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 مقرر
 ،3602 أجندة لتنفيذ األولى العشرية الخطة عمى إضفاء الطابع المحميبشأن 

 EX.CL/931(XXVIII) الوثيقة

 
 المؤتمر: إن

 طة العشرية األكلىالخعف إضفاء الطابع المحمي عمى بتقرير المفكضية يحيط عممًا  .1
 .ة قاريةكاقتصادي ةاجتماعيتنمية خطة عمى أنيا  شدديك ؛2063 أجندة لتنفيذ

 ؛في أطرىا التنمكية الكطنية 2063إدماج أجندة قامت ببالدكؿ األعضاء التي  يشيد .2
لتعاكف المستمر مع المجنة االقتصادية ألفريقيا، كالبنؾ األفريقي لمتنمية، با رحبي .3

 :ككضع، 2063القدرات، عمى تفعيؿ أجندة  األفريقية لبناء كالمؤسسة
لخطة التنفيذ العشرية األكلى، كتطابقيا مع أىداؼ األمـ المتحدة لمتنمية  مؤشرات (1

 المستدامة؛
 إطار لمرصد كالتقييـ؛ (2
 دراسة كخطة لتقييـ القدرات؛ (3

األميف العاـ لؤلمـ المتحدة إلى المبادرة، عمى جناح السرعة، بإقامة شراكة عالمية  دعوي .4
ص خبلؿ عممية حككمية مشتركة كما كرد ذلؾ في ممخ لبيانات التنمية المستدامة مف

 الطريؽ إلى الكرامة؛ –تقرير األميف العاـ 
 :مف المفكضية يطمب .5

التعاكف مع لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا كالبنؾ األفريقي لمتنمية أف تقكـ، ب (1
ة اإلصبلحات التشريعيبما في ذلؾ بتسييؿ اإلصبلحات اإلحصائية في البمداف 

كتنمية المكارد البشرية كالمكارد المالية في سياؽ تنفيذ الخطة العشرية األكلى لتنفيذ 
 كاألىداؼ اإلنمائية المستدامة؛ 2063أجندة 
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كاإلسراع بإضفاء الطابع  2063استكماؿ مشركع إطار الرصد كالتقييـ ألجندة  (2
لمقرر عقدىا في إلى الدكرة العادية القادمة لممؤتمر االمؤسسي عميو كتقديـ تقرير 

 مف خبلؿ المجمس التنفيذم؛ 2016يكليك 
 تقديـ مقترحات مفصمة حكؿ المشاريع الرائدة كترتيبات تنفيذىا كآثارىا المالية؛ (3
مف خبلؿ جميع المحافؿ  2063ضماف التركيج المتكاصؿ كرفع الكعي بأجندة  (4

 المتاحة.
 :ما يمي أيضاً  يطمب .6

اب كمكاءمة برامجيا مع الخطة العشرية أجيزة االتحاد األفريقي استيعكافة  مف (1
 ؛2063جندة األكلى لتنفيذ أ

برلماف األفريقي السعي مع البرلمانات الكطنية كاإلقميمية كالمجمس االقتصادم المن  (2
 اتيا كأجندةمع أجندبيف كاالجتماعي كالثقافي لتعبئة دائرتييما لضماف التطابؽ 

 ؛2063
 التخطيط ككالةادية اإلقميمية، كالمفكضية، ك عضاء، كالمجمكعات االقتصالدكؿ األ يحث .7

، بالشراكة مع لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، كالبنؾ األفريقي نيبادلم كالتنسيؽ
دماج التكصيات المنبثقة عف: القدرات بناءلاألفريقية  مؤسسةلمتنمية، كال  عمى إجازة كا 

 التمكيؿ الكطنية؛ ة تعبئة المكارد المحمية ، في أطر/آلياتستراتيجيا (1
دراسة تقييـ القدرات، في المناىج الدراسية )النظـ التعميمية( عمى مستكيات مختمفة  (2

 كي يستجيب النظاـ التعميمي لبلحتياجات الكطنية كاإلقميمية كالقارية؛
تقديـ تقارير منتظمة عف تنفيذ ىذا المقرر إلى المؤتمر مف  من المفوضية أيضاً  طمبي .8

 .فيذمخبلؿ المجمس التن
- 
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 مقرر

 بشأن المجان الفنية المتخصصة

 

 إن المؤتمر:

كصيات المجمس التنفيذم تبتقارير المجاف الفنية المتخصصة كالتكصيات الكاردة فييا  يحيط عمما  -1
 باعتماد مشاريع الكثائؽ القانكنية؛ 

يقة الوث ،الدورة االستثنائية األولى لمجنة الفنية المتخصصة لمعدل والشؤون القانونية - أ
EX.CL/935(XVIII) 

 الكثائؽ القانكنية عمى النحك التالي:عتمد ي -2
 ميثاؽ سبلمة الطرؽ؛ (1)
 بركتكككؿ الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب بشأف حقكؽ المسنيف؛ (2)
 القانكف النمكذجي حكؿ نظـ األدكية؛ (3)
 النظاـ األساسي لممجمس األفريقي لمرياضة؛ (4)
 نمية المعادف؛النظاـ األساسي لممركز األفريقي لت (5)
 النظاـ األساسي إلنشاء صندكؽ المساعدات القانكنية ألجيزة حقكؽ اإلنساف لبلتحاد األفريقي؛ (6)
طار تشغيمو؛ (7)  النظاـ األساسي لممركز األفريقي لمكافحة األمراض كا 
 النظاـ األساسي لممجمس األفريقي لمبحث العممي كاالبتكار؛ (8)
 لتكنكلكجيا كاالبتكار؛النظاـ األساسي لممرصد األفريقي لمعمـك كا (9)
 النظاـ األساسي لممنظمة األفريقية لمممكية الفكرية؛ (10)
 قكاعد إجراءات المجنة الفنية المتخصصة لمصحة كالسكاف كمكافحة المخدرات؛ (11)
قكاعد إجراءات المجنة الفنية المتخصصة لمخدمة العامة كالحككمة المحمية كالتنمية الحضرية  (12)

 كالبلمركزية؛
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 جمس االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي لبلتحاد األفريقي؛قكاعد إجراءات الم (13)
 قكاعد إجراءات منبر الحكـ األفريقي؛ (14)
 قكاعد إجراءات المجنة الفنية المتخصصة لمتنمية االجتماعية كالعمؿ كالتكظيؼ؛ (15)
 قكاعد إجراءات المجنة الفنية المتخصصة لمشباب كالثقافة كالرياضة؛ (16)
 صصة لمتعميـ كالعمكـ كالتكنكلكجيا؛قكاعد إجراءات المجنة الفنية المتخ (17)
 قكاعد إجراءات المجنة الفنية المتخصصة لبلتصاؿ كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت؛ (18)
 قكاعد إجراءات لجنة االتحاد األفريقي لمقانكف الدكلي؛ (19)
 النظاـ األساسي المعدؿ لمجامعة األفريقية. (20)

القانكنية المذككرة، حسبما ىك مناسب،  الدكؿ األعضاء إلى التكقيع كالتصديؽ عمى الكثائؽيدعو  -3
 كذلؾ لمتمكيف مف دخكليا حيز التنفيذ.

أف تجتمع المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية في دكرة عادية سنكية عمى أف  يقرر -4
 تخصص ليا ميزانية مناسبة في ىذا الصدد؛

 يا، الوثيقة صة لمتعميم والعموم والتكنولوجحول المجنة الفنية المتخص –ب 
كالتدريب ـ التعميـ ا( كإطار لنظ2025 – 2016االستراتيجية القارية لمتعميـ في أفريقيا )يعتمد  -5

ثراء إلالتحكيمي لمحصكؿ عمى المعرفة كالكفاءات كالميارات كاألبحاث كاالبتكار كاالبداع المطمكب 
 القيـ األفريقية الجكىرية كتعزيز التنمية المستدامة.

ككالة التخطيط األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالشركاء كالقطاع الخاص ك الدكؿ يناشد  -6
 :إلى القياـ بما يميمنيباد كالتنسيؽ ل

ككضع خطط  2025 – 2016التركيج كزيادة الكعى باالستراتيجية القارية لمتعميـ في أفريقيا  (1
 لتنفيذىا؛

 ؛2025–2016ة لمتعميـ في أفريقيا التعاكف مع المفكضية في تنفيذ االستراتيجية القاري (2
 اإلطار األفريقي المقرر لضماف الجكدة كاالعتماد؛يعتمد  -7
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)االسـ الكامؿ التفاقية أركشا  2014الدكؿ األعضاء عمى التصديؽ عمى اتفاقية أديس أبابا  يحث -8
ا كتحديد كالتعجيؿ بإنشاء مجمكعة العمؿ غير الرسمية لتنفيذىالتي تعرؼ اآلف باتفاقية أديس أبابا( 

 .الجيات المختصة لممتابعة
 :من يطمب -9

كدعـ تنفيذ عممية مكاءمة  التعميمية تنسيؽ الشراكةفي التعاكف مع اليكنسكك المفكضية ب (1
 التعميـ في أفريقيا؛

الدكؿ األعضاء كالشركاء المعنييف تعزيز مكاءمة المبادرات المتعمقة بإمكانيات نقؿ  (2
فني مع األعماؿ الجارية لتنظيـ كضماف جكدة التعميـ ميارات التعميـ كالتدريب الميني كال

 العالي.
لمفضاء الخارجي لكضع برنامج أفريقي سياسة الفضاء األفريقية كاستراتيجية الفضاء األفريقية يعتمد  -10

 لبلتحاد األفريقي. 2063أجندة  في كردكما 
آفريجيكس كالمفكضية  مف أمثاؿالدكؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالشركاء يحث  -11

، كتعبئة المكارد المحمية كاالقتصاديةلمتنمية االجتماعية  ئيةتكنكلكجيا الفضالمعمكـ كالعمى التركيج 
 ياسة كاستراتيجية الفضاء؛كتنفيذ س

 القياـ بما يمي:بلتحاد األفريقي لعمؿ المف مجمكعة  يطمب -12
 ؛كضع إطار لتنفيذ سياسة كاستراتيجية الفضاء األفريقي (1
حكؿ برنامج تشغيمي لمفضاء ذات الصمة، بركتكككالت اليغطي المتطمبات القانكنية ك إدارة ار إط (2

 جي؛األفريقي الخار 
تقرير المفكضية عف بشأف  ASSEMBLY/DEC.565 (XXIV)بمقرر مؤتمر االتحاد األفريقي ر يذك   -13

دار، الصادر عف لبلتحاد األفريقي كتقرير المجنة الكزارية لمتابعة خمكة بحر  2063كضع أجندة 
عرض بو ك  2015الدكرة العادية الرابعة كالعشريف لممؤتمر المنعقدة في أديس أبابا، إثيكبيا، في يناير 

دكالر أمريكي مبلييف  10مصر الستضافة ككالة الفضاء األفريقية المقترحة كتعيدىا بتخصيص 
 لتنفيذ ىذا المشركع؛
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ية المنتجة منزليا مف أجؿ االحتفاظ باألطفاؿ في بالقيمة اليائمة لبرامج التغذية المدرسيعترف  -14
 ة المشاريع في المجتمعات المحمية؛المدارس كتعزيز أدائيـ كالتشجيع عمى تكليد الدخؿ كركح إدار 

  ما يمي: طمب من المفوضيةي -15
إنشاء لجنة فنية متعددة األفرع تحت رئاسة المفكضية كبدعـ مف مؤسسات مثؿ برنامج الغذاء  (1

ز التميز لمكافحة الجكع مف أجؿ القياـ بدراسة عامة حكؿ أىمية كتأثير التغذية العالمي كمرك
 دكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي؛المدرسية في ال

اليكـ األفريقي لمتغذية المدرسية في أكؿ مارس كؿ سنة  تنفيذ مقرر المؤتمر بشأف اعتماد (2
 ؛2016اعتبارا مف 

متغذية المدرسية مف قبؿ المفكضية بالتشاكر مع الدكؿ صياغة طرؽ لبلحتفاؿ باليـك األفريقي ل (3
 األعضاء كالشركاء ذكم الصمة.

، الدكؿ األعضاء التي تتكفر لدييا برامج التغذية المدرسية مكاصمة جيكدىا في ىذا الصدديشجع  -16
الدكؿ التي لدييا كتكييؼ الدركس المكتسبة مف  استخبلصلى إاألخرل الدكؿ األعضاء يدعو ك

 تعزيز فرص كصكؿ أطفاؿ المدارس؛ل غذية المدرسيةبرامج لمت
تقديـ تقارير منتظمة عف تنفيذ ىذا المقرر إلى المؤتمر مف خبلؿ المجمس  يطمب من المفوضية -17

 التنفيذم؛
       /EX.CLحول المجنة الفنية المتخصصة لمدفاع والسالمة واألمن، الوثيقة  -جيم
ماني آفريكا التابع لمقكة األفريقية الجاىزة في نكفمبر تدريب ميدانية ثانية ألبتنظيـ عممية  يرحب -18

في مكقعيف في أديس أبابا، إثيكبيا، كمركز التدريب لممكافحة المسمحة لجنكب أفريقيا، في  2015
 لكىاتبل، جنكب أفريقيا؛

لمدكؿ األعضاء كالمفكضية كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية  يعرب عن تقديره -19
عممية تدريب ميدانية ثانية ألماني آفريكا. كفي ىذا الصدد، يشيد بالتقدـ الذم أحرزتو القكة ظيميا لتن

الجاىزة كالمجمكعة االقتصادية لدكؿ كسط أفريقيا )اإليكاس( كالمجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب 
 ويثنييا الجاىزة، أفريقيا )اإليككاس( كمجمكعة تنمية الجنكب األفريقي )السادؾ( لتفعيميا مختمؼ قكات

 ؛عمى جيكد القدرة اإلقميمية لشماؿ أفريقيا حكؿ تفعيؿ قكتيا الجاىزة



ASSEMBLY/AU/DEC.589 (XXVI) 

Page 5 

 

اإلعبلف الصادر عف االجتماع االستثنائي الثاني لمجنة الفنية المتخصصة لمدفاع ب يحيط عمما -20
 ؛2016كالسبلمة كاألمف المنعقد في يناير 

 بما يمي: يشيد -21
 ؛يقية لتعاكف الشرطة )اآلفريبكؿ(لية األفر التقدـ المحرز حتى اآلف في تفعيؿ اآل (1
 الجيكد التي تبذليا الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تكفير مقر لآلفريبكؿ. (2

 اتخاذ جميع اإلجراءات البلزمة لمتعفيؿ الكامؿ لآلفريبكؿ؛ يطمب من المفوضية -22
انتظار إجراء استعراض حياتيا في مكاصمة القدرة األفريقية لمتأىب السريع لؤلزمات تنفيذ صبل يقرر -23

كقياـ المفكضية  ،2016لعممية التدريب الميداني الثانية ألماني آفريكا في مابكتك، مكزمبيؽ في 
لمجمكعات االقتصادية اإلقميمية، إلى اتقييـ كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية ببعثة 

ريقية لبلستجابة الفكرية القكل الجاىزة اإلقميمية كالقدرة األف لمكقكؼ عمى حالة تأىب اآلليات اإلقميمية
 أكضاع األزمات الناشئة في القارة؛لؤلزمات، أداة أفريقية في 

تقديـ تقرير عف التقدـ المحرز في تنفيذ ىذا المقرر إلى الدكرة العادية القادمة  يطمب من المفوضية -24
 لمجمس التنفيذم.مف خبلؿ ا 2016لممؤتمر المقرر عقدىا في يكليك 

- 
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 مقرر
 ،بشأن المحكمة الجنائية الدولية

 EX.CL/(XXVIII)952الوثيقة 
 إن المؤتمر:

 المحكمة الجنائية الدكلية؛المتعمقة بقررات المتنفيذ كصيات المجمس التنفيذم حكؿ بتيحيط عمما  -1
 يؤكد مجددا:  -2

 عقكبة كفقا لمقانكف التأسيسيالتزاـ االتحاد األفريقي كالدكؿ األعضاء بمحاربة اإلفبلت مف ال (1
 ؛لبلتحاد األفريقي

بشأف التقرير المرحمي لممفكضية عف  ASSEMBLY/AU/DEC.547 (XXIV)مقرره السابؽ  (2
تنفيذ المقررات السابقة بشأف المحكمة الجنائية الدكلية الصادرة عف الدكرة العادية الرابعة 

 17( 1كخاصة الفقرة  2015يناير  20في المنعقدة في أديس أبابا، إثيكبيا، كالعشريف لممؤتمر 
)د( الذم طمب مف المحكمة الجنائية الدكلية إنياء أك تعميؽ إجراءاتيا ضد السيد كيمياـ سامكم 
ركتك، نائب رئيس كينيا إلى أف يتـ بحث االىتمامات كالمقترحات األفريقية إلدخاؿ التعديبلت 

 ؛ممحكمة الجنائية الدكليةعمى نظاـ ركما األساسي ل
)ق(: تعميؽ اإلجراءات ضد الرئيس عمر البشير، رئيس السكداف، كحث مجمس األمف  17الفقرة  (3

