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مقرر
بشأن إطالق منطقة التجارة الحرة القارية،
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/11(XXV

إن المؤتمر:
 .1يحيط عمما بنتائج الهؤتهر ،ويعتمد ها يمي:

 )1األىداؼ كالهبادئ التكجييية لمتفاكض عمى هنطقة التجارة الحرة القارية؛
 )2خارطة الطريؽ اإلرشادية لمهفاكضات عمى هنطقة التجارة الحرة القارية؛
 )3اختصاصات هنتدل التفاكض حكؿ هنطقة التجارة الحرة القارية؛
 )4الترتيبات الهؤسسية لمتفاكض عمى هنطقة التجارة الحرة القارية؛
 )5هشركع إعبلف بشأف إطبلؽ هفاكضات هنطقة التجارة الحرة القارية.

 .2يعرب عن ارتياحو لمعهؿ التحضيرم الذم تـ القياـ بو إلطبلؽ الهفاكضات حكؿ هنطقة
التجارة الحرة القارية؛ كيمتزم بالتفاكض عمى هنطقة التجارة الحرة القارية ذات هنافع كبيرة

عف طريؽ البناء عمى التقدـ الهحرز بالفعؿ هف قبؿ الهجهكعات االقتصادية اإلقميهية؛
 .3يقوم بإطالق المفاوضات إلنشاء هنطقة التجارة الحرة القارية بيدؼ الدهج بيف األسكاؽ
األفريقية تهشيا هع األىداؼ كالهبادئ الهنصكص عمييا في هعاىدة أبكجا الهؤسسة
لمجهاعة االقتصادية األفريقية؛
 .4يطمب من هنتدل التفاكض حكؿ هنطقة التجارة الحرة القارية بتنظيـ اجتهاعو االفتتاحي
في  2015كالعهؿ باتجاه استكهاؿ ىذه الهفاكضات بحمكؿ 2017؛

 .5يدعو لجنة األهـ الهتحدة االقتصادية ألفريقيا كالبنؾ األفريقي لمتنهية كهصرؼ التصدير
كاالستيراد األفريقي كالشركاء اإلنهائييف بتقديـ الدعـ الضركرم لمدكؿ األعضاء،
كالهفكضية ،كالهجهكعات االقتصادية اإلقميهية لضهاف استكهاؿ الهفاكضات في الكقت
الهناسب.
 .6يحيط عمما هع التقدير بحالة التحضيرات لمهؤتهر الكزارم العاشر لهنظهة التجارة
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العالهية  ،2015كيينئ جهيكرية كينيا عمى استضافتيا ىذه الندكة الياهة ،كيحث الدكؿ
األعضاء عمى الهشاركة بشكؿ نشط؛
 .7يرحب ب:
 )1اإلحاطة بشأف التقدـ الهحرز في قانكف النهك كالفرص ألفريقيا ككذلؾ هبادرة عقد
اجتهاع كزارم في الغابكف تحضي ار لهنتدل قانكف النهك كالفرص ألفريقيا.
 )2اإلحاطة بشأف الهؤتهر العاشر لؤلهـ الهتحدة لمتجارة كالتنهية الهقرر عقده في ليها،
البيرك في هارس  ،2016ويينئ في ىذا الصدد ،هعالي السيدة أهينة هحهد ،كزيرة
الشؤكف الخارجية كالتجارة الدكلية لجهيكرية كينيا ،عمى تنصيبيا رئيسة لمهؤتهر
الكزارم العاشر هف قبؿ الهجمس التننفيذم لهؤتهر األهـ الهتحدة لمتجارة كالتنهية.
 .8يينيء السكؽ الهشتركة لشرؽ أفريقيا كالجنكب األفريقي (الككهيسا) كهجهكعة تنهية
الجنكب األفريقي (السادؾ) كهجهكعة شرؽ أفريقيا ،عمى إطبلؽ هنطقة التجارة الحرة

الثبلثية في شرـ الشيخ ،هصر ،في يكنيك  2015كىك ها يعتبر إنجا انز كبي انر نحك التكاهؿ

القارم يجب أف تحذك حذكه األقاليـ األخرل.
-
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مقرر
القمة بشأن انتشار فيروس مرض اإليبوال،
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/6 (XXV

إن المؤتمر:

 -1يحيط عمماً بتقرير الهفكضية الهرحمي عف انتشار فيركس هرض اإليبكال ،ويالحظ أف
نياية حالة الطكارئ بشأف انتشار فيركس هرض اإليبكال كقياـ بعثة االتحاد األفريقي

لدعـ هكافحة اإليبكال في غرب أفريقيا باالستعداد لمقضاء النيائي عمى الهرض بنياية
كاليتيا الحالية في  18أغسطس 2015؛
 -2يينئ شعب كحككهة ليبيريا عمى إعبلف هنظهة الصحة العالهية خمك ىذا البمد هف
هرض اإليبكال في  9هايك 2015؛
 -3يعرب عن تقديره:
 )1لجهيع الدكؿ األعضاء التي ساىهت بعهاؿ الصحة الهتطكعيف في بعثة االتحاد
األفريقي لدعـ هكافحة اإليبكال في غرب أفريقيا ،ويشيد بالهفكضية التخاذىا كافة

إجراءات السبلهة البلزهة التي ضهنت سبلهة رجكع جهيع عهاؿ الصحة

الهتطكعيف؛
 )2لمدكؿ األعضاء كالشركاء الذيف قدهكا الدعـ الهالي كالهادم لبعثة االتحاد األفريقي
لدعـ هكافحة اإليبكال في غرب أفريقيا كالدكؿ الهتضررة.
 -4يدعو جهيع الدكؿ األعضاء إلى الهشاركة عمى أعمى هستكل ،في الهؤتهر الدكلي حكؿ
هكافحة أفريقيا لئليبكال الذم هكضكعو ىك "أفريقيا تساعد أفريقيا في التعافي واعادة
اإلعمار" ،الهقرر عقد في هبلبك ،غينيا االستكائية يكهي  20ك  21يكليك 2015؛

 -5يشيد بالقطاع الخاص األفريقي لدعهو الهالي كالهادم ،ويطمب هف الدكؿ األعضاء
تسييؿ استهرار هبادرة الرسائؿ القصيرة بهنح التصريح الهطمكب عف طريؽ سمطاتيـ
الكطنية التنظيهية إلى هشغمي الشبكات الهتجكلة؛
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 -6يطمب هف الهفكضية:
 )1القياـ بالهراجعة الشاهمة إلطار السياسة اإلنسانية حتى يحتكل عمى بركتكككؿ هكسع
إلدارة الككارث يعالج الفجكات الحالية في تنسيؽ االستجابة لمككارث كالطكارئ هف
قبؿ الهفكضية كتقديـ تقرير عف ذلؾ لقهة يناير 2016؛
 )2بالتعاكف هع الدكؿ األعضاء كالشركاء اإلنهائييف لتشكيؿ فريؽ أفريقي لعهاؿ الصحة
الهتطكعيف يتـ نشره خبلؿ تفشي األهراض كغيرىا هف الطكارئ الصحية كتقديـ
تقارير عف التقدـ الهحرز بشكؿ هنتظـ لهؤتهر االتحاد؛
 -7يقرر اإلبقاء عمى الهسألة قيد النظر ،كيطمب هف الهفكضية إعداد تقرير عف التقدـ
الهحرز في تنفيذ ىذا الهقرر إلى الهجمس التنفيذم في يناير .2016
-
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مقرر
بشأن تقرير برنامج إيدز ووتش آفريكا،
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/14(XXV

إن المؤتمر:
.1

يحيط عمما بتقرير برناهج إيدز ككتش آفريكا كالتكصيات الكاردة فيو ،وبتطكرات نياية هدة
خارطة الطريؽ لبلتحاد األفريقي حكؿ الهسؤكلية الهشتركة كالتضاهف العالهي لهكافحة

اإليدز كالسؿ كالهبلريا في أفريقيا؛
.2

يشيد بالجيكد العهمية التي تبذليا الدكؿ األعضاء كالهجتهع الهدني ،كالقطاع الخاص
كالشركاء اإلنهائيكف الدكليكف في تنفيذ خارطة الطريؽ لبلتحاد األفريقي لمفترة -2012
 ،2015ك ُيقرر تهديد سرياف هفعكؿ خارطة الطريؽ لبلتحاد األفريقي حكؿ الهسؤكلية
الهشتركة كالتضاهف العالهي لهكافحة اإليدز كالسؿ كالهبلريا في أفريقيا لمفترة -2012
 2020لتنفيذىا الكاهؿ؛

.3

يطمب هف الهفكضية
 )1العهؿ هع ككالة النيباد التشاكر هع الدكؿ األعضاء كالشركاء اإلنهائييف لكضع "إطار
تحفيزم" يتضهف الهعالـ الرئيسية لمقضاء عمى اإليدز كالسؿ كالهبلريا ككفقا ليدؼ
 2030ألبكجا  ،12+ويحث كؿ الفاعميف عمى حشد الهكارد الضركرية ،كرفع هستكل
العبلجات ،كالهضي في استراتيجية شاهمة لتسريع القضاء عمى اإليدز كالسؿ

كالهبلريا؛
 )2كضع آلية هحاسبة بأىداؼ كهؤشرات كاضحة لرصد كقياس أكلكيات االستجابة
لؤلهراض الثبلثة ،بالتشاكر هع الدكؿ األعضاء كالشركاء؛
 .4يعرب عن تقديره لمتقدـ الهحرز في الحصكؿ عمى األدكية بتحفيز هف البرناهج ﺍألفﺭيقي
لهكاءهة ﺍلتنﻅين ﺍلﺩًﺍئي تهاشيا هع الركيزة الثانية لخارطة الطريؽ لبلتحاد األفريقي
كخطة الصناعة الصيدالنية ألفريقيا ،كيحث النيباد ،كالدكؿ األعضاء كغيرىا هف
أصحاب الهصمحة لهضاعفة جيكد التنفيذ؛

)ASSEMBLY/AU/DEC.571 (XXV
Page 2

.5

يجدد تأكيد االلتزاـ بتقكية النظـ الصحية كزيادة التهكيؿ الهحمي كفقا ليدؼ أبكجا في
ويكرر التأكيد عمى أىهية الهساءلة الهستهرة كاالستخداـ الحكيـ
تحقيؽ ىدؼ نسبة ّ %15
لمهكارد الهحمية كالدكلية؛

.6

يدعو الدكؿ كالشركاء اإلنهائييف لمهساىهة في اليدؼ الخاهس لتجديد هكارد الصندكؽ
العالهي لهكافحة ىذه األهراض الثبلثة كانقاذ األركاح؛

.7

يحث الدكؿ األعضاء عمى تعزيز إدهاج االستجابة لئليدز كالسؿ كالهبلريا كالهساكاة بيف
الجنسيف في تنفيذىا لمهشاريع الرئيسية الكبرل لرفع هستكل الشراكة بيف القطاعيف
الخاص كالعاـ لزيادة التهكيؿ الهحمي كجزء هف النيج الهبتكرة لتحقيؽ التهكيؿ الهستداـ
لمصحة؛

.8

يعتمد التقرير عف أفضؿ الههارسات في القضاء عمى انتقاؿ الهرض هف األـ إلى الطفؿ
كفقا لمخطة العالهية كالخطة األفريقية لمقضاء عمى اإلصابات الجديدة بفيركس نقص
الهناعة البشرية بيف األطفاؿ بحمكؿ عاـ  2015كالحفاظ عمى حياة أهياتيـ ،ويحث

الدكؿ األعضاء عمى اتخاذ التدابير لتسريع القضاء عمى انتقاؿ اإليدز هف األـ إلى

الطفؿ كالكقاية هنو بحمكؿ .2030
-
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مقرر
بشأن البنود التي اقترحتيا الدول األعضاء،

الوثيقة

ASSEMBLY/AU/17 (XXV) ADD.1-4

إن المؤتمر:

-1

يحيط عمما بالبنكد الهقترحة هف قبؿ الدكؿ األعضاء ،ويشدد عمى الحاجة لبلحتراـ

الصارـ لقكاعد اإلجراءات بخصكص تقديـ البنكد ألجيزة صنع سياسة االتحاد األفريقي؛
ألف .بشأن إطالق إسم البروفيسور وانجاري ماثاي عمى حديقة االتحاد األفريقي ،الوثيقة
ASSEMBLY/AU/18(XXV)ADD.1

-2

يقر بأىهية حفظ البيئة كحهايتيا كبالحاجة إلى تعزيز الديهقراطية كحقكؽ اإلنساف؛

ويقدر الهساىهة التي قدهتيا البركفيسكر الراحمة كانجارم هاثام لصالح القارة األفريقية
كالعالـ أجهع فيها يخص دعـ ىذه الهساعي؛

-3

ُيجيز اقتراح جهيكرية الككنغك إطبلؽ اسـ البركفسير كانجارم هاثام عمى حديقة االتحاد
األفريقي تقدي ار هف االتحاد األفريقي لها قدهتو هف هساىهة لمقارة األفريقية كالعالـ؛

-4

يطمب هف الهفكضية العهؿ هع جهيكرية الككنغك لضهاف إطبلؽ اسـ حديقة االتحاد
األفريقي رسهيا باسـ البركفيسرة كانجارم هاثام في .2015

باء :بشأن عرض نتائج قمة داكار حول التعميم العالي ،الوثيقة

ASSEMBLY/AU/18(XXV)ADD.2

إن المؤتمر:
-5

يعبر عف تقديره الكبير لنتائج قهة دكار حكؿ التعميـ العالي ،بها في ذلؾ إعبلف تعزيز

-6

يشدد عمى يؤكد أىهية تعزيز التعميـ العالي كدكره في تحقيؽ أجندة االتحاد االفريقي

التعميـ العالي هف أجؿ هستقبؿ أفريقيا؛

2063؛
-7

يطمب هف:
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 )1الهفكضية ريادة بناء فضاء أفريقي لمتعميـ العالي كالبحث كفقا الستراتيجية االتحاد
األفريقي لهكاءهة التعميـ العالي بيدؼ تشجيع الترابط الشبكي بيف األكساط األكاديهية
األفريقية كتنقؿ األساتذة كالطمبة؛
 )2الدكؿ االعضاء:
أ .إلى تعزيز دعهيا كاستثهارىا في التعميـ العالي هف أجؿ تنهية رأس هاؿ ثقافي
رفيع الهستكل ،كتعزيز إلهكانيات تكظيؼ الشباب عبر هيارات ريادة األعهاؿ
التجارية كاإلبتكار؛
ب .العهؿ عمى أجؿ القضاء عمى الفكارؽ كتحقيؽ الهساكاة بيف الجنسيف في التعميـ
العالي؛
ج .استخداـ تكنكلكجيا الهعمكهات كاالتصاالت في التعميـ العالي هف أجؿ تكسيع
فرص الكصكؿ إلى التعميـ العالي كتحقيؽ جكدتو؛
د .هكاءهة االستراتيجيات الكطنية لمتعميـ العالي هع االستراتيجية القارية لبلتحاد
األفريقي لها بعد  2015في ىذا الهجاؿ؛
-8

يمتزم بإنشاء فريؽ هف عشرة رؤساء دكؿ كحككهات (اثنيف هف كؿ هنطقة جغرافية)،
كهناصريف أفريقيف لمتعميـ كالعمكـ كالتكنكلكجيا لبلجتهاع كتقديـ تقرير عف كضع التعميـ
كالعمكـ كالتكنكلكجيا في أفريقيا إلى قهة االتحاد األفريقي هرة كاحدة في السنة؛

-9

يجيز تعييف فخاهة الرئيس السنغالي هاكام ساؿ الهنسؽ األكؿ لفريؽ الهناصريف.

جيـ .بشأن وضع التقدم المحرز في تنفيذ المقرر

)ASSEMBLY/DEC.465(XX

بشأن إنشاء

تحالف الجنوب/الجنوب والثالثي لدعم أجندة التنمية لما بعد  2012ألفريقيا والتعجيل

بو ،الوثيقة

ASSEMBLY/AU/18(XXV)ADD.3

 -10يعبر عن تقديره ألنشطة الهتابعة الهتخذة هف قبؿ غينيا فيها يخص تنفيذ الهقرر
)ASSEMBLY/DEC.465 (XX

بشأف إنشاء تحالؼ الجنكب -الجنكب كالثبلثي ،كيعتهد الهذكرة

الهفاىيهية كخارطة الطريؽ الجديدة لتنفيذه؛

)ASSEMBLY/AU/DEC.572 (XXV
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 -11يطمب هف الهفكضية القياـ ،بالتعاكف هع المجنة االقتصادية ألفريقيا ،كبرناهج األهـ
الهتحدة لمتنهية ،كالبنؾ األفريقي لمتنهية ،كالبنؾ الدكلي ،كاالتحاد األكركبي ،بعقد هؤتهر
شركاء التحالؼ قبؿ نياية شير ديسهبر 2015؛
دال .بشأن القضاء عمى مرض شمل األطفال في أفريقيا "إرثنا التاريخي لألجيال القادمة"،

الوثيقة

ASSEMBLY/AU/18(XXV) ADD.4

إن المؤتمر:
 -12يعرب عن خالص تقديره لنيجيريا عمى ىذه الهبادرة القيهة كعمى جيكدىا كانجازاتيا في
القضاء عمى هرض شمؿ األطفاؿ عمى ترابيا عاـ  2014كفقا لسياسات االتحاد
األفريقي ذات الصمة الهتعمقة بالصحة؛
 -13يشجع جهيع الدكؿ األعضاء عمى ترسيخ أفضؿ التجارب كالههارسات في القضاء عمى

هرض شمؿ األطفاؿ في القارة باعتبارىا إرثان ىاهان لؤلجياؿ القادهة في أفريقيا .في ىذا
الصدد ،يدعو الدكؿ األعضاء إلى رصد الهكارد الكافية لهكافحة شمؿ األطفاؿ.
-

)ASSEMBLY/AU/DEC.573 (XXV

مقرر
بشأن المجنة رفيعة المستوى حول أجندة التنمية لما بعد ،2012
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/15(XXV

إن المؤتمر:
 .1يحيط عمماً بالتقدـ الذم أحرزه فريؽ الهفاكضيف األفريقييف في نيكيكرؾ؛

 .2يؤكد أف أجندة التنهية لها بعد  2015يجب أف تككف طهكحة كهزكدة بكسائؿ تنفيذ كافية
يهكف التنبؤ بيا كفي حينيا كهستجيبة لهستكل الطهكحات في تنفيذ جهيع األىداؼ
اإلنهائية الهستداهة؛
 .3يدعو المجنة الرفيعة الهستكل إلى هكاصمة عهميات التفاكض الحككهية الهشتركة هف
خبلؿ فريؽ الهفاكضيف األفريقييف حتى إتهاهيا في سبتهبر 2015؛
 .4يكرر نداءه الهكجو إلى الدكؿ األعضاء لمهشاركة في الهؤتهر الدكلي الثالث عمى
هستكل رؤساء الدكؿ كالحككهات الهقرر عقده في أديس أبابا ،إثيكبيا هف  16-13يكليك
2015؛
 .5يشجع الدكؿ األعضاء عمى الهشاركة في قهة األهـ الهتحدة الهقرر عقدىا في سبتهبر

 2015عمى أعمى هستكل سياسي حكؿ اعتهاد أجندة التنهية لها بعد  2015نظ نار
ألىهيتيا بالنسبة لمقارة؛

 .6يدعو الدكؿ األعضاء إلى الهشاركة ،عمى الهستكل الفني ،في عهمية كضع الهؤشرات
العالهية لتقييـ التقدـ الهحرز في تنفيذ األىداؼ اإلنهائية الهستداهة ككسيمة لبناء القدرات
كضهاف التهاسؾ بيف الهؤشرات عمى األصعدة العالهية أك اإلقميهية كالكطنية؛
 .7يطمب هف المجنة الرفيعة الهستكل تقديـ تقرير نيائي إلى الهؤتهر في 2016؛
 .8يعرب عن امتنانو لمجنة الرفيعة الهستكل كفريؽ الهفاكضيف األفريقييف لها قاها بو هف
عهؿ.

