
 التي تنعقـد تحـت      ٢٠١٣ نوفمبر   ٢٠ و   ١٩الكويت، دولة الكويت، يومي     مدينة  
  ؛"شركاء في التنمية واالستثمار: "شعار

 الجابر الـصباح أميـر   األحمد عن امتناننا لصاحب السمو الشيخ صباح  إذ نعرب  
 األفريقيةما بذله من جهود صادقة لضمان نجاح انعقاد القمة   كل  ويت على   كدولة ال 

 سموه المعروفة والتزامـه     مة أنه بفضل حك   تامنؤمن على نحو    وإذ  ثة  العربية الثال 
   العربية تقدماً كبيراً في كافة المجاالت؛األفريقيةالثابت ستحرز العالقات 

ونعبر عن شكرنا وتقديرنا البالغ لحضرة صاحب الـسمو أميـر           عاليا   وإذ نثمن   
يـت علـى مبادرتـه      البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكو        
 فـي كافـة     األفريقـي الكريمة والمعبرة عن إيمان سموه بتعزيز التعاون العربي         

المجاالت والتي تمثلت في توجيه سموه للصندوق الكـويتي للتنميـة االقتـصادية             
على مدى  أمريكي   بمبلغ مليار دوالر     األفريقيةالعربية بتقديم قروض ميسرة للدول      

مبلـغ مليـار دوالر     ب االستثماروضمان  لك استثمار   السنوات الخمس القادمة، وكذ   
 مع التركيز على البنية التحتية،      األفريقيةخالل السنوات القادمة في الدول      أمريكي  

  .وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية األخرى

عن خالص التقدير لتخصيص دولة الكويت جائزة مالية سـنوية بمبلـغ   وإذ نعرب  
باسم المرحوم الدكتور عبد الرحمن السميط التي تخـصص         أمريكي  مليون دوالر   

  .  تحت إشراف مؤسسة الكويت للتقدم العلميأفريقيالألبحاث التنموية في 

أيضا عن بالغ امتناننا لحكومة وشعب الكويت على حفـاوة االسـتقبال            وإذ نعرب   
ية والمواتية لعقـد القمـة      بوكرم الضيافة والتنظيم الفعال الذي هيأ الظروف االيجا       

   العربية الثالثة؛األفريقية

 الحتفاله بالذكرى الخمسين إلنـشاء منظمـة الوحـدة          األفريقي االتحاد   إذ نهنئ و
 باالحتفال بهذا الحدث التاريخي الهـام فـي         ونرحب،  األفريقياالتحاد  / األفريقية
  ؛أفريقياتاريخ 
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فـي القـانون     المنصوص عليهـا     بالمبادئ واألهداف المشتركة   التزامنا   وإذ نجدد 
الدول العربية وبتعزيز مبـادئ القـانون    وميثاق جامعة  األفريقيلالتحاد  األساسي  

احترام الـسيادة الوطنيـة     لمتحدة، خاصة المبادئ المتعلقة ب    الدولي وميثاق األمم ا   
التزامنـا  وإذ نؤكـد    للدول وسالمتها اإلقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،         

 المشتركة أهدافنا حقوق اإلنسان واحترام القانون اإلنساني الدولي إلى جانب بحماية
  االستقرار والتنمية والتعاون العالمي؛والسلم للمساهمة االيجابية في 

 علـى   والمنطقة العربيـة   أفريقيا التزامنا بتعزيز التعاون بين      وإذ نؤكد من جديد   
ى العدل والسالم واألمـن     اظ عل أساس الشراكة اإلستراتيجية التي تسعى إلى الحف      

الدوليين، ونعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التحديات التي ال تـزال قائمـة نتيجـة               
  النزاعات وانعدام األمن واالستقرار في بعض أجزاء منطقتنا؛

  لحنا المتعددة بحكم الجغرافيا والتاريخ والثقافة؛ا عالقاتنا ومصوإذ ندرك

القتـصادية  تعاون في المجـاالت الـسياسية وا      رغبتنا في تعزيز ال   وإذ نعرب عن    
  ؛التعاون آلية  إنتظامواالجتماعية والثقافية وحرصنا على

التـي  وإزالة العوائـق     التزامنا بمواصلة جهودنا في التصدي للتحديات        وإذ نجدد 
وفقاً للمصالح المشتركة من أجـل       العربي   األفريقيتنشيط وتطوير التعاون    تواجه  

