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ASSEMBLY/AU/DEC.33-54 (III) 

  المحتويات
 

  رقم المقرر

  
 

  عدد الصفحاتعنوان المقرر

ASSEMBLY/AU/DEC.33 (III)     مقرر بشأن رؤية ومهمة االتحاد األفريقي والخطة االستراتيجية للمفوضية وبرنامجها

  .وميزانيتها

1  

ASSEMBLY/AU/DEC.34 (III) 1 .مقرر بشأن تفعيل البروتوكول المؤسس لمجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي 
ASSEMBLY/AU/DEC.35 (III) 1 .مقرر بِشأن القوة األفريقية الجاهزة ولجنة األركان العسكرية 
ASSEMBLY/AU/DEC.36 (III) 1 .مقرر بشأن بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لمنع اإلرهاب ومكافحته 
ASSEMBLY/AU/DEC.37 (III) 1 .مقرر بشأن غينيا االستوائية 
ASSEMBLY/AU/DEC.38 (III)  5 ).النيباد(مقرر بشأن تنفيذ الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا 
ASSEMBLY/AU/DEC.39 (III) 1 .مقرر بشأن إطالق وإنشاء البرلمان األفريقي 
ASSEMBLY/AU/DEC.40 (III) 1 .مقرر بشأن مؤتمر المثقفين األفريقيين واألفريقيين في المهجر 
ASSEMBLY/AU/DEC.41 (III)   العلـم  (رير رئيس المفوضية عن مسابقات رموز االتحـاد األفريقـي    مقرر بشأن تق

 ).والشعار والنشيد

1 

ASSEMBLY/AU/DEC.42 (III)        وتنفيذ إعالنـي أبوجـا      )إيدز ووتش آفريكا  (بشأن مؤسسة مراقبة اإليدز في أفريقيا

اإليدز والـسل واألمـراض     /البشري ومابوتو حول المالريا وفيروس العوز المناعي     

  .ة األخرى ذات الصلة في أفريقياالمعدي

2  

ASSEMBLY/AU/DEC.43 (III) 1 .مقرر بشأن مجلس المستقبل لالتحاد األفريقي 
ASSEMBLY/AU/DEC.44 (III) 2 مقرر بشأن إنشاء المركز الدولي لتعليم البنات والنساء في أفريقيا 
ASSEMBLY/AU/DEC.45 (III) 1  .مقرر بشأن مقر االتحاد األفريقي  
ASSEMBLY/AU/DEC.46 (III) 2 .مقرر بشأن التقرير النهائي للمفوضية عن البعد االجتماعي للعولمة 
ASSEMBLY/AU/DEC.47 (III)  1 . 2005مقرر بشأن مشروع برنامج الميزانية للسنة المالية 
ASSEMBLY/AU/DEC.48 (III) 1 .مقرر بشأن المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 
ASSEMBLY/AU/DEC.49 (III)             مقرر بشأن التقرير السنوي السابع عشر عن أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان

 .والشعوب

1 

ASSEMBLY/AU/DEC.50 (III)                مقرر بشأن ترشيح الدكتور جاك جوف لمنصب المـدير العـام لمنظمـة األغذيـة

 .والزراعة

1 

ASSEMBLY/AU/DEC.51 (III)  1 .الدكتور كويشيرو ماتسورا  لمنصب المدير العام لليونسكومقرر بشأن تأييد ترشيح 
ASSEMBLY/AU/DEC.52 (III)  1 .2010مقرر بشأن استضافة كأس العالم في جنوب أفريقيا في عام 

i  



ASSEMBLY/AU/DEC.33-54 (III) 

ASSEMBLY/AU/DEC.53 (III) 1  .مقرر بشأن تواتر الدورات العادية للمؤتمر  
ASSEMBLY/AU/DEC.54 (III) 2 .مة حول دار فورمقرر بشأن مؤتمر الق 
  1  .قرار شكر لفخامة الرئيس جواكيم شيسانو، الرئيس الخارج لالتحاد األفريقي 

  

  :اإلعالنات
    

ASSEMBLY/AU/DECL.12(III) 5  .إعالن رسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا  
ASSEMBLY/AU/DECL.13(III)       ية المشتركة لالتحاد األوروبي    إعالن حول  2 عملية المراجعة الجارية للسياسة الزراع

وأثرها على التجارة في السلع مع بلدان مجموعة دول أفريقيـا والبحـر الكـاريبي               

  .والمحيط الهادي

 

ii  



ASSEMBLY/AU/DEC.33 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن رؤية ومهمة االتحاد اإلفريقي

  والخطة االستراتيجية للمفوضية وبرنامجها وميزانيتها

  

  :إن المؤتمر

  

 من حيث المبدأ رؤية ومهمة االتحاد اإلفريقي والخطة االستراتيجية يقبل - 1

للمفوضية التي تتسق مع قوة الدفع الرئيسية التي حددناها في إطار 

مدينة سرت وفي صوغ برنامج النيباد والتي العملية التي انطلقت في 

  .تشكل الخطوط التوجيهية للعمل الخاص بتكامل إفريقيا

 .EX/CL/DEC.93(V) توصيات المجلس التنفيذي الواردة في مقرره يجيز - 2

 . بالمفوضية للعمل الذي أنجزته ولجودة الوثائق التي أعدتهايشيد - 3

ة الستكمال الوثيقة  من المفوضية اتخاذ جميع اإلجراءات الالزميطلب - 4

آخذة في االعتبار المالحظات والتصحيحات التي تقدمت بها الدول 

 .األعضاء

 الدورة غير العادية للمجلس التنفيذي المقرر عقدها في موعد يفوض - 5

 باعتماد البرامج التي تم تحديدها على أنها ذات 2004أقصاه نوفمبر 

لميزانية " وفقا 2005أولوية وبحث واعتماد البرنامج والميزانية لعام 

 .التي تمت الموافقة عليها" التضامن
 

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.34 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن تفعيل البروتوكول المؤسس لمجلس السلم واألمن

  III(2 /AU/ASSEMBLY(لالتحاد األفريقي، الوثيقة 

  

  :إن المؤتمر 

  

 بدخول البروتوكول المؤسس لمجلس السلم واألمن حيز التنفيذ فـي           يرحب - 1

  . 2003 ديسمبر 26

 .األمن التدابير التي اتخذها المجلس التنفيذي لتفعيل مجلس السلم ويقر - 2

 األعضاء الخمسة عشر لمجلس السلم واألمن الذين انتخبهم المجلـس           يهنئ - 3

التنفيذي خالل دورته العادية الرابعة المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، يومي           

 . 2004 مارس 16 و15

 باألنشطة التي اضطلع بها المجلس التنفيذي خالل الفتـرة مـن   يحيط علماً  - 4

جميع أعضائه على تعزيز قدراتهم لتحمل       يحث، و 2004مارس إلى يونيو    

 . المسؤولية المرتبطة بالعضوية

 من رئيس المفوضية اتخاذ التدابير الالزمة لتفعيـل كافـة جوانـب             يطلب - 5

البروتوكول بما في ذلك وبصفة خاصة هيئة الحكمـاء والنظـام القـاري             

كرة لإلنذار المبكر والقوة األفريقية الجاهزة ولجنة األركان العسكرية ومـذ         

التفاهم مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية في مجاالت الـسلم واألمـن ،            

وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في هذا الصدد إلى الدورة السادسة للمجلس            

 . التنفيذي والدورة العادية الرابعة للمؤتمر

 الدول األعضاء التي لم توقع أو تصدق على البروتوكول، علـى أن             يحث - 6

 . عل ذلك في أسرع وقت ممكنتبادر إلى ف



ASSEMBLY/AU/DEC.34 (III) 

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.35 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن القوة األفريقية الجاهزة ولجنة األركان العسكرية،

 V(110 /CL/EX(الوثيقة 

  

  :إن المؤتمر

  

 بتوصيات اجتماع وزراء الدفاع المنعقد في أديس أبابا، يومي يحيط علماً -1

 . 2004 يناير 21 و20

 وثيقة إطار السياسة حول إنشاء القوة األفريقية الجاهزة ولجنة األركان           يقر - 2

 .عسكريةال

 الشركاء الدوليين المتعاونين مع االتحاد األفريقي وبـصفة خاصـة           يناشد - 3

ـ   واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة وكذلك الشركاء الثنائيين        8مجموعة ال

تقديم الدعم الالزم لتسهيل إنشاء القوة األفريقية الجاهزة ولجنـة األركـان            

س المفوضـية إجـراء      المؤتمر من رئي   يطلبوفي هذا الصدد،    . العسكرية

 .المشاورات الالزمة مع كافة األطراف المعنية

 اقتراح وزراء الدفاع واألمن بشأن إنشاء لجنة فنية متخصـصة فـي             يجيز - 4

من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، تتكـون مـن         ) 2 (14إطار المادة   

الوزراء المسؤولين عن الدفاع واألمن لالتحاد األفريقي، للعمل مع مجلس          

السلم واألمن في تنفيذ السياسة األفريقية المشتركة للدفاع واألمن ومعالجـة           

 . المسائل المعقدة للسالم واألمن في القارة

 من رئيس المفوضية اتخاذ كافة الخطوات الالزمة لتنفيذ وثيقة إطار           يطلبو - 5

 .السياسة
 



ASSEMBLY/AU/DEC.35 (III) 

 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.36 (III) 

  

  

  مقـرر

  بشأن بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية

 V(111 /CL/EX(لمنع اإلرهاب ومكافحته، الوثيقة 

  

  :إن المؤتمر 

  

 بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لمنع اإلرهاب ومكافحتـه          يعتمد - 1

 . والبروتوكول اإلضافي المرفق بها

عجيل بدخول البروتوكـول     من المفوضية اتخاذ الخطوات الالزمة للت      يطلب - 2

حيز التنفيذ وكفالة التنفيذ الفعال التفاقية الجزائر العاصمة وخطـة عملهـا            

 . لمنع اإلرهاب ومكافحته في أفريقيا
 

  ـ
 



ASSEMBLY/AU/DEC.37 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن غينيا االستوائية،

 III(2 /AU/ASSEMBLY(الوثيقة 

  

  :إن المؤتمر 

  

 أمام تفاقم ظاهرة االرتزاق وما لها من عواقب على أمـن            يعرب عن قلقه   - 1

  . واستقرار البلدان األفريقية

 مارس  7 أعمال االرتزاق التي استهدفت حكومة غينيا االستوائية في          يدين - 2

2004 . 

يقيا وأنجوال وزيمبابوي لتعاونها مع غينيا االستوائية،        على جنوب أفر   يثني - 3

 . مما سمح بإفشال المحاولة الرامية إلى زعزعة استقرار هذا البلد

 بلدان القارة على اتخاذ اإلجراءات الـضرورية لمكافحـة التخطـيط            يحث - 4

 المؤتمر في هذا    يدعوو. والتحضير ألعمال االرتزاق انطالقا من أراضيها     

األعضاء إلى تكثيف تبادل المعلومات واعتمـاد تـشريعات         الصدد، الدول   

 .مناسبة ضد المرتزقة

 التزام االتحاد األفريقي بمكافحة ظـاهرة المرتزقـة طبقـا           يؤكد من جديد   - 5

 . التفاقية منظمة الوحدة األفريقية بشأن القضاء على هذه الظاهرة في أفريقيا

من لألمم المتحـدة     من رئيس المفوضية نقل هذا البيان إلى مجلس األ         يطلب - 6

 . ليعتمد هذا المجلس قرارا حول االرتزاق
 

 ـ
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  مقـرر

  بشأن تنفيذ الشراكة الجديدة

  )النيباد(لتنمية أفريقيا 

  

 رؤساء دول وحكومات الدول األعضاء فى اإلتحاد األفريقى، نحـن - 1

المجتمعين فى الدورة العادية الثالثة لمؤتمرنا فى أديس أبابا، إثيوبيا، من 

  .2004 يوليو 8 إلى 6

دة آنذاك، الشراكة  بمقررنا المتعلق بالمبادرة األفريقية الجدينذكـر - 2

الجديدة لتنمية أفريقيا اآلن، الصادر عن الدورة العادية السابعة والثالثين 

لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية فى لوساكا، 

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

، الصادرة  بمقرراتنا بشأن تنفيذ الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيانذكر أيضا - 3

عن الدورة اإلفتتاحية لمؤتمر اإلتحاد األفريقى فى دوربان ، جنوب 

 يوليــو 10 إلــى 8أفريقيـــــا ، مـــــــــن 

2002] ASSEMBLY/AU/DECL.1(I) [ والدورة العادية الثانية

 يوليو 12 إلى 10لمؤتمر اإلتحاد األفريقى فى مابوتو، موزمبيق، من 

2003] ASSEMBLY/AU/DECL.8 (II) . [ 

 بالتقرير المرحلى الذى قدمه رئيس لجنة نحيط علما مع االرتياح - 4

رؤساء الدول والحكومات لتنفيذ الشراكة الجديـدة لتنميـة أفـريقيــا 

فخامة الزعيم أوليسيجون أوباسانجو، رئيس جمهورية نيجيريا ) النيباد(

راكة اإلتحادية، واصفا التطورات التى تحدث فى برامج وأنشطة الش

الجديدة لتنمية أفريقيا منذ إجتماعنا األخير فى مابوتو، موزمبيق، فى 

 .2003يوليو 

 :التقرير المرحلي

 التقرير المرحلى ونشيد بلجنة رؤساء الدول والحكومات لتنفيذ نجيـز - 5

الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا والهياكل التى تدعمها على الدور التنسيقى 
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 لجنة رؤساء الدول والحكومات لتنفيذ الشراكة الجديدة لتنمية نفـوض - 6

جنة تسيير الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيـا ، بدعم من ل)النيباد(أفريقيا 

وأمانتها، مواصلة األعمال الحيوية التى تقوم بها لضمان تنفيذ ) النيباد(

 ).النيباد(برامج الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا 

 على التعجيل بتنفيذ البرامج المحددة لكل مجال ذى أولوية، نحـث - 7

 طريق المجموعات وعلى أن يقدم كل إقليم وكل دولة عضو عن

اإلقتصادية اإلقليمية، المساعدات والدعم المالى الالزم لتعزيز تطوير 

وتنفـيذ هـذه البرامج والترويج المستمر للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا 

 .فيما بين جميع قطاعات المجتمع فى القارة األفريقية ) النيباد(

  

