
 األفريقي االتفاقية العامة بشأن التعاون بين جامعة الدول العربية واالتحاد 
 :  ةالديباج

 إن جامعة الدول العربية) المشار إليها فيما بعد باسم الجامعة العربية (  
 ( األفريقي) المشار إليها فيما بعد االتحاد األفريقيومفوضية االتحاد 

 لالتحاد  التأسيسيجامعة الدول العربية والقانون   قتضى ميثاقاالعتبار, أنه بم فيإذ يأخذان 
  عزمهما على تعزيز فيتحقيق أهداف متماثلة,السيما   إلىالمنظمتين  , تسعى كل من األفريقي

ترمى لضمان   التي، وتنسيق وتكثيف التعاون والجهود  األعضاءالوحدة والتضامن بين دولهما 
فاع عن سيادتها, وسالمة ووحدة أراضيها, واستقاللها,  مستويات معيشية أفضل لشعوبهما والد 

 .والقضاء على االستعمار واإلرهاب 
ضوء التغيرات   فيتواجه منطقتيهما وشعوبهما  التيللتحديات  التصديوإذ تعقدا العزم على 

 . العالم فيتتم   التيالسياسية واالقتصادية واالجتماعية 
للمنطقتين ومواجهة  اإلنمائيةالتعجيل بعملية تنسيق الجهود  إلىوإذ يعربا عن اقتناعهما بالحاجة 

 .  تحديات العولمة على نحو أكثر فاعلية
بناء شراكة  إلىموحد وقوى, والحاجة   وعربي أفريقيوإذ تسترشدا برؤيتهما المشتركة نحو عالم 

امن  بين دولهما األعضاء, ومنظمات المرأة, والشباب, والقطاع الخاص بغية تعزيز التض 
 .المنطقتينوالتضافر بين شعوب 
تفيد بأن السلم واألمن واالستقرار تعتبر متطلبات أساسية لتنفيذ   التيوإدراكا منهما بالحقيقة 

  اإلنمائيةيستهدف ضمان ظروف معيشية أفضل لشعوبهما, وفقا ألهدافهما  الذيبرنامج التنمية, 
 والشراكة بين المنظمتين.

( الصادر عن الدورة الثامنة غير العادية, للمجلس 8) ECM/RES. 20م وإذ تذكران بالقرار رق
الشرق األوسط, إلبراز  في, استجابة للموقف 1973نوفمبر  فيالمنعقدة بأديس أبابا   الوزاري 

 العربية والشعوب األفريقية.  األهداف المشتركة بين الشعوب 
واإلعالن المعنى   – األفريقي – بيالعر وبرنامج عمل التعاون   1977وإذ تذكران بإعالن مارس  

أقره مؤتمر القمة  الذي السياسي, واإلعالن العربي –  األفريقي والمالي االقتصاديبالتعاون 
 نفس العام.  فيالقاهرة  في المنعقد  العربي –  األفريقي

ا  وإذ تدركان الروابط األزلية والتاريخية بين الشعوب األفريقية والعربية, ووعيا منهما بمصيرهم
 المشترك.

ومنظمة الوحدة األفريقية )سابقا(    وإذ تذكران باتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية 
 العامة للجامعة.  األمانةبمقر  1986يناير     18فى



والتعاون   اإلخاءدعم وتنمية الطرق والوسائل الكفيلة بتحقيق  فيواقتناعا منهما بأهمية المنظمتين 
  األعضاءاالعتبار أن بعض الدول  في األخذ كافة المجاالت مع  فياالفريقى, والتعاون  – العربي

 أعضاء أيضا بجامعة الدول العربية.  هي األفريقياالتحاد  في
والتعاون بين جامعة الدول العربية واالتحاد  اإلخاءمنهما بأن وجود إطار لروابط  واقتناعا
رسة مسئوليتهما بصورة أكثر فاعلية لمنفعة دولهما سوف يمكن المنظمتين من مما األفريقي

 . العالمي واالستقرار والتقدمقضية السلم  في االيجابيأسهامهما  وبالتالي األعضاء
المشتركة  األهداف تحقيق فيبفاعلية من خالل تضافر جهودهما   اإلسهام فيورغبة منهما 

تتفقان بموجب هذه  العربيأفريقيا والعالم  يفوالمشتركة  اإلستراتيجيةبرامج عملهما  فيالمحددة 
 : يلى  االتفاقية على ما

 1المادة 
 التعاريف

 المبينة إزاء كل منها:  المعانيإن التعاريف الواردة أدناه تحمل 
 . األفريقيالمنظمتان: جامعة الدول العربية واالتحاد  - 1
 ة. األمانة العامة: األمانة العامة لجامعة الدول العربي - 2
 . األفريقيالمفوضية: مفوضية االتحاد  - 3
 .  األفريقيالطرفان: األمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية االتحاد  - 4
 . األفريقيالرئيسان التنفيذيان: األمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية االتحاد  -5
 .  األفريقيد البعثة: بعثة جامعة الدول العربية لدى االتحا - 6
 لدى جامعة الدول العربية. األفريقيالوفد الدائم: الوفد الدائم لالتحاد  – 7

 2المادة 
 : األنشطة

على االضطالع بالتعاون   األعضاءتتفق المنظمتان لتحقيق أهدافهما المتبادلة لشعوب دولهما 
المجاالت   في األفريقيد العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية االتحا األمانةالمستمر من خالل 

