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 مقرر
 بشأن تنفيذ الميثاق األفريقي لإلحصاء

 ،اإلحصاءات في أفريقيا واستراتيجية مواءمة
 IV)(XX EX.CL/806 وثيقةال

 إن المؤتمر:

الدوؿ التي  يدعوو ،البمداف التي وقعت وصدقت عمى الميثاؽ األفريقي لئلحصاءب يشيد .1
 في أسرع وقت ممكف؛ ، إلى القياـ بذلؾبعد تصدؽ عميولـ لـ توقع و 

مع مبادئ  تخصيص الموارد الكافية إلنتاج واستخداـ اإلحصاءات تمشياً عمى  يعقد العزم .2
 ء؛الميثاؽ األفريقي لئلحصا

بشأف إنشاء  2012 الصادر في يوليوASSEMBLY/AU/DEC.424(XIX) رره قبميذكر  .3
المركز األفريقي لمتدريب اإلحصائي، بما في ذلؾ استراتيجية مواءمة المبادرات التدريبية 

 ؛مواءمة اإلحصاءات في أفريقيال

عمى العرض المقدـ مف جميورية كوت ديفوار استضافة مركز التدريب الذي  وافقي .4
ويعرب عن ( مفنوف التطبيقيةيت بوانيو لفيميكس ىوفويسيكوف مقره في ياموسوكرو )معيد 

 توفير المرافؽ والمعدات الكافية إلنشائو؛بالتزاميا عمى لكوت ديفوار  امتنانو

البنؾ األفريقي لمتنمية والمؤسسة المجنة االقتصادية ألفريقيا و مفوضية و المف  طمبي .5
اتخاذ التدابير البلزمة إلنشاء ، كوت ديفواربالتعاوف مع حكومة  األفريقية لبناء القدرات،

 واستضافة المركز؛ 

- 
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 مقرر
 بشأن تقرير االجتماع العادي السابع لمجنة االتحاد األفريقي

 الفنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسالمة واألمن،
 ASSEMBLY/AU/4 (XXII)الوثيقة 

 
 إّن المؤتمر:

 
بشأف إنشاء القدرة األفريقية عمى  [ASSEMBLY/AU/DEC.489(XXI)]مقرره  يستحضر -1

 االستجابة المباشرة لؤلزمات؛
بتدابير المتابعة التي اتخذتيا المفوضية ال سيما تشكيؿ مجموعة خبراء مستقميف يرحب  -2

لتقييـ القوة األفريقية الجاىزة وقدرتيا عمى االنتشار السريع، وكذلؾ إعداد االقتراحات 
 األفريقية عمى االستجابة المباشرة لؤلزمات؛لتنفيذ القدرة 

االجتماع العادي السابع لمجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة المعنية  إعبلف جيزي -3
، إلى جانب 2014يناير  14بالدفاع والسبلمة واألمف في أديس أبابا، إثيوبيا يوـ 

ألمف والخبراء المنعقدة االجتماعات التحضيرية لقادة األركاف ورؤساء أقساـ السبلمة وا
 ؛2014يناير  12و 11و 10في 

الدورة العادية القادمة  إلى اإلعبلفىذا مف رئيسة المفوضية تقديـ تقرير عف تنفيذ  يطمب -4
 .2014يوليو يونيو/في لممؤتمر والمقرر عقدىا 

- 
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 مقرر
 ،بشأن تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في أفريقيا

 ASSEMBLY/AU/8(XXII) الوثيقة
 

 إّن المؤتمر:
مقرر الدورة العادية الحادية والعشريف لمؤتمر االتحاد األفريقي المنعقدة في يستحضر  .1

بشأف الحاجة إلى تعزيز القيادة األفريقية لعممية  2013أديس أبابا، إثيوبيا في مايو 
 األمـ المتحدة لمكافحة التصحر؛ اتفاقية

بيا عمى استضافتيا بنجاح الدورة الحادية عشرة لمؤتمر حكومة جميورية نامي يينئ .2
، وعمى تولييا 2013األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر في سبتمبر 

 رئاسة االتفاقية لمعاميف المقبميف؛
خبلؿ الدورة الحادية عشرة لمؤتمر  مفوضية والشركاء لمجيود المبذولةالعمى  يثني .3

إعبلف  ويجيزمف أجؿ إبراز أىمية دور أفريقيا،  ويندىوؾ، ناميبيااألطراؼ المنعقدة في 
 ناميب المعتمد خبلؿ ىذا المؤتمر؛

مكافحة مف أجؿ تنفيذ اتفاقية األمـ المتحدة  دعـل بإعبلف ناميب التزامنا من جديد ؤكدي .4
التصحر في أفريقيا بغية التصدي لتدىور األراضي والتصحر وفقداف التنوع البيولوجي 

 ر الجفاؼ، وتعزيز التنمية المستدامة في القارة؛وآثا
ستقوـ تشكيؿ فريؽ عمؿ أفريقي معني بالتصحر واإلدارة المستدامة لؤلراضي يجيز  .5

 إلى عقد اجتماعو؛ بالدعوة المفوضية 
مف المفوضية مراجعة آلية التنسيؽ األفريقية الحالية مف أجؿ تعزيزىا وتحسيف  يطمب .6

 يات اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر في أفريقيا؛المشاركة األفريقية في عمم
مف المفوضية دعـ المجموعات االقتصادية اإلقميمية والدوؿ األعضاء يطمب أيضا  .7

بالتعاوف مع الشركاء، في مراجعة برنامج العمؿ اإلقميمي لمكافحة التصحر في أفريقيا 
 ؛حدةالعشرية التفاقية األمـ المت ومواءمتو مع االستراتيجية
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مشروع بحث ترشيد وتعزيز وحداتيا المتخصصة، ال سيما  أيضاً مف المفوضية  يطمب .8
ؼ، مف أجؿ ووحدة تغير المناخ والتكيّ  الغذائية في المناطؽ شبو القاحمة حبوبوتطوير ال

ضماف الصرامة والفعالية في توفير المنياج الضروري لمتوجيو وتقاسـ الخبرات والتنسيؽ 
 ميز األفريقية الحالية المعنية بالتصحر.فيما بيف مراكز الت

- 
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 مقرر
 بشأن التقرير المرحمي لممفوضية عن تنفيذ المقررات

 المتعمقة بالمحكمة الجنائية الدولية،
 ASSEMBLY/AU/13 (XXII)الوثيقة 

 
 :إن المؤتمر

بالتقرير المرحمي لممفوضية عف تنفيذ المقررات الصادرة عف المؤتمر بشأف  يحيط عمًما .1
  ؛التوصيات الواردة فيو ويجيز حكمة الجنائية الدوليةالم

بمكافحة اإلفبلت مف العقاب ودولو األعضاء  بلتحاد األفريقيل الراسخ تزاـلاال ريكرّ  .2
وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانوف والحكـ الرشيد في جميع أرجاء القارة بما يتفؽ مع 

 القانوف التأسيسي لبلتحاد األفريقي؛
األطراؼ في نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية عمى ؿ األعضاء بالدو يشيد  .3

وحدة العمؿ التي أظيروىا خبلؿ مؤتمر الدوؿ األطراؼ المنعقد مؤخرا في الىاي في 
 ؛2013نوفمبر 

الدوؿ األعضاء في مجمس األمف لؤلمـ المتحدة التي دعمت طمب كينيا واالتحاد يشكر  .4
المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس ونائب اتخذتيا التي  راءاتاإلجإرجاء شأف األفريقي ب

 ؛األساسي لممحكمة الجنائية الدولية مف نظاـ روما 16رئيس جميورية كينيا طبقا لممادة 
أعضاء فريؽ االتصاؿ والمجموعة األفريقية في نيويورؾ عمى عمميا دعما يشكر أيضا  .5

 لمطمب األفريقي؛
طمب الذي قدمتو كينيا إلى مجمس األمف لؤلمـ المتحدة في أف ال يعرب عن خيبة أممو .6

وأيده االتحاد األفريقي إلرجاء اإلجراءات التي ُاتخذت ضد رئيس ونائب رئيس جميورية 
مف نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية المتعمقة بتأجيؿ  16كينيا وفقا لممادة 

 تـ البت فيو حتى اآلف؛قضايا مف قبؿ مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ، لـ ي
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عف عميؽ خيبة أممو في أف الطمب الذي قدمو االتحاد األفريقي إلى مجمس  يعرب أيضا .7
األمف لؤلمـ المتحدة إلرجاء اإلجراءات التي ُاتخذت ضد رئيس جميورية السوداف وفًقا 

ف مف نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية المتعمقة بتأجيؿ قضايا م 16لممادة 
 قبؿ مجمس األمف لؤلمـ المتحدة لـ يتـ البت فييا حتى اآلف؛

 عمى مبلئـ وفي الوقت المناسب بردمجمس األمف لؤلمـ المتحدة  قياـعمى ضرورة يؤكد  .8
مف نظاـ روما  16لطمبات المقدمة مف االتحاد األفريقي بشأف التأجيؿ وفًقا لممادة ا

ة تجنبا لمشعور بعدـ االىتماـ بالقارة مف ميثاؽ األمـ المتحد 7األساسي بموجب الفصؿ 
 برمتيا؛

االتحاد األفريقي والدوؿ األعضاء فيو، وخاصة الدوؿ األفريقية األطراؼ في يقرر أن  .9
نظاـ روما األساسي تحتفظ بالحؽ في اتخاذ المزيد مف القرارات أو االجراءات التي قد 

كرامة وسيادة القارة  تكوف ضرورية لحفظ وصوف السمـ واألمف واالستقرار، فضبل عف
 وسبلمة أراضييا؛

بنتائج الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدوؿ األطراؼ في نظاـ روما األساسي  يحيط عمًما .10
خاص حوؿ "توجيو التيمة ضد جزء بإدراج ويرحب المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، 

مـ واالستقرار رؤساء دوؿ وحكومات حالييف وما يترتب عمى ذلؾ مف عواقب عمى الس
مف قواعد  134مادة والمصالحة" في جدوؿ أعمالو وكذلؾ التعديبلت التي أدخمت عمى ال

 اإلجراءات وحجة المحكمة الجنائية الدولية في ىذا الشأف؛
بالمقرر الصادر عف الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدوؿ األطراؼ الذي يحيط عمما أيًضا  .11

ت إلى مواصمة بحثو لمتعديبلت عمى نظاـ روما يدعو فريؽ عممو المعني بالتعديبل
األساسي المقدمة قبؿ مؤتمر االستعراض وتمؾ التي قدمت عقب مقرر القمة االستثنائية 

الدوؿ األفريقية األطراؼ  جميعويدعو  2013أكتوبر  12لبلتحاد األفريقي المنعقدة في 
 روما األساسي؛مف نظاـ  27و 16إلى تأييد التعديبلت المقترحة عمى المادتيف 

 يقرر ما يمي: .12
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ضرورة امتثاؿ الدوؿ األفريقية لمقررات االتحاد األفريقي بشأف المحكمة الجنائية  (1)
يتـ بحث المقترحات األفريقية الخاصة حتى الدولية ومواصمة التحدث بصوت واحد 

مف نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية  27و 16تعديبلت عمى المادتيف البإدخاؿ 
ة مف قبؿ فريؽ عمؿ مؤتمر الدوؿ األطراؼ المعني بالتعديبلت وكذلؾ مف قبؿ الدولي

 الدورات القادمة لمؤتمر الدوؿ األطراؼ في نظاـ روما األساسي؛
الدوؿ األعضاء لضماف التزاميا بالمواقؼ المتفؽ قياـ جميع ىناؾ حاجة ماسة ل (2)

 اد األفريقي؛ عمييا عموما وفقا اللتزاماتيا بموجب القانوف التأسيسي لبلتح
ضرورة قياـ مجموعة الدوؿ األفريقية األطراؼ في نيو يورؾ واألعضاء األفريقية في  (3)

ىيئة مكتب مؤتمر الدوؿ األطراؼ بمتابعة تنفيذ مختمؼ المقررات الصادرة عف 
المؤتمر بشأف المحكمة الجنائية بالتعاوف مع المفوضية و ضماف بحث ومعالجة 

