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 ، أديس أبابا، إثيوبيا 2021فبراير  7و 6الدورة العادية الرابعة والثالثون لمؤتمر االتحاد، 
 

 

 2021بشأن إطالق موضوع العام لسنة  مقرر
 

 المؤتمر، إن  

الفنون والثقافة والتراث: على النحو التالي: " 2021 العام لسنةبإطالق موضوع  مع التقدير يرحب .1

 "نريدهالبناء أفريقيا التي  أدوات

 قارة قطاع الفنون والثقافة والتراث وبناء تشجيعيهدف إلى  2021بأن موضوع عام  يحيط علما .2

الرعاية الصحية األولية والخدمات االجتماعية للجميع في أعقاب  وتوفرقادرة على الصمود  ةأفريقي

 .باستخدام االقتصاد اإلبداعي كأداة ، وذلك19كوفيد  جائحة

الفنون والثقافة والتراث رة االستفادة من الفرصة الذهبية التي يتيحها عام بضرو يحيط علما أيضا .3

بالقطاع إلى مستوى آخر من خالل إيالء المزيد من االهتمام والجهود المتضافرة لهذا القطاع  نهوضلل

 .بشكل كبير في اقتصاد القارة ضخمة للمساهمةإمكانات ينطوي على الحيوي الذي 

على ميثاق النهضة الثقافية األفريقية بعد تصدق م االتحاد األفريقي التي لالدول األعضاء في  يحث .4

التصديق عملية ب التعجيلعلى  والسينماة البصرية سمعيد الامووالنظام األساسي للجنة األفريقية لل

مع مفوضية االتحاد األفريقي  وثيق بشكلمن حكومة كينيا العمل  يطلبو .لضمان دخولهما حيز التنفيذ

وتقديم تقرير عن التقدم  والسينماة البصرية سمعيمواد الفعيل األمانة المؤقتة للجنة األفريقية للفي ت

 .المحرز إلى الدورة العادية األربعين للمجلس التنفيذي

المجموعات االقتصادية اإلقليمية وأجهزة االتحاد األفريقي والمؤسسات جميع الدول األعضاء و يدعو .5

إلى العمل مع مفوضية االتحاد األفريقي في تنفيذ خارطة الطريق  اإلنمائيينشركاء الو األفريقيةالثقافية 

 .لمذكرة المفاهيمية بشأن موضوع العامالمنبثقة عن ا

من جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي واليونسكو والمؤسسات الثقافية األفريقية دعم  يطلب .6

 التفعيل الكامل عبية ومفوضية االتحاد األفريقي فيالديمقراطية الش يةجمهورية الجزائرالحكومة 

إلى  اويدعوهلالتحاد األفريقي  2063ألجندة  ةرائدال أحد المشاريعباعتباره  الكبير فريقياألمتحف لل

عام فعاليات  في إطار 2021مشاركة في اإلطالق القاري لمتحف أفريقيا الكبير المقرر في عام ال

 .الفنون والثقافة والتراث

المتحف المصري  إطالق من جميع الدول األعضاء ومفوضية االتحاد األفريقي دعم طلب كذلكي  .7

   .إطالقهما والمشاركة فيالكبير ومتحف الجيزة بالقاهرة 

حول ثقافة السالم لواندا  لمنتدىالدورة الثانية جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى دعم  يدعو .8

مبادرة  باعتباره، هاوالمشاركة في 2021والمقرر عقدها في  ،والجأندا، المنعقد كل سنتين في لوان

، 2021عام للمذكرة المفاهيمية لموضوع االتحاد األفريقي المنبثقة عن اخارطة الطريق ضمن  تندرج

 .وال بالتعاون مع اليونسكو ومفوضية االتحاد األفريقيججمهورية أن اتنظمهو

 المواقع لحماية قوية إجراءات التخاذ األعضاء الدول مع العمل األفريقي االتحاد مفوضية من يطلب .9

 للصندوق الدعم تقديم األعضاء الدول من كذلك يطلبو لها والترويج عليها والحفاظ أفريقيا في التراثية
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 ، أديس أبابا، إثيوبيا 2021فبراير  7و 6الدورة العادية الرابعة والثالثون لمؤتمر االتحاد، 
 

 الغني والثقافي الطبيعي األفريقي التراث حفظ مجال في برامجه لتنفيذ العالمي للتراث األفريقي

 .وحمايته

 خارطة في األفريقي الجنوبإلقليم  تحريرال طرق مشروع إدراج األفريقي االتحاد مفوضية من يطلب .10

 المتحدة تنزانيا جمهورية مع والعمل 2021 عام موضوع حول المفاهيمية بالمذكرة الخاصة الطريق

 .تنفيذه أجل من

 الفكرية للملكية ةاألفريقي للمنظمة األساسي النظام على التصديقعلى  األعضاء الدول جميع يحث .11

 .الواجب النحو على اكتماله عند أفريقيا في الفكرية الملكية حقوق بروتوكول على والتصديق

 في عمل لغة السواحيلية اللغة جعل بشأن المؤتمرمقرر  تنفيذ على األفريقي االتحاد مفوضية يحث .12

 .أفريقيا فيسع متداولة على نطاق وا لغةباعتبارها  السواحيلية للغةالترويج و االتحاد

 في والحكومات أفريقيا دعم إلى األفريقية الثقافية والمؤسسات واليونسكو األعضاء الدول جميع يدعو .13

 الفنون وتعزيزإبراز  إلى تهدف التي األخرى المبادراتومعارض وغيرها من  مهرجاناتإقامة 

 إلى دعم اإلقليمية قتصاديةاال والمجموعات األعضاء الدول جميع يدعوو القارة في والتراث والثقافة

 والمشاركة فيه. سنويًا تشاد جمهورية تنظمه الذي والثقافة للفنون الدولي المهرجان

 

 للفنون الميزانية من% 1 تخصيص بشأن المؤتمرمقرر  تنفيذ إلى األعضاء الدول جميع كذلك يدعو .14

 .اإلبداعي االقتصاد وتنمية والتراث والثقافة

 االقتصادية بالتنمية المتعلقة بالنواتج العام موضوع ربط األفريقي االتحاد مفوضية من يطلب .15

 األفريقية المرأة عقد إدراج األفريقي االتحاد مفوضية من أيضا   يطلبو. الدخل وتوليد االجتماعيةو

 العام موضوعية الخاصة بالمفاهيم لمذكرةا طريق خارطة في كموضوع والمالي االقتصاديلإلدماج 

الحتفال سنويًا با قر  يو الخصوص وجه على النساء من الضعيفة للفئات عاجل اهتمام إيالء يتم بحيث

 .تباره يوم معركة كويتو كوانافاليأبريل باع 23بتاريخ 

، ربية والعلم والثقافة )اليونسكو(مفوضية االتحاد األفريقي، بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للت يدعو .16

إلى بلدان بغية إعادتها فريقية في متاحف الدول األجنبية خارج القارة إلى جرد الممتلكات الثقافية األ

 األفريقية.المنشأ 
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 ، أديس أبابا، إثيوبيا 2021فبراير  7و 6الدورة العادية الرابعة والثالثون لمؤتمر االتحاد، 
 

 التقرير عن استجابة االتحاد األفريقي بشأن مقرر

 في أفريقيا (19-المستجد )كوفيد لمرض فيروس كورونا 

 Assembly/AU/5(XXXIV)الوثيقة. 

 المؤتمر، إن  

 في أفريقيا لمرض فيروس كورونا المستجدتحاد األفريقي بالتقرير عن استجابة اال يحيط علما .1

 والتوصيات الواردة فيه؛

رئيس االتحاد وجنوب أفريقيا رئيس ماتاميال سيريل رامافوزا فخامة السيد ليعرب عن خالص تقديره  .2

فخامة السيد فليكس تشيسيكيدي، رئيس  يئة مكتب مؤتمر االتحاد األفريقي وهموأعضاء ه األفريقي

، وفخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ية الكونغو الديمقراطيةجمهور

أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا، وفخامة السيد إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس السيد وفخامة 

لمرض جمهورية مالي، على قيادتهم النموذجية والمركزة والفعالة وفي حينها الستجابة أفريقيا 

 .يروس كورونا المستجدف

برئيس مفوضية االتحاد األفريقي، وأعضاء المفوضية وموظفي االتحاد األفريقي على الدعم يشيد  .3

الذي قدموه لهيئة مكتب المؤتمر وعلى تنفيذ مقررات أجهزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي فيما 

 .فيروس كورونا المستجدجائحة ليخص استجابة أفريقيا المنسقة 

ستجابة للجائحة، بما في ذلك تنفيذ بارزة التي حققها االتحاد األفريقي في االباإلنجازات ال يقر   .4

، وإنشاء صندوق لمكافحة مرض فيروس كورونا المستجداالستراتيجية القارية األفريقية المشتركة 

دادات ، وإنشاء المنصة األفريقية لإلملمرض فيروس كورونا المستجداالتحاد األفريقي لالستجابة 

، وتعيين المبعوثين لمرض فيروس كورونا المستجداختبارات الشراكة من أجل التعجيل بالطبية؛ و

، والعمل القيّم الذي لمرض فيروس كورونا المستجدالخاصين لالتحاد األفريقي المعنيين باالستجابة 

 حديثا. ةباقتناء اللقاحات المنشأ ةالمعني ةالعمل األفريقي فرقةبه  تقام

بجهود رؤساء الدول والحكومات األفريقيين الذين أدت اإلجراءات التي اتخذوها في حينها إلى  يشيد .5

 في أفريقيا ومكافحتها. مرض فيروس كورونا المستجدإعطاء دفعة كبيرة للوقاية من 

والشركاء والمنظمات األخرى في استجابة  دول األعضاء في االتحاد األفريقيبمساهمات ال يرح ب .6

الدول األعضاء والشركاء اآلخرين إلى  ويدعو، لمرض فيروس كورونا المستجدألفريقي االتحاد ا

 تقديم الدعم.

