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 بشأن مقرر

  التغير في المناخ والتنمية في أفريقيا،

  VIII(12 /AU/ASSEMBLY(الوثيقة 

  

  إن المؤتمر،

  

 بتقرير المفوضية حول التغير في المناخ والتنمية في يحيط علماً - 1

 .أفريقيا

 -إزاء ضعف األنظمة االجتماعية يعرب عن قلقه البالغ  - 2

التقلبات المناخية االقتصادية واإلنتاجية في مواجهة التغييرات و

 . وانخفاض قدرات القارة على التخفيف من آثارها واالستجابة لها

بالشركاء في التنمية لتعاونهم في إعداد خطة تسمى يشيد  - 3

 تقرير –خطة عمل ألفريقيا : المعلومات المناخية الحتياجات التنمية"

 ".واستراتيجية تنفيذ

 . الخطة المذكورة أعالهيجيز - 4

اء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية على الدول األعضيحث  - 5

التعاون مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني والشركاء في التنمية 

لدمج اعتبارات التغييرات المناخية في استراتيجيات وبرامج التنمية 

 على المستويين الوطني واإلقليمي؛

شركاء أفريقيا في التعاون دعم الدول األعضاء والمجموعات يناشد  - 6

القتصادية اإلقليمية على أن تدمج بالفعل تدابير التكيف والتخفيف ا

من آثار التغييرات المناخية في خططها التنموية وأن تعمل على 

 .تنفيذها
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من المفوضية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا وبنك يطلب  - 7

التنمية األفريقي، وضع وتنفيذ الخطة حول التغير في المناخ 

في أفريقيا وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في هذا الشأن والتنمية 

 .إلى المؤتمر مرتين في السنة

  ـ
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 مقرر بشأن

  قمة األمن الغذائي في أفريقيا، أبوجا، نيجيريا،

  VIII(6 /AU/ASSEMBLY( الوثيقة

  إن المؤتمر،

 .بتقرير قمة األمن الغذائي في أفريقيايحيط علماً  - 1

 .بإعالن أبوجا حول األمن الغذائييرحب  - 2

 لجهود ومساندة الرئيس أولوسيجون أوباسـانجو وحكومـة         يعرب عن تقديره   - 3

مبادرة وباستضافة القمة الخاصة لألمن الغذائي، التي أتاحت للـدول          نيجيريا لل 

األعضاء الفرصة للقيام بصورة جماعية بتقييم استراتيجيات التنمية الزراعيـة          

فيها بغرض تركيز االهتمام على بضعة إجراءات رئيسية من الممكن أن تؤدي            

  .2030م إلى دفع أفريقيا بصورة أفضل نحو القضاء على الجوع بحلول عا

توصـيات مـؤتمر وزراء     يعتمـد   إعالن أبوجا بشأن األمن الغـذائي و      يجيز   - 4

الزراعة األفريقيين حول إنعاش التجارة البينية اإلقليمية األفريقية فـي الـسلع            

 .الزراعية والبنية التحتية لمراقبة المياه المنعقد في ليبرفيل، الجابون

يزانيات الوطنية للزراعـة    من الم % 10 التزامه بتخصيص نسبة     يؤكد مجدداً  - 5

 على خفض المصروفات السنوية التي تنفقها القارة علـى   ويعرب عن تصميمه  

 . بليون دوالر20الواردات الزراعية وقدرها 

على الحاجة إلى التعجيل بتنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعيـة فـي            يشدد   - 6

مكن أن تثمر عـن     أفريقيا بتركيز الجهود والموارد على مجاالت منتقاة من الم        

 .نتائج سريعة ومستدامة على المستوي الوطني واإلقليمي والقاري

البرنامج األفريقي للبذور والتكنولوجيا األحيائية كإطار استراتيجي لتنمية        يجيز   - 7

 من مفوضية االتحاد األفريقي اتخاذ الترتيبات المؤسسية        ويطلبقطاع البذور،   

امج األفريقي للبذور والتكنولوجيا األحيائيـة      الالزمة لتنسيق التنفيذ الفعال للبرن    

 .على المستوى الوطني واإلقليمي والقاري
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الدول األعضاء على زيادة التجارة البينية األفريقيـة بتعزيـز وحمايـة            يحث   - 8

األرز، الذرة، الخضراوات، القطن، زيت النخيل، اللحوم، األلبـان، الـدواجن           

راتيجية بالنسبة ألفريقيـا، وأن تتخـذ       والمنتجات السمكية باعتبارها سلعاً است    

إجراءات عاجلة لتسريع تنمية السلع االستراتيجية بالمراقبـة الدقيقـة لتنفيـذ            

ترتيبات التجارة المعتمدة في المجموعات االقتصادية اإلقليمية من خالل خفض          

الحواجز الجمركية وإلغاء الرسوم غير التعريفية الفنية وغير الفنية بحلول عام           

2010. 

الدول األعضاء على تنمية استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية          يشجع   - 9

الزراعية ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بالمياه والري والكهرباء والطرق، من           

بنوك التنمية فـي أفريقيـا      ويناشد  خالل شراكة بين القطاعين العام والخاص؛       

 الميسرة والقروض   والمؤسسات المالية تحسين فرص الحصول على القروض      

 .والضمانات الصغيرة

الدول األعضاء أن تبادر بتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية اإلفريقية للتغذيـة          يناشد   -10

 مع التركيز في األجـل      2008والمبادرة األفريقية للنيباد بشأن التغذية بحلول       

الطويل على األمن الغذائي األسرى والقضاء على جـوع األطفـال ونقـص             

 .التغذية

 المفوضية وأمانة النيباد والمجموعات االقتصادية اإلقليمية إنشاء نظـام          ناشدي -11

الختيار وتحديد األولويات الرئيسية للبرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزراعية         

 .لالتحاد األفريقي والنيباد فيما يتعلق بالتزامات القمة السابقة

رة بخصوص االلتزامـات    الدول األعضاء على األخذ بزمام المباد     يحث أيضاً    -12

المهمة بإضفاء الصبغة الرسمية والمؤسسية عليها، بما في ذلك جعل المـوارد            

  .الكافية متاحة

 ـ
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  مقرر بشأن

  أنفلونزا الطيور

  

  إن المؤتمر،

بجهود الدول األعضاء والتعهد الذي قدمه شركاؤنا في التنمية         يعترف   - 1

وكذلك المساهمات المالية والمادية التي تم توفيرهـا لمنـع انتـشار             

 . في البلدان األفريقية المتضررة H5NIفيروس أنفلونزا الطيور 

بع حول أنفلونزا الطيور المنعقد في       بتقرير المؤتمر الدولي الرا    يرحب - 2

 وإعداد خطط وطنية متكاملة لمكافحة      2006باماكو، مالي في ديسمبر     

 .أنفلونزا الطيور في القارة

الدول األعضاء على تخصيص موارد ماليـة إضـافية لتنفيـذ           يحث   - 3

 .الخطط الوطنية المتكاملة الخاصة بها

ء فـي تنفيـذ     الشركاء في التنمية مـساندة الـدول األعـضا        يناشد   - 4

االستراتيجية اإلقليمية األفريقية حول مكافحة مرض أنفلونزا الطيـور     

 .والقضاء عليه

من الدول األعضاء تعزيز أنظمـة تـوفير خـدمات الـصحة            يطلب   - 5

البيطرية والصحة العامة من خالل إنشاء شبكات فعالة لمراقبة األوبئة          

 . الصلةوفقاً للمعايير المحددة من قبل المنظمات الدولية ذات

 من المفوضية القيام بالتعاون مع الـشركاء فـي التنميـة          يطلب أيضاً  - 6

بتنسيق جهود تعبئة الموارد لتمويل تدابير مكافحة أنفلـونزا الطيـور           

  .على المستوى اإلقليمي وفي البلدان التي تواجه صعوبات مالية

  ـ
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 بشأن مقرر

  تنفيذ مبادرة الجدار األخضر للصحراء

  

  إن المؤتمر،

 .بتقرير المفوضية بشأن إطالق مبادرة الجدار األخضر للصحراءيحيط علماً  - 1

 .مبادرة الجدار األخضر للصحراء يجيز  - 2

مفوضية االتحاد األفريقي اإلسراع في تنفيذ مبادرة الجـدار األخـضر           يناشد   - 3

ة بالتعـاون مـع الـدول األعـضاء المعنيـة،           للصحراء بإعداد خطة رئيسي   

المجموعات االقتصادية اإلقليمية، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المـدني         

 .والمنظمات غير الحكومية

الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية أن تتخـذ الترتيبـات     يناشد   - 4

يمي الفرعـي   المؤسسية الالزمة بالنحو المطلوب على المستوى الوطني واإلقل       

 .واإلقليمي لتوجيه عملية تنفيذ البرنامج

مفوضية االتحاد األفريقي بتسهيل وتنسيق تنفيذ المبادرة بواسطة الـدول          يكلف   - 5

 .األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

الشركاء في التنمية إلى مساندة الدول األعضاء المتضررة، والمجموعات        يدعو   - 6

وضية االتحاد األفريقي لضمان التنفيذ الفعال للمبادرة       االقتصادية اإلقليمية ومف  

  .على المستوى الوطني واإلقليمي والقاري

 ـ
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  مقرر بشأن

  إنشاء منظمة أفريقية للملكية الفكرية

  

  إن المؤتمر،

يحيط علماً - 1   بضرورة إنشاء منظمة أفريقية موحدة للملكية الفكرية؛

 من رئيس المفوضية، بالتعاون مع المجموعات االقتـصادية اإلقليميـة           يطلب -2

لكيـة  والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وبالتنسيق مع المنظمـة األفريقيـة للم          

أن ترفع إليه النـصوص     ،  الفكرية والمنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية     

 ذات الصلة بإنشاء مؤسسة أفريقية واحدة للملكية الفكرية؛
 من المفوضية أن تقدم له تقريراً عن إنشاء هذه المؤسـسة خـالل              يطلب أيضاً  - 3

