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مقرر
بشأن قضية حسين ىبري،

الوثيقة

)EX.CL/866 (XXVI

إن المؤتمر:
ّ
 -1يحيط عمما بتقرير المفكضية عف الخطكات المتخذة لتنظيـ محاكمة حسيف ىبرم في
السنغاؿ عمى النحك المبيف في تقرير األنشطة السنكم لرئيسة المفكضية؛
 -2يؤكد مجدداً التزامو بمكافحة اإلفبلت مف العقاب تمشيا مع أحكاـ المادة  4الفقرتيف (ح)
ك (س) مف القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي؛

 -3يرحب بكافة الخطكات المتخذة لتنظيـ محاكمة حسيف ىبرم بما في ذلؾ إنشاء المجالس
األفريقية االستثنائية داخؿ محاكـ السنغاؿ لغرض محاكمة الشخص أك األشخاص الذيف
يتحممكف المسؤكلية الكبرل عف أكثر االنتياكات جسامة لمقانكف اإلنساني الدكلي كحقكؽ
اإلنساف المرتكبة عمى أراضي تشاد أثناء الفترة مف  7يكنيك  1982إلى  1ديسمبر
1991؛
 -4يثني عمى جميكرية تشاد ،كجميكرية السنغاؿ كالمفكضية لمخطكات المتخذة نحك تنظيـ
محاكمة حسيف ىبرم بما في ذلؾ الدعـ المالي كالفني المقدـ لممجالس األفريقية

االستثنائية؛
 -5يثني كذلك عمى البمداف كالمؤسسات الشريكة مع االتحاد األفريقي لدعميا المالي
لممجالس األفريقية االستثنائية ،كتحديدا بمجيكا ،كفرنسا ،كألمانيا ،كلككسمبكرج ،كىكلندا،
كالكاليات المتحدة األمريكية ،كاالتحاد األكركبي ،كمكتب مفكض األمـ المتحدة السامي
لحقكؽ اإلنساف؛
 -6يدعو الدكؿ األعضاء كالبمداف كالمؤسسات الشريكة إلى مكاصمة تقديـ الدعـ لمسنغاؿ
مف خبلؿ المجالس األفريقية االستثنائية في سياؽ تنفيذ صبلحيات االتحاد األفريقي
لمحاكمة السيد حسيف ىبرم ،بالنيابة عف أفريقيا ،مع ضماف المحاكمة العادلة؛
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 -7يحيط عمماً كيدعـ مبادرة رئيس المفكضية إلنشاء آلية استشارية عمى مستكل كزارم بيف
االتحاد األفريقي كتشاد كالسنغاؿ لمكاجية التحديات/الصعكبات التي قد تككف ليا آثار

سمبية عمى التنظيـ السمس لمحاكمة حسيف ىبرم؛
 -8يطمب مف المفكضية المتابعة كرفع التقارير عمى نحك منتظـ عف تنفيذ مختمؼ مقررات
المؤتمر بشأف قضية حسيف ىبرم.

-
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مقرر
بشأن التقرير المرحمي لممفوضية عن تنفيذ المقررات السابقة
بشأن المحكمة الجنائية الدولية،

الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/18 (XXIV

إن المؤتمر:
ّ
 .1يحيط عمما بتقرير المفكضية عف التقدـ المحرز في تنفيذ المقررات بشأف المحكمة
الجنائية الدكلية كتكصيات المجمس التنفيذم الكاردة فيو؛
 .2يعيد تأكيد التزاـ االتحاد األفريقي كالدكؿ األعضاء فيو بمكافحة اإلفبلت مف العقاب كفقا
لمقانكف التأسيسي؛
 .3يعيد أيضا تأكيد المقررات السابقة بشأف تأجيؿ اإلجراءات التي شرعت فييا المحكمة
الجنائية الدكلية ضد رئيس السكداف كنائب رئيس كينيا كفقان لممادة  16مف نظاـ ركما
األساسي التي تسمح لمجمس األمف لؤلمـ المتحدة بتأجيؿ القضايا لسنة كاحدة؛

 .4يعرب عف:

أ) بالغ قمقو إزاء استدعاء الرئيس أكىكرك كينياتا مف خبلؿ قرار صادر عف الدائرة
االبتدائية الخامسة لممحكمة الجنائية الدكلية التي لـ تأخذ في أم اعتبار
ا لتعديبلت عمى قكاعد إجراءات كأدلة المحكمة المعتمدة خبلؿ الدكرة العادية
الثانية عشرة لمؤتمر الدكؿ األطراؼ في نظاـ ركما األساسي ،المنعقدة في
الىام ،ىكلندا ،في نكفمبر 2013؛

ب) بالغ قمقو إزاء تصرؼ مكتب المدعي العاـ كالمحكمة كازاء الحكمة الكامنة كراء
االستمرار في متابعة القادة األفريقييف.
 .5يشيد بالرئيس أكىكرك كينياتا لما أبداه مف القيادة كلمقرار غير المسبكؽ بتعييف رئيس
باإلنابة بغية االلتزاـ باستدعاء المثكؿ أماـ المحكمة كحماية سيادة كينيا؛
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 .6يؤكد أف الضركرة الحتمية تقتضي مف جميع الدكؿ األطراؼ األفريقية االنضماـ إلى
المكاقؼ المتفؽ عمييا جماعيا في االتحاد األفريقي كتكضيحيا تمشيا مع التزاماتيا المترتبة
عمى القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي؛
 .7يؤكد مجددا المبادئ المنبثقة عف القانكف العرفي الكطني كالدكلي التي تمنح رؤساء الدكؿ
ككبار المسؤكليف اآلخريف الحالييف الحصانة خبلؿ فترة كاليتيـ؛

 .8يرحب بقرار المدعى العاـ لممحكمة الجنائية الدكلية بتاريخ  5ديسمبر  ،2014سحب
التيـ ضد الرئيس أكىكرك كينياتا بينما يأسؼ لممدة التي أمضاىا مكتب المدعى العاـ
لمتكصؿ ليذا القرار كاستمرار اإلجراءات القضائية مف خبلؿ الكشؼ عف أدلة مزعكمة
متكفرة لدل المحكمة ضده؛
أف قضية نائب الرئيس كيمياـ سامكم ركتك ال تزاؿ معركضة أماـ
 .9يعرب عن قمقو مف ّ
المحكمة الجنائية الدكلية؛ ويؤكد مجددا لممحكمة الضركرة الممحة إلنياء إجراءاتيا
القضائية ضد نائب الرئيس كفقا لممقررات السابقة؛
 .10يستحضر مقرره

EXT/ASSEMBLY/AU/DEC.1

ال سيما الفقرة  )1( 12منو بشأف ضركرة

امتثاؿ الدكؿ األطراؼ األفريقية لمقرر االتحاد األفريقي بشأف المحكمة الجنائية الدكلية

كمكاصمة التحدث بصكت كاحد لضماف بحث االقتراحات األفريقي حكؿ تعديؿ المادتيف
 16ك 27مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية مف قبؿ فريؽ عمؿ الدكؿ
األطراؼ األفريقية المعني بالتعديبلت كالدكرات القادمة لمؤتمر الدكؿ األطراؼ في نظاـ
ركما األساسي؛
 .11يعرب عن قمقو إزاء عدـ قياـ مؤتمر الدكؿ األطراؼ بالنظر في االنشغاالت كالمقترحات
التي قدميا االتحاد األفريقي بشأف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية خبلؿ
الدكرة الثالثة عشرة لمؤتمر الدكؿ األطراؼ المنعقدة في نيكيكرؾ مف  8إلى  17ديسمبر
2014؛
 .12يعرب عنم شكره لمدكؿ األعضاء كالمجمكعة األفريقية في نيكيكرؾ كفي الىام ،كمجمكعة
االتصاؿ كالدكؿ المتفقة في الرأم األخرل األطراؼ في نظاـ ركما األساسي عمى عمميـ
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كدعميـ المستمر لمتعجيؿ ببحث االنشغاالت األفريقية كالتعديبلت المقترح إدراجيا عمى
نظاـ ركما األساسي؛
 .13يعرب عن أسفو لعدـ احتراـ بعض الدكؿ األطراؼ األفريقية إلجازة االتحاد األفريقي
مرشحا أفريقيا كاحدا لمنصب قاض في المحكمة؛
 .14يستحضر مقرره

)ASSEMBLY/AU/DEC.529(XXIII

الصادر خبلؿ دكرتو العادية الثالثة

كالعشريف المنعقدة في مبلبك ،غينيا االستكائية في يكنيك  2014بشأف اعتماد البركتكككؿ
حكؿ التعديبلت عمى النظاـ األساسي لممحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف لممحاكمة

عمى الجرائـ الدكلية؛
 .15يؤكد عمى الحاجة إلى التعجيؿ بتفعيؿ ممارسة اختصاصات المحكمة األفريقية لمعدؿ
كحقكؽ اإلنساف لممحاكمة بشأف الجرائـ الدكلية كالبركتكككؿ حكؿ التعديبلت عمى النظاـ
األساسي لممحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف مف قبؿ الدكؿ األعضاء في االتحاد
األفريقي؛ ويشدد عمى ضركرة ضماف تمكيؿ قابؿ لمتنبؤ بو كمستداـ؛
 .16يكرر التزامو بتمكيؿ جميع أجيزة كمؤسسات االتحاد األفريقي بما في ذلؾ المحكمة
األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف؛
يقرر ما يمي:
ّ .17
أ) الطمب مف كافة المعنييف التعجيؿ ببحث االقتراحات األفريقية بشأف التعديبلت عمى
نظاـ ركما األساسي لمحكمة الجنايات الدكلية مف قبؿ مجمكعة عمؿ الدكؿ األطراؼ
األفريقية كمؤتمر الدكؿ األطراؼ.
ب) تفعيؿ ممارسة اختصاصات المحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف لممحاكمة بشأف
الجرائـ الدكلية مف خبلؿ التكقيع كالتصديؽ عمى البركتكككالت المطمكبة؛ كفي ىذا
الصدد ،إنشاء صندكؽ خاص كالدعكة إلى عقد مؤتمر لتعبئة المكارد مف أجؿ زيادة
األمكاؿ لبدء كاستدامة أنشطة غرؼ المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب
المقترحة لقسـ القانكف الجنائي الدكلي حسبما ىك منصكص عميو في المادة 19
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مكرر مف البركتكككؿ حكؿ التعديبلت عمى البركتكككؿ المتعمؽ بالنظاـ األساسي
لممحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف.
ج) طبقا لمقرراتو السيما تحفظات الدكؿ األطراؼ األفريقية عمى نظاـ ركما األساسي،
احتراـ حؽ اتخاذ أية تدابير لمحفاظ عؿ السبلـ كاألمف كاالستقرار إلى جانب كرامة
كسيادة كسبلمة القارة.
د) طبقا لمقرره ىذا كمقرراتو السابقة ،يطمب مف المحكمة الجنائية الدكلية إنياء أك تعميؽ
المتابعة القضائية ضد نائب الرئيس الكيني كيمياـ سامكم ركتك حتى يتـ بحث
االنشغاالت كاالقتراحات بشأف التعديبلت عمى نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية
الدكلية.
ق) في نفس السياؽ ،طمب تعميؽ اإلجراءات القضائية ضد رئيس جميكرية السكداف عمر
البشير.
 .18يشيد بجميكرية الككنغك الديمقراطية لبلمتثاؿ لمقرر االتحاد األفريقي بشأف عدـ التعاكف
لتكقيؼ كتسميـ رئيس جميكرية السكداف عمر البشير؛
 .19يشدد عمى ضركرة التزاـ جميع الدكؿ األعضاء بمكقؼ مؤتمر االتحاد مف أكامر االعتقاؿ
التي أصدرتيا المحكمة الجنائية الدكلية ضد الرئيس عمر البشير ،رئيس جميكرية
القانكف التأسيسي كالمادة  98مف نظاـ ركما

السكداف كذلؾ كفقان لممادة  )2( 23مف
األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية؛

 .20يطمب مف المفكضية تقديـ تقرير مرحمي عف تنفيذ ىذا المقرر خبلؿ دكرتو العادية
السادسة كالعشريف في يناير .2016

-

)ASSEMBLY/AU/DEC.548 (XXIV

مقرر
بشأن تعديل المادة  )1( 37من الميثاق االفريقي لحقوق الطفل ورفاىيتو،
الوثيقة

)EX.CL/870 (XXVI

إن المؤتمر:
ّ
 .1يحيط عمما بالتقرير عف تنفيذ المقررات كالتكصيات السابقة لممجمس التنفيذم بشأف تنفيذ
مقرر المؤتمر

)ASSEMBLY/AU/DEC.528(XXIII

المتعمؽ بتعديؿ المادة  )1( 37مف

الميثاؽ االفريقي لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو؛
 .2يعتمد التعديؿ عمى المادة  )1( 37مف الميثاؽ االفريقي لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو ،عمى
النحك التالي:
يتم انتخاب أعضاء المجنة لوالية مدتيا خمس سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة
فقط .غير أن والية أربعة من األعضاء المنتخبين في االنتخابات األولى
ستنتيي بعد سنتين ،وتنتيي والية الستة اآلخرين بعد أرب سنوات.
يقرر دخكؿ التعديؿ حيز النفاذ بمجرد اعتماده.
ّ .3
-

)ASSEMBLY/AU/DEC.549 (XXIV

مقرر
بشأن انتخاب أحد عشر( )11عضواً في المجمس االستشاري لالتحاد األفريقي حول الفساد،
الوثيقة

)EX.CL/883 (XXVI

إن المؤتمر:
ّ
 .1يحيط عمماً بانتخاب أحد عشر ( )11عضكان في المجمس االستشارم لبلتحاد األفريقي حكؿ
الفساد (المجمس) مف قبؿ المجمس التنفيذم؛

ُ .2يعين أعضاء المجمس التالية أسماؤىـ لمدة سنتين (: )2
الرقم

البمد

االسم

1

السيد جاؾ الثالث آشياكك

ككت ديفكار

2

السيدة آككسيكا أنطكانيت آيينا

تكجك

3

السيدة أنجيؿ باركمبكزاكك

بكركندم

4

السيد دانياؿ باتيداـ

غانا

5

السيد جاف باتيست إلياس

بنيف

6

السيد جكزيؼ فتزرالد كاما ار

سيراليكف

7

السيد إككابي كبستير تيكيرم مكجكنجك

تنزانيا

8

السيد ألحاجي عيسى أكزم سبلمي

نيجيريا

9

سيفاكك آركف سيما

ليسكتك

10

السيد جكف كيثكـ تكتا

كينيا

11

السيدة فمكرانس زيامبي

زيمبابكم

-

)ASSEMBLY/AU/DEC.550 (XXIV

مقرر

بشأن انتخاب سبعة ) (7أعضاء في لجنة االتحاد األفريقي حول القانون الدولي،
الوثيقة

)EX.CL/884 (XXVI

إن المؤتمر:
ّ
 .1يحيط عمماً بانتخاب سبعة ( )7أعضاء في لجنة االتحاد األفريقي لمقانكف الدكلي مف قبؿ
المجمس التنفيذم؛

يعين األعضاء الستة (ػ )6التالية أسماؤىـ في لجنة االتحاد األفريقي لمقانكف الدكلي لمدة
ّ .2
( )5سنوات:
الرقم

البمد

االسم

1

السيد إيبينيزير أبريكك

غانا

2

السيد محمد بركات

مصر

3

السيد عبدم إسماعيؿ ىيرسي

جيبكتي

4

السيد سباستياك دا سيمفا إيساتا

أنجكال

5

السيدة جكلييت سيمامبك كاليما

أكغندا

6

السيد شيخ تيجاف تياـ

السنغاؿ

يعين كذلك السيدة ىاجر جكلديش عف الفترة المتبقية لمسيد/رفاعة بف عاشكر (تكنس)
ّ .3
المنتخب لمدة ( )5سنكات مف قبؿ الدكرة العادية الثانية كالعشريف لممجمس التنفيذم المنعقدة
في أديس أبابا ،إثيكبيا مف  21إلى  25يناير  ،2013لكنو استقاؿ مؤخ ار مف مجمس
االتحاد األفريقي لمقانكف الدكلي؛
-

)ASSEMBLY/AU/DEC.551(XXIV

مقرر
بشأن انتخاب رئيس ونائب رئيس مجمس الجامعة األفريقية،
الوثيقة

)EX.CL/885 (XXV

إن المؤتمر:
ّ
 -1يحيط عمما بتقرير المفكضية عف انتخاب رئيس كنائب رئيس مجمس الجامعة األفريقية
مف قبؿ المجمس التنفيذم؛
 -2يعين رئيس كنائب رئيس مجمس الجامعة األفريقية لوالية ثالث ( )3سنوات عمى النحك
التالي
الرقـ

االسـ

البمد

المنصب

1.

البركفيسكر تكلي إس إمبكيتي

تنزانيا

الرئيس

2.

البركفيسكر باكلك ىكراسيك داس سيكي ار إم

أنجكال

نائب الرئيس

كاركالك

-

)ASSEMBLY/AU/DEC.552(XXIV

مقرر
بشأن تعيين البمد المضيف لمجمس إدارة الجامعة األفريقية،
الوثيقة )ASSEMBLY/AU/886 (XXVI

إ ّن المؤتمر:
ُ .1يحيط عمماً باختيار البمد المضيؼ لمجمس إدارة الجامعة األفريقية مف قبؿ المجمس
التنفيذم؛

يعين جميورية الكاميرون بمدا مضيفا لمجمس إدارة الجامعة األفريقية؛
ّ .2

 .3يطمب مف مفكضية االتحاد األفريقي ،بالتعاكف مع البمد المضيؼ المختار ،التعجيؿ
بتنصيب مجمس اإلدارة كرفع تقرير عف ذلؾ إلى المؤتمر خبلؿ قمة يكنيك .2015
-
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مقرر
بشأن مكافحة انتشار مرض فيروس اإليبوال،
الوثيقة )ASSEMBLY/AU/3 (XXIV

إ ّن المؤتمر:
 .1يحيط عمما بتقرير المفكضية عف انتشار مرض فيركس اإليبكال كالتقرير عف اآلثار
االجتماعية كاالقتصادية النتشار مرض فيركس اإليبكال عمى أفريقيا الذم أعدتو لجنة

األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا ،كالتكصيات الكاردة فييما؛
 .2يشيد بالمفكضية كرئيستيا لجيكدىما القيمة في معالجة أزمة اإليبكال في إقميـ غرب
أفريقيا ،بما في ذلؾ:
 )1تنفيذ بعثة دعـ االتحاد األفريقي لمكافحة انتشار مرض فيركس اإليبكال في غرب
أفريقيا كنشر المتطكعيف مف عاممي الصحة مف الدكؿ األعضاء لمساعدة البمداف
المتضررة مف اإليبكال ويوصي بتمديد كالية بعثة الدعـ؛
 )2تعبئة الدعـ المالي كالمكارد البشرية كالمادية،
 )3تضامف الدكؿ األعضاء ،كالشركاء؛ كالقطاع الخاص؛
 )4المبادرة المتخذة عمى مستكل تعبئة األمكاؿ مف خبلؿ الرسائؿ النصية القصيرة
بتعاكف مشغمي شركات الياتؼ الجكاؿ؛
 .3يشيد أيضا بالمتطكعيف مف عاممي الصحة الذيف قدمكا خدمات بطكلية بارزة إلخكاننا
كأخكاتنا في غينيا كليبيريا كسيراليكف؛
 .4يدعو الدكؿ األعضاء التي لـ تقـ برفع جميع القيكد المفركضة عمى البمداف المتضررة
مف اإليبكال إلى القياـ بذلؾ طبقا لمقرر الدكرة االستثنائية لممجمس التنفيذم المنعقدة يكـ
 8سبتمبر  ،2014الذم ّأيد مف جممة أمكر أخرل ،عدـ إغبلؽ الحدكد ،كعدـ كصـ
البمداف المتضررة كمكاطنييا؛
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 .5يدعو الدكؿ األعضاء التي لدييا خبرة كبيرة في مكافحة مرض اإليبكال إلى تقاسـ
معرفتيا مع البمداف المتضررة؛
 .6يطمب مف المؤسسات المالية الدكلية كالبمداف الشريكة إلغاء ديكف البمداف المتضررة
الثبلثة (غينيا ،ليبيريا كسيراليكف) مف أجؿ تخفيؼ أثر أزمة اإليبكال عمى اقتصادات ىذه

البمداف كمساعدتيا عمى تحقيؽ انتعاشيا كتنميتيا االقتصادية؛
 .7يوافق عمى التكصية بتعجيؿ عقد المؤتمر العالمي حكؿ كباء اإليبكال في  2015في
مبلبك ،غينيا االستكائية ،ويطمب مف المفكضية التكاصؿ مع كافة أصحاب المصمحة في
ىذا الصدد مف أجؿ تنفيذ ىذا المقرر؛
 .8يطمب مف المفكضية تقديـ تقارير منتظمة عف كضع كباء اإليبكال إلى الدكؿ األعضاء،
بما في ذلؾ اإلحصائيات ذات الصمة ككافة المساىمات التي تـ استبلميا إلى جانب
استخداميا؛
 .9يحث الدكؿ األعضاء كجميع أصحاب المصمحة عمى مكاصمة تقديـ المساعدة لمبمداف
المتضررة؛

 .10يناشد المجتمع العممي التعجيؿ بالبحث لمتكصؿ إلى لقاح ضد اإليبكال؛
 .11يينئ جميكرية غينيا االستكائية عمى قبكليا بسخاء كأس أفريقيا لؤلمـ لعاـ 2015
بالرغـ مف انتشار اإليبكال كعمى التنظيـ كالتسييبلت الممتازة التي كفرتيا ليذا الحدث
الياـ ،كيعرب عف عميؽ تقديره ليا ىفي ىذا الصدد؛
 .12يطمب مف المفكضية دفع مبمغ  500،000دكالر أمريكي لمبمداف المتضررة مف اإليبكال
(غينيا ،ليبيريا كسيراليكف) مباشرة حسبما تـ االتفاؽ عميو أصبل؛

يقرر إبقاء المسألة قيد نظره ،كيطمب مف المفكضية رفع تقرير عف التقدـ المحرز في
ّ .13
تنفيذ ىذا المقرر إلى الدكرة العادية السابعة كالعشريف لممجمس التنفيذم المقرر عقدىا في
يكنيك .2015
-
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مقرر
بشأن المؤتمر حول إنشاء المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منيا،
الوثيقة )ASSEMBLY/AU/4 (XXIV

إ ّن المؤتمر:
 .1يحيط عمما بتقرير المفكضية عف إنشاء المركز األفريقي لمكافحة األمراض كالكقاية منيا
كالتكصيات الكاردة فيو؛
 .2يجيز إنشاء المركز األفريقي لمكافحة األمراض كالكقاية منيا؛
 .3يشيد بالتعاكف المثمر بيف المفكضية كاثيكبيا عمى االسراع بإنشاء المركز مف خبلؿ إسياميما
الفعاؿ في أعماؿ فريؽ القيادة المتعدد الجنسيات كالمسؤكؿ عف المشركع،

 .4يعرب عن بالغ التقدير لما بذلتو المفكضية مف جيكد لتسريع عممية إنشاء المركز بحمكؿ
منتصؼ  2015طبقا لممقررات ذات الصمة الصادرة عف المجمس التنفيذم كالمؤتمر ،
 .5يوافق عمى أف يككف مكتب التنسيؽ في المرحمة األكلى في مقر االتحاد األفريقي في أديس
أبابا كأف يعمؿ عمى نحك كثيؽ مع المراكز القائمة بالفعؿ في مختمؼ أقاليـ القارة ،كيطمب مف
المفكضية ،بالتعاكف مع الدكؿ األعضاء القياـ بالترتيبات كالتنسيؽ البلزمة مف أجؿ إنشاء

آليات تفعيؿ المراكز اإلقميمية القائمة إلعداد استجابة سريعة ألزمات الصحة العامة الطارئة

مثؿ انتشار إبكال.