ن عن الصحة والشؤون المالية والنقل، وجميع أصحاب التي بذلها الوزراء المسؤولو جهودالب يقر   .7

 .لمرض فيروس كورونا المستجدالمصلحة اآلخرين في إطار أدوارهم لالستجابة 

إلى وصول جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي بشكل منصف وفي  لحاجةله يعرب عن دعم .8

من فرقة العمل  الذي سيتطلّب مرض فيروس كورونا المستجدالوقت المناسب إلى اللقاح ضد 

 على األقل.من سكان القارة % 60تطعيم  ،ضماناألفريقية المعنية باقتناء 
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 ، أديس أبابا، إثيوبيا 2021فبراير  7و 6الدورة العادية الرابعة والثالثون لمؤتمر االتحاد، 
 

لمنصف وفي الوقت المناسب إلى المنتجات الطبية بتكلفة على الحاجة إلى الوصول الشامل وايشد د  .9

، بما في ذلك أدوات التشخيص، واللقاحات ومعدات الوقاية الشخصية، وأجهزة التنفس ميسورة

 .لمرض فيروس كورونا المستجدالصناعي من أجل االستجابة السريعة والفعالة 

 في أفريقيا لجهود الدعم لحشد الشركاء مع العمل األفريقي االتحاد لمواصلة الملحة بالحاجة إقراًرا .10

 الرئيسفخامة  االتحاد، رئيس بناء على اقتراح ،كذلك يقرر ،المستجدفيروس كورونا  جائحة مكافحة

 األفريقي االتحاد مناصر رامافوزا سيريل ماتاميالفخامة الرئيس  تعيين تشيسكيدي، فيليكس

 ؛لمرض فيروس كورونا المستجد الستجابةل

التزامات االتفاق المتعلق ظروف استثنائية تبّرر اإلعفاء من  توجدأنّه، في ضوء ما تقدم، ظ وإذ يالح .11

 فيروس كورونا المستجدال سيما للوقاية من جائحة  بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة

 واحتوائها ومعالجتها.

ر  .12  الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة االتفاق المتعلق بجوانب حقوقدعم اإلعفاء من بعض أحكام يقر 

واحتوائها  فيروس كورونا المستجدمن أجل الوقاية من جائحة ظمة التجارة العالمية نالذي اقترحته م

 .IP/C/W/669ومعالجتها كما هو وارد في وثيقة منظمة التجارة العالمية 

فيروس  جائحة عياتتدا مع للتعامل الالزمة اإلجراءات جميع اتخاذ على األعضاء الدول يحث .13

 .أفريقيا في والفتيات النساء ضد العنف بإنهاء يتعلق فيما كورونا المستجد
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 ، أديس أبابا، إثيوبيا 2021فبراير  7و 6الدورة العادية الرابعة والثالثون لمؤتمر االتحاد، 
 

 بشأن اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقيمقرر 

 Assembly/AU/2(XXXIV) -الوثيقة 
 

 ،إن المؤتمر

امي جاالذي أعده الرئيس بول ك، بالتقرير المرحلي عن اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي يرحب .1

 قيادته الممتازة؛ى لع به ويشيد

 بالتقدم المحرز في تنفيذ عملية اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي؛ يرحب .2

في يناير/  ةالسياسصنع أجهزة  لتبحثهاأولويات اإلصالح المتبقية  استكمال تحديدمن المفوضية  يطلب .3

 ؛2022فبراير 

مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين  ضةمستفي اتشاورإجراء م ضمان من المفوضية يطلب أيضا .4

، بالتعاون مع لجنة الممثلين جميع مقترحات اإلصالح لوضعمستقلين  أفريقيينخبراء ب واالستعانة

 ؛الدائمين

التنفيذ ضمان االمتثال والمساءلة ونفاذ الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفورية إليؤكد من جديد  .5

اإلجراءات التأديبية ضد اتخاذ بما في ذلك  للحساباتلمستقلة االقانونية الفوري لتوصيات المراجعة 

 الموظفين المعنيين.

 

 



Assembly/AU/Dec.799(XXXIV) 
 

 ، أديس أبابا، إثيوبيا 2021فبراير  7و 6الدورة العادية الرابعة والثالثون لمؤتمر االتحاد، 
 

 

 مفوضية االتحاد األفريقي ونائب رئيس بشأن انتخاب وتعيين رئيس مقرر 

 ASSEMBLY/AU/4(XXXIV) و ASSEMBLY/AU/3(XXXIV) تانالوثيق

 

 إن المؤتمر،

 على األفريقي االتحاد مفوضية رئيس ونائب رئيس انتخاب عن المفوضية بتقريري علما يحيط .1

 التوالي؛

 :سنوات( 4) أربع لمدةين اسماهما التالي الشخصين ينتخب .2

 الحقيبة اإلقليم بلدال الجنس سماال الرقم

 الرئيس وسط أفريقيا تشاد ذكر محمدموسى فكي  1

  مونيكالدكتورة  2

 انزانزاباجانوا

 الرئيس ةنائب شرق أفريقيا رواندا ثىنأ

 لهما يؤكدو مهامهما تنفيذ في التوفيق كل لهما ويتمنى حديثًا المنتخبين الرئيس ةونائب الرئيس يهنئ .3

 ؛الثابت المؤتمر دعم

 .ته إلى المجلس التنفيذي لتعيين المفوضيناتفويض سلطيقرر  .4
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P 

 
 

 ، أديس أبابا، إثيوبيا 2021فبراير  7و 6الدورة العادية الرابعة والثالثون لمؤتمر االتحاد، 
 

  –تنمية للتوجيه وكالة االتحاد األفريقي ل اتشأن لجنة رؤساء الدول والحكوممقرر ب

 )النيباد( تنمية أفريقيالجديدة الكة شراال
 

 إن  المؤتمر،

الدكتور إبراهيم والية تمديد  أجازي ذال Assembly/AU/Dec.763(XXXIII)المقرر  حضريست .1

عملية تعيين ريثما تكتمل  النيباد-تنمية للأسان ماياكي، الرئيس التنفيذي لوكالة االتحاد األفريقي 

 ؛النيباد-تنمية للألفريقي الرئيس التنفيذي لوكالة االتحاد ا

ريثما يتم تعيين يم أسان ماياكي تمديد والية الدكتور إبراه ويقرر ،أن عملية التوظيف جارية يالحظ .2

الرئيس التنفيذي الحالي على إنجازاته  يم أسان ماياكيالدكتور إبراه يهنئالرئيس التنفيذي الجديد و

 ؛االتحاد األفريقي للتنمية/النيبادوال سيما تحويل النيباد إلى وكالة  المشهود لها

تقديم النيباد  –تنمية للتوجيه وكالة االتحاد األفريقي لمن لجنة رؤساء الدول والحكومات  يطلب .3

اجتماع التنسيق نصف السنوي بالتصديق ، بشكل استثنائي ،يفوضبشـأن التعيين المذكور وتوصياتها 

د األفريقي للتنمية/النيباد خالل دوورته الثالثة المقرر مؤقتا على تعيين الرئيس التنفيذي لوكالة االتحا

وفقاً التخاذ قرار نهائي بشأنه  2022في فبراير  المؤتمرورفع األمر إلى  2021عقدها في يوليو 

 .النيباد –تنمية للوكالة االتحاد األفريقي لالنظام األساسي  من 10للمادة 
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 ، أديس أبابا، إثيوبيا 2021فبراير  7و 6الدورة العادية الرابعة والثالثون لمؤتمر االتحاد، 
 

 

 وي الثانيماع التنسيق نصف السناجت ائجبشأن نتمقرر 

 ،واآلليات اإلقليمية اإلقليميةاالقتصادية بين االتحاد األفريقي والمجموعات  
  Assembly/AU/6(XXXIV) -الوثيقة 

 ,المؤتمر ن  إ

 

أهداف معاهدة أبوجا والقانون التأسيسي لالتحاد  حولالدورة العادية العاشرة لمؤتمر االتحاد ب يذك ر .1

من  4في المادة  االمنصوص عليهومل السياسي واالقتصادي ألفريقيا تسريع التكاالمتمثلة في األفريقي 

 المعاهدة المذكورة؛

هو المنتدى الرئيسي لالتحاد األفريقي والمجموعات التنسيق نصف السنوي اجتماع بأّن  أيضا يذك ر .2