 ؛2007الدورة العادية المقبلة للمؤتمر في يوليو 

ل األعضاء والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمنظمات والشركاء         الدو يدعو - 4

 .في التنمية إلى مساندة تنفيذ هذا المقرر

 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.139 (VIII) 

 مقرر بشأن

  إنشاء الصندوق األفريقي للتعليم،

  X(314/CL.EX(الوثيقة 

  إن المؤتمر،

بتوصيات المجلس التنفيذي حول تقرير الدورة االستثنائية       يحيط علماً    - 1

الثانية لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التعليم، المنعقد في مـابوتو،          

  .2006موزمبيق، في سبتمبر 

ريقي لوزراء التعليم علـى خطـة العمـل         بمؤتمر االتحاد األف  يشيد   - 2

 .الخاصة بالعقد الثاني للتعليم في أفريقيا

 . إنشاء صندوق أفريقي للتعليميجيز - 3

 .الدول األعضاء تقديم مساهمات طوعية للصندوقيناشد  - 4

الوكاالت األفريقية والدولية وكذلك المجتمع المدني والـشركاء        يناشد   - 5

 .في التنمية دعم خطة العمل

لمفوضية القيام، بالتـشاور مـع مختلـف المجموعـات          من ا يطلب   - 6

 :االقتصادية اإلقليمية والشركاء في التنمية، بما يلي

  تسهيل تنفيذ خطة العمل الخاصة بالعقد الثاني للتعليم في أفريقيا؛  )أ (

كفالة التمويل لتعزيـز إدارة التعلـيم فـي المفوضـية وفـي               )ب (

ل بناء القدرات والتعيين   المجموعات االقتصادية اإلقليمية من خال    

 االستراتيجي؛

بحث الطابع والطرق والشروع في عمليـة إنـشاء الـصندوق             )ج (

 األفريقي للتعليم؛

التعجيل بإضفاء الصبغة الرسمية على عالقـات العمـل بـين             )د (

  .المفوضية والوكاالت ذات الخبرة دعماً لخطة العمل

  ـ
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 مقرر بشأن

  :تعزيز التعاون بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي

  إطار برنامج العشر سنوات لبناء قدرات االتحاد األفريقي،

  إن المؤتمر،

قيام األمم المتحدة واالتحاد األفريقي بالتوقيع على يحيط علماً مع التقدير ب - 1

إطار : ألفريقيإعالن بعنوان تعزيز التعاون بين األمم المتحدة واالتحاد ا

  .برنامج العشر سنوات لبناء قدرات االتحاد األفريقي

للتفاهم اإليجابي بين المنظمتين بغية تعزيز األولويات يعرب عن ارتياحه  - 2

االستراتيجية والجوانب السياسية للعالقة بين األمم المتحدة واالتحاد 

ت األفريقي في إطار برنامج التعاون لعشر سنوات وعلى أساس أولويا

 يرحبوفي هذا الصدد ، . االتحاد األفريقي والميزة النسبية لألمم المتحدة

 – 2007بخطة األعمال التي اقترحتها اللجنة االقتصادية ألفريقيا للفترة 

 والتي تشكل الخطوة الملموسة األولي نحو االستجابة ألولويات 2009

 .االتحاد األفريقي

 بدعم تنفيذ ويتعهد 2005المية لعام  التزامه بنتائج القمة العيؤكد من جديد - 3

هذا اإلطار التعاوني بالشراكة الوثيقة مع أصحاب المصالح على المستويات 

 .الوطنية واإلقليمية والدولية

من رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ، بالتعاون الوثيق مـع األمـين          يطلب   - 4

 برنـامج   التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا، تنسيق ومتابعة تنفيـذ إطـار         

 .العشر سنوات لبناء قدرات االتحاد األفريقي

من األمين العام لألمم المتحدة مواصلة الجهود الرامية إلى يطلب أيضا  - 5

تعزيز التعاون بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي لصالح االتحاد األفريقي 

 .وكذلك الدول األعضاء ومجموعاتها االقتصادية اإلقليمية

 ـ
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  مقرر بشأن

  إعالن األمم المتحدة حول حقوق الشعوب األصلية،

 ADD)VIII(9 /AU/ASSEMBLY.6الوثيقة 
 

  إن المؤتمر،

  

بإعالن األمم المتحدة حول حقوق الشعوب األصلية الصادر يحيط علماً  - 1

  .2006 يونيو 29عن مجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة في 

 الذي تعهدت 1964 لسنة AHG/RES.17/1على القرار يؤكد مجدداً  - 2

الدول األعضاء في منظمة الوحدة األفريقية من خالله باحترام الحدود 

 .الموجودة إبان حصولها على استقاللها الوطني

 إزاء اآلثار السياسية واالقتصادية واالجتماعية يعرب عن قلقه - 3

 .والدستورية لإلعالن على القارة األفريقية

 (XV) 1514رقم امة لألمم المتحدة قرار الجمعية العيؤكد مجدداً  - 4

إعالن منح االستقالل للبلدان بشأن  1960 ديسمبر 14الصادر في 

 .والشعوب المستعمرة

 بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمعالجة حقوق الشعوب يرحب - 5

 عن دعمه الكامل للشعوب األصلية في العالم وتضامنه ويعرباألصلية 

 .معها

معية العامة لألمم المتحدة تأجيل بحث اإلعالن  بقرار الجيرحب كذلك - 6

واتخاذ إجراءات بشأنه للسماح بالمزيد من المشاورات حول مسائل 

 :عديدة ذات انشغاالت سياسية ودستورية جوهرية من أهمها ما يلي

  .تعريف الشعوب األصلية  )أ 

  .تقرير المصير  )ب 

  .ملكية األرض والموارد  )ج 
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  .واقتصادية متميزةإنشاء مؤسسات سياسية   )د 

 .الوحدة الوطنية والترابية  )هـ

أن الغالبية العظمى من الشعوب األفريقية هي شعوب أصلية في يؤكد  - 7

 .القارة األفريقية

 الحفاظ على موقف موحد في المفاوضات حول تعديل اإلعالن يقرر - 8

والعمل البناء مع الدول األعضاء في األمم المتحدة إليجاد حلول 

 .دول األعضاءالنشغاالت ال

 المجموعة األفريقية لدى األمم المتحدة في نيويورك االستمرار يفوض - 9

 .في ضمان حماية مصالح أفريقيا فيما يتعلق بهذه المسألة

 . االستمرار في االهتمام بهذه المسألةيقرر أيضاً -10

  ـ
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 مقرر بشأن

  الصومال

  

  إن المؤتمر،

بقراره وإعالنه السابقين بشأن الوضع في الصومال، خاصة قراره         يذكّر   - 1

، وإعالنـه المعتمـد     2005 يناير   31الذي اعتمد بأبوجا، نيجيريا في      

 .2006 يوليو 2ببانجول، جامبيا، في 

بجميع المقررات ذات الصلة لمجلس السلم واألمـن بـشأن          يذكّر أيضاً    - 2

الصادر عن مجلس األمـن التـابع       ) 2006 (1725ومال وبالقرار   الص

 .2006 ديسمبر 6لألمم المتحدة والمعتمد باإلجماع في 

 بالبيان الصادر عن مجموعـة االتـصال الدوليـة بـشأن            يحيط علماً  - 3

 .2007 يناير 5الصومال المجتمعة بنيروبي، كينيا،في 

 في الصومال والتـي      بالتطورات األخيرة اإليجابية   يحيط علماً بارتياح   - 4

نتجت عن تدخل أثيوبيا بناء على دعوة من الحكومة االتحادية االنتقالية           

الشرعية للصومال، بما وفّر فرصة غير مسبوقة إلحالل سالم دائم في           

 .هذا البلد

بأن أثيوبيا يحيط علماً بقرار إثيوبيا سحب قواتها من الصومال، و      يرحب   - 5

 .قد شرعت بالفعل في سحب قواتها

إلى نشر بعثة االتحاد األفريقي على الفور في الصومال تمشياً مع           عو  يد - 6

المقرر الصادر عن االجتماع التاسع والستين لمجلس الـسلم واألمـن،           

 الدول األعضاء إلى اإلسهام بقوات لتفادي فـراغ أمنـي بعـد             ويدعو

 .انسحاب القوات األثيوبية من الصومال
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لمالي واللوجستي والفني لنشر    المجتمع الدولي على توفير الدعم ا     يحث   - 7

 .بعثة االتحاد األفريقي في الصومال

 إزاء عدم الوفاء بالعديد من التعهـدات التـي أعلنهـا            يعرب عن قلقه   - 8

 المجتمع الدولي سداد األموال بدون أي تـأخير        ويناشدمجتمع المانحين   

 .وشروط سياسية مسبقة

 إلـى مـساندة      الدول األعضاء وشركاء االتحاد األفريقـي      يدعو أيضاً  - 9

المؤسسات االتحادية االنتقالية الصومالية لتمكينها من إرساء سلطتها في         

  . البالد

 لمبادرة الحكومة االتحادية االنتقالية بشأن حوار عن مساندته يعرب -10

صومالي شامل يشارك فيه جميع أصحاب المصالح بما في ذلك 

ثلون عن القادة السياسيون وقادة الفصائل والزعماء الدينيون ومم

المرأة والشباب ومجتمع األعمال والمجتمع المدني، بما يكفل تحقيق 

 .المصالحة الوطنية في الصومال

 المجتمع الدولي تقديم كل الدعم الالزم إلعادة اإلعمار في يناشد -11

األمم المتحدة على يحث الصومال خالل فترة ما بعد انتهاء النزاع؛ و

لحيوية لتحقيق سالم دائم في أن تقود هذه المساعي ذات األهمية ا

  .البالد

  ـ
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 مقرر بشأن

  التقارير عن تنفيذ إعالن االتحاد األفريقي الرسمي

  حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا،

 X(306 /CL.EX(الوثيقة 

  

