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 ررـمق
 بشأن إنشاء الجامعة األفريقية،

 EX.CL/691 (XX)الوثيقة 

 إن المؤتمر:
مؤتمر االتحاد ل ىاألول ةدورة االستثنائيالبمقرر المجمس التنفيذي بشأف تقرير  يحيط عمماً  -1

 (؛4الكوميداؼ وزراء التعميـ )لاألفريقي 

تقرير رئيس المفوضية عف البند المتعمؽ بإطالؽ الجامعة األفريقية ب كذلك حيط عمماً ي -2
 ؛2111في ديسمبر 

الدوؿ األعضاء التي تستضيؼ معاىد الجامعة األفريقية في شرؽ وغرب  عمىيثني  -3
موارد مالية وفنية  واقدم فيذال اء المعنييفووسط وشماؿ أفريقيا، والمفوضية، والشرك

 ا في سبيؿ تحقيؽ المثؿ العميا لمجامعة األفريقية؛وفكرية وغيرى

مف مجموعة تنمية الجنوب األفريقي تسييؿ التعجيؿ باتخاذ قرار فيما يتعمؽ يطمب  -4
 باستضافة المحور المواضيعي لمجامعة األفريقية حوؿ عمـو الفضاء؛

وعات المفوضية تفعيؿ الجامعة األفريقية بالتعاوف مع الدوؿ األعضاء والمجممف  طمبي -5
االقتصادية اإلقميمية والشركاء، مف خالؿ توجيو نداءات عمى الفور إلى الدوؿ األعضاء 

وتعييف مجمس الجامعة ومجمسيا  الستضافة مراكز الجامعة ومقر إدارة الجامعة؛
وفقا لمنظاـ األساسي لمجامعة اإلفريقية ، وتسجيؿ الطالب األعمى، وكذلؾ تعييف العامميف

 ؛2112وج األوؿ مف طالب الجامعة بحموؿ أكتوبر بغية ضماف قبوؿ الف

إلى المجمس التنفيذي مف  مف المفوضية رفع تقارير منتظمة عف تنفيذ ىذا المقرريطمب  -6
  .خالؿ لجنة الممثميف الدائميف

- 
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 ررـمق
 ،التكامل األفريقي بشأن
 CL/693 (XX).EXالوثيقة 

 :ؤتمرإن الم
عالف بتقرير  يحيط عمماً  .0 لوزراء ية الخامسة لمؤتمر االتحاد األفريقي الدورة العادوا 

 في نيروبي، كينيا. 2011سبتمبر  9و 8يومي ة المنعقداألفريقي  التكامؿ
تخصيص إحدى دوراتو العادية لمسائؿ التنمية والتكامؿ حسب الطرائؽ التي يقرر  .9

 ستحددىا المفوضية.

فوضية وضع آلية مف الم ويطمبخطة العمؿ األولى لبرنامج التكامؿ األدنى يعتمد  .0
 لمتابعة وتقييـ الخطة.

الدوؿ األعضاء إلى التعجيؿ بعممية التكامؿ مف خالؿ تحقيؽ واستقاللية يدعو  .2
المنظمات اإلقميمية والقارية في المجاالت المحددة التي تحظى بالتوافؽ والشروع في 

 ىذا الصدد، في اتخاذ إجراءات بغية:

 مات ورؤوس األمواؿ.تشجيع حرية تنقؿ األشخاص والسمع والخد (0

التعجيؿ بالتصديؽ عمى الصكوؾ القانونية المعتمدة وتنفيذىا في إطار عممية  (9
 التكامؿ.

 منح األولوية لمشراكات فيما بيف البمداف األفريقية. (0

 

والمجموعات االقتصادية اإلقميمية إلى إعداد  مفوضيةالالدوؿ األعضاء و يدعو أيضًا  .1
ي مجاالت مثؿ المياه والطاقة والبيئة والصحة برامج ومشاريع متعددة األطراؼ ف

ومكافحة األوبئة العابرة لمحدود مثؿ فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز وفيروس 
 إيبوال وحمى وادي التصدع والحمى الصفراء.
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الدوؿ األعضاء عمى استيعاب الصكوؾ القانونية في التشريعات الوطنية وعمى يحث  .6
امؿ اإلقميمية والقارية في عممية التخطيط الخاصة بيا مراعاة برامج ومشاريع التك

دراج التزاميا بعممية التكامؿ في تشريعاتيا.  وا 

المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا والمجموعة االقتصادية لدوؿ وسط  دعوي .7
صاد( واتحاد المغرب العربي االستمياـ -أفريقيا وتجمع دوؿ الساحؿ والصحراء )سيف

ثالثي بيف السوؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا والجنوب األفريقي ومجموعة مف الترتيب ال
نشاء قطب ثاف لمتكامؿ بغية  تنمية الجنوب األفريقي ومجموعة شرؽ أفريقيا، وا 

 التعجيؿ بإنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية.

 مف المفوضية، بالتعاوف مع مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية )األنكتاد(يطمب  .8
المستدامة ولجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، إعداد استراتيجية لمنمو والتنمية 

 بغية إخراج البمداف األفريقية مف مجموعة البمداف األقؿ نموا.والفعالة 

التنفيذي مف  لمجمساتقديـ تقرير عف وضع التكامؿ إلى أيضا مف المفوضية يطمب  .9
 .خالؿ لجنة الممثميف الدائميف

- 
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 ررـمق
 ،ة لإلفريقيين في الميجربشأن القمة العالمي

 EX.CL/696 (XX) وثيقةال

 

 إن المؤتمر:

 ؛2011سبتمبر  24 حوؿ اإلفريقييف في الميجر فيبتقرير المؤتمر الوزاري  يحيط عمماً  .1
 ؛المؤتمر وخالصةتائج ن جيزيو

ح تمييدا لمقمة المقتر ألحداث وجدوؿ اعمى خارطة الطريؽ والجدوؿ الزمني لألنشطة  يوافق .2
 المتابعة؛وعمميات 

 لمقمة النشطة األعماؿ التحضيرية بشأفمفوضية وحكومة جنوب أفريقيا الجيود ب شيدي .3
 ؛2012مايو  25 ة لإلفريقييف في الميجر المقرر عقدىا فيالعالمي

ا النشط واتخاذ جميع موحكومة جنوب أفريقيا مواصمة تعاوني مف المفوضيةمف كؿ  يطمب .4
 ة لإلفريقييف في الميجر فيلقمة العالميدارة اتخطيط وا  في نجاح اللالزمة لضماف التدابير ا

 ؛2012مايو 

عداد وثيقة إطارية  بحث أيضاً مف المفوضية يطمب  .5 في اإلفريقييف في الميجر تمثيؿ حوؿ وا 
وفقًا لممقررات السابقة ألجيزة صنع السياسة لالتحاد  ىياكؿ وعمميات االتحاد األفريقي

 ؛األفريقي

عمى  دائماً  بنداً  بشأف إبقاء مسألة األفريقييف في الميجر المقرر عمى مقررهيعيد تأكيد  .6
 جدوؿ أعماؿ اجتماعات القمة؛
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اإلفريقييف في ومجتمعات المعنييف فريقي وشركاء االتحاد األ جميع الدوؿ األعضاء يناشد .7
ة العالمية لإلفريقييف في التحضير والتنظيـ الفعاليف لمقمدعـ ، في جميع أنحاء العالـالميجر 
 ؛تنفيذىا بعد ذلؾالخاصة بستراتيجية االو الميجر 

إلى الدروة العادية تقديـ تقرير عف نتائج قمة اإلفريقييف في الميجر  مف المفوضيةيطمب  .8
 .2012في يونيو القادمة لممؤتمر 

- 
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 ررـمق
 جارة القارية الحرة،تشجيع التجارة األفريقية البينية والتعجيل بإنشاء منطقة التبشأن 

 EX.CL/700(XX) الوثيقة

 
 إن المؤتمر:

عف الدورة العادية السابعة لمؤتمر وزراء التجارة ممفوضية بالتقرير المرحمي ل يحيط عمماً  .0
 ؛9300ديسمبر  0نوفمبر إلى  99المنعقدة في أكرا، غانا مف 

ة االقتصادية المستدامة لتنميضماف الأساسي أمر بأف تعزيز التجارة األفريقية البينية يقر  .9
 اؿ ألفريقيا في االقتصاد العالمي؛وخمؽ فرص العمؿ والدمج الفع

إطار وخارطة طريؽ وىيكؿ التعجيؿ بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية وخطة  يجيز .0
، عمما أف المجنة التجارية اإلفريقية الرفيعة العمؿ حوؿ تشجيع التجارة األفريقية البينية

الوزراء مف  ويطمب؛ ع بدور مسيؿ تذليؿ جميع العقبات التي قد تبرزالمستوى ستضطم
مف المسؤوليف عف منطقة التجارة القارية الحرة تقارير، عند االقتضاء، إلى المؤتمر 

 عف التقدـ المحرز؛خالؿ المجمس التنفيذي، 

نادا استكتاريخ إداللي وذلؾ  9307تفعيؿ منطقة التجارة الحرة القارية بحموؿ عاـ  رريق .2
 إلى اإلطار وخارطة الطريؽ والييكؿ مرورا بالمراحؿ المناسبة التالية:

السوؽ  -عة شرؽ أفريقياااستكماؿ مبادرة منطقة التجارة الحرة الثالثية بيف جم (0)
مية الجنوب األفريقي، بحموؿ مجموعة تن -المشتركة لشرؽ أفريقيا والجنوب األفريقي

 ؛9302

قبؿ المجموعات االقتصادية اإلقميمية غير  استكماؿ مناطؽ التجارة الحرة مف (9)
الثالثية، مف خالؿ ترتيبات موازية مماثمة لمبادرة منطقة التجارة الحرة الثالثية بيف 

 -السوؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا والجنوب األفريقي -مجموعة دوؿ شرؽ أفريقيا
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وذلؾ اء، مجموعة تنمية الجنوب األفريقي أو ترتيبات تعكس اختيارات دوليا األعض
 ؛9302و 9309خالؿ الفترة بيف 

توحيد مباردة منطقة التجارة الحرة الثالثية ومناطؽ التجارة الحرة األخرى في مبادرة  (0)
 ؛9306و 9301منطقة التجارة الحرة القارية خالؿ الفترة بيف 

مع خيار مراجعة التاريخ المحدد  9307إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية بحموؿ  (2)
 .دـ المحرزحسب التق

والمجموعات االقتصادية اإلقميمية قيادة المفوضية الدوؿ األعضاء وبدعـ مف مف يطمب  .1
مف خالؿ ومفاوضات منطقة التجارة القارية الحرة عممية تشجيع التجارة األفريقية البينية 

تنفيذ البرامج واألنشطة القصيرة والمتوسطة والطويمة األمد الواردة في خطة العمؿ عمى 
 عدة الوطنية واإلقميمية والقارية؛صاأل

مية والمجنة ياالقتصادية اإلقمبالتعاوف مع المجموعات  ،أيضاً  ةيمف المفوضيطمب  .6
مف الدوؿ األعضاء بيدؼ وضع رئيسية االقتصادية إلفريقيا، إنشاء مجموعة خبراء 

 ؛9309قواعد المنشأ بحموؿ ديسمبر  حوؿمشروع اتفاقية  الستكماؿإطار 

األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا والبنؾ األفريقي لمتنمية والشركاء اإلنمائييف لجنة يدعو  .7
نلمعنيا  شاء منطقة التجارة الحرة القارية؛يف إلى دعـ تنفيذ خطة العمؿ وا 

إلى نظاـ اإلعفاء عف  توسيع الوصوؿبشأف مقترح الالمفوضية تقييـ آثار مف  طمبي .8
قبؿ تقديمو إلى  ذات الدخؿ المنخفض البمداف ليشمؿ الرسـو الجمركية/الحصص

 ؛مجموعة العشريف

تقديـ تقارير منتظمة عف تنفيذ ىذا المقرر إلى المجمس  أيضاً مف المفوضية  يطمب .9
 التنفيذي مف خالؿ لجنة الممثميف الدائميف.

- 
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 ررـقم

 بشأن تنشيط إيدز واتش آفريكا،
 EX.CL/705(XX) الوثيقة

 
 إن المؤتمر:

بما في ذلؾ اإلطار  إيدز واتش آفريكاتنشيط المفوضية عف  قريربت إذ يحيط عمماً  -0
والمبادرات الرامية إلى تسريع العمؿ لتحقيؽ التزامات  إليدز واتش آفريكااالستراتيجي 
مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسؿ والمالريا في مجاؿ فريقي االتحاد اإل
 في أفريقيا؛ 

 ؛يف الدائميف حوؿ ىذا التقريرتوصيات لجنة الممثم زيجي -9

ذ يو  -0 االعتراؼ  بموجبو الذي تـ ASSEMBLY/AU/DEC.6 (II) إلى مقرره ستحضرا 
 عمى مستوى القيادة العميا في أفريقيا ونقؿ أمانة لكسب التأييدمنبر ك بإيدز واتش آفريكا

 مفوضية االتحاد األفريقي؛ إيدز واتش آفريكا إلى 

 ي:ما يم يقرر -2

آفريكا باعتباره منبرا لرؤساء دوؿ وحكومات االتحاد األفريقي  إيدز واتش تنشيط (1
 لكسب التأييد والمساءلة فضال عف تعبئة الموارد الالزمة لمكافحة ىذه األمراض؛ 

 التمثيؿ في إيدز واتش آفريكا ليغطي القارة بأكمميا؛ توسيع (2
وس تفويض إيدز واتش آفريكا ليشمؿ السؿ والمالريا باإلضافة إلى فير  توسيع (3

 نقص المناعة البشرية/اإليدز؛ 
أمانة إيدز واتش آفريكا عمى مستوى المفوضية مف أجؿ تنفيذ تفويضو  تعزيز (4

 الجديد؛
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عمى تكثيؼ جيودىـ لتعزيز دور إيدز  إيدز واتش آفريكارؤساء دوؿ وحكومات  يحث -1
 واتش آفريكا إلى أقصى قدر ممكف كمنبر لكسب التأييد والمساءلة؛

وأصحاب المصمحة عمى المستويات الوطنية المعنييف نمائييف اإل شركاءالدعو ي -6
توفير الدعـ المتواصؿ لمبمداف، بما في ذلؾ تعبئة الموارد، مف إلى واإلقميمية والقارية 

أجؿ تحقيؽ االلتزامات األفريقية بشأف فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسؿ 
 ؛والمالريا

يؿ حوؿ اآلثار المالية لتنشيط إيدز واتش آفريكا تقديـ تفاص أيضاً مف المفوضية يطمب  -7
 ؛9309إلى المجمس التنفيذي في يناير  9300عمى ميزانية االتحاد اإلفريقي لعاـ 

وتقديـ  إليدز واتش آفريكاتنفيذ اإلطار االستراتيجي  رصدتنسيؽ و مف المفوضية  طمبي -8
 ز.حر التقدـ الممؤتمر عف لى الدورة العادية لمعف ذلؾ إتقرير سنوي 

- 
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 ررـمق
 ،بشأن الوضع في فمسطين والشرق األوسط

 EX.CL/708 (XX)الوثيقة 

 :المؤتمرإن 
بجميع القرارات  ويذّكربالتقرير عف الوضع في فمسطيف والشرؽ األوسط ؛  يحيط عمماً  -1

والمقررات المعتمدة مف قبؿ منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي بشأف الوضع في 
 السالـ الدائـ واألمف في الشرؽ األوسط؛ فمسطيف إلحالؿ

دعمو الكامؿ لمشعب الفمسطيني في كفاحو المشروع إلنياء االحتالؿ  يؤكد مجدداً  -2
اإلسرائيمي بغية إنشاء دولة مستقمة بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية، الممثؿ الشرعي 

 الوحيد لمشعب الفمسطيني؛
اإلسرائيمي وفقًا لمبادئ القانوف الدولي -عربيدعمو لمحؿ السممي لمنزاع ال يؤكد من جديد -3

 يوجميع القرارات ذات الصمة لألمـ المتحدة لضماف إنشاء دولة فمسطينية مستقمة ف
 عاصمة ليا؛ الشريؼالقدس و ، 1967حدود يونيو 

دعمو لجيود الفمسطينييف الرامية إلى نيؿ عضوية كاممة لدولة فمسطيف  في يؤكد مجددًا  -4
 وكاالتيا المتخصصة؛األمـ المتحدة و 

بقبوؿ فمسطيف كعضو كامؿ في منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة  يرحب -5
ذلؾ خطوة ىامة في االتجاه الصحيح لترسيخ حقوؽ الشعب يعتبر )اليونسكو( و

الفمسطيني، وتحقيؽ سيادتو عمى أراضيو ووطنو مف خالؿ انضماـ دولتو إلى األمـ 
 المتحدة ومنظماتيا؛

دعمو الكامؿ لمجيود التي يبذليا رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية كرر ي -6
ورئيس دولة فمسطيف، الرئيس محمود عباس، والتي ترمي إلى تحقيؽ سالـ شامؿ وعادؿ 
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جيود القادة الفمسطينييف والعرب لتحقيؽ المصالحة في يدعم ودائـ في الشرؽ األوسط، و
 فمسطيف؛

ألعماؿ اإلسرائيمية المتعمقة بتغيير المعالـ الثقافية والتاريخية لمدينة القدس، جميع ا يدين -7
مف خالؿ سياسة التيويد، وىدـ البيوت، والطرد وتدمير اآلثار التاريخية لممقدسات 
اإلسالمية والمسيحية، وبناء جسر باب المغاربة، وجدار الفصؿ العنصري وتوسيع 

 ؿ القدس الشرقية المحتمة؛المستوطنات غير الشرعية داخؿ وحو 
التوسع المستمر  ويستنكرإسرائيؿ مسؤولية تعّثر عممية ومفاوضات السالـ،  يحّمل -8

لممستوطنات التي تعتبرىا األمـ المتحدة باطمة وغير شرعية، والمفروضة عمى األراضي 
 والتي تشكؿ عقبة رئيسية في طريؽ السالـ؛ 1967الفمسطينية منذ الخامس مف يونيو 

مجمس األمف يدعو األمـ المتحدة والمجموعة الرباعية إلى اتخاذ إجراء فوري، و يدعو -9
إلى تحمؿ مسؤولياتو وممارسة أكبر قدر ممكف مف الضغط عمى إسرائيؿ لوقؼ  أيضاً 

