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طبع بمطبعة جامعة الدول العربية - 2015

افتتاحية    

نبذة عن الصندوق  

• الدورات التدريبية	

• الخرباء واملتخصصون  	

• املنح الدراسية  	

 

 مجلس اإلدارة :  
دورة عادية رقم 48 بتاريخ 2014/5/14 

 

مجلس الجامعة :  
• دورة عادية 141 ىف 2014/3/9  	

• دورة عادية 142 ىف 2014/9/7  	
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معاىل الدكتور/ نبيل العرىب 

االمني العام  لجامعة الدول العربية

رئيس مجلس االدارة

االفتتاحية

تدخــل إفريقيــا والوطــن العــريب العقــد الثــاين 

ــابهت  ــد تش ــن وق ــد والعرشي ــرن الواح ــن الق م

نحــو  املرشوعــة  وآمالهــم  شــعوبهم   تطلعــات 

اطــر  وتحســن  معيشــتهم  بظــروف  االرتقــاء 

واالجتامعيــة.  واالقتصاديــة  حياتهــم  السياســية 

وهــذا التشــابه يف تطلعــات الشــعوب العربيــة 

واإلفريقيــة يعــود  يف األســاس إىل التاريــخ املشــرك 

ــة  ــات التنموي ــابه التحدي ــرايف وتش ــوار الجغ والج

لبالدهــم. 

ويســتمر الصنــدوق العــريب للمعونة الفنيــة للدول 

ــدوره  املســتمر  ــام ب ــة هــذا العــام يف القي اإلفريقي

ــاون  ــم التع ــو دع ــاً نح ــن عام ــد وأربع ــذ واح من

ــود إىل  ــذي يع ــدور ال ــو ال ــي وه ــريب اإلفريق الع

 عــام 1974 حينــام قــرر امللــوك والرؤســاء العــرب 

ــدرات  ــاء الق ــاهمة يف بن ــدوق للمس ــاء الصن إنش

ــا يف مجــاالت تتفــق  ــة وتأهيله  والكــوادر اإلفريقي

األولويــات  مــع 

اإلفريقيــة. 

أثبتــت  لقــد 

التجربــة الطويلــة 

بــن  للتعــاون 

ــن أن عمق  الجانب

ــة  ــط العربي الرواب

هــو  اإلفريقيــة 

صــامم   بحــق 

لجميــع  أمــن 

ــي  ــات الت املؤسس

جهــد  أي  وأن  تعاونهــام  تفعيــل  إىل  تهــدف 

حقيقــي يبــذل  يف هــذا اإلطــار ســوف يجــد أرضاً 

ــدوق  ــة الصن ــل تجرب ــه، وتظ ــر في ــة ليك خصب

العــريب  للمعونــة  الفنيــة للــدول اإلفريقيــة 

الحقيقــة.  هــذه  عــى  شــاهدة 

ــادة التعريــف  وتعــد هــذه النــرشة وســيلة لزي

ومــدى  تطلعاتــه  وآفــاق  الصنــدوق  بــدور 

املتحقــق  مــن أهدافــه والحاجــة إىل تعظيــم 

مــوارده يك يــؤدي دوراً أكــر يتفــق مــع العزميــة 

العــريب  التعــاون  بأهميــة  تطويــر  العربيــة 

اإلفريقــي وخططــه واســراتجياته وآلياتــه. 



 الصندوق العرىب للمعونة

الفنية للدول االفريقية
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    السفري الدكتور/ عبد العزيز محمود بوهدمه

االمني العام املساعد لجامعة الدول العربية

مدير عام الصندوق العرىب للمعونة

 الفنية للدول االفريقية



6

الصنــدوق•هــو  أحــد اجهــزة االمانــة العامــة 	•
لجامعــة الــدول العربيــة، وانشــئ بقــرار  مــن القمــة 

ــدره  ــال ق ــرأس م ــام 1974 ب ــاط ع ــة ىف الرب العربي

ــن  ــة م ــات الطوعي ــون دوالر  بخــاف التربع 25 ملي

ــة.  دول الجامع

• ــذى 	 ــدور ال ــة ال ــرب بأهمي ــادة الع ــن الق إدراكاً م

يقــوم بــه الصنــدوق فقــد تقــرر )عــام   1979( 

تخصيــص موازنــة ســنوية ثابتــة لــه مببلــغ 5 مايــن 

دوالر تقــوم دول  الجامعــة بســدادها. 

• العربيــة عــى 	 الــدول  يــرف مجلــس جامعــة 

إدارتــه ويضــع السياســة العامــة لــه  والقواعــد التــى 

ــاطه.   ــم نش تحك

للصندوق•جملس•إدارة•يتكون•من•

االمن العام لجامعة الدول العربية  رئيســاً. . 1

 مثانيــة أعضــاء ينتخبهــم مجلــس الجامعــة مــن . 2

ــة  ملــدة ثــاث  ــدول العربي بــن املتخصصــن مــن ال

ــنوات.  س

ــة والثقافــة . 3 ــة للرتبي ــر العــام للمنظمــة العربي  املدي

ــة  ــر العــام للمــرف  العــرىب للتنمي والعلــوم واملدي

ــا.  ــة ىف افريقي االقتصادي

ويعمل•من•خالل•السكرتارية•
التنفيذية•الىت•تتكون•من  

 

 األمن العام املساعد مديراً عاماً للصندوق.. 1

 

ــس . 2 ــرارات مجل ــذ ق ــوىل تنفي ــة تت إدارات متخصص

ــدوق.   ــن الصن ــة ع ــس  الجامع ــره مجل ــا يق اإلدارة وم

نبذه•عن•الصندوق
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وهيدف•اىل•
 

• التنســيق واملســاهمة ىف متويــل برامــج املعونــة 	

ــات  ــة واملنظ ــة  العام ــا االمان ــى تقدمه ــة الت الفني

املتخصصــة.

• تقديــم الخدمــات االستشــارية، وتوفــر الخــرباء 	

وتنظيــم تبادلهــم بــن الــدول  االفريقيــة والعربيــة.  

•  العمــل عــى تنســيق جهــود الــدول االفريقيــة 	

العلمــى  والتكنولوجــى  التطويــر  ىف  والعربيــة 

االنتــاج.  ووســائل  أســاليب  وتطويــر 

 

• خلــق مياديــن جديــدة للتعــاون االمنــاىئ بــن الــدول 	

ــة والعربية.  االفريقي

 

• ــح 	 ــة بتوفــر املن ــة واالداري ــارات الفني ــة امله تنمي

التدريبيــة والدراســات  املتخصصــة البنــاء الــدول 

االفريقيــة.  

 

• واملنظــات 	 الهيئــات  مــع  والتنســيق  التعــاون 

ــال  ــة ىف مج ــة  العامل ــة والدولي ــة والعربي االفريقي

التنميــة واملعونــة الفنيــة. 

نبذه•عن•الصندوق



8

ــة  ــة واالقليمي ــات الدولي ــة  واملنظ ــة واألفريقي ــدول العربي ــن ال ــه وب ــة بين ــة فاعل ــاد رشاك ــدوق إىل إيج ــعى الصن يس

ــا.  ــة وتفعيله ــطته املختلف ــادة  أنش ــركة وزي ــداف املش ــق األه ــدىن لتحقي ــع امل واملجتم

التعاون مع الدول العربية واالفريقية
جمهورية تشاد  

جامعة امللك فيصل     

 بالتعاون مع جامعة امللك فيصل ىف العاصمة التشادية انجامينا تم تنفيذ 4  دورات ىف مجال:  

•  الحاسب اآلىل خال الفرتة من 11/22 – 2014/12/2 استفاد منها  40 متدرب تشادى.  	

• تطوير النظام الرتبوى الفصى ىف الفرتة من 11/25 وحتى   2014/12/5 استفاد منها 40 متدرب تشادى.  	

• مكافحة مرىض االيبوال وطرق الوقاية لعدد 40 متدرب تشادى ىف الفرتة  من  12/10 وحتى 2014/12/20.  	

• امليكنة الزراعية خال املدة من 20 – 30 ديسمرب 2014 لعدد 40  متدرب تشادى. 	

•••••••••••الرباجم•واالنشطة
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 اجلمهورية التونسية   
املعهد الوطنى للعلوم الفالحية     

حيــث تــم تنظيــم دورة ىف مجــال »التــرف ىف الــروات املائيــة ىف مجــال  الزراعــة« خــال الفــرتة مــن 12 نوفمــرب وحتــى 2 ديســمرب 

2014 لصالــح 20  متدربــاً مــن 7 دول هــى: الســنغال – الكونغــو الدميقراطيــة – القمــر املتحــدة –  بورونــدى – تشــاد – كــوت ديفــوار 

–  بوركينــا فاســو.  

