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  مقرر

  /بشأن التقرير المؤقت عن فيروس نقص المناعة البشرية

  اإليدز والسل والمالريا وشلل األطفال

  

  :إن المؤتمر

  

  . بالتقريريحيط علماً - 1

 مع االرتياح بإضفاء الطابع المؤسسي على مؤسـسة         يحيط علماً كذلك   - 2

 .في مفوضية االتحاد اإلفريقي" إيدز واتش آفريكا"

فصيلية حول تطوير األنظمة الصحية وخفـض        االستراتيجيات الت  يجيز - 3

 .عبء األمراض وتعزيز بقاء الطفل، والتي بحثها المؤتمر

اإليـدز  / بالصندوق العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية  يشيد - 4

لعقده االجتماع التاسع لمجلس إدارته في أفريقيا حيـث اتخـذ قـراراً             

 هذه األمراض ويـدعو     بإطالق الجولة الخامسة لتمويل مشاريع مكافحة     

المجتمع الدولي وخاصة البلدان الصناعية الغنيـة تمويـل الـصندوق           

العالمي تمويالً كامالً وفقاً لما تعهدت به سابقاً في هذا الصدد، مع األخذ             

 .في االعتبار الطوارئ الصحية التي تمثلها هذه األمراض في أفريقيا

ة المضنية لمكافحـة هـذه       بالجهود الوطنية والقارية والدولي    يشيد أيضاً  - 5

 .األمراض وتعزيز الصحة والتنمية في إفريقيا

 من جديد التزامه باستثمار مزيد من الموارد في الصحة ومعاجلـة   يؤكد - 6

 .العقبات الداخلية التي تعترض استخدامها

 : الدول األعضاء علىيحث - 7

أخذ زمام المبادرة في المفاوضات الخاصة بحقوق الملكيـة           )أ 

تعلقة بالتجارة وفي تنفيذ التدابير المحددة لتعزيـز        الفكرية الم 

  .فرص الحصول على األدوية األصلية بأسعار رخيصة
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ضمان حصول كل طفل على التحصين الالزم ضد شلل   )ب 

  .2005األطفال في عام 

إعداد خطط محددة التكاليف مشتركة بين الوزارات لتنميـة           )ج 

  .لصحيةالموارد البشرية ونشرها للتصدي لألزمة ا

إعداد استراتيجيات للتوعية الصحية من أجل تحقيق مـساع           )د 

  .نشطة على مستوى القارة ككل لتعزيز الصحة
 

 الدول األعضاء على تكثيف جهودها من أجـل تنفيـذ البـرامج             يحث - 8

الوطنية بطريقة أكثر فعالية وتنسيقا بغية تعزيز تنمية األنظمة الصحية          

والعالج والرعاية والدعم علـى     وتحسين فرص الحصول على الوقاية      

والـشراكة العالميـة   "  5×3استراتيجية "و" Three Ones"غرار مبادرة 

 .لبقاء الطفل

 على اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للقيام بدعم من المجتمع          يعقد العزم  - 9

الدولي، بإنتاج عقاقير أصلية ذات نوعية جيدة في أفريقيا دعما للتنميـة            

 التام للمرونة في قانون التجارة الدولية ويطلب من         الصناعية واالستخدام 

مفوضية االتحاد األفريقي وفي إطار النيباد قيادة عملية وضـع خطـة            

 .إلنتاج األدوية في إفريقيا

 بليون دوالر أمريكـي النـاقص       19 المجتمع الدولي توفير مبلغ      يناشد -10

ت في  لتمويل الصحة الذي أكدت منظمة الصحة العالمية أن أفريقيا ليس         

 .موقف يسمح لها بتمويله ذاتيا

 من االتحاد األفريقي تعزيز الـشراكات مـع المجتمـع الـدولي             يطلب -11

ووكاالت األمم المتحدة والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وتنسيق عملية        

مراجعة األهداف اإلنمائية لأللفية وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الدورة   

 .المقبلة للمؤتمر المقبل

 ـ
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  مقرر

  بشأن التقرير السنوي السابع عشر

  حول أنشطة اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

  

  :إن المؤتمر

  

