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 حٌوة-إػالن امرابط ػامصة نوخؼاون حٌوة

ةني جمامس امض يود وامضوزى واجملامس " حٌوة-حٌوة"امجيان اخلخايم مليخدى احلواز امربملاين 

 املٌلزةل والاحتاذاث امربملاهية اجلِوية والاكوميية ةإفريليا وامؼامل امؼريب وأمرياك امالثيًية واهاكزييب

حنن، زئيساث وزؤساء وممثوو جمامس امض يود وامضوزى واجملامس املٌلزةل والاحتاذاث امربملاهية 

اجلِوية والاكوميية ةإفريليا وامؼامل امؼريب وأمرياك امالثيًية واهاكزييب، املضازكون واملضازاكث يف 

، اذلي مت ثيظميَ ثرػاية موكية سامية من ظاحب "حٌوة-حٌوة"مٌخدى احلواز امربملاين 

اجلالةل املكل َلد امساذش، من ظرف جموس املسدضازين ابملموكة املغرةية، ثرئاسة مؼايل 

امس يد اميؼم ميازت، زئيس زاةعة جمامس امض يود وامضوزى واجملامس املٌلزةل يف إفريليا وامؼامل 

 . ابمؼامصة امرابط2022 مازش 05 و04امؼريب، وركل يويم 

إر هلدز وىمثن ػاميا ادلوز امرايذي اذلي ثوؼجَ املموكة املغرةية ةلياذت ػاُوِا خالةل املكل َلد 

-امساذش، يف إظالق وذمع لك املجاذزاث امخمنوية وامخضامٌية امِاذفة إىل ذمع امخؼاون حٌوة

حٌوة، هؼرب غن غظمي امذياهيا حلفاوت الاس خلخال اذلي حظييا ةَ ابملموكة امرشيفة ومعيق 

 .ثيوهييا جملوس املسدضازين ػىل ادلغوت وامخيظمي احملمك مفؼامياث ُذا امليخدى

وإر ىمثن خالظاث لك مداخالث ومٌاكضاث زؤساء وممثًل جمامس امض يود وامضوزى 

واجملامس املٌلزةل والاحتاذاث امربملاهية اجلِوية والاكوميية ةأفريليا وامؼامل امؼريب وأمرياك امالثيًية 

واهاكزييب، وكذا ادلزاساث وامخلازير امللدمة ابمليخدى، و الس امي راث امعةل ةدوز جمامس 

حٌوة، وواكع وافاق املجاذالث -امض يود وامضوزى واجملامس املٌلزةل يف ثؼزيز امخؼاون حٌوة
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 امخجازية والاكذعاذية ةني افريليا وامؼامل امؼريب وأمرياك امالثيًية واهكراييب، وكذا ذوز ُذٍ 

 .اجملامس والاحتاذاث امربملاهية يف امرتافع من أخل امؼداةل املياخية وامعحية امؼاملية

واضعالػا ةدوزان يف املسامهة يف ةووزت اآلزاء واكرتاخ امخداةري امدرشيؼية وزفع امخوظياث إىل 

مقم كاذت ادلول واملؤسساث وامِيئاث واملؤمتراث احلكومية الافريلية وامؼرةية واألمريكوالثيًية يف 

 .صأن خمخوف املضااي، وخعوظا راث امعةل ةخحليق أُداف امخمنية املس خدامة

 وإر وس خحرض املجاذئ املؤسسة ملمة أةوخا ملاذت وزؤساء ذول وحكوماث إفريليا وأمرياك 

، واميت أكدث ػىل أمهية ُذا امخؼاون اذلي جيمع ادلول 2006اجليوةية امليؼلدت يف هيجرياي س ية 

الافريلية واألمريكو حٌوةية األغضاء يف األمم املخحدت، ويه املجاذئ اميت مت امدضحر هبا خالل 

، إىل 2013 ومقة ماالةو ةغيًيا الاس خوائية س ية 2009مقيت حزيرت مازغازيخا ةفزنويال س ية 

خاهب املواكف والامزتاماث اميت كدهما كاذت وزؤساء ذول وحكوماث ةدلان امؼامل امؼريب وأمرياك 

ادلوحة س ية - وامؼامصة املعرية2005ثراسيويا س ية -اجليوةية امليؼلدت ثلك من امؼامصة امرباسيوية

 وامؼامصة امرايض ابملموكة امؼرةية امسؼوذية س ية 2012مامي س ية - وامؼامصة امجريوفية2009

2015 . 