 .6يحيط عمما باليياكؿ المقترحة كاآلثار المالية ،التي تبمغ قيمتيا نحك  5مبلييف دكالر لتغطية
النفقات المتعمقة بإقامة المركز كتشغيمو لمفترة األكلية التي تستغرؽ  18شيرا،
 .7ير ّخص لممفكضية بالقياـ بحممة تعبئة المكارد لدل الدكؿ األعضاء كالشركاء اإلنمائييف الذيف
سبؽ أف أبدكا اىتماميـ كاكتسبكا خبرات في ىذا المجاؿ،
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 .8يطمب قياـ المفكضية ،بالتعاكف الكثيؽ مع فريؽ العمؿ المتعدد الجنسيات ،بتدارس الترتيبات
العممية لتفعيؿ المركز كتقديـ تقرير عف ذلؾ إلى قمة يكنيك ،2015

 .9يطمب

مف المجنة الفنية المتخصصة حكؿ العدؿ كالشؤكف القانكنية بحث النظاـ

األساسي لممركز األفريقي لمكافحة األمراض كالكقاية منيا كتقديمو إلى الدكرة العادية
الخامسة كالعشريف لممؤتمر.
-
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مقرر

بشأن تقرير المجنة التجارية األفريقية الرفيعة المستوى لمسائل التجارة،
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/11 (XXIV

إن المؤتمر:
ّ
 .1يحيط عمما بتقرير اجتماع المجنة التجارية األفريقية الرفيعة المستكل المنعقد في يناير
 ،2015ويجيز التكصيات الكاردة فيو؛
بشأن منطقة التجارة الحرة القارية:
 .2يحيط عمما بالتقدـ المحرز في إنشاء منطقة التجارة الحرة الثبلثية التي تضـ مجمكعة
تنمية الجنكب األفريقي كجماعة شرؽ أفريقيا كالسكؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا كالجنكب
األفريقي كاطبلؽ ا لتعريفة الخارجية المكحدة لممجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا
اعتبا ار مف يناير 2015؛
 .3يحث الدكؿ األعضاء عمى التعجيؿ باالنضماـ إلى الترتيبات التجارية اإلقميمية الحرة
كالتصديؽ عمييا ؛

 .4يطمب مف كزراء التجارة اقتراح خيارات بشأف مستكيات تحرير التجارة تككف بمثابة أساس
إرشادم لبدء مفاكضات منطقة التجارة الحرة القارية؛
يشدد عمى أىمية إشراؾ مختمؼ الجيات المعنية مثؿ القطاع الخاص كالبرلمانييف
.5
ّ
كالمجتمع المدني كاألكساط األكاديمية كغير ذلؾ في عممية إنشاء منطقة التجارة الحرة
القارية مف خبلؿ اآلليات المناسبة كذلؾ لتشجيع ممكية منطقة التجارة الحرة القارية مف قبؿ
الشعكب األفريقية؛
 .6يكمّف رئيس المجنة التجارية األفريقية الرفيعة المستكل ،بالتعاكف مع رئيسة المفكضية،
بالشركع في مشاكرات رفيعة المستكل إلنشاء منطقة التجارة الحرة القارية؛

 .7يطمب مف المفكضية ،بالتعاكف مع المجنة االقتصادية ألفريقيا كالمجمكعات االقتصادية
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اإلقميمية ،ا لقياـ بالعمؿ الفني كالدراسات المطمكبة كالتحضير المسبؽ لممفاكضات بما في
ذلؾ إعداد مشاريع النصكص التفاكضية.
 .8يؤكد من جديد التزامو بإطبلؽ المفاكضات حكؿ منطقة التجارة الحرة القارية في يكنيك
 2015كفي ىذا الصدد يمنح كزراء التجارة صبلحية االجتماع كاستكماؿ التحضيرات
إلطبلؽ ىذه المفاكضات.
بشأن منظمة التجارة العالمية:
يكرر
 .9يرحب بالخطكة الجذرية التي تحققت في مفاكضات الدكحة لمنظمة التجارة العالمية ك ّ

أىمية أف تتحدث البمداف األفريقية بصكت كاحد لضماف معالجة مصالح أفريقيا بشكؿ

مناسب في إطار النظاـ التجارم المتعدد األطراؼ؛
 .10يحث الدكؿ األعضاء عمى تحديد القضايا الرئيسية في برنامج عمؿ ما بعد بالي ،التي
تسيّؿ تحقيؽ التحكؿ الييكمي االستراتيجي ألفريقيا كأجندة التكامؿ اإلقميمي.
بشأن قانون النمو والفرص في أفريقيا:

 .11يالحظ بارتياح إعبلف الرئيس أكباما بمناسبة قمة إفريقيا – الكاليات المتحدة المنعقدة في
أغسطس  ،2015االلتزاـ بإعادة إجازة قانكف النمك كالفرص في أفريقيا.
 .12يييب بككنجرس الكالي ات المتحدة لمحفاظ عمى قانكف النمك كالفرص في أفريقيا كحجر
الزاكية لشراكة التجارة كاالستثمار بيف إفريقيا كالكاليات المتحدة كذلؾ بضماف إعادة إجازة
قانكف النمك كالفرص في أفريقيا في الكقت المناسب ليتزامف مع انتياء حكـ أقمشة البمداف
الثالثة.
 .13يييب أيضاً بالبمداف المؤىمة لقانكف النمك كالفرص في أفريقيا تعزيز الدعكة لتكممة الجيكد
التي تبذليا مجمكعة السفراء األفريقييف في كاشنطف ،الكاليات المتحدة مف أجؿ إعادة إجازة

القانكف.
-

)ASSEMBLY/AU/DEC.556(XXIV
Page 1

مقرر
بشأن التزام أفريقيا خالل قمة األمم المتحدة حول المناخ ومؤتمر ليما العالمي حول تغير

المناخ (المؤتمر العشرون لألطراف في االتفاقية ،االجتماع العاشر لألطراف في البروتوكول)،
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/12 (XXIV

إن المؤتمر:
ّ
 .1يحيط عمما بػ:
 )1تقرير منسؽ لجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات األفريقييف المعنية بتغير المناخ ،فخامة
الدكتكر جاكايا مريشك كيككيتي ،رئيس جميكرية تنزانيا االتحادية ،عف المفاكضات
العالمية بشأف تغير المناخ خبلؿ قمة األمـ المتحدة حكؿ المناخ كالمؤتمر العشريف
لؤلطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية المتعمقة بتغير المناخ كاالجتماع العاشر
لؤلطراؼ في بركتكككؿ كيكتك؛ ويجيز التكصيات الكاردة فيو؛
 )2اجتماع دار السبلـ المشترؾ بيف كزراء البيئة كالشؤكف الخارجية األفريقييف مف
أعضاء لجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات األفريقييف المعنية بتغير المناخ الذم دعا إلى
تنظيمو الدكتكر جاكايا مريشك كيككيتي ،رئيس جميكرية تنزانيا االتحادية يكـ 29
أغسطس  2114في دار السبلـ ،تنزانيا كالذم م ّكف الكزراء األفريقييف مف تبادؿ
اآلراء كالتفاعؿ بشأف المفاكضات العالمية حكؿ تغير المناخ؛

 )3نتائج االجتماع التحضيرم لمجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات األفريقييف المعنية بتغير
المناخ حكؿ اعتماد الرسائؿ السياسية الرئيسية لمجنة باعتبارىا أساس االلتزامات
األفريقية خبلؿ قمة األمـ المتحدة حكؿ المناخ كمؤتمر ليما العالمي حكؿ تغير
المناخ (المؤتمر العشريف لؤلطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية المتعمقة بتغير
المناخ كاالجتماع العاشر لؤلطراؼ في بركتكككؿ كيكتك) ،المنعقديف في نيكيكرؾ في
سبتمبر  2114كليما ،بيرك في ديسمبر  2114عمى التكالي.
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 .2يشيد بالقيادة التي أظيرىا منسؽ لجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات األفريقييف المعنية
بتغير المناخ ،فخامة الدكتكر جاكايا مريشك كيككيتي ،رئيس جميكرية تنزانيا االتحادية،
في تكجيو عمؿ المجنة مف يناير  2113إلى ديسمبر  2114خبلؿ المؤتمر التاسع
عشر لؤلطراؼ في اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية المتعمقة بتغير المناخ/االجتماع
العاشر لؤلطراؼ في بركتكككؿ كيكتك في كارسك ،بكلكنيا كالمؤتمر العشريف لؤلطراؼ في
اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية المتعمقة بتغير المناخ/االجتماع العاشر لؤلطراؼ في
بركتكككؿ كيكتك في ليما ،بيرك ،كانجازات المجنة بما في ذلؾ اعتماد االتحاد األفريقي
برنامج العمؿ الرفيع المستكل حكؿ العمؿ الخاص بتغير المناخ في أفريقيا كىك مخطط
لمعمؿ الخاص بالمناخ في القارة.
يشج أعضاء لجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات األفريقييف المعنية بتغير المناخ عمى
ّ .3
المشاركة في كافة اجتماعات المجنة عمى مستكل رؤساء الدكؿ؛
 .4يحث الدكؿ األعضاء عمى تنفيذ برنامج العمؿ الرفيع المستكل لمجنة رؤساء الدكؿ
كالحككمات األفريقييف المعنية بتغير المناخ حكؿ خطة العمؿ الخاصة بتغير المناخ عمى

الصعيد الكطني ،حسب االقتضاء ،بالشراكة مع كافة أصحاب المصمحة ذكم الصمة؛
 .5يطمب مف المفكضية تسييؿ تنفيذ برنامج عمؿ المجنة ككضع آلية متابعة كرفع تقارير
منتظمة عف تنفيذه إلى القمة؛ كيطمب مف المؤتمر الكزارم األفريقي حكؿ البيئة كأعضاء
مجمكعة المفاكضيف األفريقييف أخذ برنامج العمؿ في االعتبار خبلؿ مفاكضاتيـ
كالتزاماتيـ مع الشركاء اآلخريف في العمميات كالمحافؿ الخاصة بتغير المناخ؛
-

)ASSEMBLY/AU/DEC.557(XXIV

مقرر
بشأن تنفيذ االلتزامات الخاصة باإلسراع بإنجاز

األىداف المتعمقة بالمياه والصرف الصحي في أفريقيا،
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/16 (XXIV

إن المؤتمر:
ّ
 .1يحيط عمما بتقرير فخامة بكؿ كاجامي ،رئيس جميكرية ركاندا ،عف خطة عمؿ كيجالي
مف أجؿ تسريع عممية تنفيذ إعبلف مؤتمر االتحاد في يكليك  ،2118كتفعيؿ الرؤية
األفريقية لممياه لعاـ 2125؛ كيجيز خطة العمؿ كاستراتيجية تعبئة المكارد كالتنفيذ

كخارطة الطريؽ؛

 .2يطمب مف المفكضية تنسيؽ تنفيذ خطة العمؿ ،كرفع تقرير عف التقدـ المحرز في تنفيذ
مقرر الدكرة العادية الثانية كالعشريف لمؤتمر االتحاد في يناير 2116
) ASSEMBLY/AU/DEC.516(XXII؛
ػػػ
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مقرر
بشأن البنود التي اقترحتيا الدول األعضاء
إن المؤتمر:
ّ
 .1يحيط عمما بالبنكد التالية التي اقترحتيا الدكؿ األعضاء:
الدورت العادية الثالثة والثالثين ،والخامسة والثالثين،
ا
ألؼ-بشأفموعد ومكان انعقاد
والتاسعة والثالثين لمؤتمر االتحاد األفريقي
 .2يحيط عمما بالعركض المقدمة مف جميكرية النيجر كمممكة سكازيبلند كجميكرية ازمبيا
الستضافة الدكرات العادية الثالثة كالثبلثيف كالخامسة كالثبلثيف كالتاسعة كالثبلثيف لمؤتمر
االتحاد األفريقي في نيامي النيجر كايزكلكيني ،سكازيبلند ،كلكساكا ،زامبيا في يكنيك/يكليك
 2019كيكنيك/يكليك  2020كيكنيك/يكليك  2022عمى التكالي كيعرب لمبمداف المذككرة
أعبله عف عميؽ تقديره ليذه العركض؛
 .3يوافق عمى العركض الثبلثة المذككرة أعبله كيطمب مف المفكضية أف تجرم ،في ىذا
الصدد ،المشاكرات البلزمة مع الدكؿ األعضاء الثبلث بيدؼ عقد ىذه الدكرات في أحسف
الظركؼ الممكنة؛
باء -بشأن إنشاء مركز أفريقي لتكنولوجيا المعمومات في إنجمينا ،الوثيقة

ASSEMBLY/AU/19

(XXIV)ADD.4

 .4يحيط عمما باقتراح جميكرية تشاد بإنشاء مركز أفريقي لتكنكلكجيا المعمكمات مع مقر لو
في إنجمينا؛
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 .5يشيد بجميكرية تشاد كرئيسيا لممبادرة الحاسمة كالمكارد التي تمت تعبئتيا بالفعؿ مف أجؿ
بناء المركز األفريقي لتكنكلكجيا المعمكمات بيدؼ تشجيع تكنكلكجيا المعمكمات في القارة
حيث إنيا تكتسي أىمية حاسمة في عممية تنمية القارة؛
يشدد عمى ضركرة إجراء دراسة معمقة حكؿ سبؿ ككسائؿ إدماج ىذا المشركع في برامج
.6
ّ
االتحاد األفريقي مع تحديد دقيؽ لممدخبلت المتكقعة مف االتحاد األفريقي استنادان إلى تقييـ
لآلثار القانكنية كالييكمية كالمالية كتقديـ تكصيات مناسبة إلى األجيزة المختصة لبلتحاد

األفريقي؛
 .7يطمب مف المفكضية كجميكرية تشاد إجراء المشاكرات المناسبة بغية تقييـ اآلثار القانكنية
كالييكمية كالمالية كتقديـ تقرير إلي المؤتمر مف خبلؿ اليياكؿ ذات الصمة.

جيـ -بشأن إنشاء وحدة لدعم الوساطة ومن النزاعات ،الوثيقة

ASSEMBLY/AU/19(XXIV)ADD.5

 .8يحيط عمماً بمبادرة مصر لتعزيز استخداـ الدبمكماسية الكقائية داخؿ االتحاد األفريقي مف
خبلؿ إنشاء كحدة لدعـ الكساطة كالدبمكماسية الكقائية ؛

 .9يطمب مف المفكضية كمف جميكرية مصر العربية إجراء المشاكرات المناسبة لمتابعة ىذه
المبادرة كتسييؿ بحثيا مف قبؿ أجيزة االتحاد األفريقي ذات الصمة؛

 .10يطمب مف المفكضية أيضا القياـ ،بالتشاكر مع جميكرية مصر العربية ،بتقديـ تقرير عف
ذلؾ إلى القمة القادمة المقرر عقدىا في يكنيك . 2015
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دال -بشأن وض التحضيرات لأللعاب األفريقية الحادية عشرة المقرر تنظيميا في ب ارزافيل،
جميورية الكونغو ،في سبتمبر  ،2115الوثيقة

ASSEMBLY/AU/19 (XXIV)ADD.6

 .11يشيد بجميكرية الككنغك ل مترتيبات التي اتخذتيا الستضافة األلعاب األفريقية في أحسف
الظركؼ الممكنة؛

يشج جميع الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي عمى المساىمة النشيطة في األلعاب
ّ .12
األفريقية لب ارزافيؿ التزاما بالتضامف مع الككنغك في الجيكد التي تبذليا في ىذا الشأف
كشيادة عمى كحدة القارة.
ىاء – بشأن التضامن القاري ضد بوكو حرام (بند اقترحتو جميورية النيجر)
الوثيقة

EX.CL/889(XXVI) Add.7

 .13يحيط عمما باقتراح جميكرية النيجر بشأف التضامف القارم ضد بككك حراـ كمشركع
اإلعبلف المقدـ بيذا الشأف؛
 .14يندد بشدة باختطاؼ بنات كنساء كأطفاؿ تشيبكؾ كجميع األشخاص اآلخريف في الجزء
الشمالي مف نيجيريا مف قبؿ المتمرديف ،ويؤكد نداءه لرؤساء الدكؿ كالمجتمع الدكلي إلى
مكاصمة دعـ حككمة نيجيريا االتحادية في جيكدىا الرامية إلى إطبلؽ سراح المختطفيف
كتسييؿ حؿ دائـ لتيديد بككك حراـ؛
 .15يرحب ويدعم الجيكد التي بذلتيا الدكؿ األعضاء في لجنة حكض بحيرة تشاد كجميكرية
بنيف لمكافقتيا عمى نشر ألكية كطنية كانشاء مقر مشترؾ لؤلفراد العسكرييف لمقياـ بعمميات
عسكرية ضد جماعة بككك حراـ اإلرىابية؛
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 .16يدعم األنشطة المنفذة في إطار عممية نكاكشكط لمنع كمكافحة اإلرىاب في القارة مع دعـ
مف مجمس السمـ كاألمف كالمركز األفريقي لمدراسات كاألبحاث الخاصة باإلرىاب كمف
المجتمع الدكلي؛
 .17يدعم أيضا االقتراح المتعمؽ باستصدار قرار مف مجمس األمف لؤلمـ المتحدة يرخص لمدكؿ
األعضاء في لجنة حكض بحيرة تشاد كجميكرية بنيف بنشر قكة مشتركة متعددة الجنسيات

لفترة أكلية تستغرؽ  12شي ار كانشاء صندكؽ خاص مف قبؿ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة
بغية تكفير الدعـ المالي كالمكجستي البلزـ لعمميات القكة؛
 .18يعرب عن بال تقديره لجميكرية تشاد عمى مساعدتيا جميكرية الكاميركف في مكاجية
جماعة بككك حراـ اإلرىابية ،في الكقت المناسب؛

 .19يدعو جميع الدكؿ األعضاء إلي تقديـ كؿ مساعدة ممكنة مف أجؿ إنزاؿ اليزيمة عمى
جماعة بككك حراـ الخطيرة؛

كاك -بشأن تحويل مدرسة التراث األفريقي إلى مدرسة ذات توجو إقميمي ،الوثيقة
ASSEMBLY/AU/19 (XXVI)ADD.8

إن المؤتمر:
 .20يالحظ أ ّف ىذه مبادرة تستحؽ الثناء ويشج حككمة بنيف عمى متابعتيا ،ويشج أيضا
الدكؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالشركاء األفريقييف كالدكلييف عمى تقديـ
الدعـ الضركرم لتحقيؽ األىداؼ؛
 .21يطمب مف المفكضية كمف جميكرية بنيف إجراء المشاكرات البلزمة بيدؼ تقييـ اآلثار
الييكمية كالمالية كمعايير االستضافة إلى جانب التمثيؿ اإلقميمي العادؿ في استضافة
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مؤسسات االتحاد األفريقي ،كرفع تقرير عف ذلؾ إلى المؤتمر مف خبلؿ اليياكؿ ذات
الصمة.
زام -بشأن ثقافة السمم في أفريقيا ،الوثيقة

ASSEMBLY/AU/17(XXIV) ADD.9

 .22يطمب مف المفكضية:
 )1اتخاذ كافة التدابير ،بالتشاكر مع اليكنسكك كحككمة جميكرية أنجكال لمتنظيـ المشترؾ
لممنتدل األفريقي لمسمـ كاألمف في أفريقيا ،الذم يعقد كؿ سنتيف تحت عنكاف "ممتقى
لكاندا" كالمقرر عقده في سبتمبر 2015؛
 )2القياـ مع اليكنسكك كحككمة ككت ديفكار باستكشاؼ إمكانية "إنشاء مدرسة سبلـ ".
حاء -حول المبادرة األفريقية لمتعميم من أجل السمم من خالل الحوار بين األديان والثقافات،
الوثيقة