  إن المؤتمر،

بالتقارير وما تم عرضه حول تنفيذ إعالن االتحاد األفريقي يحيط علماً  - 1

  .الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا

عضاء التي قدمت تقاريرها األساسية حتى اآلن وهي الدول األيهنئ  - 2

الجزائر، بوروندي ، إثيوبيا ، ليسوتو ، ناميبيا ، موريشيوس ، رواندا، 

 .السنغال، جنوب أفريقيا وتونس

الدول األعضاء التي لم تقدم تقاريرها األساسية حتى اآلن أن تبادر يناشد  - 3

 األفريقي من تعزيز إلى تقديمها على جناح السرعة حتى يتمكن االتحاد

 .التقدم المحرز في هذا الشأن

الدول األعضاء إلى تنفيذ جميع التزاماتها بشأن إعالن االتحاد يدعو  - 4

 .األفريقي الرسمي حول المساواة بين الجنسين

المفوضية إلى مساعدة الدول األعضاء في عملية تقديم التقارير يدعو أيضا  - 5

 .وات الضرورية في هذا االتجاهعن تنفيذ اإلعالن الرسمي واتخاذ الخط

من الدول األعضاء أن تعتمد مضمون إعالن االتحاد األفريقي يطلب  - 6

الرسمي حول المساواة بين الجنسين كإطار للتعجيل بتنفيذ المواثيق واألطر 

المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على المستوي الوطني بغية التعجيل بتنفيذ 

 .ي حول المساواة بين الجنسين في أفريقياإعالن االتحاد األفريقي الرسم
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المجموعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء في التنمية ومنظمات يدعو  - 7

المجتمع المدني وأصحاب المصالح اآلخرين للعمل بصورة وثيقة مع 

االتحاد األفريقي والدول األعضاء من أجل تنفيذ هذا اإلعالن الرسمي 

 .م إحرازه في هذا المسعىوتقديم تقرير عن التقدم الذي ت

من رئيس المفوضية أن ينظم على جناح السرعة مؤتمراً قارياً حول يطلب  - 8

تمكين المرأة األفريقية اقتصاديا حتى يتسنى صياغة استراتيجيات لرفع 

 .مكانة المرأة األفريقية بما في ذلك إنشاء صندوق االئتمان األفريقي للمرأة

تنضم / لم تفعل ذلك بعد، أن توقع وتصدقالدول األعضاء التييناشد أيضاً  - 9

إلى بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق 

 .المرأة في أفريقيا

 ـ
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  مقرر بشأن

  التقرير عن أنشطة المحكمة األفريقية

  2006لحقوق اإلنسان والشعوب لسنة 

  

  إن المؤتمر، 

بالتقرير عن أنشطة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان يحيط علما  - 1

  .2006والشعوب لسنة 

للتقدم المحرز حتى اآلن بخـصوص بـدء أنـشطة          يعرب عن ارتياحه     - 2

 .المحكمة

ية حول الهياكل واللجنة الفرعية للميزانية من اللجنة الفرعيطلب  - 3

والشؤون اإلدارية والمالية التابعتين للجنة الممثلين الدائمين أن تبحثا في 

أقرب وقت ممكن مشروع هيكل مكتب تسجيل المحكمة واألجور والفوائد 

المقترحة للمحكمة وأن تقدما توصيات مناسبة في هذا الشأن إلى لجنة 

 .الممثلين الدائمين 

ضرورة تنفيذ توصيات لجنة الممثلين الدائمين على الفور وبصورة يقرر  - 4

مؤقتة ريثما تتخذ أجهزة صنع السياسات قراراً نهائياً في دورتها العادية 

  . 2007المقرر عقدها في شهر يوليو 

 من المفوضية القيام ، بالتعاون الوثيق مع المحكمة األفريقية، يطلب - 5

نشط لدى البلد المضيف، جمهورية تنزانيا بمتابعة المساعي على نحو 

 .المتحدة، بغية التعجيل بتنصيب المحكمة في مقرها بأروشا

من المفوضية أن تقدم تقريرا بشأن تنفيذ هذا المقرر إلى الدورة يطلب  - 6

 . 2007العادية القادمة للمجلس التنفيذي في شهر يوليو 

 ـ
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 بشأن مقرر

  أنشطة مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي

  وحول وضع السلم واألمن في إفريقيا،

  VIII(3 /AU/ASSEMBLY(الوثيقة 

  إن المؤتمر،

بالتقرير عن أنشطة مجلس السلم واألمن ووضع السلم واألمن يحيط علماً  - 1

 .في إفريقيا

سالم واالستقرار للتقّدم المحرز في السعي إلى إحالل اليعرب عن ارتياحه  - 2

 :  المؤتمر بما يلييرحبوفي هذا الصدد، . في البلدان األفريقية

استكمال العملية االنتقالية بنجاح في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما  •

  . يبشر بنظام سياسي جديد

توقيع اتفاقية إنهاء األعمال العدائية بين حكومة أوغندا وجيش الرب  •

 .للمقاومة 

 بين حكومة السودان وجبهة 2006 أكتوبر 14ة السالم في توقيع اتفاقي •

 . الشرق

 بين 2006 سبتمبر 7توقيع اتفاقية وقف إطالق النار الشامل في  •

 . باليبهوتو/حكومة بوروندي و جبهة التحرير الوطنية

 .مواصلة العملية االنتقالية في موريتانيا •

 بذل جهودها جميع األطراف المعنية بهذه العمليات على مواصلةيشجع  - 3

 .من المفوضية االستمرار في تقديم الدعم الالزم لهذه األطرافويطلب 

عن ارتياحه للتقدم المحرز في عملية إعادة اإلعمار بعد فترة يعرب أيضا  - 4

الدول األعضاء ويناشد النزاع في كل من ليبيريا وبوروندي وسيراليون 

تي انتهت فيها النزاعات والمجتمع الدولي تقديم المساعدة الالزمة للبلدان ال

 .لتمكينها من توطيد السالم واالستقرار 
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بالجهود التي بذلتها المفوضية لتنفيذ السياسات بشأن إعادة يحيط علماً  - 5

على مضاعفة ويشجعها اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد انتهاء النزاع 

 جهودها، بما يشمل إيفاد بعثات متعددة التخصصات من الخبراء لتقييم

الوضع ميدانياً ورفع توصيات بشأن المساعدة التي يمكن أن تقدمها الدول 

 .األعضاء والمفوضية في هذا الشأن

بما تحقق من تقدم في تنفيذ نتائج التشاور الرفيع المستوي حول يحيط علما  - 6

 وأجازه كل 2006 نوفمبر 15دارفور الذي جري في أديس أبابا بتاريخ 

  2006 نوفمبر 30جتماعه المنعقد بأبوجا في من مجلس السلم واألمن في ا

بموافقة ويرحب  2006 ديسمبر 19ومجلس األمن لألمم المتحدة في 

السودان على كل من نتائج التشاور الرفيع المستوي والمقرر الصادر عن 

 .مجلس السلم واألمن 

المفوضية وأمانة األمم المتحدة وحكومة السودان على اإلسراع يشجع  - 7

يذ نتائج التشاور الرفيع المستوي القائم على االستنتاجات التي بعملية تنف

توصلت إليها مختلف االجتماعات المعقودة بين المفوضية وأمانة األمم 

المتحدة بغية تمكين األمم المتحدة من التعجيل باتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 .لتمويل عملية دعم السالم في دارفور عن طريق مساهمات مقدرة

عضاء األفريقيين في مجلس األمن على اتخاذ المبادرات الالزمة األيحث  - 8

لكفالة إسراع األمم المتحدة باعتماد القرارات الضرورية بشأن تمويل عملية 

 . دعم السالم في دارفور من خالل مساهمات مقدرة

للجهود الجاري بذلها من قبل االتحاد األفريقي واألمم يعرب عن ارتياحه  - 9

توسيع قاعدة دعم اتفاقية السالم في دارفور وتسهيل المتحدة من أجل 

جميع األطراف إلى االمتناع عن أي عمل عدائي وااللتزام ويدعو تنفيذها 

 . بوقف فعلي إلطالق النار على الميدان
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 بالتطورات التي حدثت مؤخراً في الصومال ال سيما عودة الحكومة يرحب -10

 على أن هناك فرصة فريدة وغير دويشّداالتحادية االنتقالية إلى مقديشيو ، 

مسبوقة يتعين أن يغتنمها شعب الصومال وقادتها والمجتمع الدولي برمته 

إلعادة إقامة الهياكل الحكومية في الصومال ، وتعزيز السلم والمصالحة 

 .الدائمين

على حاجة المؤسسات االنتقالية االتحادية إلى تكثيف جهودها من أجل يؤكد  -11

وحقيقي وتحقيق مصالحة في إطار الميثاق االنتقالي إقامة حوار شامل 

الدول األعضاء والشركاء ، بما في ذلك االتحاد األوروبي ويحث االتحادي 

والمجتمع الدولي بأسره على التعجيل بتقديم المساعدة الالزمة وتسهيل 

 . االنتشار السريع لبعثة األمم المتحدة في الصومال

بالدعم من اإليكواس، واالتحاد األفريقي األطراف في كوت ديفوار، ويحث  -12

واألمم المتحدة والمجتمع الدولي، على مضاعفة جهودها للوصول بعملية 

 الذي اعتمده مجلس 1721السالم إلى خاتمتها المنطقية على أساس القرار 

 ، عن طريق الحوار المباشر 2006األمن لألمم المتحدة في أول نوفمبر 

 . بجبو وساندته اإليكواس واالتحاد األفريقيكما اقترحه الرئيس لوران 

جهود إيكواس الرامية إلى مساعدة األطراف الغينية على إيجاد حل يدعم  -13

المفوضية إلى اتخاذ ويدعو . تفاوضي وسلمي لألزمة التي يواجهها البلد 

 .كافة المبادرات الالزمة في هذا الشأن 

دان على بذل قصارى حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السويحث  -14

الجهد لضمان التنفيذ الدقيق والسريع التفاقية السالم الشاملة بغية تحقيق 

 .الهدف النهائي الذي حدداه ألنفسهما

 ويطلب إزاء التوتر في العالقات بين تشاد والسودان يعرب عن قلقه البالغ -15

 .من مجلس السلم واألمن بحث هذه المسألة على نحو عاجل
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جة الملحة لألطراف القمرية إلى اتخاذ جميع الخطوات  على الحايؤكد -16