عمى الحفاظ عمى  يحثو إلى االلتزاـ بعممية ومفاوضات السالـ؛ويدعو االستيطاف فورًا، 
 أؽ سالـ دائـ، عادؿ وشامؿ في المنطقة بناًء عمى مبداألمف والسمـ واالستقرار، وتحقي

إلى تطبيؽ أحكاـ يدعو ، و1967يونيو  4حؿ قائـ عمى وجود دولتيف وفقا لحدود 
 القوانيف الدولية ذات الصمة والقرارات السابقة لمجمس األمف في ىذا الشأف؛ 

ويعرب الفمسطينييف، الممارسات اإلسرائيمية غير اإلنسانية ضد السجناء والمعتقميف يدين  -10
إزاء تدىور الوضع اإلنساني واالقتصادي في األراضي الفمسطينية عن قمقو البالغ 

المحتمة، خصوصا في قطاع غزة، نتيجة لمحصار واألنشطة اإلسرائيمية غير الشرعية، 
باحتراـ حقوؽ اإلنساف والقوانيف اإلنسانية الدولية، خصوصا اتفاقية جنيؼ  يطالبو

 الرابعة؛
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إسرائيؿ إلى االلتزاـ بقرار األمـ المتحدة وتوقيع معاىدة عدـ انتشار األسمحة  ويدع -11
شرؽ أوسط منطقة خالية مف األسمحة النووية وأسمحة الدمار  النووية، بغية جعؿ

 الشامؿ؛
أنو ال بمكف تحقيؽ سالـ عادؿ وشامؿ ودائـ إال مف خالؿ انسحاب إسرائيؿ  يؤكد -12

، بما في ذلؾ 1967لفمسطينية المحتمة إلى خطوط يونيو الكامؿ مف األراضي العربية وا
 مرتفعات الجوالف السورية واألراضي المبنانية؛

مف المفوضية اتخاذ جميع التدابير الالزمة بغية تنشيط لجنة االتحاد األفريقي يطمب  -13
 لفمسطيف؛

 ؾ.التي لـ تعترؼ بعد بالدولة الفمسطينية أف تفعؿ ذل أيضاً مف الدوؿ األعضاء يطمب  -14
- 
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 ررـمق
 مفوضيةبشأن التقرير المرحمي لم

 ،بشأن المحكمة الجنائية الدولية مقررات المؤتمرتنفيذ عن 
 EX.CL/710 (XX) وثيقةال

 :إن المؤتمر
بشأف المحكمة الجنائية  لممفوضية عف تنفيذ مقررات المؤتمربالتقرير المرحمي  يحيط عمماً  .1

 الدولية؛

)س( مف القانوف و)ح(  4الت مف العقاب وفقا ألحكاـ المادة اإلفكافحة التزامو بم يؤكد مجدداً  .2
 التأسيسي لالتحاد األفريقي؛

المقدـ طمب اتخاذ إجراء بشأف ال ضمافالكفيمة ب عمى ضرورة استكشاؼ السبؿ والوسائؿ يشدد .3
البشير اإلجراءات بحؽ الرئيس مف االتحاد األفريقي إلى مجمس األمف لألمـ المتحدة لتأجيؿ 

مف نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية  16ورية السوداف وفقا لممادة رئيس جمي
مف في ىذا الصدد طمبو الى مجمس األ يكررو مفمجمس األ مف قبؿ جراءاتاإل إرجاء حوؿ

في مجمس األمف لألمـ المتحدة وضع ىذه المسألة عمى ريقييف ويطمب مف األعضاء األف
 جدوؿ أعماؿ المجمس؛

فريقيوف في مجمس األمف لألمـ المتحدة إلرساء الحوار ألد التي بذليا األعضاء ابالجيو يقر  .4
مف نظاـ  16والنقاش حوؿ مسألة إدراج  طمب االتحاد اإلفريقي بشأف التأجيؿ بموجب المادة 

روما األساسي، سواء فيما يتعمؽ بالسوداف أو كينيا، عمى جدوؿ أعماؿ مجمس األمف لألمـ 
 الصدد؛مى مواصمة جيودىـ في ىذا عيشجعيم و ،المتحدة

مف مجموعة الدوؿ األفريقية األطراؼ في نظاـ روما األساسي في نيويورؾ وفي الىاي  يطمب .5
 مقررات المؤتمرفي مجمس األمف لألمـ المتحدة متابعة تنفيذ ريقييف األعضاء األف مف وكذلؾ

 ينظر مف أجؿ ضماف أف المفوضيةبالتعاوف مع  بدقة وذلؾ بشأف المحكمة الجنائية الدولية
عمى النحو وجمعية الدوؿ األطراؼ في نظاـ روما األساسي لألمـ المتحدة مف مجمس األ

 األفريقية؛ والمشاغؿ المقترحاتالمناسب في 
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 المؤسس األساسي روما في نظاـقد ُأدرجت ( 1) 98فيمو بأف المادة  عمى يؤكد مجدداً  .6
حصانة يمنحيا القانوف لرفع  مؤىؿ غيرظاـ األساسي بأف الن إقراراً لممحكمة الجنائية الدولية 

إحالة وأنو مف خالؿ  األساسي رومانظاـ الدوؿ التي ليست أطرافا في  الدولي لمسؤولي
أف نظاـ  مف ذلؾمف مجمس األكاف قصد  الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية
 ؛98روما األساسي قابؿ لمتطبيؽ بما في ذلؾ المادة 

 ،امجيبوتي وتشاد وكينيا قبميشأنيا في ذلؾ شأف جميورية مالوي  أف عمى أيضاً  مجدداً  يؤكد .7
عدـ التعاوف مع بشأف فريقي التحاد األا مقرراتنفذ مختمؼ إذ استقبمت الرئيس البشير، كانت ت

 عمر حسف البشير؛ السوداني اعتقاؿ وتسميـ الرئيس بخصوصالمحكمة الجنائية الدولية 
بشأف مذكرات االعتقاؿ الصادرة  لمقررات المؤتمر عمى االمتثاؿ ؿ األعضاءجميع الدو  يحث .8

( مف القانوف 2) 23البشير وفقا لممادة بحؽ الرئيس السوداني عف المحكمة الجنائية الدولية 
 مف نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية؛ 98التأسيسي والمادة 

ألعضاء إلجازة االتحاد األفريقي شخصيف لعدـ احتراـ بعض الدوؿ ا عرب عن أسفوي .9
بوصفيما المرشحيف األفريقييف االثنيف الوحيديف لمنصب قاض لممحكمة الجنائية الدولية، 

، بالتعاوف مع لجنة الممثميف الدائميف، ل ويطمب بحث ىذا الوضع حيث مف المفوضية أف تقـو
معالجتو، بغية إيجاد حؿ دائـ إنو تكرر مرات عديدة، بيدؼ تحديد الوسائؿ والطرؽ الكفيمة ب

والموافقات، وتقدـ توصيات مناسبة إلى المجمس  مف شأنو أف يعزز المواقؼ األفريقية الموحدة
 التنفيذي؛

التماس رأي استشاري مف محكمة العدؿ الدولية فيما يتعمؽ  النظر فيمف المفوضية  يطمب .10
 ؤولي الدوؿ بموجب القانوف الدولي؛بحصانات مس

إدراج التقرير المرحمي لممفوضية عف تنفيذ مقررات المؤتمر بشأف  أيضاً فوضية مف الميطمب  .11
المحكمة الجنائية الدولية في جدوؿ أعماؿ االجتماع القادـ لوزراء العدؿ/المدعيف العاميف 

 لمزيد مف المدخالت؛ 

 .يتقديـ تقارير منتظمة عف تنفيذ ىذا المقرر إلى المجمس التنفيذ كذلكمف المفوضية  يطمب .12

- 
 



ASSEMBLY/AU/DEC.398 (XVIII) 
 

 ررـمق
 نعقادامكان و وتاريخ موضوع  بشأن
 التحاد األفريقيلمؤتمر االتاسعة عشرة  الدورة العادية

 
 إن المؤتمر:

 العادية تودور  الصادر عف  ASSEMBLY/AU/DEC.368(XVII) همقرر  يستحضر .1
تخصيص بشأف في مالبو، غينيا االستوائية  2011في يوليو  مؤتمرلم السابعة عشرة
 ؛لكؿ سنة موضوع واحد

 
 وي،جليمون فيمؤتمر المقرر عقدىا لم التاسعة عشرة الدورة العادية أف مواعيد قرري .2

سوؼ يتـ تحديدىا مف خالؿ المشاورات بيف البمد المضيؼ ورئيس االتحاد ، مالوي
 .والمفوضية وسيتـ إخطار الدوؿ األعضاء بيا في أقرب وقت ممكف

- 
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 ررـمق
 تغير المناخبشأن مؤتمر األمم المتحدة حول 
 ،3122ديسمبر  - المنعقد في دوربان، جنوب أفريقيا، نوفمبر

 ASSEMBLY/AU/9 (XVIII)الوثيقة 
 

 :إن المؤتمر
حوؿ تغير المناخ،  بتقرير منسؽ لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات األفريقييف يحيط عمماً  .1

ة، عف مؤتمر دولة أتو ممس زيناوي، رئيس وزراء جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطي
األمـ المتحدة حوؿ تغير المناخ في دورباف )الدورة السابعة عشرة لمؤتمر األطراؼ في 