  المنطقتين؛بلدان  العالقات بين تصونتي تعزيز المرتكزات ال

التضامن جنوب جنوب، وأيضاً    ز التعاون   ـالمشترك على تعزي  وإذ نؤكد تصميمنا    
 األفريقيـة العالقات  والصداقة بين دولنا وشعوبنا بغية تحقيق تطلعات شعوبنا لتعزيز          

   العربية القائمة على مبادئ المساواة والمصلحة واالحترام المتبادل؛–

 والعربية في الحفاظ على الـسلم       األفريقية بالتقدم الذي أحرزته البلدان      نرحبوإذ  
  واالستقرار إلى جانب تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحكم الرشيد في المنطقتين؛

عن تقديرنا لدور لجنة العشرة من رؤساء الدول والحكومات في االتحاد            نعربوإذ  
حول إصالح األمم المتحدة فـي إطـار         األفريقي لدعم وتعزيز الموقف     األفريقي

   وإعالن سرت؛لوينيإيز توافق
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على مستوى القمـة     بإنشاء محكمة عربية لحقوق اإلنسان، وقرار مجلس الجامعة          نرحبوإذ  
 لهذه المحكمة األمر الذي يعتبر دعماً لمنظومة العمل العربـي           اًبأن تكون مملكة البحرين مقر    

حترام وحماية هذه الحقوق في إطار من سيادة القـانون          في مجال حقوق اإلنسان، وتعزيزاً ال     
  ة الدولية لحقوق اإلنسان؛ية ومبادئ القانون الدولي والشرعوالمواثيق الدول

وصـوره   أشـكاله  اإلرهاب بجميـع     مجدداً إدانتنا الحازمة في مواجهة     نؤكدوإذ  
بمـا  نة   واالتجار بالمخدرات، والقرص   ، العابرة للحدود الوطنية   والجريمة المنظمة 

،  والبـشر  واالتجار غير المشروع باألسلحة   في ذلك رفض دفع الفدية لإلرهابيين       
تزامنا بالعمل معاً في هذا الصدد وتعزيز التعـاون   تصميمنا والوإذ نؤكد من جديد   

   والعربية في هذا الشأن؛األفريقيةوالتنسيق بين البلدان 

 ل المعلومات األمنيـة لمكافحـة    إلى تباد  األفريقيةحاجة البلدان العربية و    نؤكدإذ  و
اإلرهاب في جميع صوره وأشكاله، وننوه عالياً بالدور المحوري الذي يضطلع به            

   ومقره الجزائر؛اإلرهاب للبحوث والدراسات في مجال مكافحة األفريقيالمركز 

خادم الحرمين الشريفين بمبلـغ مائـة       الملك عبد اهللا بن عبد العزيز       بتبرع   نرحب
  أمريكي لمركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب؛مليون دوالر 

تصميمنا القوي على التصدي بحزم لألسباب الجذرية للنزاعات والعنف         وإذ نؤكد   
 والعربية بهدف توفير بيئة مالئمة الزدهار ورفاهية شعوب         األفريقيةفي المنطقتين   

  المنطقتين؛

 والمنطقـة العربيـة    أفريقيـا ن تحديات عمالة الشباب في       أ وإذ نضع في االعتبار   
 بالحاجة إلى مواصلة الجهود الراميـة إلـى وضـع           ونقرهيكلية في المقام األول     

السياسات الداعمة للنمو االقتصادي واعتماد السياسات المالية التـي مـن شـأنها             
ضمان االستدامة وذلك لتعزيز سياسات القضاء على الفقر، بما في ذلـك بـرامج              

  ؛٢٠١٥ التنمية لما بعد ندةوأجاألهداف التنموية لأللفية 

 التـي  الثالثة االقتصادية واالجتماعية :التنموية على قرار القمة العربية  وإذ نثنـي  
زيـادة  ب القاضي،  ٢٠١٣في يناير    المملكة العربية السعودية     –الرياض  عقدت في   
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المصرف العربـي   بما في ذلك    % ٥٠المؤسسات المالية العربية بنسبة     رأس مال   
  ؛أفريقيا، ونقدر دور المصرف في تعزيز التنمية في أفريقياصادية في للتنمية االقت

 إلى األفريقية بالدعم الذي قدمه الصندوق العربي للمساعدة الفنية للبلدان      وإذ نرحب 
المفوضية ومختلف مكاتبها اإلقليمية مثل مشروع بحث وتطوير الحبوب الغذائيـة           

  ؛)سافجراد(ي المناطق شبه القاحلة ف

وانعدام األمن الغذائي يشكالن عقبة أساسية تـؤدي         أن الفجوة الغذائية     ظوإذ نالح 
  إلى تفاقم وضع بعض شرائح المجتمع المستضعفة أصال؛