-

)ASSEMBLY/AU/DEC.574 (XXV
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مقرر
بشأن تقرير لجنة العشرة لرؤساء الدول والحكومات العشرة
إلصالح مجمس األمن التابع لألمم المتحدة،
الوثيقة
إن المؤتمر:
 -1يذ ّكر

بالهقررات

)ASSEMBLY/AU/12 (XXV

(XXIII),

ASSEMBLY/AU/DEC.573

)EXT/ASSEMBLY/AU/DEC.1 (IV), ASSEMBLY/AU/DEC.430 (XIX

ASSEMBLY/AU/DEC.564(XXIV),

ك )ASSEMBLY/AU/DEC.485(XXI؛

 -2يحيط عمما بالتقرير السادس عشر لمجنة العشرة لرؤساء الدكؿ كالحككهات العشرة إلصبلح
هجمس األهف التابع لؤلهـ الهتحدة؛
 -3يحيط عمما بالقهة التشاكرية لمجنة رؤساء الدكؿ التي عقدت في ليفنجستكف ،بجهيكرية
زاهبيا ،يكـ  9هايك  2015كهشاكرات التكاصؿ رفيعة الهستكل هع الدكؿ الخهسة األعضاء
الدائهة في هجمس األهف؛
 -4يحيط عمما أيضا بالتقدـ الهحرز في كؿ هف الهفاكضات الحككهية الهشتركة كاالتصاالت
هع الدكؿ األعضاء في األهـ الهتحدة لحشد الدعـ لمهكقؼ األفريقي الهكحد؛

 -5يرحب بالدعـ الذم ظؿ الهكقؼ األفريقي الهكحد يحشده بشأف إصبلح هجمس األهف االتابع
لؤلهـ الهتحدة؛
 -6واذ يثني عمى لجنة العشرة اللتزاهيا عمى أعمى الهستكيات بالدعكة كالتركيج لمهكقؼ
األفريقي الهكحد بشأف إصبلح هجمس األهف التابع لؤلهـ الهتحدة كالهسائؿ الهرتبطة بو،
يجدد التأكيد عمى التزاهو القكم بإجهاع إيزكلكيني كاعبلف سرت المذيف يحتكياف عمى
الهكقؼ األفريقي الهكحد؛

 -7يؤكد من جديد أيضاً أف الهكقؼ األفريقي الهكحد ،كها ىك كارد في اجهاع إيزكلكيني
كاعبلف سرت ،يظؿ ىك الخيار الهجدم الكحيد الذم يعكس التطمع كالحؽ الشرعي ألفريقيا

في تصحيح الجكر التاريخي الذم عانتو القارة ،هف بيف أهكر أخرل؛

)ASSEMBLY/AU/DEC.574 (XXV
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 -8يجدد نداءه ألفريقيا لبلستهرار في التحدث بصكت كاحد كعمى نحك هتهاسؾ بشأف كافة
القضايا الهتعمقة بعهمية إصبلح هجمس األهف التابع لؤلهـ الهتحدة كالهسائؿ الهرتبطة بو؛
 -9ويشدد عمى الحاجة الهمحة لضهاف هكاصمة الحفاظ عمى هصالح أفريقيا في جهيع األكقات
في الهفاكضات الحككهية الهشتركة الجارية بشأف إصبلح هجمس األهف؛

 -10يشدد كذلك عمى ضركرة استهرار لجنة العشرة في تكثيؼ الجيكد لمدعكة كالتركيج
لمهكقؼ األفريقي الهكحد خبلؿ الهفاكضات الحككهية الهشتركة الجارية كالتكاصؿ عمى أرفع
الهستكيات السياسية هف أجؿ حشد كتعبئة اإلرادة السياسية البلزهة لدعهو ،كهكاصمة عقد
االجتهاعات رفيعة الهستكل عمى ىاهش قهة االتحاد األفريقي بيدؼ التركيج أكثر لمهكقؼ
األفريقي الهكحد كتعزيز الهكاسب الهحققة حتى اآلف؛
 -11يطمب هف هفكضية االتحاد األفريقي االستهرار في تسييؿ أنشطة الههثميف الدائهيف
األفريقييف األعضاء في لجنة العشرة لدل األهـ الهتحدة كاالتحاد األفريقي كالهشاركيف في
الهفاكضات الحككهية الهشتركة بشأف إصبلح هجمس األهف كالهشاكرات الهرتبطة بيا؛
ُ -12يقرر إدراج هخصصات في هيزانية الهفكضية لغرض تهكيؿ أنشطة لجنة العشرة؛
 -13يكرر دعوتو لمدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي إلدراج هسألة إصبلح هجمس األهف
ضهف أكلكيات سياساتيا الخارجية أثناء االتصاؿ هع الشركاء غير األفريقييف ،كالسيها
تضهيف الحاجة لتصحيح الجكر التاريخي الذم ال تزاؿ القارة تعاني هنو ،في خطاباتيا
خبلؿ هناقشات الجهعية العاهة لؤلهـ الهتحدة؛
 -14يجدد التأكيد عمى ضركرة أف تبقي لجنة العشرة ىذه الهسألة قيد النظر حتى تحقؽ أفريقيا
أىدافيا بشأف إصبلح هجمس األهف التابع لؤلهـ الهتحدة ،ويطمب هف المجنة تقديـ تقرير
إلى الدكرة العادية القادهة لهؤتهر االتحاد في يناير .2016
-

)ASSEMBLY/AU/DEC.575 (XXV

مقرر
بشأن انتخاب ستة ( )6أعضاء في المجنة األفريقية
لمخبراء حول حقوق الطفل ورفاىيتو،
الوثيقة

)EX.CL/918 (XXVII

إن المؤتمر:
-1

يحيط عمما بانتخاب ستة ( )6أعضاء في المجنة األفريقية لمخبراء حكؿ حقكؽ الطفؿ
كرفاىيتو هف قبؿ الهجمس التنفيذم؛

 -2يعين األعضاء التالية أسهاؤىـ في المجنة األفريقية حكؿ حقكؽ الطفؿ كرفاىيتو لوالية
مدتيا خمس ( )2سنوات.
الرقم

البمد

االسم

1

السيدة ديكيرم هارم-كريستيف بكككـ

ككت ديفكار

2

آكير جاكار

نيجيريا

3

هاريا هاباني-كاكيهبي

زاهبيا

4

كميهانت هاشاهبا

تنزانيا

5

بينياـ داكيت هيزهكر

إثيكبيا

6

السيدة جكيسيككف نانيكي أنككم

بكتسكانا

 -3يطمب هف الهفكضية إعداد طرؽ ضهاف االحتراـ التاـ لهبادئ التهثيؿ اإلقميهي
كالجنساني العادؿ في كافة أجيزة كهؤسسات االتحاد كتقديـ ىذه الطرؽ إلى قيهة يناير
2016
-

)ASSEMBLY/AU/DEC.576 (XXV

مقرر
بشأن انتخاب ثالثة ( )3أعضاء في المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،
الوثيقة

)EX.CL/919 (XXVII

إن المؤتمر:
-1

يحيط عمما بانتخاب ثبلثة ( )3أعضاء في المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب

-2

يعين األعضاء التالية أسهاؤىـ في المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب لوالية

هف قبؿ الهجمس التنفيذم،

مدتيا ست ( )6سنوات:
الرقم

-3

البمد

االسم

1

سكلكهكف آييمي ديرسك

إثيوبيا

2

السيد لػ .كينج جيهسينا إيسي

سيراليون

3

السيد سيمكم كاييتيسي زينابك

رواندا

يطمب هف الهفكضية إعداد طرؽ ضهاف االحتراـ التاـ لهبادئ التهثيؿ اإلقميهي
كالجنساني العادؿ في كافة أجيزة كهؤسسات االتحاد كتقديـ ىذه الطرؽ إلى قيهة يناير
2016
-
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مقرر
بشأن ميزانية االتحاد األفريقي لمسنة المالية ،2016
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/3 (XXV

إن المؤتمر:
ّ
الر أهريكيا لهيزانية االتحاد
 -1يوافق عمى هيزانية إجهالية قدرىا  416,867,326دك ا
األفريقي لمسنة الهالية  ،2016هكزعة بيف الهيزانية التشغيمية بهبمغ 150,503,875

دكال ار أهريكيا كالهيزانية البرناهجية بهبمغ قيهتو قدره  266,363,451دكال ار أهريكيا يتـ
تهكيميا عمى النحك التالي:
 )1هبمغ إجهالي قدره  169.833.340دكال ار أهريكيا كهساىهات هقدرة لمدكؿ
األعضاء.
 )2كهبمغ إجهالي قدره  247.033.986دكال ار أهريكيا يتـ الحصكؿ عميو هف الشركاء
الدكلييف.
-2

يوافق أيضا عمى تكزيع الهيزانية بيف أجيزة االتحاد األفريقي كها يمي:
الدول األعضاء

إجمالي ميزانية سنة 2016

الشركاء

األجيزة
هفكضية االتحاد
األفريقي
البرلهاف األفريقي

التشغيمية

البرنامجية

اإلجمالي

107,213,380

19,174,284

126,387,664

192,461,978

12,016,230

20,444,763

12,016,230

التشغيمية البرنامجية

اإلجمالي

اإلجمالي

التشغيمية

البرنامجية

2016

192,461,978

107,213,380

211,636,262

319,449,642

20,444,763

12,016,230

20,444,763

32,460,993

الهحكهة األفريقية
لحقكؽ اإلنساف
كالشعكب

7,934,915

7,934,915

2,351,486

2,351,486

7,934,915

2,351,486

10,286,401

المجنة األفريقية
لحقكؽ اإلنساف
كالشعكب

4,279,846

4,279,846

1,301,399

1,301,399

4,279,846

1,301,399

5,581,245

الهجمس
االقتصادم
كاالجتهاعي
كالثقافي

1,043,396

1,043,396

991,223

991,223

1,043,396

991,223

2,034,619
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النيباد

8,871,755

25,013,737

8,871,755

25,013,737

8,871,755

25,013,737

33,885,492

لجنة االتحاد
األفريقي لمقانكف
الدكلي

389,575

295,200

389,575

295,200

389,575

295,200

684,775

الهجمس
االستشارم
لهكافحة الفساد

1,376,408

هجمس السمـ

797,216

كاألهف

1,376,408

-

1,376,408

-

1,376,408

797,216

-

-

797,216

797,216

المجنة األفريقية
لمخبراء حكؿ
حقكؽ الطفؿ
كرفاىيتو

253,810

39,565

445,802

293,375

445,802

253,810

485,367

739,178

المكاتب

المخصصة
لالتحاد األفريقي
المجنة األفريقية
لمطاقة

945,268

-

945,268

945,268

-

945,268

فريؽ الخبراء
الدكلي الهعني
بالتصحر

735,512

-

735,512

735,512

-

735,512

الهركز الدكلي
لتعميـ الفتيات
كالنساء في
أفريقيا
الجاهعة األفريقية
الهعيد األفريقي
لمتحكيبلت الهالية

735,512

735,512

-

735,512

-

735,512

2,526,668

2,526,668

-

2,526,668

-

2,526,668

-

-

2,135,276

681,600

1,453,676

2,135,276

681,600

1,453,676

الهركز األفريقي
لهكافحة
األهراض كالكقاية
هنيا
اإلجمالي

1,500,000
149,822,275

1,500,000
20,011,065

169,833,340

681,600

1,593,121

1,593,121

1,500,000

1,593,121

3,093,121

246,352,386

247,033,986

150,503,875

266,363,451

416,867,326
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يأذن لمهفكضية بهكاصمة السعي لمحصكؿ عمى هكارد إضافية قدرىا 70,552.314
دكال ار أهريكيا لتهكيؿ براهج االتحاد حتى نياية عاـ  2015كرفع تقرير عف الكضع إلى
لجنة الههثميف الدائهيف قبؿ قهة يناير .2016

-4

يؤكد عمى أىهية همكية الدكؿ األعضاء لبراهج االتحاد األفريقي هف خبلؿ اإلظيارالفعاؿ
لئلرادة السياسية كبالكفاء بالتزاهاتيا الهالية تجاه الهنظهة ،كالسيها الهشاريع الرائدة الكاردة

في الخطة العشرية لتنفيذ أجندة  ،2063كالحد هف االعتهاد عمى التهكيؿ الخارجي؛
-5

يطمب هف الهفكضية:
)1

اتخاذ التدابير البلزهة لتحسيف هعدؿ تنفيذ الهيزانية هف الهكارد الهتاحة؛

)2

تعزيز عهميات الرقابة الداخمية بيدؼ ضهاف االستخداـ الرشيد لمهكارد التي
كضعت تحت تصرؼ الهنظهة؛

)3

القياـ ،بالتعاكف هع لجنة الههثميف الدائهيف ،بإجراء دراسة حكؿ نظاـ العقكبات
الخاص بالهساىهات لجعمو فعاال كتقديـ التكصيات الهناسبة ألجيزة صنع
السياسة.

-6

يشدد عمى ضركرة إيبلء اىتهاـ خاص لتخصيص الهكارد لقضايا السمـ كاألهف هع
ّ
األخذ في االعتبار قرار الدكؿ األعضاء تكفير  ٪25هف هيزانيتيا لمسمـ كاألهف؛

-7

يوافق عمى  ٪2هف هيزانية بعثة االتحاد األفريقي في الصكهاؿ لسنة  2016عمى أف
يتـ دعهيا بالهساىهات الطكعية هف الدكؿ األعضاء؛

-8

يقرر تنفيذ هقرر الهؤتهر
ّ
تعزز الدكؿ األعضاء همكية هيزانية االتحاد هف خبلؿ تهكيؿ  %100هف
البديمة حيث ّ
)ASSEMBLY/AU/DEC.561(XXIV

بشأف هصادر التهكيؿ

الهيزانية التشغيمية ،ك %75هف الهيزانية البرناهجية ك %25هف هيزانية السمـ كاألهف

إعتبا ار هف يناير  2016عمى أف يتـ تنفيذ ذلؾ تدريجيا خبلؿ فترة خهس سنكات.
-9

يقرر الزيادة بنسبة  %2لمكصكؿ إلى ىدؼ  %1ك %12لصندكؽ الهرأة كصندكؽ
السبلـ عمى التكالي.
-
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مقرر
بشأن جدول تقدير األنصية ومصادر التمويل البديمة لالتحاد األفريقي،
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/5 (XXV

إن المؤتمر:
.1

يحيط عمماً بتقرير المجنة الك ازرية الهختصة عف هراجعة جدكؿ تقدير جدكؿ األنصبة؛

.2

يقرر إجازة تكصيات المجنة الك ازرية الهختصة كها يمي:
ّ
 )1سيككف جدكؿ تقدير األنصبة الجديد قائها عمى هبادئ التضاهف كالدفع العادؿ كالقدرة عمى
الدفع بطريقة تضهف عدـ تحهؿ أية دكلة كحدىا حصة غير هتناسبة هف الهيزانية؛

 )2سيسعى جدكؿ تقدير األنصبة الجديد إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
أ)  %100هف الهيزانية التشغيمية لبلتحاد.
ب)  %75هف الهيزانية البرناهجية لبلتحاد.

ج)  %25هف عهميات دعـ السبلـ.

 )3سيككف جدكؿ تقدير األنصبة الجديد قائها عمى نظاـ الفئات التالية:

أ) الفئة  -1جهيع البمداف التي يفكؽ ناتجيا الهحمي اإلجهالي .%4

ب) الفئة  -2جهيع البمداف التي يفكؽ ناتجيا الهحمي اإلجهالي  %1كيقؿ عف .%4

ج) الفئة  -3جهيع البمداف التي يبمغ ناتجيا الهحمي اإلجهالي  %1فها دكنو.

 )4ينبغي أف يتـ تنفيذ األىداؼ الهذككرة في  )2أعبله تدريجيا خبلؿ  5سنكات اعتبا ار هف
يناير .2015

.3

يقرر أيضا ها يمي:

 )1سيككف تقدير األنصبة الجديد قائها عمى هبدأ تحهؿ الدكؿ األعضاء الخهسة في الفئة 1
 %60هف الهيزانية هكزعة بينيا بالتساكم؛ في حيف تدفع البمداف األعضاء في الفئتيف 2
ك  3حسب قدرتيا عمى الدفع كها ىك كارد في الخيار  3هف الهقترح.
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 )2ينبغي أف يقكـ جدكؿ تقدير األنصبة عمى سقؼ ال يتجاكز  12في الهائة دكف فرض حد
أدنى.
 )3سيتـ تنفيذ جدكؿ تقدير األنصبة لمسنكات الهالية  2016ك 2017ك.2016
 .4يعتمد جدكؿ تقدير األنصبة عمى النحك الهذككر الذم يشكؿ هزيجا هف القدرة البحتة لبعض الدكؿ
األعضاء عمى الدفع كتساكم األنصبة بيف دكؿ أخرل كفقا لنسبة الهيزانية في كؿ فئة؛

يحث الدكؿ األعضاء عمى األخذ هف هجهكعة هف خيارات الهصادر البديمة غير الشاهمة كغير
ّ .5
الهمزهة كفقا لهقتضياتيا كقكانينيا كلكائحيا كأحكاهيا الدستكرية الكطنية؛

هرجعة قكية خبلؿ
يحث الهفكضية ،بالتعاكف هع المجنة الك ازرية الهختصة ،عمى إنشاء آلية ا
ّ .6
السنكات الخهس األكلى هف تنفيذ الهيزانية لتقييـ اآلثار الهحتهمة كالتكصية بإجراء التعديبلت عند

االقتضاء؛

 .7يشجع الهفكضية كالمجنة الك ازرية الهختصة عمى هكاصمة العهؿ هعا كتحديد طرؽ ضهاف التآزر
بيف هراجعة جدكؿ تقدير األنصبة كاعداد الهيزانية كتنفيذىا كتقييهيا؛

يحث الدكؿ األعضاء عمى العهؿ بركح هف التضاهف كاالكتفاء الذاتي هف أجؿ تحقيؽ أىداؼ
ّ .8
الهساىهات الهحددة الكاردة في هقررات الهؤتهر ذات الصمة؛

 .9يطمب هف المجنة الك ازرية الهختصة ،كىي تجتهع بشكؿ هفتكح ،هكاصمة كاستكهاؿ عهميا في
إنشاء آلية هساءلة كرقابة سميهة كذات هصداقية تضهف التدقيؽ الفعاؿ في عهميات الهيزانية ،بها
في ذلؾ تقديهيا كتنفيذىا .في ىذا الصدد ،يطمب أيضا هف المجنة الك ازرية الهختصة الهعنية
بجدكؿ تقدير األنصبة أف تجتهع في أكتكبر  2015لبحث جهيع الهسائؿ العالقة ،بها فييا
التشاكر هع جهيكرية أنجكال حكؿ تقدير نصيبيا ،كأف تقدـ تقريرىا عف الهسألة إلى القهة القادهة

في يناير .2016
يحث الهفكضية عمى تقديـ كافة أنكاع الدعـ البلزـ لتسييؿ استكهاؿ العهمية في الكقت الهناسب
.10
ّ
هف خبلؿ تكفير قائهة شاهمة آلليات الهساءلة الحالية كالهقترحة؛

يشجع الدكؿ األعضاء عمى اإلسراع بدفع هساىهاتيا الهقدرة فكر دخكؿ جدكؿ تقدير األنصبة
.11
ّ
الجديد حيز التنفيذ.