 :تنفيذ البرامـج

ذ البرنامج األفريقى الشامل للتنمية  التقدم المحرز فى تنفينالحظ - 8

 :الزراعية وخاصة

برنامج اإلنتاجية الزراعية المتعدد البلدان الذى تعهد  -

  . مليون دوالر أمريكى500البنك الدولى بدعمه بتوفير مبلغ 

إنشاء آلية مراقبة لرصد إلتزام الحكومات األفريقية بتخصيص نسبة  -

 .من ميزانياتها الوطنية للزراعة% 10

بلدا ) 49(فير منظمة األغذية والزراعة التمويل لتسعة وأربعين تو -

بشأن برامج اإلستثمار المتوسطة األجل للتعجيل بتنفيذ البرنامج 

 .األفريقى الشامل للتنمية الزراعية 

دليل البرنامج األفريقى الشامل للتنمية الزراعية حول األحراج  -

ه وكذلك برنامج ومصائد األسماك وتربية الماشية الذى يجرى وضع

 .للتغذية
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 .بدء مراجعة نظام اإلحتياطى الغذائى -

 التقدم المحرز فى تنفيذ خطة العمل القصيرة األجل بشأن نالحـظ أيضا - 9

 :البنية التحتية وخاصة

موافقة بنك التنمية األفريقى على تمويل تسعة مشاريع إستثمار بمبلغ  -

  . مليون دوالر أمريكى580قيمته 

لى على تمويل مشاريع خطة العمل القصيرة األجل موافقة البنك الدو -

 . مليون دوالر أمريكى570بشأن البنية التحتية بمبلغ قيمته 

تركيب كابالت الياف ضوئية تحت سطح البحر على طول الساحل  -

الشرقى ألفريقيا، ومشاريع مدرسية إلكترونية وصل تنفيذها مرحلة 

 . متقدمة

 :لة بين النظراءاآللية األفريقية للمراجعة المتباد

 التقدم الملموس الذى تم إحرازه فى تنفيذ اآللية األفريقية نالحـظ -10

للمراجعة المتبادلة بين النظراء وخاصة بعد أن إنضمت إليها اآلن تسع 

دول أخرى عن رغبتها ) 3(دولة عضوا وأعربت ثالث ) 19(عشرة 

غانا فى اإلنضمام إليها وبعد أن بدأت عملية المراجعة القطرية فى 

 .ورواندا وستبدأ عما قريب في وموريشيوس وكينيا

 بكافة الدول األعضاء التى لم تنضم إلى اآللية األفريقية نهيـب -11

 .للمراجعة المتبادلة بين النظراء، أن تبادر إلى ذلك

 :وضع إستراتيجيات القطاعات ذات األولوية

للحد من  العمل الذى تم إنجازه فى وضع إستراتيجية نالحظ مع االرتياح -12

مخاطر الكوارث ونعطى مفوضية اإلتحاد األفريقى وأمانة الشراكة 

صالحيات القيام، بالتعاون مع الشركاء ) النيباد(الجديدة لتنمية أفريقيا 

وخاصة اإلستراتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

م المتحدة والبنك الدولى وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائى وبرنامج األم

للبيئة وسائر المنظمات الدولية، بوضع برنامج عمل فى هذا الصدد 

يكون من شأنه تمكين الدول األعضاء من إستخدام اإلستراتيجية كإطار 
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عتمدها  خطة العمل بشأن السياحة التي وضعتها أمانة النيباد وانجيز -13

  . والمجلس التنفيذين السياحة األفريقييءوزرا

 وزراء السياحة األفريقيين إلي تشكيل لجنة تسيير لوزراء السياحة ندعو -14

األفريقيين لتوجيه مفوضية االتحاد األفريقي وأمانة النيباد وكذلك 

 .المجموعات االقتصادية اإلقليمية في تنفيذ خطة العمل بشأن السياحة

ة األفريقية للقدرات اإلنتاجية والمرفق األفريقى للقدرات  بالمبادرنرحب -15

اإلنتاجية اللذين اعتمدهما المؤتمر السادس عشر لوزراء الصناعة 

 االتحاد األفريقي وأمانة النيباد، بدعم من ةاألفريقيين ويدعو مفوضي

سيما اليونيدو، إلى مساعدة الدول األعضاء في تنفيذ  شركاء التنمية ال

 .اتيجيةهذه اإلستر

 من جديد باستراتيجية العلم والتكنولوجيا للنيباد التي وضعها نرحب -16

 .الوزراء األفريقيون للعلم والتكنولوجيا

اليونسكو علي العمل الذي أنجزته في مجال دعم جوانب تنمية نهنئ  -17

 .الموارد البشرية لبرنامج النيباد

  

  :أهداف األلفية للتنمية

  

للتنمية في معظم البلدان األفريقية ليس من  أنه بالمعدالت الحالية نالحظ -18

المحتمل أن تتمكن معظم البلدان األفريقية من تحقيق أهداف األلفية 

 اتخاذ التدابير نقررللتنمية بسبب افتقارها إلي تدفق الموارد وعليه، 

الضرورية لتعزيز وضع الخطط اإلنمائية الوطنية الموسعة والمتكاملة 

لك التعجيل باعتماد برامج النيباد بما في ذلك والسياسات ذات الصلة وكذ

اإلصالحات وزيادة اإلستثمار في المجاالت الرئيسية مثل الزراعة، 



ASSEMBLY/AU/DEC.38 (III) 
Page 5 

عاب  األهمية التي تكتسيها الزراعة في تنمية أفريقيا والصنالحظ أيضا -19

 من جديد التزامنا وتصميمنا برفع إنتاج ونؤكدالتى تواجه هذا القطاع، 

الغذاء والحد من الجوع وتحويل المناطق الريفية في أفريقيا عن طريق 

 .وضع وإطالق الثورة الخضراء

 المجتمع الدولي إلى وندعو بالدعم الذي يوفره الشركاء الدوليون نرحب -20

اء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية زيادة دعمه وموارده للدول األعض

 .من أجل تحقيق أهداف األلفية في إطار برامج التنمية الوطنية

 جميع الشركاء الدوليين أيضا إلي الوفاء بالتزاماتهم بدعم تنمية ندعو -21

أفريقيا من خالل زيادة مساهماتهم زيادة كبيرة بموجب مشروع تجديد 

 من القروض واإلسراع بعملية  وتقديم المنح بدالIDA-14الموارد رقم 

 صندوق التنمية األفريقي تقديم نناشدتخفيف أعباء الديون، وبالمثل 

 .الدعم المالي الالزم لبرامج النيباد

  

  :عملية دمج النيباد في هياكل وعمليات االتحاد األفريقي

  

 بالتقرير الذي قدمه رئيس مفوضية االتحاد األفريقي نرحبأخيرا،  -22

 لجنة رؤساء الدول والحكومات س ، بالتشاور مع رئيونفوضه أن يقوم

لتنفيذ النيباد ، بمواصلة تفعيل المقرر الصادر عن قمتنا األخيرة في 

  .مابوتو حول دمج النيباد في هياكل وعمليات االتحاد األفريقي

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.39 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن إطالق وإنشاء البرلمان األفريقي،

  III(4 /AU/ASSEMBLY(الوثيقة 

  

  :إن المؤتمر 

  

