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ASSEMBLY/AU/DEC.6 (II) 

  

  مقـرر

  بشأن مدغشقـر
 

  إن المؤتمر ،

  

 بالقرار الذي اتخذه الجهاز المركزي في دورته العادية على يذكر - 1

 فبراير 3مستوي رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في أديس أبابا في 

 والذي أوصي باالعتراف بالسيد مارك رافالومانانا رئيساً شرعياً 2003

  لمدغشقر؛

أن تستعيد مدغشقر مقعدها داخل االتحاد  هذه التوصية ويقرر يعتمد - 2

 األفريقي؛ 

 الحكومة الملغاشية على االستمرار في سياستها للمصالحة يشجع - 3

 .الوطنية

  

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.7 (II) 

  

 ررـمق

  2003 الميزانية للفترة من يناير وحتى أغسطس بشأن

  2003وللفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 

  

  ،لمؤتمر ا إن

  

   بتوصيات المجلس التنفيذي؛يحيط علماً - 1

 بمبلــغ 2003 تحديد ميزانية للفترة من يناير وحتى أغسطس يقّر - 2

  دوالر أمريكي؛22ر900ر000ر00

 بمبلغ 2003من سبتمبر إلي ديسمبر  تحديد ميزانية للفتـــرة يقّر - 3

 . دوالر أمريكي13ر090ر000ر00

 ـ
 



ASSEMBLY/AU/DEC.8 (II) 

  

 ررـمق

  2004 برنامج الميزانية لسنة بشأن

 REV) III(26 /CL/EX.1الوثيقة 
 
  المؤتمر ، إن

  

  بالتقرير؛يحيط علماً  - 1

التـي  ) 2004يناير وحتى ديسمبر     (2004 برنامج الميزانية لسنة     يقّر - 2

  دوالر أمريكي؛43ر000ر000ر00حددت قيمتها بمبلغ 

 انتخـابهم مـؤخراً     للرئيس ونائب الرئيس والمفوضين الذين تم     يرخص   - 3

 في حـــدود مبلـــــــغ      2004بتعديل برنامج الميزانية لسنة     

 دوالر أمريكي لمراعاة أولويـاتهم فيمـا يتعلـق          43ر000ر000ر00

 بالموارد البشرية والبرامج؛

 للمجلس التنفيذي أن يعتمد ، باسم المؤتمر ، برنامج الميزانيـة            يرخص - 4

/ رابعة التي ستعقد فـي فبرايـر  بعد تعديله وذلك خالل دورته العادية ال   

 .2004مارس 

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.9 (II) 

 ررـمق

   بشأن حفظ الطبيعة والموارد1968مراجعة االتفاقية األفريقية لعام  بشأن

 III(50/CL/EX(، الوثيقة ) اتفاقية الجزائر(الطبيعية 

  ،ؤتمر الم إن

 على الرئيس المؤقت لمفوضية االتحاد األفريقي وبرنامج األمم يثني - 1

بيعية لما قاموا المتحدة للبيئة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الط

) اتفاقية الجزائر (1968به من مساع لتحديث االتفاقية األفريقية لعام 

بشأن حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية لكي تتكيف مع التطورات 

المسجلة مؤخراً في أفريقيا في مجالي البيئة والموارد الطبيعية ومع 

ة المتعددة المستويات والمعايير الخاصة باالتفاقيات البيئية الحديث

  األطراف السارية المفعول؛

 علي حكومات الجزائر وبوركينا فاسو يثني من جهة أخرى، - 2

 ، 1968والكاميرون ونيجيريا، األطراف في االتفاقية األفريقية لعام 

 على ما قامت به من مساعٍ لتنقيح االتفاقية؛) اتفاقية الجزائر(

) اتفاقية الجزائر (1968ام  النسخة المنقحة من االتفاقية األفريقية لعيقّر - 3

 بشأن حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية؛

 من جميع الدول األعضاء التوقيع والتصديق على االتفاقية يطلب - 4

 المنقحة لكي تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن؛

 من رئيس المفوضية اتخاذ جميع التدابير الالزمة لكفالة يطلب كذلك - 5

 منقحة من أجل تيسير تنفيذها؛الترويج الكافي لالتفاقية ال

 برنامج األمم المتحدة للبيئة والوكاالت ذات الصلة التابعة يدعو - 6

لمنظومة األمم المتحدة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية 

والمنظمات غير الحكومية األخرى ذات الصلة ألن يتعاونوا مع 

ي لكفالة تنفيذ االتفاقية المفوضية والدول األعضاء في االتحاد األفريق

 .علي نحو فاعل

 ـ
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  مقـرر

  بشأن خطة العمل لمبادرة البيئة

  التابعة للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا،

 ADD) II(8 /AU/ASSEMBLY.3الوثيقة 

  

  ، إن المؤتمر 

  

 إزاء التدهور السريع للبيئة في أفريقيا بسبب التغيرات إذ يساوره القلق

 البيئية العالمية؛ 

ن األلفية المعتمد من جانب  بالجوانب البيئية المتضمنة في إعالوإذ يذكّر

  ؛2000الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر 

 باالعتماد، من جانب رؤساء الدول والحكومات في لوساكا وإذ يذكّر

، الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا كبرنامج خاص 2001في يوليو ) زامبيا(

 باالتحاد األفريقي؛

تعلقة بالشراكة الجديدة لتنمية  بالمقررات ذات الصلة الموإذ يذكّر كذلك

أفريقيا التى أقرها كل من مجموعة الدول الثماني األكثر تصنيعاً والشركاء 

 اآلخرين؛ 

 بخطة التنفيذ للقمة العالمية حول التنمية المستدامة وإذ يذكّر فضالً عن ذلك

 ، وكذلك 2000 سبتمبر 4 أغسطس إلي 26المنعقدة بجوهانسبيرج من 

 منها المتعلق بالتنمية المستدامة في أفريقيا؛بالفصل الثامن 

إعالن األمم المتحدة حول الشراكة الجديدة لتنمية وإذ يضع في االعتبار 

 من جانب الجمعية العامة لألمم المتحدة 2002 سبتمبر 16أفريقيا المعتمد في 

 في جلستها المفتوحة الرفيعة المستوي؛

علق بدور القطاع الخاص في  نتائج المؤتمر المتوإذ يضع في االعتبار

 ؛2003تمويل الشراكة الجديدة في أفريقيا المنعقد في داكار في إبريل 
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 قرار الدورة الثانية لمؤتمر وزراء البيئة األفريقيين وإذ يضع في االعتبار

 والقاضي بإحالة 2003 يونيو 10 و9المنعقد في مابوتو، موزمبيق، في يومي 

عة للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا إلى الدورة الثانية خطة عمل مبادرة البيئة التاب

لقمة رؤساء الدول والحكومات والدورة الثالثة للمجلس التنفيذي لالتحاد 

 2003 يوليو 12 إلي 4األفريقي المقرر عقدهما في مابوتو في الفترة من 

 لغرض دراستها؛

 :يقرر ما يلي

تمر وزراء البيئة  بنتائج الدورة الخاصة الثانية لمؤيحيط علماً )1(

 10 و9األفريقيين المنعقدة في مابوتو، موزمبيق، في يومي 

 والتي أقرت خطة عمل مبادرة البيئة التابعة 2003يوليو 

  للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا؛

 بدعم الشركاء ، خاصة برنامج األمم يحيط علماً، مع التقدير، )2(

د خطة عمل المتحدة للبيئة وصندوق البيئة العالمي ، إلعدا

 مبادرة البيئة التابعة للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا؛

 خطة عمل مبادرة البيئة التابعة للشراكة الجديدة لتنمية يقّر )3(

 أفريقيا؛ 

 مفوضية االتحاد األفريقي وأمانة الشراكة الجديدة لتنمية يدعو )4(

أفريقيا والشركاء اآلخرين لمواصلة تعاونهم بغية تقديم دعم فاعل 

ة الدول األعضاء ولكافة المجموعات االقتصادية اإلقليمية لكاف

لكفالة تنفيذ خطة عمل الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا ذات الصلة 

 بالبيئة؛

 الشركاء متعددي وثنائي األطراف للمشاركة النشطة يدعو كذلك )5(

في مؤتمر األطراف المانحة بشأن خطة عمل مبادرة البيئة 

 لتنمية أفريقيا المقرر عقده في الجزائر التابعة للشراكة الجديدة

 ؛2003العاصمة في ديسمبر 
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 مؤتمر وزراء البيئة األفريقيين وأمانة الشراكة يدعو أيضاً )6(

الجديدة لتنمية أفريقيا إلى العمل، بالتعاون مع كل من صندوق 

البيئة العالمي والمصارف اإلنمائية ال سيما بنك التنمية األفريقي 

متحدة للبيئة لتأدية دور رائد في حشد الموارد وبرنامج األمم ال

المالية الضرورية لتنفيذ خطة عمل مبادرة البيئة التابعة للشراكة 

 . الجديدة لتنمية أفريقيا والمشروعات المرتبطة بها

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.11 (II) 

  

  مقـرر

  بشأن التقرير السنوي السادس عشر عن أنشطة

 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،

  II(7/AU/ASS(الوثيقة 

  

  إن المؤتمر ،

  

 التقرير السنوي السادس عشر عن أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق يعتمد - 1

اإلنسان والشعوب، ويثني علي ما قامت به اللجنة من عمل ممتاز خالل 

  المالية المنصرمة؛السنة 

 من جميع األجهزة المعنية أن تتخذ كافة الترتيبات المناسبة لتوفير يطلب - 2

الموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية لحسن عملها وذلك طبقا 

 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، وأن تقدم 41للمادة 

 تقريراً عن الموضوع خالل الدورة الثالثة؛

 من اللجنة األفريقية أن تواصل، بالتشاور الوثيق مع مفوضية يطلب - 3

االتحاد األفريقي ، بتعزيز التفاعل والتنسيق مع سائر أجهزة االتحاد 

األفريقي بغية دعم اآللية األفريقية لتعزيز حقوق اإلنسان والشعوب وأن 

 تقدم تقريراً عن الموضوع خالل دورتها القادمة؛

وي السادس عشر عن األنشطة طبقا للمادة  بنشر التقرير السنيرخص - 4

  من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛59

المجلس التنفيذي ببحث التقارير السنوية المتعلقة بأنشطة اللجنة يكلف  - 5

األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى 

 . المؤتمر

  ـ
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  مقـرر

  سنة دولية "2004بشأن إعالن سنة 

  ،"للتربية البدنية والرياضة في خدمة التنمية والسالم

 ADD) II(8 /AU/ASSEMBLY.7الوثيقة 

  

  إن المؤتمر ، 

  

سنة  "2004 بمبادرة الحكومة التونسية الرامية إلي إعالن سنة يشيد - 1

  ؛"دولية للتربية البدنية والرياضة في خدمة التنمية والسالم

علي أن التربية البدنية والرياضة هما عنصران أساسيان للسالم يؤكد  - 2

والتنمية يسمحان بمكافحة أوجه التفاوت االجتماعية وبتشجيع الحوار 

 والتشاور؛

 أهمية التربية البدنية والرياضة بوصفهما عاملين للراحة مجدداً  يؤكد - 3

 البدنية والنفسية واالرتقاء االجتماعي؛

السنة الدولية للتربية البدنية والرياضة "القرار بعنوان  دعم مشروع يقرر - 4

الذي سيعرض لغرض اإلقرار على " 2004: في خدمة التنمية والسالم 

 سبتمبر إلي 29من (كل من الدورة الثانية والثالثين لمنظمة اليونسكو 

والدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة لألمم ) 2003أكتوبر 17

 ؛)2003 نوفمبر –سبتمبر (المتحدة 

من جميع الدول األعضاء تقديم دعمها لمشروع القرار المذكور يطلب  - 5

 . سابقاً

  ـ

  