-
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مقرر
بشأن تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد،
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/10 (XXV

إن المؤتمر:
 .1يالحظ بكل التقدير تقرير رئيس لجنة رؤساء الدكؿ كالحككهات لتكجيو النيباد ،رئيس
جهيكرية السنغاؿ ،فخاهة السيد هاكي ساؿ؛
 .2يجيز نتائج الدكرة الثالثة كالثبلثيف لمجنة رؤساء الدكؿ كالحككهات لتكجيو النيباد؛
 .3يؤكد مجدداً بأف النيباد آلية استراتيجية لئلسراع بتنفيذ أجندة التكاهؿ اإلقميهي لبلتحاد
األفريقي ،ويجدد االلتزام بإبداء إرادة سياسية كعزيهة قكية لمتسريع بتحقيؽ النيباد أىدافيا
عمى كافة الهستكيات في إطار أجندة 2063؛
.4
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الهكجو نحك تعزيز تهكيف الهرأة كتكجيو هسائؿ الجنسيف هساىهة في تنفيذ أجندة
2063؛
 .7يذكر بهقرر الهؤتهر ) ،ASSEMBLY/AU/563(XXIVويالحظ عمى وجو الخصوص زيادة
الدعـ الفني هف قبؿ ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد بغية تعزيز القدرة الهؤسسية
لمهجهكعات االقتصادية اإلقميهية هف خبلؿ نشر خطة تنفيذ تنهية القدرات لمهجهكعات
االقتصادية اإلقميهية 2025 -2015؛
 .8يكمف ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد بالتعاكف هع لجنة اإليككاس في دعـ خطة القدرات
القصيرة كالهتكسطة األهد في الهرحمة الثانية استجابة لدعكة فخاهة السيد هاكي ساؿ،
رئيس جهيكرية السنغاؿ كرئيس لجنة رؤساء الدكؿ كالحككهات لتكجيو النيباد كاإليككاس.
كيطمب هف ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد تكفير الدعـ الفني لتعضيد التعاكف بيف
الهجهكعات االقتصادية اإلقميهية بشأف تعزيز القدرات بها في ذلؾ الككهيسا ،هجهكعة
تنهية الجنكب األفريقي (السادؾ) كجهاعة شرؽ أفريقيا إلى جانب الهجهكعات
االقتصادية األخرل؛
 .9يذ ّكر كذلك بهقرر الهؤتهر

)ASSEMBLY/AU/563(XXIV

ويالحظ اإلجراءات الهتخذة هف

قبؿ لجنة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد لمحصكؿ عمى االعتهاد ككياف تنفيذم إقميهي ضهف
الهناخ األخضر لتعبئة هكارد جديدة كاضافية لتهكيؿ الهشاريع اإلقميهية هف
صندكؽ ُ
خبلؿ صندكؽ تغير الهناخ لمنيباد كتشكيؿ فريؽ العهؿ لشركاء تنهية النيباد لدفع برناهج

الدعـ لمزراعة كتغير الهناخ كهسائؿ الجنسيف؛
 .10يرحب بإطبلؽ هنتدل كتحالؼ الزراعة الذكية الهكاتية لمهناخ كهنبر لمدعـ الهنسؽ في
االستجابة ألثر تغير الهناخ كالقابمية لمتغير .ويحث ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد هف
خبلؿ التحالؼ عمى زيادة التعاكف هع الهجهكعات االقتصادية اإلقميهية ،الهنظهات غير
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الحككهية كالشركاء في تحقيؽ ىدؼ الكصكؿ إلى  25هميكف هزرعة عائمية بحمكؿ
2015؛
 .11يقّر برناهج الحككهة لمهكارد الطبيعية لمنيباد ،كيدعك ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد إلى
دعـ القدرات الهالية كالفنية لمدكؿ األعضاء عمى تصهيـ كتنفيذ سياسات الضرائب
كالتعاقدات ذات الطبيعة الهعقدة بشأف الهكارد الطبيعية كالتفاكض عمييا لتحقيؽ الحد
األقصى هف العكائد لمبمداف األفريقية كالهجتهعات الهحمية؛
 .12باإلضافة إلى طمب قياـ ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد بكضع إطار سياسة ليا بشأف
تكظيؼ الشباب في أفريقيا باالشتراؾ هع هفكضية االتحاد األفريقي ،كلجنة األهـ الهتحدة
االقتصادية ألفريقيا كبرناهج األهـ الهتحدة اإلنهائي ،فإنو يتعيف عمييا تقديـ اإلطار إلى
لجنة رؤساء الدكؿ كالحككهات لتكجيو النيباد في الكقت الهناسب لمبحث؛
 .13تعزي انز لبرناهج تطكير البنية التحتية في أفريقيا ،كهبادرة هناصرة البنية التحتية الرئاسية
لمنيباد ،يرحب باإلطبلؽ الرسهي لشبكة األعهاؿ القارية في كيب تاكف في  1يكنيك
 2015كهنبر لمقطاع الخاص لتخفيز االستثهارات في هشاريع البنية التحتية ذات
األكلكية بشأف خطة عهؿ أجندة داكار ،كتهكيميا؛
 .14واذ يقر بأف الطاقة تظؿ أكلكية أساسية لمتحكؿ الييكمي ألفريقيا كاذ يشير إلى التدابير
الهتخذة

لتنفيذ

برناهج

تنهية

البنية

التحتية

في

إفريقيا

كهقرر

الهؤتهر

) ASSEMBLY/AU/DEC.563 (XXIVبشأف الرؤية األفريقية لمطاقة ،فإنو يقترح إنشاء أداة
أفريقية تتكلى أفريقيا تكجيييا لتنسيؽ جهيع الهبادرات العالهية كالدعـ الهالي الهخصص
لقطاع الطاقة لتحقيؽ أقصى قدر هف الهنافع لصالح أفريقيا.
 .15يالحظ نتائج حكار التكاصؿ لقهة هجهكعة اؿ 7هع أفريقيا في شمكس إيمهاك ،ألهانيا
استنادان إلى التفاعؿ بيف هجهكعة اؿ 7كقادة أفريقيا الهشاركيف في  8يكنيك .2015
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كيعيد التأكيد عمى الحاجة الدائهة إلى أف تستند الشراكات العالهية باستهرار ،إلى
أكلكيات تنهية أفريقيا ،ويرحب بااللتزاـ الهتجدد بدعـ أجندة السمـ ،األهف كاالستقرار
ألفريقيا ،كتعزيز الهؤسسات الديهقراطية كهكافحة فيركس هرض اإليبكال ،ويطمب هف
ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد هتابعة تنفيذ التزاهات هجهكعة اؿ 7حكؿ هبادرة تعزيز
الهساعدة في الهفاكضات التعاقدية ذات الطبيعة الهعقدة هع التركيز هبدئيان عمى
الصناعات االستخراجية؛
 .16يشيد بمجنة تكجية النيباد كككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد عمى الهشاكرات التحضيرية
التي جرت هع الشركاء الدكلييف ألفريقيا نحك إطبلؽ الهنبر العالهي لمشراكة هع أفريقيا
كالتي استضافتيا حككهة إثيكبيا في أديس أبابا في هايك  .2015ويرحب بح اررة بالعرض
الذم قدهو هف قبؿ رئيس لجنة رؤساء الدكؿ كالحككهات لتكجيو النيباد لعقد الدكرة
األكلى لمهنبر الجديد في داكار ،السنغاؿ في أكتكبر  ،2015ويشدد عمى أىهية سير
عهؿ الهنبر العالهي لمشراكة هع أفريقيا كآلية شراكة تهمكيا كتقكدىا أفريقيا ،عمى نحك
تاـ؛
 .17يعرب عن خالص تقديره بل ويشيد بالدكتكر دكنالد كابكرككا ،الرئيس الذم انتيت هدة
كاليتو لهجهكعة البنؾ األفريقي لمتنهية إق ار انر بهساىهاتو اليائمة كالدعـ الهستهر ألىداؼ
كهبادرات التنهية لبلتحاد األفريقي ،كخصكصان فيها يتعمؽ بتنفيذ النيباد ،ويرحب بهنحو
جائزة التقدير الخاصة كأفضؿ شريؾ هيـ لمنيباد الهقدهة نيابة عف لجنة رؤساء الدكؿ
كالحككهات لتكجيو النيباد هف قبؿ فخاهة السيد هاكي ساؿ ،رئيس جهيكرية السنغاؿ
كرئيس لجنة رؤساء الدكؿ كالحككهات لتكجيو النيباد.
-
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مقرر
بشأن المشاركة األفريقية في المفاوضات العالمية حول المناخ،
الوثيقة )ASSEMBLY/AU/16 (XXV

إن المؤتمر:
 .1يحيط عمما بها يمي :تقرير هنسؽ لجنة رؤساء الدكؿ كالحككهات األفريقييف الهعنية
بتغير الهناخ ،عبد الفتاح السيسى ،رئيس جهيكرية هصر العربية ،عف اإلجراءات
الهتعمقة ب تغير الهناخ في أفريقيا كالتحضير ألحداث الهناخ العالهية في  ،2015كيجيز
التكصيات الكاردة فيو؛
 .2يعرب عن تقديره لهجهكعة الهفاكضيف األفريقييف لتهثيؿ هصالح أفريقيا في هفاكضات
تغير الهناخ كالطريقة البناءة التي دفعت باتفاقية عهمية األهـ الهتحدة اإلطارية حكؿ
تغير الهناخ إلى األهاـ؛ كيحث هجهكعة الهفاكضيف األفريقية عمى الحفاظ عمى كحدة
الهجهكعة كعمى هكاصمة تهثيؿ الهصالح األفريقية في عهمية اتفاقية األهـ الهتحدة
اإلطارية بشأف تغير الهناخ ؛
 .3يؤكد مجددا أف أم اتفاؽ يعتهده هؤتهر األطراؼ في اتفاقية األهـ الهتحدة اإلطارية
حكؿ تغير الهناخ خبلؿ دكرتو الحادية كالعشريف ،الهقرر عقدىا في باريس في ديسهبر
 ،2015ينبغي أف يتهشى هع هبادئ كأحكاـ االتفاقية ،كال سيها هبادئ الهسؤكليات
الهشتركة كلكف الهتباينة كالقدرات الفردية كاإلنصاؼ؛
 .4يؤكد مجددا أيضا أف أم اتفاؽ يعتهده هؤتهر األطراؼ في اتفاقية األهـ الهتحدة
اإلطارية حكؿ تغير الهناخ خبلؿ دكرتو الحادية كالعشريف يجب أف يعزز تنفيذ هبادئ
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كأحكاـ االتفاقية ،كهمحقاتيا ،كأف يتسؽ هع العمـ كاإلنصاؼ ،كيعزز أيضا نظاها قائها
عمى القكاعد الهتعددة األطراؼ بطريقة هتكازنة كطهكحة؛
 .5يوافق عمى التكصؿ إلى اتفاؽ ينص عمى التكازف بيف التخفيؼ كالتكيؼ كأحكاـ تعزيز
كسائؿ التنفيذ ،هع هبلحظة زيادة عبء التكيؼ عمى البمداف الناهية نتيجة لعدـ كفاية
جيكد التخفيؼ العالهية ،ينبغي كذلؾ أف يضهف هثؿ ىذا االتفاؽ إبقاء طهكح التخفيؼ
العالـ عمى االتجاه نحك ارتفاع في هتكسط درجات الح اررة العالهية بحمكؿ نياية القرف
الحادم كالعشريف يككف أقؿ بكثير هف زيادة  1.5درجة هئكية هقارنة بهستكيات ها قبؿ
الثكرة الصناعية؛
 .6يحث البمداف الهتقدهة األطراؼ كغيرىا هف األطراؼ الهدرجة في الهمحؽ الثاني لبلتفاقية
عمى الكفاء بالتزاـ بتكفير الهكارد كالتكنكلكجيا لهكافحة تغير الهناخ ككسيمة لتعزيز العهؿ
نحك تحقيؽ أىداؼ االتفاقية؛ ويحث أيضا عمى أف تراعي أحكاـ اتفاؽ  2015الهقترح
فيها يتعمؽ بالتهكيؿ التعيد بتقديـ هبمغ سنكم قدره  100هميار دكالر أهريكي بحمكؿ عاـ
 2020كأساس لتهكيؿ الهناخ ،بها يضهف قابمية اإلضافة كالتنبؤ كاالستداهة لمهكارد،
كتشهؿ عهمية كاضحة لتقاسـ األعباء بغية احتساب الهساىهات التي ستقدهيا البمداف
الهتقدهة األطراؼ؛
 .7يحث الدكؿ األعضاء أيضا عمى هكاصمة إنشاء نظـ كىياكؿ ألفريقيا لبلستفادة هف
الهيزات الكاهمة لآلليات العالهية هف حيث التهكيؿ كالتكنكلكجيا ،كذلؾ لدعـ إجراءات
التكيؼ هع تغير الهناخ كالتخفيؼ هف آثاره؛
 .8يحيط عمما بالهبادرات الهتعمقة بالطاقة الهتجددة في أفريقيا ،كالتقدـ الهحرز هنذ انعقاد
الدكرة الخاهسة عشرة لمهؤتهر الكزارم األفريقي حكؿ البيئة ،بشأف هبادرة الطاقة الهتجددة
األفريقية ،التي اقترحتيا هجهكعة الهفاكضيف األفريقييف ،كهساىهة في الجيكد العالهية،
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بقيادة البمداف الهتقدهة ،لمتصدم لتغير الهناخ كالتنهية الهستداهة؛ ويحيط عمما كذلك
بالعهؿ الذم تـ القياـ بو في ىذا الصدد ،كباالجتهاعيف الفنييف المذييف نظهيها برناهج
األهـ الهتحدة لمبيئة في أديس أبابا في  17هارس ،كفي القاىرة في  23هايك 2015
عمى التكالي لهزيد هف التباحث حكؿ هبادرة الطاقة الهتجددة األفريقية؛
 .9يشير إلى هقرر القهة بشأف البرناهج الرئيسي لمهؤتهر الكزارم األفريقي الهعني بالبيئة
حكؿ الطاقة الهتجددة ،ويؤكد عمى أىهية تنفيذه كالتكاصؿ في ىذا الصدد هع هفكضية
االتحاد األفريقي كالنيباد كهجهكعة الهفاكضيف األفريقييف كالبنؾ األفريقي لمتنهية
كصندكؽ األهـ الهتحدة لمبيئة كالمجنة الدكلية لمطاقة الهتجددة كضهاف هكاءهة جهيع
الهبادرات كالهقترحات األخرل هع البرناهج الرئيسي كالكصكؿ إلى التهكيؿ الهقدـ هف
صندكؽ الهناخ األخضر عمى أف يقكد رئيس الهؤتهر الكزارم األفريقي الهعني بالبيئة
العهؿ في ىذا الصدد؛
 .10يوافق ،في ىذا الصدد ،عمى أف يقدـ فريؽ العهؿ الفني برئاسة رئيس الهؤتهر الكزارم
األفريقي الهعني بالبيئة كعضكية هفكضية االتحاد األفريقي كككالة النيباد كهجهكعة
الهفاكضيف األفريقييف كبرناهج األهـ الهتحدة لمبيئة كالمنة الدكلية لمطاقة الهتجددة،
هقترحات كهشاريع عهمية بيدؼ تجنب االزدكاجية كضهاف كحدة الغرض األفريقي تهشيان
هع أجندة 2063؛
 .11يحيط عمماً بالنداء الذم كجيو زعهاء هجهكعة اؿ 7خبلؿ القهة الهنعقدة يكهي  7ك8
يكنيك  2015في اسكمكس إيمهاك ،ألهانيا ،لمتعجيؿ بالكصكؿ إلى الطاقة الهتجددة في
أفريقيا ،كيرحب بالدعـ الهعبر عنو لصالح أفريقيا .كفي ىذا الصدد ،يحث هجهكعة الػ7
عمى التشاكر كالعهؿ بشكؿ كثيؽ هع الفريؽ الفني تحت قيادة كتكجيو الهؤتهر الكزارم
األفريقي الهعني بالبيئة لضهاف همكية كقيادة أفريقيا ليذه الهبادرات؛
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 .12يشجع الهؤتهر الكزارم األفريقي حكؿ البيئة عمى بمكة اقتراح هع هجهكعة الهفاكضيف
األفريقييف لتعزيز الدعـ الهقدـ ألفريقيا في هجاؿ التكيؼ كالخسائر كاألضرار ،كذلؾ في
سياؽ اتفاقية األهـ الهتحدة اإلطارية حكؿ تغير الهناخ ،كصندكؽ الهناخ األخضر؛
 .13يطمب هف هجهكعة الهفاكضيف األفريقييف تحسيف كرفع هستكل الهبادئ التكجييية
كالصيغة الهتعمقة بهجهكعة الهفاكضيف األفريقية – الهساىهات الهقصكدة كالهحددة
كطنيا ،بناء عمى هداكالت كنتائج كرشة العهؿ اإلقميهية حكؿ بناء القدرة عمى الهساىهات
الهقصكدة الهحددة كطنيا ألفريقيا ،الهنعقدة في القاىرة هف  17ك 19هايك  ،2015كذلؾ
لتعكس الترابط بيف التخفيؼ كالتكيؼ ككسائؿ التنفيذ؛
 .14يشجع الدكؿ األعضاء عمى استعهاؿ الهبادئ التكجييية كالصيغة الهتعمقة بالهساىهات
الهقصكدة كالهحددة كطنيان عند إعداد ككضع الهساىهات الهقصكدة كالهحددة كطنيان.
-
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مقرر
بشأن تاريخ ومكان عقد الدورة العادية السادسة والعشرين
لمؤتمر االتحاد األفريقي في يناير 2016

إن المؤتمر:
ّ
أف تكاريخ الدكرة العادية السادسة كالعشريف لمهؤتهر الهقرر عقدىا في أديس أبابا،
يقرر ّ
ّ -1
إثيكبيا تحت هكضكع ،2016" :عام حقوق اإلنسان ،خصوصا مع التركيز عمى حقوق

المرأة" تككف عمى النحك التالي:
 )1الدكرة العادية الحادية كالثبلثيف لمجنة الههثميف الدائهيف 24 :ك 25يناير 2016؛
 )2الدكرة العادية الثاهنة كالعشريف لمهجمس التنفيذم 27 :ك 28يناير 2016؛
 )3الدكرة العادية السادسة كالعشريف لمهؤتهر 30 :ك 31يناير .2016
-
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مقرر
بشأن ترشيد قمم االتحاد األفريقي وأساليب عممو،
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/4(XXV