 وتنسيق تنفيذ أجندة التكامل القاري؛أنشطتها االقتصادية اإلقليمية لمواءمة 

السيد سيريل  فخامةللجهود الجديرة بالثناء التي بذلها رئيس االتحاد األفريقي  يعرب عن تقديره .3

ي محمد، كسعادة السيد موسى فممثلة بمكتب المؤتمر ومفوضية االتحاد األفريقي هيئة رامافوزا و

السريعة لمكافحة جائحة فيروس  لالستجابةورؤساء المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء 

 ؛المستجد ناكورو

ً قد الثاني الذي ع  نصف السنوي  بتقرير اجتماع التنسيق يط علما  حي .4 ، 2020أكتوبر  22في افتراضيا

 والتوصيات الواردة فيه؛اإلعالن وكذلك 

لذي ترأسه بنجاح رئيس االتحاد نصف السنوي الثاني ا اجتماع التنسيق وإعالنتوصيات  يعتمد .5

والتوصيات  2020أكتوبر  22في  ، رئيس جنوب أفريقيااالسيد سيريل رامافوز فخامةاألفريقي 

 الواردة فيه، بما في ذلك:

مفوضية االتحاد  بينبشأن تقسيم العمل  المفصلإعداد المقترح في الذي تم إحرازه بالتقدم  اإلشادة (أ

يقية، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفر ،النيباد-وكالة االتحاد األفريقي للتنمية و األفريقي

، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، واآلليات للمراجعة المتبادلة بين األقران واآللية األفريقية

 واألمن؛ لمة والسيالسياسالشؤون ، وقطاعات التجارة فيما يخصاإلقليمية والدول األعضاء 
 

والمجموعات  ،النيباد-من مفوضية االتحاد األفريقي، ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية  الطلب (ب

القطاعات المتبقية المتعلقة  استكمالاالقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية والدول األعضاء 

الدورة العادية الخامسة والثالثين لمؤتمر االتحاد األفريقي في إلى بغية تقديمها  بتقسيم العمل

السنوي الثالث نصف قبل اجتماع التنسيق بعد بحثها على النحو الواجب من  2022فبراير 

   أجهزة صنع السياسة األخرى ذات الصلة؛و 2021المقرر عقده في يوليو 

المؤسسات  ومناصر موضوعرئيس جمهورية غانا  و،نانا أكوفو أدالسيد بتقرير فخامة  يحيط علما   .6

 االتحاد مناصر وجهها التي الدعوة يكررو التقدم المحرز في إنشاء المؤسسات المالية، عن المالية
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 ، أديس أبابا، إثيوبيا 2021فبراير  7و 6الدورة العادية الرابعة والثالثون لمؤتمر االتحاد، 
 

 وال المالية، المؤسسات هذهل المنشئةالصكوك  على التصديق الستكمال األعضاء الدول لجميع ألفريقيا

  ؛ةوالتسوي لمدفوعاتاألفريقية ل نظمةاأل سيما

ول األعضاء التي صدقت على الصكوك القانونية المتعلقة بإنشاء المؤسسات المالية لالتحاد يهنئ الد .7

توقع ولم تصدق الدول األعضاء التي لم  ويحث المحلية ي تشريعاتهافعلى إدماجها ويحثها ، األفريقي

 ؛على القيام بذلك ،التحاد األفريقيالمؤسسات المالية لعلى الصكوك المتعلقة ببعد 

إتنو، رئيس جمهورية تشاد على استضافة اجتماع  لفخامة المارشال إدريس ديبييعرب عن تقديره  .8

   ؛نا، تشادالتنسيق صف السنوي الثالث في نجامي
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 ، أديس أبابا، إثيوبيا 2021فبراير  7و 6الدورة العادية الرابعة والثالثون لمؤتمر االتحاد، 
 

 جدول تقدير األنصبة والمساهماتبشأن مقرر 

 ،إن المؤتمر
 

 المجلس التنفيذي؛ بمقرر يحيط علما .1

 ادوالر 222،967،420) عليها ررةالمق لمبالغمن ا %90الدول األعضاء لمساهمتها بنسبة ب شيدي .2

 ؛الميزانية العادية لالتحادفي  2020( في عام اأمريكي

في صندوق  اأمريكي ادوالر 204،876،199لمساهمتها بمبلغ  55عضاء الـبالدول األ أيضا شيدي .3

المستوى العالي من التزام االتحاد بتشغيل  يبرهنمما  ،2017السالم لالتحاد األفريقي منذ عام 

 ؛بشكل كامل لصندوقا

 سددت التيالدول تلك  فيها بما سددت حتى اآلن مساهماتها بالكامل،األعضاء التي  بالدولكذلك يشيد  .4

 مساهماتها المقررة الدول األعضاء التي لم تسدد يحث، و2021/2022ميزانية مساهماتها في  مقدما

  ؛المالية تجاه االتحاد االتزاماتهب تفيحتى اآلن على أن 

 مع المفوضية على تفاقهاجمهورية الصومال وجمهورية سيشيل وجمهورية بوروندي الب شيدي .5

( سنوات من 4في أقرب وقت ممكن، في غضون أربع ) هاأخراتية متصفلت سدادخطط ب االلتزام

 المذكورة؛ سدادخطط ال جيزويEX.CL/Dec.1071(XXXV) المقرراعتماد تاريخ 

من ( 1) 23تفويض صالحياته على الفور إلى المجلس التنفيذي، بما يتماشى مع أحكام المادة  يقرر .6

 ؛تمرلمؤا قواعد إجراءاتمن  36القانون التأسيسي والمادة 

بشكل  دولة عضوأي رفع العقوبات المفروضة على  صالحيةمنح رئيس المفوضية  أيضايقرر  .7

قواعد ( من 3) 36 للمادةوفقًا تقرير بهذا الشأن إلى لجنة الممثلين الدائمين التخاذ قرار  ورفعمؤقت، 

 .المنقحة لمؤتمرا إجراءات
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 ، أديس أبابا، إثيوبيا 2021فبراير  7و 6الدورة العادية الرابعة والثالثون لمؤتمر االتحاد، 
 

 شأن بمقرر 

 ة والثالثين لمؤتمر االتحاد األفريقيالدورة العادية الخامسانعقاد موعد ومكان 

 المؤتمر، إن  

 ،أبابا، إثيوبيا في أديسالتي ستعقد الدورة العادية الخامسة والثالثين للمؤتمر مواعيد أن تكون  قرري .1

 :على النحو التالي

  ؛2022يناير  21و 20 يومي( للجنة الممثلين الدائمين 43واألربعون ) الثالثةالدورة العادية  (1

في مقر االتحاد  2022فبراير  3و 2يومي ( للمجلس التنفيذي 40) األربعونة العادية الدور  (2

 األفريقي؛

 .2022فبراير  6و 5( للمؤتمر، يومي 35الدورة العادية الخامسة والثالثون ) (3

التدابير الالزمة لتنظيم اجتماع التنسيق نصف السنوي الثالث وكذلك اتخاذ من المفوضية يطلب   .2

 .المواعيد المذكورة أعالهفي  لتحضيرية للمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائميناالجتماعات ا

 
 



Assembly/AU//Dec.804(XXXIV) 
 

 

 

 الثالث السنوي اجتماع التنسيق نصف انعقاد  ومكان بشأن موعدمقرر 

 

 المؤتمر، إن  

 Assembly/AU/Dec.687(XXX) و Assembly/AU/Dec.635(XXVIII) المقررين  يستحضر .1

 ؛نصف السنويعلى التوالي بشأن اجتماع التنسيق  2018ر ويناي 2017في يناير  الصادرين

ودورتي المجلس التنفيذي ولجنة الممثلين  نصف السنوي اجتماع التنسيقمواعيد أن تكون  يقرر .2

 :على النحو التالي ،له السابقتين الدائمين

في  2021يونيو  16و 15 يومي( للجنة الممثلين الدائمين 42الدورة العادية الثانية واألربعون ) (1

 مقر االتحاد األفريقي؛

نجامينا، في  2021يوليو  2و 1يومي ( للمجلس التنفيذي 39الدورة العادية التاسعة والثالثون ) (2

 جمهورية تشاد؛

التحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في بين ااجتماع التنسيق نصف السنوي الثالث  (3

 ؛دفي نجامينا، جمهورية تشا 2021يوليو  4

التدابير الالزمة لتنظيم اجتماع التنسيق نصف السنوي الثالث وكذلك اتخاذ من المفوضية يطلب   .3

 .المذكورة أعاله وفقاً للمواعيد االجتماعات التحضيرية للمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين
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 التحاد األفريقي الجديد على نطاق ابشأن نظام الحصص مقرر 

 إن  المؤتمر،

 EX.CL/Dec.1107(XXXVIII)بالمقرر ب يرح   .1

التحاد األفريقي، وهو عبارة عن معادلة قائمة على اعلى نطاق  ظام الحصص الجديدعلى نيوافق  .2

% لكل منهما، 50والمساواة )جدول تقدير األنصبة( بنسبة المبدأين األساسيين للتضامن )العضوية( 

، والموظفين بعقود محددة المدة النظاميينظفين ويتم تطبيقها على كل فئة من المناصب المهنية للمو

في كافة هياكل االتحاد مع من ذوي العقود القصيرة األمد وموظفي الخدمات الخاصة والموظفين 

