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  إعالن مالبو 

، مالبــوفــي  الرابعــة العربيــة ةفريقيــألاتنــا قمبمناســبة المجتمعــين  يــةوالعرب قــادة الــدول األفريقيــة نحن
"معــا مــن أجــل التنميــة المســتدامة والتعــاون ، تحــت شــعار 2016نــوفمبر  23فــي  غينيا االســتوائية

  "؛االقتصادي

 ةوالدينيــ ةواالقتصــادي ةواالجتماعيــ السياســيةو التاريخيــة والثقافيــة والجغرافيــة  عالقاتالنستحضر  إذ
 ســتراتيجية،اال إقامــة شــراكاتناســاس أشــكلت  والتــي العربية،األفريقية و  الشعوببين  زليةاأل ةغويوالل
مبــادئ المســاواة والمصــالح بنــاء علــى  الــروابط هــذه علــى تعزيــز وتوطيــد عــن تصــميمنا نعــربذ وإ 

  ؛المتبادل واالحترام

خــالل القمــة  المعتمــدة ة،العربيمؤتمرات القمة األفريقية  إعالنات وبرامج عمل أيضا نستحضر وٕاذ
سرت في أكتوبر في والقمة الثانية ، 1977مارس في  في القاهرة األفريقية العربية األولى المنعقدة

 هذهــ لتنفيــذالمشــتركة  جهــودال عــن ، فضــال2013فــي الكويــت فــي نــوفمبر القمــة الثالثــة ، و 2010
  ؛منطقتينال لةمتبادال نفعةالم اتذ والقرارات وتعزيز تعاوننا في مختلف المجاالت اإلعالنات

 الجـــابر األحمـــد صـــباح الشـــيخ الســـمو صـــاحبالتـــي قـــدمها حضـــرة الســـخية ات مبـــادر بال نشـــيد وٕاذ
 الشـــراكةفـــي تعزيـــز  ســـاهمت التـــيو  واالســـتثمار التنميـــةفـــي مجـــالي  الكويـــت دولـــة أميـــر الصـــباح،
  ؛قدما للمضيطريق و نموذج ك العربية األفريقية

باألهــداف والمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي القــانون التأسيســي لالتحــاد مــن جديــد التزامنــا  نؤكــد وٕاذ
واإلعالن الرسمي للذكرى السنوية الخمسين لمنظمــة الوحــدة  وميثاق جامعة الدول العربية األفريقي

   وذلك بالنسبة لالتحاد األفريقي؛ 2013االتحاد األفريقي في  األفريقية/

مــن أجــل تحقيــق تطلعــات شــعوبنا وتعزيــز العالقــات كة المشــتر  نــاالتزامنــا بمواصــلة جهود وٕاذ نجــدد
المتبادلــة والتغلــب نــافع بين أفريقيا والعالم العربي علــى أســاس المصــالح والمالطويلة األمد األخوية 

  ؛وتطويره التعاون األفريقي العربيأمام تفعيل على التحديات وٕازالة العقبات 

 الجمهوريــة نواكشــوط، فــي العربيــة الــدول جامعــةلالســابعة والعشــرين  قمــةج مــؤتمر النتــائب نشيد وٕاذ
ضــمن أطــر  لتعــاون األفريقــي العربــيالبعــد االســتراتيجي الهــام ل ، بخصــوصالموريتانيــة اإلســالمية

 حقــقت فعالــة شــراكة بنــاء بهــدفوذلــك  والدوليــة اإلقليميــةالت كــتتمــع المنظمــات وال العربــي التعاون
  لمتبادل؛ا هماتعاونتحسين في  سهمتو  الجانبين مصالح
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 األفريقية والهياكل المبادراتالمعلومات بين  التنسيق وتبادلالتعاون و  على ضرورة تعزيز كدنؤ وٕاذ 
والقضــاء علــى أســبابها  العنيــف طــرفالتــي تهــدف إلــى مكافحــة اإلرهــاب والتذات الصــلة و العربيــة 
  ؛الجذرية

: "تحويــل بعنــوان ،2015ســبتمبر  25الصادر فــي  70/1رقم  قرار الجمعية العامة نستحضروٕاذ 
تعزيــز شــراكتنا لتحقيــق ب ؤكد من جديد التزامنانوٕاذ ،" 2030لعام لتنمية المستدامة ا خطة عالمنا:

بيئيــة، بطريقــة متوازنــة االقتصــادية واالجتماعيــة وال ثالثــةهــا الأهــداف التنميــة المســتدامة مــع أبعاد
  ؛ هوأبعاد لهجميع أشكاب القضاء على الفقرو  ومتكاملة؛

