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القــــــرارات



اتــالمحتوی
ـــــ

الصفحات عدد وانـــالعن رقم القرار
1 قرار بشأن التقریر المشترك لرئیسة مفوضیة االتحـاد االفریقـي 

ــــدابیر  ــــدول العربیــــة لألنــــشطة والت واألمــــین العــــام لجامعــــة ال
تنفیــذ خطــة العمــلعلــىعزیــز القــدرات المؤســسیةمقترحــة لتال

.2016-2011العربیة المشتركة -األفریقیة

1

1 األفریقیـــةالـــشراكةومتابعـــةتنفیـــذآلیـــةترشـــیدقـــرار بـــشأن 
.العربیة

2

1 قرار بـشأن نتـائج االجتمـاع الـوزاري األفریقـي العربـي المـشترك 
الغــــذائي، الریــــاض، الثــــاني حــــول التنمیــــة الزراعیــــة واألمــــن 

.2013أكتوبر 2المملكة العربیة السعودیة، 

3

2 .قرار بشأن تعزیز الشراكة األفریقیة العربیة في مجال الهجرة 4

1 .قرار بشأن المعهد الثقافي األفریقي العربي 5

1 تنـسیق لتمویـل المـشروعات األفریقیـة آلیـةقرار بـشأن تـشكیل
.مشتركةالعربیة ال

6

1 .شأن المنتدى االقتصادي العربي اإلفریقيقرار ب 7

1 .انعقاد القمة األفریقیة العربیة الرابعةموعد ومكانقرار بشأن  8
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-1- قرار

االفریقيالمشترك لرئیسة مفوضیة االتحادالتقریربشأن
والتدابیر لألنشطة لجامعة الدول العربیة واألمین العام 

تنفیذ خطة العملعلىعزیز القدرات المؤسسیةالمقترحة لت
2016- 2011العربیة المشتركة -األفریقیة

:یةالبلدان األفریقیة والعربقادةنحن، 

دول واألمین العام لجامعة الاألفریقي المشترك لرئیسة مفوضیة االتحاد بالتقریرعلمانأخذ إذ - 
؛العربیة

وخطــــة العمــــلةالعربیــــ-ةســــتراتیجیة الــــشراكة األفریقیــــالتزامنــــا بالتنفیــــذ الفعــــال إلوٕاذ نجــــدد - 
فــــي العربیــــة الثانیــــة-األفریقیــــةقمتنــــاخــــالل اللتــــین اعتمــــدناهما2016-2011ةالمــــشترك
؛في سرت، لیبیا2010أكتوبر 

لتنفیــذ الفعــال لإلســتراتیجیة وخطــة للتعجیــل باضروریةالحاجــة إلــى إنــشاء اآللیــات الــعــينٕاذ و - 
العمل المشتركة؛

بالحاجـة الملحـة للتـصدي للتحـدیات المؤسـسیة التـي تعیـق التنفیـذ الـسلس إلسـتراتیجیة ٕاذ نقرو - 
،2016–2011الشراكة األفریقیة العربیة وخطة العمل المشتركة 

ؤسسیة على تنفیذ تقریر األنشطة المشترك والتدابیر المقترحة لتعزیز القدرات المنجیز-1
.2016–2011خطة العمل األفریقیة العربیة المشتركة 

لیات اآلوتعددإلى ترشید إنشاء المؤسسات المشتركة لتجنب ازدواجیة الجهود ندعو -2
.التي تنطوي على آثار مالیة

على الحاجة إلى تعزیز التعاون في مجاالت التجارة واالستثمار والنقل نشدد -3
.واالتصاالت والطاقة
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اج ممن مفوضیة االتحاد األفریقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربیة إدطلبن-4
ورصد ا العادیة معملهخططفي المقترحة لتعزیز القدرة المؤسسیة للشراكة األنشطة 

.المیزانیة الالزمة لتنفیذها
مجتمعالالخاص و قطاعالو التنمویة المالیة ومؤسساتهم، البلدان العربیةمن طلبن-5

.الدعم المالي والفني الالزم لتنفیذ األنشطة المقترحةأشكال كافة المدني تقدیم 
متابعة ورصد تنفیذ األنشطة الشراكة األفریقیة العربیة تنسیقمن لجنة كذلك طلبن-6