 لإلجراءات  يعرب عن تقديره   بتقرير رئيسة البرلمان األفريقي و     يحيط علماً  - 1

 18التي اتخذتها المفوضية لضمان اإلطالق الناجح للبرلمان األفريقي فـي           

  . 2004مارس 

فريقي معالي السفيرة جيرترود ابنجوي مـونجيال        رئيسة البرلمان األ   يهنئ - 2

 يتعهـد للرئيسة الذين انتخبوا خالل تدشين البرلمان و      ) 4(والنواب األربعة   

بدعمه الكامل لجهودهم في تنفيذ صـالحياتهم وفقـاً ألحكـام بروتوكـول            

المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتـصادية األفريقيـة المتعلـق بالبرلمـان           

 .األفريقي

 . يكون مقر البرلمان األفريقي في جنوب أفريقيا  أنيقرر - 3

 الـصادر عـن المجلـس التنفيـذي         EX/CL/DEC.98(V) المقـرر    يجيز - 4

 . 2004بخصوص ميزانية البرلمان األفريقي للفترة من يوليو إلى ديسمبر 
 

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.40 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن مؤتمر المثقفين األفريقيين واألفريقيين في المهجر

 III(5 /AU/ASSEMBLY(، الوثيقة )2004 أكتوبر 9-6داكار، (

  

  :إن المؤتمر 

  

 بتقرير رئيس المفوضية عـن مـؤتمر المثقفـين األفـريقيين            يحيط علماً  - 1

  . واألفريقيين في المهجر

 .  المفوضية للعمل التحضيري الذي أنجزتهيعرب عن ارتياحه - 2

 رئيس السنغال والنظراء األفريقيين الذين أسهموا شخصيا في إنجاح          يهنئ - 3

 . هذا اللقاء الهام

 نداًء إلى جميع رؤساء دول بلدان القارة وبلدان الهجرة لكي يعملـوا             يوجه - 4

جميعاً على إنجاح هذا اللقاء ولكي يشاركوا شخصيا إذا أمكن ذلـك، فـي              

 . أعمال المؤتمر
 

 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.41 (III) 

 
  مقـرر

  بشأن تقرير رئيس المفوضية عن مسابقات رموز االتحاد األفريقي

 III(6/AU/ASSEMBLY(REV.1 الوثيقة رقم - ) العلم والشعار والنشيد(
 

 2004 توصيات الدورة الرابعة عشرة للمجلس التنفيذي في مـارس           يجيز - 1

لم بشأن استبقاء شعار وعلم منظمة الوحدة األفريقية السابقة واعتمادهما كع         

 .وشعار جديدين لالتحاد األفريقي

 اختيار الطبعة المعدلة لنشيد منظمة الوحدة األفريقية السابقة كنـشيد           يقرر - 2

 .جديد لالتحاد األفريقي

 لجميع أولئك الذين قدموا مساهمات حول رموز        يعرب عن عرفانه وشكره    - 3

 .االتحاد األفريقي وهيئة المحكمين
 

  ـ
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  مقـرر

  )إيدز ووتش آفريكا(بشأن مؤسسة مراقبة اإليدز في أفريقيا 

  وتنفيذ إعالني أبوجا ومابوتو حول المالريا وفيروس العوز المناعي

  اإليدز والسل واألمراض المعدية األخرى ذات الصلة في أفريقيا/البشري

  

  :إن المؤتمر

  

  : بما يلييحيط علماً - 1

  

  ". إيدز ووتش آفريكا"ؤسسة العرض الذي قدمه ممثل رئيس م  )أ (

العرض الذي قدمته مفوضة الـشؤون االجتماعيـة فـي االتحـاد              )ب (

  . األفريقي

ــرر       ج( ــضمنها المق ــا يت ــذي كم ــس التنفي ــيات المجل توص

EX/CL/DEC.104(V).  

 الدول األعضاء على ضمان تنفيذ التزاماتها طبقاً إلعالن أبوجا وخطة           يحث - 2

ا وإعالن أبوجا وخطة عملهـا لعـام         حول دحر المالري   2000عملها لعام   

اإليدز والـسل واألمـراض     / حول فيروس العوز المناعي البشري     2001

 حول المالريا   2003المعدية األخرى ذات الصلة وكذلك إعالن مابوتو لعام         

اإليدز والسل واألمراض المعدية األخرى     /وفيروس العوز المناعي البشري   

  . عن التقدم المحرز في هذا الصددذات الصلة في أفريقيا وتقديم تقارير 

ووضعها داخل إدارة الـشؤون     " إيدز ووتش آفريكا  "ع أمانة   ق تغيير مو  يقرر - 3

االجتماعية في مفوضية االتحاد األفريقي لتحقيـق تنـسيق أفـضل ألدوار            

  . وأنشطة هذه المؤسسة

على ضمان تحديـد ونـشر واعتمـاد أفـضل          " إيدز ووتش آفريكا   "يحث - 4

 جميع الدول األعضاء فيما يتعلق بمنع ومكافحة انتشار         الممارسات فيما بين  
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تقديم تقرير عن التقدم المحرز في هذا " إيدز ووتش آفريكا" من رئيس يطلب - 5

  . الصدد إلى الدورة العادية القادمة للمؤتمر

  

 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.43 (III) 

 
  مقـرر

  بشأن مجلس المستقبل لالتحاد األفريقي،

 III(12 /AU/ASSEMBLY(الوثيقة 

  

  :إن المؤتمر 
 

 . بتقرير رئيس المفوضيةيحيط علماً - 1

 إحالة المسألة إلى المجلس التنفيذي لمزيد من الدراسة بغيـة تقـديم        يقـرر  - 2

 .توصيات مناسبة بشأنها إلى المؤتمر
 

 ـ
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  ررـمق

   والنساء في أفريقيا،تبشأن المركز الدولي لتعليم البنا

  ADD) III(11 /AU/ASSEMBLY.1الوثيقة 

  

  :إن المؤتمر

  

 بالعرض المقدم بشأن المركز الدولي لتعليم البنات والنساء فـي           يحيط علماً  - 1

  ,أفريقيا

وببرنامج العمل المعتمد فـي  ) 1993( بإعالن وخطة عمل واجادوجو      يذكّر - 2

، والذي يوصي   )2006-1997( بخصوص عقد التعليم في أفريقيا       هراري

  .بمراعاة الجودة واإلنصاف في تعليم البنات في الخطط الوطنية اإلنمائية

وخطة العمـل المتعلقـة بتعزيـز دور        ) 1996( بإعالن كمباال    يذكّر أيضا  - 3

  . النساء والبنات بفضل التعليم

لبنات والنـساء فـي أفريقيـا        بإنشاء وتفعيل المركز الدولي لتعليم ا      يرحب - 4

  . برعاية منظمة اليونسكو، كأداة لتعزيز تعليم البنات والنساء في أفريقيا

 بضرورة تزويد االتحاد األفريقي بهياكل تشبه المركز الـدولي لتعلـيم            يقر - 5

البنات والنساء في أفريقيا ، لبلوغ األهداف واحترام المبادئ المعلن عنهـا            

  ).ل (4و) ك (3حاد األفريقي وبخاصة في مادتيه في القانون التأسيسي لالت

 على مبدأ جعل هذا المركز مؤسسة تخدم أفريقيا جمعـاء برعايـة             يوافق - 6

  .االتحاد األفريقي

 من رئيس المفوضية أن يقوم ، بالتعاون الوثيق مـع المـدير العـام               يطلب - 7