التـــي  أفريقيـــا" وخارطـــة الطريـــق الخاصـــة بهـــا التحـــاد األفريقـــيل 2063أجنـــدة  باعتمـــاد حــبر نوٕاذ 
كــــذلك  وٕاذ نرحــــب الرئيســــية األخــــرى بــــرامجال ، وكــــذلكلتنفيــــذها األولــــى يةشــــر العخطــــة الو " نريــــدها

بمــا فــي ذلــك اإلعــالن العربــي حــول صادرة عن مؤتمرات القمة العربيــة، الخطط واالستراتيجيات الب
فــي  التــي عقــدت قمة جامعة الدول العربيــةالصادر عن  2030ة التنمية المستدامة لعام تنفيذ خط
علــى التزامنــا  وٕاذ نعيــد التأكيــدلجانبين ل، وذلك تمشيا مع المصالح المشتركة 2016 في نواكشوط

  ة؛التنفيذ الكامل لهذه المبادرات والبرامج األفريقية والعربيب

التــي زيــادة ال فــي مجــال الهجــرة، فــي ضــوء العربي ون األفريقيأهمية دعم التعا ؤكد من جديدن وٕاذ
وٕاذ  ؛األوجــهألســباب متعــددة  األفريقيــةالــدول  مــنلم يسبق لها مثيل مــن تــدفقات الهجــرة المختلطــة 

العربيــة فــي دعــم -األفريقيــة  والبنــوك الماليــة بــه جميــع المؤسســاتتضــطلع  بالــدور الهــام الــذي نقر
الــدور الحاســم الــذي يلعبــه المصــرف العربــي خصوصــا لــدول العربيــة، و واأفريقيــا  جهــود التنميــة فــي

فريقيــة العربيــة مــن ي تعزيــز الشــراكة األفــ فريقــي للتنميــةوالبنــك األ ،للتنميــة االقتصــادية فــي أفريقيــا
  ؛المشتركة خالل تمويل األنشطة

  الجانبين بين األخوي التعاونة و وديالعالقة ال وتعميق تطويرعلى  وٕاذ نعقد العزم

  :ما يلي علىاتفقنا 

  لتعاون السياسيأوال. ا

تبادل المعلومات وتعزيز  بصورة منتظمة منتظمة رفيعة المستوىاستشارية عقد اجتماعات  1.1
والعالميــة  قليميــةاإل القضــايامــن تنســيق المواقــف لالمســتويات الحوار السياسي على جميــع و 

  ؛تبادلذات االهتمام الم
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 وجامعـــةمفوضـــية االتحـــاد األفريقـــي ممارســـات بـــين تشـــجيع تبـــادل المعلومـــات وأفضـــل ال  2.1
 حـــول عمـــلوورش تنظـــيم اجتماعـــات  ، مـــن جملـــة أمـــور أخـــرى،مـــن خـــالل الـــدول العربيـــة

ــــة مــــا بعــــد  المنطقتــــين هــــمت قضــــايا خاصــــة ــــدخل فــــي مرحل متعلقــــة بتســــوية النزاعــــات والت
 النزاعات.

 قمــة عــن دراصــال فلســطين حــول عــالناإل فــيالمعبر عنــه عاليــا  الفلسطينية، دعم القضية 3.1
 األمـــم ومقـــررات قـــرارات مـــع تمشـــيا وذلـــك والدوليـــة اإلقليميـــة المحافـــلمختلـــف  فـــي مالبـــو،
عــن  فلســطين فــي الوضــع لرصــد المســتويات جميــع علــى منتظمة مشاورات وٕاجراء المتحدة
  كثب.

لتجارب السياســية من خالل تقاسم اواالنتخابات  الحكم الرشيد تعزيز التعاون في مجاالت  4.1
  ل الممارسات، وفقا للنظم واللوائح الوطنية.وأفض

فريقــي وجامعــة الــدول العربيــة التحــاد األل يــةمكاتــب التمثيلالبــين إجــراء مشــاورات منتظمــة   5.1
، وخاصــة فــي ةالدوليــالمنظمــات  فــي عواصــم مختــارة، ودعــم ترشــيح دولهــا األعضــاء فــي

 األمم المتحدة؛

سياسي والمعنوي والمادي لحكومــة الوفــاق تجديد الدعوة للدول األعضاء إلى تقديم الدعم ال 6.1
الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا واالمتناع عن التواصــل مــع أجســام 

 2016لســنة  12تنفيذية أخرى موازية لهــا، والترحيــب بقــرار مجلــس الجامعــة الرئاســي رقــم 
عتماد الحكومة مــن الخاص بتفويض المرشحين كوزراء لحكومة الوفاق الوطني إلى حين ا