ASSEMBLY/AU/DEC.13 (II) 

  

 ررـمق

  بشأن السياسة األفريقية المشتركة للدفاع واألمن

  
  ،المؤتمر  إن

  
 علي ما بذله الرئيس الخارج لالتحاد األفريقي، فخامة تابو إمبيكي يثني - 1

رئيس جنوب أفريقيا ، من جهود لتنفيذ مقرر دوربان بشأن وضع 

  السياسة األفريقية المشتركة للدفاع واألمن؛

ر وبالوثيقة التي أعدت لهذا الغرض  بمشروع اإلطايحيط علماً - 2

على نحو ما " مشروع إطار السياسة األفريقية للدفاع واألمن"والمعنونة 

راجعته الدورة العادية الثالثة للمجلس التنفيذي المنعقدة في صن سيتي، 

 ؛200 3 مايو 24 إلي 21جنوب أفريقيا، خالل الفترة من 

مقدمة من جانب رؤساء الدول  بالتعليقات اليحيط علماً، فضالً عن ذلك، - 3

والحكومات خالل المناقشات التي جرت بهذا الشأن والتي تعتبر إسهاماً 

 في النقاش حول هذه المسألة؛

 من المفوضية إجراء المزيد من المشاورات مع جميع يطلب   - 4

األطراف المعنية باألمر بمن فيهم الوزراء المسؤولون عن الدفاع 

، بغية استكمال الوثيقة بعنوان السياسة والسلم والخبراء القانونيون

األفريقية المشتركة للدفاع واألمن في أوانها للنظر فيها من جانب الدورة 

القادمة للمجلس أو من جانب دورة غير عادية للمؤتمر يدعو إلى 

  .عقدها، إذا لزم األمر، الرئيس الحالي لالتحاد

  ـ
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 ررـمق

   إعداد مدونة سلوك حول اإلرهاب،بشأن

  ADD) II(8 /AU/ASSEMBLY.11الوثيقة 

  

  المؤتمر ، إن

  

 باالقتراح المقدم من جانب فخامة رئيس الجمهورية التونسية يرحب - 1

السيد زين العابدين بن علي ، المتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي 

 إلعداد مدونة سلوك حول مكافحة اإلرهاب؛

 بالجهود الدؤوبة لالتحاد األفريقي من أجل مكافحة اإلرهاب حب كذلكير - 2

 االلتزام الذي تعهد به االتحاد األفريقي بهذا الخصوص، ويؤكد مجددا

وفقا لألحكام ذات الصلة الواردة في كل من مدونة السلوك حول 

العالقات بين الدول األفريقية المعتمدة من جانب قمة منظمة الوحدة 

 المنعقدة في تونس العاصمة، الجمهورية التونسية، في يونيو األفريقية

 بشأن منع اإلرهاب ومكافحته 1999 ، واتفاقية الجزائر لعام 1994

  ؛2001وإعالن داكار الصادر في أكتوبر 

 على الحاجة الملحة للقيام، من جانب المجتمع الدولي في إطار يؤكد - 3

ر يستند إلي منهاج مكافحة اإلرهاب، بعمل مشترك قائم على التشاو

شامل للسلم كفيل بمعالجة األسباب الجذرية للتحديات الجديدة التى تواجه 

 أمن الدول واألفراد؛

 أنه من الضروري جداً اليوم إعداد مدونة سلوك تقوم علي يعتبر - 4

مكافحة اإلرهاب وعلي إبراز القيم اإلنسانية واألخالقية أساسها 

لتمييز والظلم والتطرف والكراهية التضامن والتسامح ونبذ كل أشكال ا

 وتعزيز االحترام المتبادل لسيادة الدول؛
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 أهمية مثل هذه المدونة التي من شأنها تسهيل وتعزيز المفاوضات يقر - 5

حول صياغة اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب باعتبار أن االنضمام الطوعي 

ق فيما للدول األعضاء إلى هذه االتفاقية سيسمح بتحديد مجاالت التواف

 بينها؛

 من اإلعالن النهائي للقمة الثالثة عشرة لحركة بلدان 112 بالفقرة يذكّر - 6

 ، 2003عدم االنحياز المنعقدة في كواال لمبور، ماليزيا، في فبراير 

المؤيد لالقتراح التونسي المتمثل في إعداد مدونة سلوك حول مكافحة 

 اإلرهاب تحت رعاية األمم المتحدة؛

 كافة الدول األعضاء في منظومة األمم المتحدة  إلىيوجه نداًء - 7

والمنظمات الدولية لدعم هذه المبادرة والمساهمة في تجسيدها وذلك 

 . عندما تعرض علي الجمعية العامة لألمم المتحدة لغرض اإلقرار

  ـ

  



ASSEMBLY/AU/DEC.15 (II) 

  

  مقـرر

  بشأن اإلرهاب في أفريقيا

  

   إن المؤتمر ،

عن قلقه إزاء التهديد الذي يمثله اإلرهاب الدولي ، خاصة بسبب يعرب  - 1

تزايد أنشطة شبكات اإلرهاب الممتدة إلى أفريقيا وأثر هذه األنشطة على 

  الوضع األمني والتنمية االجتماعية واالقتصادية للقارة؛

 ، بشأن منع اإلرهاب 1999 العاصمة لعام اتفاقية الجزائريرحب بدخول  -2

 كل الدول األعضاء ويدعو ، 2002 ديسمبر 6ومكافحته حيز التنفيذ في 

 التي لم تنضم بعد إلى االتفاقية أن تمنح األولوية لذلك لتصبح طرفاً فيها؛

خطة العمل وتوصيات االجتماع الحكومي المشترك الرفيع المستوى يقر  -3

 أفريقيا ، المنعقد في الجزائر العاصمة فيته حول منع اإلرهاب ومكافح

 ؛2002 سبتمبر 14 ى إل11من 

المفوضية إلى اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ خطة العمل ، ولهذا يدعو  -4

 بالتدابير األولية المتخذة بالتنسيق مع الحكومة يحيط علماًالغرض ، 

 مجال في الجزائرية من اجل إنشاء المركز األفريقي للدراسات واألبحاث

 اإلرهاب؛

المفوضية إلى القيام بالتشاور مع الدول األعضاء باستكمال يدعو كذلك  -5

مشروع بروتوكول اتفاقية الجزائر بغية عرضه على الدورة  القادمة 

 .للمؤتمر

 ـ
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  مقـرر

  بشأن التنفيذ العملي للبروتوكول

  المتعلق بإنشاء مجلس السلم واألمن

  

  إن المؤتمر ،

الضرورة الملحة لدخول البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم يؤكد  - 1

واألمن التابع لالتحاد األفريقي حيز التنفيذ وما يوليه من أهمية لهذا الجهاز 

  ارتها وتسويتها؛بصفته هيئة مكلفة بمنع النزاعات وإد

 بالدول األعضاء التي قامت بإيداع وثائق التصديق على هذا يشيد - 2

البروتوكول وهى جنوب أفريقيا والجزائر وإثيوبيا وغينيا االستوائية ومالي 

وموزمبيق والجماهيرية العظمى وليسوتو وموريشيوس وسيراليون 

 األعضاء  بإعالن بعض الدولويرحب. وزامبيا وغانا والسودان ورواندا 

األخرى أنها صدقت على هذا البروتوكول وأنها بصدد إيداع وثائق 

 التصديق عليه؛

كل البلدان التي لم تقم بذلك حتى اآلن على اإلسراع بعملية التوقيع يحث  - 3

 والتصديق على البروتوكول؛

 بالمفوضية على المبادرات التي قامت بها قصد تسهيل عملية التنفيذ يشيد - 4

كول ، بعد دخوله حيز  التنفيذ ، خاصة فيما يتعلق بإعداد الفعلي للبروتو

مشروع قواعد إجراءات مجلس السلم واألمن والوثيقة المتعلقة بطرق عمل 

هيئة الحكماء وكذلك تشكيل القوة األفريقية الجاهزة ولجنة األركان 

 العسكرية؛

اهزة ولجنة  بالوثيقة اإلطارية المتعلقة بإنشاء القوة األفريقية الجيحيط علماً - 5

األركان العسكرية المعتمدة من جانب االجتماع الثالث لرؤساء األركان 

 مايـو 16 و15في يومي ) إثيوبيا(األفريقيين المنعقد في أديس أبابا 

 ؛2000
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 من المفوضية عقد اجتماع للخبراء األفريقيين لبحث قواعد إجراءات يطلب - 6

جل تقديم توصيات مجلس السلم واألمن وطرق عمل هيئة الحكماء من أ

 ؛2004بهذا الشأن إلى المجلس التنفيذي في مارس 

 المفوضية لمواصلة الجهود التي تم الشروع فيها فيما يتعلق بهذه يدعو - 7

المسائل المختلفة والقيام بالمبادرات الضرورية بغية إعداد مذكرة تفاهم 

اعات حول العالقات بين االتحاد األفريقي واآلليات اإلقليمية لمنع النز

وإدارتها وتسويتها وحول إقامة نظام اإلنذار المبكر المنصوص عليه في 

 البروتوكول؛

 من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، وفى حالة )2 (9طبقاً للمادة  - 8

دخول البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم واألمن حيز التنفيذ قبل 

التنفيذي باتخاذ الترتيبات  للمجلس يرخصانعقاد الدورة القادمة للمؤتمر، 

الالزمة لضمان التنفيذ الفعلي للبروتوكول بما في ذلك انتخاب أعضاء 

 .مجلس السلم واألمن واعتماد قواعد اإلجراءات الخاصة به

 ـ
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  مقـرر

  بشأن البروتوكول الملحق بالمعاهدة المؤسسة

  للجماعة االقتصادية األفريقية والمتعلق بالبرلمان األفريقي

  

  إن المؤتمر ،

  

، مع التنويه ، بنتائج اجتماع البرلمانات األفريقية المنعقد في يحيط علماً  - 1

 ، 2003 يونيو وأول يوليو 30كاب تاون ، جنوب إفريقيا ، في يومي 

 لجنة التوجيه، التي أنشئت بموجب مقرر المؤتمر في دوربان جعويش

 ، على مواصلة جهودها بغية تسهيل التعجيل 2002المنعقد في يوليو 

  بالتصديق علي البروتوكول من جانب الدول األعضاء؛

 علي الحاجة الملحة للدخول حيز التنفيذ للبروتوكول الملحق يؤكد - 2

صادية األفريقية والمتعلق بإنشاء بالمعاهدة المؤسسة للجماعة االقت

البرلمان األفريقي، وعلي أهمية إقامة هذا الجهاز الذي يكفل المشاركة 

 الفعلية الكاملة للشعوب األفريقية في تنمية القارة وتحقيق تكاملها؛

 بالدول األعضاء التي أودعت وثائق التصديق علي البروتوكول؛يشيد  - 3

صدق حتى اآلن على البروتوكول  كافة البلدان التي لم توقع وتيحث - 4

 ، إذا أمكن ذلك حتى 2003 ديسمبر 31علي أن تبادر إلى ذلك قبل 

 يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ؛

 من المفوضية مواصلة الجهود التي تم الشروع فيها ، بغية يطلب - 5

الحصول في أقرب وقت ممكن علي العدد المطلوب من التصديقات 

 يز التنفيذ وتفعيله؛لضمان دخول البروتوكول ح

 يوماً بعد إيداع 30 بأن البروتوكول سوف يدخل حيز التنفيذ يحيط علماً - 6

 وثائق التصديق عليه من جانب األغلبية البسيطة من الدول األعضاء؛
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 لرئيس االتحاد بأن يقوم بالتشاور مع المفوضية بتحديد مدة يرخص - 7