 المساواة بين الجنسين والشباب.في االعتبار خذ األضرورة 
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 والنظام األساسي للمفوضيةمؤتمر قواعد إجراءات ال بشأنمقرر 

 إن المؤتمر:

الذي طلب من المفوضية مواءمة الصكوك  Ext/Assembly/AU/Dec.3(XIالمقرر  تحضريس 1

في نوفمبر الصادر اإلصالح المؤسسي  المقرر بشأن القانونية ذات الصلة لالتحاد بما يتماشى مع

 ؛2018

، والذي أحاط 2020الصادر في فبراير  Assembly/AU/Dec.759(XXXIII)المقرر  يستحضر أيضا 2

والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين قواعد إجراءات المؤتمر صيات المتعلقة بمواءمة علما بالتو

 الدائمين والنظام األساسي للمفوضية؛

قواعد والذي اعتمد  2020الصادر في أكتوبر  EX.CL/Dec.1099(XXXVII)بالمقرر  يحيط علما 3

مد مؤقتا قواعد إجراءات المؤتمر واعت التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين لمجلسالمتوائمة لجراءات اإل

 نهائي؛بشكلل  هماوأوصى المؤتمر باعتماد والنظام األساسي للمفوضية،

 :ما يلي يعتمد  4

   لمؤتمرل المتوائمة جراءاتاإلقواعد  (1

  للمفوضية  المتوائم النظام األساسي (2

 AU/Assemblyعمال بالمقرر للمؤتمر قواعد اإلجراءات المتوائمة من  13تعديل المادة  يقرر 5

Dec 635:ليصبح نصها كما يلي ، 

: اجتماع التنسيق نصف السنوي بين االتحاد والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات 13المادة 

 اإلقليمية.

مع رؤساء المجموعات نصف سنوي مكتب مؤتمر االتحاد األفريقي اجتماًعا تنسيقيًا هيئة عقد ت

 "تحاد األفريقيليمية ومفوضية االاالقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلق
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 2031-2021 الفترة إعالنالمتعلق ب قتراحالبشأن امقرر 

 والمهجر األفريقي" األفريقية لجذورا "عقد
 ،المؤتمر إن  

للجذور "عقدا  2031-2021باالقتراح الذي قدمته جمهورية توجو إلعالن الفترة  علما يحيط .1

لقارة اهتمام لدى ا مسألة المهجر األفريقي هذه من حظى بهت نظرا لماوالمهجر األفريقي"  األفريقية

 األفريقية؛

الذي أقر بالحاجة و 2012باإلعالن الصادر عن القمة العالمية للمهجر األفريقي في أيضا  علما   يحيط .2

 المستداموشراكات دائمة بين القارة األفريقية والمهجر األفريقي من خالل الحوار البناء  إقامةإلى 

 ون الفعال؛والتعا

بالتقارير المختلفة والمنشورات األخرى الصادرة عن مفوضية االتحاد األفريقي  كذلك لما  ع يحيط .3

 تنمية القارة؛ فياألفريقية األصول المهجر األفريقي والمجتمعات ذات  بناءبشأن إسهامات أ

 وتبادل يالرسم لالتصال عمل بوضع طار األعضاء، الدول جميع مع بالتنسيق المفوضية، يوصي .4

 أفريقي؛ أصل من المنحدرينأبناء المهجر و أفريقيا بين المعلومات

 المقررات: يستحضر .5

  رقمExt/EX/CL/Dec.6 (III) ستثانئة الثالثة للمجلس التنفيذي لالتحاد الصادر عن الدورة اال

ر في جنوب أفريقيا بشأن تنفيذ مبادرة المهجر األفريقي في إطا 2003األفريقي التي عقدت في 

 االتحاد األفريقي؛

  رقمEX.CL/Dec.221(VII) لس التنفيذي الصادر عن الدورة العادية السابعة الصادرة عن المج

 ، في سرت، بشأن تعريف المهجر األفريقي؛2005في يونيو/يوليو 

  رقمAdd.1Ex. CL/406(XII) Add.1  الذي يطلب بموجبه المجلس التنفيذي من المفوضية إجراء

لة عن فكرة اعتبار المهجر األفريقي اإلقليم السادس ألفريقيا وتحديد طرائق دراسة جدوى مفص

 مشاركة المهجر األفريقي في أجهزة االتحاد وأنشطته؛

  رقمAssembly/AU/Dec.393 (XVIII) ( للمؤتمر 18الدورة العادية الثامنة عشرة ) الصادر عن

الذي قرر المؤتمر بموجبه جعل مسألة وبشأن القمة العالمية للمهجر األفريقي  2012المنعقدة في 

 جدول أعمال دورات المؤتمر؛ فيبندا دائما مدرجا األفريقي المهجر 

  رقمAssembly/AU/Dec.630(XXVIII) ( 28الدورة العادية الثامنة والعشرين ) الصادر عن

تحاد الل 2063بشأن تنفيذ أجندة  ،، إثيوبيافي أديس أبابا 2017في يناير المنعقدة للمؤتمر 

)ف( من البروتوكول بشأن التعديالت على القانون  3المهجر األفريقي والمادة  األفريقي ودور

بوصفه المهجر األفريقي إلى المشاركة  ( التي دعت صراحة2003التأسيسي لالتحاد األفريقي )

 في بناء االتحاد؛  ا مهما طرف

 المقررEX.CL/1032(XXXIV)  الفنية للجنة الثالثة ديةالعا الدورة توصياتاعتمد  الذي 

األشخاص و األفريقية للثقافة الدولي اليوم إقامةبشأن  والرياضة والثقافة للشباب المتخصصة

 .أفريقي أصل منين المنحدر
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ة ال يمكن هاموسياسية وثقافية  يشكل قوة اقتصادية واجتماعيةالمهجر األفريقي  بأنّ  كذلكيذك ر  .6

 ؛األفريقيالتحاد ل 2063ر تنفيذ أجندة للبلدان األفريقية تجاهلها في إطا

" 2031-2021 األفريقي الجذور األفريقية والمهجرعقد "بأن "إطار لومي" المسمى  علما   يحيط .7

من أجل  وتوحيدها ودعمها واألحداث والمبادرات األخرىتجميع المشاريع مبادرة تهدف إلى  يمثل

التنمية  تحقيق في فريقي ومساهماتهموالمهجر األاألفريقية  األصول ذوياألشخاص  تعزيز دور

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية للقارة األفريقية؛

للمفوضية، بالتعاون مع الدول  يتيح األفريقية والمهجر األفريقي" عقد الجذور"أن  على يشد د  .8

 عودة تمّكن من تحقيقمتينة  شاملة تنفيذ خطة عملالفرصة لاألفريقي،  الممثلة للمهجروالمنظمات 

 ،ومنطقة الكاريبي ،جزر األنتيل في ةل أفريقيوواإلخوة المنحدرين من أص ين في المهجراألفريقي

 القارة؛في عملية تنمية وزيادة مشاركتهم  ،والمحيط الهادئ واألمريكتين

ن والثقافة نومجاالت الففي  "األفريقياألفريقية والمهجر  الجذورعقد "على أن أهداف  يوافق .9

: 2021تتماشى تماًما مع موضوع االتحاد األفريقي لعام  ،تنمية القارةتحفيزي لامل كع والتراث

لبناء أفريقيا متكاملة ومزدهرة ومسالمة في سياق التحديات أدوات الثقافة والتراث: و"الفنون "

، جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على خصوصفي هذا ال، يحثو "متعددة القطاعاتال

 .حيز التنفيذ كي يدخلوالتصديق عليه على ميثاق النهضة الثقافية األفريقية التوقيع 

 والمهجر األفريقي". األفريقية لجذورا لعقد" 2031-2021الفترة يعلن   .10

  من توجو، بالتعاون مع المفوضية:يطلب  .11

 2031-2021للفترة  األفريقيى معنية بعقد الجذور األفريقية والمهجر المستو لجنة رفيعة إنشاء 

 من امعليه للمصادقةإلى أجهزة صنع السياسات  وتفويضها اللجنة تكوين مشروع وتقديم" 

 .الدائمين الممثلين لجنة خالل

 األفريقية هذا المشروع "عقد الجذورلالتدابير والمبادرات الالزمة للتنفيذ الفعال  جميع اتخاذ 

ل وظيم منتدى المنحدرين من أصتن بما في ذلكودعم تنظيم جميع األحداث والمهجر األفريقي" 

للمهجر مؤتمر سنوي وفي غينيا االستوائية  2022أو مارس  2021في أغسطس  ةأفريقي

المحلية ذات والمجتمعات  المهجر األفريقيمن  فرادومبادرات أخرى يشارك فيها أ األفريقي

 فريقية أينما كانوا في العالم؛األ األوصول

 ت مجموعا)ال واألطراف المعنية األخرىاالتحاد األفريقي  يالدول األعضاء فمع جميع  التعاون

وصندوق النقد الدولي، المؤسسات الدولية مثل منظومة األمم المتحدة، واالقتصادية اإلقليمية، 

ل وأصالمنحدرة من  المحلية منظمات المجتمعاتووالبنك الدولي، والشركاء الدوليين اآلخرين 