قبل مجلس النواب وأدائها القســم القــانوني، وكــذلك الــدعوة لمســاعدتها بشــكل عاجــل لتفعيــل 
وتأهيــــل المؤسســــات األمنيــــة والعســــكرية والمدنيــــة ودعمهــــا بــــالخبرات وتزويــــدها بالمعــــدات 
الالزمة في المجاالت التي يحــددها المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الــوطني لالضــطالع 

مجلـــس األمـــن ذات الصـــلة وآخرهـــا  تلياتها الوطنيـــة الُملحـــة وكـــذلك االلتـــزام بقـــرارابمســـؤو 
والتأكيــــد علــــى أهميــــة آليــــة دول ، )2016( 2278) ورقــــم 2015( 2259القــــرارين رقــــم 

  الجوار في تعزيز مسار التسوية السياسية في ليبيا.

ءمــة المســائل المتعلقــة األخرى بغية موا الدوليةوالمنظمات األمم المتحدة  التعاون أيضا مع 7.1
البلــدان األفريقيــة  بعــض علــى المثقلــة بالــديون ورفــع العقوبــات األحاديــة المفروضــةبالبلــدان 
  ، وأية مسألة أخرى ذات اهتمام مشترك؛ والعربية
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كافة أشكال التمييــز واالحــتالل العنصــري واألشــكال األخــرى النتهــاك حقــوق اإلنســان  إدانة 8.1
  والشعوب؛

شامل لمنظومة األمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك الصالح اإلالتزامنا القوي بعلى  مجددا التأكيد 9.1
إقليميــا مجلس األمن، بغية عكــس الواقــع العــالمي الحــالي وجعلــه أكثــر تمثــيال وأكثــر توازنــا 

فــي  أخــذاً ضــرورة تنســيق مواقفنــا فــي هــذا الصــدد، تشــديد علــى الو  وأكثــر ديمقراطيــة وفعاليــة
الصــادرة  ذات الصــلةقــرارات الو لالتحــاد األفريقــي  ن ســرتوٕاعــال إيزولــوينيتوافــق االعتبــار 

  .عن جامعة الدول العربية تحقيقًا لمصالحنا المشتركة

علـــى تعزيـــز االتفـــاق الـــدمار الشـــامل و  النوويـــة وغيرهـــا مـــن أســـلحة ســـلحةاألانتشـــار  إدانـــة 10.1
سلحة للطاقة النووية والمساهمة في هدف تحقيق نزع األ ةالسلمي اتالتعاون في االستخدام

  النووية.

 فضال عــن وتمويله بما في ذلك دفع الفدية كافة أشكاله ومظاهرهبإلرهاب ل الشديدة دانةاإل 11.1
عـــن تضـــامننا الكامـــل مـــع البلـــدان اإلعـــراب الوطنيـــة، و العـــابرة للحـــدود الجريمـــة المنظمـــة 

األفريقيـــة والعربيـــة المســـتهدفة مـــن المنظمـــات اإلرهابيـــة، إلـــى جانـــب اســـتهداف المـــواطنين 
 ،او حضــارة ،و عــرقأ ،أو طائفــة ،أي ديــنبــربــط اإلرهــاب وكذلك إدانــة  ألمن واالستقراروا

والدعوة إلى وضع استراتيجية أفريقية عربية بأشد اللهجة  ،والجريمة المنظمة العابرة للحدود
 مشتركة لمكافحة اإلرهاب، تمشيا مع الصكوك القانونية ذات الصلة للمنظمتين.

 قــرارات صــياغة فــي بقــوات المســاهمة العربيــةبلــدان األفريقيــة و ال مشــاركةمطالبــة بتعزيــز ال 12.1
 علــى التــدريب مجــال فــيالمشــترك  التعــاون وتعزيــز الســالم حفــظ مجــال فــي المتحــدة األمــم
 واألفريقيــة العربيــة المراكــز ذات الصــلة ودعــوة واألفريقيــة العربيــة المراكــزبــين  الســالم حفــظ

 حفـــظعلـــى  التـــدريب لمراكـــز الدوليـــةرابطـــة لل يالســـنو  المـــؤتمر فـــي ةنشـــطال المشـــاركة لـــىإ
 الســالم وحفــظ المنازعــات تســوية علــى للتــدريب اإلقليمــي القــاهرة مركــزوالــذي يعتــزم  السالم