ASSEMBLY/AU/19 (XXIV)ADD.10

 .23يدعو الدكؿ األعضاء ،كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية ،كالشركاء األفريقييف كالدكلييف
الممتزميف بتعزيز السمـ كاألمف الدك َّلييف إلى المشاركة كالمساىمة الفعالة في االجتماع الذم
ستنظمو جميكرية بنيف حكؿ الحكار بيف األدياف كالثقافات.
ػػػ
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مقرر
بشأن تقرير مجمس السمم واألمن عن أنشطتو
ووض السمم واألمن في أفريقيا،

الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/7 (XXIV

إن المؤتمر:
ّ
 .1يحيط عمماً بتقرير مجمس السمـ كاألمف عف أنشطتو ك كضع السمـ كاألمف في أفريقيا؛

 .2يرحب بالخطكات التي مازالت تُتَخذ نحك التفعيؿ الكامؿ لممنظكمة األفريقية لمسمـ
كاألمف .كعمى كجو الخصكص ،يشيد بالمجمكعة االقتصادية لدكؿ كسط أفريقيا عمى
نجاح عممية "لكانجك"  2014في بكينت نكار ،جميكرية الككنغك ،مف  19إلى 29

أكتكبر  ،2014كآلية تنسيؽ القكة األفريقية الجاىزة لشرؽ أفريقيا عمى بمكغيا كامؿ
قدرتيا التشغيمية كما أكدتو عممية "مشاريقي سبلـ"  2014في نا ازريت ،إثيكبيا مف 13
إلى  22نكفمبر  .2014ويطمب مف المفكضية كاأللكية االحتياطية اإلقميمية ذات الصمة

كالدكؿ األعضاء اتخاذ كافة الخطكات البلزمة لضماف التفعيؿ الكامؿ لمقكة األفريقية
الجاىزة بحمكؿ نياية عاـ  2015حسبما تـ التخطيط لو ،بما في ذلؾ القياـ بعممية
التدريب الميداني لبرنامج التدريب أماني أفريكا  2في جنكب أفريقيا خبلؿ السنة الحالية.
يرحب أيضا بالخطكات التي تـ اتخاذىا لتفعيؿ القدرة األفريقية عمى االستجابة المباشرة
لؤلزمات ،بما في ذلؾ تمريف مركز القيادة "أكتيميفك أفريكا" في دار السبلـ ،تنزانيا ،مف
 25إلى  29نكفمبر 2014؛
 .3يالحظ بارتياح الخطكات التي اتخذتيا المفكضية لمتابعة مقرر المجمس التنفيذم
)EX.CL/DEC.820(XXV

المعتمد خبلؿ دكرتو العادية الخامسة كالعشريف المنعقدة في

مبلبك ،غينيا االستكائية مف  20إلى  24يكنيك  2014بشأف إنشاء آلية االتحاد األفريقي
لتعاكف الشرطة -أفريبكؿ ،ال سيما عقد اجتماعي المجنة المختصة ألفريبكؿ في  2يكليك
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ك  2أكتكبر  2014في أديس أبابا ككمباال عمى التكالي بغية إعداد النظاـ األساسي
ألفريبكؿ كالنصكص القانكنية ذات الصمة األخرل ،إلى جانب تحديد طرؽ تمكيميا.
يتطمّ إلى استكماؿ العممية الجارية كتقديـ تقرير شامؿ عف تفعيؿ أفريبكؿ إلى المجمس
التنفيذم في يكنيك 2015؛

 .4يالحظ بقمق شديد ّأنو عمى الرغـ مف التقدـ المحرز ،ال تزاؿ أفريقيا تكاجو تحديات
خطيرة في مجالي السمـ كاألمف تعيؽ الجيكد الرامية إلى تحقيؽ التنمية االجتماعية
كاالقتصادية ،كتترتب عنيا نتائج إنسانية كارثية كتساىـ في إعطاء صكرة سمبية لمقارة.
ويشدد عمى ضركرة مضاعفة الجيكد لتحقيؽ أفريقيا خالية مف آفة األزمات بحمكؿ عاـ
ّ
 ، 2020حسبما اتفؽ عميو رؤساء الدكؿ كالحككمات خبلؿ االحتفاؿ بالذكرل الخمسيف
يكرر
لمنظمة الكحدة األفريقية /االتحاد األفريقي في مايك  .2013كفي ىذا السياؽّ ،

األىمية البالغة لمنع النزاعات مف خبلؿ التنفيذ الصارـ ألدكات االتحاد األفريقي كبيانات
مجمس السمـ كاألمف ذات الصمة ،كأيضا مف خبلؿ تكلي ىذا الجياز كافة المسؤكليات

ويكرر أيضا الدكر الياـ الذم تضطمع بو ىيئة الحكماء كيشجعيا عمى
المنكطة بوّ .
تكثيؼ جيكدىا الرامية إلى منع النزاعات؛
 .5أشار إلى أف الفترة مف  2015إلى  2016سكؼ تشيد تنظيـ عدد كبير مف االنتخابات
في القارة وأكد عمى أف ىذه االقتراعات سكؼ تتيح فرصة ىائمة لتعزيز الديمقراطية في
البمداف األعضاء المعنية .ودعا الدكؿ األعضاء المعنية ،كالمجمكعات االقتصادية
اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية مف أجؿ منع نشكب النزاع كادارتو كحمو كأجيزة االتحاد
األفريقي ذات ا لصمة ،بما في ذلؾ مجمس السمـ كاألمف كىيئة الحكماء ،التخاذ جميع
الخطكات الضركرية لضماف إجراء تمؾ االنتخابات في جك آمف كفي ظركؼ العدؿ
كالشفافية المطمكبة ،تمشيا مع أدكات االتحاد األفريقي القانكنية ،كخاصة الميثاؽ األفريقي
لمديمقراطية كاالنتخابات كالحكـ ،مع األخذ في االعتبار أف الديمقراطية كسيادة القانكف
يعداف شرطيف لؤلمف المستداـ كاالستقرار كالتنمية االجتماعية االقتصادية .ويحث الدكؿ
األعضاء التي لـ تفعؿ ذلؾ أف تسارع إلى تكقيع الميثاؽ كالتصديؽ عميو؛
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 .6يؤكد من جديد عمى القمق العميق الذي يساور االتحاد األفريقي إزاء الخطر المستمر
لكارثة اإلرىاب كالتطرؼ العنيؼ فيث أفريقيا ،الذم تجمى في اليجمات الجبانة كالمخزية
مف قبؿ المجمكعات اإلرىابية المختمفة عمى نطاؽ القارة ،بما في ذلؾ الشباب ،كجيش
الرب لممقاكمة ،بككك حراـ ،كتنظيـ القاعدة في المغرب العربي ،كحركة التكحيد كالجياد
في غرب أفريقيا ،كالمرابطكف ،كمجمكعات أنصار الشريعة .ويؤكد مرة أخرى عمى
الحاجة إلى تجديد الجيكد األفريقية كالدكلية مف أجؿ التصدم إلى الكضع السائد ،كفي

ىذا الصدد ،يحث الدكؿ األعضاء ،كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية /اآلليات اإلقميمية
كالمفكضية إلى اتخاذ جميع الخطكات الضركرية لمتنفيذ الفعاؿ لجميع أحكاـ البياف الذم
اعتمده االجتماع الػ 469لمجمس السمـ كاألمف المنعقد عمى مستكل القمة ،في نيركبي،
كينيا ،في  2سبتمبر  .2014ويعرب عن دعمو التام لجيكد البمداف األعضاء في لجنة
حكض بحيرة تشاد كبنيف ،كخاصة إنشاء فريؽ العمؿ المشترؾ المتعدد األطراؼ ،محاربة
مجمكعة بككك حراـ اإلرىابية ،ويشج المفكضية لمكاصمة تقديـ الدعـ إلى تمؾ الجيكد،
تمشيا مع بياف مجمس السمـ كاألمف ذم الصمة ،كيدعك المجتمع الدكلي إلى تقديـ كؿ
المساعدة المطمكبة .ويرحب بعقد المفكضية لندكة حكؿ ضحايا األعماؿ اإلرىابية ،في

الجزائر مف  27إلى  28أكتكبر  ،2014ويحث عمى التنفيذ التاـ لمتكصيات المقدمة في
تمؾ المناسبة ،كيتطمع إلى تمقي إحاطات منتظمة في ىذا الصدد؛
 .7يعرب عن ارتياحو لمتقدـ الذم ما زاؿ ُيحرز في مجاؿ تعزيز السمـ كاعادة اإلعمار ما
بعد النزاعات في جزر القمر كمدغشقر مع مكاصمة عممية المصالحة في ككت ديفكار

كغينيا بيساك .يناشد جميع األطراؼ الفاعمة المعنية لمكاصمة الجيكد التي تـ الشركع
فييا ،كيدعو إلى التعبئة المتكاصمة لمدعـ األفريقي كالدكلي البلزـ لصالح ىذه البمداف،
بما في ذلؾ في إطار مبادرة التضامف األفريقي؛
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 .8يؤكد مجددا تضامف أفريقيا مع دكؿ غرب أفريقيا المتضررة مف كباء إيبكال (غينيا
كليبيريا كسيراليكف) ،كيرحب بنشر المفكضية لمبادرة االتحاد األفريقي لدعـ مكافحة
انتشار كباء إيبكال في غرب أفريقيا كفقا لتكميؼ مجمس السمـ كاألمف ،كيدعو إلى
مكاصمة التعبئة األفريقية كالدكلية لمقضاء عمى أزمة إيبكال .ويؤكد عمى ضركرة بذؿ
المزيد مف الجيكد مف أجؿ إحبلؿ السبلـ كاعادة اإلعمار ما بعد النزاعات في البمداف
الثبلثة؛
 .9يعرب عن ارتياحو الستكماؿ مرحمة االنتقاؿ في تكنس مع تنظيـ االنتخابات الرئاسية في
نكفمبر كديسمبر  .2014يينئ جميع األطراؼ االجتماعية كاالقتصادية التكنسية عمى
كعييا كالجيكد المتكاصمة التي بذلتيا ،كالتي سمحت بتحقيؽ االنتقاؿ في ظؿ التكافؽ
كاليدكء ،كيبرز الطابع المثالي لمتجربة التكنسية .كيوجو نداء إلى المجتمع الدكلي ليقدـ
لتكنس الدعـ االقتصادم كالمالي الضركرم لتعزير الديمقراطية؛
 .10يعرب عن ارتياحو لمتطكر اإليجابي لمكضع في بكركينا فاسك ،كيؤكد مجددا عمى التزاـ
االتحاد األفريقي بمرافقة سمطات االنتقاؿ في جيكدىا الرامية إلى استكماؿ مرحمة
االنتقاؿ ،مع تنظيـ االنتخابات الرئاسية كالتشريعية المقررة في أكتكبر  .2014يوجو
نداء إلى الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي كالمجتمع الدكلي بكاممو ،لتقديـ الدعـ
الضركرم في ىذا الشأف .كي ِ
الحظ بارتياح إنشاء المجمكعة الدكلية لدعـ كمرافقة مرحمة
ُ
االنتقاؿ في بكركينا فاسك ،باإلشراؼ المشترؾ لبلتحاد األفريقي كالمجمكعة االقتصادية

لدكؿ غرب أفريقيا كاألمـ المتحدة ،كنتائج اجتماعو االفتتاحي المنعقد في كاجادكجك ،في
 13يناير 2015؛
 .11يناشد حككمة مالي كالجماعات المسمحة في الشماؿ إبراـ اتفاؽ سبلـ شامؿ بسرعة في
إطار االحتراـ الصارـ لكحدة مالي كسبلمتو الترابية ،ككذلؾ الطابع العمماني لدكلة مالي،
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كينتظر باىتمام استئناؼ المحادثات بيف األطراؼ المالية ،في فبراير  ،2015في إطار
عممية الجزائر .يؤكد مجددا الدعـ الكامؿ لبلتحاد األفريقي لمكساطة التي تقكـ بيا
الجزائر ،كقائدة ،بمشاركة بمداف المنطقة ،كاالتحاد األفريقي ،كالمجمكعة االقتصادية
لدكؿ غرب أفريقيا ،كاألمـ المتحدة ،كاالتحاد األكركبي ،كمنظمة التعاكف اإلسبلمي؛
 .12يعرب عن دعمو الكامل لنتائج االجتماع الكزارم لمدكؿ األفريقية المساىمة بقكات في
بعثة األمـ المتحدة المتكاممة المتعددة األبعاد لتحقيؽ االستقرار في مالي حكؿ تعزيز
قدرات بعثة األمـ المتحدة المتكاممة المتعددة األبعاد لتحقيؽ االستقرار في مالي ،المنعقد
في نيامي ،في النيجر ،في  5نكفمبر  ،2014ك يطمب مف المفكضية تسريع المشاكرات
مع األمـ المتحدة بشأف متابعة ىذه االستنتاجات ،بما في ذلؾ إنشاء قكة تدخؿ عمى
نمكذج لكاء التدخؿ لبعثة األمـ المتحدة لتحقيؽ االستقرار في جميكرية الككنغك
الديمقراطية ،كفقا لما تـ االتفاؽ عميو مف قبؿ اإلقميـ ،إباف قمة الدكؿ المشاركة في
مسار نكاكشكط حكؿ تعزيز التعاكف األمني كتفعيؿ منظكمة السمـ كاالمف األفريقية في
منطقة الساحؿ ،كالتي عقدت في العاصمة المكريتانية في  18ديسمبر 2014؛
 .13يؤكد من جديد دعمو لمسار نكاكشكط حكؿ تعزيز التعاكف األمني كتفعيؿ منظكمة السمـ
كاألمف األفريقية في منطقة الساحؿ كالصحراء ،كيرحب بعقد قمة الدكؿ األعضاء في
مسار نكاكشكط ،في  18ديسمبر  ،2014كيشج الدكؿ المعنية كالمفكضية ،بدعـ مف
الشركاء الدكلييف ،عمى التنفيذ الفعمي لئلعبلف المعتمد في تمؾ المناسبة .باإلضافة إلى
ذلؾ ،يرحب باعتماد مجمس السمـ كاألمف في  11أغسطس عاـ  ،2014استراتيجية
االتحاد األفريقي لمنطقة الساحؿ ،كيدعو دكؿ المنطقة كالمفكضية ،بدعـ مف الشركاء
الدكلييف ،بما في ذلؾ االتحاد األكركبي ،كمنظمة المؤتمر اإلسبلمي كاألمـ المتحدة،
لمعمؿ مف أجؿ تنفيذىا عمى نحك فعاؿ.
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 .14يرحب بالتقدـ الذل يستمر إح ارزه في الصكماؿ ،كيحث أصحاب المصمحة الصكمالية
عمى االستمرار في ىذا المسار كالعمؿ عمى إظيار الكحدة الضركرية كالعمؿ مف أجؿ
اإلسراع في تنفيذ رؤية  2016كاالستجابة لتطمعات شعبيـ إلى السبلـ كاألمف
كاالستقرار .يشيد ببعثة االتحاد األفريقي في الصكماؿ كالبمداف المساىمة بقكات مف
الجيش كالشرطة ،عمى التزاميا كالتضحيات التي قدمتيا ،كيؤكد من جديد تقدير االتحاد
االفريقي ألكلئؾ الشركاء عمى تمديد الدعـ لمبعثة .يناشد مف أجؿ تقديـ المساعدة المالية
كاالقتصادية كاإلنسانية الكافية إلى الصكماؿ ،ككذلؾ تعزيز الدعـ لبناء قكات أمف كدفاع
تككف قادرة كفعالة

؛

 .15يجدد تأكيد دعـ االتحاد األفريقي لمسار تنفيذ االتفاؽ اإلطارم مف أجؿ السمـ ،كاألمف
كالتعاكف في جميكرية الككنغك الديمقراطية كالمنطقة .كيدعك كؿ األطراؼ ذات الصمة
إلى مضاعفة الجيد في ىذا الصدد .كيشدد المؤتمر عمى األىمية القصكل التي يكتسييا
تحييد القكات الديمقراطية لتحرير ركاندا ،كالمجمكعات المسمحة األخرل الناشطة في
شرؽ جميكرية الككنغك الديمقراطية ،طبقا لمق اررات ذات الصمة التي اتخذىا مجمس األمف
لؤلمـ المتحدة باإلضافة إلى المقررات التي اتخذىا المؤتمر الدكلي الخاص بمنطقة
البحيرات الكبرل ،كالجماعة اإلنمائية لمجنكب األفريقي ،كاالتحاد اإلفريقي .كا ْذ سجؿ
المؤتمر ،مع بالغ األسؼ ،رفض القكات الديمقراطية لتحرير ركاندا نزع سبلحيا عمى
أساس طكعي قبؿ نياية أجؿ  2يناير  2015الذم حددتو بمداف المنطقة ،فإنو يطمب
مف القكات المسمحة لجميكرية الككنغك الديمقراطية كبعثة منظمة األمـ المتحدة لتحقيؽ
االستقرار في جميكرية الككنغك الديمقراطية أف تنفذ فك ار الميمة المككمة إلييا بمكجب
الق ارريف  )2013( 2098ك  )2014( 2147القاضييف بتحييد ىذه المجكعة المسمحة.
كيحث المؤتمر سائر األطراؼ ذات الصمة عمى تعجيؿ تنفيذ إعبلنات نيركبي الصادرة
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في ديسمبر  2013كالتي مثمت نياية الحكار بيف حككمة جميكرية الككنغك الديمقراطية
كحركة  23آذار/مارس .ويؤكد عمى ضركرة بذؿ مزيد مف الجيكد الدؤكبة مف أجؿ
تجسيـ فعمي لمجكانب االجتماعية كاالقتصادية ليذا االتفاؽ اإلطارم،
 .16ويعرب عن بالغ تقديره لبعثة الدعـ الدكلية بقيادة أفريقية في جميكرية أفريقيا الكسطى،
كالبمداف المشاركة بالجيكش كرجاؿ الشرطة لمعمؿ الممتاز المنجز في جميكرية أفريقيا
الكسطى ،ككذلؾ بالنسبة لمدكؿ األعضاء كالشركاء الدكلييف الذيف قدمكا دعما لكجستيا
كفنيا كماليا ليذه البعثة ،ويعرب عن ارتياحو لمتحكؿ الناجح لبعثة الدعـ الدكلية بقيادة
أفريقية في جميكرية أفريقيا الكسطى ،منذ  15سبتمبر ،2014إلى عممية تابعة لؤلمـ
المتحدة أم بعثة األمـ المتحدة المتكاممة المتعددة األبعاد لتحقيؽ االستقرار في جميكرية
أفريقيا الكسطى .كيحث المؤتمر األطراؼ ذات الصمة مف أفريقيا الكسطى عمى االلتزاـ
بعزـ لصالح استكماؿ مسار المصالحة الكطنية كانتياء الفترة االنتقالية بنجاح في اآلجاؿ
الجديد المتفؽ بشأنيا ،ويندد بكل صرامة بأعماؿ العنؼ التي اقترفتيا المجمكعات
المسمحة ،كيطالب باحتراـ صارـ التفاؽ كقؼ األنشطة القتالية المبرـ خبلؿ منتدل
المصالحة الكطنية بب ارزافيؿ خبلؿ الفترة  23 – 21يكليك  .2014ويجدد التأكيد عمى
تقديره لمكساطة الدكلية ،كالمجمكعة االقتصادية لدكؿ كسط أفريقيا ،كالشركاء الدكلييف
ذكم الصمة اللتزاميـ المستمر .ويوجو نداء مف أجؿ حشد دعـ متزايد يككف إنسانيا
كماليا كاقتصاديا في آف كاحد كلصالح جميكرية كسط أفريقيا.
 .17ويشدد عمى ضركرة تجديد الجيكد لتخطي الطريؽ المسدكدة التي كقع فييا المسار
السممي بيف إريتريا كأثيكبيا ،ويشج  ،في ىذا الصدد ،المفكضية كمجمس السمـ كاألمف
عمى اتخاذ مبادرات مبلئمة تسير في اتجاه األحكاـ القانكنية ذات الصمة الكاردة في
بركتكككؿ مجمس السمـ كاألمف .ويشج أيضا المفكضية كمجمس السمـ كاألمف عمى
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االستمرار في دعـ المسار الرامي إلى تطبيع العبلقات بيف جيبكتي كاريتريا كالنيكض
بمبدأ حسف الجكار بيف ىذيف البمديف .كيجدد المؤتمر التأكيد عمى دعمو لممقاربة
اإلقميمية المسؤكلة المقترحة لمتصدم لمتحديات المطركحة في مجاؿ السمـ كاألمف
كالتنمية في القرف األفريقي ،كفي نفس المسار الذم تكخاه في ق ارراتو السابقة بخصكص
ىذه القضية.
 .18يجدد دعم االتحاد االفريقي لمبادرة الحكار الكطني في السكداف اليادفة إلى معالجة
التحديات المتعددة الجكانب التي تكاجو الببلد ،بشكؿ شمكلي كشامؿ لمجميع ،كيدعو،
في ىذا الصدد ،كافة أصحاب المصمحة السكدانييف إلظيار اإلرادة السياسية كااللتزاـ
المطمكبيف .كيؤكد مجددا دعمو الكامل لفريؽ االتحاد األفريقي رفيع المستكل لمتنفيذ،
كيشيد بأعضائو عمى جيكدىـ الدؤكبة كااللتزاـ ،كيحث أصحاب المصمحة السكدانييف
عمى التعاكف الكامؿ مع الفريؽ .كيدعو المجتمع الدكلي لتقديـ الدعـ البلزـ ،بما في
ذلؾ عبر تكفير المساعدة االقتصادية كالمالية كتخفيؼ عبء الديكف ،لممساعدة عمى
استقرار اقتصاد الببلد.
 .19يعرب عن قمقو العميق إزاء الكضع السائد في جنكب السكداف ،كالمتميز بالصراع
المتكاصؿ كالكضع اإلنساني الكارثي .كيدعو مرة أخرى األطراؼ إلظيار االلتزاـ
الضركرم إلنياء اراقة الدماء في ببلدىـ كاالستجابة لتطمعات شعبيـ .ويؤكد مجددا
تقدير االتحاد األفريقي لمييئة الحككمية الدكلية المعنية بالتنمية (إيجاد) عمى جيكدىا
الدؤكبة كالتزاميا بالبحث عف حؿ دائـ لمنزاع ،كيرحب بإنشاء مجمس السمـ كاألمف لمجنة
االتحاد االفريقي المخصصة رفيعة المستكل كيشجعيا عمى اتخاذ جميع الخطكات
البلزمة لتعزيز الكساطة التي تقكدىا اإليجاد .ويعرب عن تصميمو عمى دعـ التدابير
المنصكص عمييا في قمة اإليجاد المنعقدة يكـ  7نكفمبر  2014كيطمب مف مجمس
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السمـ كاألمف اتخاذ إجراءات المتابعة الضركرية .كيتطم إلى بحث مجمس السمـ كاألمف
في الكقت المناسب ،لتقرير لجنة االتحاد األفريقي لمتحقيؽ التي ُشكمت لمتحقيؽ في
انتياكات حقكؽ اإلنساف المرتكبة أثناء النزاع في جنكب السكداف كتقديـ تكصيات بشأف
أفضؿ السبؿ لتعزيز المساءلة ،كالتعافي كالمصالحة؛
يشج السكداف كجنكب السكداف عمى تسريع جيكدىما في التنفيذ الكامؿ التفاقية التعاكف
ّ .20
لسبتمبر  .2012ويدعو البمديف التخاذ الخطكات البلزمة لمعالجة قضية منطقة أبيي،
مف خبلؿ التنفيذ الفعاؿ لمترتيبات المؤقتة كتجديد الجيكد لحؿ قضية الكضع النيائي
لممنطقة عمى حد سكاء ،كيثني عمى قكة األمـ المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي عمى
مساىمتيا الثمينة في تحقيؽ االستقرار في منطقة أبيي .كيدعو أيضا المجتمع الدكلي
لتقديـ الدعـ البلزـ لمنيج المشترؾ المتفؽ عميو بيف البمديف لمكاجية التحديات
االجتماعية كاالقتصادية .كيشيد بفريؽ االتحاد األفريقي رفيع المستكل لمتنفيذ عمى جيكده
الدؤكبة ،كيشجعو عمى مكاصمة تقديـ دعمو لمسكداف كجنكب السكداف؛
 .21يعرب مرة أخرى عن قمق االتحاد األفريقي الشديد مف الكضع السائد في ليبيا كعكاقبو
البعيدة المدل عمى البمد كعمى السمـ كاألمف كاالستقرار .يدين بشدة كافة أعماؿ العنؼ
ويكرر اقتناع المفكضية بأنو ال يكجد حؿ عسكرم لؤلزمة الحالية .ويدعو
في ليبيا
ّ

أصحاب المصمحة الميبييف إلى جعؿ مصمحة بمدىـ فكؽ االعتبارات الحزبية الضيقة
كالعمؿ نحك القضاء عمى العنؼ كالشركع بصكرة جدية في عممية مصالحة كطنية فعمية.