معهد البيداغوجيا والتكوين املستمر الفالحى بسيدى ثابت  
تــم تنفيــذ دورة ىف مجــال »إدارة وتســير مؤسســات االنتــاج الزراعــى« خــال  املــدة مــن   12/8 وحتــى2014/12/19 لعــدد 20 متدربــاً 

مــن 8 دول افريقيــة هــى: الكونغــو الدميقراطيــة – كــوت ديفــوار – بوركينــا فاســو – تشــاد – الكامــرون   – غينيــا – موزمبيــق – النيجــر.  

الرباجم•واالنشطة

جمهورية جيبوتى  
معهد الدراسات الدبلوماسية بجيبوىت

ــال  ــد خ ــول باملعه ــم والربوتوك ــال املراس ــم دورة ىف مج ــم تنظي ت

ــح عــدد 25 مــن الكــوادر  ــو 2014 لصال الفــرتة مــن   17 – 26 يوني

ــة.   ــية الجيبوتي الدبلوماس

جمهورية ماالوى
تــم تنفيــذ دورة تدريبيــة ىف مجــال »إنتــاج االرز« خــالل الفــرة من 

16 – 30  اغســطس 2014 اســتفاد منهــا 30 متدربــاً  مــن مــاالوى. 
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جمهورية مصر العربية   

الرباجم•واالنشطة

اململكة االردنية الهاشمية 
املركز الوطنى للبحث واالرشاد الزراعى  

  تــم تنفيــذ دورة ىف مجــال »مــؤرشات الجفــاف باســتخدام االستشــعار 
عــن بعــد ونظــم املعلومــات الجغرافيــة« باملركــز املذكــور بالعاصمــة 

ــتفاد  ــو 2014 اس ــن  4 – 17 ماي ــرتة م ــال  الف ــان - خ ــة - ع االردني

منهــا 20 متدربــاً مــن 6 دول افريقيــة : كينيــا –  تنـــزانيا – اوغنــدا – 

ــا.   مــاالوى – زميبابــوى – غان

الصندوق املرصى للتعاون الفنى مع افريقيا    )الوكالة املرصية للرشاكة من أجل التنمية حالياً( 
قام الصندوق بتنفيذ دورتن تدريبيتن مناصفة بن الصندوقن ىف مجاالت :  

• » التقنيــات الحديثــة للمحافظــة عــى ميــاه الــرى« باملركــز املــرى الــدوىل  للزراعــة خــال الفــرتة مــن 2 – 20 مــارس 2014 اســتفاد 	

منها  18   متدرباً من  8 دول افريقية  هى  : اوغندا –  اريرتيا –  تنـزانيا –  زامبيا   – نيجريا –  زميبابوى –  سراليون –   

جنــوب الســودان.  

• » صحــة املــرأة« مبركــز التدريــب واالستشــارات البحثيــة – كليــة التمريــض   – جامعــة القاهــرة خــال املــدة مــن 30 مــارس وحتــى 	

10 ابريــل 2014  اســتفاد منهــا   20 متدربــاً  مــن 7 دول افريقيــة هــى: غانــا – جنــوب الســودان –  نيجريــا – روانــدا – ســراليون 

– تنـــزانيا – اوغندا. 
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مركز بحوث وتطوير الفلزات 
تــم تنفيــذ دورة ىف مجــال »علــوم وتكنولوجيــا ومعالجــة الــروات املعدنيــة  بالتعويــم« خــال املــدة مــن 1 – 2014/6/19 لعــدد 

13 متدربــاً  مــن 4 دول  افريقيــة هــى: زامبيــا – نيجريــا – اوغنــدا – كينيــا.  

مركز التدريب واالستشارات البحثية – كلية التمريض – جامعة  القاهرة   
تم تنظيم دورة ىف مجال »متريض الحاالت الحرجة واالصابات« خال املدة  من  8 – 26 يونيو 2014 لعدد 17 متدرباً من 

6  دول افريقية هى: كينيا –  تنـزانيا – زامبيا – اوغندا – نيجريا – ماالوى.  

الرباجم•واالنشطة



ــة  ــات االقليمي ــات والمنظم ــع المؤسس ــاون م التع
ــى ــع المدن ــات المجتم ومنظم

املؤسسات  
املرصف العرىب للتنمية االقتصادية ىف افريقيا – الخرطوم 

  ىف إطــار التعــاون مــع املــرف تــم تنظيــم دورة تدريبيــة ىف مجــال »تنميــة 
ــدوىل  ــة الصغــرة« ىف املركــز املــرى ال ــة املروعــات الزراعي املــرأة  الريفي

ــدد 17  ــى 2014/4/3 لع ــن  3/16 وحت ــدة م ــال امل ــرة خ ــة  بالقاه للزراع

ــوازياند –  ــوتو – س ــا   – ليس ــى : نيجري ــة ه ــن 6 دول افريقي ــاً  م متدرب

ــراليون.  ــيوس – س ــا – موريش اريرتي

 منظات املجتمع املدىن   
منظمة حواء بالسودان 

ىف إطــار حــرص الصنــدوق عــى التعــاون مــع منظــات املجتمــع املــدىن، 

فقــد نظــم  مــع منظمــة حــواء بالســودان دورتــن ذات أولويــة للمجتمــع 

الســوداىن وهــا :

• دورة ىف مجــال »تأهيــل القابــات« خــال املــدة مــن 11/20 وحتــى 	

  2014/12/4 ىف واليــة نهــر النيــل اســتفاد منها 40 متدربة ســودانية.  

• دورة ىف مجــال »تنقيــة امليــاه للحــد مــن مــرض البلهارســيا« خــال 	

املــدة مــن   20 نوفمــرب وحتــى 4 ديســمرب 2014 مبحليــة الرهــد 

ــودانياً.   ــا 150 س ــتفاد  منه ــان اس ــال كردف ش

الرباجم•واالنشطة
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الدول  املستفيدة  مكان  الدورةالتاريخاسم  الدورة
عدد 

املشاركن

املساهمون  ىف 

التمويل   او االدارة  
عدد الدول: 28عدد املشاركن: 550عدد الدورات: 16

التقنيات الحديثة 1
للمحافظة  عى مياة الرى

املــرى 2014/3/20-2 املركــز 
ــة  ــدوىل للزراع  ال

-  القاهــرة

اريرتيــا-  أوغنــدا- 
زامبيــا- تنزانيــا- 
- ى بــو ميبا ز - يا  نيجر

ب  جنو - ن ليو ا ســر
ن ا د لســو  ا

الصندوق املري  للتعاون 18
الفنى مع  أفريقيا

تنمية املرأة الريفية 2
  «املروعات الزراعية 

 الصغرة” 