من البروتوكول ) 2( 5الوالية األولي للبرلمان األفريقي طبقاً للمادة 

 .وذلك فور دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ

 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.18 (II) 
  

  مقـرر

  بشأن تقرير الرئيس المؤقت عن المؤتمر

  حول االنتخابات والديمقراطية والحكم الرشيد

 III(35 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المؤتمر ،

  بتقرير المؤتمر؛يحيط علما  - 1

 بحكومة جنوب أفريقيا على استضافة المؤتمر؛يشيد  - 2

نتخابات والديمقراطية بالبيان الصادر عن المؤتمر حول االيرحب  - 3

 10 إلى 7والحكم الرشيد ، المنعقد في بريتوريا ، جنوب أفريقيا ، من 

 ؛2003إبريل 

أهمية ودور الديمقراطية والحكم الرشيد في التنمية يؤكد  - 4

  التزامات االتحاد في هذا الشأن؛ويؤكد مجدداًاالقتصادية واالجتماعية 

بالبيان وباالستنتاجات من المفوضية موافاة الدول األعضاء يطلب  - 5

 األخرى الصادرة عن المؤتمر لغرض البحث والتعليق؛

الدول األعضاء على دراسة األحكام الواردة في البيان يشجع  - 6

  .واالستنتاجات الصادرة عن المؤتمر والعمل على تنفيذها 

 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.19 (II) 
  

 مقـرر

 بشأن مشروع بروتوكول الميثاق األفريقي

 لحقوق اإلنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا

  

  إن المؤتمر ،

  بالتوصيات الصادرة عن المجلس التنفيذي؛يحيط علماً -1

مشروع بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعلق يقر  -2

  المرأة في أفريقيا؛بحقوق

كافة الدول األعضاء إلى التوقيع والتصديق على هذا البروتوكول يدعو  -3

 .وإيداع وثائق التصديق عليه في أقرب وقت ممكن

 ـ

  



ASSEMBLY/AU/DEC.20 (II) 

  

  مقـرر

  بشأن الدورة غير العادية لمؤتمر االتحاد األفريقي

  حول العمالة ومكافحة الفقر في أفريقيا،

 ADD) II(8 /AU/ASSEMBLY.1الوثيقة 

  

  ، إن المؤتمر

  

بعرض الرئيس بليز كومباوري، رئيس بوركينا فاسو، استضافة يرحب  - 1

 القمة غير العادية بشأن العمالة ومكافحة الفقر في أفريقيا؛

 كافة ويدعو 2004 الدعوة إلي عقد هذه القمة غير العادية في عام يقرر - 2

 الدول األعضاء إلى المشاركة فيها على نحو نشط؛

 من مفوضية االتحاد األفريقي اتخاذ التدابير الالزمة بالتعاون مع يطلب - 3

المجموعات االقتصادية اإلقليمية ومنظمة العمل الدولية وغير ذلك من 

اف المعنية ، لضمان انعقاد القمة غير العادية بشأن الشركاء واألطر

 .العمالة ومكافحة الفقر في أفريقيا

  ـ
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  مقـرر

  إنشاء االتحاد األوروبي مرفق عملي لدعم بشأن

  السالم خاص باالتحاد األفريقي

  

  إن المؤتمر ، 

  

 حول البروتوكول 2002 بالمقرر الذي صدر في دوربان في يوليو يذكر  - 1

المتعلق بإنشاء مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي وبالجهود المبذولة في 

 على نحو فعلي، وكذلك باالشتراك ذحيز التنفيالوقت الحالي لضمان دخوله 

الفاعل لالتحاد األفريقي في المساعي الهادفة إلى إيجاد حلول دائمة لمختلف 

  النزاعات التي تواجه القارة؛

 بأن تكاثر النزاعات في أفريقيا وما يرافقها من عنف يّعد عائقاً رئيسياً يقر  - 2

ق الجهود المبذولة لتخفيف يحول دون تحقيق تنمية ونمو مستدامين ويعو

، بصفة خاصة، أن استمرار النزاعات واالفتقار إلى ويؤكدوطأة الفقر، 

الموارد الضرورية لتنفيذ المبادرات األفريقية يحوالن دون استفادة القارة 

استفادة تامة من التعاون في مجال التنمية وبخاصة من المساعدة المقدمة 

  من جانب شركائها في التنمية؛

 على معالجة ظاهرة النزاعات في إفريقيا بطريقة يعرب عن تصميمه  - 3

جماعية وشاملة وحاسمة في إطار االتحاد األفريقي وأجهزته ذات الصلة، 

  وبدعم كامل من المجتمع الدولي ككل؛

 بالشراكة النشطة والداعمة التي تتطور بين االتحاد األفريقي يرحب  - 4

الم واألمن واالستقرار في أفريقيا، واالتحاد األوروبي بغية إحالل الس

ويعرب عن باعتبار هذا المجال حيوياً يستلزم إقامة التعاون والحوار بشأنه، 



ASSEMBLY/AU/DEC.21 (II) 
Page 2 

 األوروبي إلى بحث إمكانية إنشاء مرفق عملي لدعم السالم،  االتحاديدعو  - 5

وتمويل عمليات دعم السالم التي تجرى تحت إشراف االتحاد األفريقي، 

بغية تعزيز قدرة االتحاد على تأدية دوره الكامل في إحالل السالم واألمن 

ويتعين أن يقوم مثل هذا المرفق . واالستقرار في أفريقيا على نحو عاجل

 مبدأ التضامن بين البلدان األفريقية وأن يتم تمويله عن طريق الموارد على

المخصصة لكل واحدة منها في إطار اتفاقيات التعاون مع االتحاد 

األوروبي، وأن تتم ، في مرحلة أولي ، تكملة هذا التمويل بواسطة صندوق 

التنمية األوروبي بتخصيص مبلغ معادل للمبلغ المخصص لصالح البلدان 

األفريقية في إطار اتفاقيات التعاون يسحب من االعتمادات غير المخصصة 

  المتوفرة في الصندوق؛

 من مفوضية االتحاد األفريقي االتصال بمفوضية االتحاد يطلب كذلك  - 6

األوروبي لتحديد تدابير وطرق سير هذا المرفق الذي يتعين أن يكون 

  .مستداماً وأن تجدد موارده كلما لزم األمر

  ـ
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  مقـرر

  بشأن تنفيذ مقرر دوربان المتعلق بالفترة المؤقتة

  

  إن المؤتمر ،

بمختلف تقارير الرئيس المؤقت المتعلقة بتنفيذ مقرر يحيط علماً  -1

  دوربان بشأن الفترة المؤقتة؛

 الصادر عن EXT/EX/CL/DEC.5 (III) بالمقرر رقم يحيط علماً كذلك -2

ي المنعقدة في صن سيتي ، الدورة غير العادية الثالثة للمجلس التنفيذ

 الصادر عن الدورة العادية الثالثة EX/CL/DEC.34 (III)والمقرر رقم 

للمجلس التنفيذي المنعقدة في مابوتو بشأن هيكل المفوضية وظروف 

  الخدمة للعاملين فيها؛

 الرئيس المؤقت والمفوضين المؤقتين وسائر العاملين في المفوضية يهنئ -3

 .المحققة في إطار تنفيذ مقرر دوربانعلى النتائج الممتازة 

على الهيكل وظروف الخدمة للعاملين وجميع توصيات المجلس يوافق  -4

 ذات الصلة المتضمنة في هذه المقررات؛

من رئيس المفوضية أن يتخذ ، بالتعاون مع الدول األعضاء ، كافة يطلب  -5

 .التدابير الالزمة لتنفيذ هذه المقررات

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.23 (II) 
  

  مقـرر

  بشأن التقرير عن انتخاب أعضاء

  اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 III(57 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المؤتمر ،

  

ً بانتخاب أعضاء اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والـشعوب         يحيط علما  - 1

  من قبل المجلس التنفيذي؛

ضاء في اللجنة األفريقيـة لحقـوق        األشخاص اآلتية أسماؤهم كأع    يعين - 2

 :اإلنسان والشعوب

  ).بوتسوانا(اآلنسة سانجي موناجينج   )1

  ).موريتانيا(السيد محمد عبد اهللا ولد بابانا   )2

 ).تنزانيا(السيد باهام توم موكيريا نياندوجا   )3

  األعضاء المنتخبين الجدد في اللجنة؛يهنئ - 3

لشعوب على بـذل قـصارى       اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان وا     يشجع - 4

الجهد لمواصلة تنفيذ واليتها المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق اإلنـسان           

 .والشعوب في أفريقيا

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.24 (II) 

  

  مقـرر

  بشأن انتخاب أعضاء اللجنة األفريقية للخبراء

 بشأن حقوق الطفل ورفاهيته

 III(58 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المؤتمر ، 

  

بانتخاب المجلس التنفيذي ألعضاء اللجنة األفريقية للخبراء يحيط علماً  - 1

  بشأن حقوق الطفل ورفاهيته؛

فريقية للخبراء األشخاص التالية أسماؤهم كأعضاء في اللجنة األيعين  - 2

 : بشأن حقوق الطفل ورفاهيته من جانب المجلس التنفيذي

  

  ).نيجيريا(أبيجبو  البروفيسير بيتر أونيه كويري  )1

  ).إثيوبيا(الدكتور أسفا بيكلي  )2

  ).بوركينا فاسو(السيد جان باتيست زونجرانا   )3

  ).توجو(السيدة ناكبا بولو   )4

  م في المدة األخيرة؛أعضاء اللجنة الذين تم انتخابهيهنئ  - 3

للجنة األفريقية للخبراء بشأن حقوق الطفل ورفاهيته علـي أال          يشجع ا  - 4

تدخر أي جهد في تنفيذ واليتها المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق الطفل            

  .األفريقي ورفاهيته

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.25 (II) 
  

  مقـرر

  بشأن مشروع بروتوكول محكمة العدل التابعة لالتحاد األفريقي

 III(59 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المؤتمر ،

  

 بتوصيات المجلس التنفيذي؛يحيط علماً  - 1

 مشروع بروتوكول محكمة العدل التابعة لالتحاد األفريقي؛يعتمد  - 2

 والتصديق على هذه الوثيقة  كافة الدول األعضاء إلى التوقيعيدعو - 3

 . المهمة حتى تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن

 ـ

  



ASSEMBLY/AU/DEC.26 (II) 
 

  مقـرر

  بشأن التعديالت على القانون التأسيسي،

 ADD) II(8 /AU/ASSEMBLY.10الوثيقة 

  

  إن المؤتمر ،
 

  البروتوكول بشأن التعديالت علي القانون التأسيسي؛يعتمد  - 1

جميع الدول األعضاء إلى التوقيع والتصديق علي هذه الوثيقة يدعو  - 2

 . التنفيذ في أقرب وقت ممكنالهامة لضمان دخولها حيز 

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.27 (II) 
  

  مقـرر

  بشأن مشروع اتفاقية منع الفساد ومكافحته

  

  إن المؤتمر ،

  

  بتوصيات المجلس التنفيذي؛يحيط علماً  - 1

 اتفاقية منع الفساد ومكافحته؛يعتمد  - 2

جميع الدول األعضاء إلى التوقيع والتصديق على هـذه الوثيقـة           يدعو   - 3

 .  وقت ممكنالهامة لضمان دخولها حيز التنفيذ في أقرب

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.28 (II) 

  مقـرر

  بشأن انتخاب مفوضي االتحاد األفريقي

  