األطراؼ  اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية حوؿ تغير المناخ(، واالجتماع السابع لمؤتمر
ديسمبر  11نوفمبر إلى  28كإجتماع لألطراؼ في بروتوكوؿ كيوتو، والمنعقد مف 

 التوصيات الواردة فيو؛ ويجيزف، جنوب أفريقيا؛ في دوربا 2011
بالقيادة الرفيعة المستوى التي أظيرىا دولة أتو ممس زيناوي، رئيس وزراء جميورية  يشيد .2

إثيوبيا االتحادية الديمقراطية مف خالؿ دوره كمنسؽ لمجنة رؤساء الدوؿ والحكومات 
قبؿ بقية أعضاء لجنة رؤساء األفريقييف حوؿ تغير المناخ وكذلؾ الجيود المبذولة مف 

الدوؿ والحكومات األفريقييف حوؿ تغير المناخ، ووزراء البيئة، وفريؽ المفاوضيف 
األفريقييف، والمفوضية في مناصرة الموقؼ األفريقي الموحد حوؿ تغير المناخ والدفاع 

 عنو بصوت واحد؛
متحدة االقتصادية بالمفوضية، والبنؾ األفريقي لمتنمية، ولجنة األمـ ال يشيد أيضاً  .3

ألفريقيا، وحكومة جميورية جنوب أفريقيا، والشركاء اآلخريف لمنجاح فى إنشاء وتنظيـ 
 الجناح األفريقي في دورباف خالؿ مؤتمر تغير المناخ.
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فخامة الرئيس جاكوب زوما وجميورية جنوب أفريقيا عمى استضافة مؤتمر تغير  يينئ .4
الية التي أبداىا رئيس المؤتمر والتي ساىمت فى المناخ في دورباف بنجاح والقيادة المث

 النتائج اإليجابية التى تحققت في دورباف؛
ريقيا بصفتيا رئيس مؤتمر إلى دعـ نتائج دورباف وجنوب إفالدوؿ األعضاء يدعو  .5

 األطراؼ؛
مف لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات حوؿ تغير المناخ ترشيح األعضاء األفريقييف  يطمب .6

مجمس إدارة صندوؽ المناخ األخضر بدعـ مف المفوضية وبالتشاور مع  ( في3الثالثة )
رئيس مجموعة المفاوضيف األفريقييف الذي سيرفع بدوره تقارير منتظمة إلى لجنة رؤساء 

 الدوؿ والحكومات حوؿ تغير المناخ مف خالؿ المفوضية؛
ؽ بتسييؿ تكثيؼ جيودىا لتوفير الدعـ الالـز فيما يتعم أيضاً مف المفوضية  يطمب .7

المقرر  8ػ/اجتماع األطراؼ ال18ػوتنسيؽ تحضير أفريقيا الفعاؿ لمؤتمر األطراؼ ال
 عقدىما في وقت الحؽ مف ىذا العاـ في الدوحة، قطر.

- 
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 جميورية الكونغو مقدم من ررـمق
 مؤتمر األمم المتحدة خالل اإلعالن التوافقي األفريقيبشأن مقرر 

 ،(02التنمية المستدامة )ريو + حول 
 ASSEMBLY/AU/10 (XVIII)الوثيقة 

 إن المؤتمر:
بمقرره بشأف "تحضير أفريقيا لمؤتمر األمـ المتحدة حوؿ التنمية المستدامة )ريو يذّكر  -1

(: "موقؼ موحد واستراتيجيات مشتركة تجاه تحديات االقتصاد األخضر واإلدارة 20+
 ؛ASSEMBLY/AU/DEC.381 (XVIII)الدولية لمبيئة" 

بالتقرير الذي قدمو الناطؽ باسـ أفريقيا ومنسقيا السياسي بشأف مؤتمر األمـ ًا يحيط عمم -2
نيس ساسو نجيسو، رئيس ي(، فخامة السيد د20المتحدة حوؿ التنمية المستدامة )ريو+ 

 جميورية الكونغو؛ 
التجارة األفريقية البينية" يرتبط  عزيزلالتحاد األفريقي: "ت 18بأف موضوع القمة الػ يقر   -3

، وىما "االقتصاد األخضر في سياؽ 20مى نحو وثيؽ بموضوعي مؤتمر ريو + ع
التنمية المستدامة والقضاء عمى الفقر، وكذلؾ "اإلطار المؤسسي لمتنمية المستدامة"، 

 نجاحًا بالنسبة ألفريقيا؛ 20أيضا بأىمية العمؿ مف أجؿ أف يمثؿ مؤتمر ريو +ويقر 
يتيح إمكانيات جديدة واألزرؽ األخضر  يفصادأف االنتقاؿ إلى االقتيؤكد من جديد  -4

لمتعجيؿ بمسيرة أفريقيا نحو التنمية المستدامة بفضؿ النمو االقتصادي، وخمؽ فرص 
 العمؿ، والتخفيؼ مف حدة الفقر؛

بضرورة تعزيز اإلطار المؤسسي لمتنمية المستدامة وتشجيع التكامؿ المتوازف لمدعائـ يّقر  -5
عمى المقرر  ادمجدويؤكد بيئية المتعمقة بالتنمية المستدامة، االقتصادية واالجتماعية وال

ASSEMBLY/AU/DEC.381 (XVIII) ، الذي يسمـ بأف اليياكؿ المؤسسية الحالية ال
تستجيب كميًا الحتياجات أفريقيا في مجاؿ البيئة والتنمية المستدامة وتغّير المناخ، في 

 سياؽ بحث األطر المؤسسية لمتنمية المستدامة؛
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ضرورة  20خالؿ مؤتمر ريو +  االعتبار يالمجتمع الدولي إلى أف يأخذ فدعو أيضا ي -6
تعزيز ودعـ تحويؿ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة إلى مؤسسة دولية متخصصة في مجاؿ 

 البيئة، يكوف مقرىا في نيروبي )كينيا(؛
المؤتمر ، الصادر عف  20عمى اإلعالف التوافقي األفريقي بشأف مؤتمر ريو + يوافق  -7

التحضيري اإلقميمي األفريقي تمييدا لمؤتمر األمـ المتحدة حوؿ التنمية المستدامة )ريو+ 
ويينئ ؛ 2011أكتوبر  25إلى  20( والذي عقد في أديس أبابا )إثيوبيا( مف 20

الوزراء والمفاوضيف األفريقييف، وكذلؾ مفوضية االتحاد األفريقي ومؤتمر وزراء البيئة 
ى الجيود المبذولة فى إعداد واعتماد موقؼ أفريقي موحد خالؿ مؤتمر األفريقييف، عم

المجموعة األفريقية بما في ذلؾ الممثموف الدائموف لمبمداف األفريقية ويحث ، 20ريو+ 
في نيويورؾ، عمى مواصمة التحدث بصوت واحد أثناء المفاوضات المتعمقة بمؤتمر 

 ؛2012يوليو  22إلى  20ازيؿ( مف الذي سيعقد في ريو دي جانيرو )البر  20ريو+ 
إجراءات ممموسة مرفقة بوسائؿ التنفيذ المناسبة التي عمى اعتماد  20ريو+ مؤتمر  حثي -8

المجتمع الدولي  حثويتسمح بالتعجيؿ بتحقيؽ االلتزامات لصالح التنمية المستدامة، 
لغا أيضاً  ء الديوف، إلى مضاعفة جيوده لزيادة حجـ مساعدتو لمدوؿ مف أجؿ التنمية، وا 

قامة أنظمة تجارية منصفة لمساعدة أفريقيا عمى  وتحويؿ التكنولوجيات الخضراء، وا 
 تحويؿ التنمية المستدامة إلى واقع ممموس؛

بالتعاوف مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية مفوضية االتحاد األفريقي، مف  طمبي -9
ي لمتنمية، وبرنامج األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، والبنؾ األفريقاألمـ المتحدة ولجنة 

دارة الشؤوف االقتصادية واالجتماعية لألمـ  لمبيئة، وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، وا 
المتحدة، إلى التشاورعمى نحو منتظـ لمساندة الدوؿ األعضاء األفريقية عف طريؽ 

في عممية  حتى يتسنى ليا المشاركة الفعميةالالـز تزويدىا بالدعـ الفني والمالي 
 ؛20ريو+ التفاوض بشأف مؤتمر 
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، بالت مفوضية االتحاد األفريقيمف يطمب  -10 األمـ المتحدة مع لجنة  عاوفأف تقـو
االقتصادية ألفريقيا، والبنؾ األفريقي لمتنمية، وبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة، وبرنامج 

ظمات شريكة معنية األمـ المتحدة اإلنمائي، ومعيد األمـ المتحدة لمتدريب والبحث ومن
أخرى، بتنظيـ برنامج لمتدريب ييدؼ إلى تعزيز قدرات المفاوضيف األفريقييف في عممية 

 ؛20ريو+ 
، عمى أعمى 20ريو+ إيفاد ممثميف عنيا إلى مؤتمر  كذلكمف الدوؿ األعضاء يطمب  -11

المجموعات الرئيسية واألطراؼ المعنية، وال سيما الشباب والنساء ويحث مستوى ممكف، 
بالتعاوف مع الحكومات  ،20ريو+ والمجتمع الدولي، عمى المشاركة بنشاط في عممية 