يعرب عن دعمو الكامل لمجيكد الحالية بقيادة األمـ المتحدة ويرحب بنتائج الجكلة
األكلى مف الجيكد الثابتة التي تبذليا بمداف المنطقة ،مف خبلؿ المجنة الك ازرية لجيراف
ويشج مشاركتيـ المتكاصمة كفي ىذا الصدد،
ليبيا ،بتنسيؽ عاـ مف الجزائر كليبيا؛
ّ

يتطمّ إلى عقد مؤتمر المصالحة التي تخطط لو الجزائر في أقرب كقت ممكف؛
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 .22يؤكد مجددا عمى نداءات األمـ المتحدة المتكررة المكجية لؤلطراؼ في النزاع في
الصحراء الغربية ،بمكاصمة المفاكضات غير المشركطة بحسف نية ،مف أجؿ التكصؿ
إلى حؿ عادؿ كدائـ كمقبكؿ سياسيا مف الطرفيف ،يؤدم إلى تحقيؽ مصير الشعب
الصحراكم في سياؽ الترتيبات المكافقة لمبادئ كأىداؼ ميثاؽ األمـ المتحدة كالشرعية
الدكلية .كفي ىذا الصدد ،يعرب عن دعمو الكامل لجيكد لمبعكث الشخصي لؤلمـ
المتحدة .يرحب بالخطكات التي اتخذتيا رئيسة المفكضية لمتابعة مقررات المجمس
التنفيذم ذات الصمة ،بما في ذلؾ تعييف المبعكث الخاص كالمشاكرات التي أجراىا مع
الشركاء الدكلييف ذكم الصمة ،ويطمب منيا مكاصمة جيكدىا ال سيما مف خبلؿ التفاعؿ
المستمر مع األمـ المتحدة كأىـ أصحاب المصمحة الدكلييف ،بغية تعبئة الدعـ الضركرم
لمجيكد التي تقكدىا األمـ المتحدة؛
 .23يرحب بإعبلف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة في نكفمبر  2014بشأف إنشاء فريؽ رفيع
المستكل الستعراض عمميات السمـ لؤلمـ المتحدة .كفي ىذا الصدد ،يطمب مف
المفكضية إعداد مكقؼ مكحد حكؿ المسألة المعركضة أماميا ليتـ اعتماده مف قبؿ
مجمس السمـ كاألمف قبؿ المناقشات المقرر إجراؤىا داخؿ أجيزة األمـ المتحدة
المختصة ،مع األخذ في االعتبار الحاجة إلى مزيد مف تعزيز شراكة مبتكرة كتطمعية
بيف االتحاد األفريقي كاألمـ المتحدة لتعزيز السمـ كاألمف كاالستقرار في أفريقيا .ويتطمّ
إلى التفاعؿ بيف االتحاد األفريقي كالفريؽ المقرر إجراؤه في أديس أبابا مف  9إلى 13
فبراير  ،2015ويطمب مف رئيسة المفكضية تقديـ إحاطة حكؿ ىذه المسألة في يكنيك
2015؛
 .24يذ ّكر مجددا بالحاجة الممّحة إلى تعبئة المزيد مف المكارد في القارة بحجـ التحديات
الكاجب التصدم ليا مف أجؿ المساعدة في تمكيؿ أجندة السمـ كاألمف لبلتحاد األفريقي.
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أف ممكية كقيادة جيكد السبلـ التي تتطمّع إلييا القارة كشعكبيا بصكرة شرعية لف
ويؤ ّكد ّ

يتحمؿ الشركاء الدكليكف الجزء األكبر مف العبء المالي المترتب عمى
تتحققا ما لـ
ّ
ذلؾ؛

 .25يندد بشدة باليجمات اإلرىابية المسمحة عمى مقر الرئاسة في جامبيا في  30ديسمبر
2014كيؤكد مجددا رفضو لجميع أشكاؿ المحاكالت العنيفة لمكصكؿ إلى الحكـ مف
خبلؿ كسائؿ غير دستكرية أك المجكء إلى القكة؛ كيعرب عف تضامنو مع حككمة كشعب
جامبيا؛
 .26يندد بشدة باليجكـ الذم شنتو في  30ديسمبر  2014عناصر مسمحة في بكركندم
بغية زعزعة السمـ كاألمف في العممية االنتخابية كيستحضر بياف االتحاد األفريقي حكؿ
بكركندم المؤيد لتنظيـ االنتخابات القادمة بطريقة حرة كشفافة؛
 .27يقرر تسمية مبنى السمـ كاألمف الجديد باسـ مكاليمك جكليكس نيريرم .
-
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مقرر
بشأن تقرير المجنة الرفيعة المستوى
عن األجندة اإلنمائية لما بعد ،2510
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/13(XXIV

إن المؤتمر:
 .1يحيط عمما بتقرير المجنة الرفيعة المستكل عف أجندة التنمية لما بعد 2015؛
 .2يشيد برؤساء الدكؿ كالحككمات في المجنة الرفيعة المستكل عمى التزاميـ كتفانييـ
كقيادتيـ في تسييؿ أنشطة األدلة المكلدة ،كالدعكة ،كالتفاكض كالتعبئة كايضاح
مدخبلت أفريقيا في أجندة التنمية لما بعد 2015؛
 .3يعترف بأف مفاكضات المجتمع العالمي قد دخمت مرحمة حرجة كأف المشاركة
االستراتيجية المستمرة فييا ضركرية لتسييؿ تطكر أجندة التنمية لما بعد 2015
كالتي تتطابؽ مع أىداؼ التنمية في أفريقيا؛
 .4يدعم قرار استخداـ اقتراح فريؽ العمؿ المفتكح بشأف األىداؼ اإلنمائية المستدامة
أساسا رئيسيا لممفاكضات كما أنو يتضمف العناصر األساسية ألكلكيات المكقؼ
األفريقي المكحد كيجب أال يعاد فتح باب المناقشة حكلو مف جديد؛
 .5يجيز اختصاصات كتشكيؿ مجمكعة التفاكض األفريقية كحكؿ أجندة التنمية لما بعد
 2015التي يجب أف تككف ىيئة التفاكض الكحيدة التي تعمؿ باسـ القارة؛
 .6يؤكد من جديد أف يظؿ المكقؼ األفريقي المكحد كثيقة التفاكض الكحيدة ألفريقيا،
كيدعك جميع الدكؿ األفريقية األعضاء إلى االلتزاـ بأحكاميا خبلؿ جميع
المفاكضات حكؿ أجندة التنمية لما بعد 2015؛
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 .7يطمب مف المجنة الرفيعة المستكل ضماف مشاركة أفريقيا في المؤتمر الدكلي الثالث
حكؿ تمكيؿ التنمية المقرر عقده في أديس أبابا ،إثيكبيا في يكليك  ،2015كفقا لنتائج
مؤتمر الكزراء األفريقييف لممالية كالتخطيط ،كالتنمية االقتصادية (المجنة الفنية
المخصصة) ،كيدعك جميع الدكؿ األعضاء إلى المشاركة فيو عمى أعمى مستكل
قدر اإلمكاف لضماف إسماع صكت أفريقيا؛
 .8يؤكد من جديد دعمو الكامؿ لجميكرية إثيكبيا االتحادية الديمقراطية كيشيد بيذا البمد
الشقيؽ لمتحضيرات الجارية مف أجؿ االستضافة الناجحة لممؤتمر الدكلي الثالث
حكؿ تمكيؿ التنمية في أفريقيا لممرة األكلى؛
 .9يوصي بعقد الدكرة الخاصة لمجنة الرفيعة المستكل خبلؿ القمة المقبمة لمتقييـ كتقديـ
التكجيو االستراتيجي لتعميؽ القيادة السياسية كاشراؾ أصحاب المصمحة في أفريقيا
بغية ضماف كؿ مف تمكيؿ التنمية ،كابراز نتائج أجندة التنمية لما بعد 2015
أكلكيات أفريقيا؛
 .10يطمب مف المجنة الرفيعة المستكل تقديـ تقرير إلى مؤتمر يكنيك  2015عف التقدـ
المحرز في المفاكضات.
-
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مقرر
بشأن التقرير عن المصادر البديمة لتمويل االتحاد األفريقي،
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/6(XXIV

إن المؤتمر:
.1

يحيط عمما بالتقرير ويعرب عن تقديره لمجيكد التي يبذليا مؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء
االقتصاد كالمالية كفريؽ العمؿ الكزارم التابع لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء االقتصاد كالمالية

كالمفكضية ،بالتعاكف الكثيؽ مع لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا ،مف أجؿ تنفيذ
المقررات ذات الصمة لممؤتمر بشأف ىذه المسألة .كفي ىذا الصدد ،يوافق عمى الحاجة الممحة

إلى إيجاد حؿ ليذه المشكمة طكيمة األمد خبلؿ القمة الحالية؛
.2

يؤكد الحاجة الشديدة إلى ضماف استقبلؿ االتحاد األفريقي مف الناحية المالية.

.3

يحث جميع الدكؿ األعضاء التي لـ تدفع مساىماتيا كمتأخراتيا إلى المفكضية ،عمى القياـ
بذلؾ في أسرع كقت ممكف؛

.4

يوصي المؤتمر بإعادة تأكيد مبدإ المصادر البدلية لتمكيؿ االتحاد مف قبؿ الدكؿ األعضاء،
شريطة منح الدكؿ األعضاء المركنة في تنفيذىا كفقا لمتطمباتيا كقكانينيا كلكائحيا الكطنية

كأحكاميا الدستكرية ،حسبما يككف ذلؾ مناسبا؛
.5

يطمب من المجنة الك ازرية المختصة المعنية بجدكؿ تقدير األنصبة مكاصمة مشاكراتيا بطريقة
مفتكحة ،بيدؼ اقتراح طرؽ تنفيذ المصادر البديمة لتمكيؿ االتحاد مف قبؿ الدكؿ األعضاء مع
التركيز بشكؿ خاص عمى ما يمي:

 )1تحديد جدكؿ مناسب لتقدير األنصبة مف المساىمات؛ لتمكيف االتحاد األفريقي مف ممكية
ميزانيتو ،كفقا لممبادئ التالية:

)ASSEMBLY/AU/DEC.561 (XXIV
Page 2

أ) أف تمكؿ الدكؿ األعضاء  %100مف الميزانية التشغيمية؛
ب) أف تمكؿ الدكؿ األعضاء  %75مف الميزانية البرنامجية؛
ج) أف تمكؿ الدكؿ األعضاء  %25مف ميزانية عمميات دعـ السبلـ؛
 )2اقتراح سمة غير شاممة كغير ممزمة مف الخيارات ،عمى األصعدة الكطنية كاإلقميمية
كالقارية ،عمى أساس تقارير فخامة الرئيس أكلكسيجكف أكباسانجك كفريؽ العمؿ الكزارم

التابع لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء االقتصاد كالمالية تقكـ الدكؿ األعضاء باختيار
كاحد مف بينيا بيدؼ تنفيذ المصادر البديمة لتمكيؿ االتحاد األفريقي ،عمما أف الدكؿ

األعضاء تحتفظ بحقكقيا السيادية في إضافة خيارات/تدابير جديدة حسبما تراه مناسبا
 )3إنشاء آلية مساءلة لضماف اإلدارة المالية السميمة كالفعالة كالكؼء لميزانية االتحاد.
.6

يطمب مف المفكضية تقديـ كافة المساعدات كالمكارد البلزمة لتسييؿ المناقشات بشأف ما كرد
أعبله؛

.7

يطمب مف المجنة الك ازرية المختصة لجدكؿ تقدير األنصبة تقديـ تقريرىا عف ىذه المسألة إلي
قمة يكنيك .2015

1

-

1

تحفظات الجمهورية التونسية على الفقزة 7
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مقرر
بشأن موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الخامسة والعشرين
لمؤتمر االتحاد األفريقي في يونيو 2115

إن المؤتمر:
 .1يحيط عمماً بإببلغ تشاد عف سحب عرضيا استضافة الدكرة العادية الخامسة كالعشريف لمؤتمر
االتحاد األفريقي في يكنيك  2015؛

 .2يرحب بعرض جميكرية جنكب أفريقيا استضافة الدكرة العادية الخامسة كالعشريف لمؤتمر
االتحاد األفريقي في يكنيك  ، 2015كيعرب ليا عف بالغ تقديره ؛

 .3يقبل عرض جميكرية جنكب أفريقيا استضافة الدكرة العادية الخامسة كالعشريف لمؤتمر االتحاد
األفريقي في يكنيك  2015المقرر عقده عمى النحك التالي:

 )1الدكرة العادية الثبلثكف لمجنة الممثميف الدائميف 9 – 8 :يكنيك 2015؛
 )2الدكرة العادية السابعة كالعشركف لممجمس التنفيذم 12 – 11 :يكنيك 2015؛
 )3الدكرة العادية الخامسة كالعشركف لممؤتمر 15 – 14 :يكنيك 2015؛
 )4يطمب مف المفكضية ،بالتشاكر الكثيؽ مع جميكرية جنكب أفريقيا ،اتخاذ جميع الترتيبات
البلزمة لعقد ىذه الدكرة كاببلغ الدكؿ األعضاء بذلؾ في أسرع كقت ممكف.
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مقرر
بشأن تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد،
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/10 (XXIV

إن المؤتمر:
.1

يحيط عمما م التقدير بتقرير رئيس لجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات لتكجيو النيباد ،فخامة

.2

يجيز نتائج الدكرة الثانية كالثبلثيف لمجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات لتكجيو النيباد.

.3

يؤكد من جديد عمى أف النيباد تمثؿ الممكية الشاممة لبرامج التنمية في أفريقيا التي تحظى

مكي ساؿ ،رئيس جميكرية السنغاؿ.

باالعتراؼ الدكلي كتعمؿ
ألفريقيا.

.4

كنمكذج متيف لمتنفيذ في مكاجية

التحديات المتعددة األبعاد

يقدر ويجيز تقرير األداء القائـ عمى النتائج لككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد لمفترة مف يناير
إلى ديسمبر  2014عف كضع برامج النيباد التي يجرم تنفيذىا مف أجؿ تحقيؽ أثر متكامؿ
كشامؿ في سياؽ تعزيز التكامؿ اإلقميمي .ويشج استمرار تبادؿ الدركس كالخبرات بشأف
تنفيذ النيباد فيما بيف ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد ،كالمكاتب الكطنية لمنيباد ،كالمجمكعات

االقتصادية اإلقميمية ،كالشركاء تحت إشراؼ منبر ىياكؿ التنسيؽ كنقاط االتصاؿ لمنيباد.
.5

يحيط عمما بوجو خاص بكضع إستراتيجية كخارطة طريؽ مبلبك لتنفيذ البرنامج األفريقي
الشامؿ لمتنمية الزراعية لترجمة رؤية كأىداؼ  2025لتسريع النمك كالتحكؿ الزراعي ألفريقيا

إلى نتائج كآثار مممكسة استجابة إلعبلف مؤتمر االتحاد

)ASSEMBLY/AU/1(XXIII

الصادر في يكنيك  .2014ويطمب من ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد كضع برنامج عمؿ
متماسؾ لتفعيؿ استراتيجية كخارطة طريؽ التنفيذ كرصد أداء التنفيذ استنادا إلى إطار نتائج

البرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية ،مع التركيز عمى تعزيز دعـ صغار المزارعيف
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كالنساء كالشباب ،كتعزيز سبلسؿ القيمة الزراعية الشاممة ،كمنح األفضمية لؤلسكاؽ اإلقميمية

كتعزيز إدارة المكارد الطبيعية
.6

يدعو ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد إلى إيبلء مزيد مف االىتماـ لمتحكؿ االقتصادم
كالييكمي في أفريقيا بجمع المعمكمات كتكسيع مجاؿ الدعـ الفني المقدـ لمدكؿ األعضاء حتى
تعد مخططات قكية كقدرات تحميمية مستندة إلى األدلة داخؿ المؤسسات األفريقية بيدؼ تعزيز

إدماج سائر الفضاءات كالنمك االقتصادم.
.7

يستحضر مقرر المؤتمر

)ASSEMBLY/AU/DEC.540(XXIII

كيرحب بإنشاء صندكؽ

تغير المناخ لمنيباد كآلية مبتكرة لتعزيز العمؿ الرامي إلى دعـ الدكؿ األعضاء في بناء
مقكمات المناعة كالقدرة عمى التكيؼ مع تغير المناخ .ويطمب مف ككالة التخطيط كالتنسيؽ

مجمع
لمنيباد أيضا حشد مكارد إضافية جديدة بيدؼ تحكيؿ الصندكؽ القائـ حاليا إلى صندكؽ ّ
متعدد الشركاء.

.8

يحيط عمما بمقرر المؤتمر

)ASSEMBLY/AU/2(XXIII

الذم جدد تأكيد دعـ إعبلف أبكجا

حكؿ األعماؿ التجارية الزراعية كالصناعات الزراعية في أفريقيا ،ويرحب أيضا باالجتماع
الذم عقدتو ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد حكؿ المرأة في منياج األعماؿ التجارية الزراعية

لدكرباف ،جنكب أفريقيا في أكتكبر  ،2014ويحث ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد عمى دعـ
جيكد التقاسـ المستمر لمخبرات كبناء القدرات الخاصة بسيدات األعماؿ األفريقيات في المجاؿ

الزراعي.
.9

في إطار تنفيذ استراتيجية العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار مف أجؿ أفريقيا، 2024 – 2014 :
يشيد بالجيكد البرنامجية لػككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد الرامية إلى زيادة الدعـ الفني
لمبحكث في المجاؿ الصحي كأداة لمتصدم لمتحديات التي تكاجو القارة في المجاؿ الصحي

كترجمة االلتزامات السياسية لقادة أفريقيا إلى نيج لمتحكؿ لمتكفير الفعاؿ لمرعاية الصحية.
 .10في ىذا الصدد ،يطمب ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد القياـ ،بالتعاكف مع األكاديمية األفريقية
لمعمكـ ،بإنشاء كتفعيؿ التحالؼ لئلسراع بالتميز في العمكـ في أفريقيا كمنيج لتحفيز االبتكارات
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في المجاؿ الصحي لتحسيف ظركؼ عيش المجمكعات التي تتعرض لمتيميش كالكصـ.