ريقية بشكؿ صحيح مف قبؿ مؤتمر الدوؿ األطراؼ المقترحات واالىتمامات األف
 عف اإلجراءات المتخذة إلى المؤتمر مف خبلؿ المفوضية؛ منتظمة ريراوتقديـ تق

ف توسيع الوالية القضائية لممحكمة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب مقرره بشأيستحضر  .13
بالتعاوف مع جميع مف المفوضية ، يطمب لممحاكمة عمى الجرائـ الدولية في القارة؛ و

، التعجيؿ بالعممية بغية رفع تقرير بيذا الشأف إلى المؤتمر في يونيو أصحاب المصمحة
 ؛ 2014

مف المفوضية تقديـ تقرير عف آخر التطورات في المسألة التي تكتسي أىمية يطمب أيضا  .14
دىا في بالنسبة ألفريقيا إلى المؤتمر، خبلؿ دورتو العادية الرابعة والعشريف المقرر عق

 .2015يناير 
- 
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 مقرر
 ،الرضع يات واألطفالصحة األم في مجالبشأن التقدم المحرز 
 /ASSEMBLY/AU(XXII) 15الوثيقة 

 إن المؤتمر:
في  الرضع واألطفاؿاألميات صحة وضع عف  2013لعاـ  السنوي لتقريربا يحيط عمما .1

المنعقد في أفريقيا  عالرض ؿاطفواأل ياتصحة األمحوؿ وتقرير المؤتمر الدولي  أفريقيا
لتوصيات إلى جانب ا 2013أغسطس  3إلى  1مف  ، جنوب أفريقيا،جر يفي جوىانسب

 ؛ماوخطة العمؿ الواردة فيي
األميات صحة وضع عف  2013لعاـ السنوي  التوصيات الواردة في التقريريجيز .2

ف التي يمك وفياتالرامية إلى وضع حد لموخطة العمؿ  في أفريقيا الرضع واألطفاؿ
 ؛الرضع ؤلميات واألطفاؿل تجنبيا

 عمؿ عمى المستوى الوطني؛البالتنفيذ الفعاؿ لمتوصيات وخطة  متزمي .3
اآلخريف اإلنمائييف شركاء المفوضية بالتعاوف مع منظومة األمـ المتحدة و المف  يطمب .4

 تسييؿ تنفيذ التوصيات وخطة العمؿ؛
عف مؿ في تقريرىا السنوي يذ خطة العتقرير عف تنفدمج المفوضية المف  يطمب أيضا .5

 ؛في أفريقيا الرضع ؿاطفواأل ياتوضع صحة األم
أو  مساىماتبالمفوضية بشأف إنشاء جائزة سنوية لبلعتراؼ ال ةتوصية رئيس يجيز .6

وفيات التي وضع حد لمؤلفراد والمنظمات والحكومات في أفريقيا نحو لكبيرة األعماؿ ال
 ؛يتيـ عف تعزيز بقائيـ ورفاىفضبل الرضع األطفاؿو ؤلميات ليمكف تجنبيا 

 يطمبو ،فريكا" تكريما لميراـ ماكيباماما آ جائزة" أف تكوف تسمية الجائزة السنوية قرري .7
 تقديـ الجائزة. مفوضية تنسيؽ عمميةالمف 

- 
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 مقرر
 بشأن تقرير المجنة الفرعية لمتعاون المتعدد األطراف لمجنة الممثمين الدائمين

 الستراتيجيةبخصوص شراكات أفريقيا ا
 

 ؤتمر:إن الم
 ا:أفريقيالقمة الخامسة لمؤتمر طوكيو الدولي لتنمية ب فيما يتعمق

نجاح استضافة القمة ى معلشعب وحكومة الياباف يعرب عن امتنانو العميق وتقديره  -1
 1المنعقد في يوكوىاما، الياباف، مف ا فريقيأ تنمية حوؿ الخامسة لمؤتمر طوكيو الدولي 

 ؛2013يونيو  3إلى 
تنمية  ؿحو إعبلف يوكوىاما وخطة عمؿ الدورة الخامسة لمؤتمر طوكيو الدولي يجيز  -2

ا، أفريقي تنمية ؿحو ، المذيف اعتمدتيما القمة الخامسة لمؤتمر طوكيو الدولي اأفريقي
ف بالتعاوف مع المنظمي، ضماف التنفيذ الكامؿ لخطة العمؿ المفوضية مف ويطمب

 ؛حةالمشاركيف وسائر أصحاب المصم
، 2014بعرض جميورية الكاميروف استضافة اجتماع التيكاد الوزاري في مايو  يرحب -3

مف المفوضية، بالتعاوف مع لجنة الممثميف الدائميف والبمد المضيؼ، القياـ  يطمبو
 يرات البلزمة لعقد االجتماع بنجاح؛بجميع التحض

مر طوكيو الدولي التناوب في استضافة آليات متابعة مؤت أباعتماد مبدأيضا يرحب  -4
رئيسة المفوضية إجراء  مف ويطمب، بما في ذلؾ القمة، اأفريقي تنمية ؿحو الخامس 

المضيؼ لمقمة  البمدمشاورات مع الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي بغية تحديد ال
 ؛2018المقرر عقدىا في أفريقيا في ا أفريقي تنمية ؿحو السادسة لمؤتمر طوكيو الدولي 

 
 :القمة األفريقية العربية الثالثةب قفيما يتعم

لسمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، أمير دولة امتنانو وتقديره عميق يعرب عن  -5
حفاوة االستقباؿ وكـر الضيافة المذيف لقيتيما ى معالكويت وشعب وحكومة دولة الكويت 
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دينة الكويت، الكويت، المنعقدة في م القمة األفريقية العربية الثالثة مشاركة فيلاالوفود 
 ؛2013نوفمبر  20و  19يومي 

لسمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، امتنانو وتقديره عميق يعرب أيضًا عن  -6
البمداف األفريقية مبادرتو السخية المعمنة خبلؿ القمة لمنح ى معأمير دولة الكويت 

ف مالخمس المقبمة، ، خبلؿ السنوات بشروط ميسرة مميار دوالر أمريكيقدرىا  اً قروض
طريؽ الصندوؽ الكويتي لمتنمية االقتصادية العربية وكذلؾ تمويؿ االستثمار وتأمينو في 

مميار دوالر أمريكي، مف خبلؿ قيمتو بمبمغ أفريقيا، مع التأكيد عمى البنية التحتية، 
 التعاوف والتنسيؽ مع البنؾ الدولي والمؤسسات الدولية األخرى؛ 

( دوالر أمريكي، تخصصيا دولة الكويت، 1سنوية قدرىا مميوف ) بإنشاء جائزةيرحب  -7
ث اإلنمائية في أفريقيا، تحت رعاية و ذكرى المرحـو الدكتور عبد الرحمف السميط لمبحل

 مؤسسات التنمية العممية الكويتية؛
 ويطمبالقمة األفريقية العربية الثالثة عف  صادرةإعبلف الكويت والقرارات الثمانية اليجيز  -8

لجامعة الدوؿ  العامةاألمانة لجنة الممثميف الدائميف، المفوضية القياـ، بالتعاوف مع  فم
اتخاذ إجراءات عممية لترجمة نتائج العربية، ودولة الكويت وسائر أصحاب المصمحة، 

 ؛ممموسةإجراءات القمة إلى 
بعة في القمة األفريقية العربية الرا جميورية غينيا االستوائية استضافة بعرضيرحب  -9

بغية غينيا االستوائية مشاورات مع  إجراءرئيسة المفوضية  مف ويطمب ،ويجيزه 2016
 تحديد المواعيد الدقيقة لمقمة األفريقية العربية الرابعة؛

- 
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 تنفيذو مقرر بشأن اعتماد 
 االستراتيجية األفريقية المتكاممة لمبحار والمحيطات

 (،0202)إستراتيجية آيم  0202في أفق سنة 
 ASSEMBLY/AU/16(XXII)ADD.1الوثيقة 

 

 :إن المؤتمر
االقتصادية ستراتيجية لمبحار والمحيطات في التنمية إلعمى األىمية ا يؤكد مجّددا .1

 واالجتماعية ألفريقيا؛

بإعبلف االحتفاؿ بالذكرى الخمسيف لتأسيس منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد  يذّكر .2
دوؿ والحكومات عف التزاميـ بالمحافظة عمى األفريقي الذي عبر مف خبللو رؤساء ال

المجاالت البحرية والموارد البحرية وحمايتيا واستخداميا لصالح القارة األفريقية وشعوبيا 
 مستداـ؛بيدؼ تحقيؽ األمف الغذائي ال

اعتمدتو الدورة صادر عف ال ASSEMBLY/AU/DEC.252 (XIII)أيضا بالمقرر  يذّكر .3
 ،سرتفي  2009مر االتحاد األفريقي المنعقدة في شير يوليو العادية الثالثة عشرة لمؤت

ليبيا، التي أعرب المؤتمر خبلليا عف بالغ انشغالو بتفشي حالة انعداـ األمف في المجاؿ 
البحري األفريقي، وأشاد بما اتخذتو مفوضية االتحاد األفريقي مف مبادرات بيدؼ إعداد 

بالمجاؿ البحري التحديات والفرص المرتبطة  مواجيةترمي إلى اممة ومتسقة ستراتيجية شإ
 في أفريقيا؛

الصادر عف   [ASSEMBLY/AU/DEC.294 (XV)] رقـ بالمقرر ،يذّكر عالوة عمى ذلك .4
 ،كمباالفي   2010الدورة العادية الخامسة عشرة لممؤتمر المنعقدة في شير يوليو 

لمفوضية في ىذا االتجاه، والذي أكد المؤتمر بموجبو دعمو لمجيود التي تبذليا ا أوغندا
 ممة إلدارة المجاؿ البحري لمقارة؛ستراتيجية بحرية متكاإبما في ذلؾ إعداد 

الجتماع مجمس السمـ واألمف لبلتحاد األفريقي  387بالبياف رقـ  يذّكر في النياية .5
الذي أجاز المجمس و في أديس أبابا عمى المستوى الوزاري ،   2013يوليو  29المنعقد 
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إلعبلف الرسمي لرؤساء دوؿ وحكومات المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب بموجبو ا
أفريقيا، والمجموعة االقتصادية لدوؿ وسط أفريقيا، ولجنة خميج غينيا حوؿ السبلمة 

 25و 24الكاميروف يومي  ،واألمف في المجاؿ البحري والمعمف عنو خبلؿ قمة ياوندي
" 2050"استراتيجية آيـ  توخاهكما ت، اقتصاد المحيطات الزرقاء، وقدـ 2013يونيو 

 لنيضة أفريقيا"؛ باعتباره "الحدود الجديدة

المؤتمر الثاني لموزراء  عف 2012ديسمبر  6في  صادرإعبلف أديس ال يجيز .6
ستراتيجية إاألفريقييف المكمفيف بشؤوف البحار، الذي اعتمد الوزراء بموجبو ىذا اإلعبلف "

 خطة عمؿ تفعيميا؛" ، 2050آيـ 

بأىمية المحيطات والبحار األفريقية بالنسبة لمتنمية المستدامة لمقارة وبالمكانة  يقرّ  .7
وصياغة األىداؼ اإلنمائية  2015اليامة التي تحتميا في أجندة التنمية لما بعد 

 المستدامة؛

 "؛2050عمؿ تنفيذ "إستراتيجية آيـ اعتماد خطة يقـّرر  .8

 25األفريقي لمبحار والمحيطات" و "العقد 2025-2015اعتبار العقد  أيضا يقـّرر .9
 يـو األفريقي لمبحار والمحيطات"؛يوليو "ال

، عمى مستوى البمداف، إلأف ىذه ايؤكد عمى  .10 تعاوف بيف الستراتيجية البحرية تستمـز
التحديات والفرص المتصمة بالمجاؿ البحري وتعزيز التعاوف مواجية المؤسسات مف أجؿ 

 اإلقميمي الفرعي. ف التعاو العابر لمحدود الوطنية، و 

عمى ضرورة إقامة شراكات إستراتيجية مف شأنيا دعـ المبادرات المتصمة  يؤكد كذلك .11
 ؛ستراتيجيةالبتنفيذ ىذه ا

