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 رارــق
 إستراتيجية الشراكة األفريقية العربية بشــأن

 3122 - 3122 ة اإلفريقية العربيةكار وخطة عمل الش
 ـــــ
 

 ،ةالثاني ةالعربي ةاألفريقيإن القمة 
 

ومبادئ  ،وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق األمم المتحدة ،إلتحاد األفريقيل التأسيسيالقانون  ألحكام وفقا  
 ؛حترام سيادة كل الدول واستقالليا وسالمة أراضييااب الخاص انون الدوليالق
 

ذ  ، 7711مارس في القاىرة المنعقدة في  ىاألول ةالعربي ةإعالن وبرنامج عمل القمة األفريقي ستذكرتوا 
العربية عن القمم األفريقية والعربية ذات الصمة بالتعاون األفريقي العربي، خاصة القمة رة الصادوالقرارات 

في سرت في مارس المنعقدة الثانية والعشرين والقمة العربية ، 7711السادسة المنعقدة في الجزائر في نوفمبر 
 ؛0272في يوليو وقمة اإلتحاد األفريقي الخامسة عشرة المنعقدة في كمباال ، 0272

 
ذ  ا لدعم قضاياألفريقي والعربي الكفاح والتضامن  تاريخالتاريخية والجغرافية والثقافية، و  الروابط دركتوا 

 ؛المنطقتين يالتحرر والتنمية ف
 

ذ تدرك  العولمة و الحرب الباردة، منيا  ،تحوالت كبرى 7711شيد منذ انعقاد قمة القاىرة قد أن العالم  أيضاوا 
ثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وبروز مجتمعات واقتصادات المعرفة، المتسارعة التي تدفعيا 

 ؛اسية واالقتصادية والتجارية العمالقةيكتالت السوالت
 

ذ تعرب  وأن، منجزات، بل وبقاء، األفراد والشعوبالمعاصرة تيدد التحديات واألزمات بأن  عن القناعة وا 
كافة  يحشد طاقاتيا ومواردىا لدفع وتيرة التعاون والتنسيق فبمدانا عمى تصميم تقتضي  مجابية ىذه األزمات
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، وفي تعاون الجنوب الجنوبإطار  يستراتيجية فإرتقاء بالتعاون األفريقي العربي إلى شراكة المجاالت، واال
 ؛عدالة وتضامناً ظل نظام اقتصادي وسياسي أكثر 

  
ذ تعترف ألفريقي المشترك لتعاون ادعائم في إرساء خطوة رائدة  تكانالقمة األفريقية العربية األولى أن ب وا 

ذ ، العربي يا عمى تنشيط ىذا التعاون بيدف تحقيق التطمعات المشروعة لشعوب عن تصميم تعربوا 
 طقتين إلى تحقيق السالم والتنمية؛المن
 

ذ تستعرض ذ و ، التعاون األفريقي العربيمسيرة  وا  وتحديد  صياغة أىدافوقناعتيا بضرورة إعادة  عن تعربا 
نطقتين من مواجية تحديات القرن الحادي لتمكين دول الم ؤسساتو المشتركةآلياتو وموتطوير أولوياتو، وتفعيل 

 ؛والعشرين
 

ذ تؤمن  ،التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامةتحقيق  يفاألساسي باألىمية القصوى لإلنسان ودوره  وا 
طالق طاقتووتعزيز  ساسيةاحتياجاتو األوتمبية صون كرامتو و  حقوقو احتراموضرورة  ذ تعرب، وا  عن منح  وا 

العالم  يال غنى عنيا ف يمجتمعات المعرفة التمن أجل بناء بمداننا  يف الموارد البشريةوير قصوى لتطولوية أ
 المعاصر؛

 
ذ  عمى تحقيق  ،اً نمو األقل ، خاصة لمساعدة بمدان المنطقتينالتعاون والتجارب المشتركة تسخير  عتزمتوا 

وفيات األطفال و د من الفقر بالحاألىداف الخاصة والسيما  ،0272بحمول  األىداف اإلنمائية لأللفية
فيروس نقص المناعة البشرية مراض كأوبئة و ومكافحة أ ،األساسياالبتدائي التعميم وتحقيق واألميات، 

ذ تدرك، والمالريا اإليدزو  تجاري  نظامتحقيق ىذه األىداف من خالل إنشاء  التعاون الدولي في دورأىمية  وا 
 ؛أكثر عدالة تصادي دوليقومالي وا

 
ذ تد تعزيز ألمانة العامة لجامعة الدول العربية في او  ،لمفوضية اإلتحاد األفريقي األساسيلدور ا كذلك ركوا 

 ،ية الشراكة وخطط العمل المتتاليةستراتيجإتنفيذ و المجاالت، كافة في التعاون األفريقي العربي 

 
ذ تؤكد  األفريقي العربي المشترك ة مواصمة الجيود إلزالة العوائق التي تعترض تطوير العمل عمى أىميوا 