ويوجو نداء إلى الدكؿ األعضاء كالشركاء اإلقميمييف كالدكلييف باإلضافة إلى المؤسسات
الخاصة لدعـ ىذا التحالؼ بيدؼ تعزيز البحكث كاالبتكار في المجاؿ الصحي في أفريقيا.
 .11يسجل مساىمات ككالة التخطيط كالتنسيؽ لنيباد في مكافحة فيركس مرض اإليبكال بالتعاكف
مع مفكضية االتحاد األفريقي ،ويكمف ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد بدعـ التعجيؿ بتقييـ
خيارات العبلج الكاعدة كالمقاحات المرشحة لمكافحة فيركس مرض اإليبكال باالعتماد عمى
مبادرة التنسيؽ النظامي لؤلدكية في أفريقيا باعتبارىا منياجا لتشكيؿ فرؽ العمؿ لمخبراء

اإلقميمييف لمتجارب السريرية باستخداـ لقاحات اإليبكال كغيرىا مف العبلجات إليجاد سبؿ زيادة

القدرة عمى اإلشراؼ التنظيمي لتغطية التيديدات الحالية كالمستقبمية لمصحة العامة.
 .12يشيد بالجيكد التي تبذليا المجمكعات االقتصادية اإلقميمية ،كككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد،
مفكضية االتحاد األفريقي بالتعاكف مع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ،كالمجنة االقتصادية

ألفريقيا ،كالمؤسسة األفريقية لبناء القدرات في إطار البرنامج المتعدد الككاالت لتنمية القدرات
الخاصة بالمجمكعات اإلقميمية االقتصادية لبلتحاد األفريقي بيدؼ تعزيز التنسيؽ كالتبلحـ

عند دعـ القدرات القائمة عمى النتائج الخاصة بالمجمكعات اإلقميمية االقتصادية مف أجؿ

التعجيؿ بالتكامؿ اإلقميمي في أفريقيا.

 .13يرحب ويجيز عمى خطة تنفيذ تنمية قدرات المجمكعات اإلقميمية االقتصادية – 2015 :
االسترتيجي لتنمية القدرات لمنيباد انطبلقا مف تحديد كتقييـ
ا
 2025باالعتماد عمى اإلطار

االحتياجات كالقدرات داخؿ المجمكعات اإلقميمية االقتصادية الثماني لبلتحاد األفريقي .ويجدد
التأكيد عمى أىمية المكاءمة بيف خطة التنفيذ كالخطط االستراتيجية المتكسطة األجؿ
لممجمكعات االقتصادية اإلقميمية ،كأجندة  2063كالمكقؼ األفريقي المكحد مف أجندة التنمية

لما بعد  .2015تكمؼ ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد ،كمفكضية االتحاد األفريقي،

كالمجمكعات اإلقميمية االقتصادية بيدؼ تعزيز خطة التنفيذ بيدؼ تحقيؽ الفعالية المؤسسية

لممجمكعات اإلقميمية االقتصادية كالتعجيؿ بتنفيذ البرامج كالمشاريع اإلقميمية عمى نحك متسؽ.
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 .14يالحظ بارتياح التقدـ الكبير المحرز في تنفيذ أجندة داكار لمعمؿ كالمبادرة الرئاسية لمناصرة
البنية التحتية كيحيط عمما بالتقرير الذم قدمو فخامة الرئيس جاككب زكما  ،رئيس جميكرية
جن كب أفريقيا كرئيس المجنة الفرعية الرفيعة المستكل لممبادرة الرئاسية لمناصرة البنية التحتية

لمجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات لتكجيو النيباد ،بما في ذلؾ النتائج الرئيسية لبلجتماعات

الك ازرية كالفنية لممبادرة الرئاسية لمناصرة البنية التحتية التي استضافتيا حككمة جنكب أفريقيا

في بريتكريا في يناير .2015

 .15في سياؽ المبادرة الرئاسية لمناصرة البنية التحتية ،يسمط الضوء عمى االستكماؿ الناجح
لمشركع تكنمكجيا المعمكمات كاالتصاالت اإلقميمي لجماعة شرؽ أفريقيا كالشركع في بناء
الحمقة المفقكدة لمطريؽ السريع العابر لمصحراء في نكفمبر  .2014يوافق عمى إدراج مشاريع

جديدة لمطاقة العالية األثر في سياؽ حقيبة المبادرة الرئاسية لمناصرة البنية التحتية كيعتمد

عممية تصنيع مكاد السكؾ الحديدية التي تقكدىا جميكرية جنكب أفريقيا دعما لمتكجو العميؽ

نحك التصنيع ،كميناء المك ،جنكب السكداف ،ك ممر النقؿ اإلثيكبي الذل يناصره فخامة السيد

أىكرك كينياتا ،رئس جميكرية كينيا.

 .16يقر بالمثؿ ،بالتقدـ المحرز في نطاؽ أفريقيا الذكية لمناصرة فخامة السيد بكؿ كيجامي ،رئيس
جميكرية ركاندا في إطار المبادرة الرئاسية لمناصرة البنية التحتية ويرحب بمبادرة الشبكة
األفريقية الكاحدة الرامية إلى تخفيض نفقات االتصاالت اإللكتركنية داخؿ األقاليـ كعمى نطاؽ

القارة في نياية المطاؼ .وفي ىذا الصدد ،يكصي الدكؿ األعضاء باعتماد ىذه المبادرة
كتنفيذىا تعزي از لمتكامؿ االجتماعي كاالقتصادم ألفريقيا.

 .17يشيد بشدة بفخامة السيد جاككب زكما ،رئيس جميكرية جنكب أفريقيا كالقادة المناصريف عمى
التزاميـ الثابت بتعزيز مشاريع المبادرة الرئاسية لمناصرة البنية التحتية ككذلؾ ككالة التخطيط
كالتنسيؽ لمنيباد ،كمفكضية االتحاد األفريقي كالبنؾ األفريقي لمتنمية كالمجنة االقتصادية ألفريقيا

كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية لدعميا الفني لممبادرة

 .18يجيز في سياؽ أجندة داكار لمعمؿ استراتيجية التعجيؿ بتنفيذ البرنامج األفريقي لتطكير البنية
التحتية كآلية تنفيذ خدمات البرنامج األفريقي لتطكير البنية التحتية الذم كضعتو ككالة
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التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد كمفكضية االتحاد األفريقي باالشتراؾ مع البنؾ األفريقي لمتنمية

كالمجنة االقتصادية األفريقية كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية لتنفيذ أجندة داكار لمعمؿ،
كالتركيز عمى االعداد المبكر لمشركع البنية التحتية كزيادة قابمية التمكيؿ المصرفي لخطة

العمؿ ذات األكلكية لبرنامج تطكير البنية التحتية :مشاريع  . 2020يحيط عمما كذلؾ،
بميارات البنية التحتية مف أجؿ مبادرة التنمية بغية تعزيز قدرات المجمكعات االقتصادية

اإلقميمية كالككاالت ذات الصمة لتنفيذ مشاريع برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا.
 .19يذكر بمقرر المؤتمر

)ASSEMBLY/AU/DEC.540(XXIII

الذم تـ بمكجبو تصديؽ نتائج

دراسة النيباد كالمجنة االقتصادية ألفريقيا حكؿ تعبئة المكارد المحمية كالنتائج ذات الصمة
بتمكيؿ قمة داكار .يطمب مف ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد كالمجنة االقتصادية ألفريقيا
كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالمنظمات ذات الصمة ،كضع إطار إقميمي مشترؾ لتنسيؽ

السياسات كالقكانيف كالمكائح لتعزيز تمكيؿ القطاع الخاص السيما المشاريع ال ػ ػ ػ ػ  16لبرنامج
تطكير البنية التحتية في أفريقيا التي تـ تحديدىا ،كيكمف ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد

بتقديـ اإلطار المقترح إلى رئيس لجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات لتكجيو النيباد بحمكؿ يناير
 2016لمبحث .

 .20يرحب باستكماؿ رؤية الطاقة ألفريقيا :مف الرؤية إلى العمؿ مع خطة التنفيذ مف قبؿ ككالة
التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد ،كمفكضية االتحاد األفريقي ،كلجنة األمـ المتحدة االقتصادية

ألفريقيا كحككمة نيجيريا مف خبلؿ مبادرة الكاليات المتحدة األمريكية إلضاءة أفريقيا ،باعتبارىا
كسيمة قارية لممضي قدما نحك مكقع أفريقي متقدـ في زيادة فرص الكصكؿ إلى مصادر
الطاقة النظيفة كالمكثكؽ بيا كالميسكرة التكمفة ،كتعزيز أثر الطاقة عمى الصعيديف الكطني

كاإلقميمي ،عمى أساس برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا كالبرلماف األفريقي .يحث ككالة
التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد عمى حشد الدعـ السياسي كقابمية المشاريع لمتمكيؿ المصرفي ،
اإلقفاؿ المالي كالتنفيذ الشامؿ لممشاريع ذات األكلكية لرؤية إضاءة أفريقيا .

 .21يذكر أيضا بالمقرر

(ASSEMBLY/AU/DEC.540(XXIII

الذم تمت بمكجبو المصادقة

عمى إنشاء منبر الش اركة األفريقية العالمية كمظمة جديدة ،ويالحظ بشكل خاص المسيرة مف
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خبلؿ الدعكات الرسمية المكجية إلى رؤساء دكؿ كحككمات البمداف كالشركاء المحتمميف نحك

إنشاء منبر الشراكة األفريقية العالمية ،تحت إشراؼ فخامة السيد مكي ساؿ رئيس جميكرية

السنغاؿ ،كرئيس لجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات لتكجيو النيباد مف أجؿ المضي قدما بالمنبر
كانطبلقو.

 .22يعرب عن تقديره لبلستجابة المتزايدة كالفعالة مف البمداف الشريكة لمنبر الشراكة األفريقية
العالمية ،كالجيكد المشتركة لعقد الجمسة العامة األكلى لممنبر خبلؿ  .2015ويطمب مف ككالة
التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد التشاكر مع لجنة تكجيو النيباد ،كاعداد مكقؼ مكحد مف التكعية

األفريقية بشأف عاـ  2015في سياؽ منبر الشراكة األفريقية العالمية  ،عمى أساس شراكة
أقكل مع ألمانيا كتركيا المتيف ترأساف حاليا مجمكعة الدكؿ الصناعية السبع كمجمكعة ال ػ ػ ػ،20

عمى التكالي.

 .23يشيد في ىذا الصدد  ،بحككمات السنغاؿ كمكريتانيا كجنكب أفريقيا إلى جانب لجنة تكجيو
ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد ،كمفكضية االتحاد األفريقي عمى جيكدىا كالتزاميا بالمنبر.
 .24يالحظ كذلك النتائج الرئيسية لقمة مجمكعة ال ػ ػ ػ ػ ػ  20فى بريسباف في نكفمبر عاـ ،2014
كأسبكع إفريقيا-النيباد خبلؿ انعقاد الدكرة التاسعة كالستيف لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في

أكتكبر  ،2014م

التأكيد مجددا عمى االلتزاـ المتجدد بالمبادئ المشتركة ،كالشفافية،

كالمساءلة المتبادلة كالممكية األفريقية مف أجؿ تعزيز الشراكات ذات المغزل لتحقيؽ األىداؼ

اإلنمائية لمقارة.

 .25يرحب باستكماؿ استراتيجية الشركاء كأصحاب المصمحة لككالة التخطيط كالتنسيؽ باعتبارىا
اإلطار المؤسسي لتكجيو بناء الشراكات كتعبئة المكارد لبرامج النيباد .يوافق عمى مبادرة سفراء

النكايا الحسنة لمنيباد كجزء ال يتج أز مف االستراتيجية ويحيط عمما بالتعاكف بيف ككالة التخطيط
كالتنسيؽ لمنيباد كمؤسسة مك إبراىيـ عمى مؤشر إبراىيـ لمحكـ األفريقي ويشير كذلك إلى
مقرر المؤتمر

)ASSEMBLY/AU/DEC.508(XXII

كيحث ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد

عمى رصد كتقييـ الشراكات الرئيسية ألفريقيا كرفع تقرير إلى لجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات

لتكجيو النيباد فى الكقت المناسب .
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 .26إذ يذكر بقكاعد إجراءات منظكمة النيباد لمحكـ الرشيد المعتمدة بمكجب مقرر مؤتمر االتحاد
رقـ ) ،ASSEMBLY/AU/DEC.442(XIXكيؤكد من جديد عمى الحاجة الممحة إلى
االستمرار في تشجيع الشمكلية كالممكية الكطنية في إطار عممية النيباد مف أجؿ التسريع بتنفيذ
النيباد مف قبؿ الدكؿ األعضاء.

 .27تمشيا مع قكاعد اإلجراءات المذككرة كبعد إجراء المشاكرات البلزمة مف قبؿ قادة لجنة رؤساء
الدكؿ كالحككمات لتكجيو النيبادُ ،يقر بإعادة انتخاب فخامة السيد مكي ساؿ ،رئيس جميكرية
السنغاؿ رئيسا لمجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات لتكجيو النيباد ،ككؿ مف فخامة السيد عبد الفتاح
السيسي ،رئيس جميكرية مصر العربية ،كفخامة السيد عبد العزيز بكتفميقة ،رئيس الجميكرية

الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،كنائبيف لمرئيس لكالية ثانية مدتيا سنتاف.
المعاد
ُ .28يقر أيضا بعضكية الدكؿ الخمس صاحبة المبادرة كاألعضاء الدكرييف الخمسة عشر ُ
انتخابيـ مف قبؿ الدكرة الثانية كالثبلثيف لمجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات لتكجيو النيباد عمى
النحك التالي:

شمال أفريقيا

الجنوب األفريقي

غرب أفريقيا

وسط أفريقيا

شرق أفريقيا

الكاميركف

إثيكبيا

الجزائر

جنكب أفريقيا

نيجيريا

تشاد

ركندا

مصر

مبلكم

السنغاؿ

جميكرية الككنغك

تنزانيا

ليبيا

زامبيا

بنيف

الجابكف

أكغندا

مكريتانيا

زيمبابكم

مالي

 .29يينئ رئيس لجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات لتكجيو النيباد المعاد انتخابو ،كنائبي الرئيس
كالدكؿ األعضاء عمى دعميـ السياسي الثابت كالتزاميـ بقيادة التكجو االستراتيجي نحك تعزيز
تنفيذ النيباد.
 .30يثني عموما عمى الجكدة العالية لمعمؿ الفني الذم قامت بو ككالة التخطيط كالتنسيؽ لمنيباد
بقيادة مديرىا الرئيس التنفيذم ،الدكتكر إبراىيـ مياكي.
-
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مقرر
بشأن التقرير الخامس عشر لمجنة رؤساء الدول والحكومات
إن المؤتمر:

العشرة المعنية بإصالح مجمس األمن لألمم المتحدة

 -1إذ يستحضر مقرراتو

)، Ext/Assembly/AU/Dec.1 (IV) ،Assembly/AU/Dec.573 (XXIII

)Assembly/AU/Dec.430 (XIX

ك

)Assembly/AU/Dec.485 (XXI

؛ يحيط عمماً بالتقرير

الرابع عشر لمجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات العشرة المعنية بإصبلح مجمس األمف لؤلمـ
المتحدة؛
 -2واذ يحيط عمماً أيضاً بالتطكرات األخيرة في المفاكضات الحككمية المشتركة حكؿ
إصبلح مجمس األمف لؤلمـ المتحدة؛ بما في ذلؾ االجتماعات الرفيعة المستكل لمجنة
رؤساء الدكؿ كالحككمات العشرة المنعقدة في نيركبي في  17نكفمبر 2014؛
 -3واذ يحيط عمماً م التقدير بالتقدـ المحرز حتى اآلف في إشراؾ الدكؿ األعضاء في
األمـ المتحدة في حشد الدعـ لممكقؼ األفريقي المكحد؛ يشيد بمجنة العشرة اللتزاميا
عمى أعمى مستكل بحشد الدعـ كالتركيج لممكقؼ األفريقي المكحد مف إصبلح مجمس
األمف لؤلمـ المتحدة كالمسائؿ المتصمة؛
 -4يؤكد من جديد التزامو القكم بتكافؽ إيزكلكيني كاعبلف سرت المتضمنيف لممكقؼ
األفريقي المكحد؛
 -5يرحب بجيكد الممثميف الدائميف لمدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي لدل األمـ المتحدة
في تعزيز مصالح القارة كالدفاع عنيا في عممية إصبلح مجمس األمف لؤلمـ المتحدة
ويحث الممثميف الدائميف لمجنة العشرة لدل األمـ المتحدة عمى مكاصمة تكثيؼ جيكدىـ
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نحك بناء تحالفات دعمان لممكقؼ األفريقي المكحد مع جماعات االىتمامات المتنكعة
المنخرطة في المفاكضات الحككمية المشتركة كتعزيز التقدـ المحرز؛
 -6يؤكد مجدداً دعكتو ألفريقيا لمكاصمة التحدث بصكت كاحد كبانسجاـ حكؿ جميع المسائؿ
المتصمة بإصبلح مجمس األمف لؤلمـ المتحدة كاألمكر ذات الصمة؛ ويشدد عمى الحاجة
الممحة إلى ضماف استمرار حفظ مصالح أفريقيا كحمايتيا دكمان في المفاكضات الحككمية
المشتركة الجارية حكؿ إصبلح مجمس األمف؛
 -7يؤكد أيضاً عمى الحاجة إلى تكثيؼ لجنة العشرة جيكدىا في الدعكة إلى المكقؼ
األفريقي المكحد كحشد الدعـ كالتركيج لو عمى أعمى مستكل سياسي لغرض تسخير
كتعبئة اإلرادة السياسية البلزمة دعمان لو ،كمكاصمة عقد االجتماعات الرفيعة المستكل
خارج ىكامش قمة االتحاد األفريقي ،بغية مكاصمة التركيج لممكقؼ األفريقي المكحد
كالبناء عمى المكاسب المحققة حتى اآلف؛
 -8يطمب مف المفكضية مكاصمة تيسير أنشطة الممثميف الدائميف لمجنة العشرة لدل األمـ
المتحدة في المفاكضات الحككمية المشتركة حكؿ إصبلح مجمس األمف لؤلمـ المتحدة
كالمشاكرات ذات الصمة ؛
 -9يقرر إدراج مخصصات في الميزانية النظامية لممفكضية لغرض تمكيؿ أنشطة لجنة
العشرة مف الصندكؽ العاـ؛
درج الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي مسألة إصبلح
 -10يؤكد مجدداً دعكتو إلى إ ا
مجمس األمف في أكلكيات سياساتيا الخارجية كالتعامؿ مع الشركاء غير األفريقييف؛ بما
في ذلؾ بكجو خاص اإلشارة في كمماتيـ خبلؿ النقاش في الجمعية العامة لؤلمـ
المتحدة ،إلى ضركرة معالجة الجكر التاريخي الذم ال تزاؿ القارة تعاني منو؛
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 -11يؤكد مجدداً أف تبقي لجنة العشرة ىذه المسألة قيد نظرىا حتى تحقؽ أفريقيا أىدافيا
المتعمقة بإصبلح مجمس األمف لؤلمـ المتحدة ،ويطمب مف المجنة تقديـ تقرير إلى الدكرة
العادية المقبمة لممؤتمر في يكنيك .2015
-
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مقرر

بشأن تقرير المفوضية عن إعداد أجندة  2163لالتحاد األفريقي،
وتقرير لجنة المتابعة الوزارية حول خموة بحر دار،
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/5 (XXIV

إن المؤتمر:
ّ
 .1يحيط عمماً بػ:

 )1تقرير المفكضية عف كضع أجندة االتحاد األفريقي  ،2063ككذلؾ الكثيقة اإلطارية
ألجندة  :2063الصيغة الشعبية ألجندة 2063؛ كالخطة التنفيذية لمسنكات العشر
األكلى ألجندة 2063؛
 )2عركض لجنة المتابعة الك ازرية المعنية بأجندة  2063؛

 .2يرحب مرة أخرى بالطابع التشاكرم الذم تميزت بو عممية إعداد أجندة 2063؛
 .3يعرب عف تقديره لممفكضية لما أنجزتو مف عمؿ ممتاز؛

 .4يعرب أيضا عف بالغ تقديره لمجنة المتابعة الك ازرية لعمميا االستباقي مف أجؿ التنفيذ
السمس الستنتاجات خمكة بحر دار في يناير 2014؛
 .5يستحضر المقرر

)EX.CL/DEC.832(XXV

الصادر عف الدكرة العادية الخامسة كالعشريف

لممجمس التنفيذم المنعقدة في مبلبك ،غينيا االستكائية ،في يكنيك  2014الذم يطمب مف
الدكؿ األعضاء إجراء مشاكرات كطنية حكؿ الكثيقة اإلطارية كالصيغة الشعبية ألجندة

 ،2063كتقديـ مدخبلت إلى المفكضية بحمكؿ  31أكتكبر 2014ككذلؾ المقرر
)EX.CL/855 (XXVI

الصادر عف الدكرة العادية السادسة كالعشريف لممجمس التنفيذم

المنعقدة في أديس أبابا ،إثيكبيا في يناير  2015؛
 .6يوصى المؤتمر باعتماد الكثيقة اإلطارية كالصيغة الشعبية ألجندة 2063؛
 .7يطمب من:
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() 1

المفكضية تكثيؼ اإلجراءات الرامية إلى التركيج ألجندة الػخمسيف سنة القارية؛

() 2

الدكؿ األعضاء كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية التعجيؿ بالتركيج ألجندة
 2063كادماجيا في مبادراتيا كخططيا اإلنمائية؛

() 3

المفكضية استكماؿ جميع المشاكرات البلزمة حكؿ خطة التنفيذ العشرية األكلى
ألجندة  2063بغية تقديميا إلى اجتماعات يكنيك  2015ألجيزة صنع السياسة
لبلتحاد األفريقي؛

 .8يحيط عمماً بالتقدـ الجدير بالثناء كالجارم إح ارزه في صياغة ككضع المشاريع الرئيسية
التالية ألجندة  2063كتعزيز المصالحة في أفريقيا:
() 1