  إن المؤتمر ،

  بانتخاب مفوضي االتحاد األفريقي من قبل المجلس التنفيذي؛يحيط علماً  - 1

 : األشخاص التالية أسماؤهم كأعضاء في مفوضية االتحاد األفريقييعين  - 2

  السلم واألمن؛:  الحقيبة–) الجمهورية الجزائرية(السفير سعيد جنيت   )أ 

  الشؤون السياسية؛:  الحقيبة–) جامبيا(السيدة جوليا دولي جوينير   )ب

  البني التحتية والطاقة؛:  الحقيبة–) الكونغو(السيد بيرنار زوبا   )ج

الـشؤون  :  الحقيبـة  –) ناميبيـا (غاوانـاس   . اآلنسة فيلومينـا ب     )د

  االجتماعية؛

ـ :  الحقيبـة  –) الجمهورية التونـسية  (السيدة سعيدة عقربي      )هـ وارد الم

  البشرية، العلم والتكنولوجيا؛

  التجارة والصناعة؛:  الحقيبة–) الكاميرون(اآلنسة اليزابيث تانكو   )و

االقتـصاد الريفـي    :  الحقيبة –) تنزانيا(اآلنسة ريزيبود كورو يجي       ) ز

  والزراعة؛

 المفوضين المنتخبين الجدد في االتحاد األفريقي؛يهنئ  - 3

قتصادية ، أن يتم انتخابـه فـي        يقرر فيما يتعلق بالمفوض للشؤون اال      - 4

 من بين المرشحين مـن الـذكور مـن إقلـيم الجنـوب           2004فبراير  

  األفريقي؛

 للمجلس التنفيذي بانتخاب وتعيين المفوض المكلـف بالـشؤون          يرخص - 5

 منـه أن يقـدم    ويطلباالقتصادية خالل الدورة العادية الرابعة للمجلس       

 ثالثة للمؤتمر؛تقريراً بهذا الشأن أثناء الدورة العادية ال

 أن المفوضين الذين لم يؤدوا اليمين أمام المؤتمر سيؤدونه أمـام    يقـرر  - 6

 .رئيس المفوضية

  ـ
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  مقـرر

  بشأن تعزيز التنمية المستدامة

  للمدن والبلدات في أفريقيا

  

  إن المؤتمر ،

  

 معدل النمو السريع للعمران في القارة األفريقية والذي يعد األعلى إذ يدرك

  في العالم؛

 – إزاء ما يمكن أن يترتب على النمو السريع للعمران وإذ يعرب عن قلقه

 للفقر في المناطق الحضرية من القارة رانتشا من –ما لم يتم التحكم فيه 

األفريقية وما يقترن بذلك من مشاكل تعّرض غالبية سكان المدن للبطالة 

وانعدام األمن الغذائي والعيش في ظل ظروف صعبة ومزرية في المدن 

واألماكن التي ال تتوفر فيها الخدمات والتجهيزات األساسية مثل المساكن 

 والمرافق الصحية وما ينجر عن ذلك من مخاطر كبيرة الالئقة والتزويد بالمياه

 للصحة والسالمة؛

 باإلعالن حول المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفية وإذ يذكّر

الجديدة الذي اعتمدته الدورة الخاصة الخامسة والعشرون للجمعية العامة 

فة إلى  والهاد2001 يونيو 9- 5المعقودة في نيويورك من ) 5+ اسطنبول (

 دراسة وتقييم تنفيذ البرنامج الخاص بالسكن على نحو مواءم؛

 من إعالن جوهانسبيرج الذي صادقت عليه القمة 18 بالفقرة وإذ يذكّر كذلك

 والتي جعلت من المسكن 2002العالمية للتنمية المستدامة المعقودة في سبتمبر 

لمرافق الصحية أحد أولوياتها إلى جانب األولويات األخرى مثل المياه وا

 والتعليم والصحة والزراعة والتنوع األحيائي؛
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 على االستفادة من المزايا المحتملة للمدن والبلدات التي وإذ يعقد العزم

يتعين أن تكون عبارة عن مراكز للنمو االقتصادي وأماكن لتوفير الفرص 

تصادية والرخاء لجميع الشعوب األفريقية التي تسعي إلى تحقيق التنمية االق

 والتحول الهيكلي؛

 على الجهود المبذولة من جانب مختلف الحكومات األفريقية يثنـى - 1

وشعوبها من أجل التصدي للتحديات الناجمة عن النمو العمراني 

 السريع؛

 من المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية يطلـب - 2

د األفريقي أثناء تنفيذ هذا مواصلة تقديم الدعم لمفوضية االتحا) الموئل(

 .المقرر

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.30 (II) 
  

  مقرر

  "المجلس حول مستقبل االتحاد األفريقي"بشأن إنشاء 

  

  إن المؤتمر ،

  

 بالعرض الذي قدمه رئيس السنغال عبد اهللا واد بـشأن إنـشاء             يحيط علماً  - 1

  ؛ "المجلس حول مستقبل االتحاد األفريقي"

  بالرئيس واد على هذه المبادرة؛ يشيد - 2

 ل هذا المجلس؛ على مبدأ إنشاء مثيوافق - 3

 رئيس المفوضية بدراسة تدابير تنفيذ هذه المبادرة وتقديم مقترحـات           يكلف - 4

بشأن الوضع القانوني والوالية وطرق سير وتشكيل هذا المجلـس خـالل            

 . الدورة القادمة للمؤتمر
 

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.31 (II) 
  

  

  مقـرر

  بشأن مراجعة جدول تقدير األنصبة

  لالتحاد األفريقي

  III(40 /CL/EX(الوثيقة 

  

  إن المؤتمر ،

  

  .  بتوصيات المجلس التنفيذييحيط علماً - 1

 . التوصيات الصادرة عن المجلس التنفيذييعتمد - 2
 

  ـ

  



ASSEMBLY/AU/DEC.32 (II) 
  

  مقـرر

   سبتمبر كيوم االتحاد األفريقي9بشأن االحتفال بيوم 

  

  إن المؤتمر،

  

 باقتراح العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية بشأن االحتفـال           يحيط علما  - 1

   مارس؛2 سبتمبر كيوم االتحاد األفريقي بدالً من يوم 9بيوم 

  االقتراح؛ قائد الثورة الليبية علي هذايهنئ - 2

  سبتمبر كيوم االتحاد األفريقي؛9 يوم يقر ويعلن - 3

يناشد جميع الدول األعضاء أن تتخذ كافة التدابير الالزمة لالحتفال بيـوم             - 4

 .  سبتمبر من كل عام9االتحاد األفريقي في 

  

 ـ



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اإلعالنـات

 ـ
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  إعالن

  بشأن المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية

  

 رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي ، المجتمعين في دورتنا نحن  

 العادية الثانية بمابوتو ، موزمبيق؛ 
 

 تقرير مؤتمر وزراء تجارة الدول األعضاء في االتحاد بعد أن بحثتا

 ، وإعالن موريشيوس الوزاري 2003يو األفريقي المنعقد في موريشيوس في يون

الموقف "حول المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية وملحقة بعنوان 

من المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية الذي " األفريقي الموحد

 ، وكذلك تقرير الدورة 2003 سبتمبر 14 إلى 10سيعقد بكانكون، المكسيك، من 

   هذا  الموضوع؛  الثالثة للمجلس التنفيذي عنالعادية

  

 باآلمال الكبيرة التي أثارها إقرار برنامج الدوحة للتنمية وبرامج إذ نذكر  

  عملها ذات الصلة؛

  

 الجهود المبذولة من قبل المفاوضين من دولنا األعضاء في وإذ ندرك  

  مختلف أجهزة منظمة التجارة العالمية؛

  

مؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية من  بأن الوإذ نحيط علماً  

  ؛2003 سبتمبر 14 إلى 10المقرر عقده بكانكون، المكسيك، من 

  

 إزاء عدم إحراز التقدم في المفاوضات التجارية وإذ يساورنا قلق عميق  

المتعددة األطراف كما يدل على ذلك عدم االلتزام بالمواعيد النهائية بشأن المسائل 

  همية البالغة بالنسبة للبلدان األفريقية؛ذات األ
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  :نعلن ما يلي

إعالن موريشيوس حول المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة نقر  - 1

الموقف األفريقي الموحد من مسائل منظمة التجارة : العالمية وملحقه 

 العالمية؛

 لعدم إحراز التقدم في المفاوضات حول الزراعة نعرب عن أسفنا - 2

ية بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة والصحة واالتفاق

 العامة والمعاملة الخاصة والتفضيلية والمسائل ذات الصلة بالتنفيذ؛

أعضاء منظمة التجارة العالمية علي الوفاء بااللتزامات التي نحث بشدة  - 3

تعهدوا بها في الدوحة مثلما وردت في التفويض الخاص بالمفاوضات 

ية بما في ذلك المعاملة المتبادلة غير المطلقة في االلتزامات الزراع

 المتعلقة بتخفيض التعريفات مع مراعاة مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية؛

 الكامل مع الدول األعضاء المعنية بدعم القطن من نعرب عن تضامننا - 4

رة  األعمال التي تقوم بها ، في منظمة التجاونؤيد بقوةالبلدان المتقدمة 

العالمية، بعض دولنا األعضاء لمواجهة اآلثار السلبية لهذا الدعم الذي 

 يؤثر علي ماليين المزارعين األفريقيين؛

 بالمقترحات بشأن األفضليات كما وردت في نص هاربنسون نرحب - 5

 أعضاء منظمة التجارة العالمية معالجة مشكلة تقلص هذه ونناشد

 األفضليات؛

ات حول وصول المنتجات غير الزراعية  أن الهدف من المفاوضنؤكد - 6

ولهذا . إلي األسواق هو تسهيل عملية التنمية والتصنيع في بلداننا

الغرض، فإن ترتيبات المفاوضات الجارية يتعين أن تتمحور حول هذه 

األهداف عن طريق معالجة مسألة ارتفاع التعريفات وتطبيق القوانين 
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 أن منظماتنا اإلقليمية الفرعية واإلقليمية للتكامل هي الدعائم نؤكد مجدداً - 7

التي تستند إليها الجماعة االقتصادية األفريقية وأنها أساسية لتعزيز التنمية 

يق تكاملنا الفعلي االقتصادية واالجتماعية ألفريقيا وتمثل أداة فاعلة لتحق

 في نظام التجارة المتعددة األطراف؛

إلي وضع نظم مرتكزة على التنمية ضمن منظمة التجارة العالمية ندعو  - 8

تنبثق عن برنامج الدوحة الداعي إلي توضيح وتحسين قواعد منظمة 

 التجارة العالمية المنطبقة على االتفاقيات التجارية اإلقليمية؛

انعدام الشفافية والشمولية في مفاوضات منظمة اء نعرب عن بالغ قلقنا إز - 9

وفي هذا الخصوص ندعو . التجارة العالمية وفي عمليات صنع القرار 

إلي اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتأمين المشاركة الفاعلة لبلداننا في 

العمليات التي تقود إلي المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية 

 ده؛ بكانكون فما بع

 للطريق المسدود الذي آل إليه موضوع منح االتحاد األفريقي صفة نأسف -10

 من كل الدول األعضاء في ونطلبالمراقب في منظمة التجارة العالمية 

منظمة التجارة العالمية دعم جهود االتحاد األفريقي الرامية إلي الحصول 

 . علي صفة المراقب

ع المفوضية على إنشاء  لرئيس المؤتمر بأن يعمل بالتشاور منرخص -11

فريق للتفاوض يتم فيه مراعاة التمثيل الجغرافي، يتولى رئاسته شخص 

تتوفر لديه التجربة الضرورية للتفاوض بالنيابة عن كافة الدول األعضاء 

بشأن المسائل األساسية المطروحة للمفاوضات في منظمة التجارة 

 العالمية؛

ى توفير الدعم الضروري للدفاع  منظمات المجتمع المدني الدولية إلندعو -12

 .عن المصالح األفريقية وتعزيزها لضمان قيام نظام تجاري عالمي عادل

  ـ
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  إعـالن

  بشأن المفاوضات حول اتفاقيات

  الشراكة االقتصادية

  

 رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، المجتمعين في مابوتو، نحن  

   في دورتنا العادية الثانية؛2003 يوليو 12 إلي 10موزمبيق ، من 

  

 كل من تقرير اللجنة الوزارية الفرعية حول التجارة المنبثقة عن إذ بحثنا  

 الفنية للتجارة والجمارك والهجرة وإعالن موريشيوس بشأن التحضير اللجنة

للمفاوضات حول اتفاقيات الشراكة االقتصادية وتقرير الدورة العادية الثالثة 

  للمجلس التنفيذي حول هذه المسألة؛

  

 علي التصدي للتحديات المتعددة األشكال التي وإذ نؤكد، مجدداً، تصميمنا  

ا في ظل التغييرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا وشعوبن

  تحدث في العالم؛ 

  

 علي تعزيز المواقف األفريقية الموحدة بشأن وإذ نعرب عن تصميمنا  

  المسائل التي تهم قارتنا وشعوبها؛

  

التقدم البطيء للمرحلة األولي من المفاوضات وإذ يساورنا القلق إزاء   

 االقتصادية وإزاء استمرار التباين في اآلراء بين االتحاد حول اتفاقيات الشراكة

األوروبي ومجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي في سياق 

التحضيرات الجارية لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات المقررة في سبتمبر 

  ؛2003
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 أبلغت االتحاد  أن بعض المجموعات االقتصادية اإلقليمية قدوإذ نالحظ  

األوروبي باستعدادها للتفاوض علي اتفاقيات الشراكة االقتصادية اعتبارا من 

  ؛2003سبتمبر 

  

 األنشطة المختلفة التي يضطلع بها بعض الدول األعضاء في وإذ ندرك  

  سياق المجموعات االقتصادية اإلقليمية تمهيداً للمرحلة الثانية من المفاوضات؛

  

  :نعلن ما يلي  

 الخطوط التوجيهية التفاوضية لمجموعة دول أفريقيا  مجدداًنؤكد - 1

والبحر الكاريبي والمحيط الهادي والحاجة إلى الحفاظ علي وحدة 

  المجموعة وتضامنها؛

 إعالن موريشيوس بشأن التحضير للمفاوضات حول اتفاقيات نقر - 2

الشراكة االقتصادية وتقرير الدورة العادية الثالثة للمجلس التنفيذي 

  هذه المسألة؛حول

 علي الطريق المسدود الذي آلت إليه المرحلة األولي من نأسف - 3

 ونحثالمفاوضات حول اتفاقيات الشراكة االقتصادية وعدم تقدمها 

 علي التعجيل بهذه المفاوضات؛

ضرورة التعجيل باستكمال المرحلة األولي من مفاوضات نكرر  - 4

هادي للتوصل إلى مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط ال

اتفاق يغطي المبادئ واألهداف والمسائل ذات االهتمام المشترك في 

اتفاقيات الشراكة االقتصادية كما تنص عليه الخطوط التوجيهية 

 المذكورة سابقاً؛
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 وحدة وتضامن أفريقيا طوال المفاوضات حول نؤكد كذلك مجدداً - 5

 اتفاقيات الشراكة االقتصادية؛

 معالجة أبعاد التنمية علي نحو مناسب مع  أنه ينبغينكرر أيضا - 6

التركيز علي مسألة توفير موارد إضافية إلزالة العقبات التي تعيق 

اإلنتاج والتوريد والتجارة في إطار المفاوضات بشأن اتفاقيات 

 الشراكة االقتصادية لجعل هذه االتفاقيات موجهة حقا نحو التنمية؛

فلوا التوافق بين اتفاقيات من المفاوضين األفريقيين أن يكنلتمس  - 7

الشراكة االقتصادية وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي ومعاهدة 

  الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا؛–أبوجا وبرنامج االتحاد األفريقي 

 مفوضية االتحاد األفريقي بتنسيق ومراقبة ومواءمة جهود نكلف - 8

نية أثناء المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء المع

المفاوضات حول اتفاقيات الشراكة االقتصادية مع االتحاد األوروبي 

وإقامة آلية مناسبة للتعاون والتنسيق بين لجنة الممثلين الدائمين في 

أديس أبابا، ومجموعة السفراء والمفاوضين األفريقيين في بروكسل 

 وجنيف وكذلك عواصم الدول األعضاء المعنية؛

ألعضاء في االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي  جميع الدول اندعو - 9

إلى تكثيف التعاون في منظمة التجارة العالمية للتمكن من التوصل 

إلى وضع نظم مواتية للتنمية في هذه المنظمة بغية تعزيز التنمية 

المستدامة في البلدان األفريقية األعضاء في مجموعة دول أفريقيا 

دي واإلسهام في القضاء علي الفقر والبحر الكاريبي والمحيط الها

وتسهيل االندماج السلس للبلدان األفريقية في االقتصاد العالمي مع 

االهتمام بصفة خاصة بالخيارات السياسية وأولويات التنمية لهذه 

 البلدان لتمكين قارتنا من التصدي لتحديات العولمة؛

يقي واالتحاد  إنشاء آلية مراقبة مشتركة بين االتحاد األفرنطلب أيضا -10

األوروبي تشمل مختلف المجموعات التفاوضية اإلقليمية األفريقية 

 : والمجموعات االقتصادية اإلقليمية بغية تحقيق ما يلي 
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  العملية الخاصة باتفاقيات الشراكة االقتصادية برمتها؛مراقبة   )أ 

  

  

  

  

 تنفيذ برامج التكامل اإلقليمي في إطار اتفاقية تسهيل  ) ب

مجموعة دول إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط كوتونو بين 

الهادي واالتحاد األوروبي وصندوق التنمية األوروبي 

  التاسع بما في ذلك برامج بناء القدرات؛

االتساق بين هذه البرامج وأولويات وأهداف االتحاد ضمان   )ج 

  .األفريقي

 ـ
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 إعـالن مابوتـو

  اإليدز والسل/المناعي البشري حول المالريا وفيروس العوز

  واألمراض المعدية األخرى ذات الصلة

  

 رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعين في الدورة العادية نحن  

 ، إذ كّرسنا جلسة 2003 يوليو 12-10الثانية لمؤتمرنا في مابوتو ، موزمبيق من 

ة الستعراض ومناقشة الوضع الراهن لوباء المالريا وفيروس العوز خاصة كامل

اإليدز والسل واألمراض المعدية األخرى ذات الصلة في قارتنا؛ /المناعي البشري

وإذ عقدنا مؤتمراً مرئياً مع خبراء الصحة ومع الوكاالت الدولية المعنية بالوقاية 

 النظر حولها والقيام بمزيد من هذه األمراض ومكافحتها ، من أجل تبادل وجهات

من مناقشة اإلجراءات الملموسة التي يجب اتخاذها للحد من تفشى هذه األمراض 

  في بلداننا؛

  

 إزاء استمرار انتشار المالريا وفيروس وإذ ال يزال يساورنا قلق بالغ  

اإليدز والسل واألمراض المعدية األخرى ذات الصلة رغم /العوز المناعي البشري

ه الدول األعضاء من جهود لتفعيل االلتزامات المنبثقة عن قمتي أبوجا حول ما بذلت

اإليدز والسل /وحول فيروس العوز المناعي البشرى) 2000إبريل (دحر المالريا 

  ؛)2001إبريل (واألمراض المعدية األخرى ذات الصلة 

  

مم  بالدور الذي يؤديه االتحاد األفريقي ، بالتعاون مع برنامج األوإذ نشيد

بشأن اإليدز ووكاالت األمم المتحدة المشاركة في الرعاية واللجنة االقتصادية 

ألفريقيا والمؤسسات الدولية األخرى لكفالة تنسيق ورصد تنفيذ هذه اإلعالنات 

وخطط العمل، وإذ نحث بالقيام بمزيد من تعزيز هذه الجهود إلي أن يتم التحكم في 

  هذه الويالت علي نحو فعال؛ 
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 بتحليل التقدم المحرز حتى اآلن في الوقاية من فيروس العوز  قمناوإذ  

اإليدز واألمراض المعدية األخرى ذات الصلة وفي مكافحتها، /المناعي البشري

باعتبارها السبب الرئيسي للوفيات وإلعاقة التنمية االقتصادية واالجتماعية في 

ر والنسيج االجتماعي وفي منطقتنا مما يزيد من حدة الفقر ويتسبب في تفكيك األس

دفع الماليين من أفراد شعوبنا إلى الشعور باإلحباط، وإذ نرحب بالنجاحات التي 

تحققت في بعض األقاليم الفرعية بخصوص الحد من اإلصابة بفيروس العوز 

المناعي البشري؛ وإذ ندرك أن هذه النجاحات تحققت بفضل االلتزام السياسي 

جتماعي الجماعي ورفع مستوى الوعي بين مواطنينا وتعبئة الموارد والعمل اال

بهذا التهديد، وإذ نحث على تكثيف هذه الخطوات واإلجراءات اإليجابية في جميع 

  دولنا لتحقيق نجاح اكبر في مكافحة هذه األمراض ؛

  

/  أن أغلبية المصابين والمتأثرين بفيروس العوز المناعي البشرىوإذ نالحظ  

 من النساء والشباب وخاصة األطفال الفقراء منهم الذين ال اإليدز في قارتنا هم

يستفيدون من الرعاية الصحية والدعم الكافي ؛ وهو ما يعكس ضعف هذه الفئة 

خاصة في المجتمعات المتميزة بعدم المساواة بين الجنسين حيث يقع عبء العناية 

رك، في هذا بمرضي اإليدز واأليتام بسببه، على عاتق النساء أساسا ؛ وإذ ند

الصدد، الحاجة إلى مضاعفة الجهود عن طريق إيالء عناية خاصة لمشاركة 

النساء والشباب ووصولهم إلى المعلومات والخدمات الضرورية في الحياة 

  وتزويدهم بالمهارات المناسبة؛

  

اإليدز / أن إدماج مسألة فيروس العوز المناعي البشريوإذ ندرك كذلك  

ديدة لتنمية أفريقيا باعتبارها مسألة ذات اهتمام مشترك ضمن برامج الشراكة الج

واللجنة بشأن فيروس " اإليدز يتربص ألفريقيا"والقيام بمبادرات إقليمية أخرى مثل 

اإليدز والحكم الرشيد في أفريقيا وأهداف األلفية اإلنمائية /العوز المناعي البشري

وز المناعي هي كلها تمثل لبنات مهمة في طريق مكافحة فيروس الع

اإليدز؛ وإذ ندرك أيضا التقدم المحرز في البعض من بلداننا فيما يتعلق /البشري



ASSEMBLY/AU/DEC.6 (II) 
Page 3 

  