 التقرير السنوي السابع عشر عن أنشطة اللجنة اإلفريقية لحقـوق           يعتمد - 1

 . بردود الدول األعضاء المرفقة بالتقريرويحيط علماًاإلنسان والشعوب 

 من الميثاق اإلفريقي لحقـوق      59ام المادة    هذا التقرير طبقا ألحك    يأذن - 2

 .اإلنسان والشعوب وكذلك مرفقاته

 باللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب للعمل الـذي أنجزتـه           يشيد - 3

ويطلب منها مواصلة واستكمال عملية استثارة األفكار بشأن العالقـات          

مع شتى أجهزة ومؤسسات االتحاد اإلفريقي على جناح السرعة وذلـك           

 . الصادر عن المؤتمرASSEMBLY/AU/DEC.7 (II)بقا للمقرر ط
 

 ـ
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  مقرر

  بشأن عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي

  

  :إن المؤتمر

  

 . بالتقرير عن إصالح األمم المتحدة ال سيما مجلس األمنيحيط علماً - 1

 بتقرير اللجنة الوزاريـة المختـصة لجـدول تقـدير           يحيط علماً كذلك   - 2

 . األنصبة والمقترحات الواردة فيه

ـ يرحب بمبادرة المجلس التنفيذي إلنشاء لج       -3  إلصالح مجلـس    15نة ال

 . األمن لألمم المتحدة

 على تفويض اللجنة لبحث كافة جوانب التوصيات المتضمنة في          يوافق - 4

تقرير اللجنة الرفيعة المستوى وخاصة إلصالح منظومة األمم المتحدة          

  .وخاصة إصالح مجلس األمن وذلك بغية إعداد موقف إفريقي موحد

 العتمـاد   2005 له قبل مـارس       من المجلس عقد دورة استثنائية     يطلب - 5

 .الموقف اإلفريقي الموحد

 من المجلس بحث المقترحات المتعلقة بجدول تقدير األنصبة         يطلب أيضاً  - 6

وتقديم توصيات مالئمة إلى المؤتمر لتمكينه من اتخاذ قرار نهائي فـي            

 .2005هذا الشأن في دورته المقرر عقدها في يوليو 

 ـ
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  مقرر

  بشأن منح االعتماد لمجموعة شرق أفريقيا

  كإحدى المجموعات االقتصادية اإلقليمية لالتحاد األفريقي

  

  :إن المؤتمر

  

 بالطلب الذي تقدمت به مجموعة شرق أفريقيا لالعتراف بها          يحيط علماً  - 1

  .واعتمادها كإحدى المجموعات االقتصادية اإلقليمية لالتحاد األفريقي

صيات المجلس التنفيذي بـاالعتراف بمجموعـة شـرق         يوافق على تو    -2

أفريقيا واعتمادها كإحدى المجموعات االقتـصادية اإلقليميـة لالتحـاد          

 .األفريقي

 ـ
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  مقرر

  بشأن وضع األمن الغذائي في إفريقيا،

 IV(6 /AU/ASSEMBLY(الوثيقة 

  

  :إن المؤتمر

  

 . بالتقريريحيط علماً - 1

 اآلثار االقتصادية واالجتماعيـة الخطيـرة       يالحظ أيضاً مع بالغ القلق     - 2

 لمناطق شـمال    2004المترتبة على غزو الجراد الصحراوي في عام        

  .وغرب وشرق أفريقيا

 الذي تم بموجبه اعتماد     2003 الصادر في مابوتو في عام        بالمقرر يذكّر - 3

 .برنامج أفريقي شامل للتنمية الزراعية من أجل تنمية القطاع الزراعي

 من المفوضية والدول األعضاء اتخاذ جميع الترتيبـات الالزمـة           يطلب - 4

لتنفيذ إعالنات كل من مابوتو وسرت وواجادوجو وخطط عملهـا ذات           

 .الصلة

 المفوضية إعادة صياغة التقرير عن الوضع الغذائي في          من يطلب أيضاً  - 5

أفريقيا مع التركيز على تنفيذ البرنـامج الـشامل للتنميـة الزراعيـة             

واإلعالنات وخطط العمل األخرى وتقديمه إلى المؤتمر لبحثـه خـالل           

 .دورته المنعقدة في يوليو من كل سنة

تنمية الزراعية   من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي لل       يطلب - 6

وبرنامج األغذية العالمي، أن تتعاون مع رئيس المفوضية على إعـداد           

 .هذا التقرير

 ـ
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  مقرر

  بشأن تعزيز قدرة المجلس اإلفريقي

  ،للصحة النباتية التابع لالتحاد األفريقي

 IV(6 /AU/ASSEMBLY(الوثيقة 

  