الشبكة المتكاممة لمقطار العالي السرعة؛

() 2

سد إنجا الكبير؛

() 3

سكؽ الطيراف األفريقية المكحدة؛

() 4

الفضاء الخارجي؛

() 5

الشبكة اإللكتركنية األفريقية؛

() 6

تكفير منتدل تشاكرم سنكم أفريقي؛

() 7

إنشاء الجامعة االفتراضية؛

() 8

حرية تنقؿ األشخاص كجكاز السفر األفريقي؛

() 9

منطقة التجارة الحرة القارية؛

( )10إسكات البنادؽ بحمكؿ 2020
( )11كضع استراتيجية السمع؛
( )12إنشاء المؤسسات المالية القارية ،بما فييا البنؾ المركزم األفريقي بحمكؿ
.2030
 .9يطمب مف المفكضية ما يمي:
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() 1

تقديـ خرائط طريؽ مفصمة لتنفيذ كؿ مف المشاريع الرئيسية لبحثيا مف قبؿ
أجيزة صنع السياسة لبلتحاد األفريقي في يكنيك 2015؛

() 2

ضماف إدراج قضايا كاىتمامات الدكؿ األفريقية الجزرية كغير الساحمية في جميع
األطر القارية لمتنمية السياسية كاالجتماعية كالثقافية كاالقتصادية بما في ذلؾ
ضـ ممثؿ لمدكؿ الجزرية في لجنة بحر دار الك ازرية لممتابعة؛

() 3

تيسير حصكؿ الدكؿ الجزرية عمى المكارد المطمكبة ،بما في ذلؾ إطار
استراتيجية تعبئة المكارد ألجندة  ،2063ككذلؾ المكارد الخاصة بالمناخ بحمكؿ
عاـ .2020

 .10يصرح بعقد خمكة ك ازرية كما اقترحتيا المفكضية كلجنة المتابعة الك ازرية في فترة ما بيف
القمتيف الستثارة األفكار حكؿ مشركع خطة التنفيذ لمسنكات العشر األكلى مف أجندة
 ، 2063ككذلؾ حكؿ مسائؿ أخرل ذات صمة ،بما فييا جميع المشاريع الرائدة ،ككذلؾ
المشاريع المتعمقة بالتحكؿ الزراعي بغية رفع تقرير إلى القمة القادمة في يكنيك .2015
في نفس السياؽ ،يطمب مف المفكضية مكاصمة المشاكرات مع المجمكعات االقتصادية
اإلقميمية كغيرىا مف أصحاب المصمحة بغية الحصكؿ عمى جميع المساىمات مف
الشركاء المعنييف بيذه العممية.
 .11يشير إلى ضركرة الشركع في إعادة ىيكمة المفكضية بغية تمكينيا مف أداء التفكيض
الياـ المسند إلييا فيما يتعمؽ بأجندة  2063مع ما يتطمب ذلؾ مف المكارد البشرية

كالمالية كالقدرات المؤسسية .في ىذا الصدد ،يدعو المفكضية إلى مكاصمة جيكدىا في
الدكؿ األعضاء إلى الكفاء بالتزاماتيا المالية
ضماف اإلدارة الحصيفة لمكاردىا المالية ،ك َ
تجاه االتحاد األفريقي ،ويدعو الشركاء إلى اإلفراج عف المكارد التي تعيدكا بيا في
الكقت المناسب لتمكيف االتحاد مف تنفيذ برامجو بطريقة قابمة لمتنبؤ بيا كمستدامة؛ كفي
انتظار ذلؾ ،يطمب مف المفكضية إنشاء ىيكؿ مؤقت لئلشراؼ عمى اختتاـ خطة العشر
سنكات األكلى ،كتنسيؽ استكماؿ المشاريع التي تـ تحديدىا لمتعجيؿ بتنفيذىا.
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 .12يدعك أيضا الدكؿ األعضاء إلى

اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمتنفيذ الفعاؿ لمقرر

يامكسككرك بشأف تحرير سكؽ النقؿ الجكم في أفريقيا كاعتماد نصكص تنظيمية في ىذا
الصدد؛
 .13يشير إلى حاجة القارة إلى إدراج االقتصاد األزرؽ كفرصو الكافرة إدراجا كامبل في إطار
أجندة  2063مف خبلؿ تطكير الخبرة المطمكبة؛
 .14يشدد عمى الحاجة إلى ضماف تكزيع المياـ عمى نحك سمس ،عمى الصعيديف القارم

كاإلقميمي ،بناء عمى مبادئ التفكيض كالتكامؿ بيف أصحاب المصمحة في أجندة
 ،2063خصكصا مفكضية االتحاد األفريقي كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كككالة
النيباد.

 .15يحيط عمما بمتطمبات الميزانية لمشبكة اإللكتركنية األفريقية ،بما يبمغ 2300000.00
دكالر أمريكي  ،ويرخص لممفكضية بتعبئة المكارد في ىذا الصدد؛

 .16يحيط عمما أيضا بالعرض الذم قدمتو جميكرية مصر العربية الستضافة الككالة
الفضائية األفريقية المقترحة بعد اختتاـ مشركع السياسة الفضائية التي ىي قيد اإلعداد
مف قبؿ فريؽ عمؿ االتحاد األفريقي المعني بالفضاء كما ىك مبيف في أجندة 2063؛
-

)ASSEMBLY/AU/DEC.566 (XXIV

مقرر
بشأن تشكيمة ىيئة مكتب مؤتمر االتحاد األفريقي لعام 2115
إن المؤتمر:
 .1ينتخب أعضاء ىيئة مكتب مؤتمر االتحاد لعاـ  2015عمى النحك التالي:
() 1

الرئيس:

() 2

النائب األول لمرئيس :

جميكرية الككنغك الديمقراطية

() 3
() 4

النائب الثاني لمرئيس:

النيجر

النائب الثالث لمرئيس:

() 5

:

المقرر

:

زيمبابكم

كينيا
مكريتانيا

 .2ينتخب أيضا الدكؿ األعضاء التالية مف األقاليـ الخمسة أعضاء في لجنة الصياغة:
 )1كسط أفريقيا :بكركندم ،جميكرية الككنغك الديمقراطية كغينيا االستكائية؛
 )2شرؽ أفريقيا :إرتريا ،جنكب السكداف كأكغندا؛
 )3شماؿ أفريقيا :الجزائر كمصر؛
 )4الجنكب األفريقي :بكتسكانا ،جنكب أفريقيا كسكازيبلند؛
 )5غرب أفريقيا :غانا ،النيجر ،نيجيريا كتكجك.
-

)ASSEMBLY/AU/DEC.567 (XXIV

مقرر
بشأن تبسيط القمم
إن المؤتمر:
 .1يشير إلى المقرر

)ASSEMBLY/AU/DEC.542(XXIII

بشأف االفتتاح الرسمي لمدكرات

العادية لممؤتمر الصادر في مبلبك ،غينيا االستكائية ،في يكنيك 2014؛
 .2يؤكد عمى ضركرة تعزيز فعالية ككفاءة القمـ كضماف االستفادة القصكل مف الكقت
كالمكارد؛
 .3يطمب مف المفكضية تقديـ مقترحات بشأف تبسيط قمـ االتحاد األفريقي ،بما في ذلؾ عمى
سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
( )1عدد المدعكيف.
( )2طكؿ جدكؿ األعماؿ كمراسـ االفتتاح.
( )3عدد المقررات كاألحداث المكازية.
( )4أساليب العمؿ ككذلؾ قكاعد اإلجراءات.
 .4يطمب مف المجمس التنفيذم بحث المقترحات المقدمة مف المفكضية خبلؿ خمكتيما كتقديـ
التكصيات المناسبة إلى قمة يكنيك عاـ .2015
-

)ASSEMBLY/AU/DEC.568 (XXIV

مقرر
بشأن االنتقال الديمقراطي في تونس
إن المؤتمر:
 -1يينئ تكنس عمى االنتقاؿ الديمقراطي الذم تُكج بإجراء االنتخابات التشريعية كالرئاسية
في ظركؼ مكاتية ،كيعتبر نجاح التجربة التكنسية نمكذجا يحتذل بالنسبة لعممية إرساء
الديمقراطية في أفريقيا؛
 -2يحيط عمما مع االرتياح بالمناخ المكاتي الذم ىيأ إجراء انتخابات شفافة كسممية كذات
مصداقية كيشج

األطراؼ التكنسية المعنية عمى الحفاظ عمى زخـ عممية إرساء

الديمقراطية ،التي ستمكنيا مف مكاجية تحديات المرحمة الجديدة ؛
 -3يينئ الشعب التكنسي عمى مشاركتو الكاممة في نجاح االنتخابات التشريعية كالرئاسية
األخيرة التي ستعزز المسار الديمقراطي في ببلده؛
 -4يشج التكنسييف عمى مكاصمة انتياج السياسة الشاممة كالتكافقية التي تشكؿ أحد الشركط
المسبقة لمديمقراطية النيابية كالتشاركية في ىذه المرحمة الحاسمة مف تاريخ ببلدىـ؛

 -5يرحب بالمبادرات التي اتخذتيا مفكضية االتحاد األفريقي طكاؿ عممية االنتقاؿ
الديمقراطي في تكنس كيشجع المفكضية عمى االستمرار في دعـ عممية إرساء
الديمقراطية ؛
 -6يؤكد مجددا تضامنو كدعمو الراسخيف لتكنس في الجيكد التي تبذليا مف أجؿ رعاية
كتعزيز الحكـ الديمقراطي كالتشاركي في جك يسكده السمـ كاألمف كاالستقرار السياسي،
مما يعتبر شرطا أساسيا لتحقيؽ التنمية ك االزدىار.
-

اإلعالنات
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إعالن حول

إنشاء سوق أفريقية موحدة لمنقل الجوي،
الوثيقة

)EX.CL/871 (XXVI

نحن ،رؤساء الدكؿ كالحككمات األفريقييف المجتمعيف في أديس أبابا ،إثيكبيا ،يكمي  30ك31

يناير  ،2014بمناسبة الدكرة العادية الرابعة كالعشريف لممؤتمر؛
إذ نضع في االعتبار:
() 1

القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي ،المعتمد في  11يكليك  2000في لكمي ،تكجك،
ال سيما المكاد  14ك  15ك  16التي تعيد إلى مفكضية االتحاد األفريقي بميمة
التنسيؽ في قطاعات النقؿ كاالتصاالت كالسياحة؛

() 2

المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية األفريقية ،التي تـ اعتمادىا في أبكجا،
نيجيريا ،في يكنيك 1991؛

() 3

اإلعبلف

)ASSEMBLY/AU/DECL.2(XVIII

الصادر عف الدكرة العادية الثامنة عشرة

لممؤتمر المنعقدة في أديس أبابا ،إثيكبيا ،في يناير ، 2012التي اعتمدت برنامج

تطكير البنية التحتية في أفريقيا باعتباره اإلطار الكحيد كاالستراتيجي لمسياسات مف
أجؿ تطكير البنية التحتية في أفريقيا؛
() 4

مقرر المجمس التنفيذم

)EX.CL/DEC.826(XXV

الذم يجيز تقرير الدكرة العادية

الثالثة لمؤتمر االتحاد األفريقي لكزراء النقؿ؛
() 5

مقرر المجمس التنفيذم

)EX.CL/DEC.821(XXV

الذم يضع تنفيذ مقرر يامكسككرك

بشأف تحرير أسكاؽ النقؿ الجكم في أفريقيا ،أم إنشاء سكؽ طيراف أفريقية مكحدة،
في سياؽ أجندة أفريقيا 2063؛
واذ نأخذ في االعتبار المقرر

)ASSEMBLY/AU/DEC.394 (XVIII

الذم اعتمده المؤتمر خبلؿ

دكرتو العادية الثامنة عشرة المنعقدة في أديس أبابا ،إثيكبيا ،يكمي  29ك 30يناير  2012بشأف
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تعزيز التجارة األفريقية البينية كتسريع منطقة التجارة الحرة القارية؛
واذ يساورنا القمق إزاء الكتيرة المتباطئة لتنفيذ مقرر يامكسككرك بشأف تحرير أسكاؽ النقؿ
الجكم في أفريقيا؛
واذ ندرك اإلرادة السياسية التي أبداىا عدد مف الدكؿ في قيادة تحرير أسكاؽ النقؿ الجكم في
جميع أنحاء القارة ،كالحاجة إلى تشجيع الدكؿ األخرل عمى أف تحذك حذكىا.

نعمن:

 .1كفالة إنشاء سكؽ أفريقية مكحدة لمنقؿ الجكم لصالح شركات الطيراف األفريقية في أكؿ
يناير 2017؛
 .2دعـ مبادرة مناصرة الدكؿ لفتح أسكاقيا لمنقؿ الجكم فك ار كدكف شركط؛
 .3إعداد مبادئ تكجييية ممزمة لمتفاكض بشأف اتفاقيات الخدمات الجكية بيف الدكؿ
األفريقية كاألطراؼ الثالثة؛
 .4تشجيع شركات الطيراف األفريقية عمى إبراـ اتفاقيات التعاكف فيما بينيا؛
 .5تسريع التصديؽ عمى دستكر المجنة األفريقية لمطيراف المدني؛
 .6إزاحة كؿ العقبات التي قد تعكؽ تحقيؽ أىداؼ أجندة  2063لبلتحاد االفريقي أك تعزيز
التجارة األفريقية البينية كتسريع منطقة التجارة الحرة القارية فيما يتعمؽ بصناعة النقؿ
الجكم؛
 .7تكفير المكارد البلزمة لمجنة األفريقية لمطيراف المدني لمقياـ بأنشطتيا بشكؿ مبلئـ كككالة
متخصصة في شؤكف الطيراف ككككالة منفذة إلعبلف يامكسككرك؛
 .8تشجيع تطكير البنية التحتية كالخدمات اإلقميمية كالقارية لمطيراف بطريقة شاممة استنادا
إلى س ياسات كبرامج المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كمف خبلؿ برنامج تطكير البنية
التحتية في أفريقيا؛

 .9تسييؿ الربط الجكم مف خبلؿ تنفيذ النصكص التنظيمية إلعبلف يامكسككرك؛
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 .10مكاءمة التشريعات ،كتعزيز حرية الحركة ،كازالة كافة الحكاجز كتحسيف السبلمة كاألمف
في عمميات النقؿ الجكم؛
 .11تشجيع ضماف مراقبة السبلمة كاألمف اإلقميمييف ،كتعزيز البحث كاإلنقاذ ككذلؾ منظمات
التحقيؽ في الحكادث
 .12إدراج األنشطة الخاصة بمكافحة كمنع األكبئة في جميع برامج الطيراف المدني الكطنية
؛
 .13اتخاذ تدابير محددة لضماف التمكيؿ المستداـ كاإلدارة المبلئمة لمقطاع الفرعي لمنقؿ
الجكم كتكفير الظركؼ المكاتية لبلستثمارات الخاصة الكطنية كاألجنبية؛
 .14التصديؽ عمى تنفيذ االتفاقيات الدكلية المتعمقة بسبلمة كأمف الطيراف ،كحماية البيئة
كالتعجيؿ بو ،ككذلؾ االتفاقيات اإلقميمية بشأف الكصكؿ إلى األسكاؽ ،كتسييؿ نقؿ
الركاب كالبضائع عف طريؽ الجك؛
 .15تشجيع كتسييؿ إنشاء مؤسسات تدريبية إقميمية لممكظفيف الفنييف كالمينييف في مختمؼ
مجاالت الطيراف المدني؛
 .16السعي إلى إنشاء صندكؽ تنمية المكارد البشرية لقطاع الطيراف المدني في أفريقيا عمى
أساس المسعى المشترؾ بيف المجنة األفريقية لمطيراف المدني كالمنظمة الدكلية لمطيراف
المدني.
 .17تشجيع برامج البحث كالتطكير لمبنية التحتية لمطيراف كخدمات النقؿ الجكم في أفريقيا؛
 .18ضماف قياـ الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية
بتعزيز التعاكف األفريقي البيني كالقارم في القطاع الفرعي لمنقؿ الجكم؛
 .19دعكة لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا ،كالبنؾ األفريقي لمتنمية ،كاالتحاد
األكركبي ،كالبنؾ الدكلي ،كسائر الشركاء اإلنمائييف لدعـ تنفيذ السكؽ األفريقية المكحدة
لمنقؿ الجكم في إطار أجندة  2063لبلتحاد االفريقي.
-
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إعالن
بشأن الوض في فمسطين والشرق األوسط،
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/9(XXIV

نحن رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي ،المجتمعيف في الدكرة الرابعة كالعشريف لمؤتمر
االتحاد األفريقي في أديس أبابا ،إثيكبيا ،يكمي  30ك 31يناير 2015؛

إذ نحيط عمما بالتقرير عف الكضع في الشرؽ األكسط كفمسطيف؛ ونشير إلى جميع الق اررات
كالمقررات التي اعتمدتيا منظمة الكحدة األفريقية/االتحاد األفريقي بشأف الكضع في فمسطيف
كالشرؽ األكسط؛
واذ نكرر دعمنا الكامؿ لمشعب الفمسطيني في نضالو المشركع ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي ،تحت
قيادة منظمة التحرير الفمسطينية باعتبارىا الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني؛
واذ نؤكد من جديد دعمنا لمحؿ السممي لمنزاع العربي اإلسرائيمي كفقا لمبادئ القانكف الدكلي
كجميع ق اررات األمـ المتحدة ذات الصمة التي تضمف إقامة دكلة فمسطينية مستقمة عمى حدكد
يكنيك  1967كعاصمتيا القدس الشريؼ؛
واذ نجدد التأكيد كذلك عمى حؽ الشعب الفمسطيني في إقامة دكلتو المستقمة ونؤيد النيج
الفمسطيني الرامي إلى نيؿ العضكية الكاممة لدكلة فمسطيف في األمـ المتحدة كفي الككاالت

الدكلية كانضماميا إلى االتفاقيات كالبركتكككالت الدكلية؛
واذ نرحب بقرار كؿ مف المجمس الكطني السكيدم ،كالبرلماف اإلسباني ،كمجمس العمكـ
البريطاني ،كالجمعية الكطنية الفرنسية االعتراؼ بالدكلة الفمسطينية المستقمة؛

)ASSEMBLY/AU/DECL.2 (XXIV
Page 2

واذ ُنشيد بالجيكد التي بذليا الرئيس محمكد عباس لتحقيؽ سبلـ شامؿ كعادؿ كدائـ في الشرؽ
األكسط كندعـ جيكده الرامية إلى تحقيؽ المصالحة الفمسطينية؛.

واذ ُندين جميع اإلجراءات اإلسرائيمية المتخذة في مدينة القدس ،مف خبلؿ انتياج سياسة
التيكيد كىدـ المنازؿ كطرد السكاف كتدمير المعالـ التاريخية لؤلماكف اإلسبلمية كالمسيحية
المقدسة كتكسيع المستكطنات في المدينة؛
واذ ندين إسرائيؿ كذلك الحتجازىا األمكاؿ الفمسطينية التي تشكؿ حجر الزاكية لبلقتصاد

الفمسطيني كندعك المجتمع الدكلي إلى ممارسة الضغط عمى إسرائيؿ لئلفراج عف إيرادات
الضرائب الفمسطينية المحتجزة؛

فإننا:

 .1ندعو المجتمع الدكلي إلى ممارسة الضغط عمى إسرائيؿ لكقؼ جميع األنشطة
االستيطانية ،كاطبلؽ سراح السجناء الفمسطينييف في السجكف اإلسرائيمية ،ونطالب
إ سرائيؿ باالمتناع عف االعتقاالت التعسفية لمفمسطينييف بمف فييـ األطفاؿ كالنساء ،مما
يعتبر انتياكا لمقكانيف الدكلية كمعايير حقكؽ اإلنساف بما فييا اتفاقية جنيؼ حكؿ حقكؽ

المرأة كالطفؿ؛
 .2ندعو أيضا المجتمع الدكلي إلى ممارسة الضغط عمى إسرائيؿ لرفع الحصار الذم
فرضتو عمى قطاع غزة ،كفتح المعابر الحدكدية كالسماح ببناء الميناء كاعادة بناء
المطار كدخكؿ مكاد البناء بغية إعادة بناء ما تـ تدميره نتيجة الحرب اإلسرائيمية األخيرة
عمى قطاع غزة؛
تحمؿ مسؤكلياتيما كممارسة الضغط عمى
 .3نطمب مف األمـ المتحدة كالمجمكعة الرباعية ّ
إس ارئيؿ لحمميا عمى االلتزاـ بمفاكضات سبلـ جدية؛
 .4نحث مجمس األمف لؤلمـ المتحدة عمى تحمؿ مسؤكلياتو في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف
كاتخاذ الخطكات البلزمة لحؿ النزاع العربي اإلسرائيمي بجميع جكانبو تحقيقنا لسبلـ
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عادؿ ،شامؿ كدائـ في المنطقة عمى أساس مبدإ حؿ الدكلتيف ككفقا لحدكد 1967
كتطبيؽ جميع األحكاـ ذات الصمة لمقانكف الدكلي كالمقررات السابقة الصادرة عف مجمس
األمف لؤلمـ المتحدة في ىذا الشأف؛
 .5نؤكد مجدداً أف حبلّن عادالن كشامبلن في الشرؽ األكسط يتطمّب االنسحاب الكامؿ إلسرائيؿ
مف األراضي العربية كالفمسطينية المحتمة إلى خط يكنيك  ،1967بما في ذلؾ مرتفعات

الجكالف السكرية كاألراضي التي ال تزاؿ محتمة في جنكب لبناف.
-

)ASSEMBLY/AU/DECL.3 (XXIV
Page 1

إعالن
حول دعم بمدان لجنة حوض بحيرة تشاد وبنين في محاربة بوكو حرام،
الوثيقة

ASSEMBLY/AU/19(XXIV)ADD.7

نحن ،رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي ،المجتمعيف بمناسبة انعقاد دكرتنا العادية الرابعة
كالعشريف في أديس أبابا ،إثيكبيا ،يكمي  30ك 31يناير 2015؛
إذ نؤكد مجددا طمكحات جميع األفريقييف في التعايش السممي كركح الكحدة األفريقية الشاممة ،