املركز املرى 2014/4/3-3/16
 الدوىل للزراعة – 

 القاهرة

نيجريــا – ليســوتو – 
ــا –  ســوازياند –  اريرتي
مورشــيوس – ســراليون

املرف العرىب للتنمية 17
االقتصادية ىف أفريقيا

مركز التدريب 3/30-2014/4/10صحة املرأة  3
 واالستشارات 

البحثية   – كلية 
التمريض – 

 جامعة القاهرة

جنــوب   – غانــا 
ــا   –  ــودان – نيجري الس
روانــدا – ســراليون – 

–  اوغنــدا تنـــزانيا 

الصندوق املري  للتعاون 20
الفنى مع  أفريقيا

دراسة مؤرشات الجفاف 4
 باستخدام االستشعار عن 

 بعد ونظم املعلومات 
 الجغرافية

اململكة االردنية 2014/5/17-4
 الهاشمية  املركز 
 الوطنى للبحث 
 واالرشاد الزراعى

كينيا-تنزانيا-اوغنــدا-
 - بــوى ميبا - ز وى ال ما

غانــا

20

متريض الحاالت الحرجة 5
6/8-2014/6/26 واالصابات

مركز التدريب 
 واالستشارات 

البحثية   – كلية 
التمريض – 

 جامعة القاهرة

 – تنـــزانيا   – كينيــا 
اوغنــدا   –   – زامبيــا 
مــاالوى  - نيجريــا 

17

علوم وتكنولوجيا  ومعالجة 6
الروات املعدنية  بالتعويم

مركز بحوث 2014/6/19-6/1
 وتطوير الفلزات 

 حلوان

 – نيجريــا   – زامبيــا 
كينيــا  – اوغنــدا 

13

25جيبوىتجيبوىت17-2014/6/26 املراسم  والربوتوكول 7

30ماالوىماالوى16-2014/8/30انتاج االرز8

جامعة امللك 11/22-2014/12/2  الحاسب االىل9
 فيصل – تشاد

40تشاد

الترف ىف الروات  املائية 10
ىف مجال الزراعة

املعهد الوطنى 2014/12/12-11/12
 للعلوم الفاحية 

 تونس

السنغال – الكونغو 
الدميقراطية –  القمر 
املتحدة – بوروندى – 
تشاد –  كوت ديفوار 

– بوركينا فاسو

  20 

تطوير النظام الرتبوى 11
 الفصى

امللــك 2014/12/5-11/25 جامعــة 
ــاد ــل – تش  فيص

40تشاد

إدارة وتسير مؤسسات 12
 االنتاج الزراعى

معهد 2014/12/19-12/8
البيداغراجيا 
 والتكوين 

املستمر  الفاحى 
بسيدى  ثابت – 

تونس

الكونغو الدميقراطية 
– كوت ديفوار    - 

بوركينا فاسو – تشاد 
–  الكامرون – غينيا – 

موزمبيق –  النيجر

20

مكافحة االيبوال وطرق 13
 الوقاية  

امللــك 2014/12/10-12/10 جامعــة 
ــاد ــل – تش  فيص

40تشاد

امللــك 20-2014/12/30امليكنة الزراعية14 جامعــة 
ــاد ــل – تش  فيص

40تشاد

منظمة حواء40  السودانوالية نهر النيل11/20-2014/12/4تأهيل القابات15

تنقية املياه للحد من  مرض 16
البلهارسيا

محلية الرهد – 2014/12/4-11/20
 شال كردفان

منظمة حواء  150السودان

بيان بالدورات التدريبية التى تم تنفيذها خالل عام 2014 

الرباجم•واالنشطة
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تحمل الصندوق نفقات ايفاد 3 خرباء وعدد 4 أساتذة من املدربن املتخصصن وفقاً ملا يى:  

الخبــــــــــراء

الـمجــــــــــــــالالدولة املستفيدةالجنسيةالعدد

املراسم والربوتوكول  جمهورية جيبوىتجزائرى 1 

طبيب مقيم ىف مجال جمهورية القمر املتحدةمرى 1 

امراض النساء  والتوليد  

انتاج االرزجمهورية ماالوىمرى 1 

تأهيل القاباتجمهورية السودانسوداىن 1 

تنقية املياه للحد  من مرض جمهورية السودانسوداىن 3 

البلهارسيا

7

الرباجم•واالنشطة
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إدراكاً مــن الصنــدوق بأهميــة دور التعليــم ىف التنميــة البرشيــة ورفعــة االوطــان، فقــد درج عــى  تقديــم  200 منحــة 

ــة ذات  ــم املختلف ــى التعلي ــوراه( ىف  نواح ــتري – الدكت ــوس - املاجس ــة )البكالوري ــى درج ــول ع ــنوياً للحص ــية س دراس

ــة االقــل منــواً.   ــة االفريقي ــة والعربي ــة الخاصــة للــدول االفريقي األولوي

ــى  ــدراىس الجامع ــام  ال ــية للع ــة دراس ــم 204 منح ــدوق بتقدي ــام الصن ــد ق ــنوياً، فق ــه س ــول ب ــو معم ــا ه ــاً مل ووفق

ــوم،  ــة، العل ــنان، الصيدل ــب االس ــرشى، ط ــب الب ــة :  الط ــات التالي ــد ذات التخصص ــات واملعاه 2015/2014 ىف الكلي

الطــب البيطــرى، التمريــض، الزراعــة،  الهندســة، االعــالم، الحاســبات واملعلومــات، علــوم سياســية، الحقــوق، االكادمييــة 

ــة،  ــات والرجم ــون،  اللغ ــة والقان ــارة، االداب، الرشيع ــة، التج ــرى، الربي ــل البح ــا والنق ــوم والتكنولوجي ــة  للعل العربي

معهــد البحــوث و الدراســات العربيــة، معهــد البحــوث و الدراســات  االفريقيــة، معهــد طيبــة العــاىل للحاســب والعلــوم 

ــة املفتوحــة.  ــة، املعهــد  العــاىل للدراســات اإلســالمية والجامعــة العربي ــون الجميل ــة الفن ــة، كلي االداري

عدد املنح الدولــــــــــــة عدد املنح الدولــة
بوروندى 3  نيجريا 6 

ماالوى 1  7 النيجر

جمهورية الكونغو   )برازافيل(  1  القمر املتحدة 13 

الكونغو الدميقراطية 2  الصومال 14 

سراليون 1  كوت ديفوار 4 

زميبابوى 8  جيبوىت 5 

الكامرون 2  تشاد   24 

موزمبيق 1  السودان 11 

17 موريتانيا اوغندا 17 

مدغشقر 6  كينيا 11 

غينيا  )كوناكرى(  5  السنغال 5 

أفريقيا  الوسطى 2  بوركينا فاسو 10 

اثيوبيا 1  اريرتيا 4 

جنوب السودان 6  ماىل 6 

زامبيا 4  بنن 1 

سوازياند 1  تنـزانيا 5 

204 االجالـــــــــى  

الرباجم•واالنشطة
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ناشط•السيد•المدير•العام

الســيد/ يبينيــه جربيــل باســوليه ) Ypene Djibril Bassolé ( وزيــر الدولــة ووزيــر  الخارجيــة لجمهوريــة بوركينــا فاســو 

بتاريــخ 11 ســبتمر 2014 للتباحــث حــول امكانيــة زيــادة التعــاون الفنــى بــن  الجانبــن.  

اســتقبل الســيد املديــر العــام مبقــر الصنــدوق عــدداً مــن الســادة الســفراء واملســؤولن العــرب  واالفارقــة 

لبحــث ســبل تعزيــز التعــاون بــن الجانبــن والتعــرف عــى طلبــات الــدول مــن  العــون الفنــى،  

فقد استقبل سيادته : 
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ناشط•السيد•المدير•العام

ــة  الســيد/ انطــوىن كــون ) Anthony Kon ( ســفر جمهوري

  2014 فربايــر   9 الســودان  بالقاهــرة  بتاريــخ  جنــوب 

للتباحــث حــول تعزيــز التعــاون بــن الجانبــن.  

ســفارة  بأعــال  القائــم  مرحــوم  مــراد  الســيد/ 

الجمهوريــة الجزائريــة الدميقراطيــة  الشــعبية بتاريــخ 

13 مايــو 2014 للتباحــث حــول تنفيــذ بعــض الدورات 

التدريبيــة  بالجزائــر وتســليم شــيك بقيمــة مســاهمة 

ــدوق.   ــة الصن ــرة ىف موازن ــه املوق دولت

 ) Mohamadou Labarang ( الســيد/ محمــدو اليرنــج

بتاريــخ 13  الكامــرون  بالقاهــرة  ســفر جمهوريــة 

ــن  ــاون ب ــاط التع ــم نق ــة أه ــطس 2014 ملناقش اغس

ــن.   الجانب
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ناشط•السيد•المدير•العام

ســفر   ) Henry Bacyi ( باتــى  هــرى  الســيد/ 

جمهوريــة بوركينــا فاســو بالقاهــرة بتاريــخ 11 فربايــر 

ملناقشــة ســبل تعزيــز التعــاون الفنــى مــع جمهوريــة 

ــا  فاســو.   بوركين

الســيد الدكتــور/ عبــد اللــه بخيــت صالــح رئيــس جامعــة امللــك فيصــل ىف تشــاد بتاريــخ 9 نوفمــرب 2014 للتباحــث  

حــول الــدورات التدريبيــة  التــى ميكــن للصنــدوق تنفيذهــا عــن طريــق الجامعــة وكذلــك تحملــه لعــدد مــن املنــح 

الدراســية للطــاب التشــادين.

 Moussa ( احمــد  محمــد  مــوىس  الســيد/ 

ســفر جمهوريــة  جيبــوىت   ) Mohamed Ahmed

ــدول  ــة ال ــدى جامع ــم ل ــا الدائ ــرة ومندوبه بالقاه

ــبل  ــة س ــرب   2014 ملناقش ــخ 19 نوفم ــة بتاري العربي

تدعيــم التعــاون بــن الجانبــن.  