  ؛في السكدافلؤلمـ المتحدة بسحب قضية اإلحالة 
 المحكمة الجنائية الدكلية حكؿخطة عمؿ مشركع مجمس السمـ كاألمف  عمى أف يبحث (4

مف أجؿ حكمة الجنائية الدكلية، كذلؾ المالتي ىي قيد النظر حاليا مف قبؿ  التكقيؼاستراتيجيات 
 2016في يكليك  ، مف خبلؿ المجمس التنفيذم،القادمةتقديـ تكصيات إلى قمة االتحاد األفريقي 

 مف ىذه المسألة. مكقؼ أفريقي مكحدلمتمكيف مف اتخاذ 
بجميكرية جنكب أفريقيا عمى التزاميا بمقررات المؤتمر بخصكص عدـ التعاكف فيما يتعمؽ يشيد  -3

كتسميمو، كيقرر أنو باستقباؿ الرئيس البشير، كانت عمر البشير بإلقاء القبض عمى رئيس السكداف 
 ؛ تفي بالتزاماتيا بمكجب القانكف الدكليجنكب أفريقيا 
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مقرره بشأف ضركرة التزاـ جميع الدكؿ األعضاء بمقررات المؤتمر بشأف مذكرات يؤكد مجددا  -4
( 2) 23البشير كذلؾ كفقا لممادة السكداف ية الدكلية ضد رئيس التكقيؼ الصادرة عف المحكمة الجنائ

مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية  98ككذلؾ المادة لبلتحاد األفريقي  يمف القانكف التأسيس
 الدكلية؛

إزاء الحكمة مف مكاصمة النظر في قضية كلياـ ركتك نائب رئيس جميكرية يعرب عن قمقو البالغ  -5
المحكمة الجنائية الدكلية إلى إنياء القضية بدكف مزيد مف التأخير حيث أف مكاصمة  ويدعو، كينيا

 الدعكل ال تستند إلى أم أساس نظران لبلنعداـ الكاضح ألم أدلة مقنعة لمتكرط في أم جريمة؛
بأعضاء المجنة المفتكحة لكزراء الخارجية )"المجنة الكزارية المفتكحة"( برئاسة معالي الدكتكر  يشيد -6

دىانكـ جبرايسكس، كزير خارجية جميكرية إثيكبيا االتحادية الديمقراطية، عمى ما أنجزكه أتيدركس 
مف عمؿ كيؤكد مجددا مقرره السابؽ بشأف ضركرة اجتماع المجنة الكزارية المفتكحة مع مجمس األمف 

 األفريقي؛ لؤلمـ المتحدة بغية مناقشة كافة المسائؿ التي تطرح عمى نحك مستمر مف قبؿ االتحاد
حيث أكد مؤتمر  بنتائج المؤتمر الرابع عشر لمدكؿ األطراؼ في المحكمة الجنائية الدكليةيحيط عمما  -7

بأثر رجعي عمى األكضاع التي بدأت قبؿ  68الدكؿ األطراؼ مجددان تفيمو لعدـ تطبيؽ المادة 
ار الييئة الفرعية في إط ،)فيما يتعمؽ بأجندة كينيا( كأعرب عف "استعداده لمنظر 2013نكفمبر 

بالنسبة  ،98ك 97، 27المكاد مقترحات حكؿ تحديد اإلجراءات البلزمة لتنفيذ في المناسبة لممؤتمر، 
لممسائؿ التي أثارتيا جنكب أفريقيا في بياناتيا خبلؿ الدكرة العادية الثامنة كالعشريف لممجمس التنفيذم 

 ،2016تيف في أديس أبابا، إثيكبيا، في يناير كالدكرة العادية السادسة كالعشريف لممؤتمر المنعقد
، عمى ضماف مف السنغاؿ ة صديقي كاباسعادلرئيس مؤتمر الدكؿ األطراؼ،  تقديره ويعرب عن

األعضاء خبلؿ المؤتمر الرابع عشر لمدكؿ  والسماح بإبراز مسائؿ كمشاغؿ االتحاد األفريقي كدكل
ـ مف المقاكمة الكاضحة مف قبؿ بعض الدكؿ األطراؼ في المحكمة الجنائية الدكلية عمى الرغ

 ؛في المحكمة الجنائية الدكلية األطراؼ
إزاء عدـ تمبية مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة لطمبات االتحاد األفريقي  يشعر باستياء شديد -8

 بتأجيؿ قضيتي السكداف ككينيا طكاؿ السنكات الخمس الماضية؛
 ما يمي:م يعرب عن استيائو -9
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المحكمة" عمى المحكمة الجنائية  كبار مكظفيسيطرة ما يسمي "بخطيرة المتمثمة في المسألة ال (1
في مكاصمة إيثار آراء المجتمع  ياكرئيسالمحكمة الجنائية الدكلية الدكلية بما فييا المدعي كقمـ 

 المدني عمى المكاقؼ التي تتمسؾ بيا الدكؿ األفريقية األطراؼ في نظاـ ركما األساسي.
تجاه قرارات المؤتمر الرابع عشر لمدكؿ األطراؼ فيما يخص المثيرة لمقمؽ العامة  البلمباالة (2

 ضد نائب رئيس كينيا. 68االستئناؼ المعمؽ بمكجب القاعدة 
 يقرر ما يمي: -10

ويطمب أف يتـ تكسيع ىيئة مكتب المجنة الكزارية المفتكحة مف أجؿ كفالة التمثيؿ اإلقميمي العادؿ  (1
القياـ عمى نحك عاجؿ بالمشاكرات إثيكبيا، اء اإلقميمييف في أديس أبابا، مف العميد العاـ كالعمد

 البلزمة بغية تقديـ ممثمييـ لمخدمة في ىيئة المكتب؛
أف تقـك لجنة الممثميف الدائميف بإقرار مكارد كافية لممفكضية عف طريؽ مكتب المستشار القانكني  (2

ابعة كافة الكسائؿ السياسية كالقانكنية مف أجؿ دعـ أعماؿ المجنة الكزارية المفتكحة في مت
 كاالستراتيجية لمعالجة اىتمامات االتحاد األفريقي أماـ األمـ المتحدة كالمحكمة الجنائية الدكلية

 ؛كمحكمة العدؿ الدكلية
 93قامت المجنة الكزارية المفتكحة بمراجعة تفسير المحكمة الجنائية الدكلية لسمطاتيا كفقان لممادة  (3

إلزاـ الدكؿ األطراؼ بإجبار الشيكد غير الراغبيف عمى الذم يسمح ليا بكما األساسي مف نظاـ ر 
ببلغ المحكمة  اإلدالء بشيادتيـ أماـ المحكمة كذلؾ بغية الرفض الكامؿ إلكراه الشيكد كا 

 ؛كالمؤتمر القادـ لؤلطراؼ
بما في ذلؾ تشمؿ صبلحيات المجنة الكزارية المفتكحة اإلعداد العاجؿ الستراتيجية شاممة  (4

بو الدكؿ األعضاء في االتحاد االنسحاب الجماعي مف المحكمة كاإلببلغ بما سكؼ تقكـ 
األفريقي األطراؼ في نظاـ ركما األساسي مف عمؿ كتقديـ مثؿ ىذه االستراتيجية إلى دكرة 

 اتخاذ مثؿ ىذا القرار؛استثنائية لممجمس التنفيذم الذم يمتمؾ اآلف صبلحيات 
كضية في إشراؾ أصحاب المصمحة المعنييف داخؿ المحكمة الجنائية الدكلية أف تستمر المف (5

بخصكص المسائؿ المثارة في إطار مختمؼ مقررات أجيزة صنع السياسات لبلتحاد األفريقي 
 بشأف المحكمة الجنائية الدكلية؛
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لمجنة بمثابة أمانة  ، بمجيكا،بعثة االتحاد األفريقي في برككسؿالمفكضية مف خبلؿ  ككفأف ت (6
لضماف التنسيؽ  ، ىكلندا،ة في الىامالدعـ المؤسسي لممجمكعة األفريقيالمفتكحة كتكفر الكزارية 

 الفعاؿ ألنشطتيا؛ 
 

 :يؤكد مجدداً  -11
الحاجة الممحة إلى استمرار جميع الدكؿ األفريقية األطراؼ في نظاـ ركما األساسي في  (1

برازىا لممكاقؼ المتفؽ عمييا عمى نحك  مشترؾ تمشيا مع التزاماتيا بمكجب ضماف تمسكيا كا 
 القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي؛

لجميع الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي التكقيع كالتصديؽ في أسرع كقت مناشدتو  (2
ممكف عمى البركتكككؿ الخاص بتعديبلت بركتكككؿ المحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ 

 ؛كالشعكب اإلنساف
اـ بالتعاكف مع كافة أصحاب المصمحة بمتابعة ىذه المسألة بغية ضماف مف المفكضية القييطمب  -12

الدكرة العادية لممؤتمر المقرر عقدىا في معالجة المقترحات كاالىتمامات األفريقية كتقديـ تقرير إلى 
 المجمس التنفيذم.مف خبلؿ  2017يكليك 

- 
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 مقرر
 بشأن البنود التي اقترحتيا الدول األعضاء

 إن المؤتمر:
  ؛كما يمي بالبنكد التي اقترحتيا الدكؿ األعضاء كيجيز التكصيات الكاردة فييايحيط عمما  .1

 :األفريقية لمحد من مخاطر الكوارثألف: حول المنظومة 
مف حيث المبدأ عمى فكرة كجكد منظكمة لمحد مف مخاطر الككارث في أفريقيا عمى األصعدة  يتفق .2

 ؛بالنسبة لبلتحاد األفريقي ا ليا مف جدكل كفرصالكطنية كاإلقميمية كالقارية، كيؤيد م
 :مف المفكضية يطمب .3

خارطة طريؽ إلنشاء مركز تميز لبحث مخاطر الككارث ، بكضع بالتعاكف مع الكاميركفالقياـ،   (1
دارتيا؛  منعيا كا 

 متخفيؼ الككارث؛لمدكؿ األعضاء لتكفير المكارد لالعمؿ مع الشركاء  (2
وىو تسخير العائد الديموغرافي من خالل  3602ي المقترح لعام باء: حول موضوع االتحاد األفريق

 :EX.CL/945 (XXVI)ADD.3االستثمار في الشباب )بند اقترحتو جميورية مالوي( ، الوثيقة 
عبلنو  ASSEMBLY/AU/DEC363(XVII)مقرر المؤتمر  يستحضر .4  ASSEMBLY/AU/DECL.1(XVII)كا 

كينيـ كالنداء الذم كجيو عجيؿ بالنيكض بالشباب كتمبشأف الت 2011يكليك الصادريف في مبلبك في 
إلى رؤساء الدكؿ كالحككمات مف خبلؿ حكار االتحاد األفريقي بيف األجياؿ لجعؿ أجندة العائد الشباب 

 الديمكغرافي أكلكية عمى مستكيات صنع القرار في أفريقيا.
 عمى ما يمي: يشدد التأكيد .5

ذا (1 تـ تسخيرىـ عمى النحك السميـ يمكف أف يمعبكا دكرا ىاما  أف الشباب ىـ أكبر ثركة ألفريقيا كا 
 ؛2063كالدفع بأجندة  في تحديد مسار تنمية القارة في السنكات الخمسيف القادمة

كلكنو يتحقؽ مف خبلؿ االصبلحات االقتصادية  سخير العائد الديمكغرافي ليس مضمكنان أف ت (2
 أس الماؿ البشرم كاإلدارة الكفؤة؛التي مف شأنيا تكفير فرص العمؿ كاالستثمارات في ر 

تحقيؽ أقصى قدر مف الفكائد مف تزايد أعداد الشباب عمى المستكل الكطني يتطمب مقاربة أف  (3
 كاستجابة منسقة عمى المستكل القارم؛
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 28مكضكع "تسخير العائد الديمكغرافي مف خبلؿ االستثمار في الشباب" لمدكرتيف العاديتيف الػ  يعتمد .6
 ؛2017المقرر عقدىما في يناير كيكنيك/يكليك مر ممؤتل 29كالػ

ككالة التخطيط مع لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا ك بالتعاكف مف المفكضية السعي يطمب  .7
صندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف كسائر ككاالت التنمية لؤلمـ كشركاء آخريف مف قبيؿ منيباد كالتنسيؽ ل

  :المتحدة
 ؛ة قارية لمعائد الديمكغرافي ألفريقيااإلسراع بتنفيذ مبادر  (1
المقرر ممؤتمر العادية لالدكرة إلى يا تقديميتـ رئيسية كضع خارطة طريؽ مع نكاتج كمعالـ  (2

د الدكؿ األعضاء كالمجمكعات يترشل مف خبلؿ المجمس التنفيذم كذلؾ 2016يك لفي يك عقدىا 
 فما بعد. 2017اتخاذىا في عاـ التدابير المممكسة التي ينبغي حكؿ االقتصادية اإلقميمية 

  جتماعي والثقافي:جيم: حول عرض استضافة أمانة المجمس االقتصادي واال
 كيدعـ بالكامؿ عرض زامبيا استضافة المجمس االقتصادم كالثقافي؛يرحب  .8
زامبيا عمى العمؿ مع المفكضية في التعجيؿ بالعمميات المتعمقة باآلثار القانكنية كالييكمية  يحث .9

 لية؛كالما
لممؤتمر القادمة العادية مف المفكضية القياـ ببعثة تقييـ مناسبة كتقديـ تقرير مفصؿ إلى الدكرة  يطمب .10

 .2016لمجمس التنفيذم المقرر عقدىا في يكليك عف طريؽ ا
 :ةصاعدفريقيا الأل حول الممكية الفكرية 3602المؤتمر الوزاري األفريقي  حول -دال
  يعيد التأكيد عمى ما يمي: .11

كالحاجة إلى منظكمة قارية معنية بالمسألة كيطمب مف األىمية التي تكتسييا الممكية الفكرية  (1
 ؛ضماف عدـ ازدكاجية اليياكؿ الحالية المعنية بالممكية الفكرية في القارةالمفكضية 

األداة القانكنية المؤسسة لممنظمة األفريقية لمممكية الفكرية يجب أف تصدؽ عمييا الدكؿ األعضاء  (2
 كفقان لتكصية المجنة الفنية المتخصصة لمعدؿ كالشؤكف القانكنية؛

المنظمة العالمية لمممكية الفكرية لتعزيز شراكتيا مع االتحاد األفريقي كالدكؿ األعضاء فيو  يدعو .12
كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية، إلى مكاجية تحديات استخداـ الممكية الفكرية لتنمية أفريقيا كخاصة 

ساعدتيا الفنية، كفي ىذا الصدد، يرحب بقرار المنظمة العالمية لمممكية الفكرية خبلؿ دكرتيا تعزيز م
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، فتح مكتبيف خارجييف في أفريقيا في سياؽ تكطيد 2015الخامسة كالخمسيف المنعقدة في أكتكبر 
ريقية في جنيؼ التعاكف بيف االتحاد األفريقي كالمنظمة العالمية لمممكية الفكرية، كيدعك المجمكعة األف

 األعضاء ليذيف المكتبيف؛الدكؿ اثنتيف مف إلى اإلسراع بعممية تحديد 
لكضع خبراء عمؿ لمنشاء مجمكعة تحديد اآلثار القانكنية كالمالية كالييكمية إلمفكضية مف ال طمبي .13

 ممكية الفكرية.مية لملمنظمة العالبرنامج لتنفيذ إعبلف داكار حكؿ الممكية الفكرية ألفريقيا، بالتعاكف مع ا
 حول عقد مؤتمر عالمي آخر ضد التمييز العنصري: -ىاء
عمى إجراء المشاكرات البلزمة مع كافة اإلسبلمية جامبيا جميكرية بالتعاكف مع  طمب من المفوضيةي .14

 ؛حكؿ طرؽ عقد ىذا المؤتمر أصحاب المصمحة
 مف المفكضية كالمجمكعة األفريقية في نيكيكرؾ ما يمي: يطمب .15

كالقياـ بعمؿ تعاكني في تقديـ عالمي المؤتمر باحث حكؿ الطرؽ العممية لعقد مثؿ ىذا التال (1)
حكؿ العنصرية كالتمييز العنصرم ككراىية األجانب كالتعصب ذم الصمة" المقترح الخاص 

في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كمجمس حقكؽ اإلنساف كتقديـ معمكمات عف نتائج 
مف خبلؿ  2016يكليك دية القادمة لممؤتمر المقرر عقدىا في الدكرة العاجيكدىـ إلى 

 ؛المجمس التنفيذم
متابعة تقديـ قرار لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة حكؿ الرؽ كاالستعمار كاالحتبلؿ  (2)

كالتعكيضات بما في ذلؾ عقد مؤتمر دكلي لمناقشة ىذه المسائؿ ككذلؾ اإلجراءات 
 ؛عمى القارة ةدائمالسمبية الكاالستراتيجيات لمعالجة آثارىا 

- 
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 مقرر
 بشأن الحكم والدستورية واالنتخابات في أفريقيا،

