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 القمة االستثنائية الحادية عشر لالتحاد االفريقي: ملخص القرارات الرئيسية

 

عقددددلد اةددددلورة اال ددددديةاعشر اةماداددددر ع دددد  ةق ددددر االتمدددداد  2018نسسسس فم ر : 18أديسسسسا أبابسسسساا   ي بيسسسسا 

فدددا اةةدددد ة ل األف اقدددال اةددددا رىدددصد عادددس ا لدددالد اة ر قدددا ةالتمددداد األف اقدددال فدددا  داددد    ا دددا 

ندددبف    ل  7-5ةجةدددر اة  يادددش  اةدددلاع ش  مددد    اجد دددا . و دددل د اةق دددر 2018ندددبف     18إةدددس  5مددد  

ندددبف   . وعقدددل اعادددس جهدددا  الت دددا   15إةدددس  14اعق هدددا اجد دددا  اة جاددد  اةدةةشددد م فدددا اةةدددد ة مددد  

 . 2018نبف     18إةس  17اةق ار فا االتماد األف اقا ل مرت   االتماد ل اجد اعه م  

 

 .فش ا ااا ما ص ةاق اراد اةدا ات  د   أن اةقضااا اة عشقشر 

 

 هيكلية ومحافظ القيادة العليا لمف ضية االتحاد األفريقي .1

 : ق ر اة رت  

 

(  عضدددال عادددس 8 ن اددددأةل اةهشادددي اةجلادددل ة ةبددددشر االتمددداد األف اقدددا مددد    انشدددر   .أ 

 ( مةبدش 6اةةمب اةداةا: اة عش  وناعب اة عش  و در  

 

 :تابن ممافظ اة ةبدش  عاس اةةمب اةداةا ن  .ب 

 .اةصراعر واةدة شر اة اةشر واالقدصاد األ رق واة شئر اة قدلامر (1

 اةدة شر االقدصادار ل اةدجارة واةصةاعر واةدعلا   (2

 .اةدعاشم واةعابم واةداةبةبجشا واال داار (3

 اة ةشر اةدمدشر واةطاقر (4

 .م واألم واةقااة رون اةقشا شر  (5

 . اة رون ا نقانشر واةدة شر االجد اعشر اةصمر ل (6

 

 دددارار اة ةعدددبل فدددا نهاادددر اةةدددد ة اةماةشدددر  ةا ةبددددشرهشادددي اةقشدددادة اةعاشدددا اادددبن  ن  .ج 

 . 2021فا عام  ةا ةبدشر

 

 اختيار القيادة العليا للمف ضية  .2

 

 ق ر مرت   االتماد  ن تبجه اة  ادئ اة عشقشر اةداةشر ع اشر اخدشار اةقشادة اةعاشا ةا ةبدشر: 

 اةد يشي ا قاش ا اةعادل واةداافر  ش  اةجةقش .  .  
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ع اشدددر تةددداوب ا اددد  اةدة دددر  هدددا داخدددي االقددداةشم وفش دددا  شةهدددا ت عدددا  ةاد تشدددب األ جدددلم  .ب 

 ا نجاشصم ةاي مةصب قشادم رفشع اة قدبى.

 .وا د قال  فضي اة باهب فا  ف اقشاج ب  .ج 

 .ومقئبةرقشادة وإدارة فعاةر  .د 

 .ع اشر اخدشار شةافر وم ةشر عاس اةجلارة .ه 

اط ددم م ددل  اةدةدداوب  دددش  اةجةقددش  عاددس وفدداعل رعدددش  اة ةبدددشر وناعددب اةددد عش ل  .و 

اددددبن ناعددددب اةدددد عش   نيددددس ل واةعادددد  تاةدأىددددل مدددد   ندددده إ ا ىددددان اةدددد عش   ىدددد ا  ل 

  اةعا 

 وعاددددس مقددددب اةجددددة  (  صددددبرة مدقدددداوار 6اة ةبدددددش  اةقدددد   تددددب   وفدددداعل  .  