  :إن المؤتمر

  

  . بالتقريريحيط علما - 1

 وبقلق بالغ من األثر االقتصادي واالجتماعي الـوخيم         يحيط علما أيضا   - 2

شرقية إلفريقيا  لغزو الجراد الصحراوي في األقاليم الشمالية والغربية وال       

 .2004في عام 

 التفويض الذي منحته مفوضية االتحـاد  األفريقـي للمجلـس            يستذكر - 3

 .اإلفريقي للصحة النباتية

 مفوضية االتحاد اإلفريقي إلى تقوية المجلس اإلفريقـي للـصحة           يحث - 4

النباتية وذلك لتسهيل تنمية قدرة القارة على المستويين اإلقليمي والقاري          

يش الصحة النباتية وأنظمة اإلنذار المبكر بشأن الجراد        على مراقبة وتفت  

الصحراوي وغيره من الحشرات المهاجرة األخرى وتحليـل مخـاطر          

 .اآلفات وإدارة المحاصيل وكذلك إدارة المبيدات القديمة والقضاء عليها

 الدول األعضاء والشركاء في التنمية علـى تقـديم مزيـد مـن              يحث - 5

د اإلفريقي للمـساعدات الطارئـة فـي        المساهمات إلى صندوق االتحا   

 .حاالت الجفاف والمجاعة في إفريقيا

 بالشركاء في التنمية لمساعدة مفوضية االتحاد اإلفريقي من خالل          يهيب - 6

 .المجلس اإلفريقي للصحة النباتية، على تنفيذ هذا المقرر

 من رئيس المفوضية تقديم تقرير إلى الدورة العاديـة الـسادسة            يطلب - 7

 . في هذا الخصوص2006 عام للمؤتمر في
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  مقرر

  من موارد الميزانيات الوطنية% 10بشأن تخصيص 

  للزراعة والتنمية الريفية خالل السنوات الخمس التالية،

 IV(6 /AU/ASSEMBLY(الوثيقة 

  

  :إن المؤتمر

  

  . بالتقريريحيط علماً - 1

 من رئيس المفوضية القيام، بالتعاون مع الدول األعضاء وأمانـة           يطلب - 2

يسية للزراعة والتنمية الريفية ذات الـصلة       النيباد، بتحديد المجاالت الرئ   

 .كما ورد ذلك في إعالن مابوتو% 10بتخصيص 

 . الدول األعضاء إلى تنفيذ هذا المقرر لتحسين تمويل الزراعةيدعو - 3

 من رئيس المفوضية تقديم تقرير في هذا الشأن إلى الدورة العادية            يطلب - 4

 .2005الخامسة للمؤتمر في يوليو 

 ـ
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  مقرر

  بشأن لجنة أجهزة األمن والمخابرات األفريقية حول تأسيس

  لجنة المخابرات واألمن بمكتب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي

  

  :إن المؤتمر

  

 بالتقرير الخاص بتأسيس لجنة أجهزة األمـن والمخـابرات          يأخذ علماً  - 1

  .2004 أغسطس 26األفريقية الذي عقد بأبوجا، نيجيريا، في 

 على تأسيس وأهداف لجنة أجهزة األمـن والمخـابرات          نشيد ونوافق  - 2

 .CISSAاألفريقية 

 أجهزة األمن والمخابرات األفريقية على هذه المبادرة التي جـزء           نهنئ - 3

 . من أهدافها معالجة مشاكل األمن واالستقرار والتنمية في أفريقيا

 مع االتحاد األفريقـي وكافـة األجهـزة         CISSA على تعاون    الموافقة - 4

 له وموجهاته حول إنشاء لجنة المخابرات واألمن لتحقيـق هـذا            التابعة

 .الغرض

 بأن يكون مقر لجنة المخابرات واألمن بمكتب رئيس االتحاد          كما نوجه  - 5

 وكافة األجهزة CISSAاألفريقي الذي يتلقى كافة التقارير من سكرتارية  

 .CISSAالتابعة لـ

الخطـوات   من مفوضية رئـيس االتحـاد األفريقـي اتخـاذ          االلتماس - 6

الضرورية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ ورفع تقرير عن سير األداء           