لليونسكو والشركاء اآلخرين المعنيين بمهمة وأهـداف المركـز، باتخـاذ           

اءات الضرورية للقيام بالدراسات المطلوبة حـول ترتيبـات تفعيـل           اإلجر

المركز مستقبال برعاية االتحاد األفريقي، وينبغي أن تتضمن هذه الدراسات          
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، خالل الدورة القادمـة للمـؤتمر،        من الرئيس أن يقدم      يطلبوفي الختام،    - 8

  . عرضا عن نتائج هذه الدراسات التخاذ قرار نهائي بشأنها

  

  ـ
 



ASSEMBLY/AU/DEC.45 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن مقر االتحاد األفريقي

  

  :إن المؤتمر

  

 باالقتراح الذي قدمته الجماهيريـة العربيـة الليبيـة الـشعبية            يحيط علماً  - 1

  . االشتراكية العظمى

 أن مفوضية االتحاد األفريقي جزء ال يتجزأ من مقر االتحاد كما تنص يقرر - 2

  .  من القانون التأسيسي24عليه المادة 

 مواقع أجهزة االتحاد األفريقي في مختلف أقاليم القـارة           أن يتم تحديد   يقرر - 3

  .على أساس مبدأ التوزيع الجغرافي

 أن يتم دمج المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والـشعوب مـع            يقرر أيضا  - 4

  . محكمة العدل في محكمة واحدة

 أعاله وأن يقـدم     4 من رئيس المفوضية أن يحدد طرق تنفيذ الفقرة          يطلب - 5

  . الشأن إلى دورتنا العادية القادمةتقريرا في هذا 

  

 ـ
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  مقـرر

  التقرير النهائي للمفوضية عن البعد االجتماعي للعولمة،بشأن 

 ADD) III(11 /AU/ASSEMBLY.6الوثيقة 
  

  :إن المؤتمر 

  

الـذي  " خلق فرص للجميع  : "العولمة العادلة   :  بالتقرير المعنون    يحيط علماً  - 1

عمل أعدته اللجنة العالمية حول البعد االجتماعي للعولمة التي أنشأتها منظمة ال          

الدولية ويشترك في رئاستها الرئيس بنجامين ويليام مكابا ، رئيس جمهوريـة            

 . تنزانيا المتحدة، مع الرئيس تارجا هالونين، رئيس فنلندا

، بأن  )النيباد( بأن أفريقيا تعترف من خالل الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا           يقّر - 2

 االجتمـاعي للغالبيـة     تهميشها المتواصل من مزايا عملية العولمة واالستبعاد      

 . العظمى من شعوبها يشكل تهديدا خطيرا لالستقرار العالمي

 بحتمية بذل جهود متسقة على المستوي الوطني واإلقليمي والعالمي          يقّر أيضا  - 3

 . إلصالح عملية العولمة وجعلها عملية عادلة وشاملة

ة مهمـة    بتقرير اللجنة العالمية حول البعد االجتماعي للعولمة كمساهم        يرحب - 4

في التعديالت الضرورية المطلوبة لتحقيق رؤية االتحاد األفريقي بما في ذلك           

الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا وأهداف التنمية لأللفية وفـي تعزيـز تماسـك             

 . السياسات وكذلك روح العولمة بالنسبة للشعوب

ولية  دراسة ودعم التقرير على نطاق واسع في المنظمات اإلقليمية والد          يطلب - 5

بما في ذلك األمم المتحدة ، باعتباره وثيقة تبرز بعض االهتمامات المتعلقـة             

 الدول األفريقيـة للنظـر فـي دعـم بعـض            يدعوبتنمية أفريقيا وشعوبها و   

 . التوصيات الواردة فيه كموقف موحد لتعزيز المصالح الجماعية ألفريقيا
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العاديـة لالتحـاد     أن يشكل التقرير جزءًُ من جدول أعمال القمة غيـر            يقرر - 6

 7األفريقي حول العمالة وتخفيف حدة الفقر التي تعقد في واجادوجو ، مـن              

  .  وذلك لبحثه2004 سبتمبر 9إلى 

  

 ـ
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  مقـرر

  2005بشأن مشروع برنامج الميزانية للسنة المالية 

  

  :إن المؤتمر

  

  . بالتقريريحيط علماً - 1

ـ       يفوض - 2  للـسنة الماليـة     ة المجلس التنفيذي ببحث واعتماد برنامج الميزاني

 .  2004  خالل دورته غير العادية المقرر عقدها في نوفمبر 2005

ذي إلنشاء لجنة دائمة للخبـراء     االقتراح المقدم من قبل المجلس التنفي      يعتمد - 3

 مـن  يطلبفي مجال تحديد الميزانيات والشؤون المالية رفيعة المستوي ، و       

رئيس المفوضية دراسة المسألة بتفصيل وتقديم توصيات مناسبة بشأنها إلي          

 .الدورة القادمة للمجلس التنفيذي
 

  ـ

  



ASSEMBLY/AU/DEC.48 (III) 

 
  مقـرر

  بشأن المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي

  

  :إن المؤتمر

  

  . بالتوصيات المقدمة من المجلس التنفيذييحيط علماً - 1

 . مشروع النظام األساسي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافييعتمد - 2

 من رئيس المفوضية  أن يقوم بتدشين وتفعيل المجلس االقتـصادي            يطلب - 3

 .في علي جناح السرعةواالجتماعي والثقا

 من المجلس التنفيذي أيضا أن يتخذ الترتيبات الـضرورية لتعريـف            يطلب - 4

 .معني األفريقيين في المهجر في أسرع فرصة ممكنة
 

  ـ
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  مقـرر

  بشأن التقرير السنوي السابع عشر عن

  أنشطة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،

 V(109 /CL/EX(الوثيقة 

  

  :إن المؤتمر

  

  .  بالتقرير السنوي السابع عشر عن أنشطة اللجنةيحيط علماً - 1

 من جميع األجهزة المعنية إلى أن تتخذ كل الترتيبات المالئمة لتوفير يدعو - 2

البشرية والمالية والمادية الضرورية لحسن سير أعمال اللجنة، الموارد 

 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، وأن تقدم 41طبقا للمادة 

 .تقريرها عن الموضوع إلى الدورة العادية السابعة

 كافة الدول األعضاء على التعاون مع اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان يحث - 3

ر اآلليات التي أنشأتها، وعلى تنفيذ مقرراتها طبقا والشعوب ومع سائ

 .ألحكام الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب

 إلى أن بعض تقارير اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب عن يشير - 4

 اللجنة اإلفريقية ويدعوالدول األطراف تقدم بدون مالحظات هذه الدول 

ل على تقديم تقارير البعثات في المستقبل لحقوق اإلنسان والشعوب إلى العم

مع تعليقات الدول األطراف المعنية وتحديد اإلجراءات المتخذة في هذا 

 .الصدد عند تقديم تقارير األنشطة السنوية

 نشر تقرير األنشطة السنوي السابع عشر حتى يتم الحصول على يرجئ - 5

 .الهمالحظات الدول األعضاء المعنية طبقا للفقرة الرابعة أع

 الدول األطراف المعنية إلى أن تقدم إلى اللجنة التقارير المنصوص يدعو - 6

  . من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب62عليها في المادة 
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 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.50 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن ترشيح الدكتور جاك جوف لمنصب

  المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة

  

  :إن المؤتمر 

  

