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وان المقررعن رقم المقرر الرقم  الصفحات 

 المقررات

1.  Assembly/AU/Dec.749(XXXIII) 1 مقرر بشأن اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي 

2.  Assembly/AU/Dec.750(XXXIII) 
األفريقي، واألجهزة والوكاالت  االتحاد مفوضية هياكل مقرر بشأن

 المتخصصة
1 

3.  Assembly/AU/Dec.751(XXXIII) 
، الوثيقة  قة التجارة الحرة القارية األفريقيةمقرر المؤتمر بشأن منط

ASSEMBLY/AU/4(XXXIII) 
7 

4.  Assembly/AU/Dec.752(XXXIII) 
قرار تقرير االجتماع المشترك للجنة الوزارية بشأن جدول التقييم 

 3 والمساهمات ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر

5.  Assembly/AU/Dec.753(XXXIII) 
األمن عن أنشطته وحالة السلم واألمن في ولسلم امقرر بشأن تقرير مجلس 

 ASSEMBLY/AU/5(XXXIII) .، الوثيقة أفريقيا
10 

6.  Assembly/AU/Dec.754(XXXIII) 
 بشأن نتائج االجتماع العادي الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة مقرر

 للدفاع والسالمة واألمن
1 

7.  Assembly/AU/Dec.755(XXXIII) 
 تنفيذ عن األفريقي لالتحاد واألمن السلم لمجلس الخامس التقرير مقرر بشأن

 البنادق إلسكات العملية للخطوات األفريقي الرئيسية لالتحاد الطريق خارطة

 0202 بحلول إفريقيا في

8 

8.  

 

Assembly/AU/Dec.756(XXXIII) 

 ASSEMBLY/AU/DEC.710  رقم المؤتمر مقرر تنفيذ بشأن مقرر

(XXXI)  مرحلة في والتنمية اإلعمار األفريقي إلعادة االتحاد مركز بشأن 

 EX.CL/1192 (XXXI)) ةالنزاعات الوثيق بعد ما

2 

9.  Assembly/AU/Dec.757(XXXIII) 
 بشأن إدارة العواقب والدور الرقابي لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي مقرر

 1  داخل االتحاد حول أداء األجهزة األخرى لالتحاد األفريقي

10.  Assembly/AU/Dec.758(XXXIII) 
  بشأن مشاريع الصكوك القانونية مقرر

1 

11.  Assembly/AU/Dec.759(XXXIII) 
 بشأن إعادة مواءمة الصكوك القانونية مشروع مقرر

1 

12.  Assembly/AU/Dec.760(XXXIII) 

 االتحاد مؤسسات أعضاء وتعيين انتخاب سلطة تفويض بشأن مقرر

 األفريقي

 السنة في عادية واحدة قمة إطار ضمن 

1 

13.  Assembly/AU/Dec.761(XXXIII) 

 مقرر بشأن فريق الشخصيات البارزة الختيار القيادة العليا 
Ext/Assembly/AU/Dec.1-4 (XI) 

 

1 
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14.  Assembly/AU/Dec.762(XXXIII) 
  بشأن التعاون المتعدد األطراف مقرر

3 

15.  Assembly/AU/Dec.763(XXXIII) 
وكالة االتحاد ,وجيه لتل والحكومات الدورؤساء لجنة بشأن تقرير   مقرر

 ASSEMBLY/AU/12(XXXIII)الوثيقة  النيباد-األفريقي للتنمية
2 

16.  Assembly/AU/Dec.764(XXXIII) 
 تغير بشأن األفريقية والحكومات الدول رؤساء لجنة تقرير بشأن مقرر

 Assembly/AU/10(XXXIII، الوثيقة المناخ
5 

17.  Assembly/AU/Dec.765(XXXIII) 
، الوثيقة .اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران تقرير بشأن قررم

ASSEMBLY/AU/11(XXXIII 
5 

18.  Assembly/AU/Dec.766(XXXIII) 
، الوثيقة  بشأن إصالح مجلس األمن لألمم المتحدة مقرر

ASSEMBLY/AU/12(XXXIII 
2 

19.  Assembly/AU/Dec.767(XXXIII) 
األول بين االتحاد  التنسيق نصف السنويبشأن متابعة اجتماع  مقرر

 االقتصادية اإلقليمية والمجموعاتاألفريقي 
2 

20.  Assembly/AU/Dec.768(XXXIII) 
  تقارير القادة رؤساء الدول والحكومات مقرر بشأن

2 

21.  Assembly/AU/Dec.769(XXXIII) 
رئيس جمهورية غانا  بشأن ترشيح فخامة نانا آدو دانكوا أكوفو آدو، مقرر

 كمناصر للمؤسسات المالية لالتحاد األفريقي
1 

22.  Assembly/AU/Dec.770(XXXIII) 
، الوثيقة  مكافحة المالريا في أفريقياعن تقرير البشأن  قررم

ASSEMBLY/AU/13(XXXIII) 
2 

23.  Assembly/AU/Dec.771(XXXIII) 
  األطفال زواج إنهاء بشأن مقرر

1 

24.  Assembly/AU/Dec.772(XXXIII) 

، الوثيقة  الثقافة والتراثو الفنونعن  تقريرالأن بش مقرر 
ASSEMBLY/AU/17(XXXIII) 

 

2 

25.  Assembly/AU/Dec.773(XXXIII) 

 القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث بشأن مقرر
ASSEMBLY/AU/20(XXXIII) 

 

1 

26.  Assembly/AU/Dec.774(XXXIII) 
  األصول حمايةو الموقف األفريقي المشترك الستردادبشأن  مقرر

2 

27.  Assembly/AU/Dec.775(XXXIII) 
 األسلحة لمخزونات الفعالة لإلدارة الوطنية القدرات مقرر بشأن تعزيز

2 

28.  Assembly/AU/Dec.776(XXXIII) 
 0202 لعام األفريقي االتحاد مؤتمر مكتب هيئة انتخاب بشأن مقرر

1 
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29.  Assembly/AU/Dec.777(XXXIII) 
 0202 لعام األفريقي االتحاد رئيس نتعيي بشأن  مقرر مشروع

1 

30.  Assembly/AU/Dec.778(XXXIII) 

 مقرر بشأن مواعيد ومكان انعقاد االجتماع التنسيقي النصف السنوي الثاني 

بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدورة العادية 

ربعين للجنة الممثلين السابعة والثالثون للمجلس التنفيذي والدورة العادية األ

 الدائمين

1 

31.  Assembly/AU/Dec.779(XXXIII) 
مقرر بشأن موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الرابعة والثالثين لمؤتمر 

 0202االتحاد األفريقي في فبراير 
1 

32.  Assembly/AU/Dec.780(XXXIII) 
 التميز لألسواق الشاملة األفريقية،بشأن استضافة مركز  مقرر

1 

33.  Assembly/AU/Dec.781(XXXIII) 

األفريقية للخبراء للجنة في ا ( )ذكر(2عضو واحد )انتخاب  بشأن مقرر

 من جمهورية موريتانيا اإلسالمية حول حقوق الطفل ورفاهيته
EX.CL/1122(XXXVI) 

 

1 

34.  Assembly/AU/Dec.782(XXXIII) 

قانون لجنة االتحاد األفريقي لل في ( أعضاء6ستة ) انتخاببشأن  مقرر

 EX.CL/1223(XXXVI) الدولي

 

1 

35.  Assembly/AU/Dec.783(XXXIII) 
ستشاري المجلس االتحاد األفريقي ا ( في2عضو واحد )بشأن انتخاب  مقرر

 EX.CL/1124(XXXVI)الوثيقة  ،الفسادلمكافحة 
1 

36.  Assembly/AU/Dec.784(XXXIII) 

لحقوق اإلنسان ( أعضاء في اللجنة األفريقية 4بشأن انتخاب أربعة ) مقرر

 EX.CL/1225(XXXVI) ، الوثيقة والشعوب

 

1 

37.  Assembly/AU/Dec.785(XXXIII) 
 لالتحاد واألمن السلم في مجلس أعضاء( 22) عشرة تعيين بشأن مقرر

 EX.CL/1226 (XXXVI) الوثيقة األفريقي،
1 

38.  Assembly/AU/Dec.786(XXXIII) 
 برنامج إيدز ووتش آفريكاتقرير  بشأن مقرر

1 

39.  Assembly/AU/Dec.787(XXXIII) 

 –بشأن تتبع التزامات البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية  مقرر

مالبو للتعجيل بالتحول الزراعي في أفريقيا عن طريق آلية االستعراض 

  الذي يجري كل سنتين وبطاقة أداء التحول الزراعي في أفريقيا

2 

40.  Assembly/AU/Dec.788(XXXIII) 
 بشأن إنهاء استعمار موريشيوس مقرر

2 

41.  Assembly/AU/Dec.789(XXXIII) 
 EX.CL/1218(XXXVI) ، الوثيقة بشأن المحكمة الجنائية الدولية مقرر

3 
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42.  Assembly/AU/Dec.790(XXXIII) 
 التعليم مناصري والحكومات العشرة الدول رؤساء لجنة تقرير بشأن مقرر

 والتكنولوجيا والعلم
1 

43.  Assembly/AU/Dec.791(XXXIII) 
القيادة األفريقية حول اجتماع عن تنفيذ إعالن  مرحليال تقريرالبشأن  مقرر

 ASSEMBLY/AU/15(XXXIII)  الوثيقة، االستثمار في الصحة
1 

44.  Assembly/AU/Dec.792(XXXIII) 
  مقرر بشأن ليبيا والساحل

3 

45.  Assembly/AU/Dec.793(XXXIII) 
ة الجديد حول اإلدماج المالي واالقتصادي مقرر بشأن عقد المرأة األفريقي

  للمرأة األفريقية
1 

46.  Assembly/AU/Dec.794(XXXIII) 
 قرر بشأن استخدام اللغة اإلسبانية كلغة عمل لالتحاد األفريقيم

1 

47.  Assembly/AU/Dec.795(XXXIII) 
 النظام الدولي قرر بشأن المرشحين األفارقة داخل

1 

 اإلعالنات

1.  Assembly/AU/Decl.1(XXXII) 

والنازحين  والعائدين عام الالجئين" 0222 عام حول موضوع إعالن

 "أفريقيا في القسري للنزوح دائمة حلول نحو: داخليا  

 

3 

2.  Assembly/AU/Decl.2(XXXII) 
  فريقياأالتهاب الكبد الفيروسي في  حول القاهرة إعالن 

1 

3.  Assembly/AU/Decl.3(XXXII) 
  فريقي المشترك بشأن مقاومة مضادات الميكروباتالموقف األ إعالن بشأن

1 

4.  Assembly/AU/Decl.4XXXII) 
 إعالن عن صندوق التراث العالمي األفريقي

1 

5.  Assembly/AU/Decl.5(XXXII) 
  حول الوضع في فلسطين والشرق األوسط اإلعالن

5 

6.  Assembly/AU/Decl.6(XXXII) 

األفريقي والمواطنين األفريقيين تعزيز تعاون أوثق بين االتحاد بشأن  إعالن

في المهجر والشعوب المنحدرة من أصول أفريقية ومنطقتي الكاريبي 

  والمحيط الهادي

3 

 القرار 

1.  Assembly/AU/Res.1(XXXII) 
 األحادية الجانببشأن تأثير العقوبات والتدابير  قرار

3 

 اقتراح
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1.  Assembly/AU/Motion1(XXXII) 
المتميز عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر اقتراح تقديره لرئيسه 

 العربية ورئيسة االتحاد اإلفريقي
1 
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 مقرر

 بشأن اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي 

 

  :المؤتمر إن  

 بشأن ترشيد عمل المفوضية. Assembly/AU/Dec.582المقرر يستحضر  .1

اندا وقائد عملية اإلصالح المؤسسي بول كاجامي رئيس جمهورية رو السيدبتقرير فخامة يحيط علما  .2

 لالتحاد األفريقي .

بفخامة السيد بول كاجامي ورئيس المفوضية على التقدم الممتاز المحرز في تنفيذ مقرر يشيد  .3

 ؛Assembly/AU/Dec.635  (XXVIII)المؤتمر

بتقديم مقترحات عملية بشأن تبسيط جدول أعمال وبرنامج عمل المؤتمر إلى المفوضية يوصي  .4

بعد بحثها على النحو الواجب من قبل المجلس التنفيذي، إلى  لدورة العادية الرابعة والثالثين للمؤتمرا

 جانب ترشيد برنامج االجتماعات واألحداث الجانبية للمؤتمر والمجلس التنفيذي.

من رئيس المفوضية استكمال استعراض األجهزة القضائية وشبه القضائية حسبما هو  يطلب .5

وتقديم مقترحاتها إلى   Assembly/au/Dec.635 (XXVIII)في المقرر  منصوص عليه

  .0202لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المقرر عقدها في فبراير  الرابعة والثالثين الدورة العادية
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 مقرر

 األجهزة والوكاالت المتخصصةو ،األفريقي االتحاد مفوضية هياكل بشأن

 :المؤتمر إن  

 لمؤتمر االستثنائية الدورة عن الصادر Ext / Assembly / AU / Dec.1 (XI) بالمقرر ريذك   .2

 كلف الذي األفريقي، لالتحاد المؤسسي اإلصالح بشأن 0222 نوفمبر في والحكومات الدول رؤساء

 العمل تقسيم مراعاة مع األداء، نحو وموجه بسيط جديد إداري هيكل بإعداد بالقيام المفوضية رئيس

 األعضاء والدول اإلقليمية واآلليات اإلقليمية االقتصادية والمجموعات ريقياألف االتحاد بين

 القارية؛ والمنظمات

 ,Assembly/AU/Dec.728(XXXII)، EX.CL/987(XXXII) بالمقررات أيضار يذك   .0

(Assembly/AU/Dec.730(XXXII), Assembly/AU/Dec.695 (XXXI), EX.CL/Dec.820(XXV), 

(Assembly/AU/Dec.636(XXXVIII), (EX.CL/1153(XXXV), Assembly/AU/Dec.729 

(XXXII), EX.CL/Dec.1010(XXXIII), Assembly/AU/Dec.452 (XX), and 

Assembly/AU/Dec.2 (XXVI) 

الهياكل التالية )مرفق( كما ويعتمد  EX.CL/Dec.1(XXXVI)المجلس التنفيذي  بمقررعلما يحيط  .3

 الثين للمجلس التنفيذي.أوصت به الدورة العادية السادسة والث

 األفريقي؛ االتحاد لمفوضية اإلداري الهيكل (1)

 ؛(سودانال)لمكافحة الهجرة غير الشرعية  القاري العمليات مركز (0)

 (؛مالي)- الهجرة حول والبحوث للدراسات األفريقي المركز  (3)

 (؛المغرب)-( المرصد) للهجرة األفريقي المرصد  (4)

 (؛الجزائر)-( أفريبول) يالشرط للتعاون األفريقي االتحاد آلية (5)

 (؛مصر)- النزاعات بعد ما فترة في والتنمية اإلعمار إلعادة األفريقي االتحاد مركز (6)

  (؛ليسوتوورفاهيته ) الطفل حقوق حول لجنة الخبراء األفريقيين أمانة (7)

 (.االستوائية غينيا)-واالبتكار والتكنولوجيا للعلم األفريقي المرصد (8)

 



ASSEMBLY/AU/ DEC.751 (XXXIII) 

Page 1 

 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

 مقرر

 األفريقية  القاريةة الحرة التجار منطقةبشأن 
 Assembly/AU/4(XXXIIIالوثيقة، 

 :المؤتمر إن  

   .المجلس التنفيذيبمقرر  يحيط علما .0

 األفريقية، القارية الحرة التجارة منطقة وزراء لمجلس الثاني االجتماع بتقرير أيضا علما   يحيط .0

 ه؛في الواردة والتوصيات غانا أكرا،في  ،0109 ديسمبر 01 في المنعقد

 والمجلساألفريقية كذلك بتقرير هيئة مكتب مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية  يحيط علما   .3

على التوصيات  يوافقاختيار األمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية و بشأنالتنفيذي 

 الواردة فيه.

 القارية الحرة التجارة منطقة نةألما تسهيالت لتقديمها غانا جمهورية لحكومة امتنانه عن يعرب .4

 عملياتها؛ لدعم أمريكي دوالر ماليين( 01) عشرة بقيمة منحةو األفريقية

لجميع أعضاء فريق  ويعرب عن تقديرهاختيار  فريق بتشكيل الوزراء مجلس مقرر على يوافق .1

 االختيار؛

  األفريقية القارية الحرة التجارة منطقةل وتنصيب األمين العام تعيين

 مدتها ةيلوال األفريقية القارية الحرة التجارة لمنطقة عاما أميناوامكيلي مينياس  السيدتعيين  رريق .6

مهام نائب رئيس المفوضية دون اإلخالل بوتهنئته على المنصب،  0 خ م بدرجة سنوات عبأر

 كمراقب لالتحاد.

 القارية الحرة لتجارةا منطقة أمانة تشغيل بشأن 0109 يوليو في الصادر نيامي قمة بمقرر تمسكي .7

 .0202 مارس 13 بحلول عملها الدائمة األمانة تبدأ، القاضي بأن األفريقية

 0101 مارس 30 في غانا أكرا، في الجديد العام األمين وتنصيب اليمين أداء عملية تتم أن ريقر   .8

 جمهورية ةحكوم مع وثيقال بالتعاون التنصيب لمراسم بالتحضير األفريقي االتحاد مفوضية يكل فو

 المضيفة؛ الدولة بصفتها غانا

 

 االستثنائية القمة
 مايو في استثنائية قمة بعقداألفريقية  القارية الحرة التجارة منطقة وزراء مجلس توصيات على يوافق .2

 الحرة التجارة منطقة اتفاق بموجبالتجاري  التداول لبدء الالزمة الصكوك جميع العتماد 0202

 حكومةعرض ب المؤتمر يرح ب الصدد، هذا وفي. 0202 يوليو 2تبارا من اع األفريقية القارية

 ؛يجيزهو االستثنائية القمة استضافة إفريقيا جنوب جمهورية

 أجل من األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة اجتماعات أولويات تحديد التجارة وزراء من يطلب .22

 بعقد المفوضية فويكل   الفعالة القرارات اتخاذ لتسهيل الالزم القانوني النصاب اكتمال ضمان
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 العمل استكمالمن أجل  األفريقيين التجارة لوزراء العاشر االجتماع لنتائج وفق ا الالزمة االجتماعات

 الخدمات لقطاعات ةالمحدد اتاللتزاما وجداول االمتيازات التعريفية وجداول المنشأ قواعد بشأن

 الذي النحو على 0202 يوليو 2 في التجاري التداول بدء فهد تحقيق أجل من األولوية ذات الخمسة

 يوليو 7 في  ،النيجر  ،نيامي في المنعقدة عشرة الثانية االستثنائية دورته المؤتمر في عليه وافق

0222 . 

 الصلة ذاتصنع السياسة  أحهزةو األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة وزراء مجلس كذلك فيكل   .22

 القارية الحرة التجارة لمنطقة الدائمة لألمانة التنظيمي الهيكل مشروع بحث استكمال ياألفريق التحادل

 القمة إلى وتقديمهللعاملين  الكافي والعدد المعينين للمديرين المناسبة الوظائفبما في ذلك  األفريقية

 السياسة ةأجهز خالل من العمل، وبرنامج المالية التكلفة جانب إلى ،0202في مايو  االستثنائية

   األفريقي؛ االتحادمنظومة  في المناسبة

 والهيئات ذات الصلة باستكمال أي األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة وزراء مجلسأيضا ف يكل   .20

 . االستثنائية القمةخالل  لبحثهاعالقة  أخرى أعمال

 القارية الحرة ارةالتج منطقة قائدو النيجر جمهورية رئيس محمدو إيسوفو السيد فخامة تقرير

 األفريقية

بتقرير فخامة السيد إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر وقائد منطقة  التقدير مع يحيط علما   .03

التوصيات الواردة فيه بشأن التقدم المحرز في منطقة التجارة  ويعتمد، األفريقية القارية التجارة الحرة

 ؛األفريقية القاريةالحرة 

ل األعضاء ومجلس الوزراء ووزراء التجارة لالتحاد األفريقي والمؤسسات بدور جميع الدو يشيد .04

، ةاإلقليميالتفاوضية األخرى لمنطقة التجارة ومفوضية االتحاد األفريقي، والمجموعات االقتصادية 

 القاريةالتجارة الحرة منطقة  اتفاقتنفيذ التقدم الكبير المحرز في  علىاألفريقي  االتحاد وشركاء

 ؛يةاألفريق

( بعد إيداعها وثائق 08جمهورية موريشيوس التي أصبحت الدولة الطرف الثامنة والعشرين ) يهنئ .01

لدى رئيس المفوضية في منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ل المؤسس االتفاقعلى تصديقها 

 ؛0109سبتمبر 

لتجارة في السلع ل يقيةاألفر القارية الحرة التجارة منطقة مفاوضات من األولى المرحلة اختتام

 وقواعد المنشأوالخدمات 
من للتمكين  0101قواعد المنشأ بحلول نهاية مارس بشأن على استكمال كل العمل العالق  يحث .26

  . 0101وتقديم العمل حول قواعد المنشأ إلى القمة االستثنائية في مايو  ةيالتعريف عروضال استكمال

 : 0101مل وتقدم للقمة االستثنائية المقرر عقدها في مايو أن تستكالدول األعضاء على يحث أيضا   .07

 ؛ %91بنسبة جداول امتيازاتها التعريفية ( 0)

 جداول التزاماتها المحددة بشأن قطاعات الخدمات الخمسة ذات األولوية( 0)
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شأن ب 0109الصادر في فبراير   Assembly/AU/Dec.714(XXXII)مقرر المؤتمر ستحضر ي .08

القارية األفريقية  التجارة الحرةمنطقة مفاوضات الختتام  ئيانهاموعدا  0101و يونيتحديد شهر 

وإطار المتبقية قطاعات الخدمات المحددة بشأن تقديم جداول التزاماتها على دول األعضاء ال  يحثو

 .التعاون التنظيمي للتجارة في الخدمات بحلول الموعد النهائي المذكور

 6 الـ مجموعة حفظاتت
 وزامبيا والسودان ومالوي ومدغشقر إثيوبيا) 6 الـ مجموعة بلدان بقرار التقدير عم يرحب .09

 الدول بقية إلى واالنضمام منها وتضامنا األفريقية القارةتحفظاتها خدمة لمصلحة  سحبوزيمبابوي( 

 .التعريفات تحرير طرائق تنفيذ في األطراف

 لتجارة الحرة القارية األفريقية منطقة ال المؤسس االتفاق التوقيع والتصديق على حالة

قبل نهاية توقيع كافة الدول األعضاء لضمان  جهودهابمواصلة  مفوضية االتحاد األفريقي فيكل   .01

 االتفاقعلى بعد تصدق التي لم  جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقيدعو وي .0101أبريل 

بموجب قبل بدء التداول التجاري  تقوم بذلك أنلى إ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةل المؤسس

 .0101يوليو  0في  االتفاق هذا

منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ل االتفاق المؤسس إطارفي  التداول التجاري لبدء االستعداد

 :0202يوليو  3 اعتبارا من
 الدول جميع على نموذج وتوزيع بإنتاج األفريقية القارية الحرة التجارة منطقةل المؤقتة األمانة فيكل   .00

 األمانة إلى التقارير تقديم في ستخدامهال 0101 فبراير نهاية قبلاألفريقي  االتحاد في األعضاء

 ،0101 أبريل نهاية قبل أنظمة وإعداد الوطني، المستوى على االستعدادات حالة عن للمنطقة المؤقتة

 إحصاءاتفضال عن تسجيل  األفريقية لقاريةا الحرة التجارة منطقة في التجارية التدفقات لرصد

 .التجارة

 :بعدها وما الثانية المرحلة مفاوضات

بشأن االستثمار  الختتام المرحلة الثانية 0101بالموعد النهائي المحدد وهو ديسمبر  التمسكيقرر  .00

 .وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة

منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ى بروتوكول تركز مفاوضات المرحلة الثالثة عل أنيقرر كذلك  .03

مفوضية االتحاد األفريقي  فويكل   بشأن التجارة اإللكترونية فور انتهاء مفاوضات المرحلة الثانية،

لبناء قدرات  0101تعبئة الموارد خالل عام و .بالشروع في االستعدادات للمفاوضات القادمة

لمشاركة في التفاوض على الصكوك القانونية للتجارة اإللكترونية المفاوضين التجاريين األفريقيين ل

 .األفريقية على مستوى منطقة التجارة الحرة القارية

 للدخول الثنائيون الشركاء عليها يطبقها التي للنُهج نقدية مراجعةإجراء  على األعضاء الدول يحث .04

 على أفريقيا قدرة ضمان أجل من امعه اإللكترونية بالتجارة الخاصة الثنائية القانونية الصكوك في

 وتنفيذه اإللكترونية التجارة بشأن األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة بروتوكول بشأن التفاوض

 التي والمنتجات البيانات مثل اإللكترونية التجارة جوانب جميع في كاملة بسلطة إفريقيا تتمتع حيث

 على ألفريقيا اإللكترونية التجارة منصات ظهور وتعزيز .نيةاإللكترو التجارة إطار في تداولها يتم
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 بشأن المنطقة بروتوكول على للتفاوض استعداداتنا من كجزء والقارية واإلقليمية الوطنية المستويات

 .اإللكترونية التجارة

  األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة لرؤية  والترويج إفريقيا تكامل بيوم االحتفال

منطقة تذكارية لالحتفال الرسمي باإلنجازات التي حققتها  القيام بأنشطة الدول األعضاء إلى  يدعو .01

المؤقتة  األمانة في العام السابق وفقا للخطوط التوجيهية التي وضعتها التجارة الحرة القارية األفريقية 

 األفريقية. القارية لمنطقة التجارة الحرة 

بيانات منتظمة بشأن كيفية تنفيذ بلدانهم على تقديم األفريقي  رؤساء دول وحكومات االتحاد يحث .06

  .األفريقيةالقارية لمنطقة التجارة الحرة  لالتفاق المؤسس

 لالتفاق المؤسس الفعال التنفيذ أجل من اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي الخاص القطاع حشد

  األفريقية القارية الحرة التجارة منطقةل

مع الوزراء األفريقيين وخاصة المسؤولين عن تعمل أن فريقيين مبادرة المناصرين األن م يطلب .07

  .تخطيط التجارة والتمويل والصناعة والتنمية في تنفيذ إطار عمل تريليون دوالر

إطار التعاون قبل بدء  ضعولمجموعات االقتصادية اإلقليمية وااألمانة المؤقتة من  أيضا يطلب .08

 . 0101القمة االستثنائية في مايو  إلى المسألة ساسي عنأمرحلي  قريرالتجارة وتقديم ت

 العمل بشأن مرفق  استكمالفريكسيم بنك آشراكة مع بالوزراء التجارة والمالية  من كذلك يطلب .09

مع  0100وتقديمه إلى قمة فبراير  0101خالل عام منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ل التكي ف

  .لبحثهاتعبئة الموارد وخطة األساسي مشروع النظام 

  األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة وزراء مجلس إلى الصالحيات بعض تفويض

 
الفنية جميع المسائل التعجيل بالنظر في ب منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةمجلس وزراء  يكل ف  .31

ن ي وتقديم اقتراحات إلى المجلس التنفيذ قيةمنطقة التجارة الحرة القارية األفريالمتعلقة بتنفيذ  تتضم 

 من خالل هياكل صنع السياسية المالئمة  إلجازتهتقرير إلى المؤتمر  رفعو ،اآلثار المالية والهيكلية

 .االتحاد االفريقيلمنظومة 

 الحرة التجارة لمنطقة المؤسس لالتفاقالمناسب  الوقت وفي والفعال الكامل التنفيذ أجل من الزخم بناء

  األفريقية القارية

 
 األمانة إلىالمهام  تسليم حزمة في إطار ،األفريقية القارية الحرة التجارة لمنطقة المؤقتة األمانةف يكل   .30

لالتفاق  والفعال الكامل التنفيذ أجل من الزخم على الحفاظ بشأن استراتيجية ورقة إعدادب ،الدائمة

 في االستثنائية القمة إلى المقدم التقرير من كجزء   فريقيةاأل القارية الحرة التجارة منطقةل المؤسس

 .0101 مايو

بشكل وثيق مع الدول  بالعمل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةاألمانة المؤقتة ل أيضا فيكل   .30

األعضاء وأمانات المجموعات االقتصادية اإلقليمية والمنظمات الحكومية المشتركة األخرى ذات 



ASSEMBLY/AU/ DEC.751 (XXXIII) 

Page 5 

 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

ملة في هذا المجال في القارة، من أجل تعزيز تخطيط وتنسيق األنشطة واالجتماعات الصلة العا

  .تضارب محتمل في التواريخ والتداخالت األخرى أيوتقليل 

منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ل رويجتالى الرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي يدعو  .33

 مع قادة األعمال التجارية. اونهمتع كوجهة استثمارية جذابة ومتنامية في

 ومبادرة ألفريقيا االقتصادية واللجنة اليونيدو مع بالتعاون األفريقي االتحاد مفوضية من يطلب .34

 التصنيع أسبوع خالل أفريقيا فياالقتصادي والتنويع  التصنيعحول  قمة تنظيم األفريقيين المناصرين

 .أفريقيا في

، الطاقة مجاالت في األفريقية للمنتجات األول المعرض افةاستض إثيوبيا باقتراح علما   يحيط .31

تقديم من إثيوبيا  يطلبو المماثلة والقطاعات التحتية والبنية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 .0101لبحثها من قبل القمة االستثنائية القادمة في مايو مفاهيمية مذكرة 

 فريقياأل االتحاد في األعضاء غير دوللل المراقب صفة

طلبات الحصول على صفة مراقب من دول منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية أال تقبل  ريقر   .36

 .في االتحاد األفريقي ليست أعضاء  

 الثالث الطرف اتفاقات 

 :يلي بما األفريقية القارية الحرة التجارة لمنطقة المؤقتة األمانة فيكل   .37

 في األطراف الدول تشمل التي الثالثة األطراف تفاقاتبا المتعلقة التطورات رصد في االستمرار (أ

 باألمر؛ األفريقي االتحاد قمة وإبالغ األفريقية القارية الحرة التجارة اتفاق منطقة

 األحكام مع يتماشى بما الثالثة األطراف باتفاقات لإلخطار ونماذج لإلبالغ توجيهية مبادئ إعداد (ب

 ؛االتفاقمن  الصلة ذات

 التجارة منطقة أمانة بين المستقبلي التعاون إطار في الثالثة األطراف باتفاقات خاص قسم إدراج (ج

  اإلقليمية؛ االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد ومفوضية األفريقية القارية الحرة

 وإطار الثالثة األطراف باتفاقات اإلبالغ ونماذج التقارير إلعداد التوجيهية المبادئ يتم تقديم أن (د

 والمجموعات األفريقي االتحاد ومفوضية األفريقية القارية الحرة التجارة أمانة بين ونالتعا

 للبحث المقبل األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة وزراء مجلس إلى اإلقليمية االقتصادية

 .واالعتماد

ئيس جمهورية فخامة السيد يوسوفو محمدو ر قائد منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية منيطلب  .32

الى الدورة االستثنائية للمؤتمر األفريقية  القارية الحرة التجارة النيجر، تقديم تقرير مرحلي عن منطقة

  .0202في مايو 
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 مقرر

الجلسة المشتركة للجنة الوزارية المعنية بجدول تقدير األنصبة والمساهمات بشأن تقرير 

 (51ولجنة الخمسة العشر لوزراء المالية )لجنة الـ

 
 :المؤتمر إن  

اللجنة الوزارية المعنية بجدول تقدير األنصبة والمساهمات ولجنة الخمسة عشر بتقرير  يحيط علما .5

 لوزراء المالية؛

الصادرعن الدورة العادية  EX.CL/Dec.20(XXXVI) Rev.5يحيط علما بمقرر المجلس التنفيذي   .2

 السادسة و الثالثين للمجلس التنفيذي 

في الميزانية  0217من األموال المقدرة لها في  %77عضاء على المساهمة بنسبة لدول األبا يشيد .3

 العادية لالتحاد.

 0217بالدول األعضاء الخمسين على مساهمتها في صندوق السالم لالتحاد األفريقي منذ يشيد أيضا   .4

ا يبي ن المستوى العالي اللتزام االتحاد بالتشغيل الكامل للصندوق.  مم 

بشأن جدول تقدير األنصبة وصندوق  Assembly/AU/Dec.734(XXXII)قرر الميستحضر  .1

السالم الذي يطلب من ممثل االتحاد األفريقي السامي المعني بتمويل االتحاد وصندوق السالم، بدعم من 

المجلس التنفيذي المفوضية، إجراء مشاورات إقليمية بشأن مسألة تقييم صندوق السالم ورفع تقرير إلى 

ر، 0217ي، النيجر في يونيو في نيام جدول تقدير األنصبة أن ه في غضون ذلك، يتم تطبيق  ويقر 

في حالة عدم . و0217-0217صندوق السالم للفترة  الحالي على الميزانية العادية لالتحاد لتقييم

التوصل إلى توصيات ملموسة من المشاورات يتم تطبيق جدول تقدير األنصبة الجديد على صندوق 

 حسبما هو مطبق على الميزانية العادية.1 0200-0202 م للفترةالسال

المشاورات اإلقليمية بشأن السامي المعني بالتحاد األفريقي امثل اإلحاطة المقدمة من مب علما   حيطي .6

مليون  422بتمديد هدف جمع  وصييوألفريقي جدول األنصبة المقررة لصندوق السالم التابع لالتحاد ا

أربعة وعشرين  إلىاألفريقي الدول األعضاء في صندوق السالم التابع لالتحاد  دوالر من مساهمات

ا( 04) أن تعدل وفقا لذلك  المفوضية منطلب وي، 0203للسماح بجمع مبالغ المنحة كاملة بحلول  شهر 

 ؛على الدول األعضاءعبء ال تخفيفالمبالغ السنوية المدفوعة للصندوق بغية 

وصندوق السالم على العمل الممتاز الذي قام به لالجتماع ي بتمويل االتحاد بالممثل السامي المعن يشيد .7

حول مسألة تقييم صندوق السالم، ويطلب استكمال المشاورات وأن يرفع الممثل السامي مع األقاليم 

 .0202تقريرا إلى المجلس التنفيذي في يوليو 

لدول األعضاء في صندوق السالم خالل تعتبر المساهمات المقررة لجميع ا المفوضية بأنأيضا   يوصي .8

 .2تحت الحساب في انتظار استكمال المشاورات اإلقليميةالفترة االنتقالية كمدفوعات 

                                                            
للمقرر وفقا لالتحاد األفريقي  الساميالممثل نتائج المشاورات اإلقليمية التي سيجريها  14حكم الفقرة رقم تجاوز  تحفظ جمهورية مصر العربية: " 1 

(؛ وهذا التنفيذ بأثر رجعي 0217-0217بأثر رجعي )للسنوات قدير األنصبة تالمذكور أعاله. وباإلضافة إلى ذلك، تنطوي الفقرة على تنفيذ جدول 

وتم تأكيده  اعتماد المقرراتأثناء يتعارض مع مبادئ الميزانية العالمية المطبقة على الميزانيات الوطنية وميزانية االتحاد األفريقي". ــ تم إدخال التحفظ 

 .0217مارس  07 في د األفريقي، المؤرخةــ االتحا 0217من خالل المذكرة الشفوية رقم /

 تحفظ جمهورية مصر العربية 2 
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ر .9 تعليق كافة المناقشات حول ضرورة النظر في العقوبات على عدم دفع المساهمات المقررة في  يقر 

م الممثل السامي المعني بتمويل صندوق السالم في الوقت الذي تجري فيه المشاورات إلى أن يقد

 عن نتائج هذه المشاورات. 0202االتحاد وصندوق السالم تقريره إلى المجلس التنفيذي في يوليو 

في أديس أبابا،  0208الصادر في نوفمبر  Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI)المقرر  يستحضر .51

ز لتنفيذه ابتداء  من يو المقرر  ويستحضر أيضا   0217ليو إثيوبيا الذي اعتمد نظام العقوبات المعز 

EX.CL/Dec.1071 (XXXV) المفوضية بإجراء مشاورات مع الدول األعضاء حول  كلف الذي

ز وتقديم تقرير بحلول فبراير   .0202إعداد طرائق تنفيذ نظام العقوبات المعز 

ءات المؤتمر، من لجنة الممثلين الدائمين التعجيل بمواءمة األحكام ذات الصلة من قواعد إجرا يطلب .55

والنظم واللوائح المالية لالتحاد األفريقي والنظام األساسي للمفوضية للبحث واالعتماد من قبل أجهزة 

 صنع السياسة ذات الصلة.

ر .52 )ج( من مقرر المؤتمر 3فرض عقوبات على الدول األعضاء طبقا  للفقرة  يقر 

EXT/Assembly/AU/Dec.3 (XI)  0218الصادر في نوفمبر. 

الذي ينص على أن ينظر المؤتمر في  EXT/Assembly/AU/Dec.3(XI)المقرر  يستحضر .53

مر بظروف قهرية تجعلها غير قادرة مؤقتا على دفع مساهماتها المقررة. طلبات الدول األعضاء التي ت

 كتابيا  لبحث المسألة واتخاذ قرار بشأنها.بذلك يجب أن تبلغ الدول األعضاء المؤتمر 

بالتحديات  ويقر  جمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية وسيشل وبوروندي. بطلبات ال علما يحيط .54

التعاون مع من المفوضية  ويطلبفي دفع مساهماتها السنوية لالتحاد،  ءالتي تواجه هذه الدول األعضا

يها متأخرات لمدة سنتين الدول األعضاء التي تواجه مشاكل في دفع مساهماتها لالتحاد وتلك التي لد

تسديد المتأخرات، ورفع تقرير إلى المجلس التنفيذي في يوليو ثر بغية االتفاق على خطة لأو أك (0)

0202. 

الذي يجيز توصيات اللجنة الوزارية   Assembly/AU/Dec.578 (XXV)المقرر يستحضر .51

 %75من الميزانية التشغيلية لالتحاد و  %122جدول تقدير األنصبة الجديد نسبة مول المختصة بأن ي

من ميزانية دعم عمليات السالم لالتحاد، ويطلب من المفوضية تقديم  %05من الميزانية البرنامجية و 

 تقرير مرحلي عن تحقيق مثل هذه األهداف إلى االجتماع القادم للمجلس التنفيذي.

- 
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 مقرر

 األمن عن أنشطته ولسلم ابشأن تقرير مجلس 

 السلم واألمن في أفريقيا وضعو
 :المؤتمر إن  

مجلس  ويشجع، أفريقياالسلم واألمن في  وضعوواألمن عن أنشطته  سلمبتقرير مجلس ال يحيط علما .1

السلم واألمن، بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية لمنع النزاعات وإدارتها 

النزاعات لمنع ، على مواصلة مضاعفة الجهود األفريقي، وبدعم من مفوضية االتحاد وتسويتها

مجلس السلم واألمن على مواصلة تقديم التوجيه االستراتيجي كما يحث  .وتسويتهاواألزمات وإدارتها 

االستقرار وإعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع في البلدان  تحقيق بشأن تنفيذ برامج

 الخارجة من النزاعات؛

يليكس تشيسكيدي وغيره من قادة المنطقة لتعزيز السالم بالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس ف يشيد .0

واالستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك لتعزيز عالقات حسن الجوار مع بلدان المنطقة 

المؤتمر ضرورة التنفيذ الكامل إلطار السالم واألمن والتعاون لعام  يؤكدوفيما بينها. وفي هذا السياق، 

ثة منظمة األمم بعالمؤتمر عن امتنانه ل يعربكونغو الديمقراطية والمنطقة. وجمهورية الفي  0213

األطراف ي ، والشركاء الثنائيين والمتعددالمتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية

في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لدعمهم المتواصل لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو 

 يدعولتي تحققت في إقليم كاساي. من مكاسب السالم واالستقرار األخيرة اذلك الديمقراطية، كما يتضح 

والمجتمع الدولي عموما إلى مواصلة دعم الجهود الحالية  األفريقيالمؤتمر الدول األعضاء في االتحاد 

لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية واالنتعاش االجتماعي واالقتصادي، 

المؤتمر الدول األعضاء على دعم الجهود  ويشجعاألمن.  ال سيما في المناطق المتضررة من انعدام

المؤتمر  يدعوالمبذولة لمكافحة تفشي فيروس إيبوال في أجزاء من جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي لبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج في جمهورية 

في مؤتمر التجارة واالستثمار في  أيضاجميع الشركاء على المشاركة  عويشجالكونغو الديمقراطية 

 .0202الي، في مارس جمنطقة البحيرات الكبرى المقرر عقده في كي

بالتدابير التي اتخذتها حكومة بوروندي في التصدي للتحديات التي يواجهها البلد، ال سيما فيما قر ي .3

، بما في ذلك إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة 0202ام يتعلق بالتحضيرات لالنتخابات المقبلة في ع

، تمشيا مع قانون االنتخابات البوروندي؛ ولجنة الحقيقة والمصالحة المؤلفة من 0218أغسطس  31في 

ا، وفق ا التفاق أروشا للسالم والمصالحة لعام  13 ؛ واعتماد خارطة طريق كيانزا 0222عضو 

الزمني لالنتخابات من قبل اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة، من  لالنتخابات؛ واإلعالن عن الجدول

النتخابات لوعده بعدم الترشح ب للوفاءالرئيس بيير نكورونزيزا بالمؤتمر  يشيدبين أمور أخرى. 

الحوار من  مواصلةإلى المعارضة جماعات المؤتمر الحكومة و يدعو. 0202الرئاسية القادمة في عام 

المؤتمر جماعة  يشجع .واالقتصاديةبيئة مواتية للتنمية االجتماعية وتهيئة م واألمن السالتعزيز أجل 

واألمم المتحدة على توحيد جهودها من أجل إعطاء الزخم الذي تمس  األفريقيواالتحاد  أفريقياشرق 

ء المؤتمر بعمل مراقبي حقوق اإلنسان والخبرا يشيدالحاجة إليه للعملية السياسية في بوروندي. 