المفوضية تسييؿ إنشاء فريؽ عمؿ استراتيجي إلعداد التفاصيؿ الفنية مف  طمبي .12
صة طبقًا لبلتفاقيات لممنطقة البحرية الواحدة الخال 2050لمتنفيذ المبكر الستراتيجية آيـ 

 والقوانيف البحرية الدولية؛

الخالصة عمى أىمية تعزيز قدرات الدوؿ األعضاء إلدارة مناطقيا االقتصادية يشّدد  .13
  المناطؽ البحرية الخالصة الموحدة؛ نحو تنفيذ عنصرا أساسيا باعتبارىا
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إلى أف  الدوؿ األعضاء التي ليست أطرافا في كؿ الصكوؾ الدولية ذات الصمةيدعو  .14
 ؛بما في ذلؾ الميثاؽ المنقح لمنقؿ البحري طرافا فيياأ تصبح

المجموعات االقتصادية اإلقميمية واآلليات اإلقميمية إلى إعداد واعتماد  يدعو .15
وغير ذلؾ مف األنشطة طو المسمح استراتيجية إقميمية لمكافحة القرصنة وعمميات الس

 ؛"2050ستراتيجية آيـ إنسيؽ مع "غير المشروعة والمرتكبة في البحر، وذلؾ بالت

مشاورات مع المجموعات واآلليات الرئيس االتحاد ورئيسة المفوضية إجراء  مفيطمب  .16
 ؛"2050ستراتيجية آيـ إ"اإلقميمية إليجاد انضماـ ودعـ عمى أوسع نطاؽ ممكف لتنفيذ 

والييئة ، لؤلمـ المتحدة، واألميف العاـ لممنظمة البحرية الدولية األميف العاـيدعو  .17
الدولية لقاع البحار، ورئيسة مفوضية االتحاد األفريقي إلى دعـ الجيود الرامية إلى تعبئة 

 ؛الموارد الضرورية لتنفيذ ىذا المقرر

مف المفوضية، في إطار تنفيذ ىذا المقرر، إجراء تقييـ لآلثار الييكمية و يطمب  .18
ؾ إلى الدورة القادمة لممؤتمر المالية المتعمقة بيذه االستراتيجية وتقديـ تقرير عف ذل

 .2014المقرر عقدىا في يونيو 

- 
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 مقرر
 الشبكة اإللكترونية األفريقية، استمراريةبشأن 

 ASSEMBLY/AU/16 (XXII) ADD.2الوثيقة 
 

 :إن المؤتمر
باالقتراح الذي قدمتو جميورية السنغاؿ حوؿ تمديد مشروع الشبكة  نوهييحيط عمما و  .1

 ة، في إطار الشراكة بيف اليند واالتحاد األفريقي؛اإللكترونية األفريقي
المنعقدة يومي  األولى أفريقيا -قمة منتدى اليندمف قبؿ إلى إطار التعاوف المعتمد  يشير  .2

في نيودليي والتي أقرت خبلليا أفريقيا واليند بأف تكنولوجيا  2008أبريؿ  9و 8
و االقتصادي، وبصفتيا ىذه، تعتبر المعمومات واالتصاالت ُتَعد مف العوامؿ الجديدة لمنم

األنشطة االجتماعية واالقتصادية في أفريقيا وفي قطاعات أساسيا لتنمية  اأكثر فأكثر جزء
 اليند؛

قمة منتدى  مف قبؿالمعتمد و إطار التعاوف المعزز بيف أفريقيا واليند  يأخذ في االعتبار .3
ي التـز الجانباف خبلليا باالستفادة ، والت2011مايو  25المنعقدة في  الثانية اليند–أفريقيا

سد الفجوة الرقمية في سبيؿ الشبكة اإللكترونية األفريقية مشروع مف دروس تنفيذ وفعالية 
تكنولوجيا المعمومات  تنطوي عميياواستغبلؿ الميزات االجتماعية واالقتصادية التي 

 تحقيؽ أىدافيما المشتركة؛ل واالتصاالت 
في تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية  ةاألفريقي ةاإللكترونيالشبكة  بأىمية مساىمة مشروع يقر .4

 لمبمداف األفريقية؛
 الخمسالتي تحققت في تنفيذ ىذا المشروع خبلؿ السنوات  الممحوظةبالنتائج  ينوه .5

عميا، وما الجامعية و الدراسات الطالب مف متابعة  100000أكثر مف  فمكّ  والذياألخيرة، 
قي تدريب طبي مستمر لتحسيف كفاءاتيـ في المجاالت طبيب مف تم 50000يزيد عمى 

 التي تتطمب درجة فائقة مف التخصص؛
 بمدا بالشبكة؛ 48الحكومة اليندية عمى وضع ىذا المشروع مع ربط يشكر  .6
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المفوضية بذؿ جميع الجيود البلزمة لضماف استمرارية استغبلؿ الشبكة بعد مف يطمب  .7
البمد المستضيؼ لمحطة محور الشبكة )السنغاؿ( نياية المساعدة اليندية بالتعاوف مع 

 ؛واليند والبمداف المشاركة في الشبكة
، 2015أف ُتِعّد وتقدـ إلى الدوؿ األعضاء، خبلؿ قمة يناير مف المفوضية  يطمب كذلك .8

خطة عمؿ الستمرارية خدمات الشبكة عمى أف تضمف الدوؿ األعضاء توفير الموارد 
 .ؽ ىذا اليدؼالضرورية لممفوضية بغية تحقي

- 
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 مقرر
 حول تقييم بشأن تنظيم قمة استثنائية لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي

 ،الفقر الحد منو حول العمالة  0222إعالن واجادوجو وخطة عمميا المعتمدين في 
 ASSEMBLY/AU/16 (XXII) ADD.3الوثيقة 

 
 :إن المؤتمر

ؽ بتنظيـ قمة استثنائية لرؤساء الدوؿ باقتراح بوركينا فاسو المتعم وينوهيحيط عمما  .1
( سنوات عمى 10والحكومات حوؿ تقييـ إعبلف واجادوجو وخطة عمميا بعد مرور عشر )

 اعتمادىما؛
بااللتزامات التي أعمنيا رؤساء الدوؿ والحكومات خبلؿ القمة االستثنائية حوؿ  يذّكر .2

في  2004سبتمبر  9و 8الفقر في أفريقيا، المنعقدة يومي تخفيؼ حدة العمالة و 
 واجادوجو، بوركينا فاسو؛

 ينبغي أىمية خطة العمؿ المعتمدة خبلؿ ىذه القمة االستثنائية، والتي كاف  يؤكد مجددا .3
أف تكوف بمثابة أداة تنفيذ لمختمؼ االلتزامات التي أعمنيا رؤساء الدوؿ والحكومات في 

 ؛2004 إعبلف واجادوجو
( سنوات مف تنفيذ اإلعبلف وخطة العمؿ، 10عشر )بأف مثؿ ىذا التقييـ، بعد مرور يقر  .4

 ؛الناقصة عكس االتجاه الحالي لمفقر والبطالة والعمالةل أمر ضروري
عمى تنظيـ قمة استثنائية لرؤساء الدوؿ والحكومات حوؿ تقييـ إعبلف واجادوجو  يوافق .5

 ؛2004وخطة عمميا المعتمديف في 
عمى و إلقميمية والشركاء الفنييف والمالييف، المجموعات االقتصادية او ، مفوضيةالمف يطمب  .6

 ، تقديـ الدعـ لبوركينا فاسو في تنظيـ القمة؛ةالعمؿ الدولي منظمةوجو الخصوص، 
في القمة االستثنائية لرؤساء  ةنشطالممشاركة بذؿ الجيود لالدوؿ األعضاء إلى  يدعو .7

حوؿ  2014سبتمبر الدوؿ والحكومات التي مف المقرر أف ينظميا االتحاد األفريقي في 
 ؛2004تقييـ إعبلف واجادوجو وخطة عمميا المعتمديف في 
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مشاورات مع حكومة بوركينا فاسو والرئاسة الإجراء االتحاد األفريقي مف مفوضية  يطمب .8
ببلغ الدوؿ  الحالية لبلتحاد األفريقي بغية االتفاؽ عمى مواعد محددة النعقاد القمة وا 

 مف قواعد إجراءات المؤتمر. 2.5ستثنائية وفقًا لممادة ستعقد الدورة اال. األعضاء بيا
- 
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 مقرر
 بشأن إنشاء مركز أفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منيا،

 ASSEMBLY/AU/16 (XXII) ADD.4الوثيقة 
 

 إن المؤتمر:

 ؛2013يوليو  16إعبلف أبوجا الصادر في  يستحضر .1
ستضافة المركز في أديس ال مقراطيةإثيوبيا االتحادية الدي جميورية اقتراحب يحيط عمما .2

 أبابا؛
 عمى الحاجة الممحة إلى إنشاء المركز؛يشدد  .3
 إثيوبيا االتحادية الديمقراطية جميوريةحكومة مع  بالتعاوفمفوضية أف تعد، ال مف طمبي .4

طرؽ العمؿ، بما فييا اآلثار القانونية والييكمية ، وغيرىا مف الدوؿ األعضاء المعنية
 .2015إلى المؤتمر في يناير  عف ذلؾ اتقرير  وتقدـ صمة بالمركزوالمالية ذات ال

- 
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 مقرر
 ،بشأن اعتماد مشروع موسوعة أفريكانا

 ASSEMBLY/AU/16(XXII)ADD.5الوثيقة 
 

 إن المؤتمر:
 باقتراح جميورية غانا تبني االتحاد األفريقي لمشروع موسوعة أفريكانا؛ يحيط عمما -1
ميا بمساندة مشروع موسوعة أفريكانا عمى الرغـ مف عمى جميورية غانا اللتزايثني  -2

 التحديات العديدة؛
مف جميورية غانا )أمانة مشروع موسوعة أفريكانا( العمؿ مع مفوضية االتحاد  يطمب -3

األفريقي عمى تسييؿ المشاورات بيدؼ إعادة توعية جميع الدوؿ األعضاء بالمشروع 
 الجاري؛

بالتشاور مع أمانة موسوعة أفريكانا،  ،لقادمةالمفوضية أف تقدـ إلى القمة ا يناشد -4
 تمادهعااقتراحات بشأف التمويؿ المستداـ لممشروع، بما في ذلؾ اإلستراتيجيات الكفيمة ب

 ؛مف الناحية الماليةعمى الذات 
في جميع لغات عمؿ االتحاد نشرىا  مف أمانة مشروع موسوعة أفريكانا ضماف يطمب -5

 األفريقي؛
مفوضية تسييؿ تشكيؿ المجاف الوطنية المتعاونة في كؿ دولة عضو المف  ، يطمبأخيراً و  -6

لطمب مساعدة الخبراء مف مختمؼ الجامعات يتـ تمويميا مف قبؿ كؿ دولة عضو سالتي 
  ومراكز األبحاث لممساىمة في الموسوعة.
- 
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 رمقر 
 ،بشأن تقرير مجمس السمم واألمن عن أنشطتو وحالة السمم واألمن في أفريقيا

 ASSEMBLY/AU/4 (XXII) ةالوثيق
 :إن المؤتمر

 بتقرير مجمس السمـ واألمف عف أنشطتو وحالة السمـ واألمف في أفريقيا؛ يحيط عمما .1
عمى ضرورة تجديد الجيود لمتصدي لمتحديات التي تواجو أفريقيا في مجالي السمـ واألمف.  يشدد .2

السريع والكامؿ لجميع مكونات المؤتمر باألىمية التي يكتسييا التفعيؿ يذّكر وفي ىذا الصدد، 
المنظومة األفريقية لمسمـ واألمف، وكذلؾ ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فعالية في مجاؿ منع 

 ؛لنزاعات تشغيميا وىيكميا معاا
باستمرار في تعزيز السبلـ والمصالحة في كؿ مف جزر القمر وليبيريا التقدـ المحرز ب يرحب .3

 وكوت ديفوار؛
عادة النظاـ الدستوري في مدغشقر، عقب إجراء كمتسبا يبدي ارتياحو .4 اؿ العممية االنتقالية وا 

عمى التوالي، واالنتخابات  2013ديسمبر  20أكتوبر و 25االنتخابات الرئاسية، في  ف مفجولتي
التشريعية المقرونة بالجولة الثانية لبلنتخابات الرئاسية، وكذلؾ استئناؼ مشاركة مدغشقر في 