19

ناشط•السيد•المدير•العام

ــدم  ــة ع ــوزارى لحرك ــر ال ــيادته ىف املؤمت ــارك س ش

االنحيــاز الــذى انعقــد خــال  يومــى  28 و29 مايــو 

ــز  ــة تحــت شــعار »تعزي 2014 بالعاصمــة الجزائري

التضامــن مــن  أجــل الســلم والرفاهيــة« بدعــوة  

ــة  ــة للجمهوري ــر الشــئون الخارجي ــاىل وزي ــن مع م

ــان  ــيد/ رمط ــعبية الس ــة الش ــة الدميقراطي  الجزائري

ــرة.   لعامم

ــواء  ــة ح ــس منظم ــدى رئي ــة امله ــيدة د./ عبل الس

بالســودان بتاريــخ 28 ســبتمرب   2014 لدراســة كيفية 

الخاصــة  الــدورات ذات األولويــة  تنفيــذ بعــض 

ــوداىن.  ــع  الس باملجتم

 Mohamed Haji ( الســيد/ محمــد حاجــى حمــزه

تنـــزانيا  االتحاديــة  جمهوريــة  ســفر   ) Hamze

ملناقشــة   2014 ســبتمرب   10 بتاريــخ  بالقاهــرة 

ــرة  ــه املوق ــة بدولت ــذ دورات  تدريبي ــة تنفي امكاني

وتعزيــز التعــاون الفنــى بــن الجانبــن. 
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االجتماعات•والقرارات

إجتامع مجلس االدارة
عقــد املجلــس دورتــه العاديــة الـــ  )48( بتاريــخ 2014/5/14 مبقــر االمانــة العامــة  لجامعــة الــدول العربيــة 

بالقاهــرة، برئاســة ســعادة الســفري/ احمــد بــن حــى – نائــب األمــن  العــام لجامعــة الــدول العربيــة، نيابــة 

عــن معــاىل األمــن العــام الدكتــور/ نبيــل العــرىب –  رئيــس مجلــس اإلدارة. 

وبحضور السادة :  

• األمن العام املساعد مدير عام الصندوق	   السفر/ عبد العزيز محمود بوهدمه  

• عضو – الجمهورية التونسية  	   االستاذ/ الربىن صالحى    

• نيابة عن السيد السفر/ محمد يرقى - عضو الجمهورية	 الوزير مفوض/ مرحوم احمد مراد  

                الجزائرية الدميقراطية الشعبية  

• عضو - جمهورية السودان	  االستاذة/ فائزة عوض محمد عثان    

• عضو - جمهورية العراق	  الدكتور/ عاء الدين جعفر   

• عضو - الجمهورية اللبنانية  	  الدكتور/ إيى ميشال معلوف   

• عضو – جمهورية القمر املتحدة	  االستاذ/ نظار دحان عبده   
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االجتماعات•والقرارات

وقد اعتمد املجلس مروع جدول األعال االىت:  

• ــدوق خــال 	 ــن نشــاط الصن ــام ع ــر الع ــر املدي تقري

ــام 2013.   ع

• طلبات املعونة الفنية املستجدة. 	

• الختامــى لعــام 2013 	 املــاىل والحســاب  املوقــف 

ومــروع موازنــة عــام 2015.  

• تحديد موعد ومكان الدورة القادمة.  	

• ما يستجد من أعال. 	

ــى  ــح الفن ــة وىف التوضي ــام وىف املتابع ــة ىف  األرق الكامل

ــارشة إىل  املوضــوع.   ــكام والذهــاب مب ــة ال ــكاىف وقل ال

ــل  ــة آب ــذى لرك ــس التنفي ــس املجل ــا رئي ــر هن وأتذك

وهــى إحــدى الــركات العامليــة  التــى بــدأت اآلن تغــزو 

العــامل ىف مجــال االتصــاالت والتكنولوجيــا، كان دامئــاً 

ــيئن  ــد ش ــم أري ــول له ــه يق ــع فريق ــع  م ــا يجتم عندم

: الشــئ األول: البســاطة ىف طــرح املوضــوع، والشــئ 

ــا ىف  ــو اتبعن  اآلخــر : اختصــار املوضوعــات واالتقــان. ول

العــامل العــرىب هــذا األســلوب  رمبــا ســيتغر وضعنــا أكــر، 

ــروع  ــاع ىف امل ــرة والضي ــق الكب ــكام والوثائ ــرة ال فك

ــا.   ــدت مدلوله ــرتاتيجية« فق ــة »االس ــى وكلم  القوم

ــف  ــن دوالر فكي ــدر بـــ 5 ماي ــة تق ــا موازن نحــن لدين

نســتغلها أفضــل اســتغال ىف  القــوى البريــة األفريقيــة، 

كلمــة ســعادة الســفري/ احمــد بــن حــى 

نائــب األمــن العــام لجامعــة  الــدول العربية. 

أفتتح سيادته الجلسة بكلمة جاء فيها :  
اســمحوا ىل أصحــاب الســعادة اإلخــوان أعضــاء املجلــس 

ــدول  ــة لل ــة الفني ــرىب  للمعون ــدوق الع ــذى للصن التنفي

ــة أن أرحــب بكــم باســم معــاىل األمــن العــام  االفريقي

وزمــاىئ ىف  األمانــة العامــة.  

وباملناســبة هــذه أول مــرة أشــارك فيهــا ىف اجتــاع 

ــب  ــب نائ ــدى منص ــذ  تقل ــدوق من ــس إدارة الصن مجل

ــة عــن معــاىل األمــن  األمــن العــام بصفــة رســمية نياب

ــوان.   ــض اإلخ ــع بع ــاع م ــو  ىف اجت ــذى ه ــام ال الع

وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألســاهم معكــم ىف كيفيــة 

تفعيــل وتنشــيط وإيجــاد  الوســائل الكفيلــة للدفــع 

ــى للتعــاون العــرىب األفريقــى.   ــب الفن بهــذا الجان

ــور/  ــكر للدكت ــدم بالش ــمحوا ىل أن أتق ــك اس ــل ذل قب

ــذا  ــى ه ــن ع ــه  القامئ ــه ولطاقم ــز بوهدم ــد العزي عب

ــون  ــة املتواضعــة فإنهــم يبذل الصنــدوق، ورغــم امليزاني

ــة ومــن  ــدول األفريقي ــل ال ــراً  مقــدراً مــن قب جهــداً كب

قبــل أيضــاً الــدول العربيــة التــى تتابــع باهتــام هــذا 

 املوضــوع، وكذلــك الشــكر لهــم عــى الدقــة ىف إعــداد 

ــل أن آىت  ــة قب ــت ىل  الفرص ــث أتيح ــر حي ــذا التقري ه

ــة  ــر وأحييهــم عــى الدق ــا ألتصفــح هــذا التقري إىل هن
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ونخلــق نوعــاً مــن التواصــل معهــم، ألن أى شــخص 

يــأىت مــن  أفريقيــا إىل أى دولــة عربيــة ســواء للتدريــب 

أو للدراســة فهــو رســول وســفر لــك، دامئــاً  يذكــر أنــه 

مــر بهــذه الدولــة وأنــا أقولهــا بــكل أمانــة إنــه بحكــم 

انتقــاىل ىف العديــد مــن الــدول  العربيــة وجــدت طابــاً 

درســوا ىف مــدارس عربيــة ســواء ىف الجزائــر أو املغــرب 

ــذا  ــوا ك ــم درس ــون إنه ــج، يقول ــان  أو دول الخلي أو لبن

ويعرفــون بأنفســهم، وبالتــاىل هــم يعتــزون بذلــك،  ألن 

هــذه الرابطــة هــى التــى تخلــق هــذا التواصــل مــا بــن 

العاملــن العــرىب واإلفريقــى. 

نحــن اآلن مقبلــون عــى القمــة العربيــة األفريقيــة 

الرابعــة املقــرر عقدهــا ىف غينيــا  االســتوائية عــام 2016 

ــام 2013.   ــدت ىف ع ــى عق ــت الت ــة الكوي ــد قم بع

ــدة  ــة املنعق ــة األفريقي ــة العربي ــادى أن القم وىف اعتق

عــام 2013 وضعــت التعــاون  العرىب األفريقــى ىف مرحلة 

متقدمــة جــداً، خاصــة أن الشــيخ/ صبــاح كشــخصية لها 

بعــد  نظــر وإنســان لــه خــربة ىف الدبلوماســية وصنــدوق 

التنميــة الكويتــى الــذى كان ســباقاً ىف  إقامــة مشــاريع 

ــة وضــع هــذا التعــاون عــى أرض  ــدول األفريقي مــع ال

الواقــع.  إن قمــة الكويــت فتحــت أفقــاً جديــداً بالنســبة 

مبالــغ  معينــة،  برصــد  األفريقــى  العــرىب  للتعــاون 

باإلضافــة اىل مــا تــم رصــده مــن املــرف العــرىب 

كلمــة الســيد الســفري/ عبــد العزيــز محمــود بوهدمــه 

مديــر عــام الصنــدوق 

قدم سيادته تقريره ىف كلمة جاء فيها:
 بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب السعادة،  

اســمحوا ىل ىف البدايــة أن أرحــب بســعادة الســفر/ أحمــد 

بــن حــى، نائــب األمــن  العــام، متوجهــاً لشــخصه الكريــم 

– ومــن خالــه ملعــاىل األمــن العــام – بجزيــل الشــكر 

 والتقديــر واالمتنــان ملــا أواليــاىن بــه مــن ثقــة ودعــم 

ــة.   ــذه  املؤسس ــن ه ــل ع ــا املتواص ودفاعه

للتنميــة االقتصاديــة ىف أفريقيــا  لتحقيــق هــذا الهــدف.   