 بتوصيات اللجنة الدائمة للتعيينات المكلفة بالترشيحات األفريقية        يحيط علماً  - 1

  . في المنظومة الدولية

 والـذي  2004 المعتمد في مـارس  EX/CL/DEC.86 (IV) بالمقرر يذكّر - 2

 التنفيذي بموجبه مساندة ترشيح الدكتور جـاك جـوف مـن            قرر المجلس 

جمهورية السنغال، إلعادة انتخابه لمنصب المدير العـام لمنظمـة األمـم            

، وهـو التـاريخ     2005وتنتهي مدة واليته في     . المتحدة لألغذية والزراعة  

المحدد إلجراء االنتخابات بمناسبة انعقاد الدورة الثالثـة والثالثـين لهـذه            

 . التي يقع مقرها في روماالمؤسسة 

 .  مساندة ترشيح الدكتور جاك جوفيقرر - 3

 من رئيس المفوضية متابعة هذه المسألة وإطـالع المـؤتمر علـى             يطلب - 4

 . نتائجها خالل دورته القادمة
 

 ـ
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  مقـرر

  بشأن تأييد ترشيح السيد كويشيرو ماتسورا

  لمنصب المدير العام لليونسكو

  

  :إن المؤتمر

  

 بالعرض الذي قدمه تقريـر الـسيد كويـشيرو          يحيط علماً، مع االرتياح،    - 1

ماتسورا ، المدير العام لمنظمة األمم المتحدة  للتربيـة والثقافـة والعلـوم              

  .اليونسكو، عن التعاون بين النيباد و)اليونسكو(

 باألولوية التي تمنحها اليونسكو للتنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة      يرحب - 2

 .والثقافية في القارة األفريقية في مجاالت اختصاصها

 للوضع الممتاز للتعاون بين االتحاد األفريقي وبرنامج،        يعرب عن ارتياحه   - 3

 .النيباد واليونسكو

انية كمدير عـام لمنظمـة    ترشيح السيد كويشيرو ماتسورا لوالية ث يـساند  - 4

اليونسكو، حتى تتاح له مواصلة مهمته وتعزيز األولويـة التـي تمنحهـا             

 .اليونسكو للقارة األفريقية

 من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي وبخاصة الدول األعـضاء           يطلب - 5

التي تمثل أفريقيا في المجلس التنفيذي وفي المؤتمر العام ، لكي تقدم دعمها          

  . رشيح السيد كويشيرو ماتسوراالكامل لت

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.52 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن استضافة كأس العالم

  2010في جنوب أفريقيا في عام 

  

  :إن المؤتمر

  

 بقرار االتحاد الدولي لكرة القدم منح جنوب أفريقيا حق استـضافة            يرحب - 1

 ومن ثم مدركاً أن هـذه المناسـبة تعـد           2010كأس العالم لكرة القدم عام      

 .مفخرة كبيرة ألفريقيا

لبلدان األفريقيـة المتنافـسة لـضمان        روح التضامن التي أظهرتها ا     يقدر - 2

 .استضافة القارة األفريقية لكأس العالم

 .  جنوب أفريقيا على نجاح دعوتها الستضافة كأس العالميهنئ - 3

 المفوضية بالعمل بالتعاون مع االتحاد األفريقي لكرة القدم واالتحـاد           يكلف - 4

 الدولي لكرة القدم والبلد المضيف على وضع برامج تضمن نجـاح كـأس            

 .العالم
 

 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.53 (III) 

  

  مقـرر

  بشأن تواتر الدورات العادية للمؤتمر

  

  :إن المؤتمر

  

 من القانون التأسيسي التي تنص على أن المؤتمر         3 – 6 بأحكام المادة    يذكّر - 1

  . يجتمع في دورة عادية مرة في السنة على األقل

  .  من قواعد إجراءات المؤتمر7 بأحكام المادة يذكر أيضا - 2

ر في معالجة التحـديات التـي تواجـه          المسؤوليات المتزايدة للمؤتم   يدرك - 3

  . القارة

  .  أن يجتمع المؤتمر مرتين في السنة في دورتين عاديتينيقرر - 4

  

 ـ
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  مقـرر

  بشأن مؤتمر القمة حول دار فور

  

  :إن المؤتمر

 إزاء الوضع السائد في إقليم دار فور في السودان،          يؤكد مجددا قلقه الشديد    - 1

ال سيما األزمة اإلنسانية والتقارير المستمرة حول انتهاكات حقوق اإلنسان          

 ت جانجاويد المـسلحة   ابما فيها الهجمات ضد المدنيين التي تقترفها ميليشي       

 الحاجة إلي تطبيـق     يكرر المسلحة غير النظامية و    توغيرها من المجموعا  

 .العدالة علي جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق اإلنسان في دار فور

 أنه علي الرغم من الوضع اإلنساني الخطير في دار فور، فإنـه ال              يالحظ - 2

مـة   أنه يتعين معالجـة األز     يالحظ أيضا و. يمكن وصفه باإلبادة الجماعية   

 .بأسرع ما يمكن لتجنب تصاعدها

 بالتدابير التي اتخذتها حكومة السودان لحمايـة الـسكان المـدنيين،            يرحب - 3

وتسهيل أعمال الوكاالت اإلنسانية والمنظمات غير الحكومية وتمكينهما من         

 بمـا تعهـدت بـه       يرحبو. الوصول إلي السكان المتضررين بدون قيود     

 جانجاويـد وتحييـدها وكـذلك       تحكومة السودان بنزع أسـلحة مليـشيا      

 المسلحة األخرى ويحث حكومة السودان علي االستمرار فـي          تالمجموعا

 . تنفيذ هذه التعهدات

 أنه يتعين علي االتحاد األفريقي مواصلة قيادة هذه الجهود لمعالجـة            يؤكد - 4

 في دار فور كما يتعين علي المجتمع الدولي مواصلة دعمـه لهـذه              ةاألزم

 .الجهود
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 يقـوم   يمة السيد ديبي رئيس جمهورية تشاد لجهود الوساطة الت         بفخا يشيد - 5

 المـؤتمر مـن    يطلبو. بها بدعم من مفوضية االتحاد األفريقي وشركائها        

 .جميع المعنيين مواصلة هذه الجهود بكل نشاط

 بتشكيل لجنة وقف إطالق النار في الفاشر في التاسع مـن يونيـو              يرحب - 6

 لالتحاد األفريقي فـي     نسكريين التابعي  والنشر الجزئي للمراقبين الع    2004

 المفوضية علي التعجيل بالعملية بما في ذلك نشر قوة          يحثإقليم دار فور و   

 .الحماية

 علي األقل كما يقرر أن      80 زيادة عدد مراقبي االتحاد األفريقي  إلي         يقرر - 7