إلى  ويدعوىاالجيات الفاعمة الممغاشية عمى النتائج المحققة ب يشيدوريقي. أنشطة االتحاد األف
االجتماعي  الرامية إلى تعزيز المصالحة وتعميؽ الديمقراطية واإلنعاش االثبات في جيودى

ولجنة المحيط  مجموعة تنمية الجنوب األفريقي واالتحاد األفريقيب يشيد أيضاوواالقتصادي. 
 لعممية الخروج مف األزمة؛ عمى مواكبتيما اليندي

، التي 2013سبتمبر  26إجراء االنتخابات التشريعية في غينيا في  تجاه أيضا يبدي ارتياحو .5
جميع  يحثنياية العممية االنتخابية التي ُأطمقت في إطار العممية االنتقالية في ىذا البمد، و مثمت

 يرحبة التي تحققت حتى اآلف. الفاعميف المعنييف عمى العمؿ سنويا لتعزيز المكاسب اليام
بالتطور اإليجابي لموضع في تونس والتزاـ مختمؼ الجيات الفاعمة في تونس بتعزيز التوافؽ 

الجيات الفاعمة في غينيا بيساو عمى أف ال  يحثوالحوار بغية استكماؿ الفترة االنتقالية الحالية. و
، 2014لمقرر إجراؤىا في مارس ضماف التقيد بالجدوؿ الزمني لبلنتخابات افي تدخر جيدا 

لعمؿ  دعمو مجددا يؤكدحيث ُيتوقع أف تفضي ىذه االنتخابات إلى إعادة النظاـ الدستوري، و
، ويكّرر بمواكبتيا لمعممية الجارية يشيد، و)اإليكواس( المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا
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موعة اإليكواس، واالتحاد األوروبي ألمـ المتحدة، واالتحاد األفريقي، والمجالموجو إلى ا نداءه
وجماعة البمداف الناطقة بالمغة البرتغالية، لمواصمة تنسيؽ جيودىـ الرامية إلى دعـ العممية 

 ؛االنتقالية في غينيا بيساو
متحديات المتعددة التي تواجو لبالجيود التي تبذليا السمطات االنتقالية الميبية لمتصدي  يحيط عمما .6

إلى ضرورة تعبئة أفريقية ودولية أكثر  يشيرلمحكومة الميبية و دعمو مجددا يؤكدىذا البمد، و
ذات الصمة الصادرة  مقرراتبال يذكرفي مصر و الحاصمةبالتطورات  يحيط عممالصالح ليبيا. 

يعرب عن لشعب المصري ومع ا يعمن تضامنوعف مجمس السمـ واألمف حوؿ ىذا الوضع، و
ىذا البمد.  إلىيود المبذولة بغية إعادة النظاـ الدستوري نجاح سريع في الجفي تحقيق  ومأم
 ؛ واألعماؿ اإلرىابية المرتكبة في يدين بشدةو 

 28بالتطور اإليجابي لموضع في مالي، خصوصا إجراء جولتي االنتخابات الرئاسية في  يرحب .7
ديسمبر  15نوفمبر و 24، وكذلؾ االنتخابات التشريعية في 2013أغسطس  11يوليو و
لمجيود التي تبذليا السمطات المالية إلعادة بسط سمطة الدولة  عن دعمو الكامل يعرب، و2013

ويشجعيا عمى المضي قدمًا نحو فتح باب المفاوضات عمى نحو كامؿ وتعزيز المصالحة، 
المجتمع الدولي يحث ، و20113يونيو  18في سياؽ تنفيذ اتفاؽ واجادوجو المبـر في الشاممة 

إلى ضرورة القياـ بعمؿ جماعي يشير عممية تعزيز السبلـ في مالي. عمى مواصمة دعـ 
 يسجلمتواصؿ لمتصدي لمتحديات المتعددة األشكاؿ التي تواجو منطقة الساحؿ والصحراء، و

المفوضية، خصوصا مف  يشجعالمبادرات اإلقميمية والدولية المتخذة في ىذا الصدد، و بارتياح
ستكماؿ مف الالي وفي منطقة الساحؿ واإلستراتيجية التي قيد اخبلؿ بعثة االتحاد األفريقي في م

قبؿ بعثة االتحاد األفريقي في مالي وفي منطقة الساحؿ، عمى توحيد ىذه المبادرات ومواصمة 
تعزيز لبمواصمة جيود تنفيذ وتعميؽ عممية نواكشوط يرحب اإلجراءات المتخذة في ىذا الصدد. 

 األفريقية لمسمـ واألمف؛التعاوف األمني وتفعيؿ المنظومة 
التطور اإليجابي لموضع في شرؽ جميورية الكونغو الديمقراطية، مع مف  يعرب عن ارتياحو .8

(، M23) 23حكومة جميورية الكونغو الديمقراطية وحركة  اـ( وقيM23) 23نياية تمرد حركة 
عو الرئيس أجازىا بياف مشترؾ وقبالتوقيع عمى إعبلنات ، 2013ديسمبر  12في نيروبي، في 

. الدوري لكؿ مف المؤتمر الدولي حوؿ إقميـ البحيرات الكبرى ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي
في تنفيذ االتفاؽ اإلطاري لمسمـ واألمف والتعاوف في جميورية  حرزالتقدـ المب المؤتمريرحب 
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البمداف  ويحث، 2013فبراير  24في أديس أبابا، في  بـرالكونغو الديمقراطية وفي اإلقميـ، الم
 ؛الموقعة عمى احتراـ التزاماتيا بموجب شروط االتفاؽ

، فإف 23جميورية الكونغو الديمقراطية وحركة ـ  بيف حكومة االتفاؽ أنو عمى الرغـ مف يؤكد .9
 الدائـ في واالستقرار لسمـعمى اخطيرا  ال يزاؿ يشكؿ تيديدا المسمحة جماعةال جوداستمرار و 

 التوتسي ضد 1994اإلبادة الجماعية لعاـ ب المرتبطة الجماعة تثيرو  – منطقة البحيرات الكبرى
أنو عمى الرغـ  إلىالمؤتمر  يشير. وقمقا شديدا -الديمقراطية لتحرير روانداالقوات  -رواندا  في
 منطقة البحيرات الكبرى حوؿالتي اتخذتيا القمـ المتعاقبة لممؤتمر الدولي  المتعددة المقررات مف
الديمقراطية لتحرير لقوات ا ال تزاؿ، مجمس األمف لؤلمـ المتحدة،  متعددة الصادرة عفال قراراتالو 

القوات  لمقضاء عمى اتخاذ إجراءات عاجمة الحاجة إلىعمى  يشّدد، ومف ثـ، نشطة رواندا
، في جميورية الكونغو الديمقراطية، غيرىا مف الجماعات المسمحةو ، الديمقراطية لتحرير رواندا

 كبرى؛ال منطقة البحيرات الدائـ في االستقرار ؿبغية إحبل
العبلقات بيف السوداف وجنوب السوداف، وذلؾ في في باستمرار  حرزالتقدـ الم بارتياح يالحظ .10

 دعمو يكررفي أديس أبابا، و 2012إطار اتفاقات التعاوف الموقعة بيف البمديف في سبتمبر 
ة تنفيذ جميع جوانب التفويض المسند إليو كما عمى مواصم يشجعولفريؽ التنفيذ الرفيع المستوى و

 23عقده في نيويورؾ، في منعقد حدده مجمس السمـ واألمف، بما في ذلؾ خبلؿ اجتماع القمة ال
 ؛البمداف الموقعة عمى احتراـ التزاماتيا اتجاه االتفاقية ويحث 2013سبتمبر 

جراءات المتخذة امتدادا لبياف اإل بارتياح يسجلباستمرار في الصوماؿ، و حرزلتقدـ الماب يرحب .11
حوؿ المراجعة اإلستراتيجية المشتركة بيف  2013أكتوبر  10مجمس السمـ واألمف الصادر في 

االتحاد األفريقي واألمـ المتحدة بشأف بعثة االتحاد األفريقي في الصوماؿ وعممية تحديد 
، بغية تعزيز بعثة 2013نوفمبر  10( الصادر في 2013) 2124مؤشرات، وكذلؾ القرار رقـ ال

ضافي لقوات األمف الوطنية الصومالية، مف أجؿ اإلدعـ الاالتحاد األفريقي في الصوماؿ وتعبئة 
إعادة بسط سمطة الدولة الصومالية عمى المناطؽ التي تسيطر عمييا جماعة  عمميةاستكماؿ 

الجيات يحث و. 2016الشباب، وتييئة الظروؼ المواتية إلجراء االنتخابات المقرر تنظيميا في 
الفاعمة الصومالية عمى الثبات عمى طريؽ المصالحة واالستمرار في تعزيز عممية شاممة 

 لمجميع؛



ASSEMBLY/AU/DEC.501 (XXII) 

Page 4 

 

إلى ضرورة بذؿ جيود أكثر استدامة لمتغمب عمى الصعوبات التي تواجو عممية  يشير مجددا .12
ثيوبيا، وكذلؾ لتطبيع العبلقات بيف جيبوتي تر السبلـ بيف إر  رتريايا وا  مف المفوضية  طمبي. ووا 

لمقرراتو السابقة بشأف الوضعيف، بما في ذلؾ ما يتعمؽ باتباع  الفعاؿمواصمة العمؿ عمى التنفيذ 
 نيج إقميمي وشامؿ لمواجية تحديات السمـ واألمف في القرف األفريقي؛

بشأف الوضع في الصحراء الغربية الصادر عف الدورة  EX.CL/DEC.773(XXIII)بالمقرر  يذكر .13
، 2013مايو  23إلى  19بابا مف أية الثالثة والعشريف لممجمس التنفيذي المنعقدة في أديس العاد
الحالية  دورةأف التقرير الذي كاف مف المقرر أف ترفعو المفوضية إلى الأخذ في االعتبار وي

. وفي انتظار 2014المقرر، سيتـ تقديمو في نياية األمر في يوليو  الممجمس التنفيذي، وفقا ليذ
مف المفوضية مواصمة الجيود المبذولة حاليا في إطار متابعة المقرر  يطمبذلؾ، 

EX.CL/DEC.773 (XXIII)؛ 
في جنوب السوداف والعواقب الخطيرة  2013ديسمبر  15اندالع نزاع عنيؼ في  يسجل بقمق .14

ات أف تمتـز الجي ويطمب بإلحاحإلقميـ برمتو. وامف ىذا البمد لذلؾ عمى الوضع بالنسبة لكؿ 
تحت رعاية  2014يناير  23الفاعمة المعنية التزاما تاما باتفاؽ وقؼ العدواف الذي وقعتو في 

مف األطراؼ، بناء عمى  يطمبو. والتعجيؿ بتنفيذه الييئة الحكومة المشتركة لمتنمية )اإليجاد(
يقة التقدـ المحرز بالفعؿ، الدخوؿ في حوار شامؿ لمجميع بغية إيجاد حؿ دائـ لؤلسباب العم

لموساطة التي تقودىا الييئة الحكومية المشتركة لمتنمية  يعرب عن دعمو الكاملو لؤلزمة. 
لتعبئة  ويوجو نداءأعضاء المجتمع الدولي عمى مواصمة دعميـ ليذه الجيود،  يحث)اإليجاد(، و
لمدور الذي تمعبو بعثة  عن دعمو يعربنسانية لمسكاف المتضرريف، واإلمساعدة المزيد مف ال

طبلؽ  باتفاؽ وقؼ إطبلؽ النار في جنوب السوداف ويرحب، مـ المتحدة في جنوب السودافاأل وا 
 ؛سراح المحتجزيف بشكؿ جزئي

 مجددا تصميم يؤكدإزاء الوضع السائد في جميورية أفريقيا الوسطى، و يعرب عن بالغ قمقو .15
ح الفترة االنتقالية. ىذا البمد وتسييؿ نجا إلىاألمف  عدـ إدخار أى جيد في إعادةأفريقيا عمى 

المجموعة االقتصادية لدوؿ وسط أفريقيا عمى عمميا الحاسـ في دعـ جميورية أفريقيا  يينئ
نشر البعثة الدولية لدعـ جميورية أفريقيا الوسطى تحت قيادة مف  ارتياحو يبديالوسطى، و