ــهم  ــى رأس ــدوق وع ــوان ىف الصن ــات اإلخ ــم قناع ورغ

ــن  ــا ميك ــى م ــتفادة بأق ــه  االس ــام ومحاولت ــر الع املدي

مــن املبالــغ املتاحــة، فقــد أعطــاىن بعــض األرقــام 

ــر  ــث أوضــح التقري ــدة جــداً، حي املرصــودة  وهــى جي

مــا تــم إنجــازه خــال عــام 2013 والتــى ميكــن  إيجازهــا 

ىف اآلىت:  

• ــية 	 ــة دراس ــذ 197 منح ــم تنفي ــية : ت ــح الدراس املن

ــة  ــة ىف دول ــة  والعربي بالجامعــات واملعاهــد املري

املقــر.  

• دورة 	  18 الصنــدوق  نظــم  التدريبيــة:  الــدورات 

منهــا 524  متدربــاً  مــن  36  اســتفاد  تدريبيــة، 

ــة  ــة أو الربتغالي ــواء الفرانكفوني ــة س ــة  أفريقي دول

وكذلــك الــدول العربيــة األفريقيــة األقــل  منــواً مثــل 

الســودان وجيبــوىت والصومــال.  

العــرىب  التعــاون  انكــم تؤمنــون معــى أن  واعتقــد 

األفريقــى هــو أحــد الروافــد األساســية  التــى البــد مــن 

الرتكيــز عليهــا  والبــد مــن االهتــام بهــا أكــر، وبالتــاىل 

البــد أن نخلــق بعــض  األفــكار البنــاءة لتنشــيط وتفعيــل 

هــذا الصنــدوق، وإذا كان لديكــم ماحظــات عــى أداء 

 الصنــدوق فــإن مديــر عــام الصنــدوق وطاقمه يســتطيع 

ــرد. أكتفــى بهــذا وشــكراً لكــم.  أن ي
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ــل  ــاً أن يكل ــاً متمني ــم جميع ــب بك ــعدىن أن أرح ــا يس ك

ــاح.   ــذا بالنج ــا ه اجتاعن

اســمحوا ىل اآلن أن أنتقــل إىل الحديــث عــن التقريــر الــذى 

أمامكــم الخــاص بنشــاط الصنــدوق خــال عــام 2013 

حيــث نفــذ عــدداً مــن األنشــطة ميكــن إيجازهــا فيــا  يــى: 

• ــر – الســودان 	 ــن دول الجزائ ــرىب م ــر ع ــاد 15 خب ايف

– مــر – املغــرب – إىل  كل مــن دول بوركينــا فاســو – 

بورونــدى – الســودان – القمــر املتحــدة.  

• ــة 	 ــن 32 دول ــاب م ــية لط ــة دراس ــم 197 منح تقدي

افريقيــة ىف مجــاالت التنميــة  البريــة املختلفــة مثــل 

ــة...   ــة – الزراع ــب – الهندس الط

• نظــم 18 دورة تدريبيــة اســتفاد منهــا 524 متدربــاً 	

مجــاالت:  أفريقيــة  ىف  دولــة   36 إىل  ينتمــون 

ــوادر  ــل الك ــرأة – تأهي ــة امل ــات – صح ــل القاب تأهي

ــا  ــر وأثره ــة والتصح ــرات املناخي ــية –  التغ الدبلوماس

عــى األمــن الغــذاىئ والزراعــة – إدارة  امليــاه ومعالجــة 

ميــاه الــرى والــرف وتحليــة امليــاه – صحــة الحيــوان 

– طــوارئ  الحمــل والــوالدة ملجابهــة وفيــات األمهــات 

ــا  ــة املاري ــل –  مكافح ــة الس ــول – مكافح – الربوتوك

– دراســة جــدوى إنشــاء مســتثمرة فاحيــة – تعظيــم 

االســتفادة  مــن الــروات املعدنيــة – زراعــة االجنــة – 

ــاج  ــات االنت ــير  مؤسس ــدز – إدارة وتس ــة االي مكافح

الزراعــى – االدارة الرشــيدة للميــاه.  

	ىف•إطار•التعاون•مع•:••

• الصنــدوق املــرى للتعــاون الفنــى مــع افريقيــا : 	

تــم تنظيــم 3 دورات تدريبيــة مشــرتكة مناصفــة بــن 

الصندوقــن.  

• ــذ دورة 	 ــم تنفي ــى:  ت ــاون الفن ــية للتع ــة التونس الوكال

ــى  ــتمر الفاح ــن املس ــا والتكوي ــد البيداغوجي ىف معه

ــس.   ــت –  تون ــيدى ثاب بس

• ــم 	 ــة :  حيــث ت ــدول العربي ــة العامــة لجامعــة ال االمان

تنظيــم دورة مناصفــة معهــا ىف مجــال تكويــن القابات 

ىف دارفــور.  

• ــل 	 ــة املحاصي ــث وتنمي ــز بح ــى )مرك ــاد االفريق االتح

تنفيــذ دورة تدريبيــة  تــم  الغذائيــة – ســافجراد(:  

ــرات  ــر التغ ــال تأث ــو ىف مج ــا فاس ــرتكة ىف بوركين مش

 املناخيــة عــى التصحــر والزراعــة.  

• ــاء 	 ــث اإلدارى لامن ــب والبح ــى للتدري ــز االفريق املرك

)كافــراد( :  تــم تنظيــم وتنفيــذ ورشــة عمــل ىف مجــال 

ــة.   ــة املغربي ــية باململك الدبلوماس

• منظمــة حــواء ىف الســودان )إحــدى منظــات املجتمــع 	

املــدىن( :  تــم تنفيــذ 3 دورات تدريبيــة ىف مجــال تأهيل 

القابــات ومكافحــة مــرىض االيدز  والبلهارســيا.  

• الــدول العربيــة :  حــرص الصنــدوق عــى مشــاركة 	

الــدول العربيــة ىف تنفيــذ برامجــه ىف مراكزهــا  البحثيــة 

ــة.   ــة املختلف والتدريبي

• الــدول االفريقيــة :  اســتقبل الصنــدوق مبقــره الســادة 	

ــدا  ــة اوغن ــة: جمهوري ــة التالي ــدول االفريقي ــفراء ال س

  – جمهوريــة بورونــدى – جمهوريــة تشــاد وكذلــك 

املستشــار الثقــاىف لســفارة  جمهوريــة الســودان والقائم 

الدميقراطيــة  الجزائــر  جمهوريــة  ســفارىت  بأعــال 

 الشــعبية وجمهوريــة مــاالوى ونائــب املنــدوب الدائــم 

ــودان.   ــة الس لجمهوري

	االجتامعات : 

• ــة وعــى 	 ــع الســلطات القمري ــات م ــم إجــراء مباحث ت

رأســها فخامــة الرئيــس ظنــن  رئيــس الجمهورية بشــان 

التعــاون املشــرتك ىف مجــال املعونــة الفنيــة.  

• شــارك الصنــدوق ىف املنتــدى التاســع لتحديــث اإلدارة 	

العامــة ومؤسســات الدولــة   وكذلــك االجتاعــات 

الواحــد وخمســن ملجلــس إدارة كافــراد خــال الفــرتة 

ــة.   ــة املغربي ــو باململك ــن   10 – 12 يوني م

• كــا شــارك ىف أعــال الــدورة )40( ملؤمتــر العمــل 	

العــرىب )بصفــة مراقــب(  التــى انعقــدت خــال الفــرتة 

ــة  ــة  فخام ــر برعاي ــل 2013 بالجزائ ــن 15 – 22 ابري م

ــه.   ــز بوتفليق ــد العزي ــس/ عب الرئي
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ــى اتخذهــا املجلــس    أهــم القــرارات الت
ــدورة  ىف هــذه ال

• املوافقــة عــى التقريــر املقــدم مــن الســيد الســفر 	

ــام  ــال ع ــدوق  خ ــاط الصن ــن نش ــام ع ــر الع املدي

ــام  ــا ق ــى م ــيادته ع ــكر لس ــه الش 2013، وتوجي

بــه مــن جهــد وتحــرك  خــال فــرتة 

ــيع  ــن وتوس ــن الدورت ــا ب م

ــدوق  نطــاق عمــل الصن

ىف القــارة االفريقيــة 

مــع   والتعــاون 

املؤسسات 

واملنظات 

ــة واالقليمية  الدولي

والعربيــة.  

• الدارة 	 الشــكر  توجيــه 

الصنــدوق عــى جهودهــا 

ــدوق  ــل دور الصن ــا لتفعي وتحركه

الكــوادر  لتأهيــل  االفريقيــة  الســاحة   عــى 

ــة.  ــة  واالفريقي ــب العربي ــز التدري ــة مبراك االفريقي

• االســتمرار ىف تعميــم أنشــطة الصنــدوق عــى الدول 	

العربية.  