األفريقي ...( من أجل تحقيق  مهجروال المعنية بالتنمية المنظمات غير الحكوميةو، ةأفريقي

 .2031-2021والمهجر األفريقي  األفريقية عقد الجذور المتوقعة منالنتائج 
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 المكاتب المتخصصة لالتحاد األفريقي كلابشأن هي مقرر

 :المؤتمرإن 

 المقررين التاليين: يستحضر .1

 2020 فبراير في الصادر  Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII)رقم  المؤتمرمقرر  (أ

 وتقديم األخرى والمؤسسات األجهزة مراجعة استكمال المفوضية رئيس من يطلب الذيو

 فبراير في اتالحكومو الدول رؤساء لمؤتمر والثالثين الرابعة العادية الدورة إلى مقترحاتها

 ؛2021

 دول لرؤساء والثالثين السابعة القمة عن الصادر  AHG/Dec.167 (XXXVII)المقرر رقم  (ب

 أنشأ والذي ،2001 يوليو 11 في زامبيا، لوساكا، في المنعقدة األفريقية الوحدة منظمة وحكومات

 للطاقة األفريقية اللجنة

األفريقية للطاقة على نحو ما عدلته الدورة العادية السابعة لهيكل المقترح التالي للجنة اعتمد ي .2

 والثالثون للمجلس التنفيذي:

 عدد الموظفين الدرجة بالمنص
 الوضع

  مكتب المدير التنفيذي

 موجود 1 6م المدير التنفيذي

 موجود 1 5خ ع أ  مساعد إداري

 موجود 1 2م موظف االتصاالت

  قسم السياسات واالستراتيجيات والدعم

 موجود 1 5م قسمالرئيس 

 أعيدت تسميته 1 4م الدعم القطري وبناء القدرات موظف

 جديد 1 3م متجددةالقة طاال موظف

 جديد 1 3م كفاءة الطاقة موظف

 جديد 1 3م البحوث والنفط والغازموظف 

3م الطاقة تكنولوجيا إنتاج موظف  جديد 1 

3م ووضع النماذجاقتصاديات الطاقة موظف   جديد 1 

  قسم نظم المعلومات واإلحصاءات الخاصة بالطاقة

 جديد 1 5م قسمالرئيس 

3م الطاقة موظفو إحصائيات  
3 

 موجود 1

 جديدان 2

3م خبير تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات  جديد 1 

 جديد 1 1م رسوممصمم 

    ة الشؤون اإلدارية والمالية والدعمدوح

 موجود 1 2م موظف مالي
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5خ ع أ  محاسبالمساعد   جديد 1 

5خ ع أ  مساعد اداري  جديد 1 

 موجود 1 4خ ع أ  موظف استقبال/سكرتير 

 موجود 1 7خ ع ب  سائق

 جديد 1 7خ ع ب  البريد ساعي

  22 إجمالي عدد الموظفين

هذا ال يشمل . دوالرا أمريكيا 2,377,843والمستحقات األخرى )بدل التعليم(  التكلفة السنوية المقدرة للموظفينتبلغ 

 ي.لاألوّ عيين األخرى مثل تكلفة التاإلضافية  التشغيلية التكاليفالمبلغ 

 الميزانية؛ رهنا بتوافر مراحل على يتم أن ينبغي أعاله المذكور الهيكل تنفيذ أن يقرر .3

 األجهزة بيجين وجميع مكتب بأن تضع الصيغة النهائية لمشاريع هياكل إلى المفوضية يوعز .4

 Assembly/AU/Dec.635مع مقرر المؤتمر  يتفق عالقة بما تزال ال التي األخرى والمؤسسات

(XXVIII) 2021 يوليو في التنفيذي التالية للمجلس العادية الدورة تقدمه إلىو. 
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 2022التحاد األفريقي لعام ل بشأن تعيين الرئيس القادممقرر 
 

 إن المؤتمر 

من أجل ضمان  ،أنه الذي ينص علىAssembly/AU/Dec.635(XXVIII) قرر المؤتمرم ستحضري .1

االتحاد األفريقي  ئيسرة تضم ثالثي هيئةسيتم إنشاء ، ررات المؤتمقرماالستمرارية والتنفيذ الفعال ل

 ؛واحدالرئيس القادم قبل عام  القادم واختياررئيس الحالي والالرئيس المنتهية واليته و

 2022بار أن عام ، مع األخذ في االعتناوب على رئاسة االتحاد األفريقيمبدأ الت أيضا ستحضري .2

 ؛غرب أفريقياإقليم سيكون دور 

جمهورية مالي،  بنتائج المشاورات التي أجراها إقليم غرب أفريقيا كما ورد في تقرير مايحيط عل .3

 ؛إقليم غرب أفريقياعميد 

 .2022أن تكون جمهورية السنغال الرئيس القادم لالتحاد األفريقي لعام  يقرر .4

 

 مقرر بشأن التمويل المحلي للصحة 

 حة()اجتماع القادة األفريقيين حول االستثمار في الص

 ،إن المؤتمر

لتعزيز النظم الصحية  بالغةواألهمية الفيروس كورونا المستجد جائحة  الكفاح ضدضع في االعتبار إذ ي .1

 الوطنية واالستثمار فيها؛

، وأن لمساواة في توفير الرعاية الصحيةأن النساء والفتيات تأثرن بشكل غير متناسب بعدم ا دركيوإذ  .2

 ؛ضعزادت من تفاقم هذا الوجائحة ال

في الصحة المعتمد في فبراير بشأن االستثمار  ادة األفريقييناجتماع القحول اإلعالن  يستحضروإذ  .3

 ؛2019

ة قيادعلى ما أبداه من لصحة المحلي ل لتمويللد األفريقي االتحا قائدكاغامي،  الرئيس بول فخامةب يشيد .4

 ؛لصحةل المحلي تمويلالنهوض بال فيمتواصلين  موالتزا

األجندة أس على رة تمويل الصحإبقاء مسألة لتقدم الكبير الذي أحرزته على ابالمفوضية  يشيد أيضا .5

 ؛القارية والعالمية

 بنتائج االجتماعات اإلقليمية االفتراضية لوزراء المالية ووزراء الصحة في االتحاد يحيط علما .6

 ؛2020قدت في عام األفريقي التي ع  
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 صالحاتاإل تعزيزل ةيالمالية والصحة األفريق تاظمة بين وزارية المناقشات المنتأهم على ؤكد مجدداي .7

 ؛في مجال تمويل الصحة

ألفريقي بشأن التمويل المحلي للصحة عن اقياس األداء  سجليانات في البمن المفوضية تحديث  يطلب .8

ً فئات يق تجميع البلدان في أربع طر إجمالي اإلنفاق المحلي على الصحة لنصيب الفرد من وفقا

وفقًا لمؤشر  فئةالبلدان داخل كل صنيف مجموعات الدفع المسبق اإللزامي(، وتيزانية الحكومية و)الم

 تغطية الخدمات.للمنظمة الصحة العالمية / البنك الدولي ا

حول االستثمار  ة األفريقيينالقاداجتماع ( من إعالن 5) 6من المفوضية تسريع تنفيذ البند  يطلب أيضا .9

مع الشركاء إلنشاء منصات إقليمية لدعم  تعاون، فيما يتعلق بال2019براير الصادر في ف في الصحة

إلى  تنسيق هذه الواليةسناد مسؤولية ، من خالل إالمحلي للصحةزيادة التمويل في ضاء الدول األع

 النيباد. –وكالة االتحاد األفريقي للتنمية 
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 الذي يعقد كل سنتين ندالوامهرجان بشأن المنتدى األفريقي لثقافة السالم مقرر 
 EX.CL/1265 (XXVIII)الوثيقة 

 المجلس التنفيذي، إن  

أنجوال والذي اعتمدته الدورة العادية الثامنة والثالثون للمجس التنفيذي  بالبند الذي اقترحته يحيط علما   .1

في لواندا،  دسنتين، المنعقكل للواندا  مهرجان-أفريقياسالم في األفريقي األول لثقافة الالمنتدى  بشأن

 ؛2019سبتمبر  22إلى  18، في الفترة من الجوأن

ولية واالتحاد األفريقي واليونسكو للتنظيم المشترك للمنتدى األفريقي األول لثقافة جالحكومة األنب شيدي .2

 ؛لواندا الذي يعقد كل سنتين مهرجان-أفريقياالسالم في 

اقف والسلوكيات التي تعكس احترام الحياة والبشر مجموعة القيم والمووبأهمية تعزيز ثقافة السالم  يقر .3

 وكرامتهم، والتي يجب أن تنشرها وتمارسها كل دولة عضو؛

حيزا ، باعتباره الذي يعقد كل سنتين لواندا منتدى-أن المنتدى األفريقي لثقافة السالم في أفريقيا يؤكد  .4

دة للحكومات والمجتمع المدني مميزا لتعزيز التنوع الثقافي والوحدة األفريقية، يوفر منصة فري

ت الكفيلة ستراتيجيااالواألوساط الفنية والعلمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لمناقشة وتحديد 

 دائم في أفريقيا؛السالم البناء من أجل  اتمنع العنف والصراعب

ريقيا التي لبناء إفأدوات : "الفنون والثقافة والتراث: 2021موضوع عام المقرر بشأن يستحضر  .5