 :فإهيا هؼرب وهدغو اىل ما يًل

امخؼجري غن حزيل امضكر وغظمي الامذيان نوؼوٌلء واألظجاء واخلرباء واألظلم امعجية  ❖

ػىل ثضحياهتم اجلسام من أخل أن ثًذرص امحرشية ػىل ُذٍ اجلاحئة امغري مس جوكة، 

وػىل اجملِوذاث اجلجازت مضٌلن املياػة ادلاغية ػرب انولاحاث املضاذت نوفريوش، 

 وكذكل ةفضل األحباج امؼومية اميت مكٌت من امفِم األمثل مفريوش كوزوان 

 .املس خجد ومذحوزاثَ، ومما مكن من ثعوير ثروثوكوالث ػالحية انحؼة وأذوية أكرث فؼامية
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امخأكيد ػىل أن مرحةل امخؼايف الاكذعاذي والاحامتغي من امخداغياث والااثز امغري  ❖

املس جوكة جلاحئة كوزوان،  حتمل ٍلوػة من امخحدايث اهكربى، املرثجعة أساسا 

ةرضوزت إهضاح رشوط اهحثاق حيل خديد من احللوق الاكذعاذية والاحامتغية 

وثلوية امس ياذت امغذائية وامعحية وامعاكية ندلول، جباهب ةياء هظام ػاملي خديد 

نوخؼاون مخين ػىل أسس ػاذةل ومٌعفة هلك ذول امؼامل ويف ظويؼهتا ذول اجليوة، 

حير هدغو  اجملمتع ادلويل مالخنراط امؼاخل يف ثؼزيز امثلة يف مسازاث امخؼاون 

امخمنوي امؼاملي وثلوية امخضامن ادلويل وثأُيل آمياث امخدفلاث الاسدامثزية يف ذول 

اجليوة وثلريب امسالسل الاهخاحية اخلاملة نورثوت من معاذز املواذ األومية 

ا خعواث  أساس ية مضٌلن ثؼايف ػاذل ومٌعف ومس خدام، وثلويط امِوت  ابغخجاُز

 .الاكذعاذية مع ذول امضٌلل

ذغوت ةدلاهيا وةدلان اجليوة ػىل امؼموم اىل إػاذت حتديد أوموايهتا الاكذعاذية  ❖

إلهضاح رشوط ثأسيس ُذا احلمل املضرتك واهمتوكع اإلجيايب يف اخلازظة الاكذعاذية 

 :، وركل من خالل19امؼاملية ملا ةؼد كوفيد 

حكثيف اجلِوذ من أخل اميجاخ يف وموح امثوزت امعياغية امراةؼة، ػرب ثأُيل  −

املعاػاث امعياغية وامخكويًية واخلدماثية، وركل من أخل الاس خفاذت من املدزاث 

اهكخريت مض جاةيا ػىل الاةداع والاةخاكز وثؼزيز خوق امرثوت وامفرص ػرب امللاوالث 

 .امياص ئة املجخكرت
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ثأسيس ظياذيق كعاغية همتويل املضازيع امخمنوية يف امفضاء الاكذعاذي إلفريليا وامؼامل  −

