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 ــــ

 بتـاري  المنعقـةة العاديـة غنـر دورتـ  فـي المسـوولن  كبـار مسـتو   على واالجتماعي االقتصادي المجلس إن
19/2/2020، 

 :علـى اطالعـ  دبعـ -

  العامة، األمانة مذكرة ▪

 ،(2016 الثاني شرين /نوفمبر: االستوائية غينيا – ماالبو) الرابعة اإلفريقية العربية القمة قرارات ▪

 ،6/2/2020 بتاريخ( 105) ع.د (2264) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ▪

 ،10/9/2019 بتاريخ( 152) ع.د( 8420) رقم الوزاري  المستوى  على الجامعة مجلس قرار ▪

   العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعة -
 المناقشات، ضوء وفي -

 ُيقــّرر
 العربييييييية اليييييي و  علييييييى ،(االقتصيييييياد ة الجوانيييييي ) اإلفريقييييييية العربييييييية العميييييي  خطيييييية لمشييييييروع صييييييي ة آخيييييير تعميييييييم .1

 .بها علما   لإلحاطة واالجتماعي، االقتصادي المجلس اتصا  ونقاط
 الثييييياني المشيييييتر  لالجتمييييياع المرفيييييوع االقتصيييييادي للملييييي  العربيييييي الجانييييي  مييييين المقتييييير  المشيييييروع عليييييى الموافقييييية .2

 وتكليييييي  الخامسييييية، دورتهيييييا فيييييي االفريقيييييية العربيييييية للقمييييية واألفارقييييية العييييير  والماليييييية والتجيييييارة االقتصييييياد ليييييوزرا 
 .االقتصادي المل  مشروع بشأن اإلفريقي االتحاد مفوضية مع بالتنسيق العامة األمانة

 الثيييييياني المشييييييتر  االجتميييييياع إلييييييى االقتصييييييادي المليييييي  مشييييييروع بشييييييأن التالييييييية التوصيييييييات رفييييييع علييييييى الموافقيييييية .3
 : وهي ،واألفارقة العر  والمالية والتجارة االقتصاد لوزرا 
 اإلفريقـــي االتحـــاد مفوضـــية ورئـــيس العربيـــة الـــةو  لجامعـــة العـــا  لألمـــن  المشـــترك األنشـــ ة تقريـــر: أوالا 

ـــــــــــ  متابعـــــــــــة حـــــــــــو  ـــــــــــة العربيـــــــــــة القمـــــــــــة قـــــــــــرارات تنفن   الرابعـــــــــــة دورتهـــــــــــا فـــــــــــي اإلفريقي
 :االقتصادية الجوانب –( 2016: ماالبو)
 العربيييييية الييييي و  لجامعييييية العيييييا  لألميييييين المشيييييتر  األنشيييييطة لتقريييييير األوليييييية المسيييييودةب علميييييا   اإلحاطييييية •

 دورتهيييييا فيييييي اإلفريقيييييية العربيييييية القمييييية قيييييرارات تنفييييييذ متابعييييية حيييييو  االفريقيييييي االتحييييياد مفوضيييييية ورئييييييس
 . االقتصاد ة الجوان  –( 2016: ماالبو) الرابعة

 والتنمويييييية، االقتصييييياد ة النيييييواحي فيييييي اإلفريقيييييي العربيييييي التعييييياون  مجييييياالت تعزييييييز أهميييييية عليييييى التأكيييييي  •
 .الجوية واألرصاد والبيئة الفكرية الملكية وخاصة
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 للصييييييين و   األساسيييييييي النظيييييييا  برفيييييييع فريقيييييييياإل االتحيييييياد ومفوضيييييييية للجامعييييييية العامييييييية األمانييييييية تكلييييييي  •
 الخامسييييييية االفريقيييييييية العربيييييييية القمييييييية إليييييييى الكيييييييوار  مخييييييياطر مييييييين للحييييييي    المشيييييييتر  العربيييييييي االفريقيييييييي
 .الجانبين كال من الالزمة اإلجرا ات استكما  بع  لالعتماد

 دولــــة أمنــــر الصــــباح الجــــابر األحمــــة صــــباح الشــــي  الســــمو صــــاحب حضــــرة مبــــادرات تنفنــــ  نتــــائ : ثانيــــاا 
ـــة الكويـــ  ـــا،مار فـــي واالســـتث الميســـرة بـــالقروض المعني ـــةكتور وجـــائ ة أفريقي ـــرحم  عبـــة ال  الســـمي  ال
 :افريقيا في التنمية لبحوث

 دولييييية أميييييير السيييييمو صييييياح  حضيييييرة مبيييييادرات عليييييى الكويييييي  ل ولييييية والتقييييي  ر الشييييي ر عييييين اإلعيييييرا   •
ر فيييييييي واالسيييييييتثما الميسيييييييرة بيييييييالقرو  والمعنيييييييية الصيييييييبا ، الجيييييييابر األحمييييييي  صيييييييبا  الشييييييييخ الكويييييييي 
 مييييييين ق متييييييي  وميييييييا افريقييييييييا، فيييييييي التنميييييييية لبحيييييييو  السيييييييمي  اليييييييرحمن عبييييييي  الييييييي كتور وجيييييييائزة أفريقييييييييا،
 .افريقيا في االستثمار وتشجيع التنموية للمشاريع كبيرة مالية مساهمات