إن المؤتمر:
.1

يقرر اعتهاد التكصيات التالية لمهجمس التنفيذم:

 )1تحديد عهمية صنع القرار هف قبؿ الهجمس التنفيذم كالهؤتهر بكضكح ،كهنح الهؤتهر
الهجمس التنفيذم سمطات كصبلحيات اتخاذ الق اررات ،إال فيها يتعمؽ بالهسائؿ
اإلستراتيجية الرئيسية؛
 )2هنح المجاف الفنية الهتخصصة سمطة اتخاذ ق اررات حكؿ الهسائؿ التي تقع تحت
اختصاصيا ها لـ تترتب عمييا آثار هالية كىيكمية .كهع ذلؾ يهكف لمهجمس
التنفيذم ،عند الضركرة ،بحث ق اررات المجاف الفنية الهتخصصة بطمب هف أم دكلة
عضك؛
 )3تركيز القهة عمى هسائؿ السياسة اإلستراتيجية هثؿ التكاهؿ القارم ،كالسمـ كاألهف،
كالحكـ كالهسائؿ الهالية ،كعدـ تكرار الهؤتهر نفس الهقررات التي صدرت عف
الهجمس التنفيذم؛
 )4عقد "دكرات هغمقة" لهن اقشة بعض الهسائؿ اإلستراتيجية بهرافقة عضك أك أكثر هف
أعضاء الكفكد حسب ها تقتضيو الهسائؿ الهطركحة لمهناقشة .كفي ىذا الشأف ،قد
يقرر الهؤتهر االنعقاد في شكؿ خمكة إلتاحة كقت كاؼ لهناقشة الهسائؿ اإلستراتيجية
كلمتفاعؿ؛
 )5السهاح لمهجهكعات االقتصادية اإلقميهية بالهشاركة الكاهمة في هداكالت هؤتهرات القهة
لتقاسـ الخبرات كالنجاحات كالعقبات في سبيؿ تحقيؽ أجندة التكاهؿ القارية؛
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 )6االستهرار في عقد قهتيف ،عمى أف يتـ ترشيدىها هع تركيز إحداىها عمى هسائؿ
السياسة بمشاركة الشركاء وفقا لقواعد اإلجراءات ،وتركيز األخرى عمى تنفيذ
الهقررات؛
 )7رفع المجاف الفرعية التابعة لمهؤتهر تقاررييا فقط إلى إحدل دكرتي الهؤتهر في السنة؛
عمى أف يتـ التناكب عمى عضكية ىذه المجاف الفرعية خبلؿ سنتيف أك ثبلث سنكات
لمسهاح بتقاسـ األعباء؛
 )8إدارة الجمسات االفتتاحية لمهؤتهر بطريقة هينية ككفقا لقكاعد اإلجراءات ،هع السهاح
فقط لؤلهيف العاـ لؤلهـ الهتحدة كرئيس دكلة الفمسطينية هف هنطمؽ التضاهف
األفريقي التاريخي هع كفاح الشعب الفمسطيني ،بهخاطبة الهؤتهر شخصيا؛ كفي ىذا
السياؽ بنبغي تكفير هنابر بديمة لضيكؼ الهدعكيف اآلخريف لهخاطبة رؤساء الدكؿ
كالحككهات؛
 )9تخصيص هكارد إضافية لمترجهة الفكرية كالتحريرية لزيادة عدد العاهميف في هديرية إدارة
الهؤتهرات كالهنشكرات حتى تتـ ترجهة الكثائؽ عمى نحك سميـ كتككف جاىزة في
حينيا؛
.2

يطمب هف الهفكضية رفع تقرير عف تنفيذ ىذا الهقرر إلى الدكرة العادية السادسة

كالعشريف لمهؤتهر في يناير .2016

-
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مقرر
بشأن تقرير مجمس السمم واألمن عن أنشطتو ووضع السمم واألمن في أفريقيا،
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/7 (XXV

إن المؤتمر:
-1

يحيط عمما بتقرير هجمس السمـ كاألهف عف أنشطتو ككضع السمـ كاألهف في أفريقيا؛

-2

يعرب عن ارتياحو لمجيكد الهبذكلة عمى الهستكل القارم كاإلقميهي لهكاجية آفة النزاعات
كتعزيز السبلـ كاألهف بشكؿ هستداـ؛

-3

يوجو ندا ممحا هف أجؿ القياـ بعهؿ أكثر جدية في هجاؿ هنع النزاعات كادارتيا
كتسكيتيا في هجاؿ تعزيز السبلـ كاعادة اإلعهار ها بعد النزاعات .في ىذا الصدد،
أبرز الهؤتهر األىهية البالغة التي يكتسييا تعزيز الحكـ الرشيد كاحتراـ سيادة القانكف
طبقا اللتزاهات الدكؿ األعضاء في إطار الكثائؽ ذات الصمة لبلتحاد األفريقي؛

-4

يؤكد عمى الدكر البالغ األىهية التي تمعبو الهرأة في تعزيز السمـ كاألهف كاالستقرار في
أفريقيا كيرحب بجهيع الهساعي التي تـ اتخاذىا في ىذا الشأف هف قبؿ هجمس السمـ

-5

كاألهف كالهفكضية؛

يرحب بارتياح بالتطكر الياـ كالهستهر الذم تسجمو ككت ديفكار في هجاؿ إعادة اإلعهار بعد
النزاعات كيشجع جهيع العناصر الفاعمة عمى العهؿ هف أجؿ نجاح االنتخابات الرئاسية
الهقرر إجراؤىا في أكتكبر  .2015يينئ الهؤتهر حككهة غينيا بيساك عمى اإلصبلحات التي
شرعت فييا بيدؼ تعزيز االستقرار كالتطكر االقتصادم .يطمب الهؤتهر هف جهيع البمداف

كالهنظهات التي قدهت كعكدا خبلؿ الطاكلة الهستديرة لمهانحيف الهنعقدة في برككسؿ ،بمجيكا،
في  25هارس  ،2015أف تفي في أقرب كقت بالتزاهاتيا .يعرب المؤتمر عن ارتياحو لمتقدـ
الذم تسجمو تكنس عقب استكهاؿ الهرحمة االنتقالية في ىذا البمد .يؤكد مجددا عمى الجيكد
الراهية إلى تحقيؽ استقرار هدغشقر كتطكرىا االجتهاعي كاالقتصادم ،ويحيط عمما بقرار
الهحكهة الدستكرية العميا الصادر في  12يكنيك  2015الرافض لتكجيو االتياـ لرئيس
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الجهيكرية كيطمب هف جهيع األطراؼ احتراـ ىذا القرار كالعهؿ عمى تكفير جك االستقرار
البلزـ لتهكيف هدغشقر هف االستفادة هف الهساعدة الدكلية؛
-6

يحيط عمما أيضا بارتياح بنياية انتشار كباء إيبكال في ليبيريا كالتقدـ الياـ الهسجؿ في ىذا
الصدد هف قبؿ غينيا كسيراليكف .يبرز الهؤتهر ضركرة التعبئة الهتكاصمة لكضع حد نيائي
ليذا الكباء ككذلؾ لتقديـ الدعـ االقتصادم كالهالي الهتزايد هف أجؿ االنتعاش الهستداـ لمبمداف

الهتضررة؛
-7

يرحب بالتكقيع عمى اتفاؽ السبلـ كالهصالحة في هالي هف قبؿ الحككهة الهالية كحركات
هنياج الجزائر كبعض هككنات تنسيقية حركات األزكاد ،في  15هايك  ،2015في باهاكك،
كىك االتفاؽ الهنبثؽ عف عهمية الجزائر .يحيط المؤتمر عمما بالتزاـ تنسيقية حركات األزكاد

بالتكقيع عمى اتفاؽ باهاكك في  20يكنيك  ،2015عقب التكقيع ،في الجزائر في  5يكنيك

 ،2015عمى بيانات الهشاكرات التهييدية لتنفيذ االتفاؽ حكؿ السبلـ كالهصالحة في هالي
كالترتيبات األهنية لكضع حد لؤلعهاؿ العدكانية .،يعرب الهؤتهر عف الدعـ التاـ لبلتحاد

األفريقي التفاؽ السبلـ كالهصالحة ،كيدعو إلى التنفيذ الصارـ كالبلئؽ ليذا االتفاؽ ككذلؾ
تعبئة الهكارد البلزهة .يعرب المؤتمر عن تقديره البالغ لفريؽ الكساطة الذم تقكدىا الجزائر لها
يبذلو هف الجيكد؛ يؤكد المؤتمر مجددا أف قكات الدفاع كاألهف الهالية ىي كحدىا الهخكلة

الحتبلؿ األراضي الكطنية بكاهميا في إطار هيهتيا السيادية لحهاية الحدكد كاألشخاص
كالههتمكات؛ كأف أم حتبلؿ هف قبؿ قكات غير نظاهية كغير تابعة لمدكلة يعتبر أه ار غير

قانكني ،كعميو ،يطمب تكقؼ هثؿ ىذا االحتبلؿ؛
-8

يينئ الهؤتهر السمطات كالعناصر الفاعمة األخرل في بكركينا فاسك اللتزاهيا لصالح هرحمة

انتقالية ىادئة كناجحة .كيناشدىا الهثابرة في بذؿ جيكدىا في ركح التكافؽ كالكئاـ .يوجو

المؤتمر نداء عاجال لمدكؿ األعضاء كالهجتهع الدكلي بكاهمو لتعبئة الهكارد الهالية كالدعـ
المكجيستي الضركرم لتنظيـ االنتخابات الرئاسية كالتشريعية كالهحمية الهقرر إجراؤىا بيف

أكتكبر  2015كيناير  .2016يرحب الهؤتهر أيضا بنجاح هنتدل بانجي لمهصالحة في
جهيكرية أفريقيا الكسطى ،كيناشد العناصر الفاعمة في جهيكرية أفريقيا الكسطى التنفيذ الفعاؿ
لنتائج الهنتدل .يبرز الهؤتهر ضركرة عقد االنتخابات التي تتكج الهرحمة االنتقالية في
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جهيكرية أفريقيا الكسطى قبؿ نياية  ،2015طبقا لبياف الدكرة العادية السادسة عشرة لهؤتهر
رؤساء دكؿ كحككهات الهجهكعة االقتصادية لدكؿ كسط أفريقيا ،الهنعقد في إنجهينا في 25

هايك 2015؛
-9

يؤكد عمى ضرورة إحياء تنفيذ االتفاؽ اإلطارم لمسمـ كاألهف كالتعاكف في جهيكرية
الككنغك الديهقراطية كالهنطقة كتعزيز ىياكميا اإلدارية كيقدم دعمو الكامل لمهبادرات

الهتفؽ عمييا هف قبؿ الجيات الضاهنة لبلتفاؽ اإلطارم خبلؿ اجتهاعيا الثاني الهنعقد
في  13يكنيك  2015في جكىانسبيرج .كيعيد التأكيد عمى الضركرة القصكل لمقضاء
العاجؿ عمى القكات الديهقراطية لتحرير ركاندا كجهيع القكات السمبية كالهجهكعات
يشجع ،في ىذا الصدد،
الهسمحة النشطة في شرؽ جهيكرية الككنغك الديهقراطية ك ّ
حككهة جهيكرية الككنغك الديهقراطية عمى هكاصمة اليجهات العسكرية الجارية التي
تشنيا ليذا الغرض .كيدعو حككهة جهيكرية الككنغك الديهقراطية كاألهـ الهتحدة إلى
تييئة الظركؼ الهكاتية ،في إطار الحكار االستراتيجي الجارم بينيها ،بغية استئناؼ التعاكف
العسكرم بيف حككهة جهيكرية الككنغك الديهقراطية كاألهـ الهتحدة لتحقيؽ االستقرار في

جهيكرية الككنغك الديهقراطية كيشجع عمى اإلسراع في إعادة عناصر القكات الديهقراطية
لتحرير ركاندا التي تـ نزع سبلحيا كالتي تكجد في هعسكرات العبكر إلى كطنيا ككذلؾ

يشدد عمى ضركرة التعجيؿ بتنفيذ إعبلف نيركبي الصادر في ديسهبر  2013حكؿ
عائبلتيا ك ّ
حكار كهباال بيف الحككهة الككنغكلية كحركة .M32
 -10يرحب بالتقدـ الهحرز في العهمية السياسية في الصكهاؿ نحك تحقيؽ رؤية  2063كيحث
أصحاب الهصمحة الصكهالييف عمى هكاصمة الهسيرة هف أجؿ تحقيؽ تكقعات شعبيـ في

إحبلؿ السمـ كاألهف كاالستقرار .أشاد الهؤتهر ببعثة أهيسكـ كالبمداف الهساىهة بالقكات
كالشرطة عمى اإلنجازات التي تحققت عمى أرض الكاقع كتضحياتيا كيدعك األهـ الهتحدة

كالشركاء الدكلييف اآلخريف إلى تقديـ دعـ لمبعثة يتطابؽ هع التحديات التي تكاجييا هع األخذ

في االعتبار أنو بنشره بعثة أهيسكـ ،يعهؿ االتحاد األفريقي بنشاط نيابة عف هجمس األهف
لؤلهـ الهتحدة الذم تقع عميو الهسؤكلية الرئيسية عف حفظ السمـ كاألهف الدكلييف؛
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 -11يكرر اإلعراب عن قمقو هف استهرار الطريؽ الهسدكد في عهمية السبلـ بيف إرتريا كاثيكبيا
كيطمب هف الهفكضية اتخاذ الهبادرات البلزهة لمتصدم لمتحديات الهاثمة .يطمب الهؤتهر أيضا
هكاصمة الجيكد لتسييؿ تطبيع العبلقات بيف جيبكتي كارتريا؛

 -12يكرر دعـ االتحاد األفريقي لهبادرة الحكار الكطني في السكداف ،ويدعو جهيع أصحاب
الهصمحة إلى العهؿ هف أجؿ تنفيذىا بنجاح هع دعـ فريؽ التنفيذ الرفيع الهستكل لبلتحاد

األفريقي كذلؾ لهكاجية التحديات التي تكاجو البمد ،عمى نحك شاهؿ ،يدعو المؤتمر األطراؼ
في دارفكر كجنكب كردفاف كالنيؿ األزرؽ إلى إظيار التزاـ هتجدد بتحقيؽ كقؼ األعهاؿ
العدائية في ىذه األقاليـ تسييبل لمعهمية السياسية؛

 -13يشجع كبل هف السكداف كجنكب السكداف كبدعـ هتكاصؿ هف فريؽ التنفيذ الرفيع الهستكل
لبلتحاد األفريقي ،عمى تكثيؼ جيكدىها نحك التنفيذ الكاهؿ التفاقية سبتهبر  2012لمتعاكف

كاتخاذ الخطكات البلزهة لهعالجة هسألة هنطقة أبيي؛

 -14يجدد تأكيد دعمو لمجيكد الجارية التي ترهي إلى اتخاذ هقاربة شاهمة تجاه تحديات السمـ
كاألهف كاالستق ارر كالتنهية في القرف األفريقي دعها لجيكد اإليجاد كيشجع ،هف خبلؿ فريؽ
التنفيذ الرفيع الهستكل لبلتحاد األفريقي ،عمى تكثيؼ جيكدىا في ىذا الصدد؛

 -15يعرب عن انشغالو

)ASSEMBLY/AU/DEC.583 (XXV
Page 5

األمل استهرار الطريؽ الهسدكد في عهمية السبلـ كيدعو األطراؼ إلى إبداء اإلرادة السياسية
كااللتزاـ الهطمكب إلنياء الهأساة الحالية في بمدىا ،كيكرر الهؤتهر دعـ االتحاد األفريقي
لجيكد اإليجاد كيرحب في ىذا الصدد بتفعيؿ المجنة الهختصة الرفيعة الهستكل لبلتحاد
األفريقي لجنكب السكداف ككذلؾ تعييف الرئيس األسبؽ ألفا عهر ككنارم هف هالي ههثبل ساهيا

لبلتحاد األفريقي في جنكب السكداف ،ويعرب عن تقديره لهجمس السمـ كاألهف عمى بقائو هعنيا
بيذه الهسألة .يرحب الهؤتهر أيضا بالهبادرة التي اتخذىا كؿ هف حزب شاهاشا هبندكزم

كالهؤتهر األفريقي الكطني لتسييؿ الحكار داخؿ الحركة الشعبية لتحرير السكداف ،كيدعو
الهؤتهر إلى تقديـ دعـ إنساني هعزز لمسكاف الهعكزيف؛

 -17يندد بقوة استهرار األعهاؿ العدائية في ليبيا كاليجهات التي يتعرض ليا الهدنيكف كيكرر
اإلعراب عف قمقو البالغ هف استفحاؿ األزهة اإلنسانية فييا .يعرب عن عميق قمقو هف تفاقـ
كيبلت اإلرىاب في ليبيا كيعيد التأكيد عمى ضركرة هكاصمة كتجديد الجيكد في هكافحة ىذه

الكيبلت .يدعم الحككهة الشرعية في جيكدىا الراهية إلى هكافحة اإلرىاب كفقا لقرار هجمس

األهف لؤلهـ الهتحدة رقـ  .2214يحث الهؤتهر جهيع أصحاب الهصمحة الميبييف عمى انتياج
سبيؿ الحكار كالهصالحة بصكرة أكثر جدية هع األخذ في االعتبار أنو ال يكجد حؿ عسكرم

لمنزاع كيعرب عف كاهؿ دعهو لمحكار السياسي الذم تقكده األهـ الهتحدة .يشيد الهؤتهر
بالبمداف الهجاكرة عمى دكرىا في البحث عف حؿ كيرحب بالبياف الختاهي الذم صدر عف
االجتهاع السادس لمجنة الك ازرية لجيراف ليبيا الهنعقد في انجاهينا ،تشاد ،في  5يكنيك 2015

ويجدد التأكيد عمى الدكر الرئيسي الذم تقكـ بو هجهكعة االتصاؿ الدكلية لميبيا كيشجع
الهفكضية كىي تعهؿ هع األهـ الهتحدة عمى تعزيز فعالية الهجهكعة؛

 -18يالحظ بقمق استهرار الطريؽ الهسدكد في البحث عف حؿ لمنزاع في الصحراء الغربية كيؤكد
عمى الضركرة الحتهية لبذؿ جيكد دكلية هتجددة لتسييؿ إيجاد حؿ هبكر لمنزاع .كفي ىذا
الصدد ،فإف الهؤتهر كىك يستحضر الرأم االستشارم الذم أصدرتو هحكهة العدؿ الدكلية في

 16أكتكبر  ،1975يدعو الجهعية العاهة لؤلهـ الهتحدة إلى تحديد تاريخ إلجراء االستفتاء
حكؿ تقرير شعب الصحراء الغربية هصيره كحهاية كحدة أراضي الصحراء الغربية كهنطقة
غير هستقمة ذاتيا ،هف أم عهؿ قد يقكضيا .كيستحضر الهؤتهر بياف هجمس السمـ كاألهف

الصادر في  27هارس  2015كفي ىذا السياؽ يجدد دعمو المطمق لمهندكب الخاص لبلتحاد
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األفريقي لمصحراء الغربية الرئيس األسبؽ جكاكيـ شيسانك كيحث هجمس األهف عمى تحهؿ
هسؤكلياتو بالكاهؿ كهعالجة هسألة احتراـ حقكؽ اإلنساف كاالستغبلؿ غير الشرعي لمهكارد