الالزمة لتعزيز عملية المصالحة في بلدها وخاصة بالتغلب على الصعوبات 

. الحالية المتعلقة باقتسام الصالحيات الدستورية بين الكيانات القمرية

 من مجلس السلم واألمن بحث إمكانية نشر بعثة تسهم في ويطلب المؤتمر

ئة األمنية المالئمة أثناء االنتخابات المقبلة في الجزر المقرر تهيئة البي

 . والقيام بالمهام ذات الصلة األخرى2007 إبريل –إجراؤها في مارس 

من مجلس السلم واألمن أن يواصل جهوده بالتركيز أساسا على منع يطلب  -17

النزاعات عن طريق بحث األوضاع المحتمل اندالع النزاع فيها قبل أن 

 . إلى نزاعاتتتحول

المفوضية على مواصلة جهودها صوب منع النزاعات بما في ذلك يشجع  -18

 . اإلسراع بتنفيذ البرنامج األوسع لالتحاد األفريقي

بالتقّدم الذي تحقق في تفعيل البنية األفريقية للسلم واألمن بما فيها يرحب  -19

. لحكماءالنظام القاري لإلنذار المبكر والقوة األفريقية الجاهزة وهيئة ا

 .مجلس السلم واألمن على ضمان استكمال هذه العملية بنجاحويشجع 

بأن مسؤولية الحفاظ على السلم واألمن الدوليين تقع أساسا على عاتق يذكر  -20

األمم المتحدة أن تبحث في سياق يدعو و. مجلس األمن لألمم المتحدة

السالم التي  من ميثاق األمم المتحدة، إمكانية تمويل عمليات دعم 8الفصل 

يقوم بها االتحاد األفريقي أو التي تتم تحت سلطته وبموافقة األمم المتحدة ، 

من الدول األعضاء في إطار ويطلب . وذلك عن طريق المساهمات المقدرة

ويطلب العمل مع المفوضية أن تقوم بالمتابعة الضرورية في هذا الشأن 

لى الدورة العادية التالية تقديم تقرير في هذا الشأن إ المفوضيةمن أيضا 

 . 2007للمجلس التنفيذي المقرر عقدها في يوليو 

 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.146 (VIII) 

  

  مقرر بشأن

  التعديالت المقترحة على قواعد إجراءات

  كل من مؤتمر االتحاد والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين

  الدائمين والنظام األساسي للمفوضية،

  X(298 /CL.EX(الوثيقة 

  

  إن المؤتمر،

  

 بالتقرير عن التعديالت على قواعد إجراءات كل من مؤتمر االتحاد علما يحيط .1

  .ذي ولجنة الممثلين الدائمين والنظام األساسي للمفوضيةوالمجلس التنفي

 بالتوصيات التي قدمها المجلس التنفيذي إلى المؤتمر العتماد يحيط علما كذلك .2

 .التعديالت

التعديالت على قواعد إجراءات المجلس التنفيذي وقواعد إجراءات يعتمد  .3

 . مؤتمر االتحاد والنظام األساسي للمفوضية

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.147 (VIII) 

 
 مقرر بشأن

  ا الميثاق ألفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم،1

  X(301 /CL.EX( الوثيقة

  

  إن المؤتمر ،

  

  . بالتقرير عن الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكميأخذ علما - 1

 أهمية الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم في يؤكد من جديد - 2

ت التي تعهدت به الدول األعضاء بغية تعزيز الديمقراطية تعزيز االلتزاما

 .والحكم الرشيد في القارة

 الميثاق الذي يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق أجندة الديمقراطية يعتمد - 3

 .لالتحاد

الدول األعضاء إلى اتخاذ التدابير الالزمة للتوقيع والتصديق على يدعو  - 4

  .ت والحكم في أقرب وقتالميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابا

  ـ

                                                 
 1 .ً  قدمت جمھورية مصر العربية تحفظا في ھذا الشأن



ASSEMBLY/AU/DEC.148 (VIII) 

  

  مقرر بشأن

  المؤتمر األول لوزراء االتحاد األفريقي المسؤولين

  ،)النفط والغاز(عن المحروقات 

 X(311 /CL.EX(الوثيقة 

  

  إن المؤتمر،

 بتوصيات المجلس التنفيذي بخصوص المؤتمر األول لـوزراء         يحيط علماً  - 1

المنعقـد فـي    ) النفط والغاز (االتحاد األفريقي المسؤولين عن المحروقات      

  .2006هرة، مصر، في ديسمبر القا

 إعالن وخطة عمل القاهرة حول التعاون والتضامن األفريقـي فـي            يعتمد - 2

 . مجال المحروقات

 .  الدول األعضاء على دعم إنشاء الصندوق األفريقي للنفطيحث - 3

 من المفوضية أن تقوم، بالتعاون مع بنك التنمية األفريقـي وسـائر             يطلب - 4

جراءات الواردة في إعـالن وخطـة عمـل         الشركاء في التنمية، بتنفيذ اإل    

 .القاهرة

 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.149 (VIII) 

  

  مقرر بشأن

  في مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي) 5(انتخاب األعضاء الخمسة 

 X(326 /CL.EX(الوثيقة 

  

  إن المؤتمر،

  . نتائج االنتخابات التي أجراها المجلس التنفيذييعتمد - 1

 الدول التالية األعضاء في مجلس السلم واألمن والتي تم انتخابها لمدة            يهنئ - 2

 : 2007 من مارس سنوات اعتباراً) 3(ثالث 
 

  )الوسط(      الجابون   )1

  )الشرق(        إثيوبيا   )2

  )الشمال(      الجزائر   )3

  )الجنوب(      أنجوال   )4

  )الغرب(      نيجيريا   )5

  

 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.150 (VIII) 

  مقرر بشأن

  رئاسة االتحاد األفريقي

  

  إن المؤتمر،

  

 باإلجماع جمهورية غانا لرئاسة االتحاد األفريقي في سنة يعّين - 1

 بمناسبة االحتفال بالعيد الخمسين الستقالل غانا واعترافاً 2007

  .بمساهمتها في وحدة أفريقيا واستقاللها

ق أفريقيا في سنة ، طبقاً لمبدأ التناوب، إعادة الرئاسة إلقليم شريقرر - 2

2008. 

 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.151 (VIII) 

  

  مقرر بشأن

  علـم االتحاد األفريقي

  

  إن المؤتمر،

 بتقرير اللجنة السباعية لرؤساء الدول والحكومات بخـصوص         يحيط علماً  - 1

  .علم االتحاد األفريقي

 الصادر عـن دورتـه   ASSEMBLY/AU/DEC.129 (VII) بمقرره يذكّر - 2

  . 2006العادية السابعة في بانجول في يوليو 

  .لم جديد لالتحاد األفريقي إطالق مسابقة الختيار عيقرر - 3

 من المفوضية اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتنظيم المسابقة مع تحديـد            يطلب - 4

  :االتجاهات التالية المتفق عليها

  .يجب أن تكون خلفية العلم باللون األخضر رمزاً آلمال أفريقيا -

  .يجب أن تكون الدول األعضاء ممثلة بالنجوم على العلم -

  

 التصميم الذي اقترحه قائد الجماهيرية العربية الليبيـة          ضرورة اعتبار  يقرر - 5

  .الشعبية االشتراكية العظمى واحداً من تصميمات المسابقة

 من المفوضية تقديم نتائج االختيار إلى الدورة العادية التاسعة للمؤتمر           يطلب - 6

  . 2007في يوليو 

 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.152 (VIII) 

  

  مقرر بشأن

  تعيين أعضاء هيئة الحكماء،

  VIII(13 /AU/ASSEMBLY(الوثيقة 

  

  إن المؤتمر،

 بتقرير رئيس المفوضية عن إنشاء هيئة الحكماء على نحو مـا            يحيط علماً  - 1

  . من البروتوكول المؤسس لمجلس السلم واألمن11نصت عليه المادة 

من بروتوكول  ) 2 (11 حسبما اقترحه رئيس المفوضية وطبقاً للمادة        يقرر - 2

مجلس السلم واألمن، تعيين الشخصيات األفريقية التالية كأعضاء في هيئـة           

  :سنوات) 3(الحكماء لفترة ثالث 

شرق  (سالم أحمد سالم، األمين العام األسبق لمنظمة الوحدة األفريقية         -

  .)أفريقيا

بريغاليا بام، رئيس اللجنة االنتخابيـة المـستقلة لجنـوب أفريقيـا             -

  ).ألفريقيالجنوب ا(

  ).شمال أفريقيا(أحمد بن بلة، الرئيس األسبق للجمهورية الجزائرية  -

غـرب  (ون، رئيس المحكمة الدسـتورية لبنـين        يبون. إليزابيث ك  -

  ).أفريقيا

وسـط  (سـبق لـساوتومي وبرنـسيب       يل تروفودا، الرئيس األ   جمي -

  ).أفريقيا

  

تفعيل هيئة   ب للتعجيل من رئيس المفوضية اتخاذ كافة التدابير الالزمة         يطلب - 3

الحكماء، بما في ذلك استكمال الطرق الكفيلة بتشغيل الهيئة وإعداد برنامج           

  .العمل

  ـ
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  مقرر بشأن

  دمج النيباد في هياكل وعمليات االتحاد األفريقي

  