 االقتصييييييياد ة المجييييييياالت كافييييييية فيييييييي تنمويييييييية مبيييييييادرات تقييييييي  م عليييييييى واالفريقيييييييية العربيييييييية الييييييي و  حييييييي  •
 حضييييييرة مبييييييادرات نمييييييو   غييييييرار علييييييى اإلفريقييييييي، العربييييييي التعيييييياون  تعزيييييييز فييييييي  سييييييهم بمييييييا والتنموييييييية
 .الكوي  دولة أمير السمو صاح 

 :اإلفريقية والةو  العربية الةو  بن  حرة تجارة من قة أو تفضنلي اتفاق إبرا  مشروع: ثالثاا 

 اتفييييا  إبييييرا  جيييي وى  حييييو  دراسيييية بإعيييي اد اإلفريقييييي االتحيييياد ومفوضييييية للجامعيييية العاميييية األمانيييية تكلييييي 
 .اإلفريقية وال و  العربية ال و  بين حرة تجارة منطقة أو تفضيلي

 :اإلفريقية العربية التجارة جسور برنام : رابعاا 

 فيي للتنميية، اإلسيالمي البني  مجموعية عضيو التجيارة، لتمويي  اإلسالمية ال ولية المؤسسة بجهود اإلشادة •
 فييييي إقليمييييية وتنموييييية تمويلييييية مؤسسييييات مييييع بالتعيييياون  اإلفريقييييية العربييييية التجييييارة جسييييور بييييرام  إطييييال 

 .واإلفريقية العربية المنطقتين

 عضييويت  إلييى واالنضييما  واإلفريقييية العربييية التجييارة جسييور برنييام  ليي عم واإلفريقييية العربييية اليي و  دعييوة •
 فيييي خاصييية واالسيييتثمارات، التجاريييية التبيييادالت مسيييتوى  مييين الرفيييع إليييى الهادفييية أنشيييطت  مييين واالسيييتفادة
 .المنطقتين بين الخبرات تباد  تشجيع وكذل  مضافة، قيمة تخلق التي القطاعات

 البرنيام  إنجازات حو  مشتر  تقرير تق  م اإلفريقي االتحاد ومفوضية للجامعة العامة األمانة من الطل  •
 عرضي  بعي  و لي  المشتركة، اإلفريقية العربية للقمة مشاريع ، من واإلفريقية العربية ال و  استفادة وم ى
 واألفارقيية، العيير  والمالييية والتجييارة االقتصيياد لييوزرا  المشييتر  واالجتميياع واإلفريقييي العربييي الجييانبين علييى
 .التجارة لتموي  اإلسالمية ال ولية المؤسسة من إليهما  رد ما ضو  وفي

 :اإلفريقي العربي االقتصادي المنتة : خامساا 

 العربيييييية القمييييية اجتماعيييييات هيييييام  عليييييى الرابيييييع اإلفريقيييييي العربيييييي االقتصيييييادي المنتييييي ى قييييي بع الترحيييييي 
 .السعود ة العربية بالمملكة الريا  بم  نة الخامسة، اإلفريقية
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 :فريقياإل العربي التجاري  للمعرض الجارية التحضنرات: سادساا 

 عييييا  خييييال  توجييييو دوليييية فييييي الثامنيييية دورتيييي  فييييي فريقييييياإل العربييييي التجيييياري  المعيييير  بعقيييي  الترحييييي  •
2020. 

 األعميييييييييا  رجيييييييييا  واتحيييييييييادات فريقيييييييييي،اإل الجانييييييييي  مييييييييين نظيييييييييرائهمو  العربيييييييييية ال ييييييييير  اتحييييييييياد دعيييييييييوة  •
 .التجاري  المعر  في بفاعلية المشاركة إلى واألفارقة العر  والمستثمرين

 :المشتركة العربية األفريقية المشروعات تمويل تنسنق: سابعاا 

 .فريقيةاإل العربية المشروعات تموي  تنسيق بآلية الخاص بالتصور الترحي  •

 تنظيييييييم آلييييييية ميييييين االنتهييييييا  بسييييييرعة فريقييييييياإل االتحيييييياد ومفوضييييييية للجامعيييييية العاميييييية األمانيييييية تكلييييييي  •
 المسيييييتوى  رفييييييع األو  االجتمييييياع لعقييييي  الييييي عوة ميييييع ،فريقييييييةواإل العربيييييية التمويييييي  مؤسسيييييات اجتماعيييييات
 فريقيييييييييةاإل العربييييييييية العميييييييي  خطيييييييية مشييييييييروع اعتميييييييياد بعيييييييي  فريقييييييييية،واإل العربييييييييية التموييييييييي  لمؤسسييييييييات
 .المشتركة

 واإلفريقيييييييية العربيييييييية التمويييييييي  مؤسسيييييييات خيييييييال  مييييييين اإلفريقيييييييية العربيييييييية المشيييييييروعات تمويييييييي    يييييييون  •
 .وتشريعاتها ألنظمتها ووفقا   التموي ، تنسيق آلية في األعضا 

 
 .واالجتماعي االقتصادي المجلس اتصا  نقاط على المستج ات عر  .4
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