 ASSEMBLY/AU/9(XXVI)الوثيقة 
 :إن المؤتمر

 بتقرير المفكضية عف الحكـ كالدستكرية كاالنتخابات في أفريقيا كالتكصيات الكاردة فيو؛ يحيط عمما .1
تمدت المكقؼ األفريقي المكحد حكؿ األجندة اإلنمائية إلى المقررات السابقة لممؤتمر التي اع يشير .2

ألفريقيا، المتيف ُتمزماف معا الدكؿ األعضاء عمى إحبلؿ دكؿ إنمائية  2063كأجندة  2015لما بعد 
ديمقراطية ترتكز عمى الحكـ الديمقراطي القائـ عمى المشاركة كالسبلـ المستداـ كاالستقرار السياسي 

 في القارة؛
 ألعضاء إلى القياـ بما يمي:الدكؿ ا يدعو .3

كمبادئ البلمركزية كالحكـ المحمي مقيـ الميثاؽ األفريقي لالتكقيع كالتصديؽ عمى التعجيؿ ب (1
ضفاء الطابع المحمي عميو كتنفيذه كذلؾ لترسيخ ثقافة الديمقراطية  كالتنمية المحمية كا 

 كالدستكرية كالسمـ في أرضييا؛
كمبادئ البلمركزية كالحكـ المحمي مقيـ ثاؽ األفريقي لالميالتكقيع كالتصديؽ عمى التعجيؿ ب (2

ضفاء الطابع المحمي عميو كتنفيذه؛2014كالتنمية المحمية المعتمد في   ، كا 
 مكاصمة تفعيؿ مجمس االتحاد األفريقي األعمى لمسمطات المحمية، كأمر ذا أكلكية؛ (3
. ستككف مع المفكضيةبالتعاكف  3ضماف كضع كاعتماد المكقؼ األفريقي المكحد مف المكئؿ  (4

الفنية المتخصصة كلجانيا الفرعية كالييئات األخرل ذات الصمة مف  التحاد األفريقيلجنة ا
، مؤسسات ميمة لمعمؿ المستقبمي  3قبيؿ المجمس األعمى لمسمطات المحمية كمكتب المكئؿ 

منيا ضمف  كيجب تفعيميا كتمكينيا لتعمؿ كؿ ،في مجاالت اإلدارة المحمية كالحضرية الفعالة
 مجاؿ اختصاصيا؛

بذؿ جيكد مضنية لضماف إضفاء الصبغة المينية عمى األجيزة األمنية كتجريدىا مف  (5
عبلقات مدنية عسكرية بناءة. كيتطمب ذلؾ ضماف خضكع المؤسسة السياسة كذلؾ بإقامة 

 لممساءلة مف خبلؿ لجنة الحقائب ذات الصمة لمبرلماف؛
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 أذرع الشباب/الميميشيات التابعة لؤلحزاب السياسيةاستخداـ االتجاه المتنامي لتككيف ك  عالجي (6
ترسيخ الديمقراطية كبناء كاتخاذ التدابير البلزمة لتثبيط مثؿ ىذا االتجاه ألنو يقّكض عممية 

السياسية عف إنشاء مثؿ ىذه ككذلؾ اتخاذ الخطكات العاجمة لتثبيط األحزاب  السبلـ
 المجمكعات كحميا حيث تكجد؛

ثاؽ األفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ، الحفاظ عمى عدـ السماح بكجكد كفقان لممي (7
مجمكعات عسكرية أك طرؽ أخرل مف التغييرات غير الدستكرية لمحككمات كالحفاظ عمى 
إجراءات صارمة ضد مرتكبي ىذه األمكر بما في ذلؾ تجميد األصكؿ كفرض الحظر عمى 

 السفر، الخ...؛
ت الدستكرية كفقان ألحكاـ الميثاؽ األفريقي لمديمقراطية كاالنتخابات ضماف إجراء التعديبل (8

 )كخط أساس( كالمشاركة النشطة لمكاطنييا؛ كالحكـ
 ؛الدستكريةلممراجعات  كمستقمة محايدةك دائمة كطنية إنشاء لجاف  (9
لييئات مراقبة االنتخابات كسائر أصحاب المصمحة كخاصة مكاصمة تقديـ الدعـ الفني  (10

القضائية كىيئات تطبيؽ القانكف كالمجتمع مؤسسات السياسية ككسائؿ اإلعبلـ كالاألحزاب 
المدني كذلؾ لتعزيز قدرتيا المؤسسية لتقكية اإلدارة الفعالة كالمتسمة بالكفاءة لمعمميات 

 االنتخابية كالديمقراطية؛
مة في صندكؽ بالتزاماتيا المالية كغيرىا تجاه االتحاد األفريقي كخاصة المساى ئياكفا ضماف (11

 الديمقراطية كالمساعدة االنتخابية؛
شراؾ النساء كالشباب في السياسات الكطنية كاإلقميمية إقراران بضركرة مراعاة المنظكر إ (12

 الجنساني كأىمية دكر النساء كالشباب في العمميات السياسية.
نيفة الطكيمة منح اىتماـ خاص لتكقيت االنتخابات بالنسبة لمدكؿ الخارجية مف النزاعات الع (13

 كالتي ىي في مرحمة انتقالية إلى الديمقراطية كالسمـ؛
 

تقديـ تقارير منتظمة عف تنفيذ ىذا المقرر إلى المؤتمر مف خبلؿ المجمس  يطمب من المفوضية .4
 التنفيذم.
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ASSEMBLY/AU/DEC.593 (XXVI) 

 

 

 مقرر
 بشأن قمة االتحاد األفريقي االستثنائية

 سالمة البحرية والتنمية في أفريقياالمن و األحول 
 
 المؤتمر: إن

بشأف تقرير مجمس السمـ كاألمف ككضع السمـ ، ASSEMLY/AU/DEC.583(XXV)بمقرره يذكِّر  .1
المتعمقة بالقمة  22جنكب أفريقيا، كخاصة الفقرة في جكىانسبيرج،  المعتمدكاألمف في أفريقيا 

 كمي، تكجكفي ل سبلمة البحرية كالتنمية في أفريقياالمف ك األاالستثنائية لبلتحاد األفريقي حكؿ 
عقدىا في جكىانسبيرج، جنكب أفريقيا في  قرردكرتو العادية الخامسة كالعشريف المخبلؿ كالمعتمد 

 ؛2016يكليك 
 ؛االستثنائية المقرر عقدىا في لكمي، تكجك، لمقياـ بتحضيرات كافية ىذه القمة أجيؿبتيحيط عمما  .2
 ةعمى أف تككف مسبكقة بدكر  ؛، تكجكفي لكمي 3600 أكتوبر 02في  عقد القمة المذككرةيقرر  .3

 ؛الممثميف الدائميف كالمجمس التنفيذم مجنةتحضيرية ل
الخبراء الحككمييف، في عممية بحث ىذه  مف المفكضية اإلسراع بالتحضيرات بالتعاكف مع يطمب .4

سبلمة البحرية المف ك حكؿ األأفريقي المسألة، بما في ذلؾ الكثائؽ ذات الصمة، بغية اعتماد ميثاؽ 
 ؛ خبلؿ القمة المذككرة كالتكقيع عميونمية كالت

في ىذا الصدد، بعرض الحككمة التكجكلية استضافة اجتماع المجنة الفنية المتخصصة يرحب  .5
 ؛المعنية

الدكرة العادية القادمة المقرر عقدىا في مف المفكضية رفع تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى يطمب  .6
 .مف خبلؿ المجمس التنفيذم 2016يكليك 

- 

 



ASSEMBLY/AU/DEC.594 (XXVI) 

 مقرر
 ( عضوًا في مجمس السمم واألمن لالتحاد األفريقي،02بشأن انتخاب خمسة عشر )

 4EX.CL/95 (XXVIII)الوثيقة 

 إن المؤتمر:
( عضكان في مجمس السمـ كاألمف لبلتحاد 15بتقرير المفكضية عف انتخاب خمسة عشر ) يحيط عمماً  .1

 األفريقي؛
( التالية أسماؤىـ لكالية مدتيا ثبلث 5فريقي الخمسة )أعضاء مجمس السمـ كاألمف لبلتحاد األ ينتخب .2

 ؛2016 أكؿ أبريؿسنكات اعتباران مف 
 إقميـ الكسط الككنغك )جميكرية(  . 1
 إقميـ الشرؽ   كينيا . 2
 إقميـ الشماؿ   مصر . 3
 إقميـ الجنكب   زامبيا . 4
 إقميـ الغرب   نيجيريا . 5

 أكؿ أبريؿ( لكالية مدتيا سنتاف اعتباران مف 10شرة )أعضاء مجمس السمـ كاألمف الع ينتخب أيضاً  .3
 ؛2016

 إقميـ الكسط    بكركندم .1
 تشاد .2
 إقميـ الشرؽ   ركاندا .3
 أكغندا  .4
 إقميـ الشماؿ   الجزائر  .5
 إقميـ الجنكب   بكتسكانا  .6
 جنكب أفريقيا  .7
 إقميـ الغرب   النيجر  .8
 سيراليكف  .9
 تكجك .10

 
-



ASSEMBLY/AU/DEC.595 (XXVI) 

 مقرر
 األفريقية لمخبراء حول حقوق الطفل ورفاىيتو،( في المجنة 0بشأن انتخاب عضو واحد )

 5EX.CL/95 (XXVIII)الوثيقة 
 

 :ؤتمرإن الم
( في المجنة األفريقية لمخبراء حكؿ حقكؽ 1بتقرير المفكضية عف انتخاب عضك كاحد ) يحيط عمماً  .1

 الطفؿ كرفاىيتو؛
( 5لكالية مدتيا خمس ) العضك التالي في المجنة األفريقية لمخبراء حكؿ حقكؽ الطفؿ كرفاىيتو ينتخب .2

 سنكات:
 

 البمد االسم
 موريتانيا  الممقب أحميادهمحمد ولد أحمدو 

 
- 
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 مقرر
 بشأن موعد ومكان انعقاد الدورة العادية السابعة والعشرين

 3600يو للمؤتمر االتحاد األفريقي في يو 
 

 :إن المؤتمر
دية السابعة كالعشريف لمؤتمر االتحاد األفريقي لجميكرية ركاندا لعرضيا استضافة الدكرة العا يجدد تقديره .0

 ؛2016في يكليك 
الي، جكيفي مؤتمر المقرر تنظيميا كالعشريف لمسابعة الدكرة العادية ال انعقاد تاريخأف يككف  يقرر .2

 كما يمي: ركاندا، 
 ؛2016 يكليك 12 - 10 مفممثميف الدائميف: لمجنة الف ك الدكرة العادية الثانية كالثبلث (1)
 ؛2016 كليكي 15 - 13 مفعشركف لممجمس التنفيذم: كال ة العادية التاسعةالدكر  (2)
 .2016يك ليك  18 ك 17يكمي : مؤتمرف لمك السابعة كالعشر الدكرة العادية  (3)

مف المفكضية، بالتشاكر الكثيؽ مع جميكرية ركاندا، القياـ بجميع الترتيبات البلزمة لعقد الدكرة  يطمب .3
 مؤتمر كاالجتماعات التحضيرية بنجاح.العادية السابعة كالعشريف لم

- 
 



ASSEMBLY/AU/DEC.597 (XXVI) 

Page 1 

 
 مقرر

 ووأساليب عمم ة االتحاد األفريقيقمترشيد مؤتمرات بشأن 

 إن المؤتمر:

 بما يمي: يحيط عمما .1

كترشيد مؤتمرات عمؿ االتحاد األفريقي أساليب مقارنة حكؿ الدراسة العف المفكضية تقرير  (1
التي كافؽ  تنفيذ تكصياتياكالمفكضية الدكؿ األعضاء  مف يطمبك ،فريقياالتحاد األ قمة

 ؛عمييا المؤتمر

تنفيذ حكؿ  2016يناير  25ك 24يكمي ميكيمي خمكة المجمس التنفيذم المنعقدة في نتائج  (2
 ؛2063أجندة 

 :ما يمي يقرر .2

لمتعجيؿ قانكنية أداة يصبح حتى لبلتحاد األفريقي القانكف التأسيسي  ضاكاستعر مراجعة  -1
 ؛عممية التكامؿ في القارةبك  ياميقكتع ياكتسييم بالفعالية

التكقيع كالتصديؽ عمى بركتكككؿ القانكف بتعجيؿ اللى إجميع الدكؿ األعضاء  دعكة -2
فريقي كالبركتكككؿ بشأف التعديبلت عمى األرلماف البالتأسيسي لبلتحاد األفريقي المتعمؽ ب

اإلنساف كذلؾ  البركتكككؿ المتعمؽ بالنظاـ األساسي لممحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ
 .؛ارلتعميؽ التكامؿ في الق

ة يالسياسآلثارىا تحميؿ مسبؽ لعممية إخضاع البنكد المقترحة مف الدكؿ األعضاء  -3
أجيزة صنع السياسة  قبؿ تقديميا إلىالمفكضية تقـك بيا كالقانكنية كالمالية كالييكمية 

مة ممارسة لممفكضية مكاصينبغي فقط.  مكضكع السنةبتككف ذات صمة أف كينبغي 
أيضا اآلثار  أجيزة صنع السياسة، أخذان في االعتبار جدكؿ أعماؿإعداد في مسؤكليتيا 

 القانكنية كالييكمية كالمالية البلزمة؛
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 قد قاـ بتحسيفنظران إلى أف االتحاد األفريقي  حؿ لجنة الصياغة الكزارية بشكميا الحالي -4
تقـك لجنة الممثميف التي  مقرراتلامشاريع المفكضية مع اقتراح  صنع القرارل توعممي

 ؛المجمس التنفيذممف خبلؿ  الدائميف ببحثيا قبؿ تقديميا إلى المؤتمر
مثميف مالتابعة لمجنة الكثائؽ التفكيض ك لقكاعد كالمعايير ابشأف عمؿ المجنة الفرعية تسريع  -5

اجيا في إلدم كترشيد مؤتمرات القمةأساليب العمؿ مؤتمر بشأف مقررات ال ليشمؿالدائميف 
 ؛المنقحة الداخمية قكاعد اإلجراءات

االتحاد  مؤتمرات قمةمقررات تنفيذ  يطمب مف المفكضية كضع خارطة طريؽ بشأف -6
إلى قدـ تالتي  قرراتمبشأف تنفيذ ال األداء، بما في ذلؾ استخداـ نيج بطاقة األفريقي
 ؛مف خبلؿ المجمس التنفيذم المؤتمر

تقديـ التماس مباشر إلى المحكمة مف بلحات، ىذه اإلصمف خبلؿ ، فرادتمكيف األ -7
ما داـ ىؤالء األفراد إلى صادرة عف أجيزة صنع السياسة قررات المتنفيذ البشأف األفريقية 

دكؿ أعضاء كأطراؼ في البركتكككؿ المرفؽ بالميثاؽ األفريقي لمحقكؽ اإلنساف كالشعكب 
عمى أف تككف ىذه الدكؿ قد بشأف إنشاء المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، 

 .مف البركتكككؿ 36قضايا كفقان لممادة لتمقي مثؿ ىذه ال قبمت اختصاص المحكمة
 
مف خبلؿ مؤتمر لاقرر إلى معف تنفيذ ىذا المنتظمة رير اـ تقيتقد المفوضيةيطمب من  .3

 المجمس التنفيذم.