  إن المؤتمر،

  . بالتقرير المرحلييحيط علماً - 1

 تمديد صالحيات اللجنة التي تم تشكيلها في بانجول حول دمج يقرر - 2

النيباد في هياكل وعمليات االتحاد األفريقي إلى حين انعقاد الدورة 

 لتمكين اللجنة من استكمال 2007 العادية المقبلة للمؤتمر في يوليو

 . مقترحاتها حول دمج النيباد كما طلبه مقرر بانجول

 االقتراح الخاص بعقد جلسة الستثارة األفكار في الجزائر يجيز - 3

 إلعداد خارطة طريق لعملية 2007العاصمة قبل نهاية مارس 

 . الدمج بما فيها خطوات ومراحل محددة

تحضيري في نيجيريا يضم رئيس  اقتراح عقد اجتماع يجيز أيضاً - 4

لجنة تنفيذ النيباد لرؤساء الدول والحكومات ورئيس مفوضية االتحاد 

األفريقي والرئيس التنفيذي للنيباد والفرق الفنية التابعة لهم من اجل 

تحديد المسائل التي تجري مناقشتها خالل عملية استثارة األفكار في 

 .  وبرنامج عملهالجزائر العاصمة وجدول أعمال االجتماع

 من اللجنة استخدام هذه المساهمات الستكمال المقترحات يطلب - 5

المتعلقة بدمج النيباد في هياكل وعمليات االتحاد األفريقي وتقديم 

 .تقرير في هذا الشأن إلى الدورة العادية المقبلة للمؤتمر
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 من المفوضية اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتسهيل تنفيذ يطلب أيضاً - 6

 .نامج العمل المذكوربر

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.154 (VIII) 

  مقرر بشأن
  2007ميزانية االتحاد األفريقي لسنة 1

  

  إن المؤتمر،

 EX.CL/DEC.340 (X) بمقرر المجلس التنفيذي يحيط علماً - 1

 :والتوصيات المتضمنة فيه والتي تم تعديلها لتشمل ما يلي

  . مليون دوالر أمريكي للبرلمان األفريقي6ر406ر959 -

قية لحقوق  مليون دوالر أمريكي للمحكمة األفري2ر373ر750 -

 .اإلنسان والشعوب

 وقيمتهــــــا 2007 ميزانية االتحاد األفريقي لسنة يعتمد - 2

 . مليون دوالر أمريكي132ر988ر152

 مقدراً على الدول 96ر711ر152يكون المبلغ اإلجمالي بقيمة  •

  .األعضاء وفقاً لجدول تقدير األنصبة المعتمد

اً  مليون دوالر أمريكي مخصص36ر277ر000يكون مبلغ  •

  .لبرامج محددة وقد تم الحصول عليه من الشركاء

 لجهود المفوضية في تعبئة الموارد من الشركاء يعرب عن تقديره - 3

 .وتقديره أيضاً للدعم والتعاون اللذين قُدما إلى االتحاد األفريقي

 ـ

                                           
 .  قدمت جمهورية مصر العربية تحفظاً في هذا الشأن 1



ASSEMBLY/AU/DEC.155 (VIII) 

  مقرر بشأن

  تقرير لجنة العشرة إلصالح األمم المتحدة

  

  إن المؤتمر،

 بتقرير لجنة العشرة إلصالح األمم المتحدة التي اجتمعت يحيط علماً - 1

  .2007 يناير 28في 

 بأنه لم يطرأ تطور جديد يؤثر على الموقف يحيط علماً أيضاً - 2

 األفريقي الموحد من إصالح األمم المتحدة على نحو ما ورد في

 . توافق إيزولويني وإعالن سرت

 من لجنة العشرة إلصالح األمم المتحدة مواصلة المشاورات يطلب - 3

بهدف تعزيز وضمان تأييد الموقف األفريقي الموحد كما تم 

التفويض بذلك من قبل الدورة العادية السادسة للمؤتمر في 

 .2006الخرطوم، السودان في يناير 
 

 ـ
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  مقرر بشأن

  تقرير الدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي

  حول المقترحات المتعلقة بحكومة االتحاد،

 VIII(10 /AU/ASSEMBLY(الوثيقة 

  

  إن المؤتمر،

  

 بتقرير الدورة االستثنائية التاسعة للمجلس التنفيذي حول يحيط علما  - 1

ا، المقترحات المتعلقة بحكومة االتحاد والمنعقدة في أديس أباب

 . 2006إثيوبيا، في نوفمبر 

 أن الهدف النهائي لالتحاد األفريقي هو تحقيق التكامل يؤكد مجدداً - 2

السياسي واالقتصادي للقارة بحيث يؤدى إلى إنشاء الواليات المتحدة 

 .األفريقية

تكريس الدورة العادية التاسعة للمؤتمر في أكرا، غانا، في يقرر  - 3

 ".ئيسية حول حكومة االتحادمناقشات ر: " لموضوع 2007يوليو 

أن يتم من حيث المبدأ تحويل جميع البنود األخرى يقرر أيضا  - 4

المدرجة في جدول األعمال إلى الدورة العادية العاشرة للمؤتمر 

 باستثناء البند المتعلق بانتخاب 2008المقرر عقدها في يناير 

 .أعضاء المفوضية

طنية الالزمة  داخل من الدول األعضاء إجراء المشاورات الويطلب  - 5

 .بلدانها
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من المفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية إجراء يطلب أيضا  - 6

 .المشاورات اإلقليمية والقارية الالزمة على التوالي

 ، كجزء من هذه العملية، اقتراح المجلس التنفيذي بشأن عقد يجيز - 7

 خلوة لوزراء الخارجية لتبادل األفكار حول وضع االتحاد تعقبها

 بعرض حكومة ويرحب مع التقديردورة استثنائية للمجلس التنفيذي 

  .جنوب أفريقيا استضافة مثل هذه االجتماعات

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.157 (VIII) 

  

  مقرر بشأن

  محاكمة السيد حسين هبرى واالتحاد األفريقي

  

  إن المؤتمر، 

  

 الصادر في بانجول، ASSEMBLY/AU/DEC.3 (VII) بالمقرر رقم يذكّر - 1

  .2006 يوليو 2جامبيا، في 

 .بالتقرير المرحلي المقدم من قبل السنغال بشأن المسألةيحيط علما  - 2

التعجيل بتنفيذ المقرر الصادر  بالسنغال على ما بذلته من جهود بغية يشيد - 3

 . على مواصلة العمل الستكمال التفويض المنوط بهاويشجعهافي بانجول 

 السنغال إلى االنفتاح أمام خبرة ومساهمة الهيئات القضائية والقضاة يدعو - 4

 .في القارة بغية تنظيم المحاكمة

رمته  إلى الدول األعضاء والشركاء الدوليين والمجتمع الدولي بيوجه نداء - 5

من أجل تعبئة كافة الموارد وال سيما الموارد المالية الضرورية إلعداد 

 .وحسن سير هذه المحاكمة

 من المفوضية القيام بالتشاور مع حكومة جمهورية السنغال، بمتابعة يطلب - 6

 .تنفيذ هذا المقرر

 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.158 (VIII) 

  

  مقرر بشأن

  ربط المؤتمر الوزاري األفريقي حول الالمركزية والتنمية

  المحلية بهياكل االتحاد األفريقي،

 ADD) VIII(9 /AU/ASSEMBLY.5الوثيقة 

  

  إن المؤتمر،

  

 بالتقرير عن ربط المؤتمر الوزاري األفريقي حول الالمركزية يحيط علما - 1

  .والتنمية المحلية بهياكل االتحاد األفريقي

 . على دور سياسات الالمركزية في النهوض بالشعوبؤكدي - 2

 . مقترحات المجلس التنفيذي بشأن المسألةيجيز - 3

 األخذ في االعتبار المؤتمر الوزاري األفريقي حول الالمركزية يقرر - 4

والتنمية المحلية في إطار إعادة هيكلة مختلف اللجان الفنية التابعة لالتحاد 

 .األفريقي

 .د األفريقي باتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ هذا المقرر مفوضية االتحايكلف - 5

 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.159 (VIII) 

  

  مقرر بشأن

   أمريكا الجنوبية–قمة أفريقيا 

 VIII(5 /AU/ASSEMBLY(الوثيقة 

  

  إن المؤتمر،

  

 أمريكا الجنوبية المنعقدة في أبوجا، – بالتقرير عن قمة أفريقيا علما يحيط - 1

  .2006 نوفمبر 30-26نيجيريا من 

 . جمهورية نيجيريا االتحادية على تنظيم القمة واستضافتها بنجاحيهنئ - 2

 على المقترح الداعي إلى إجراء مزيد من المشاورات مع رئيسي يوافق - 3

 2007البرازيل وفنزويال ومتابعة اجتماع المراجعة في فنزويال في مارس 

 .لتدعيم نتائج قمة أبوجا

 من المفوضية اتخاذ كافة التدابير الضرورية لدعم هذه العملية بما في يطلب - 4

 الذي يستضيف اجتماع المراجعة ذلك القيام ببعثة تحضيرية لالتصال بالبلد

 .المذكور

 من المفوضية ضمان إطالع الدول األعضاء على ما يستجد من يطلب أيضا - 5

 .تطورات في هذا الشأن

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.160 (VIII) 

  مقرر بشأن

   الصين حول التعاون،–منتدى أفريقيا 

  VIII(7 /AU/ASSEMBLY(الوثيقة 

  

  إن المؤتمر،

  . الصين حول التعاون– بالتقرير عن منتدى أفريقيا يحيط علماً - 1

 . بجمهورية الصين الشعبية على استضافة المنتدىيشيد - 2

 على ويحث، 2009-2007 بإعالن بيجين وخطة عملها يرحب - 3

 . بااللتزامات الواردة فيهاالوفاء التام

 ضرورة قيام المفوضية بدور التنسيق أثناء التحضير لجميع يقرر - 4

 الصين حول التعاون وخالل انعقاد –مؤتمرات قمة منتدى أفريقيا 

 . هذه المؤتمرات ومتابعتها

 إلثيوبيا على ما قدمته من مساهمة بوصفها يعرب عن التقدير - 5

 – سبقت قمة منتدى أفريقيا الرئيس المشارك خالل الفترة التي

 . الصين حول التعاون والتي عقدت مؤخراً

 مصر على القرار الذي صدر بشأن استضافتها للمؤتمر يهنئ - 6

 .  الصين حول التعاون–الوزاري الرابع لعملية منتدى أفريقيا 
 

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.161 (VIII) 

  

  مقرر بشأن

  تقرير المؤتمر االستثنائي لوزراء العلم والتكنولوجيا،

  X(315 /CL.EX(الوثيقة 

  

  إن المؤتمر،

  

 بتوصيات المجلس التنفيذي بشأن تقرير المؤتمر االستثنائي لوزراء علماً يحيط .1

  .العلم والتكنولوجيا

  عام إطالق عملية خلق المجموعات المناصرة2007إعالن عام يرحب ويدعم  .2

 .والمدافعة عن قضايا العلم والتكنولوجيا واالبتكار في أفريقيا

الدول األعضاء على تعزيز األبحاث والتنمية في أفريقيا وصياغة يحث بشدة  .3

استراتيجيات االبتكار من أجل خلق الثروات وتحقيق التنمية االقتصادية من 

ت على األقل من إجمالي الناتج المحلي لالقتصاديا% 1خالل تخصيص 

  كما تم االتفاق على ذلك في مقرر الخرطوم2010الوطنية بحلول عام 

EX.CL/DEC.254 (VIII). 