للمساهمة في تعزيز  0215الذين تم نشرهم في البالد منذ عام  األفريقيالعسكريين التابعين لالتحاد 

المؤتمر نداءه لالتحاد األوروبي لرفع العقوبات المفروضة على  يكرر. لدوالسالم في الب الوئام

 لد.البفي  بوروندي، من أجل تهيئة الظروف المواتية لتسهيل االنتعاش االجتماعي واالقتصادي

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9+%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9+%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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 0201-0202على ضمان تنظيم االنتخابات العامة  أفريقياجميع أصحاب المصلحة في وسط  يحث .4

الوسطى واالتفاق السياسي  أفريقياصارم لقوانين جمهورية المتثال الاكنف على النحو المقرر، في 

رئيس فوستين المؤتمر بال يشيد . وفي هذا السياق،0217فبراير  6للسالم والمصالحة المبرم في 

آرشينج تواديرا على جهوده الرامية إلى بناء توافق شامل في بلده، ال سيما من خالل الحوار الذي بدأه 

الوسطى السابقين، وهم فرانسوا بوزيزي وميشيل جوتوديا وكاترين  أفريقيامع رؤساء دول جمهورية 

المؤتمر بالتقدم المحرز في تنفيذ  يقر. سامبا بانزا، استناد ا إلى اتفاق السالم كمرجع وحيد لهذا الحوار

مفوض السلم واألمن، السفير إسماعيل شرقي لجهوده ب يشيداالتفاق السياسي للسالم والمصالحة، 

ا ياألطراف في أفريق ويحثالمتواصلة بالتعاون مع وكيل األمين العام لألمم المتحدة لحفظ السالم 

دعمها لبلدان المنطقة بالمؤتمر يشيد ضامنة لالتفاق. الوسطى على تكثيف الحوار، بدعم من الجهات ال

بعثة األمم المتحدة المؤتمر  يحثهذه الغاية. ل اللجان المشتركة تحقيقاجتماعات تنفيذ اتفاق السالم وعقد 

على دعم نشر مراقبي  الوسطى أفريقيافي جمهورية  المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار

لجنة بناء السالم، وعلى وجه الخصوص، مصر، بصفتها نائب رئيس  كذلك يحث؛ واألفريقياالتحاد 

ها رئيس تشكيلة األمم المتحدة لجنة بناء السالم التابعة لألمم المتحدة والمملكة المغربية، بصفت

الوسطى وللدفاع عن  أفريقياالوسطى، على الجهود التي تبذالنها لدعم جمهورية  أفريقيالجمهورية 

ة في جدول أعمال لجنة األمم المتحدة لبناء السالم، بما في ذلك من خالل األفريقيمصالح البلدان 

 األفريقيوليين لتقديم الدعم الموعود لبعثة االتحاد ة في نيويورك، وكذلك الشركاء الداألفريقيالمجموعة 

والمجتمع  األفريقيالمؤتمر من الدول األعضاء في االتحاد  يطلبوإطالق مشاريع التنمية.  جي في بان

الوسطى، من أجل تسهيل التنظيم الناجح  أفريقياالدولي عموما توفير الدعم الفني والمالي لسلطات 

 الوسطى. أفريقياة بناء االقتصاد في جمهورية لالنتخابات المقبلة وإعاد
 

على اعتمادها سلسلة من التدابر إليجاد حلول عملية لالضطرابات االجتماعية  حكومة الكاميرونب يشيد .5

والسياسية في  المنطقتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية والتي تشمل عقد وتنظيم حوار وطني 

ضم جميع األطراف المعنية من داخل البالد والمهجر بغية  0217بر أكتو 4سبتمبر إلى  32شامل  من 

على إرسال قافلة السالم بقيادة رئيس الوزراء، رئيس الحكومة في واستتباب السالم بشكل نهائي، 

التي تمنح مركزا خاصا المنطقتين المعنيتين، واعتمادها قانونا عاما للمجتمعات المحلية الالمركزية 

لمراعاة خصائصها المتعلقة الناطقتين باإلنجليزية  لية الغربية والجنوبية الغربيةالشما للمنطقتين

باألنظمة التعليمي والقضائية، وعلى إنشائها لجنة وطنية لتعزيز االزدواجية اللغوية والتعددية الثقافية 

لفرنسية كلغتين واعتماد قانون لتعزيز اللغات الوطنية، إلى جانب تشجيع استخدام اللغتين اإلنجليزية وا

يهنئ والتسريح وإعادة اإلدماج.  رسميتين تتمتعان بنفس القيمة، وعلى إنشائها لجنة وطنية لنزع السالح

على إطالق سراح بعض القادة السياسيين والعسكريين المتابعين أمام المحاكم  حكومة الكاميرون أيضا

 بعض السجناء، وإطالق سراح العسكرية لتورطهم في تنظيم المظاهرات غير النظامية من جهة

من  ويطلب. والجنوبية الغربيةاالضطرابات في المنطقتين الشمالية الغربية في إطار  االرتكابهم جنح

مواصلة دعم جهود حكومة الكاميرون الرامية إلى إيجاد حل دائم  رئيس مفوضية االتحاد األفريقي

   بية.لألزمة في المنطقتين الشمالية الغربية والجنوبية الغر
 

وتعزيز  بهدف دعمل في جزر القمر، استعداد االتحاد األفريقي لمواصلة دوره كمسه   من جديد يؤكد  .6

مجلس السلم واألمن، بدعم من مفوضية االتحاد األفريقي، على مواصلة  ويشجع التماسك االجتماعي.

 فخامة الرئيس أزالي أيضا   يشجع .دعم جزر القمر في جهودها الرامية إلى دفع عجلة الحوار السياسي

رئيس اتحاد  ويهنئإطالق حوار شامل مع جميع العناصر الفاعلة في البالد. التزامه ب على عصماني

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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تدابير حسن النية من خالل منح العفو الرئاسي لعدة سجناء بما في ذلك  جزر القمر وحكومته على

  السجناء الذين ارتكبوا جرائم متعلقة بالقانون العام.
 

، في هذا الصدد، حكومة الصومال االتحادية، وكذلك ويشجعبالتقدم المطرد في الصومال،  ايحيط علم .7

 يناشد ا.بلدهالدول األعضاء االتحادية على مواصلة تعزيز الحلول التوافقية للتحديات التي تواجه 

د المؤتمر الشركاء الدوليين مواصلة دعم الصوماليين واالمتناع عن أي إجراءات قد تقوض الجهو

المؤتمر على ضرورة التعجيل بإنشاء قوات أمنية صومالية  يؤكدالحالية إلنهاء النزاع في ذلك البلد. 

في الصومال، وبسط سيطرتها على  األفريقيقادرة على القيام بعمليات مشتركة مع بعثة االتحاد 

، بهدف تهيئة السكنية، وتأمين طرق اإلمداد الرئيسية المراكزاألراضي المحررة حديث ا، وحماية 

الظروف المواتية التي ستمكن قوات الدفاع واألمن الوطنية الصومالية من تولى مسؤوليات األمن 

في الصومال  األفريقيالمؤتمر ببعثة االتحاد  يشيد. 0201بحلول عام  األفريقيبفعالية من بعثة االتحاد 

إلى مواصلة هذا  ويتطلعرهابية شوكة جماعة الشباب اإل كسروقوات األمن الصومالية على نجاحها في 

الهجمات اإلرهابية المرتكبة في الصومال وضد  يدين المؤتمر بشدةالتعاون الوثيق في مجال القتال. 

الشفاء  ويتمنىعن تعازيه ألسر الضحايا  المؤتمر كذلك يعربفي الصومال. و األفريقيبعثة االتحاد 

 األفريقيلمساهمة بقوات وأفراد شرطة في بعثة االتحاد بالبلدان ا كذلكالمؤتمر  يشيدالعاجل للمصابين. 

 في الصومال لتضحياتهم والتزاماتهم باستعادة السالم واالستقرار في الصومال.
 

دعمه للدور الجديد للسودان وتعاونه المستمر  ويؤكد مجددااد، جالسودان على انتخابه رئيسا  لإلييهنئ  .8

المجلس بالمؤتمر  يشيد ار والتنمية في المنطقة والقارة. في العمل من أجل تحقيق السالم واالستقر

السيادي االنتقالي والحكومة السودانية االنتقالية على تعاونهما المستمر والتزامهما ومشاركتهما المنسقة 

المؤتمر جميع أصحاب المصلحة السودانيين  يشجعلتحديات المتعددة التي تواجه البالد. التصدي لفي 

ى الزخم الذي تم حشده حتى اآلن، وخاصة التنسيق والتعاون القويين بين السلطات على الحفاظ عل

المؤتمر بالجهود  يشيديساهم في استعادة ثقة الشعب السوداني في المؤسسات الوطنية.  ممااالنتقالية، 

ا التي بذلها رئيس االتحاد، فخامة الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبي

لتنمية )إيغاد(، وكذلك رئيس المفوضية، لالدكتور أبي أحمد، بصفته رئيس الهيئة الحكومية المشتركة 

 يرحبسعادة السيد موسى فكي محمد على جهودهم المنسقة من أجل إيجاد حل لألزمة في السودان. 

مفاوضات المؤتمر باستضافة جمهورية جنوب السودان، تحت رعاية الرئيس سلفار كير ميارديت، ال

للجهود التي تبذلها  ويعرب عن تقديرهبين الحكومة السودانية االنتقالية والحركات المسلحة السودانية، 

الدول التي فرضت عقوبات اقتصادية ومالية على جمهورية  المؤتمر بقوة يناشدإيغاد وبلدان المنطقة. 

المؤتمر حكومة الواليات  عويدالسودان، رفع هذه العقوبات بشكل فوري وكلي. وفي هذا السياق، 

المتحدة األمريكية إلى إزالة السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، من أجل تسهيل تدفق 

ا يرحباالستثمارات في السودان لتعزيز السالم والتنمية المستدامين.  بالتدابير التي تتخذها  المؤتمر أيض 

لسياق بالحوار الذي تم إطالقه بين حكومتي في هذا ا ويعترفحكومة السودان لجذب المستثمرين 

المؤتمر من رئيس المفوضية،  يطلبالواليات المتحدة األمريكية والسودان لمعالجة هذه القضايا. 

 لتنمية، مواصلة جهوده في دعم السودان خالل الفترة االنتقالية.لبالتنسيق مع الهيئة الحكومية المشتركة 
 

المشتركة في دارفور )اليوناميد(  األفريقيمم المتحدة واالتحاد بحكومة السودان وبعثة األ يشيد  .7

بمجلس  كما يشيدبشأن االنسحاب،  0407لجهودهما التعاونية والتزامهما بتنفيذ قرار مجلس األمن 

 يشدد. 0202أكتوبر  31السلم واألمن ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة لتمديد والية اليوناميد حتى 

همية الحفاظ على السالم في دارفور من خالل االستثمار في مشاريع التنمية المستدامة. المؤتمر على أ
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بالتعاون مع األمم المتحدة، على  ،األفريقيالمؤتمر بقوة مفوضية االتحاد  يشجعوفي هذا الصدد، 

الزمة االضطالع بمبادرات استراتيجية من شأنها ضمان تعبئة الموارد بفعالية، بما في ذلك األموال ال

على أن االنسحاب يجب أن  يؤكد المؤتمرلتحقيق االستقرار والتنمية في دارفور. وفي هذا الصدد، 

يكتمل بطريقة تحافظ على المكاسب التي تحققت في دارفور، في إطار البحث الشامل عن السالم 

 واالستقرار والتنمية في السودان.
 

يويري كاغوتا موسيفيني ورئيس المجلس السيادي بالجهود التي بذلها فخامة الرئيس األوغندي قر ي .12

، التي قامت، من بين أمور 0217نتيبي في نوفمبر أللسودان السيد عبد الفتاح البرهان في عقد قمة 

أخرى، بتمديد فترة ما قبل االنتقالية لتمكين أصحاب المصلحة في جنوب السودان من حسم القضايا 

الرئيس سلفا كير بالمؤتمر  يشيدة للوحدة الوطنية المعاد تنشيطها. حكومة االنتقاليالالعالقة قبل تشكيل 

حكومة جنوب بالمؤتمر  يشيدنتيبي. أتوافق خالل قمة الميارديت والدكتور ريك مشار للتوصل إلى 

 يشيدعلى استكمال عملية الصرف.  ويشجعهاالسالم،  ما تم صرفه من أجل تنفيذ اتفاقل السودان

الرفيعة المستوى المخصصة لجنوب السودان )لجنة الخمسة( برئاسة  األفريقي المؤتمر بلجنة االتحاد

المتواصل لعملية السالم في  اوعضوية كل من الجزائر وتشاد ونيجيريا ورواندا لدعمه أفريقياجنوب 

المؤتمر بجميع  كما يشيد. 0217 عام تمت أثناء منتظمة زياراتجنوب السودان، بما في ذلك من خالل 

 وإثيوبيا ألعضاء التي قدمت دعم ماليا وماديا لحكومة جنوب السودان، بما في ذلك مصرالدول ا

ا تقديم ويناشد المؤتمر، ، أفريقياونيجيريا وجنوب  في هذا السياق، الدول األعضاء األخرى أيض 

المؤتمر، في نفس السياق، المجتمع الدولي تقديم مزيد من الدعم المالي والمادي  يناشدمساهمات. 

واللوجستي لعملية السالم في جنوب السودان، وخاصة ترتيبات األمن االنتقالية لتسهيل عملية التجميع 

والفرز والتدريب ونشر قوات جنوب السودان المتحدة الالزمة لحماية المسؤولين أثناء تنفيذ اتفاق 

 السالم.
 

إزاء التأخير في  عن قلقهويعرب ، 0202فبراير  00ضرورة تشكيل الحكومة االنتقالية بحلول  يؤكد .11

بالنسبة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية  بالغةإنجاز مهام ما قبل المرحلة االنتقالية التي تكتسي أهمية 

 يدعواالنتقالية، ال سيما تلك المتعلقة بالترتيبات األمنية االنتقالية وتحديد عدد الواليات وحدودها. 

القضايا العالقة، وهو أمر بالغ  حسمى مواصلة الحوار لفي جنوب السودان إلف األطرا بقوةالمؤتمر 

حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية المعاد تنشيطها.  األهمية للتنفيذ الكامل لالتفاق المعاد تنشيطه وتشكيل

استعادة إلى  امع شعب وحكومة جنوب السودان في تطلعاتهم األفريقيالمؤتمر تضامن االتحاد  يؤكد

 .الدائمين، والنهوض بالتنمية في البلد السالم واالستقرار

األطراف على االتفاق على وقف دائم  ويشجعبين األطراف الليبية  يةالعدواناألعمال بوقف  يرحب .10

الرفيعة  األفريقيالثامن للجنة االتحاد  االجتماعالمؤتمر البيان الصادر عن  يجيزإلطالق النار. 

الذي شدد، من بين أمور و، في برازافيل، الكونغو، 0202اير ين 31ليبيا، المنعقد في المعنية بالمستوى 

خل ف مئات  الذيأخرى، على ضرورة إجراء حوار وطني شامل ومصالحة وأدان بشدة استمرار القتال 

االمؤتمر  يرحبوالتدخل الخارجي الذي يقوض جهود السالم في ليبيا. في ليبيا الضحايا المدنيين   أيض 

الشركاء الدوليين بااللتزام  تعُهد، وخاصة 0202يا المنعقد في برلين في يناير حول ليب بنتائج المؤتمر

المؤتمر لجنة  يدعوبالحظر المفروض على األسلحة واالمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا. 

ت قيادة ليبيا إلى مواصلة دعم العملية السياسية الشاملة تحالمعنية بالرفيعة المستوى  األفريقياالتحاد 

منتدى عقد ل امسبق ا، باعتبارها طريقا للمضي قدما نحو وقف دائم إلطالق النار، وشرطالليبيينوملكية 

دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو فخامة السيد عن تقديره لمؤتمر ال عربيالمصالحة. 
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لدؤوبة إليجاد حل لألزمة في يبيا على جهوده االمعنية بلالرفيعة المستوى  االتحاد الفريقي ورئيس لجنة

اورة جمدول الالالمؤتمر دور  ؤكدي. على إبقاء المسألة قيد نظرهمؤتمر شجعه اليليبيا. وفي هذا الصدد، 

في  0202يناير  03باالجتماع الذي ُعقد مؤخرا في  ويرحبحل لألزمة الحالية، إيجاد  لليبيا في

 عسكري حلال يوجد نه أمفاده الذي  األفريقياد موقف االتح مجدداالمؤتمر  يؤكدالجزائر العاصمة. 

دائم إلطالق النار، نحو إيجاد الوقف الإلى تعزيز الجهود، بما في ذلك  ويدعولألزمة الحالية في ليبيا 

، 0215 للنزاع في ليبيا تمشيا مع أحكام االتفاق الذي وقعته األطراف الليبية في عامحل سياسي وسلمي 

المؤتمر من رئيس المفوضية االضطالع بدوره واتخاذ التدابير  طلبيفي الصخيرات، المغرب. 

الملموسة الالزمة، بالتشاور الوثيق مع األمم المتحدة، لضمان المشاركة الفعالة لالتحاد األفريقي، بهدف 

 .حل األزمة الليبية
 

خالل تعزيز الحكم ، بما في ذلك من واالستقرارللحفاظ على السالم  األفريقيببلدان إقليم الجنوب  يشيد .13

الرشيد، ومكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز التعاون بين الدول، مما يدل على 

المؤتمر بلدان اإلقليم على مواصلة تعزيز  يشجع. بنادقبإسكات ال اإلقليمااللتزام الجماعي في 

مل معا لمكافحة اإلرهاب والتطرف استراتيجيات التخفيف من الكوارث الطبيعية والجفاف ومواصلة الع

المؤتمر بالموزمبيقيين للتنظيم  يشيدالوطنية. الحدود العنيف والتشدد واالتجار والجريمة المنظمة عبر 

ويشجعهم على مواصلة جهودهم في تنفيذ اتفاق السالم  0217الناجح لالنتخابات السلمية في أكتوبر 

يهيئ ظروف ا أكثر مالءمة لالنتعاش والتنمية مما بلد، وتعزيز السالم والمصالحة واالستقرار في ال

 ين.قتصاديالواين جتماعيالا

اللتزامهم وجهودهم  )اإلكواس( االقتصادية لدول غرب أفريقيامجموعة رؤساء دول وحكومات الب يشيد .14

 تمرؤالم يهنئفي غينيا بيساو.  الطويلة األمدالدؤوبة في إيجاد حل دائم لألزمة السياسية والمؤسسية 

ولى من االنتخابات الرئاسية في األجولة والسلمي لل الناجحالتنظيم شعب وحكومة غينيا بيساو على 

إلى  بقوةالمؤتمر يدعو . 0217ديسمبر  07ثانية في الجولة الو 0227نوفمبر  04غينيا بيساو في 

ة القابلة للتطبيق السياسية، باعتبار ذلك الوسيلة الوحيد األطرافإجراء حوار حقيقي شامل بين جميع 

إليجاد حلول دائمة وتعزيز مؤسسات الدولة. واستنادا إلى إعالن اللجنة االنتخابية الوطنية في غينيا 

  .بيساو

بجهود جمهورية جامبيا الرامية إلى توطيد الديمقراطية في البلد من خالل عملية اإلصالحات  يشيد .15

االمؤتمر  يشيدوالنمو االقتصادي.  في تعزيز االستقرار بشكل كبيرالحالية التي ستسهم  بمفوضية  أيض 

 للدعم الفني لجامبيا األفريقي، من خالل فريق االتحاد تقدمهللدعم المتواصل الذي  األفريقياالتحاد 

السلم واألمن، ال سيما فيما يتعلق بتعزيز  عزيزوغيره من اآلليات، لجهود حكومة جامبيا الرامية إلى ت

حوار مع الالمجلس حكومة جامبيا على مواصلة االنخراط في  يشجعالبلد. في  حكوميةالمؤسسات ال

أعضاء االئتالف السابق واألحزاب السياسية، من أجل تعزيز االستقرار السياسي وتهيئة بيئة مواتية 

 .للسالم والتنمية االقتصادية في البلد

جمات اإلرهابية وغيرها من لهجراء افي األرواح لوقوع خسائر تعازيه لبلدان منطقة الساحل  يقدم .16

من خالل أجهزته وبرامجه المختلفة.  األفريقياستمرار دعم االتحاد  ويؤكدحوادث العنف الطائفي 

واالتجار  اللصوصيةإزاء أعمال اإلرهاب المستمرة وتنامي أعمال  البالغعن قلقه المؤتمر  يعرب

األطراف في مالي على بالمؤتمر  شيدي بجميع أنواعه والجريمة العابرة للحدود في منطقة الساحل. 

على مواصلة عملية اإلصالح، بهدف بناء الثقة بين  ويشجعهاالتقدم المحرز في الحوار الوطني الشامل 

 يحث، في إطار تنفيذ اتفاق السالم والمصالحة في مالي المنبثق عن عملية الجزائر. المحلية المجتمعات
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 يشددجهود في تنفيذ اتفاق السالم والمصالحة في مالي. المؤتمر األطراف في مالي على مضاعفة ال

ضرورة مواصلة الدعم وجهود كسب التأييد للمبادرات اإلقليمية، ال سيما مبادرات على المؤتمر 

اإلكواس لمكافحة انتشار اإلرهاب في منطقة الساحل، من خالل زيادة التمويل بموجب التعهد بتقديم 

. في هذا السياق، 0217سبتمبر  14المنعقدة في  جادوجوالل قمة واخ المعلن أمريكي تريليون دوالر

المؤتمر الدول األعضاء في اإلكواس على الوفاء بتعهداتها من أجل تعزيز مكافحة اإلرهاب في  يشجع

المؤتمر الشركاء، بناء على األولويات التي حددها االتحاد  يحثمنطقة الساحل. عالوة على ذلك، 

واالتجار  أعمال اللصوصيةلة تقديم الدعم للجهود المبذولة لمكافحة اإلرهاب و، على مواصاألفريقي

المؤتمر بإعالن باماكو بشأن الوصول  يرحبفي هذا الصدد، والوطنية. الحدود والجريمة المنظمة عبر 

، ، في باماكو، مالي0217نوفمبر  07المعتمد في المحلية إلى الموارد الطبيعية والنزاع بين المجتمعات 

تحديات حول قمة استثنائية عقد  يقررو .األفريقيعلى النحو الذي اعتمده االجتماع الوزاري لالتحاد 

والتدابير الالزمة على وجه السرعة لدعم البلدان اإلجراءات بهدف اتخاذ  اإلرهاب والتطرف العنيف

الحالي لالتحاد،  من المفوضية، بالتنسيق مع الرئيس يطلبوالتي تواجه اآلثار الخطيرة لإلرهاب. 

 إجراء المشاورات الالزمة لعقد القمة في أديس أبابا في إثيوبيا أو في دولة عضو أخرى.

الجاهزة، بما في ذلك  ةاألفريقيلجهوده الدؤوبة نحو التفعيل الكامل للقوة  مجلس السلم واألمنب شيدي .17

ضمن القوة  تجابة الفورية لألزماتة لالساألفريقيالقدرات  استمرار تقديم التوجيه االستراتيجي لمواءمة

 لتفعيلالسياسات المختلفة  وضع بالمفوضية للجهود المبذولة في كذلكالمؤتمر  يشيد .الجاهزة ةاألفريقي

الجاهزة، بما في ذلك المذهب الجديد لعمليات دعم السالم ومفهوم العمليات الجديد،  ةاألفريقيالقوة 

في و الجاهزة. ةاألفريقيللقوة  عات اللوجستية اإلقليمية التابعةوكذلك للجهود المبذولة إلنشاء المستود

للجهود المستمرة  الجاهزة ةاألفريقيالمؤتمر األلوية الجاهزة اإلقليمية التابعة للقوة ب يشيدنفس السياق، 

لمكافحة اإلرهاب داخل القوة  خاصة باالقتراح بشأن تشكيل وحدة يحيط علما   .لضمان التأهب للنشر

مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي ببحث كافة الجوانب المتعلقة بالوحدة كلف ويقية الجاهزة، األفري

 .0201خاصة وتقديم االستنتاجات والتوصيات إلى القمة العادية القادمة في فبراير ال

الوطنية، بما في ذلك مكافحة  الحدود بمبادرات األفريبول في مكافحة الجريمة المنظمة عبر يرحب .18

المؤتمر المفوضية إلى التعجيل ويدعو والمواد المهربة.  والمخدرات باألسلحةالتجار غير المشروع ا

بتزويد أمانة األفريبول بالموظفين كي يتسنى لها االضطالع بواليتها على نحو أكثر فعالية. وفي هذا 

ع الدول األعضاء جمي ويشجعالجزائر على انتداب موظفين ألمانة األفريبول بالمؤتمر  يشيدالصدد، 

ا على انتداب موظفين ألمانة األفريبول.  األخرى أيض 

المؤتمر الدول األعضاء على مضاعفة جهودها في إدماج حماية الطفل في برامجها، بدعم من  يشجع .17

 يطلبالمجموعات االقتصادية اإلقليمية/ اآلليات اإلقليمية. وفي هذا الصدد، و األفريقيمفوضية االتحاد 

إدماج حماية الطفل في حملة إسكات البنادق، وموضوع االتحاد  األفريقين مفوضية االتحاد المؤتمر م

، وكذلك وضع سياسة شاملة لحماية الطفل في عمليات دعم السالم لالتحاد 0202لعام  األفريقي

لرئيس المفوضية بتعيين مبعوث خاص لشؤون األطفال في النزاعات  نداءهالمؤتمر  ويكرر. األفريقي

 مسلحة.ال

ت في منع النزاعات األفريقيابالمفوضية للخطوات المتخذة للتفعيل الكامل لشبكة النساء  يشيد .02

من المفوضية مواصلة تعبئة الدعم لنشر  ويطلبوالوساطة، وال سيما تدريب ونشر الشابات الوسيطات 

 .األفريقيت في مختلف مكاتب اتصال االتحاد األفريقياأعضاء شبكة النساء 

إضفاء الطابع المؤسسي على برنامج الشباب من أجل السالم داخل  األفريقين مفوضية االتحاد م يطلب .01

مكتب مخصص لتنسيق جهود جميع أصحاب المصلحة وتسهيل  إنشاءإدارة السلم واألمن من خالل 
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اء المؤتمر السفر يجيزتفعيله بالكامل، بهدف تلبية توقعات الشباب المتزايدة في جميع أنحاء القارة. 

على  ويشجعهمالخمسة  األفريقيين الخمسة الذين يمثلون كل إقليم من أقاليم االتحاد األفريقيالشباب 

مواصلة تعزيز دور الشباب في القارة بشأن قضايا السلم واألمن بما يتماشى مع صكوك االتحاد 

 ذات الصلة. األفريقي

. وفي هذا أفريقياار السلبية لتغير المناخ في تزايد انعدام األمن الناجم عن اآلث مع القلق العميق يالحظ .00

المستمر لاللتزامات واالتفاقات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، وال  لدعملالمؤتمر نداءه  يكررالصدد، 

ا إلى الوفاء بتعهده  يدعو. باريسسيما اتفاق  مليار  122بتخصيص المؤتمر المجتمع الدولي أيض 

تغير المناخ على المستويات الوطنية واإلقليمية األنشطة المتعلقة بل دوالرا أمريكيا سنوي ا، لتموي

، وأجهزة االتحاد األفريقيالمؤتمر من رئيس مفوضية االتحاد  يطلبوالدولية. وعالوة على ذلك، 

ذات الصلة، العمل بالتشاور مع الدول األعضاء، الستكشاف الوسائل والطرق المبتكرة  األفريقي

المؤتمر على أهمية تشجيع السعي  يؤكد. وفي هذا السياق، أفريقيالمناخية في لتمويل اإلجراءات ا

األسباب الجذرية على المتكامل للسلم واألمن والتنمية على أراضي الدول األعضاء بهدف القضاء 

المؤتمر  يشجعللنزاعات والتخفيف من حدة اآلثار السلبية لتغير المناخ في القارة. ولهذا الغرض، 

المؤتمر من رئيس المفوضية  يطلب كمالم واألمن على مواصلة تقديم التوجيه االستراتيجي. مجلس الس

 عن التدابير المتخذة لتجسيد هذا الترابط على أرض الواقع. 0202تقديم تقرير سنوي خالل عام 

والتنمية إلعادة اإلعمار  األفريقيالجهود الرامية إلى تعبئة الموارد من أجل تفعيل مركز االتحاد  يشجع .03

ما بعد النزاع؛ وتنفيذ نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وإصالح القطاع األمني في  مرحلةفي 

البلدان الخارجة من النزاع؛ وتقديم الدعم لوحدة دعم الوساطة، من أجل تحقيق النجاح األمثل في منع 

في مكافحة األسلحة الصغيرة ؛ وبناء المزيد من التعاون أفريقياالنزاعات وإدارتها وتسويتها في 

 واألسلحة الخفيفة غير المشروعة؛

نها تسهم في اإلمداد خاصة وأ، أفريقياجميع انتهاكات حظر األسلحة المعمول بها حاليا في  بشدة يدين .04

غير المشروع للجماعات اإلرهابية والشبكات اإلجرامية، مما يقوض سيادة الدول األعضاء وسالمتها 

المؤتمر مجلس السلم واألمن على النظر في التدابير الواجب  يحثوفي هذا السياق،  اإلقليمية وأمنها.

، وذلك بالعمل عن كثب أفريقياللحد من انتهاكات حظر األسلحة الذي تفرضه األمم المتحدة في  اتخاذها

تخاذ امن المؤتمر  يحذرمع منظومة األمم المتحدة، وخاصة مجلس األمن التابع لها. وعالوة على ذلك، 

والفضح، وفقا  شهاراإلتدابير عقابية ضد جميع من يواصلون ارتكاب مثل هذه االنتهاكات، بما في ذلك 

 لمقررات مجلس السلم واألمن.

جميع أشكال التدخل األجنبي في الشؤون الداخلية للدول األعضاء في االتحاد  بشدة المؤتمر يدين .05

ق وتفاقم األزمات ذات اآلثار المدمرة على تنمية ، مما يقوض جهود القارة إلسكات البناداألفريقي

من مجلس السلم واألمن أن يظل مهتما بالمسألة وأن يقوم بتفعيل سياسته  ويطلبواستقرارها؛  أفريقيا

 ".وفضحهم السالم خربي جهودمب اإلشهارالمتمثلة في "

ة األفريقين "المنظومة بمجلس السلم واألمن لعقد خلوته الحادية عشرة حول الدراسة الشاملة ع يشيد .06

، في 0218أكتوبر  31إلى  07للسلم واألمن وأساليب عمل مجلس السلم واألمن، في الفترة من 

القاهرة، مصر، والخلوة الثانية عشرة حول موضوع "تعزيز عمل مجلس السلم واألمن حول منع 

في الرباط، المغرب.  ،0217يونيو  06إلى  04، في الفترة من أفريقياالنزاعات وتوطيد السالم في 

 األفريقيمن أجهزة صنع السياسة ذات الصلة لالتحاد  ويطلبالمؤتمر استنتاجات الخلوتين ويجيز 

المؤتمر مجلس السلم واألمن إلعداده دليل أساليب  ويهنئمتابعة تنفيذ محتويات استنتاجات الخلوتين. 

يوليو  00المنعقد في  861الـ جتماعهامجلس السلم واألمن في اعتمده عمل مجلس السلم واألمن الذي 
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ا 0217 السنوية الرفيعة  الحلقة الدراسيةالمؤتمر بعقد  يرحبالدليل. وعالوة على ذلك،  ويجيز أيض 

بشأن موضوع "إسكات البنادق في  أفريقيامجلس السلم واألمن حول السلم واألمن في من قبل المستوى 

، في ليبرفيل، 0202يناير  14و 13الت النزاع" يومي : وتهيئة بيئة مواتية لألطفال في حاأفريقيا

 .الحلقةنتائج  ويجيزالجابون 

 للدور( الثالثة األفريقيين األعضاء) المتحدة لألمم التابع األمن مجلس في األفريقيين باألعضاء يشيد .07

 عن تعبيرال في سيما ال المتحدة، واألمم األفريقي االتحاد بين الفجوة سد في به اضطلعوا الذي الهام

 في واألمن السلم قضايا بشأن وتعزيزها عنها والدفاع الموحدة والمواقف األفريقية النظر وجهات

ا المؤتمر ويشيد. القارة  وغينيا ديفوار كوت وتحديدا واليتهم، المنتهية الثالثة األفريقيين باألعضاء أيض 

 النيجر ويهنئ المتحدة لألمم مناأل مجلس في واليتهم فترة خالل المثالي عملهم على االستوائية،

 األفريقيين األعضاء المؤتمر ويشجع. األمن مجلس في دائمين غير عضوين انتخابهما على وتونس

 زيادة بهدف بينهم فيما والتنسيق وحدتهم تعزيز مواصلة على المتحدة لألمم األمن مجلس في الثالثة

 أجندة صدارة في وجعلها األفريقية واألمن مالسل قضايا بشأن الموحدة ومواقفها أفريقيا صوت إسماع

 .المتحدة لألمم األمن مجلس

- 
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 مقرر

 بشأن نتائج االجتماع العادي الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة

 للدفاع والسالمة واألمن

 

 ان المؤتمر:

الذي بانعقاد االجتماع العادي الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن  يرحب .0

 ؛0109ديسمبر  09-01عقد في القاهرة، مصر، من 

المة واألمن إعالن الدورة العادية الثانية عشرة للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسب يحيط علما    .0

 .3والنتائج الواردة فيه كما هو مرفق

يات من المفوضية، بالتعاون مع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليطلب  .3

 اإلعالن. الواردة فياإلقليمية، متابعة األنشطة 
- 

                                                            
 والبيانات واألمن السلم مجلس بإنشاء المتعلق البروتوكول مع تتفق ال المستخدمة الصياغة ألن( ن) 3 الفقرة على تحفظاته المغرب أبدى  3 

في  الرئيسية المسؤولية" المتحدة لألمم التابع األمن مجلس إلى تشير والتي المستويات، مختلف على واألمن السبم مجلس اعتمدتها التي

 السلم واألمن" على الحفاظ

 مادة إلى إشارة إدراج تم. صياغتها المعاد الفقرة لمناقشة الفرصة يُمنح لم المغربي الوفد ألن( س) 3 الفقرة على تحفظاته المغرب أبدى

 .القانون إلى اإلشارة تتم ولم أخرى وثائق المتخصصة الفنية اللجنة اعتمدت بينما التأسيسي القانون من محددة وفقرة
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 4واألمنللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة  عشر الثانياالجتماع العادي  إعالن

 2159ديسمبر  59مصر العربية،  جمهوريةالقاهرة، 

خالل قي، لدفاع والسالمة واألمن لالتحاد األفريلجتمعنا نحن، أعضاء اللجنة الفنية المتخصصة ا .1

في القاهرة، مصر، ونظرنا في استنتاجات رؤساء أركان الدفاع األفريقيين  المنعقد االجتماع الثاني عشر

 السالمة واألمن.أجهزة  ورؤساء

، لرؤساء أركان الدفاع ورؤساء أجهزة السالمة واألمن األفريقيين سبق اجتماعنا االجتماع الخامس عشر .0

إلى  15في الفترة من  الذي عقد لخبراءا، واجتماع 0217ديسمبر  18من  الذي عقد على التوالي في الفترة

 .0217ديسمبر  17

 :نعلن ما يليمداوالتنا،  علىوبناء  .3

" 0202فريقيا بحلول عام أفي  بنادقفيما يتعلق بالمشروع الرئيسي لالتحاد األفريقي حول "إسكات ال (أ

في أفريقيا، تم تمديد البنادق وات العملية إلسكات وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي للخط

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية/  األعضاء الوقت للدولمزيد من اإلطار الزمني لتنفيذه بالكامل إلتاحة 

، بدعم من أصحاب المصلحة المعنيين مثل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، اإلقليمية لياتاآل

رطة الطريق الرئيسية لالتحاد االمتحدة، لمواصلة تنفيذ الجوانب المختلفة في خوكذلك منظومة األمم 

وباإلضافة هذه المسألة حتى اآلن. بشأن ما تم إنجازه  استعراضهذا التمديد بيسترشد  جب أنوي األفريقي.

تهيئة  في القارة، هناك حاجة إلى بنادق، في إطار الجهود الجديرة بالثناء الجارية إلسكات الإلى ذلك

ظروف مواتية للتنمية المستدامة، وتعزيز الحوار السياسي الشامل لتسوية النزاعات باستخدام آليات 

لوساطة وحسن الجوار والحوار والمصالحة والتسوية السلمية للنزاعات المنصوص لاالتحاد األفريقي 

أن تكفل في هذا الصدد، ينبغي و. للحكم األفريقيةوالمنظومة  واألمنالمنظومة األفريقية للسلم  عليها في

. القارة شؤون رفض جميع أشكال التدخل العسكري الخارجي والتدخل في بنادقلجهود المبذولة إلسكات الا

تضمين تقييم تنفيذ  فيه سيتم، والذي بنادقلذلك، يتطلع إلى تقرير مجلس السلم واألمن بشأن إسكات الو

إلى  لتقديمها 0217في يناير  مؤتمرذ اعتمادها من قبل الخارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي من

رحب بالعرض ن .0202فبراير  12و 7االتحاد التي ستعقد يومي  مؤتمرالدورة العادية الثالثة والثالثين ل

طة الطريق الرئيسية لالتحاد ارتنفيذ خاستعراض المقدم من جمهورية كينيا الستضافة اجتماع حول 

 .األفريقي

فريقيا بحلول أفي  بنادقفريقي في سياق إسكات الاأل األعضاء على مواصلة تنفيذ شهر العفو الدول شجعن (ب

ع الدول األعضاء على زيادة تكثيف جهودها من أجل ضمان شهر العفو ؛0202عام   ولهذا الغرض، تُشجَّ

 فرصه على أراضيها الوطنية.ترويج فريقي واأل

طلب ال، واستراتيجية وثيقة عملباعتبارها عمليات دعم السالم، مبدئي لمبدأ االتحاد األفريقي بشأن  نعتمد (ج

اإلقليمية  لياتاآلمدخالت من المجموعات االقتصادية اإلقليمية/ الجمع  من مفوضية االتحاد األفريقي

 تي تم إثراؤها، من أجل إثراء الوثيقة وإعادة تقديم الوثيقة ال0202مارس  1بحلول  ،والدول األعضاء

 .0202في عام مقبل للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن ي االجتماع الللنظر فيها ف

مع التعديالت المقترحة.  للقوة األفريقية الجاهزة قدرات المتعهد بهاالالمبادئ التوجيهية للتحقق من  نعتمد (د

عهد بها وإبالغ وفي هذا الصدد، يتعين على الدول األعضاء مواصلة التحقق الذاتي من هذه القدرات المت
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بإجراء التحقق السنوي وتقديم التقارير إلى مفوضية اإلقليمية  لياتاآلالمجموعات االقتصادية اإلقليمية/ 

سنوات.  (3) ثالث االتحاد األفريقي، في حين يتعين على مفوضية االتحاد األفريقي إجراء التحقق كل

التحقق من  أو كمعيار في تقييم القدرات المتعهد بها باإلضافة إلى ذلك، ينبغي إدراج قابلية التشغيل البينيو

  .تهاجاهزي

أن القوة األفريقية الجاهزة  والتأكيد مجددا  الحادية عشرة لتنفيذ التدريب في العمل تقرير ورشة نعتمد (ه

اآلليات  المجموعات االقتصادية اإلقليمية/والتحاد األفريقي، القوة األفريقية الجاهزة )ل عناصر تخطيط

 .( تجتمع مرة واحدة على األقل في السنة لتعزيز التعاون والتنسيق وتكامل الجهودقليميةاإل

عمليات دعم السالم  دارة األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة المستردة فيإلفريقي سياسة االتحاد األ نعتمد (و

 .إدراجها في السياسات المحليةالدول األعضاء على  نحث، والتالية مع التعديالت

 ؛اإلزاميبل يجب أن يكون األسلحة اختياري ا  توسيمال ينبغي أن يكون   (1)

 المضيف البلد يجب أن يكون تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة باألسلحة المستردة بين البعثة وحكومة  (0)

 ريقياالتحاد األف اإلقليمية ومفوضية لياتوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية/ اآل والدول األعضاء األخرى

 إلزامي ا؛

المجموعات حكومة البلد المضيف والدول األعضاء و سياسات مع اتينبغي تنسيق تنفيذ السياس  (3)

 اإلقليمية بشأن األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة؛ليات االقتصادية اإلقليمية/ اآل

المسؤولية الذي تقع عليه البلد المضيف باعتباره صاحب المصلحة الرئيسي،  اتيجب أن تعكس السياس (4)

 ؛اتاألولى عن تنفيذ السياس

يجب أن تضمن عمليات دعم السالم اإلدارة السليمة لألسلحة والذخائر المستردة لتشمل التخزين والنقل   (5)

 والتخلص منها؛ عليها وتدويرها ووضع العالمات

 .نظام عقوبات ضد أي جهات فاعلة تنتهك هذه اللوائح اتيجب أن تتضمن السياس  (6)

اإلرهاب والتطرف العنيف، اللذين يتسببان في خسائر فادحة في  زيادة وتيرةالعميق إزاء  انعرب عن قلقن (ز

األرواح البشرية وتدمير واسع النطاق، ال سيما في المناطق األكثر تضررا  في الساحل وحوض بحيرة 

ن األجزاء نعرب كذلك عن قلقنا من أن هذه الظواهر تنتشر بسرعة في العديد موتشاد والقرن األفريقي. 

وافق على نفي هذا السياق، و. والجنوب األفريقي فريقياأفريقيا، وخاصة في غرب ووسط أاألخرى من 

النهج الشامل الذي يتم تنفيذه في القارة ضد في إطار عة يسربوتيرة  كاملالقوة األفريقية الجاهزة بال تفعيل

ا جميع الدول األعضاء، وواإلرهاب والتطرف العنيف.  كذلك المجموعات االقتصادية اإلقليمية/ نحث أيض 

الجهود لمكافحة اإلرهاب جنبا  إلى جنب مع  بذل اإلقليمية، على المشاركة بشكل استباقي لضمان لياتاآل

القضاء على الفقر؛ والشباب؛ عمالة اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية، وخاصة 

، والقيام بكل هذه األمور في إطار مجتمعاتواستئصال أسباب العنف بين ال التخفيف من آثار تغير المناخو

 تضامن أفريقي متجدد والتعاون بين الدول على جميع الجبهات.

مرحلة ثانية من دراسة رسم الخرائط لألسلحة الصغيرة واألسلحة تنفيذ باالتحاد األفريقي مفوضية  نوصي  (ح

المرتبطة باألنشطة اإلرهابية، بالتعاون الوثيق مع  غير المشروعةالخفيفة تركز أكثر على تدفقات األسلحة 

 .الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية/ اآلليات اإلقليمية
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مبدئيا خارطة الطريق بشأن تعزيز عمليات حفظ السالم: من التفويض إلى الخروج"" وإتاحة فترة  نعتمد (ط

إلى مفوضية االتحاد األفريقي من أجل تقديمها إلى أجهزة صنع شهرين للدول األعضاء إلرسال إسهاماتها 

 السياسة لالتحاد. 

للقضاء على  1777فريقية لعام مراجعة اتفاقية منظمة الوحدة األبمفوضية االتحاد األفريقي  نوصي  (ي

 .االجتماع المقبل للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن لبحثها المرتزقة وتقديمها إلى

وأذن بها  الدول األعضاء على مواصلة دعم تنفيذ واليات عمليات دعم السالم الحالية التي فوضهانحث  (ك

 .، ونحث األمم المتحدة على تقديم موارد إضافية من أجل تنفيذ واليات عمليات دعم السالماالتحاد األفريقي

وتقديمه ي )األفيسكوم( ال الشرطتصلالفريقي األ لنظاملمشروع اللوائح الخاصة بمعالجة البيانات  نعتمد (ل

 الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية. إلى االجتماع التالي للجنة

خطة لخلفا ( 0205-0201خطة مدتها خمس سنوات ) مشروع وضعباالتحاد األفريقي  مفوضية نوصي (م

المقدم من رحب بالعرض ؛ ون0202-0216القوة األفريقية الجاهزة للفترة  عمل مابوتو بشأن تعزيز

 جمهورية جنوب أفريقيا الستضافة اجتماع لهذا الغرض.