- 
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 مقرر

 ،يقياالسمم واألمن في أفر  وضعو مجمس السمم واألمن  ةبشأن أنشط
 ASSEMBLY/AU/2 (XXVI)الوثيقة 

 

 :إن المؤتمر
 بتقرير مجمس السمـ كاألمف عف أنشطتو ككضع السمـ كاألمف في أفريقيا؛ يحيط عمما .1
دعما لتعزيز السبلـ تبذليا أنو عمى الرغـ مف الجيكد الدؤكبة التي ال تزاؿ أفريقيا  يالحظ مع القمق .2

يفة كاإلرىاب كعكامؿ عدـ االستقرار األخرل، بما في ذلؾ الصراعات العن، إال أف كاألمف كاالستقرار
تفشي األمراض كتغير المناخ، ال تزاؿ تشكؿ تيديدات خطيرة عمى التكازنات االجتماعية كاالقتصادية 

 ؛كالسياسية في قارتنا
 يفيقير لممدنييف األفحماية أفضؿ تحقيؽ الحاجة إلى اتخاذ إجراءات كقائية أكثر حزما ل يؤكد مرة أخرى .3

، كفقا لؤلحكاـ ذات الصمة مف العنؼ جميع أنكاع عفالناجمة  الكخيمة العكاقب اإلنسانية في مكاجية
 ؛لبلتحاد األفريقي كالقانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي ـ كاألمفبركتكككؿ بشأف إنشاء مجمس السمال

أكتكبر  25 في لرئاسية،نجاح إجراء االنتخابات ابالتطكرات الجديدة المسجمة في ككت ديفكار ب رحبي .4
عمى نحك يعزز عممية المصالحة لتعميؽ  جيكدىامى مكاصمة عالسمطات اإليفكارية  شجعيو ، 2015
ستعداد النتخابات في غينيا، ككذلؾ االا تنظيـ حانجبالمؤتمر  ويرحب. السبلـ في الببلد مستداـبشكؿ 

الفاعمة، بركح مف الكحدة ياسية الس العناصرلفا ككندم لمعمؿ مع جميع أالذم أعرب عنو الرئيس 
إعبلف نياية كباء اإليبكال في غينيا، بعد ليبيريا كسيراليكف، مما يشكؿ خطكة بالمؤتمر  ويرحب. الكطنية

جميع الذيف ساىمكا في ىذا االنتصار الميـ ضد تفشي بالمؤتمر  ويشيد. حاسمة في مكافحة ىذه اآلفة
المؤتمر المجتمع  ويناشد. ىذه المعركة ة فيالشخصيكتيا لمشار  ة المفكضيةااليبكال، كال سيما رئيس

 ؛كاالقتصادمي االجتماع تعاشاالن ىا لتحقيؽلمبمداف المتضررة في جيكد تعزيز دعمولالدكلي 
لممرحمة بلستكماؿ المثالي لالفاعمة السياسية كالمجتمع المدني في بكركينا فاسك  الشعب كالعناصر يينئ .5

السمطات الجديدة بالمؤتمر  ويرحب. الرغـ مف التحديات العديدة طكاؿ العمميةفي بمدىـ، عمى  االنتقالية
لرئيس االنتقالي، باالمؤتمر  ويشيد. لبكركينا فاسك، ركش مارؾ كريستياف كابكرمكال سيما الرئيس الجديد 

ناشد كيبدياه. أالذم كالصمكد  ةلكثير ا متضحياتزيدا ل ميشيؿ كافاندك، كرئيس الكزراء، ياككبا إسحاؽ
لصالح بكركينا فاسك  كافيالفكرم الدعـ لتقديـ ال المؤتمر بقكة الدكؿ األعضاء كالمجتمع الدكلي

المؤتمر مف  ويطمب. عمى المدل الطكيؿ، كالمساىمة في تكطيد الديمقراطية كسيادة القانكف ىاكاستقرار 
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في إطار  لنظر، اتحدةكاألمـ المالمجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا  ، بالتشاكر معمفكضيةال
المجتمع الدكلي في  قكم فيدعـ  ، في طرؽبكركينا فاسكفي االنتقاؿ كمكاكبة لدعـ الفريؽ الدكلي 
 بلتفاؽ عمى اآللية األنسب ليذا الغرض؛لبكركينا فاسك 

السياسية الممغاشية عمى  العناصر حثيو ة في الكضع السياسي في مدغشقر، بالتطكرات اإليجابي يرحب .6
. لحكـفي مجاؿ امجاؿ االجتماعي كاالقتصادم الالجيكد المبذكلة في ك  المكاسبة مف أجؿ تعزيز المثابر 

 2016قرر عقدىا في يكليك في المائدة المستديرة المالمشاركة الفعالة المؤتمر المجتمع الدكلي  يناشدو 
. التنمية في الببلد نعاشلتعزيز االستقرار السياسي كا   دعـ الجيكد التي تبذليا حككمة مدغشقر ةكاصممك 

حسف سير االنتخابات المقرر إجراؤىا في في جزر القمر عمى  الفاعمةالعناصر المؤتمر جميع  ويحث
اتحاد جزر القمر عمى طريؽ المصالحة  حققيا، مف أجؿ تعزيز المكاسب اليامة التي 2016

الميثاؽ األفريقي  كخاصة، التزاـ االتحاد االفريقي، عمى أساس أدكاتيا ذات الصمة ويؤكدكاالستقرار، 
المؤتمر  يدعوو في إنجاح العممية االنتخابية.  النشطةعمى المساىمة ك لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ، 

 ؛كلمتنمية طكيمة األجؿ لجزر القمرالمجتمع الدكلي لممساعدة في تعبئة المكارد البلزمة ليذا الغرض، 
أصحاب جميع  إبداء عمى ضركرة ويشدد، 2016رؤية بالتقدـ المحرز في الصكماؿ نحك تحقيؽ  يرحب .7

اإلرادة السياسية البلزمة ككحدة اليدؼ، مف أجؿ تعزيز التقدـ المحرز  يفالصكمالي يفساسياأل المصمحة
فراد األبجميع  المؤتمر يشيدو . إجراء االنتخاباتبالتي ستبمغ ذركتيا ك  بنجاح كاختتاـ العممية الجارية
البمداف المساىمة بالقكات/الشرطة  ، ككذلؾفي الصكماؿ عثة االتحاد األفريقيبلالعسكرييف كالمدنييف 

الدعـ الكافي لمبعثة لتمكينيا مف أداء  تعبئة ويطمبالتزاميـ كالتضحيات التي بذلت حتى اآلف، مكاصمة ل
مع لؾ تمشيا ، كذميسكـضركرة تعزيز القيادة كالسيطرة لؤلعمى  مجدداالمؤتمر  ويؤكد. كاليتيا كاممة

. ، باعتباره عامبل حاسما في ضماف فعالية البعثةالمنسؽك  المنقحلمفيـك العمميات األحكاـ ذات الصمة 
البلـز لحككمة  عف امتنانو لممجتمع الدكلي كيحث أعضاؤه عمى مكاصمة تقديـ الدعـ ويعرب المؤتمر

 ويدعو إلىاني السائد، إزاء الكضع اإلنس بالغقمقو الالمؤتمر  جددويالصكماؿ الفدرالية كمؤسساتيا 
 ؛االستجابة اإلنسانيةزيادة 

ثيكب كرر اإلعراب عن قمقوي .8 عمى  المفكضية يحثو يا، إزاء استمرار الجمكد في عممية السبلـ بيف إرتريا كا 
إلى  المؤتمر دعووياثمة. اتخاذ المبادرات البلزمة لمساعدة الطرفيف عمى التغمب عمى التحديات الم

رتريا، كذلؾ تمشيا مع األحكاـ ذات  إثيكبياة إلى تسييؿ تطبيع العبلقات بيف مكاصمة الجيكد الرامي كا 
 ؛ASSEMBLY/AU/DEC.583(XXV)لمقرر المؤتمر الصمة 
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لجيكد فريؽ التنفيذ الرفيع المستكل لبلتحاد األفريقي حكؿ السكداف كجنكب  ؤكد من جديد دعموي .9
 كاليتيك تحقيؽ كقؼ القتاؿ في دارفكر ؾ يدؼ إلى تيسير حكار كطني شامؿ، ككذلكالذم ي السكداف

 لمتغمب عمىأبدتو األطراؼ االستعداد الذم  بارتياحمؤتمر ال الحظوي. جنكب كردفاف كالنيؿ األزرؽ
بداء كا  فريؽ التنفيذ الرفيع المستكل لبلتحاد األفريقي  كيحثيا عمى مكاصمة التعاكف التاـ مع اخبلفاتي

في إقميـ اثمة إلى بذؿ جيكد متجددة نحك التصدم لمتحديات الممؤتمر لا دعووي. اإلرادة السياسية البلزمة
يكناميد( في الفي دارفكر ) فريقياألالتحاد امعممية المختمطة لؤلمـ المتحدة/ل ويكرر دعمودارفكر، 

 ؛ااالضطبلع بكاليتي
فريؽ لؾ ككذاد( كغيره مف زعماء المنطقة، جياإللمتنمية ) المشتركة رئيس الييئة الحككميةب يشيد .10

ية ، لما بذلكه مف جيكد متكاصمة في تسييؿ تكقيع اتفاقالمشتركةمييئة الحككمية ل المبعكثيف الخاصيف
فريقي لجنكب الممثؿ السامي لبلتحاد األمؤتمر بال شيدوي. الصراع في جنكب السكدافبشأف تسكية 

جنكب السكداف ة بنيبلتحاد األفريقي المعل المستكل ةالرفيعة المخصصالمجنة السكداف، كأعضاء 
كضع الصيغة النيائية  ، لمساىمتيـ فيببلس--اإليجادأعضاء في آلية كالذيف ىـ كالشركاء الدكلييف 

لجيكده في دعـ  المشتركة كالتقييـصد رئيس لجنة الر بكذلؾ المؤتمر  ويشيدييا. كالتكقيع عمية بلتفاقل
دعـ االتحاد  اجددمالمؤتمر  ويؤكدية. اقبلتفلجنكب السكداف نحك التنفيذ الكامؿ في أصحاب المصمحة 

 السكدافجنكب جميع أطراؼ  ويدعو كرئيس لجنة الرصد كالتقييـ المشترؾ ،يةاالفريقي الكامؿ لبلتفاق
لجنة االتحاد األفريقي لتقصي الحقائؽ في جنكب  أعضاءمؤتمر ال ينئوي. لى االلتزاـ بدقة بأحكامياإ

مجمس السمـ كاألمف  بياف لتنفيذ عرب عن تأييده الكامليو ، ـكاليتي في أداءالذم أبدكه  لبللتزاـالسكداف 
PSC/AHG/COMM.1(DXXVII)   ناشدوي. 2015سبتمبر  26في  اجتماعو المنعقدالصادر عف 

 ؛تعزيز الدعـ اإلنساني لتخفيؼ معاناة السكاف المتضرريف المؤتمر
البمديف عمى تجديد جيكدىما مف أجؿ  ويشجعاإليجابية بيف السكداف كجنكب السكداف بالمقاربة يرحب  .11

التعاكف كخاصة فيما يتعمؽ بالمسائؿ العريضة كاألمنية كاالستفادة التامة مف دكر  ةالتنفيذ الفعاؿ التفاقي
المؤتمر عمى ضركرة كفاء  ويشددالتسييؿ الذم يقكـ بو فريؽ االتحاد األفريقي رفيع المستكل لمتنفيذ 

حكؿ أبيي ككذلؾ منح زخـ جديد لمجيكد الرامية إلى معالجة  2011يكنيك الطرفيف بالتزاماتيا باتفاقية 
نداءه إلى المجتمع الدكلي لتقديـ الدعـ البلـز لمنيج  ويكرر المؤتمرالكضع النيائي في المنطقة 

المشترؾ كذلؾ مف أجؿ مساعدة السكداف كجنكب السكداف عمى تحقيؽ رؤيتيما المشتركة لدكلتيف 
ا إلى جنب في سبلـ، تعمبلف معا بخصكص المسائؿ ذات االىتماـ المشترؾ. قابمتيف لمعيش جنب
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كذلؾ فريؽ التنفيذ الرفيع المستكل لبلتحاد األفريقي عمى مكاصمة جيكده المثالية دعما  ويشجع المؤتمر
 لمبمديف مف أجؿ تحقيؽ رؤيتيما المشتركة لمنطقة يسكدىا السبلـ كاألمف؛

رية مف أجؿ تعزيز نيج إقميمي شامؿ في مكاجية تحديات السمـ كاألمف دعمو لمجيكد الجا مجدداً  يؤكد .12
كاالستقرار كالتنمية في منطقة القرف األفريقي كذلؾ دعما لجيكد الييئة الحككمية المشتركة لمتنمية، 

 كيشجع فريؽ التنفيذ الرفيع المستكل لبلتحاد األفريقي عمى التعجيؿ بجيكده في ىذا الصدد؛
انعداـ األمف كمستكل إزاء المأزؽ السياسي المستمر في بكركندم  وقمق بالغ كرر اإلعراب عني .13

كاقتصادية بما في ذلؾ النزكح الداخمي لؤلفراد كتدفؽ البلجئيف  إنسانيةأدم إلى أزمة ما كالعنؼ م
ىناؾ مشكمة عميقة الجذكر في بكركندم كأف حككمة أف عمى  يؤكدو . إلى البمداف المجاكرة

 يشدد أيضاً تنكر ىذا الكاقع ألف ذلؾ ليس في صالح ىذا البمد كال المنطقة.  البكركندم يجب أ
عمى أف ىناؾ حاجة إلى حكار بكركندم شامؿ كيحث جميع أصحاب المصمحة البكركندييف إلى 
االستجابة غير المشركطة كبدكف تأخير لنداء الكسيط إلى مكاصمة الحكار في أركشا، تنزانيا. 

ذم قدمتو حككمة بكركندم إلى مفكضية االتحاد األفريقي حكؿ تحديات كيحيط عممان بالطمب ال
األمف التي تكاجو بكركندم في حدكدىا ككذلؾ القمؽ مف االنتشار غير المشركع لؤلسمحة 
كتيريبيا كالميمشيات كالجماعات المسمحة في البمد التي يتـ تجريدىا عف أسمحتيا كتحريميا 

عف  إرساؿ كفد رفيع المستكل . ويقررادة األمف ليذا البمدكجزء مف الجيكد الرامية إلى استع
باإلضافة إلى األطراؼ إلى بكركندم لمتشاكر مع الحككمة  مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات

الحكار الشامؿ كمساىمة االتحاد األفريقي في تحقيؽ استقرار الكضع حكؿ البكركندية األخرل 
نياء األزمة البكرندية.  كا 

أىمية التنفيذ الفعاؿ لبلتفاؽ اإلطارم لمسبلـ كاألمف كالتعاكف في جميكرية  يؤكد من جديد .14
ويرحب ، بما في ذلؾ تنشيط ىياكؿ الحكـ، حرزبالتقدـ الم رحبيو الككنغك الديمقراطية كالمنطقة، 

التي قدمتيا خمكة لتكصيات عمى اآللية الرصد اإلقميمية السادس  بمكافقة االجتماع المؤتمر أيضا
تحييد القكل السمبية في شرؽ جميكرية ضركرة التعجيؿ ب مؤتمرالكرر وي. ي ىذا الشأففنيركبي 

جماعة اإلرىابية التي بما في ذلؾ القكات الديمقراطية لتحرير ركاندا كال الككنغك الديمقراطية
قكات الديمقراطية المتحالفة كذلؾ بدعـ مف بعثة األمـ المتحدة لتحقيؽ االستقرار في تعرؼ ب
تنفيذ بإلسراع  عمى اجميع األطراؼ المعنية  ويحث المؤتمرة الككنغك الديمكقراطية. جميكري

 23لحركة ـ ممقاتميف السابقيفلالعفك  منح مسألةفي إعبلف نيركبي، كال سيما في ضكء التأخير 
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عادتيـ إلى  ؤكد وي .مع األخذ في االعتبار قد تـ العفك عنو جميكرية الككنغك الديمقراطيةكا 
لمقرر استثمارات القطاع الخاص في منطقة البحيرات الكبرل، حكؿ دعمو لممؤتمر  المؤتمر

في  الدائميف لتعزيز السمـ كاألمف أساسياباعتباره عنصرا  2016عقده في كينشاسا في فبراير 
 تمؾ المنطقة؛

في  2015ديسمبر  فيبنجاح االستفتاء عمى الدستكر كاالنتخابات الرئاسية التي جرت  رحبي .15
كيحث المؤتمر الجيات المعنية في جميكرية أفريقيا الكسطى عمى . كرية أفريقيا الكسطىكجمي

، عمى النحك المتفؽ 2016مارس  31 بحمكؿ العممية االنتقاليةالستكماؿ مكاصمة العمؿ بحـز 
في  2015نكفمبر  25 لدكؿ كسط أفريقيا المنعقدة في االقتصاديةمجمكعة عميو في قمة ال

تيـ التزاميـ كمساعدعمى عف امتنانو لبمداف المنطقة كالشركاء الدكلييف  مؤتمرالويعرب . ليبرفيؿ
لحككمة لتمكيف اإلى حشد المكارد البلزمة  ويدعوجميكرية أفريقيا الكسطى متعددة األكجو لال
سير العمؿ في الدكلة ك  مكاجية تحديات الكضع اإلنسانيمف االنتخابات المنبثقة عف جديدة ال

 الممثؿ الخاص لبلتحاد األفريقيب ويشيد المؤتمر. ؿ تقديـ الخدمات األساسيةكخاصة في مجا
التي قاـ بيا األنشطة البعثة الدكلية لدعـ أفريقيا الكسطى بقيادة أفريقيا عمى المبادرات ك  رئيسك 
دعـ جيكد السمطات االنتقالية لمعكدة إلى النظاـ الدستكرم كتحقيؽ االستقرار في جميكرية ل

 ؛لكسطىأفريقيا ا
بفضؿ الجيكد المبذكلة لممقاكمة  جيش الربمكافحة  بالتقدـ المحرز حتى اآلف في أيضاً  يرحب .16

أف جيش  ويالحظ في إطار مبادرة التعاكف اإلقميمي مف أجؿ القضاء عمى جيش الرب لممقاكمة
ساىمة لبمداف الممؤتمر باال شيديو . شكؿ تيديدا خطيرا لمسكاف المدنييفال يزاؿ يالرب لممقاكمة 

عمى مكاصمة جيكدىا كالكفاء بتعيداتيا  ويحثيا اعمى جيكدى العمؿ اإلقميميفريؽ بقكات في 
المشاكرات التي أجريت مع أصحاب المصمحة ب ويرحب المؤتمر. تعزيز القكات التي يتـ نشرىاب

لى إجميع الشركاء  دعويو الدكلييف لتعزيز التنسيؽ في عمميات مكافحة جيش الرب لممقاكمة، 
تيديدات التي تمثميا مقضاء عمى الللمجيكد التي يقكدىا االتحاد األفريقي ـ مكاصمة كتعزيز دعمي