امؼريب وأمرياك امالثيًية، جباهب جسِيل متويل امللاوالث والاسدامثزاث املضرتكة يف 

" أحٌدت مإلكالع امضامل"اجملاالث امعياغية وامفالحية واخلدماثية، مكدخل مجووزت 

 .ةأُداف ومؤرشاث جسامه يف حتليق وسب حاكمل اكذعاذي كوية

ثؼزيز امثلة يف مسازاث امخؼاون امخمنوي امؼاملي من خالل إظالحاث معيلة آلمياث  −

 امخؼاون امخجازية والاكذعاذية مذؼدذت األظراف،

ثلوية امخضامن ادلويل وثأُيل آمياث امخدفلاث الاسدامثزية يف ذول اجليوة وثلريب  −

امسالسل الاهخاحية اخلاملة نورثوت من معاذز املواذ األومية خاظة يف امفضاء اجليو 

اكذعاذي الافريلي امؼريب الامريكو الثيين اذلي ثرتكز فيَ املوازذ واملواذ الاومية 

 . امؼاملية

ثؼزيز ثًس يق ذول اجليوة نورتافع املضرتك يف مساز إظالخ مٌظمة امخجازت امؼاملية،  −

 .ندلفاع غن املعاحل امخجازية ػىل املس خوايث امربملاهية واحلكومية واألممية

إظالخ معًل آلمياث اهمتويل ادلومية وضٌلن ثؼامل خاص مع ذول اجليوة حسب  −

خعوظياهتا الاكذعاذية والاحامتغية، وإحداج ظيدوق ػاملي، جسامه فيَ ادلول 

من أخل موبكجة   (C.I.B)اهكربى وامرشاكث واملخؼدذت اجلًس ياث وأةياك الاسدامثز

ثؼايف ذول اجليوة من ثجؼاث اجلاحئة ومتويل اسرتاثيجياث ثؼزيز األمن الاسرتاثيجي 

 .يف أةؼاذٍ امعاكية وامعحية وامغذائية
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ثؼزيز امرةط انووخيس يت ةني ةدلاهيا ػىل املس خوايث امجحرية واجلوية مدسِيل ثجاذل  −

امسوع وثؼزيز ثدفلاث امخجازت ادلومية ةني افريليا وامؼامل امؼريب وأمرياك امالثيًية، جباهب 

جضجيع اهدماح سالسل املمية اجلِوية وثؼزيز اهمتويالث اخلاظة ةدمع امخوظني املضرتك 

 .مألوضعة اخلاملة نولمية املضافة ومفرص امضغل

امخفكري مس خلخال يف اسرتاثيجية معوية خلفغ امليوذ ادلركية وجسِيل احراءاهتا من  −

 .أخل جضجيع امخجاذل امخجازي

حٌوة ةني ةدلان إفريليا وامؼامل امؼريب -ثلوية امخًس يق وامخؼاون وامخضامن حٌوة ❖

وأمرياك امالثيًية واهاكزاييب ػىل املس خوايث امثيائية وثؼزيز آمياث الاهدماح اإلكوميي 

وس جل امخؼاون امجيين وخعوظا يف اجملاالث املرثجعة ةضٌلن امس ياذت والامن امغذايئ 

وامعايق وامعحي وامخجاذل الاكذعاذي وامخمنية املس خدامة وامخًس يق وامدضاوز 

 املس متر ػرب كٌواث مؤسساثية ذامئة؛

ةياء رشباكث مذزت نويفع املخجاذل وإظالق ذييامياث مضازيع امخمنية امحرشية  ❖

والاحامتغية من خالل امخؼجيل ةعياغة اسرتاثيجياث ثؼاون كامئة ػىل كمي امخضامن 

 وامؼداةل واملعوحة املضرتكة؛ 

 ثؼزيز امؼمل املضرتك ةني احلكوماث وامربملاانث واملعاع اخلاص، يف إظاز مٌظومة  ❖

من اجلِوذ املًسجمة واملًسلة نوخؼاظي مع موضوع األمن امغذايئ مكدخل اسرتاثيجي 

وأسايس مخؼاون واػد ػىل مس خوى امليعلذني، يف ازثجاط وزيق ةأُداف امخمنية 

 املس خدامة وماكحفة امخغرياث املياخية؛
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ثحين آمياث فؼاةل ومس مترت كفيةل ابملضاء ػىل اجملاػة وثوفري األمن امغذايئ وامخغذية  ❖