الدول األعضاء على دعم جهود االتحاد األفريقي في حشد التمويل لمنع ومكافحة اإلرهاب والتطرف  نحث (ن

 ذكرون .لصندوق الخاص لالتحاد األفريقي الذي أنشئ لهذا الغرضاالموال ل في أفريقيا، بما في ذلك منح

إلى توفير الدعم  ندعوهالسلم واألمن، وبشأن  لألمم المتحدةلمجلس األمن  5ولية العامةالمسؤبكذلك 

والموارد الالزمة الستعادة السالم واألمن واالستقرار وتنفيذ أنشطة إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما 

 .نزاعبعد ال

ونحث الدول األعضاء  .مع التعديالت استراتيجية االتحاد األفريقي لتحسين إدارة الحدود المتكاملة نعتمد (س

عالوة على ذلك، ينبغي أن يراعي تنفيذ . و0214يونيو  07على التصديق على اتفاقية نيامي، المعتمدة في 

)ب( منه التي تنص على  4، وخاصة المادة 6الحدود القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي إدارةاستراتيجية 

 الل.االستقعند احترام الحدود القائمة 

نة الفنية المتخصصة للجتها االجتماع الثاني عشر لجمهورية مصر العربية الستضاف نعرب عن امتناننا .4

ون فضال مندوبالاالتحاد األفريقي و مفوضية الحفاوة التي حظيت بها، بما في ذلك للدفاع والسالمة واألمن

 عن المرافق الممتازة المقدمة لالجتماع.

لقاعدة تي بذلتها الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في تقديم الدعم للجهود ال ناعرب عن تقديرن .5

، بما في ذلك إعارة موظفين إضافيين وتجديد فترة والية اللوجستيات القارية للفوة األفريقية الجاهزة

جمهورية الكاميرون وجمهورية نيجيريا االتحادية وجمهورية جنوب إفريقيا وجمهورية زيمبابوي على 

 .التوالي

  مندوبين على مشاركتهم، ومفوضية االتحاد األفريقي على تيسيرها االجتماع.جميع ال شكرن .6

التقدم المحرز نحو تنفيذ قراراتنا عن منتظمة التقارير الوالمستجدات  تقديممواصلة  علىلمفوضية نحث ا .7

 والسالمة واألمن. للدفاعجنة الفنية المتخصصة في االجتماعات القادمة لل

                                                            
 والبيانات واألمن السلم مجلس بإنشاء المتعلق البروتوكول مع تتفق ال المستخدمة الصياغة ألن( ن) 3 الفقرة على تحفظاته المغرب أبدى 5 

في  الرئيسية المسؤولية" المتحدة لألمم التابع األمن مجلس لىإ تشير والتي المستويات، مختلف على واألمن السبم مجلس اعتمدتها التي

 السلم واألمن" على الحفاظ

 مادة إلى إشارة إدراج تم. صياغتها المعاد الفقرة لمناقشة الفرصة يُمنح لم المغربي الوفد ألن( س) 3 الفقرة على تحفظاته المغرب أبدى 6 

 .القانون إلى اإلشارة تتم ولم أخرى وثائق المتخصصة الفنية اللجنة اعتمدت بينما التأسيسي القانون من محددة وفقرة
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لمقرر  وفق االلجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن  على دور امجدد  نؤكد  .8

من القانون التأسيسي لالتحاد  15وتمشيا مع أحكام المادة    Assembly/AU/Dec. 227 (XII)المؤتمر

في هذا الصدد، نقدم هذا اإلعالن إلى الدورة العادية السادسة والثالثين للمجلس و(. 0222األفريقي )

يومي  االتحاد، المقرر عقدها مؤتمرفيذي لالتحاد األفريقي إلحالته إلى الدورة العادية الثالثة والثالثين لالتن

 .0202فبراير  12و 27

 

- 
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 مقرر

 الرئيسية لالتحاد الطريق خارطة تنفيذ عن األفريقي لالتحاد واألمن السلم لمجلس الخامس التقرير بشأن 

 0202 بحلول إفريقيا في البنادق كاتإلس العملية للخطوات األفريقي

Assembly/AU/6(XXXIII) 

  المؤتمر إن

 الرئيسية الطريق خارطة تنفيذ عن األفريقي لالتحاد واألمن مالسل لمجلس الخامس التقرير يعتمد .0

 مالسل مجلسب ويشيد 0101 بحلول أفريقيا في البنادق إلسكات العملية للخطوات األفريقي لالتحاد

 وخاصة األفريقي، لالتحاد الرئيسية الطريق ارطةخ تنفيذ بشأن والمتواصل المستمر يهللتوج واألمن

 القارة؛ في واألمن مالسل قضايا بشأن قراراته خالل من

 اعتماده تم الذي األفريقي االتحاد/ األفريقية الوحدة منظمةل الخمسين للذكرى الرسمي اإلعالن يستذكر .0

 لجيلل الحروب عبء توريث بعدم االتحاد مؤتمر فيه تعهد والذي أبابا، أديس في ،0103 مايو 01 في

 المقرر فضال عن ،0101 عام بحلول أفريقيا في الحروب جميع بإنهاء تعهدو األفريقيين من القادم

Assembly/AU/Dec.630 (XXVIII) والعشرون الثامنة العادية الدورة بموجبه اعتمدت الذي 

 الرئيسية الطريق خارطة ،0107 يناير 30 و 31 يومي إثيوبيا، أبابا، أديس فيالمنعقدة  للمؤتمر

تقديمها من قبل  بعد ،0101 عام بحلول أفريقيا في البنادق إلسكات العملية للخطوات األفريقي لالتحاد

 ؛مجلس السلم واألمن

في  سيما الو ،األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة تنفيذ في اآلن حتى إحرازه تم الذي التقدم يبرز .3

 أيضا األخرى الجوانبتنفيذ  لضمان جهودها مضاعفة إلى األعضاء الدول ويدعو السياسي، الجانب

اإلبالغ و والقانونية، والبيئية واالجتماعية االقتصادية وهي ،األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق لخارطة

 األفريقي، االتحاد في ءاألعضا الدول بجميع المؤتمر يشيد السياق، هذا فيو. جيد عنا بشكل

 المجتمع ومنظمات ،على إدارة النزاعات وتسويتها اإلقليمية اآلليات/ اإلقليمية االقتصادية والمجموعات

 تنفيذ تجاه والتزاماتهم لجهودهم نيخراآل شركاءالو المتحدة األمم فضال عن الخاص والقطاع المدني

 وجعل البنادق إسكات في أفريقيا لجهود الدعم قدمت يالت ،األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة

 ؛اتالنزاع من خالية إفريقيا

 لتنمية المواتية الظروف تهيئة: البنادق إسكات" 0101 لسنة اإلفريقي االتحاد بموضوع يرحب .4

 منظماتاآلليات اإلقليمية و/ اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول جميع ويشجع ،"أفريقيا

 سنة موضوع فرصة من االستفادة على والشركاء المتحدة واألمم الخاص والقطاع المدني معالمجت

 وتركيز تسريع بهدف المحددة، والنتائج األهداف ذات المستهدفة األنشطة تنفيذ على للتركيز 0101

 رورةض على أيضا التأكيد يعيد المؤتمر ؛األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة تنفيذ في الجهود

 النزاعات؛ من خالية أفريقيا للتشجيع على جعل السرعة وجه على الظروف تهيئة

ا يرحب .1  0109 فبراير 07 في اعتماده تم الذي 0417 رقم التابع لألمم المتحدة األمن مجلس بقرار أيض 

 لتابعا األمن مجلس في األفريقيين باألعضاء المؤتمر يشيد السياق، هذا في. االستوائية غينيا برئاسة

 ومفوضية مجلس السلم واألمن فضال عن لقرار،ا شجعوا ودافعوا عن اعتماد الذين المتحدة لألمم

 المؤتمر يؤكد الصدد، هذا وفي. الدولي األمن مجلس في األفريقيين ألعضاءل لدعمها األفريقي االتحاد

. النزاعات من خالية يقياأفر هدف تحقيق بغية الدولي الدعم تعبئة في ألمامنحو ا خطوة يمثل القرار أن
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 للقرار الكامل التنفيذ ضمان المعنيين المصلحة أصحاب وجميع األعضاء الدول جميع المؤتمر يناشد

 ديسمبر في األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة تنفيذ نهاية أفريقيا فيه تشهد الذي الوقت في

 ؛0101

 الرشيد الحكم وتعزيز الديمقراطية االنتخابات جراءبإ تحققت التي المكاسب على األعضاء بالدول يشيد .6

 االجتماعي األداء تحسين خالل من سيما وال مواطنيها، لتلبية احتياجات انأساسي باعتبارهما شرطان

ا المؤتمر يشيد. مواصلة السير على هذا الدرب على ويشجعهم ،واالقتصادي  األعضاء بالدول أيض 

 ولهذا. أن تحذو حذوها على اآلخرين يشجعو المفوضية أتاحتها تيال الفني الدعم فرصة انتهزت التي

 الدول لمساعدة المقدم والدعم المبذولة للجهود األفريقي االتحاد مفوضية على المؤتمر يثني الغرض،

 الدول المؤتمر يشجع. الدعم تقديم مواصلة المفوضية من ويطلب الوطنية برامجها تنفيذ في األعضاء

 الوطنية، لبرامجها الالزمة الموارد تعبئة مواصلة على األفريقي، االتحاد مفوضية نم بدعم األعضاء،

 في خارجي وعسكري سياسي تدخل أي بشدة المؤتمر يدين. البنادق بإسكات المتعلقة تلك السيما

 ضمانل بينها فيما والتضامن التعاون وتوطيد تعزيز مواصلة إلى األعضاء الدول ويدعو القارة شؤون

األفريقية  سياسةال وخاصة األفريقي، االتحاد صكوك مع يتماشى بما مصيرها، أفريقيا حددت أن

 االستراتيجية القيادة توفير مواصلة على مجلس السلم واألمن المؤتمر يشجع. واألمن لدفاعلالمشتركة 

 القارة؛ لداخ الرشيد الحكم وتعزيز سلميةفي أجواء  نتخاباتاال إجراء ما يتعلق بتعزيزفي والتوجيه

 بما ونشرها،الجاهزة  األفريقية للقوة الكامل التفعيل نحو متواصلةال هجهودل بمجلس السلم واألمن يشيد .7

 في لألزمات الفورية لالستجابة األفريقية القوة لمواءمة االستراتيجي التوجيه تقديم مواصلة ذلك في

ا المؤتمر ويشيد. الجاهزة األفريقية القوة إطار  لالستجابة األفريقية المتطوعة في القوة دولبال أيض 

 مجلس السلم واألمن وبيانات الصلة ذات لمقررات المؤتمر باالمتثال اللتزامها لألزمات الفورية

. الجاهزة األفريقية القوة إطار لألزمات في الفورية لالستجابة األفريقية للقوة ةالسريع المواءمة وضمان

 األفريقية القوة لعمل السياسات إعداد مختلف في بذلتها التي ودللجه بالمفوضية كذلك المؤتمر يشيد

 اللوجستية مستودعاتال إنشاء نحو وكذلك السالم، دعم لعمليات الجديد العقيدة سيما وال ،الجاهزة

 على الجاهزة األفريقية الجاهزة للقوة اإلقليمية األلوية المؤتمر يشجع. الجاهزة األفريقية للقوة اإلقليمية

 للنشر؛ التأهب لضمان المتواصلة ودالجه

 األفريقية السياسة سيما ال وسياساته، األفريقي االتحاد بصكوك التام التقيد على األعضاء الدول يحث .8

 االعتبار في األخذ مع االعتداء، عدمبشأن األفريقي  التحادا ميثاق فضال عن واألمن، للدفاع المشتركة

 .األخرى في البلدان بالدفاع واألمن مباشر بشكل مرتبطان ريقياإف في واحد في بلد مناألو دفاعال أن

 الدول جميعب ويشيد األفريقي لالتحاد السالم صندوق تنشيط في المحرز بالتقدم التقدير مع علما يحيط

 مالسل أجندة معتمدة على نفسها في أفريقيا أن تصبح ضمانل لصندوق،ل قدمت مساهمات التي األعضاء

 في كبير بشكل هماسيس مما المناسب الوقتفي  القارة ألوضاع االستجابة على لقدرةا وتعزيز واألمن

 الدول المؤتمر يدعو واالقتصادية؛ االجتماعية للتنمية المواتية الظروف وتهيئة البنادق إسكات

 نحو أفريقيا جهود لتعزيز السرعة وجه على هاتقديم إلى ،مساهماتها بعد تسدد لم التي األعضاء

بتقديم الدعم على التزامها الدول األعضاء التالية مؤتمر ال هنئيعالوة على ذلك، . والذات على اداالعتم

 المالي لصندوق السالم:

دوالر  111,111011لبرنامج المرأة والسالم واألمن وأمريكي دوالر  111,111011السنغال:  (أ

 لصندوق السالم
 اب في الساحللمكافحة اإلرهأمريكي دوالر  0,111,111011نيجيريا:  (ب
 للمساعدات اإلنسانية في الساحلأمريكي دوالر  0,111,111011جنوب إفريقيا:  (ج
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 ؛لصندوق السالمأمريكي دوالر  0,111,111011غانا:  (د
 

والمجموعات االقتصادية  األخرى األفريقي االتحاد أجهزة مع بالعمل ،مجلس السلم واألمن من يطلب .9

 لتفاعلل صيغة ووضع المناسبة اإلجراءات اتخاذ نع السياسة،اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية وأجهزة ص

 إسكات فرص تعزيزل الكاملة النزاعات منع أجل من المبكرة، واالستجابة المبكر اإلنذار مسائل لمعالجة

ا المؤتمر يطلب الصدد، هذا فيو. أفريقيا في البنادق  المجموعاتو مجلس السلم واألمن من أيض 

 في الصيغة ههذ مثل وضع في التفكير صنع السياسة وأجهزة اإلقليميةاآلليات  /اإلقليمية االقتصادية

 األعضاء للدول دعوته المؤتمر يجدد. 0101 مايو في واألمن السلم حول ةالقادم االستشارية هااجتماع

 على الحفاظ في هماتس بطريقة الضعف أوجه تقييملالتحاد األفريقي ل هيكليةال دواتمن األ لالستفادة

 المؤتمر يشجع. للجهود التي بذلتها غانا على يشيد السياق، هذا وفي الوطنيين، واالستقرار لتماسكا

 وأمانات المفوضية تجمعها التي األدلة، على القائمة المبكر اإلنذار معلومات أخذ على األعضاء الدول

 تقديم ذلك في بما تقرار،االس على للحفاظ الالزمة التدابير واتخاذ اإلقليمية، االقتصادية المجموعات

 ؛والمفوضية مجلس السلم واألمن إلى الالزم التعاون

 تنفيذ في األفريقي، االتحاد مفوضية من والتآزر، بدعم التعاون ن لتعزيزمجلس السلم واألمب يشيد .01

 األسلحة مكافحة فضال عن ،األمن قطاع وإصالح اإلدماج وإعادة والتسريح السالح نزع برامج

 القارية للدراسة األفريقي االتحاد بمفوضية ويشيد أيضا   المشروعة؛ غير الخفيفة األسلحةو الصغيرة

 الخرائط رسم دراسة توصيات ويجيز أفريقيا في المشروعة غير األسلحة تدفقات خرائط لرسم

 ويحث ؛0109 يوليو 08 في المنعقد 861اجتماعه الـ في مجلس السلم واألمن أجازها كما المشتركة

 المكلفة اآلليات اإلقليمية/ اإلقليمية االقتصادية والمجموعات والمفوضية األعضاء مر الدولالمؤت

 لهذه للتصدي وشاملة متكاملة تدابير اتخاذ نحو قدراتها تعزيز زيادة على الصغيرة األسلحة بمكافحة

 انتهاكات جميع المؤتمر بشدة يدين ذلك، على وعالوة والدولية؛ اإلقليمية الصكوك مع شيا  اتم اآلفة

 مشروعة غير إمدادات إلى تؤدي وأنها سيما ال أفريقيا، في حاليا بها المعمول األسلحة حظرعمليات 

 األعضاء الدول سيادة ضيوتقو اإلجرامية، الشبكات وكذلك المسلحة، والجماعات اإلرهابية للجماعات

على الحاجة الملحة لقضاء  المؤتمر ويشدد اإلقليميين؛ واالستقرار األمن وتهدد ،اإلقليمية تهاوسالم

 غير الحكومية غير الفاعلة للجهات الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة إمداد على األعضاء الدول

 ويحث ألعمالها؛ حد ووضع المسلحة الجماعات هذهمن  سالح نزع أجل من والعمل لها المرخص

ا لألسلحة المشروع غير نتشاراال من للحد تدابير اتخاذ على األعضاء الدول جميع المؤتمر  وأيض 

 ويدعو القارة؛ أنحاء مختلف إلى المشروعة غير لألسلحة المستمر التدفق لوقف األخرى التدابير

 في بما باألسلحة، المشروع غير اإلمداد في يشارك شخص أو كيان أي وفضح اإلشهار إلى المؤتمر

 زيادة مجلس السلم واألمن من المؤتمر ويطلب االتجار؛ لهذا ةاآلمن اتوتوفير المالذ التمويل ذلك

 االجتماع إطار خالل من ذلك في بما التنفيذ، في الثغرات لمعالجة المتحدة لألمم األمن مجلس مع تعاونه

 المجلسين؛ المشترك بين السنوي التشاوري

 والتسريح السالح نزع تنفيذ بشأن االستراتيجي التوجيه تقديم مواصلة إلى مجلس السلم واألمن يدعو .00

 طلبها؛ على بناء   ،اتالنزاع من الخارجة األعضاء الدول األمن في قطاع وإصالح اإلدماج وإعادة

 نزعل هابرامج لتسهيل األعضاء للدول الفنية المساعدة تقديم مواصلة على المفوضية المؤتمر ويشجع

 هذه مواصلة على هاويحث بها الخاصة األمن اتقطاع وإصالح اإلدماج وإعادة والتسريح السالح

 الجهود؛
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 في اآلفة هذه انتشار من ويحذر أفريقيا في أشكاله وجميع اإلرهاب أعمال الممكنة يدين بأشد العبارات .00

من المركز  بدعم الوطنية، عملها خطط إعداد مواصلة األعضاء الدول المؤتمر ويناشد القارة؛

 لمكافحة المكرسة الوطنية المؤسسية هياكلها وتعزيز األفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة باإلرهاب،

 اتباالخط محاربة في والخبرات الممارسات أفضل تبادل فضال عن العنيف، والتطرف اإلرهاب

 المقبل العالمي المتحدة األمم منتدى الستضافة لمبادرتها المغربية بالمملكة المؤتمر ويشيد المتطرفة؛

 كبير بشكل هماست أن المتوقع من يتال المنتدى نتائج ىإل ويتطلع ،0101 عام في الحضارات لتحالف

 أفريقيا؛ في السالم ثقافة تعزيز في

 العلماء والقادة المسلمين من جميع أنحاء إفريقيا؛ومؤتمر األئمة الصادر عن أيضا باإلعالن  يحيط علما .03

ية والمتطرفون الحاجة إلى التمييز بين رسالة الكراهية التي تنشرها الجماعات اإلرهابعلى  يؤكد .04

القيم العالمية للتسامح على العنيفون الذين يزعمون أنهم اإلسالم ورسالة اإلسالم األصيل المبنية 

 والسالم واإلخاء.

الدول األعضاء على تعزيز الترويج للميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب وتوعية السكان  يحث .01

والتنمية وهي أمور ضرورية لتحقيق أهداف السالم  لمي،السبالقيم اإلفريقية للتسامح الديني والتعايش 

 ؛0163 أجندةفي  المدرجة

اآلليات / اإلقليمية االقتصادية المجموعات أمانات مع كثب عن بالعمل األفريقي، االتحاد من يطلب .06

 يزتعزمن أجل  األفريقي االتحاد في األعضاء الدول لدعم الفنية التدابير من المزيد اقتراح اإلقليمية،

ا المؤتمر ويطلب األزرق؛ االقتصاد تطوير وكذلك البحريين، والسالمة األمن تحسين على قدراتها  أيض 

االستعراض  تسهيل شأنه من استشاري منتدى إلنشاء المبادرة األفريقي أخذ زمام االتحاد مفوضية من

 ويطلب ؛يز التنفيذح لومي ميثاق يدخلريثما  ألفريقيا، البحري المجال في المحرز الدوري للتقدم

ا المؤتمر  كجزء لومي، ميثاق مرفقات مشروع مراجعة من االنتهاء األفريقي االتحاد مفوضية من أيض 

 ويشجع األعضاء؛ الدول قبل من عليه والتصديق السريع التوقيع تسهيل بهدف الميثاق، من يتجزأ ال

 تقديمل الشركاء ويناشد إلقليميةا مياهها في مشتركة بدوريات القيام على األعضاء الدول المؤتمر

 .أفريقيا في البحري األمن انعدام معالجة في األفريقي لالتحاد دعمهم

 المفوضية، من بدعم ،السيبراني األمن لمخاطر منتظمة تقييمات إجراء إلى األعضاء الدول يدعو .07

 اتفاقية الفعلب وتنفذ عليها بالفعل، وصدقت وقعت التي األعضاء بالدول ويشيدوخاصة األفريبول 

 هذا وفي ؛(0104 لعام مالبو اتفاقية)  الشخصية البيانات وحماية السيبراني ألمنل األفريقي االتحاد

 التأخير؛ من مزيد أن تقوم بذلك دون بعد، ذلك تفعل لم التي األعضاء، الدول المؤتمر يشجع الصدد،

 لمناقشة المخصصة اإلقليمية المنتديات مثل ،منابر إنشاء اإلفريقي االتحاد مفوضية من المؤتمر ويطلب

 وأفضل المستفادة والدروس الخبرات تبادل تسهيل بهدف ،السيبراني باألمن المتعلقة القضايا

ا المؤتمر ويطلب. السيبراني األمن تعزيز في والدولي اإلقليمي التعاون تعزيز وكذلك الممارسات،  أيض 

 المجموعات أمانات مع الوثيق بالتعاون اإلفريقي، تحاداال لمفوضية والطاقة التحتية البنية إدارة من

 لألمن نموذجي وقانون السيبراني لألمن قارية استراتيجية وضع اآلليات اإلقليمية،/ اإلقليمية االقتصادية

 ؛مافيه للنظر مجلس السلم واألمن إلى مالتقديمه السرعة جناح على السيبراني

 األعضاء الدول ويدعو األفريقي، العفو شهر نظمت التي ضاءاألع والدول واألمن السلم بمجلس يشيد .08

ا النشاط بهذا القيام إلى األخرى . القارة في البنادق إسكات لضمان الجماعية في إطار المسؤولية أيض 

 تكثيف إلى األعضاء دولهاواآلليات اإلقليمية إلى  /اإلقليمية االقتصادية المجموعات المؤتمر ويدعو

مجلس السلم  المؤتمر يشجع ذلك، على عالوة أقاليمها؛ شهر العفو األفريقي في احنج لضمان جهودها
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 للمبادرة المواطنين وفهم الجمهور لتوعية على الصعيد الميداني تنظيم شهر العفو األفريقي على واألمن

 يوالمال الفني دعمها على اإلفريقي االتحاد مفوضية المؤتمر ويهنئ السالم؛ تحقيق في ومساهمتهم

 النشاط؛ هذا تنفيذ في للمفوضية الدعم تقديم مواصلة الشركاء ويناشد األعضاء للدول

األفريقي لما بذلته من  االتحاد لمفوضية وكذلك ودعمها، اللتزامها مصر لحكومة امتنانه عن يعرب .09

 ؛تافي مرحلة ما بعد النزاعوالتنمية  عمارعادة اإلإلاالتحاد األفريقي  مركز تفعيل أجل جهود من

 ،0100 عام في تبدأ التي العادية في إطار الميزانية المركز تمويل إلى األعضاء الدول المؤتمر ويدعو

االتحاد  مفوضية من المؤتمر يطلب الصدد، هذا وفي مستدامة؛ بطريقة المركز عمل ضمان بهدف

 قاعدة وإنشاء تالتنفيذ إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع إجراء استعراضاألفريقي 

 ؛مجلس السلم واألمن وفقا لمقررات ،اتإعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع لخبراء بيانات

 الجانب في المفصلة العملية الخطوات تنفيذ في أكبر بشكل المشاركة على األعضاء الدول يشجع .01

 للنهوض الالزمة الظروف هيئةت أجل من ،خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقيل االقتصادي

 األعضاء الدول المؤتمر ويحث للشباب؛ وخاصة العمل، وكذلك توفير فرص االقتصادية، باألنشطة

 المرأة دور لتعزيز خاص اهتمام إيالء مع وسياساته، األفريقي االتحاد صكوك تنفيذ مواصلة على

ضمان  في المحرز للتقدم واألمن سلمال بمجلس المؤتمر ويشيد والتنمية؛ السالم عمليات في والشباب

مجلس  من المؤتمر ويطلب القارة؛ في والتنمية واألمن في أجندة السالم والنساء الشباب إدماج قضايا

خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد  تنفيذ في والتنمية واألمن السالم بُعد تعميم مواصلة السلم واألمن

 القارة؛ استقرار على اإليجابي تأثيره إلى بالنظر ،األفريقي

 وال أفريقيا، في األوبئة لتفشي واالستجابة بالوقاية يتعلق لتوفيره القيادة فيما واألمن السلم بمجلس يشيد .00

 الكونغو جمهورية في اإليبوال لمكافحة األفريقي االتحاد لبعثة الفوري بالنشر التصريح سيما

 فيروس مكافحة في الصلة ذات الديمقراطية الكونغو الدعم لسلطات جمهورية لتقديم الديمقراطية،

 المتضررة للبلدان الفني لتقديمها الدعم اإلفريقي االتحاد بمفوضية المؤتمر ويشيد. البلد هذا في اإليبوال

 أحد المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها هو إنشاء أن ويؤكد اإليبوال فيروس تفشي من

 الصدد، هذا وفي. األفريقيين للمواطنين مواتية اجتماعية بيئة تهيئة في قياألفري الرئيسية اإلنجازات

 .لمكافحة األمراض ألنشطة المراكز األفريقية دعمها تقديم مواصلة األعضاء الدول من المؤتمر يطلب

 في سيما ال الجنسي، االعتداء مع إطالقا التسامح عدم تشجيع مواصلة على األعضاء الدول يحث .00

 داخليا النازحين حماية األعضاء الدول من المؤتمر ويطلب السالم؛ دعملاألفريقي  تحادالا عمليات

 المخيمات لهذه المدني الطابع على والحفاظ العسكرة أشكال من شكل أي ضد الالجئين ومخيمات

 مالدع تقديم ككل، الدولي والمجتمع الخاصة القطاعات جميع المؤتمر ويناشد العامة؛ التحتية والبنية

 القارة؛ في االجتماعية األنشطة لتشجيع الضروري والفني المالي

 تقديم اإلفريقي االتحاد مفوضية رئيس من المؤتمر يطلب الطبيعية، للكوارث باالستجابة يتعلق وفيما .03

داخليا   والنازحين والعائدين لالجئين للجنة الممثلين الدائمين الفرعية اللجنة تمكين كيفية بشأن توصيات

 المؤتمر ويطلب القارة؛ في اإلنسانية واألوضاع الطبيعية الكوارث حاالت في بسرعة الستجابةا من

ا  في عليه المنصوص النحو على للعمل اإلنساني األفريقية الوكالة اإلسراع بتفعيل المفوضية من أيض 

 في التأهب األعضاء الدول دعم وذلك بهدف اإلنساني،العمل  فعالية بشأن الموحد األفريقي الموقف

 تضطلع به الذي الهام الدور على المؤتمر يؤكد ذلك، على عالوة وإدارتها؛ الكوارث مخاطر لمواجهة

 مناطق في المدنيين السكان معاناة من للتخفيف اإلنسانية المساعدة تقديم القوة األفريقية الجاهزة في

( و( )3) 03 وفقا للمادة القارة، يف الطبيعية الكوارث آلثار للتصدي المبذولة الجهود ودعم اتالنزاع

الي جكي عمل خطة تنفيذ على األعضاء الدول المؤتمر ويشجع ؛مجلس السلم واألمن بروتوكول من
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 وإعالن ،0104 في مالبو المعتمدة فيوأفريقيا،  في الصحي والصرف حول المياه األفريقي لالتحاد

، المعيشة سبل وتحسين المشترك لرخاءا أجل من ينالزراعي والتحول بالنمو التعجيلحول  مالبو

 ؛0104 في المعتمد

 ،الكونغوحوض الساحل و لكل من منطقة تينالمناخ المخصصالمعنيتين ب نتينلجالبتفعيل  يشيد .04

من مفوضية االتحاد  طلبيو 0226 في عن قمة العمل األفريقية المنعقدة في مراكش تينالمنبثقو

كل من منطقة المناخ في المعنيتين ب نتينلجالدعم تفعيل  ،عضاءاألفريقي، بالتعاون الكامل مع الدول األ

 مقرر المؤتمرشيا مع االدول الجزرية الصغيرة، تمالمعنية ب لجنةالحوض الكونغو، وكذلك والساحل 

Assembly/AU/Dec.723(XXXII) المؤتمر من  طلبي، نمجلس السلم واألم شيا مع قراراتام. وت

المناخ في إفريقيا مثل ب العمل المتعلققي استكشاف وسائل مبتكرة لتمويل رئيس مفوضية االتحاد األفري

 الفالحةف يتكيمن أجل مبادرة وال ،المبادرة األفريقية للطاقة المتجددةو ،مبادرة التكيف األفريقية

كما الدول الجزرية الصغيرة. فضال عن  ،حوض الكونغووالساحل كل من منطقة  تياألفريقية، ولجن

. عالوة اتهذه المبادر عنتمر في هذا الصدد من رئيس المفوضية تقديم تقرير إلى المؤتمر المؤ طلبي

رئيس مفوضية االتحاد األفريقي تعيين مبعوث خاص معني بتغير  منالمؤتمر طلبه  يجددعلى ذلك، 

 المناخ واألمن في أفريقيا؛

معاهدات والصكوك ال للتقدم المحرز في توقيع وتصديق الدول األعضاء على يعرب عن تقديره .02

دراسة التي للاالتحاد األفريقي  بمفوضية ويشيد ،منظمة الوحدة األفريقية/ االتحاد األفريقيلالقانونية 

المؤتمر الدول األعضاء على مواصلة التوقيع والتصديق على هذه  شجعيأجرتها في هذا الصدد؛ 

قيق رؤى االتحاد األفريقي نحو تح المضي قدمامن أجل ضمان  وتعميمهاالمعاهدات والصكوك 

المؤتمر من مفوضية االتحاد األفريقي مواصلة  طلبيفي القارة؛  البنادقوأهدافه، بما في ذلك إسكات 

الصياغة القانونية والتشريعية بهدف  علىبناء القدرات في مجال تقديم الدعم إلى الدول األعضاء 

  األفريقي؛ تسهيل تطبيق معاهدات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد

ي ستستضيفه ذال وعلى وجه التحديد ذلك، عقدها المزمعالتحاد األفريقي ا وأحداثباجتماعات  يرحب .06

ا نمجلس السلم واألم رعاية، تحت 0202غينيا االستوائية في مارس  ، للتفكير في طرق أكثر ابتكار 

تستضيفه كينيا في  جتماع الذيواال؛ الرئيسية لالتحاد األفريقيالطريق خارطة  لتعزيز العمل على تنفيذ

 أسس إرساءمن أجل  الرئيسية لالتحاد األفريقي الطريق خارطة لتقييم تنفيذ 0202مارس/ أبريل 

قمة  مباشرة عقب، البنادقحول إسكات  االستثنائيةطريق للمضي قدما ؛ وقمة االتحاد اإلفريقي  لتحديد

ا جنوب مستضيفهتس نتيل، الحرة القارية األفريقيةمنطقة التجارة ال حول االستثنائيةاالتحاد اإلفريقي 

الطريق خارطة مراجعة تنفيذ لرؤساء الدول والحكومات ل، إلتاحة الفرصة 0202إفريقيا في مايو 

، من بين أمور للنزاعاتاألسباب الجذرية  فيخاصة الرئيسية لالتحاد األفريقي والتفكير بتعمق، 

 أخرى؛

على  ويشدد 0202 سنة بشأن موضوعومصفوفة األنشطة  يةالتوجيه يةميهامفالمذكرة الب علما يحيط .07

 0202 سنة وموضوع الرئيسية لالتحاد األفريقي الطريق خارطة أنشطةلتنفيذ  تمويلالتوفير ضرورة 

المؤتمر استخدام عملية  يجيزاالستدامة؛ في هذا الصدد،  وذلك لضمانمن ميزانية الدول األعضاء، 

 للجنة الممثلين الدائمين اللجان الفرعية ذات الصلة عبر، التي تمر 0202 التكميلية في الميزانيات

نفسها، للمساعدة في توفير هذا التمويل من أجل ضمان التنفيذ الكامل لألنشطة  لجنة الممثلين الدائمينو

 ؛0202 سنة وموضوع الرئيسية لالتحاد األفريقيالطريق خارطة  في إطارالجارية 

في ديسمبر  الرئيسية لالتحاد األفريقي الطريق خارطة نهايةب إيذانا، نواألممجلس السلم  من يطلب .08

إلى المؤتمر في  ،الرئيسية لالتحاد األفريقيالطريق خارطة  عن حالة تنفيذ تقرير شامل تقديم، 0202
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وطريق  تمت مواجهتها،التحديات التي واإلنجازات المحققة،  يأخذ في االعتبار، 0202يناير/ فبراير 

 .والنزاعاتأفريقيا من األزمات  بهدف ضمان خلو   مضي قدماال
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 مقرر

 األفريقي إلعادة االتحاد مركز بشأن  ASSEMBLY/AU/DEC.710 (XXXI) المؤتمر مقرر تنفيذ بشأن

 ،النزاعات بعد ما مرحلة في والتنمية اإلعمار

 EX.CL/1192 (XXXI)) الوثيقة

 

 إن المؤتمر: 

  Assembly/AU/DEC.710(XXXI)   المقرر تنفيذ بشأن للمفوضية حليالمر بالتقرير علما   يحيط  .2

 النزاعات؛ بعد ما مرحلة في والتنمية اإلعمار إلعادة األفريقي االتحاد مركز بشأن

 االتحاد مفوضية رئيس محمد فكي موسى السيد سعادة اإلفريقي االتحاد مفوضية رئيس بتوقيع يرحب .0

 مركز استضافة اتفاقية على ، العربية مصر جمهورية خارجية وزير شكري، سامح وسعادة األفريقي

 ؛0222 ديسمبر 22 في النزاعات؛ بعد ما مرحلة في والتنمية اإلعمار إلعادة األفريقي االتحاد

 بذلها التي للجهود العربية مصر جمهورية رئيس السيسي الفتاح عبد السيد لفخامة تقديره عن يعرب .3

 سيما وال النزاعات؛ بعد ما مرحلة في والتنمية اإلعمار إعادة لقضايا ياألفريق االتحاد مناصر بصفته

 ركز والذي مصر ، أسوان في المستدامة، والتنمية للسلم أسوان لمنتدى االفتتاحية الدورة استضافة

 ؛ أفريقيا في المستدامة والتنمية المناخ وتغير والتعليم النزاعات بعد اإلعمار إعادة على

 التشغيل لضمان القاهرة في إجراؤها تم التي االستعدادات جميع على العربية مصر بجمهورية يشيد .4

 بجهود ويرحب النزاعات؛ بعد ما مرحلة في والتنمية اإلعمار إلعادة األفريقي االتحاد لمركز الكامل

 إلعادة األفريقي االتحاد تشغيل مركز أجل من العربية مصر جمهورية مع بالتنسيق المفوضية،

 النزاعات؛ بعد ما مرحلة في والتنمية راإلعما

 ؛للمركز الكامل تشغيلبذل الجهود الالزمة من اجل ال المفوضية من يطلب .2

 يكلف المفوضية بما يلي: .6
 الكامل التشغيل أجل من ، والمستدام الكافي التمويل ذلك في بما الموارد، لتعبئة الجهود قيادة (2)

 تعزيز أجل من النزاعات بعد ما مرحلة في تنميةوال اإلعمار إلعادة األفريقي االتحاد لمركز

 ؛ عليه والحفاظ أفريقيا في السلم

 بعد ما مرحلة في والتنمية اإلعمار إلعادة األفريقي االتحاد مركز إطالق عملية استكمال (0)

 ؛ 0202-0202 الفترة في موظفيه تعيين ذلك في بما النزاعات،

 ما مرحلة في والتنمية اإلعمار إلعادة األفريقي حاداالت لمركز البرنامجية األنشطة ببدء التعجيل (3)

 بعد ما مرحلة في والتنمية اإلعمار إعادة جهود في مساهمته تأكيد لضمان النزاعات بعد

 .البداية منذ القارة في النزاعات
 من وغيرها لها التابعة السالم بناء مفوضية خالل من المتحدة، األمم وكذلك األعضاء، الدول يناشد .7

 النزاعات بعد ما مرحلة في والتنمية اإلعمار إلعادة األفريقي االتحاد لمركز الدعم لتقديم كاءالشر

 .البرنامجية أنشطته وتنفيذ تشغيله لتسهيل
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 مقرر

 بشأن إدارة العواقب والدور الرقابي لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي

 ألخرىا االتحاد األفريقي وأجهزة المفوضية داخل االتحاد حول أداء 

 :إن المؤتمر

 EX.CL/DEC.1057 (XXXV)من مقرر المجلس  42بتقرير الرئيس عن تنفيذ الفقرة  يحيط علما -2

في نيامي، النيجر، في ( للمجلس التنفيذي المنعقدة 32الصادر عن الدورة العادية الخامسة والثالثين )

 ؛0222يوليو 

ة التي تتخذ ضد الموظفين المتهمين بمخالفات بالعقوبات بما فيها اإلقالة والفصل من الخدم يحيط علما -0

 ؛وانتهاكات لنظم ولوائح االتحاد األفريقي وذلك بعد اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة

 سوء أعمال لجميع للتصدي فعالة إجراءات اتخاذ االستمرار في األفريقي االتحاد مفوضية رئيس يكلف -3

 غير األجهزة جميع على المالية واإلدارية القانونية الرقابية سلطته واستخدام األفريقي االتحاد في السلوك

 اإلنسان لحقوق األفريقية والمحكمة اإلفريقي البرلمان ذلك في بما ، لالتحاد التابعة والمؤسساتالسياسية 

 ؛.المنتخبين ومسؤوليها والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية واللجنة والشعوب

بدراسة الصكوك القانونية وقواعد اإلجراءات الخاصة بأجهزة االتحاد مكتب المستشار القانوني  يكلف -4

األفريقي، وتحديد مجاالت عدم االتساق والتعارض مع الصكوك القانونية األخرى لالتحاد األفريقي، 

كما المناسبة والمواءمات  خصوص التعديالتوتقديم النصح ألجهزة صنع السياسات لالتحاد األفريقي ب

 .0202رير الى الدورة العادية السابعة والثالثين للمجلس التنفيذي في يوليو يجب وتقديم تق

 من المفوضية يطلب -2

محكمة اإلدارية تقديم تقرير عن تفعيل محكمة العدل لالتحاد المكلفة ببحث الطعون الواردة من ال  (2

 ؛0202بحلول يوليو  لالتحاد األفريقي

 .0202المقرر إلى المجلس التنفيذي بحلول يوليو من المفوضية تقديم تقرير عن تنفيذ هذا  يطلب (0
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 مقرر

 الصكوك القانونية مشاريعبشأن 
Assembly/AU/26(XXXIII) 

 :ن المؤتمرإ

 .الصكوك القانونية بحث واعتمادبشأن  المجلس التنفيذي بتوصيات يحيط علما .1

 : 7اعتماد الصكوك القانونية التالية يقرر .0

 األقران؛ بين المتبادلة للمراجعة ريقيةاألف لآللية األساسي النظام مشروع (1

 األفريقية اآللية في المشاركة الدول والحكومات الدول لرؤساء الداخلي النظام مشروع (0

 األقران؛ بين المتبادلة للمراجعة

 اإلقليمية؛ االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد بين للعالقات المعدل البروتوكول مشروع (3

 اجتماع التنسيق النصف السنوي مشروع قواعد إجراءات  (4

 الهجرة؛ حول واألبحاث للدراسات األفريقي المركز إلنشاء األساسي النظام مشروع (5

 للهجرة؛ األفريقي المرصد إلنشاء األساسي النظام مشروع (6

 في النظامية غير الهجرة لمكافحة القاري العمليات مركز إلنشاء األساسي النظام مشروع (7

 .السودان

 السادسة العادية الدورة عن الصادر ، Ex.CL/Dec1074(XXXVI) المقررب علما   يحيط .3

 على وافق والذي ، 0202 فبراير في إثيوبيا ، أبابا أديس في المنعقدة التنفيذي للمجلس والثالثون

 العادية الدورة قبل القانونية والشؤون للعدل المتخصصة الفنية للجنة استثنائية دورة عقد اقتراح

 .التنفيذي للمجلس ثالثينوال السابعة

 القانونية الصكوك مشاريعواعتماد  بحثب التنفيذي لمجلسل والثالثين السابعة العادية الدورة يفوض .4

سيتم بحثها خالل الدورة االستثنائية الخامسة للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون  التي

 القانونية. 