 األفريقية، وعمى إبراز مصالح وأولويات أفريقيا في مجاؿ التنمية المستدامة؛
فخامة السيد دينيس ساسو نجيسو، رئيس جميورية الكونغو، المتحدث باسـ أفريقيا يينئ  -12

بالتفاوض مع الدوؿ األخرى ويكمفو  ،20+ ريوومنسقيا السياسي  بشأف مؤتمر 
والصيف، واالتحاد األوروبي، واتحاد أمـ  77والمجموعات اإلقميمية مثؿ مجموعة اؿ 

جنوب شرؽ آسيا، والتجمع االقتصادى لدوؿ أمريكا الالتينية، والبمداف األعضاء في 
يفار؛ منظمة معاىدة األمازوف، وبمداف أمريكا الجنوبية األعضاء في تحالؼ بول

، وذلؾ لمحصوؿ عمى مساندتيا لإلعالف التوافقي 20، ومجموعة الػ 8ومجموعة الػ 
 وتحقيؽ النتائج المنشودة؛ 20ريو+ األفريقي بشأف مؤتمر 

والمجنة االقتصادية ، مفوضية االتحاد األفريقيجميورية الكونغو إلى التعاوف مع يدعو  -13
قرير عف تنفيذ ىذا المقرر ونتائج مؤتمر والمنظمات الشريكة األخرى، إلعداد تألفريقيا، 
لمؤتمر االتحاد األفريقي في يوليو  القادمة، وتقديمو إلى الدورة العادية 20ريو+ 
2012 . 

- 
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 ررـمق
 ،بريىبشأن قضية حسين 

 ASSEMBLY/AU/12(XVIII) وثيقةال
 

 :إن المؤتمر

بشأف قضية حسيف  مقررات المؤتمرتنفيذ  لممفوضية عفبالتقرير المرحمي  يحيط عمماً  .1
 بري؛ى

 بري؛ىمحاكمة السيد حسيف إجراء باستعداد جميورية رواندا  أيضاً  حيط عمماً ي .2

)ح( مف القانوف  4التزامو بمحاربة اإلفالت مف العقاب وفقا ألحكاـ المادة  ؤكد مجدداً ي .3
 التأسيسي لالتحاد األفريقي؛

طمب تسميـ  مفد موقفيا مسنغاؿ، لـ تعمف بعلبأف محكمة االستئناؼ  كذلك يحيط عمماً  .4
 إلى بمجيكا؛حسيف ىبري 

مع الدوؿ والمؤسسات الشريكة وجميورية  اواصؿ مشاوراتيتمف المفوضية أف  طمبي .5
، بري عمى وجو السرعةىمع جميورية رواندا بيدؼ ضماف محاكمة حسيف  ثـ السنغاؿ

 وبحث الطرؽ العممية وكذلؾ اآلثار القانونية والمالية لممحاكمة؛

إلى  ا عف المسألةقرر وتقدـ تقرير مالمفوضية أف ترصد عف كثب تنفيذ ىذا ال مف يطمب .6
 .2012في يونيو  لممؤتمرالدورة العادية المقبمة 

- 
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 ررـمق
 بشأن عرض جميورية تشاد استضافة قمة

 ،0202االتحاد األفريقي في يونيو/يوليو 
 ASSEMBLY/AU/14(XVIII)ADD.1لوثيقة ا

 
 إن المؤتمر:

ض الذي تقدمت بو حكومة جميورية تشاد الستضافة الدورة العادية الخامسة بالعر يرحب  .1
 ، في إنجمينا )تشاد(؛  2015والعشريف لمؤتمر االتحاد األفريقي، في يونيو/يوليو 

عف قبولو عرض جميورية تشاد الستضافة الدورة العادية الخامسة والعشريف يعرب  .2
 لمؤتمر االتحاد األفريقي؛

أف تحدد، باتفاؽ مع لجنة الممثميف الدائميف وجميورية تشاد،  مف المفوضيةيطمب  .3
 التواريخ الدقيقة النعقاد الدورة العادية الخامسة والعشريف لمؤتمر االتحاد. 

- 
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 ررـمق

 إنشاء أمانة المجمس االستشاري لمكافحة الفساد لالتحاد األفريقي بشأن
 ،في أروشا، جميورية تنزانيا االتحادية

 2EMBLY/AU/14(XVIII)ADD.ASSالوثيقة 
 

 :المؤتمرإن 
باقتراح جميورية تنزانيا االتحادية استضافة أمانة المجمس االستشاري  يحيط عمماً  -0

 لمكافحة الفساد لالتحاد األفريقي؛

بمقرر الدورة العادية السابعة والثالثيف لمؤتمر رؤساء دوؿ وحكومات منظمة يذّكر  -9
واإلعالف الذي اعتمدتو الدورة  9330يوليو  في لوساكا، زامبيا الوحدة األفريقية في

 9339يوليو  دورباف، جنوب أفريقيا في األولى لمؤتمر االتحاد األفريقي المنعقدة في
 سقة لمكافحة الفساد بصورة فعالة؛والذي يدعو إلى وضع آلية من

الصادريف عف  EX.CL/680(XIX)و  EX.CL/603(XVII)بالمقرريف  أيضا يذّكر -0
لعاديتيف السابعة عشرة والتاسعة عشرة لممجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي الدورتيف ا

ومالبو، غينيا االستوائية في يونيو  9303المنعقدتيف في كمباال، أوغندا في يوليو 
عمى التوالي والمذيف يطمب فييما المجمس مف المفوضية القياـ بالتفعيؿ الكامؿ  9300

 الفساد؛ألمانة المجمس االستشاري لمكافحة 

بأىمية الدور الذي تمعبو األمانة في تشجيع وتعزيز وضع اآلليات المطموبة لمنع يقر  -2
الفساد والجرائـ ذات الصمة والكشؼ عنيا ومعاقبتيا والقضاء عمييا في القطاعيف العاـ 

 والخاص في أفريقيا؛

ية بأىمية المجمس االستشاري في إقامة تعاوف وثيؽ مع المحكمة األفريقيقر أيضا  -1
 لحقوؽ اإلنساف والشعوب إلعداد وتعزيز مثؿ ىذه اآلليات؛
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مف المفوضية، بالتعاوف مع حكومة جميورية تنزانيا االتحادية، اتخاذ التدابير يطمب  -6
 الضرورية لضماف نجاح إنشاء األمانة؛

تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدورة العادية القادمة مف المفوضية تقديـ يطمب أيضا  -7
 .9309ر في يوليو لممؤتم

- 
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 ررـمق
 ،لمنيضة األفريقية" التكامل عامالً اعتبار " بشأن

 ASSEMBLY/AU/14(XVIII) ADD.4الوثيقة 
 

 :المؤتمر إن
 بالمقترح الذي قدمتو جميورية توجو؛ يحيط عمماً  .0
فخامة رئيس جميورية توجو، السيد فوري إسوزيمنا إيناسينجبي، عمى اقتراحو  يينئ .9

 ىمية لمناقشتو مع نظرائو؛موضوعا بيذه األ

الصادر في أكرا، غانا  ASSEMBLY/AU/DECL.2(IX)أحكاـ إعالنو يؤكد من جديد  .0
حوؿ اليدؼ النيائي مف التكامؿ األفريقي وأىمية ىذه العممية بالنسبة لتنمية ونيضة 

 أفريقيا؛

عقدة في بتوصيات الندوة الدولية حوؿ التكامؿ كعامؿ لمنيضة األفريقية المنيحيط عممًا  .2
 ؛9300مايو  09إلى  07لومي مف 

الدوؿ األعضاء إلى الشروع معا في دينامية أكثر صرامة لسياسات التكامؿ يدعو  .1
اإلقميمي والقاري عمى مستوى المجموعات االقتصادية اإلقميمية ومفوضية االتحاد 

، في األفريقي مف خالؿ التركيز عمى اإلجراءات ذات األولوية التي مف شأنيا أف تفضي
أقرب وقت ممكف، إلى حرية تنقؿ األشخاص والسمع والخدمات، وتشيد البنية التحتية 
 لجميع المجاالت الضرورية داخؿ المجتمعات وفيما بينيا بغية التعجيؿ بعممية التكامؿ؛

عمى ضرورة قياـ مفوضية االتحاد األفريقي، بالتعاوف الوثيؽ مع المجموعات يشّدد  .6
بإعداد توصيات حوؿ قابمية تحويؿ العمالت باعتبارىا عامال  االقتصادية اإلقميمية،

 رئيسيا لمتكامؿ االقتصادي والتجاري؛
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الدوؿ األعضاء إلى اتخاذ التدابير الالزمة إلشراؾ الشعوب األفريقية والميجر في يدعو  .7
عممية التكامؿ التي تعتبر الرىاف الوحيد لمنيضة األفريقية الذي سيمّكف أفريقيا مف أف 

 بوأ المكانة التي تستحقيا في محفؿ األمـ؛تت

، بالتعاوف مع منظمات المفوضيةمف أمانات المجموعات االقتصادية اإلقميمية و يطمب  .8
المجتمع المدني، تكثيؼ الجيود في اتخاذ اإلجراءات الضرورية التي مف شأنيا التعجيؿ 

 الثقافية لمقارة؛بعممية التكامؿ القاري مف أجؿ التنمية االقتصادية واالجتماعية و 

 رفع تقارير منتظمة إلى المؤتمر عف تنفيذ ىذا المقرر. أيضامف المفوضية يطمب  .9

- 
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 ررـمق
 بشأن إنشاء المعيد األفريقي لمقانون الدولي في أروشا،