 ؛ىذه المجمكعة
جيكد المتعدد الجنسيات ككذلؾ في فريؽ العمؿ المشترؾ بالتقدـ المحرز في تفعيؿ  أيضايرحب  .17

المثابرة في جيكدىا بمداف المنطقة عمى  ويشجع المؤتمر. جماعة بككك حراـ اإلرىابية مكافحة
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بالمفكضية  ويشيد المؤتمر. المتعدد الجنسياتفريؽ العمؿ المشترؾ كتعزيز تعاكنيا في إطار 
المتعدد الجنسيات، بما في ذلؾ فريؽ العمؿ المشترؾ  تفعيؿلدعـ  لخطكات المتخذةعمى ا

لمدكؿ  نانوعن امتويعرب المؤتمر . 2016فبراير  1ممانحيف المقرر عقده في ل القادـ مؤتمرال
 ويدعوالمتعدد الجنسيات لفريؽ العمؿ المشترؾ  لدعـ المقدـعمى الشركاء الدكلييف األفريقية كا

لحاؽ اليزيمة بجماعةدكلية اللتعبئة إلى تكثيؼ ا حراـ اإلرىابية كمساعدة بككك  إلضعاؼ كا 
رتكبيا تتي التي تستضيؼ البلجئيف الفاريف مف الفظائع الالسكاف المتضرريف مف ىذه اليجمات 

مرة أخرل عمى ضركرة استكماؿ العمميات العسكرية  المؤتمرؤكد يو . اإلرىابيةاعات ىذه الجم
قميمية مستدامة عمى أساسكاألمنية ضد جماعة بككك حراـ اإلرىابية  كذلؾ  جيكد كطنية كا 

فرص العمؿ فضبل عف ضماف حماية حقكؽ تكفير تحسيف سبؿ العيش كتعزيز التعميـ ك ل
 النساء كالفتيات؛ حقكؽكال سيما اإلنساف، 

مف  المؤسسية لؤلزمة حؿ نيائي إيجادعمى  السياسيةكالطبقة  بيساك غينياالرئيس لدكلة  يحث .18
االقتصادم  النتعاشالمتمثمة في ا المجاالت ذات األكلكية الشركع فيتمكيف البمد مف أجؿ 

مكافحة اإلفبلت مف  مجاؿ في اإلصبلحات البلزمة تنفيذعف طريؽ تكطيد السبلـ كاالجتماعي ك 
أىمية  عمى يؤكد المؤتمرو . كاألمفقطاع الدفاع خاصة إصبلحات كالمصالحة الكطنية ك  العقاب
مكضع  المكاد تكضيحلمراجعتو ألف مف شأف تمؾ العممية  عن تأييده ويعربالدستكر  احتراـ

 لممصالحة ـ مؤتمرتنظي كعممية بلستقرارلميثاؽ إعداد  مؤتمريؤيد الو التفسيرات المتباينة. 
 الكطنية؛

 ،ة عف التكقيع عمى اتفاؽ السبلـ كالمصالحة في مالي كالشركع في تنفيذهبثقنملدينامية الباب حير  .19
أطراؼ  المؤتمر ويشجععمى الحاجة إلى التكصؿ إلى سبلـ مستداـ في إقميـ الساحؿ ككؿ.  ويشد د

نفيذ االتفاؽ في إطار لجنة متابعة مالي عمى مكاصمة جيكدىا بشكؿ صاـر كبكؿ حسف نية مف أجؿ ت
 17رحبت بالتقدـ المحرز أثناء اجتماعيا الرفيع المستكل المنعقد في الجزائر العاصمة يكمي  االتفاؽ

المجتمع الدكلي عمى مكاصمة تكثيؼ دعمو لمجيكد الجارية، ال  ويحث المؤتمر. 2016يناير  18ك
ويعرب عن تو الشديدة لميجمات اإلرىابية ضد مالي، إدان ويؤكد المؤتمر من جديدسيما الدعـ المالي. 

إنشاء قكة تدخؿ في شماؿ مالي، حسبما قرره القياـ بيا مف أجؿ مشركع لبعثة التقييـ المقرر  تقديره
 4إلى  2، مالي مف المنعقد في باماككلمبمداف المشاركة في عممية نكاكشكط اجتماع كزراء الدفاع 

لبعثة األمـ المتحدة المتكاممة المتعددة األبعاد  دعمو ن جديدويؤكد المؤتمر م. 2015سبتمبر 
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تضافر الجيكد اإلقميمية في مكاجية عمى ضركرة  شدديو الستقرار مالي كلمبمداف المساىمة بقكات. 
التيديدات العالمية التي تشكميا ظاىرة اإلرىاب كالتعجيؿ بتنفيذ مبادرات التنسيؽ في سياؽ عممية 

إلرىاب في امكافحة  عزيزخمسة لمساحؿ كخاصة عممية إنشاء قكة تدخؿ سريع لتنكاكشكط كمجمكعة ال
تقديـ الدعـ الكامؿ لمجمكعة الخمسة لمساحؿ في  ويطمب من المفوضيةعمكمان. كالساحؿ شماؿ مالي 

إلى الشركاء الدكلييف لتعزيز دعميـ لبمداف الساحؿ  ويوجو المؤتمر نداًء مم حاً إطار تحقيؽ ىدفيا. 
االقتصادية الناجمة عف تدىكر ك  تزاؿ تكاجو تيديدات خطيرة لمسمـ كاألمف كالنتائج االجتماعية التي ال

مف المفكضية إجراء المشاكرات الضركرية مف أجؿ عقد  يطمب المؤتمرالبيئة. كفي ىذا الصدد، 
د األفريقي المشتركة لبلتحا عايةالمؤتمر الدكلي حكؿ السمـ كالتنمية في الساحؿ، الذم سيعقد تحت الر 

 ؛كعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقياكاألمـ المتحدة كالمجم
أربعة عقكد طكيمة في الصحراء الغربية، داـ دعكة االتحاد األفريقي إليجاد حؿ مبكر لمنزاع الذم  يؤكد1 .20

مجمس األمف الدكلي أف يتحمؿ مسؤكلياتو كاممة  يناشد المؤتمرو شرعية الدكلية. مع االحتراـ الكامؿ لم
يكفر حؽ تقرير مما  ي ىذا الصدد، كذلؾ بيدؼ تحقيؽ حؿ دائـ كعادؿ كسياسي يقبمو الطرفافف

يؤكد و المصير لشعب الصحراء الغربية، في سياؽ ترتيبات تتماشى مع مبادئ كمقاصد األمـ المتحدة. 
المصير دعكتو إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بشأف تحديد مكعد إلجراء استفتاء لتقرير  المؤتمر

لشعب الصحراء الغربية ككذلؾ لحماية سبلمة الصحراء الغربية بكصفيا إقميما غير متمتع بالحكـ 
ككذلؾ معالجة كضع حقكؽ الذاتي مف أم عمؿ قد تسعي لتقكيضو، بما في ذلؾ مكاردىا الطبيعية. 

لعاـ لؤلمـ التأخير في زيارة األميف ا ويشجب المؤتمراإلنساف في األراضي المحتمة كالمخيمات، 
المتحدة لؤلراضي كيدعك إلى قياـ باف كي مكف بزيارة مبكرة لممنطقة لمتعجيؿ بإيجاد حؿ سممي لمنزاع، 

 30دكرتو العادية الرابعة كالعشريف المنعقدة في أديس أبابا يكمي  صادر عفاإلعبلف ال المؤتمريؤكد و 
مة مقرىا سكيسرا، الجتماع في المتعمؽ بعقد منتدل كرانس مكنتانا، كىي منظك  2015يناير  31ك

مدينة الداخمة المحتمة في غرب الصحراء. كحتي تعقد ىذه الييئة حدثا مماثبل في اإلقميـ، في عاـ 
جميع الدكؿ األعضاء  ويناشد ،أف تكؼ عف ىذا النشاطإلى كرانس مكنتانا  ويدعو المؤتمر، 2016

حدث أم مقاطعة للفاعمة ذات الصمة ا عناصركمنظمات المجتمع المدني األفريقية كغيرىا مف ال
 ؛ مماثؿ

ما يمـز مف المساعدة الفنية  تقديـالمجتمع الدكلي إلى  ويدعو ،بتكقيع االتفاؽ السياسي الميبي يرحب .21
جميع أيضًا  المؤتمر يدعوو  ،كاألمنية كالمساعدة في مكافحة اإلرىاب لحككمة الكفاؽ الكطني الجديدة

                                                           
1
 تحفظات من طرف كل من جزر القمر، كوديفوار والسنغال   
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 ويقررأف يفعمكا ذلؾ عمى جناح السرعة.  ،يصدقكا عمى االتفاؽ أصحاب المصمحة الميبية الذيف لـ
إنشاء لجنة رفيعة المستكل لرؤساء الدكؿ كالحككمات كما تـ االتفاؽ عمى ذلؾ في بياف اجتماع مجمس 

لتمكيف االتحاد األفريقي مف تقديـ مزيد مف الدعـ الفعاؿ  2014سبتمبر  23السمـ كاألمف المنعقد في 
لمصالحة في ليبيا كتعزيز نتائج مبادرات البمداف المجاكرة الرامية إلى إنياء األعماؿ لجيكد السمـ كا

العدائية كتحقيؽ المصالحة الكطنية. كتتككف المجنة كما يمي كيضـ الممثؿ السامي لرئيسة المفكضية 
الجابكف،  : رئيس جميكرية جنكب أفريقيا، رئيس جميكرية مكريتانيا اإلسبلمية، رئيس جميكريةإلى ليبيا

كيطمب مف المفكضية كؿ . رئيس جميكرية النيجر، رئيس كزراء جميكرية إثيكبيا االتحادية الديمقراطية
الدعـ البلـز لمجنة الرفيعة المستكل لتمكينيا مف أداء مياميا كرفع تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى 

 ؛السمـ كاألمفمس مف خبلؿ مج 2016الدكرة العادية القادمة المقرر عقدىا في يكليك 
بتقرير الفريؽ المستقؿ الرفيع المستكل عف عمميات السبلـ كالتقرير البلحؽ لؤلميف العاـ  أيضايرحب  .22

اجتماعو الػ  خبلؿلمبياف الذم اعتمده مجمس السمـ كاألمف  ويعرب عن تأييده الكامللؤلمـ المتحدة 
لتي أجرتيا المفكضية مع األمانة العامة بالمشاكرات ا يرحب المؤتمر أيضاو المنعقد في نيكيكرؾ.  547

ضركرة استكماؿ إطار االتحاد األفريقي  ويؤكدلؤلمـ المتحدة كأعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة 
التزاـ االتحاد األفريقي  يؤكد المؤتمرو كاألمـ المتحدة إلقامة شراكة معززة في مجاؿ السمـ كاألمف. 

ية الخامسة كالعشريف لممؤتمر بأنو ينبغي لمدكؿ األعضاء أف الدكرة العاد عفبتنفيذ المقرر الصادر 
عمميات السبلـ % مف تكاليؼ جيكد االتحاد األفريقي في السمـ كاألمف، بما في ذلؾ 25تساىـ بنسبة 

مف رئيسة المفكضية أف تكتب رسميا إلى  يطمب المؤتمر ،قيادة االتحاد األفريقي. كعبلكة عمى ذلؾب
االتحاد األفريقي إلى طمبيا مف  ىلمتحدة إلبراز المعالـ ألنكاع الدعـ التي يسعاألميف العاـ لؤلمـ ا

األمـ المتحدة، بما في ذلؾ أنكاع عمميات خطط االتحاد األفريقي لمحصكؿ عمى تمكيميا مف األمـ 
المتحدة، فضبل عف القضايا األخرل ذات الصمة، بما في ذلؾ التفاعؿ عمى المستكيات االستراتيجية 

ممية بيف االتحاد األفريقي كاألمـ المتحدة ، في سياؽ الفصؿ الثامف مف ميثاؽ األمـ المتحدة بناء كالع
، كالمشاكرات التي جرت مع 2015سبتمبر  26عمى كؿ مف بياف مجمس السمـ كاألمف الصادر في 
. دةكأعضاء مجمس األمف التابع لؤلمـ المتح األمـ المتحدة كأعضاء مجمس األمف لؤلمـ المتحدة

بتعييف دكنالد كابيرككا مف قبؿ رئيسة المفكضية كممثؿ ساـٍ  لصندكؽ السبلـ لبلتحاد  المؤتمر رحبيو 
إلى تفاعمو مع الدكؿ األعضاء كاألمـ المتحدة كالشركاء المعنييف اآلخريف كيجدد  ويتطمعاألفريقي 

حدة ذات الصمة كيحث دعـ ىذه المبادرة داخؿ أجيزة األمـ المتلدعكتو إلى جميع الدكؿ األعضاء 
 ؛كد الشاممة لتعزيز األمف الجماعيىا كجزء مف الجيك حذ ايحذك  أف شركاء االتحاد األفريقي عمى
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كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالشركاء  األعضاءبالجيكد المبذكلة مف المفكضية كالدكؿ  يشيد .23
األسمحة الصغيرة كاألسمحة الخفيفة  حةتعزيز عممية تنفيذ األنظمة اإلقميمية كالدكلية لمكافلالدكلييف 

لمدكؿ األعضاء الحاجة إلى تجديد الجيكد كتخصيص المكارد  يؤكد المؤتمرو . كأسمحة الدمار الشامؿ
مجمس السمـ كاألمف عمى أف  يشجع المؤتمرو البشرية كالمالية البلزمة لضماف تحقيؽ العمؿ المستداـ. 

غير المشركعة في سياؽ أكسع الصغيرة كالخفيفة  سمحةاألشكمو تيكلى اىتماما خاصا لمتيديد الذم 
دارتيا، نز لمنع ال لدمار سمحة اأنظمة أنحك التنمية لتنفيذ  ةضركرة اتباع نيج مكجي ويؤكداعات كا 

، بما في ذلؾ مف خبلؿ عقد جمسات مفتكحة لمجمس السمـ كاألمف لتكليد الشامؿ اإلقميمية كالدكلية
 ؛يؽ ىذه الغايةمكب كبدء حكار لتحقالزخـ المط

السمـ كاألمف، الذم يؤكد أف "الدكؿ األعضاء  مجمسلؤسس تكككؿ المك ( مف البر 3)7بالمادة  ريذك   .24
في ىذا الصدد، فإف  ."يتكافؽ عمى قبكؿ كتنفيذ مقررات مجمس السمـ كاألمف كفقا لمقانكف التأسيس

إبراز كلية خاصة لضماف ييـ مسؤ عمأف األعضاء األفريقييف في مجمس األمف  يؤكد مجدداالمؤتمر 
مقررات مجمس السمـ كاألمف بشكؿ كاضح في عممية صنع المقررات في مجمس األمف لؤلمـ المتحدة 

مف األعضاء  يطمب المؤتمر، هذكر تـ في ضكء ما ك ـ كاألمف التي تيـ أفريقيا. السمقضايا  بشأف
بما في ذلؾ البعثة الدائمة مع المفكضية،  سعيأ( ال3األفريقييف في مجمس األمف لؤلمـ المتحدة )

تقديـ تقارير مف خبلؿ مجمس السمـ كاألمف إلى المؤتمر، في إلى لبلتحاد األفريقي لدل األمـ المتحدة 
جيكدىا داخؿ مجمس األمف كمف أجؿ تعزيز المكاقؼ األفريقية كما صاغيا مجمس السمـ كاألمف. 