• ضــم مزيــد مــن مؤسســات املجتمــع املــدىن ىف 	

الحســاب الختامــى لعــام 2013 ومــرشوع 

ــة 2015  ميزاني
اســتعرض الســيد املديــر العــام امليزانيــة والحســاب 

الختامــى لعــام 2013 وكذلــك  مــروع املوازنــة 

املقــرتح لعــام 2015 وفقــاً للموازنــة املقررة بخمســة 

ــن  دوالر ســنوياً.    ماي

العاملــن العــرىب واالفريقــى التــى لهــا  نشــاط ماثــل 

ــذ  ــوا رشكاء معــه ىف تنفي ــدوق ليكون ألنشــطة الصن

ــة.   ــطته املختلف أنش

مــع 	• التواصــل  رضورة 

الــدورات  ىف  املشــاركن 

التدريبيــة بعــد تنفيذهــا 

لتحقيــق  تعــاون 

معهــم.   مســتقبى 

• ــاد برنامج 	 اعت

املعونــة الفنيــة لعــام 

2015 الــذى يتضمــن 

ايفــاد 20 خبــر،  

• دورة 	  35 تنظيــم 

منحــة   200 وتقديــم   – تدريبيــة 

دراســية.   

• اعتــاد الحســاب الختامــى لعــام 2013، ومــروع 	

ــغ  خمســة مايــن دوالر.  ــة عــام 2015 مببل موازن

• ــيد 	 ــع الس ــاور م ــدورة 49 بالتش ــد ال ــد موع تحدي

ــس اإلدارة. ــس مجل ــام رئي ــن الع االم
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قرارات مجلس الجامعة عى املستوى الوزارى  

ىف دورته العادية )141( بتاريخ 

 2014/3/9

بشأن الصندوق )قرار 7751( 
التأكيــد عــى دور الصنــدوق وأهميتــه كأداة فاعلــة 

تســاهم ىف تعزيــز وتفعيــل التعــاون  العــرىب األفريقــى، 

تنفيــذاً لقــرارات مجلــس الجامعــة عــى مســتوى القمــة 

وقــرارات مجلــس  الجامعــة عــى املســتوى الــوزارى 

وآخرهــا القرار رقــم 7681 د.ع )140( بتاريخ   2013/9/1 

الــذى يؤكــد عــى أهميــة ذلــك الــدور ىف دعــم التعــاون 

العــرىب األفريقــى ىف  مجــال العــون الفنــى. 

بشأن مسرية التعاون العرىب االفريقى  

 )قرار رقم 7750( 
ــب . 1 ــر لصاح ــان والتقدي ــغ االمتن ــن بال ــراب ع اإلع

الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر  الصبــاح أمــر 

ــة الكويــت  ــة الكويــت، وشــعب وحكومــة دول دول

ملــا لقيتــه الوفــود  األفريقيــة والعربيــة مــن حفــاوة 

االســتقبال وكريــم الضيافــة ىف أعــال القمــة العربية 

ــت ىف  ــة الكوي ــدة ىف مدين ــة املنعق ــة الثالث  األفريقي

19 و 20 نوفمــرب/ تريــن ثــاىن   2013. 

اإلشــادة بالتحضــر واإلعــداد الجيــد مــن قبــل دولــة . 2

الكويــت بالتعــاون مــع الجامعــة  العربيــة واالتحــاد 

االفريقــى لكافــة فعاليــات القمــة األمــر الــذى وفــر 

لهــا ابلــغ النجــاح. 

والتقديــر . 3 االمتنــان  بالــغ  عــن  أيضــاً   اإلعــراب 

ــر  ــد  الجاب ــاح االحم ــيخ صب ــمو الش ــب الس لصاح

ــال  ــن خ ــا أعل ــت، مل ــة الكوي ــر دول ــاح، أم الصب

القمــة مــن املبــادرة الســخية  مبنــح قــروض ميــرة 

ــى ىف  ــار دوالر أمري ــة بقيمــة ملي ــدان األفريقي للبل

ــال  ــن خ ــة، م ــس القادم ــنوات الخم ــون  الس غض

ــة،  ــة  العربي ــة االقتصادي ــى للتنمي ــدوق الكويت الصن

ــا،  ــا وتأمينه ــل اســتثارات ىف افريقي ــك بتموي وكذل

ــار  ــة ملي ــة، بقيم ــة  التحتي ــى البني ــز ع ــع الرتكي م

دوالر امريــى، مــن خــال التعــاون والتنســيق مــع 

ــات.   ــن املؤسس ــره م ــدوىل  وغ ــك ال البن

الرتحيــب بإنشــاء جائــزة ســنوية بقيمــة مليــون . 4

دوالر أمريــى تخصصهــا دولــة  الكويــت تخليــداً 

ــد الرحمــن الســميط،  ــور عب لذكــرى الراحــل الدكت

رعايــة  تحــت  افريقيــا،  التنميــة  ىف  ىف  للبحــث 

املؤسســات اإلمنائيــة العلميــة الكويتيــة.  

العــرىب . 5 االقتصــادى  املنتــدى  بنتائــج  الرتحيــب 

األفريقــى الــذى عقــد يومــى 11 و 12  نوفمــرب/ 

تريــن ثــاىن 2013 ىف الكويــت لدفــع التعــاون 

العــرىب االفريقــى ىف مجــال  التنميــة واالســتثار، 

ــا  ــوم به ــى يق ــة الت ــرات الجاري ــادة بالتحض واإلش

ــدى  ــد هــذا املنت ــة لعق ــى للتنمي ــدوق  الكويت الصن

ــى.  ــاد االفريق ــة واالتح ــة العربي ــع الجامع ــاون م بالتع

العربيــة . 6 اململكــة  اىل  والتقديــر  الشــكر  توجيــه 
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ــرىب  ــوزارى الع ــاع  ال ــتضافتها االجت ــعودية الس الس

األفريقــى للتنميــة الزراعيــة واألمــن الغــذاىئ يومــى 

ــاع  ــد اجت ــن أول 2013، وعق ــر/  تري 1 و2 اكتوب

كبــار املســؤولن التحضــرى يومى 29 و 30  ســبتمرب/ 

ــدول األعضــاء ومؤسســات  ــوة ال ــول 2013 ودع أيل

ــرار  ــذ ق ــة اىل تنفي ــرتك املعني ــرىب  املش ــل الع العم

األفريقيــة  العربيــة  القمــة  املعتمــد ىف  الريــاض 

 الثالثــة، والرتحيــب باســتضافة املنظمــة العربيــة 

للتنميــة الزراعيــة لوحــدة التســهيل  الخاصــة بخطــة 

العمــل العربيــة األفريقيــة املشــرتكة حــول التنميــة 

الزراعيــة واألمــن  الغــذاىئ ىف افريقيــا واملنطقــة 

ــدة  ــنوية للوح ــة الس ــد أن امليزاني ــة والتأكي العربي

ــف دوالر  ــر أل ــبعة ع ــائة وس ــة  ىف خمس املتمثل

أمريــى )$517000( يجــب أن تغطــى  مناصفــة 

ــة  ــة ومفوضي ــة العربي ــة للجامع ــة العام ــن األمان ب

االتحــاد األفريقــى، عــى أن  تكــون املوازنــة متاحــة 

ىف شــهر ينايــر/ كانــون ثــاىن مــن كل عــام، ودعــوة 

ــا.   ــديد حصته ــادرة بتس ــة إىل املب ــة  العام األمان

 الرتحيــب بقــرار القمــة األفريقيــة الثانيــة والعرون . 7

التــى عقــدت ىف أديــس أبابــا ىف   30 و 2014/1/31، 

ــا  ــة الرابعــة ىف غيني ــة األفريقي بعقــد القمــة العربي

االســتوائية  ىف عــام 2016، والطلــب مــن األمانــة 

العامــة ومفوضيــة االتحــاد االفريقــى التشــاور  مــع 

غينيــا االســتوائية بهــدف تحديــد املواعيــد الدقيقــة 

الجيــد  وضــان  التحضــر  القمــة  هــذه  لعقــد 

ــا.  النعقاده

 الرتحيــب باســتضافة اململكــة املغربيــة . 8

املعــرض التجــارى العــرىب االفريقــى ىف  الــدار 

البيضــاء خــال الفــرتة مــن 19 – 23 مــارس/ آذار 

2014، ودعــوة األمانــة  العامــة ومفوضيــة االتحاد 

ــم  ــد لتنظي ــة التحضــر الجي األفريقــى اىل مواصل

والقطــاع  األعضــاء  الــدول  املعــرض  ودعــوة 

الخــاص العــرىب للمشــاركة ىف فعالياتــه  واإلعــراب 

عــن التقديــر للجهــود املبذولــة مــن جانــب 

املــرف العــرىب للتنميــة  االقتصاديــة ىف أفريقيــا 

لدعمــه املتواصــل للمعــرض التجــارى والرتحيــب 

بالتزامــه  لتمويــل مشــاركة البلــدان األفريقيــة األقــل 

ــدورة  ــة ىف  ال ــدول العربي ــة ال ــاح جامع ــواً وجن من

ــرض.   ــابعة للمع الس

الجهــود إلزالــة . 9  التأكيــد عــى أهميــة مواصلــة 

التــى تعــرتض ســبل تفعيــل  وتطويــر  العوائــق 

التعــاون العــرىب األفريقــى وتنظيــم اجتاعــات 

ــة  ــة العربي ــرارات القم ــوء  ق ــك ىف ض ــه، وذل أجهزت

األفريقيــة الثانيــة 2010، وانطاقــاً مــن اســرتاتيجية 

إعــان رست ومبــا  التعــاون  املشــرتك ومقــررات 

يصــون العاقــات العربيــة األفريقيــة  ويعززهــا.  