رساء أسس القائم عمى المصالح المشتركة في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، لضمان إ
 تصون العالقات المشتركة؛
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 (0272-0277) اإلفريقية العربية كةار الشعمل وخطة  ،ةالعربي ةفريقيكة األار الش ستراتيجيةإ تعتمد -7

 .تينالمرفق

 
، 7711األفريقية العربية األولى قمة اإليجابية لمنجازات القائمة عمى اإل كةار ستراتيجية الشإ أنعمى  تؤكد -0

 .التحديات اإلقميمية والدولية الراىنةوجو في لتعاون اإلعادة إطالق قوة دفع تشكل 

 
عربي المشترك فى العمل األفريقي ال لسياق واتجاهًا استرشاديًا طار باعتبارىا إستراتيجية اإلىذه  تعتمد -4

 .مختمف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

 

 ستراتيجية، عمى مساعدة بمداننا، وخاصة أقميا نموا، عمىمن خالل تنفيذ اإل ،عن استعدادىا تعرب -5
 . 0272تحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية بحمول لالمستدامة  اإلسراع بوتيرة التنمية

 
 تنفيذالتدابير  واتخاذ ،إضافية بمورة خطط عملل بعقد اجتماعات دورية مشتركة المعنيينء الوزرا تكمف -2

الل ىذه االجتماعات الدورية برصد ومتابعة تنفيذ ما اتفق عميو خمن القيام و ، اختصاصيممجاالت  يف
والعربية واألىمية الميزة النسبية لمبمدان األفريقية الخاصة التي تممييا ولويات األمن خطط عمل، واختيار 

 اً ي خيار فريقي العربتجعل التعاون األعاجمة ومفيدة  بنتائجمخروج لوذلك  ،ولوياتستراتيجية ليذه األاإل
 .جاذبا لشعوبنا

 

حكومات والبرلمانات والسمطات المحمية ، بما في ذلك الالمنطقتين دولالجيات الفاعمة فى  تحث -2
والمجموعات والمنظمات اإلقميمية المتخصصة، والقطاع الخاص،  ،المجتمع المدنيومنظمات 

قتصادية اإلقميمية، إلى جانب مفوضية اإلتحاد األفريقي واألمانة العامة لجامعة الدول العربية، عمى اال
 تنفيذبذل الجيود ل ، وعمىصياغتيا لبرامجيا وأنشطتيااالعتبار عند بيذه الوثائق ووضعيا فى االسترشاد 

 .الفردي والجماعيى المستويين عم خطط العمل المتتالية

 

من خالل ، ستراتيجية الشراكة وخطة العملإلتنفيذ  الالزمةالبشرية والمالية  لتعبئة الموارد تؤكد استعدادها -1
 اإلمكانات الضخمة لمقطاع الخاص تعزيزبما في ذلك  ،الجديدةو  حالياً مصادر التمويل القائمة 

 .واالستفادة منيا
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دي صالح النظام المالي والنقبإ ياتتعيدا، إلى الوفاء بيةمجموعة الثمانخاصة و المجتمع الدولي،  تدعو -8
مدول لوزيادة المساعدات التنموية ء المديونية، اعبأوتخفيف  ، وتحسين شروط التجارة الدوليةالدولي

المعمنة  يالى الوفاء بتعيداتإ كذلك هادعو وت، لتمكين المنطقتين من تنفيذ ىذه الشراكة اً النامية واألقل نمو 
 .عمى تحقيق التنمية المستدامةوالعربية مساعدة الدول األفريقية ل

 

 يفوالقيام باستعراض دوري لمتقدم المحرز تفعيل آليات التنفيذ والمتابعة المتفق عمييا،  عمى تعقد العزم -9
مل عمى تذليل أولوياتيا وفقا لما يستجد من تحديات، والعلتحديد كة وخطط العمل، ار ستراتيجية الشإتنفيذ 

 .العقبات التي تعترض تنفيذىا

 

جامعة الدول العربية في الجمسات األمانة العامة لاالتحاد األفريقي و  مفوضية وفدي مشاركة عمى توافق -72
اإلمكانات توفير  وتقررالعمنية والمغمقة لممؤتمرات واالجتماعات التي تعقدىا أي من المنظمتين، 

كل منيما، ل العربي لبناء قدرات اإلدارات المعنية بالتعاون األفريقيمة ممفوضية واألمانة العالالالزمة 
 .إستراتيجية الشراكة األفريقية العربيةالقيام بالدور الرئيسي في تنفيذ لتمكين المنظمتين من 

 

م تقرير مشترك تقدي ين العام لجامعة الدول العربيةيس مفوضية اإلتحاد األفريقي واألمرئمن  تطمب -22
فريقي مسيرة التعاون األشاماًل ل اً استعراضيتضمن ، 0271في األفريقية العربية  مةمقلقادمة للمدورة ا
وأداء آليات التنفيذ منذ إقرارىما  وخطة العملالشراكة ستراتيجية إوالتقدم المحرز في تنفيذ  العربي

 .ما يجب القيام بو مستقبالً يم حول توصياتكذلك والمتابعة، و 

 [قية العربية الثانيةالقمة األفري - 1ق]

 