 بالتقي د األفريقي االتحاد ومفوضية األفريقي حادلالت التابعة المتخصصة الفنية اللجان جميع يوصي .5

 إجراءات قواعد ذلك في بما األفريقي االتحاد ولوائح ونظم األفريقي االتحاد بمقررات الصارم

 مقترحات تقديم على المتخصصة الفنية للجان االختياري الوقف ذلك في بما .الفنية اللجان مختلف

 .والهيكلية والقانونية المالية آثارها تقديم دون جديدة هيئات إلنشاء

- 

 

                                                            
 : التالية المشتركة المواد على تحفظات المغربية المملكة أبدت 7 

 دالمرص إلنشاء األساسي النظام مشروع من 8 المادة الهجرة؛ حول والبحوث للدراسات األفريقي المركز إلنشاء األساسي النظام مشروع من 7 المادة

  تتعلق التحفظات. الشرعية غير الهجرة لمكافحة السودان في القاري العمليات مركز إلنشاء األساسي النظام مشروع من 8 والمادة للهجرة، األفريقي
 . الهجرة مؤسسات إدارة مجلس لعضوية سنتين بفترة
 تكوين أن وتعتبر داخليا والنازحين والالجئين للهجرة المتخصصة فنيةال اللجنة اعتمدتها التي سنوات الخمس فترة على اإلبقاء المغربية المملكة تفضل

 والفعال. السلس تشغيلها في مفيدة تكون ولن المراكز طبيعة مع متناسب غير الثالث المؤسسات إدارة مجلس
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 مواءمة الصكوك القانونية إعادة بشأن

 إن المؤتمر: 

الذي يطلب من المفوضية مواءمة كافة الصكوك  Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI)المقرر يستحضر  .5

 .القانونية ذات الصلة تمشيا مع اإلصالح المؤسسي

والمجلس التنفيذي قواعد إجراءات المؤتمر واءمة المجلس التنفيذي بشأن مبتوصيات  حيط علماي  .2

 .والنظام األساسي للمفوضيةولجنة الممثلين الدائمين 
 للمفوضية األساسي والنظام للمؤتمر الداخلي النظام سلطة بحث واعتماد يفوض المجلس التنفيذي .3

 .0202 يوليو/  يونيو في والثالثين السابعة العادية دورته خالل مؤقتا

بأن هذه الفترة هي فترة انتقالية من النظام االنتخابي القديم ألعضاء المفوضية إلى  حيط علماي .4

 ؛Ext/Assembly/AU/Dec.1الطرائق الجديدة المعتمدة وفقا للمقرر 

 ,Assembly Decision XI (1)وفقا للمقرر  المقترح الزمني الجدول ضمن مرونة توفير يقرر .5

 .0201 فبراير في ألعضاء المفوضية  المقبلة النتخاباتود الى االتي تق االنتخابية العملية الستكمال

 يوما. 75وال ينبغي أن تتجاوز هذه المرونة ما مجموعه 

من المفوضية اتخاذ جميع الخطوات الالزمة للوفاء بالمواعيد النهائية المقبلة على النحو المحدد  يطلب .6

 Ext/Assembly/AU/Dec.1بموجب المقرر 
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 األفريقي االتحاد مؤسسات أعضاء وتعيين انتخاب سلطة يضتفو بشأن 

 .السنة في عادية واحدة قمة إطار ضمن
 :المؤتمر إن

 قمة إطار في األفريقي االتحاد مؤسسات أعضاء النتخاب االنتقالية الترتيبات بتقرير علما   يحيط  .1

 السنة؛ في واحدة عادية
 من أي تفويض للمؤتمر تتيح التيد األفريقي ( من القانون التأسيسي لالتحا0)2 المادةيستحضر  .2

 االتحاد؛ أجهزة من جهاز أي إلى ووظائفها صالحياتها
 تفويض المجلس التنفيذي سلطة تعيين أعضاء أجهزة ومؤسسات االتحاد األفريقي اآلتية:يقرر  .3

 والشعوب؛ اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة (أ
 اهيته؛ورف الطفل حقوق حول للخبراء األفريقية اللجنة (ب
 والشعوب؛ اإلنسان لحقوق األفريقية المحكمة (ج
 الفساد؛ لمكافحة االستشاري األفريقي االتحاد مجلس (د
 الدولي؛ للقانون األفريقي االتحاد لجنة (ه
 اإلفريقية؛ الجامعة رئيس ونائب رئيس (و
 األفريقية؛ الفضاء وكالة (ز
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 مقرر

 ،العليا القيادة الختيار البارزة الشخصيات فريق بشأن 

 Ext/Assembly/AU/Dec.1-4 (XI)يقة الوث

 :إن المؤتمر

 اإلصالح بشأن 0222 نوفمبر في والحكومات الدول رؤساء لمؤتمر االستثنائية الدورة بمقرر يذكر .1

 :Ext / Assembly / AU / Dec.1-4 (XI) األفريقي لالتحاد المؤسسي
  إقليم كل عن شخصية ، ةبارز شخصيات( 2) خمس من يتكون البارزين، األفريقيين من فريق إنشاء (أ

 للمفوضية؛ العليا القيادة لترشيحات المسبق االختيار عملية على لإلشراف ،
 بحلول للمفوضية البارزة الشخصيات لفريق اإلقليمية ترشيحاتها اقتراح األعضاء الدول من يطلب (ب

 22 - 22 في رللمؤتم والثالثين الثانية الدورة إلى الترشيحات هذه المفوضية وتقدم. 0222 يناير

  ؛ إثيوبيا ، أبابا أديس في 0222 فبراير
 .الفريق يختارها مستقلة أفريقية استشارية شركة فنيا البارزين األفريقيين فريق أن يساعد يقرر (ج

 قبل األقاليم التالية: البارزة منبترشيحات الشخصيات يحيط علما  .2

 سعادة يانج فيليمون )الكاميرون(   أفريقيا وسطإقليم  (أ

 السفيرة كونجيت سينيجورجس )إثيوبيا(   الشرق األفريقييم إقل (ب

 السفير تولياميني كالوموه )ناميبيا(   الجنوب األفريقيإقليم  (ج

 بوبكر جالو )جامبيا( معالي حسن  الغرب األفريقيإقليم  (د

 

 وظائف توصيفات إعداد في التعجيل منهم ويطلب البارزة الشخصيات لفريق األول باالجتماعيرحب  .3

 التقييم؛ وعملية الكفاءات ومتطلبات العليا يادةالق

 إقليم الشمال على استكمال مشاوراتهم بشأن ترشيح شخصية بارزة للفريق. يحث .4
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 مقرر

 بشأن التعاون المتعدد األطراف

 

 إن المؤتمر:

 لقمم وأحداث الشراكاتالدول المضيفة بشأن  ألف. 

المقرر  الهند-تضافة القمة الرابعة ألفريقياجمهورية موريتانيا اإلسالمية السعلى عرض يوافق  .2

من لجنة الممثلين الدائمين بتعاون وثيق مع المفوضية والهند االتفاق على  ويطلب 2221 عقدها في

  تاريخ القمة المذكورة.

 0200تيكاد الثامنة المقرر عقدها في العرض جمهورية تونس استضافة قمة على  يوافق أيضا  .0

)كبار نظامية دان المضيفة المعينة على ضمان عقد االجتماعات التحضيرية الأو البل الشركاءيشجع  .3

قرر المجلس التنفيذي موفق ا ل على أن تسبق هذه القمم مباشرةالمسؤولين والوزراء( في نفس المكان 

 .0216يناير ، الصادر في 17 الفقرة 82EX.CL/Dec.899 (XXVIII) Rev رقم

 النظامية الشراكةاجتماعات  في والتمثيل المشاركة بشأنباء. 

في يناير  ( الصادر5( ج( 5الفقرة  Assembly/AU/Dec.635(XXVIII) مقرر المؤتمر يستذكر .4

مؤتمرات الشراكة التي تعقدها أطراف خارجية  إعادة النظر في تتم، والذي ينص على أنه: "0217

االتحاد  الترويكا )أي رؤساءمن قبل  ل إفريقيامثَّ تُ توفير إطار فعال لشراكات االتحاد األفريقي.  بُغية

 المجموعات(، ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي، ورؤساء والمنتهية واليته والمقبل الحالي األفريقي

 EX.CL/Dec.877(XXVII)"، ومقرر المجلس التنفيذي دنيباالرئيس  إضافة إلىاالقتصادية اإلقليمية 

"يؤكد من جديد حق الدول األعضاء في االتحاد ، والذي 0215في يونيو  الصادر(، 12)الفقرة 

في إطار  المنظمةاألفريقي في المشاركة دون تمييز في جميع االجتماعات واألنشطة والفعاليات 

 التي يكون فيها االتحاد األفريقي أحد أصحاب المصلحة"؛ اتالشراك

في االجتماعات حق جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في المشاركة  من جديد يؤكد .5

إقليمية  وقارة أخرى أو منظمةالنظامية، المتعلقة بالشراكات بين االتحاد األفريقي/القارة األفريقية 

 خرى؛األ

ل االتحاد األفريقي/القارة األفريقية في االجتماعات النظامية للشراكة بين االتحاد مثَّ أن يُ  قرري .6

االتحاد، ورؤساء  مؤتمرمكتب هيئة قبل أعضاء من  ةشريكال انبلدالاألفريقي/القارة األفريقية و

لتوجيه وكالة االتحاد رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات واالقتصادية اإلقليمية،  المجموعات

 ورئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي؛النيباد،  –األفريقي للتنمية 

القارة  /االتحاد األفريقيأن تكون العملية التحضيرية الداخلية لالجتماعات النظامية بين  كذلك قرري .7

 بمشاركة جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي؛ شاملة ةشريكال انبلدالواإلفريقية 

                                                            
ان انعقاد اجتماعات القمة األخرى يشجع الشركاء أو البلدان المضيفة المحددة على ضم:  ,EX.CL/Dec.899  (XXVIII)من المقرر  09الفقرة  8 

 للشراكات )اجتماعات كبار المسؤولين واالجتماعات الوزارية( في نفس المكان على أن تسبق هذه القمم مباشرة
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تحديد والية الممثلين في االجتماعات ب ،بالتعاون مع المفوضية لجنة الممثلين الدائمين، يوصي .8

، لينظر فيها المجلس التنفيذي في الشريكة والبلدانالقارة اإلفريقية /النظامية بين االتحاد األفريقي

 .0202يونيو/يوليو 

 لعربيةا-الشراكة األفريقية .جيم

الى  0222من  الخامسة اإلفريقية العربية القمة تأجيلطلب جامعة الدول العربية ب علما يحيط .2

 ؛0202

سبقها تن على أ 0202 في عليه االتفاق يتم موعد فيفريقية العربية الخامسة عقد القمة األ على يوافق .12

المجلس التنفيذي رقم مقرر ، تمشيا  مع والوزراءكبار المسؤولين اجتماعات تحضيرية ل

EX.CL/Dec .899 (XXVIII) Rev.2  ؛0216يناير الصادر في  02،9، الفقرة 

اع يحيط .22 بالتعاون الوثيق  من لجنة الممثلين الدائمين القيام،يطلب وبإطالق العملية التحضيرية  لما أيض 

وثائق عمل القمة العربية اإلفريقية إعداد ب ،فوضية واألمانة العامة لجامعة الدول العربيةمع الم

 وتقديمها إلىالعربية المشتركة وآلية تمويلها األفريقية الشراكة واستكمال مشروع خطة الخامسة 

 لبحثها. العربية الخامسةاألفريقية القمة 

  تركيا-شراكة أفريقيا هاء. 

 عقد تركيا واقتراح 0202الى  0222من  الثالثة تركيا-قمة أفريقيا  تأجيل تركيابطلب  علما يحيط .20

 .تركيا سطنبول،إ في ،0202 أبريل 02 في القمة

اقتراح تواريخ جديدة بالمفوضية وتركيا  مع الوثيق بالتعاون تقوم، أن لجنة الممثلين الدائمين يوصي .23

 EX.CL/DEC.899 التنفيذي المجلس مقرر مع تركيا الثالثة تمشيا  -لعقد قمة أفريقيا 0202في 
(XXVIII) Rev.2، 0226 يناير في الصادر 02،10 الفقرة. 

 الهندية –الشراكة األفريقية واو. 

 في عقدها المقرر الهند-ألفريقيا الرابعة القمة بتأجيل اإلسالمية موريتانيا جمهوريةاقتراح ب يرحب .24

0202. 

 موريتانيا وجمهورية والهند المفوضية مع الوثيق بالتعاون ح،تقتر أنب الدائمين الممثلين لجنة يوصي .22

 التحضير في تبدأ وأن 0202 عام في الرابعة الهند اإلفريقية القمة لعقد مناسبة تواريخ اإلسالمية،

 .ممكن وقت أقرب في للقمة

                                                            
 اجتماعين وينظم( 1) خمس مدتها دورة على يوافق(: "01 الفقرة) 0106 يناير في الصادر EX.CL/DEC.899 (XXVIII) Rev.2: رقم المقرر 9 

ا سنوي ا( 0) شراكةلل  جدولة إعادة إلى الحاجة مراعاة مع التدريجي تنفيذها اعتماد المفوضية من ويطلب االستراتيجية الشراكات لجميع 0107 من اعتبار 

 المضيفة والبلدان المعنيين الشركاء مع وبالتشاور القمة مستوى على ذلك في بما ، لذلك وفق ا سابق ا المعتمدة الشراكة اجتماعات

 

 اجتماعين وينظم( 1) خمس مدتها دورة على يوافق(: "01 الفقرة) 0106 يناير في الصادر EX.CL/DEC.899 (XXVIII) Rev.2: رقم المقرر  10 

ا سنوي ا( 0) للشراكة  جدولة دةإعا إلى الحاجة مراعاة مع التدريجي تنفيذها اعتماد المفوضية من ويطلب االستراتيجية الشراكات لجميع 0107 من اعتبار 

 المضيفة والبلدان المعنيين الشركاء مع وبالتشاور القمة مستوى على ذلك في بما ، لذلك وفق ا سابق ا المعتمدة الشراكة اجتماعات
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 االتحاد األوروبي-زاي. شراكة االتحاد األفريقي

 لالتحاد الثاني الوزاري واالجتماع المسؤولين كبار الجتماع 0202 مايو 5-4 تواريخ على يوافق .26

لجنة الممثلين كلف يو  رواندا ، كيغالي في سيعقد الذي ، التوالي على األوروبي االتحاد - األفريقي

في  بالشروعالدائمين، بالتعاون الوثيق مع جمهورية رواندا والمفوضية واالتحاد األوروبي، 

 التحضيرات في أقرب وقت ممكن.

العمل بشكل وثيق مع االتحاد بمن لجنة الممثلين الدائمين، بالتعاون الوثيق مع المفوضية، أيضا  لف كي .27

االتحاد األوروبي السادسة في الوقت المناسب، -األوروبي من أجل التحضير لقمة االتحاد األفريقي

 في أوروبا. 0202والمقرر عقدها في 

 



ASSEMBLY/AUDEC.763 (XXXIII) 

Page 1 

 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

 مقرر

 ،النيبادوجيه تلومات الدول والحكرؤساء لجنة بشأن تقرير  

 ASSEMBLY/AU/12(XXXIII) الوثيقة

 :إن المؤتمر

، لتوجيه النيباد حكوماتالدول والؤساء رلجنة المنتهية واليته لرئيس البتقرير  يحيط علما  مع التقدير .5

 ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال؛فخامة السيد 

 اء الدول والحكومات لتوجيه النيباد؛للجنة رؤسالقمة السابعة والثالثين وتوصيات نتائج يجيز  .2

ا ال يتجزأ من كاناوبرنامجها النيباد أن رؤية ب يذك ر .3 االتحاد األفريقي وينبغي منظومة ، منذ البداية، جزء 

إلى وكالة االتحاد األفريقي للتنمية/النيباد  مفوضية االتحاد األفريقي وأمانة يدعوأن يظال كذلك و

 منع ازدواجية األدوار؛ا لممواصلة تنسيق برامج عمله

ماتاميال سيريل رامافوسا، رئيس جمهورية السيد  باسم فخامةالتقرير المرحلي المقدم  يالحظ مع التقدير .4

التابعة للجنة رؤساء الدول والحكومات رفيعة المستوى الرئيس للجنة الفرعية بصفته جنوب إفريقيا 

لمناصرين من الرؤساء على بينما يشيد با. وة التحتيةالبنيالرئاسية لمناصرة مبادرة لتوجيه النيباد عن ال

المبادرة الرئاسية لمناصرة البنية التحتية  مشاريعضرورة أن تعزز على أيضا  يشددالتزامهم، 

العجز في البنية التحتية وتعزيز سد الفرعية من أجل قاليم التواصل المتبادل بين البلدان األفريقية واأل

بلغ عاني من عجر يأفريقيا يفي بأن التمويل في البنية التحتية  يحيط علما  وفريقية. التجارة بين البلدان األ

في هذا الصدد، ومليار دوالر أمريكي، مما يعوق قدرة القارة على تحقيق األهداف اإلنمائية الهامة.  72

قي وكالة االتحاد األفري من ويطلب .الوصول إلى التمويل تضمنتدابير عاجلة  تنفيذإلى  دعوي

 ألفريقياالضمان المشترك منهاج لدعم للتنمية بنك األفريقي المع بشكل وثيق العمل للتنمية/النيباد 

لبنية التحتية والتجارة من خالل زيادة تخفيف ألفريقيا في مجال ابهدف زيادة حجم التمويل المتاح 

 المخاطر؛

لوكالة عتمد الصكوك القانونية االذي  EX.CL/Dec.1063(XXXV) بمقرر المجلس التنفيذي يحيط علما   .1

ؤساء رالقضايا التي أثارتها بعض الدول األعضاء في لجنة  ويالحظالنيباد -االتحاد األفريقي للتنمية

صاحبة لدول األعضاء الخمسة لتناوب ال اإلبقاء على مبدأ عدميقرر و لتوجيه النيباد حكوماتالدول وال

 ؛ المبادرة

جنة لل رئيسا مشاركائيس المفوضية ر يعينذي ال  (XXXI) 691 مقرر المؤتمرب كذلك يحيط علما    .6

 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي؛محل رئيس االتحاد  إحاللويقرر  التسيير

النيباد؛ -وكالة االتحاد األفريقي للتنميةللمفوضية تعديل جميع الصكوك القانونية ذات الصلة ا من يطلب .7

 ؛الهأع 6و 5بما فيها المقرران في الفقرتين 

تحت ها أداءاستمرار تحسن وتها وكفاء النيباد-وكالة االتحاد األفريقي للتنميةل الفذةالقيادة  إذ يدرك .8

تعيين مدير تنفيذي جديد إلى أن يتم  تعيينهعلى تمديد  يوافقالدكتور إبراهيم أسان ماياكي، إشراف 
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لوكالة االتحاد األفريقي يذي التنفمدير مفوضية االتحاد األفريقي على إكمال عملية تعيين ال يحثو

على غرار إعالن مابوتو  0201 بحلول قمة االتحاد األفريقي القادمة في يناير/فبرايرالنيباد -للتنمية

لنظم ولوائح  وفقا 0228الصادر في يناير االتحاد األفريقي مقرر مؤتمر و 0223الصادر في يوليو 

 لهذا المنصب؛الترشح ى تشجيع مواطنيها على الدول األعضاء إل دعويوعاملي االتحاد األفريقي، 

رئيسا للجنة رؤساء الدول  رواندا،رئيس جمهورية  فخامة السيد بول كاجامي،على انتخاب  يوافق .9

سيشغل  واحدة مدتها سنتان.والية ل (4) األربعةالرئيس  نوابكذلك والحكومات لتوجيه النيباد، و

 للجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيبادة واليته المنتهي المقرر الرئيسُ نائب الرئيس و منصب  

فخامة الرئيس ماكي  على ويثنينواب الرئيس الثالثة اآلخرين بعد المشاورات اإلقليمية؛  تعيينويتم 

للجنة كرئيس  الفذةامتنانه لقيادته بالغ سال على النتائج التي تحققت خالل فترة واليته ويعرب عن 

 ؛ت لتوجيه النيبادرؤساء الدول والحكوما

لوكالة االتحاد من النظام األساسي  7والمادة  AU / Dec.691 (XXXI) مقرر المؤتمرإلى  يشير .51

( دولة عضو على النحو التالي: 33بشأن العضوية الجديدة في ثالث وثالثين )النيباد -األفريقي للتنمية

( دول أعضاء 5قليمية وخمس )االقتصادية اإل المجموعات( رؤساء دول وحكومات يمثلون 8ثمانية )

 إقليم:في كل 

 

 فريقياأغرب  فريقياألجنوب ال فريقياأشمال  فريقياأشرق  فريقياأوسط 

 بنين . 01 * . ليسوتو16 . الجزائر11 * كينيا . 6 . الكاميرون1

 مالي . 00 . مالوي17 مصر . 10 * موريشيوس . 7 تشاد . 0

 جمهورية الكونغو . 3

 الديمقراطية

 . نيجيريا03 جنوب افريقيا .18 . موريتانيا13 رواندا  .8

 السنغال . 04 . زامبيا17 *المغرب . 14 . السودان7 * غينيا االستوائية . 4

 *. توجو05 . زيمبابوي02 * تونس. 15 . أوغندا12 الجابون . 5
 

 ملحوظة: األعضاء المنتخبون حديثا*

   يا )اإلكواس(المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريق .06

  المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا .07

  الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية )اإليجاد( .02

  اتحاد المغرب العربي .02

السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي  .32

 )الكوميسا(

 

  الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي )السادك( .32

  قياجماعة شرق أفري .30
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   تجمع دول الساحل والصحراء .33
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 مقرر

 المناخ تغير بشأن األفريقية والحكومات الدول رؤساء لجنة تقرير بشأن 

 

 :إن المؤتمر

بتقرير منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقية حول تغير المناخ، فخامة السيد يحيط علما  .5

نتائج المؤتمر الخامس والعشرين لألطراف في سيريل رامفوسا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بشأن 

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ االجتماع الخامس عشر لألطراف العاملة كمؤتمر 

لألطراف في بروتوكول كيوتو، والمؤتمر الثاني لألطراف العاملة كاجتماع لألطراف في اتفاق 

 فيه؛على التوصيات الواردة  باريس ويوافق
كذلك مع التقدير باالجتماعات التحضيرية التي عقدها المؤتمر الوزاري األفريقي المعني  علما يحيط .2

ال سيما اجتماعي  األطراف،األفريقيين تحضيرا  لمؤتمر  بالبيئة واجتماعات مجموعة المفاوضين

 إسبانيا؛ ومدريد،ربان، جنوب أفريقيا والمؤتمر الوزاري األفريقي حول البيئة في د
ابون لتنسيق عمل لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقية حول جلجمهورية ال رب عن تقديرهيع .3

الجدي للجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقية  ويقر بااللتزام 0109الى  0107تغير المناخ من 

وتتحدث حول تغير المناخ في توفير الرقابة السياسية والتوجيه في تسهيل أفريقيا لتكون قوية، موحدة 

 العالمية؛بصوت واحد في مفاوضات تغير المناخ 
بجمهورية جنوب أفريقيا كمنسق جديد للجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقية حول تغير يرحب  .4

المناخ ويدعم العمل المستمر لـلجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقية حول تغير المناخ في 

عن تقديره لجمهورية جنوب إفريقيا كرئيس للمؤتمر  النهوض بمصالح القارة األفريقية؛ يعرب

الوزاري األفريقي على اإلنجازات التي تحققت في توفير التوجيه السياسي والحفاظ على وحدة 

إفريقيا في سعيها لتحقيق اهتمامها بمفاوضات تغير المناخ في مؤتمر األطراف في اتفاقية تغيير 

 المناخ الخامس؛
لجنة المناخ لحوض الكونغو  النيجر ورؤساءمهورية الكونغو وجمهورية عن تقديره كذلك لج يعرب .1

وكذلك لجمهورية الجابون وجمهورية غينيا، بوصفهما مناصري  الساحل،ولجنة المناخ لمنطقة 

مبادرة التكيف مع أفريقيا وكمنسق لمبادرة أفريقيا المتجددة، لقيادتها الملتزمة للتعجيل بتفعيل 

 نطاقها؛ريقيا وتوسيع مبادرات المناخ في أف

األفريقية على هامش  يةدول الجزرلجمهورية سيشيل على اإلطالق الناجح للجنة المناخ ل يهنئ .6

 ؛االتحاد األفريقي لمؤتمرالدورة العادية الثالثة والثالثين 

بالدور المستمر الجدير بالثناء لمجموعة المفاوضين األفريقيين في تمثيل مصالح أفريقيا في  يقر   .7

وضات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ، والتحدث بصوت واحد للنهوض مفا

بمصالح األفريقيين ويالحظ مع التقدير الدعم المقدم من مفوضية االتحاد األفريقي  و جميع الشركاء 

المتحدة بشكل خاص من قبل البنك األفريقي للتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم 

 للبيئة وجمهورية ألمانيا.

، ويرحب  01/01جمهورية شيلي على قيادتها الناجحة الجتماعات مؤتمر/اجتماع األطراف  يهنئ .8

 وإيرلندابعقد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

 الشمالية ؛
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مي الدولي فيما يتعلق بتغير المناخ ، بما في ذلك التقارير بأهمية النتائج األخيرة للمجتمع العل يقر   .9

الخاصة الثالثة األخيرة للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ؛ تقرير عن االحتباس الحراري 

درجة، وتغير المناخ وتقرير األرض ، والمحيط والغالف الجليدي في مناخ  001العالمي بمقدار 

ر تدعو إلى اتخاذ إجراءات طموحة للتصدي لتغير المناخ وتأثيراته على متغير ويقر بأن التقاري

 أفريقيا 
بأن إجمالي االنبعاثات العالمية قد زاد وأن األطراف التي تتحمل مسؤولية تاريخية  عن قلقه يعرب .51

هي و األفريقية،عن العمل والقدرة على االستجابة لتغير المناخ لم تف بالتزاماتها، في حين أن القارة 

 من مجموع االنبعاثات العالمية. ٪ 4بلدا  ، ال تساهم إال بنسبة  11قارة تضم 

على الحاجة إلى ضمان اتباع نهج عملي متعدد األطراف للتصدي للتحدي العالمي  مجددا يؤكد .55

المتمثل في تغير المناخ من خالل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، ويؤكد مجددا على 

بما يخدم مصلحة البلدان األفريقية ، مع ضمان  باريس،تزامه بتنفيذ بروتوكول كيوتو واتفاق ال

القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة ؛ ويؤكد أهمية ضمان الدعم الكافي لمسار التنمية 

صول المستدامة في أفريقيا ، بما في ذلك من خالل السياسات التي تسمح باالستخدام المستدام لأل

 األفريقية العالقة؛
أن القارة األفريقية ككل تواجه ضغوطا غير مسبوقة بسبب مختلف الظواهر المناخية الشديدة  يؤكد .52

واألحداث البطيئة التي يزيدها تغير المناخ ، بما في ذلك الفيضانات المفاجئة ؛ هطول األمطار 

ن الناس وتسبب في وفيات في شمال الغزيرة وندرة المياه والجفاف ، مما أدى إلى نزوح اآلالف م

إفريقيا ؛ االنهيارات األرضية التي تسببت في مقتل اآلالف في وسط إفريقيا ؛ جفاف شديد ، يؤثر 

على الثروة الحيوانية والمياه والمحاصيل والحياة البرية وقطاع الطاقة في شرق إفريقيا ؛ األحداث 

في فيضانات مفاجئة ، مما أدى إلى خسائر في المتطرفة في منطقة غرب أفريقيا ، والتي تسببت 

األرواح ، وتشريد اآلالف وتدمير البنية التحتية ؛ واألعاصير والجفاف التي تسببت في مقتل اآلالف 

وتدمير المنازل والممتلكات في الجنوب األفريقي ، والتضامن السريع مع البلدان واألشخاص الذين 

 ي جميع أنحاء العالم.تأثروا بالكوارث المرتبطة بالمناخ ف
على مدى تأثر القارة األفريقية بالتأثيرات الحالية والمتوقعة لتغير المناخ ، وما يرتبط  يجدد التأكيد .53

بذلك من خسائر وأضرار اقتصادية وغير اقتصادية في جميع سيناريوهات ارتفاع درجات الحرارة ، 

لجة الخسائر واألضرار. بموجب الميثاق ويدعو األطراف إلى التنفيذ والتعزيز الكاملين آلية معا

واتفاقية باريس المرتبطة به، بما في ذلك من خالل الدعم لتمكين البلدان األفريقية من تجنب وتقليل 

 ومعالجة الخسائر واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ ؛
رئيس الدورة  بدعوة معالي الوزير شميدت ، وزير البيئة في شيلي ، بصفته مع التقدير يرحب .54

الخامسة والعشرين لمؤتمر لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ للنظر في 

األطراف في اتفاقية باريس على االعتراف  ويحثالظروف واالحتياجات الخاصة ألفريقيا ، 

لسابقة التي اتخذها بالظروف واالحتياجات الخاصة للبلدان األفريقية ، بما يتماشى مع القرارات ا

الرئيس القادم لمؤتمر األطراف لمواصلة المشاورات ، للتوصل إلى قرار  ويدعومؤتمر األطراف ، 

 .06في هذا الصدد من قبل مؤتمر األطراف 

وعلى  0101على أن التنفيذ الفعال التفاقية باريس يعتمد على الوفاء بااللتزامات المقررة قبل  يؤكد .51

حث األطراف على مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو البلدان المتقدمة وي

 الملحقة بها.
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، ويشدد على أهمية التوازن في كل من تنظيم  0100بأن تنفيذ اتفاقية باريس سيبدأ في عام  يدرك .56

بنفس  ، ليعكس األهداف الثالثة ذات الصلة في اتفاقية باريس والمهمة 06ونتائج مؤتمر األطراف 

القدر من الطموح: الطموح بشأن المساهمة المحددة وطنيا، والطموح بشأن هدف التكيف والطموح 

 في وسائل التنفيذ ؛ التنفيذ الفعال التفاقية باريس ؛

مليار دوالر  90618بالتعهدات البسيطة للتجديد األول لصناديق المناخ األخضر البالغة  يرحب .57

ة ، ويعرب عن تقديره للبلدان التي ساهمت في إطار التعاون العالمي أمريكي للسنوات األربعة القادم

لتعزيز التنمية وخفض االنبعاثات والتأقلم مع تغير المناخ.  يدعو كذلك البلدان المتقدمة إلى توفير 

موارد مالية جديدة وإضافية وكافية ويمكن التنبؤ بها من كل من الكيانات العامة والخاصة للصناديق 

لة بالمناخ ، وال سيما صندوق التكيف ومرفق البيئة العالمية وصندوق المناخ األخضر ، ذات الص

 للبلدان النامية ليعكس مستوى الطموح والعمل المناخي من قبل البلدان األفريقية.
البلدان المتقدمة على مواصلة توسيع نطاق تعبئة وتوفير التمويل المناخي نحو تحقيق هدف  يحث .58

مليار دوالر أمريكي ، وكذلك حث  011من خالل األموال العامة للوفاء بمبلغ  0101التمويل لعام 

من  9جميع البلدان المتقدمة األطراف في االتفاقية على توفير تمويل مناخي بما يتماشى مع المادة 

مليار  011اتفاقية باريس ، والشروع في مناقشة الهدف الجماعي الجديد بشأن التمويل من تدفق قدره 

 دوالر أمريكي سنوي ا ، مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية ؛
بقرار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ الذي يدعو األطراف إلى مراجعة وتعزيز  يقر   .59

من اتفاقية باريس.  3وتمشيا مع المادة  00-/ م أ  0وفقا ل  0101المساهمات المحددة وطنيا في عام 

نبغي أن تشمل المساهمات المحددة وطنيا التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ ، بما يعكس اإلنصاف ي

والمسؤوليات والقدرات المشتركة والمتمايزة لألطراف ، ويعرب عن قلقه إزاء الفجوة المالية المقدرة 

 تريليونات دوالر أمريكي لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا  3بـ 

الضرورة الملحة للتكيف مع اآلثار المدمرة لتغير المناخ على القارة وتأثيرها  على ط الضوءيسل    .21

الفقر وتحسين وعلى الميزانية الوطنية للبلدان األفريقية فيما يتعلق بجهودها للقضاء على الجوع 

 الصحة والتعليم األفضل في سياق تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة؛
إلى مزيد من تطوير تخطيط التكيف وتنفيذه بموجب اتفاقية باريس للتصدي على الحاجة  ديشد   .25

 7ألحوال الطقس المتطرفة واألحداث البطيئة الظهور، ويدعو األطراف إلى مواصلة صياغة المادة 

من اتفاقية باريس ، بما في ذلك تفعيل االتفاقية العالمية بشأن هدف التكيف واحتياجات التكيف 

بطة به ، واالعتراف بالمساهمات التي قدمتها البلدان األفريقية من ميزانياتها ، والتكاليف المرت

وتشجيع البلدان األفريقية على اإلبالغ عن احتياجاتها من التكيف ، والثغرات ، والتخطيط ، والجهود 

األفريقية واإلجراءات ؛ ويالحظ كذلك أنه وفقا  لتقارير برنامج األمم المتحدة للبيئة ، ساهمت البلدان 

 من التكلفة السنوية للتكيف من ميزانياتها الخاصة؛  % 01بالفعل بنحو 

على النظر في آلية السوق التفاقية باريس فيما يتعلق بزيادة الطموح في إجراءات التخفيف  يحث .22

ويؤكد على الحاجة الى السوق  النامية،والتكيف والمساعدة في تغطية تكاليف التكيف بالنسبة للبلدان 

والنهج غير القائمة على السوق لضمان السالمة البيئية، وتجنب االزدواجية والعد المزدوج، ودعم 

التوزيع اإلقليمي العادل والشمولية، ويؤكد على أهمية ضمان عدم التمييز بين آليات السوق الجديدة 

 التكيف؛المختلفة، وأن توفر جميع آليات السوق عائدات للتكيف بشكل أساسي من خالل صندوق 
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بما في ذلك التدابير االنفرادية، ينبغي أال تشكل هذه  المناخ،أن التدابير المتخذة لمكافحة تغير  يؤكد .23

التدابير تمييزا  أو تقييدا  على الصادرات من البلدان األفريقية، مع مراعاة مبادرات التجارة األفريقية 

 ز التجارة بين البلدان األفريقية؛واتفاق التجارة الحرة القارية األفريقية، كوسيلة لتعزي
تغير المناخ وعقد قمة العمل المناخي لتعزيز  المتحدة بشأنبمبادرات األمين العام لألمم  يرحب .24

بالعمل، ويدعو األمين العام لألمم المتحدة والمنظمات الشريكة إلى متابعة تنفيذ  الطموح واإلسراع

 المبادرات.

ة لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقيين المعنية بتغير الصادر عن دور 08إلى القرار  يشير .21

، الذي حث اللجنة بالتعاون مع الوكاالت األفريقية على تنظيم قمة أفريقية بشأن 0109المناخ لعام 

 0101قبل انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف ، ألن عام  0101تغير المناخ في عام 

 ويدعومن المؤسسات المعنية تفعيل هذا القرار؛  ويطلبعالمي لتغير المناخ ؛ أمر حاسم في التقويم ال

كذلك الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى تقديم عرض الستضافة القمة المقترحة قبل انعقاد 

 الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف.

ث أساسي لزيادة الوعي بين كحد 01باالحتفال بيوم أفريقيا على هامش مؤتمر األطراف  يرحب .26

 ويثنيمختلف أصحاب المصلحة بجهود أفريقيا وأولوياتها واحتياجاتها فيما يتعلق بتغير المناخ ، 

 بتنظيم يرحب كذلكو؛ على مفوضية االتحاد األفريقي والشركاء األفريقيين لجهودهم في هذا الصدد

نغيسو، االسيد دينيس ساسو  خامةفالصندوق األزرق لحوض الكونغو من قبل  حولالحدث الجانبي 

 والعشرين لمؤتمر األطراف الخامسةالدورة رئيس جمهورية الكونغو على هامش 

ومبادرة تكيف مع التقدير بأعمال المبادرة األفريقية للتكيف، والمبادرة األفريقية للطاقة المتجددة،  يقر   .27

وض الكونغو ولجنة المناخ لمنطقة لجنة المناخ لح)ولجان المناخ األفريقية الزراعة األفريقية، 

 ويدعوفي تنسيق تنفيذ استجابة أفريقيا لتغير المناخ  ية األفريقية(دول الجزرللجنة المناخ لو الساحل

 للحصول على دعم إضافي لزيادة تنفيذ هذه المبادرات.

رئيس لجنة وجمهورية سيشيل،  ؛في منطقة الساحل ، رئيس لجنة المناخجمهورية النيجر يدعو .28

 ؛مبادرة التكيف األفريقيةرئيس  ،ابونالجوكذلك جمهورية  ؛األفريقية يةدول الجزرلالمناخ ل

النضمام إلى لجنة رؤساء الدول ا ، إلىالمبادرة األفريقية للطاقة المتجددة، رئيس غينيا وجمهورية

ر بين هذه التآزحاالت بهدف تعزيز التنسيق وتعزيز ، والحكومات األفريقيين المعنية بتغير المناخ

 المبادرات

 

مع المؤتمر الوزاري األفريقي حول البيئة  بالتشاورالمفوضية عن  الصادر 0109عام  يؤكد مجددا  .29

قواعد إجراءات لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقيين المعنية بتغير  بشأناالقتضاء، حسب 

توى لبحثها من قبل لجنة رؤساء أجل تعزيز العمليات الفعالة لهذه اللجنة الرفيعة المس المناخ، من

 الدول والحكومات األفريقيين المعنية بتغير المناخ في دورتها القادمة.

- 
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  قررم
 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران تقرير بشأن

 :إن المؤتمر

 اآللية في المشاركين حكوماترؤساء الدول وال لمنتدى والعشرين التاسعة القمة بتقرير علما يحيط .0

 ؛0101 فبراير 8 في عقدنالم )المنتدى( األقرانللمراجعة المتبادلة بين  األفريقية
 

 ويشيد لمنتدى،ل جديد ا رئيس ا النتخابه فريقياأ جنوب جمهورية رئيس رامافوسا، سيريل فخامة السيد يهنئ .0

 ضمان ذلك في بما ة،لآللي الرشيدة لقيادته تشاد، جمهورية رئيس إيتنو، ديبي إدريس السيدبفخامة 

 لالتحاد ةعامال العادية الميزانية فياآللية األفريقية  لميزانية الكاملاإلدماج  خالل من المالية االستدامة

 من المزيد انضمامو ؛مخصصة مراجعات( 4) وأربع قطرية؛ مراجعات( 1) وإجراء خمس األفريقي؛

 ؛المؤتمر إلى هوتقديم األفريقي الحكم تقرير دوإعدا ،اآللية إلى األفريقي االتحاد في األعضاء الدول
 

اآللية  هياكل تكون أن المؤتمر فيه قرر الذي Assembly/AU/Dec.198 (XI)مقرر المؤتمر ستحضر ي .3

اآللية األفريقية  وأمانةاآللية األفريقية  وفريق منتدى،وهي ال ،األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

ا  اآللية دمج بشأن AU/Dec.527 (XXIII)/ مقرر المؤتمرو ،األفريقي االتحاد وهياكل عمليات من جزء 

 االتحادمنظومة  داخل مستقالكيانا  اآللية كونت أن قرر الذي األفريقي، االتحادمنظومة  فياألفريقية 

 األفريقي؛
 

لية اآل ميزانية دمج فيه قرر الذي ، Ext/Assembly/AU/Dec.1-4(XI) (XI) قررمال كذلكستحضر ي .4

 األعضاء الدول التي تمولها التحادل uh]dmال ميزانيةال في األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 استقالليتها وتعزيز الموسعة بواليتها لالضطالعاآللية األفريقية  قدرة تعزيز إلى الحاجة جديد من وأكد

 الوظيفية؛

 االتحاد في لية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقراناآلإدماج  تنفيذ في المحرز التقدمب يقر مع التقدير .1

 واعتماد 0101 لعام األفريقي االتحاد ميزانية فياآللية  لميزانية الكامل االندماج ذلك في بما األفريقي

لآللية المتعلقة  القانونية الصكوكمشروع  اعتماد وكذلكآللية ل القارية لألمانة المؤقت التنظيمي الهيكل

 األفريقي؛ االتحاد في دماجباإل

آللية القارية ل ألمانةل التنفيذي والرئيس ،فكي موسى السيد سعادة اإلفريقي االتحاد مفوضية رئيسب شيدي .6

عملهما و الحثيثة جهودهما على مالوكا، إدي البروفيسور ،األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 .األفريقي االتحادمنظومة  في للمراجعة المتبادلة بين األقراناآللية األفريقية  دمجاإلسراع ب فيالدؤوب 

 الدول جميع تشمل الذي ةالموسع الوالية لتنفيذ اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانب يشيد كذلك .7

 ؛المؤتمر إليها أوكلها التي األفريقي االتحاد في األعضاء

 قدرة تعزيزضرورة  على فيه أكد الذي ، Ext/Assembly/AU/Dec.1-4(XI) قررمال يؤكد مجددا على .8

 ؛ةالوظيفي هايتاستقالل وتعزيز الموسعة بواليتها الوفاء على اآللية

 الكافية البشرية بالموارد اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران تزويد إلى الحاجة على يؤكد .9

 الوظيفية؛ استقالليتها عززوت عائق دون واليتها تنفذ حتى الميزانية ومخصصات

 السيدفخامة  ويهنئ العربية مصر جمهوريةالمتبادلة بين األقران ل مراجعةتقرير الب التقدير مع يرحب .01

 الحكم تعزيز في والدؤوبة الثابتة قيادته على العربية، مصر جمهورية رئيس السيسي، الفتاح عبد

 . القارة وفي بلده في الرشيد
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 امتنانه عن ويعرب ناميبيا وجمهورية جيبوتي لجمهورية المستهدفة المراجعات تقارير التقدير مع يقر .00

 جمهورية رئيس وب،جينج هاج والسيد، جيبوتي جمهورية رئيس ،جيله عمر إسماعيل السيد لفخامة

 واالقتصادية االجتماعية التنمية ذلك في بما األربعة مظاهره بكل الرشيد الحكملتفانيهما في قضية  ناميبيا

 القاعدة؛ والعريضة لمستدامةا

 االستعراض بشأن األعضاء الدول مالحظات االعتبار في تأخذ أن على العربية مصر جمهورية يشجع .00

 الواردة التوصيات وكذلك للمراجعة المتبادلة بين األقران والعشرين التاسع المنتدى إلى المقدم القطري

اآللية  وغايات أهداف تعزيزل  ضرورية طوةكخ الوطني العمل برنامج وتنفيذ وضع في التقرير في

 ؛األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 تقارير بشأن األعضاء الدول توصيات بحث على ناميبيا وجمهورية جيبوتي جمهورية يحث .03

 في بما ،للمراجعة المتبادلة بين األقران والعشرين التاسع المنتدى إلى المقدمة المستهدفة االستعراض

 نحو. ضرورية كخطوة الوطني العمل برنامج وتنفيذ بوضع المتعلقة التقارير في الواردة التوصيات ذلك

 القاعدة؛ وعريضة مستدامة واقتصادية اجتماعية تنمية تحقيق

 وإجراء العربية مصر لجمهورية ةالقطري المراجعة إجراء قاد الذي البارزة الشخصيات فريق يهنئ .04

 ؛آلليةل مراجعةال بعملية والتزامها مرونتها على جيبوتي، يةلجمهور المستهدفة المراجعة

 قبل من مراجعتها تتم لم التيللمراجعة المتبادلة بين األقران  األفريقية اآللية في المشاركة الدول يشجع .01

 منتدىال إلى تقاريرها وتقديم لألقران قطريةمراجعة  إجراء لضمان الالزمة التدابير اتخاذعلى  األقران

 ريقي للمراجعة المتبادلة بين األقران؛األف

 ت مراجعتهاتم التي اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانالمشاركة في  يحث كذلك الدول .06

 ومعالجة الوطني المستوى على المؤسسي اإلصالحليسترشد بها  والتوصيات الوطنية العمل خطط لتنفيذ

 ؛المتبادلة بين األقران المراجعة فيتم إبرازها  التي التحديات

 وزراء رئيس حمدوك، هللا عبد الدكتورالذي قدمه دولة  مستكملال تقريرالب التقدير مع علما يحيط .07

 التقرير إعداد ذلك في بما البلد في الحكم تحسين إلى الرامية اإلصالحاتعن  السودان، جمهورية

 ؛األقراناآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين  تقدم عن الوطني

 تحقيق إلى تطلعهم في االنتقالية والحكومة السوداني الشعب مع األفريقي االتحاد تضامن يؤكد من جديد .08

 الرشيد والحكم واالستقرار ملالس نحو مجهوده في تقدم إحراز من يمكنهم الذي الدستوري النظام

 .المستدامة والتنمية الديمقراطي والتحول

 االختناقات عن أوغندا جمهورية رئيس موسيفيني، يويريفخامة السيد  يربتقر بارتياح كذلك علما يحيط .09

األفريقية  المشاركة في اآللية  الدول من ويطلب أفريقيا؛ تنمية سبيل تعترض التي عشر الثالثة

 .الدراسة لبدء التجريبية المرحلة في تتطوع أن للمراجعة المتبادلة بين األقران

 الذيللمراجعة المتبادلة بين األقران  والعشرين التاسع حكوماتالو دولال رؤساء منتدى قررم يدعم .01

 الدول بين الممارسات أفضل وتبادل الهجرة إدارة على يركز الهجرة إلدارة أفريقي مؤتمر بتنظيم يقضي

 مؤتمر تنظيم اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران من ويطلب األفريقي؛ االتحاد في األعضاء

 .المعنيين المصلحة وأصحاب األفريقي االتحاد مفوضية مع بالتعاون األفريقية الهجرةارة إلد

اآللية  منتدىاستثنائية ل قمة بعقد إبريل في المنعقد والحكومات الدول رؤساء منتدى قررم كذلك يدعم .00

 ؛0101 امعمن  األول النصف خالل المراجعة تعميق حولاألفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران 
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األفريقية  اآللية في جديدين كعضوين النضمامهما سيشيل وجمهورية مبابوييز جمهورية يهنئ .00

 ؛للمراجعة المتبادلة بين األقران

 منانغاجوا، إيمرسون ؛ وفخامة السيدسيشيل جمهورية رئيس، فور داني لفخامة السيد تقديره عن يعرب .03

األفريقية للمراجعة المتبادلة بين  اآللية إلى مامالنضل الشجاع مالقراره زيمبابوي جمهورية رئيس

 إفريقيا؛ في الرشيد للحكم األولى األفريقية اآللية وهي ،األقران

 تمشيا إليها االنضمام علىإلى اآللية  بعد تنضم لم التي األفريقي االتحاد في األعضاء الدول جميع يشجع .04

 عام بحلولانضمام جميع الدول األعضاء من أجل  0163أجندة  لتنفيذ األولى العشرية خطةال مع

0103. 