 .في هذا المجال لالجتماع القادم للمجلس

 ـ
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  مقرر

  بشأن إطار تنظيم مؤتمرات القمة في المستقبل

  :إن المؤتمر

  . بالعرض حول إطار تنظيم مؤتمرات القمة في المستقبليحيط علما - 1

 مقرره السابق في يوليو بشأن عقد دورتين عاديتين للمؤتمر كل           يستذكر - 2

 .سنة

 أن تعقد دورات يناير للمؤتمر من اآلن فـصاعداً فـي األسـبوع              يقرر - 3

 يناير في المقر الرئيسي لالتحاد األفريقـي علـى أن يـتم             األخير من 

 .انتخاب رئيس المؤتمر خاللها

 خارج المقر   – في حاالت استثنائية     – إجازة عقد دورة يناير      يقرر أيضاً  - 4

. الرئيسي بناًء على قرار من المؤتمر وبتوصية من المجلس التنفيـذي          

 . دغير أن استضافة هذه الدورة ال يرتبط برئاسة االتحا

 2005 تمديد والية الرئيس وهيئة مكتب المؤتمر من يوليـو           يقرر أيضا  - 5

 . 2006إلى يناير 

 :  الجدول الزمني التالي الستضافة مؤتمرات القمة في المستقبليقّر - 6
 

 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى  يوليو - 2005
 السودان  يناير - 2006
 جامبيا  يوليو  

 لمقر الرئيسيا  يناير - 2007
 غانا  يوليو  

 المقر الرئيسي  يناير - 2008

  أنجوال    يوليو    
  المقر الرئيسي    يناير  -  2009

  مدغشقر    يوليو    
  المقر الرئيسي  -  يناير  -  2010

  مصر    يوليو    
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  . تعديل قواعد إجراءات المؤتمر كما ينبغييقرر - 7

 ببحث أية مقترحات    – أوالً   –تنفيذي   ضرورة قيام المجلس ال    يقرر أيضاً  - 8

 .بشأن تغيير قواعد إجراءات المؤتمر

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.64 (IV) 

  

  مقرر

  بشأن موقع مقار مؤسسات االتحاد األفريقي

  في مختلف أقاليم االتحاد

  

  :إن المؤتمر

  

  . بالعرض حول مواقع مؤسسات االتحاد األفريقييحيط علما - 1

مقراً ) جنوب أفريقيا( مقرره السابق أن يكون اإلقليم الجنوبي يستذكر - 2

 .للبرلمان األفريقي

يقي األخرى في أقاليم االتحاد  أن تقع مقار مؤسسات االتحاد األفريقرر - 3

 :التالية
 

 اإلقليم الغربي    -  البنك المركزي األفريقي  •

 اإلقليم الشمالي    -  بنك االستثمار األفريقي •

 إقليم الوسط    -  صندوق النقد األفريقي  •

 اإلقليم الشرقي    -      محكمة العدل  •

  

  بالقرار الذي اتخذه اإلقليم الشمالي بأن يكـون مقـر بنـك            يحيط علماً  -4

االستثمار األفريقي في الجماهيرية العربية الليبية الـشعبية االشـتراكية          

 .العظمى

 رئيس المفوضية باألنشطة التحضيرية الالزمة لصوغ المواثيـق         يقوم - 5

القانونية الضرورية وتقديم تقارير مرحلية عنها إلى مـؤتمرات القمـة           

 .المستقبلية

 ـ
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  مقرر

  بشأن الصومـال

  

  :إن المؤتمر

  

 اإلنجازات التي تحققت في عملية السالم والمصالحة في         يالحظ بارتياح  - 1

 ويهنئ) إيجاد(الصومال تحت رعاية الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية        