  للمرة األولى. األفريقية والقارة العربي العالم في 2017 سبتمبر فيعقده  أفريقيا في

 األمــن مجلــسا يتعلــق بأعمــال فيمــ المســتويات جميع على العربيةاألفريقية و  الجهود تنسيق 13.1
 المجلــس فــيتهم عضــويالــذين تتــداخل  دائمينالــ غير عضاءبين األ وخاصة لألمم المتحدة
 جميـــعمعالجـــة  مـــن والتأكـــدلألمـــم المتحـــدة،  األمـــن مجلـــس مصـــداقية تعزيـــز وذلـــك بهـــدف
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 المتصـــلة تلـــك وخاصـــة ،متوازنـــة بطريقـــة المجلـــس أعمـــال جـــدولالمســـائل المدرجـــة علـــى 
  ية.ينالفلسط قضيةال سيما وال األوسط والشرق بأفريقيا

 ،الســالح ونــزع االنتشــار ملنظــام عــد الزاويــة حجــرتشكل  االنتشار عدم معاهدةبأن اإلقرار  14.1
 وحــثعلــى المســتوى العــالمي  االنتشــار عــدم معاهــدةتطبيــق  ضــرورة علــىمجــددا والتأكيــد 

. مســبقة شــروط دون اإليهــ االنضــمام علــى االنتشــار عــدم معاهــدة فــي األطراف غير الدول
 وصــلتلفــي ا نتشاراال عدم معاهدة ستعراضال التاسع مؤتمرال لفشل سفاألعن اإلعراب 

حقق يســ نتشــاراال عــدم معاهــدةل القــادم ســتعراضاال مــؤتمر مــل فــي أنوعــن األ توافــق إلــى
 قــرراتموال القــرارات جميــع وتنفيــذ المعاهــدة أحكــام بتفعيــل الصــلة ذات القضــايا بشــأن اتوافق
  االنتشار عدم معاهدةالسابقة ل ستعراضاال مؤتمرات عن ادرةالص

 الصـــادر عـــن مـــؤتمر اســـتعراض األوســـط الشـــرقحـــول  قـــرارال أهميـــة علـــى التأكيـــد مجـــددا 15.1
 1995 قــرارأن علــى والشــديد ، 1995 لعــام األســلحة النوويــة معاهــدة عــدم انتشــار وتمديــد
تم بموجبه تمديــد المعاهــدة الذي  األساسو  ،1995 مؤتمر نتائج من أساسيا عنصرا يشكل
ألن  قلـــقالبـــالغ  عـــنواإلعـــراب  ،1995 عـــام فـــي تصـــويت دون مســـمى غيـــر أجـــل إلـــى

األســلحة  انتشــارعدم  معاهدةنظام  مصداقية يقوض 1995 قرار تنفيذاالستمرار في عدم 
. القــرار لهــذا والكامــل الفــوري التنفيــذ علــى المعنيــة الــدول جميــع حــثأيضــا و . ككــل النوويــة
 األســلحة انتشــارعــدم  معاهــدة إلى االنضمام على األوسط الشرق منطقة دول يعجم وحث
  تحت المراقبة الشاملة. النووية هامرافق جميعوضع و  ةالنووي

الصــومال  جمهوريــة ُتجــَرى حاليــا فــيالتــي  والرئاســية البرلمانيــة االنتخابيــة عمليــةبالاإلشــادة  16.1
عمهــا نتيجــة الجهــود الجبــارة التــي تبــذلها وفــي جميــع أقاليمهــا فــي فتــرة واحــدة ودالفيدراليــة 

كـــان مـــن أثرهـــا نجـــاح مـــؤتمر القمـــة لمنظمـــة اإليغـــاد فـــي التـــي الـــدول األفريقيـــة والعربيـــة و 
إشـــارات إيجابيـــة نحـــو تحســـن الوضـــع فـــي  ، وهـــو مـــا أعطـــى2016مقديشـــو فـــي ســـبتمبر 

 الصومال عامة.

 تنسيق وضع البرامج في مجال منع النزاعات المسلحة.  17.1

بجهــود الحكومــة العراقيــة فــي القضــاء اإلشــادة مــع العــراق و عــن التضــامن الكامــل اإلعــراب  18.1
اإلرهابيــة وتحريــر المــدن والبلــدات مــن قبضــتها ونشــيد باالنتصــارات تنظيمــات داعــش  على
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العظيمــــة التــــي حققتهــــا القــــوات المســــلحة العراقيــــة وخاصــــة فــــي نينــــوى بفضــــل تضــــحيات 
  وبطوالت الشعب العراقي بكامل أطيافه. 