 أن العديد من الدول األعضاء حشدت الموارد الداخلية وإذ نالحظ  

الضرورية واتخذت خطوات قيادية جسورة للتصدي لفيروس العوز المناعي 

اإليدز وغيره من التحديات الصحية؛ وإذ نقر كذلك بإسهام المجتمع الدولي /البشرى

اإليدز والسل /ناعي البشريفي جهود مكافحة المالريا وفيروس العوز الم

واألمراض المعدية األخرى ذات الصلة؛ وإذ نالحظ أن إنشاء الصندوق العالمي 

اإليدز والسل والمالريا قد أعطى زخما متجددا /لمكافحة العوز المناعي البشري

للبرامج والتدخالت التي قامت الدول األعضاء بتصميمها لمكافحة هذه األمراض؛ 

مدي خطورة هذه األمراض التي تم اإلعالن أنها تشكل حالة وإذ ندرك مع هذا، 

طارئة؛ وإذ نالحظ أنه في وقت قصير نسبيا أوفي الصندوق العالمي لمكافحة 

اإليدز والسل والمالريا بالتزاماته وقدم مساعدات /فيروس العوز المناعي البشرى

ا مع العلم أنه مالية هائلة لتمويل برامج ملموسة لمكافحة هذه األمراض في افريقي

تم البدء في تحويل االعتمادات لهذا الغرض؛ وإذ نؤكد مع هذا على الحاجة لتوفير 

 مليارات دوالر أمريكي في 3(اعتمادات مالية وافرة جديدة وبطريقة مستدامة 

لصالح الصندوق من جانب الدول المانحة لضمان ارتفاع ) 2004نهاية عام 

 إلى مستوى أعلى يراعي فعالً درجة انتشار الموارد المتاحة لمكافحة األمراض

  األوبئة؛

  

 بأن األنظمة الصحية في منطقتنا يجب تعزيزها وتجهيزها وتمويلها وإذ نقر  

بصورة كافية من أجل توفير الرعاية الصحية السليمة والعالج المناسب ضد 

اإليدز والسل /األمراض وبخاصة المالريا وفيروس العوز المناعي البشرى

  راض المعدية األخرى ذات الصلة نظراً آلثارها الفتاكة في المجتمع؛واألم
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 التزامنا بتحقيق األهداف التي حددناها لتمويل قطاع وإذ نؤكد مجدداً  

من % 15الصحة في دولنا ، والتزامنا المتمثل في التوصل إلى تخصيص 

رد الداخلية الميزانية الوطنية للصحة؛ وإذ نؤكد استعداداتنا لحشد مزيد من الموا

لهذا الغرض بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة الجهات الفاعلة 

األخرى؛ وإذ نؤكد اقتناعنا بأن مضاعفة التدخالت الصحية والعالج والدعم للوقاية 

اإليدز والسل والمالريا واألمراض المعدية /من فيروس العوز المناعي البشرى

أن يساهم بدرجة كبيرة في تخفيض نسبة األمراض األخرى ذات الصلة من شأنه 

والوفيات على نحو شامل وفي تحسين نوعيه الحياة للمصابين والمتأثرين بهذه 

  األمراض؛

  

 باإلعالن الذي قام به مؤخراً الرئيس األمريكي جورج بوش ، وإذ نرحب  

 مليار دوالر أمريكي خالل السنوات 15المتمثل في تخصيص مبلغ مالي قيمته 

اإليدز في افريقيا؛ وإذ /الخمس القادمة لمكافحة فيروس العوز المناعي البشرى

 الوقت المناسب بغية تحقيق فينعرب عن األمل في توفير هذه االعتمادات المالية 

األهداف والغايات المقصودة؛ وإذ ندعو حكومة الواليات المتحدة األمريكية 

 على أن 2004كي في عام  مليار دوالر أمري3لتخصيص مبلغ مالي قيمته 

  يخصص جزء من هذا المبلغ للصندوق العالمي؛

  

 بأن توفير الرعاية الصحية السليمة والعالج والدعم المناسبين وإذ ندرك  

اإليدز يمثل جانباً مهماً من جوانب الوقاية من /ضد فيروس العوز المناعي البشرى

لوصم بالعار المرتبطين المرض ومكافحته ويمكن أن يساعد على تجاوز التمييز وا

بهذا المرض، وأن يساهم من ثم وبشكل كبير، في الحد من انتشاره وتمديد مدة 

  الحياة لألشخاص المصابين به؛

  

اإليدز / بالحاجة الماسة لتخفيف اثر فيروس العوز المناعي البشريوإذ نقر  

وإذ على حياة اليتامى في أفريقيا وضرورة تحقيق تطورهم على المدى الطويل؛ 
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  :نعلن رسمياً ما يلي   

 االلتزامات الواردة في إعالن أبوجا وخطة العمل بشأن دحر نؤكد مجدداً - 1

/ خطة عمل أبوجا حول فيروس العوز المناعي البشرى/المالريا وإعالن

اإليدز والسل واألمراض المعدية األخرى ذات الصلة؛ ونؤكد مجدداً 

  كثيف ودعم جهودنا لتنفيذ ذلك؛التزامنا بت

 المجتمع الدولي على الوفاء بتعهداته بتوفير االعتمادات المالية نحث - 2

المطلوبة لضمان التنفيذ الكامل لبرامج الوقاية والعناية والدعم والعالج 

اإليدز والمالريا والسل واألمراض /المتعلقة بمرض العوز المناعي البشرى

اصة عن طريق الصندوق العالمي والبنك المعدية األخرى ذات الصلة خ

الدولي وبرامج مكافحة اإليدز التي تشمل بلداناً متعددة والمبادرات األخرى 

المتعلقة بهذا الشأن بما في ذلك إلغاء الشروط المرتبطة بالتخفيف من 

 عبء الديون والشروط األخرى التي تعوق تمويل القطاع الصحي؛

لدان المستفيدة من تمويله على العمل معا  الصندوق العالمي والبنحث كذلك - 3

لتطوير آليات أكثر بساطة وسرعة لضمان تحويل هذه االعتمادات المالية 

اإلضافية الكبيرة وإيصالها بسرعة وسهولة إلى المؤسسات في أفريقيا التي 

يمكنها أن تستخدمها بفعالية لمكافحة األمراض؛ ونحث أيضاً الصندوق 

المتحدة لمكافحة اإليدز والبلدان المستفيدة على العالمي وصندوق األمم 

 العمل معا لتأمين تحقيق أهدافنا المشتركة؛

 على الحرص على متابعة كافة الفرص المتاحة نعرب عن تصميمنا - 4

اإليدز واستغاللها بطريقة /لتعزيز عالج فيروس العوز المناعي البشرى
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راكات متنوعة فاعلة وحكيمة والسعي ، في هذا السياق ، إلى إقامة ش

وفاعلة مع المانحين الدوليين والمجتمع المدني ورجال األعمال واألشخاص 

اإليدز بغية توسيع الرعاية /المصابين بفيروس العوز المناعي البشرى

الصحية والدعم والعالج ليشمل أكبر عدد ممكن من األشخاص، خاصة 

ي أصبحت النساء واألطفال اليتامى بسبب اإليدز والفئات األخرى الت

مستضعفة بسبب هذا المرض وذلك طبقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة 

 بين الجنسين؛

 بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ووكاالت األمم المتحدة المختصة نلتزم - 5

وشركات صناعة المواد الصيدلية والشركاء اآلخرين لرفع القدرات 

يق بأسعار معقولة للعقاقير المحلية واإلقليمية على اإلنتاج والتوزيع والتسو

اإليدز والسل والمالريا /المضادة لفيروس العوز المناعي البشرى

واألمراض المعدية األخرى ذات الصلة التي تؤثر على نحو كبير على 

 التنمية االجتماعية واالقتصادية في أفريقيا؛

 بعقد االتحاد األفريقي" على مواصلة دعم تنفيذ خطة العمل المتعلقة نصمم - 6

خاصة األبحاث في مجال )" 2010– 2000(للطب التقليدي في أفريقيا 

اإليدز والسل والمالريا واألمراض /عالج فيروس العوز المناعي البشرى

 المعدية األخرى ذات الصلة؛

 من رئيس االتحاد األفريقي أن يعمل بالتعاون مع برنامج األمم نطلب - 7

دة المشاركة في الرعاية المتحدة لمكافحة اإليدز ووكاالت األمم المتح

واللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة والشركاء اآلخرين على 

تنسيق وتكثيف الجهود بين الدول األعضاء ومراقبة تنفيذ هذا اإلعالن 

 ورفع تقارير دورية لمجلسنا؛

  

/ نحن نعرب عن اقتناعنا بأن المالريا وفيروس العوز المناعي البشرى"

، والسل واألمراض المعدية األخرى ذات الصلة يمكن ويجب دحرها اإليدز

  ".بل سيتم ذلك
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  إعـالن

  بشأن الزراعة واألمن الغذائي في أفريقيا

  

نحن رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، المجتمعين في مابوتو في   

  ؛2003 يوليو 12 إلى 10الدورة العادية الثانية للمؤتمر من 

  

من سكان أفريقيا يعانون من سوء التغذية % 30 ألن إذ نشعر بالقلق  

 قد أصبحت مستوردة صافية للغذاء وألن أفريقيا هي المزمن والحاد وألن القارة

  في الوقت الراهن أكبر المستفيدين من المعونة الغذائية في العالم؛

  

 بحاجة أفريقيا أن تستخدم كل إمكاناتها لزيادة إنتاجها إذ نعرب عن اقتناعنا  

  ا؛ الغذائي والزراعي لضمان األمن الغذائي المستدام واالزدهار االقتصادي لشعوبه

  

 الجهود التعاونية السائدة بين مفوضية االتحاد األفريقي وإذ نالحظ بارتياح  

وأمانة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ومنظمة 

األغذية والزراعة من جهة وحكومات الدول األعضاء والشركاء اآلخرين من جهة 

  مية الزراعية في أفريقيا؛أخرى إلعداد البرنامج الشامل للتن

  

 باإلعالن المعتمد من جانب رؤساء الدول والحكومات وإذ نذكّر مجدداً  

األفريقيين بوصفهم رؤساء للمجموعات االقتصادية اإلقليمية وذلك في أبوجا، 

  ؛2002نيجيريا، في ديسمبر 

  

 بالحاجة إلى معالجة األسباب الجذرية لألزمات وإذ نعرب عن اقتناعنا  

اعية في أفريقيا التي تفاقمت بوجه خاص بسبب قلة التمويل وانعدام الرقابة الزر
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شيط قطاعها الغذائي والزراعي  بأن من مسؤولية أفريقيا نفسها تنوإذ نقر  

  من أجل تحقيق االزدهار والرفاه االقتصادي لشعوبها؛

  

  :نعلن التزامنا بما يلي

 القطاع الزراعي بما فيه تربية الماشية والموارد الحراجية تنشيط - 1

وتربية األسماك من خالل انتهاج سياسات واستراتيجيات محددة على 

 المناطق الريفية وتوفير مستوي صغار المزارعين التقليديين في

الظروف المناسبة لمشاركة القطاع الخاص مع التركيز على تنمية 

الموارد البشرية وإزالة العقبات في طريق اإلنتاج الزراعي والتسويق 

بما في ذلك خصوبة التربة وضعف إدارة الموارد المائية وقلة البني 

  التحتية وانتشار األوبئة واألمراض؛

 للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا والمشاريع التنفيذ السريع - 2

الرائدة وخطط العمل المرتبطة بها من أجل التنمية الزراعية على 

ولهذا الغرض ، نتفق على اعتماد . األصعدة الوطنية واإلقليمية والقارية

على األقل % 10سياسات دقيقة للتنمية الزراعية والريفية وتخصيص 

ميزانيات الوطنية سنويا لتنفيذها في غضون خمس من اعتمادات ال

 سنوات؛ 

 مفوضية االتحاد األفريقي ولجنة تسيير الشراكة الجديدة لتنمية دعوة - 3

أفريقيا ومنظمة األغذية والزراعة والشركاء اآلخرين إلى مواصلة 

تعاونهم وتقديم الدعم الفعال للبلدان األفريقية والمجموعات االقتصادية 

 فالة تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا؛اإلقليمية لك

 المشاورات على الصعيدين الوطني واإلقليمي مع منظمات إجراء - 4

المجتمع المدني والجهات الفاعلة األخرى بمن فيها صغار المزارعين 
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 الخ، بغية 000التقليديين والقطاع الخاص واتحادات النســاء والشباب 