 باآلليةشيد وي 0101-0106 للفترة الخمسية االستراتيجية للخطة الكامل بالتنفيذ االرتياح مع علما   يحيط .01

 الرئيسية؛ األولوية ذات مجاالتال جميع هالتحقيق

 تنفيذها لضمان آلليةا بدعم ويلتزم،  0104-0101 للفترةلآللية  الخمسية االستراتيجية الخطة يجيز .06

 بالكامل؛

 للخطة الرئيسية األولوية ذات مجاالتال لتحقيق الالزمة التدابير اتخاذ على األفريقية اآللية يشجع .07

 ؛0104-0101لآللية للفترة  الخمسية ستراتيجيةاال

 الرشيد للحكم ىاألول المحلية األداة تظلاألفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران  اآللية أن جديد من يؤكد .08

 من أكثرطوعا تشكل دولة عضوا  (41) أربعون إليها وانضمت 0113 عام في ُصممت التي أفريقيا في

 األفريقي؛ االتحاد في األعضاء الدول ثلثي

 الدكتور ،المنتدى وهم لفريق اجدد أعضاءلآللية  والعشرين التاسع المنتدى بتعيين التقدير مع يرحب .09

والدكتورة هوب  مالي، جمهورية منم. ديالو،  عثمان الدكتورو الكونغو، ريةجمهو منهونوري موباندا 

 زامبيا؛ جمهورية من لوانيكا مبيكوسيتا إينونغي ةوالدكتور أوغندا، جمهورية من كيفينجيري،

لألعضاء المنتهية واليتهم للمراجعة المتبادلة بين األقران، األستاذة بريجيت سيلفيا  عن تقديره يعرب .32

 من جمهورية جنوب أفريقيا والبروفيسور أبو منجا من السودان، على التزامهم الراسخ بتحقيق ماباندال

 والية اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران.

ب مع التقدير  .31 بتعيين المنتدى التاسع والعشرين للمراجعة المتبادلة البروفيسور فاطمة الزهراء يرح 

صيات البارزة لآللية والسفير يوهاني أومبيني سيفوي نائب رئيس هيئة كراجا رئيسة لهيئة الشيخ

 (.0الشخصيات البارزة لآللية لمدة سنة واحدة )

اعتماد المنتدى التاسع والعشرين للمراجعة المتبادلة إطار اإلبالغ للحكم الوطني لآللية بارتياح  يالحظ  .30

ه عملية إعداد التقارير عن الحكم الوطني عمال األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران الذي سيوج  

الذي يحث المؤتمر من خالله الدول األعضاء  Assembly/AU/Dec.720 (XXXII)بمقرر المؤتمر 

على إعداد التقارير عن الحكم الوطني كأداة للتقييم الذات من أجل تعزيز الحكم الجيد،  طبقا  للتوصيات 

م، وأمانة اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران على تقديم الواردة في تقرير أفريقيا عن الحك

 الدعم الفني إلى الدول األعضاء في إعداد تقارير التقييم الذاتي القطرية عن الحكم.

مارس يوما  7مقرر المنتدة التاسع والعشرين للمراجعة المتبادلة بين األقران بشأن إعالن يوم  يجيز .33

فريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران يجب أن تحتفل به القارة وأسرة االتحاد األفريقي إلنشاء اآللية األ

 ككل.
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من  ويطلببأنذ تحسين الحكم شرط أساسي إلتاحة الظروف المواتية أمات تنمية أفريقيا، علما   يحيط .34

 7لتأسيس اآللية يوم اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران االحتفال بالذكرى السابعة عشر 

 : "توفير الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".0202، تحت موضوع االتحاد األفريقي لعام 0202مارس 

ر فيه أن يتم إعداد تقرير  Assembly/AU/Dec.720 (XXXII)مقرر المؤتمر  يستحضر  .35 الذي قر 

القران بالتعاون مع المنظومة األفريقية أفريقيا عن الحكم من قبل اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين ا

 ( إلى المؤتمر لبحثه خالل دوراته العادية.0للحكم، وأن يتم تقديمه كل سنتين )

ر .36 أن تقوم اآللية بإعداد تقرير أفريقيا عن الحكم، بالتعاون مع المنظومة األفريقية للحكم وتقديمه إلى  يقر 

 .0201مقرر عقدها في فبراير الدورة العادية الرابعة والثالثين للمؤتمر ال

لمنتدى آلية المراجعة المتبادلة بين األقران وجميع هياكل اآللية واالتحاد األفريقي عن امتنانه  يعرب .37

 على العمل دون هوادة لضمان تحقيق اآللية لواليتها.
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 مقرر

 ألمم المتحدةل بشأن إصالح مجلس األمن

 

 :إن المؤتمر

التقرير الحادي والعشرين للجنة العشرة لرؤساء الدول والحكومات المعنية بإصالح مجلس األمن  يعتمد .2

 لألمم المتحدة، المقدم من قبل فخامة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون؛

 و Assembly/AU/Dec.573(XXIII) و ASSEMBLY/AU/Dec.564(XXIV)المقررات  يستذكر .0

Ext/Assembly/AU/Dec.1(IV) و Assembly/AU/Decl.2(V) و 

Assembly/AU/Dec.617(XXVII) و Assembly/AU/Dec.724(XXXII)؛ 

، بما في ذلك باالجتماعات الرفيعة المستوى للجنة العشرة لرؤساء الدول والحكومات يحيط علما .3

الرفيعة  وأنشطة التوعية 0101االجتماع الوزاري الثامن المنعقد في في داكار، السنغال، في يناير 

المستوى مع األعضاء الخمسة الدائمين في مجلس األمن وأصحاب المصلحة اآلخرين، حول إصالح 

 مجلس األمن لألمم المتحدة؛

 الموحد اإلفريقي للموقف الدعم وتعبئة تعزيز في العشرة لجنة أحرزته الذي لتقدمبا التقدير يعترف مع .4

 األمن مجلس إصالح بشأن 0111 لسنة سرت النوإع زولوينييإ آراء توافق على النحو الوارد في

 المتحدة؛ لألمم

 األمن مجلس إصالح بشأن الموحد اإلفريقي الموقف لشرعية المتزايد بالقبول الصدد هذا في يرحب .2

 المتحدة؛ لألمم

 تكثيف زيادة بهدف وأنشطة الدعوة المستوى الرفيعة اجتماعاتها عقد مواصلة على اللجنة يشجع .6

 المتحدة لألمم األمن مجلس إصالح بشأن الموحد األفريقي لموقفالترويج ل إلى الرامية الجهود

 ؛هتعزيزو

 وإعالن إيزولويني توافق آراء على النحو الوارد في الموحد األفريقي الموقف أن جديد من يؤكد .7

 جملة تصحيح إلى وتطلعها المشروع أفريقيا حق يعكس الذي الوحيد العملي الخيار سيظل سرت،

بشكل  أفريقيا لتمثيل الوحيدالعملي  الخيار باعتباره ،القارة منه تعاني الذي التاريخي الظلم منها ،أمور

 المتحدة؛ لألمم األمن مجلس في كامل

 :ما يلي يعني المتحدة لألمم األمن مجلس في كاملبشكل  أفريقيا تمثيل أن يؤكد من جديد .2

 العضوية وامتيازات صالحيات ذلك من كل ما يترتب على مععلى األقل،  يندائم( 0) مقعدين (0

 ؛)الفيتو( النقض حق ذلك في بما ،الدائمة

 دائمة؛ غير مقاعد( 11) خمسة (0

 باسمه للعمل المتحدة لألمم األمن مجلس في همالنتخاب ممثليه اختيار حقب األفريقي االتحاد يحتفظ (3

 عنه؛ وبالنيابة
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 أنه ترى فإنها المبدأ، حيث من النقض، حق تعارض أفريقيا أن من الرغم على أنه على يؤكد مجددا .2

 عدالة كمسألة المتحدة ألمملاألمن  مجلس في الدائمين األعضاء لجميع إتاحته ينبغي وجد، طالما

 مشتركة؛

 إصالح عملية جوانب جميع في وتضامنها أفريقيا وحدة على بالحفاظ الراسخ االلتزام على يؤكد مجددا .22

 وخارجها، المشتركة الحكومية المفاوضاتفي إطار  المشاركة ذلك في بما المتحدة، لألمم األمن مجلس

 اإلصالح؛ عملية جوانب جميع في الهدف وحدةب واحد بصوت التحدث ومواصلة

 نيويورك في األفريقي االتحاد في األعضاء الدول على يتعين أنه على يؤكد مجددا الصدد، هذا وفي .22

 تعزيز أجل من األخرى، المصالح عاتجما جميع من العضوية هذه سحب المزدوجة، العضوية ذات

 سرت؛ وإعالن إيزولوينيتوافق آراء  في الوارد النحو على الموحد األفريقي الموقف

 يطلب .20

جماعات  مع مستوى أعلى علىمباحثاتها  تكثيف العشرة والحكومات الدول رؤساء لجنة تواصلأن   (0

 األعضاء ذلك في بما الرئيسيين، حةالمصل وأصحاب األخرى اإلقليمية المجموعاتالمصالح و

 وتعزيز دفع في المحرز التقدم على البناء بهدف المتحدة، لألمم األمن مجلس في نالدائمي الخمسة

 األمن مجلس إصالح بشأن سرت وإعالن إيزولوينيتوافق آراء  في الوارد الموحد األفريقي الموقف

 المتحدة؛ لألمم
 في الوطنية بياناتها في، موجزة مشتركة صيغة األفريقي التحادا في األعضاء الدول جميعأن تعكس   (0

وتعزيز  لتشجيع ،0101 سبتمبر في المتحدة لألمم العامة للجمعية والسبعين الخامسة الدورة افتتاح

 المتحدة؛ لألمم األمن لمجلس شامل إصالحجراء إل الدعوة وتكرار الموحد، اإلفريقي الموقف
 ضمن المتحدة لألمم األمن مجلس إصالح مسألة األفريقي االتحاد في األعضاء الدولأن تدرج   (3

 تصحيحضرورة  سيما وال ،األفريقيين غير الشركاء معتعاملها  في الخارجية تهااسياس أولويات

 التأخير؛ من مزيد دون األفريقية القارة تحمله تزال ال الذي التاريخي الظلم
 العشرة لجنة أنشطة وتيسير تمويلالمقترحة ل مفوضيةال ميزانية في أموال بتخصيص المفوضيةيكلف  .23

 المتحدة؛ األمم إصالح بشأن

 لألمم األمن مجلس إصالح بشأن أهدافها إفريقيا تحقق أن إلى واليتهامهتمة ب العشرة لجنة تظل أن ريقر   .24

 .للمؤتمر والثالثين الرابعة العادية الدورة إلى تقرير تقديم اللجنة من طلبوي المتحدة،

- 
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  مقرر

 األول اجتماع التنسيق نصف السنويبشأن متابعة 

 االقتصادية اإلقليمية والمجموعاتبين االتحاد األفريقي 

 المؤتمر: إن 

 يناير في الصادر  Assembly/AU/Dec. 635(XXVIII:)) 0217 مقرر المؤتمر  يستحضر .1

 الذي ذكر من بين أمور أخرى: .0217

 والمجموعاتل والتعاون الفعال بين االتحاد األفريقي يجب أن يكون هناك تقسيم واضح للعم (أ

والدول األعضاء والمؤسسات القارية األخرى، بما  االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية

 .التتابعيةالضرورة يتماشى مع مبدأ 

مؤتمر هيئة مكتب  عقدتة يونيو / يوليو، فإنه ينبغي أن أنه بدال من عقد مؤتمر االتحاد األفريقي قم (ب

االقتصادية اإلقليمية، بمشاركة رؤساء  المجموعاتاجتماع تنسيقي مع  االتحاد األفريقي

االقتصادية اإلقليمية، ومفوضية االتحاد األفريقي، واآلليات اإلقليمية. ستقوم  المجموعات

 المجموعاتمع  مامفوضية االتحاد األفريقي قبل هذا االجتماع، بدور أكثر اتساقا وانسجا

صادية اإلقليمية ، بما يتماشى مع المعاهدة المنشئة للجماعة االقتصادية األفريقية )معاهدة االقت

 أبوجا(.

المنتدى الرئيسي لالتحاد األفريقي التنسيق نصف السنوي يجب أن يكون أن اجتماع  يستحضر أيضا .0

 اري؛التكامل الق أجندةوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية لمواءمة عملها وتنسيق تنفيذ 

لفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رئيس اجتماع  تقديرهيعرب عن  .3

في نيامي بالنيجر وكذلك لفخامة السيد  0217يوليو  8األول الذي انعقد في  التنسيق نصف السنوي

 التنسيقمحمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر وكذلك حكومة وشعب النيجر الستضافة اجتماع 

 األول. نصف السنوي

في نيامي، النيجر  0217يوليو  8الذي انعقد في التنسيق نصف السنوي بتقرير اجتماع  يحيط علما   .4

 ؛الصادرة عنهوكذلك بيان نيامي واالستنتاجات والتوصيات 

رئيس  يفوضبروتوكول العالقات بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية و يعتمد  .5

 ة بالتوقيع على البروتوكول نيابة عن االتحاد األفريقي؛المفوضي

 نصف السنوي التنسيق اجتماعإجراءات  قواعد أيضا   يعتمد .6

 مامادو،السيد إيسوفو  فخامةبأن يشارك األول التنسيق نصف السنوي اجتماع توصيات يعتمد كذلك  .7

مانة منطقة التجارة الحرة العام ألاألمين رئيس النيجر، قائد منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية و

المجموعات االقتصادية وبين االتحاد اإلفريقي  التنسيق نصف السنويالقارية األفريقية في اجتماع 

 اإلقليمية؛

ب مع التقدير  .8 استضافة اجتماع التنسيق نصف السنوي الثاني لالتحاد بعرض جمهورية تشاد يرح 

ية إلى جانب الدورة العادية السابعة والثالثين للمجلس األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليم

 التنفيذي.

 .0202يوليو  4تشاد في  –انجمينا هو  القادمالتنسيق نصف السنوي أن يكون مكان اجتماع  يقرر .7

من مفوضية االتحاد األفريقي التشاور مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية  يطلب .12

بهدف وضع اللمسات األخيرة على االقتراح التفصيلي لتقسيم العمل الفعال بين والدول األعضاء 

عام التنسيق نصف السنوي لاالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وتقديمه إلى اجتماع 

 على النحو الواجب خالل الدورة العادية السابعة والثالثين للمجلس التنفيذي. بحثهبعد  0202
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 بشأنمقرر 

 تقارير القادة رؤساء الدول والحكومات 

  :إن المؤتمر

 بالتقارير المرحلية للقضايا االستراتيجية المقدمة من قبل القادة األفريقيين كما يلييحيط علما  .1

 ضد التحالف في األعضاء أفريقيا قادة رئيس إسواتيني، ملك الثالث، إمسواتي الملك جاللة (2)

 المالريا
 بالهجرة المعني اإلفريقي االتحاد وقائد المغرب ملك السادس، محمد الملك الجاللة صاحبة (0)

 المغرب في للهجرة األفريقي المرصد إنشاء ومتابعة
 موضوع وقائد االستوائية غينيا جمهورية رئيس إمباسوجو، إنجيما أوبيانج تيودورو فخامة  (3)

 0222 عام
 ح المؤسسي لالتحاد األفريقياإلصالقائد بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا وفخامة السيد  (4)
قائد منطقة التجارة الحرة القارية السيد إيسوفو ماهامادو، رئيس جمهورية النيجر وفخامة  (2)

 األفريقية
 فخامة السيد بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا وقائد مبادرة التمويل المحلي للصحة  (6)
 0263 أجندة تنفيذ متابعة دقائ ديفوار، كوت جمهورية رئيس واتارا، درامان أالسان فخامة  (7)

 األفريقي لالتحاد
 والتراث والثقافة الفنون قائد مالي، جمهورية رئيس كيتا، بوباكر إبراهيم فخامة  (2)
 والتنمية اإلعمار إعادة وقائد العربية مصر جمهورية رئيس السيسي، الفتاح عبد السيد فخامة (2)

 النزاعات بعد ما مرحلة في
 في األطفال زواج إنهاء حملة وقائد زامبيا جمهورية ئيسر لونجو، تشاجوا إدجار فخامة (22)

 أفريقيا
 القضاء حملة وقائد فاسو بوركينا جمهورية رئيس كابوري، كريستيان مارك روش فخامة  (22)

 للمرأة التناسلية األعضاء تشويه على
 األزرق االقتصاد وقائد سيشيل، جمهورية رئيس فوري، داني فخامة  (20)
دو رئيس جمهورية غانا قائد قضايا المساواة بين الجنسين والتنمية في فخامة السيد نانا أكوفو أ (23)

 أفريقيا
 في اإليدز حالة رصد وقائد إفريقيا جنوب جمهورية رئيس رامافوسا، سيريل السيد فخامة (24)

 إفريقيا
 البرنامج وقائد الديمقراطية االتحادية إثيوبيا جمهورية وزراء رئيس أحمد، أبي السيد دولة (22)

 الزراعية للتنمية شاملال األفريقي
 أجندة إطار في القارية باألولويات النهوض في القيمة وإسهاماتهم الدؤوبة جهودهم على بالقادة يشيد  .0

 ؛ أفريقيا وغايات تطلعات تحقيق نحو الدعوة مواصلة على ويشجعهم 0263
 السنوي التقرير في الواردة النتائج عن واإلبالغ عملهم في القادة دعم مواصلة المفوضية من يطلب .3

 .وأجهزته األفريقي لالتحاد

- 
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 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

 مقرر

 بشأن ترشيح فخامة نانا آدو دانكوا أكوفو آدو،

 رئيس جمهورية غانا كمناصر للمؤسسات المالية لالتحاد األفريقي

 إن المؤتمر:

 إنشاء بشأن األفريقي لالتحاد التأسيسي القانون من 09 بالمادة ويذكر أبوجا معاهدة يستحضر .0

 .0163 أجندة في رئيسي مشروع وهو ، األفريقي لالتحاد المالية اتالمؤسس

بتقرير لجنة الممثلين الدائمين عن إنشاء المؤسسات المالية لالتحاد األفريقي وال سيما  علما يحيط .0

 ؛األفريقية والبورصة األفريقي، المركزي والبنك األفريقي، االستثمار وبنكصندوق النقد األفريقي، 

أفريقيا ألن  بتصميم ويقرإنشاء المؤسسات المالية لالتحاد األفريقي  ه إزاء بطء وتيرةعن قلق يعرب .3

 تصبح قارة معتمدة على نفسها ماليا؛

إنشاء المؤسسات المالية لالتحاد األفريقي لتمويل أشكال العجز في التعجيل ب الىحاجة الماسة باليقر  .4

مان التنفيذ الناجح التفاقية منطقة التجارة الحرة البنية التحتية على الصعيدين الوطني واإلقليمي وض

 القارية األفريقية؛

 على والتصديق بالتوقيع التعجيل حول رؤية تقديم إلى تهدف التي المستمرة بالدراسة علما يحيط .1

 .األفريقي لالتحاد المالية للمؤسسات المنشئة الصكوك

لقانونية للمؤسسات المالية لالتحاد الدول األعضاء التي لم توقع أو تصدق على الصكوك ا يدعو .6

 األفريقي أن تفعل ذلك من أجل تسريع إنشاء تلك المؤسسات؛

 الرابطةمن مفوضية االتحاد األفريقي مواصلة العمل مع رابطة البنوك المركزية األفريقية و يطلب .7

 المركزي بنكال إلنشاء الكلي لالقتصاد التقارب معايير لتنفيذ المالية األوراق لبورصة األفريقية

 األفريقية؛ البورصة بإنشاء والتعجيل األفريقي

 المالية للمؤسسات كمناصر غانا جمهورية رئيس آدو، - أكوفو دانكوا آدو نانا فخامة تعيين يقرر .8

 التنفيذ خطة في مقرر هو كما إنشائها في لإلسراع والوعي السياسية القيادة لتوفير األفريقي لالتحاد

 أفريقيا التي نريد .0163 جندةلأل األولى العشرية
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 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

 قررم

 مكافحة المالريا في أفريقياعن تقرير البشأن 

 ،إن المؤتمر

 ؛الواردة فيه" والتوصيات 0217بشأن مكافحة المالريا في أفريقيا للعام المحرز التقدم عن تقرير  يعتمد .1

 ويرحب ،المالريا ضد فريقييناألالقادة  قيادته لتحالف على الثالث إمسواتي الملك الملك جاللة على يثني .2

 .0202 في التحالف قيادةكينيا  جمهورية رئيس كينياتا، أوهورو السيد بتولي فخامة

 على المالريا؛ ئهاقضابعد الديمقراطية الشعبية  بالجمهورية الجزائرية يشيد .3

 أيضا : يشيد .4

 "؛من هنا"القضاء على المالريا يبدأ  لةبالدول األعضاء التي أطلقت ونفذت حم (1)

 للدعوة إلى تمويل محلي مستدام ومتزايد لمكافحة المالريا؛ برؤساء الدول والحكومات األفريقية  (0)

 فقدان أمراضللقضاء على  العالميمليار دوالر إلى الصندوق  14.20لاللتزام بدفع  الدوليالمجتمع  (3)

 75.0 عنما يزيد ، والُسل ، والمالريا، بما يشمل الدول األعضاء التي التزمت ب البشرية المناعة

 مليون دوالر إلى الصندوق؛

في  المحرزتناغم الجهود بين الدول األعضاء ضد المالريا، إال أن التقدم  وبالرغم من أنه عن قلقهيعرب   .5

 ؛ال يزال يشهد مماطلة منذ عقودمكافحة المالريا والقضاء عليها 

التمويل  أجندةا في مقدمة المالريوضع دول األعضاء للحفاظ على لارؤساء دول وحكومات حث ي .6

 والتطور، والدعوة لدعم اإلجراءات متعددة القطاعات؛

 لمكافحة المالريا، وذلك: األفريقيينالمالريا، واتحاد القادة  دحر، بالتعاون مع شراكة من المفوضية يطلب .7

 أعضاء اإلضافية؛ دول لدعم تطبيق وتنفيذ حملة "القضاء على المالريا " في  (1)

 االقتصادية اإلقليمية؛  المجموعاتألداء اإلقليمية للقضاء على المالريا من خالل تنفيذ بطاقة ا (0)

 الدول األعضاء: يناشد .8

توسيع التمويل المحلي لمكافحة المالريا والقضاء عليها من خالل آليات مبتكرة، بما يشمل صناديق  (1

الوطنية  ستراتيجيةاالالقضاء على المالريا، وذلك إلغالق الفجوات في الميزانية بموجب الخطط 

 لمكافحة المالريا؛

الحفاظ على تقسيم المرض في البلد وفقا  لتخصيص الصندوق الدولي للدولة وتلبية التمويل المشترك  (0

 المطلوب؛

استخدام بطاقات أداء المالريا الوطنية، ومتابعات األداء وإشراك أصحاب المصلحة لموائمة أنشطتهم  (3

 ويات وذلك لتعزيز المسائلة، والشفافية، واتخاذ اإلجراءات؛ مع تلك األدوات على جميع المست

 المجالس الوطنية لمكافحة المالريا.المقرر بشأن إنشاء توسيع نطاق تنفيذ  (4

- 
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 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

 مقرر

 األطفال زواج إنهاء بشأن

  ر:المؤتم إن
 والجهود االلتزام على زامبيا جمهورية رئيس ، لونغو تشاجوا إدغار السيد بفخامة يشيد .0

 ؛ األطفال زواج لمكافحة تمرةالمس

 حملة بشأن Assembly/AU/Dec.727(XXXII) األفريقي االتحاد مؤتمر مقرر يستحضر .0

 أفريقيا في األطفال زواج إلنهاء األفريقي االتحاد

 ذلك في بما األطفال، زواج إلنهاء األفريقي االتحاد بحملة المؤتمر بالتزام التأكيد يجدد .3

 ؛ والقارية واإلقليمية الوطنية األجندات في األطفال زواج مكافحة على اإلبقاء

 التناسلية األعضاء وتشويه األطفال زواج على القضاء أجل من للعمل القاهرة بنداء يرحب .4

 نتيجة بمثابة وتعتبرها القاهرة، في 0109 يونيو 01 في اعتمادها تم التي أفريقيا في األنثوية

 في والفتيات النساء ضد الضارة الممارسات على ءالقضا إلى الرامية القارية للجهود مهمة

 .أفريقيا

 التقدم عن" األفريقي االتحاد مفوضية إلى منتظمة تقارير تقديم" األعضاء الدول من يطلب .1

 ؛ األطفال زواج بإنهاء المتعلقة السياسات تنفيذ نحو المحرز

 أجنداتنا رأس على األطفال زواج مسألة بإبقاء يلتزم .6

 االتحاد ومناصر زامبيا جمهورية رئيس ، لونغو تشاجوا إدغار فخامة ريربتق علما   يحيط .7

 .التقرير توصيات بتنفيذ ويلتزم األطفال زواج إلنهاء األفريقي
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 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

 مقرر 

 الثقافة والتراثو الفنونعن  تقريرالبشأن 

 

 :مؤتمرالإن 

 

االتحاد مناصر مالي،  السيد إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهوريةفخامة تقرير ب ارتياحبيحيط علما  .1

وكذلك  ةالشخصيمساعيه على التزامه و يهنئهاألفريقي لتعزيز الفنون والثقافة والتراث في القارة و

 ؛0217منذ تعيينه من قبل أقرانه في فبراير إحرازها التي تم عتبرة النتائج الم

ون والثقافة والتراث لفنلألقران حول اإنشاء مجلس للمناصر بالمبادرة غير المسبوقة  يحييو يرحب  .0

العتبار في أنشطة االتحاد بعين اهذه التوجهات وأخذ صياغة التوجهات االستراتيجية، المكلف ب

 على المستوى اإلقليمي؛تشجيع هذه المبادرة والدفاع عنها وتسهيلها األفريقي و

التحاد ل 0263ندة جعلى أهمية الثقافة والفنون والتراث في تحقيق األهداف والبرامج الرائدة أل يؤكد  .3

 األفريقي؛

في يناير معتمد ( دولة عضو على الميثاق األفريقي للنهضة الثقافية ال14تصديق أربعة عشر )ب يرحب  .4

ذلك بعد، على التوقيع و/أو التصديق على الميثاق قم بلدول األعضاء األخرى التي لم تا ويحث  0226

 ؛في أقرب وقت ممكنغية دخوله حيز التنفيذ المذكور ب

 ناشديمخصصات ميزانية الدول األعضاء لقطاعات الثقافة والفنون والتراث، ونقص ب يحيط علما    .5

سنة على األقل من ميزانيتها الوطنية للقطاعات المذكورة بحلول  1% تخصيصلالدول األعضاء 

 ؛0232

الثقافة بمسائل عنية المفوضية على اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز هياكل االتحاد األفريقي الميحث   .6

التحاد األفريقي وتقديم الجاري على مستوى اوالفنون والتراث في إطار عملية اإلصالح المؤسسي 

 ؛0201إلى المجلس التنفيذي في يونيو/يوليو في هذا الشأن تقرير 

سنة  0201إعالن حول ، رئيس جمهورية مالي، السيد إبراهيم بوبكر كيتافخامة على اقتراح  يوافق  .7

، بالتشاور مع المناصرمن المفوضية أن تقترح،  يطلبد األفريقي للفنون والثقافة والتراث واالتحا

المقرر عقدها في دورته خالل المجلس التنفيذي  تم بحثه واعتماده من قبلصلة ليال اموضوع ذال

 ؛0202 ويوليو/يوني

 

نصف تقديم تقرير  ،قافة والتراثن من قبل أقرانه للترويج للفنون والثعيَّ /القائد المُ مناصرمن اليطلب   .8

خالل الدورة العادية الرابعة والثالثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، مرحلي 

 .0201في يناير/ فبراير  االمقرر عقده

التحاد األفريقي للفنون اكقائد  عملهإبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي على فخامة السيد  يهنئ .7

 األفريقي؛والتراث من أجل تحسين حماية وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي والثقافة 

القارة في الساحة العالمية مكانة أن التراث األفريقي الغني والمتنوع يمثل رصيدا أساسيا إلبراز  علني .12

 وبناء التنمية المستدامة والتكامل والسالم في أفريقيا؛

والقطاع الخاص إلى دعم عمل صندوق التراث العالمي الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  يدعو .11

 من أجل تحديد وحماية التراث الثقافي األفريقي وحمايته وتعزيزه؛ األفريقي

من صندوق التراث العالمي األفريقي اقتراح آلية تمويل مستدامة لحماية التراث األفريقي ذي  يطلب .10

تحت قيادة قائد االتحاد األفريقي للفنون  0201القيمة المتميزة وتنظيم حدث لجمع التبرعات في عام 

 مفوضية االتحاد األفريقي.والثقافة والتراث، بالتعاون مع 

- 
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 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

 مقرر

  القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث بشأن
Assembly/AU/20(XXXIII) 

 :إن المؤتمر

لى التزامه وجهوده بفخامة روك مارك كريستيان كابوري، رئيس جمهورية بوركينا فاسو، ع يشيد .0

 المبذولة للقضاء على ختان اإلناث؛

 خالل قرار مشروع"دعم  بشأن Assembly/AU/Dec.383(XVII)مقرر االتحاد األفريقي  يستذكر .0

في العالم" والذي تم  اإلناث ختان لحظر المتحدة لألمم العامة للجمعية والستين السادسة العادية الدورة

لسابعة عشرة للمؤتمر، المنعقدة في مالبو، غينيا االستوائية، في يوليو اعتماده في الدورة العادية ا

 ؛0211

للقضاء  السياسي االلتزام تعبئة" بشأن Assembly/AU/Dec.737(XXXII) المقرر كذلك يستذكر .3

في الدورة العادية الثانية والثالثين للمؤتمر، المنعقدة  اعتماده تم الذيفي أفريقيا"  اإلناث ختان على

 رئيس كابوري، كريستيان مارك روك فخامة عي ن والذي، 0217أديس أبابا، إثيوبيا، في فبراير في 

 اإلناث؛ ختان للقضاء علىاألفريقي  لالتحاد امناصر فاسو، بوركينا

 العادية الدورة إلى المقدم اإلناث، ختان للقضاء علىاألفريقي  االتحادبتقرير مناصر  علما يحيط .4

 والحكومات؛ الدول لرؤساء األفريقي االتحاد مؤتمرل والثالثين الثالثة

 األنثوية التناسلية األعضاء وتشويه األطفال زواج على القضاء أجل من للعمل القاهرة بنداء يرحب .1

 للجهود مهمة نتيجة بمثابة وتعتبرها القاهرة، في 0109 يونيو 01 في اعتمادها تم التي أفريقيا في

 .أفريقيا في والفتيات النساء ضد الضارة الممارسات لىع القضاء إلى الرامية القارية

في  للقضاء على ختان اإلناث، بمابتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مناصر االتحاد األفريقي  يلتزم .6

 ذلك:

 العمل على المستوين السياسي والمجتمعي؛ (أ
 حلية؛تعزيز األطر التشريعية التي ترمي إلى تشجيع مشاركة وملكية المجتمعات الم (ب
 على للقضاء والمحلي الوطني على المستويين العمل لدفع كافيةال محليةال مواردال تخصيص (ج

 الضارة؛ الممارسات
 ؛بين الدول األعضاء والمعارف المعلومات وتقاسم الشراكات تعزيز (د

 التدابير عن" األفريقي االتحاد مفوضية إلى منتظمة تقارير بتقديم" األعضاء الدول تقوم (ه

 .الضارة الممارسات على لقضاءل المتخذة

- 
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 مقرر

 األصول الموقف األفريقي المشترك الستردادبشأن 

 المؤتمر:إن 

( الصادر خالل الدورة العادية الرابعة XXIV)Assembly/AU/Decl.5) المقرر يستحضر  -1

حاد األفريقي/ تقرير الفريق الرفيع المستوى التابع لالت ويجيزوالعشرين المنعقدة في أديس أبابا، أثيوبيا 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا حول التدفقات المالية غير المشروعة ونتائج الموضوع السنوي لالتحاد 

"كسب المعركة ضد الفساد... مسار مستدام لتحول أفريقيا" وخاصة إعالن  0218األفريقي خالل عام 

(( وذلك XXXI)Assembly/AU /Decl.1نواكشوط بشأن السنة األفريقية لمكافحة الفساد إعالن 

ا لموضوع  من خالل اختيار فخامة السيد/ محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا االتحادية مناصر 

 السنة. 

أعمال متابعة مفوضية االتحاد األفريقي، يسعى مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة ب يشيد -0

المالية غير المشروعة من أفريقيا نحو  الفساد واتحاد المنظمات غير الحكومية من أجل وقف التدفقات

تبني موقف أفريقي مشترك حول استرداد األصول في إطار تطبيق اإلعالن الخاص بالتدفقات المالية 

 Assembly/AU/Decl.5(XXIV.)غير المشروعة إعالن )

فقات أهمية تبني موقف أفريقي مشترك بشأن استرداد األصول في سبيل مكافحة التد على التأكيد يجدد -3

المالية غير المشروعة التي تؤدي إلى هدر كمية هائلة من الموارد المالية واألصول سنوي ا وهي 

 الموارد الضرورية لتحقيق السالم واالستقرار والتنمية المستدامة في أفريقيا. 

بأن عدم استرداد األصول األفريقية وإعادتها بما في ذلك عائدات الفساد والتهرب الضريبي  يقر -4

إلثراء غير المشروع والتسليم للواليات القضائية األجنبية من شأنه أن يؤدي إلى وقوع آثار سلبية وا

جسيمة على مدى تحقيق خطة التنمية األفريقية خاصة الطامحة إلى "إسكات البنادق" وإعالء شأن 

 حقوق اإلنسان مع التأكيد على الحق في التنمية. 

ة واالستراتيجيات الُمعدة في سبيل استرداد األصول األفريقية في بضرورة أن تكون الجهود المبذوليقر  -5

إطار األبعاد التاريخية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ألفريقيا بما في ذلك ملف اآلثار األفريقية 

 المسروقة واالستعباد واالستعمار. 

ووسيلة دفاعية لتعزيز سبل األصول بوصفه سياسة قارية األفريقي المشترك السترداد  الموقف يجيز  -6

 مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. 

 األفريقية األصول على لإلبقاء المقصد بلدان تتبعها التي الحالية الممارسات إزاء قلقه عن يعرب -7

 االسترداد عملية عليها تنطوي التي المطولة العمليات خالل األجنبية القضائية الواليات في المحددة

 يضر ال بما بها والتمتع واستخدامها األصول هذه تحويل احتمال المصدر بلدان فقدان إلى يتؤد والتي

 . .أفريقيا بتنمية

المجتمع الدولي دعم االتحاد األفريقي والدول األعضاء والتعاون معهم السترداد األصول يدعو  -8

اد واإلثراء غير المشروع األفريقية بما في ذلك حماية األصول المجمدة خاصة الناتجة عن عائدات الفس

  إضافة إلى استرداد عائدات التهرب الضريبي.



ASSEMBLY/AU/ DEC.774 (XXXIII) 

Page 2 

 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

 فردي سيادي حق هو فيها، والتصرف والمعادة المستردة األفريقية األصول استخدام أن على يؤكد -7

 التنمية ألجندة وفقا للمواطنين العام الصالح أجل من األصول استخدام لها يحق التي ، األعضاء للدول

 . المشروعة الحكومية األغراض من وغيرها المحلية والقوانين أفريقيا في

المفوضية ومجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد والبنك األفريقي للتنمية  من يطلب -12

ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا والتحالف من أجل الحوار بشأن أفريقيا وأصحاب المصلحة 

ير الحكومية تعزيز التعاون فيما بينهم بالشراكة مع الوكاالت الوطنية المعنية في اتحاد المنظمات غ

 بمكافحة الفساد.

لفخامة السيد/ محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا االتحادية ومناصر موضوع  تقديرهعن يعرب  -11

اد السنة اللتزامه على نحو راسخ بالفوز في معركة مكافحة الفساد وخاصة جهوده في ملف استرد

 األصول األفريقية. 

مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد ومفوضية االتحاد األفريقي رفع تقارير  من يطلب  -10

 المقررمنتظمة إلى المؤتمر حول تطبيق هذا 
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 األسلحة لمخزونات الفعالة لإلدارة الوطنية القدرات تعزيزبشأن 

 

 :إن المؤتمر

 الذي" األسلحة لمخزونات الفعالة لإلدارة الوطنية القدرات تعزيز" ألعمالا جدول ببند علما يحيط .1

 إسكات" بعنوان 0202 عام لموضوع الفعال التنفيذ تعزيز إلى يهدف والذي جامبيا جمهورية قدمته

 تهيئة ظروف مواتية لتنمية أفريقيا" :البنادق

عالن الرسمي لمنظمة الوحدة إلى التعهد الذي تم إعالنه بمناسبة الذكرى الخمسين لإل يشير .0

األفريقية/االتحاد األفريقي بعدم توريث األجيال القادمة من األفريقيين أعباء الحروب مع التعهد بإنهاء 

، وااللتزامات التي تم التعهد بها في خطة العمل لتنفيذ 0202جميع الحروب في أفريقيا بحلول 

لحة الخفيفة وتداولها واالتجار بها بصورة غير استراتيجية مكافحة انتشار األسلحة الصغيرة واألس

التحاد األفريقي الرئيسية للخطوات العملية إلسكات األسلحة في أفريقيا امشروعة وخارطة طريق 

التخفيف من انتشار األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتداولها واالتجار بها بطريقة غير و

 مشروعة

ا  .3 الذي تم بموجبه إصدار    Assembly/AU/Dec.719(XXXII)إلى مقرر المؤتمر يشير أيض 

 .توجيهات إلى المفوضية بتكثيف دعمها للدول األعضاء من أجل التنفيذ الفعال لخارطة طريق لوساكا

 رقم البيانإلى الطلب الذي قدمه مجلس السالم واألمن من خالل  يشير كذلك .4

PSC/PR/Comm.(DCCCXXXII)  لتآزر في التعاون مع الدول المفوضية تعزيز أوجه ا لتواصل

نتشار األسلحة الللتصدي بفعالية  األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية / اآلليات اإلقليمية

 الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتداولها واالتجار بها بطريقة غير مشروعة.

 ،طريقة مستدامةب ،التزام االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية بأن تعالج يكرر .5

الظروف التي تؤدي إلى انتشار األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتداولها واالتجار بها بطريقة 

 .غير مشروعة واستخدامها المدمر

بدعم المبادرات الحاسمة في تعزيز قدرات الدول األعضاء على إدارة مخزوناتها من األسلحة  يتعهد .6

الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتداولها واالتجار بها بطريقة غير  كوسيلة للتخفيف من انتشار األسلحة

 .مشروعة

 معالجة في عليها المتفق المنصات خالل من الدوليين الشركاء مع التعاون وتنسيق استمرار إلى يدعو .7

 الصغيرة لألسلحة المشروع غير االنتشار تفاقم إلى تؤدي التي والفنية والمالية التنظيمية الثغرات

 . األفريقية القارة داخل بها واالتجار وتداولها الخفيفة حةواألسل

 المفوضية بما يلي:يكلف  .8

، بما في 0202لدول األعضاء، ضمن النطاق األوسع لتنفيذ موضوع عام لتقديم مزيد من الدعم  (1

ذلك التدريب والتوعية وبناء القدرات الفنية واألطر التنظيمية لتعزيز إدارة مخزونات األسلحة 

 .يةالوطن
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تسخير الشراكات المؤسسية والفنية لالتحاد األفريقي لدعم ونشر النظم التكنولوجية لمساعدة  (0

الدول األعضاء في رصد وتتبع األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة من خالل تعزيز تنسيق 

اإلقليمي الفرعي والدولي، بما في ذلك من خالل منظمات التعاون  المستوى الجهود المبذولة على

بين أجهزة الشرطة اإلقليمية بين رؤساء أجهزة الشرطة، وآلية االتحاد األفريقي للتعاون 

والمركز األفريقي للدراسات  )األفريبول(، ولجنة الخدمات االستخبارية واألمنية في أفريقيا

 والبحوث المتعلقة باإلرهاب.