 برغبـة حكومـة     يرحـب وفي هذا الـصدد ،      . يتم نشر قوة الحماية فورا    

اون مع قوة الحماية التابعة لالتحاد األفريقـي والتزامهـا          السودان في التع  

 الدول األعضاء المعنية علـي اإلسـهام        يحثو. بتوفير حماية كاملة للبعثة   

 .بالمراقبين والجنود في بعثة االتحاد األفريقي بأسرع ما يمكن

 علي ضرورة فصل قوات متمردين في معسكرات في مواقـع يـتم             يوافق - 8

 علي حكومة السودان نزع أسلحة      نو متبادل كما يتعي   االتفاق عليها علي تح   

 األخرى علي أن تتم العمليتان في نفس        ة المحذور ت والمجموعا تالميليشيا

 .الوقت وتجرى متابعتهما من قبل بعثة االتحاد األفريقي

 الحـوار   ف حل سياسي ويوافق علي ضرورة استئنا      د علي أهمية إيجا   يؤكد - 9

 بالمقر الرئيسي لالتحـاد     2004 يوليو   15السياسي في الموعد المقرر في      

األفريقي في أديس أبابا بغية التوصل إلي اتفاق سياسي في هـذا الـصدد،              

ومن شأن هذا االتفاق أن يؤدي إلي خلق الظروف المالئمة لعقد المـؤتمر             

الشامل لجميع األطراف الذي نص عليه اتفاق إنجمينا لوقف إطالق النـار            

اف علي المشاركة في االجتماع علي أعلـي         جميع األطر  ويحث. اإلنساني

 المـؤتمر   يحـث وفي هذا الـصدد،     . المستوي من أجل التوصل إلي قرار     
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اتفاق وقف إطالق النار بدقـة وتهيئـة         األطراف علي احترام أحكام      يحث -10

 يوجـه و. الظروف المالئمة للتعجيل بعودة الالجئين والمـشردين داخليـا        

المؤتمر نداء عاجال إلي المجتمع الدولي والدول األعضاء لتقـديم الـدعم            

 . الكامل لهذه العملية من خالل توفير المساعدات اإلنسانية المطلوبة بإلحاح

 بين حكومة السودان واألمم المتحدة الذي يتفق مـع           باالتفاق الموقع  يعترف -11

 .جهود السالم لالتحاد األفريقي

 ذات أولوية   ة من رئيس المفوضية متابعة هذه المسألة باعتبارها مسأل        يطلب -12

  . ورفع تقارير بشأنها إلي مجلس السلم واألمن بانتظام

  

 ـ
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  إعالن رسمي حول

  المساواة بين الجنسين في أفريقيا
 

 رؤساء دول وحكومات الدول األعضاء في االتحاد األفريقي نحن

 8-6ثيوبيا، من المجتمعين في الدورة العادية الثالثة لمؤتمرنا في أديس أبابا، إ

  ،2004يوليو 

  

 التزامنا بمبدأ المساواة بين الجنسين كما ورد فـي المادة إذ نؤكد من جديد

من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وكذلك االلتزامات والمبادئ واألهداف ) 1(4

ومجموعة اإلجراءات األخرى المتضمنة في مختلف مواثيقنا اإلقليمية والقارية 

) 1994(بشأن حقوق اإلنسان والمرأة بما في ذلك برنامج عمل داكار والدولية 

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التفرقة ضد المرأة ) 1995(وخطة عمل بيجين 

وخطة العمل األفريقية لإلسراع بتنفيذ خطتي عمل داكار وبيجين ) 1979(

لعشرين للجمعية ووثيقة نتائج الدورة الخاصة الثالثة وا) 1999(للنهوض بالمرأة 

 –) 2000(العامة التابعة لألمم المتحدة بشأن تنفيـذ خطـة عمـل بيجيـن 

حول المرأة والسالم واألمن، وبروتوكـول الميثـاق ) 2000 (1325والقرار رقم 

، بانتخاب )2003(األفريقـي لحقـوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 

  .خمس مفوضات وخمسة مفوضين

  

مقررنا بشأن المساواة بين الجنسين الصادر عن الدورة األولى  بوإذ نتمسك

 في 2002لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي التي عقدت في يوليو 

دوربان، جنوب أفريقيا، والذي تم تنفيذه خالل الدورة العادية الثانية للمؤتمر في 

  .خمسة مفوضين، بانتخاب خمسة مفوضات و2003مابوتو، موزمبيق، في يوليو 

  

 أن مقررنا بشأن المساواة بين الجنسين يعد إنجازا تاريخيا ليس وإذ نالحظ  

  له مثيل في أي منظمة قارية أو إقليمية أخرى،
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 التزامنا بمواصلة توسيع وتعجيل الجهود لتعزيز وإذ نؤكد من جديد

  المساواة بين الجنسين على كافة المستويات،

  

ى تعزيز التقدم الذي حققناه في معالجة المسائل  علوإذ نعرب عن تصميمنا  

  التي تشغل المرأة األفريقية بدرجة كبيرة،

  

 أن القرار المتعلق باعتماد بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق وإذ ندرك  

اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، خالل الدورة العادية الثانية 

   يعتبر نقطة تحول،2003ي يوليو للمؤتمر في مابوتو، موزمبيق، ف

  

 قرار رئيس مفوضية االتحاد األفريقي تحويل لجنة وإذ نأخذ في االعتبار  

المرأة األفريقية حول السالم والتنمية إلى أمانة لجنة المرأة األفريقية لالتحاد 

األفريقي التي تكون تابعة لمديرية مسائل الجنسين وجهازا استشاريا للرئيس حول 

  لجنسين والتنمية،مسائل ا

  

 بأن التحديات والعقبات الرئيسية التي تواجه المساواة بين وإذ نعترف  

الجنسين ال تزال قائمة وتحتاج إلى قيادة متسقة وجماعية وجهود نبذلها جميعا بما 

  في ذلك عمل التواصل بشأن مسائل الجنسين والتنمية، 

  

ثار السلبية التي تتضرر  إزاء وضع المرأة واآلوإذ نعرب عن قلقنا البالغ  

منها المرأة بسبب مسائل مثل ارتفاع معدالت اإلصابة بفيروس العوز المناعي 

اإليدز فيما بين الفتيات والنساء والنزاعات والفقر والممارسات التقليدية /البشري

الضارة وارتفاع أعداد النساء الالجئات والمشردات والعنف ضد المرأة وإقصاء 
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 السياسات والبرامج التي قمنا بصوغها لوضع حد النتشار فيروس وإذ نعي  

  . اإليدز وكذلك التحديات الحالية لهذه الحملة/العوز المناعي البشري

  

نزاعات  ألنه بينما تتحمل النساء واألطفال وطأة الوإذ نعرب عن قلقنا  

والتشرد الداخلي واالغتصاب والقتل، فإن النساء يستبعدن إلى حد كبير من 

عمليات منع النزاعات والمفاوضات على السالم وبناء السالم رغم خبرة المرأة 

  األفريقية في بناء السالم،

  

 أن انخفاض مستويات تمثيل المرأة في هياكل صنع القرار وإذ ندرك  

السياسي وتأنيث الفقر، يؤثر سلبا على قدرة المرأة على االجتماعي واالقتصادي و

  االستفادة الكاملة من اقتصادات بلدانها ومن عملية إشاعة الديمقراطية، 

  

 الفجوة الرقمية التي تفصل بين الشمال والجنوب والرجال والنساء وإذ ندرك  

ص عليه ودور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعزيز مسائل الجنسين كما ين

 تحضيرا للقمة 2004إعالن المحفل حول مسائل الجنسين في تونس، في مايو 

  ،2005العالمية حول مجتمع المعلومات في 

  