 جميورية تنزانيا المتحدة،

 ADD.ASSEMBLY/AU(XVIII) 5/14الوثيقة 

 

 إن المؤتمر:
انيا المتحدة إنشاء معيد أفريقي لمقانوف الدولي في باقتراح جميورية تنز يحيط عممًا  .1

 أروشا؛
عمى األىمية االستراتيجية لمثؿ ىذا المعيد المكرس لتوفير التعميـ العالي والبحث يشدد  .2

 في مجاؿ القانوف الدولي وقانوف االتحاد األفريقي الذي ىو ضروري لتنمية أفريقيا؛
د في بناء قدرة المرافؽ األفريقية لمقانوف بأىمية الدور الذي سيضطمع بو ىذا المعييقر  .3

والمحاميف األفريقييف المعنييف بمختمؼ جوانب القانوف األفريقي الدولي بما في ذلؾ 
التكامؿ االقتصادي اإلقميمي، قانوف حقوؽ اإلنساف، تسوية النزاعات، جرائـ الحرب 

 ارة؛والجرائـ ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية، التي تحتاج إلييا الق
مف المفوضية القياـ، بالتعاوف مع حكومة جميورية تنزانيا المتحدة، باتخاذ يطمب  .4

اإلجراءات والشروع في المفاوضات الالزمة مع المؤسسة األفريقية لمقانوف الدولي 
 والشركاء اآلخريف لتنفيذ ىذا المشروع؛

العادية القادمة  تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدورة أيضامف المفوضية يطمب  .5
 .2012لمؤتمر االتحاد في يوليو 

- 
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 ررـمق
 بشأن االعتراف بحياة وعمل وانجاري موتا ماثاي،

 ADD.6ASSEMBLY/AU/14(XVIII)الوثيقة 
 

 إن المؤتمر:
سيامات البروفيسور وانجاري ماثاي في مجاالت البيئة والتنمية المستدامة  يقر .1 بدور وا 

المطمؽ في تعزيز السالـ والديمقراطية وحقوؽ اإلنساف في وتمكيف المرأة وكذلؾ تفانييا 
 بابنة إفريقيا ىذه ومساىمتيا عمى مستوى العالـ؛ينوه إفريقيا والعالـ بأسره و

برؤية وانجاري ماثاي بشأف حماية وتعزيز رفاىية البشر مف خالؿ حركة الحزاـ  يعترف .2
لناس عمى تشجيع التنمية األخضر الرائدة التابعة ليا وأنشطتيا الشعبية وتحفيز ا

 المستدامة في كافة أرجاء العالـ؛
بإنجازات وانجاري ماثاي باعتبارىا أوؿ امرأة إفريقية تحصؿ عمى جائزة  يعترف أيضا .3

 نوبؿ لمسالـ إقرارا بعمميا مف أجؿ تعزيز السالـ واألمف والتنمية المستدامة في إفريقيا؛
فييا حكومات ومنظمات مف المجتمع المدني بالحركة الدولية الجارية التي تشارؾ  يرحب .4

ومؤسسات إقميمية ودولية لتكريـ قيمة ورؤية ومساىمة وتفاني وانجاري ماثاي، كما يحفز 
 الناس بالتالي عمى الدعوة إلى تعزيز حقوؽ اإلنساف والسالـ والديمقراطية وحفظ البيئة؛

سنويا اعتبارا مف مارس كيـو وانجاري ماثاي، الذي يحتفؿ بو  3تحديد يوـ  يقرر .5
، وذلؾ اعترافا بإنجازاتيا العديدة بوصفيا أوؿ رئيسة لممجمس االقتصادي 2012

واالجتماعي والثقافي لالتحاد اإلفريقي وسفيرة السالـ لالتحاد األفريقي ومؤسسة حركة 
الحزاـ األخضر وسفيرة النوايا الحسنة لمبادرة غابات حوض نير الكونغو ورسوؿ السالـ 

متحدة بخصوص قضايا البيئة والمناخ وبطمة األرض لبرنامج األمـ المتحدة لألمـ ال
 لمبيئة؛
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المفوضية صالحية اتخاذ التدابير الضرورية مع الدوؿ األعضاء الحتفاؿ االتحاد  منحي .6
جميع الدوؿ األعضاء ووكاالت األمـ المتحدة  يدعواألفريقي بيـو وانجاري ماثاي، و

 لمجتمع المدني إلى االحتفاؿ بنشاط بيوـ وانجاري ماثاي؛والمنظمات الدولية ومنظمات ا
الدوؿ األعضاء عمى تسمية المعالـ العامة بما في ذلؾ الشوارع والحدائؽ  يشجع .7

والساحات العامة والمدارس ومعاىد السالـ في الجامعات والمؤسسات التذكارية الوطنية 
كريما ليا لتحفيز الجيؿ الحالي األخرى بوانجاري ماثاي تخميدًا لذكرى حياتيا وعمميا وت

 والقادـ عمى الحفاظ عمى الكوكب األرضي؛
المدارس والجامعات عمى إنشاء صناديؽ لألدوات التعميمية والمنح الدراسية  يشجع أيضاً  .8

 باسـ وانجاري ماثاي لدعـ الطمبة في مجالي البيئة والتنمية المستدامة؛
في إطار حممة إحالؿ السالـ وكذلؾ ومفوضية االتحاد اإلفريقي وكذلؾ  يشجع أيضا .9

الدوؿ األعضاء والقطاع الخاص والبنؾ اإلفريقي لمتنمية وبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة 
وغيرىا مف المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصمة، بالتعاوف مع حركة الحزاـ 

وانجاري األخضر، عمى اتخاذ التدابير الضرورية لتعبئة الموارد وتقديـ الدعـ "لمعيد 
ة" في نيروبي، كينيا، كمركز تمّيز إفريقي في سبيؿ تشجيع يالبيئالدراسات ماثاي لمسالـ و 

دارة البيئة وصالتيا بالسالـ وحقوؽ اإلنساف والديمقراطية في إفريقيا؛   األبحاث وا 
إنشاء "جائزة وانجاري ماثاي لإلنجازات األفريقية المتميزة في مجاؿ حفظ البيئة  يقرر .10

مف  طمبوياألحيائي" اعترافًا باإلنجازات المتميزة لألفراد الممتزميف بحفظ البيئة،  والتنوع
المفوضية، بالتعاوف مع جميورية كينيا وبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة وحركة الحزاـ 

دورة األخضر واألطراؼ المعنية األخرى، تحديد طرؽ إنشاء الجائزة وتقديـ تقرير إلى ال
 المقرر. عف طرؽ تنفيذ ىذا  2012مؤتمر في يونيو/يوليو العادية القادمة لم

- 
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 ررـمق
 ة،فريقياأل بشأن مشروع صفيفة الكيمومتر المربع

  ADD.VIII(XASSEMBLY/AU/14(7الوثيقة 

 

 إن المؤتمر:

الصادر في كمباال ASSEMBLY/AU/DEC.303(XV )مقرر المؤتمر ستحضر ي .1
 ة الكيمومتر المربع حوؿ القارة األفريقية؛بشأف إجازة العرض األفريقي الستضافة صفيف

بالتقدـ الذي أحرزتو جميورية جنوب أفريقيا في تقديـ الوثائؽ النيائية الخاصة  يرحب .2
بالعرض األفريقي لصفيفة الكيمومتر المربع إلى المجمس التأسيسى لصفيفة الكيمومتر 

 المربع؛

ريشيوس وموزمبيؽ وكينيا وزامبيا لبوتسوانا وغانا وناميبيا ومدغشقر ومو  تقديرهيعرب عن  .3
لما قدمتو مف دعـ دبموماسي وتنظيمي وفني ولوجستي ليذا العرض بتنسيؽ مف 
جميورية جنوب أفريقيا عمى الدعـ الدبموماسي والتنظيمي والفني والموجستي ليذا 

 الغرض؛

األطراؼ المعنية عمى تكثيؼ جيودىا ومواصمة دعـ العمميات الجارية وحشد  يشجع .4
 ييد مف المجتمع الدولي؛التأ

فريقية لعمـ الفمؾ ليائمة المحتممة في المبادرات األعمى االستثمارات ا يشدد كذلك .5
 جداذي القاعدة الطويمة  يياس التداخممقفريقية المخططة لالشبكة األاإلشعاعي مثؿ 

(VLBI)  في مجاؿ العمـ والتكنولوجيا؛ أفريقياوذلؾ لمتعجيؿ بتعزيز قدرات 
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عمـ الفمؾ اإلشعاعي كمجاؿ تركيز ذي أولوية لشراكات أفريقيا الدولية في  جإدمايقترح  .6
االتحاد األوروبي الثامنة في مجاؿ العمـ -مجاؿ العمـ والتكنولوجيا مثؿ شراكة أفريقيا

 ومجتمع المعمومات والفضاء؛

الدوؿ األعضاء األخرى ومفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية دعو ي .7
مية دعـ العرض األفريقي لصفيفة الكيمومتر المربع عمى نحو مباشر وفي جميع اإلقمي

المنتديات ذات الصمة حيث يكوف مف شأف ىذا الدعـ تعزيز نجاح العرض مما يؤدى 
 . 2012إلى اتخاذ قرار نيائي في ىذا الشأف في عاـ 

- 
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 ررـمق
 بشأن تقرير مجمس السمم واألمن عن أنشطتو

 في أفريقيا،ووضع السمم واألمن 
 ASSEMBLY/AU/6(XVIII)الوثيقة 

 
 إن المؤتمر:

 بتقرير مجمس السمـ واألمف عف أنشطتو ووضع السمـ واألمف في أفريقيا؛يحيط عممًا  -1
بالتقدـ المحرز صوب التفعيؿ الكامؿ لممنظومة األفريقية لمسمـ واألمف وتعزيز يرحب  -2

بمجمس السمـ واألمف وبالمفوضية  ويشيدالسمـ الدائـ واألمف واالستقرار في أفريقيا. 
دارتيا  وكذلؾ المجموعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية لمنع النزاعات وا 

 وتسويتيا لما تعيدت بو مف التزاـ وبذلتو مف جيود؛
أوجو التقدـ المحرز في توطيد السالـ في كؿ مف بوروندي وجميورية يالحظ بارتياح  -3

ر وكوت ديفوار وجميورية الكونغو الديمقراطية وجميورية أفريقيا الوسطي وجزر القم
جميع العناصر الفاعمة المعنية عمى مواصمة  بذؿ ويشجع غينيا وغينيا بيساو وليبيريا. 