 إعــادة التأكيــد عــى أهميــة دعــم الــدول األعضــاء . 10

املعهــد الثقــاىف العــرىب األفريقى  للثقافة والدراســات 

االســرتاتيجية حتــى يتمكــن مــن أداء الــدور املنــوط 

بــه تنفيــذاً  ملقــررات القمــة األفريقيــة العربيــة 

ــة 2010.   الثاني

الرتحيــب بإقامــة املهرجــان الســيناىئ األفريقــى . 11

العــرىب لدعــم العاقــات الثقافيــة بــن  شــعوب 

املنطقتــن العربيــة واألفريقيــة وتكليــف األمانــة 

العامــة بالتعــاون مــع مفوضيــة  االتحــاد االفريقــى 

واملعهــد العــرىب األفريقــى للثقافــة والدراســات 

هــذا  إلقامــة  العمــل  االســرتاتيجية  مواصلــة 

املهرجــان.  
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ىف دورته العادية )142( بتاريخ 

 2014/9/7

بشأن الصندوق )قرار 7818(  
كأداة . 1 وأهميتــه  الصنــدوق  دور  عــى  التأكيــد 

فاعلــة تســاهم ىف تعزيــز وتفعيــل التعــاون  العــرىب 

االفريقــى، تنفيــذاً لقــرارات مجلــس الجامعــة عــى 

ــى  ــة ع ــس الجامع ــرارات  مجل ــة وق ــتوى القم مس

ــم 7751 د.ع  ــرار رق ــوزارى وآخرهــا الق املســتوى ال

)141(  بتاريــخ 2014/3/9 الــذى يؤكــد عــى أهميــة 

ذلــك الــدور ىف دعــم التعــاون العــرىب  االفريقــى ىف 

ــى.   مجــال العــون الفن

الســادة . 2 مــن  الصنــدوق  إدارة  مجلــس  تشــكيل 

التاليــة اســاءهم ملــدة ثــاث ســنوات تبــدأ  مــن  

  :2014/10/26 

• السيد/ الربىن صالحى   – الجمهورية  التونسية  	

• ســعادة الســفر/ نذيــر العربــاوى   – الجمهوريــة 	

الجزائريــة  الدميقراطيــة الشــعبية

• ســعادة الســفر د. عبــد املحمــود عبــد الحليــم 	

محمــد   – جمهوريــة  الســودان  

• الدكتــور/ عــاء الديــن جعفــر محمــد   – جمهوريــة 	

 العــراق  

• سعادة السفر/ جال الشوبى  – دولة فلسطن	

• ســعادة الســفر د. حــازم فهمــى   – جمهوريــة مــر 	

 العربيــة  

• ســعادة الســفر/ محمــد ســعد العلمــى   – اململكــة 	

املغربيــة 

• 	 – هيبــه  ســيدى  ولــد  ودادى  الســفر/  ســعادة 

املوريتانيــة   الجمهوريــة  اإلســامية 

 دعــوة مجالــس الســفراء العــرب ىف افريقيــا اىل . 12

ــم ىف  ــا  يت ــوة مب ــة أس ــة عربي ــابيع ثقافي ــة أس إقام

كل مــن جنــوب افريقيــا وإثيوبيــا ملــا تحققــه تلــك 

األســابيع مــن نتائــج جــادة ىف  إطــار تفعيــل التعاون 

ــاىف.   ــال الثق ــى ىف املج ــرىب األفريق الع

ــى . 13 ــاد األفريق ــف االتح ــر ملوق ــن التقدي ــراب ع  اإلع

املؤيــد للموقــف العــرىب تجــاه  القضيــة الفلســطينية 

واملتمثــل ىف القــرار الخــاص بدعــم القضيــة والــذى 

األفريقــى ىف دورتــه  االتحــاد  صــدر عــن  قمــة 

ــس  ــدت ىف أدي ــى انعق ــرة الت ــة ع ــة الثامن العادي

ابابــا  خــال الفــرتة مــن 24 – 30 ينايــر/ كانــون ثــاىن 

ــدول  ــع ال ــذى نــص عــى: »يهيــب  بجمي 2012، وال

االعضــاء وخاصــة األعضــاء منهــا ىف مجلــس األمــن 

لألمــم املتحــدة  لدعــم الجهــود الفلســطينية خــال 

الــدورة القادمــة للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 

ىف  ضــان حصــول دولــة فلســطن القامئــة عــى 

خطــوط 1967 وعاصمتهــا القــدس  الريــف، عــى 

العضويــة الكاملــة ىف االمــم املتحــدة ويحــث كافــة 

ــة فلســطن،  ــى مل تعــرتف بدول ــدول االعضــاء  الت ال

ــك«.   عــى أن تعجــل بذل

ىف . 14 وخاصــة  العــرب  الســفراء  مجالــس   دعــوة 

العواصــم األفريقيــة لبــذل كافــة الجهــود  مــع الدول 

االفريقيــة واالتحــاد االفريقــى ملنــع حصــول إرسائيل 

ــى.  ــاد األفريق ــب ىف االتح ــة  مراق عــى وضعي

ــف دول . 15 ــرب ىف مختل ــفراء الع ــس الس ــوة مجال  دع

ــة  ــفراء األفارق ــس  الس ــع مجال ــاون م ــامل بالتع الع

لتشــكيل لجــان الســفراء العــرب واألفارقــة ألهميــة 

العربيــة  املواقــف  ىف  تنســيق  اللجــان  هــذه 

واألفريقيــة تجــاه القضايــا ذات االهتــام املشــرتك، 

ــة  ــة األفريقي ــذاً لقــرارات القمــة العربي ــك  تنفي وذل

ــة.   الثاني

توجيــه الشــكر إىل األمــن العــام عــى جهــوده . 16

ــة مــن أجــل دعــم مســرة التعــاون  العــرىب  املبذول

االفريقــى.  
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بشأن مسرية التعاون العرىب االفريقى  

 )قرار رقم 7817( 
اإلعــراب مجــدداً عــن بالــغ االمتنــان والتقديــر . 1

ــر  ــد  الجاب ــاح االحم ــيخ صب ــمو الش ــب الس لصاح

ــة  ــعب وحكوم ــت، وش ــة الكوي ــر دول ــاح أم الصب

الوفــود  األفريقيــة  لقيتــه  ملــا  الكويــت  دولــة 

والعربيــة مــن حفــاوة االســتقبال وكريــم الضيافة ىف 

أعــال القمــة العربيــة  األفريقيــة الثالثــة املنعقــدة 

ــن  ــرب / تري ــت ىف 19 و 20 نوفم ــة الكوي ىف مدين

ثــاىن   2013.  