الشعب الصومالي والمؤسسات االنتقالية االتحادية في الصومال على ما         

  . حققته من نجاح حتى اآلن

 بالمقرر الصادر عن االجتماع الثاني والعشرين لمجلـس الـسلم           يرحب - 2

 والذي قبل مجلس الـسلم واألمـن،        2005 يناير   5واألمن المنعقد في    

بموجبه ومن حيث المبدأ، نشر بعثة لدعم السالم في الـصومال تابعـة             

لالتحاد األفريقي على أساس مقرراته السابقة وتوصيات اجتماع نيروبي         

 من أجل دعم المؤسسات     2004 ديسمبر   16 و 15 يومي   للخبراء المنعقد 

االنتقالية االتحادية  في الصومال وطلب من المفوضية تقديم توصـيات           

إليه بشأن تفويض هذه البعثة وحجمها وهيكلها والمهام المنوطـة بهـا            

 . والتمويل المطلوب لها

 ضرورة قيام االتحاد األفريقي والمجتمع الدولي األوسـع بتقـديم           يؤكد - 3

الدعم العاجل والمستمر إلى المؤسسات االنتقالية االتحادية للحيلولة دون         

عكس اإلنجازات الضخمة التي تحققت في عملية السالم في الـصومال           

نتيجة المساعي التعاونية التي بذلتها بلدان اإلقليم واالتحـاد األفريقـي           

 . والمجتمع الدولي ككل لمدة سنتين

صياغة التوصيات التي طلبهـا مجلـس        المفوضية إلى التعجيل ب    يدعو - 4

السلم واألمن من أجل تسهيل النشر السريع لبعثة دعم السالم لالتحـاد            

األفريقي في إطار الجهود الرامية إلى تهيئة ظـروف أمنيـة مالئمـة             
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 ببيان رؤساء دول وحكومات اإليجاد الذي صدر في أبوجا فـي            يرحب - 5

 التزام جيبوتي وإثيوبيـا وكينيـا       ويالحظ مع التقدير  . 2005 يناير   31

ت الالزمة لنشر بعثة دعم     أو المعدا /والسودان وأوغندا بتوفير القوات و    

السالم لإليجاد وتعزيز دعم أمن الحكومة االتحادية المؤقتة في الصومال        

. وضمان عودتها إلى الصومال وكفالة استدامة عملية الـسالم لإليجـاد          

 من مجلس السلم واألمن تفويض دول اإليجاد بنشر بعثة دعـم            ويطلب

ـ           م الـسالم لالتحـاد     السالم هذه إلى أن يتم النشر المرتقب لبعثـة دع

 من المفوضية تقديم الـدعم والمـساعدة لهـذه          ويطلب أيضاً . األفريقي

 .الحكومة

 بالتعجيل بعقد مؤتمر دولي إلعالن التعهدات مـن أجـل إعـادة             ينادي - 6

اإلعمار في الصومال بعد انتهاء النزاع في سياق اآللية التي تم إنشاؤها            

مفوضـية اتخـاذ كافـة       المؤتمر من ال   يطلبوفي هذا الصدد،    . بالفعل

التدابير الالزمة لإلسهام في تعبئة المجتمع الدولي دعماً لجهـود بنـاء            

 . السالم في الصومال

 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي وخاصة الدول األعضاء في          يناشد - 7

اإليجاد مواصلة بذل قصارى جهودها لتعزيز عملية التطبيـع وإحـالل        

 . االستقرار في الصومال

 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.66 (IV) 

  

  مقرر

  بشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية

  والعالقات بينها وبين رواندا

  

  :إن المؤتمر

  

 بالمقرر الصادر عن االجتماع الثالث والعشرين لمجلـس الـسلم           يشيد - 1

  . 2005 يناير 15واألمن المنعقد في ليبرفيل في 

ى  كالّ من الرئيس الحالي لالتحاد األفريقي ورئيس المفوضية عل         يشجع - 2

 . تنفيذ هذا المقرر على جناح السرعة

 ـ
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  مقرر

  بشأن الوضع في كوت ديفوار

  

  :إن المؤتمر

  

 بالمقرر الصادر عن االجتماع الثالث والعشرين لمجلـس الـسلم           يشيد - 1

  .2005 يناير 10واألمن المنعقد في ليبرفيل في 

 الرئيس تابو إمبيكي لما بذله من جهود باسم االتحـاد األفريقـي             يهنئ - 2

 .  على مواصلة تلك الجهودويشجعه

ن األطراف اإليفوارية أن تتعاون تعاونـاً كـامالً مـع            م يطلب بإلحاح  - 3

 .الرئيس تابو إمبيكي

 من مجلس األمن لألمم المتحدة تنسيق جهوده على نحو وثيق مع            يطلب - 4

 . االتحاد األفريقي بما يساعد على اإلسراع بحل أزمة كوت ديفوار

 للمشاركة الدؤوبة للمجموعة االقتصادية لدول غرب       يعرب عن ارتياحه   - 5

 دول هذه المجموعة    ويشجع. يقيا في الجهود الرامية إلى حل األزمة      أفر

 .على مواصلة جهودها التعاونية مع االتحاد األفريقي

 ـ
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  مقرر

  بشأن الوضع في منطقة دارفور في السودان

  