 جميع المجاالت المتصلة باإلنتاج الزراعي تعزيز مشاركتهم في

 والغذائي؛ 

 ، من خالل الجهود التعاونية على الصعيدين الوطني واإلقليمي، القيام - 5

بضمان إعداد مشاريع قابلة للتمويل في إطار البرنامج الشامل للتنمية 

الزراعية في أفريقيا وحشد الموارد الضرورية لالستثمار في النمو 

 ية الريفية؛الزراعي والتنم

 وضع األنظمة اإلقليمية للتخزين بما في ذلك التخزين الغذائي ضمان - 6

وربطها باإلنتاج األفريقي وصياغة سياسات واستراتيجيات محددة في 

إطار االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية لمكافحة 

 المجاعة والفقر في أفريقيا؛

ار األفريقي المنصوص عليه في  بعملية إنشاء بنك االستثمالتعجيل - 7

القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والذي يتعين أن يمنح األولوية 

 لالستثمار في اإلنتاج الزراعي؛

 التعاون مع شركائنا في التنمية لمعالجة آثار اإلعانات التي تكثيف - 8

يقدمونها إلينا والحصول على دعمهم لضمان وصول الصادرات 

اق الخارجية ولتحقيق رؤية االتحاد األفريقي المتمثلة األفريقية إلى األسو

في إنشاء قطاع زراعي أفريقي مزدهر وناجع كما تم تصوره في 

  .برامج الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا وفي أهداف األلفية التنموية

  

 ـ



ASSEMBLY/AU/DECL.8 (II) 
Page 1 

 
  إعـالن

  بشأن تنفيذ الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا

  

 رؤساء دول وحكومات البلدان األعـضاء فـي االتحـاد األفريقـي،             نحن  - 1

المجتمعين في إطار الدورة العادية الثانية لمؤتمرنا في مابوتو، موزمبيـق،           

  ؛2003 يوليو 12 إلى 10خالل الفترة من 

  

 األفريقية الجديدة التي باتت تـسمى اليـوم          بمقررنا بشأن المبادرة   إذ نذكّر   - 2

الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا ، الصادر عـن الـدورة العاديـة الـسابعة              

والثالثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية، المعقودة         

 ،  [AHG/DECL.1(XXXVII)]، في لوساكا، زامبيا،     2001في يوليو   

اتيجي للسياسات، ورؤية جديـدة لالنتعـاش       حيث اعتمدنا إطار عمل استر    

  االقتصادي والتنمية في أفريقيا؛

  

 بمقررنا بشأن تنفيذ الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا الـصادر          وإذ نذكّر كذلك    - 3

عن الدورة األولى لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المعقودة       

 2002 يوليـو    10لـى    إ 8في دوربان، جنوب أفريقيا، خالل الفترة مـن         

[ASSEMBLY/AU/DDECL.1(I)]      والذي فّوض اللجنة التنفيذية لرؤساء 

الدول والحكومات وهياكل الدعم التابعة لها بكفالة تنفيذ خطة عمل الشراكة           

  الجديدة لتنمية أفريقيا األولية؛

  

 التزامنا بالمبادئ واألهداف المحـددة فـي القـانون          - مجددا   -وإذ نؤكد     - 4

ي لالتحاد األفريقـي، وإيماننـا المـشترك بـأن الـسلم واألمـن              التأسيس

والديمقراطية والحكم الرشيد واالستقرار السياسي واالجتماعي، والسياسات       
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نا الصادق علـى القـضاء علـى الفقـر           عن عزم  – مجدداً   -وإذ نعرب      - 5

  والتصدي للتخلف ووقف عملية تهميش القارة األفريقية؛

  

 أن التحديات والمشاكل التي حدت بنا إلى إنشاء الشراكة الجديدة           وإذ ندرك   - 6

لتنمية أفريقيا كبرنامج للتنمية االجتماعية واالقتصادية يهدف إلى النهـوض          

  زال قائمة؛بالقارة األفريقية وإنعاشها ال ت

  

 بالتقرير المرحلي الذي قدمه لنا رئـيس        - مع االرتياح    -وإذ نحيط علماً      - 7

اللجنة التنفيذية لرؤساء الدول والحكومات، فخامة الـرئيس أوباسـانجو ،           

رئيس جمهورية نيجيريا االتحادية ، والذي تناول فيه ما شـهدته بـرامج             

 تطور منذ انعقـاد اجتماعنـا       الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا ومشاريعها من     

  ، في دوربان بجنوب أفريقيا؛2002األخير في يوليو 

  

 بالتقدم المحرز في المجـاالت المتـصلة بالزراعـة          وإذ نحيط علماً كذلك     - 8

وبخاصة فيما يتعلق بإعداد مشاريع زراعية محددة، مفصلة وفعالـة مـن            

برنامج األفريقي  حيث التكلفة على الصعيدين القطري واإلقليمي في إطار ال        

الشامل للتنمية الزراعية، وبالتقدم المحرز في تنفيذ مشاريع البني التحتيـة           

ذات األولوية العليا المتعلقة بقطاعات الطاقـة والنقـل والمـوارد المائيـة             

والمرافق الصحية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتي تم تحديـدها         

نقحة التابعة للشراكة الجديدة لتنمية     في إطار خطة العمل القصيرة األمد الم      

أفريقيا والمتعلقة بالبني التحتية ، هذا إلى جانب التقدم الذي تم تحقيقه فيمـا              

  يخص تطوير خطة العمل المتوسطة والطويلة األمد بشأن البني التحتية؛
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 بما يبديه رؤساء الدول والحكومات األفريقية مـن إرادة سياسـية            وإذ ننوه   - 9

ستوي ومن حرص دائم على تهيئة الظروف الكفيلة بتحقيق التنمية          رفيعة الم 

المستدامة وتنفيذ برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية في أفريقيا وبالدور         

الحاسم الذي تنهض به اللجنة التنفيذية لرؤساء الدول والحكومات وهياكـل           

   لتنمية أفريقيا؛الدعم التابعة لها من أجل كفالة تنفيذ برامج الشراكة الجديدة

  

 بأن الغاية األساسية آللية التقييم األفريقية المتكونة من األقـران           وإذ ندرك    - 10

تتمثل في تعزيز السياسات وإرساء المعايير والممارسات الكفيلـة بتحقيـق           

االستقرار السياسي والنمو االقتصادي المطرد والتنمية المستدامة وتعجيـل         

  عيدين اإلقليمي والقاري؛التكامل االقتصادي على الص

  

 الحاجة إلى تحقيق اندماج الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا رسـميا           وإذ ندرك   - 11

في هياكل االتحاد األفريقي وعملياته، وضرورة تعزيز ما تولد عن الشراكة           

  الجديدة لتنمية أفريقيا من زخم واهتمام ودعم وتضامن؛

  

لذي خصصه المجتمع الـدولي لـصالح        بالدعم القوي ا   وإذ نرحب بارتياح    - 12

الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا، وبخاصة في إعالن الجمعية العامـة لألمـم     

 وقرارها بشأن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيـا         A/Res./57/2المتحدة رقم   

A/Res./57/7            اللذين يؤكدان مساندة منظومة األمـم المتحـدة لتنفيـذ ، 

ريقيا، ويوصيان بتفعيلها وباعتبارها كإطار عمـل       الشراكة الجديدة لتنمية أف   

لتعزيز تنمية أفريقيا من جانب المجتمع الدولي برمته، بما فيـه منظومـة             

  األمم المتحدة؛

  

: تعزيز األمم المتحدة    " بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن        وإذ نرحب   - 13

عامة ، ضـمن      الذي تبنت فيه الجمعية ال      A/Res./57/300" خطة للتغيير 

أمور أخرى ، قرار األمين العام بخصوص إنشاء مكتب المستشار الخاص           
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 بمواصلة األعمال بشأن مجاالت التركيز      – مع االرتياح    -وإذ نحيط علماً       - 14

الخمسة التي تجريها وكاالت األمم المتحدة ، بغية تحقيق التفاعل المطـرد            

تنمية البني  (وتفعيل التعاون والتآزر بشأن مجاالت التركيز الخمسة المقررة         

اه الشرب والطاقة والنقل    المرافق الصحية ومي  : التحتية في القطاعات التالية   

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحكم الرشيد والسلم واألمن والزراعة        

والتجارة والوصول إلى األسواق والبيئة والسكان والتوسع الحضري وتنمية         

  ؛)اإليدز/الموارد البشرية والعمالة وفيروس العوز المناعي البشري

  

جتمع الدولي من دعـم متواصـل ألفريقيـا،          بما يكفله الم   وإذ نرحب كذلك     - 15

وبااللتزام الصادق والحوار الفعال القائم بـين القـادة األفـريقيين وقـادة             

مجموعة البلدان الصناعية الثمانية الكبرى ، إبان قمتهم األخيرة المعقـودة           

، حيـث تـم     2003 يونيـو    3 إلـى    1في إفيان بفرنسا خالل الفترة مـن        

بتنفيذ الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيـا وخطـة        استعراض المسائل المتصلة    

عمل مجموعة الثمانية من أجل أفريقيا، وتم ، من بين أمور أخرى، اإلبراز             

لقادة مجموعة الثمانية القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية وتـدابير تخفيـف           

  عبء الديون عن كاهل البلدان األفريقية؛

  

 باسم  -ناء الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا       بب وإذ نرحب أيضاً، مع التشجيع،       - 16

 جسورا للتعاون مع شركاء ومبادرات ومنظمات شـتى         -االتحاد األفريقي   

مثل االتحاد األوروبي وبلدان الشمال ومؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا          

والمجموعة االقتـصادية لبلـدان     ) آسيان(ورابطة بلدان جنوب شرق آسيا      

  ي وغيرها؛منطقة القرن الجنوب
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 الطابع الطويل األمد الذي تتميز به الشراكة الجديـدة          – مجدداً   -وإذ نؤكد     - 17

لتنمية أفريقيا وعزمنا على توظيف جميع الموارد المتاحة لكفالـة تنفيـذها            

على النحو المنشود ولتعزيز االهتمام وقوة الدفع المتولدين عـن الـشراكة            

لى الصعيد الدولي؛ وإذ نؤكد ضـرورة       الجديدة لتنمية أفريقيا في القارة وع     

صون الدور القيادي والتنسيقي الذي تؤديه اللجنة التنفيذية لرؤساء الـدول           

والحكومات باعتبارها لجنة منبثقة عن مؤتمرنا مكلفـة خصيـصاً بتنفيـذ            

  الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا؛

  

ة أفريقيا على نحـو      الحاجة إلى تمويل برامج الشراكة الجديدة لتنمي       وإذ نقر    - 18

  مستدام؛

  

  :التقرير المرحلي

  

 علـى اللجنـة التنفيذيـة لرؤسـاء الـدول           ونثني التقرير المرحلي    نعتمد   - 19

والحكومات وهياكل الدعم التابعة لها لما تنهض به من دور تنسيقي محفّـز             

من أجل تيسير تنفيذ برامج ومشاريع الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيـا ذات            

 في أقاليم أفريقيا وعلى نحو أخص من خالل التعاون والتنسيق مع            األولوية

  .المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

  

  :اآللية األفريقية للتقييم المتكونة من األقران

  

بالتقدم المحرز بشأن اآللية األفريقية للتقييم المتكونة مـن األقـران           نرحب     - 20