التي المتعلقة به وألنشطة بشأن ا الطريقارطة وخ EX.CL/1231 (XXVII)نريدها" الوثيقة 

 ؛الذي يعقد كل سنتين لواندا منتدى-تتضمن تنظيم المنتدى األفريقي الثاني لثقافة السالم في أفريقيا 

الذي  لواندا منتدى-فريقيا حكومة أنغوال على تنظيم المنتدى األفريقي الثاني لثقافة السالم في أ يشجع .6

 بنشاط؛ فيه والمشاركة هدعمالدول األعضاء إلى  يدعوو يعقد كل سنتين

لعقد المنتدى المواتية لتهيئة الظروف  واليونسكوالمفوضية بالعمل مع الحكومة األنغولية إلى يوعز  .7

 .الذي يعقد كل سنتين لواندا منتدى-األفريقي الثاني لثقافة السالم في أفريقيا 
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 بشأن إنهاء استعمار موريشيوسمقرر 

 إن  المؤتمر،

الدورة العادية الثالثة  الصادر عن، Assembly/AU/Dec.788(XXXIII)المقرر  يستذكر .1

بشأن إنهاء استعمار  2020المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، في فبراير للمؤتمر والثالثين 

 موريشيوس؛

ا يستذكر .2 بشأن اآلثار القانونية الناشئة  2019فبراير  25ية الصادرة في محكمة العدل الدول فتوى أيض 

 ، والتي قررت رسميًا ما يلي:1965عن فصل أرخبيل شاغوس عن موريشيوس في عام 

 شكل أرخبيل شاغوس وال يزال يشكل جزًءا ال يتجزأ من أراضي موريشيوس؛ (أ)

على االستقالل في عام لم تكتمل عملية إنهاء استعمار موريشيوس بشكل قانوني عند حصولها  (ب)

 في ظل فصل أرخبيل شاغوس عن موريشيوس؛ 1968

 تترتب عليهيشكل استمرار إدارة المملكة المتحدة ألرخبيل شاغوس فعالً غير مشروع  (ج)

فصل أرخبيل نتج عن المسؤولية الدولية لتلك الدولة وعمال غير قانوني ذي طابع مستمر 

 شاغوس عن موريشيوس؛

 ة بإنهاء إدارتها ألرخبيل شاغوس بأسرع ما يمكن؛المملكة المتحدة ملزم (د)

جميع الدول األعضاء ملزمة بالتعاون مع األمم المتحدة من أجل استكمال عملية إنهاء استعمار  (ه)

 موريشيوس؛

، والذي 2019 مايو 22الصادر في  73/295مقرر الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  يستذكر كذلك .3

محكمة العدل الدولية، أّن أرخبيل شاغوس يشكل جزًءا ال يتجزأ  فتوى وبناء على أكد، في جملة أمور

من موريشيوس، وطلب من المملكة المتحدة سحب إدارتها االستعمارية من أرخبيل شاغوس دون 

 شروط خالل فترة ال تزيد عن ستة أشهر من اعتماد القرار؛

، والذي 2021يناير  28ن البحار في بالحكم الصادر عن الدائرة الخاصة للمحكمة الدولية لقانو يرحب .4

أكد أن موريشيوس لها السيادة على أرخبيل شاغوس، وأيّد قرارات محكمة العدل الدولية بأّن فصل 

أرخبيل شاغوس كان غير قانوني وأّن إدارة المملكة المتحدة ألرخبيل شاغوس تشكل عمالً غير 

 قانوني ذي طابع مستمر؛

محكمة العدل  فتوىلمتحدة غير القانوني ألرخبيل شاغوس في تجاهل استمرار احتالل المملكة ا يدين .5

( بشأن إعالن األمم 25) 26/25و 73/295 رقم الدولية وقراري الجمعية العامة لألمم المتحدة

ً لميثاق األمم  المتحدة لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا

 المتحدة؛

سحب إدارتها االستعمارية فوراً من بإلى المملكة المتحدة لالمتثال للقانون الدولي  هدعوت يجدد .6

 أرخبيل شاغوس؛
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، 73/295 رقم الدول األعضاء وجميع الشركاء إلى احترام قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة يدعو .7

والدولية على الذي حّث صراحة الدول األعضاء، وهيئات األمم المتحدة، والمنظمات اإلقليمية 

االمتناع عن أي عمل من شأنه أن يعيق أو يؤخر استكمال عملية إنهاء استعمار موريشيوس وفقًا 

 محكمة العدل الدولية وقرار األمم المتحدة؛ فتوىل

 ويدعوعلى التزام االتحاد األفريقي والدول األعضاء فيه باإلنهاء الكامل الستعمار ألفريقيا،  يؤكد .8

دعم جميع الجهود في كافة المنظمات الدولية واإلقليمية والحكومية الدولية  الدول األعضاء إلى

يشمل االتحاد البريدي العالمي بما )والمتعلقة بها(،  بما في ذلك األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة )

ومنظمة الطيران المدني الدولي(، ولجنة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي، واالتحاد 

بي، من خالل المبادرات والمقررات والقرارات واإلجراءات األخرى التي تهدف إلى تمكين األورو

محكمة العدل الدولية، وقرار فتوى موريشيوس من فرض سيادتها على أرخبيل شاغوس عمالً ب

 ، وحكم الدائرة الخاصة للمحكمة الدولية لقانون البحار؛73/295 رقم الجمعية العامة لألمم المتحدة

 من المفوضية اتخاذ جميع الخطوات الالزمة إلنهاء استعمار موريشيوس؛ يطلب .9

إبقاء  ويقرراعتماد الميزانية الالزمة لتنفيذ هذا المقرر، النظر في لجنة الممثلين الدائمين من  طلبي .10

 المسألة قيد نظره الفعلي.
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 الوضع في فلسطين والشرق األوسط حولإعالن  

 EX.CL/1254(XXXVIII) الوثيقة
، رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، المجتمعين في الدورة العادية الرابعة والثالثين لمؤتمر نحن

 ؛بطريقة افتراضية 2021 فبراير 7و 6 يومياالتحاد األفريقي المنعقدة 

جميع القرارات والمقررات  نستحضرالوضع في فلسطين والشرق األوسط وإذ عن تقرير الب علمانحيط إذ 

تحقيق والرامية إلى ة الصادرة عن منظمة الوحدة األفريقية واالتحاد األفريقي بشأن الوضع في فلسطين السابق

 دائمين في الشرق األوسط.المن األوالسلم 

دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني وممثله منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود  نؤكد من جديدوإذ 

االحتالل اإلسرائيلي من أجل استعادة حقوقهم غير القابلة للتصرف، بما في  عباس في نضالهم المشروع ضد

 ذلك تقرير المصير واالستقالل في دولتهم الفلسطينية القائمة جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل؛

وفقًا لمبادئ القانون الدولي وجميع قرارات  يةفلسطينالقضية لرغبتنا في إيجاد حل سياسي عادل ل وإذ نجدد

 1967عام في كامل لالحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ النهاء اإلاألمم المتحدة ذات الصلة، بما يؤدي إلى 

وإيجاد حل عادل لمحنة  1967يونيو  4حدود داخل وعاصمتها القدس الشرقية  واستقالل دولة فلسطين

 ؛(III) 194بما يتوافق مع قرار األمم المتحدة رقم  يينفلسطينال نالجئيال

شامل العادل والسالم التحقيق من أجل الستئناف مفاوضات ذات مصداقية بين الجانبين  دعوتناجدد وإذ ن

على وإلجماع الدولي على ا بناءً دائم في الشرق األوسط، بما في ذلك من خالل آلية دولية متعددة األطراف الو

 الوضع الدائم بشكل عادل؛حل جميع قضايا إلى أساس القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة الهادفة 

الذي يقوم على قيم الحرية والعدالة وحقوق  ،موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية العادلةثبات  وإذ نؤكد من جديد

تاريخي الراسخ مع الشعب الفلسطيني في سعيه الاإلنسان والمبادئ اإلنسانية والحفاظ على التضامن األفريقي 

 ية والعدالة؛الحروالمشروع من أجل االستقالل 

لجميع أعضاء المجتمع الدولي للحفاظ على الوضع القانوني للقدس الشرقية كعاصمة  دعوتناكذلك نجدد وإذ 

واحترام القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة بهذا الشأن، واالمتناع عن أي  ،لدولة فلسطين

سيما االمتناع عن نقل السفارات من تل أبيب إلى  عمل أو قرار من شأنه تقويض الوضع الشرعي للمدينة، وال

 القدس؛

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس  يضااألرعلى أن جميع المستوطنات اإلسرائيلية المقامة  كرر كذلكنوإذ 

الشرقية والجوالن السوري واألنشطة األخرى المنفذة كجزء من احتالل أراضي دولة فلسطين، بما في ذلك 

ن والسياسات العنصرية والتمييزية ونظام ييلمدنل راضي وهدم المنازل والتهجير القسريمصادرة األ

وفرض تدابير العقاب الجماعي، أمور غير قانونية وتشكل انتهاكات جسيمة للقانون  انالتصاريح وبناء الجدر