  :إن المؤتمر

  

 بأشد لهجة ممكنة استمرار انتهاكات اتفاقية وقف إطالق النار فـي            يندد - 1

. دارفور من جميع األطراف والهجمات التي تشن على السكان المدنيين         

 األطراف على وقف هذه األعمال على الفور والوفاء بالتزاماتها          ويحث

  .ع عن شن هذه الهجمات براً أو جواًباالمتنا

 عن تصميمه على اتخاذ اإلجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن          يعرب - 2

 .المزيد من عرقلة جهود السالم في دارفور

 اجتماع رفيع المستوى    2005 أن يعقد في إنجمينا، تشاد في فبراير         يؤيد - 3

نـار  للجنة المشتركة المنصوص عليها في تنفيذ اتفاقية وقف إطـالق ال          

 وذلك لدعم اتفاقية وقف إطـالق       2004 إبريل   8اإلنسانية الصادرة في    

النار اإلنسانية وتهيئة الظروف المالئمة لمواصلة عملية السالم بمزيـد          

 .من الحيوية

 على الحاجة لإلعداد العاجل والكافي الستئناف محادثات الـسالم          يشدد - 4

لثالث والعشرون  بين السودانيين حول دارفور كما أمر بذلك االجتماع ا        

 ويحـث  2005 ينـاير    10لمجلس السلم واألمن المنعقد في ليبرفيل في        

األطراف لحضور هذه المحادثات على أعلى المستويات بدون شـروط          

 .مسبقة

 مقترح رئيس االتحاد األفريقي بأن تساعده لجنة تضم تشاد ومصر           يؤيد - 5

 يبذلـه مـن     والجابون وليبيا ونيجيريا ومفوضية االتحاد األفريقي فيما      

 .جهود لتيسير إيجاد حل سريع للنزاع في دارفور
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 جميع القادة وأصحاب المصالح الذين يدعمون محادثات الـسالم          يشجع - 6

 .بين السودانيين حول دارفور على مواصلة جهودهم

/  بتوقيع اتفاقية السالم الشاملة بين حكومـة الـسودان والجـيش           يرحب - 7

وفر أساسـا لمعاجلـة مـشكلة       الحركة الشعبية لتحرير السودان التي ت     

 .دارفور

 من مجلس السلم واألمن أن يستمر في مراجعـة الوضـع فـي              يطلب - 8

دارفور ويتخذ جميع اإلجراءات الالزمة لتعزيز حل تفاوضـي مبكـر           

 من مجلس السلم واألمن أيضا مراجعة عمليـات    ويطلب أيـضاً  للوضع  

 لتعزيز هذه   البعثة اإلفريقية في السودان ويتخذ جميع الخطوات الالزمة       

 .البعثة

 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.69 (IV) 

  

  مقرر

  بشأن مقترحات الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

  

  :إن المؤتمر

  

 بمقترحات الجماهيرية العربية الليبية الـشعبية االشـتراكية         يحيط علماً  - 1

  .العظمى

 . هذه المقترحات التطلعية التي تتفق مع رؤية االتحاد األفريقييقبل - 2

حكومات برئاسة جمهورية أوغنـدا      تشكيل لجنة لرؤساء الدول وال     يقرر - 3

وبعضوية بوتسوانا، تشاد، إثيوبيا، النيجر وتونس لبحث هذه المقترحات         

مع رئيس المفوضية وتقديم تقرير عنها إلى دورته العادية الخامسة في           

 .2005يوليو 

 ـ
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  مقرر

  بشأن تقرير لجنة رؤساء الدول

  والحكومات لتنفيذ النيباد

  

  :إن المؤتمر

  