  : بموجبه على ما يلينوافق

 اإلجراءات االقتصادية واالجتماعية والقانونية التعجيل بتنفيذ - 1

المحددة الخاصة بنوع الجنس والرامية إلى مكافحة فيروس العوز 

اإليدز والتنفيذ الفعال إلعالني أبوجا ومابوتو حول /مناعي البشريال

اإليدز والسل واألمراض /المالريا وفيروس العوز المناعي البشري

ونضمن، على وجه التحديد، استجابة . المعدية األخرى ذات الصلة
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 المشاركة والتمثيل الكامل والفعال للمرأة في عملية السالم بما كفالة - 2

في ذلك منع النزاعات وإدارتها وتسويتها وعمليات إعادة اإلعمار 

في فترة ما بعد النزاعات في أفريقيا كما ينص عليه قرار األمم 

وتعيين النساء كمبعوثات وممثالت ) 2000 (1325المتحدة رقم 

 . تحاد األفريقيخاصات لال

 حملة خالل السنة القادمة ضد تجنيد األطفال واستغالل الفتيات تنظيم - 3

كزوجات واستعبادهن جنسيا انتهاكا لحقوقهن المنصوص عليها في 

 .الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته

 حمالت عامة متواصلة لمدة سنتين لمناهضة المبادرة إلى إطالق - 4

لك مشكلة االتجار بالنساء والبنات العنف ضد نوع الجنس وكذ

وتعزيز اآلليات القانونية لحماية المرأة على المستوي الوطني 

ووضع حد لإلفالت من العقوبة على الجرائم التي ترتكب ضد 

النساء بأسلوب يؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي في موقف وسلوك 

 . المجتمع األفريقي

ن الذي اعتمدناه بالنسبة  مبدأ المساواة بين الجنسيتوسيع وتعزيز - 5

لمفوضية االتحاد اإلفريقي ليشمل األجهزة األخرى لالتحاد اإلفريقي 

بما في ذلك برنامجه بشأن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا بالتعاون 

مع األحزاب السياسية والبرلمانات الوطنية في بلداننا والمجموعات 

 .والمحلياالقتصادية اإلقليمية وعلى المستويين الوطني 
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 التعزيز والحماية الفعالة لجميع حقوق اإلنسان للمرأة والطفلة ضمان - 6

بما في ذلك الحق في النماء، وذلك برفع الوعي أو بوضع 

 .التشريعات عند االقتضاء

 لتنفيذ التشريعات ضمانا لحقوق المرأة في امتالك التعزيز النشط - 7

 .األرض والممتلكات واإلرث بما في ذلك السكن

تدابير محددة لكفالة تعليم البنات ومحو أمية النساء وخاصة في  اتخاذ - 8

 ".التعليم للجميع"المناطق الريفية من اجل تحقيق هدف 

 على بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق االلتزام بالتوقيع والتصديق - 9

اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا بحلول نهاية سنة 

ستهدف ضمان دخوله حيز التنفيذ  ودعم إطالق حمالت ت2004

 وذلك لبدء عهد جديد من تعميم وتنفيذ البروتوكول 2005بحلول 

وكذلك المواثيق الوطنية واإلقليمية والدولية األخرى بشأن المساواة 

 .بين الجنسين من قبل جميع الدول األطراف

داخل مكتب رئيس المفوضية " إيدز واتش آفريكا" وحدة باسم إنشاء -10

اإليدز /رير سنوية عن وضع فيروس العوز المناعي البشريتقدم تقا

إلى القمم السنوية وتقوم بتعزيز اإلنتاج المحلي للعقاقير المضادة 

 .للفيروسات المرتدة في بلداننا

 إنشاء صندوق ائتمان أفريقي خاص بالمرأة لغرض الموافقة على -11

فريقي بناء قدرة المرأة األفريقية ودعوة رئيس مفوضية االتحاد األ

أيضا إلى تحديد طرق تفعيل الصندوق مع التركيز بصفة خاصة 

 .على كل من المرأة الحضرية والريفية

 بتقديم تقارير سنوية عن التقدم المحرز في إدماج المرأة التعهد -12

وبدعم جميع القضايا المثارة في هذا اإلعالن والدفاع عنها سواء 

نا البعض على على المستوي الوطني أو اإلقليمي وإطالع بعض

 . التقدم المحرز في هذا الشأن خالل دوراتنا العادية
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 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي بتقديم تقارير سنوية للبحث تكليف -13

من قبل دوراتنا العادية عن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ مبدأ المساواة 

بين الجنسين وإدماج مسائل الجنسين وجميع القضايا المثارة في هذا 

 .ن والدفاع عنها على المستويين الوطني واإلقليمياإلعال
 

 ـ
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  إعالن حول

   المشتركةعملية المراجعة الجارية للسياسة الزراعية

  لالتحاد األوروبي وأثرها على التجارة في السلع مع بلدان مجموعة

  دول إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي

  

 رؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفريقي المجتمعين في الدورة العادية نحن

  .2004 يوليو 8 إلى 6الثالثة لمؤتمرنا في أديس أبابا إثيوبيا من 

  

عالن كيجالي حول برنامج عمل الدوحة وإجماع كيجالي حول  إإذ نستذكر

برنامج عمل الدوحة لما بعد كانكون الصادرين عن الدورة العادية الثانية لمؤتمر 

 2004 مايو 28 إلى 24وزراء التجارة لالتحاد اإلفريقي المنعقد في كيجالي من 

  .واللذين أجازهما هذا المؤتمر

  

لية المراجعة الجارية للسياسة الزراعية  في االعتبار عمبعد أن أخذنا

  .المشتركة لالتحاد األوروبي

  

 في الحسبان الدور الحاسم الذي تلعبه الزراعة في دعم النسيج وإذ نضع

االجتماعي واالقتصادي للدول النامية واألقل نموا وغير الساحلية ودول الجزر 

  .الصغيرة النامية

  

إلى حد كبير على الترتيبات التفضيلية  أن تنمية هذه البلدان يتوقف وإذ نعي

بين االتحاد األوروبي ومجموعة دول إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي 

التي تحكم وصول سلعها إلى سوق االتحاد األوروبي بأسعار مضمونة وخاصة 

  .الموز، واألرز، والسكر
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ت الفقر  أن هناك صلة مباشرة بين االعتماد على السلع ومستوياوإذ ندرك

  :وخاصة في ظروف تتميز بالهبوط المستمر لألسعار

  

 من الهبوط والتقلب الحاد ألسعار السلع مما سبب نعرب عن بالغ قلقنا

أزمة لمعظم البلدان اإلفريقية المصدرة للسلع والتي غالبيتها إما من البلدان األقل 

  .أو البلدان المثقلة بالديون/نموا و

  

در عن القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات  إعالن مابوتو الصانساند

 يونيو 21مجموعة دول إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي المنعقدة في 

  . وخاصة فقراته ذات الصلة بالتجارة في السلع2004

  

 بشركائنا الراسخين في التنمية من االتحاد األوروبي بأن يضمنوا عدم نهيب

المشتركة بما في ذلك مراجعة أنظمة السكر تأثير إصالح السياسة الزراعية 

لمفوضية االتحاد األوروبي، سلبا على المصالح الحيوية لبلدان مجموعة دول 

إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي وال سيما تلك الدول األعضاء في االتحاد 

  .اإلفريقي

  

للتطورات  من مفوضية االتحاد اإلفريقي أن تقوم بالمراقبة المتواصلة نطلب

الخاصة بعملية إصالح السياسة الزراعية المشتركة وتقدم تقارير دورية عنها إلى 

  .المؤتمر

  

 ـ
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