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 مقرر
 بشأن تقرير المجنة الفرعية لمتعاون المتعدد األطراف لمجنة الممثمين الدائمين

 الستراتيجيةبخصوص شراكات أفريقيا ا
 

 ؤتمر:إن الم
 ا:أفريقيالقمة الخامسة لمؤتمر طوكيو الدولي لتنمية ب فيما يتعمق

نجاح استضافة القمة ى معلشعب وحكومة الياباف يعرب عن امتنانو العميق وتقديره  -1
 1المنعقد في يوكوىاما، الياباف، مف ا فريقيأ تنمية حوؿ الخامسة لمؤتمر طوكيو الدولي 

 ؛2013يونيو  3إلى 
تنمية  ؿحو إعبلف يوكوىاما وخطة عمؿ الدورة الخامسة لمؤتمر طوكيو الدولي يجيز  -2

ا، أفريقي تنمية ؿحو ، المذيف اعتمدتيما القمة الخامسة لمؤتمر طوكيو الدولي اأفريقي
ف بالتعاوف مع المنظمي، ضماف التنفيذ الكامؿ لخطة العمؿ المفوضية مف ويطمب

 ؛حةالمشاركيف وسائر أصحاب المصم
، 2014بعرض جميورية الكاميروف استضافة اجتماع التيكاد الوزاري في مايو  يرحب -3

مف المفوضية، بالتعاوف مع لجنة الممثميف الدائميف والبمد المضيؼ، القياـ  يطمبو
 يرات البلزمة لعقد االجتماع بنجاح؛بجميع التحض

مر طوكيو الدولي التناوب في استضافة آليات متابعة مؤت أباعتماد مبدأيضا يرحب  -4
رئيسة المفوضية إجراء  مف ويطمب، بما في ذلؾ القمة، اأفريقي تنمية ؿحو الخامس 

المضيؼ لمقمة  البمدمشاورات مع الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي بغية تحديد ال
 ؛2018المقرر عقدىا في أفريقيا في ا أفريقي تنمية ؿحو السادسة لمؤتمر طوكيو الدولي 

 
 :القمة األفريقية العربية الثالثةب قفيما يتعم

لسمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، أمير دولة امتنانو وتقديره عميق يعرب عن  -5
حفاوة االستقباؿ وكـر الضيافة المذيف لقيتيما ى معالكويت وشعب وحكومة دولة الكويت 
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دينة الكويت، الكويت، المنعقدة في م القمة األفريقية العربية الثالثة مشاركة فيلاالوفود 
 ؛2013نوفمبر  20و  19يومي 

لسمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، امتنانو وتقديره عميق يعرب أيضًا عن  -6
البمداف األفريقية مبادرتو السخية المعمنة خبلؿ القمة لمنح ى معأمير دولة الكويت 

ف مالخمس المقبمة، ، خبلؿ السنوات بشروط ميسرة مميار دوالر أمريكيقدرىا  اً قروض
طريؽ الصندوؽ الكويتي لمتنمية االقتصادية العربية وكذلؾ تمويؿ االستثمار وتأمينو في 

مميار دوالر أمريكي، مف خبلؿ قيمتو بمبمغ أفريقيا، مع التأكيد عمى البنية التحتية، 
 التعاوف والتنسيؽ مع البنؾ الدولي والمؤسسات الدولية األخرى؛ 

( دوالر أمريكي، تخصصيا دولة الكويت، 1سنوية قدرىا مميوف ) بإنشاء جائزةيرحب  -7
ث اإلنمائية في أفريقيا، تحت رعاية و ذكرى المرحـو الدكتور عبد الرحمف السميط لمبحل

 مؤسسات التنمية العممية الكويتية؛
 ويطمبالقمة األفريقية العربية الثالثة عف  صادرةإعبلف الكويت والقرارات الثمانية اليجيز  -8

لجامعة الدوؿ  العامةاألمانة لجنة الممثميف الدائميف، المفوضية القياـ، بالتعاوف مع  فم
اتخاذ إجراءات عممية لترجمة نتائج العربية، ودولة الكويت وسائر أصحاب المصمحة، 

 ؛ممموسةإجراءات القمة إلى 
بعة في القمة األفريقية العربية الرا جميورية غينيا االستوائية استضافة بعرضيرحب  -9

بغية غينيا االستوائية مشاورات مع  إجراءرئيسة المفوضية  مف ويطمب ،ويجيزه 2016
 تحديد المواعيد الدقيقة لمقمة األفريقية العربية الرابعة؛
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