 دعمنا الكامل لتحقيق التكامل اإلقليمي من خالل زيادة حجم التجارة           وإذ نعرب عن  
ذي من شأنه    والعالم العربي وتعميق تكامل السوق، األمر ال       أفريقياواالستثمار بين   

التنمية االقتصادية المستدامة والتنمية االجتماعيـة  جهود  كبيراً في إسهاماًأن يسهم  
المتكاملة مثل توفير فرص العمل والحد من الفقـر وتـدفق االسـتثمار المباشـر               

   في االقتصاد العالمي بشكل أفضل؛لإلقليمين السريع دماجاإلووالتنمية الصناعية 

 العربيـة وخطـة العمـل       – األفريقيـة تراتيجية الشراكة    إس على أهمية  نؤكدوإذ  
  في ليبيـا   ٢٠١٠ قمتنا الثانية في     خاللالتي اعتمدت    ٢٠١٦ – ٢٠١١المشتركة  

   التزامنا بالتعجيل بتنفيذ اإلستراتيجية والخطة؛وإذ نؤكد من جديد

على الحاجة إلى تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص والمجتمـع          وإذ نعيد التأكيد    
في تخطـيط وتنفيـذ البـرامج       كذلك  و في التنمية االقتصادية   في منطقتينا ني  المد

  والمشاريع المشتركة؛

  :يلي اتفقنا على ما

 وتوثيقالعربية  و األفريقيةالبلدان  بين   جنوب و  –جنوب   بالتعاون   النهوض -١
الزيـارات  تكثيـف   ، من خالل    المنطقتينالعالقات بين حكومات وشعوب     

 ؛ستوياتعلى جميع المشاورات والم
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 والعربية مـن    األفريقية العالقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان       تعزيز - ٢
خالل المشاورات المنتظمة بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لـدى األمـم           
المتحدة والمنظمات اإلقليمية والدولية األخرى في أديس أبابـا والقـاهرة           

خرى وذلك بهـدف    وبروكسل وجنيف وواشنطن ونيويورك من بين مدن أ       
 تنسيق المواقف ووضع سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات االهتمام المشترك، 

 إلى إيجاد تسويات سلمية لالزمات السياسية       جميع األطراف المعنية  دعوة   -٣
 ؛المنطقتينفي 

 والتنمية في فترة ما بعد      األعمارالتقدم المحرز في بناء السالم وإعادة       دعم   -٤
لمعنية على مواصـلة وتعزيـز       البلدان ا  وتشجيعالنزاعات في المنطقتين    

المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لمساعدة هـذه        ودعوة  جهودها  
البلدان من خالل تخفيف عبء الديون عليها ورفع العقوبات االقتـصادية           

 المفروضة على بعضها؛

 والعربية لمكافحة اإلرهـاب     األفريقيةيق بين البلدان     والتنس تعزيز التعاون  - ٥
 المنظمـة   للجريمةبما في ذلك تجريم دفع الفدية لإلرهابيين والتصدي          أشكالهبجميع  

 دعم للجهود الدولية في هذا الصدد؛العابرة للحدود الوطنية وتقديم المزيد من ال

 أفريقياكاله في   بشدة األعمال اإلرهابية وعمليات التهريب بكافة أش       اإلدانة -٦
 توفي المنطقة العربية وخاصة في منطقة الساحل والصحراء، والتي نجم         

العربية  و األفريقيةالبلدان  عنها األزمة الخطيرة التي تشهدها مالي ودعوة        
 .إلى تأييد تنفيذ اإلستراتيجية المتكاملة لألمم المتحدة في الساحل

لمنظومة األمم المتحدة بما في  الشامل باإلصالح االلتزام القوي إعادة تأكيد  -٧
ـ           إقليميـاً  اًذلك مجلس األمن ليعكس الواقع العالمي الحالي وجعله متوازن

، والدعوة إلى تنسيق مواقف الجانبين فـي        فعاليةديمقراطية و  و عدالًكثر  أو
 األفريقـي  بالنسبة لالتحاد    زلوينيإي توافقهذا الصدد واألخذ في االعتبار      

 ل العربية ذات الصلة؛  مجلس جامعة الدواتوقرار
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 والعربية لتشجيع وتـسهيل     األفريقية البلدان   الشروط الضرورية في   وضع - ٨
الحاجة إلى زيادة     عن ذلك  فضالً،  األفريقية و ةالعربيفي البلدان   االستثمار  