جميع األنشطة  اإلنساني الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة وتتحدى دعوات المجتمع الدولي لوقف

 .االستيطانية

 ما يلي: بموجبه نعلن

الثابت لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في نا عن دعمعرب ن .1

، بما في ذلك حقه في العيش في حرية وعدالة وكرامة وحقه في دولته المستقلة، هتقرير مصير

، إلى االمتثال الكامل اللتزاماتها سلطة االحتاللل، إسرائي دعونفلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية و

عاًما من االحتالل العسكري بشكل كامل، والكف عن إعاقتها  53بموجب القانون الدولي وإنهاء 

أهمية الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي لألماكن ب رنذك  و تحقيق تقرير المصير للفلسطينيينجهود ل

 .عليها اشميةالوصاية الهوالمقدسة في القدس 

غير القانونية،  ابجميع مظاهره ، أعمال االحتاللالحتالل، سلطة اإسرائيل لمواصلة نعرب عن أسفنا .2

التصرف بسوء نية وفي تناقض تام مع  واستمرارها فياالستعمار والضم تدابير  مواصلةبما في ذلك 
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عامة لألمم المتحدة بشكل قرارات مجلس األمن والجمعية الفي انتهاك  واستمرارهاإنهاء االحتالل 

 منهجي؛

التدابير الالزمة لضمان احترام إسرائيل وجميع  كافةجميع الدول  ضرورة أن تتخذعلى د شد  ن .3

أن احتالل على و ،األطراف األخرى ذات الصلة اللتزاماتها بموجب القانون الدولي بإنهاء االحتالل

 ير ملموسة للمساءلة وفقًا للقانون الدولي؛دون تدخل دولي حاسم وتداب لن ينتهيأراضي دولة فلسطين 

أن جميع السياسات والتدابير االستعمارية، بما في ذلك التدابير التشريعية واإلدارية  علىنشد د  .4

سلطة االحتالل، بما في ذلك أي أنشطة تنطوي على مصادرة ، واإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل

والنقل القسري للمدنيين وضم األراضي في األراضي وتعطيل سبل عيش األشخاص المحميين 

ا صارخً انتهاًكا  تنتهكالفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجوالن السوري،  يضااألر

أغسطس  12لألحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 

وتشكل عقبة وال أساس لها من الصحة قانونية غير  وهيقرارات مجلس األمن ذات الصلة و 1949

 أمام السالم والتنمية االجتماعية واالقتصادية؛

االحتالل، الستعمار مدينة القدس، بما في ذلك  على أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل، سلطة دشد  ن .5

وباطلة  هي إجراءات غير قانونية وبالتالي فهي الغية ،فرض قوانينها وواليتها القضائية وإدارتها

سلطة االحتالل الوقف الفوري لجميع هذه اإلجراءات  ناشدنوليست لها أي شرعية على اإلطالق و

غير القانونية واألحادية الجانب، بما في ذلك االستفزازات والتحريض ضد المقدسات المسيحية 

الروحية  واإلسالمية، وال سيما الحرم الشريف واحترام قدسية األماكن المقدسة وحماية األبعاد

لمدينة، على النحو المنصوص عليه في قرارات األمم المتحدة ذات الصلة لوالدينية والثقافية الفريدة 

 مصلحة مشروعة للمجتمع الدولي ككل؛ باعتبارها

إسرائيل االلتزام الصارم بأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب  مننطلب  .6

االمتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون وكذلك  49ال سيما المادة ، و1949أغسطس  12المؤرخة 

تهدف إلى تغيير الطابع والوضع والتكوين  التي  جراءاتاإلالدولي والوقف الفوري لجميع 

الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والجوالن السوري واإلنهاء  يضاالديموغرافي لألر

، وفقًا لجميع قرارات مجلس األمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار ةطانيالفوري لألنشطة االستي

، كشرط ال غنى عنه 2004 ويولي 9( والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 2016) 2334

 ؛1967حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام  إليجاد

تضمن احترام التزاماتها بموجب  اتباع سياسات العمل بنشاط على جميع الدول األعضاء إلىندعو  .7

القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة واالتحاد األفريقي ذات الصلة فيما يتعلق بجميع الممارسات 

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية  يضاوالتدابير اإلسرائيلية غير القانونية في األر

لناشئ عن التدابير التي تهدف إلى تعزيز اوضع دم االعتراف بال، وكذلك عوالجوالن السوري

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية واألراضي  يضاالضم في األرأعمال االستعمار و

ى وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ عل 1967العربية األخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

 ؛هذا الوضع

ء جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع نظام االستيطان جميع الدول األفريقية إنهانناشد  .8

االستعماري اإلسرائيلي غير القانوني في أراضي دولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، بما 

االتحاد مقررات و 2334 رقم من قرار مجلس األمن الدولي 5و 3يتوافق مع أحكام الفقرتين 

 د؛األفريقي السابقة في هذا الصد

استخدام إسرائيل للقوة المميتة وغير المشروعة وغيرها من القوة المفرطة ضد المدنيين ندين  .9

الفلسطينيين، بما في ذلك ضد المدنيين الذين يتمتعون بوضع حماية خاص بموجب القانون الدولي، 

ً على الحياة، و القانونية  إلى المساءلة عن هذه األعمال غير دعونوالذين ال يشكلون تهديداً وشيكا
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 ؤكدنالفلسطينية المحتلة، و يضاوكذلك عن األفعال التي يرتكبها المستوطنون اإلسرائيليون في األر

ضد المدنيين  المرتكبةكامل عن أعمال العنف  بشكلسلطة االحتالل، مسؤولة  ،أن إسرائيل

ع أعمال العنف بهدف منة سلحاألمصادرة ويجب عليها اتخاذ تدابير تشمل الفلسطينيين وممتلكاتهم 

ن وضمان سالمة وحماية المدنيين الفلسطينيين ون اإلسرائيليوالمستوطن التي يقوم بهاغير القانونية 

 في األراضي المحتلة؛

سلمي لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي، من إيجاد حل ضرورة  من جديدنؤكد  .10

الغاية، بما يتفق مع القانون الدولي جميع جوانبها وضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق هذه 

، نشددووالمعايير األخرى المتفق عليها دوليا، بما في ذلك جميع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة 

في هذا الصدد، على أن جميع الجهود المبذولة إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يجب أن ترتكز 

قانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان على احترام القانون الدولي، بما في ذلك ال

 جميع االنتهاكات من أجل إحالل السالم الدائم؛عن شاملة الموثوقة والمساءلة التضمن و

الرئيس محمود عباس من أجل السالم، التي ق دمت إلى مجلس األمن التابع لألمم  دعمنا لمبادرةد نجد   .11

طالق عملية إلتدعو إلى عقد مؤتمر دولي في الوقت المناسب والتي  2018فبراير  20المتحدة في 

والمعايير الواضحة  القديمة العهد االختصاصاتعلى أساس  مصداقيةسياسية متعددة األطراف ذات 

في المنصوص عليها في قرارات األمم المتحدة ذات الصلة وضمن إطار زمني محدد بهدف اإلسراع 

 ئمة وشاملة؛تسوية سلمية عادلة وداالتوصل إلى 

فلسطين التاريخية منذ نكبة عام  يضان الذين نزحوا قسراً من أرنييفلسطيال نالجئيالأن  نؤكد مجدد ا .12

أو الذين غادروا قبل هذا التاريخ ولم يتمكنوا من العودة وأسالفهم، لهم الحق في العودة  1948

 نصاف والعدالة؛الدخل المتأتي منها، بما يتوافق مع مبادئ اإلوممتلكاتهم  واسترداد

ضرورة استمرار عمل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق نؤكد  .13

ن يالالجئ لخدمات من أجل رفاه وحماية وتنميةوتقدم ادون عوائق  أن تعملاألدنى وأهمية 

لالجئين ن ومن أجل استقرار المنطقة، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية ايالفلسطيني

حيثما أمكن  هاتبرعات للوكالة وزيادة مساهماتتقديم الالدول والمنظمات مواصلة  ناشدنالفلسطينيين و

 لوكالة التي ال تزال تعاني من نقص حاد في التمويل؛ل يةبرنامجالميزانية في الخاصة و

ل الالجئين إزاء محاوالت تشويه سمعة وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغينعرب عن بالغ قلقنا  .14

جميع أعمال الترهيب والتهديدات  ندينو الفلسطينيين في الشرق األدنى على الرغم من سجلها المثبت

الموجهة إلى الوكالة وغيرها من منظمات حقوق اإلنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني 

الدولي واإلفالت من والمدافعين عن حقوق اإلنسان المشاركين في توثيق ومواجهة انتهاكات القانون 

ضمان إلى ميع الدول ج دعونوالفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية  يضاالعقاب في األر

 حمايتهم؛

وسالمتها وأن تضمن حرية رابطها راضي الفلسطينية المحتلة وتاألوحدة  احترام إسرائيلمن نطلب  .15

منها القدس الشرقية وإلى ك الحركة الفلسطينية، بما في ذل يضاداخل األر والسلعتنقل األشخاص 

على  نؤكد مجدداوإليه وبين الضفة الغربية وقطاع غزة ومن العالم الخارجي وإلى قطاع غزة ومنها و

االحتالل فوراً عمليات اإلغالق المطولة والقيود االقتصادية والقيود  سلطةضرورة أن توقف 

 وني والالإنساني لقطاع غزة؛، بما في ذلك حصارها غير القاناتالمفروضة على الحرك

إزاء استمرار التدهور الحاد لألوضاع االقتصادية واإلنسانية في قطاع غزة  نعرب عن بالغ قلقنا .16

االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن األوضاع في قطاع  لم  حننتيجة الحصار اإلسرائيلي و

نية تتطلب اإلغاثة الطارئة بل هي غزة، مؤكدين أن األزمة في قطاع غزة ليست مجرد أزمة إنسا

إحدى مظاهر االحتالل االستعماري التي يجب معالجتها بإنهاء االحتالل االستعماري وتمكين الوحدة 
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المجتمع الدولي  ندعوالجغرافية والسياسية لألراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. و

 للعمل على إنهاء هذا الحصار اإلسرائيلي الجائر.