احملّسية وثؼزيز امززاػة املس خدامة، مع جضجيع مربكز امجحر امؼومي حول إهخاح 

امغذاء وثعوير األساميب امززاغية ومبا ميكن من امخغوب ػىل اآلاثز امياجتة غن 

ا من امؼوامل املياخية؛   ثغرياث املياد وسحف امعحراء وحش مياٍ األمعاز وغرُي

مكوهة من ممثوني غن امربملاانث " آمية ثرملاهية نوخؼاون وامخاكمل الاكذعاذي"إحداج  ❖

الاكوميية واملازية متكن من ثؼزيز الاةخاكز امدرشيؼي ػىل مس خوايث ثؼزيز امخؼاون 

حٌوة وثلوية ثجاذل املٌلزساث امفضىل ةني مؤسساثيا امربملاهية، جباهب امؼمل -حٌوة

اىل " ملرتخ خازظة ظريق مذاكمةل نوخؼاون املضرتك"تضلك معًل ورسيع ػىل ثلدمي 

مقم كاذت ادلول واملؤسساث وامِيئاث واملؤمتراث احلكومية الافريلية وامؼرةية 

 .واألمريكو الثيًية

ثلوية معل احلكوماث وامربملاانث دلمع وثؼزيز امؼمل اذلي ثلوم ةَ امواكالث ادلومية  ❖

مألمم املخحدت، مثل امفاو وامعيدوق ادلويل نوخمنية امززاغية ومٌظمة امعحة امؼاملية 

وثرانمج األغذية امؼاملي، ابالصرتاك مع مجيع امجدلان مخحليق أُداف امخمنية 

 .املس خدامة

وخبعوص املضااي املرثجعة ابمِجرت وامزنوخ، يؤكد املضازكون ػىل رضوزت امدضحر  ❖

ثروخ   امليثاق امؼاملي نوِجرت اذلي مت ثجًيَ مبياس جة اهؼلاذ املؤمتر احلكويم ادلويل 

، والس امي املضامني املرثجعة ةرضوزت احلد من امؼوامل 2018مبربكش يف ذحٌرب 

امسوجية اميت متيع املواظيني من امؼيش اهكرمي يف ةدلاهنم األظوية، وختفيف اخملاظر 

 اميت يواهجِا املِاحرون يف ظريلِم إىل ةدلان امِجرت، من خالل احرتام حلوكِم
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اإلوساهية وثوفري امرػاية امالسمة هلم، و هتيئة امظروف اميت متكن مجيع املِاحرين من  ❖

إثراء اجملمتؼاث من خالل كدزاهتم امحرشية والاكذعاذية والاحامتغية، وذجمِم دلفع 

امخمنية ػىل املس خوايث احملوية واموظيية واإلكوميية وامؼاملية وما يس خوزمَ  ركل من 

 .مواهجة امخضويل وهجذ خعاة امؼيف واهكراُية فامي يخؼوق ةلضااي امِجرت

ثلوية معل امربملاانث امؼرةية واإلفريلية واألمريكو الثيًية وخعوظا جمامس امض يود  ❖

واجملامس املٌلزةل ةخؼدذ مكوانهتا وكفاءاهتا، ةغاية ثؼزيز زكاثهتا ػىل أذاء احلكوماث 

ومدى امزتاهما ةدٌفيذ امخؼِداث اموظيية وادلومية، والاضعالع ةدوزُا يف سن 

امدرشيؼاث اميت من صأهنا ثؼزيز امخؼاون الاكذعاذي وامخجازي ةني إفريليا وامؼامل 

 امؼريب وأمرياك امالثيًية وةدلان اجليوة ػىل امؼموم؛

وخبعوص املضية امفوسعيًية، هؤكد ػىل األمهية وامرضوزت اجليو اسرتاثيجية  ❖

مخحليق امسالم امؼاذل وامضامل ابمرشق األوسط وفلا ملرازاث امرشغية ادلومية 

ومخاذزاث امسالم امرامية إلكامة ذوةل فوسعني وػامصهتا املدش امرشكية ػىل حدوذ 

 .1967س ية 

وخبعوص اموضع يف أوكراهيا، هضم ظوثيا اىل امليخظم امربملاين ادلويل ابمخأكيد  ػىل   ❖