و في الكقت المناسب لمدكؿ األفريقية مف مجمس السمـ كاألمف تكفير التكجي ويطمب المؤتمر أيضا
األعضاء في مجمس األمف لؤلمـ المتحدة  لتسييؿ االتساؽ في تعزيز المكاقؼ األفريقية حكؿ القضايا 

ج الطبعة الثالثة مف الحمقة ئعمى نتا افق المؤتمريو في ىذا الصدد، ك التي تيـ القارة كالدفاع عنيا. 
 22إلى  20راف )الجزائر( مف ىاألمف في أفريقيا المنعقدة في ك الدراسية الرفيعة المستكل حكؿ السمـ ك 

الحككمة الجزائرية، بالتعاكف مع مفكضية االتحاد األفريقي، عمى جيكدىا  ئويين، 2015ديسمبر 
راف، كإطار ييدؼ إلى المساىمة في تحقيؽ ىدؼ تعزيز ىالمستمرة لتسييؿ انعقاد المنتدل السنكم في ك 

 ؤلمـ المتحدة.ل ارقر الاألفريقي كالدفاع عنيا في إطار عممية صنع  كمكاقؼ االتحاد مقررات
- 
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 مقرر
 ،بشأن إصالح مجمس األمن التابع لألمم المتحدة

 ASSEMBLY/AU/4(XXVI)الوثيقة 
 إن المؤتمر:

بالتقرير السابع عشر لمجنة العشرة لرؤساء الدكؿ كالحككمات حكؿ إصبلح مجمس األمف يحيط عمما  .1
 المتحدة؛التابع لؤلمـ 

 كASSEMBLY/AU/DEC.573(XXIII) ك ASSEMBLY/AU/DEC.564(XXIV)بالمقررات ر يذك   .2
EXT/ASSEMBLY/AU/DEC.1(IV)   ك ASSEMBLY/AU/DEC.430(XIX)   ك ASSEMBLY/AU/DEC.485(XXI.)   و

ASSEMBLY/AU/DEC.574(XXV) 
مات، المنعقدة في كيندىكؾ، بالقمة التشاكرية لمجنة العشرة لرؤساء الدكؿ كالحكك يحيط عمما أيضا  .3

كالمشاكرات اإلعبلمية رفيعة المستكل الجارية حاليا مع  2016يناير  15جميكرية ناميبيا، في 
 مجمكعات ميمة أخرل؛

بالتقدـ المحرز عمى مستكل المفاكضات الحككمية المشتركة كعمميات تكعية الدكؿ يحيط عمما كذلك  .4
كما كرد في تكافؽ إيزكلكيني  لتأييد لممكقؼ األفريقي المكحداألعضاء في األمـ المتحدة مف أجؿ كسب ا

عبلف سرت   ؛2005كا 
بالتأييد الذم يستمر المكقؼ األفريقي المكحد في اكتسابو حكؿ إصبلح مجمس األمف التابع لؤلمـ يرحب  .5

 المتحدة؛
رار فكرا في لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة الصادر باإلجماع لبلستم 560/65بالمقرر رقـ يرحب أيضا  .6

المفاكضات الحككمية المشتركة في جمسات عامة غير رسمية خبلؿ الدكرة السبعيف استنادا إلى 
 المكاسب التي تحققت ككذلؾ االجتماعات غير الرسمية المنعقدة خبلؿ الدكرة التاسعة كالستيف؛

 ما يمي: مجددايؤكد  .7
عبلف سرت المكقؼ األفريقي المكحد كما ىك كارد في تكافؽ إيزكلكيني ك  (1 سكؼ يستمر  2005ا 

باعتباره الخيار العممي الكحيد الذم يعكس حؽ أفريقيا المشركع كتطمعيا، بيف أمكر أخرل، إلى 
 تصحيح الظمـ التاريخي الذم عانت منو القارة؛

عبلف سرت  (2 التزامو الجماعي كالصريح بالمكقؼ األفريقي المكحد الكارد في تكافؽ إيزكلكيني العاـ كا 
كف مف طمب مقعديف غير دائميف إضافييف كمقعديف مف فئة المقاعد الدائمة مع نفس كالمك 2005

 يف بما في ذلؾ حؽ النقض )الفيتك(.الحقكؽ كالمزايا كالكاجبات الممنكحة لؤلعضاء الدائميف الحالي
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بالحؽ في تحديد معايير اختيار الدكلتيف العضكييف لتمثيؿ أفريقيا في مجمس األمف كعضكيف يحتفظ  .8
 ئميف؛دا

بالدفاع عف المكقؼ األفريقي المكحد كالتماس التأييد لو كتعزيزه خبلؿ المفاكضات الحككمية يتعيد  .9
 المشتركة الجارية حكؿ إصبلح مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة؛

 ما يمي:مى عجميع الدكؿ األعضاء  حثي .10
يادة العضكية في مجمس التحدث بصكت كاحد حكؿ كافة جكانب " مسألة التمثيؿ العادؿ كز مكاصمة  (1

 األمف التابع لؤلمـ المتحدة كالمسائؿ األخرل ذات الصمة؛
إلى عدـ االنضماـ إلى مجمكعات تفاكضية أخرل أك ذات اىتمامات خاصة، حيث أف ذلؾ الحاجة  (2

 ال يتمشى مع ركح المكقؼ األفريقي المكحد؛
جمس األمف ضمف أكلكيات إدماج مسألة إصبلح مالتي لـ تفعؿ ذلؾ بعد، عمى الدكؿ األعضاء  (3

سياساتيا الخارجية في ارتباطاتيا مع الشركاء غير األفريقييف، كخاصة الحاجة إلى تصحيح الظمـ 
 التاريخي بدكف تأخير الذم ال تزاؿ القارة األفريقية تعاني منو؛

 ما يمي:يقرر  .11
، المفوضيةويطمب من ، مخصصات في ميزانية المفكضية لغرض تمكيؿ أنشطة لجنة العشرةإدراج  (1

بالتعاكف مع لجنة الممثميف الدائميف، تقديـ مقترحات مناسبة في ىذا الصدد إلى المؤتمر مف خبلؿ 
 ؛2017المجمس التنفيذم اعتبارا مف ميزانية 

إدراج االجتماع المغمؽ حكؿ إصبلحات األمـ المتحدة في أجندة الدكرة العادية السابعة كالعشريف  (2
 ؛ألفريقيالمؤتمر االتحاد 

لجنة العشرة مكمفة بالتفكيض المنكط بيا حتى تحقؽ أفريقيا أىدافيا المتعمقة ظؿ أف تؤكد مجددا ي .12
 بإصبلح مجمس األمف لؤلمـ المتحدة.

- 
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 مقرر

 ،3602بشأن أجندة التنمية لما بعد 
 ASSEMBLY/AU/6 (XXVI)الوثيقة 

 
 إن المؤتمر:

لمجنة كنسكف سيرليؼ، رئيسة جميكرية ليبيريا كرئيسة الفخامة السيدة إيميف جلتقرير النيائي اب يحيط عممان  .1
 ؛2015بشأف أجندة التنمية ما بعد عاـ   الرفيعة المستكل

؛ الذم طالب بإنشاء 2013لمؤتمر مايك  (ASSEMBLY/AU/DEC.475 (XXI)) مقررالإلى  يشير .2
يقييف كأعضاء الفريؽ لرؤساء الدكؿ كالحككمات لتكعية كتنسيؽ أنشطة القادة األفر  لجنة رفيعة المستكل

الرفيع المستكل كبناء تحالفات إقميمية كعابرة لمقارات بشأف المكقؼ األفريقي المكحد بشأف أجندة التنمية 
 ؛2015ما بعد 

لمجنة الرفيعة المستكل ككذلؾ اآلخريف عضاء األبالدكر القيادم لفخامة/إيميف جكنسكف سيرليؼ ك  يشيد .3
مستكل الحماس كالتجاكب كااللتزاـ بعممية التنمية في مرحمة ما بعد لكأعضائو الفريؽ اإلرشادم المعني 

 ؛2015
ممفكضية، كالدعـ الفني مف البنؾ اإلفريقي لمتنمية، كالمجنة االقتصادية لعمى الدكر التنسيقي  أيضاً  يثني .4

نمائي، كصندكؽ ألفريقيا التابعة لؤلمـ المتحدة كالمكتب اإلقميمي ألفريقيا التابع لبرنامج األمـ المتحدة اإل
 ؛2015في مجمكع عممية أجندة التنمية في مرحمة ما بعد  األمـ المتحدة لمسكاف

لمتنمية المستدامة كذلؾ بأجندة  2030باعتماد خطة التنمية الجديدة، بعنكاف: تحكيؿ عالمنا: أجندة  يرحب .5
 ؛2063تتكافؽ مع أجندة عمؿ أبابا، كالتي تستأثر  بشكؿ ممحكظ عمى المجاالت ذات األكلكية ألفريقيا ك 

أىداؼ التنمية المستدامة مع الخطة التنفيذية لمسنكات العشر اأُلكؿ ألجندة أفريقيا  بتكافؽ أيضايرحب  .6
 كأكجو التآزر التي ستنشأ مف تنفيذىا؛ 2063

 2063باإلحصائييف األفريقييف لمشاركتيـ الفعالة في مؤشرات القياس الكمي كالتكمفة ألجندة  يشيد .7
 لتمكيف المراقبة ذات المصداقية كعممية التقييـ؛ التنمية المستدامةكأىداؼ 

مفكضية بالتعاكف مع ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد، لجنة لمطار المساءلة إلالصياغة الحالية  يجيز .8
يمية بالتشاكر مع المجمكعات االقتصادية اإلقمكالبنؾ األفريقي لمتنمية، األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، 

 ؛بصكرة متزامنة ألفريقيا كأجندة التنمية المستدامة 2063كىك اإلطار الذم يخص كبلن مف أجندة 
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أجندة عمى إضفاء الطابع المحمي خبلؿ عممية لمدكؿ األعضاء كالدعـ المطمكب  ةببناء القدر  جيز أيضاً ي .9
 .ذىاكتنفي المستدامةالتنمية أىداؼ ك  2030التي تتضمف األجندة العالمية ك  2063

- 
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 مقرر
 "تسخير العائد الديموغرافي من خالل االستثمار في الشباب" 3602بشأن موضوع 

 
 إن المؤتمر:

عامان "لتسخير المكاسب الديمكغرافية لبلستثمار في  2017باقتراح جميكرية مبلكم إعبلف  يرحب .1
 الشباب"؛

 .2017ة في يناير مف المفكضية اتخاذ جميع اإلجراءات البلزمة إلطبلؽ مكضكع السن يطمب .2
- 
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 مقرر
 التحاد األفريقيلتمويل امصادر البديمة البشأن جدول تقدير األنصبة وتنفيذ 

 

 إن المؤتمر:

تمكيؿ ل البديمة مصادرتقرير المجمس التنفيذم بشأف جدكؿ تقدير األنصبة كتنفيذ ال جيزي .1
 كالتكصيات الكاردة فيو؛ األفريقي التحادا
 ،جدكؿ تقدير األنصبةالمساىمات ك  تيلجنخبلؿ  المجمس التنفيذم مفمف  يطمب .2

عف كتقديـ تقرير  األفريقي التحادتمكيؿ ال البديمة مصادرمكاصمة كضع طرؽ تنفيذ ال
 ؛2016لممؤتمر في يكليك القادمة دكرة العادية إلى الالتقدـ المحرز في ىذا الشأف 

 :بما يمي يرحب .3
 ؛بدالن  %8أنجكال أف يتـ تقدير مساىماتيا بنسبة  مبادرة (1
 %؛3مساىماتيا بنسبة رفع ككت ديفكار جميكرية قرار  (2
 %؛4مساىماتيا إلى نسبة رفع االتحادية الديمقراطية إثيكبيا جميكرية قرار  (3
 %.4مساىماتيا المقدرة إلى  رفعكينيا جميكرية قرار  (4
 مميكف دكالر أمريكي .61 تشاد رفع مساىماتيا المقدرة إلىجميكرية قرار  (5

 ما يمي: يقرر .4
 ASEMBLY/AU/DEC578(XXV)ف تقدر مساىمات الدكؿ األعضاء األخرل كفقان لمقرر المؤتمر أ (1

الصادر عف الدكرة العادية الخامسة كالعشريف لممؤتمر المنعقدة في جكىانسبيرج في 
 ؛2015يكنيك 

 جدكؿ تقدير األنصبة المنقح جزءا مف المقرر؛حكؿ يشكؿ الجدكؿ المرفؽ  (2
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لجدكؿ تقدير األنصبة  %4 جكةعضاء التي تطكعت بتقاسـ فمدكؿ األل ب عن تقديرهر عي .5
ميزانية الدكؿ األعضاء عمى دفع مساىماتيا في  ويشجعبركح التضامف األفريقي، 
 االتحاد في الكقت المحدد؛

  ما يمي: مف المفكضيةيطمب  .6
تمكيؿ كزراء المالية لبحث ككزراء الخارجية ك تنظيـ خمكة لرؤساء الدكؿ كالحككمات  (1

 ؛( تشاد)المقرر عقدىا في إنجمينا،  2016قمة يكليك د كذلؾ قبؿ االتحا
رفع تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدكرة العادية القادمة  يطمب من المفوضية أيضاً  .7

 مف خبلؿ المجمس التنفيذم. 2016لممؤتمر المقرر عقدىا في يكليك 

 جدول تقدير األنصبت 

     

 الدول األعضبء 

2016 - 2018 

      6102سبهمت المقدرة لـ  الم
جدول تقدير 

 األنصبت %

جدول تقدير األنصبت كمب أقره 

-10-10رؤسبء الدول في  

6102 (6102-6102) 

     

 12.000 12.000 وٍجٍرٌا 
             
20,391,922.68  

     

 12.000 12.000 جىىب أفرٌقٍا
             
20,391,922.68  

     

 12.000 12.000 مصر
             
20,391,922.68  

     

 12.000 12.000 انجسائر 
             
20,391,922.68  

     

 48.000 48.0000 إجمبلي الفئت األولى 
             
81,567,690.72  

     

 8.000 8.0000 أوجىال 
             
13,594,615.12  

     

 4.100 2.8186 كٍىٍا 
               
6,967,240.25  

     

 4.000 2.3706 إثٍىتٍا 
               
6,797,307.56  

     

 3.322 3.4036 انطىدان
               
5,645,163.93  
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 3.260 3.3416 نٍثٍا 
               
5,539,805.66  

     

 3.000 1.6776 كىخ دٌفىار 
               
5,097,980.67  

     

 2.380 2.4616 غاوا 
               
4,044,398.00  

     

 2.339 2.4206 تىوص 
               
3,974,725.60  

     

 1.656 1.7376 جمهىرٌح تىساوٍا انمتحدج 
               
2,814,085.33  

     

 1.488 1.5696 جمهىرٌح انكىوغى اندٌمقراطٍح 
               
2,528,598.41  

     

 1.457 1.5386 رون انكامٍ
               
2,475,919.28  

     

 1.335 1.4166 زامثٍا 
               
2,268,601.40  

     

 1.141 1.2226 أوغىدا 
               
1,938,931.98  

     

 37.478 33.9796 إجمبلي الفئت الثبنيت 
             
63,687,373.18  

     

 1.095 1.1766 انجاتىن 
               
1,860,762.94  

     

 0.942 0.8446 تشاد 
               
1,600,000.00  

     

 0.887 0.9686 غٍىٍا االضتىائٍح 
               
1,507,302.95  

     

 0.871 0.9526 مىزمثٍق 
               
1,480,113.72  

     

 0.842 0.9236 تىتطىاوا 
               
1,430,833.24  

     

 0.841 0.9226 انطىغال 
               
1,429,133.91  

     

 0.798 0.8796 جىىب انطىدان 
               
1,356,062.86  

     

 0.766 0.8476 انكىوغى 
               
1,301,684.40  

     

 0.751 0.8326 زٌمثاتىي 
               
1,276,194.49  

     

 0.697 0.7786 ا وامٍثٍ
               
1,184,430.84  

     

 0.685 0.7666 تىركٍىا فاضى 
               
1,164,038.92  

                0.679 0.7606 مىرٌشٍىش      
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1,153,842.96  

 0.619 0.7006 مانً 
               
1,051,883.34  

     

 0.605 0.6866 مدغشقر 
               
1,028,092.77  

  803,781.62                   0.473 0.5546 تىٍه      
  734,109.22                   0.432 0.5136 رواودا      
  717,115.95                   0.422 0.5036 انىٍجر      
  601,561.72                   0.354 0.4356 غٍىٍا      
  474,112.20                   0.279 0.3606 ىن ضٍرانٍ     
  419,733.74                   0.247 0.3286 تىجى      
  404,439.80                   0.238 0.3196 مىرٌتاوٍا      
  368,753.94                   0.217 0.2986 مالوي      
  367,054.61                   0.216 0.2976 ضىازٌالود      
  333,068.07                   0.196 0.2776 إرترٌا      
  263,395.67                   0.155 0.2366 تىرودي      
  219,213.17                   0.129 0.2106 نٍطىتى      
  188,625.28                   0.111 0.1926 نٍثٍرٌا      
  180,128.65                   0.106 0.1876 انرأش األخضر      
  147,841.44                   0.087 0.1686 جمهىرٌح أفرٌقٍا انىضطى      
  141,044.13                   0.083 0.1646 جٍثىتً      
  134,246.82                   0.079 0.1606 ضٍشٍم      
  129,148.84                   0.076 0.1576 ل انصىما     
  93,462.98                     0.055 0.1366 غٍىٍا تٍطاو      
  81,567.69                     0.048 0.1296 جمهىرٌح جامثٍا االضالمٍح      
انجمهىرٌح انعرتٍح انصحراوٌح       

  74,770.38                     0.044 0.1256 اندٌمقراطٍح 
  62,875.09                     0.037 0.1186 جسر انقمر      
  28,888.56                     0.017 0.0986 ضاوتىمً وتروطٍة      
     

 15.179 18.0204 إجمبلي الفئت الثبلثت 
             
25,793,316.93  

             
     

  171,048,380.84     100.657 100.000 المقررة  إجمبلي الميزانيت
     - 
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 مقرر
 بشأن التزامات أفريقيا في إطار المفاوضات العالمية بشأن المناخ،

 ASSEMBLY/AU/7 (XXVI)الوثيقة 

 إن المؤتمر:

بتقرير منسؽ لجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات األفريقييف المعنية بتغير المناخ، فخامة  يحيط عمماً  .1
يد عبد الفتاح السيسى، رئيس جميكرية مصر العربية عمى العمؿ المنجز بشأف تغير المناخ في الس