تعبئة جميع  يطمبالجيود التي تبذليا في الميداف بدعـ مف عممية سانجاري، ومف أفريقية و 
يعرب الموارد المطموبة لصالح البعثة بغية التنفيذ الفعاؿ لمتفويض المسند إلييا. في ىذا الصدد، 
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لمدعـ الذي قدموه بالفعؿ لمبعثة الدولية لدعـ جميورية أفريقيا المعنييف لمشركاء  عن تقديره
اتيـ عمى تعزيز تساعد مساىم حتىتنسيؽ وثيؽ لمقياـ ب محةإلى الضرورة الم يشيرالوسطى، و

الجيات الفاعمة في جميورية أفريقيا  يحثالتنفيذ الفعاؿ لمتفويض المسند إلييا.  وعمى البعثة
 ؛الوسطى عمى التحمي بااللتزاـ وبالشعور بالمسؤولية لتسييؿ نجاح الفترة االنتقالية الحالية

في تنفيذ مبادرة التعاوف اإلقميمية بغية القضاء عمى جيش الرب لممقاومة، بالتقدـ المحرز  يرحب .16
كؿ ما يمـز مف تعاوف لبلتحاد األفريقي في سبيؿ تقديـ الدوؿ األعضاء في المبادرة عمى  يشجعو

 ؛إنجاح الجيود المبذولة
وفي ىذا  "عقد ماديبا نمسون مانديال لممصالحة في أفريقيا" 2024-2014إعبلف يقّرر  .17

لتحقيؽ السمـ المفوضية إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز المصالحة كأداة  يدعوالصدد، 
في أفريقيا إلى جانب اتخاذ الخطوات البلزمة بالتعاوف مع الدوؿ األعضاء واالستقرار والتنمية 

 في مجاالت الحقيقة والمصالحة وبناء السبلـ.  مف إرثو الخالدلتعزيز الدروس المستخمصة 
- 
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 مقرر
 بشأن التقرير الثالث عشر لمجنة العشرة المعنية بإصالح مجمس األمن لألمم المتحدة،

 ASSEMBLY/AU/7 (XXII)الوثيقة 

 
 إن المؤتمر:

بالتقرير الثالث عشر ويحيط عمما ، ASSEMBLY/AU/DEC.485 (XXI)بالمقرر  يذكر .1
سؽ لجنة العشرة رنست باي كوروما، رئيس جميورية سيراليوف ومنإيلفخامة الدكتور 

 لرؤساء الدوؿ والحكومات حوؿ إصبلح مجمس األمف لؤلمـ المتحدة؛
إصبلح مجمس حوؿ  اتالحكومبيف التطورات األخيرة في المفاوضات بيحيط عمما أيضا  .2

 األمف؛
الموقؼ ف يتضمناف ذيمال إعالن سرتو زولوينيإيتوافق ب التزامو القوي اً يؤكد مجدد .3

رؤساء العشرة لجنة بم يشيدو ؛ح مجمس األمف لؤلمـ المتحدةإصبل بشأفوحد األفريقي الم
 ؛المستوى الرفيعةجتماعات المتعمؽ بعقد االجانب اللتنفيذ  الدوؿ والحكومات

مصمحة أفريقيا وحمايتيا في مواصمة الحفاظ عمى  لضمافممحة عمى الحاجة الشدد ي .4
 مجمس األمف؛ إصبلح ات حوؿالحكومالجارية بيف المفاوضات خبلؿ جميع األوقات 

مصمحة الرامية إلى تعزيز لدى األمـ المتحدة الدائميف األفريقييف  بجيود الممثميف يرحب .5
 ؛لؤلمـ المتحدة وتقويتيا والدفاع عنياالقارة في عممية إصبلح مجمس األمف 

لدى األمـ المتحدة في  ةمجنة العشر الدائموف ل وفف األفريقيو الممثمبأف يشارؾ  طمبو كرري .6
أف إصبلح مجمس األمف لؤلمـ المتحدة، و  حوؿ اتالحكومالجارية بيف ت المفاوضا

 الدائميف لدى األمـ المتحدة؛األفريقييف مف الممثميف  ـمع غيرىواصؿ التيستمروا فى 
تكثيؼ ألمـ المتحدة عمى مواصمة دى ال ةمجنة العشر ييف الدائميف لقير األفالممثميف  يشجع .7

مختمؼ مجموعات مع  موحدـ الموقؼ األفريقي التحالفات لدعالمف أجؿ بناء  ـجيودى
أي  الحصوؿ عمى ىلالسعي إو  اتالحكومبيف في المفاوضات  ةشاركالمالمصالح 

 ؛تفويضيا تعزيزل، رتوجييات أخرى إذا لـز األم
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قمة االتحاد ىامش عمى المستوى  رفيعال يامواصمة اجتماع ةعشر اللجنة مف  طمبي .8
تعزيز مواصمة يدؼ مقة بإصبلح مجمس األمف بالمتع مسائؿلمناقشة ال األفريقي

 المكاسب التي تحققت حتى اآلف؛
الموقؼ األفريقي  دفاع عفمواصمة تكثيؼ الجيود في ال ةعشر اللجنة مف طمب أيضا ي .9

بيدؼ عمى المستويات السياسية إلى الوصوؿ إلى ألسعي وا، وحد وتقويتو وتعزيزهالم
 ؛وحداألفريقي الم الموقؼ ة البلزمة لدعـاإلرادة السياسيحفز و  حشد

أنشطة  سييؿتوكذلؾ الدعـ البلـز  افةمواصمة تقديـ ك أيضا مف المفوضية يطمب .10
بيف ألمـ المتحدة في المفاوضات دى ال ةمجنة العشر ل الدائميفييف قير األفالممثميف 

لمشاورات ذات الصمة في ىذا والؤلمـ المتحدة إصبلح مجمس األمف ات حوؿ الحكوم
 ؛الشأف

بشأف جميع متماسؾ بشكؿ مواصمة التحدث بصوت واحد و لألفريقيا  دعوتو يكرر .11
 ؛األخرى ذات الصمة المسائؿو  لؤلمـ المتحدةعمقة بإصبلح مجمس األمف المتالمسائؿ 

 ا بشأفىدافيأأفريقيا حقؽ تحتى ىذه المسألة متابعة لجنة العشرة تواصؿ أف  يقرر .12
المجنة أف تقدـ تقريرا إلى الدورة العادية مف طمب ي، و ؤلمـ المتحدةلجمس األمف إصبلح م
 ؛2014في يناير عاـ مؤتمر المقبمة لم

 مف المفوضية تنظيـ خموة وزارية حوؿ إصبلح مجمس األمف لؤلمـ المتحدة.يطمب  .13
- 
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 مقرر
 ،0200جندة التنمية لما بعد أمن بشأن الموقف األفريقي الموحد 

 ASSEMBLY/AU/9(XXII)الوثيقة 

 
 إن المؤتمر:

والذي طمب تشكيؿ لجنة رفيعة المستوى  2013بمقرر المؤتمر الصادر في مايو  يذّكر -1
رفيع المستوى اللرؤساء الدوؿ والحكومات لتنسيؽ أنشطة قادة أفريقيا وأعضاء الفريؽ 

لمموقؼ األفريقي الموحد مف أجندة  المشتركة وبناء التحالفات اإلقميمية والقاريةبيا والتوعية 
 ؛2015د التنمية لما بع

بالتقرير الذي قدمتو رئيسة المجنة الرفيعة المستوى، فخامة السيدة إيميف  يحيط عمما -2
 جونسوف سيرليؼ، رئيسة جميورية ليبيريا؛

ستكماؿ الموقؼ الأعضاء المجنة الرفيعة المستوى عمى التزاميـ وقيادتيـ  عمى يثني -3
 ؛2015األفريقي الموحد مف أجندة التنمية لما بعد 

عمى الدور التنسيقي الذي تضطمع بو مفوضية االتحاد األفريقي، والدعـ الفني  ايثني أيض -4
الذي يقدمو البنؾ األفريقي لمتنمية، ولجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، والمكتب 

 اإلقميمي ألفريقيا لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي وصندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف؛
التي تستند إلى  2015فريقي الموحد مف أجندة التنمية لما بعد الموقؼ األوثيقة  يعتمد -5

خبلؿ مجموعة مف المشاورات تطمعات مجموعة واسعة مف أصحاب المصمحة األفريقييف 
 لمتشاور اإلقميمي بشأف األىداؼ اإلنمائية لؤللفية؛  األفريقيجتماع االبما في ذلؾ 

في نجامينا، تشاد،  2014ياية فبراير قبؿ ن االجتماع المجنة الرفيعة المستوىمف  يطمب -6
لمواءمة الوثيقة بما في ذلؾ دعامة خاصة بالسمـ واألمف، وصياغة استراتيجية لكسب 

 التأييد والتفاوض وبناء التحالفات؛ 
عمى ضماف أف تتوافؽ وثيقة الموقؼ األفريقي الموحد حوؿ أجندة التنمية لما بعد يؤكد  -7

ينبغي أف تتضمف أىدافا محددة يتـ تحقيقيا في ىذا و  2063مع الرؤية األفريقية  2015
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اإلطار مع استخداـ العمؿ الفني الذي شرعت فيو المفوضية مسبقا، بالتعاوف مع الشركاء 
 االستراتيجييف.

مف الدوؿ األعضاء التحدث بصوت واحد خبلؿ المناقشات في الجمعية  أيضا يطمب  -8
 ؛2015ة التنمية لما بعد العامة لؤلمـ المتحدة الرامية إلى تعريؼ أجند

المجنة الرفيعة المستوى بدعـ مف المفوضية وبالتعاوف مع الدوؿ األعضاء، إلى  يدعو  -9
ضماف إدراج المجاالت ذات األولوية المحددة في الموقؼ األفريقي الموحد في المداوالت 

مؿ ، بما في ذلؾ ع2015الحكومية المشتركة الجارية حوؿ التنمية المستدامة لما بعد 
فريؽ العمؿ المفتوح بشأف األىداؼ اإلنمائية المستدامة، ولجنة الخبراء الحكومية المشتركة 

 ؛2015حوؿ التنمية المستدامة، وتمويؿ أجندة التنمية الشاممة النيائية لما بعد 
 2014مف المجنة الرفيعة المستوى والمفوضية تعبئة األمواؿ خبلؿ السنة المالية  يطمب  -10

 ؛2015األنشطة المتعمقة بأجندة التنمية لما بعد لتمويؿ تنفيذ 
- 
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 مقرر
 بشأن األىداف اإلنمائية األفريقية

 :إن المؤتمر
إلنشاء منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد  50بإعبلنو الرسمي حوؿ الذكرى اؿ ريذكّ  -1

 مثؿ وأىداؼ القارة في أجندة لبلتحاد األفريقي لخمسيف إبرازاألفريقي، والسيما تعيده ب
 عاما؛

التزامو بتحوؿ أفريقيا، وأىمية األطر القارية القائمة التي تشمؿ التطمعات  يؤكد مجددا -2
 السياسية واالقتصادية واالجتماعية لمقارة؛

أجندة  إطار يبالحاجة إلى تتبع ورصد التقدـ المحرز بشأف األطر القارية، والسيما ف يقر -3
 ؛2063

 وف إطارا شامبل ليس محددا بأفريقيا؛ستك 2015أف أجندة التنمية لما بعد  يدرك -4
 القائمة لتكوف بمثابة القارية مع األطر بما يتفؽ األفريقية األىداؼ اإلنمائية إبراز يجيز -5

 ؛2063 جندةأ التقدـ المحرز نحو تحقيؽ لتتبع ورصدمعالـ 
راز المفوضية، والمجنة االقتصادية ألفريقيا، والبنؾ األفريقي لمتنمية، بالعمؿ عمى إبيكمف  -6

 وبما يتمشى مع أىدافيا المعمنة. 2063األىداؼ اإلنمائية األفريقية في إطار أجندة 
- 
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 مقرر
 ،التجارةمسائل المعنية ب المستوى بشأن تقرير المجنة األفريقية الرفيعة

 ASSEMBLY/AU/10(XXII)الوثيقة 

 
 إن المؤتمر:

خبلؿ  2012يناير  30الصادر في   ASSEMBLY/AU/DEC.394(XVIII)بالمقرر  ريذكّ  -1
 دورتو الثامنة عشرة بشأف تعزيز التجارة األفريقية البينية ومنطقة التجارة الحرة القارية؛

 29المنعقدة فى  المعنية بالتجارة بتقرير المجنة األفريقية الرفيعة المستوى يحيط عمما -2
 ر توصياتيا؛ويقّ  2014يناير 

وتحقيؽ التنمية الصناعية عمى أف تعزيز التجارة األفريقية البينية،  يؤكد مجددا -3
والتكامؿ االقتصادي مف أنجح الوسائؿ لكي تحقؽ الدوؿ األفريقية التحوؿ الييكمي 

النساء والشباب.  ال سيمالجميع المواطنيف،  فرص عمؿ توفروالتنمية المستدامة التي 
تعزيز التجارة األفريقية  بشأفولذلؾ، ىناؾ حاجة لتحديد أولويات تنفيذ المقررات 

 ينية/منطقة التجارة الحرة القارية عمى المستويات الوطنية واالقميمية والقارية؛الب

الدوؿ األعضاء والمجموعات االقتصادية االقميمية عمى أف تبحث بدقة اآلثار  يحث -4
المترتبة عمى المفاوضات حوؿ اتفاقيات التجارة الثنائية والمتعددة األطراؼ بالنسبة 

ث أف الصفقات التجارية المحتممة التي تبرميا البمداف ألجندة التكامؿ األفريقي، حي
والمجموعات االقتصادية االقميمية عمى نحو فردي، ما لـ تتـ مواءمتيا بشكؿ سميـ، 
سوؼ تضر كثيرا بعممية التكامؿ التجاري األفريقي وتقوض رؤية معاىدة أبوجا 

 ونطاقيا؛

قيات الثنائية والمتعددة الدوؿ األعضاء عمى ضماف أال تسبب مفاوضات االتفا يحث -5
األطراؼ قيود إضافية لحيز السياسات وأشكاؿ المرونة التي تحتاجيا مف أجؿ تحقيؽ 

والقيمة المضافة وتوفير  والتكامؿ اإلقميمي، تجارة أفريقية بينية فعالة، والتصنيع،
 فرص العمؿ؛
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ومبادئ عقد دورة استثنائية لبحث واعتماد خطة عمؿ، وطرؽ بوزراء التجارة يكّمف  -6
لمتفاوض نحو االنطبلؽ الفعاؿ لمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية في عاـ 

إلى جانب بحث التقارير عف االستجابة األفريقية التفاقية بالي واآلثار  2015
المترتبة عف ىذه األخيرة والدراسات التقييمية األفريقية حوؿ قانوف النمو والفرص 

إلى  المجنة األفريقية الرفيعة المستوى المعنية بالتجارة،، مف خبلؿ وتقديمياألفريقيا، 
 ؛2014اجتماع القمة المقبمة في يونيو/يوليو 

إلى إدراج اتفاقيات الشراكة االقتصادية في جدوؿ أعماؿ القمة المشتركة بيف  يدعو -7
تاحة الفرصة إلجراء حوار رفيع المستوى إل 4102أفريقيا واالتحاد األوروبي في أبريؿ 

. في المفاوضات عمى اتفاقيات الشراكة االقتصادية كسر حالة الجمود الراىنة بغرض
تجتمع وتناقش اتفاقيات الشراكة االقتصادية قبؿ بأف لجنة الممثميف الدائميف ويوصي 

 ؛وتقديـ تقرير عف ذلؾ إلى الوزراء االتحاد األوروبي -انعقاد قمة أفريقيا

صوتيا في الساحة العالمية إلسماع الدوؿ األعضاء التحدث بصوت واحد يناشد  -8
وفي ىذا الصدد، يتعيف عمى الدوؿ  بشأف المواقؼ التجارية الموحدة لبلتحاد األفريقي.

األعضاء تخصيص الموارد المالية الضرورية لممفوضية مف أجؿ تنفيذ المقررات 
 المذكورة آنفا.

- 
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 مقرر
 ينموزراء األفريقيلحة العالمية التحاد األفريقي ومنظمة الصبين ابشأن المؤتمر المشترك 

 عقد كل سنتينالمسؤولين عن الصحة والذي ي  

 :إن المؤتمر

السادسة لمؤتمر العادية بتوصيات المجمس التنفيذي بشأف تقرير الدورة  يحيط عمما .1
 االتحاد األفريقي لوزراء الصحة؛ 

زراء الصحة التحاد اإلفريقي ومنظمة الصحة العالمية لو بيف اعقد مؤتمر مشترؾ  يجيز .2
 األفريقييف؛ 

الدوؿ األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والمنظمات الصحية اإلقميمية  يناشد .3
عقد كؿ سنتيف لتعزيز التنسيؽ وأصحاب المصمحة اآلخريف استخداـ االجتماعات التي تُ 

 والتآزر؛ 

وليف عف مف المفوضية تحديد طرؽ عقد مؤتمر لوزراء االتحاد األفريقي المسؤ  يطمب .4
 الصحة كؿ سنتيف. 

- 
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 مقرر
 بشأن انتخاب عشرة أعضاء في مجمس السمم واألمن لالتحاد األفريقي،

 EX.CL/822(XXIV)الوثيقة 

 إن المؤتمر:
 مجمس السمـ واألمف لبلتحاد األفريقي؛في ( أعضاء 10بانتخاب عشرة ) يحيط عمماً  .1
السمـ واألمف لبلتحاد األفريقي ( التالية لعضوية مجمس 10األعضاء العشرة )الدوؿ  يعين .2

 :2014أبريؿ  1مف  عتباراً ( ا2لوالية مدتيا سنتاف )
 إقميـ الوسط    بوروندي (1)
 إقميـ الوسط   تشاد    (2)
 
 إقميـ الشرؽ     إثيوبيا   (3)
 إقميـ الشرؽ    تنزانيا   (4)
 
 إقميـ الشماؿ     ليبيا    (5)
 
 إقميـ الجنوب     ناميبيا (6)
  إقميـ الجنوب   جنوب أفريقيا (7)
 
 إقميـ الغرب      جامبيا (8)
 إقميـ الغرب     غينيا  (9)
 إقميـ الغرب   النيجر   (10)

-
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 مقرر

 ،بشأن تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد
 ASSEMBLY/AU/6 (XXII)الوثيقة 

 إن المؤتمر:

تقرير رئيس لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد فخامة السيد  يالحظ بارتياح .1
 كي ساؿ، رئيس جميورية السنغاؿ؛ما

 نتائج الدورة الثبلثيف لمجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد؛ يجيز .2

عمى األىمية البالغة التي تكتسييا النيباد في تسريع تحقيؽ األىداؼ  يؤكد من جديد .3
طويمة باعتبارىا استراتيجية االتحاد األفريقي ال 4102اإلنمائية ألفريقيا في إطار أجندة 

األجؿ مف خبلؿ التركيز عمى التصنيع، وتوظيؼ الشباب، وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية 
 والحد مف أوجو عدـ المساواة؛

المستوحاة  التخطيط والتنسيؽ لمنيبادلوكالة  4102 - 4102بالخطة االستراتيجية  يرحب .4
لممفوضية لمفترة لبلتحاد األفريقي والمبنية عمى الخطة االستراتيجية  4102مف أجندة 

الدوؿ األعضاء، والمجموعات االقتصادية اإلقميمية، والمؤسسات ويحث . ويعتمدىاذاتيا، 
 الشريكة األفريقية اإلقميمية والعالمية عمى دعـ الوكالة في خطة التنفيذ؛ 

التخطيط والتنسيؽ لمنيباد التي اضطمعت لوكالة األنشطة والمبادرات البرامجية  يعتمد أيضاً  .5
التدابير المتخذة لتحقيؽ الصبلحيات األساسية  ويالحظ بصفة خاصة، 4102في بيا 

المتمثمة في تسييؿ وتنسيؽ البرامج الرئيسية مع التركيز عمى الزراعة واألمف الغذائي 
وكالة التخطيط والتنسيؽ جيود التنفيذ التي بذلتيا  يثني عمىوالتغذوي والبنية التحتية. و

 تحفيز إنجاز البرامج اإلقميمية والقارية؛لمنيباد، والتي أدت إلى 

المبني عمى نتائج الدورة التاسعة  ASSEMBLY/AU/DEC.488(XXI)بالمقرر  ريذكّ  .6
والعشريف لمجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد حوؿ تعبئة الموارد المحمية 

كالة التخطيط و ويحث  استكماؿ تقرير الدراسة. ويالحظ بارتياحلبرامج/مشاريع النيباد، 
والتنسيؽ لمنيباد ولجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، بالتعاوف مع برنامج األمـ 
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المتحدة اإلنمائي، والبنؾ األفريقي لمتنمية، واألنكتاد عمى إشراؾ الدوؿ األعضاء وأصحاب 
تخطيط المصمحة في تعميـ استنتاجات ونتائج الدراسة المقترحة مف خبلؿ وزراء المالية وال

 والتنمية االقتصادية المعنييف، ومنظمات القطاع الخاص ومجتمع المستثمريف؛

عمى المعمومات المستحدثة المثيرة حوؿ التقدـ المحرز نحو تنفيذ المبادرة يثني بقوة  .7
الرئاسية لمناصرة البنية التحتية التي قدميا فخامة السيد جاكوب زوما، رئيس جميورية 

مجنة الفرعية الرفيعة المستوى لممبادرة الرئاسية لمناصرة البنية جنوب أفريقيا ورئيس ال
التحتية التابعة لمجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد، بما في ذلؾ حالة تنفيذ 

الجنوب، التي كمَّميا بإحاطات إضافية، فخامة السيد غودالؾ جوناثاف،  -محور الشماؿ 
أف أنابيب الغاز العابرة لمصحراء؛ وفخامة السيد بوؿ رئيس جميورية نيجيريا االتحادية بش

امي، رئيس جميورية رواندا بشأف مشروع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت اإلقميمي جكا
لمجتمع شرؽ أفريقيا، ودولة السيد عبد المالؾ سبلؿ، رئيس وزراء الجميورية الجزائرية 

 العابرة لمصحراء؛الديمقراطية الشعبية بشأف مشروع األلياؼ الضوئية 

امي، رئيس جميورية جنتائج قمة تحوؿ أفريقيا تحت ضيافة فخامة السيد بوؿ كا يجيز .8
فريكا" الذي يبرز أىمية وضع آ، والتي اعتمدت بياف "سمارت 4102رواندا في أكتوبر 

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في محور األجندة اإلنمائية االجتماعية واالقتصادية 
 فريكا" إطارًا لمتنفيذ؛ آواعتبار تحالؼ "سمارت  الوطنية،

لرئيس المبادرة الرئاسية لمناصرة البنية التحتية ورؤساء الدوؿ والحكومات  يعرب عن تقديره .9
أف المبادرة الرئاسية  ويؤكدالرواد اللتزاميـ السياسي ودعميـ االستراتيجي المستمريف، 

 فريقي لتطوير البنية التحتية؛لمناصرة البنية التحتية ىي نواة لمبرنامج األ

مف وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد تكثيؼ المشاورات مع الدوؿ األعضاء الرئيسية،  يطمب .10
والمجموعات االقتصادية اإلقميمية، والبنؾ األفريقي لمتنمية، والمجنة االقتصادية ألفريقيا 

البنية التحتية  لدعـية مف أجؿ المضي قدمًا بالتنفيذ الكامؿ لمشاريع المبادرة الرئاس
المعتمدة، نحو توفير تشخيص معّمؽ لثغرات التمويؿ المتبقية، والعقبات السياسية 

مكانية نجاح تنفيذىا؛  والقانونية والتنظيمية التي تعترض وضع المشاريع وا 
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عرض حكومة جميورية السنغاؿ استضافة قمة رفيعة المستوى حوؿ تمويؿ  يستحضر .11
رار قمة داكار حوؿ تمويؿ البنية التحتية في أفريقيا لدفع أجندة تعبئة برامج النيباد، عمى غ

كما  4102أف القمة لـ تتمكف مف االنعقاد في ديسمبر  ويالحظ بأسىالموارد المحمية، 
عمى قياـ رئيس لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد بالتشاور  ويوافق كاف مقررًا.