الطبيعية ألراضي الصحراء الغربية ،بفعالية كيشجع الهؤتهر رئيسة الهفكضية عمى هكاصمة
جيكدىا عمى أساس الشرعية الدكلية كيدعك الدكؿ األعضاء إلى تقديـ الدعـ البلزـ لبناء

قدرات شعب الصحراء الغربية1؛

 -19يجدد التعبير عف انشغالو هف آفة اإلرىاب كالتطرؼ العنيؼ في القارة كيديف بأشد
العبارات هختمؼ األعهاؿ اإلرىابية الهرتكبة في القارة ،بها في ذلؾ في الصكهاؿ ككينيا،
هف قبؿ جهاعة الشباب ،كفي شهاؿ شرؽ نيجيريا كالبمداف الهجاكرة هف قبؿ بككك حراـ،
كفي هالي كالساحؿ عمى العهكـ ،ككذلؾ في شهاؿ أفريقيا ،هف قبؿ عدة جهاعات
إرىابية .كيرحب الهؤتهر بالجيكد كالهبادرات اليادفة إلى تحييد هختمؼ الجهاعات
اإلرىابية الناشطة في القارة .كيشدد الهؤتهر عمى أىهية الخطكات الهتفؽ عمييا في
البياف الهعتهد هف قبؿ هجمس السمـ كاألهف في اجتهاعو  ،445الهنعقد عمى هستكل
رؤساء الدكؿ كالحككهات بنيركبي ،كينيا ،في  2سبتهبر  ،2014كيدعك الدكؿ األعضاء
لبذؿ الهزيد هف الجيكد نحك تنفيذ أحكاـ البياف ذات الصمة .كيطمب الهؤتهر هف هجمس
السمـ كاألهف عقد اجتهاع قبؿ عاـ  2015عمى الهستكل الكزارم لهراجعة حالة تنفيذ
بياف نيركبي.
 -20يثني عمى الدكؿ األعضاء في لجنة حكض بحيرة تشاد كالبنيف لجيكدىـ الهتكاصمة هف
أجؿ التفعيؿ الكاهؿ لمقكة الهشتركة الهتعددة الجنسيات الذم تـ إنشاءه لهحاربة جهاعة
بككك حراـ اإلرىابية ،ويدعو لمهزيد هف الدعـ الدكلي لمقكة الهشتركة الهتعددة الجنسيات،
ويرحب بالخطكات الهتخذة هف قبؿ الهفكضية في دعـ جيكد الدكؿ األعضاء في لجنة

حكض بحيرة تشاد كالبنيف .ويحيط الهؤتهر عمها بارتياح بالتقدـ الهحرز هف قبؿ هبادرة
التعاكف اإلقميهي لمقضاء عمى جيش الرب لمهقاكهة ،ويحث عمى بذؿ جيكد هتكاصمة
لتحييد ىذه الجهاعة بالكاهؿ؛

1

أبدت جمهورية السنغال تحفظا على الفقرة 81
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ُ -21يرحب باعتهاد هجمس السمـ كاألهف لمهكقؼ األفريقي الهكحد بشأف هراجعة عهميات حفظ
السبلـ لؤلهـ الهتحدة التي اضطمع بيا فريؽ رفيع الهستكل هعيف هف قبؿ األهيف العاـ
لؤلهـ الهتحدة ،ويدعو كافة الدكؿ األعضاء لمدفاع عف ىذا الهكقؼ خبلؿ هداكالت
أجيزة األهـ الهتحدة ذات الصمة بشأف تقرير الفريؽ؛

ُ -22يذ ّكر بالهقرر الهعتهد هف قبؿ الدكرة العادية الثالثة كالعشريف الهنعقدة في هبلبك في
يكنيك  ،2014كالتي رحبت فيو بهقترح تكجك باستضافة هؤتهر حكؿ األهف كالسبلهة
ويقرر تحكيؿ ىذا الهؤتهر إلى قهة استثنائية لبلتحاد األفريقي ،نظ ار ألىهية
البحرييفُ ،
الهسألة كبناء عمى تكصيات اجتهاع كزراء الدفاع كاألهف ،الذم عقد في شبلالت
فيكتكريا ،زيهبابكم ،في هايك  ،2015لتحكيؿ ىذا الهؤتهر الهقرر عقده هف  2إلى 7
نكفهبر  2015إلى قهة استثنائية لبلتحاد األفريقي حكؿ األهف كالسبلهة البحرييف
كالتنهية في أفريقيا ،ويشجع الهفكضية كالحككهة التكجكلية عمى تسريع عهمية تحضير
ىذا الحدث؛
 -23يثني عمى هجمس السمـ كاألهف عمى التنظيـ الناجح لخمكتو بشأف قضايا كتحديات تعزيز
السبلـ كاألهف كاالستقرار في أفريقيا ،الهنعقد في سكاككبهكند ،ناهيبيا ،هف  21إلى 23

هايك  .2015ويقرر الهؤتهر اعتهاد الخبلصات كالترتيبات الهمهكسة الكاردة فييا،
ويطمب هف هجمس السمـ كاألهف اتخاذ خطكات نحك تنفيذىا الفعاؿ.
ــــ
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مقرر
بشأن تقرير رئيسة المفوضية عن اإلرىاب والتطرف العنيف في أفريقيا،
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/7 (XXV

إن المؤتمر:
.1

يحيط عمما بتقرير رئيسة الهفكضية عف التيديد الذم يهثمو اإلرىاب كالتطرؼ العنيؼ في أفريقيا
كعف تنفيذ بياف هجمس السمـ كاألهف رقـ

)PSC/AHG/COMM.(CDLV

الػ 455الذم عقد في نيركبي في  2سبتهبر 2014؛

.2

الصادر عف اجتهاعو

يكرر اإلعراب عن بالغ قمقو إزاء تفاقـ آفة اإلرىاب كالتطرؼ العنيؼ في أفريقيا ،كها يتجمى ذلؾ
في الكجكد البلفت لمدكلة اإلسبلهية كبعض الجهاعات التي بايعتيا ككذلؾ استهرار اليجهات
البشعة التي تنفذىا كيانات إرىابية هختمفة ،بها في ذلؾ حركة الشباب في الصكهاؿ ككينيا،

كجيش الرب لمهقاكهة في كسط أفريقيا ،كحركة بككك حراـ في نيجيريا كغيرىا هف بمداف حكض
بحيرة تشاد ،كتنظيـ القاعدة في ببلد الهغرب اإلسبلهي ،كحركة التكحيد كالجياد في غرب

أفريقيا ،كحركة الهرابطيف في شهاؿ هالي كهنطقة الساحؿ كبشكؿ عاـ جهاعة أنصار الشريعة
.3

كالكيانات اإلرىابية األخرل في شهاؿ أفريقيا؛

يؤكد مرة أخرى أنو ال يهكف تبرير اإلرىاب بأم حاؿ هف أألحكاؿ كأنو ال يهكف كال ينبغي ربطو
بأم ديف أك جنسية أك حضارة أك جهاعة هعينة .كيدين المؤتمر بقوة جهيع األعهاؿ اإلرىابية
التي اُرتكبت في القارة ،أيا كاف هرتكبكىا كهكاف ارتكابيا كدكافعيا .ويعرب المؤتمر عن تضامن

.4
.5

االتحاد األفريقي الكامل هع البمداف الهتضررة باإلرىاب كضحاياه؛

يالحظ بقمق تناهي الصبلت الكثيقة بيف اإلرىاب كالتطرؼ العنيؼ هف جية كالجريهة الهنظهة

العابرة لمحدكد الكطنية هف جية أخرل؛

يعيد تأكيد أىهية الهكاثيؽ التي اعتهدتيا هنظهة الكحدة األفريقية/االتحاد األفريقي في السنكات
األخيرة لهكافحة آفة اإلرىاب كالتطرؼ العنيؼ كخاصة اتفاقية عاـ  1999بشأف هنع اإلرىاب

كهكافحتو كالبركتكككؿ اإلضافي الهمحؽ بو لعاـ 2004؛
.6

يرحب بالجيكد التي تبذليا الدكؿ األعضاء هف خبلؿ تعزيز أطرىا التشريعية كقدراتيا التشغيمية

كيرحب بإنشاء آليات التعاكف األهني عمى الهستكل اإلقميهي ،بها في ذلؾ كحدة االندهاج
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كاالتصاؿ لمساحؿ كعهمية نكاكشكط لتعزيز التعاكف األهني كتفعيؿ الهنظكهة األفريقية لمسمـ

كاألهف في هنطقة الساحؿ كالصح ارء كهبادرة التعاكف اإلقميهي لمقضاء عمى جيش الرب
لمهقاكهة.

.7

.8

يرحب أيضا بالجيكد التي تبذليا الهفكضية ،بها في ذلؾ هف خبلؿ الهركز األفريقي لمدراسات
كالبحكث الهتعمقة باإلرىاب كالههثؿ الخاص لرئيسة الهفكضية لمتعاكف في هكافحة اإلرىاب،

دعهان لمتدابير التي اتخذتيا الدكؿ األعضاء لهكافحة اإلرىاب؛

يذ ّكر أنو عمى الرغـ هف التقدـ الكبير الذم أحرزتو القارة في كضع اإلطار الهعيارم كالتشغيمي
لهكافحة اإلرىاب ،ينبغي بذؿ هزيد هف الجيكد لضهاف رصد كتنفيذ االلتزاهات التي قطعتيا
الدكؿ أعضاء عمى نحك فعاؿ .كفي ىذا الصدد ،يؤيد الهؤتهر النداء الذم كجيو هجمس السمـ

.9

كاألهف هف أجؿ تبني نيج قائـ عمى العهؿ.

يرحب بالتدابير الهتخذة في إطار تنفيذ بياف نيركبي ،بها في ذلؾ )1( :هكاصمة تنفيذ عهمية
ّ
نكاكشكط لتعزيز التعاكف األهني كتفعيؿ الهنظكهة األفريقية لمسمـ كاألهف في هنطقة الساحؿ

كالصحراء ( )2إنشاء القكة الهتعددة الجنسيات الهشتركة الهسؤكلة عف هكافحة جهاعة بككك حراـ

اإلرىابية هف قبؿ دكؿ لجنة حكض بحيرة تشاد كبنيف ( )3كاطبلؽ عهمية جيبكتي لتعزيز التعاكف
األهني في شرؽ أفريقيا؛

 .10يرحب أيضا بالتقدـ الهحرز في تفعيؿ اآللية األفريقية لمتعاكف الشرطي ككذلؾ بإنشاء الهفكضية
فريقان استشاريا هسؤكال عف دعـ االتحاد األفريقي في رصد كتنفيذ األحكاـ ذات الصمة هف البياف
)PSC/AHG/COMM.(CDLV

ويالحظ بارتياح تركيز الفريؽ عمى هكافحة التطرؼ .كييني

الهؤتهر الهركز األفريقي لمدراسات كالبحكث الهتعمقة باإلرىاب عمى ها اتخذه هف هبادرات لتعزيز
القدرات الكطنية لمدكؿ األعضاء؛

 .11يطمب هف الدكؿ األعضاء كالهفكضية هضاعفة جيكدىا لمتعجيؿ بتنفيذ األحكاـ العالقة هف بياف
الهجمس رقـ ) ،PSC/AHG/COMM.(CDLVبها في ذلؾ:
()1

التكقيع كالتصديؽ عمى الهكاثيؽ األفريقية كالدكلية ذات الصمة هف قبؿ الدكؿ األعضاء

التي لـ تفعؿ ذلؾ بعد ،كالتنفيذ الفعاؿ لؤلحكاـ الكاردة فييا.
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()2

تقديـ تقارير سنكية إلى هجمس السمـ كاألهف عف التدابير الهتخذة لهكافحة اإلرىاب

()3

تعييف نقاط اتصاؿ كطنية هف قبؿ الدكؿ األعضاء التي لـ تقـ بذلؾ بعد لغرض

كهنعو هف قبؿ الدكؿ األعضاء األطراؼ في بركتكككؿ عاـ 2014؛

التكاصؿ كالتنسيؽ هع الهركز األفريقي لمدراسات كالبحكث الهتعمقة باإلرىاب؛

()4

تقديـ الهساىهات الهالية كتكفير الخبرة الفنية لمهركز األفريقي لمدراسات كالبحكث الهتعمقة

()5

إصدار أهر أفريقي بالقبض ضد األشخاص الهتيهيف أك الهدانيف بارتكاب أعهاؿ

باإلرىاب؛

إرىابية.
()6
()7

تقييـ حالة تنفيذ خطة عهؿ  2002لهنع اإلرىاب كهكافحتو؛

تنظيـ هنتدل استشارم سنكم هع الشركاء الدكلييف حكؿ هسألة اإلرىاب كالتطرؼ

العنيؼ؛

 .12يؤكد من جديد ضركرة احتراـ أعمى هعايير حقكؽ اإلنساف كالقانكف اإلنساني الدكلي في هكافحة
اإلرىاب كالتطرؼ العنيؼ ويؤكد المؤتمر أيضا الحاجة إلى هعالجة جهيع الظركؼ التي تكفر
أرضا خصبة لئلرىاب كالتطرؼ العنيؼ؛

 .13يطمب هف هجمس السمـ كاألهف عقد اجتهاع كزارم قبؿ نياية عاـ  2015لتقييـ حالة تنفيذ بياف
هجمس السمـ كاألهف رقـ

)PSC/AHG/COMM.(CDLV

اتخاذىا لهكاجية التحديات التي تتـ هكاجيتيا.

-

كاالتفاؽ عمى التدابير التي ينبغي
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مقرر

بشأن تقرير المفوضية عن الحكم في إفريقيا
(مع التركيز عمى المنظومة األفريقية لمحكم واالنتخابات)،
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/8 (XXV

إن المؤتمر:
-1

يحيط عمما بتقرير الهفكضية عف الحكـ في أفريقيا (هع التركيز عمى الهنظكهة األفريقية
لمحكـ كاالنتخابات) كالتكصيات الكاردة فيو.

-2

يستحضر الهقرر السابؽ الصادر عف الدكرة العادية السادسة عشرة لمهؤتهر
) (AU/Dec.304 (XVالهكرسة لهكضكع "نحو وحدة وتكامل أكبر من خالل القيم
المشتركة" ،الهنعقدة في أديس ابابا ،في يناير  ،2011الذم دعا إلى إنشاء "هنظكهة
أفريقية لمحكـ".

-3

يشيد بالهفكضية بؿ ويشجعيا عمى هكاصمة جيكدىا نحك ضهاف التآزر كالتكاهؿ بيف
الهنظكهة األفريقية لمحكـ كالهنظكهة األفريقية لمسمـ كاألهف كإلنشاء فريؽ عهؿ هشترؾ بيف

إدارات هفكضية االتحاد األفريقي لهنع النزاعات؛
-4

يدعو الدكؿ األعضاء إلى التصديؽ عمى جهيع كثائؽ القيـ الهشتركة لبلتحاد األفريقي ،بها
فييا الهيثاؽ األفريقي لمديهقراطية كاالنتخابات كالحكـ ،كادهاجيا في الكثائؽ الكطنية

كتنفيذىا؛
-5

يشجع الدكؿ األعضاء عمى االستهرار في ضهاف إجراء انتخابات ديهقراطية ذات هصداقية

-6

يحث الدكؿ األعضاء عمى تكثيؼ اإلجراءات الراهية إلى تعزيز هؤسسات الدكلة عند

كسمهية تضهف السمـ كاألهف كاالستقرار في القارة؛

تقديهيا لمخدهات العاهة ،هع ضهاف البلهركزية في جياز الحكـ ،تحسيف التحكؿ الحضرم

الهخطط ،هكافحة الفساد كعكس اتجاه التدفقات الهالية غير الهشركعة هف أفريقيا؛
-7

يدعو الدكؿ األعضاء إلى هضاعفة جيكدىا في ترسيخ ثقافة الدستكرية كحقكؽ اإلنساف
كسيادة القانكف؛
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-8

يشجع أيضا الدكؿ األعضاء عمى إنشاء آليات هؤسسية حيث ال تكجد هف أجؿ اإلدارة
البناءة لمتنكع ،بها في ذلؾ إنشاء كتعزيز البنية التحتية الكطنية لمسبلـ؛

-9

يطمب هف الهفكضية رفع تقرير إلى الهؤتهر عف تنفيذ ىذا الهقرر.
ــــ

)ASSEMBLY/AU/DEC.586 (XXV

مقرر
بشأن إحاطة المفوضية حول تنفيذ المقررات السابقة لممحكمة الجنائية الدولية
إن المؤتمر:
ّ
 -1يحيط عمماً بإحاطة الهفكضية حكؿ تنفيذ الهقررات السابقة حكؿ الهحكهة الجنائية الدكلية؛
 -2يذ ّكر بهقرر الهؤتهر

()1

)ASSEMBLY/AU/DEC.547(XXIV

ال سيها الفقرات:

( 17د) التي تطمب هف الهحكهة الجنائية الدكلية سحب أك تعميؽ التيـ ضد نائب
رئيس كينيا ،كيمياـ ساهكم ركتك حتى يتـ النظر في االنشغاالت كالهقترحات األفريقية
بشأف تعديؿ نظاـ ركها األساسي لمهحكهة الجنائية الدكلية.