 .وناعب اة عش اة ةبدشر األقاةشم اةيال ر غش  اة  يار عاس مقدبى رعش  

 و ناعدددب  رعدددش  اة ةبددددشرة ةصدددب  هام شدددمش تدددم اند دددابال اجدددب  ةا ةدددايم اةددددا  .د 

 اة عش   ن تابن مرهار ةاةظ  فا وفاعل اة ةبدش  اةقدر اة د قشر.

 

( 5مدددد  خ قددددر  اةاجةددددر دددددأةل تل  ن ددددأ مددددرت   االتمدددداد ةجةددددر مدددد  اة  صددددشاد االف اقشددددر اة ددددار ة

اقشددددادة اةعاشددددا ة االخدشددددار االوةددددا ةا  شددددمش  ةإلشدددد اى عاددددسعدددد  ىددددي اقاددددشم ل ش صددددشاد ل وا ددددل 

 .ةا ةبدشر

 

 انتخاب رئيا ونائب رئيا مف ضية االتحاد األفريقي .3

 

مددد  اةةظدددام اةدددلاخاا ة دددرت   االتمددداد  38تعدددلاي اة دددادة  قددد ر مدددرت   االتمدددادل مددد   دددش   مدددبر  خددد ىل

 االف اقا ل واةدا تدعام  اند اب رعش  اة ةبدشر وناعب اة عش  ل ةشص ح نصها ى ا ااا:

 

اةد دددب مدددرت   االتمددداد رعدددش  اة ةبددددشر وناع ددده  ددداالقد ا  اةقددد م و أغا شدددر  ايدددا  .أ 

 اةلول األعضال اة رهار ةادصبا .

 

ناع دددده اجدددب  ن اابندددا مددد  اة جدددال  و اةةقدددال  وم خ ددد ة  رعدددش  اة ةبددددشر وناع ددده   .ب 

مي ددددر فدددا اة جدددال  اد اةصدددار ل واد دعدددان  صدددةاد قشادادددر مةا ددد ر ل وةدددلاه ا  دددجي 

جشدددددل فدددددا اةمابمدددددرل اة  ة دددددانل اة ةظ ددددداد اةلوةشدددددر ل  و غش هدددددا مددددد  اةقطاعددددداد 

 اة  دصر اة جد عشر  اد اةصار.

 

 شددددح ممد ددددي اجقددددل  عاددددس ع اشددددر االخدشددددار اجددددب  ن تضدددد   تعشددددش   فضددددي م .ج 

مقددددبااد اةاةدددالة واة قدددلرة واةةصاهدددرل فضدددالل عادددس االةددددصام اة ا ددد  تجددداه اةب دددلة 

االف اقشددددر اة ددددامار و هددددلاى وم ددددادئ وقددددشم االتمدددداد األف اقددددال واد دددددع  اةقددددلراد 

ا دارادددر اة ي ددددرل وخ ددد ة وا دددعر اةةطددداق فدددا اةعالقددداد اةلوةشدددر ل ومهددداراد عاةشدددر 

 تصاالد. فا اةل ابما شر واال

 

ل  2019ووجددده اة ددددرت   اة ةبددددشر   بالمددددر ىافددددر اةصددداب  اةقانبنشددددر  اد اةصدددار  ماددددبل ف  اادددد  

 .وق ر  اضا  تعصاص شةافشر وجلارة ع اشر االخدشار اةماةشر

 

 االتحاد األفريقي مف ضيةانتخاب مف ضي  .4
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ةشصددد ح  ةا ةبددددشرمددد  اةةظدددام األ ا دددا  13قددد ر اة دددرت   ل مددد   دددش   مدددبر  خددد ى ل تعدددلاي اة دددادة 

 نصها ى ا ااا:

 

ةا  صددددشاد االف اقشددددر  م يددددي عدددد  ىددددي رفشعددددر اة قدددددبى اجددددب  ن تضددددطاع ةجةددددر  .أ 