 .إنشاء المنظمة األفريقية للملكية الفكريةيدعم أيضاً  .4

 الجنوب في مجال - الجنوب والشمال - على الحاجة إلى تعاون الجنوب يشدد  .5

 . ت الدوليةالعلم والتكنولوجيا واالبتكار وتعزيز دوره في الشراكا

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.162 (VIII) 

  

  مقرر بشأن

  تقرير االجتماع الوزاري لمتابعة المؤتمر الثالث والعشرين

   فرنسا،–لرؤساء دول وحكومات أفريقيا 

 ADD) VIII(9 /AU/ASSEMBLY.1الوثيقة 

  

  إن المؤتمر،

 بتقرير االجتماع الوزاري لمتابعة المؤتمر الثالـث والعـشرين          يحيط علماً  - 1

 يناير  16ي عقد في باماكو يوم       فرنسا الذ  –لرؤساء دول وحكومات أفريقيا     

2007 .  

 بالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن اجتمـاع المتابعـة الـوزاري            يرحب - 2

والهادفة إلى تحقيق توقعات الشباب األفريقي وإعادة األمل إليهم وتمكيـنهم           

 .من المساهمة النشطة في تنمية أفريقيا

وحكومـات   بموضوع المؤتمر الرابع والعشرين لرؤساء دول     يحيط علمـاً   - 3

 ". أفريقيا والتوازن في العالم: " فرنسا وهو–أفريقيا 

 EX.CL/DEC.273(VIII) من المفوضية تقديم تقرير عن تنفيذ المقرر         يطلب - 4

الصادر عن الدورة العادية الثامنة للمجلس التنفيذي في الخرطوم، السودان          

 .2006في يناير 

  ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.163 (VIII) 

  

  مقرر بشأن

  ترشيح الجماهيرية العربية الليبية الشعبية

  االشتراكية العظمى لرئاسة الدورة الرابعة والستين

  2009للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام 

  

  إن المؤتمر،

  

 بترشيح الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمـى         يحيط علماً  - 1

  .2009لجمعية العامة لألمم المتحدة لعام لرئاسة الدورة الرابعة والستين ل

 الدول األعضاء في االتحـاد األفريقـي        ويدعو اعتماد هذا الترشيح     يقرر - 2

 .لدعمه ومساندته

 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.164 (VIII) 

  

  مقرر بشأن

  مكان وتاريخ انعقاد

  الدورة العادية التاسعة للمؤتمر

  

  إن المؤتمر،

  

بعرض جمهورية غانا استضافة الدورة العادية التاسعة للمؤتمر في يوليو يرحب  - 1

  . في أكرا2007

 :عقد القمة واجتماعاتها التحضيرية في أكرا، غانا في التواريخ التاليةيقرر  - 2
 

 .رة العادية الرابعة عشرة للجنة الممثلين الدائمينالدو  :2007 يونيو 26–25 •

 الدورة العادية الحادية عشرة للمجلس التنفيذي   :2007 يونيو 28-29 •

 .الدورة العادية التاسعة للمؤتمر   :2007 يوليو 3- 1 •

 ـ



ASSEMBLY/AU/DEC.165 (VIII) 

  

  قرار تقدير لفخامة الزعيم أولوسيجون أوباسانجو

  رئيس جمهورية نيجيريا االتحادية

  

  إن المؤتمر،

 للجهود الجبارة التي بذلها الرئيس أوباسانجو في قيادة شؤون إدراكا منه - 1

 2004بالده وتوجيه االتحاد األفريقي خالل رئاسته له في الفترة من يوليو 

 ،2006إلى ينايـر 

بفخامة الزعيم أولوسيجون أوباسانجو لقيادته النشطة في خاصة يشيد إشادة  - 2

 .سبيل خدمة بالده واإلقليم الفرعي والقارة برمتها

بالرئيس أوباسانجو لمساهمته في تحقيق أهداف االتحاد األفريقي يشيد كذلك  - 3

وخاصة دوره النشط في إدارة عمل لجنة رؤساء الدول والحكومات السبعة 

 ".على طريق الواليات المتحدة األفريقية: التحادحكومة ا"المعنية بـ

 . للرئيس أوباسانجو التوفيق في كل مساعيه المستقبليةيتمنى  - 4

  ـ
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 إعـالن

  الدورة العادية الثامنة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي 

 حول العام الدولي لكرة القدم األفريقية واالحتفال بالعيد الخمسين لالتحاد 

   كحدث أفريقي،2010األفريقي لكرة القدم وإطالق كأس العالم في 

 VIII(2 /AU/ASSEMBLY(الوثيقة 

  

ت االتحاد األفريقي ، المجتمعين في دورتنا العادية رؤساء دول وحكومانحن   

   ،2007 يناير 30 و 29الثامنة بأديس أبابا ، إثيوبيا ، يومي 

  

 بالمقرر الذي اتخذناه خالل قمتنا المنعقدة في الخرطوم، السودان، في إذ نذكّر  

 عاماً دولياً لكرة القدم األفريقية كما اقترحته 2007 بشأن إعالن 2006يناير 

  .جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية

  

بدور الرياضة في تعزيز السالم والتضامن والترابط االجتماعي إذ نعترف و  

  .والتنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة

  

الحاجة إلى تبادل األفكار حول التاريخ الجماعي لكرة القدم في وإذ ندرك   

العيد الخمسين لالتحاد األفريقي لكرة القدم كجزء أفريقيا وأيضا الحاجة إلى االحتفال ب

  .من تقديرنا لمساهمته القيمة في تطوير لعبة كرة القدم في أفريقيا

  

للعرض الذي قدمته جنوب أفريقيا حول التحضيرات وإذ نعرب عن التقدير   

 للمرة األولى في تاريخ القارة والذي يعد 2010التي تتخذ الستضافة كأس العالم 

  .ا حقيقيا بمساهمة أفريقيا في تقدم الرياضة على المستوي العالمياعتراف
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  .  في قارتنا2010التزامنا بضمان نجاح مباريات كأس العالم وإذ نتابع   

  

بدور الرياضة في دعم جهود أفريقيا الرامية إلى تحقيق األهداف وإذ نعترف   

  .اإلنمائية لأللفية

  

  : فإننا بموجب هذا   

 . عاماً دولياً لكرة القدم األفريقية2007 إطالق عام نعلن - 1

 المفوضية القيام بالتعاون مع الدول األعضاء بوضع برنامج أنشطة نكلف - 2

 .لالحتفال بالعام الدولي لكرة القدم األفريقية

 المفوضية بتنظيم المؤتمر ذي الصلة لوزراء الرياضة لتوفير نكلف أيضاً - 3

خاصة باالحتفال بالعام الدولي لكرة القيادة الالزمة لعملية تنظيم األنشطة ال

 .2010القدم األفريقية وكذلك صياغة أنشطة محددة بخصوص كأس العام 

 . االتحاد األفريقي لكرة القدم باالحتفال بعيده الخمسيننهنئ - 4

 كأسا أفريقية حقيقية من 2010التزامنا بجعل كأس العالم لسنة نؤكد مجددا  - 5

حو كامل وملموس في التحضيرات التي خالل تعهد بلداننا باالشتراك على ن

  . 2010تسبق كأس العالم 

بتوفير الدعم الكامل لحكومة جنوب أفريقيا وشعبها في جهودهما نتعهد  - 6

 .  بنجاح وفعالية2010الرامية إلى تنظيم كأس العالم 

االتحاد األفريقي لكرة القدم واالتحاد الدولي لكرة القدم والمجتمع نحث  - 7

دقاء أفريقيا على تقديم الدعم الالزم لجنوب أفريقيا الرياضي الدولي وأص

 .2010في التحضيرات التي تتخذها استعداداً لكأس العالم 

الدول األعضاء على وضع برامج وطنية وتحديد سفراء نحث أيضا  - 8

للرياضة لدي االتحاد األفريقي للعمل عن كثب مع المفوضية على تنفيذ 
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من مفوضية االتحاد األفريقي تعبئة الموارد الالزمة لتنسيق عملية نطلب  - 9

تنفيذ هذا اإلعالن وتعزيز الهياكل الرياضية األفريقية إلعطاء المعني 

 ".الرياضة للجميع"الكامل لبرامج وأنشطة 

من رئيس مفوضية االتحاد األفريقي القيام بالتعاون مع االتحاد أيضا نطلب  -10

األفريقي لكرة القدم واالتحاد الدولي لكرة القدم والشركاء اآلخرين في 

التنمية، بمتابعة تنفيذ أنشطة العام الدولي لكرة القدم األفريقية وتقديم 

 .أنالتقارير إلى المؤتمر عن اإلنجازات التي تتحقق في هذا الش

  ـ
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  إعالن حول مفاوضات

  اتفاقيات الشراكة االقتصادية

  

رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعين في أديس أبابا، نحن   

   ، في الدورة العادية الثامنة لمؤتمرنا،2007 يناير 30 و29إثيوبيا، يومي 

  

بتقرير وتوصيات الدورة االستثنائية الثالثة لمؤتمر االتحاد إذ نحيط علما   

األفريقي لوزراء التجارة حول مفاوضات اتفاقيات الشراكة االقتصادية مع االتحاد 

  .األوروبي

  