حجم تدفقات التجارة واالستثمار بين المنطقتين ودعم مبـادرات التنميـة           
  من الشباب؛نر وخلق فرص العمل للمواطنيالصناعية الحالية بغية الحد من الفق

االستثمار في مجال الطاقة، بما في ذلـك        وتسهيل   التعاون وتشجيع    تعزيز -٩
االشتراك في تطوير مصادر طاقة جديدة ومتجددة وتـشجيع االسـتخدام           
الفعال للموارد الطبيعية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات طاقة موثـوق     

 ؛لمنطقتينابها وحديثة بأسعار معقولة في 

 واألمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة        األفريقيمفوضية االتحاد    دعوة -١٠
فريق عمـل    القائمة في المنطقتين لتشكيل      ناديق المالية المؤسسات والص و
العربية المشتركة بما فيهـا      األفريقيةتنفيذ المشروعات   جهودها ول تنسيق  ل

 ؛٢٠١٦ – ٢٠١١خطة العمل المشتركة 

ي المفاوضات المتعددة األطراف حول التجارة والعمل معاً        مواقفنا ف تنسيق   -١١
من أجل تحقيق نتائج متوازنة من خالل المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمـة            

حول ،  ٢٠١٣التجارة العالمية المقرر عقده في بالي، إندونيسيا في ديسمبر          
تيسير التجارة والجوانب المتعلقة بالزراعـة لـضمان        اإلمكانيات المتاحة ل  

نمواً إلى جانب األحكـام المتعلقـة بالمعاملـة         للبلدان األقل    مقبولة   ةحزم
 الخاصة والتفضيلية لصالح البلدان النامية؛

 العربـي لتعزيـز دور ومـشاركة        – األفريقي المنتدى االقتصادي    تعزيز -١٢
  اإلقليمين في عملية الشراكة؛فيالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني 

 والعربية وكـذلك أصـحاب المـصلحة        األفريقية المؤسسات المالية    دعوة -١٣
إلى دعـم   بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني        اآلخرين المعنيين   

 والعربيــة طبقـاً لخطـة العمـل         األفريقيةالتجارة بين دول المنطقتين     
 ؛٢٠١٦-٢٠١١المشتركة 
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 األفريقية غرف التجارة والصناعة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص         دعوة -١٤
ة إلى عقد اجتماعات وإجراء مشاورات منتظمـة بغيـة تعزيـز            والعربي

  عالقات العمل بينها؛

باستضافة المملكة المغربية للدورة السابعة للمعـرض التجـاري         الترحيب   -١٥
 تنظيم المعـرض    دعم، و ٢٠١٤ مارس   ٢٣ إلى   ١٩ من   األفريقيالعربي  
 ة والعربي األفريقية المنقطتين العربي مرة كل سنتين بالتناوب بين        األفريقي

والقيام بأنشطة أخرى لتعزيز التجارة وتشجيع القطاعين العام والخاص في          
  مثل هذه النشاطات؛لتنظيم التحضير على المشاركة بفاعلية في المنطقتين

 الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقتـين إلـى        تشجيع -١٦
 الع بدور رئيسي في النهوض بالزراعة؛االضط

اون في المسائل المتعلقة بالتنمية الريفيـة والتنميـة الزراعيـة            التع تعزيز -١٧
وفي هذا الصدد، نهنئ المملكة العربية الـسعودية علـى          . واألمن الغذائي 

 العربي الثاني حول الزراعة     األفريقينجاح استضافتها لالجتماع الوزاري     
 ؛٢٠١٣ أكتوبر ٢في الرياض في الذي عقد واألمن الغذائي 

واألمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة        األفريقيالتحاد  مفوضية ا  دعوة -١٨
 والعربية والقطاع الخـاص إلـى       األفريقيةالمؤسسات المالية   بالتعاون مع   

، مـع    في كـال المنطقتـين     العمل لدعم تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية      
والمياه والـصرف الـصحي واالتـصاالت الـسلكية         التركيز على النقل    

 نولوجيا المعلومات واالتصاالت؛وتكوالالسلكية 

 برامج التعاون الخاصة بالتبادل الثقافي التي ترمي إلى تعزيز القـيم            دعم -١٩
 بافتتاح مركز الملك    والترحيب  والعربية؛ األفريقيةة بين الشعوب    المشترك

ودعوة األديان والثقافات   للحوار بين أتباع    العالمي  بن عبد العزيز    اهللا  عبد  
 ؛مع المركزاون الدول األعضاء للتع
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 التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال التعليم وبرامج البحث           تجديد -٢٠
الين من خالل تنظيم أنـشطة  العلمي وتقاسم أفضل التجارب في هذين المج     