 التكصيات الكاردة فيو؛ يجيزأفريقيا كالتزامات أفريقيا في إطار المفاكضات العالمية حكؿ المناخ، ك

قية األمـ فرنسا عمى االستضافة الناجحة لممؤتمر الحادم كالعشركف لمؤتمر األطراؼ في اتفا يينئ .2
 المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ كتسييؿ اعتماد اتفاؽ باريس الذم يعتبر ممزما لجميع األطراؼ؛

باعتماد اتفاؽ باريس مف قبؿ مؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير  يرحب .3
شاركة في حفؿ التكقيع جميع الدكؿ األعضاء عمى الم يحثالمناخ في دكرتو الحادية كالعشريف ك

 في نيكيكرؾ؛ 2016أبريؿ  22الرفيع المستكل لبلتفاؽ الذم سيقيمو األميف العاـ لؤلمـ المتحدة في 

بقرار اتفاقية األمـ المتحدة  يقرجميع الدكؿ األعضاء إلى التصديؽ عمى اتفاقية باريس، ك يدعو .4
تفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير اإلطارية عقد الدكرة الثانية كالعشركف لمؤتمر األطراؼ في ا

 ؛2016نكفمبر  18إلى  7المناخ في القارة األفريقية، في مراكش، المممكة المغربية، في الفترة مف 

لممؤتمر الكزارم األفريقي المعني بالبيئة ككذلؾ لممفكضية كمجمكعة المفاكضيف  يعرب عن تقديره .5
ثيؿ مصالح أفريقيا في المفاكضات بشأف تغير المناخ األفريقية بالتعاكف مع المفكضية عمى تم

المؤتمر الكزارم  يحثكالطريقة البناءة لدفع اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ، ك
األفريقي المعني بالبيئة كمفكضية كمجمكعة المفاكضيف األفريقية عمى الحفاظ عمى كحدة المجمكعة 

 يدعويقية في اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ؛ ككمكاصمة تمثيؿ المصالح األفر 
مجمكعة المفاكضيف األفريقية إلى مكاصمة تقديـ الدعـ كالمشكرة الفنية البلزمة لممؤتمر الكزارم 
لى لجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات األفريقييف المعنية بتغير المناخ عف  األفريقي المعني بالبيئة كا 

 الكزارم األفريقي المعني بالبيئة كذلؾ بالتعاكف مع المفكضية؛ طريؽ المؤتمر

بمفكضية كالبنؾ األفريقي لمتنمية كككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد ككذلؾ لجنة األمـ المتحدة  يشيد .6
 يعرب عن تقديرهك 21االقتصادية ألفريقيا عمى إنشاء كتفعيؿ الجناح األفريقي في مؤتمر األطراؼ الػ

 يقرتي كفرىا الجناح لمدكؿ كالمؤسسات األفريقية لعرض استجابة أفريقيا لتغير المناخ، كلممساحة ال
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بالدعـ المقدـ مف فرنسا كالشركاء: المناخ مف أجؿ التنمية في أفريقيا، بنيف، الككالة األلمانية لمتعاكف 
الدكؿ  يدعوكالدكلي، منظمة إغاثة الساحؿ، النركيج، البنؾ الدكلي كالبنؾ اإلسبلمي لمتنمية، 

 األعضاء إلى دعـ مكاصمة إقامة جناح أفريقي في مؤتمرات األطراؼ في المستقبؿ؛

، بالتعاكف مع مجمكعة المفاكضيف  يطمب .7 مف المؤتمر الكزارم األفريقي المعني بالبيئة أف يقـك
تحديد األفريقية كالمفكضية، بإعداد اقتراح بشأف تعزيز الييكؿ الثبلثي كىك استراتيجية تيدؼ إلى 

الطرؽ لضماف استفادة أفريقيا مف فكائد اتفاقية باريس كتقييـ احتياجات البمداف األفريقية مف أجؿ 
مف  ويطمبتنفيذ مساىماتيا المقصكدة كالمحددة كطنيا في اتفاؽ باريس، بما في ذلؾ كسائؿ التنفيذ، 

المؤتمر الثاني كالعشريف رئيس المؤتمر األفريقي المعني بالبيئة أيضان تقديـ تكصيات قبؿ انعقاد 
لؤلطراؼ بشأف السبؿ كالكسائؿ لتعبئة مكارد كافية لدعـ تنفيذ مساىمات الدكؿ األفريقية المقصكدة 

 كالمحددة كطنيا؛

إجازة تأييد لجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات األفريقييف المعنية بتغير المناخ المبادرة  يؤكد مجددا .8
 2015سبتمبر  25ية لمطاقة المتجددة خبلؿ اجتماعيا المنعقد في كالمبادرة األفريق األفريقية لمتكيؼ

عمى أساس المبادرات القارية المتمثمة في المناخ مف أجؿ  ، الكاليات المتحدة األمريكيةفي نيكيكرؾ
بالمبادرتيف  يرحبالتنمية في أفريقيا؛ كبرنامج العمؿ الرفيع المستكل حكؿ تغير المناخ في أفريقيا؛ ك

قيما رئيس لجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات األفريقييف المعنية بتغير المناخ خبلؿ مؤتمر المتيف أطم
بالدكر التنسيقي لفخامة البركفيسكر ألفا  يرجب. كفي ىذا الصدد، ، فرنسافي باريس 21األطراؼ الػ

ككندم، رئيس جميكرية غينيا في مجاؿ الطاقة المتجددة عمى مستكل المجمكعة االقتصادية لدكؿ 
في تكسيع دكر األخيرة عمى المستكل القارم حكؿ التزامات أفريقيا  ويقرررب أفريقيا )اإليككاس(، غ

 ؛مجاؿ الطاقات المتجددة

بإطار الحكـ المقترح في الكثيقة بعنكاف "ممخص الكثيقة اإلطارية لمبادرة الطاقة المتجددة ألفريقيا  يقر .9
لمتنمية ككصي ليذه المبادرة كمقر لكحدتيا المستقمة  كخطة العمؿ"، كيعيد تأكيد تعييف البنؾ األفريقي

 ؛لتكفير الخدمات، كما كرد في الكثيقة اإلطارية لممبادرة

صادر عف الدكرة العادية ال (ASSEMBLY/AU/DEC.580(XXV))مقرر المؤتمر يستحضر  .10
فني  أنشأ فريؽ عمؿ الذم 2015الخامسة كالعشريف لممؤتمر في جكىانسبيرج، جنكب أفريقيا، في 

برئاسة رئيس المؤتمر الكزارم األفريقي المعني بالبيئة إلعداد المبادرة األفريقية لمطاقة المتجددة كالذم 
شجع المؤتمر الكزارم األفريقي المعني بالبيئة عمى إعداد مبادرة أفريقية لمتكيؼ بالتعاكف مع مجمكعة 

زارم األفريقي المعني بالبيئة كمجمكعة بالعمؿ الذم قاـ بو المؤتمر الك يشيد المفاكضيف األفريقية ك
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منيباد التخطيط كالتنسيؽ لمفكضية كككالة الالمفاكضيف األفريقية كفريؽ العمؿ الفني الذم يضـ 
كمجمكعة المفاكضيف األفريقية كالبنؾ األفريقي لمتنمية كبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة كالككالة الدكلية 

 لمطاقة المتجددة في ىذا الصدد؛

مفكضية المف المؤتمر الكزارم األفريقي المعني بالبيئة إنشاء فريؽ عمؿ فني بالتعاكف مع  بيطم .11
كالبنؾ األفريقي لمتنمية كالمجنة  يفكمجمكعة المفاكضيف األفريقيكككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد 

ي لمكاصمة العمؿ فيما االقتصادية ألفريقيا كبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائ
يتعمؽ بالمبادرة األفريقية لمتكيؼ بيدؼ التركيج ليا كضماف تعبئة المكارد الكافية البلزمة لتفعيميا 

 كتنفيذىا؛

الدكؿ المتقدمة عمى دعـ تنفيذ المبادرة األفريقية لمتكيؼ، مع األخذ في االعتبار تأكيد اتفاؽ  يشجع .12
ىمية الدعـ كالتعاكف الدكلي في جيكد التكيؼ، مع األخذ باريس عمى أف التكيؼ تحد عالمي كعمى أ
عمى أىمية التنسيؽ كالتعاكف بيف فريؽ العمؿ الفني  يشددبعيف االعتبار احتياجات البمداف النامية؛ ك

كبناء القدرة األفريقية لمكاجية المخاطر كمبادرة المناخ مف أجؿ التنمية في أفريقيا ككذلؾ المبادرات 
 ذات الصمة؛ كالجيكد األخرل

لمدعـ المقدـ مف مجمكعة السبعة كمجمكعة العشريف كالمبادرة األفريقية لمطاقة  يعرب عن تقديره .13
ككذلؾ لمبياف المشترؾ لدعـ المبادرة األفريقية لمطاقة المتجددة الصادر عف كندا كفرنسا كألمانيا 

يطاليا كالياباف كالسكيد كالكاليات المتحدة األمريكية كالمممكة ا لمتحدة كاالتحاد األكركبي كالذم يؤكد كا 
ككزراء الطاقة لمجمكعة العشريف في  2015مجددا الدعـ لمبادرة زعماء مجمكعة السبعة في يكنيك 

 2015مميارات دكالر أمريكي عمى نحك تراكمي مف  10كيمتـز بتعبئة ما ال يقؿ عف  2015أكتكبر 
األميف العاـ لؤلمـ المتحدة لممبادرة األفريقية كيعرب أيضا عف تقديره لمدعـ المقدـ مف  .2020حتى 

 لمتكيؼ؛

إلى اتخاذ إجراءات كالبنؾ األفريقي لمتنمية المفكضية ك المؤتمر الكزارم األفريقي المعني بالبيئة  يدعو .14
 استكماؿلضماف ، تكجيو مف لجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات األفريقييف المعنية بتغير المناخبمناسبة، 

 لمطاقة المتجددة؛المبادرة األفريقية لمتكيؼ كتفعيؿ كتنفيذ ريقية األفمبادرة ال

 المؤتمر الكزارم األفريقي مع بالتشاكر ،المناسبة اإلجراءات اتخاذ البنؾ اإلفريقي لمتنميةمف  يطمب .15
لممبادة األفريقية  الحكـ طارإل ةالمنشئ حكؿ الكثيقة عممو استكماؿكمفكضية االتحاد األفريقي،  لمبيئة
لمبادة األفريقية لمطاقة ا مجمس إدارةسيعتمدىا ، التي ذات الصمة اإلنشاءثائؽ كك  اقة المتجددةلمط
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لجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات األفريقييف المعنية بتغير  عقدهتالذل  االجتماع األكؿ في المتجددة
 .المناخ

 حكؿلدكرة االستثنائية اعقد لكالبمد المضيؼ لمؤتمر األطراؼ الحادم كالعشريف  ياقيأفر  بقادة يشيد .16
الساحؿ، كحكض بحيرة تشاد، كالمبادرات األفريقية األخرل ك لصحراء امبادرة لالجدار األخضر الكبير 

 كيطمب مف أمانة اتفاقية ،في باريس، فرنسامؤتمر األطراؼ الحادم كالعشريف خبلؿ  التي تـ تقديميا
اإلنمائييف، شركاء الكاالت األمـ المتحدة ك ، كغيرىا مف ك األمـ المتحدة اإلطارية حكؿ تغير المناخ

باريس  يةفي تنفيذ اتفاق ،باإلضافة إلى أقؿ البمداف نمكا ،بأىمية احتياجات أفريقيا الخاصة اإلقرار
 فريقيا؛أللتحقيؽ مسار النمك األخضر  أمرا أساسيا ُيعتبرذلؾ  حيث إف ةالتاريخي

اء كالمفكضية في مكاجية األثار السمبية التي مف الشركاء مكاصمة تقديـ الدعـ لمدكؿ األعض يطمب .17
 االجتماعية كاالقتصادية ألفريقيا؛يخمفيا تغير المناخ عمى التنمية 

مف المفكضية تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدكرة العادية لممؤتمر المقرر عقدىا في  يطمب .18
 .2017يناير 

- 



ASSEMBLY/AU/DEC.604 (XXVI) 
Page 1 

 
 مقرر

 لية اإلنسانيةبشأن الموقف األفريقي الموحد من الفعا
 

 إن المؤتمر:
بتقرير الدكرة األكلى لمجنة الفنية المتخصصة لميجرة كالعائديف كالنازحيف داخميان كنتائج  يحيط عمماً  .1

تحت المشاكرات اإلقميمية لعممية سياسية مف أجؿ إعداد مكقؼ أفريقي مكحد مف الفعالية اإلنسانية 
يقدـ إلى القمة ة خبلؿ القمة اإلنسانية العالمية" أفريقيا كاحدة، صكت كاحد، رسالة كاحدمكضكع: "

، 2016مايك  24ك 23المقرر عقدىا في اسطنبكؿ، تركيا يكمي مف نكعيا اإلنسانية العالمية األكلى 
 التكصيات الكاردة فيو؛ ويجيز

ة لمقمة اإلنساني ئؿبنتائج المشاكرات العالمية بقيادة مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ المسا يحيط عممًا أيضا .2
ة، الشراكات عاناإلنسانية العالمية كمجاالت العمؿ الخمسة المقترحة كىي: )الكرامة، السبلمة، الم

 كاألمكاؿ( كالحاجة إلى تحكيؿ المنظكمة اإلنسانية العالمية حتى تصبح أكثر عالمية كشمكلية كفعالية؛
)د( مف القانكف  3ة كفقان لممادة عمى ضركرة تحدث أفريقيا بصكت كاحد في المحافؿ الدكلي يجدد التأكيد .3

: "تعزيز مكاقؼ أفريقية مكحدة حكؿ المسائؿ ذات التي تنص عمى ما يمي التأسيسي لبلتحاد األفريقي
عبلف االىتماـ لمقارة كشعكبيا كالدفاع عنيا،"  الذكرل الخمسيف الذم كرر في فقرتيا ب 2013احتفاؿ كا 

قيا مكانتيا الصحيحة في األنظمة السياسية كاألمنية "عمى أىمية المسعى الجماعي لتتبكأ أفري (5)
قامة أفريقيا كقارة رائدة"؛  كاالقتصادية كاالجتماعية لمحكـ العالمي نحك تحقيؽ نيضتيا كا 

 مف التغير السريع لممشيد اإلنساني كالتعقيد المتنامي لؤلزمات اإلنسانية في القارة؛ يعرب عن قمقو .4
إلنساني الخطير لبلجئيف الذيف يعبركف البحر األبيض المتكسط إلى مف الكضع ا يعرب عن قمقو العميق .5

 أكركبا؛
، كالحاجة إلى كضع خطة عمؿ عشرية كفقان  باستصدار إعبلف حكؿ الفعالية اإلنسانية في القارة يرحب .6

 ؛2063لتطمعات أجندة 
 ويجيزىا؛ بالتكصية بإنشاء ككالة إنسانية أفريقيا لترشيد العمؿ اإلنساني في أفريقيا، يرحب .7
مقررات كؿ مف المجمس التنفيذم كالمؤتمر بشأف المصادر البديمة لتمكيؿ االتحاد األفريقي بما  يستحضر .8

كمقرر بانجكؿ لممجمس التنفيذم  AHG/DEC.1 (XXXVIII)في ذلؾ مقرر مؤتمر لكساكا رقـ 
EX.CL/DEC.285(IX)  عبلف أكرا رقـ  2006الصادر في يكنيك  ASSEMBLY/AU/DECL.2(IX)كا 



ASSEMBLY/AU/DEC.604 (XXVI) 
Page 2 

الذم أبرز الحاجة إلى تحديد مصادر إضافية لتمكيؿ أنشطة االتحاد األفريقي،  2007الصادر في يكليك 
كيجدد التأكيد عمى أىمية مصادر يمكف التنبؤ بيا كمكثكؽ بيا كمستدامة لتمكيف االتحاد األفريقي مف 

 تنفيذ صبلحياتو.
 يقرر ما يمي: .9

 ؛العالميةنسانية يقدـ إلى القمة اإلنسانية اعتماد مكقؼ أفريقي مكحد مف الفعالية اإل (1
 ويدعو ،إنشاء ككالة إنسانية أفريقية ترتكز إلى آليات إقميمية ككطنية تمكّؿ مف مكارد أفريقيا الخاصة (2

إلى إنشاء مثؿ ىذه المنظكمة التي ترتكز إلى مبادئ الكحدة األفريقية الشاممة كالقيـ  المفوضية أيضاً 
 األفريقية المشتركة.

مف خبلؿ  2017مف المفكضية تقديـ تقرير إلى الدكرة العادية لممؤتمر المقرر عقدىا في يناير  مبيط .10
 المجمس التنفيذم.