جيودىا ال سيما فيما يخص ترسيخ عممية المصالحة الوطنية وتعزيز الحكـ الرشيد 
صالح قطاع األمف، فضال عف التعج  يؿ باإلنعاش االقتصادي؛وتقوية الديمقراطية وا 

أوجو التقدـ اليامة المحققة في العممية االنتقالية في تونس ومصر يالحظ بارتياح أيضا  -4
لإلجراءات المتخذة مف قبؿ  ويعرب عن ارتياحولمجيود الجارية ويكرر دعمو الكامل 

شاممة السمطات الميبية الجديدة بغية تعزيز المصالحة بيف جميع الميبييف وفترة انتقالية 
تكمؿ بانتخاب مؤسسات ديمقراطية، وكذلؾ التزاميا بضماف أمف العماؿ المياجريف 

مف المفوضية اإلسراع بعممية إنشاء مكتب ويطمب األفريقييف المتواجديف في ليبيا. 
 اتصاؿ لالتحاد األفريقي في ليبيا كما قرره مجمس السمـ واألمف؛ 

، عمى خارطة 2011سبتمبر  16و  في ، بالتوقيع في في أنتناناريفعن سرورهيعرب  -5
ويشجع الطريؽ لمخروج مف األزمة في مدغشقر واإلجراءات المتخذة في إطار تنفيذىا، 
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ويينئ األطراؼ الممغاشية عمى بذؿ كؿ ما في وسعيا إلنجاح العممية االنتقالية، 
ؿ مجموعة تنمية الجنوب األفريقي عمى ما حققتو مف نتائج ىامة في سبيؿ البحث عف ح

المفوضية إلى مواصمة الدعـ لعممية تنفيذ خارطة ويدعو لألزمة عف طريؽ التفاوض 
الطريؽ وعمى تعبئة مساندة  المجتمع الدولي ليذا الغرض، بما يشمؿ التعجيؿ بفتح 

 اناريفو؛ننتأمكتب االتصاؿ لالتحاد األفريقي/مجموعة تنمية الجنوب األفريقي في 
في عممية السمـ والمصالحة في الصوماؿ وال سيما لمتقدـ المحرز يعرب عن ارتياحو  -6

المكاسب التي تحققت عمى أرض الواقع،  فضال عف اعتماد خارطة الطريؽ السياسية 
بالخطوات الجاري اتخاذىا مف أجؿ تعزيز قوات بعثة ويرحب ، 2011في سبتمبر 

ف الزخـ الحالي االتحاد األفريقي في الصوماؿ والحكومة االتحادية االنتقالية لالستفادة م
مجمس األمف لألمـ ويحث الموجود عمى الميداف ومف أجؿ مزيد مف السمـ والمصالحة. 

المتحدة عمى التعجيؿ بإجازة المفيـو االستراتيجي الجديد لعمميات بعثة االتحاد األفريقي 
في الصوماؿ حسبما اعتمده مجمس السمـ واألمف والترخيص بتقديـ الدعـ الالـز مف 

ببعثة االتحاد األفريقي في الصوماؿ لما حققتو مف ويشيد ساىمات المقدرة. خالؿ الم
ثيوبيا ويعرب عن تقديره انجازات ممتازة  لحكومات كؿ مف بوروندي وجيبوتي وكينيا وا 

وأوغندا، فضال عف الييئة الحكومية المشتركة لمتنمية )اإليجاد( اللتزاميا بتحقيؽ السمـ 
أصحاب المصمحة الصومالييف إلى إظيار ويدعو . الدائـ والمصالحة في الصوماؿ

ويدعو أيضا وحدة اليدؼ وااللتزاـ الالزميف لتنفيذ خارطة الطريؽ السياسية بشكؿ كامؿ. 
جميع شركاء االتحاد األفريقي إلى تقديـ الدعـ الالـز لمجيود الجارية فضال عف تقديـ 

فاؼ الذي أصيبت بو الصوماؿ المساعدة اإلنسانية لمسكاف المحتاجيف ال سيما بسبب الج
 23إلى نتائج اجتماع لندف المقرر عقده في ويتطمع وبمداف أخرى في القرف األفريقي. 

، الذي يوفر فرصة لزيادة تعبئة المجتمع الدولي دعمًا لجيود الشعب 2011فبراير 
 الصومالي واالتحاد األفريقي؛

( الذي أداف إرتريا 2011) 2023باعتماد مجمس األمف لألمـ المتحدة القرار  يرحب -7
المجمس عمى ضماف تنفيذ  ويحثلقياميا بأنشطة زعزعة استقرار الصوماؿ والمنطقة، 
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بالبياف الذي أصدره اجتماع  ويرحب أيضاً (، 2009) 1907كؿ مف ىذا القرار والقرار 
ة إلى ضماف تنفيذ القراريف والقرارات األخرى مجمس السمـ واألمف الذي أكد عمى الحاج

فيذ القراريف عمى نحو الدوؿ األعضاء إلى اتخاذ إجراءات كافية لتن ويدعوذات الصمة، 
في الصوماؿ دولة إرتريا عمى االمتناع عف القياـ بأنشطة زعزعة االستقرار  ويحثتاـ 

 ؛1والمنطقة
والتوقيع عمى اتفاؽ بيف  2011يوليو  14باعتماد وثيقة الدوحة لمسالـ في  أيضاً  يرحب -8

الطرفيف عمى التنفيذ الكامؿ ويشجع ، التحرير والعدالةالحكومة السودانية وحركة 
المجموعات الممتنعة إلى االنضماـ لعممية السمـ ويدعو لاللتزامات التي تـ التعيد بيا 

دعمو يكرر  ؛ العمميةالمجتمع الدولي تقديـ الدعـ الالـز ليذه ويناشد دوف التأخير، 
الرفيع المستوى لمتنفيذ نحو إطالؽ عممية دارفور  لجيود فريؽ االتحاد األفريقيالكامؿ 

السياسية وفقًا لسياسة االتحاد األفريقي حوؿ دارفور كما وردت في تقرير وتوصيات 
، مما يوفر خارطة طريؽ شاممة لمسالـ في دارفور. فريؽ االتحاد األفريقي حوؿ دارفور

األمـ المتحدة في دارفور إلسياميا القيـ في  -التحاد األفريقيلعممية اليجينة لباويشيد 
لالقتتاؿ الجاري في بعض األنحاء ويعرب عن أسفو  ؛إحالؿ السمـ واألمف في دارفور

عمى الحاجة الممحة لمطرفيف إلى وقؼ ويشدد مف النيؿ األزرؽ وجنوب كردفاف، 
وصوؿ المساعدة اإلنسانية إلى المحتاجيف وعودة األعماؿ العدائية فورًا، وكذلؾ تسييؿ 

الرفيع  االتحاد األفريقيالنازحيف داخميًا والالجئيف. وفي ىذا الصدد يطمب مف فريؽ 
 المستوى االستمرار في الجيود التي بدأىا بخصوص ىاتيف المنطقتيف؛

 الصعوبات في مفاوضات ما بعد االنفصاؿ بيف السوداف وجنوبإزاء يعرب عن قمقو  -9
البمديف إلى القياـ فورًا بوقؼ وعكس األعماؿ األحادية الجانب التي ويدعو السوداف، 

شرعا فييا بخصوص مسألة النفط، مما يمكف أف ييدد فقط توقعاتيما وعالقاتيما 
الرفيع المستوى  االتحاد األفريقياالقتصادية، ويطمب منيما التعاوف الكامؿ مع فريؽ 

إلى اتفاؽ حوؿ المسائؿ العالقة وفقًا لممبدأ المتفؽ عميو  لمتنفيذ بغية التوصؿ سريعاً 
                                           

1
 تحفظت دولة إرتريا.   