  اإلقليمية واآلليات القليميةا االقتصادية المجموعات مع التعاونية اآلليات وتعزيز توطيد زيادة (3

 لظواهر التصدي على األعضاء الدول قدرات لتعزيز والقارية اإلقليمية المبادرات تنفيذ بشأن

 .الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة المشروعين غير واالتجار والتداول االنتشار

كاء الدوليين تعبئة الموارد من الشرعلى  المجموعات االقتصادية اإلقليمية التعاون مع (4

نقص في القدرات إلرساء بنية أساسية موحدة الواألفريقيين لدعم الدول األعضاء التي تعاني من 

 .للتخزين اآلمن واألمن المادي والتخلص من أسلحتها الصغيرة واألسلحة الخفيفة

 من يا  مبدئ تمول التعهدات هذه من األفريقي االتحاد على المترتبة المالية اآلثار تكون أن ضمان (5

 .المتاحة الموارد

الدول األعضاء ذات المزايا الفنية النسبية والخبرات الوطنية الناجحة على مساعدة الدول  يحث .7

 .إدارة مخزوناتها من األسلحة علىنقص في القدرات الاألعضاء التي تعاني من 

- 
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 0202 لعام األفريقي االتحاد مؤتمر مكتب هيئة انتخاب بشأن

 :المؤتمر إن

 :التالي النحو على ، 0101 لعام األفريقي االتحاد مؤتمر مكتب هيئة ينتخب  .0
 

 ؛ إفريقيا جنوب جمهورية    :الرئيس (0

 ؛ الديمقراطية الكونغو جمهورية : للرئيس األول النائب (0

 ؛ مالي جمهورية : للرئيس الثاني النائب (3

 ؛ كينيا جمهورية : للرئيس الثالث النائب (4

 .العربية رمص جمهورية  : المقرر (1
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 0203 لعام األفريقي االتحاد رئيس تعيين بشأن

 
 :المؤتمر إن

 ضمان أجل من أنه عل ينص والذي Assembly/AU/Dec.635(XXVIII) بالمقرر يذكر .0

 اإلفريقي االتحاد رئيس بين ترويكا اختيار يجب الفعال، وتنفيذها المؤتمر مقررات استمرارية

 قبل الجديد الرئيس اختيار يتم الصدد، هذا في. القادم والرئيس الحالي، حاداالت ورئيس واليته المنتهية

 واحدة؛ سنة
 دور هو سيكون 0100 عام أن مراعاة مع األفريقي، االتحاد رئاسة على التناوب بمبدأ أيضا   يذكر .0

 الوسط؛ إقليم
 عميد الكونغو، جمهورية عنها أبلغت كما الوسط إقليم بلدان أجرتها التي المشاورات بنتائج علما   يحيط .3

 ؛ األخيرة هذه
 الديمقراطية الكونغو جمهورية هو 0100 لعام اإلفريقي لالتحاد القادم الرئيس يكون أن يقرر .4

- 
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 ومكان انعقاد االجتماع التنسيقي النصف السنوي الثاني  مواعيدبشأن 

العادية السابعة والثالثون للمجلس دورة بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وال

 التنفيذي والدورة العادية األربعين للجنة الممثلين الدائمين

 

 :إن المؤتمر

 Assembly/AU/Dec.687(XXX)والمقرر  Assembly/AU/Dec.635(XXVIII)المقرر يستحضر  .3

 ي؛اجتماع التنسيق النصف السنوعلى التوالي بخصوص  0222ويناير  0227الصادر في يناير 

الصادر عن الدورة العادية الرابعة  Assembly/AU/Dec.558 (XXIV)المقرر  يستحضر أيضا .0

الستضافة الدورة العادية والذي يجيز عرض مملكة إسواتيني  0222في يناير والعشرين للمؤتمر 

 .0202لقمة االتحاد في يونيو/يوليو 
 ورةد عقد بتعليق المؤتمر بمقرر مال  ع للعرض المشار اليه سابقا إسواتيني مملكة بسحب علمايحيط  .1

 ؛ يوليو/يونيو في للمؤتمر عادية
 بين الثاني السنوي النصف التنسيقي مع التقدير بعرض جمهورية تشاد الستضافة االجتماعيرحب  .4

 للمجلس والثالثون السابعة العادية والدورة اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد

  التنفيذي
 الدورات كما يلي:  ومكان انعقاد مواعيدأن تكون يقرر  .5
 في مقر االتحاد األفريقي. 0101يونيو  06-01الدائمين في  الممثلين للجنة األربعون العادية الدورة (0
 تشاد -بإنجمينا  0101يو لوي 3-0التنفيذي في  للمجلس والثالثون السابعة العادية والدورة (0
 4ني بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في .اجتماع التنسيق النصف السنوي الثا (3

 تشاد -، بانجمينا 0101يو ليو
 االجتماعات لعقد الالزمة الترتيبات جميع اتخاذمن المفوضية بتعاون وثيق مع جمهورية تشاد  يطلب .6

 .بنجاح
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 مقرر 

 ومكان انعقاد الدورة العادية الرابعة والثالثين  موعدبشأن 

 0203مر االتحاد األفريقي في فبراير لمؤت

 
 :إن المؤتمر

إثيوبيا   –الدورة العادية الرابعة  والثالثين للمؤتمر  والتي ستنعقد في أديس أبابا   موعدأن يكون  يقرر  .0

 كما يلي:
 0100يناير  09-08الدورة العادية الحادية واألربعون للجنة الممثلين الدائمين في  (0
 0100فبراير  4-3نة والثالثون للمجلس التنفيذي في الدورة العادية  الثام (0
 0100فبراير  7-6الدورة العادية الرابعة والثالثون للمؤتمر  في  (3
القمة الرابعة والثالثين للمؤتمر واالجتماعات  لعقد الالزمة الترتيبات جميع من المفوضية اتخاذ يطلب .0

 وفقا للمواعيد المذكورة أعاله.التحضيرية 

 



ASSEMBLY/AU/DEC.780 (XXXIII) 

 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

 

 مقرر

 التميز لألسواق الشاملة األفريقيةاستضافة مركز  بشأن

 

 :المؤتمرإن 

 التميز استضافة مركزعن ني فبتوصيات المجلس التنفيذي بشأن تقرير بعثة التقييم ال يحيط علما .1

 ؛ة األفريقيةالشامللألسواق 

 ؛ة األفريقيةالشامللألسواق  التميز مركز الجمهورية التونسيةأن تستضيف  ريقر   .0

 الجمهورية التونسية،ب وحكومة شع ئيهن   .3

لمقرر  وفق ا ية االستضافةاتفاقاستكمال  الجمهورية التونسيةمن المفوضية، بالتعاون مع  يطلب .4

أجهزة بشأن استضافة  0225الصادر في يوليو  EX.CL/195 (VII) Rev.1 رقم المجلس التنفيذي

 االتحاد األفريقي؛

إلى مركز التميز لألسواق الشاملة األفريقية  غيلمن المفوضية تقديم تقرير مرحلي عن تش يطلب .5

 .0201التحاد األفريقي في فبراير مؤتمر االدورة العادية ل

- 



ASSEMBLY/AU/ DEC.781 (XXXIII) 

 

 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

 مقرر

 )ذكر(( 5عضو واحد )انتخاب  بشأن

  من جمهورية موريتانيا اإلسالمية األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيتهللجنة في ا

 

 إن المؤتمر:

األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل للجنة ( من الرجال في ا1عضو واحد )انتخاب ب يحيط علما   .1

 ؛من جمهورية موريتانيا اإلسالمية ورفاهيتيه

المتبقية من  لفترةإلكمال االعضو التالي في اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته  يعين .0

 :2125ينايرحتى  احميادهمحمد ولد أحمدو والية الراحل 

 

 سالجن اإلقليم البلد االسم مرق

  ذكر الشمال  موريتانيا  أبو بكر الجيرا 1

 

- 

 



ASSEMBLY/AU/DEC.782 (XXXIII) 

 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

 مقرر

 ( أعضاء6ستة ) انتخاببشأن 

 لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي في

 إن المؤتمر:

 الدولي؛لجنة االتحاد األفريقي للقانون  ( أعضاء في6) انتخاب ستةب يحيط علما   .3

 :سنوات (5خمس )مدة لحاد األفريقي للقانون الدولي التالية أسماؤهم أعضاء لجنة االتعي ن ي .4

 اإلقليم البلد الجنس االسم الرقم

 الشرق جيبوتي ذكر هيرسي إسماعيل عبدي 1

 الشرق اوغندا أنثى كاليما سيمامبو جولييت 2

 الشمال مصر ذكر هالل محمد 3

 الجنوب أنجوال ذكر ايستا داسيلفا سيباستياو 4

 الغرب غانا أنثى ايونسوكوارتي  ثلينكا 5

 الغرب بوركينافاسو ذكر سيباستيان دايال بيليبي 6

 

- 



ASSEMBLY/AU/DEC.783 (XXXIII) 

 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

 مقرر

 ( في3عضو واحد )بشأن انتخاب 

 ،الفسادلمكافحة ستشاري المجلس االتحاد األفريقي ا

 EX.CL/1124(XXXVI)الوثيقة 
 

 المؤتمر:إن 

التحاد األفريقي االستشاري امجلس في ( 0المجلس التنفيذي لعضو واحد ) بانتخاب يحيط علما .0

  ؛الفسادلمكافحة 

 (0مدتها سنتان ) لوالية الفساد لمكافحةستشاري الالتحاد األفريقي اامجلس في  العضو التاليعي ن ي .0

 

 اإلقليم البلد الجنس االسم الرقم

 الشمال مصر أنثى أمل محمد عطا عمار 1

- 

 



ASSEMBLY/AU/ DEC.784 (XXXIII) 

 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

 

 مقرر

 ( أعضاء 4بشأن انتخاب أربعة )

 ،اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في

 EX.CL/1225(XXXVI)الوثيقة 

 

 ؤتمر:المإن 

 ( أعضاء في اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب؛4بانتخاب أربعة ) يحيط علما   .1

ستة األعضاء التالية أسماؤهم في اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لوالية مدتها عي ن ي .0

 (6سنوات )

 جنسال اإلقليم  بلدال سماال الرقم

 أنثى وسطال الكاميرون أبومو ماري لويز 1

 ذكر الجنوب زامبيا مودفورد زاشاريا مواندينجا 2

 ذكر الغرب السنغال أنديامي جاي 3

 أنثى الشرق  سيشل )مقعد عائم( أليكسيا أميسبوري 4

 

- 

 



ASSEMBLY/AU/DEC.785 (XXXIII) 

 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

 مقرر

 األفريقي، لالتحاد األمنو السلم في مجلس أعضاء( 12) عشرة تعيين بشأن
 /1226 EX.CL(XXXVI) الوثيقة

 
 إن المؤتمر:

 

 المجلس قبل من األفريقي لالتحاد واألمن السلم في مجلس أعضاء( 22) عشرة بانتخاب علما يحيط .2

 التنفيذي؛
 

 ؛(0) عامين لمدة واألمن السلم مجلس في األعضاء التالية( 22) العشر الدول يعي ن .0
 

 ليماإلق  البلد الرقم

 الوسط الكاميرون  .2

 الوسط تشاد  .0

 الشرق جيبوتي  .3

 الشرق إثيوبيا  .4

 الشمال مصر  .2

 الجنوب مالوي  .6

 الجنوب موزمبيق   .7

 الغرب بنين  .2

 الغرب غانا  .2

 الغرب السنغال  .22
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 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

 مقرر

 برنامج إيدز ووتش آفريكاتقرير  بشأن

 :إن المؤتمر

 تنشيط إعادة بشأن Assembly/AU/Dec.395(XVIII) فريقياأل االتحاد مقرر مؤتمر يستحضر  .2

 ،فريقياأل االتحاد وحكومات دول لرؤساء والمساءلة للدعوة كمنصةبرنامج إيدز ووتش آفريكا 

 األمراض؛ هذه لمكافحة الموارد حشد وكذلك

ا يستحضر  .0  خططها ومواءمة الصحية نظمها تعزيز بمواصلة األعضاء الدول التزامات أيض 

 اإليدز على للقضاء التحفيزي واإلطار افريقيأل الصحية االستراتيجية مع الوطنية االستراتيجية

 ؛0232 عام بحلول اأفريقي في والمالريا والسل

 المعدية واألمراض والسل( اإليدز) البشرية المناعة نقص فيروس بشأن أبوجا إعالن إلى كذلك يشير .3

 مكافحة ووضع القارة في وارئط حالة اإليدز فيها يعتبر والذي 0222 لعام الصلة ذات األخرى

 ؛ بنا الخاصة الوطنية التنمية خطط في القصوى األولوية ذات القضايا وأهم طليعة في اإليدز

 المناعة نقص فيروس بشأن أبوجا إلعالن العشرين الذكرى سيوافق 0202 عام بأن علما يحيط .4

 إلجراء الفرصة يتيح هذا وأن ، الصلة ذات األخرى المعدية واألمراض والسل اإليدز/  البشرية

 ؛ أفريقيا في األمراض هذه وتداعيات لحالة نقدي استعراض

 فيه؛ الواردة والتوصيات 0222 لعامبرنامج إيدز ووتش آفريكا  بتقريرأيضا  علما   يحيط .2

 اإليدز مكافحة في والشركاء فريقياأل االتحاد في األعضاء الدول تبذلها التي المستمرة الجهود يالحظ .6

 تهديدات التي تشكل الثالثة األمراض هذه إلنهاء الجهود مضاعفة على ويحثهم والمالريا والسل

 والسل اإليدز إنهاء ألهداف التحفيزي اإلطار مع يتماشى بما 0232 عام بحلول العامة للصحة

 المالريا؛ على القضاءو

 الصحة؛ في الستثمارا- ةفريقياأل القيادة اجتماع إعالن تنفيذ في المحرز التقدم بارتياح يالحظ .7

مليون دوالر أمريكي  72.0بمبلغ  تعهدت التي فريقياأل االتحاد في األعضاء 04الـ بالدول يشيد .2

 والمالريا؛ والسل اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس لمكافحة السادس العالمي للصندوق

 على للقضاء لتحفيزيا اإلطار تنفيذ حالة عن تقرير تقديم المعنيين والشركاء المفوضية من يطلب .2

 .0232 عام بحلول اأفريقي في والمالريا والسل اإليدز

 إيدز ووتش آفريكابرنامج المفاهيمية ل وثيقةال تحديث فريقياأل االتحاد مفوضية من أيضا   يطلب .22

 ؛0203-0202 للفترة( 0220-0222)

 في المبذولة الجهود تسريععلى  األعضاء الدول يحثو 0222 لعام لسلدرجات األداء ل بطاقة يجيز  .22

 .اأفريقي في السل تهديدات مواجهة

- 
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 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

 مقرر

مالبو للتعجيل بالتحول الزراعي في  –بشأن تتبع التزامات البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية 

 أفريقيا عن طريق آلية االستعراض الذي يجري كل سنتين وبطاقة أداء التحول الزراعي في أفريقيا

 

 :إن المؤتمر

 النموالتعجيل ب حول اإلعالن الذي يعتمد  Assembly/AU/Decl.1(XXIII)مقرر المؤتمر يستذكر .0

ا يدعو والذي أفريقيا، في المعيشة سبل وتحسين المشترك الرخاء أجل من ينالزراعي والتحول  أيض 

 كل زراعي استعراض عملية إلجراء الشركاء، مع بالتعاون ،للنيباد تنسيقالو تخطيطال ووكالة المفوضية

 ؛المؤتمر إلى المحرز التقدم عن تقرير وتقديم سنتين،

 الذي يجري كل سنتين الزراعية للتنمية الشاملاألفريقي  للبرنامج الثاني االستعراض تقريرب علما   يحيط .0

 سبل وتحسين المشترك الرخاء أجل من ينالزراعي والتحول النموالتعجيل ب بشأن مالبو إعالن تنفيذ عن

 وسبل القدرة على الصمود" المتعلقة بـ هلنتائج والنقاط البارزة ،0104 يونيو في الصادر المعيشة

 ؛"المعيشة

 مع شراكات لبناء اإلنمائيين شركاءالو الرئيسيين المصلحة أصحاب تعبئة في المفوضية بجهود يعترف .3

 أكثر على نحو اإلبالغ،و والتقييم للرصد آلية إلنشاء اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول

 مالبو؛ إعالن التزامات تنفيذ في المحرز التقدم بشأن اتساقا ،

 الذي االستعراض تقرير الستخدام األعضاء الدول دعم في المفوضية بذلتها التي الجهود على يثني .4

 ويقر   البو،م إعالن في بها التعهد تم التي االلتزامات بتحقيق للتعجيل تخطيط كأداة سنتين كل جرىي

 تقدم إحراز في التوالي، على أداء، األفضل والثالثة والثانية البلدان األولى لكونها ومالي والمغرب روانداب

 ؛الزراعية للتنمية الشاملاألفريقي  للبرنامج مالبو وغايات أهداف تحقيق نحو

 االستثمار خطط يف مالبو التزامات تعميم في األعضاء الدول بعض بذلتها التي الجهود بارتياح يالحظ .1

 تقريرإصدار  قبل بعد على القيام بذلك تعممها لم التي األعضاء الدول ويحث ،الوطنية الزراعي

 ؛0100 في سنتين كل يجري الذي الثالث االستعراض

 البرنامج إطار في أفريقيا في الزراعي التحول أجندة تنفيذل اإلجراءات من مزيد باتخاذ يجدد االلتزام .6

 وتعزيز الزراعة، مجال في اتاالستثمار تمويل زيادة طريق عن إفريقيا في الزراعية ةللتنمي الشامل

 الرخاء تحقيق إلى تُفضي وآثار ملموسة نتائج لتحقيق التنسيق آليات وتحسين للتنفيذ، المؤسسية اتالقدر

 ؛األفريقيين للمواطنين المعيشة سبل وتحسين المشترك

 نظمو ،الزراعية البيانات نظم لدعم الكافية والمالية الفنية الموارد تعبئة إلى األعضاء الدول جميع يدعو .7

 لتحولمن أجل ا األدلة على القائم التخطيط لتحفيز المتبادلة المساءلة هياكل وتعزيز والتقييم الرصد

 الزراعي؛

 لتعبئة ،التنمية في ينوالمالي الفنيين والشركاء ،األعضاء الدول مع كثب عن العمل المفوضية من يطلب .8

 الطابع وإضفاء ،المعارف وإدارة الزراعية البيانات ونظم ،المتبادلة المساءلة لتعزيز الالزم الدعم

 لضمان أفريقيا في الزراعي التحولبطاقة أداء و سنتين كل جرىي يالذ االستعراض آليات على المؤسسي

 .مالبو النإع المتضمنة في الزراعي التحول نطاق أجندة وتوسيع األقران من التعلم
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 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

- 
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 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

 مقرر

 بشأن إنهاء استعمار موريشيوس

 :إن المؤتمر

 االتحاد أنشطة عن السنوي لتقريرفي ا الواردة المفوضية لرئيس التمهيدية بالمذكرة علما يحيط .0

 بالتزاماتها الوفاءالذي يدعو المملكة المتحدة  0109نوفمبر  00ويرحب ببيانه الصادر في  األفريقي؛

 ؛ 0109 مايو 00الصادر في  73/091 المتحدة لألمم العامة يةالجمع قرار بموجب

 الثانية العادية الدورة في اعتماده تم الذي ،Assembly/AU/Dec.747(XXXII) المقرر يستذكر .0

 تقرير تقديم المفوضية من طلب يوالذ ،0109 فبراير في إثيوبيا، أبابا، أديس في عقدت التي والثالثين

 ؛0101 فبراير في المؤتمر إلى المقرر هذا فيذتنفي  المحرز التقدم عن

 شاركت التي الدولي المجتمع أعضاء األخرى والدول األفريقي االتحاد في األعضاء بالدول ويشيد يهنئ .3

 شاغوس؛ أرخبيل بشأن الدولية العدل لمحكمة القانونية اإلجراءات في

 لمحكمة القانونية اإلجراءات في ألفريقيا االتحاد عن نيابة ممتاز عمل من به قامت لما المفوضيةب يشيد .4

 الشفوية؛ والمرافعات المكتوبة من حيث اإلفادات الدولية العدل

 القانونية اآلثار بشأن 0109 فبراير 01 المؤرخة الدولية العدل محكمة عن الصادرة بالفتوى يرحب .1

 73/091 لمتحدةا لألمم العامة الجمعية وقرار 0961 عام في موريشيوس عن شاغوس أرخبيل لفصل

 :على ما يلي المحكمة، فتوىل وفقا   يؤكد، الذي

 شعب إرادة عن والحقيقي الحر التعبير لىإ يستند لم شاغوس أرخبيل انفصال ألننظرا  (أ)

 قانوني؛ بشكل يكتمل لم موريشيوس استعمار إنهاء فإن موريشيوس،

ا شاغوس أرخبيل يشكل (ب)  موريشيوس؛ أراضي من يتجزأ ال جزء 

ا (ج)  المصير، تقرير في الشعوب حق مع تتسق بطريقة يتم لم موريشيوس استعمار إنهاء ألن نظر 

 شاغوس أرخبيل إدارةفي الشمالية  وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة استمرار نفإ

 الدولة؛ تلكل الدولية المسؤولية تترتب عليه مشروع غير عمال تشكل

 ممكن؛ وقت أسرعب شاغوس ألرخبيل إدارتها بإنهاء ملزمة المتحدة المملكة (د)

 قانونية مصلحة الدول لجميع فإن ،الجميع تجاه التزام هو المصير تقرير في الحق احترام أن بما (ه)

 استكمال أجل من المتحدة األمم مع بالتعاون ملزمة األعضاء الدول وجميع ،الحق ذلك حماية في

 موريشيوس؛ في االستعمار إنهاء

 المنحدرين من أرخبيل فيهم بمن موريشيوس، مواطني توطين ةإعاد مسألة معالجة ينبغي (و)

 االستعمار؛ إنهاء عملية استكمال خالل بصورة عاجلة ،شاغوس

 ،73/091 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرارل المتحدة المملكة عدم احترام إزاء قلقه بالغ عن يعرب .6

 غضون في طوشر دون شاغوس أرخبيل نم االستعمارية إدارتها بسحب المتحدة المملكة يطالب الذيو

 استعمار إنهاء استكمال من موريشيوس يمك ن مما القرار، اعتماد من أشهر ستة عن تزيد ال فترة

 ممكن؛ وقت أسرع في أراضيها

 الجمعية وقرار الدولية العدل محكمة من كلل المتحدة المملكة تحدي من مواصلة كذلك قلقه عن يعرب .7

 المتحدة؛ لألمم العامة
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التام  نهاءاإل في للمساهمة الالزمة اإلجراءات دعمب  األفريقي االتحاد في األعضاء الدول يوصي  .8

 واإلقليمية الدولية المنظمات جميع وفي المتحدة لألمم العامة الجمعية في موريشيوس، ستعمارال

 ألممل الجمعية العامةلقرار  وفق ا الهندي، المحيطفي  تونةمصايد أسماك ال لجنة مثل الدولية، والحكومية

 ؛73/091 رقم المتحدة

 تنفيذ لمتابعة الرامية الجهود مواصلة القانوني، المستشار مكتب عن طريق المفوضية، رئيس من يطلب .9

 هماتس أن شأنها من إجراءات أي في المشاركة في والنظر ،73/091 المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار

 عن تقرير وتقديم ،شاغوس ألرخبيل السابقين السكان عودة حق ةوحماي موريشيوس استعمار إنهاء في

  ؛0100 فبراير في للمؤتمر المقبلة الدورة في الجهود هذه نتائج

 نظره قيد المسألة هذه إبقاء ويقرر المقرر هذا لتنفيذ الالزمة الميزانية باعتماد الدائمين الممثلين للجنةيأذن  .01

 .الفعلي

 



ASSEMBLY/AU/DEC.789 (XXXIII) 

Page 1 

 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

 مقرر

 ئية الدوليةبشأن المحكمة الجنا

 :إن المؤتمر

 وهي: بشأن المحكمة الجنائية الدولية،مقررات المؤتمر تنفيذ  المفوضية المرحلي عنيحيط علما  بتقرير  .1

Assembly/AU/Dec.245(XIII)  (،0227)يوليو Assembly/AU/Dec.270(XIV)   (0212)فبراير ،

Assembly/AU/Dec.296(XV)  (،0212)يوليو Assembly/AU/ Dec.334(XVI) ( 0211يناير،) 

Assembly/AU/Dec.366(XVII)  (0211)يوليو ،Assembly/AU/Dec.397(XVIII)  (، 0210) يناير

Assembly/AU/Dec.419(XIX)  (،0210)يوليو Assembly/AU/Dec.482(XXI)  (0213)مايو ،

Ext/Assembly/AU/Dec.1  (،0213)أكتوبر Assembly/AU/Dec.493(XXII)  (0214)يناير ،

Assembly/AU/Dec.547(XXIV)  (0215)يناير ،Assembly/AU/Dec.586(XXV)  (،0215)يونيو 

Assembly/AU/Dec.590(XXVI)  (0216)يناير ،Assembly/AU/Dec.616 (XXVII)  (، 0216) يوليو

Assembly/AU/Dec.622(XXVIII)  (0217)يناير ،Assembly/AU/Dec.672(XXX)  وتوصيات  ، (0218)يناير

)"اللجنة الوزارية المفتوحة نة وزراء الخارجية المفتوحة العضوية بشأن المحكمة الجنائية الدولية لج
 العضوية"(.

 

 ما يلي: يؤكد مجددا .0

جانب االتحاد األفريقي والدول األعضاء فيه بمكافحة اإلفالت من العقاب  الراسخ منااللتزام  (أ

بأكملها، بما يتماشى مع القانون القارة في  وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد

 التأسيسي لالتحاد األفريقي؛

ضرورة أن تواصل جميع الدول األعضاء ، وال سيما الدول األطراف في نظام روما األساسي،  (ب

 / Assembly / AU(؛ 0227)يوليو  Assembly / AU / Dec.245 (XIII) لمقررات المؤتمراالمتثال 

Dec.270 (XIV) ؛ (0212ر )فبرايAssembly / AU / Dec.296 (XV)  (؛ 0212)يوليوAssembly / AU 

/ Dec.334 (XVI)  ؛ (0211)ينايرAssembly / AU / Dec.366 (XVII)  ؛ (0211)يوليوAssembly / 

AU / Dec.397 (XVIII)  ؛ (0210)ينايرAssembly / AU / Dec.419 (XIX) ؛ (0210ليو )يوAssembly 

/ AU / Dec.482 (XXI)  ؛ (0213)مايوExt / Assembly / AU / Dec.1  ؛ (0213)أكتوبرAssembly 

/AU / Dec.493 (XXII)  ؛ (0214)ينايرAssembly /AU / Dec.547 (XXIV)  ؛ (0215)يناير

Assembly / AU / Dec.586 (XXV)  ؛ (0215)يونيوAssembly /AU / Dec.590 (XXVI)  يناير(

 Assembly / AU / Dec.622 (XXVIII)؛ (0216)يوليو  Assembly / AU / Dec.616 (XXVII)؛ (0216

 Assembly/AU/Dec.738(XXXII)؛ (0218)يناير  Assembly /AU / Dec.672 (XXX)؛ (0217)يناير 

 .( بشأن المحكمة الجنائية الدولية0217)فبراير 
 

ي نظام روما األساسي دعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى احترام واجب جميع الدول األطراف ف (ج

، والتي تشمل الحق في 78خرى المنصوص عليها في المادة للوفاء بالتزاماتها الدولية األ

 ؛ يناستضافة االجتماعات الدولية وضمان مشاركة جميع الوفود وكبار المسؤولين المدعو

عدل بروتوكول محكمة ال دعوة الدول األعضاء إلى التصديق على البروتوكول الخاص بتعديل (د

 األفريقية وحقوق اإلنسان والشعوب )بروتوكول ماالبو(.

 :إزاء ما يلي يعرب عن قلقه .3
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المعايير المزدوجة التي تطبقها المحكمة الجنائية الدولية في اختيارها للقضايا كما يتضح من  (أ

االتهامات قرار الدائرة التمهيدية الثانية برفض طلب المدعي العام المضي في التحقيقات في 

 جرائم في أفغانستان؛ تكاب بار

 غياب الوزراء في اجتماعات اللجنة الوزارية المفتوحة العضوية حول المحكمة الجنائية الدولية. (ب

اللجنة السادسة من حيث صلته بنطاق  داخلالخبراء لمناقشة المأزق عمل ورشة  بنتائج  يحيط علما   .4

 .اوتطبيقه ةالعالمي الوالية القضائية

ع المسائل بشأن "طلب فتوى من محكمة العدل ورمشمفوضية الستكمال لتي بذلتها العلى الجهود ا يثني .5

الدولية بشأن عواقب االلتزامات القانونية للدول بموجب مختلف مصادر القانون الدولي فيما يتعلق 

 ."بحصانات رؤساء الدول و الحكومة وكبار المسؤولين اآلخرين

مجموعة الدول األفريقية األطراف في  حشدلجهودهما إلعادة  مفوضيةكذلك بجمهورية زامبيا واليثني   .6

 نظام روما األساسي في الهاي.

المملكة الذي قدمته ستئناف الابشأن جميع الدول األعضاء إلى معارضة قرار دائرة االستئناف يدعو  .7

ل األردن امتثا( من نظام روما األساسي بشأن عدم 7) 87األردنية الهاشمية ضد "القرار بموجب المادة 

، الذي يتعارض مع نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية وتمثيله عمر البشيرلطلب المحكمة باعتقال 

 .الموحد التحاد األفريقياموقف دولية والقانون الدولي العرفي وال
 

، على الوقوف ضد التسييس دول األفريقية، وال سيما الول األطراف في نظام روما األساسيالد يحث .8

 ايد للمحكمة.المتز

بشأن المحكمة الجنائية الدولية وتقديم  مقررات المؤتمرمن الدول األعضاء إعطاء األولوية لتنفيذ  يطلب .7

 .المقرر توصيات بشأن كيفية المضي قدما  في القضايا الرئيسية التي يثيرها هذا

وضع مصفوفة  ،عات األفريقية في الهاي ونيويورك، بالتشاور مع المجمومن المفوضيةكذلك  يطلب .12

، بما في ذلك القضايا المتعلقة بحقوق المتهمين وحصانات رؤساء لقضايا التي تهم الدول األفريقيةل

الدول والحكومات وغيرهم من كبار المسؤولين، واقتراح التعديالت الالزمة على نظام روما األساسي 

 المحكمة الجنائية الدولية. بشأن إصالحتجريها جمعية الدول األطراف في إطار المناقشات الجارية 

 الموقف األفريقي إلبقاء المناقشات بشأن الوالية القضائية العالمية في اللجنة السادسة.تمسك بال يقرر .11

"طلب فتوى من محكمة  حذف، بالتعاون مع المفوضية، ن المجموعة األفريقية في نيويوركم يطلب .10

ول بموجب مختلف مصادر القانون الدولي فيما العدل الدولية بشأن عواقب االلتزامات القانونية للد

يتعلق بحصانات رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين اآلخرين "من جدول أعمال الجمعية 

 العامة لألمم المتحدة حتى إشعار آخر.

وتعزيز  إعدادتقديم الدعم الفني للمجموعة األفريقية في نيويورك والهاي من أجل يالمفوضية  يوصي  .03

ويوصي ، المحكمة الجنائية الدولية والوالية القضائية العالمية الموحد بشأنالتحاد اإلفريقي اموقف 

المجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين بإتاحة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ هذا المقرر بحلول  أيضا  

 .0201فبراير 
- 
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 مقرر

 العشرة والحكومات الدول رؤساء لجنة تقرير بشأن

 والتكنولوجيا والعلم التعليم مناصري

  :إن المؤتمر

 المؤتمر بموجبه التزم الذي Assembly/AU/Dec.572 (XXV)  المؤتمر مقرر يستحضر .2

 والتكنولوجيا؛ والعلوم للتعليم أفريقيين كمناصرين وحكومات دول رؤساء عشرة من فريق بتشكيل
ا يستحضر .0  المؤتمر يجيز الذي  Assembly/AU/Dec.761 (XXX) المؤتمر مقرر إلى أيض 

 للتعليم  مناصرين عشرة من مكون فريق كأول  العشرة والحكومات الدول رؤساء قائمة بموجبه

 إفريقيا في والتكنولوجيا والعلم
 موضوع حول العشرة لـلمناصرين استثنائية قمة ألول الناجحة الستضافتها مالوي بجمهورية يشيد .3

 .0222وفمبر ن في والتكنولوجيا العلوم تعزيز
  والتكنولوجيا والعلم التعليم بشأن ليلونغوي وإعالن العشرة المناصرين مجموعة عمل خطة يجيز .4
 تتم أن إلى العشرة والحكومات الدول رؤساء لجنة أعضاء والية بتمديد الخاص االقتراح على يوافق  .5

 المؤتمر؛ للجان الداخلي النظام مواءمة
 لجنة ذلك في بمااإلنمائيين  الشركاء وجميع اإلقليمية االقتصادية المجموعاتالدول األعضاء ويدعو   .6

 الدولي، والبنك األوروبي، واالتحاد للتنمية، األفريقي والبنك ، ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمم

 الجامعات ومنتدى االفريقية، الجامعات واتحاد للعلوم، األفريقية واألكاديمية واليونيسيف، واليونسكو،

 عمل لجنة العشرة. خطة تنفيذ الزراعة لدعم مجال في القدرات لبناء قليميةاإل
-0109 االستراتيجية خطتهن إطالق شأن التعليم مجال في العامالت األفريقيات النساء منتدى يهنئ .7

0103. 
- 
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 إعالن ليلونجوي حول التعليم والعلوم والتكنولوجيا
 

القمة  ن فييالمجتمع، والتكنولوجيالتعليم والعلوم ، المناصرين لوماترؤساء الدول والحكالعشرة ل، لجنة نحن

 ؛0218نوفمبر  3في ، وي، ماالويجاألولى في ليلوناالستثنائية 

ضعف أداء نظم التعليم والتدريب والبحث واالبتكار في العديد من البلدان األفريقية وعدم  القلقالحظ مع نإذ 

 ؛حاد األفريقيالتل 0263قدرتها على دعم تنفيذ أجندة 

وحكومات رؤساء دول العشرة لبشأن إنشاء لجنة  0215في يونيو  ين، الصادرمقرري المؤتمر إذ نستحضرو

 ؛11أعضاء الفريق األول أقر ذيال 0218للتعليم والعلوم والتكنولوجيا، وفي يناير قائدين ك

 أجنداتالتنمية ألفريقيا من خالل  ةأجندالجهود التي تبذلها الجامعات األفريقية لدعم  الحظ مع التقديرنإذ و

بالتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألفريقيا والجهود المبذولة لزيادة  ةالجامعات األفريقية الخاص

 ؛لخريجينلتدريس ال يالل برنامج مساعدقدرات الموظفين في الجامعات من خ

وم والتكنولوجيا واالبتكار في تمكين الشعوب األفريقية على الدور المحوري للتعليم والتدريب والعل ذ نؤكدوإ

وأهداف  تحاد األفريقيلال 0263 من توجيه التنمية االقتصادية واالجتماعية والنمو نحو تحقيق تطلعات أجندة

 ؛التنمية المستدامة

 :إلى تنفيذ االستراتيجيات القارية بفعالية الحاجةوإذ ندرك 

 ، 0205- 0216 فريقيااستراتيجية التعليم القارية أل  (أ

 0204 م والتكنولوجيا واالبتكار في أفريقياواستراتيجية العل (ب

 ي والمهني؛فنة القارية للتعليم والتدريب الاالستراتيجي (ج

 ؛في تنفيذ االستراتيجيات القارية على الحاجة الماسة للبلدان األفريقية لتكثيف التعاون ط الضوءوإذ نسل

 نقرر ما يلي: 

 ؛لجنة العشرة لخطة عماعتماد  .1

 فريق تفكير من الخبراء األفريقيين لدعم لجنة العشرة إنشاء .0

 نوافق على ما يلي:  

 أوال. بشأن االستثمار في التعليم والعلوم والتكنولوجيا

ن الناتج م %1بتخصيص  مبدئيعضاء على الوفاء بااللتزام الالدول األ حث  إعادة التأكيد و  .1

األعضاء في لجنة  دولنا، وندعو على التعليم %6-4وير والمحلي اإلجمالي لألبحاث والتط

 العشرة أن تكون سباقة في ذلك؛ 
 

صندوق  (1)زيادة االستثمارات في التعليم والعلوم والتكنولوجيا في أفريقيا ودعم تشغيل   .0

 ؛م والتكنولوجيا واالبتكارو( صندوق العل0التعليم و )
 

" جهات الخيريةال""القطاع الخاص" و  ودعوةارد استراتيجيات تعبئة المومواصلة ب االلتزام .3

 إلى المساهمة في صناديق التعليم والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار؛

                                                            
 : تشاد، مصر، الجابون، كينيا، مالوي، موريشيوس، ناميبيا، السنغال، سيراليون، تونس.لجنة العشرة11 
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 تعزيز التعليم في أفريقياثانيا. بشأن 

في ، من خالل التعليم والتنمية ألطفالي السنوات التأسيسية األولى لالرفاهية فضمان  تعزيز .4

 ؛المهنيةدهم بشكل أفضل في تعليمهم وفي حياتهم إلعدا مرحلة الطفولة المبكرة

الجنساني واألشخاص ذوي اإلعاقة والشمول المساواة إيجابية لتشجيع إجراءات  تنفيذ  .5

 ؛المحرومة والمجموعات

العلوم  تخصصاتوتقديم الدعم المالي في  الجنسانيةعلى القوالب النمطية  القضاء  .6

ات والنساء لمتابعة المهن العلمية وتنفيذ التدابير للفتي والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالتدريب الجيد في مجال نفي تزويدهالمصاحبة التي تسهم 

 ؛نادة األعمال وتوفير فرص العمل لهالقيادة وريوالتوجيه و

يين اإلقليمي والوطني على المستو ألفريقيا وإدماجهتنفيذ إطار ضمان الجودة واالعتماد تعزيز   .7

ل المهارات والكفاءات عبر لضمان االعتراف بالمؤهالت عبر الحدود وبالتالي تعزيز تنق

 ؛القارة

لمعالجة النقص الكبير في المعلمين المؤهلين  همتنقلتطوير المعلمين واالحتفاظ بهم و تعزيز  .8

 .خاصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات واالبتكار

ي ليكون فنوالفي تغيير العالمة التجارية وتحديث قطاع التعليم والتدريب المهني  ستثماراال .7

ني وتعزيز فالتعليم والتدريب المهني وال، وإنشاء روابط بين الجامعات ومؤسسات مجدياجذاب ا و

الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز تنمية المهارات )بما في ذلك المهارات الرقمية الجديدة( 

 ؛التوظيف قابليةاألعمال والبتكار وريادة وا
 

الموارد البشرية ورأس المال الفكري في الجامعات ومؤسسات البحث عن طريق  بناء قدرات .12

، بما في ذلك قدرة دمغةاألالتدريب بعد التخرج من خالل البرامج التعاونية وتداول ب التعجيل

 ؛المواطنين في المعجر
 

تكنولوجيا  نابرتصاالت بما في ذلك استخدام مومات واالقدرات تكنولوجيا المعل تحسين  .11

؛ إلى التعليم وجودته، لتعزيز الوصول تصاالت في جميع مستويات التعليمالمعلومات واال

، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، وتوليد المعرفة، واالبتكارالبحوثو

 ؛4.2الثورة الصناعية االستفادة من لتحسين الوصول إلى أدوات الكمبيوتر و
 

ودعم يكة، مؤسسات الشرالفي الجامعات األفريقية وغيرها من  ستبصارالقدرة على اال تعزيز  .10

 ؛للبرامج الرئيسيةبناء القدرات في هذا المجال المهم لدعم التخطيط والتنفيذ المستقبلي 
 

في  الباحثات الرائداتوظفين بما في ذلك بتحسين البنية التحتية وزيادة تنمية قدرات الم اللتزاما  .13

 . التحاد األفريقيل 0263 لدعم تنفيذ أجندة يةفريقاألجامعات ال

 إشراك القطاع الخاصشأن بثالثا. 