 وعد جديد لقمة التمويؿ؛أيضًا مع قادة أفريقيا حوؿ م

عمى الحاجة الممحة إلى االستثمارات المالية وتعزيز الشراكات بيف القطاعيف العاـ  يشدد .12
بدور مؤسسات  ويقروالخاص باعتبارىا مدخبلت مباشرة في عممية تطوير البنية التحتية، 
يرحب بصفة حمية. وتمويؿ التنمية األفريقية اإلقميمية والعالمية في تعبئة الموارد المالية الم

" المطروحة مف قبؿ البنؾ األفريقي لمتنمية 01فريكا آبأداة االستثمار في "برنامج  خاصة
 باعتبارىا مبادرة تمتمكيا وتقودىا أفريقيا مف أجؿ تعبئة موارد كافية لتطوير البنية التحتية؛

العاشرة  عاما لمزراعة واألمف الغذائي ليصادؼ الذكرى 4102إلطبلؽ  يعرب عن تقديره .13
العتماد البرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية، مع التركيز عمى "تحويؿ زراعة أفريقيا 
مف أجؿ رخاء مشترؾ وتحسيف سبؿ العيش، مف خبلؿ تسخير الفرص لنمو شامؿ وتنمية 

 مستدامة؛

 التحوؿ وآفاؽ السنوات العشريف القادمة" مف إعداد -بنشر "الزراعة في أفريقيا  يرحب .14
 وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد، بناء عمى طمب رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي؛

مف الدوؿ األعضاء، والمفوضية ووكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد، إلى جانب  يطمب .15
أصحاب المصمحة والشركاء اإلنمائييف، تعزيز تعاونيـ نحو إدامة زخـ البرنامج األفريقي 

مف خبلؿ التركيز عمى الصناعات واألعماؿ الزراعية، وحصوؿ  الشامؿ لمتنمية الزراعية
صغار المزارعيف عمى األراضي، والمرأة والشباب، والروابط بيف توفير فرص العمؿ واألمف 
الغذائي والتغذوي، وكذلؾ االستفادة مف الدروس المستخمصة مف إنجازات البرنامج 

 ؛األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية

عمى المساىمات اليائمة والمتواصمة التي تقدميا النيباد مف أجؿ إبراـ  يؤكد من جديد .16
شراكات مثمرة لكافة األطراؼ، تحت رعاية االتحاد األفريقي عف طريؽ الدعوة لموقؼ 
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أفريقيا ومصالحيا الموحدة في عمميات التنمية العالمية وخصوصًا مجموعة الثمانية 
آثار التزامات الشراكة  ىذا الصدد، يبحثوفي  ومجموعة العشريف ومجموعة البريكس.

ألفريقيا، وخاصة منتدى الشراكة ألفريقيا الذي أنشئ خبلؿ قمة إيفياف لمجموعة الثمانية 
في فرنسا لتحفيز الدعـ لتنمية أفريقيا مف خبلؿ النيباد ومع  4112المنعقدة في عاـ 

 لميداف االقتصادي؛شركاء مف قبيؿ مجموعة الثمانية لمنظمة التعاوف والتنمية في ا

مف الطرؽ التشغيمية األخيرة لمنتدى الشراكة ألفريقيا وخاصة خبلؿ  يعرب عن قمقو .17
أف تقييـ ىذا المنتدى بعد مضي عشر سنوات عمى إنشائو  ويالحظالسنتيف الماضيتيف 

عمى ضرورة  وافقويكما ورد في مقترحات داكار لئلصبلح، لـ تحقؽ النتائج المنشودة. 
رئيسية تضـ مختمؼ طوائؼ آليات الشراكة األفريقية القائمة والجديدة، عمى تشكيؿ ىيئة 

 ؛أف تستند إلى األىداؼ المشتركة لمقارة
وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد بالعمؿ مع الرؤساء األفريقييف المشاركيف  يكمف ،وعميو .18

حتممة في تحديد في  منتدى الشراكة ألفريقيا ولجنة توجيو النيباد إلشراؾ بمداف شريكة م
 ؛اىتماميا واستعدادىا لبلنضماـ  إلى آلية شراكة جديدة مع أفريقيا

عمى تقييـ واقعي ألثر ىيكؿ شراكة جديدة وذلؾ بالتيقف مف تحقيؽ المنافع المتوقعة  يحث .19
باستكماؿ عممية  يويناد والقيمة المضافة بالنسبة ألفريقيا لتجنب تعدد منابر الشراكة.

 لشراكات أفريقيا عمى جناح السرعة؛ االستعراض الشامؿ

أف أفريقيا يتعيف عمييا السعي إلى مواصمة التوعية بالشراكة بيف  يؤكدبالتزامف مع ذلؾ،  .20
مجموعة الثمانية وأفريقيا مف منظورىا األصمي، جنبًا إلى جنب مع إنشاء آلية التوعية 

فريؽ العمؿ المعني المقترحة بالشراكة بيف مجموعة العشريف وأفريقيا وذلؾ مف خبلؿ 
 بالتنمية استنادًا إلى أولويات القارة والنموذج العالمي المتغير؛

وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد بتطوير القدرة الفنية عمى رصد تنفيذ التزامات  فيكمّ  .21
الشراكة في ظؿ تحدي االعتماد عمى الشركاء اإلنمائييف، وذلؾ لتعقب عممية التنفيذ 

 المعمنة تجاه أفريقيا. الفعاؿ لبللتزامات

- 
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 مقرر
 موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الثالثة والعشرينبشأن 

 لمؤتمر االتحاد األفريقي
 

 إن المؤتمر:
عرض الذي قدمتو جميورية غينيا االستوائية الستضافة الدورة العادية الثالثة لبا يرحب .1

 ؛2014 توائية( في يونيو/يوليووالعشريف لمؤتمر االتحاد األفريقي في مبلبو )غينيا االس
مف المفوضية إجراء  يطمبو ،بالعرض الذي قدمتو جميورية غينيا االستوائية يرحب .2

 المشاورات الضرورية بيذا الصدد بغية عقد ىذه الدورة في أفضؿ الظروؼ الممكنة؛
 أف مواعيد الدورات العادية لممؤتمر ستكوف عمى النحو التالي: يقرر .3

 

 ؛2014يونيو  21–20لثامنة والعشروف لمجنة الممثميف الدائميف: الدورة العادية ا (1
 ؛2014يونيو  24–23الدورة العادية الخامسة والعشروف لممجمس التنفيذي:  (2
  .2014يونيو  27–26ية الثالثة والعشروف لممؤتمر: الدورة العاد (3

 
- 
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 مقرر

 فريقيتسمية قاعة المؤتمرات الكبيرة لمجّمع المؤتمرات لالتحاد األبشأن 

 
 إن المؤتمر:

باقتراح الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تسمية قاعة المؤتمرات الكبيرة يرحب  .1
 ؛"لممؤتمرات مسوف مانديبليلمجّمع المؤتمرات لبلتحاد األفريقي"قاعة ن

مسوف يتسمية قاعة المؤتمرات الكبيرة لمجمع المؤتمرات لبلتحاد األفريقي "قاعة ن يقّرر .2
 ؛ىبل مانديبل لممؤتمرات" تخميدا لذكرى نمسوف مانديبلرولييبل

 مف المفوضية اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتنفيذ ىذا المقرر.يطمب  .3

- 
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 مقرر
 ،0202داد أجندة االتحاد األفريقي بشأن تقرير المفوضية عن إع

 ASSEMBLY/AU/3(XXII)الوثيقة 

 

 :إن المؤتمر

وكذلؾ التعميقات  2063سة المفوضية عف أجندة رئي وتبالتقرير الذي قدم يحيط عمما .1
 والمبلحظات الثرية لمدوؿ األعضاء حوؿ ىذا التقرير؛

كؿ مف ساىموا في  ويشكر ،2063بالتقدـ المحرز في إعداد إطار وثيقة أجندة  يعترف .2
 ىذا التفكير االستراتيجي األساسي بالنسبة لمستقبؿ القارة؛

أجؿ تمقي مساىمات جميع األفريقييف فى  المفوضية عمى مواصمة جيودىا مف يشجع .3
القارة واألفريقييف في الميجر ويشجع الدوؿ األعضاء عمى تقديـ مساىماتيا المكتوبة قبؿ 

خبلؿ دورتو القادمة  2063حتى يتمكف المؤتمر مف اعتماد أجندة  2014نياية أبريؿ 
 ؛2014المقرر عقدىا في يونيو 

إلدارة المثمى لمموارد اليامة لممحيطات والبحار ضرورة إدراج استراتيجيات ا عمى يؤكد .4
 .2050، وذلؾ عمى أساس االستراتيجية البحرية 2063المتاخمة ألفريقيا في أجندة 

- 
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 مقرر
 ،بشأن إطالق التقرير النيائي لمفريق الرفيع المستوى عن الدول اليشة

 ASSEMBLY/AU/5(XXII)الوثيقة 
 

 :إن المؤتمر
ليؼ0 رئيسة جميورية ليبيريا، والدكتور دونالد كابيروكا، رئيس فخامة جونسوف سير بيشيد  .1

 البنؾ األفريقي لمتنمية عمى التقرير الممتاز؛
قيادة فخامة الرئيسة جونسوف بالفريؽ الرفيع المستوى يفوض التقرير والتوصيات ويجيز  .2

مع  تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، بتعاوف وثيؽ مف أجؿسيرليؼ لمواصمة جيوده 
 المفوضية والدوؿ األعضاء، في إطار البرامج واألنشطة التي اعتمدىا االتحاد.

- 
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 مقرر
 ،بشأن التحول الديمقراطي في تونس

 EX.CL/803(XXIV) الوثيقة

 
 ر:المؤتم إنّ 

بالفقرات ذات الصمة بالوضع في تونس الواردة في تقرير رئيسة المفوضية يحيط عمما  -1
 ؛2013 لعاـ عف أنشطة المفوضية 

دعـ عممية التحوؿ الديمقراطي في  الرامية إلى مفوضية االتحاد األفريقي بجيودر يذكّ  -2
 ؛2011تونس، وبشكؿ رئيسي مف خبلؿ الزيارات المنتظمة الرفيعة المستوى منذ 

مع االرتياح بالتطورات اإليجابية األخيرة في تونس والتقدـ المحرز في عممية يرحب  -3
 التحوؿ الديمقراطي؛

بنجاح "الحوار الوطني" الذي أدى إلى توافؽ اآلراء بيف مختمؼ أصحاب ذلك يرحب ك -4
 المصمحة مف خبلؿ احتراـ خارطة الطريؽ التي وضعت ليذا الغرض؛

تونس عمى اعتماد الدستور الجديد الذي يستجيب لمتطمعات المشروعة لمشعب يينئ  -5
 العالمية لحقوؽ اإلنساف؛التونسي مف أجؿ الكرامة والحرية والديمقراطية واحتراـ القيـ 

مؤىميف تأىيبل عاليا مع عدـ  ييفتكنوقراطنشاء حكومة جديدة تضـ إلعف ارتياحو يعرب  -6
 التحوؿ الديمقراطي استمرار عممية أساسا بضماف مكمفة، و حزب سياسي إلى أي انتمائيـ

نة المج تحت إشراؼ ونزييةتشريعية حرة رئاسية و  ينبغي أف تتوج بتنظيـ انتخابات التي
 المستقمة؛ االنتخابية

جميع أصحاب المصمحة عمى المضي قدما في عممية التحوؿ الديمقراطي في يشجع  -7
 إطار روح مف التوافؽ والحوار الشامؿ؛

بأف االنجازات التي حققتيا عممية التحوؿ الديمقراطي في تونس حتى اآلف تشكؿ  يقرّ  -8
نما لقارة أفريقيا ككؿ؛  نجاحا ليس فقط ليذا البمد وا 
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 إرساء الديمقراطية الجيود الرامية إلىاستمرار دعـ االتحاد األفريقي لجميع يؤكد مجددا  -9
 دعوتو إلىأيضا  ديجدّ والتنمية، و، والحفاظ عمى السمـ، واألمف، في تونس واالزدىار