اإلعــراب مجــدداً ايضــاً عــن بالــغ االمتنــان والتقديــر . 2

ــر  ــد الجاب ــاح  االحم ــيخ صب ــمو الش ــب الس لصاح

الصبــاح، أمــر دولــة الكويــت، ملــا أعلــن عــن 

ــدان  ــرة للبل ــروض مي ــح  ق ــخية مبن ــادرة الس املب

ــون  ــى ىف غض ــار دوالر امري ــة ملي ــة بقيم األفريقي

الســنوات  الخمــس القادمــة، مــن خــال الصنــدوق 

الكويتــى للتنميــة االقتصاديــة العربيــة، وكذلــك 

مــع  وتأمينهــا،  افريقيــا  اســتثارات ىف   بتمويــل 

ــار دوالر  ــة  ملي ــة، بقيم ــة التحتي ــى البني ــز ع الرتكي

أمريــى، مــن خــال التعــاون والتنســيق  مــع البنــك 

الــدوىل وغــره مــن  املؤسســات والبــدء بتنفيــذ هذه 

ــة  ــروض بقيم ــات لـــ 10 ق ــع اتفاقي ــادرة بتوقي املب

ــواىل 146.290  ــى، )أى ح ــار كويت ــون دين 41.4  ملي

مليــون دوالر(، كــا أبــدت دولــة  الكويــت املوافقــة 

املبدئيــة عــى عــدد مــن املروعــات األخــرى 

وجــارى إدراجهــا  خــال العــام الحــاىل 2014 – 

 .2015

 الرتحيــب بإنشــاء جائــزة ســنوية بقيمــة مليــون . 3

ــداً  ــت تخلي ــة  الكوي ــا دول ــى تخصصه دوالر أمري

لذكــرى الدكتــور/ عبــد الرحمــن الســميط الراحل، 

للبحــث ىف التنميــة  ىف أفريقيــا، تحــت رعايــة 

ــدء  ــة، والب ــة الكويتي ــة العلمي ــات اإلمنائ املؤسس

ــا.   ــة لتنفيذه ــراءات العملي ــاذ  االج باتخ

 دعــوة الــدول األعضــاء ومؤسســات العمــل . 4

ــاض  ــرار  الري ــذ ق ــة اىل تنفي ــرتك املعني ــرىب املش الع

املعتمــد ىف القمــة العربيــة األفريقيــة الثالثــة ىف 

نوفمــرب/ تريــن ثــاىن   2013 املتعلقــة بالتنميــة 

الزراعيــة واألمــن الغــذاىئ، والرتحيــب باســتضافة 

لوحــدة  الزراعيــة  للتنميــة  املنظمــة  العربيــة 

التســهيل الخاصــة بخطــة العمــل العربيــة االفريقية 

ــة واألمــن الغــذاىئ  ــة الزراعي  املشــرتكة حــول التنمي

ىف افريقيــا واملنظمــة العربيــة  والتأكيــد أن امليزانيــة 

ــبعة  ــائة وس ــة ىف خمس ــدة املتمثل ــنوية للوح الس

ــب أن  ــى )517000 $( يج ــف  دوالر امري ــر ال ع

تغطــى مناصفــة بــن األمانــة العامــة  للجامعــة 

العربيــة ومفوضيــة االتحــاد االفريقــى، عــى أن 

تكــون املوازنــة متاحــة ىف  شــهر ينايــر/ كانــون 

ثــاىن مــن كل عــام، ودعــوة األمانــة العامــة اىل 

املبــادرة بتســديد  حصتهــا أســوة مبفوضيــة االتحــاد 

االفريقــى.  

 الرتحيــب بقــرار القمــة األفريقيــة الثانيــة والعرون . 5

ــا ىف  30 و2014/1/31،  ــس أباب ــى عقــدت ىف أدي الت

ــب  ــة ىف 2016، والطل ــة الرابع ــة العربي ــد القم بعق

ــى  ــاد االفريق ــة االتح ــة ومفوضي ــة  العم ــن األمان م

التشــاور مــع غينيــا االســتوائية بهــدف تحديــد 

 املواعيــد الدقيقــة لعقــد القمــة االفريقيــة – العربية 

ــد  النعقادهــا. الرابعــة وضــان التحضــر الجي

توجيــه الشــكر والتقديــر اىل اململكــة املغربيــة . 6
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إلقامــة املعــرض التجــارى العــرىب  األفريقــى ىف الــدار 

ــارس/ آذار  ــن 19 – 21 م ــرتة م ــال الف ــاء خ البيض

ــة  ــود املبذول ــر للجه ــن التقدي ــراب ع 2014،  واإلع

ــة  ــة  االقتصادي ــرىب للتنمي ــب املــرف الع ــن جان م

ــارى  ــرض التج ــل للمع ــه املتواص ــا لدعم ىف أفريقي

البلــدان  مشــاركة  بالتزامــه  لتمويــل  والرتحيــب 

الــدول  جامعــة  وجنــاح  منــواً  األقــل  األفريقيــة 

العربيــة ىف  الــدورة الســابعة للمعــرض.  

الجهــود إلزالــة . 7 التأكيــد عــى أهميــة مواصلــة 

التــى تعــرتض ســبل تفعيــل  وتطويــر  العوائــق 

التعــاون العــرىب األفريقــى وتنظيــم اجتاعــات 

ــة  ــة العربي ــرارات القم ــوء  ق ــك ىف ض ــه، وذل أجهزت

األفريقيــة الثالثــة 2013، وانطاقــاً مــن اســرتاتيجية 

ــت ومبــا  التعــاون  املشــرتك ومقــررات إعــان الكوي

ــا  ــدرأ  عنه ــة وي ــة األفريقي ــات العربي يصــون العاق

األخطــار.  

التأكيــد عــى أهميــة دعــم الــدول األعضــاء املعهــد . 8

للثقافــة  والدراســات  األفريقــى  العــرىب  الثقــاىف 

االســرتاتيجية حتــى يتمكــن مــن أداء الــدور املنــوط 

بــه تنفيــذاً ملقــررات  القمــة األفريقيــة العربيــة 

ــت 2013.   ــة الكوي ــة – دول الثالث

الرتحيــب بإقامــة املهرجــان الســيناىئ األفريقــى . 9

العــرىب لدعــم العاقــات الثقافيــة بــن  شــعوب 

املنطقتــن العربيــة واألفريقيــة وتكليــف األمانــة 

العامــة بالتعــاون مــع مفوضيــة  االتحــاد األفريقــى 

واملعهــد العــرىب األفريقــى للثقافــة والدراســات 

هــذا  إلقامــة  العمــل  االســرتاتيجية  مواصلــة 

املهرجــان.  

دعــوة مجالــس الســفراء العــرب ىف أفريقيــا إىل . 10

ــم ىف  ــا  يت ــوة مب ــة أس ــة عربي ــابيع ثقافي ــة أس إقام

كل مــن جنــوب أفريقيــا وإثيوبيــا ملــا تحققــه تلــك 

األســابيع مــن نتائــج جــادة ىف  إطــار تفعيــل التعاون 

العــرىب األفريقــى ىف املجــال الثقــاىف، والطلــب مــن 

مجلــس  الســفراء العــرب ىف أديــس أبابــا العمــل عى 

ــة  عمــل  ــة كلغ ــة العربي ــد ترســيخ وضــع اللغ تأكي

أساســية ىف اجتاعــات االتحــاد األفريقــى، ومطالبــة 

ــة.   ــة التحــدث  باللغــة العربي الوفــود العربي

ــى . 11 ــاد االفريق ــف االتح ــر ملوق ــن التقدي ــراب ع   اإلع

املؤيــد للموقــف العــرىب تجــاه  القضيــة الفلســطينية 

واملتمثــل ىف القــرار الخــاص بدعــم القضيــة والــذى 

صــدر عــن قمة االتحــاد األفريقــى ىف دورتــه العادية 

ــتوائية  ــا  االس ــو – غيني ــرون ىف ماالب ــة والع الثالث

حزيــران  يونيــو/   27  –  26 مــن  الفــرتة  خــال 

ــدول  ــع ال ــذى نــص  عــى: »يهيــب بجمي 2014، وال

األعضــاء وخاصــة األعضــاء منهــا ىف مجلــس األمــن 

 لألمــم املتحــدة لدعــم الجهــود الفلســطينية خــال 

الــدورة القادمــة للجمعيــة العامــة لألمــم  املتحــدة 

ىف ضــان حصــول دولــة فلســطن القامئــة عــى 

خطــوط 1967  وعاصمتهــا القــدس الريــف، عــى 

العضويــة الكاملــة ىف االمــم املتحــدة ويحــث كافــة 

ــة فلســطن،  ــى مل تعــرتف بدول ــدول األعضــاء الت  ال

ــاح  الرعــة«.   ــك عــى جن عــى أن تقــوم بذل

ىف . 12 وخاصــة  العــرب  الســفراء  مجالــس   دعــوة 

العواصــم األفريقيــة لبــذل كافــة الجهــود  مــع الدول 

األفريقيــة واالتحــاد االفريقــى ملنــع حصــول إرسائيل 

ــى.  ــاد االفريق ــب ىف االتح ــة  مراق عــى وضعي

ــف دول . 13 ــرب ىف مختل ــفراء الع ــس الس ــوة مجال  دع

ــة  ــفراء االفارق ــس  الس ــع مجال ــاون م ــامل بالتع الع

لتشــكيل لجــان الســفراء العــرب واألفارقــة ألهميــة 

العربيــة  املواقــف  ىف  تنســيق  اللجــان  هــذه 

واألفريقيــة تجــاه القضايــا ذات االهتــام املشــرتك، 

ــة  ــة االفريقي ــذاً لقــرارات القمــة العربي ــك  تنفي وذل

الثالثــة 2013.  

توجيــه الشــكر اىل األمــن العــام عــى جهــوده . 14

ــة مــن أجــل دعــم مســرة التعــاون  العــرىب  املبذول

األفريقــى. 