مثمما نص عميو القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي

واذ ُن ِّ
ذكر باألجزاء ذات الصمة لممقرر )ASSEMBLY/AU/DEC.536 (XXIIIالصادر عف الدكرة
العادية الثالثة كالعشريف لمؤتمرنا ،المنعقدة في مبلبك ،غينيا االستكائية ،في يكنيك  ،2014كبياف
اجتماع مجمس السمـ كاألمف حكؿ اإلرىاب كالتطرؼ كالعنؼ في أفريقيا ،المنعقد في نيركبي،

كينيا ،في سبتمبر 2014؛
واذ ُن ِّ
ذكر أيضا بنتائج الدكرة الػ 436لمجمس السمـ كاألمف المنعقدة في  23مايك  2014كالدكرة

الػ 469المنعقدة في  25نكفمبر  2014حكؿ محاربة بككك حراـ ،السيما االعتراؼ بالتقدـ
المحرز في عممية تنسيؽ كتضافر الجيكد الرامية إلى محاربة اإلرىاب كالجريمة المنظمة العابرة
لمحدكد الكطنية في إطار مسار نكاكشكط حكؿ تعزيز التعاكف األمني كتفعيؿ المنظكمة األفريقية
لمسمـ كاألمف في منطقة الساحؿ كالصحراء؛

واذ ُنح ِّيي نتائج القمة االستثنائية لرؤساء دكؿ كحككمات لجنة حكض بحيرة تشاد ،التي تضـ
الكاميركف ،كالنيجر ،كنيجيريا ،كتشاد ،كبنيف كالمنعقدة في نيامي ،النيجر ،في 7أكتكبر ،2014

مع التركيز عمى تقييـ الكضع األمني كاالستراتيجية المشتركة الكاجب اعتمادىا فك ار في إطار
محاربة ممارسات المجمكعة اإلرىابية ،بككك حراـ في المنطقة؛
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واذ نعرب عن تضامننا مع الدكؿ األعضاء في لجنة حكض بحيرة تشاد كبنيف في عزميا عمى
تعزيز قدراتيا العممية كاالستخبارية ،ككذلؾ تنسيؽ القكة المشتركة المتعددة الجنسيات في حكض
بحيرة تشاد ،كما تـ التعبير عنو خبلؿ الدكرة العادية السادسة كاألربعيف لرؤساء دكؿ كحككمات
المجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا المنعقدة في  15ديسمبر 2014؛
واذ نوافق عمى التزاـ الدكؿ األعضاء في لجنة حكض بحيرة تشاد كبنيف باعتماد رد مشترؾ
كمنسَّؽ لمكاجية التحديات األمنية التي تسببيا بككك حراـ سكاء في نيجيريا أك عمى مستكل
الدكؿ المجاكرة؛
 .1نوجو نداء إلي جميع الدكؿ األعضاء في االتحاد كالى األطراؼ الفاعمة الدكلية األخرل،
بما في ذلؾ األمـ المتحدة ،لدعـ جيكد البمداف األعضاء في لجنة حكض بحيرة تشاد كبنيف
الرامية إلى كضع إطار مناسب إلدارة العمميات العسكرية العابرة لمحدكد ضد بككك حراـ؛
 .2ندعو الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي ،ال سيما األعضاء األفريقييف في مجمس األمف
لؤلمـ المتحدة ،إلى دعـ اعتماد الق اررات ذات الصمة بمقرر رؤساء دكؿ كحككمات لجنة
حكض بحيرة تشاد بشأف دعـ القكة المشتركة المتعددة الجنسيات لقيادة العمميات العسكرية
العابرة لمحدكد ضد بككك حراـ.
-
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إعالن
خاص يعترف بدور المتطوعين األفريقيين في مكافحة اإليبوال
نحف ،رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي المجتمعيف في دكرتنا العادية الرابعة كالعشريف
في أديس أبابا ،جميكرية إثيكبيا االتحادية الديمقراطية يكمي  30ك 31يناير 2015؛
 .1نعرب عن قمقنا العميق حياؿ تفشي مرض فيركس اإليبكال ،كعدد الكفيات كأثره
االقتصادم كاالجتماعي عمى القارة؛
 .2نعرب أيضا عن قمقنا بشأف التأثير الخاص النتشار مرض فيركس اإليبكال عمى النساء
كاألطفاؿ؛
 .3نعرب عن تقديرنا البالغ لممفكضية كلرئيستيا لمجيكد القيمة المبذكلة لمكاجية أزمة
اإليبكال الخطيرة في منطقة غرب أفريقيا ،كخاصة مبادرة دعـ االتحاد األفريقي لمكافحة
تفشى اإليبكال في غرب أفريقيا ،كما أعقبيا مف نشر لمعديد مف المتطكعيف في القطاع
الصحي مف عدة بمداف أفريقية لمساعدة الدكؿ األعضاء المتضررة مف اإليبكال؛
 .4نالحظ بارتياح حضكر العديد مف المتطكعيف الشباب ،الذيف استجابكا لنداء مفكضية
االتحاد األفريقي لبلنضماـ إلى بعثة دعـ االتحاد األفريقي لمكافحة انتشار اإليبكال في
غرب أفريقيا؛
 .5نالحظ بارتياح أيضا ما قدمتو بعثة دعـ االتحاد األفريقي لمكافحة انتشار اإليبكال في
غرب أفريقيا مف مساىمات أثرت تأثي ار كبي ار في محاربة داء اإليبكال المستمرة ؛
 .6نشيد بشباب القارة الذيف عرضكا حياتيـ لمخطر كاستجابكا لدعكة المفكضية لمتطكعيف
طبييف لمساعدة البمداف المتضررة ،ونعرب ليم عن تقديرنا العميق ؛

)ASSEMBLY/AU/DECL.4 (XXIV
Page 2

 .7نحيى ركح التضحية لدل جميع المينييف الصحييف ،كال سيما أكلئؾ المكجكديف في
ليبيريا كغينيا كسيراليكف كنيجيريا الذيف فقدكا أركاحيـ خبلؿ كفاحيـ ضد مرض فيركس
اإليبكال؛
 .8نطمب مف المفكضية بالتعاكف مع الشركاء كمنظمات المجتمع المدني كضع قاعدة
بيانات لجميع العامميف الصحييف الذيف فقدكا أركاحيـ بيدؼ تكريميـ بعد إعبلف
التخمص مف الكباء؛
 .9نطمب أيضا مف المفكضية كضع آلية لتكريـ جميع متطكعي بعثة دعـ االتحاد األفريقي
لمكافحة انتشار اإليبكال في غرب أفريقيا كالمكظفيف الذيف عممكا بتفاف ؛
 .10نطمب كذلك مف المفكضية تقديـ تقرير مرحمي عف تنفيذ ىذا اإلعبلف خبلؿ دكرتو
العادية السادسة كالعشريف في يناير 2016؛
 .11نقرر أف المؤتمر العالمي حكؿ اإليبكال سينعقد في مبلبك ،غينيا االستكائية في
.2015
-
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إعالن خاص
لمؤتمر حول التدفقات المالية غير المشروعة،
الوثيقة

)ASSEMBLY/AU/17(XXIV

نحن ،رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي المجتمعيف في دكرتنا العادية الرابعة كالعشريف
لمؤتمر االتحاد األفريقي في أديس أبابا ،إثيكبيا ،يكمي  30ك 31يناير 2015؛
إذ نقر بقرار الكزراء رقـ ) 886 (XLIVالذم أنشأ الفريؽ الرفيع المستكل المعني بالتدفقات
المالية غير المشركعة مف أفريقيا؛

واذ يساورنا القمق إزاء تزايد حجـ كنطاؽ التدفقات المالية غير المشركعة مف أفريقيا كخاصة
مف صناعاتنا االستخراجية كمكاردنا الطبيعية ،مما يشكؿ استنزافا لممكارد المطمكبة لتنمية
أفريقيا ،حيث تشير التقديرات إلى أف أفريقيا قد خسرت ما يصؿ إلى  1.8تريميكف دكالر
أمريكي بيف عامي  1970ك 2008كال تزاؿ تخسر أمكاال كثيرة تقدر بحكالي  150مميار دكالر
أمريكي سنكيا جراء التدفقات المالية غير المشركعة أك " ىركب رؤكس األمكاؿ غير المشركعة"
كخاصة مف خبلؿ التيرب مف دفع الضرائب كسكء تسعير التجارة كالخدمات مف قبؿ الشركات
المتعددة الجنسيات؛
واذ ندرك أف مشكمة التدفقات المالية غير المشركعة تتفاقـ بسبب ميكؿ الككاالت الحككمية
لمفساد كانعداـ أك ضعؼ المؤسسات األفريقية سكاء عمى الصعيد الكطني أك القارم في جميع
القطاعات ،كتحديات الحكـ ،كعدـ االستقرار السياسي كالنزاعات ،كضعؼ اإلدارة الضريبية،
كعدـ القدرة عمى رصد ككبح ىذه األنشطة اإلجرامية ،مف بيف أمكر أخرل؛
واذ ندرك الحاجة المتزايدة لتعبئة المكارد المحمية لتحقيؽ رؤانا كأىدافنا اإلنمائية القارية كال سيما
أجندة  2063كالمكقؼ األفريقي المكحد بشأف أجندة التنمية لما بعد  2015حيث يدعك كبلىما
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إلى النمك الشامؿ كالتنمية المستدامة كالتحكؿ الييكمي كاالجتماعي كاالقتصادم ألفريقيا مف
خبلؿ االستخداـ األمثؿ لما نمتمؾ مف مكارد طبيعية؛
واذ نعي أف كمية التدفقات المالية غير المشركعة مف أفريقيا أكبر مف تدفؽ مساعدات التنمية
لما كراء البحار؛
واذ نعرب عن اقتناعنا بأف الحد مف التدفقات المالية غير المشركعة مف خبلؿ جممة أمكر منيا
إضفاء الطابع المؤسسي عمى األنظمة القانكنية كالتنظيمية الحكيمة ،بما في ذلؾ السياسات

المالية التي تمغي السرية المالية كمحاربة الفساد كاقامة ك/أك تعزيز المؤسسات األفريقية كبناء
قدرات الدكؿ األفريقية األعضاء عمى التفاكض عمى العقكد ،كاإلدارة الضريبية كتحديد كاستعادة
المكارد المفقكدة بسبب التدفقات المالية غير المشركعة ،يمكف أف يسيـ إلى حد كبير في إيجاد
مصادر بديمة لتمكيؿ أجندة التنمية ألفريقيا؛
واذ نعرب عن اقتناعنا أيضا بأف كقت النيضة األفريقية قد حاف اآلف كينبغي لمقارة استعادة
ممكية مكاردىا الطبيعية كتبني اإلدارة السميمة كالحكيمة كالحكـ الرشيد كذلؾ بيدؼ ضماف
االستفادة المثمى مف مكاردىا الطبيعية كخاصة القطاعات االستخراجية كالمكارد التعدينية
لؤلجياؿ الحالية كالمستقبمية مع الحد مف اآلثار البيئية كاالقتصادية الكمية السمبية؛
واذ نالحظ ما أبداه الفريؽ الرفيع المستكل المعني بالتدفقات المالية غير المشركعة مف أفريقيا
مف حرص كحجـ العمؿ الذم أنجزه ،بما يشمؿ مشاكرات كاسعة مع مجمكعة مف أصحاب
المصالح في أفريقيا كشركائيا في الكاليات المتحدة األمريكية كأكركبا؛
واذ نقر بتقرير الفريؽ الرفيع المستكل كنأخذ عمما بنتائجو ا كتكصياتو ؛
كاذ نعرب عف امتنانا لفخامة الرئيس السيد تابك إمبيكي ،الرئيس السابؽ لجميكرية جنكب أفريقيا
كأعضاء الفريؽ الرفيع المستكل عمى التقرير الدقيؽ كالشامؿ الذم تـ إعداده؛
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واذ نعرب كذلك عن امتنانا لمحككمات كالمنظمات األفريقية كشركاء أفريقيا كككاالت التنمية
عمى الدعـ القكم المقدـ لعمؿ الفريؽ؛
فإننا بموجب ىذا اإلعالن:
.1

نجيز نتائج كتكصيات الفريؽ الرفيع المستكل المعني بالتدفقات المالية غير المشركعة
مف أفريقيا؛

.2

نعمن التزامنا بإنياء التدفقات المالية غير المشركعة كالمزمنة مف أفريقيا كالتي تشكؿ

.3

نعقد العزم عمى تحديد جميع المكارد المالية المفقكدة نتيجة ىركب رؤكس األمكاؿ غير

كبير لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية المستدامة في قارتنا؛
عائقا ا

المشركعة كالتدفقات المالية غير المشركعة كاعادتيا إلى أفريقيا لتمكيؿ أجندة التنمية في
القارة .كفي ىذا الصدد ،نوجو مفكضية االتحاد األفريقي ،بدعـ مف الدكؿ األعضاء ،إلى
شف حممة دبمكماسية كاعبلمية إلعادة األصكؿ المتدفقة بصكرة غير مشركعة؛
.4

نعمن كذلك التزامنا ب اعتماد كتنفيذ نتائج كتكصيات الفريؽ الرفيع المستكل المعني
بالتدفقات المالية غير المشركعة مف أفريقيا كنطمب ،في ىذا الصدد ،مف المفكضية ،

بالتعاكف مع المجنة االقتصادية ألفريقيا كالبنؾ األفريقي لمتنمية كالمجمكعات االقتصادية
اإلقميمية ،متابعة تنف يذ التكصيات الكاردة في تقرير الفريؽ الرفيع المستكل كتقديـ تقارير
مرحمية عف اإلنجازات إلى المؤتمر عمى أساس سنكم؛

.5

ندعو المجتمع الدكلي إلى اعتماد كتنفيذ نتائج كتكصيات الفريؽ الرفيع المستكل المعني
بالتدفقات المالية غير المشركعة مف أفريقيا؛
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.6

نوجو المفكضية كالمجنة االقتصادية ألفريقيا كالبنؾ األفريقي لمتنمية إلى نشر نتائج
كتكصيات الفريؽ كاجراء المزيد مف أنشطة البحث كتنمية القدرات في ىذا الصدد داخؿ
القارة كعمى المستكل العالمي؛

.7

نطمب مكاصمة الرئيس فخامة السيد تابك إمبيكي ،الرئيس السابؽ لجميكرية جنكب أفريقيا

كرئيس الفريؽ أعماؿ الدعكة لنشر نتائج الفريؽ كحشد الدعـ مف تحالؼ كاسع مف
الشركاء بما في ذلؾ المجتمع المدني كالقطاع الخاص لتنفيذ تكصيات الفريؽ؛
.8

نطمب كذلك مف المفكضية كالمجنة االقتصادية ألفريقيا كالبنؾ األفريقي لمتنمية كالمؤسسة
األفريقية لبناء القدرات كالشركاء اإلنمائييف اآلخريف بناء قدرات الدكؿ األعضاء في
االتحاد األفريقي كمؤسساتو كال سيما في مجاؿ التفاكض عمى العقكد ،كادارة الضرائب،
كاألطر كالسياسات التنظيمية كالقانكنية ،كغسؿ األمكاؿ ،كاسترداد األصكؿ كارجاعيا إلى
الكطف ،كادارة المكارد مف أجؿ اإلدارة والحوكمة الفعالة كالمثمى لمكاردنا الطبيعية؛

.9

نؤكد عمى ضركرة إيبلء العناية البلزمة لمتدفقات المالية غير المشركعة كآثارىا عمى
تعبئة المكارد المحمية بحمكؿ المؤتمر الدكلي حكؿ تمكيؿ التنمية ،كفي ىذا الصدد ،نشدد

عمى الحاجة إلى تعاكف دكلي قكم لمعالجة المشكمة.
-
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إعالن
حول العمالة والقضاء

عمى الفقر والتنمية الشاممة في أفريقيا،
الوثيقةASSEMBLY/AU/20(XXIV) ،

إن المؤتمر:
إذ يشير إلى أىداؼ القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي كرؤيتو كرسالتو ،كالمكقؼ األفريقي
المكحد حكؿ أجندة ما بعد  2015كأجندة 2063؛
واذ يشير إلى جميع اإلعبلنات كالمقررات كالمبادئ التكجييية لمسياسات ذات الصمة التي
اعتمدناىا في مجاؿ القضاء عمى الفقر كالتنمية االجتماعية كاالقتصادية منذ  2004في كثائؽ

خاصة مثؿ إطار سياسة اليجرة ألفريقيا ( ،)2006كاطار السياسة االجتماعية ألفريقيا
( )2008سياسة إعادة اإلعمار كالتنمية في فترة ما بعد النزاع ()2006؛ خطة عمؿ عقد
الشباب األفريقي 2018 – 2009؛ عقد المرأة األفريقية 2020- 2010؛ الميثاؽ األفريقي
لئلحصاء ،أجندة اإلنتاجية ألفريقيا ()2010؛ إعبلف ياكندم حكؿ الحماية االجتماعية
() 2010؛ خطة الحماية االجتماعية لبلقتصاد غير الرسمي كالعامميف الريفييف ()2011؛
إعبلف مبلبك حكؿ تكفير العمالة لتعجيؿ النيكض بالشباب كتمكينيـ ()2011؛ خطة عمؿ
التنمية الصناعية في أفريقيا؛ إطار مكاءمة كتنسيؽ معمكمات األسكاؽ ()2012؛
واذ يقر بأنو خبلؿ العقديف األخيريف ،سجمت أفريقيا معدالت نمك مستدامة كعالية لـ تتجسد في
تكفير فرص الع مؿ بنفس النسبة ،كمف ثـ لـ تساىـ بشكؿ جكىرم في الحد مف البطالة كالعمالة
الناقصة كالفقر؛
واذ يقر بأف االلتزاـ السياسي الرفيع المستكل في بعض البمداف ،إضافة إلى تزايد التزاـ الشركاء
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الدكلييف كالشركاء االجتماعييف كغيرىـ مف الجيات الفاعمة غير الحككمية ،أدل إلى إحراز تقدـ
ىاـ في تنفيذ أجندة كاجادكجك لعاـ  2004بينما يقر بالضركرة الحتمية لبلرتقاء بالقيادة كااللتزاـ
السياسييف؛
واذ يؤكد أف القطاع الخاص يشكؿ محركا لتكفير فرص العمؿ كالثركة ،واذ يعي بأف االستثمار
اإلنتاجي ،الشركات المتناىية الصغر كالصغيرة كالمتكسطة الحجـ ،القطاع الريفي كاالقتصاد

االجتماعي تشكؿ مصد ار رئيسا لتكفير فرص العمؿ؛
واذ يالحظ م القمق ارتفاع مستكل العمالة الناقصة الييكمية المقركنة بتغطية محدكدة في مجاؿ
الحماية االجتماعية ،تدني اإلنتاجية كالقدرات المدرة لمدخؿ ،سكء ظركؼ الصحة كالسبلمة

المينية التي تؤثر بشكؿ خاص عمى المرأة كالشباب في االقتصاد غير الرسمي كالقطاعات
الريفية ،كأشد الفئات ضعفا  ،كالمصابيف بفيركس نقص المناعة البشرية/اإليدز كالمعكقيف؛
عد مف العكامؿ
واذ يالحظ م القمق أف المستكيات العالية لمبطالة كالعمالة الناقصة كالفقر تُ ّ
الرئيسية التي تغذم النزاعات كاالضطرابات المدنية في القارة؛
واذ يالحظ م القمق عدـ كفاية اإلجراءات القانكنية كالسياسات المبلئمة الكفيمة بحماية العامميف
مف أشكاؿ العمؿ غير المقبكلة كفقا لمكثائؽ القانكنية ذات الصمة لتعزيز المبادئ كالحقكؽ
األساسية؛
واذ يالحظ م القمق التمييز ضد المرأة ككذلؾ عدـ مبلءمة الترتيبات القانكنية كالمؤسسية التي
تخص عمميا كمسؤكلياتيا في الحياة؛
بينما يقدر زيادة مشاركتيا في سكؽ العمؿ؛
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واذ يالحظ م القمق عدـ كفاية تخصيص مكارد الميزانية الداخمية بشكؿ مبلئـ لتنفيذ اإلعبلف
كخطة العمؿ حكؿ العمالة كالقضاء عمى الفقر كالتنمية الشاممة؛
واذ يعي بأف تسارع كتيرة انتشار ىجرة األيدم العاممة داخؿ أفريقيا يساىـ في التنمية كالقضاء
عمى الفقر؛

واذ يعي بأىمية إضافة القيمة إلى المكارد الطبيعة كالبشرية التي تزخر بيا القارة ،كالتي تتيح
فرص التنمية المستدامة؛
بعد االطالع عمى تقييـ تنفيذ إعبلف كخطة العمؿ كاجادكجك حكؿ العمالة كالتخفيؼ مف حدة
الفقر لعاـ  ،2004كبعد استخبلص الدركس؛
يعمن بموجب ىذا اإلعالن أننا:
 .1نؤكد مجددا تصميمنا عمى كضع تكفير كظائؼ العمؿ كيدؼ صريح كمركزم لسياساتنا
االقتصادية كاالجتماعية عمى األصعدة الكطنية كاإلقميمية كالقارية بغية تحسيف ظركؼ

معيشة شعكبنا؛
 .2نؤكد مجددا تصميمنا عمى الحد مف البطالة في بمداننا ،بطالة الشباب كالمرأة عمى كجو
الخصكص ،بنسبة اثنيف في المائة ( )2%عمى األقؿ سنكيا خبلؿ العقد القادـ؛ ككذلؾ
عمى تخفيض المعدالت العالية لمعمالة الناقصة إلى النصؼ خبلؿ العقد القادـ؛
 .3نؤكد مجددا استعدادنا لمتعجيؿ بإحداث تحكؿ لبلقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد
رسمي ،كتطكير العمؿ البلئؽ في جميع قطاعات األنشطة االقتصادية؛