 المسعى. في ىذاتونس الدعـ البلـز ل لتقديـ المجتمع الدولي
- 
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 مقرر
عداد أفريقيا لمدورة العشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية بشأن مؤتمر وارسو لتغير المناخ و  ا 

 األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ
 إن المؤتمر:

بتقرير فخامة الدكتور جاكايا مريشو كيكويتي، رئيس تنزانيا، منسؽ لجنة يحيط عممًا   -1
ورة التاسعة رؤساء الدوؿ والحكومات األفريقييف المعنية بتغير المناخ عف إعداد أفريقيا لمد

عشرة لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ والدورة التاسعة 
لمؤتمر األطراؼ العامؿ بوصفو اجتماع األطراؼ في بروتوكوؿ كيوتو والمنعقدة في 

 ؛2013نوفمبر  23إلى  11وارسو، بولندا في الفترة مف 
ؤساء الدوؿ والحكومات األفريقييف المعنية بتغير بنتائج دورات لجنة ر  يحيط عممًا أيضاً   -2

عمى ىامش الجمعية  2013ديسمبر  5و  2013سبتمبر  24المناخ المنعقدة في 
العامة لؤلمـ المتحدة في نيويورؾ وقمة اإليميزيو حوؿ السمـ واألمف في أفريقيا والمنعقدة 

 في باريس، فرنسا، عمى التوالي؛
ومات األفريقييف المعنية بتغير المناخ واألعضاء لبللتزاـ بمجنة رؤساء الدوؿ والحك يشيد -3

القيـ والمستمر بقيادة المشاركة السياسية الجماعية ألفريقيا في مفاوضات تغير المناخ 
 العالمية؛

بالقيادة المحنكة التي أبداىا فخامة الدكتور جاكايا مريشو كيكويتي في أداء دوره  يشيد -4
كومات األفريقييف المعنية بتغير المناخ ويطمب إلى كمنسؽ لمجنة رؤساء الدوؿ والح

لمؤتمر األطراؼ في  20، خبلؿ الدورة الػ2014فخامتو مواصمة إبداء نفس القيادة طواؿ 
بالمؤتمر  كما يشيداتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ في ليما وبعد ذلؾ 

وكذلؾ مفوضية االتحاد األفريقي  الوزاري األفريقي لمبيئة وفريؽ المفاوضيف األفريقييف
المركز مـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا/بالتعاوف مع البنؾ األفريقي لمتنمية ولجنة األ

األفريقي لسياسة المناخ وسائر الشركاء لما تجمى مف اإلجماع وروح الوحدة في وارسو 
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، مما ساىـ في في مناصرة الرسائؿ الرئيسية لمموقؼ األفريقي الموحد حوؿ تغير المناخ
 تحقيؽ اإلنجازات المحرزة خبلؿ المؤتمر في بولندا؛

بمفوضية االتحاد األفريقي بالتعاوف مع لجنة األمـ المتحدة االقتصادية يشيد أيضًا   -5
ألفريقيا/المركز األفريقي لسياسة المناخ، والبنؾ األفريقي لمتنمية ووكالة التخطيط 

حرز خبلؿ االحتفاالت بيـو أفريقيا في وارسو، وىو والتنسيؽ لمنيباد والشركاء لمنجاح الم
إلى المفوضية والشركاء  ويطمب ،ما حقؽ مصالح أفريقيا في المفاوضات العالمية

التحضير نحو إقامة جناح أفريقي خبلؿ الدورة العشريف لمؤتمر األطراؼ في ليما، بيرو 
 سا؛وخبلؿ الدورة الواحدة والعشريف لمؤتمر األطراؼ في باريس، فرن

جميورية كوريا وأمانة صندوؽ المناخ األخضر وكذلؾ أمانتي اتفاقية األمـ  يينئ  -6
المتحدة اإلطارية لتغير المناخ والمرفؽ العالمي لمبيئة لقياميا بفتح مقار صندوؽ المناخ 

مجمس إدارة صندوؽ  ويدعو، 2013ديسمبر  4األخضر في سونجدو، كوريا في 
جراءات الخاصة برسممة الصندوؽ لتمكيف أفريقيا مف المناخ األخضر إلى اإلسراع باإل

 االستفادة منو في تكيفيا مع تغير المناخ  وتخفيؼ اآلثار الناجمة عنو؛
برنامج األمـ المتحدة لمبيئة باعتباره مضيؼ مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ يدعو أيضًا  -7

تطوير الفعاؿ لضماف إنشاء شبكات كافية في أفريقيا، حيث تشتد الحاجة إلييا لم
 لمتكنولوجيا، ونقميا وبناء القدرات؛

الدوؿ األعضاء عمى التصديؽ عمى تعديبلت الدوحة في بروتوكوؿ كيوتو لفترة يحث  -8
 االلتزاـ الثانية لتعزيز الحد مف انبعاثات غازات الدفيئة؛

ت مـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا/المركز األفريقي لسياساالمفوضية ولجنة األ مفيطمب  -9
المناخ والبنؾ األفريقي لمتنمية والشركاء اآلخريف مواصمة دعـ فريؽ المفاوضيف 
األفريقييف في مفاوضات تغير المناخ العالمية في إطار التوجيو السياسي لممؤتمر 
 الوزاري األفريقي لمبيئة ولجنة رؤساء الدوؿ والحكومات األفريقييف المعنية بتغير المناخ.

- 
 



ASSEMBLY/AU/DEC.515 (XXII)  

 

 

 مقرر
 ،القدرة األفريقية عمى التدخل السريع في األزماتتفعيل بشأن 

 ASSEMBLY/AU/4(XXII)الوثيقة 
 
 ر:المؤتم إنّ 

بشأف إنشاء القدرة األفريقية عمى التدخؿ  ASSEMBLY/AU/DEC.489(XXI)بمقرره ر يذكّ  -1
السريع في األزمات الذي اعتمده خبلؿ دورتو العادية الحادية والعشريف المنعقدة في 

 ؛2013مايو  27و 26إثيوبيا يومي أديس أبابا، 
بقرار الدوؿ األعضاء التالية أف تكوف البمداف المشاركة األولى في القدرة عمما  يحيط  -2

األفريقية عمى التدخؿ السريع في األزمات وىي: الجزائر، أنجوال، تشاد، إثيوبيا، غينيا، 
يقّرر وغندا، ومف ثـ، موريتانيا، النيجر، جنوب أفريقيا، السنغاؿ، السوداف، تنزانيا وأ

 ؛القدرة األفريقية عمى التدخؿ السريع في األزمات كترتيب انتقالي تفعيل
 أف القدرة األفريقية تعتمد عمى مبدأ التطوع وقدرات البمداف المشاركة؛يذّكر أيضا   -3
 ما يمي:يقّرر أيضا  -4

قية ينبغي تشجيع عدد أكبر مف الدوؿ األعضاء عمى التطوع بقدرات لمقدرة األفري (1
 انطبلقا مف روح الشموؿ والتضامف.

بطمب مف الدوؿ األعضاء في االتحاد، يأذف مجمس السمـ واألمف لبلتحاد األفريقي  (2
)ي(  4)ح( و  4بنشر قوة طبقا ألحكاـ القانوف التأسيسي لبلتحاد ال سيما المادتاف 

 منو.
 ينبغي أف يقـو مجمس السمـ واألمف بتنسيؽ والية القدرة األفريقية. (3
نبغي إنشاء مركز استراتيجي لتنسيؽ العمميات بمقر مفوضية االتحاد األفريقي ي (4

 بأديس أبابا تحت قيادة إدارة السمـ واألمف، لمعمؿ عمى طرؽ تفعيؿ القدرة األفريقية.
 سيكوف موقع مركز قيادة العمميات في أي مف البمداف المشاركة قرب منطقة البعثة. (5

- 
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 مقرر
 التزامات شرم الشيخبشأن التقرير عن تنفيذ 

 ،بشأن التعجيل بتحقيق أىداف المياه والصرف الصحي
 ASSEMBLY/AU/12(XXII)الوثيقة 

 :المؤتمرإن 

بالتقرير ويرحب بالمعمومات المفصمة عف التقدـ الذي أحرزتو الدوؿ  يحيط عمما .1
األعضاء فيما يتعمؽ بااللتزامات المعمنة في شـر الشيخ وكذلؾ تعميقات ومبلحظات 

 دوؿ األعضاء عمى التقرير؛ ال
بالدوؿ األعضاء، بما فييا رواندا وتونس، التي أنجزت أفضؿ أداء في تحقيؽ  يشيد .2

 أىداؼ المياه والصرؼ الصحي؛ 
امي، رئيس جميورية رواندا لمناصرة توعية وتعبئة جتعييف فخامة الرئيس بوؿ كا يقرر .3

لشيخ بشأف المياه والصرؼ الدوؿ األعضاء مف أجؿ التنفيذ الفعاؿ اللتزامات شـر ا
 ؛ الصحي في أفريقيا

الدوؿ األعضاء تعزيز قدراتيا وتقييـ االحتياجات العامة مف أجؿ تيسير إعداد  يناشد .4
زالة العوائؽ التي تحوؿ دوف االستخداـ  لمموارد المتاحة السريع مشاريع قابمة لمتمويؿ وا 

ليشة وذلؾ لسد الفجوة وتحسيف في البنؾ األفريقي لمتنمية، وخاصة فيما يتعمؽ بالدوؿ ا
 أدائيا في قطاع المياه؛ 

ضرورة حيوية إلطبلؽ طاقات التنمية في  2025أف تنفيذ الرؤية األفريقية لممياه  يذكر .5
 أفريقيا ويبرز الصمة بيف المياه والزراعة والبيئة؛ 

التنفيذي الصادر عف الدورة األخيرة لممجمس  EX.CL/DEC.802(XXIV) المقرريجيز  .6
 .2014يناير  29في  ةمنعقدال
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 مؤتمر االتحاد األفريقي إعالن
 ،ونيجيريا الكاميرونحول التسوية السممية لمنزاع الحدودي بين 

 باكاسي قضية
 

، بعد مضي شيريف عمى االحتفاؿ بالذكرى الخمسيف 2013أغسطس  14في   -1
سوية السممية وقع حدث كبير في مجاؿ التلمنظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي، 

عنيفة. بالفعؿ، تـ لمنزاعات في الوقت الذي شيدت فيو عدة بمداف أفريقيا نزاعات 
التوصؿ في وقت تاريخي وفي ظؿ السمـ واالنسجاـ، إلى تسوية نيائية لمنزاع 

 الحدودي بيف البمديف الشقيقيف الكاميروف ونيجيريا الذي داـ عشريف سنة.
ولتي الكاميروف ونيجيريا المذيف اختارا يدة لرئيسي دتديف أفريقيا بيذه النياية السع  -2

يرحب االتحاد إببلغ المحكمة الجنائية الدولية، الىاي بالقضية عند نشوب النزاع. 
األفريقي، الذي يسعى إلى تحقيؽ أفريقيا متكاممة ومزدىرة وتنعـ بالسبلـ بحموؿ 

ؼ أفريقيا ككؿ الذي شرّ والحكمة  نضج، مف جية بيذا الدرس الكبير في ال2063
 عواقب ال تحصى، ويؤكد مف جية أخرىبيف األشقاء  كانت ستؤدي إلى وجّنبيا حربا 

عمى أف النيج الذي اعتمدتو الكاميروف ونيجيريا ينبغي أف يكوف مصدر إلياـ لكافة 
  نزاعات.بال معنييفالبلعبيف األفريقييف ال

ب االتحاد األفريقي عف ، يعر المعزز لمسمـالتاريخي ليذا العمؿ الحدث في ضوء   -3
تيانيو الخالصة لرئيسي البمديف وكذلؾ لمسيد كوفي أناف األميف العاـ السابؽ لؤلمـ 
المتحدة ولمدوؿ الشاىدة عمى اتفاؽ غريف تري الذي سمح بتنفيذ الحكـ الصادر عف 

 .2002أكتوبر  10المحكمة الجنائية الدولية يـو 
تستحؽ كنقطة قوية بيذا الحدث ع الدولي يود االتحاد األفريقي أف يعترؼ المجتم  -4

 ىامة ألفريقيا في الحفاظ عمى السبلـ العالمي.التقدير وكمساىمة 
- 