في مجال التعليم بين القطاعين الخاص والعام شراكات متعددة القطاعات  قامةإ تشجيع .14

التكنولوجيا، وتعزيز ، واحتضان تصنيعلتعاون، والبتكار لتحفيز ااالالعلوم ووتكنولوجيا الو

 ؛سلسلة القيمة، وتمويل الشركات المبتدئة
 

آليات مبتكرة لدعم العلم والتكنولوجيا واالبتكار في أفريقيا مثل اإلعفاءات الضريبية  تطوير  .15

دعم مراكز ، والمنح الدراسية والبحثية، والمنح ت التي تدعم التدريب على التعليمللصناعا

 ؛االبتكار
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والعالمات التجارية  استخدام نظام حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع تشجيع  .16

 ودعمهم. المبتكرينلتحفيز 
 

( بما في ذلك المبتكرون األفريقيونحدث سنوي للشباب األفريقي في مجال االبتكار ) تنظيم .17

 .في أفريقيا التعليم المبتكر

 

 يمالو ،ويجليلونفي  2158نوفمبر  3اعتمد في 
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 مقرر

 ،االستثمار في الصحةحول القيادة األفريقية اجتماع إعالن عن تنفيذ  مرحليال تقريرالبشأن 

 ASSEMBLY/AU/15(XXXIII)  الوثيقة

 :إن المؤتمر

"التزامات بشأن   Assembly/AU/Decl.4(XXXII)االتحاد األفريقيمؤتمر إعالن ستحضر ي .1

عي ن فخامة الذي  "والتضامن العالمي لزيادة تمويل الصحة أديس أبابا نحو المسؤولية المشتركة

 لصحة؛قائد التمويل المحلي ل يامجالرئيس بول كا

 لصحة في أفريقيا؛المحلي لتمويل قائد اللتنفيذ الصادر عن عن ابالتقرير المرحلي  يحيط علما   .0

 الستثمار في الصحة؛احول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن القيادة اإلفريقية بالمفوضية على يشيد  .3

مراكز  إلقامةاالقتصادية اإلقليمية والشركاء على تقديم الدعم المالي والفني موعات المج يطلب من .4

 االقتصادية اإلقليمية؛ة وتتبع مواردها داخل المجموعات تمويل الصحل

ا .5 ا ب المجموعاتيطلب من والدول األعضاء  يحث أيض  شكل االقتصادية اإلقليمية على المضي قدم 

 المحلي تمويلالول اجتماع القيادة األفريقية ح طة الطريق المتفق عليها إلعالنارأسرع في تنفيذ خ

 لصحة في إفريقيا؛ل

امي، رئيس جمهورية رواندا، تقديم جبول كافخامة السيد لصحة، المحلي ل تمويلقائد المن يطلب  .6

المفوضية دعم من  يطلب كذلكو 0201ر في ينايللمؤتمر  تقرير عن التقدم المحرز إلى الدورة العادية

 .القائد في هذا الصدد

- 
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 مقرر بشأن ليبيا والساحل

 

 :إن المؤتمر

 أراضيها وسيادتها؛ الساحل وسالمة ودول ليبيا بوحدة الراسخالتزامه  يؤكد من جديد .0

 ما يلي: يقرر .0

 :بشأن الساحل

منطقة  بووشع حكومات تجاه لموسةالم األفريقي التضامن مظاهر إلبداء الملحة الضرورة على يؤكد .3

 والمؤسسات؛ األرواح تواجه التي التحديات خطورة إلى بالنظر الساحل،

المجموعة االقتصادية  ولجنة الخمسة الساحل بلدان دفاع وزارات مع بالتشاور المفوضية، من يطلب .4

مجلس  وتوكولبر من الصلة ذات لألحكام وفقا المحتمل، النشر حول وضع إطار لدول غرب أفريقيا،

 فريق العمل المشترك المتعدد الجنسيات من تتكون لقوة الجاهزة، األفريقية بالقوة المتعلق السلم واألمن

 ويطلب الساحل؛ في اإلرهابية الجماعات إضعاف زيادة أجل من أشهر،( 6) ستة لمدة جندي 3111

ا  وفي. النشر هذا تكاليف لتغطية المتاحة التمويل خيارات استكشاف الدائمين الممثلين لجنة من أيض 

ا المؤتمر يطلب الوقت نفسه،  الخطوات اتخاذ المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا من أيض 

 وبوركينا والنيجر مالي الذي تعهدت به لدعم أمريكي دوالر مليون 011للتعجيل بصرف مبلغ  الالزمة

 النشر؛ هذا لدعم فاسو

 والخبرة والتدريب، الطوعية، المالية المساهمات خالل من عمتقديم الد على األعضاء الدول يحث .1

 في هائلة تضحيات وال تزال تقدم قدمت التي الخمسة، المشتركة لبلدان الساحل القوة لجهود والمعدات،

 اإلرهاب؛ مكافحة

 ديدالته خطورة مع تتناسب جديدة تدابير اتخاذ واليته، مع تماشيا المتحدة، لألمم األمن مجلس من يطلب .6

 ؛وفي بحيرة حوض تشاد الساحل منطقة في

 تقدر ،0104 - 0101 للفترة عمل أفريقيا لخطة غرب لدول االقتصادية المجموعة باعتماد يرحب .7

 دوالر مبلغ واحد مليار ذلك في بما المنطقة، في اإلرهاب على للقضاء دوالر أمريكي، مليار 003 بمبلغ

 واألمن الدفاع لفائدة قوات التدريب وأنشطة المعدات حيث من عملتقديم الد أمريكي يقوم اإلقليم بتعبئته

 المفوضية رئيس ويناشد االستخباراتية؛ المعلومات تبادل فضال عن اإلقليم، في األعضاء الدول في

 خطة تنفيذ لدعم أفريقيا، غرب لدول االقتصادية المجموعة لجنة مع بالتعاون الالزمة، التدابير اتخاذ

 أفريقيا؛ غرب لدول القتصاديةا المجموعة عمل

ا المنطقة، بلدان مع الوثيق بالتنسيق المفوضية، من يطلب .8  الخمسة، الساحل مجموعة بلدان لجهود ودعم 

 عملية السيما األخرى، التعاون وآليات واألمن للسلم األفريقية المنظومة أطر جميع استخدام زيادة

هيئة ) المشتركة العمليات ومركز باإلرهاب، لخاصةا والبحوث للدراسات األفريقي والمركز نواكشوط،

التجميع المركزي لالستخبارات واالتصال لمنطقة  وحدةو ،(األركان العامة المشتركة لشؤون العمليات
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 مكافحة في اإلجراءاتو التنسيق تعزيز أجل من األفريقية، واألمن دوائر االستخبارات ولجنة الساحل،

 ية؛واإلجرام اإلرهابية الجماعات

 ،0109 نوفمبر 09 في المنعقد األفريقي لالتحاد الوزاري االجتماع عن المنبثق باماكو بإعالن يرحب .9

 تنفيذ إلى المؤتمر يتطلع الصدد، هذا وفي. الطائفية والنزاعات الطبيعية الموارد إلى الوصول بشأن

 اإلعالن؛ في الوارد النحو على العمل خطة

ا يطلب .01  تعزيز لزيادة الالزمة التدابير اتخاذ األساس، هذا وعلى ستعراض،المفوضية إجراء ا من أيض 

 وفعالية بكفاءة بواليتها االضطالع من البعثة تمكين أجل من والساحل، مالي في األفريقي االتحاد بعثة

 الساحل؛ منطقة في

 ليبيا بشأن

 األطراف بين ريةالعسك بالمواجهات يتسم الذي ليبيا، في السائد الوضع إزاء بالغ قلقه عن يعرب .11

 والعسكري السياسي والتدخل النار إلطالق دائم وقف على التوقيع في التأخير بشأن وكذلك الليبية،

 بأكملها؛ األفريقية والقارة والمنطقة للبلد للغاية خطيرا وضعا خلق الذي المستمر الخارجي

ر .10  االشتباكات لجميع حد لوضع بليبياالمعنية  المستوى الرفيعة المختصةاالتحاد األفريقي  لجنة نداء يكر 

 إطار في ليبيا، على كامل أراضي مباشر، بشكل بدعم منها أو المتقاتلة، األطراف جانب من العسكرية

 المشتركة الليبية العسكرية للجنة المستمرة العملية من ينبثق أن يجب الذي النار الدائم إلطالق الوقف

 سويسرا؛ جنيف، في

 لألزمة وليبي دائم حل إيجاد أجل من بذلها تواصل التي الجهود على لليبيا رةالمجاو بالبلدان يشيد .13

 الحالية؛

 األمم ويدعو كان،  أيا   المتحدة، األمم فرضته الذي األسلحة حظر انتهاكات أشكال جميع بشدة يدين .14

 فعاال   تنفيذا   ورصده، الحصار تنفيذ ضمان عن كامل مسؤوليتها لتولي األمن، مجلس خالل من المتحدة،

طبقا  لالتفاق  النار إلطالق دائم لوقف الالزمة الظروف القتال، وتهيئة إلنهاء المبذولة الجهود في إطار

 المؤتمر يؤكدو. ليبيا في لألزمة سلمي حل إلى سيؤدي مما ،المتوصل إليه في سخيرات، المغرب

 بموجب ليبيا في الساري األسلحة ظرلح والدقيق التام االمتثال أجل من المتحدة األمم مع للعمل استعداده

 ؛(0211) 1773 الدولي األمن مجلس قرار

 الجهات جميع قيام على ضرورة ويؤكد ،0202 يناير 17 برلين المنعقد في مؤتمر نتائج يستحضر .15

 تزال ال التي لتدخالتها ودائم فوري حد بوضع ليبيا في وعسكريا سياسيا تتدخل التي الفاعلة الخارجية

 السالم؛ عن وتعرقل عملية البحث وسالمتها أراضي ليبيا ووحدتها دةسيا ضتقو  

 الصلة، ذات والدولية األفريقية والصكوك االتفاقيات مع تمشيا فورية، تدابير اتخاذ ضرورة على يؤكد .16

 جرائم ارتكبت أنها ثبت التي والعسكرية، المدنية وغيرها، الليبية الفاعلة الجهات جميع مساءلة أجل من

 ليبيا؛ في اإلنسان وحقوق للحريات تعتبر انتهاكا أخرى أعمالو حرب
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ر .17  األفريقي لالتحاد التأسيسي القانون في عليه منصوص هو كما األفريقية الجاهزة، القوة أن  ب يُذك ِّ

 الالزم االستعداد وبالتالي الكاملة، التشغيلية القدرة اكتسبت قد مجلس السلم واألمن، وبروتوكول

 دواال، في االتحاد، في القارية اللوجستيات قاعدة على تشغيلط المؤتمر الضوء ل  يسكما . للتشغيل

 لالتحاد السالم دعم أنشطة دعم في مفيدة تكون أن يمكن عسكرية معدات تضم والتي الكاميرون،

رليبيا و في األفريقي  اللجنة أعضاء من مستمد الكونغو، جمهورية برئاسة اتصال، فريق إنشاء يقر 

ومن أي بلد آخر يمكن أن يضيفه رئيس مجموعة  بليبيا المعنية األفريقي لالتحاد المستوى الرفيعة

 لألزمة حل عن البحث في الدولية الجهود تنسيق تعزيز وكذلك السياسية، القيادة لتوفير ،االتصال

 ومستوى والحكومات الدول رؤساء مستوى على االتصال فريق يجتمع السياق، هذا وفي. الليبية

 .الجهود استمرار لضمان وزراءال

 النار إلطالق الدائم وكذلك آفاق الوقف ليبيا، في السائد الخطير واألمني العسكري الوضع إلى بالنظر  .08

 :يلي ما كذلك ريقر   ،بالتعاون مع بلدان الجوار الليبية لألزمة دائم حل إلى السريع بغية التوصل

 عسكرية استطالعية مهمة المتحدة، األمم مع راكباالشت الفور، على األفريقي االتحاد أن يرسل (أ

 في العسكرية األركان لجنة رئيس برئاسة األفريقيين، الدفاع أركان رؤساء تضم ليبيا إلى وأمنية

 ةالخمس إقليم من األقاليم الجغرافية كل من الدفاع أركان رئيس من مجلس السلم واألمن وتتألف

 على المعلومات وجمع الليبية األطراف مع للتشاور المتحدة، األمم موظفي وكذلك األفريقي، لالتحاد

 ، رضاأل

 بالقدرات وتزويده البعثة، مستوى إلى ليبيا في األفريقي لالتحاد الحالي االتصال بمكتب االرتقاء (ب

 االتحاد من أكبر ومشاركة مساهمة ضمان بهدف الالزمة، والعسكرية والدبلوماسية السياسية

  ليبيا، في لألزمة دائم حل إيجاد إلى لراميةا الجهود في األفريقي

 ذات الفرعية التمويل إلى لجنة الممثلين الدائمين ولجانها خيارات تقديم المفوضية رئيس من يطلب أن (ج

 . والتصريح بها فيها للنظر جناح السرعة، الصلة على
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  مرأة األفريقيةعقد المرأة األفريقية الجديد حول اإلدماج المالي واالقتصادي للبشأن 

 

  :إن المؤتمر

تحت موضوع: "نهج القاعدة الشعبية للمساواة  0202-0222بنهاية عقد المرأة األفريقية يحيط علما   .2

 بين الجنسين وتمكين المرأة"؛
 بنتائج إعالن االجتماع الرفيع المستوى حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛يحيط علما  أيضا   .0
 ل المرأة المحدود للتمويل والقيادة ومؤسسات صنع القرار؛وصويالحظ بقلق  .3
ر: .4  يقر 

كعقد لإلدماج المالي واالقتصادي للمرأة  0232-0202عقد المرأة األفريقية الجديد اعتماد  (1)

 األفريقية.
رئيس المفوضية بإعداد طرائق التنفيذ وخارطة الطريق للعقد وأيضا  تقديم الدعم من أجل تكليف   (2)

 ل للعقد ورفع تقرير كل سنتين عن التقدم المحرز إلى المؤتمر.التنفيذ الفعا
- 
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 بشأن استخدام اإلسبانية كلغة عمل لالتحاد األفريقي

 

 :إن المؤتمر

المعتمد في الدورة العادية الرابعة والسبعين لمجلس الوزراء  CM/Dec.45(LXXIV)المقرر  يستذكر .0

، الذي يطلب من منظمة الوحدة األفريقية استحداث اإلسبانية ، في لوساكا، زامبيا0110المنعقد في يوليو 

 كلغة عمل للمنظمة؛

المعتمد في الدورة العادية السابعة عشرة  Assembly/AU/Dec.388(XVII)المقرر  أيضا يستذكر .0

، في مالبو، غينيا االستوائية، الذي يطلب من المفوضية اتخاذ 0100لمؤتمر االتحاد المنعقد في يونيو 

 التدابير الالزمة لتفعيل استخدام اللغة اإلسبانية داخل االتحاد األفريقي، في أقرب وقت ممكن؛ جميع

 اإلسبانية كلغة عمل لتفعيل استخدام الدول األعضاء والمفوضية على اتخاذ كافة التدابير الالزمة يحث .3

 . 0101لالتحاد األفريقي في أجل أقصاه يوليو 
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 مقرر

 المنظومة الدوليةة داخل الترشيحات األفريقي بشأن

 :المؤتمر إن

عن الترشيح  المنظومة الدولية داخل األفريقية الوزارية للترشيحات اللجنة بتقرير علما يحيطألف. 

 في إجراؤها المقرر االنتخابات أثناء، 2131-2125 للفترة الدولية الجنائية المحكمة في قاض   منصب

 دة األمريكية.في نيويورك، الواليات المتح 0202 سبتمبر

للمنظمة العالمية للملكية الفكرية للفترة المدير العام منصب بالمداوالت حول ب.  يحيط علما  أيضا  

 في جنيف، سويسرا. 0202مارس  6و 5أثناء االنتخابات المقرر إجراؤها يومي  2121-2126

ر:  جيم. يقر 

من الدول األعضاء الثالثة ، يطلب الدوليةقاض في المحكمة الجنائية بشأن الترشيح لمنصب  .5

)نيجيريا، رواندا وأوغندا( التشاور على أعلى مستوى بغية التوصل إلى توافق لآلراء بشأن 

ترشيح أفريقي واحد لهذا المنصب ورفع تقرير إلى المجلس التنفيذي من خالل اللجنة الوزارية 

في  0202ثنائةي في مايو للتشرشيحات األفريقية داخل المنظومة الدولية على هامش القمة االست

 جنوب أفريقيا.

للمنظمة العالمية  المدير العاممن جمهورية غانا لمنصب  الدكتور إدوارد كواكوااعتماد ترشيح  .2

 0202مارس  6و 5أثناء االنتخابات المقرر إجراؤها يومي  0206-0202للملكية الفكرية للفترة 

 .في جنيف، سويسرا

ا فاسو على مواصلة المشاورات بشأن منصب قاض في تشجيع جمهورية سيراليون وبوركين .3

بغية االتفاق على ترشيح أفريقي واحد في أجل  0232-0201للفترة المحكمة الجنائية الدولية 

 .0202أقصاه بحلول يوليو 

احترام قواعد إجراءات اللجنة الوزارية للترشيحات األفريقية داخل دعوة الدول األعضاء إلى  .4

مع االستناد إلى المشاورات إظهار روح التضامن والوحدة األفريقية الشاملة، المنظومة الدولية و

 والتوافق من خالل التحدث يصوت واحد في الساحة الدولية.
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 إثيوبيا أبابا، أديس ،0101 فبراير 01-9 االتحاد، لمؤتمر والثالثون ثالثةال العادية الدورة

 إعالن

 :والنازحين داخليا   والعائدين عام الالجئين" 2212 عام حول موضوع 

 "أفريقيا في القسري للنزوح ئمةدا حلول نحو

 االتحادمؤتمر ل والثالثين الثالثة العادية الدورة فيالمجتمعين  ألفريقي،ا االتحاد وحكومات دول رؤساء ،نحن

 ؛0202 فبراير 22و 2يومي  إثيوبيا، أبابا، أديس في األفريقي

 مباسوجو، نجويما أوبيانج تيودورو السيد فخامة ،0222 عام لموضوع األفريقي االتحادبرائد  إذ نشيد

 في القسري للنزوح دائمة حلول تحقيقمن أجل  القيادي ودوره إلدارته ،االستوائية غينيا جمهورية رئيس

 عن هعبيرتو 0222 عام في لها المخطط األنشطة توجيه في لمشاركتهوإذ نعرب عن تقديرنا الكبير  أفريقيا،

 ؛فةالمضي مجتمعاتالو قسرا   النازحين مع تضامنه

 داخليا والنازحين الالجئين تستضيف التي األفريقي االتحاد في األعضاء للدول العميق تقديرنا عن وإذ نعرب

وإذ  القارة في األفريقية اإلنسانية األزمات حل في األفريقية الحلول لتنفيذ جديدة جهود بذل إلى وتدعو بسخاء

 القوي؛ الدولي التعاون من بدعم األفريقيةوحدة ال بروح وفعالة عملية خطوات اتخاذ مواصلة على نشجعها

 االتحادأجهزة و األفريقي االتحاد مفوضية بها قامت التي المختلفة األنشطة ونتائج بمخرجات وإذ نرحب

 مفوضية سيما وال والشركاء، المدني والمجتمع اإلقليمية االقتصادية عاتوالمجمو األعضاء والدول األفريقي

 خطط إلى والدعوة 0222 عام موضوع طريق خارطة إطار في الالجئين، لشؤون يةالسام المتحدة األمم

 لتنفيذها؛ ملموسة عمل

 مع يتماشى بما أفريقيا في القسري للنزوح دائمة حلول إلى والتوصل الجذرية األسباب معالجة أهمية وإذ نؤكد

 المجال في والشركاء األعضاء لالدو وإذ ندعو األفريقي التحادل الصلة ذات والسياسية القانونية األطر

 بعد ما إلى االستجابة نطاق لتوسيع األمامية الخطوط في المستجيبين وكذلك يناإلنمائيالشركاء و اإلنساني

 ؛الطوارئ حاالت في اإلغاثة

 غيرلت المتزايدة اآلثار بسبب تفاقمت التي أفريقيا في اإلنسانية للحالة المتزايدة لتحدياتا كبير وإذ نالحظ بقلق

 هادفعوالتي ت القارة، أنحاء جميع في اإليجابية التطورات من الرغم على الحاالت بعض وفي ،المناخ

 الجذرية األسباب معالجةعلى  األعضاء الدول وإذ نحث السياسي، االستقرار وعدم واإلرهاب اعاتنزال

 المبكرة؛ واالستجابة مبكرال اإلنذار نظم وتطوير تعزيز طريق عن ذلك في بما القسري، لنزوحل الهيكلية

 ومرنة كافية موارد توافر وضمان تحقيق أجل من المسؤوليات لتقاسم فعالة دولية آليات وجود أهمية نؤكد وإذ

 في اإلنسانية واألزمات القسري النزوح يفرضها التي الهائلة التحديات مواجهة في للمساعدة بها التنبؤ ويمكن

 أفريقيا؛
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 اإلنسانية واألزمات القسري للنزوح الجذرية األسباب معالجة على عزمنا ونؤكد نااتحاد برؤية نسترشد وإذ

 :فإننا، واإلقليمية الدولية المعايير مع يتماشى بما

 رئيس مباسوغو، نغويما أوبيانغ تيودوروفخامة السيد  ،0217 عام لموضوع األفريقي االتحاد قائد نناشد .1

 القسري؛ النزوح تحدياتالتصدي ل في األفريقي االتحاد جهود دعم لمواصلة االستوائية غينيا جمهورية
 

 العمل تعبئة خالل من، القارة في المطولة القسري النزوح حاالت لمعالجة الالزمة اإلجراءات نتخذ  .0

 ؛0202 عام موضوع سياق في وخاصة الفعال السياسي
 

 االتحاد قائد مع كثب عن عمللل والمفوضية اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدولدعو ن .3

 في ،إفريقيا في اإلنساني الوضع حول المستوى رفيع قاري مؤتمر عقدل ،0217 عام لموضوع األفريقي

 البنادق؛ سكاتبشأن إ 0202لعام  األفريقي االتحاد بموضوعمع ربطه  ،االستوائية غينيا ماالبو،
 

 0227 لعام األفريقي االتحاد اتفاقية على السودان وجنوب والصومال االستوائية غينيا تصديقب رحبن .4

الدول وبعد  توقع لم التي 15الـ األعضاء الدولندعو و ،ومساعدتهم أفريقيا في داخليا النازحين لحماية

ا ندعوو. بذلك للقيام االتفاقيةإلى  بعد تنضم/  تصدق لم التي 06الـ  لم التي 10الـ األعضاء الدول أيض 

 متنظ التي 1767 لعام ةاألفريقي الوحدة منظمة اتفاقية إلىتنضم بعد /  تصدق لم التي 7الدول الـو توقع

 ؛أن تقوم بذلك فريقياأ في الالجئين لمشاكل المحددة الجوانب
 

 الملحق البروتوكول مشروع استكمال على القانونية والشؤون لعدلل المتخصصة الفنية اللجنة نحث .5

 على والقضاء الجنسية في للحق المحددة الجوانب بشأن والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي بالميثاق

األفريقي لبحثه  االتحاد لمؤتمر نيوالثالث الرابعة العادية الدورةوتقديمه إلى  أفريقيا في الجنسية انعدام

 ؛واعتماده
 

 عام موضوع أنشطة سياق في تقديمها تم التي والتوصيات التعهدات تنفيذ على األعضاء الدول نحث  .6

تهيئة : البنادق إسكات" حول 0202 عام موضوع مع أقوى روابط إقامة خالل من ذلك في بما، 0217

 ؛"فريقيالتنمية أ مواتيةظروف 
 

 والوئام المصالحة ضمان بهدف للسالم وطنية تحتية بنى إنشاء أو/  و تعزيز إلى األعضاء الدول ندعو .7

 مثل الضعيفة االجتماعية للفئات المحددة اجاتاالحتي تلبية، والدولة بناء عملية في والتماسك االجتماعي

 والفعالة؛ الكاملة مشاركتهم وضمان السن وكبار والمعوقين والشباب واألطفال النساء

 ،بالكوارث المتصل النزوح بشأن الوطنية نظمها لتعزيز تدابيرال اتخاذ على األعضاء الدول نشجع .8

 اإلقليمية واالستراتيجية ،سينداي إطار مع يتماشى بما المبكر واإلنذار ،منها والحد الكوارث ومخاطر

 للفترة الكوارث مخاطر من للحد سينداي إطار لتنفيذ العمل وبرنامج ،الكوارث مخاطر من للحد األفريقية

 أفريقيا؛ في 0131 - 0101

 الضارة باآلثار المرتبط النزوح من الحد إلى تهدف مستدامة آليات وضع األعضاء الدول من نطلب .9

التوجيه بشأن  تقديم المفوضية من كذلك طلبون المناخ؛ وتغير القاسية الطقس وأنماط البيئي دهورللت

 سياق في 0119 لعام األفريقي لالتحاد كمباال واتفاقية 0969 لعام األفريقية الوحدة منظمة اتفاقية تطبيق

 المناخ؛ بتغير المرتبط النزوح
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لمساهمة في الجهود المنسقة وتمكين النازحين داخليا  بطلب من الدول األعضاء، با المفوضية، نكلف .01

والالجئين من االختيار الحر والمدروس بين العودة واإلدماج الداخلي وإعادة التوطين، طبقا للصكوك 

  القانونية األفريقية والدولية ذات الصلة.

تعمل  أن ضمان على والشركاء والمفوضية اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول نحث .00

 وإعادة ،والسلم الحكم بين العالقةعلى تعزيز  القسري النزوح معالجة آلياتو استراتيجياتو سياسات

 المعنية الفاعلة الجهات جميع من طلبنو ،المناخ وتغير والتنمية انتهاء النزاعات، بعد واالنتعاش اإلعمار

 داخليا؛ والنازحين نيجئالال فيهم بمن ،المتضررين للسكان الفعالة المشاركة ضمان

ا نحث .00  على والشركاء األفريقي االتحاد ومفوضية اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول أيض 

 الهائلة التحديات مواجهة في للمساعدة بها للتنبؤ قابلةالوالتي تتسم بالمرونة  كافيةال مواردال فراتو ضمان

 السنوات متعددال المرن التمويل وتيسير ،إفريقيا في نسانيةاإل واألزمات القسري النزوح يطرحها التي

 اإلنسانية التنمية؛ المساعدة بين العالقة معالجةل الطوارئ حالة يتخطى اإلغاثة في الذي

 في األعضاء الدول مع والتفاعل لتشاورعلى ا المصلحة وأصحاب األفريقي االتحاد مفوضية نحث .03

 التي العمليات عن طريق ثالثة بلدان في رعاياها إعادة توطين يتم أن المقرر من التي األفريقي االتحاد

 فيها؛ طرف ا المفوضية تكون

 السلبية اآلثار من تخفيفلل األفريقية البلدان علىالمفروضة  الدولية للعقوبات الفوري الرفع إلى ندعو .04

 .اإلنسانية ألزماتالمترتبة على ا
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 القاهرة إعالن 

 فريقياأوسي في التهاب الكبد الفير حول

 

 االتحاد لمؤتمر والثالثين الثالثة العادية الدورة في المجتمعين األفريقي، االتحاد وحكومات دول رؤساء ،نحن

 االتحاد في األعضاء للدول وزراء إعالن نعتمد ، 0202 فبراير 22 إلى 2 من ، إثيوبيا ، أبابا أديس في

 0 و 2 في مصر، القاهرة، في المنعقد اجتماعهم عن لصادرا ، المخدرات ومكافحة والسكان للصحة األفريقي

 ومكافحة والسكان الصحة في المتخصصة الفنية للجنة الثالثة العادية الدورة بمناسبة ، 0222 أغسطس

 (.المرفق النحو على)  المخدرات
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  بشأنعالن اإل

 فريقياأالتهاب الكبد الفيروسي في  حول

 المخدراتومكافحة  والسكان للصحة  المتخصصة لفنيةا للجنة الثالثة العادية الدورة

 2212أغسطس  2 -يوليو 22

 

للجنة الفنية االجتماع الثالث في  شاركينفريقي، المفي الدول األعضاء في االتحاد األ وزراء الصحة نحن،

 2و 1، يوميالقاهرة، جمهورية مصر العربيةالمخدرات، في  ةالمتخصصة للصحة والسكان ومكافح

زيادة التمويل المحلي للتغطية  موضوع " األفريقي تحت مفوضية االتحادبدعوة من  2019 أغسطس

والنازحون  والعائدون فيهم الالجئون بمن-األفريقيينالصحية الشاملة واألمن الصحي لجميع المواطنين 

روسي ومكافحته في استعرضنا التقدم المحرز والتحديات المتعلقة بالوقاية من التهاب الكبد الفيإذ "، داخليا

 أفريقيا؛

( بشأن تسريع XXIII) Assembly/AU/14)مقرر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي ب نذكرإذ و

 مراضاإليدز والسل والمالريا والتهاب الكبد الفيروسي، فضال عن األحول التنفيذ الفعال اللتزامات أبوجا 

 ؛األخرى

( الصادرين في عامي WHA67.6و WHA63.18مية )قراري جمعية الصحة العالب نذكر أيضا   وإذ

كمشكلة صحية عامة وضرورة قيام الحكومات بشأن االعتراف بالتهاب الكبد الفيروسي  2014و 2010

العالمية لقطاع الصحة بشأن  واالستراتيجيةالتهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعالجه؛  انتشاروالسكان بمنع 

التي تدعو إلى القضاء على التهاب الكبد الفيروسي كتهديد للصحة  0201 – 0216التهاب الكبد الفيروسي 

 WHA 69.22، المعتمدة بموجب القرار 2030العامة بحلول عام 

من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى مكافحة التهاب الكبد إلى جانب  3.3الهدف ب نذكر كذلكوإذ 

 السل والمالريا؛ القضاء على وباء فيروس نقص المناعة البشرية و

لمم يضمع ملييون شيخص مين سيكان أفريقييا وميع ذليك  75التهاب الكبد يصييب حالييا وإذ نالحظ مع القلق أن 

مممن بممين هممذه البلممدان  3لتهمماب الكبممد، ولممم تمممول سمموى وطنيممة بشممأن ابلممدا أفريقيمما خطممة اسممتراتيجية  18سمموى 

   في هذا الصدد؛ قطرية اخطط

 تقممد ازداد (جمميم) و (بمماء)التهمماب الكبممد الفيروسممي عممن دد الوفيممات الناجمممة أن عمم وإذ نالحييظ أيضييا مييع القلييق

آثمار سملبية كبيمرة علمى الصمحة والتنميمة االجتماعيمة ومما ترتمب علمى ذلمك ممن  ،2000منذ عمام  % 31بنسبة 

 واالقتصادية؛

الشماملة ممن أن إدراج اختبمار وعمالج التهماب الكبمد الفيروسمي إلمى حزممة طموحمة للتغطيمة الصمحية بم نقروإذ 

وتحسين سنوات الحياة الصمحية  % 5، مع خفض الوفيات بنسبة % 1شأنه أن يزيد من استخدام الموارد بنحو 

  فوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة؛جني مما يؤدي إلى  % 10بنسبة 

؛ وكمذلك أن االسمتثمار فمي القضماء علمى التهماب الكبمد الفيروسمي يتطلمب تعزيمز المنظم الصمحيةب أيضا نقروإذ 

 ضمان توافر موارد مالية كافية ومستدامة وموارد بشرية مدربة ومحفزة للقيام بأنشطة خاصة بالتهاب الكبد؛
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بأن المنافسة العامة، بما فمي ذلمك إنتماج األدويمة فمي أفريقيما، قمد خفضمت بشمكل كبيمر سمعر األدويمة  وإذ نرحب

في بعض الحاالت إلمى أقمل ممن  فيروسي )جيم(بد الالمضادة للفيروسات التي تستخدم مباشرة لعالج التهاب الك

 ؛دوالر أمريكي للشخص الواحد للعالج الكامل 122

فمي مكافحة التهاب الكبد، المذي يعتبمر التحمدي الرئيسمي للصمحة العاممة  فيالتقدم المحرز في مصر ب شيدنوإذ 

المذي حققتمه تكمرار همذا النجماح ، من خالل استخدام المموارد الوطنيمة وإشمراك الشمركاء المدوليين، ويمكمن البلد

 دولة أفريقية واحدة في جميع البلدان األفريقية.

 بما يلي:بموجب هذا نلتزم جماعيا  وفرديا  

مدير برنمامج معنمي بالتهماب  القيادة الحكومية لالستجابة اللتهاب الكبد وتعيين مسؤول تنسيق/ ضمان  .1

ئم ممع إتاحمة المموارد الكافيمة لضممان التنسميق الكبد رسميا ، ويفضل أن يكون ذلك في إطمار برنمامج قما

 ؛الفرعي الوطنيوالوطني 

التهمماب الكبممد باسممتخدام إطممار العمممل لمنممع التهمماب الكبممد الفيروسممي فممي أفريقيمما بشممأن برنممامج ال تنفيييذ .0

  ومعالجته، كمساهمة في تحقيق وضمان التغطية الصحية الشاملة؛ توفير الرعاية بشأنهو

التهاب الكبد الفيروسي مع تخصيص ميزانية لها، وضمان إدراج وطنية بشأن خطة استراتيجية إعداد  .3

التهمماب الكبممد فممي الخطممة الصممحية الوطنيممة األوسممع نطاقمما ، مممع تحديممد األهممداف الخمماص ب البرنممامج

بممرامج الواألولويممات، واعتممماد نهممج للصممحة العامممة، وتعزيممز أوجممه التممآزر والممروابط مممع غيرهمما مممن 

 2030( وأجنممدة 0232-0216ا يتماشممى مممع االسممتراتيجية الصممحية ألفريقيمما )األمراض بمممالخاصممة بمم

   ؛تنمية المستدامةلل

قوي للمعلومات والمراقبة االستراتيجية اللتهاب الكبد الفيروسي لضمان إدماج المؤشمرات  نظام إقرار .4

   القارية؛األساسية في نظم المعلومات الصحية الوطنية لتحسين تخطيط ورصد االستجابة الوطنية و

 الوطنيممة الصممحة خطممة مممع تتماشممى الفيروسممي الكبممد وطنيممة بشممأن التهمماب اسممتراتيجية خطممة إعييداد .5

 للتنمية المستدامة؛  0232وأجندة ( 0232-0216)واالستراتيجية الصحية األفريقية 

تسمجيل و ،للمعمايير الدوليمة أدوية التهاب الكبمد الفيروسمي )باء(و)جيم(وفق ماآليات عملية تسجيل  توحيد .6

 ؛متطلبات معايير التصنيع الجيدة للقارة األفريقيةالمنتجة لها طبقا لالشركات المصنعة و

لوقايمة االجتماعي والسملوكي، بمما فمي ذلمك االتغير بشأن التهاب الكبد الفيروسي وتعزيز  زيادة الوعي .7

العمالمي اللتهماب الحتفمال بماليوم السكانية والسعي إلى الحصول على الرعاية الالزممة واالتصماالت وا

يوليممو مممن كممل عممام، مممن خممالل تنظمميم فعاليممات رفيعممة المسممتوى يشممارك فيهمما القممادة  28الكبممد فممي 

  المحلية؛ والمناصرون والمجتمعاتالسياسيون 

شمامل أحمادي  واسمتحداث لقماحفمي إطمار التحصمين الموطني  (بماء)استخدام لقماح التهماب الكبمد تعزيز   .8

 ؛من األم إلى الطفل)باء( ال فيروس التهاب الكبد الجرعة عند الوالدة لمنع انتق
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فرص الحصول على الرعاية والعالج المضاد للفيروسات لألشخاص المصابين بعدوى التهماب  توفير .7

الكبممد الفيروسممي المممزمن )بمماء( و)جمميم(، وضمممان تمموفير الممموارد الماليممة المحليممة الكافيممة والممموارد 

 لى المدى القصير والمتوسط؛البشرية المدربة من أجل منع الوفيات ع

 مرضممىحصممول عيممق الكبممد )بمماء( الممذي ي مممن التهممابعممدم المسمماواة فممي الرعايممة والعممالج  معالجيية .12

ممع تموفير إمكانيمة ، لمنقمذ للحيماةاتينووفموفير األساسمي دواء  علمىالعمدوى  أحادي الفيروسي الكبد التهاب

فمي نفمس  التهماب الكبمد )بماء( البشمرية/الوصول المجاني فقط للمرضى المصابين بفيروس نقص المناعمة 

المباشر المضاد الفيروسات لجميمع المرضمى المذين  الجوتوسيع نطاق العاستحداث باإلضافة إلى  .الوقت

 ؛يعانون من التهاب الكبد )جيم(

تدابير الوقايمة ممن العمدوى ومكافحتهما فمي جميمع مراكمز الرعايمة الصمحية، وبيئمات  ومساندةتعزيز  .11

وتيسير الحصمول علمى الرعايمة للسمكان  ، وضمان المشورة وإقامة الروابط بالرعاية،خدمات نقل الدم

ر لألشممخاص الممذين يتعمماطون اضممرالرئيسمميين والضممعفاء، بممما فممي ذلممك الخممدمات الشمماملة للحممد مممن األ

 المخدرات بالحقن؛

جميممع الشممركاء وتشممجيع الشممراكات بممين القطمماعين العممام والخمماص، بممما فممي ذلممك شممركات مناشييدة  .10

في جهودها الراميمة إلمى تعبئمة  لدعم تنفيذ هذا اإلعالن والتآزر دالنية،يتصنيع األدوية والشركات الص

الجودة بأسمعار معقولمة ممن أجمل تعزيمز  ذاتتوفير األدوية والتشخيصات ، والموارد الوطنية والدولية

  التهاب الكبد الفيروسي؛بشأن البرامج الوطنية 

تراتيجيات الراميمة إلمى خفمض التكماليف وإزالمة الحمواجز الماليمة لممن في االسم يةإلى الشمول الدعوة .13

 ؛من التهاب الكبد الفيروسي، من خالل الشراء بالجملةوالعالج لوقاية ايحتاجون إلى خدمات 

لقاحمات بطريقمة موحمدة وفق ما ألعلمى معمايير الجمودة ممن الالمنظممات الدوليمة لمدعم شمراء  العمل ميع .14

 ؛منظمة الصحة العالمية المصادر المعتمدة من قبل

المرضمى المنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية والمجتمع الممدني وشمبكات منظممات  إشراك .15

 ؛والمجتمعي سيصعيد السياالالناشطين في دعم الدعوة على 

 ؛الفعالة والمواد الخامالمتطورة ولمكونات الصيدالنية لاإلنتاج المحلي  تعزيز .16

معتممدة يمية لمنظمة الصحة العالمية علمى المنتجمات المؤهلمة مسمبقا  أو تلمك الالموافقة التنظب التعجيل .17

منهجمي لتعزيمز السملطات التنظيميمة أسملوب اعتمماد إلمى جانمب السلطات التنظيمية الصمارمة، من قبل 

 الوطنية والخبرة في أفريقيا؛

ووكالممة  ة منهمما،مفوضممية االتحمماد األفريقممي، والمركممز األفريقممي لمكافحممة األمممراض والوقايمم دعييوة .18

إلمى تنميمة  وكمذلك الشمركاء اآلخمرين فمي التنميمة، ومنظمة الصمحة العالميمة، التنمية لالتحاد األفريقي،

البحموث التشمغيلية؛ فضمال سمهيل ، وتلالسمتجابة واالبتكمار ولويماتاألقدرات الدول األعضاء، وتحديمد 

 برات في تنفيذ هذا اإلعالن؛من أجل تبادل الخ والجنوب عن تعزيز وتشجيع التعاون بين الجنوب

إشممراك جميممع أصممحاب وكالممة االتحمماد األفريقممي إلممى و أيضييامفوضممية االتحمماد األفريقممي  دعييوة  .17

التنميممة والمجتمممع المممدني والقطمماع الخمماص بممما فممي ذلممك فممي  ن فمميهم الشممركاءبممم ،المصمملحة المعنيممين
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تصمنيع األدويمة ألفريقيما  فمي إطمار خطمة الشمركات الصميدالنيةو مصنعو أدوية واألدوات التشخيصمية

 ؛دعم تنفيذ هذا اإلعالنمن أجل 

األدويممة إتاحممة لتعبئممة الممموارد، و اجهودهممم إلممي زيممادة كييذلك الشممركاء وشممركات التصممنيع  دعييوة .02

الجودة بأسعار معقولة، وتأمين استثمارات إضمافية لتعزيمز البمرامج الوطنيمة  أدوات التشخيص عاليةو

 ؛التهاب الكبد الفيروسيمكافحة ل

تنفيذ هذا اإلعالن وتقديم  إلى متابعة مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية دعوة أخيرا .01

 .تقرير إلى اللجنة الفنية المتخصصة
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 إعالن بشأن

 الموقف األفريقي المشترك بشأن مقاومة مضادات الميكروبات

 

 االتحاد لمؤتمر والثالثين الثالثة العادية الدورة في المجتمعين األفريقي، االتحاد وحكومات دول رؤساء ،نحن

  0202 فبراير 22 إلى 2 من إثيوبيا، أبابا، أديس في

 التنمية أهداف تحقيق تهدد حيث ، للتنمية تحدي ا تمثل الميكروبات مضادات مقاومة أن من القلق يساورنا اذ

 البيولوجي والتنوع ، والبحرية ، ريةالب الحيوانية والصحة اإلنسان بصحة المتعلقة ، 0263 وأجندة المستدامة

 بنحو يقدر ما إلى المخدرات مقاومة وتؤدي والجوع؛ والفقر، ، النظيفة والمياه ، اإليكولوجية والنظم

 معدل عنها ينتج فقد ، الحالية االتجاهات استمرت وإذا ، العالم مستوى على عام كل وفاة حالة 722222

 العالمي الناتج من دوالر تريليون 222 من أكثر وفقدان سنويا   وفاة الةح ماليين 22 من أكثر األطفال وفيات

 ؛ 0222 عام بحلول

ا وإذ يساورنا القلق  الميكروبات مضادات إلى الوصول إمكانية إلى يفتقرون األفريقيين من العديد ألن أيض 

 سنوي ا؛ منها الوقاية يمكن التي والوفيات األمراض ماليين إلى يؤدي مما الجودة، عالية

 الوطنية العمل خطط وقياس وتنفيذ وتمويل إعداد ضمان في تحديات تواجه األعضاء الدول أن ندركوإذ 

ا تشمل الخطط وأن الميكروبات بالكامل، مضادات بشأن  وأنها القطاعات، جميع وتغطي للصحة واحد ا نهج 

 العالية؛ لتنميةا أولويات من وغيرها واالقتصادية، الشاملة الصحية الرعاية في مدمجة

 وزراء اجتماع عن الصادر الميكروبات مضادات مقاومة بشأن المشترك األفريقي الموقف نعتمد .2

 القاهرة، في المنعقد األفريقي، االتحاد في األعضاء الدول في المخدرات ومكافحة والسكان الصحة

 للصحة المتخصصة الفنية للجنة الثالثة العادية الدورة بمناسبة ،0222 أغسطس 0- 2 مصر في

 (.المرفق النحو على) المخدرات ومكافحة والسكان
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 عالن بشأناإل

 الموقف األفريقي المشترك بشأن مقاومة مضادات الميكروبات

 المخدراتومكافحة  والسكان الصحة في المتخصصة الفنية للجنة الثالثة العادية الدورة

 2212أغسطس  2 -يوليو 22

 

ستراتيجيات، والتوجيهات الصادرة عن المنظمات الدولية، والمنظمات الحكومية االلتزامات، واالب إذ نذكر

الدولية، والدول األعضاء فيما يتعلق بمقاومة مضادات الميكروبات وااللتزامات على أعلى مستوى التي أبداه 

 ، بما في ذلك:األفريقيينرؤساء الدول والحكومات األفريقية لتحسين صحة 

 لتي نصبوا إليها، أفريقيا ا0263خطة  •

 0232-0216استراتيجية الصحة األفريقية،   •

 0232-0218االستراتيجية األفريقية لصحة الحيوان،  •

إطار عمل المراكز األفريقية من أجل مكافحة األمراض لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات   •

(0218-0203) 

 (0217ي أفريقيا )إعالن رؤساء الدول بشأن تسريع تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ف •

ة بشأن مقاومة مضادات اإلعالن السياسي لالجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحد •

 (0216) الميكروبات

 للتنمية المستدامة 0232خطة  •

 إطار عمل مضادات الميكروبات لعمل فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت •

 شأن مقاومة مضادات الميكروباتخطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية ب •

 خطة عمل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات  •

 استراتيجية المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات •

 (0225اللوائح الصحية الدولية ) •

 لمحلي للصحةإعالن أبوجا وسجل األداء األفريقي بشأن التمويل ا •

 ة التجارة الحرة القارية األفريقية منطق  •

بأن التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات تتطلب باتخاذ إجراءات من قبل ا لحكومات، والمنظمات  وإذ نقر

الدولية، والقطاع الخاص، واألوساط األكاديمية، والمجتمع المدني، عبر قطاعات الصحة البشرية والحيوانية 

ء تنفيذ أجهزة االتحاد األفريقي لبرامج التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، بما في ذلك والبيئة؛ وبد

والمكتب األفريقي المشترك المعني بموارد الثروة  والوقاية منها، المركز األفريقي لمكافحة األمراض

،  فريقي للصحة النباتيةوالمجلس األوالمركز األفريقي للقاحات البيطرية،  حيوانية التابع لالتحاد األفريقي،ال

 والحملة األفريقية الستئصال ذبابة التسي تسي وداء  المثقبيات.
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أن مضادات الميكروبات هي موارد يتقاسمها البشر من أجل صالح البشرية، والحيوانية، والنباتية،  وإذ ندرك

العالجات القائمة غير فعالة  والتزايد العالمي للكائنات الحية المقاومة لمضادات الميكروبات، بما يهدد بجعل

 ضد العديد من االصابات.

أن ظهور مقاومة مضادات الميكروبات يتسارع من خالل االستخدام غير المالئم لعوامل وإذ ندرك أيضا  

 مضادات الميكروبات في البشر، والحيوانات، والنباتات والبيئة، بما في ذلك:

 العالج الذاتي للمرضى من قبل أشخاص عاديين •

 إلدارة غير المحددة لألشخاص المرضى من قبل مقدمي الرعاية الصحية وغيرهما •

 التوزيع في البيئة بغرض تحسين غلة المحاصيل •

 اإلضافة إلى األعالف لتعزيز النمو في تربية الحيوانات الموجهة لالستهالك الغذائي •

البحث والتطوير بشأن مضادات بأن مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات مهدد بالثغرات في  وإذ ندرك كذلك

 الميكروبات الحديثة، والتطعيمات، والتشخيص، وأدوات إدارة المياه، وغيرها من التدخالت.

بأنه يمكن زيادة تضخيم ظهور مقاومة مضادات الميكروبات عن طريق استخدام مضادات  وإذ نأسف

العدوى الموجودة وقد تساعد في اختيار الميكروبات غير المستوفية للمعايير أو المغشوشة، التي تعوق عالج 

 سالالت مقاومة مضادات الميكروبات.

بأن تسارع انتقال مقاومة مضادات الميكروبات عن طريق عدم كفاية الوقاية من العدوى  وإذ نأسف أيضا  

كتيريا مقاومة مضادات ومكافحتها في مرافق الرعاية الصحية، وعن طريق تلوث اإلمدادات الغذائية بب

، وعن طريق إعاقة الحصول على مياه الشرب، ومن خالل القيود المفروضة على برامج الوقاية يكروباتالم

 للصحة العامة، بما في ذلك التحصين، والصرف الصحي، والصحة الجنسية.

من أن مقاومة مضادات الميكروبات يمثل تحديا  للتنمية، ويهدد تحقيق أهداف التنمية  وإذ يساورنا القلق

، فيما يتعلق بصحة اإلنسان، واألحياء المائية، والبحرية، 0263امة، وخطة االتحاد األفريقي لعام المستد

والبرية، والتنوع البيولوجي، والنظم اإليكولوجية، والمياه النظيفة، والفقر، والجوع؛ وتسبب مكافحة 

ستمرت االتجاهات الحالية الى  خالة وفاة سنويا  علي الصعيد العالمي، وإذا ا 722,222المخدرات ما يقدر بـ 

ماليين حالة وفاة سنويا ، وتصل خسائر  12هذا النحو، قد ينجم عن مقاومة مضادات الميكروبات أكثر من 

 تريليون دوالر أمريكي سنويا . 122إلى أكثر من  022للناتج العالمي بحلول عام 

الوصول إلى النوعية العالية من مضادات من  يعانوناألفريقيين بأن العديد من وإذ يساورنا القلق أيضا  

 الميكروبات، مما يؤدي إلى الماليين من األمراض وحاالت الوفيات سنويا  التي يمكن تجنبها.

بأن الدول األعضاء تواجه تحديات في ضمان أن خطط العمل الوطنية المتعلق بمقاومة وإذ نحيط علما  

مويلها، وتنفيذها، وقياسها، وأن هذه الخطط تشمل مفهم مضادات الميكروبات يتم تطويرها بشكل كامل، وت

نهج صحة واحدة وتغطي جميع القطاعات، وأن الخطط الرئيسية هذه يتم دمجها في الرعاية الصحية الشاملة، 

 والتنمية االقتصادية، وغيرها من األولويات اإلنمائية العالية.