 بالتقرير الذي قدمه رئيس لجنة رؤسـاء الـدول   يحيط علماً مع التقدير   - 1

والحكومات لتنفيذ النيباد، فخامة أولوسيجون أوباسانجو رئيس جمهورية        

 .نيجيريا االتحادية

 خطوة نحـو تعبئـة المـساعدة         بإنشاء اللجنة األفريقية باعتباره    يرحب - 2

  .الدولية لتنفيذ النيباد وينوه بالجهود التي تقوم بها في هذا الصدد

 المجتمع الدولي إلى دعم النيباد وبوجه خاص بلـدان مجموعـة            يدعو - 3

 :الثماني إلى ما يلي
 

إلغاء جميع ديون البلدان األفريقية واتخاذ الخطوات العمليـة           )أ (

  .اءللتعجيل بتنفيذ هذا اإللغ

مضاعفة المساعدة اإلنمائية ألفريقيا وتحسين نوعيتهـا مـع           )ب (

القيام، بين أمور أخرى، بتوجيه هذه الزيـادة مـن خـالل            

المؤسسات اإلنمائية المتعددة األطراف وزيادة عنصر دعـم        

  .الميزانية الخاصة بهذه المساعدة

اتخاذ الخطوات الالزمة الستكمال جولة الدوحة للمفاوضات         )ج (

تجارية في أقرب وقت ممكن مما يتيح للبلـدان األفريقيـة           ال

فرص الوصول الحر وغير المتبادل إلـى أسـواق بلـدان           

  . مجموعة الثماني وإزالة إعانات التصدير للمنتجات الزراعية

 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.71 (IV) 

  

  مقرر

  بشأن ميثاق عدم االعتداء والدفاع المشترك

  لالتحاد األفريقي

  

  :إن المؤتمر

  

 لرئيس غانا بوصفه رئـيس لجنـة رؤسـاء الـدول            يعرب عن تقديره   - 1

والحكومات التي أنشأتها الدورة العادية الثالثة للمؤتمر للنظر في مسائل          

  .عدم االعتداء والدفاع واألمن المشترك

ثاق كأداة لتعزيز التعاون بين الدول األعضاء فـي          على أهمية المي   يؤكد - 2

مجالي الدفاع واألمن وخاصة تعزيز آلية منـع النزاعـات وإدارتهـا            

 . وتسويتها

 اعتماد مشروع ميثاق عدم االعتداء والدفاع المـشترك لالتحـاد           يقرر - 3

 .األفريقي على نحو ما عدله المؤتمر

ثاق أو االنضمام إليه     الدول األعضاء التوقيع والتصديق على المي      يناشد - 4

 . في أقرب اآلجال حتى يتسنى دخوله حيز التنفيذ في وقت مبكر

 ـ
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  مقرر

  بشأن التوقيع على اتفاقية السالم الشاملة بين

 الحركة الشعبية لتحرير السودان/الحكومة السودانية والجيش

  

  :إن المؤتمر

  

 للتوقيع على اتفاقية الـسالم الـشاملة بـين          يرحب ويعرب عن سروره    - 1

الحركة الـشعبية لتحريـر الـسودان فـي         /الحكومة السودانية والجيش  

 ويهنئ الطرفين على هذه االتفاقيـة       2005يناير   9نيروبي، كينيا، في    

  .التاريخية التي تضع حداً ألطول نزاع شهدته القارة

 للمساهمات الدبلوماسية والمادية التي قدمتها الـدول      يعرب عن تقـديره    - 2

ال سيما كينيـا    ) اإليجاد(األعضاء في الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية       

 .ضمان نجاح المباحثاتالتي استضافت المفاوضات الطويلة ل

 للمساهمات الدبلوماسية والمالية والمادية التـي       يعرب عن تقديره أيضاً    - 3

قدمها المجتمع الدولي كافة ومنتدى شركاء اإليجاد بوجه خـاص ومـا            

 .لعبوه من دور محوري ودؤوب طوال فترة المفاوضات

لم  بمساندة الطرفين خالل الفترة االنتقالية بهدف دعـم الـس          يظل ملتزماً  - 4

الذي دفعا ثمناً غالياً لكسبه والشروع في المهام الصعبة التـي تترتـب             

 . على المصالحة وعملية إعادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاع

 ـ
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ASSEMBLY/AU/DECL.14 (IV) 

  

  إعالن بشأن

  دعم األمين العام لألمم المتحدة
  

نحن ، رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعين في الدورة   

العادية الرابعة لمؤتمرنا ، نهنئ بكل حفاوة صديقنا وأخانا السيد كوفي عنان، 

ونعرب عن . األمين العام لألمم المتحدة لتمكنه من إيجاد الوقت لحضور قمتنا 

ا لقيادته منظمة األمم المتحدة طوال السبع سنوات الماضية من فترة واليته تقييمن

  . وخاصة عملية إصالح المنظمة التي قد شرع فيها

  