 مشتركة؛

وفي هذا الصدد، نؤكد من     .  برامج صحية متكاملة مع برامج التنمية      وضع -٢١
عفة إلى األنـواع األساسـية      جديد التزامنا بضمان وصول الفئات المستض     

وعليه، فإننا نؤيد المبادرات الرامية إلى إدمـاج        . والضرورية من األدوية  
المالريا والسل وفيروس نقص المناعة     (سياسات مكافحة األمراض الوبائية     

واألمراض غير السارية في بـرامج التعلـيم واإلعـالم          ) اإليدز/ البشرية
 وتوعية الجمهور؛

 والمبادرات الرامية إلى القضاء على التمييـز ضـد     االستراتيجيات دعـم  -٢٢
المرأة بغية تحقيق المساواة واإلنصاف ورفع مستوى الوعي العام بالمبادئ          

 والقيم اإلنسانية التي تضمن حقوق المرأة ودورها في المجتمع؛

المـرأة  الشباب و  جميع الحكومات إلى سن القوانين الالزمة لحماية         دعوة -٢٣
الصعيد االقتصادي وضمان مشاركتها فـي عمليـة         على   تمكينهموتعزيز  

صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل وضمان مشاركتها الكاملة فـي            
 جميع جوانب األنشطة السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛

في المنطقتـين العربيـة     سبل االتصال بين منظمات المجتمع المدني       دعم   -٢٤
ـ إلى مواصـلة اال   ودعوتها  تعزيزاً للعالقات الشعبية     األفريقيةو طالع ض

 اإليجابي في تعزيز السلم واألمن واالستقرار والمساعدة اإلنـسانية        بدورها
 واألمانـة العامـة لجامعـة    األفريقيوالتنمية وطلب قيام مفوضية االتحاد      

الدول العربية باتخاذ جميع الخطوات الالزمة لتعزيز التفاعل مع هـؤالء           
 النشطاء؛

 واألمانة العامة لجامعـة الـدول       األفريقي االتحاد    قدرات مفوضية  تعزيز -٢٥
العربية وتزويدهما بجميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك الدعم المـالي           
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وخطـة  العربية   األفريقيةوالفني، لتمكينهما من تنفيذ إستراتيجية الشراكة       
  وكذلك إعالن الكويت بفعالية؛٢٠١٦ – ٢٠١١العمل المشتركة 

 العربية للتنسيق ودعـم االسـتراتيجيات       األفريقيةفنية   إنشاء اللجنة ال   دعم -٢٦
حول مسائل الهجرة والمهـاجرين فـي       والتنسيق  األخرى لتعزيز التعاون    

المنطقتين وتسهيلها من أجل المنفعة المتبادلة بين الشريكين واإلعراب من          
ن والحماية االجتماعية للمهاجرين، وتقـديم      جديد عن ضرورة توفير األم    

 للمهاجرين والنازحين والالجئين في دول المنطقتين       المستقبلة الدعم للدول 
 وبخاصة بوركينافاسو وجمهورية اليمن؛

 مركز أفريقي عربي لتبادل المعلومات للحد من تسلل المهـاجرين     إنـشاء  -٢٧
 .غير الشرعيين

 العربية المشتركة لتجنب االزدواجية في      األفريقيةإقامة المؤسسات   ترشيد   -٢٨
مالية على المنظمتين المعنيتين بالتنسيق وتكليف لجنـة        الجهود واألعباء ال  

  العربية باتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا الصدد؛األفريقيةالشراكة 

 اإلجراءات والتدابير التي تعتبر ضرورية للتنفيذ الفعال لخطة العمل          اتخاذ -٢٩
 ؛وترشيدها الهياكل المشتركة تفعيلبما في ذلك 

اجتماعات آليات رصد ومتابعة الـشراكة       على   إضفاء الصبغة المؤسسية   -٣٠
لمشاورات المشتركة بين األمـانتين، وإشـراك        العربية وتعزيز ا   األفريقية

 التجمعات شبه اإلقليمية في المنطقتين في تنفيذ هذه الشراكة؛

 العربية واالتفاق، بالتالي،    األفريقية مبدأ التناوب في استضافة القمة       تطبيق -٣١
  ؛٢٠١٦ في عام أفريقيا الرابعة في العربية األفريقيةعلى عقد القمة 

  ٢٠١٣ نوفمبر ٢٠حرر في مدينة الكويت في 

 