إلــى العــراق فــي هــذه المواجهــة الحاســمة  الضــرورى  تقديم الدعمإلى المجتمع الدولي عوة د 19.1
وكــذلك اإلســهام فــي المجتمــع الــدولي بكاملــه  نظــرا إلــى أنهــم يحــاربون اإلرهــاب نيابــة عــن

توفير اإلغاثة اإلنسانية العاجلــة ألســر النــازحين نتيجــة العمليــات العســكرية وإلعــادة إعمــار 
عــــد تــــدميرها مــــن قبــــل هــــذه الجماعــــات اإلجراميــــة والمســــاعدة فــــي عــــودة المــــدن المحــــررة ب

واإلبادة  ،النازحين إلى قراهم ومدنهم التي أجبروا على مغادرتها ، وكذلك إدانة جرائم القتل
والمقدســات  ،وتدمير المعالم التذكارية الهامة ،واالتجار بالبشر ،والنزوح القسرى ،الجماعية

 والتي ارتكبتها الجماعات اإلرهابية.  ،والمواقع التراثية ،والكنائس والمساجد

خرقـــا المـــواطنين القطـــريين فـــي العـــراق باعتبـــاره عمـــال إرهابيـــا و اإلدانـــة الشـــديدة الختطـــاف  20.1
السماوية والقانونية مخالفة لكافة الشرائع و  ،حقوق اإلنسانالدولي وانتهاكا لللقانون صارخا 

عن كل  ، واإلعرابفي إطار القانون الدولي  ولة قطرالتضامن الكامل مع دوالتأكيد على 
راحهم وعــودتهم ســالمين ســتصــاالت بــين قطــر والعــراق عــن إطــالق اال أمــل فــي أن تســفر

 لوطنهم. 

الترحيب باستكمال تنفيذ وثيقة الدوحة للسالم في دارفور، والتي جاءت ثمرة للتعاون  21.1
شكيلها برئاسة دولة قطر، بهدف العربي األفريقي من خالل اللجنة المشتركة التي تم ت

ومطالبة الفصائل الدارفورية التي لم تلتحق بعد بعملية السالم  ،إحالل السالم في دارفور
للمسارعة باالنضمام إلى هذه العملية على أساس وثيقة الدوحة باعتبارها األساس المتين 

  والشامل للعملية السلمية في دارفور.

  التعاون االقتصادى: ثانيا: 

 لتجارة واالستثمار ا )1(
  
من  ، من خالل،تعزيز وتسهيل وتشجيع التجارة واالستثمار في البلدان األفريقية والعربية  2-1

   .المنطقتينبين أمور أخرى ، إقامة شراكة مستدامة بين 

الخاصة بتقديم صاحب السمو أمير دولة الكويت حضرة متابعة تنفيذ المبادرات السخية ل  2-2
دوالر أمريكي من أجل تعزيز التنمية في ا مليار قيمتهان األفريقية للبلد ةض ميسر و قر 
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لإلستثمار مع التركيز على البنية التحتية، آخر دوالر أمريكي  مليار وكذلك  ،أفريقيا
وتشجيع البلدان األفريقية األخرى، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية 

  م مبادرات مماثلة.يوتقدذج االقتداء بهذا النمو  والعربية على

  الصناعة   )2(
  
التعاون في بناء القدرة الصناعية األفريقية العربية بما في ذلك سالسل العرض   2-3

  والمستفيدين.

 الزراعة واألمن الغذائي  )3(

دعوة القطاع الخاص األفريقي والعربي إلى زيادة االستثمارات في المنطقتين وتنفيذ خطة   2-4
وتحقيق األمن الغذائي في إطار  ،ترحة للتعجيل بالتنمية الزراعيةالعمل المشتركة المق

البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية واالستراتيجية العربية للتنمية الزراعية 
وبرنامج الطوارئ لألمن الغذائي العربي،  ،ووكالة التخطيط والتنسيق للنيباد ،المستدامة

  في اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.وى حيوية وذات جدوذلك لتنفيذ مشاريع 

 ،المنطقتين األفريقية والعربيةبين تسهيل التجارة ونقل التكنولوجيا في مجال الزراعة   2-5
وٕازالة كافة الحواجز التي تعيق زيادة اإلنتاج الزراعي من أجل تحقيق األمن الغذائي في 

  المنطقتين.