()2

( 17ىػ) التي تطمب تعميؽ التيـ ضد الرئيس عهر البشير كتحث هجمس األهف لؤلهـ
الهتحدة عمى سحب قضية اإلحالية في السكداف؛

 -3يشيد بجيكد هفكضية االتحاد األفريقي في تنفيذ الهقرر )ASSEMBLY/AU/DEC.547(XXIV؛
 -4يوصي بتشكيؿ لجنة ك ازرية هفتكحة العضكية لمجنة لكزراء الشؤكف الخارجية؛
 -5يطمب هف هفكضية االتحاد األفريقي هكاصمة تنفيذ الهقرر كخاصة الكتابة إلى هجمس األهف
لؤلهـ الهتحدة هف أجؿ:
 )1إببلغو بهقرر رؤساء دكؿ كحككهات االتحاد األفريقي الصادر في يناير 2015؛
كطمب تنفيذ الهقرر؛

 )2إببلغو بأف لجنة كزراء الشؤكف الخارجية تنكم االجتهاع هع هجمس األهف لؤلهـ
الهتحدة لهناقشة كهتابعة الهسألة؛

 -6يطمب هف هفكضية االتحاد األفريقي االنضهاـ إلى الدعكل بهكجب الهادة  68هف قبؿ
الهدعى لمهحكهة الجنائية الدكلية ضد نائب رئيس جهيكرية كينيا كطرؼ هعني لغرض
تقديـ جهيع الهكاد ذات الصمة الهنبثقة عف الهفاكضات إلى الهحكهة؛
 -7يوصي بتكفير الهكارد الهالية الكافية لمهفكضية كالمجنة الك ازرية الهفتكحة العضكية لمسهاح
بهتابعة األنشطة لتنفيذ ىذا الهقرر.
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مقرر

بشأن إطار الشراكة المتجددة بين األمم المتحدة/االتحاد
األفريقي بشأن أجندة التكامل والتنمية ألفريقيا،
الوثيقة

)EX.CL/913(XXVII

إن المؤتمر:
 .1يعرب عف تقديره إلى هنظكهة األهـ الهتحدة لمدعـ الذم ال يقّيـ هف خبلؿ البراهج
السابقة كالحالية الذم قدهتو لدكلو األعضاء في جيكدىا الراهية إلى تحقيؽ التنهية
كالتكاهؿ كالسبلـ كاألهف عمى الصعيد الكطني كهف خبلؿ هختمؼ الهؤسسات عمى
الصعيديف اإلقميهي كالقارم.
 .2يرحب بهبادرة آلية التنسيؽ اإلقميهية إلعداد إطار جديد لمشراكة بيف االتحاد األفريقي
كاألهـ الهتحدة  ،باعتباره برناهجان خمفان إلطار بناء القدرات لعشر سنكات كالذم سكؼ

ينتيي في عاـ 2016؛ كتحديدا إطار الشراكة الهتجددة بيف األهـ الهتحدة/االتحاد
األفريقي بشأف أجندة التكاهؿ كالتنهية ألفريقيا لمفترة ،2027-2017

 .3يالحظ،
 )1أف اإلطار الهقترح ،أم الشراكة حكؿ أجندة التكاهؿ كالتنهية ألفريقيا [بها في ذلؾ
هكجزه التنفيذم] ،يستند إلى هبادئ عاهة ،بها فييا الهمكية كالقيادة هف قبؿ االتحاد
األفريقي؛ احترام حيز السياسة ألفريقيا؛ التشاور والتنسيق؛ الوفاء بااللتزامات
المعمنة؛ المشاركة االستباقية؛ الشراكة اإلستراتيجية والمساءلة ،كأنو ،كفقا ليذه
الهبادئ ،ترتكز الشراكة حكؿ أجندة التكاهؿ كالتنهية ألفريقيا عمى الخطة الهتراهية
األبعاد لبلتحاد األفريقي ،كتحديدا ،أجندة  ،2063كتأخذ في االعتبار الخطط
الرئيسية األخرل هثؿ الهكقؼ األفريقي الهكحد حكؿ أجندة ها بعد 2015؛
 )2أف ثهة انشغاال بأف القيكد الهالية أعاقت التنفيذ السمس لخطة التنفيذ لمسنكات العشر
األكلى لبلتحاد األفريقي ،عمى نحك ها كرد في الهراجعات الهختمفة التي قدهتيا آلية
التنسيؽ اإلقميهية
 .4يدعو
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 )1األهـ الهتحدة إلى اتخاذ التدابير البلزهة لرفع هستكل التنسيؽ هع االتحاد األفريقي،
خصكصا في سياؽ تنفيذ أجندة  2063لبلتحاد األفريقي ،ككذلؾ تنفيذ أجندة التكاهؿ
هنبر عاها لمتعاكف بيف األهـ الهتحدة كاالتحاد األفريقي؛
كالتنهية ألفريقيا باعتباره ا
 )2الجهعية العاهة لؤلهـ الهتحدة إلى رصد هخصصات هيزانية كافية كهنتظهة كخاصة
لمتنفيذ الفعاؿ لمشراكة حكؿ أجندة التكاهؿ كالتنهية ألفريقيا؛
 )3جهيع إدارات كككاالت كهكاتب األهـ الهتحدة ،ككذلؾ الصناديؽ الهشاركة في آلية
التنسيؽ اإلقميهية ،إلى رصد هخصصات هنتظهة ليذا الغرض كهكاصة تنسيؽ
جيكدىا كالعهؿ ككياف كاحد؛
 .2يطمب هف
 )1رئيس الهفكضية كاألهيف العاـ لؤلهـ الهتحدة تقديـ تقارير هراجعة سنكية كهرة كؿ
ثبلث سنكات إلى الهؤتهر كالى الجهعية العاهة لؤلهـ الهتحدة عف التقدـ الهحرز في
تنفيذ الشراكة حكؿ أجندة التكاهؿ كالتنهية ألفريقيا؛
 )2الجهعية العاهة لؤلهـ الهتحدة اعتهاد قرار خبلؿ دكرتيا الػ 70لدعـ الشراكة حكؿ أجندة
التكاهؿ كالتنهية ألفريقيا كاإلبقاء عمى الترتيبات الهؤسسية القائهة لمتعاكف هع أفريقيا
عمى الصعيد القارم ،بها في ذلؾ الحفاظ عمى صفة لجنة األهـ الهتحدة االقتصادية
ألفريقيا باعتبارىا المجنة االقتصادية الكحيدة لمقارة ،كذلؾ بيدؼ ضهاف الكحدة القارية.
ػػػ
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إعالن
عام  2012عام "تمكين المرأة والنيوض بيا نحو أجندة أفريقيا ،"2063
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/2 (XXV

نحن ،رؤساء دكؿ كحككهات االتحاد األفريقي ،الهجتهعيف خبلؿ دكرتنا العادية الخاهسة
كالعشريف لهؤتهر االتحاد الهنعقدة في جكىانسبيرج ،جنكب أفريقيا في يكهي  14ك 15يكنيك

 ،2015حكؿ هكضكع عاـ " 2015عاـ تهكيف الهرأة كالنيكض بيا نحك أجندة أفريقيا "2063؛
إذ نستذكر هقرراتنا كاعبلناتنا السابقة حكؿ الهساكاة بيف الجنسيف كتهكيف الهرأة كالسيها
البركتكككؿ حكؿ الهيثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب بشأف حقكؽ الهرأة في أفريقيا في
عاـ  ،(ASSEMBLY/AU/DEC.19(II)) 2003كاإلعبلف الرسهي حكؿ الهساكاة بيف الجنسيف في
أفريقيا الصادر في  ،(ASSEMBLY AU/DEC.12 (III)) 2004كعقد الهرأة األفريقية ()2020-2010
)) ،(ASSEMBLY/AU/DEC.229(XIIكصندكؽ الهرأة األفريقية )) ،(ASSEMBLYAU/DEC.277(XIVكهقرر
هبلبك حكؿ هكضكع عاـ 2015

))(ASSEMBLY/AU/DEC.539 (XXIII

كجهيع السياسات العالهية،

كتحديدان االتفاقية بشأف القضاء عمى جهيع أشكاؿ التهييز ضد الهرأة ،كقرار هجمس األهف لؤلهـ
الهتحدة رقـ  ،1325هف بيف هجهكعة أخرل؛

واذ نعترف بالجيكد الدؤكبة التي تـ بذليا في تنفيذ الهنظكهة الجنسانية لبلتحاد األفريقي
الهذككرة أعبله عمى األصعدة الكطنية كاإلقميهية كالقارية ،كالنتائج اإليجابية كالبارزة لتنفيذ
الهساكاة بيف الجنسيف كتهكيف الهرأة كالتي أحرزتيا قارتنا هنذ بيجيف 1995؛
واذ نعترف أيضان بالتحديات التي تهت هكاجيتيا في تنفيذ كثير هف تمؾ الهقررات كاإلعبلنات،
كالسيها حكؿ التقدـ الهحرز في تحقيؽ الغايات الدنيا لمهساكاة بيف الجنسيف كتهكيف الهرأة في
الحياة االجتهاعية كاالقتصادية كالسياسية لمهرأة كالذم ينبغي أف يعكس رغبة أفريقيا كقيادتيا
كالتزاهيا بتحقيؽ األىداؼ عمى النحك الهنصكص عميو في بركتكككؿ هابكتك  2003حكؿ
حقكؽ الهرأة في أفريقيا؛

)ASSEMBLY/AU/DECL.1 (XXV
Page 2

واذ نالحظ بقمق أنو عمى الرغـ هف اإلنجازات اإليجابية الهحرزة هؤخ انر في صنع القرار ،إال أف

الهرأة ،التي تشكؿ النسبة األكبر هف سكاننا ،ال تزاؿ في خطر كتعاني هف الفقر بسبب

التحديات التي سببيا التيهيش االجتهاعي كاالقتصادم كالسياسي ،كالعنؼ القائـ عمى نكع
الجنس كالتهييز ضد الهرأة ،واذ نؤكد مجدداً عزهنا عمى إنياء العنؼ ضد الهرأة كالفتيات،
كتحسيف الحصكؿ كالسيطرة عمى التهكيؿ كاألرض كالتعميـ كالصحة كالعمكـ كالتكنكلكجيا كصنع

القرار في الحكـ السياسي كهؤسسات األعهاؿ التجارية ،بها يتفؽ هع إعبلننا حكؿ أجندة 2063
كهنظكهتنا الجنسانية القارية كالتزاهاتنا حكؿ الهبادرات العالهية؛
واذ نؤكد مجدداً عزهنا نحك ضهاف ضركرة هشاركة جهيع فئاتنا السكانية ،كالسيها الهرأة

كالفتيات ،كاستفادتيا هباشرة هف فرص النهك كالتحكؿ لتحسيف حياتيـ كسبؿ عيشيـ ،هع
استهرار اآلثار اإليجابية عمى حياة هكاطنينا في الهناطؽ الريفية كالحضرية ،هف خبلؿ الدعـ

العاـ الهقصكد كاليادؼ؛

واذ نؤكد مجدداً التزاهنا بإعبلف أديس أبابا حكؿ التعجيؿ بتنفيذ هنياج عهؿ بيجيف -نحك
التغيير التحكلي لمهرأة كالفتيات في أفريقيا ،كالهعتهد خبلؿ الهؤتهر اإلقميهي األفريقي التاسع

حكؿ الهرأة كالهنعقد في نكفهبر 2014؛

واذ نبرز أف الهجاعة كسكء التغذية ىها السبباف الرئيسياف لؤلخطار كالفقر كاستهرار التخمؼ
كضعؼ الرعاية الصحية في أفريقيا ،كتدني هستكيات الطاقة ،كالعجز العقمي ،كالتي تؤدم
جهيعيا إلى تدني اإلنتاجية كتدني هستكل التحصيؿ التعميهي ،كالتي يهكف أف تؤدم جهيعيا
إلى هستكل أكبر هف الهجاعة كسكء التغذية ،كزيادة التكاليؼ االقتصادية ،كالتسبب بالتالي في
خمؽ حمقة هفرغة؛
واذ نالحظ التقدـ الهحرز نحك هكاءهة كتنسيؽ هبادرات كأنشطة أصحاب الهصمحة كالشركاء هع
أكلكياتنا عمى النحك الهحدد في هنياجي عهؿ بيجيف كداكار ،واذ نشدد عمى أىهية التعجيؿ
بيذا الزخـ؛
واذ نقر بأىهية الهشاركة الهتعددة القطاعات كالهمكية الهشتركة ألجندة التحكؿ االجتهاعي
كاالقتصادم ىذه في قطاعاتنا العاهة ،بها في ذلؾ الزراعة كالعمـ كالتكنكلكجيا ،كالصحة كالسمـ
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كاألهف ،كالبنية التحتية كالطاقة ،كالتهكيؿ ،كالتجارة ،كالصناعة ،كهف ثـ أىهية تنفيذ تنسيؽ
هتهاسؾ هشترؾ بيف القطاعات لمجيكد كالهبادرات في هجمس الكزراء كغير ذلؾ هف أطر الحكـ
الكطنية كاإلقميهية ،لزيادة الكصكؿ إلى الهكارد كالتحكـ فييا ،كالتآزر كزيادة النتائج اإليجابية إلى
أقصى حد كاآلثار األكبر؛
واذ نقر كذلك باألدكار كالهسؤكليات التكاهمية التي ينبغي تعزيزىا بيف أصحاب الهصمحة ذكم
الصمة ،بها في ذلؾ القطاعات العاهة ،كالهؤسسات الخاصة -كالسيها هع الهقار األفريقية،
كالهجتهع الهدني ذك القيادة األفريقية ،كاألكساط األكاديهية ،كهراكز الفكر األفريقية ،كالهرأة في
القاعدة الشعبية كاألعهاؿ التجارية ،في جهيع القطاعات الرسهية كغير الرسهية في دفع أجندتنا
اإلنهائية القارية الهشتركة 2063؛
واذ نؤكد مجدداً دعهنا لكالية الهبعكث الخاص لرئيسة هفكضية االتحاد األفريقي حكؿ الهرأة

كالس مـ كاألهف لتعزيز حقكؽ الهرأة خبلؿ النزاعات ،كهشاركتيف في هنع النزاعات كتسكيتيا،
كحهايتيف هف العنؼ الجنسي كالعنؼ القائـ عمى نكع الجنس؛
واذ نرحب بتكصيات هشاكرات أصحاب الهصمحة هع كزراء االتحاد األفريقي لهسائؿ الجنسيف
كشؤكف الهرأة ،شبكة (الهنظكر الجنساني ىك حهمتي لؤلجندة) لهنظهات الهجتهع الهدني،
ا

قدة في أديس أبابا ،إثيكبيا في
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الزراعية ،في سمسمة القيـ الزارعية ،األهف الغذائي كالتغذكم ،كالرعاية ،كذلؾ هف خبلؿ
إنشاء آليات لمتهكيف؛
ب) ينبغي أف تنفذ الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي حؽ الهرأة في الكصكؿ إلى الهكارد
الهالية ،كالتحكـ فييا كاهتبلكيا كاالستفادة هنيا ،بها في ذلؾ عهميات الهشتريات في
الهشاريع التجارية الزراعية؛ األصكؿ اإلنتاجية ،بها فييا األراضي؛ البنية التحتية
األساسية الهكاتية؛ التعميـ؛ الهعمكهات كتنهية الهيارات؛ التكنكلكجيا كالههارسات الهبتكرة،
بغية بناء قدرات الهرأة كالنيكض بيا اقتصاديا في الهشاريع التجارية الزراعية؛
ج) ينبغي أف تعهؿ الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي عمى تكثيؼ الهبادرات الراهية إلى
تييئة بيئة هكاتية ته ّكف الهرأة هف قيادة هشاريع تجارية زراعية كسمسمة القيـ الزراعية هف
خبلؿ هنع النزاع كاالستجابة لو في القارة ،ككذلؾ هعالجة آثار األكبئة كالككارث

الطبيعية؛
د) ينبغي أف تعهؿ الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي عمى تسييؿ تنهية الهشاريع
التجارية الزراعية كسمسمة القيـ الزارعية هف خبلؿ ابتكار آليات كتكنكلكجيا كتنهية
الهيارات لمهرأة؛
ق) ينبغي أف تعهؿ الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي عمى تعزيز الزراعة باعبارىا هجاال
لمدراسة في الهناىج الدراسية ،بها في ذلؾ الهشاريع التجارية الزراعية كسمسمة القيـ
الزارعية؛
ك) ينبغي أف تعهؿ الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي كالهفكضية عمى التأكد هف أف
هنطقة التجارة الحرة القارية تعزز تهكيف الهرأة في الهشاريع التجارية الزراعية كسمسمة
القيـ الزارعية؛
ز) ينبغي أف تدرج الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي الهؤشرات الهراعية لهسائؿ
الجنسي ف في إطار النتائج لمبرناهج األفريقي الشاهؿ لتنهية الزراعية الكارد في إعبلف
هبلبك حكؿ التعجيؿ بالنهك كالتحكؿ في الزراعة كتحسيف سبؿ الهعيشة
;) )(ASSEMBLY/AU/2 (XX111؛
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ح) ينبغي أف تعهؿ الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي عمى تكثيؼ عهمية إدهاج الهرأة في
الخدهات اله الية في هجاؿ الهشاريع التجارية الزراعية كتهكينيا بالهعارؼ كالهيارات
الستعهاؿ التكنكلكجيا الحديثة في الهشاريع التجارية الزراعية كسمسمة القيـ الزارعية كدعـ
حممة إلغاء الهعزؽ تدريجيا كتحكيمو إلى الهتاحؼ؛
ثانيا – نمتزم بالنيوض باألجندة حول المرأة والسالم:

أ) إنشاء الهؤسسات كالشركات الصغيرة إلى الكبيرة الحجـ ،هع التركيز الخاص عمى الهشاريع
كالهؤسسات االبتكارية لمهرأة ،التي تشجع التهكيف االقتصادم كقدرة الهرأة؛

ب)

تحسيف كصكؿ الهرأة إلى األراضي كالتدريب عمى التكنكلكجيات الجديدة كتحكهيا فييا،
كخاصة تمؾ التي تستيدؼ االستجابة التي تتسـ بالتكيؼ هع تغير الهناخ ،كالتي تخفؼ
بشكؿ خاص هف العبء البدني عمى الهرأة العاهمة في اإلنتاج الزراعي /كصيد األسهاؾ/

ج)

كالهاشية /كالدكاجف ،بينها يتـ أيضا تحسيف الكصكؿ إلى األسكاؽ؛

كضع كتنفيذ إعبلف هبلبك لعاـ  2014بشأف تسريع النهك الزراعي ألفريقيا كالتحكؿ هف أجؿ
الرخاء الهشترؾ كتحسيف سبؿ الهعيشة ،حيث تككف هسائؿ الجنسيف ىي القضية الشاهمة

لمقطاعات لجهيع األىداؼ السبعة ()7؛

ثانيا .االلتزام بتعزيز وصول المرأة إلى الصحة:

نمتزـ بتعزيز كصكؿ الهرأة إلى الصحة؛ كلتحقيؽ ىذه الغاية ،نقرر ها يمي:

أ)

األخذ في االعتبار القضايا الحساسة لمهرأة تجاه التيديدات الناشئة هثؿ اإليبكال كالهعكقات

ب)

إنشاء آليات لتحديد ضحايا سكء الهعاهمة القائهة عمى نكع الجنس كتزكيدىـ بالعناية النفسية

ج)

كفالة تنفيذ حقكؽ الصحة الجنسية كاإلنجابية لمهرأة األفريقية كالهساءلة كالهتبادلة في هجاؿ

األخرل التي تعترض تنهية أفريقيا ،كالتي تترؾ أث ار سمبيا أكبر حجها عمى النساء كالفتيات؛

كاالجتهاعية كاالقتصادية في أكضاع النزاع كبعد انتياء النزاع؛

االلتزاهات القائهة لمصحة كالحقكؽ اإلنجابية لمهرأة ،عمى النحك الذم اعتهده رؤساء الدكؿ

األفريقية في بركتكككؿ االتحاد األفريقي لحقكؽ الهرأة (بركتكككؿ هابكتك) في عاـ ،2003
كخطة عهؿ هابكتك بشأف الحقكؽ الجنسية كالصحة اإلنجابية في عاـ .2006
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د)

ضهاف إنياء كباء اإليدز بحمكؿ عاـ  ،2030كجزء هف األجندة  ،2063كاتباع نيج شاهؿ
لحقكؽ اإلنساف ال يستثني أحدا؛ بها في ذلؾ األطفاؿ كالهراىقيف كالنساء في سف اإلنجاب
كالفئة السكانية الرئيسية هف اإلناث ،هثؿ النساء كالفتيات في أكضاع النزاع كها بعد انتياء

النزاع.