.العربیة الرابعة- إلى القمة األفریقیةفي هذا الشأنتقریرتقدیمو عن كثب 
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-2- قرار

الشراكةومتابعةتنفیذآلیاتترشیدبشأن
العربیةاألفریقیة

:یةالبلدان األفریقیة والعربقادةنحن، 

األفریقیةالقمةأنشأتهاالتيوالمتابعةالتنفیذتآلیاوتفعیلتحسینضرورةعلىمناحرصاً - 
المشتركةالعملوخطةالعربیةاألفریقیةاإلستراتیجیةللشراكةالفعالللتنفیذالثانیةالعربیة
2011-2016،

آلیاتوتعزیزتنشیطووسائلسبلحولمعمقةدراسةإجراءالتنسیقلجنةمننطلب-1
للجنة تقریرهاوتقدیم التنمیةومنتدى،الفنیةواللجنة،الشراكةلجنةذلكفيبماالشراكة

األجهزة قبلمنالعتمادهاالتنسیق على المستوى الوزاري في أقرب اآلجال تمهیداً 
.لجانبینايفالمعنیة

استمرار الرئاسة المشتركة للقمة العربیة االفریقیة الثالثة في لجنة التنسیق رر نق-2
لى جمیع المستویات، وذلك حتى انعقاد القمة العربیة ومشاركتها في أعمال اللجنة ع

االفریقیة الرابعة، طبقًا لإلجراءات المعمول بها في االتحاد االفریقي وجامعة الدول 
.العربیة

فيمرةالوزاريالمستوىعلىالعربیةاألفریقیةالشراكةتنسیقلجنةاجتماععقد-3
.أشهرستةكلمرةالمسؤولینكبارمستوىوعلىالسنة

التنسیق الوثیق بین سفارات الدول األعضاء في االتحاد االفریقي في القاهرة تشجیع-4
.مع جامعة الدول العربیة
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-3- قرار

ل نتائج االجتماع الوزاري األفریقي العربي المشترك الثاني حوبشأن 
الریاض، المملكة العربیة ،التنمیة الزراعیة واألمن الغذائي

2013أكتوبر 2السعودیة، 

:یةالبلدان األفریقیة والعربقادةنحن، 

الثاني المشتركفریقي العربياألاالجتماع الوزاريونتائج علما بتقریر وتوصیات نأخذإذ - 
ي الریاض، المملكة العربیة السعودیة، فالذي انعقدالتنمیة الزراعیة واألمن الغذائي،حول 

؛2013أكتوبر 2ي ـف

االجتماع استضافة على وشعباً حكومةالعربیة السعودیةلمملكة لناامتناننعرب عن -1
.بانعقادهونرحب ،الثانيالمشتركالعربيفریقياألالوزاري

، الثانيضرورة تنفیذ قرار الریاض الصادر عن االجتماع الوزاري المشتركنؤكد على-2
.هوندعو مفوضیة االتحاد االفریقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربیة لمتابعة تنفیذ

الجتماع الوزاري االفریقي العربي المشترك ااستضافةجمهوریة أوغندا بعرضنرحب-3
.2015الثالث حول التنمیة الزراعیة واألمن الغذائي في كمباال في عام 



Assembly/Africa-Arab /Res.(4)(III)Rev1
)0613(ق –27)/13/11/(033-ق

- 4- قرار

بشأن تعزیز الشراكة االفریقیة العربیة في 
مجال الهجرة

:یةالبلدان األفریقیة والعربقادةنحن، 

بشأن إستراتیجیة الشراكة االفریقیة II (Assembly/Africa-Arab/2(إذ نستحضر المقرر - 
في سرت، لیبیا، في أكتوبر التي أقرتلتعاون في مجال الهجرة العربیة التي وفرت اإلطار ل

؛2010
التنقل (علمًا بالتنفیذ الجاري إلطار التعاون االجتماعي والثقافي في مجال الهجرة وٕاذ نأخذ- 

؛لجنة افریقیة عربیة فنیة تنسیقیةوخاصة إنشاء ) القانوني لألشخاص
اومساهمتهفیما یتعلق باألیدي العاملة مجددًا على أهمیة هذا الموضوع وخاصةوٕاذ نؤكد- 