خطة العمل المشتركة حول التنمية الزراعية واألمن  آلية التنسيق الجديدة لتنفيذتفعيل   2-6
وضمان تنفيذ إعالن الخرطوم والقرارات  ،الغذائي التي ستحل محل وحدة التسهيل الحالية

العربي الثالث حول التنمية  –والتوصيات التي اعتمدها المؤتمر الوزاري األفريقي 
  . 2016 الزراعية واألمن الغذائي المنعقد في الخرطوم في نوفمبر

  

 تطوير البنية التحتية   )4(

مع المستهدفة لبنية التحتية اتنفيذ مشاريع  إلى الذي يهدفالوثيق التعاون  اإلبقاء على  2-7
لالتحاد األفريقي التي سوف تؤدى  2063تركيز خاص على المشاريع الرائدة ألجندة 

  .فقًا للمصلحة المتبادلة للجانبينإلى إطالق إمكانيات النمو و 
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  لالنق )5(

يشمل النقل البحري، والطرق المائية ي ذوالنقل البضائع ل العالمي نظامال التعاون في  2-8
بتبادالت اللوجستية المرتبطة و  الداخلية الداخلية، والطرق، والسكك الحديدية والخدمات

  .البضائع

قاليم داخل األ األشخاصالسلع و  تنقلحرية دعم تطوير البنية التحتية للنقل والتي تعزز   2-9
  .األفريقيةو  العربيةلبلدان ابين و وفيما بين األقاليم 

  :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )6(

 منطقتــينبــين ال ع فرص االستثمار في االقتصاد الرقمي وأنشــطة التجــارة اإللكترونيــةيتشج 10.2
التصـــاالت تكنولوجيــا المعلومـــات وا لتعزيـــز التعــاون فـــي مجـــاالتالعمــل معـــا إلــى جانـــب 

فــي المنطقتــين النساء فرص عمل للشباب و لتوفير اهتمام كبير إيالء  .حاسوبيالوالفضاء 
للتنميـــة لـــك عجلـــة هامـــة ذباعتبـــار  جـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالتللعمـــل فـــي م

  .االقتصادية واالجتماعية

  :الطاقة )7(

خفـــض العجـــز فـــي  الطاقـــة مـــن أجـــلقطـــاع  تعزيـــز التجـــارة اإلقليميـــة وتنميـــة القـــدرات فـــي 2-11
خــــارج صــــادرات الزيــــادة فــــي المنطقتــــين و يهــــا والوصــــول إل ةوتحســــين أمــــن الطاقــــ الطاقــــة
  .تينالمنطق

بنــاء القطــاع الخــاص والمؤسســات الماليــة لالســتثمار فــي  عيتشــجدعــم التجــارة اإلقليميــة و  2-12
الطاقــة المتجــددة واالســتخدام الســلمي للطاقــة خاصــة بتكنولوجيــات الطاقــة النظيفــة و  بــرامج
 ؛النووية

 تغير المناخ )8(

لمـــؤتمر  22إلجرائيـــة والخطـــط التمويليـــة التـــي انبثقـــت عـــن الـــدورة الــــ اإلشـــادة بالنتـــائج ا 2-13
ـــاخ التـــي نظمـــت فـــي  ـــر المن ـــة المتعلقـــة بتغي ـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاري األطـــراف فـــي اتفاقي

التــي  بالقــارة األفريقيــة وكــذلك إعــالن القمــة األفريقيــةوالخاصــة  2016في نــوفمبر مراكش 
 مؤتمر. هذا ال على هامش 2016نوفمبر  16عقدت في 
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  وسائل التمويل )9(

، األفريقيــة والعربيــةوالمنفــذة المؤسســات اإلنمائيــة والتمويليــة  بــينعقــد اجتماعــات منتظمــة  2-14
والبنــك األفريقــي للتنميــة،  ،للتنميــة االقتصــادية فــي أفريقيــا العربــي بمــا فــي ذلــك المصــرف

  ؛المشتركة العربيةو  ةفريقياأل المشاريعلتمويل ومتابعة تنفيذ  ،والبنوك اإلقليمية الفرعية

ورفــع  مــن الــديون البلدان المثقلة بالــديون مشاورات واجتماعات مشتركة حول إعفاءتنظيم  2-15
 العقوبات المفروضة بشكل أحادي على بعض البلدان األفريقية والعربية.

  ثالثا: تنمية رأس المال البشري، والعلم والتكنولوجيا

 التعليم والتدريب: )1(

ـــاء قـــدرات المـــوارد البشـــرية، تعزيـــز التعـــاون فـــي مجـــال التعلـــيم   3-1 واالســـتثمار فـــي بـــرامج وبن
  وٕادارة المشاريع. لفرص العمتوفير التدريب االستراتيجي وتنمية المهارات التي تدعم 

 العلم والتكنولوجيا )2(

وتعزيــز  دعــم التعــاون فــي العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار مــن خــالل بــرامج البحــث المشــتركة   3-2
وتنميــــة إدارة المشــــاريع عــــن طريــــق االســــتثمارات فــــي العلــــم  ت المناســــبةالتكنولوجيــــا نقــــل

