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

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

 
 :إن المؤتمر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مف قواعد إجراءات المؤتمر. 2.5ستثنائية وفقًا لممادة ستعقد الدورة اال. األعضاء بيا
- 
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