على نحو كبیر في النمو االقتصادي والتنمیة البشریة لكلتا المنطقتین؛
؛هؤالء المهاجرینعلى حمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة لنؤكدوٕاذ - 
كذلك على أهمیة الحوار والتعاون على الصعیدین اإلقلیمي والدولي لتعزیز وٕاذ نشدد- 

وتسخیر طاقات الهجرة من أجل التنمیة والقضاء على استغالل المهاجرین ومنع االتجار 
بالبشر وكذلك تهریب المهاجرین؛

مكونة من مفوضیة االتحاد تنسیقیة على إنشاء لجنة افریقیة عربیة فنیة نوافق-1
تقوم قي واألمانة العامة لجامعة الدول العربیة للنظر في موضوع الهجرة على أن االفری
. رفع تقاریرها للجنة تنسیق الشراكة العربیة االفریقیةباللجنة

وذلك للحد من تسلل على إنشاء مركز عربي أفریقي لتبادل المعلومات نوافق-2
.امة، والمخالفین ألنظمة العمل واإلقالمهاجرین غیر الشرعیین

من مفوضیة االتحاد االفریقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربیة تسهیل نطلب-3
.التنسیقیةالتفعیل المبكر للجنة االفریقیة العربیة الفنیة
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مع مراعاة لمهاجرینلعلى أهمیة احترام حقوق اإلنسان والحقوق األساسیة نؤكد -4
.األنظمة والتشریعات الوطنیة لكل دولةااللتزام بالقوانین الدولیة و 

في شهر بنتائج االجتماع اإلقلیمي حول الهجرة والالجئین الذي عقد نأخذ علماً -5
.الجمهوریة الیمنیة–في صنعاء 2013نوفمبر 
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-5- قرار

المعهد الثقافي األفریقي العربيبشأن 

:نحن قادة البلدان االفریقیة والعربیة
الــدور الــذي یمكــن أن یــضطلع بــه المعهــد الثقــافي االفریقــي العربــي فــي تعزیــز إذ نــدرك- 

قضایا الشراكة االفریقیة العربیة والمساعدة على تنفیذ المشاریع الثقافیة المشتركة؛
أهمیة استیفاء جمیع الشروط المـسبقة ووضـع آلیـة تمویـل مـستدامة وموثـوق ي ضوءوف- 

بها، حتى یتمكن المعهد من القیام بمهامه بفاعلیة؛
بنتائج وتوصیات فریق المراجعة المشترك بین االتحاد االفریقـي وجامعـة وٕاذ نأخذ علماً - 

الدول العربیة حول أداء المعهد الثقافي االفریقي العربي؛

االتحاد االفریقي وجامعة الـدول العربیـة إلـى تنفیـذ التوصـیات قـصیرة األمـد ندعو-1
الصادرة عن فریـق المراجعـة المـشترك حـول أداء المعهـد الثقـافي االفریقـي العربـي 

.ا المالیةموالوفاء بالتزاماته

لرئاســـة المـــشتركة للقمـــة العربیـــة االفریقیـــةفـــي دولتـــي امـــن وزیـــري الثقافـــة نطلـــب-2
.، ووزیر الثقافة في دولة المقر تقدیم المشورة الالزمة لتعزیز عمل المعهدالثالثة

یــة العربیــة متابعــة تنفیــذ هــذا القــرار قمــن لجنــة تنــسیق الــشراكة االفرینطلــب أیــضا-3
.2016وتقدیم تقریر عن ذلك إلى القمة االفریقیة العربیة الرابعة عام 
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-6- قرار

لتمویلتنسیق آلیةتشكیلبشأن 
مشتركةاألفریقیة العربیة الالمشروعات

:یةالبلدان األفریقیة والعربقادةنحن، 

التقدم المحرز في تنفیذ خطة العمل األفریقیة العربیة منذ اعتمادها من بطء بقلق إذ نالحظ- 
؛2010في الثانیة المنعقدة القمة األفریقیة العربیةقبل 

حشد الموارد المالیة واستعدادنا لتعزیز القدرة البشریة و على تصمیمنا ٕاذ نؤكد من جدیدو - 
الضروریة لتنفیذ استراتیجیة الشراكة األفریقیة العربیة وخطة العمل المشتركة من خالل الموارد 