- 
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 مقرر
 بشأن إنشاء لجنة رفيعة المستوى لرؤساء الدول والحكومات معنية بميبيا

 إن المؤتمر:
 كضع األمني كاإلنساني في ليبيا؛إزاء ال يكرر قمقو البالغ .1
تكقيع عمى االتفاؽ السياسي الميبي كتشكيؿ حككمة الكفاؽ الكطني، فضبل عف بال يرحب .2

مجمكعة االتصاؿ الدكلية حكؿ ليبيا كدكؿ الجكار مف المتكاصمة كالمساىمة اإليجابية  الجيكد
 تكقيع االتفاؽ؛في 

الصادر عف  PSC/MIN/Comm. (CDLIX)مجمس السمـ كاألمف مف بياف  17الفقرة  يستحضر .3
أيد مجمس بمكجبو ، الذم 2014سبتمبر  23في نيكيكرؾ، في  المنعقد، 459الػ االجتماع

تمكيف االتحاد بغية السمـ كاألمف إنشاء لجنة رفيعة المستكل لرؤساء الدكؿ كالحككمات 
عادة اإلعمار في ليبيالدعـ أكثر فعالية مف تقديـ االفريقي  كتعزيز نتائج  ،جيكد السبلـ كا 

 الى انياء القتاؿ كتحقيؽ المصالحة الكطنية؛ كالراميةالدكؿ المجاكرة  المبادرات التي تقـك بيا
ر إنشاء لجنة رفيعة المستكل لرؤساء الدكؿ كالحككمات، كما ىك متفؽ عميو في البياف يقر .4

. كالمجنة مككنة عمى النحك التالي، 2014سبتمبر  23 فيالصادر عف مجمس السمـ كاألمف 
 ة ليبيا كعضك في المجنة:كيشمؿ الممثؿ السامي لرئيس لجن

 ؛رئيس جميكرية جنكب أفريقيا (1
 ؛رئيس الجميكرية اإلسبلمية المكريتانية (2
 ؛ابكفرئيس جميكرية الج (3
 ؛رئيس جميكرية النيجر (4
 .رئيس كزراء جميكرية إثيكبيا االتحادية الديمقراطية دكلة (5

 ما يمي:مف المفكضية  يطمب .5
كاليتيا عمى النحك المحدد  أداءمكينيا مف تقديـ كؿ الدعـ البلـز لمجنة رفيعة المستكل لت (1

 ؛أعبله 3في الفقرة 
تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدكرة العادية القادمة لممؤتمر المقرر عقدىا في  (2

 مف خبلؿ لجنة الممثميف الدائميف. 2016يكليك 
- 
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 إعالن
 ،الوضع في فمسطين والشرق األوسط حول

 EX.CL/930(XXVIII) الوثيقة

 

، رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي، المجتمعيف في الدكرة العادية السادسة كالعشريف نحن
 ؛2016يناير  31ك 30لمؤتمر االتحاد األفريقي في أديس أبابا، إثيكبيا، يكمي 

جميع مقررات كقرارات  ونشير إلىبالتقرير عف الكضع في الشرؽ األكسط كفمسطيف  إذ نحيط عمماً 
ة األفريقية/االتحاد األفريقي حكؿ الكضع في فمسطيف مف أجؿ تحقيؽ السمـ كاألمف منظمة الكحد

 ؛الدائميف في الشرؽ األكسط

ذ نؤك د من جديد دعمنا الكامؿ لمشعب الفمسطيني في سعيو الستعادة حقكقو المشركعة في إقامة  وا 
 ؛دكلة مستقمة تعيش بسبلـ جنبا إلى جنب مع دكلة إسرائيؿ

ذ نؤك د من ج رغبتنا في إيجاد حؿ سممي لمنزاع العربي اإلسرائيمي كفقا لمبادئ القانكف الدكلي  ديدوا 
 ؛حؿ الدكلتيف ونؤيدكجميع قرارات األمـ المتحدة ذات الصمة 

ذ نجد د دعكتنا الستئناؼ المفاكضات بيف الجانبيف لمتكصؿ إلى سبلـ عادؿ كشامؿ كدائـ في الشرؽ  وا 
 ؛األكسط

ذ ندين ؿ األراضي الفمسطينية كحممة التيكيد التي تستيدؼ تغيير كؿ المعالـ استمرار احتبل وا 
اإلسبلمية كالمسيحية في المدينة المقدسة كتقميص عدد سكاف فمسطيف إلى أقصى حد كذلؾ مف خبلؿ 

 مصادرة أراضييـ كتدمير منازليـ عمى أساس مفيـك طائفي يقكض أساس عممية السبلـ؛

ذ نشجب ة ضد األسرل كالمعتقميف الفمسطينييف، التي تتنافى مع القانكف الدكلي الممارسات اإلسرائيمي وا 
الحككمة اإلسرائيمية إلى إطبلؽ سراح جميع السجناء كالمعتقميف  وندعوكالقانكف اإلنساني الدكلي 

 ؛السياسييف الفمسطينييف كالعرب في السجكف اإلسرائيمية
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ذ نطالب  فية لمفمسطينييف بما في ذلؾ األطفاؿ كالنساء، إسرائيؿ أيضا بالكؼ عف االعتقاالت التعسوا 
مما يشكؿ انتياكا لمقكانيف الدكلية كمعايير حقكؽ اإلنساف بما يشمؿ اتفاقية جنيؼ بشأف حقكؽ المرأة 

 كالطفؿ؛

ذ ندين  عمى حجب األمكاؿ الفمسطينية كعائدات الضرائب التي تشكؿ حجر الزاكية  كذلكإسرائيؿ وا 
إلى ممارسة الضغط عمى إسرائيؿ لئلفراج عف أمكاؿ  المجتمع الدكلي ووندعلبلقتصاد الفمسطيني 

 .الضرائب الفمسطينية التي تحتجزىا

 نعمن بموجبو ما يمي:

المجتمع الدكلي إلى ممارسة الضغط عمى إسرائيؿ لكقؼ جميع األنشطة االستيطانية  ندعو .1
طبلؽ سراح األسرل الفمسطينييف في السجكف اإلسرائيمية كدعـ جيك  د الفمسطينييف لبلنضماـ كا 

لى االتفاقيات كالبركتكككالت الدكلية؛  إلى الككاالت الدكلية كا 
الحصار البرم كالبحرم المفركض عمى قطاع غزة، مما أدل إلى تدىكر الكضع  نرفض .2

 ؛رفع جميع القيكد المفركضة عمى قطاع غزة عمى الفكر ونطمباالقتصادم كاإلنساني فيو 
مؿ مسؤكلياتو عف حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كاتخاذ الخطكات مجمس األمف عمى تح نحث   .3

البلزمة لحؿ النزاع العربي اإلسرائيمي بكافة جكانبو مف أجؿ التكصؿ إلى سبلـ عادؿ كشامؿ 
كتطبيؽ أحكاـ القانكف  1967كدائـ في المنطقة عمى أساس مبدأ حؿ الدكلتيف، كفقا لحدكد عاـ 

 ابقة لممجمس في ىذا الصدد؛الدكلي ذات الصمة كالمقررات الس
مف الدكؿ األعضاء مقاطعة البضائع كالسمع التي يتـ إنتاجيا كتصديرىا مف المستكطنات  نطمب .4

 في األراضي الفمسطينية بما فييا القدس الشرقية؛
ألمـ المتحدة كالمجنة الرباعية أيضا التحرؾ فكرا كتحمؿ مسؤكلياتيما كممارسة الضغط نطمب من ا .5

 ؛لبللتزاـ بعممية مفاكضات سبلـ جادةعمى إسرائيؿ 
الدكؿ األعضاء كذلؾ مكاصمة دعـ الشعب الفمسطيني في نضالو مف أجؿ إقامة دكلة  نطمب من .6

 ؛ذات سيادة عمى أراضييا الكطنية كالقدس الشريؼ عاصمة ليا
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 حؽ الشعب الفمسطيني في إقامة دكلة فمسطينية مستقمة خاصة بو كالقدس الشرقية نؤك د من جديد .7
كندعـ النيج الفمسطيني لمحصكؿ عمى العضكية الكاممة  1967عاصمة ليا كفقا لحدكد يكنيك 
 لدكلة فمسطيف في األمـ المتحدة؛

ر .8 أف السبلـ العادؿ كالشامؿ كالدائـ في الشرؽ األكسط يتطمب انسحاب إسرائيؿ الكامؿ مف  نكر 
ا في ذلؾ مرتفعات الجكالف ، بم1967األراضي الفمسطينية كالعربية المحتمة إلى خط يكنيك 
 .السكرية كاألراضي التي مازالت محتمة في جنكب لبناف

- 
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 إعالن
 حول رفع العقوبات التي طال أمدىا والتي

 ،فرضتيا الواليات المتحدة األمريكية عمى السودان من جانب واحد
 EX.CL/945 (XXVIII)ADD.5الوثيقة 

 
قي المجتمعيف في دكرتنا العادية السادسة كالعشريف في أديس رؤساء دكؿ كحككمات دكؿ االتحاد األفري نحن

 ؛أبابا، إثيكبيا
 

كالذم  2000بالقانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي، الذم اعتمدتو قمة لكمي، تكجك، في عاـ  إذ نسترشد
 ريقية؛ينص عمى أف أىداؼ االتحاد األفريقي تتمثؿ في تحقيؽ كحدة كتضامف أكبر بيف البمداف كالشعكب األف

 
ذ نأخذ في االعتبار كؿ مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب  وا 

 ؛ئر أدكات حقكؽ اإلنساف ذات الصمةكسا
 

ذ نؤكد  حكؿ حقكؽ اإلنساف كالتدابير  A/HRC/27/L.2قرار مجمس األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف رقـ  عمىوا 
، كالذم اتخذت بمكجبو إجراءات خاصة لتقييـ أثر 2014سبتمبر  18في جانب المعتمد األحادية الالقسرية 

 ؛الجانب حكؿ التمتع بحقكؽ اإلنسافالتدابير القسرية األحادية 
 

بشأف رفع الكاليات المتحدة األمريكية  تنفيذ مقرر المؤتمرمتابعة لية كضع الطرؽ آلمى عالمفكضية  نحث
 ؛الطكيمة األمد كالمفركضة عمى السكدافعقكباتيا األحادية الجانب ك 

 
ذ نأخذ في االعتبار األثر السمبي لمتدابير القسرية األحادية الجانب كالمفركضة عمى جميكرية السكداف مف  وا 

، كالتي شمت اقتصاد البمد، مف بيف أمكر أخرل، كرفعت مف 1997قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية منذ عاـ 
الصادرات كالكاردات، كعرقمت استراتيجية البمد لتحقيؽ التنمية االجتماعية معدالت التضخـ، كقّيدت 

، كأثرت 2015كاالقتصادية، كأكقفت الخطط الجارية لمتعامؿ مع أىداؼ التنمية المستدامة لمرحمة ما بعد 
 ؛2063عمى كفاء البمد بالتزاماتو بأجندة 
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ذ نقر  إلى تجميد كمصادرة التحكيبلت كاألصكؿ الخاصة  بأف التدابير القسرية األحادية الجانب قد أدتوا 
كالحككمية، كحرمت الشعب السكداني مف استخداـ المصادر المفتكحة في اإلنترنت، كأدت، اقتصاديا، إلى 
تثبيط االستثمارات األجنبية المباشرة، كانخفاض نسبة دخؿ الفرد كتضاعفت بيا معدالت الفقر بالنسبة 

 لمسكاف؛
 

ذ يساورنا القمق مف األثر الضار لمحظر المفركض عمى التحكيبلت المصرفية، كالذم يضطر االشخاص  وا 
المتعامميف مع السكداف إلى حمؿ األمكاؿ نقدا خارج النظاـ المصرفي، كىك مما جعؿ مف الصعب لمسمطات 

ية مكافحة غسيؿ األمكاؿ مما يشجع الجرائـ العابرة لمحدكد. لقد أثر ىذا عمى جميع الجكانب االجتماع
كاالقتصادية، خاصة قطاع الصحة كُيسبب في زيادة كفيات األميات كاألطفاؿ نتيجة لمقيكد المفركضة عمى 

 استيراد األمصاؿ كالتجييزات الطبية بشكؿ طبيعي؛
 

ذ نؤكد أن التدابير كالتشريعات القسرية األحادية الجانب تثبط القانكف الدكلي، كالقانكف اإلنساني الدكلي،  وا 
مـ المتحدة، كالقانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي، كالمعايير كالمبادئ التي تحكـ الحمكؿ السممية بيف كميثاؽ األ

 الدكؿ؛
 

ذ نعرب عن قمقنا البالغ  بأف اعتبار جميكرية السكداف دكلة راعية لئلرىاب مف قبؿ كزارة خارجية الكاليات وا 
دكرا فعاال في محاربة اإلرىاب، كالتيريب،  ، قد حاؿ دكف لعب السكداف1993المتحدة األمريكية، منذ 

 كاالتجار بالبشر، كالجريمة العابرة لمحدكد الكطنية كاليجرة غير الشرعية؛
 

ذ نقر أيضا  بأف جيكد السكداف التي ال تعرؼ الكمؿ في بناء السبلـ مف خبلؿ المفاكضات المتعددة في وا 
قطر، ككثير مف البمداف األخرل، بما في ذلؾ، تكقيع  تشاد، إثيكبيا، نيجيريا، كينيا، إرتريا، مصر، ليبيا،

كتنفيذ العديد مف االتفاقيات كخاصة اتفاؽ السبلـ الشامؿ الذم أدل إلى إنشاء جميكرية جنكب السكداف 
الشقيقة ككذلؾ بدء العممية الشاممة الجارية لمحكار الكطني مف أجؿ إشراؾ جميع أفراد الشعب السكداني في 

 ؛لمسائؿ الكطنيةا
 

ذ نحيط عمما لمكافحة اإلرىاب  بمبادرة السكداف المتعمقة بإنشاء لجنة أجيزة المخابرات كاألمف األفريقية وا 
 ؛إقميميا كدكليا
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ذ نجدد التأكيد عمى أنو ال يجكز ألم دكلة أف تشجع أك تستخدـ أم نكع مف التدابير التي تشمؿ كلكف ال  وا 

ية، إلجبار دكلة أخرل عمى التبعية في ممارسة حقكقيا السيادية تقتصر عمى التدابير االقتصادية أك السياس
 كاف نكعيا؛ كالحصكؿ منيا عمى امتيازات أيان 

 
ذ نشدد  أنو ال يجكز تحت أم ظرؼ حرماف الشعكب مف مصادر عيشيا األساسية؛عمى  وا 

 
ذ نعرب عن انشغالنا العقكبات األحادية  بالتكمفة البشرية غير المتناسبة كالعشكائية التي ينطكم عمييا وا 

الجانب التي فرضتيا الكاليات المتحدة األمريكية عمى السكداف مع ما يترتب عميو مف آثار سمبية عمى 
 السكاف المدنييف، السيما نساء كأطفاؿ السكداف؛

دعمنا الكامؿ لجميكرية السكداف إلى أف تقـك الكاليات المتحدة األمريكية بالرفع الشامؿ  نعمن .1
 جائرة التي فرضتيا عمى السكداف مف جانب كاحد؛لمعقكبات ال

الكاليات المتحدة األمريكية إلى رفع جميع التدابير كالقيكد التي فرضتيا عمى السكداف مف ندعو  .2
 ؛جانب كاحد؛ عمى جناح السرعة حتى يتمكف ىذا البمد مف مكاصمة بناء السبلـ

د اإلقميمية كالتي تؤثر، مف بيف أمكر مف طبيعة ىذه التدابير التي تتجاكز الحدك  نعرب عن أسفنا .3
 ؛أخرل، عمى تسديد السكداف مساىماتو المالية لبلتحاد األفريقي كتّيدد سيادتو

كافة بمداف العالـ إلى عدـ االعتراؼ بيذه التدابير كعدـ تطبيقيا، كاتخاذ تدابير إدارية أك ندعو  .4
لتدابير القسرية األحادية الجانب التي تشريعية فعالة، حسبما تراه مبلئما في التصدم لتطبيؽ ىذه ا

 ؛قميميةإلتتجاكز الحدكد ا
رفع تقرير عف آلية تنفيذ مقرر المؤتمر كيدعك الكاليات المتحدة األمريكية إلى  يطمب من المفوضية .5

رفع العقكبات األحادية الجانب التي فرضتيا عمى السكداف كالتي طاؿ أمدىا، إلى دكرة المؤتمر 
 مف خبلؿ المجمس التنفيذم. 2017يناير المقرر عقدىا في 

- 
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 قرار
 بشأن التطورات األخيرة في العالقات بين كوبا والواليات المتحدة األمريكية

 
 إن المؤتمر:

عادة ب يرحب .1 إعادة العبلقات الدبمكماسية بيف حككمتي جميكرية ككبا كالكاليات المتحدة األمريكية كا 
العبلقات إلحراز التقدـ في  ياقطبلتـ إف المبادرات التي كغيرىا م تيف،فتح السفارات في العاصم

 الثنائية؛
 ؛ككبا القائـ منذ أمد طكيؿ ضدإلى رفع الحصار االقتصادم كالتجارم كالمالي الجائر  يدعو .2
في حدكد صبلحياتو الكاقعة مى اتخاذ جميع التدابير البلزمة عرئيس الكاليات المتحدة  أيضاً  يحث .3

 ؛القضايا العالقة بشأف الحظر افةتعامؿ مع كلمة الكاسعة التنفيذي

- 

 