وفي هذا السياق ، نحيط علماً مع قدر كبير من االرتياح بتعيينه فريقاً رفيع                

ـ            ي المستوي لبحث وتقديم التوصية بشأن التهديدات والتحـديات والتغييـرات الت

  .تواجهها األمم المتحدة

  

ونعتقد أن تقرير الفريق الذي يجرى التركيز عليه اآلن في جميـع أنحـاء                

العالم، بما في ذلك أفريقيا سيساهم مساهمة كبيرة في إعادة تحديد مكانـة األمـم               

وأن . المتحدة حتى يتسنى لها االستجابة بمزيد من الفعالية لمتطلبات الوقت الراهن          

تتوقع الكثير من األمم المتحدة ، تقوم حاليا بدراسة التوصـيات فـي             أفريقيا التي   

  . مجموعها وإطالع األمين العام على آرائها في هذا الشأن

  

ونجدد اإلعراب عن ثقتنا في مقدرة األمين العام على اختتام فترة واليتـه               

  ".رباطة الجأش"بالنجاح كما نتمنى له 

  



  2005 يناير 31حرر في أبوجا في 



ASSEMBLY/AU/DECL.15 (IV) 

  

  قرار اإلعراب عن التقدير

  لفخامة الرئيس سام نجوما، رئيس جمهورية ناميبيا

  

  :إن المؤتمر

  

 الجهود الجبارة والدور التاريخي الذي لعبه الرئيس نجوما بوصفه إذ يدرك  

  .رئيس منظمة سوابو في تحرير بلده أوالً قبل أن يصبح رئيساً لناميبيا

  

 وقيادته الدينامية التي في خدمة  بفخامة الرئيس نجومايشيد، بوجه خاص، - 1

  .بلده والقارة، فضالً عما أسهم به في تحقيق أهداف االتحاد األفريقي

 .  للرئيس نجوما النجاح في كل ما سيسعى إليه مستقبالًيتمني - 2

 ـ
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  قرار الشكر

  من فخامة الرئيس سام نجوما

  رئيس جمهورية ناميبيا

  

  فخامة الرئيس أولوسيجون أوباسانجو، رئيس االتحاد 

  األفريقي ورئيس جمهورية نيجيريا االتحادية،

  أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود، 

  فريقي،فخامة الرئيس ألفا عمر كوناري ، رئيس مفوضية االتحاد األ

  السادة أعضاء الوفود الموقرون،

  سيداتي وسادتي،

  

باسم زمالئي رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود، وباسـمي شخـصياً،             

يشرفني أن أتوجه بالشكر والتقدير الخالصين إلى سيادتكم وإلى جمهوريـة نيجيريـا             

ستقبال الجدير  االتحادية حكومة وشعباً على ما حظينا به من كرم الضيافة وحرارة اال           

  . بتقاليد نيجيريا منذ وصولنا هذه المدينة الجميلة ، أبوجا

  

ما من شك في أن التسهيالت الرائعة التي وضعت تحت تصرفنا قد سـاعدت                

  . بقدر كبير في توجيه مداوالتنا نحو الخاتمة المنشودة

  

  السيد الرئيس، 
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خـذ مقـررات حـول       أن نتداول ونت   – بفضل قيادتكم الماهرة     –لقد استطعنا     

ومن واجبنا  . مجموعة واسعة من المسائل التي لها تأثير على قارتنا والعالم بشكل عام           

  . اليوم جميعاً السعي إلى التنفيذ الكامل للمقررات الصادرة عنا

  

  

وأستسمحكم أيضاً انتهاز هذه الفرصة ألعرب عن تقديرنا للمجلـس التنفيـذي              

ن وجميع موظفي المفوضية لما أنجزوه من عمـل         ولجنة الممثلين الدائمين والمفوضي   

  . شاق

  

وأخيراً ، وليس آخراً ، نعرب عن شكرنا أيضاً لجميع الذين عملوا مـن وراء                 

  . الكواليس إلنجاح عملنا

  

وفي الختام ، أود أن أعرب من جديد عن خالص امتناننا لكم الـسيد الـرئيس                  

  .تنا به إلى نهايتها الناجحةلألسلوب البارع والفعال الذي قمتم بإدارة مداوال

  

  .هذا ، وأشكركم        

  

 ـ
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