ثالثا .االلتزام بدفع التمكين االقتصادي لممرأة إلى األمام:
نمتزـ بتهكيف الهرأة عمى جهيع الهستكيات االقتصادية ،بها في ذلؾ النساء الهعرضات لمهخاطر

كالفقيرات في الهناطؽ الريفية كالحضرية ،هع إهكانية الكصكؿ إلى التهكيؿ كالتحكـ فيو ،كتحقيقا ليذه

الغاية ،نصهـ عمى القياـ بها يمي:

أ) أف يضع رؤساء دكؿ كحككهات االتحاد األفريقي أجندة الجنسيف في صدارة األجندة اإلنهائية
عمى أف يكاكب ذلؾ تخصيص الهكارد الكافية بناء عمى نسبة هئكية هحددة هف الهيزانية هع
ترقية هستكل الك ازرات الهعنية بهسائؿ الجنسيف لتهكينيا هف قيادة الهساكاة بيف الجنسيف كتهكيف

الهرأة؛

ب) أف تقكـ الدكؿ األعضاء ،في الكقت الذم نهضي فيو قدها نحك اعتهاد األجندة اإلنهائية لها بعد
 2015كاألىداؼ اإلنهائية الهستداهة ،بإنشاء كادهاج آليات تضهف كصكؿ الهرأة إلى الهكارد
الهالية كهيارات الخدهات الهالية كادارة الهشاريع ،كاالبتعاد عف الهكارد الهخصصة حصريا
لمهرأة كدفع الهؤسسات الهالية إلى رصد  %50كحصة دنيا لتهكيؿ الهرأة بغية تهكينيا هف

النيكض هف الهشاريع الصغرل إلى الهشاريع الكبرل.

رابعا .االلتزام بتعزيز األجندة الخاصة بالسمم واألمن لممرأة:
نمتزـ بدفع هشاركة الهرأة هشاركة كاهمة كفعالة في هنع النزاعات ،كادارة ،كبناء السبلـ كاعادة اإلعهار
كالتفاكض؛ كتحقيقا ليذه الغاية ،نقرر ها يمي:
أ) كضع كتنفيذ خطط العهؿ الكطنية كاإلقميهية بشأف قرار هجمس األهف التابع لؤلهـ الهتحدة 1325
كرفع تقارير بشأنيا لتسريع أجندة الهرأة كالسمـ كاألهف؛

ب) كضع كتنفيذ خطة اعهؿ هف أجؿ إسكات صكت البنادؽ بحمكؿ عاـ  2020لتعزيز هشاركة
الهرأة في هنع نشكب النزاعات كحميا كاعادة البناء بعد انتياء النزاع؛
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ج) إنشاء آليات لتحديد ضحايا االعتداءات الجنسية القائهة عمى نكع الجنس كتقديـ الرعاية النفسية
كاالجتهاعية كاالقتصادية خبلؿ حاالت النزاع كها بعد انتياء النزاع؛

د) القضاء عمى اإلفبلت هف العقاب لجهيع أشكاؿ العنؼ ضد النساء كالفتيات؛
ق) تسييؿ الكصكؿ إلى

.ع

ك

ا كد األطفاؿ ،ضحايا العنؼ
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سابعا .االلتزام بالمساءلة المتبادلة بخصوص األنشطة والنتائج:
نمتزـ بالجهع الهنيجي لمبيانات ،كالهراجعة الهنتظهة ،كرصد التقدـ الهحرز في تنفيذ أجندة 2063

كخطة عهميا العشرية باستخداـ هؤشر اإلعبلف الرسهي ،الذم كضع هف قبؿ حهمة "الهساكاة بيف
الجنسيف أجندتي" كلجنة األهـ الهتحدة االقتصادية ألفريقيا؛ كتحقيقا ليذه الغاية ،نقرر ها يمي:

أ) إجراء االستعراض الخهاسي لمتقدـ الهحرز في عقد أفريقيا لمهرأة الذم يتضهف تتبع كرصد كاإلببلغ

عف ىذا التقدـ الهحرز؛

ب) تعزيز االتساؽ ،كالهكاءهة كالتنسيؽ بيف الجيكد الهتعددة القطاعات كالهنابر الهتعددة الهؤسسات
لبلستعراض بيف األقراف ،كالتعمـ كالهساءلة الهتبادليف؛

ج) تعزيز القدرات الهؤسسية الكطنية كاإلقميهية ،بها في ذلؾ برهجيات التكنكلكجيا ،كالهعدات ككحدات

اإلهداد الهتكاصؿ لجهع البيانات كتحميميا ،كتكليدىا كادارتيا ،كتكليد الهعرفة كنشرىا ،بها يدعـ
التخطيط الذم يقكـ عمى األدلة ،كالتنفيذ كالرصد كالتقييـ؛ ك

د) تبادؿ أفضؿ الههارسات كالحمكؿ عالية التأثير هع التركيز عمى قابمية زيادة/قسهة كتكرار

التكنكلكجيا لتحسيف حياة النساء في ظركفيا الهختمفة بأفريقيا؛

ثامنا .تعزيز مفوضية االتحاد األفريقي لدعم إنجاز فيما يخص ىذه االلتزامات:
سنعزز قدرات هفكضية االتحاد األفريقي لهساعدتيا عمى االضطبلع باألدكار كالهياـ الهتزايدة التي
كمفناىا بيا هف خبلؿ ىذا اإلعبلف كغيره هف اإلعبلنات كالهقررات السابقة ذات الصمة .كتحقيقا ليذه

الغاية ندعك رئيسة الهفكضية لتقديـ هقترح بيدؼ تعزيز القدرة الهؤسسية لئلدارة الرائدة فضبل عف
األقساـ األخرل ذات الصمة ،لبحثو كالهكافقة عميو هف قبؿ دكرة الهجمس التنفيذم العادية في يكليك

.2015

تاسعا .دعوة لمعمل:
نمتزـ بعهمية سريعة لترجهة ىذه االلتزاهات االقتصادية كالتحكيمية إلى نتائج؛ كتحقيقا ليذه الغاية،
ندعك:
أ) ينبغي أف تعهؿ هفكضية االتحاد األفريقي عمى نحك كثيؽ هع الدكؿ األعضاء كالهجهكعات
االقتصادية اإلقميهية عمى تعزيز تنفيذ النداء إلى العهؿ ككضع استراتيجية تنفيذ كخارطة طريؽ
لتسييؿ عهمية ترجهة تطمعات رؤية كأىداؼ أجندة  2063السبعة لعقد الهرأة األفريقية

( )2020-2010كاعبلف أديس أبابا بشأف التعجيؿ بتنفيذ هنياج عهؿ بيجيف :نحك تغيير
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تحكلي لمنساء كالفتيات في أفريقيا (بيجيف  ،)20 +كبياف هشاكرات أصحاب الهصمحة بشأف

هكضكع  2015لبلتحاد األفريقي "عاـ تهكيف الهرأة كالنيكض بيا نحك تحقيؽ أجندة 2063

ألفريقيا" ككذلؾ إعبلف كنداء حكىانسبيرج لمعهؿ بشأف اإلدهاج الهالي لمهرأة الصادريف عف
اجتهاع الكزراء الهعنييف بهسائؿ الجنسيف كشؤكف الهرأة الهنعقد في  12يكنيك 2015؛

ب) ينبغي أف تقكـ الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي عمى هراجعة كتقييـ تنفيذ النداء إلى العهؿ
هرة كؿ سنتيف كربطو بآلية اإلببلغ األخرل.

-
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إعالن
بشأن القضاء عمى شمل األطفال في أفريقيا

"التراث التاريخي الذي نتركو لألجيال القادمة"،
الوثيقة

ASSEMBLY/AU/17 (XXV)ADD.4

نحن  ،رؤساء دكؿ كحككهات هؤتهر االتحاد األفريقي الهجتهعيف في دكرتنا العادية الخاهسة

كالعشريف في جكىانسبيرج ،جنكب أفريقيا؛

إذ نأخذ في االعتبار إعبلف ياكندم بشأف القضاء عمى شمؿ األطفاؿ في أفريقيا الذم اعتهده
رؤساء دكؿ كحككهات هنظهة الكحدة األفريقية ،الهجتهعيف خبلؿ الفترة هف  8إلى 10يكليك
 1996في ياكندم ،الكاهيركف؛
واذ نذكر بالهقرر بشأف القضاء عمى شمؿ األطفاؿ في أفريقيا الذم اعتهده هؤتهر كزراء الصحة
األفريقييف (طرابمس ،)2003 ،كهقرر الهجمس التنفيذم بشأف القضاء عمى شمؿ األطفاؿ في
أفريقيا (هابكتك) 2003 ،؛ كاإلعبلف الذم اعتهده هؤتهر كزراء الصحة األفريقييف (أديس أبابا،
)2009؛
واذ نقر بالنجاح غير الهسبكؽ لحهمة "القضاء عمى شمؿ األطفاؿ في أفريقيا" التي أطمقت في
اجتهاع ياكندم كالفرصة التاريخية الهتاحة حاليا لتحقيؽ ىدفنا الهتهثؿ في جعؿ أفريقيا خالية
هف شمؿ األطفاؿ ىذا العاـ؛
واذ نالحظ مع الشعور بالفخر أف القارة األفريقية بأسرىا لـ تبمغ عف أم حالة لفيركس شمؿ
األطفاؿ ألكثر هف عشرة أشير ،كاف نيجيريا سجمت انخفاضا بمغ أكثر هف  ٪90في حاالت
اإلصابة بشمؿ األطفاؿ في عاـ  ، 2014كىي عمى كشؾ إنياء انتقاؿ فيركس شمؿ األطفاؿ هع
عدـ اإلببلغ عف أم حاالت جديدة ألكثر هف عشرة أشير ،كهف الكاضح أف جهيع حاالت
تفشي شمؿ األطفاؿ في القارة قد تكقفت؛
واذ نقر باف حهاية جهيع األجياؿ القادهة هف اآلثار الهعكقة لشمؿ األطفاؿ ستساعد عمى الحد
هف الفقر كتتكافؽ تهاها هع رؤية اتحادنا "أفريقيا هتكاهمة كهزدىرة كتنعـ بالسبلـ" هدفكعة
بهكاطنييا كتهثؿ قكة ديناهيكية عمى الساحة العالهية"؛
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واذ نشير إلى اإلعبلف الرسهي حكؿ االحتفاؿ بالذكرل الخهسيف ألجندة  ،2063الذم اعتهده
رؤساء دكؿ كحككهات االتحاد األفريقي في أديس أبابا ،إثيكبيا في  26هايك  ،2013الذم
يضع هسألة القضاء عمى األهراض كصحة الرضع كاألطفاؿ في هحكر جيكدنا الهبذكلة لمقضاء
عمى الفقر؛
واذ نسمم بأف جيكد الق ضاء عمى شمؿ األطفاؿ تساعد عمى بناء النظـ الصحية الكطنية
كالهحمية لكصكؿ كؿ طفؿ إلى التدخبلت كالخدهات الصحية األساسية في الهناطؽ النائية ،كفي

أكساط السكاف األكثر ضعفا؛
 -1نؤكد مجدداً:

 -8التزاهنا الراسخ بتحقيؽ ىدؼ القضاء الشاهؿ عمى شمؿ األطفاؿ ،كتقديـ الهساعدة في
جعؿ أفريقيا خالية هف شمؿ األطفاؿ كتراث تاريخي لؤلطفاؿ هف جهيع األجياؿ القادهة؛
 -2تصهيهنا القكل عمى الحفاظ عمى الزخـ الحالي في جيكد القضاء عمى شمؿ األطفاؿ في
أفريقيا ،كتقديـ دعهنا كرصدنا الكاهؿ لمتنفيذ الفعاؿ لجهيع حهبلت التطعيـ ضد شمؿ
األطفاؿ في عاـ  ،2015لتصؿ إلى كؿ طفؿ كنطعهو ضد شمؿ األطفاؿ؛

 -2نينئ جهيع الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي كرؤساء الدكؿ ككزراء الصحة كقادة الدكؿ
كالحككهات الهحمية كقادة الهجتهع كالزعهاء التقميدييف كالدينييف ،ككافة العاهميف في هجاؿ
الصحة ،ككسائؿ اإلعبلـ ،كهنظهات الهجتهع الهدني عمى دعهيـ الراسخ ألنشطة القضاء
عمى شمؿ األطفاؿ؛ كاالعتراؼ بدكرىـ الهيـ في تحقيؽ ىذا النجاح التاريخي.
 -3نعترف:
 .1بالحاجة الهاسة إلى هكاصمة دعـ الجيكد الهكثفة لمقضاء عمى شمؿ األطفاؿ هف
أجؿ الحفاظ عمى هكاسبنا التي تحققت بشؽ األنفس؛
 .2بأىهية الحفاظ عمى نظاـ هراقبة قكم لؤلهراض ،ليككف قاد ار عمى الكشؼ كاالستجابة
ألم حالة انتشار لشمؿ األطفاؿ بعد حاالت انتقاؿ عدكل فيركس شمؿ األطفاؿ،
كتعزيز تغطية لمتحصيف الركتيني هف أجؿ حهاية جهيع األطفاؿ؛
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 .3بالتراث األكسع لنطاؽ البنية التحتية لشمؿ األطفاؿ ،كالهكارد الهتعمقة بهعالجتو،
كالدكر الحاسـ الذم يهكف أف تمعبو في تعزيز التحصيف الركتيني ،كدعـ هراقبة
األهراض بشكؿ أكسع كجيكد االستجابة لمحاالت الصحية الطارئة ،كاستخداـ البنية
التحتية لشمؿ األطفاؿ في التصدم لفيركس اإليبكال في نيجيريا ىي هثاؿ حي عمى
ىذا التراث.
 -4نقر بالدعـ الثابت كهساعدة الشركاء في هبادرة القضاء عمى شمؿ األطفاؿ عمى نطاؽ العالـ
كشركاء التنهية الدكلييف كهنظهات الهجتهع الهدني في القضاء عمى شمؿ األطفاؿ في
أفريقيا ،كنحثيـ عمى هكاصمة الدعـ عمى نفس الهستكل حتي يتـ إعبلف أفريقيا رسهيا خالية
هف شمؿ األطفاؿ كعمى هساعدة تعزيز جيكد التحصيف الركتيني في القارة.
 -5نشجع:
 .1القيادة الكطنية كالكطنية الفرعية لجهيع البمداف الهتضررة هف شمؿ األطفاؿ عمى
تكفير اإلشراؼ الهباشر كالهتسؽ لجيكدىا الراهية إلى القضاء عمى شمؿ األطفاؿ،
كضهاف الكصكؿ إلى كؿ كتطعيهو.
 .2جهيع الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي عمى تخصيص هكارد هحمية إضافية
لتعزيز هبادرات هراقبة األهراض كالتحصيف الركتيني ،كرصد التنفيذ بالكاهؿ لمخطة
االستراتيجية  2018-2013لمقضاء عمى شمؿ األطفاؿ عف كثب.
-
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إعالن
بشأن إطالق المفاوضات إل نشاء منطقة التجارة الحرة القارية،
الوثيقة

)EX.CL/907(XXVII

نحن ،رؤساء دكؿ كحككها ت االتحاد األفريقي الهجتهعيف في الدكرة العادية السادسة كالعشريف
لهؤتهرنا الهنعقدة في جكىانسبيرج  ،جنكب افريقيا يكهي  14ك 15يكنيك  2015؛
إذ نستحضر هقررنا

()ASSEMBLY/AU/DEC.394 (XVIII

الهعتهد في قهة يناير  2012بشأف إنشاء

هنطقة التجارة الحرة القارية الهقرر تفعيميا في عاـ  2017كتاريخ إرشادم؛
واذ نستحضر من جديد مقررنا

))(ASSEMBLY/AU/11(XXIV

الصادر في يناير  ،2015هؤكديف

التزاهنا بإطبلؽ الهفاكضات إلنشاء هنطقة التجارة الحرة القارية في يكنيك 2015؛
واذ نؤكد إلتزاهنا بزيادة التجارة األفريقية البينية هف خبلؿ تأسيس هنطقة التجارة الحرة القارية
التي تيدؼ إلى تعزيز النهك االقتصادم كتحقيؽ التنهية العادلة كدعـ التكاهؿ هف خبلؿ تحرير
التجارة كتطكير البنى التحتية كالصناعة بهكجب التنفيذ الكاهؿ لهعاىدة أبكجا الهؤسسة لمجهاعة
االقتصادية األفريقية ؛
واذ نشدد عمى أىهية بناء هنطقة التجارة الحرة القارية عمى غرار هناطؽ التجارة الحرة اإلقميهية
القائهة حاليا هف أجؿ تكسيع كتعهيؽ التكاهؿ اإلقميهي؛
واذ نكرر أف إنشاء هنطقة تجارة حرة قارية عهمية تساىـ في إدهاج االقتصادات األفريقية يعتبر

هعمها أساسيا في تنفيذ أجندة  2063كالهكقؼ األفريقي الهكحد هف أجندة التنهية لها بعد 2015
ن
دكر رئيسيا في تعزيز التحكؿ الييكمي لمقارة ؛
كها أنو سيمعب نا

واذ نكرر أىهية تنفيذ خطة العهؿ لتعزيز التجارة األفريقية البينية التي تحدد أكلكيات العهؿ في
هجاؿ التصنيع ،كتطكير البنية التحتية كحرية تنقؿ األشخاص هف أجؿ ضهاف االستفاده
القصكل هف إنشاء هنطقة التجارة الحرة القارية؛
واذ ندرك األىهية التي تكتسييا السياسات كاإلصبلحات الهكازية عمى الهستكيات القارية
كاإلقميهية كالكطنية بغية تحقيؽ أقصى قدر ههكف هف الفكائد هف إنشاء هنطقة التجارة الحرة فيها

بيننا؛
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واذ نعترف بالحاجة إلى الهساع دة الفنية لتسييؿ الهشاركة الفعالة هف قبؿ جهيع الدكؿ األعضاء
في العهمية الهؤدية إلى إنشاء هنطقة التجارة الحرة القارية؛
إد ار ًكا هنا ألىهية الهشاركة البناءة هف القطاع الخاص ،كالبرلهانييف كأصحاب الهصمحة
الهعنييف في الهفاكضات حكؿ هنطقة التجارة الحرة القارية هف خبلؿ اآلليات الهناسبة؛

عمما بتقرير اجتهاع كزراء التجارة األفريقييف الهنعقد في أديس ابابا ،أثيكبيا يكهي 14
واذ نحيط ً
ك 15هايك 2015؛
نقرر
 .1إطالق المفاوضات حول إنشاء هنطقة التجارة الحرة القارية الراهية إلى تكاهؿ األسكاؽ
األفريقية تهشيا هع األىداؼ كالهبادئ الهنصكص عمييا في هعاىدة أبكجا الهؤسسة

لمجهاعة االقتصادية األفريقية
 .2حث جهيع الهجهكعات االقتصادية اإلقميهية كالدكؿ األعضاء عمى الهشاركة الفعالة في
الهفاكضات حكؿ هنطقة التجارة الحرة القارية ؛

 .3دعوة الهفكضية  ،لجنة األهـ الهتحدة االقتصادية ألفريقيا ،كالبنؾ األفريقي لمتنهية كسائر
الشركاء اإلنهائييف اآلخريف إلى تكفير الدعـ التحميمي كالهساعدة الفنية كالقياـ بتنفيذ
البرناهج الشاهؿ لبناء القدرات يستيدؼ الدكؿ األعضاء كالهجهكعات االقتصادية
اإلقميهية هف أجؿ تعزيز قدراتيا عمى الهشاركة الفعالة في الهفاكضات
 .4اإلشادة بالهفكضية كفريؽ العهؿ القارم الهعني بهنطقة التجارة الحرة القارية عمى العهؿ
تحضير إلطبلؽ الهفاكضات حكؿ هنطقة التجارة الحرة القارية؛
نا
الذم تـ انجازه
-
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إعالن
بشأن الوضع في فمسطين والشرق األوسط،
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/9 (XXV