  .بإعالناتنا السابقة حول مفاوضات اتفاقيات الشراكة االقتصاديةوإذ نذكّر   

  

بإعالن الخرطوم الصادر عن القمة الخامسة لرؤساء دول إذ نذكّر أيضا و  

ر الكاريبي والمحيط الهادي في الخرطـوم في وحكومات مجموعة دول أفريقيا والبح

  .2006 ديسمبر 8

  

  :بموجب هذا  

 بشأن 2007 يناير 16 إعالن أديس أبابا الوزاري الصادر في نجيز - 1

  .مفاوضات اتفاقيات الشراكة االقتصادية

بجهود وزراء التجارة لالتحاد األفريقي والمفاوضين األفريقيين في نشيد  - 2

فريقيا خالل مفاوضات اتفاقيات الشراكة تعزيز المصالح الجماعية أل

منهم االستمرار في توخي الحذر والثبات خالل ونطلب االقتصادية 

 .المراحل المتبقية من المفاوضات
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من االتحاد األوروبي تمديد الموعد األخير الستكمال المفاوضات بعد نطلب  - 3

  واكتشاف بدائل التفاقيات الشراكة2007الموعد المحدد في ديسمبر 

 .االقتصادية كما تطلبه اتفاقية كوتونو للشراكة

المفوضية األوروبية على االستجابة في الوقت المناسب للمسائل التي نحث  - 4

تقدم إليها من قبل المفاوضين األفريقيين من أجل المساعدة على التعجيل 

 .بالمفاوضات

على ضرورة توافق مفاوضات اتفاقيات الشراكة االقتصادية مع نؤكد  - 5

دابير التي يتخذها المؤتمر لمعالجة مسائل الترشيد وتعدد العضوية وكذلك الت

 . برامج المجموعات االقتصادية اإلقليمية واالتحاد األفريقي

ضرورة أن تكون اتفاقيات الشراكة االقتصادية كما تنص عليه نؤكد مجددا  - 6

تدامة اتفاقية كوتونو للشراكة في المقام األول كوثائق لتعزيز التنمية المس

 .والقضاء على الفقر في أفريقيا

على أن مفاوضات منظمة التجارة العالمية في إطار برنامج عمل نؤكد  - 7

الدوحة تترتب عليها آثار مهمة بالنسبة لمفاوضات اتفاقيات الشراكة 

االقتصادية التي يجب أن تتطابق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ولذلك، 

 .فاوضاتإلى تعاقب مجموعتا المندعو 

  ـ
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  إعـالن حول

  مفاوضات منظمة التجارة العالمية

  

، رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعين خالل الدورة العادية نحن   

  .2007 يناير 30 و29الثامنة لمؤتمرنا في أديس أبابا ، إثيوبيا يومي 

  

 بشأن 2001بقرار المجتمع الدولي الصادر في الدوحة في نوفمبر إذ نذكّر   

صالح واهتمامات البلدان النامية في محور الجولة الجديدة من مفاوضات وضع م

  . منظمة التجارة العالمية

  

التكاليف الباهظة من الموارد المالية والبشرية التي وإذ نأخذ في الحسبان   

   .2001تتكبدها دولنا األعضاء منذ إطالق جولة الدوحة في 

  

  .ت أجندة الدوحة للتنميةبإعالناتنا السابقة حول مفاوضاوإذ نذكر   

  

القرارات التي اتخذها رؤساء دول وحكومات منظومة األمم المتحدة وإذ نعى   

 حول ضرورة التنمية 2005 المنعقدة في نيويورك في سبتمبر 5+ خالل قمة األلفية 

  . وكذلك سبل ووسائل بلوغ هذا الهدف الرئيسي

  

المنعقدة في سانت بيترسبرج بتوصيات قمة مجموعة الثمانية وإذ نذكّر أيضاً   

 والتعهدات التي أعلنتها العناصر الفاعلة التجارية الرئيسية بخصوص 2006في 

  .تحقيق أهداف جولة الدوحة

  



ASSEMBLY/AU/DECL.3 (VIII) 
Page 2 

بتقرير الدورة االستثنائية الثالثة لمؤتمر االتحاد األفريقي وإذ نحيط علماً   

  . 2007  يناير16لوزراء التجارة المنعقدة في أديس أبابا ، إثيوبيا في 

  

  

أن هناك العديد من المسائل التجارية المتسقة التي تعتبر مهمة لتنمية وإذ ندرك   

أفريقيا والتي تتجاوز العالقات الثنائية ويمكن معالجتها على أفضل وجه في إطار 

  .نظام تجارى متعدد األطراف قائم على قواعد

  

ا فشلت جولة الدوحة في  أن أفريقيا ستكون الخاسرة الرئيسية إذوإذ ندرك أيضاً  

الوفاء بالتعهدات اإلنمائية المتضمنة فيها وما لم تؤد إلى تعزيز العالقات المتعددة 

  .األطراف

  

بأن استكمال جولة الدوحة بنجاح مع وضع التنمية في وإذ نعرب عن اقتناعنا   

ي ذلك محورها ، يعتبر أمرا حاسما بالنسبة ألفريقيا في التصدي لتحديات التنمية بما ف

  .تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

  

بعبارات الدعم للتطلعات اإلنمائية ألفريقيا من قبل بعض وإذ نحيط علماً   

  . شركائنا في التنمية

  

  : فإننا بموجب هذا   

وخيبة أملنا لتوقف المفاوضات حول أجندة الدوحة نعرب عن قلقنا البالغ  - 1

ل العناصر الفاعلة الرئيسية للتنمية والذي يرجع على نحو رئيسي إلى فش

في عملية منظمة التجارة العالمية في إبداء المرونة الالزمة في مواقفها 

 . التفاوضية



ASSEMBLY/AU/DECL.3 (VIII) 
Page 3 

 .تأييدنا لنظام تجارى متعدد األطراف قائم على قواعدنؤكد مجددا  - 2

إلى االستئناف الفوري لجولة الدوحة والتعجيل باستكمالها بنجاح مع ندعو  - 3

ة أولوية قصوى كما تم االتفاق عليه في إعالن منظمة منح أبعادها اإلنمائي

 . 2001التجارة العالمية لسنة 

من العناصر الفاعلة الرئيسية في منظمة التجارة العالمية وشركائنا نطلب  - 4

في التنمية المساهمة في بلوغ هذا الهدف من خالل ترجمة عبارات الدعم 

 التنمية في مفاوضات لتنمية أفريقيا إلى التزامات ملموسة موجهة نحو

 .منظمة التجارة العالمية

على ضرورة تحقيق هذه الجولة من المفاوضات لنتائج حقيقية نؤكد مجددا  - 5

فيما يتعلق بالتنمية كما تم التعهد به في إعالن الدوحة وأجندة الدوحة 

 . للتنمية

شركاءنا التجاريين وخاصة العناصر الفاعلة الرئيسية على توفير نحث  - 6

 الالزمة لتمكين البلدان األفريقية من استخدام التجارة كوسيلة المرونة

 . لتعزيز التنمية وتخفيف حدة الفقر والقضاء عليه

على ضرورة تحسين قواعد ومبادئ وآليات التجارة المتعددة  بالتالينؤكد  - 7

 .األطراف وجعلها عملية بالنسبة للبلدان األفريقية وخاصة أقلها نموا

لفني والمساعدات المالية لبناء القدرة على العرض أهمية الدعم انؤكد  - 8

 .وتعزيز التجارة والتنمية في البلدان األفريقية

 بناًء على ذلك، من البلدان األفريقية والمنظمات الدولية تقديم نطلب، - 9

مساهمات حقيقية بتخصيص الموارد الكافية وتقديم المساعدات الفنية 

 . لتحقيق هذه األهدافالمناسبة عن طريق قنوات وآليات فعالة

بوزراء التجارة األفريقيين والمفاوضين التجاريين األفريقيين على نشيد  -10

ثباتهم المستمر في الدفاع عن مصالح أفريقيا خالل مفاوضات منظمة 

 .التجارة العالمية



ASSEMBLY/AU/DECL.3 (VIII) 
Page 4 

موقفنا من أن أي نتائج تسفر عنها الجولة الحالية لمفاوضات نؤكد مجدداً  -11

ة وتخفق في الوفاء على نحو كاف بالتعهدات المتعلقة منظمة التجارة العالمي

بالتنمية كما ترد في أجندة الدوحة للتنمية تعتبر غير مقبولة بالنسبة 

  .ألفريقيا
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  إعالن أديس أبابا

  بشأن تغير المناخ والتنمية في أفريقيا

  

، رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعين في الـدورة العاديـة            نحن

  ؛2007 يناير 30 إلى 29الثامنة لمؤتمرنا بأديس أبابا، أثيوبيا، من 

يـسي  بالتزامنا بالمبادئ واألهداف المنصوص عليها في القـانون التأس        إذ نذكّر   

  لالتحاد األفريقي وبرنامج النيباد الخاص به؛

 حـول   1992بهدف ومبادئ االتفاقية اإلطار لألمم المتحدة لعام        وإذ نذكّر أيضاً    

  تغير المناخ والتزاماتها؛

 وتفعيلـه الكامـل     2005 فبرايـر    16بسريان بروتوكول كيوتو في     وإذ نرحب   

  ؛ 2005باتفاقات مراكش المعتمدة بمونتريال في ديسمبر 

ـ    وإذ نرحب أيضاً      حول أفريقيا، تغير المنـاخ،      8ببيان جلين ايجلز لمجموعة ال

  : الطاقة والتنمية المستدامة والتزاماته بشأن

  .إنشاء مراكز إقليمية كاملة التشغيل لمسائل المناخ في أفريقيا •

 .تحسين إدارة مخاطر المناخ داخل منظمات إنمائية متعددة األطراف وثنائية •

لدول النامية في بناء قدرتها على التكيف مع التغير في المناخ خالل            مساعدة ا  •

 .قمة مراجعة األلفية بنيويورك

بأن التغير في المناخ من الممكن أن يشكل خطراً على مستقبل رفاهيـة             وإذ نعترف   