اةاةدددالة وقاع دددر م دصددد ة ةا  شدددمش  و اة هددداراداقادددشم(  بددددع تقشدددشم عادددس   دددا  

   ادددر مدددا ةم شدددمش  ةبددددع مج بعدددر ل  قددداعلة شددد ىر  ف اقشدددر مقددددقار و ةددد   

قبم اة جادددد  ل واةدددددا  ددددش اد اةصددددار الف اقددددا اقدددداةشم االتمدددداد امدددد   ق ددددي اةدأهشددددي

 اةدةةش م  إند اب وتعشش  اة ةبدش  مةها.

 

واةقددددش  اة اتشددددر.  ةاطا دددداد ددددشدم تقشددددشم اة  شددددمش  مدددد  خددددالل اة  اجعددددر األوةشددددر  .ب 

اةاةددددالاد  ةددددالا  عاددددس  همةدقشددددش ل و ةدددد   ددددشلعس اة  شددددمبن اة  دددددارون ةادقشددددشم و

 ار.واة هاراد اةدا تم ودعها ةا ةالب اةقشاد

 

 . 2019ووجه اة رت   اة ةبدشر   بالمر ىافر اةصاب  اةقانبنشر  اد اةصار  مابل ف  اا  

 

 

 والية وكالة تنمية االتحاد االفريقي .5

 

ل (   دددبل إلدددالد االتمددداد االف اقددداAU/Dec.635قددد ار مدددرت   االتمددداد رقدددم   شدددار هددد ا اة ةدددل إةدددس 

واةددد م اقدددد د تمبادددي وىاةدددر ت طدددشد وتةقدددشم اةةش ددداد إةدددس وىاةدددر تة شدددر  ل 2017اةصدددادر فدددا اةددداا  

االتمددداد األف اقدددا. وفدددا هددد ا اةصدددلد ل  جدددا  اة دددرت   والادددر وىاةدددر تة شدددر االتمددداد األف اقدددا عادددس 

 اةةمب اةداةا:

 

تةقدددشم وتةةشددد  اة  ددداراع ا قاش شدددر واةقارادددر  اد األوةبادددر ةدعصادددص اةداامدددي ا قاش دددا مددد   جدددي  .أ 

 .2063 جةلة فا تةةش  اةدعجشي 

تقدددلام اةدددلعم اال د دددارم ل تعصادددص قدددلرة اةدددلول  عضدددال االتمددداد األف اقدددا واةهشئددداد ا قاش شدددر  .ب 

ل واةع ددددي ىباجهددددر فةشددددر عاددددس نطدددداق ىامدددديدع ئددددر اة ددددبارد  اةقدددداعم عاددددس اة ع فددددر ل واةقشددددام 

 ةاقارة مع ج شع  لماب اة صامر ا ن اعشش  فا  ف اقشا وش ىال اةدة شر.

 

ةابىاةدددر ا ن اعشدددر ةالتمددداد األف اقدددا مدددع  ابمدددر  شدددر ا دضدددافر داع دددرإةدددس إ ددد ام اتةاق اة دددرت   دعدددا

 ج هبرار جةبب  ف اقشا.

 

 اإلصالح المؤسسي لآللية االفريقية الستعراض االقران  .6

 

( ل اةددد م AU/Dec.635إةدددس قددد ار مدددرت   االتمددداد   اخددد ىل  شدددار هددد ا اة ةدددلل مددد   دددش  قددد اراد 

يامةدددر واةع ددد ا  ة دددرت   االتمددداد اةددد م عقدددل فدددا  داددد    ا دددال  دددبل ندددداع  خادددبة اعد لتددده اةدددلورة اة

مددددرت   االتمدددداد األف اقددددا   ددددأن ا لددددالد اة ر قددددا ةالتمدددداد األف اقددددا ل واةدددد م نددددص عاددددس  ندددده 
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اة غدددا تعصادددص األةشدددر األف اقشدددر ال ددددع اا األقددد ان ةدد دددع اةدةةشددد  وا شددد اى عادددس اة لدددل واةدقشدددشم 

 عشقشر فا اةقارة.فا مجاالد اةمام اة 

 

شدددلد اة دددرت   عادددس دددد ورة  ن اعقدددل مةددددلى األةشدددر االف اقشدددر ال ددددع اا االقددد ان دوراتددده  .أ 

 اةعادار عاس هامش ق م االتماد األف اقا. 