  .والتكنولوجيا واالبتكار

تنفيــذ االســتراتيجيات اإلقليميــة للتعلــيم والعمــل والتكنولوجيــا واالبتكــار مــن الجــانبين لضــمان   3.3
  والفنية في المؤسسات.إنتاج موارد بشرية ذات نوعية عالية وٕاجراء البحوث العلمية 

  في علم الفضاء والتكنولوجيا من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية. التعاونتعزيز    3-4

  :االجتماعي والثقافيالتعاون : رابعا

إنشاء فريق عمل أفريقي عربــي للتنميــة االجتماعيــة لمتابعــة تنفيــذ خطــة العمــل مــن خــالل  4-1
  ؛ة االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربيةبين مفوضي مجموعات العمل المواضيعية
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مشـــتركة  متعـــدد األبعـــاد، مـــن خـــالل إنشـــاء بيانـــاتال تعزيـــز التعـــاون للقضـــاء علـــى الفقـــر 4-2
خــرائط الفقــر المناســبة التــي تســاعد علــى وضــع خطــط عمــل  تأســيس إلــىتــؤدي  معتمــدة

 مناسبة. 

فــي إطــار  الصــحةذات الصــلة ب والتطلعــات 3 رقــم الهــدف تنفيــذ أجــل مــن التعــاون تعزيــز 4-3
 لمكافحـــة خطـــط وضـــع الخصـــوص وجـــه وعلـــى، 2030 عـــامل المســـتدامة خطـــة التنميـــة

 المنتجــات فــي االســتثمارات وتشــجيع الخبــرات وتبــادل ،المعديــة وغيــر المعديــة األمــراض
 للســياحة والترويج ،الطبية الخبرات تبادلو  ،جيدةال صحيةال خدماتال وتوفير ،الصيدالنية

  .الصلة ذات الناجحة اتالخبر  وتبادل الطبية

 تعزيـــزو  ،شـــاملالو  عـــادلالو  جيـــدال تعلـــيمحصـــول الجميـــع علـــى ال لضـــمان التعـــاون تعزيـــز 4-4
 وتنظيم المستدامة، التنمية خطة من 4 رقم هدفلل وفقا ،لجميعل الحياة مدى التعلم فرص

ت تلبيتها الحتياجــا وضمان ،التعليمية العملية تطوير من نتمكّ  التي الضرورية الفعاليات
 علــى قــادرة والعربيــة األفريقيــة البلــدان في واعدة شابة أجيال تخريج مّكن منبما ي سوق،ال

 .والدولية اإلقليمية والتحديات التطورات مع التعامل

ة بشـــــأن حقـــــوق الدوليـــــاالتفاقيـــــة  سياســـــات لتنفيـــــذالصـــــياغة المشـــــتركة ل تنســـــيق الجهـــــود 4-5
من أهداف التنمية المستدامة،  فيالواردة  ، واألهداف ذات الصلةاألشخاص ذوي اإلعاقة

  .في مجتمعاتنالألشخاص ذوي اإلعاقة  أجل ضمان اإلدماج الكامل

ـــة ن فـــي مجـــال التعـــاو تعزيـــز  4-6 حقـــوق المـــرأة والمســـاواة بـــين الجنســـين لتنفيـــذ أهـــداف التنمي
  .التحاد األفريقيل 2063 جندةوأالمستدامة 

 قضــاياو  ،ضــدهم كال العنــفتعزيــز التعــاون فــي حمايــة األطفــال والقضــاء علــى جميــع أشــ 4-7
لتحقيـــق مضـــنية الجهـــود الواســـتغالل األطفـــال فـــي النزاعـــات المســـلحة، ومواصـــلة تجنيـــد 

الواردة فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل  القيم فاهدأحقوقهم تمشيا مع مبادئ و تطبيق و رفاهيتهم 
  .وبروتوكوالتها اإلضافية

واألطفال المتضررين مــن  ألطفال، وخاصة ضحايا العنف،ل رعايةالدعم و ال خدماتتقديم  4-8
  .النزوح القسريالنزاعات المسلحة و 
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تعزيـــز التعـــاون فـــي مجـــال الحمايـــة االجتماعيـــة، ال ســـيما شـــبكات الســـالمة االجتماعيـــة،  4-9
  .العاملةلمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسر ل

التعـــاون والتنســـيق فيمـــا يخـــص المســـاعدة اإلنســـانية بغيـــة الحـــد مـــن اآلثـــار المترتبـــة عـــن  4-10
أهــداف التنميــة  تعزيــز التعــاون لتنفيــذ األهــداف والغايــات المتعلقــة بالصــحة فــيارث. الكــو 