نحن ،رؤساء دكؿ كحككهات االتحاد األفريقي ،الهجتهعيف في دكرتنا العادية الخاهسة كالعشريف
لهؤتهر االتحاد في جكىانسبيرج ،جنكب أفريقيا ،يكهى  14ك 15يكنيك 2015؛

إذ نحيط عمما بالتقرير عف الكضع في الشرؽ األكسط كفمسطيف ،واذ نشير إلى جهيع الق اررات

كالهقررات التي اعتهدتيا هنظهة الكحدة األفريقية/االتحاد األفريقي بشأف الكضع في فمسطيف
كالشرؽ األكسط؛

واذ نؤكد مجددا دعهنا الكاهؿ لمشعب الفمسطيني في كفاحو الهشركع ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي،

تحت قيادة هنظهة التحرير الفمسطينية باعتبارىا الههثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني؛

واذ نؤكد من جديد دعهنا لمتسكية السمهية لمنزاع العربي اإلسرائيمي كفقا لهبادئ القانكف الدكلي

كجهيع ق اررات األهـ الهتحدة ذات الصمة ،التي أدت إلى تقدـ الدعكة الكاضحة إلقاهة دكلة
إ نيك
ة
عمى
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واذ ندين كذلك إسرائيؿ لحجبيا أهكاؿ كعائدات الضرائب الفمسطينية ،التي تشكؿ حجر الزاكية
لبلقتصاد الفمسطيني ،كندعك الهجتهع الدكلي إلى الضغط عمى إسرائيؿ لئلفراج عف أهكاؿ

الضرائب الفمسطينية التي تحتجزىا؛
نقرر بالتالي:

 -1دعوة الهجتهع الدكلي إلى ههارسة الضغط عمى إسرائيؿ لكقؼ جهيع األنشطة
االستيطانية ،كاطبلؽ سراح األسرل الفمسطينييف في السجكف اإلسرائيمية ،ونطالب أيضا
باهتناع إسرائيؿ عف االعتقاالت التعسفية لمفمسطينييف ،بها في ذلؾ األطفاؿ كالنساء،
هها يشكؿ انتياكا لمقكانيف الدكلية كهعايير حقكؽ اإلنساف ،بها في ذلؾ اتفاقية جنيؼ
حكؿ حقكؽ الهرأة كالطفؿ؛
 -2ندعو أيضا الهجتهع الدكلي إلى ههارسة الضغط عمى إسرائيؿ لرفع الحصار عف قطاع
غزة ،كفتح الهعابر الحدكدية أهاـ حركة األشخاص كالبضائع ،كاالستجابة الفكرية
لمحاالت اإلنسانية بسبب ىذا الحصار؛
 -3نطمب هف هجمس األهف الدكلي االضطبلع بهسؤكلياتو في حفظ السمـ كاألهف الدكلييف،
كاتخاذ الخطكات البلزهة لحؿ الصراع العربي اإلسرائيمي بكافة جكانبو ،لتحقيؽ السبلـ

العادؿ كالشاهؿ كالدائـ في الهنطقة عمى أساس هبدأ الدكلتيف ،كفقا لحدكد ،1967
كتطبيؽ أحكاـ القانكف الدكلي ذات الصمة كالهقررات السابقة لمهجمس في ىذا الصدد؛
 -4نؤكد مجدداً أف السبلـ العادؿ كالشاهؿ كالدائـ في الشرؽ األكسط يتطمب االنسحاب
اإلسرائيمي الكاهؿ هف األراضي الفمسطينية كالعربية الهحتمة إلى حدكد يكنيك  ،1967بها

في ذلؾ هرتفعات الجكالف السكرية كاألراضي التي هازالت هحتمة في الجنكب المبناني.
 -5يدعو إلى هقاطعة الهنتجات اإلسرائيمية هف األراضي الفمسطينية الهحتمة.
 -6يدعو جهيع الدكؿ األعضاء كالدكؿ األخرل التي لـ تعترؼ بعد بدكلة فمسطيف إلى القياـ
بذلؾ كتأييد قبكليا في الهنظهات اإلقميهية كالدكلية.
-
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إعالن حول االعتماد عمى الذات
نحن ،رؤساء الدكؿ كالحككهات الهجتهعيف في دكرتنا العادية الخاهسة كالعشريف لهؤتهر االتحاد
األفريقي في جكىانسبيرج ،جنكب أفريقيا ،يكهي  14ك 15يناير  ،2015اعتهدنا الخطة العشرية

األكلى لتنفيذ ألجندة  2063كآلية تهكيميا ،كخطكة نحك تحقيؽ رؤيتنا الجهاعية بشأف هستكل

كعهؽ التكاهؿ كالتنهية التي يجب أف تحققيها قارتنا في السنكات الػ 50الهقبمة؛

 .1واذ نقوم بذلك ندرؾ أيضا أنو هف أجؿ تحقيؽ األىداؼ الهحددة في أجندة  ،2063ينبغي لمدكؿ
األعضاء اتخاذ إجراءات عهمية كهمهكسة لضهاف االعتهاد عمى الذات الذم حددناه ىدفان لنا قبؿ

 35عاها في خطة عهؿ الجكس الهعتهدة في عاـ 1980؛

 .2ونؤكد من جديد أف االعتهاد عمى الذات ال يعني عزؿ الذات كلكف االلتزاـ باالعتهاد بشكؿ
أساسي عمى هكاردنا الخاصة في تنهية قارتنا كتعبئة الهكارد داخؿ قارتنا هف أجؿ تحقيؽ التنهية؛

 .3كفي ىذه القهة ،اعتمدنا هجهكعة التدابير التالية لضهاف االعتهاد عمى الذات:
أ .الهقرر بشأف هصادر التهكيؿ البديمة لمتهكيؿ كجدكؿ تقدير األنصبة الهنقح الذم سيدخؿ حيز
التنفيذ اعتبا ار هف يناير  2016كالذم يتهثؿ ىدفو في ضهاف تهكيؿ الدكؿ األعضاء في
االتحاد ،عمى الهدل الهتكسط 100 ،في الهائة هف الهيزانية التشغيمية ،ك 75في الهائة هف

الهيزانية البرناهجية ك 25في الهائة هف عهميات السمـ كاألهف.

ب .كاضافة إلى ذلؾ نعهؿ ،هف خبلؿ هؤسسة االتحاد األفريقي التي أنشأناىا لحشد الهكارد في
القارة ،هع الشعكب األفريقية ،بها في ذلؾ قطاعنا الخاص ،الستكشاؼ هصادر أخرل هبتكرة

لتهكيؿ اتحادنا .كعمى كجو الخصكص كلمهرة األكلى في قههنا ،أعمف القطاع الخاص
األفريقي تعيدات ىاهة هف شأنيا أف تزيد هف هكارد هيزانية اتحادنا.

 .4ندرك أف الحؿ الطكيؿ الهدل لزيادة قدرات الدكؿ األعضاء عمى االعتهاد عمى الذات كتحهؿ
الهسؤكلية الكاهمة لهتطمبات هيزانية اتحادنا يتهثؿ في تعزيز قدرة اقتصاداتنا عمى الهستكييف

القطرم كالقارم عمى حد سكاء .كفي ىذا الصدد ،نؤكد هف جديد التزاهنا بتنفيذ براهج كهبادرات
الهسار السريع ألجندة 2063؛
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 .5يجب أيضا أف تعتمد أفريقيا عمى نفسيا في إيجاد حمكؿ أفريقية لمهشاكؿ األفريقية في هجاؿ السمـ
كاألهف سكاء هف حيث التهكيؿ أك تعزيز قدرتنا الجهاعية لبلستجابة لحاالت النزاعات .كتهثؿ
القدرة األفريقية لبلستجابة الفكرية لؤلزهات اآللية الهؤقتة التي أنشأناىا ليذا الغرض ،بينها نقكـ
بتفعيؿ قكتنا األفريقية الجاىزة؛

 .6نعتقد أف ىذه الحزهة هف تدابير االعتهاد عمى الذات لف تضع قارتنا عمى الطريؽ نحك تحقيؽ
الرؤية الكاردة في أجندة  2063فحسب كلكنيا أيضا ستعكس التبعية التي تعيؽ تطكير اإلهكانات
الكاهمة لقارتنا.

-
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الوثيقة

إعالن حول اليجرة،
)ASSEMBLY/AU/18 (XXV

نحن رؤساء دكؿ كحككهات االتحاد األفريقي الهجتهعيف في الدكرة العادية الػ 25لهؤتهرنا في
جكىانسبيرج ،جهيكرية جنكب أفريقيا ،يكهي  14ك 15يكنيك  2015حكؿ هكضكع "سنة تهكيف الهرأة

كالنيكض بيا نحك أجندة "2063؛

عقب الهناقشات التي أجريناىا حكؿ هسألة اليجرة االستراتيجية ،نجدد التأكيد ،فرادل كجهاعات ،عمى
التزاهاتنا السابقة بتسريع حرية التنقؿ كالتكاهؿ في القارة كاليجرة ألغراض التنهية كهعالجة اليجرة
النظاهية كغير النظاهية كنتعيد باتخاذ اإلجراءات التالية:

( )1التعجيؿ بتنفيذ نظـ تأشيرة حرة عمى نطاؽ القارة ،بها في ذلؾ إصدار التأشيرات لؤلفريقييف
في هنافذ الدخكؿ كالعهؿ بهبدأ الهعاهمة بالهثؿ حيث ينبغي أف تحظى الدكؿ التي تضهف
حرية التنقؿ بالهعاهمة نفسيا.

( )2هنح جهيع األفريقييف نفس الفرص التي تهنحيا البمداف لهكاطنييا داخؿ الهجهكعات
االقتصادية اإلقميهية الهعنية بحمكؿ عاـ .2018

( )3اإلسراع بتفعيؿ جكاز السفر األفريقي الذم سيسيؿ ،كبداية ،حرية تنقؿ األشخاص كالذم
سيتـ إصداره هف قبؿ الدكؿ األعضاء.

( )4إنشاء آلية هنسقة لضهاف هكاءهة التعميـ العالي في أفريقيا كقابميتو لمهقارنة كهقبكليتو
كاالعتراؼ بالشيادات ،بها هف شأنو تسييؿ إهكانية نقؿ الهعارؼ كالهيارات كالخبرات.

( )5إنشاء آلية لمطرؽ العهمية لتهكيف الهرأة األفريقية كالشباب في التعميـ كتشجيع النهك الهستداـ
في اكتساب الهعرفة كادهاج براهج التبادؿ كالتكظيؼ الذاتي في هناىج التعميـ.

( )6تعزيز الجيكد الراهية إلى هكافحة االتجار بالهياجريف كتيريبيـ هف خبلؿ تنفيذ أحكاـ
اتفاقية األهـ الهتحدة حكؿ الجريهة الهنظهة العابرة لمحدكد الكطنية كبركتكككليا اإلضافي

ضد االتجار بالبشر كتيريب الهياجريف هف خبلؿ تحسيف التشريعات كتكفير الدعـ لمضحايا

هف خبلؿ تعزيز التعاكف الدكلي كالتدريب.
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( )7الهساعدة في تحقيؽ استقرار الحككهة الهنتخبة في ليبيا.
 .1نطب هف الهفكضية أف تنظـ ،عمى جناح السرعة ،خمكة لمهجمس التنفيذم لبحث ها يمي:
( )1هسألة التنقؿ كحرية تنقؿ األشخاص في أفريقيا؛
( )2بمكرة هكقؼ هكحد ألفريقيا قبؿ هالطا؛

( )3عقد هؤتهر حكؿ اليجرة هع االتحاد األكركبي في نكفهبر 2015؛
( )4كضع بركتكككؿ حكؿ حرية تنقؿ األشخاص؛

( )5الهشاركة ،بالتعاكف هع الدكؿ األعضاء ،في عهمية تنهية القدرات عمى إدارة تدفقات اليجرة
داخؿ القارة.

 .2نجيز هبادرة القرف األفريقي التي اتخذىا االتحاد األفريقي ،ككذلؾ نتائج الهؤتهر اإلقميهي حكؿ
االتجار بالبشر كتيريبيـ ،الهنعقد في الخرطكـ ،السكداف ،هف  13إلى  16أكتكبر  ،2014بها
في ذلؾ ،بها فييا االختصاصات كاإلعبلف كاالستراتيجية كخطة العهؿ ،ونطمب هف الهفكضية رفع
تقارير هنتظهة إلى الهجمس التنفيذم عف الهبادرة؛

 .3نقرر إبقاء ىذه الهسألة قيد نظرنا ،ونطمب هف الهفكضية رفع تقرير إلى الهؤتهر عف تنفيذ ىذا
اإلعبلف في يناير .2016

-
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قرار
بشأن أرخبيل شاجوس،
الوثيقة

)EX.CL/901(XXVII

إن المؤتمر:
إذ يذ ّكر باالقتطاع غير القانكني ألرخبيؿ شاجكس ،بها في ذلؾ دييغك غارسيا ،هف أراضي

هكريشيكس هف قبؿ الههمكة الهتحدة ،القكة االستعهارية السابقة ،قبؿ استقبلؿ هكريشيكس ،في
انتياؾ لمقانكف الدكلي كالقراريف) 1514 (XVك) 2066(XXالصادريف عف األهـ الهتحدة في
 14ديسهبر  1960ك 16ديسهبر  1965عمى التكالي كالمذيف يحظراف عمى القكل االستعهارية
تفكيؾ األراضي الهستعهرة قبؿ هنح االستقبلؿ ،ككذلؾ القراريف ) 2232 (XXIك)2357(XXII
الصادريف عف األهـ الهتحدة في  20ديسهبر  1966كالهؤرخيف في  19ديسهبر  1967عمى
التكالي؛
واذ يؤكد من جديد أف أرخبيؿ شاجكس ،بها في ذلؾ دييغك غارسيا ،يشكؿ جزءا ال يتج أز هف
أراضي جهيكرية هكريشيكس؛

يستنكر استهرار احتبلؿ الههمكة الهتحدة غير القانكني ألرخبيؿ شاجكس ،كبالتالي حرهاف
جهيكرية هكريشيكس هنبسط سيادتيا األرخبيؿ كجعؿ القضاء عمى االستعهار في أفريقيا غير

هكتهؿ.
واذ ُيذ ّكر في ىذا الصدد ،هنبيف جهمة أهكرأخرل:
() 1

قرر
بال ا

)RES.1(XVI

الصادر عف هؤتهر االتحاد األفريقي الهنعقد في أديس أبابا،

إثيكبيا في يناير 2011؛
() 2

إعبلف هبلبك الصادر عف قهة أفريقيا-أهريكا الجنكبية الهنعقدة في هبلبك ،غينيا
االستكائية في فبراير 2013؛
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() 3

إعبلف الهؤتهر

)ASSEMBLY/AU/DECL.1(XXI

الصادر عف هؤتهر االتحاد

األفريقي الهنعقد في أديس أبابا ،إثيكبيا؛ في هايك .2013
() 4

( )4اإلعبلف الرسهي حكؿ الذكرل

الخمسين

لهنظهة الكحدة األفريقية/االتحاد األفريقي

الذم اعتهدتو الدكرة العادية الحادية كالعشريف لهؤتهر االتحاد األفريقي الهنعقدة في
أديس أبابا ،إثيكبيا في هايك 2013؛

واذ يؤكد مجددا قمقو البالغ هف أف الههمكة الهتحدة تعتزـ إقاهة "هنطقة بحرية هحهية" حكؿ
أرخبيؿ شاجكس ،بطريقة تتعارض هع التزاهاتيا القانكنية الدكلية ،األهر الذم يعرقؿ بسط

جهيكرية هكريشيكس سمطتيا عمى أرخبيؿ شاجكس.
يالحظ أف ىيئة التحكيـ التي تـ تشكيميا بهكجب الهرفؽ السابع التفاقية األهـ الهتحدة لقانكف
البحار أصدرت حكها بعدـ شرعية "الهنطقة البحرية الهحهية"الهزعكهة في القضية التي رفعتيا
حككهة جهيكرية هكريشيكس في  20ديسهبر  2010ضد حككهة الههمكة الهتحدة لبريطانيا
العظهى كايرلندا الشهالية؛
يرحب بتأكيد عضكيف في ىيئة التحكيـ عمى أف جهيكرية هكريشيكس ىي "الدكلة الساحمية" فيها
يتعمؽ بأرخبيؿ شاجكس؛
ونظر إلى أف حككهة جهيكرية هكريشيكس همتزهة بحزـ باتخاذ جهيع التدابير الهناسبة لمههارسة
ا
الفعمية لسيادتيا عمى أرخبيؿ شاجكس ،بها في ذلؾ دييغك غارسيا ،كذلؾ كفقا لهبادئ القانكف
الدكلي:
 -1يرحب بالحكـ الصادر عف ىيئة التحكيـ التي تـ تشكيميا بهكجب الهرفؽ السابع التفاقية
األهـ الهتحدة حكؿ قانكف البحار ،التي ىي همزهة لمههمكة الهتحدة ،ويؤكد عمى أف

"الهنطقة البحرية الهحهية "الهزعكهة قد أنشئت بصكرة غير قانكنية خرقا لمقانكف الدكلي؛

 -2يؤكد من جديد أف الههمكة الهتحدة ال ينبغي أف تعاهؿ كػ ػ ػ ػ "دكلة ساحمية" فيها يتعمؽ
بأرخبيؿ شاجكس  ،كأف أم هحاكلة هف جانب الههمكة الهتحدة في الهطالبة بهثؿ ىذا
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الكضع في أم هحفؿ دكلي ينبغي أف تعاهؿ عمى أنيا هخالفة لمقانكف الدكلي كتتعارض
هعو؛
 -3يؤكد من جديد دعهو لجهيكرية هكريشيكس في سعييا الهشركع لههارسة سيادتيا عمى
األرخبيؿ شاجكس ،بها في ذلؾ دييغك غارسيا عمى نحك فعاؿ.
 -4يجدد دعكتو إلى الههمكة الهتحدة لكضع حد سريع الحتبلليا غير القانكني ألرخبيؿ
شاجكس حتى تتهكف جهيكرية هكريشيكس هف ههارسة سيادتيا عمى األرخبيؿ بفعالية؛

 -5يحث الههمكة الهتحدة ،في انتظار عكدة أرخبيؿ شاجكس إلى السيطرة الفعالة لجهيكرية
هكريشيكس ،عمى عدـ اتخاذ أم تدابير أك ق اررات قد تؤثر عمى هصالح جهيكرية
هكريشيكس دكف الهشاركة الكاهمة ليذه األخيرة ،كفقا لمقرار الصادر عف ىيئة التحكيـ
كالقانكف الدكلي؛
 -6كيؤيد تماما ضركرة بذؿ الهزيد هف الجيكد كاتخاذ التدابير كفقا لمقانكف الدكلي ،بها في
ذلؾ تمؾ التي ليا طابع دبمكهاسي كقانكني عمى هستكل هنظكهة األهـ الهتحدة ،كالتي
يهكف أف تتخذىا حككهة جهيكرية هكريشيكس لمعكدة الهبكرة كغير الهشركطة ألرخبيؿ
شاجكس ،بها في ذلؾ دييغك غارسيا ،إلى السيطرة الفعمية لجهيكرية هكريشيكس.
-