االتحاد األفريقـي إليهـا ،      وبخاصة بانضمام عدد من الدول األعضاء في        

وتعيين مجلس الشخصيات البارزة ونحث كذلك الدول األعضاء في االتحاد          

  األفريقي على االنضمام إلى اآللية األفريقية للتقييم المتكونة من األقران؛
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  :تنفيذ البرامج

  

 إلى تنفيذ البرامج المحددة فـي       – على وجه السرعة     – إلى المبادرة    ندعو   - 21

ل من المجاالت ذات األولوية مثل البني التحتية والزراعة كما ندعو           كل مجا 

 مـن   –كل إقليم من أقاليم القارة وكل دولة من الدول األعضاء إلى العمل             

 على تـوفير المـساعدة الالزمـة        –خالل المجموعات االقتصادية اإلقليمية   

 لوضع هذه البرامج والمشاريع وتنفيذها والدأب علـى التـرويج للـشراكة           

الجديدة لتنمية أفريقيا في جميع قطاعات المجتمع وبخاصـة فـي أوسـاط             

الشباب والنساء والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المـدني فـي القـارة            

  األفريقية برمتها؛

  

 العالقة بين أنشطة لجنة الوزراء األفريقيين للخدمة العامة واألنـشطة           نقر  - 22

 أفريقيا ونطلب كفالة دمج كافة هـذه  البرامجية الحية للشراكة الجديدة لتنمية    

األنشطة ضمن البرنامج الشامل لالتحاد األفريقي باعتبارهما عنصراً مهماً         

  منه؛

  

 الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية على تشجيع هـذه          نحث  - 23

البرامج والمشاريع ذات األولوية وتنفيذها، وإعداد خطـط عمـل مفـصلة            

تكلفة في مجاالت الـصحة والتعلـيم والثقافـة والعلـم           وفعالة من حيث ال   

  والتكنولوجيا والبيئة والسياحة؛

  

 استمرار مباشرة عمليات تنسيق جميع البرامج القطاعيـة للـشراكة    نقـرر    - 24

الجديدة لتنمية أفريقيا ومبادراتها وما يتصل بها من أنشطة من خالل اللجنة            

  كل الدعم التابعة لها؛التنفيذية لرؤساء الدول والحكومات وهيا
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 باللجنة التنفيذية لرؤساء الدول والحكومات باستطالع آليات التمويـل          نهيب   - 25

المالئمة من أجل كفالة تمويل برامج الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيـا علـى        

  نحو مستدام؛ بما في ذلك إنشاء صندوق استئماني لهذا الغرض؛ 

  

  :ريقيا في هياكل االتحاد األفريقي وفي عملياتهإدماج الشراكة الجديدة لتنمية أف

  

 اللجنة التنفيذية لرؤساء الدول والحكومات ألن تواصل االضـطالع          نفوض   - 26

 بعملهـا   – بدعم من لجنة توجيه الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا وأمانتها           –

الحيوي المتمثل في كفالة تنفيذ برامج الـشراكة الجديـدة لتنميـة أفريقيـا              

  اريعها؛ومش

  

 بالتشاور مع رئـيس     – رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ألن يعمل        نفوض   - 27

 على تفعيل األنشطة اآلتية، مع توخي القدر الكافي مـن           –اللجنة التنفيذية   

  :المرونة عند االقتضاء

  

إقامة الصالت المناسبة بين لجنة توجيه الـشراكة الجديـدة لتنميـة         )1(

لمعنية في االتحاد األفريقي، بما فيها لجنـة        أفريقيا وسائر األجهزة ا   

  الممثلين الدائمين والمجلس التنفيذي؛

  

إبرام اتفاق مقر مؤقت مع حكومة جمهورية جنوب أفريقيـا، بغيـة              )2(

إضفاء وضع قانوني على أمانة الشراكة الجديـدة لتنميـة أفريقيـا            

كمكتب تابع لالتحاد األفريقي يعمل خارج المقر الرئيـسي وذلـك           

 أو  2003سنوات تبدأ في يوليو     ) 3(الل فترة انتقالية مدتها ثالث      خ

إلى حين تفعيل هياكل االتحاد األفريقي ذات الصلة تفعيال كامال، مع           

  العلم أنه يتعين مراعاة الحل األول الذي سيتاح بهذا الشأن؛
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تقنين عالقات العمل بين مفوضية االتحاد األفريقي وأمانة الـشراكة            )3(

 لتنمية أفريقيا، وبخاصة فيمـا يتـصل بتنـسيق البـرامج            الجديدة

  ومواءمتها؛

  

مطابقة شروط الخدمة الخاصة بالعاملين ونظم التوظيف والمـساءلة     )4(

بين كل من مفوضية االتحاد األفريقي وأمانة الشراكة الجديدة لتنمية          

  أفريقيا؛ و

  

تنمية أفريقيا بعد   إنشاء آلية لكفالة التمويل المستدام للشراكة الجديدة ل         )5(

  .استكمال دمجها الكامل في هياكل االتحاد األفريقي وعملياته

  

 بموافقـة رئـيس     – رئيس مفوضية االتحاد األفريقي التخاذ الالزم        نفوض   - 28

 بشأن تعيين رئيس تنفيذي ألمانة الشراكة الجديدة لتنميـة          -اللجنة التنفيذية   

  أفريقيا خالل الفترة االنتقالية؛

  

 جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على تقـديم إسـهامات            نشجع   - 29

طوعية لميزانية تشغيل الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا وهياكلها خالل الفترة          

  االنتقالية؛

  

  الدعم الدولي

 المجتمع الدولي إلى االستمرار في تقديم دعمه المعزز من أجل تنفيذ            ندعو   - 30

ة أفريقيا، ونطلب من اللجنة التنفيذية مضاعفة جهودها        الشراكة الجديدة لتنمي  

سعيا إلى اجتذاب مزيد من االلتزام من جانب الشركاء اإلنمائيين ألفريقيـا            

  .من البلدان المتقدمة والنامية على السواء

  ـ
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  اإلشادة بالدكتور جاك جوف المدير العام

  لمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة

  

إن مؤتمر االتحاد األفريقي ، المجتمع في دورته العادية الثانية المنعقدة في 

  ؛2003 يوليو 12 إلى 10من ) موزمبيق(مابوتو 

  

بعة لألمم المتحدة تحت  المساهمة الكبيرة لمنظمة األغذية والزراعة التاإذ يقدر  

القيادة النشطة والمصممة لصاحب السعادة الدكتور جاك جوف لتنمية الزراعة 

  واإلنتاج الغذائي في أفريقيا؛

  

 بما أبدته منظمة األغذية والزراعة من دعم معتبر لصالح برنامج وإذ يشيد  

ه على إعداد االتحاد األفريقي المتمثل في الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا لمساعدت

  البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في القارة وخطط عمله؛

  

 للدكتور جاك جوف لما أبداه من التزام مطلق في سبيل وإذ يعرب عن تقديره  

تحقيق التنمية الكاملة للقدرات الزراعية في أفريقيا والقضاء، من خالل ذلك، على 

  المجاعة والفقر في القارة؛

  

 جاك جوف ، المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة التابعة  على الدكتوريثني  

لألمم المتحدة لما أبداه من التزام ولما بادر إليه من إجراءات ملموسة لتنمية الزراعة 

 .وتحسينها وتعزيز األمن الغذائي والقضاء على الفقر في أفريقيا

 ـ
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  قرار شكر لفخامة جواكيم شيسانو،

 رئيس جمهورية موزمبيق

  

  إن المؤتمر ،

  

 الجهود الكبيرة التي بذلها كل من حكومة موزمبيق وشعبها لتنظيم إذ يقدر  

االجتماع األول لوزراء الزراعة للدول األعضاء في االتحاد األفريقي في مابوتو، 

ة التي وضعت تحت تصرف  وللتسهيالت الممتاز2003 يوليو 2موزمبيق ، في 

  االجتماع؛

 لفخامة السيد جواكيم شيسانو، رئيس يعرب عن عميق امتنانه وتقديره - 1

جمهورية موزمبيق وحكومة وشعب هذا البلد على الضيافة األفريقية 

الكريمة والحفاوة البالغة اللتين حظي بهما كافة الوزراء والوفود 

ة الموضوعة تحت المرافقة لهم، وكذلك على التسهيالت الممتاز

  تصرفهم والترتيبات المتخذة لعقد هذا االجتماع، 

 بفخامة الرئيس شيسانو لما يؤديه من دور قيادي يشيد إشادة خاصة - 2

 نشط وإلسهامه في تحقيق أهداف االتحاد األفريقي،

 فخامة الرئيس شيسانو على خطابه الرئيسي الملهم الذي ألقاه يهنئ - 3

 .مرخالل الجلسة االفتتاحية للمؤت

  

 ـ
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  قرار خاص بالشكر من مؤتمر االتحاد األفريقي

  إلى سعادة السيد أمارا إيسى، الرئيس المؤقت للمفوضية

  

 إلى 10إن مؤتمر االتحاد األفريقي المنعقد في دورته العادية الثانية من   

   في مابوتو، موزمبيق؛2003 يوليو 12

  

ررات كل من  النتائج الممتازة المحرزة في تنفيذ مقإذ يضع في االعتبار  

لوساكا ودوربان من جانب السيد أمارا إيسى بصفته أمينا عاما لمنظمة الوحدة 

  األفريقية ورئيسا مؤقتا لمفوضية االتحاد األفريقي على التوالي؛

  

 أن هذه الحصيلة اإليجابية أتاحت إطالق وإذ يضع أيضا في االعتبار  

مجلس التنفيذي ولجنة الممثلين األجهزة الرئيسية لالتحاد والمتمثلة في المؤتمر وال

  الدائمين ومجلس السلم واألمن والمفوضية ومحكمة العدل التابعة لالتحاد؛

  

 عالوة ذلك، أن هذه الحصيلة أتاحت استكمال وإذ يضع في االعتبار، 

التعديالت الخاصة بالقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وانتخاب أعضاء جدد في 

ل والبرامج واالحتياجات من الموارد البشرية وظروف المفوضية واستكمال الهيك

  خدمة العاملين في المفوضية واعتماد جدول األنصبة الجديد لالتحاد؛

  

، من جهة أخرى، التقدم الهام الذي أحرز في تنفيذ وإذ يضع في االعتبار  

القرارات األخرى الصادرة في دوربان ولوساكا والمتعلقات بإطالق األجهزة 

 واالجتماعي والثقافي واللجان الفنية االقتصاديتحاد مثل المجلس األخرى لال

المتخصصة ومراجعة البروتوكول الخاص بالعالقات بين االتحاد األفريقي 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وتمويل االتحاد من خارج الميزانية ونقل أصول 

ديدة له ومراجعة وخصوم منظمة الوحدة اإلفريقية إلى االتحاد وإعداد رموز ج
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 أن الجهود المبذولة إلنشاء االتحاد تسمح بتفعيل هذا وإذ يالحظ بارتياح  

  لمخول في دوربان؛الجهاز فور انتهاء قمة مابوتو طبقا للتفويض ا

 عن خالص شكره لسعادة السيد أمارا إيسى على إتاحته يعرب - 1

 االنتقال من منظمة الوحدة األفريقية إلى االتحاد األفريقي بالنجاح؛

 للسيد أمارا إيسي عن عرفان كافة الدول األعضاء في يعرب أيضا - 2

 االتحاد األفريقي والشعوب األفريقية للعمل التاريخي الذي أنجزه؛

 أن يقلّد السيد أمارا إيسي بوسام استحقاق شرفي خالل الدورة قرري - 3

القادمة للمؤتمر تقديراً للخدمات المتميزة التي قدمها لصالح أفريقيا 

 من رئيس المفوضية اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لتنفيذ ويطلب

 .ذلك

  

  ـ
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