ياددددددب مدددددد  مةبدددددددشر االتمدددددداد ا ف اقددددددا ددددددد ان ت صددددددشص مةدددددددلى األةشددددددر االف اقشددددددر  .ب 

 ةه   اي ىامي. ال دع اا االق ان وتصواله  اةبق  اةاافا ة عاةجر جلول  ع ا

قدددد ر اة ددددرت   دمدددد  مشصانشددددر األةشددددر األف اقشددددر ال دددددع اا االقدددد ان فددددا مشصانشددددر االتمدددداد  .ج 

 اة عشقشر اةدا ت بةها اةلول األعضال.

ىدد ر اةدأىشددل عاددس اةماجددر إةددس تعصاددص قددلرة األةشددر األف اقشددر ال دددع اا األقدد ان ل  اةدعدداون  .د 

 ب عر ل وتعصاص ا دقالةها اةبفشةا.مع هشاي اةمبى ر األف اقا ل ةدةةش  والادها اة 

يُادددب مددد  األةشدددر األف اقشدددر ال ددددع اا االقددد ان تقدددلام تق اددد  دورم  دددبل  اةدددر اةمادددم فدددا  .ه 

 ف اقشدددا وتقدددلام اةدق اددد  إةدددس اةدددلورة اةعادادددر اةيانشدددر واةيال دددش  ةا دددرت   اة قددد ر عقدددلها فدددا 

 .2019ف  اا  

 

 قرارات أخرى  .7

 

نظدددام جدددصالاد االتمددداد األف اقدددا ةعدددلم  دددلاد اة قددداه ادل  ى دددا ات ددد  مدددرت   االتمددداد قددد اراد   دددأن

 وات   ق اراد  خ ى   أن:

 إنهال تعشش  اة عش  وناعب رعش  مةبدشر االتماد األف اقا .أ 

 تعصاص إدارة األدال عاس مقدبى اةقشادة اةعاشا ةا ةبدشر .ب 

 ا لال اد ا دارار واة اةا .ج 

تققدددشم فعدددال ةاع دددي  دددش  االتمددداد األف اقدددا واة ج بعددداد االقدصدددادار ا قاش شدددر واةدددلول  إن دددال .د 

 األعضال واة ةظ اد اةقارار

 معشار االتماد األف اقا ةادقششم واة قاه اد. .ه 

 

  .www.au.int شدم ق ا ا  ن   اةق اراد  صبرة مةصار عاس مبقع االتماد األف اقا: 

WZM 

 

 للحص ل على مزيد من المعل مات ا يرجى االتصال: 

 

 مةبدشر االتماد االف اقا  –إدارة االعالم واالتصال  -رعش  ققم االتصال  –السيدة ويني م سابايانا

 union.org-MusabayanaW@africa   ال اةاد ونا:

 لمزيد من المعل مات ا يرجى االتصال: 

مبقددددددع  –  union.org-DIC@african  اددددددل اةاد ونددددددا:  –مةبدددددددشر االتمدددددداد االف اقددددددا  –إدارة االعددددددالم واالتصددددددال 

 إ شب شا  – دا    ا ا   www.au.intاةاد ونا: 

 

 تابع نا على:

 https://www.facebook.com/AfricanUnionCommissionفش   ب : 

  https://twitter.com/_AfricanUnionتباد :

   https://www.youtube.com/AUCommissionابتشبب:
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