المتوفرة في القطاع الخاص بما في ذلك تشجیع الوسائل الهائلة ةالمالیة الجدیدة الحالی
ا؛واالستفادة منه

مفوضیة االتحاد االفریقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربیة بمفاتحة نكلف - 1
تنسیق لفریق عملالمؤسسات والصنادیق المالیة القائمة في المنطقتین لتشكیل 

.ل المشتركةالمشتركة بما فیها خطة العماالفریقیة ة عات العربیتنفیذ المشرو لجهودها
إلى تقدیم دعمها بشكل فعال والمشاركة في تنفیذ التنمویة المؤسسات المالیة دعو ن- 2

.خطة العمل المشتركة من خالل هذه اآللیة المشتركة
مفوضیة االتحاد االفریقي إلى تقدیم مشاریع إقلیمیة وقاریة قابلة للتمویل ندعو أیضا - 3

.من البنوك
التنمیة من سوق رأس المال عن طریق المؤسسات على الحاجة إلى دعم تمویلنشدد- 4

.المالیة في المنطقتین
من مفوضیة االتحاد األفریقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربیة متابعة تنفیذ نطلب- 5

. عن كثبهذا القرار 
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-7- قرار

تدى االقتصادي العربي اإلفریقيالمنبشأن 
)2013نوفمبر 12-11:الكویت(

:یةالبلدان األفریقیة والعربقادةنحن، 

- 11یومي ي الذي انعقد ــادي العربي اإلفریقــعلما بتوصیات المنتدى االقتصنأخذإذ - 
بدولة الكویت؛12/11/2013

المنتدى شعبًا الستضافة نا وشكرنا لدولة الكویت أمیرًا وحكومة و نامتنانعرب عن- 1
. وتوفیر كافة التسهیالت الالزمة إلنجاحهاالقتصادي العربي اإلفریقي

ندعو الدول األعضاء في المنتدى االقتصادي العربي اإلفریقي و بتوصیاتنأخذ علماً -2
مفوضیة االتحاد االفریقي واألمانة لجامعة الدول و االتحاد االفریقي والجامعة العربیة،

.ما ورد في تلك التوصیاتباالسترشادفة الجهات المعنیة و كاالعربیة و 
بصفة دوریة قبل انعقاد الخاصلقطاع لعقد دورات المنتدى بمشاركة فاعلة ندعو إلى-3

القمة العربیة االفریقیة بهدف تعزیز التعاون العربي االفریقي والنهوض بالتبادل 
.التجاري واالستثمارات في المنطقتین

اون لبناء دى االقتصادي االفریقي العربي یجب أن یركز على تعزیز التعالمنتأننؤكد-4
.المنطقتینلتعزیز التجارة واالستثمار بین قدرات منتجه تكون أساساً 

تنظیم المنتدى تحت رعایة لمفوضیة االتحاد االفریقي وجامعة الدول العربیة نناشد-5
االقتصادیة في افریقیا والبنك الدول األعضاء في المنظمتین والمصرف العربي للتنمیة 

.االفریقي للتنمیة
مفوضیة االتحاد االفریقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربیة بمتابعة تنفیذ تكلیف-6

.هذا القرار
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-8- قرار

یة انعقاد القمة األفریقموعد ومكانبشأن
العربیة الرابعة

:العربیةو األفریقیة البلدان قادةنحن 

في هذا نوافقو ، األفریقیة العربیةةالقممؤتمراتالتناوب في استضافةبمبدأسترشدنإذ - 
لجانب األفریقي؛لهيالرابعةستضافة القمة األفریقیة العربیةالدور الأن علىالصدد، 

فریقي إجراء المشاورات مع الدول األعضاء في رئیسة مفوضیة االتحاد األنطلب من-1
ستضیف القمة األفریقیة العربیة الرابعة؛تسالدولة التيبهدف تحدید االفریقياالتحاد

تحدید وسیتم ، 2016في إفریقیافيستعقد القمة األفریقیة العربیة الرابعة أنقررن-2
.وقت الحقالمكان والموعد في 

د األفریقي واألمین العام لجامعة الدول العربیة اتخاذ رئیسة مفوضیة االتحاطلب من ن-3
.لقمة بالتعاون مع البلد المضیفالتنظیم الناجح للضمان الزمةكافة التدابیر ال