 .4نؤكد مجددا تصميمنا عمى تكثيؼ تعاكننا اإلقميمي مف أجؿ ضماف ىجرة َسمِسة لؤليدم
العاممة في القارة ،بما في ذلؾ التنفيذ الفعاؿ لمعاىداتنا كمكاثيقنا كبركتكككالتنا كغيرىا مف
كثائؽ السياسة ذات الصمة ،بيدؼ ضماف حرية تنقؿ األشخاص كالعامميف مع مكافحة
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آثاره السمبية عمى االتجار بالبشر؛ نؤكد مجددا أيضا تصميمنا عمى تطكير تعاكننا مع
بقية أقاليـ العالـ مف أجؿ إدارة أفضؿ كأكثر تجاكبا مع تدفقات ىجرة األيدم العاممة بما
يعكد بفكائد إنمائية عمى جميع األطراؼ مع التشديد عمى أىمية الحماية الكافية لحقكؽ
العامميف المياجريف كأسرىـ؛
 .5وأخيرا ،نؤكد مجددا تصميمنا عمى إنياء التحديات المتمثمة في المستكيات العالية
لمبطالة كالعمالة الناقصة كالفقر ،خصكصا لدل الشباب كالمرأة ،خبلؿ العقد القادـ ،مف
خبلؿ تنفيذ سريع ،قابؿ لمقياس كمزكد بالمكارد الكافية لممجاالت ذات األكلكية الرئيسية
التالية:
أ) القيادة السياسية ،المساءلة كالحكـ الرشيد؛
ب) عمالة الشباب كالمرأة؛
ج) الحماية االجتماعية كاإلنتاجية مف أجؿ نمك مستداـ كشامؿ؛
د) مؤسسات لسكؽ العمؿ تؤدم كظائفيا عمى أحسف كجو كتككف شاممة لمجميع
ق) ىجرة األيدم العاممة كالتكامؿ االقتصادم اإلقميمي
ك) الشراكة كتعبئة المكارد.
ليذا الغرض ،نتعيد بما يمي:

 .6إجراء إصبلحات عمى األصعدة الكطنية كاإلقميمية كالقارية إلزالة القيكد الييكمية بيدؼ
تحسيف الحكـ ،كخصكصا مكافحة الفساد ،تحسيف نظـ التدريب الميني كالتعميـ الفني،
كالتعجيؿ بكتيرة إنشاء شركات مستدامة؛
 .7اتخاذ إجراءات عاجمة لتحسيف مستكل شمكلية النمك كاإلنتاجية كالقدرة التنافسية
القتصاداتنا ،مع استيداؼ الشركات الصغيرة كالمتكسطة كالشركات المتناىية الصغر في
االقتصاد غير الرسمي كفي القطاع الريفي؛
 .8تعزيز وتطوير إدارة مؤسسات سكؽ العمؿ؛ وتمكين الجماعات المحمية لممشاركة بفعالية
في الحكـ المحمي ،بما في ذلؾ تنظيـ مشاريع األعماؿ عمى الصعيد المحمي؛

)ASSEMBLY/AU/DECL.6 (XXIV
Page 5

 .9تنفيذ الكثائؽ األفريقية كالدكلية ذات الصمة لحماية جميع األشخاص في عبلقاتيـ مع
سكؽ العمؿ؛ كضمان تكافؤ الفرص كظركؼ العمؿ لمجميع ،خصكصا الفئات
المستضعفة كالميمشة؛

 .10تسييل ىجرة األيدم العاممة الفعالة كالمنتجة ،كحرية تنقؿ العامميف لتعزيز التكامؿ
كالتعاكف االقتصادييف اإلقميمييف؛
 .11زيادة مكارد الميزانيات المخصصة لتمكيؿ سياسات العمالة بدرجة كبيرة كمبلئمة،
ككضع العمالة ضمف أكلكياتنا اإلنمائية مع الشركاء الدكلييف بالركح الصادقة إلعبلف
أكر؛
باريس كنداء ا
 .12الوفاء بااللتزامات الكاردة في ىذا اإلعبلف كخطة عممو كآلياتو لممتابعة ،ككذلؾ اعتماد
ما يمي لمتنفيذ( :أ) إدارة ىجرة األيدم العاممة لمتنمية كالتكامؿ؛ (ب) إطار الشراكات
بيف القطاعيف العاـ كالخاص لتكفير فرص العمؿ كتحقيؽ النمك المستداـ ،كما ىك مرفؽ
طيو؛
ليذا الغرض ،فإننا:
 .13ندرج تكفير العمالة ،الحماية االجتماعية كالضماف االجتماعي ،اإلدماج االجتماعي
كالقضاء عمى الفقر باعتبارىا مؤشرات في اآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف
كفي أطر تبلقي االقتصادات الكمية لممجمكعات االقتصادية اإلقميمية؛
 .14نطمب مف المفكضية  ،بالتعاكف مع البنؾ األفريقي لمتنمية ،منظمة العمؿ الدكلية ،لجنة
األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا ،برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ،كغيرىا مف الشركاء

كضع برنامج ذم أكلكية لخمس سنكات بغية ضماف تنفيذ اإلعبلف
الدكلييف الرئيسييف،
َ
كخطة عممو كآليتو لممتابعة ،إستراتيجية إدارة ىجرة األيدم العاممة مع الشركاء الدكلييف
كاطار الشركات بيف القطاعيف العاـ كالخاص لتكفير فرص العمؿ كالتنمية الشاممة؛
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 .15نطمب مف المفكضية  ،بالتعاكف مع البنؾ األفريقي لمتنمية كغيره مف الشركاء
اإلنمائييف ،النظر في إمكانية إنشاء صندكؽ لمعمالة كالتماسؾ االجتماعي باعتباره آلية
تمكيؿ لئلعبلف كخطة عممو؛
 .16نشج األمـ المتحدة ،المؤسسات المالية الدكلية ،المؤسسات الثنائية كالمتعددة األطراؼ
كا لبنكؾ اإلنمائية اإلقميمية كالقارية ،عمى اعتماد سياسات متسقة مع ىذا اإلعبلف كخطة
عممو ،بما في ذلؾ إطار األمـ المتحدة لممساعدة اإلنمائية كعمميات البرامج القطرية
لمعمؿ البلئؽ عمى الصعيد القطرم.
-
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إعالن
حول تنظيم منتدى كرانس مونتانا في مدينة الداخمة المحتمة ،بالصحراء الغربية ()1
نحن ،رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي ،المجتمعيف في دكرتنا العادية الرابعة كالعشريف
لمؤتمر االتحاد األفريقي في أديس أبابا ،إثيكبيا ،يكمي  30ك 31يناير 2015؛
إذ نحيط عمما بتكصية المجمس التنفيذم بإصدار إعبلف حكؿ تنظيـ منتدل كرانس مكنتانا في

مدينة الداخمة المحتمة (الصحراء الغربية) المزمع عقده مف  14-12مارس .2015

واذ نستحضر جميع المقررات كالق اررات التي اعتمدتيا منظمة الكحدة األفريقية/االتحاد األفريقي
كاألمـ المتحدة حكؿ الكضع في الصحراء الغربية؛
واذ نأخذ في االعتبار الجيكد المبذكلة مف قبؿ األمـ المتحدة كاالتحاد االفريقي لتحقيؽ حؿ
عادؿ كدائـ لقضية الصحراء الغربية كفقا لميثاؽ األمـ المتحدة كلقرارىا رقـ  1514المعتمد في
 1960كالمرتبط بتصفية االستعمار؛
فإننا بموجب ىذا :
 .1نؤكدمجددا المقرر رقـ

) EX.CL/Dec.758(XXIIالذي اعتمده

مؤتمر االتحاد كالذم "يطمب

مف المفكضية اتخاذ كؿ التدابير البلزمة لتنظيـ استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء
الغربية امتثاال لمقررات منظمة الكحدة األفريقية/االتحاد األفريقي كق اررات األمـ المتحدة
ذات الصمة" كلمقرر مؤتمر االتحاد رقـ )) ،(ASSEMBLY/AU/DEC.536(XXIIIالمعتمد
مف قبؿ دكرتو العادية الثالثة كالعشريف المنعقدة بماالبك في يكنيك 2014؛
 .2نعبر عن دعمنا لمجيكد التي بذلتيا رئيسة مفكضية االتحاد األفريقي كالمبعكث الخاص
لبلتحاد األفريقي ،رئيس مكزمبيؽ السابؽ  ،فخامة السيد جكاكيـ شيسانك ،بالتنسيؽ
كالتكامؿ مع الجيكد المبذكلة مف قبؿ المبعكث الشخصي لؤلميف العاـ لؤلمـ المتحدة
لمصحراء الغربية ،سعادة السفير كريستكفر ركس.
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 .3نعتبر أف تنظيـ أم مؤتمر دكلي في الظركؼ الراىنة في الصحراء الغربية أمر مناقض
لمجيكد المبذكلة مف قبؿ المجتمع الدكلي لحؿ النزاع في الصحراء الغربية ،كيمكف فقط
أف يتسبب في خمؽ جك مف المكاجية في اإلقميـ ؛
 .4نحث المنظمة السكيسرية الدكلية "كرانس مكنتانا" كجميع المنظميف اآلخريف عمى إلغاء
االجتماع المقرر تنظيمو في مدينة الداخمة المحتمة (الصحراء الغربية) ،حيث إنو يشكؿ
انتياكا خطي ار لمقانكف الدكلي.
 .5ندعو الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي كالمجتمع المدني األفريقي كجميع المنظمات
إلى عدـ المشاركة في ىذا المنتدل ،المقرر مف  12إلى  14مارس  2015في مدينة
الداخمة المحتمة (الصحراء الغربية)؛
 .6نطمب مف المفكضية اتخاذ جميع التدابير الضركرية لضماف متابعة ىذا اإلعبلف.
( )1تحفظات بكركندم ،جزر القمر ،ككت ديفكار ،الجابكف ،غينيا كالسنغاؿ
-

الق ار ارن
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قرار

بشأن إلغاء ديون البمدان المتضررة من مرض فيروس اإليبوال
نحن ،رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي المجتمعيف في دكرتنا العادية الرابعة كالعشريف في
أديس أبابا ،إثيكبيا يكمي  30ك 31يناير 2015؛

تيدد العالـ بأسره كأفريقيا عمى كجو
نقر بأف فيركس اإليبكال قضية صحة عامة عالمية ّ
إذ ّ
الخصكص نظ ار آلثاره كعكاقبو البشرية عمى التكقعات االجتماعية كاالقتصادية لمقارة ،ال سيما
بالنسبة لمبمداف الثبلثة المتضررة منو مباشرة كىي :غينيا كليبيريا كسيراليكف؛
واذ نأخذ في االعتبار األثر السمبي لمكباء عمى األنشطة االقتصادية كاالستثمار األجنبي
المباشر كتدفقات االستثمار كعائدات السياحة كعائدات الصادرات كاإليرادات الضريبية كاستقرار
االقتصاد الكمي؛
أف آليات الديكف تش ّكؿ عائقا أماـ تحقيؽ أجندة التنمية لما بعد  2015كىك
 .1ندرك ّ
اليدؼ الذم تـ تحديده في مكقفنا األفريقي المكحد مف بناء قارة ديمقراطية مزدىرة تنعـ
بالسبلـ كيككف النمك فييا شامبل كمستداما لمصمحة شعكبيا؛
 .2نعرب عن عميؽ تضامننا مع حككمات كشعكب البمداف المتضررة بيذا الكباء بشدة في
ضكء تدىكر ظركفيا االقتصادية كالمالية كاالجتماعية؛
 .3نكرر نداءنا المكجو لمدائنيف الثنائييف كالمتعددم األطراؼ مف أجؿ اإللغاء الكامؿ كغير
المشركط لمديكف الخارجية التي تعيؽ تقدـ البمداف المتضررة نحك تحقيؽ مسار النمك
الشامؿ كالمستداـ دعما لمتعبير الفعاؿ عف حقكؽ اإلنساف ،ال سيما الجكانب االقتصادية
كاالجتماعية كالثقافية لشعكب ىذه البمداف؛
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 .4نحث المفكضية عمى العمؿ  ،بشكؿ كثيؽ مع البمداف المعنية ،إلجراء تقييـ شامؿ
لديكنيا الخارجية لتقدير المبمغ كتحديد الدائنيف؛
 .5نحث المفكضية أيضا عمى إنشاء مجمكعة اتصاؿ رفيعة المستكل تضـ الدكؿ األعضاء
كالمفكضية كالبنؾ األفريقي لمتنمية كلجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا ،كالعمؿ
بشكؿ كثيؽ مع الدائنيف لمتفاكض عمى شركط إلغاء ديكف البمداف المتضررة؛
 .6نطمب مف مجمكعة االتصاؿ الرفيعة المستكل تقديـ تقريرىا إلى دكرتنا العادية الخامسة
كالعشريف؛
نقرر إبقاء ىذه المسألة قيد النظر.
ّ .7

-
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قرار
بشأن التطورات األخيرة في العالقات

بين كوبا والواليات المتحدة األمريكية

 .1نرحب بالقرار التاريخي المتخذ إلعادة إقامة العبلقات الدبمكماسية بيف حككمتي جميكرية
ككبا كالكاليات المتحدة األمريكية؛
 .2ندعو إلى رفع الحصار االقتصادم كالتجارم كالمالي الطكيؿ األمد كغير المبرر
المفركض عمى ككبا ؛

 .3نحث أيضا رئيس الكاليات المتحدة عمى اتخاذ جميع التدابير البلزمة ،ضمف صبلحياتو
التنفيذية الكاسعة ،لمعالجة كؿ القضايا العالقة كالمرتبطة بالحظر.
-

SC 14041

مؤتمر االتحاد
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االلتزام الرسمي لمدول األعضاء في االتحاد األفريقي بتنفيذ

مقرر ياموسوكرو بشأن إنشاء سوق موحدة لمنقل الجوي في
أفريقيا بحمول 2117
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االلتزام الرسمي لمدول األعضاء في االتحاد األفريقي بتنفيذ مقرر ياموسوكرو
بشأن إنشاء سوق موحدة لمنقل الجوي في أفريقيا بحمول 2117

نحن ،رؤساء دول وحكومات الدول األعضاء في االتحاد األفريقي المجتمعين في أديس أبابا،
إثيوبيا ،في يناير  2115لمتداول بشأن إنشاء سوق موحدة لمنقل الجوي وااللتزام بطرق متابعة
وتسري تنفيذىا،
إذ نض في االعتبار القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي الصادر في  11يكليك  2000في لكمي،
تكجك ،كال سيما المكاد  14ك 15ك 16التي عيدت إلى مفكضية االتحاد األفريقي بميمة تنسيؽ

قطاعات النقؿ كاالتصاالت كالسياحة؛

واذ نض في االعتبار كذلك المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية األفريقية (معاىدة أبكجا) كال سيما
المادة  61المتعمقة بإدماج النقؿ الجكم كالمادة  10المتعمقة بسمطة رؤساء الدكؿ كالحككمات
العتماد المقررات.

واذ ندرك أىمية ىدؼ إعبلف يامكسككرك حكؿ السياسة األفريقية الجديدة لمطيراف المدني ،التي تـ
اعتمادىا في  7أكتكبر  1988كالتي كاف ىدفيا األساسي تييئة بيئة مكاتية لتطكير خدمات المبلحة
الجكية بيف البمداف األفريقية كعمى المستكل الدكلي

واذ نشير إلى مقرر المجمس التنفيذم بشأف تنفيذ مقرر يامكسككرك المتعمؽ بتحرير الكصكؿ إلى
أسكاؽ النقؿ الجكم في أفريقيا (مقرر يامكسككرك) المعتمد بمكجب مقرر المجمس رقـ
)(LXX11

المقرر

CM/2178

الصادر في  8يكليك  2000عمى نحك ما أجازه مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات بمكجب

)AHG/OAU/AEC/Dec.1 (IV

الصادر في  12يكليك  2000في لكمي ،تكجك ،الذم دخؿ

حيز التنفيذ في  12أغسطس  2000كالذم يدعك إلى التنفيذ الكامؿ لمقرر يامكسككرك في غضكف
عاميف بحمكؿ عاـ .2002

واذ نشير إلى اجتماع الكزراء األفريقييف المسؤكليف عف النقؿ الجكم المنعقد في صف سيتي ،جنكب
أفريقيا ،يكمي  18ك 19مايك  2005الذم أعرب عف انشغاالت خطيرة إزاء التأخير في تنفيذ المقرر

كأحاط عمما بالتقدـ الذم أحرزتو بعض الدكؿ في ىذا الصدد كدعا إلى اتخاذ تدابير كفيمة بالتنفيذ
الفعاؿ بما في ذلؾ إنشاء الككالة التنفيذية لمنقؿ الجكم في أفريقيا المنصكص عمييا في مقرر
يامكسككرك تحت رعاية االتحاد األفريقي.
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واذ نعرب عن احترامنا لممقرر

)Decision /AU/Dec.394 (XVIII

الصادر عف رؤساء الدكؿ

كالحككمات خبلؿ دكرتو العادية الثامنة عشرة الػ 18المنعقدة في أديس أبابا ،إثيكبيا ،يكمي  29ك30
يناير  2012بشأف تعزيز التجارة البينية األفريقية كالتعجيؿ بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية.

واذ نض في االعتبار مقرر المجمس التنفيذم ( EX.CL/Dec.821(XXVالصادر في  26يكنيك
، 2014الذم كضع تنفيذ مقرر يامكسككرك بشأف تحرير أسكاؽ النقؿ في أفريقيا كعمى كجو
الخصكص إنشاء سكؽ مكحدة لمنقؿ الجكم في أفريقيا في سياؽ أجندة  2063األفريقية.

واذ نقر بنتائج االجتماع األفريقي حكؿ النقؿ الجكم الذم اشترؾ في تنظيمو مفكضية االتحاد األفريقي
المجنة األفريقية لمطيراف المدني كرابطة شركات الطيراف األفريقية في نيركبي مف  29إلى  31أكتكبر
 2014كالذم أجاز النصكص التنظيمية كالمؤسسية لتنفيذ مقرر يامكسككرك كأقر بمكافقة المجمس
التنفيذم عمييا بمكجب المقرر

)EX.CL/DRAFT/DEC.9(XXVI

كاذ نقر بمكافقة

الصادر في  28يناير .2015

واذ نض في االعتبار عكلمة االقتصاد العالمي كالحاجة إلى تييئة بيئة مكاتية لتطكير كتكفير
خدمات آمنة كمكثكؽ بيا كيسيرة التكمفة لمنقؿ الجكم ،كالبلزمة لحرية تنقؿ األشخاص كالسمع
كالخدمات في أفريقيا؛
واذ نأخذ بعين االعتبار أىمية تعزيز التعاكف بيف شركات الطيراف األفريقية مف أجؿ تحفيز
تطكير النقؿ الجكم األفريقي البيني كالحاجة إلى تحسيف نكعية الخدمات لممستيمكيف مف خبلؿ
التحرير الكامؿ ألسكاؽ النقؿ الجكم األفريقية؛
واذ ندرك ضركرة اتخاذ تدابير إلنشاء سكؽ طيراف أفريقية بينية حرة فيما يخص السكؽ األفريقية
المكحدة لمنقؿ الجكم؛

واذ نعرب عن اقتناعنا بأنو ،نظ ار لممستكيات المختمفة لتطكر النقؿ الجكم في أفريقيا ،مف
الضركرم إقرار بياف بريتكريا الصادر عف فريؽ العمؿ الكزارم المعني بالنقؿ الجكم في 21
يناير ، 2015الذم سيؤدم إلى فضاء قارم مفتكح بالكامؿ لمعمميات األفريقية البينية مف قبؿ
شركات الطيراف األفريقية في يناير 2017؛
واذ نعرب عن تصميمنا عمى تسريع تنفيذ مقرر يامكسككرك بشأف تحرير أسكاؽ النقؿ الجكم في
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أفريقيا؛
واذ ندرك االلتزاـ القكم الذم قد أظيرتو عدد مف الدكؿ األعضاء في قيادة عممية تحرير أسكاؽ
النقؿ الجكم في جميع أنحاء القارة كتشجيع اآلخريف عمى الحذك حذكىا.
فإننا بمكجب ذلؾ،
 .1نعبر عف التزامنا بالتنفيذ الفكرم لمقرر يامكسككرك نحك إنشاء سكؽ أفريقية مكحدة لمنقؿ
الجكم كفتح أسكاقنا لمنقؿ الجكم أماـ بعضنا بعضان.

 .2نعيد إلى مفكضية االتحاد األفريقي بميمة تنسيؽ كتسييؿ عممية تفعيؿ سكؽ النقؿ
الجكم المكحدة في أفريقيا؛ كتقديـ تقرير بيذا الشأف إلى مؤتمر كزراء النقؿ.
 .3كضع األطر التنظيمية لتسريع تنفيذ السكؽ األفريقية المكحدة لمنقؿ الجكم ،كاشراؾ جميع
المؤسسات المتخصصة في قطاع الطيراف لدعـ الدكؿ األعضاء في ىذه العممية.
 .4تقديـ تقرير إلى االتحاد عف التقدـ المحرز في تنفيذ كتفعيؿ السكؽ األفريقية المكحدة
لمنقؿ الجكم.
تعمف الدكؿ األعضاء التالية التزاميا الرسمي بالتنفيذ الفكرم لمقرر يامكسككرك بشأف إنشاء
سكؽ أفريقية مكحدة لمنقؿ الجكم بحمكؿ عاـ  .2017كستتشكؿ ىذه الدكؿ األعضاء ضمف
فريؽ عمؿ عمى المستكل الكزارم مف أجؿ تحقيؽ ىدفو كيظؿ مفتكحا لمدكؿ التي ستنضـ
الحقا.
قائمة البمداف:
 -1بنيف
 -2الرأس الخضر
 -3جميكرية الككنغك
 -4ككت ديفكار
 -5مصر
 -6إثيكبيا
 -7كينيا
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 -8نيجيريا
 -9ركاندا
 -10جنكب أفريقيا
 -11زيمبابكم
-