ثؼزيز املاهون " حول 2019جض جثٌا ابألمهية امثاةخة ملجاذي إػالن ةوغراذ مس ية 

، اذلي متت "األذواز واآلمياث امربملاهية ، واملسامهة يف امخؼاون اإلكوميي: ادلويل

 مالحتاذ امربملاين ادلويل يف رصةيا، حير ظاذق 141املعاذكة ػويَ يف ادلوزت 

ذمع اجلِوذ األممية من أخل امسالم ، وامخأكيد ػىل أن املاهون "أغضاء الاحتاذ ػىل 

ادلويل ُو جحر األساش ميظام ػاملي كامئ ػىل امخضامن وامخؼاون ومرحكز ػىل 

مؼاجلة اخلالفاث وحل امزناػاث ػىل أساش املاهون ادلويل، وهؼرب يف ُذا امعدذ 

 ػىل اس خؼداذان كربملاانث وظيية واحتاذاث هجوية وإكوميية ةإفريليا وامؼامل امؼريب
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 وأمرياك امالثيًية واهكراييب نومسامهة يف مجيع اجلِوذ ادلةووماس ية ػىل املس خوى 

 .امربملاين من أخل اجياذ حل سومي ػاخل مِذٍ األسمة

اة جبميع ظوزٍ وأصاكهل وزفغ  ❖ ُذا ويؤكد املضازكون ػىل اذاىهتم املاظؼة مإلُز

زةعَ ةأي ذين أو زلافة أو غرق، مع امدضديد ػىل رضوزت ثضافر اجلِوذ اإلكوميية 

اة و اخملاظر اميت جضلكِا احلروة  وادلومية مضٌلن ػامل مس خلر وخال من اإلُز

وامزنػاث الاهفعامية والاهدضاز اميووي، حير يسجل املضازكون أن أي ثدخل يف 

س ياذت و صؤون ادلول ادلاخوية يؼد اىهتااك مليثاق األمم املخحدت ومخدأ حسن اجلواز 

مع امدضديد ػىل أمهية احرتام س ياذت ادلول ووحدهتا امرتاةية وسالمهتا اإلكوميية وحل 

 .امزناػاث ابمعرق امسومية

ومن أخل ثفؼيل ُذٍ امخوظياث، يؼِد املضازكون واملضازاكث يف ُذا امليخدى إىل زئاسة 

جموس املسدضازين ابملموكة املغرةية ابمسِر ػىل إوضاء سكراتزية ػامة نوخًس يق مع جمامس 

امض يود وامضوزى واجملامس املٌلزةل والاحتاذاث امربملاهية اجلِوية واملازية ةأفريليا وامؼامل امؼريب 

وأمرياك امالثيًية واهاكزييب، من أخل مخارشت ثفؼيل ُذٍ امخوظياث وضٌلن مواظةل ُذا 

احلواز امربملاين ػرب آمياث مؤسساثية ذامئة اغخجازا ألمهيهتا يف اس خكضاف س جل وإماكهياث 

الاهدماح اجلِوي وثؼزيز امخؼاون حٌوة ـ حٌوة، وفق مٌظوز اسرتاثيجي حمنوي جضازيك 

وحاكمًل وثضامين، يرحكز ػىل متخني وس يج املعاحل الاكذعاذية وامخجازية وامرواةط اإلوساهية 

ةني امجدلان امؼرةية واإلفريلية ومٌعلة أمرياك امالثيًية واهكراييب، وكآمية  نورتافع امربملاين غن 

املضااي املضرتكة، وجماهبة امخحدايث املعروحة، وإسٌلع ظوث صؼوة اجليوة يف خمخوف 

 .احملافل ادلومية
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