اع الصــحي وتبــادل مــن خــالل دعــم التجــارة واالســتثمار فــي القطــ 2030المســتدامة لعــام 
  .في مكافحة األمراض المعدية وغير المعديةأفضل الممارسات 

االضطالع  مند األفريقي العربي المعه تخصيص الموارد المالية والبشرية الالزمة لتمكين 4-11
  .الثقافي نابغية توطيد تعاونبدوره 

، أهــداف التنميــة المســتدامة لعــب دور فــي تنفيــذ مــن والنســاء وتمكيــنهمالشباب  بناء قدرات 4-12
  .ومواجهة التطرف العنيف

  :التعاون في مجال الهجرة: خامسا

الهجرة فضـــال عـــن إنشـــاء بـــ المعنيـــة العربيـــة ةفريقيـــاألالفنيـــة  التنســـيق دعـــم تفعيـــل لجنـــة  5-1
ـــة كمـــا أقرتـــه القمـــةعـــن المهـــاجرين  العربـــي لتبـــادل المعلومـــاتاألفريقـــي المركـــز   األفريقي
 .الثالثة العربية

الهجــرة مشــكلة تهــم المجتمــع الــدولي ملة المهاجرين بصورة إنسانية مــع اعتبــار ضمان معا 5-2
  ككل وتستدعي حلوال متعددة األوجه.

بنــاء القــدرات مشــتركة لال بــرامجالحــول الهجــرة وتنفيــذ  اليمقاأل مشتركة بينالات مؤتمر العقد  5-3
 ؛المتعلقة بالهجرةأهداف التنمية المستدامة  قضايا الهجرة ومتابعة تنفيذالخاصة ب

ضـــمان االنضـــمام إلـــى اتفاقيـــة وبروتوكـــول منظمـــة الهجـــرة الدوليـــة بشـــأن الهجـــرة لعـــامي  5-4
  واالمتثال لهما. 1990و 1975

  :يذ والمتابعةالتنف آليات :سادسا

 تنفيذ ومتابعة في وقت الحق خالل خلوة مشتركة. يقوم الجانبان بإعداد أليات

  :أحكام ختامية
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 تشــاد، وفخامــة الــرئيسجمهوريــة رئــيس  ،لفخامــة الــرئيس إدريــس ديبــي خــالص شــكرناعــن  نعــرب
  .العربية الرابعةفريقية مؤتمر القمة األل لنجاح الرئاسة المشتركة محمد ولد عبد العزيز موريتانيال

للرئيســين المشــاركين فــي رئاســة القمــة األفريقيــة العربيــة الثالثــة  خــالص شــكرنا وامتناننــاعن  نعرب
، وهمــا صــاحب الســمو الشــيخ صــباح األحمــد الجــابر 2013نــوفمبر  19المنعقدة في الكويت يــوم 

لديمقراطيــة، الســيد الصــباح، أميــر دولــة الكويــت، ودولــة رئــيس وزراء جمهوريــة إثيوبيــا االتحاديــة ا
هـــايلي ماريـــام ديســـالنج، علـــى توجيـــه مـــداوالت وعمـــل القمـــة األفريقيـــة العربيـــة الثالثـــة التـــي كّللـــت 
ــــثالث  ــــى متابعتهمــــا المســــتمرة لتطــــور الشــــراكة األفريقيــــة العربيــــة خــــالل الســــنوات ال بالنجــــاح وعل

  الماضية.

ــاعــن  نعــرب وجو، وحكومــة وشــعب غينيــا لفخامــة الــرئيس أوبيــانج انجويمــا امباســ خــالص امتنانن
االســتوائية علــى حفــاوة االســتقبال وكــرم الضــيافة والتنظــيم الجيــد حيــث تــم تــوفير أحســن الظــروف 

  وأفضلها لعقد القمة األفريقية العربية الرابعة. 

وبتفانيــه فــي تعزيــز  أمينــا عامــا جديــدا لجامعــة الــدول العربيــة طالسيد أحمــد أبــو الغــي بمعالي نرحب
  األفريقية العربية عملية الشراكة

نكوســازانا دالمينــي زومــا، رئيســة مفوضــية االتحــاد األفريقــي،  ةالــدكتور  لمعــالي عــن تقــديرنا نعــرب
تنفيــذ قــرارات تهمــا لجامعــة الــدول العربيــة لمتابعالســابق نبيل العربي، األمين العــام  الدكتور ومعالي

  .الثالثة عن كثب فريقية العربيةالقمة األ

 2016نوفمبر  23 مالبو