 ما يلي:نوصي إلى الدول األعضاء باالتحاد األفريقي بالقيام ب

وضع السياسات، وتنفيذ البرامج، والتمويل، وتدريب الموارد البشرية لتحسين رصد مقاومة مضادات  -1

 الميكروبات ، بما في ذلك:

التي أجريت على اإلنسان، والحيوانات والنباتات للكائنات الحية  تزيادة عدد االختبارا -أ

 الميكروبات؛الدقيقة المقاومة لمضادات 
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مع ضمان برامج الجودة واالعتماد  اتت التشخيص للبشر والحيوانزيادة نسبة مختبرا -ب

 الدولي؛

زيادة عدد المختبرات الوطنية التي تقوم بإجراء المراقبة الوبائية لمقاومة مضادات   -ج

 الميكروبات باستخدام البروتوكوالت المعيارية؛

ميكروبات مواصلة جمع، وتحليل، واإلبالغ عن، ونشر البيانات حول مقاومة مضادات ال -د

واستخدام مضادات الميكروبات لمسببات األمراض ذات األولية العالية لوكاالت االتحاد 

األفريقي ذات الصلة والمنظمات الدولية، مثل التعاون الثالثي بشأن مقاومة مضادات 

 الميكروبات؛ 

ومة مضادات وضع السياسات، وتنفيذ البرامج، والتمويل، وتدريب الموارد البشرية لتأخير ظهور مقا -0

 الميكروبات ، بما في ذلك:

منظمة الصحة  المصنفة من قبلتقييد مبيعات أدوية مضادات الميكروبات دون تذكرة طبية   -أ

از’’و‘‘ المراقبة’’العالمية   ؛ ‘‘اإلْحتِر 

زيادة نسبة مقدمي الرعاية الصحية الذين يتقيدون بالمبادئ التوجيهية باالستخدام الحذر   -ب

 ات؛لمضادات الميكروب

زيادة نسبة األطباء البيطريين ومنتجي األغذية الذين يلتزمون بالمبادئ التوجيهية باالستخدام  -ج

الحذر لمضادات الميكروبات، بما في ذلك االستخدام اآلمن للممارسات الزراعية )على 

سبيل المثال، التغذية الجيدة، والتطعيمات، والسالمة البيولوجية، واألمن البيولوجي( ووقف 

 يع استخدامات مضادات الميكروبات ذات األهمية من الناحية الطبية لتعزيز النمو؛جم

 الحد من توافر وبيع مضادات الميكروبات غير المستوفية للمعايير والمغشوشة. -د

وضع السياسات، وتنفيذ البرامج، والتمويل، وتدريب الموارد البشرية للحد من انتقال مقاومة مضادات  -3

 ي ذلك:الميكروبات ، بما ف

زيادة نسبة مرافق الرعاية الصحية التي تنفذ برامج لمكافحة العدوى والوقاية منها وبرامج   -أ

 اإلشراف على مضادات الميكروبات؛

زيادة توافر وبيع المنتجات الحيوانية والمحاصيل المنتجة باالستخدام الحذر لمضادات  -ب

 الميكروبات؛

مرافق الرعاية  تطهيرالصرف الصحي، وزيادة فرص الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، و -ج

 الصحية، والمزارع، والمدارس، واألسر المعيشية، واألوساط المجتمعية؛

 زيادة التوافق مع المعايير الدولية من أجل إدارة النفايات البشرية، والحيوانية، والصناعية.   -د

فيف من األضرار الناجمة وضع السياسات، وتنفيذ البرامج، والتمويل، وتدريب الموارد البشرية للتخ -4

 عن مقاومة مضادات الميكروبات ، بما في ذلك:

زيادة عدد مرافق الرعاية الصحية مع اختبارات تشخيصية ذات جودة عالية للعدوى  -أ

 ومقاومة مضادات الميكروبات ؛

 الحد من توافر واستخدام االختبارات واإلمدادات التشخيصية غير المستوفية للمعايير؛ -ب
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مقدمي الرعاية الصحية، واألطباء البيطريين، ومرافق الرعاية الصحية زيادة نسبة  -ج

الملتزمون بالمبادئ التوجيهية في معالجة المعرضين سريعي التأثر بعدوى مقاومة 

 مضادات الميكروبات في البشر والحيوانات؛

المستمرة+ والوصول إلى مضادات الميكروبات األساسية التي تم  اتالحفاظ على اإلمدام -د

 مان جودتها.ض

 إنشاء وتعزيز فرق العمل الوطنية التي تمثل الوكاالت البشرية، والحيوانية، والنباتية، والبيئية. -5

 الميكروبات.وضع أو تنقيح، أو تمويل، ورصد خطط العمل الوطنية لمقاومة مضادات  -6

قاومة إشراك منظمات المجتمع المدني، ووسائط اإلعالم، وعامة الجمهور لتعزيز الوعي وفهم م -7

 الميكروبات.مضادات الميكروبات وتقديم الدعم لبرامج مكافحة مقاومة مضادات 

 االقتصادية اإلقليمية بما يلي:المجموعات نوصي 

 مواءمة تنظيم العوامل المضادة للميكروبات المستخدمة في البشر والماشية. -1

لميكروبات واستخدام مواءمة بروتوكوالت لتسجل، وتحليل، وتقديم تقارير عن مقاومة مضادات ا -0

 مضادات الميكروبات.

 مفوضية االتحاد األفريقي أن تقوم بما يلي: مننطلب 

القيام بتشكيل كامل، وتمول، وتدير، فرقة عمل تابعة لالتحاد االفريقي معنية برصد، ومراجعة،  -1

وتنسيق، ووضع سياسات عامة ذات صلة بمقاومة مضادات الميكروبات مع تمثيل جميع الوكاالت 

 ذات الصلة بمفهوم نهج صحة واحدة للصحة البشرية، والحيوانية، والنباتية والبيئية.

حشد التأييد للدول األعضاء، والجماعات االقتصادية اإلقليمية، والمنظمات األخرى ذات الصلة إلى  -0

اعتماد سياسات عامة وقوانين تمكينية على المدى الطويل للوقاية من ومكافحة مقاومة مضادات 

 يكروبات.الم

تقديم وتطوير دعم الموارد البشرية فيما بين وكاالت االتحاد األفريقي المعنية بالصحة البشرية،  -3

 الميكروبات.والحيوانية، والنباتية، والبيئية للوقاية من ومكافحة مقاومة مضادات 

اد االفريقي عقد اجتماع واحد رفيع المستوي على األقل سنويا  بالتزامن مع انعقاد مؤتمر قمة االتح -4

الطالع الدول األعضاء على التقدم المحرز في مجال الوقاية والمكافحة وحشد التأييد إلحراز تقدم 

 مطرد.

العمل مع الجامعات والمؤسسات البحثية األفريقية لتعزيز االبتكارات في، وتطوير أدوات جديدة   -5

مين مستقبل مقاومة مضادات لمضادات الميكروبات، واللقاحات، والتشخيص، وإدارة النفايات لتأ

 الميكروبات والتأكد من أن الجميع يسير في نفس الركب.

تعزيز االتحاد األفريقي ليصبح صوتا  واحدا  ومؤثرا  في الحوكمة العالمية والمساءلة في مقاومة  -6

 مضادات الميكروبات.
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  إعالن
  األفريقي العالمي التراث صندوق بشأن

 فبراير 9 في والثالثين الثالثة األفريقي االتحاد ي قمةف المشاركين اتوالحكوم الدول رؤساء ،نحن 

 :إثيوبيا أبابا، أديس في 0101

 العالميمة السماحة علمى بالقمارة للتعريمف أساسميا رصيدا يمثل والمتنوع الغني األفريقي التراث أن نعلن .0

 ؛ أفريقيا في والسالم والتكامل المستدامة التنمية وبناء

 لالتحمماد كمناصممر مشمماركته علممى مممالي جمهوريممة رئمميس كيتمما، بمموبكر إبممراهيم سمميدال فخامممة نهنييئ .0

 األفريقي؛ والطبيعي الثقافي التراث وتعزيز حماية تحسين أجل من والتراث والثقافة للفنون األفريقي

 العممالمي التممراث صممندوق عمممل لممدعم والقطمماع الخمماص األفريقممي االتحمماد فممي األعضمماء الممدول نييدعو .3

 والثقافي؛ الطبيعي األفريقي التراث وتعزيز وحماية تحديد أجل من األفريقي

 ذي األفريقمي التمراث لحمايمة مسمتدامة تمويمل آليمة اقتراح األفريقي العالمي التراث صندوق من نطلب .4

 للفنمون األفريقي االتحاد مناصر قيادة تحت 0100 عام في التمويل لجمع حدث وتنظيم المتميزة القيمة

 .األفريقي االتحاد مع وبالتعاون ثوالترا والثقافة
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 اإلعالن

 حول الوضع في فلسطين والشرق األوسط

 

، رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعين في الدورة العادية الثالثة والثالثين لمؤتمر االتحاد نحن

 ،0101فبراير  01و 9األفريقي المنعقدة في أديس أبابا، يومي 

ر عن الوضع في فلسطين والشرق األوسط ونستحضر جميع القرارات والمقررات بالتقري علما نحيطإذ 

 السابقة الصادرة عن منظمة الوحدة األفريقية / االتحاد األفريقي بشأن الوضع في فلسطين والرامية إلى تحقيق

 .السلم واألمن الدائمين في الشرق األوسط

ظمة التحرير الفلسطينية في كفاحهما المشروع ضد دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني ومن جديد من نؤكد وإذ

االحتالل اإلسرائيلي تحت قيادة الرئيس محمود عباس من أجل استعادة حق الشعب الفلسطيني غير القابل 

 . للتصرف في إقامة دولة فلسطينية مستقلة جنب ا إلى جنب مع دولة إسرائيل

نزاع العربي اإلسرائيلي وفق ا لمبادئ القانون الدولي على حرصنا في إيجاد تسوية سياسية سلمية لل نؤكد وإذ

مع  0967يونيو  4وجميع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 

بشأن عودة الالجئين  094القدس الشرقية عاصمتها على أساس حل الدولتين ووفق ا لقرار األمم المتحدة 

 .الفلسطينيين

الستئناف المفاوضات بين الجانبين لتحقيق سالم عادل وشامل ودائم في الشرق األوسط  دعوتنا نجدد وإذ

 .اإلسرائيلي-ودعم جميع المبادرات الرامية إلى إيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني 

سط، الستئناف المفاوضات بين الجانبين لتحقيق سالم عادل وشامل ودائم في الشرق األو دعوتنا نجدد وإذ

اإلسرائيلي، والتفاوض من خالل آلية -ودعم جميع المبادرات الرامية إلى إيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني 

دولية متعددة األطراف يشمل جميع قضايا الوضع الدائم ، والحدود ، واألمن ، والمستوطنات ، والالجئين ، 

تنفيذ ما يتم االتفاق عليه في غضون فترة زمنية والمياه ، والسجناء ، مع ضمان االمتثال للشرعية الدولية ، و

 .محددة وتوفير الضمانات للتنفيذ

على ثبات موقفنا من دعم القضية الفلسطينية والجهود المستمرة التي يبذلها االتحاد لتحقيق سالم  نؤكد واذ

ى في عالقاتها شامل وعادل للشعب الفلسطيني. ونتوقع أن تعمل جميع الدول األعضاء على تحقيق هذا المسع

ا للكيان المحتل على حساب الوحدة اإلفريقية التي  الدولية، وأال يكون تعاون دول القارة مع دولة إسرائيل داعم 

عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني في سعيه الشرعي نحو التحرير والحرية  نعرب ذإو تأسست تاريخيا  

 .والعدالة

لوضع القانوني الشرعي لمدينة القدس الشرقية كعاصمة لدولة دعوتنا إلى جميع البلدان لدعم ا نجدد وإذ

وال سيما االمتناع عن نقل  ،فلسطين، واالمتناع عن أي عمل من شأنه تقويض الوضع الشرعي لمدينة القدس

 .السفارات التي تمثلها إسرائيل من تل أبيب إلى القدس
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لقدس الشرقية والجوالن السوري الغية أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية وا جديد من نؤكد إذ و

وباطلة وندين سياسة مصادرة األراضي وهدم المنازل والتهجير القسري للمدنيين وسياسات التمييز 

العنصري وجميع تدابير العقاب الجماعي المنفذة في سياق األنشطة االستعمارية المكثفة في األراضي 

ة حرب بموجب القانون الدولي ، ونعرب عن قلقنا العميق إزاء الفلسطينية المحتلة مما يشكل انتهاك ا وجريم

 التصريحات الالحقة لالستقالة من جانب الحكومة اإلسرائيلية ، والتي تنبأت بأن فرص تحقيق السالم يتضاءل

 ما يلي : بموجبه نعلن

 خاصةو الفلسطينيين، المواطنين واعدام تعذيب وسياسة لالحتالل، القمعية اإلجراءات كل ندين  .0

. بسالم يخرجون الذين الخاصة االحتياجات وذوي والنساء واألطفال الطبية الطواقم استهداف

 عاجلة دولية حماية توفير إلى وندعو. الرابعة جنيف التفاقية طبقا اإلنسانية ضد جرائم ونعتبرها

 والقانون اإلنسان لحقوق الدولي للقانون التام االمتثال مع لالحتالل الخاضع الفلسطيني للشعب

 .الدولي اإلنساني

 دولة عاصمة هي ،0967 يونيو 4 حدود داخل الشرقية، القدس أراضي كامل أن جديد من نؤكد  .0

 حرمة على الحفاظ إلى وندعو. الصدد هذا في السابقة األفريقي االتحاد مقررات نكررو فلسطين

 لألديان الدينية الشعائر ارسةمم وحرية المقدسة المدينة في واإلسالمية المسيحية المقدسة األماكن

بأهمية الحفاظ على المكانة التاريخية لألماكن المقدسة في القدس تحت وصاية  نذكرو. السماوية

 الشرقية القدس خصوصية عالقاتها في تراعي ان الى األعضاء الدول جميع وندعو الهاشميين

 فلسطين. لدولة كعاصمة

 الفلسطينية األرض في متسارعة بوتيرة تنفيذها جريي التي اإلسرائيلية االستيطان خطط ندين  .3

 قواعد مع يتعارض بما األردن ووادي فلسطين ، دولة عاصمة الشرقية، القدس ذلك في بما المحتلة،

 .0334 األمن مجلس قرار سيما وال ، الدولي القانون

ر وغير المباشر مع دعوتنا إلى جميع البلدان األفريقية لوضع حد لجميع أشكال التعامل المباش نجدد .4

نظام االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي غير القانوني في أراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس 

من قرار مجلس األمن التابع لألمم  1فقا ألحكام الفقرة والشرقية، على غرار نظام الفصل العنصري 

صدد. و ندعو الدول األعضاء إلى و المقررات السابقة لالتحاد األفريقي في هذا ال0334المتحدة رقم 

تجاه ، مستفيدة من التاريخ الغني لمساهمة منظمة الوحدة الاتخاذ جميع التدابير الالزمة لعكس هذا ا

األفريقية )منظمة الوحدة األفريقية في النضال من أجل التحرر من نظام الفصل العنصري في جنوب 

 .  أفريقيا الذي تم تفكيكه في نهاية المطاف

خطنا من حملة التحريض والتشويه التي تستهدف الرئيس الفلسطيني محمود عباس سعن  عربن.  .1

لية عن عدم االستجابة للدعوة وونرفض تحميل القيادة الفلسطينية المسؤ والقيادة الفلسطينية.

للمفاوضات. ونجدد دعمنا لرؤية ومبادرة الرئيس عباس من أجل السالم المقدمة إلى مجلس األمن 

، والتي تستند إلى نتائج القانون الدولي لحقوق اإلنسان  0108فبراير  01لألمم المتحدة في  التابع

والقانون اإلنساني ومبادرة السالم العربية ، من خالل وساطة دولية متعددة األطراف ، ضمن إطار 

 .زمني محدد

حوا من أرض فلسطين أن الالجئين الفلسطينيين هم كل الفلسطينيين الذين نز االعتبار في نأخذ .  .6

، أو غادروا قبل هذا التاريخ ولم يتمكنوا من العودة ، ويرتبط خليفتهم  0948التاريخية منذ نكبة عام 
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د منهم الحق الفردي والمطلق في العودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي حبالجيل الحالي. ويكتسب كل وا

 .يض عادل عن الضرر الذي لحق بهمتم التخلي عنها ، مع االحتفاظ بحقهم في الحصول على تعو

لتجديد والية وكالة األمم  0109بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر في ديسمبر  نرحب .7

سنوات أخرى  3غاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( لمدة إلالمتحدة 

لمالية للوكالة بهدف تمكينها من تنفيذ و ندعو المجتمع الدولي لزيادة دعم األصول ا 0103حتى 

 . واليتها بالكامل

ا يلقانون الذي يسمح بإعدام األسرى الفلسطينا إصدار إسرائيل ندين .8 ين، والذي يشكل انتهاك ا واضح 

لجميع القوانين والمواثيق واالتفاقيات الدولية التي تضمن حماية المدنيين واألسرى أثناء الحرب، بما 

المجتمع الدولي للوقوف  وندعو، والبروتوكوالت اإلضافية 0949جنيف الثالثة لعام في ذلك اتفاقية 

 .في وجه هذه التدابير التعسفية

عن قلقنا العميق إزاء تدهور األوضاع االقتصادية واإلنسانية في قطاع غزة نتيجة للحصار  نعرب .9

ع في قطاع غزة. ونعتقد أن اإلسرائيلي مع تحمل االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الوض

األزمة في قطاع غزة ليست مجرد أزمة إنسانية تتطلب اإلغاثة في حاالت الطوارئ، وإنما هي أحد 

مظاهر االحتالل االستعماري التي ينبغي معالجتها بإنهاء االحتالل االستعماري وتمكين الوحدة 

وندعو المجتمع الدولي  وقطاع غزة.الجغرافية والسياسية لألراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية 

 .للعمل على إنهاء هذا الحصار اإلسرائيلي الظالم

السياسات اإلسرائيلية المتعاقبة الهادفة إلى تهويد مدينة القدس وطبيعتها التاريخية والقانونية  نشجب. .01

قيود ا أمنية  والديمغرافية والعدوان المستمر على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية، والتي تفرض

مشددة على المصلين وتقيد حرية العبادة في المدينة المقدسة .و ندعو األمم المتحدة إلى مراقبة تنفيذ 

 .بشأن القدس وضمان التنفيذ الكامل للقرار 0106أكتوبر  06قرار اليونسكو الصادر في 

التمييز العنصري التي سياسة التطهير العرقي من خالل النزوح القسري وهدم المنازل وسياسة  ندين .00

يمارسها اإلسرائيليون ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من خالل أوامر اإلخالء 

للمجتمعات البدوية الفلسطينية في خان األحمر بالقرب من القدس، والتي تهدف إلى عزل المدينة 

، وتحقيق التفوق  0967م المقد سة ، وقطع عالقتها الجغرافية بأراضي الضفة الغربية المحتلة عا

الديموغرافي للمستوطنين على مالكي أرض القدس. تمثل هذه السياسة حالة من الفصل العنصري 

 .وتتناقض مع االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها

لمباشر مع نظام جميع البلدان األفريقية إلى أن تضع حدا  لجميع أشكال التعامل المباشر وغير ا ندعو. .00

االستيطان االستعماري اإلسرائيلي غير القانوني في أراضي دولة فلسطين ، بما في ذلك القدس 

لالتحاد  والقرارات السابقة 0334من قرار مجلس األمن  1الشرقية، بما يتوافق مع أحكام الفقرة 

 .األفريقي في هذا الصدد

رف بيهودية دولة إسرائيل، ويقيد الدولة القانون القومي اليهودي العنصري، الذي يعت نرفض .03

والمواطنة للشعب اليهودي فقط ، ويحرم مليوني فلسطيني عربي )مسلم ومسيحي( من حقوقهم 

 .اإلنسانية األساسية ويدعم مصادرة األراضي الفلسطينية في إسرائيل. لصالح االستيطان اإلسرائيلي

 01جل السالم المقدمة إلى مجلس األمن في دعمنا لرؤية ومبادرة الرئيس محمود عباس من أ نجدد .04

، والتي تستند إلى نتائج الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية ، من خالل وساطة  0108فبراير 
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حملة التحريض والتشويه التي تستهدف  نديندولية متعددة األطراف ، في إطار زمني محدد و

 . الرئيس الفلسطيني عباس والقيادة الفلسطينية

وخاصة األطفال والنساء في  ،التدابير واألحكام التعسفية المفروضة على المحتجزين نشجب   .01

السجون اإلسرائيلية ، والتي تحرمهم من الحقوق الدنيا التي يكفلها القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

يلية إلى وقواعدها ، بما في ذلك اتفاقية جنيف لحقوق المرأة والطفل. لذلك، ندعو الحكومة اإلسرائ

 .إطالق سراح جميع السجناء الفلسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيلية فورا  ودون قيد أو شرط

على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية وتحقيق السالم الشامل وإنهاء الصراع اإلسرائيلي ال  نؤكد.   .06

يونيو في الضفة الغربية  4يمكن تحقيقه إال من خالل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 

وقطاع غزة، مع القدس الشرقية عاصمة لها وليس عاصمة في ضواحي القدس الشرقية. وأنه ال 

يوجد أي احتمال للتوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء الصراع مع قيام دولة في قطاع غزة أو دولة 

 .فلسطينية بدون قطاع غزة

تي تتنافى مع القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، إلى وقف جميع اإلجراءات والتدابير ال ندعو . .07

 .نحث على زيادة العمل الدبلوماسي إلحياء عملية السالم والحفاظ على حل الدولتين السياق،وفي هذا 

 كمامال   إسرائيلي ا انسحاب ا يتطلب األوسط الشرق في والدائم والشامل العادل السالم أن على التأكيد نكرر .08

 مرتفعممات ذلممك فممي بممما ،0967 يونيممو خممط حتممى المحتلممة والعربيممة الفلسممطينية ياألراضمم جميممع مممن

 .لبنان جنوب في محتلة زالت ما التي واألراضي السورية الجوالن

بمدون  تمم إعالنهماتضامننا مع الشعب الفلسطيني فب رفض مما يسممى بصمفقة القمرن التمي  نؤكد مجددا .09

زا فمي الحقموق األساسمية والجوهريمة للشمعب الفلسمطيني التشاور مع القيادة الفلسطينية ونعتبرهما تجماو

 األفريقمي ونمرفضبما في ذلك القرارات ذات الصلة لألمم المتحدة واإلعالنمات الصمادرة عمن االتحماد 

للتوصمل المى حمل عمادل  وحثيثةالسياسية وضرورة بذل جهود مخلصة  للتسوية القرنما يسمى صفقة 

 ودائم قائم على أساس الدولتين.
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 عالناإل

 تعزيز تعاون أوثق بين االتحاد األفريقي والمواطنين األفريقيين  حول

 في المهجر والشعوب المنحدرة من أصول أفريقية ومنطقتي الكاريبي والمحيط الهادي

الثالثة العادية  دورتنافي  0202فبراير  12في  المجتمعيناألفريقي، ، رؤساء دول وحكومات االتحاد نحن

 ، إثيوبيا؛س أباباوالثالثين في أدي

، المرتبطة بالجوار والتقارب الثقافي والتجارب التاريخية ونضالنا األفريقيةوحدة الشعوب إلى  إذ نشير

المشترك من أجل االستقالل والكرامة وتراثنا الحضاري ومصيرنا المشترك مع جميع الشعوب المنحدرة من 

 ؛أصول أفريقية

 مايو في إفريقيا جنوب ساندتون، في عقدت التي المهجر في لألفريقيين ميةالعال القمة بإعالن التزامنا نؤكد إذ

 ؛ 0210

 الذي أعلنت بموجبه الجمعية العامة لألمم المتحدة 68/037رار الجمعية العامة لألمم المتحدة ق وإذ نستوحي

تحت  ريقيةأصول أفمن  ةالمنحدر شعوبالعقد الدولي لل 0204ديسمبر  31إلى  0215يناير  1من  الفترة 

 ؛والتنمية نصافواإل : االعترافةل أفريقيومن أص ةالمنحدرالشعوب  موضوع:

 األفريقي لالتحاد القارية الندوة: ذلك في بما الالحقة، المستوى الرفيعة المنتديات نتائج على كذلك يؤكد وإذ

 ؛ 0218 سبتمبر في غانا أكرا في عقدت والتي أفريقي، أصل من المنحدرين للسكان الدولي العقد تنفيذ بشأن

 في ، السنغال ، داكار في المنعقد أفريقي أصل من المنحدرين للسكان الدولي العقد حول اإلقليمي المؤتمر

 ؛ 0217 أكتوبر

 بما أفريقي، أصل من المنحدرين للسكان الدولي بالعقد المتعلقة األخرى اإلقليمية بالمؤتمرات علما نحيط وإذ

  في البرازيل ، برازيليا في المنعقد الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا لدول ياإلقليم المؤتمر ذلك في

 في سويسرا ، جنيف في المنعقد الشمالية وأمريكا الوسطى وآسيا ألوروبا اإلقليمي والمؤتمر ، 0215 ديسمبر

 ؛ 0217 ، نوفمبر

، وإقامة روابط ومزدهرة تنعم بالسلممتكاملة  أفريقيا، وبناء األفريقيةالتزامنا بوحدة الشعوب  مجدداوإذ نؤكد 

 :ةل أفريقيوبين جميع الشعوب المنحدرة من أص األفريقيثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية تعزز الحلم 

 القارة في األفريقيين بين المستوى الرفيع واالجتماع المختلفة القمة مؤتمرات نتائج على جديد من نؤكد وإذ

 وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية أمريكا ذلك في بما العالم في المناطق مختلف في فريقياأل المهجر وممثلي

 أخرى؛ وأماكن وأوروبا الالتينية

 في القارات من العديد عبر أفريقي أصل من المنحدرة والشعوب األفريقيون يلعبه الذي الهام الدور ندرك وإذ

 أفريقيا؛ في والحركات التحرير نضاالت

 أصل من المنحدرين السكان وجميع أفريقيا بين التاريخية الروابط وتسخير استكشاف على العزم نعقد وإذ

 األطلسي؛ المحيط عبر الرقيق لتجارة 422 بالذكرى االحتفال من كجزء 0217 عام في أفريقي

 EX.CL/DEC5 التنفيذي المجلس مقرر  ذلك في بما الصلة ذات األفريقي االتحاد مقررات إلى نشير إذ

(III) المقرر ؛ 0223 يوليو في موزامبيق مابوتو، في المعتمدة المهجر مبادرة تطوير بشأن 
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EX.CL/Dec.221 (VIII) يناير في إثيوبيا ، أبابا أديس في اعتمد الذي األفريقي المهجر عملية بشأن 

 أجهزة في قياألفري االتحاد لمهجر األولى المشاركة بشأن EX.CL.Dec.406 (XII) المقرر ؛ 0226

 مصر ، الشيخ شرم في الصادر Assembly / AU / Dec.205 (XI) المؤتمر ومقرر ؛ االتحاد وأنشطة

 اعتمد الذي  Assembly/AU/Dec.354(XVI) والمقرر للمهجر؛ األفريقية القمة بشأن 0228 يوليو في

 للخبراء اجتماع عقد ذلك في بما ، المهجر لقمة الطريق خارطة بشأن 0211 يناير في إثيوبيا ، أبابا أديس في

 Assembly / AU / Dec.367 (XVII) المقرر ؛ 0211 فبراير في أفريقيا جنوب ، بريتوريا في الفنيين

 الجمعية هامش على ثان وزاري مؤتمر عقد بشأن 0211 يونيو في االستوائية غينيا ، ماالبو في الصادر

 Assembly / AU / Dec.393  المقرر و ؛ 0211 سبتمبر في نيويورك في المتحدة لألمم العامة

(XVIII) ؛ 0217 سبتمبر في نيويورك في عقد الذي الثاني الوزاري المؤتمر واستنتاجات نتائج أجاز الذي 

 لتجارة الرقيق عبر 422 الـبالذكرى  األفريقيبشأن اعتراف االتحاد مؤتمرنا إعالن أيضا نستحضر  إذو

ذي نحث من ، وال0217فبراير  11في المنعقدة  نية والثالثينالعادية الثا نادورت الصادر عناألطلسي المحيط 

السياسات الهجرة وسياسات ، جميع الدول األعضاء في االتحاد على النظر في ، من بين أمور أخرىخالله

ا من ضحايمن أصول أفريقيا  الشعوب المنحدرةتمكن األفريقيين وقتصادية والثقافية واالجتماعية التي اال

 ؛ةاألفريقيخوانهم في القارة والتواصل مع إتجارة الرقيق عبر المحيط األطلسي والناجين منها بإعادة االتصال 

 ؛ التنمية جوانب بجميع تسترشدان والهوية الثقافة أن دركن وإذ

 : ما يلي علنبموجب ذلك ن

 ؛ عمله وخطة األفريقي للمهجر العالمية القمة إعالن بتنفيذ نلتزم .1

 مواطنين األفريقيين في المهجروال أفريقيا شعوب بين القوية والتاريخية الثقافية الروابط ىعل نؤكد .0

هذه الروابط من أجل تحقيق  من أصول أفريقية، وااللتزام بتعزيز الشعوب المنحدرةوجميع 

التنمية، و، عمار في فترة ما بعد النزاع، وإعادة اإلتطلعات جميع شعبنا إلى السالم واالستقرار

 وتحول اقتصاداتنا لتحقيق الرخاء لجميع الشعوب األفريقية والشعوب المنحدرة من أصول أفريقية؛

لتجارة الرقيق عبر  422الـ ذكرى بال الحوار حول اعتراف االتحاد األفريقيب نحيط علما مع التقدير .3

براير ف 11جمهورية كينيا في ، رئيس كينياتا وروأوه فخامةالمحيط األطلسي، الذي استضافه 

والروابط مع جميع الشعوب بزيادة الشراكة  ريقيونعد خاللها عدد من القادة األفوحيث ، 0217

 من أصول أفريقية؛ المنحدرة

 الذكرى إحياءالقمة التي نظمت في إطار برنامج الفعاليات ومؤتمرات  مع التقدير نحيط علما أيضا  .4

لتجارة الرقيق عبر  422الذكرى الـلك قمة ، بما في ذتجارة الرقيق عبر المحيط األطلسيل 422الـ

في شارلوت بوالية نورث  0217سبتمبر  07إلى  07التي عقدت في الفترة من  المحيط األطلسي

معلومات، ومساحة لتعزيز القيادة، ، وتبادل الثقافية حتفاالتمنتدى ال، والتي كانت بمثابة كارولينا

، لمرأة والقيادة، واألمن الغذائي، وتمكين اوالتعليم ؤثر على الزراعة، والتجارة،بر استثماري يومن

 ؛ة ، واالستثمار في الجيل التاليوالرعاية الصحي

 والجهود اإلفريقية بالوحدة التزامه بشأن كينيا جمهورية رئيسبفخامة الرئيس أهورو كينياتا  نشيد .5

 نعترف ، الصدد هذا وفي ، المهجر في األفريقيين مع وتعاون أوثق عالقات لتعزيز المستمرة

 والبحر أفريقيا قمة خالل من ذلك في بما ، المهجر في األفريقيين مع الجسور لبناء كينيا بجهود

 كينيا باقتراح علما وأحاطنا ، 0217 ديسمبر في نيروبي في المنعقدة الهادئ والمحيط الكاريبي

 الهادئ والمحيط لكاريبيا البحر منطقة دول مع مشترك اجتماع الستضافة األفريقي االتحاد لدعوة
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 عام في مشتركة قمة عقد إمكانية دراسة األفريقي االتحاد مفوضية من يطلب الصدد هذا وفي ،

 ؛ 0201

للنهوض  0202الجماعة الكاريبية في عام  -بالتزام كينيا باستضافة قمة أفريقيا  مع التقدير رحبن .6

 من أصول أفريقية؛ منحدرةاالرتقاء بالمشاركة والروابط مع جميع الشعوب ال بأجندة

ا مع التقدير .7 المقترح عقدها في لتجارة الرقيق عبر المحيط األطلسي  422الـ الذكرى بقمة  نرحب أيض 

 في غانا؛ 0202أغسطس 

جميع الدول األعضاء على تعزيز برامجها في زيادة المشاركة والروابط مع جميع الشعوب  عنشج .8

 في األنشطة المخطط لها.من أصول أفريقية، والمشاركة  المنحدرة
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 قرار

 األحادية الجانبقوبات والتدابير عبشأن تأثير ال

 

 :الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ألف. بشأن

العادية الثالثة  دورتنافي  0202فبراير  12في  المجتمعينرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي،  نحن،

 الثالثين في أديس أبابا، إثيوبيا؛و

، من بين أمور أخرى ، سيادة الدول األعضاء في  التي تؤكد مقاصد ومبادئ القانون التأسيسيب نذك رإذ 

 المستوياتواستقاللها ، وكذلك االلتزام بتعزيز التنمية المستدامة على  وحدة أراضيهااالتحاد األفريقي و

 ة؛ومزدهر ةمتكامل قارة ة، من أجل االقتصادية واالجتماعية والثقافي

بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا  الخاصةمبادئ القانون الدولي  حولاإلعالن  ؤكد من جديدنوإذ 

، على أنه ال يجوز ألي دولة استخدام أو تشجيع استخدام أخرى أموربين لميثاق األمم المتحدة، الذي ينص، 

على إلكراه دولة أخرى من التدابير االنفرادية أي نوع آخر  أوادية الجانب أحقتصادية أو سياسية تدابير ا

 ؛ممارسة حقوقها السياديةالتنازل عن 

تتعارض مع القانون الدولي والقانون  األحادية الجانبأن التدابير والتشريعات القسرية  على نشددوإذ 

 ؛تي تحكم العالقات السلمية بين الدولاإلنساني الدولي وميثاق األمم المتحدة والقواعد والمبادئ ال

 عدم إلى الدول يدعو الذي للقرار المتحدة لألمم العامة للجمعية والثالثين الحادي االجتماع باعتماد نرحب

 التي التشريعات أو التدابير هذه تطبيق أو االعتراف وعدم ، االنفرادية القسرية االقتصادية بالتدابير االعتراف

 ؛ الدولي القانون بها المعترف المبادئ مع تتعارض والتي ، اإلقليمية الحدود برع دولة أي تفرضها

على أن التدابير والتشريعات القسرية  الذي يشدد – Corr. 1و  07/01مجلس حقوق اإلنسان  بقرار روإذ نق  

المبادئ التي تحكم تتعارض مع القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي والميثاق والقواعد و األحادية الجانب

على المدى الطويل، إلى مشاكل اجتماعية  ،قد تؤدي هذه التدابير أن الذي يُبرزالعالقات السلمية بين الدول و

 ؛إنسانية في الدول المستهدفةشواغل وتثير 

حاد االت أجندةاالجتماعية واالقتصادية هي إحدى العقبات الرئيسية التي تعوق تنفيذ  العقوباتبأن  عترفوإذ ن

 ؛0232لعام  وخطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة 0263األفريقي لعام 

على الحق في التنمية  األحادية الجانبإزاء اآلثار السلبية للتدابير القسرية  وإذ نعرب عن قلقنا البالغ

 ؛والعالقات الدولية والتجارة واالستثمار والتعاون

وآثارها السلبية  للعقوبات األحادية الجانبير المتناسبة والعشوائية التكاليف البشرية غنشعر بالقلق إزاء وإذ 

 ؛على السكان المدنيين ، وال سيما النساء واألطفال ، في الدول المستهدفة
 

في وبناء السالم  اإلعمارعلى إعادة  األحاديةإزاء التأثير السلبي للتدابير القسرية  بالغ القلق انوإذ يساور

 ؛: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا"البنادق ، وكذلك على "إسكات عالنزا مرحلة ما بعد
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لضغط، لأدوات كمن جانب واحد  وإنفاذ مثل هذه التدابير تطبيقفي بشدة استمرار بعض الدول  دينن .1

بما في ذلك الضغط السياسي واالقتصادي ، ضد أي بلد، وخاصة ضد الدول األعضاء في االتحاد 

 نع هذه البلدان من ممارسة حقها في تقرير المصير؛األفريقي، بهدف م

حث الدول المعنية على ن، وأحادية الجانبجميع الدول على االمتناع عن فرض تدابير قسرية  حثن .0

إزالة هذه التدابير، ألنها تتعارض مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وميثاق األمم المتحدة 

 التحقيق تعيققات السلمية بين الدول على جميع المستويات، ووقواعدها ومبادئها التي تحكم العال

 اإلعمال الكامل لحقوق اإلنسان؛ أيضا علىالكامل للتنمية االقتصادية واالجتماعية للدول مع التأثير 

تلك التدابير التي تهدد، باإلضافة ، الذي تتميز به لحدود اإلقليميةالطابع المتجاوز لبشدة على عترض ن .3

، وعدم تطبيقهابهذه التدابير عدم االعتراف في هذا السياق جميع الدول  دنناشوسيادة الدول، إلى ذلك، 

أو آثارها  المتخذة من جانب واحدلمواجهة تطبيق التدابير القسرية اإلجراءات الالزمة وأن تتخذ 

 خارج الحدود اإلقليمية؛

على والمفروضة غير المبررة ألمد، الطويلة احكومة الواليات المتحدة األمريكية على أن ترفع  حثن .4

بالخطوات  نعترفلبلد. وبينما لاالقتصادي  -مبابوي، لتيسير االنتعاش االجتماعي يحكومة وشعب ز

 ةالالزمات جراءاإلعلى اتخاذ  نحث، فإننا صوب رفع العقوباتالتي اتخذها االتحاد األوروبي بالفعل 

 المتبقية؛ العقوباتلضمان إنهاء جميع 

 األحادية الجانباليات المتحدة األمريكية إلى رفع جميع التدابير االقتصادية القسرية الو دعون .5

في محاولة لتعزيز إعادة اإلعمار وبناء  هالمفروضة على حكومة جنوب السودان وقيادته وشعب

، وأن تولي األمم المتحدة االعتبار الواجب لرفع حظر األسلحة المفروض  النزاعالسالم بعد انتهاء 

 لى ذلك البلد؛ع

 األحادية الجانبالواليات المتحدة األمريكية على رفع جميع التدابير االقتصادية القسرية  حثن .6

لتنمية الكامل لتحقيق الأمام  خطيرةالمفروضة على حكومة وشعب السودان والتي تشكل عقبة 

 ؛الجارياالقتصادية واالجتماعية والتحول السياسي 

المفروضة على  والعقوباتوالقيود  األحادية الجانبالتدابير القسرية ضرورة رفع جميع  على دنشد   .7

 الصومال، للسماح لها بمواصلة عملية بناء السالم؛

 تهيئة أجل من بوروندي، على المفروضة األحادية العقوبات جميع رفع على األوروبي االتحاد نحث .8

 الوقت في سيما ال البلد، في رارواالستق والسالم واالقتصادي االجتماعي لالنتعاش وبيئة الفرصة

 ؛0202 عام النتخابات فيه تستعد الذي

الضغط على عواصم الدول التي فرضت عقوبات اقتصادية وغير لممارسة الحكماء  هيئة نفوض .7

 على الفور ودون قيد أو شرط؛ رفعهاقانونية على الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي من أجل 

 بين المستوى الرفيع الحوار منتدى فرصة اغتنام اإلفريقي اداالتح مفوضية رئيس من نطلب .12

 القسرية التدابير جميع رفع إلى األمريكية المتحدة الواليات لدعوة األفريقي واالتحاد المتحدة الواليات

 .األفريقي االتحاد في األعضاء الدول على المفروضة االنفرادية
 

ن وجنوب السودان والصومال وبوروندي في مبابوي والسودايمع شعب ز ناتضامن نؤكد مجددا .11

 .االسيادي في تقرير مصيره اممارسة حقه

 كوبابشأن  باء.
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، خالل دورتنا العادية الثالثة 0202فبراير  12األفريقي، المجتمعين في رؤساء دول وحكومات االتحاد  نحن،

 إثيوبيا-والثالثين في أديس أبابا

والتجاري والمالي المستمر وغير القانوني المفروض على الحصار االقتصادي إزاء  إذ نشعر بالقلق .1

 وشعبها؛حكومة كوبا 

 0232لعام أمام تنفيذ كوبا خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة يشكل عائقا رئيسيا بأن الحصار  رق  ن .0

 ؛ةالمذكورالخطة لتحقيق أهداف من أهمية االتحاد األفريقي نظرا لما يوليه هذا القلق  نشاطرهاو

"ضرورة إنهاء الحصار بشأن الكامل لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  نادعم ؤكد من جديدن .3

 كوبا؛االقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الواليات المتحدة األمريكية على 

حكومة  أخرى مرة حثن العالقات الثنائية بين كوبا والواليات المتحدة، إزاء تدهور نعرب عن األسف .4

ات المتحدة األمريكية على رفع الحصار االقتصادي والتجاري والمالي الطويل األمد وغير الوالي

 الكوبي؛المبرر المفروض على الشعب 

والتي  ،0217نوفمبر  7لتدابير التي نفذتها حكومة الواليات المتحدة منذ ل كذلك نعرب عن األسف .5

، الخارج عن الحدود اإلقليمية لحصارا  نطاق طابع  توسيع إزاءنا قلقعرب عن بالغ نتعزز الحصار و

 .بيرتون -هيلمزقانون بما في ذلك التنفيذ الكامل للفصل الثالث من 
 

 مع شعب كوبا. ناؤكد تضامنن .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبد الفتاح السيسي،فخامة الرئيس تقدير لكلمة 

 رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس االتحاد اإلفريقي

 

 

( في أديس أبابا، إثيوبيا، 33دورته العادية الثالثة والثالثين )المجتمع في  حكوماترؤساء الدول وال إن مؤتمر

 ،0217فبراير  12و 7 يومي
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ابانتهاء والية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس لالتحاد األفريقي و إذ يحيط علما للجهود  تقدير 

والتي ساهم في تعزيز االتحاد  0217فريقي في عام رئاسته لالتحاد األفترة خالل بذلها التي والجبارة الدؤوبة 

 ،موأهميته في تلبية احتياجات أفريقيا وكذلك مكانته في العال

العديد من اإلنجازات التي تحققت بفضل تفانيه ورؤيته والتزامه الكامل بالدفاع عن  في االعتبارإذ يأخذ 

 خل القارة.داالشاملة وُمثُل الوحدة اإلفريقية  االتحادمبادئ وأهداف 

 والفعالة لعملية اإلصالح المؤسسي لالتحاد:الحيوية قيادته  إذ يالحظ بوجه خاص

امتنانه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس  بالغ عن يعرب .1

 يته؛لالتحاد خالل فترة وال والممتازة النشطة والملهمة، على قيادته لمؤتمرناالمنتهية واليته 

على اإلنجازات العديدة التي حققها االتحاد األفريقي خالل  السيسي،فخامة الرئيس عبد الفتاح  يهنئ .0

التجارة الحرة منطقة واليته، بما في ذلك اعتماد الهيكل الجديد لمفوضية االتحاد األفريقي ودخول 

بين االتحاد األفريقي  األولنصف السنوي  اجتماع التنسيقورئاسة  األفريقية حيز النفاذالقارية 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وتوفير القيادة لجهود إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد 

 في دعم السالم واألمن في القارة؛الدؤوبة  في االتحاد األفريقي وجهودهنزاعات ال

ي عملية التكامل السياسي إسهامه الكبير فعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فخامة ل يعرب عن تقديره .3

 واالقتصادي واالجتماعي للقارة.

- 