سياسة التطهير العرقي المنتظمة والواسعة النطاق التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي ضد ندين  .17

الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من خالل أوامر اإلخالء وهدم المنازل وإلغاء حقوق اإلقامة 

بأراضي الضفة فك ارتباطها الجغرافي والسياسات التمييزية التي تهدف إلى عزل المدينة المقدسة و

وتحقيق التفوق الديموغرافي للمستوطنين اإلسرائيليين على أصحاب  1967عام منذ الغربية المحتلة 

فصاًل عنصريًا وخرقًا والتي تشكل مخالفة التفاقية جنيف الرابعة السياسات الأراضي القدس و

لقضاء على التمييز واتفاقية ا والمعاقبة عليها لالتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري

 العنصري؛

النظام القانوني اإلسرائيلي التمييزي وتدابيره التعسفية واألحكام الصادرة بحق المعتقلين ندين  .18

من الحد والتي تحرمهم  والسجناء الفلسطينيين وال سيما األطفال والنساء وكبار السن والمرضى

الدولية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك اتفاقية  األدنى من الحقوق التي يكفلها القانون الدولي والمعايير

االحتالل اإلسرائيلي لإلفراج الفوري وغير المشروط عن  دعونحقوق المرأة والطفل وبشأن جنيف 

 جميع المعتقلين واألسرى الفلسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيلية.

عمل بال كلل مع نن" وسأي حلول غير عادلة أو جزئية، بما في ذلك ما يسمى "صفقة القر نرفض .19

وعاصمتها  1967يونيو  4حدود داخل الجهات الدولية الفاعلة األخرى لضمان استقالل دولة فلسطين 

 القدس الشرقية؛

إلى وقف جميع اإلجراءات والتدابير التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ندعو  .20

وماسي إلحياء عملية السالم والحفاظ على حل الدولتين ، في هذا السياق، على تعبئة العمل الدبلنحثو

 دائم؛العادل والسالم التحقيق التعجيل بو 1967عام قبل حدود  داخل

أن السالم العادل والشامل والدائم في الشرق األوسط يتطلب انسحابا إسرائيليا كامال من جميع نكرر  .21

، بما في ذلك مرتفعات الجوالن 1967 ويوني 4األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى خط 

 السورية واألراضي التي ال تزال محتلة في جنوب لبنان؛

أن تضامننا مع الشعب الفلسطيني يقوم على قيم الحرية والعدالة والمبادئ اإلنسانية نؤكد من جديد  .22

ولئك الذين في جميع الظروف إلى جانب كل أوالتي تدافع عنها أفريقيا بال هوادة في المحافل الدولية 

يسعون جاهدين لضمان استعادة فلسطين حقها في الوجود في ظل االستقالل والسيادة كدولة رئيسية 

حة إلى بذل جهود متجددة إليجاد حل عادل ودائم الحاجة الملّ من جديد نؤكد وفي الشرق األوسط 

عالنات االتحاد إفي إطار  سالم ووئامعلى أساس وجود دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في  للنزاع

 األفريقي واألمم المتحدة ذات الصلة.
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 قرار حول رفع الحصار االقتصادي والتجاري والمالي

 المفروض على جمهورية كوبا من قبل الواليات المتحدة األمريكية 

 المؤتمر، إن  

مفروض الغير الشرعي المستمر ووالمالي  االقتصادي والتجاريالحصار من يعرب عن بالغ قلقه  .1

 على حكومة كوبا وشعبها.

دعمه الكامل للقرار الصادر عن األمم المتحدة حول ضرورة وضع حد للحصار يؤكد مجددا  .2

 كوبا".على الواليات المتحدة األمريكية الذي تفرضه االقتصادي والتجاري والمالي 

خرى حكومة مرة أ ويحثللتراجع في العالقات الثنائية بين كوبا والواليات المتحدة  يعرب عن أسفه .3

الواليات المتحدة األمريكية على رفع الحصار االقتصادي والتجاري والمالي الذي ال مبرر له 

 والمفروض على الشعب الكوبي منذ حقبة طويلة.

والتي من  2017نوفمبر  9حكومة الواليات المتحدة منذ  تي اتخذتهاللتدابير ال يعرب عن أسفه أيضا .4

إزاء توسيع الحصار المتجاوز للحدود اإلقليمية بما في الغ قلقه بعن ويعرب شأنها تشديد الحصار 

من اإلعالن  250بناء  على الفقرة ) بورتون-ذلك التنفيذ الكامل للفصل الثالث من قانون هلمز

 ؛(2020لعام  77الوزاري لمجموعة الـ 

تفشي تكافح كوبا ينما بأكثر قسوة في السياق الحالي وأصبح بأن األثر السلبي للحصار قد تفاقم بل  يقر   .5

 ؛19-فيروس كورونا  مرض

 لخطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعامأمام تنفيذ كوبا  عقبة رئيسيةبأن الحصار يشكل   أيضا  يقر   .6

 المذكورة. الخطة تحقيق أهدافلاالتحاد األفريقي وليها نظرا لألهمية التي يويشاطر هذا القلق  2030

 .ب كوباتضامنه مع شع يؤكد مجددا .7
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 رئيس ماتاميال سيريل رامافوزا،فخامة التقدير لكلمة 

 رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس المنتهية واليته لالتحاد األفريقي

بطريقة  (34العادية الرابعة والثالثين ) دورته بمناسبة المجتمع إن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات

 ،2021فبراير  7و 6 افتراضية يومي

للجهود  ا، وتقديرلالتحاد األفريقي س ماتاميال سيريل رامافوزا كرئيسبانتهاء والية فخامة الرئي ط علماإذ يحي

، والتي ساهمت في 2020ته لالتحاد األفريقي في عام الجديرة بالثناء واالستثنائية التي بذلها خالل رئاس

 العالم،ة الالئقة بها في نمكاال، ووضع أفريقيا في االتحاد وتلبية احتياجات أفريقياالنهوض ب

تنم عن الرؤية الثاقبة ودرحة عالية من اإلنجازات التي حققها خالل فترة واليته والتي  وإذ يضع في اعتباره

ثل الوحدة األفريقية بم   راسخ، فضالً عن االلتزام الالدفاع عن مبادئ االتحاد وأهدافهوااللتزام ب تفانيال

 ،والتضامن فيما بين بلدان الجنوب

 المستجد: فيروس كورونا على وجه الخصوص إلى قيادته الديناميكية والفعالة لالتحاد خالل جائحة وإذ يشير

، ، رئيس جمهورية جنوب أفريقيااتاميال سيريل رامافوزام السيدامتنانه لفخامة بلغ عن  يعرب .1

 ؛خالل فترة واليته التحادلوالممتازة  النشطة والحكيمة ، على قيادتهمؤتمرناالمنتهية واليته ل والرئيس

تمكن االتحاد األفريقي من  التيماتاميال سيريل رامافوزا  على اإلنجازات العديدة سيد فخامة الب شيدي  .2

في  جائحة فيروس كورونا المستجداألفريقي ل تحقيقها خالل واليته، بما في ذلك استجابة االتحاد

وتعيين  ،المستجد فيروس كورونا لجائحةتصدي االتحاد األفريقي لل صندوق، وإنشاء الوقت المناسب

بدء والقتناء اللقاحات؛  ةالعمل األفريقي قةإنشاء منصة اإلمدادات الطبية، وتعيين فرو، نيمبعوث

 نصف السنوي تنسيقالقيادة اجتماع ، والتجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية مرة  ولألبطريقة افتراضية عقد ي)الثاني( الذي 

إسكات البنادق  حول 2020المتعاقبتين في ديسمبر  عقد القمتين االستثنائيتينوالذي سبق اإلقليمية، 

 تحقيق تفانيه من أجلعلى وة، افتراضي بطريقةالتجارة الحرة القارية األفريقية في إفريقيا ومنطقة 

 ض بالحكم الرشيد والديمقراطية في القارة؛السالم والتنمية والنهو

لفخامة الرئيس ماتاميال سيريل رامافوزا لمساهمته الكبيرة في عملية  تقديرهعن كرر اإلعراب ي .3

 .لقارةفي ا واالستقرارواالجتماعي التكامل السياسي واالقتصادي 