  االقتصادي في أفريقيا؛-السكان، واألنظمة البيئية والتقدم االجتماعي

فريقي وأنظمة اإلنتاج أمام تغيـر المنـاخ وتقلباتـه           ضعف االقتصاد األ   وإذ ندرك 

  وضعف قدرات القارة على الحد من أثاره واالستجابة له؛

بنتائج االجتماعات الوزارية حول خفض خطر الكوارث، والتي أقـرت          وإذ نرحب   

  برنامج عمل لتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية األفريقية للحد من خطر الكوارث؛
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 تعزيز اإلجراءات المتخذة لتخفيف آثـار انبعاثـات الغـازات           أنه يجب وإذ نالحظ   

المسببة لالحتباس الحراري لمكافحة التغير المناخي، وفقاً لمبدأ أساس التمييـز وأن            

  تتخذ التدابير العاجلة على وجه االستعجال لتحقيق تقدم في إجراءات التكيف؛

  :نتعهد بموجب هذا بما يلي

م تقم بذلك بعد، علـى أن تـصّدق علـى     الدول التي لاالستمرار في حـث    - 1

  .بروتوكول كيوتو

القدرات وتعزيز المشاركة الفعالة للبلدان األفريقية فـي المفاوضـات          بناء   - 2

بشأن مستقبل عمليتي االتفاقية اإلطار لألمم المتحدة حول عمليتي التغير في           

 .المناخ وبروتوكول كيوتو

م والتكنولوجيا فـي جمـع       األموال الكافية وتعزيز ودعم تطبيق العل      توفير - 3

المعلومات عن المنـاخ، وتحليلهـا وتـوفير معلومـات اإلنـذار المبكـر              

 .واالتصاالت الالزمة في حينها

 التغير المناخي واستراتيجيات التكيف مع التغير المناخي في السياسات          دمج - 4

 .والبرامج واألنشطة الوطنية واإلقليمية الفرعية للتنمية

ما بين صناع السياسات والقرارات والمجتمع المدني      بزيادة الوعي في   القيـام  - 5

من أجل ضمان أخذ االعتبارات المتعلقة بالتغير المناخي في الحسبان ضمن           

 .جميع مبادرات التنمية المستدامة

 بالدعوة إلى تنظيم آليات تمويل الصندوق العالمي للبيئـة لتـشمل            التعجيل - 6

ارد مـن أجـل     فهرس التعرض للمخاطر في صيغة إطار تخصيص المـو        

تسهيل حصول البلدان األفريقية على الموارد المالية من المرفـق العـالمي            

 .للبيئة والبحث عن موارد وآليات مالية أخرى لدعم برامج التكيف األفريقية

 وتقوية التعاون بين خدمات األرصاد الجوية والخدمات الهيدرولوجية         تعزيز - 7

جموعـات االقتـصادية اإلقليميـة      الوطنية والمراكز المناخية اإلقليمية والم    

 .والمؤسسات حول المسائل المتعلقة بالتغييرات والتقلبات المناخية
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 مراكز التميز اإلقليمية واإلقليمية الفرعية األفريقية الحالية لمعالجـة          تعزيز - 8

التغييرات والتقلبات المناخيـة وكـذلك لتحديـد أدوات صـنع القـرارات             

 .بخصوص التطبيقات المناخية

أو تعزيز األبحاث والتنمية في مجال التغير المناخي فـي أفريقيـا            /و وضع - 9

وخاصة في مجال الطاقة المتجددة والحراجة والزراعة لزيادة قدرة القـارة           

 .على التكيف مع التغير المناخي

 على نقل التكنولوجيات المناخية ذات الصلة داخل البلدان الناميـة           التشجيع -10

 . المتعلقة بحقوق الملكية الفكريةوفيما بينها والتصدي للتحديات

 البلدان المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتخفيف آثـار التغيـر    دعوة -11

" بالبلدان التي تعاني من التلوث    "المناخي بما في ذلك تنفيذ المبادئ المتعلقة        

كما تنص عليـه اتفاقيـة األمـم        " المسؤوليات القائمة على أساس التمييز    "و

طار حول التغير المناخي وإقرار تخفيضات أكبر فـي انبعـاث           المتحدة اإل 

الغازات المسببة لالحتباس الحراري وشـروط تجاريـة أفـضل بـشأن            

 .المستحقات المتعلقة بانبعاث الغازات

 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي إلى التشاور مع المؤتمر الـوزاري           دعوة -12

ورية لمتابعة تنفيذ هـذا     األفريقي حول البيئة من أجل إنشاء اآلليات الضر       

اإلعالن بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا وبنك التنميـة           

األفريقي وتقييم التقدم المحرز نحو بلوغ أهدافه وتقديم التقارير المناسبة في           

  .هذا الشأن إلى القمة مرتين في السنة

 ـ
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 إعالن أديس أبابا

  حول العلم والتكنولوجيا والبحث العلمي

 من أجل التنمية
 

 رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعين في الدورة نحن،

  ،2007 يناير 30-29العادية الثامنة لمؤتمرنا في أديس أبابا، إثيوبيا من 

  

لقانون التأسيسي  التزامنا بالمبادئ واألهداف الواردة في اإذ نؤكد مجدداً

لالتحاد األفريقي وهدفنا المشترك في تعزيز تنمية قارتنا وذلك بتشجيع البحث 

  في جميع المجاالت وخاصة مجالي العلم والتكنولوجيا،

  

عن تصميمنا على اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتقوية وإذا نعرب 

داء مهامها على مؤسساتنا المشتركة وتزويدها بالموارد الالزمة لتمكينها من أ

   نحو فعال،

  

  التزام األلفية الذي أعلناه لتحقيق التنمية المستدامة لقارتنا، وإذ نستذكر 

  

على أن الشعوب األفريقية هي أكثر تصميما اآلن أكثر وإذ نعيد التأكيد 

من أي وقت مضى على القضاء على الفقر ومكافحة األمراض وتحسين 

  راعي وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، الصحة العامة وزيادة اإلنتاج الز

  

أن تحقيق هذه األهداف يتوقف على قدرة بلداننا على تسخير وإذ ندرك 

العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية وعلى االستثمار المتزايد والمستدام في العلم 

  والتكنولوجيا واالبتكار، 
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فريقية لتمكينها من القيام بالحاجة إلى بناء وتقوية المؤسسات األوإذ نقر 

بمزيد من البحث العلمي الذي يمكن استخدام نتائجه لحل مشاكلنا االجتماعية 

  والبيئية واإلسهام في التنمية االجتماعية واالقتصادية،

  

) 2015- 2006( قرار إعالن العقد الثاني للتعليم في أفريقيا إذ نستذكرو

  واعتماد إطار خطة العمل للعقد،

  

الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية مثل اليونسكو في مجالي بوإذ نقر 

  العلم والتكنولوجيا،

  

  :نتعهد بما يلي

 عدد أكبر من الشباب األفريقيين على متابعة تشجيع •

دراساتهم في مجاالت العلم والتكنولوجيا والهندسة ودعوة 

الدول األعضاء إلى إيالء عناية خاصة لتدريس العلم 

 .والتكنولوجيا

 أنشطة البحث واالبتكار والقدرات البشرية زيز ودعمتع •

 .والمؤسسية الالزمة

 الدقيق في أفريقيا لألخالقيات في  من أجل التطبيقالسعي •

مجال العلوم بغية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية 

عبر القارة ومنع كل الممارسات التي تضر بالمواطنين 

 .األفريقيين
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ت األفريقية وتنشيطها وكذلك  تعزيز دور الجامعاضمان •

مؤسسات التعليم العالي واألبحاث العلمية األفريقية 

 للعلم األخرى حتى تضطلع بدور فعال كمراكز

والتكنولوجيا والهندسة والتنمية وتساهم في الفهم العام 

 .للعلم والتكنولوجيا

 - وتعزيز التعاون اإلقليمي وتعاون الجنوبتشجيع •

 . في مجالي العلم والتكنولوجيا الجنوب-الجنوب والشمال

 تمويل البرامج الوطنية واإلقليمية والقارية للعلم زيادة •

والتكنولوجيا ودعم إنشاء مراكز التميز الوطنية 

 .واإلقليمية في مجالي العلم والتكنولوجيا
 

 باليونسكو والمنظمات الثنائية والمتعددة األطراف األخرى دعم الدول نهيب

ات االقتصادية اإلقليمية واالتحاد األفريقي لتنفيذ مقرر القمة األعضاء والمجموع

  .بشأن العلم والتكنولوجيا

  ـ
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  إعالن حول

  األلفية اإلثيوبية

  

 رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعين في الدورة العاديـة           نحن،  

 30-29الثامنة لمؤتمرنا في أديس أبابا، جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية، من           

  ، 2007يناير 

  

 اإلثيوبيـة    بالعرض الذي قدمته الحكومة اإلثيوبية حول األلفيـة        إذ نحيط علماً    

  ، 2007 سبتمبر 12التي يتم االحتفال بها في 

  

 بالدعوة التي وجهها الشعب اإلثيوبي لجميـع أشـقائه          وإذ نعترف مع التقدير     

وشقيقاته من أجل احتواء األلفية كمناسبة أفريقية حقيقية واالنضمام إليه في االحتفـال             

  بها،

  

ستغالل هذه المناسبة كفرصـة      إلى التزام الشعب اإلثيوبي با     وإذ نشير بارتياح    

فريدة لتأكيد تصميمه الجماعي على تحقيق الفرق في كفاحه ضد الفقر وتوسيع نطاق             

  الديمقراطية والحكم الرشيد،

  

 بالتعاون الذي بدأ بالفعل بين مفوضية االتحاد األفريقي والمجلـس           وإذ نرحب   

  الوطني لالحتفال باأللفية اإلثيوبية،
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عضاء في االتحاد األفريقي والمجموعـات االقتـصادية         جميع الدول األ   نناشد  

اإلقليمية تقديم الدعم لالحتفال بنجاح بهذه المناسبة األفريقية الفريدة أال وهي األلفيـة             

  .اإلثيوبية

 ـ
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