 .  واإلعالميةالسياسية واالقتصادية, واالجتماعية, والبيئية, والثقافية, والعلمية, والتقنية. 
 بما يلى:  األفريقيالعامة لجامعة الدول العربية ومفوضية االتحاد  األمانةهذا الصدد, تضطلع  في

والدولية ذات االهتمام المشترك   اإلقليميةبينهما بصفة دورية حول القضايا   التشاور فيما –) أ ( 
 مواقف مشتركة.  اتخاذ بغية 

 تبادل المعلومات والبيانات بشأن المسائل ذات االهتمام المشترك. –)ب ( 
  األخرى تنظيم االجتماعات, والندوات, وورش العمل،والمعارض التجارية والمعارض  –) ج( 

 بينهما.  اإلخاءعزيز التعاون وروابط بالتعاون فيما بينهما بهدف تنسيق االجراءت وت



االقتصادية, واالجتماعية, والثقافية    األنشطة تعزيز فتستهد دراسات مشتركة  إجراء -) د (
لتوعية والتنسيق بشأن   , وكذلك منأجالاألعضاء ,بين دولهما األخرى وغيرها من أنشطة التعاون 

 . اإلنمائيةإستراتيجيتهما 
تتعامل مع مختلف مجاالت التنمية   التياألجهزة والهياكل المشتركة  تعبئة الموارد وإنشاء -)هـ (

وثيقة فيما بينهما, مع   ت باتصااليحتفظ الرئيسان التنفيذيان  –المنطقتين. ) ن(  فيوالتعاون 
االجتماعات والمؤتمرات الدولية إزاء المسائل ذات   فياالضطالع بمواءمة موقف المنظمتين 

 االهتمام المشترك. 
تسعى لتحقيق نفس   التيالالزمة لدعوة المؤسسات العربية واألفريقية  اإلجراءات  اتخاذ  -) و(

مختلف المجاالت بغية إقامة عالقات عمل وثيقة, وترتيبات تعاون, وتنسيق   فياألهداف 
 إطار هذه االتفاقية. في األنشطة

 3المادة 
 التمثيل المتبادل: 

اجتماعاتهما ومؤتمراتهما المفتوحة أمام   فياآلخر منح صفة مراقب متبادل لكل منهما  -) أ (
 مشاركة للمراقبين. 

,  الوزاري اجتماعاتهما على المستوى  فيمنح صفة مراقب متبادل لكل منهما اآلخر,  -) ب(
تناقش بنود جدول أعمال محددة تتفق   والتيوالمؤتمرات األخرى غير المفتوحة للمراقبين 

 .  المنظمتان على أهميتها للطرفين 
مقر كل منهما بواسطة بعثة   في األخرى يكون لكل منظمة تمثيل لدى المنظمة  –) ج( 

دائمة/وفد دائم, ويحتفظان بعالقات عمل وثيقة معهما, وتوفير المساعدة الالزمة ألداء مهمتهما  
 بصورة سلسة وفعالة. 

 4المادة 
 االجتماعات والمتابعة: 

 مقريهما.  فيالمنظمتين بالتبادل   ممثليبين  ائيةاستثنعقد اجتماعات دورية أو/ -)  أ ( 
 الرئيسان التنفيذيان للمنظمتين حيثما يكون ذلك ضروريا.   يلتقي –) ب ( 
بتقييم عملية   األفريقيتقوم األمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية االتحاد  -) ج ( 

  -بعد التشاور بينهما -بإمكانهما على أسس دورية. كما أن  العربي -التعاون/اإلخاء االفريقى 
 .  األفريقي -  العربياالستعانة بخبراء إلعداد الدراسات حول القضايا ذات الصلة بالتعاون 

 
 
 



 5المادة 
 سريان االتفاقية: 

تصبح االتفاقية نافذة المفعول بعد اعتمادها من قبل مجلس جامعة الدول العربية والمجلس  
توقيعها من قبل الرئيسين التنفيذيين للمنظمتين , وتبادل وثائق   ,وفوراألفريقيلالتحاد  التنفيذي

 التصديق الخاصة بها.  
 6المادة 
 : 1986إلغاء اتفاقية 

هذه االتفاقية تلغى وتحل محل االتفاقية العامة بشأن التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة   
 .18/ 1986/1 فيالموقعة بينهما  اإلفريقيةالوحدة 

 7دةالما
 اإلنهاء: 

إنهاء هذه االتفاقية بإرسال مذكرة خطية قبل ستة أشهر من   فيلكل من الطرفين الحق  - 1
 اإلنهاء. 

 قرار أو التزام تم اتخاذه قبل استالم المذكرة أعاله. أييؤثر على   إنهاء هذه االتفاقية ال – 2
 8المادة
 :التعديل

تدخل حيز التنفيذ بعد اعتمادها من قبل مجلس الطرفين, و  باتفاقيجوز تعديل هذه االتفاقية 
 .األفريقي لالتحاد  التنفيذيجامعة الدول العربية والمجلس 

  29الرياض يوم الخميس  فيأسمائهما  اآلتيةوقع على هذا االتفاق ممثال المنظمتين المعتمدين 
 .2007مارس 

ة, الفرنسية, وجميع النصوص االتفاقية الحالية من ثالث نسخ, العربية, االنجليزي أعدت هذه
 الثالثة موثقة. 

 عن جامعة الدول العربية                                  األفريقيعن االتحاد     
 عمرو موسى  /األستاذ البروفيسير/ ألفا عمر كونارى                                

 األمين العام                                   رئيس المفوضية                
  
  
  
  

   