ASSEMBLY/AU/DEC.408 (XVIII)  
Page 4 

بالييئة ويشيد لدولتيف قابمتيف لمبقاء تعيشاف في كنؼ السالـ وتعزز إحداىما األخرى، 
الحكومية المشتركة لمتنمية اللتزاميا وجيودىا المتواصمة في سبيؿ تذليؿ الصعوبات 

متعددي وثنائيي األطراؼ لدعميـ  ألفريقياالتحاد الشركاء ويعرب عن ارتياحو الحالية ، 
إلى التنسيؽ المتواصؿ ويدعو الرفيع المستوى لمتنفيذ،  االتحاد األفريقيلجيود فريؽ 

 لمتعجيؿ باختتاـ المفاوضات الجارية؛
ثيوبيا، يعرب عن انشغالو  -10 إزاء استمرار الطريؽ المسدود في عممية السالـ بيف إرتريا وا 

ريقي لتجديد بذؿ الجيود األفريقية مف أجؿ مساعدة البمديف عمى نداء االتحاد األفويكرر 
رساء أساس لسالـ وأمف دائميف في  تذليؿ الصعوبات الحالية وتطبيع العالقات بينيما وا 

يونيو  6الحاجة الممحة لمتنفيذ الكامؿ والدقيؽ التفاقية  ويؤكد مجددًا القرف األفريقي، 
رتريا،  2010 مجمس السمـ واألمف  متابعة المسألة بشكؿ ويطمب من بيف جيبوتي وا 

 فعاؿ وتقديـ تقرير بشأنيا إلى المؤتمر؛
بالمفوضية ويشيد  بإطالؽ مبادرة التعاوف اإلقميمي لمواجية جيش الرب لممقاومة،يرحب  -11

عمى اإلسراع بالتفعيؿ الكامؿ لممبادرة، ويشجعيا والبمداف المعنية لما اتخذتو مف خطوات 
لمشركاء الدولييف الذيف قدموا دعمًا لمجيود الجارية مف أجؿ القضاء ويعرب عن امتنانو 

 عمى جيش الرب لممقاومة؛
عمى ضرورة تجديد بذؿ الجيود نحو إعادة اإلعمار والتنمية لفترة ما بعد النزاعات يشدد  -12

بغية توطيد السالـ حيث ما تحقؽ. وفي ىذا الصدد يرحب بالخطوات التي تتخذىا 
طالؽ المبادرة األفريقية لمتضامف بيدؼ دعـ الدوؿ األفريقية المفوضية مف أجؿ إ

 الخارجة مف النزاعات ويتطمع إلى إطالؽ ىذه المبادرة عمى ىامش دورتو العادية المقبمة؛
ويرحب الجدودى  االتحاد األفريقياألىمية التي يولييا لعممية تنفيذ برنامج  يؤكد مجدداً  -13

المفوضية عمى مواصمة ومضاعفة ويشجع ف بالنتائج اليامة التي تحققت حتى اآل
إلى االستكماؿ السريع لمشروع االتفاقية يدعو الجيود الجاري بذليا. في ىذا الصدد، 

الدوؿ األعضاء تسييؿ ىذه العممية مف خالؿ ويطمب من حوؿ التعاوف العابر لمحدود 
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قده ليذا حضورىا عمى المستوى المناسب في المؤتمر الوزاري الذي تعتـز المفوضية ع
 الغرض؛

مف انتشار األسمحة في منطقة الساحؿ  يكرر ما يساور االتحاد األفريقي من قمق بالغ -14
والصحراء والمخاطر التي ينطوي عمييا ىذا الوضع بالنسبة لألمف واالستقرار الطويؿ 
األمد ويديف بشدة األنشطة التي تقـو بيا المجموعات المسمحة في المنطقة بما في ذلؾ 

عف دعمو الكامؿ لمجيود  ويعرباألخيرة التي ُشنت في الجزء الشمالي لمالي  اليجمات
بمبادرة المفوضية إلى  ويرحبالتي تبذليا بمداف المنطقة بدعـ مف االتحاد األفريقي 

تنظيـ المشاورات عمى ىامش الدورة العادية لممجمس التنفيذي، حوؿ نتائج بعثة تقييـ 
مف مجمس السمـ واألمف بحث أثر ىذه األزمة  ويطمبية التداعيات األمنية لألزمة الميب

بتحديد الطرؽ التي يمكف لالتحاد األفريقي مف  ويقوم أيضاً بمشاركة بمداف المنطقة 
خالليا تعزيز جيود المنطقة ويقـو بتعبئة المساعدة الدولية الكافية دعمًا لألولويات التي 

 حددتيا البمداف المتأثرة؛
عف وتيرة اليجمات اإلرىابية في مختمؼ أنحاء القارة ال سيما في يعرب عن بالغ قمقو  -15

مف المفوضية، وخاصة مف خالؿ ويطمب ىذه اليجمات اإلرىابية ،  بشدةدين وينيجيريا 
المركز األفريقي لمبحوث والدراسات الخاصة باإلرىاب والممثؿ الخاص لرئيس 
المفوضية، أف تعمؿ عمى تسييؿ رد معزز ومنسؽ عمى ىذا التيديد بالنظر إلى الروابط 

 يا وبيف الشبكات اإلجرامية؛الناشئة بيف ىذه الجماعات اإلرىابية وفيما بين
االتحاد لمتقرير الشامؿ الذي قدمو رئيس المفوضية عف الشراكة بيف يعرب عن ارتياحو  -16

واألمـ المتحدة حوؿ السالـ واألمف والمقرر الصادر عف مجمس السمـ واألمف  األفريقي
جاكوب لمرئيس  عن امتنانو ويعربالحقا والمبيف رؤية االتحاد األفريقي ليذه الشراكة 

 2012يناير  12زوما لمبادرتو بالدعوة لعقد اجتماع لمجمس األمف حوؿ المسألة في 
الموقؼ األفريقي مف الصبغة العاجمة والحاجة  ويكررولتوليو رئاسة المداوالت شخصيا 

إلقامة شراكة قوية قائمة عمي قراءة  تطمعيو لمفصؿ الثامف مف ميثاؽ األمـ المتحدة 
التالية: دعـ الممكية ، وترتيب األولويات، صنع القرار التشاوري،  ومستندة إلي المبادئ
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تقسيـ العمؿ وتقاسـ المسؤوليات واالستخداـ الفعاؿ لكؿ مف الفوائد النسبية لممنظمتيف 
مف المفوضية أف تتابع ىذه المسألة بشكؿ فعاؿ وتقدـ تقارير منتظمة عف التقدـ  ويطمب

 المحرز والتحديات المعترضة.
- 
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 ررـمق
 (21بشأن التقرير العاشر لمجنة الخمسة عشر )
 إلصالح مجمس األمن لألمم المتحدة،

 ASSEMBLY/AU/8 (XVIII)الوثيقة 

 
 إن المؤتمر:

إلصالح مجمس األمف لألمـ  01بتقرير لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات اؿ يحيط عمماً  -0
 المتحدة؛

وضات الحكومية المشتركة حوؿ مؤخرًا في المفابالتطورات التي حدثت  يحيط عممًا أيضاً  -9
 ؛لألمـ المتحدة إصالح مجمس األمف

عالف سرت الذي يتضمف الموقؼ األفريقي الموحد حوؿ  يؤكد مجدداً  -0 توافؽ إيزولويني وا 
 إصالح مجمس األمف لألمـ المتحدة؛

ضرورة استمرار أفريقيا في التحدث بصوت واحد ومتماسؾ بشأف كافة المسائؿ  يؤكد -2
فاوضات الحكومية المشتركة الجارية حاليًا مف أجؿ تعزيز المكتسبات المطروحة في الم

التي حققتيا أفريقيا حتى اآلف وضماف االستمرار في الحفاظ عمى مصالح أفريقيا 
 وحمايتيا في كؿ وقت؛

بجيود الممثميف األفريقييف الدائميف لدى األمـ المتحدة لتعزيز مصالح القارة والدفاع  يشيد -1
 إصالح مجمس األمف لألمـ المتحدة؛عنيا في عممية 

( لدى األمـ المتحدة، 01الدائميف في لجنة الخمسة عشر )مف الممثميف األفريقييف  يطمب -6
عند المشاركة في المفاوضات الحكومية المشتركة الجارية حوؿ إصالح مجمس األمف 

لدائميف لألمـ المتحدة، االستمرار في العمؿ عمى نحو وثيؽ مع الممثميف األفريقييف ا
الحوار مع الدوؿ األعضاء األخرى والمجموعات اآلخريف لدى األمـ المتحدة ومواصمة 

شراكيا فييا مف أجؿ كسب التأييد لمموقؼ األفريقي الموحد  المعنية بعممية اإلصالح وا 
 وتعزيزه؛
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( لدى األمـ المتحدة 01الممثميف األفريقييف الدائميف في لجنة الخمسة عشر ) يشجع -7
تمرار في تعزيز وتكثيؼ جيودىـ الرامية إلى بناء تحالؼ دعمًا لمموقؼ عمى االس

األفريقي الموحد مع مختمؼ المجموعات المعنية بالمفاوضات الحكومية المشتركة 
، لتعزيز تفويضيـ؛  والسعي إلى الحصوؿ عمى أي توجييات أخرى، إذا لـز

الدائميف األفريقييف  مف المفوضية االستمرار في تسييؿ أنشطة لجنة الممثميف يطمب -8
لدى األمـ المتحدة في المفاوضات الحكومية المشتركة حوؿ إصالح مجمس  01اؿ

 األمف لألمـ المتحدة والمشاورات ذات الصمة بعد ذلؾ؛

(، عند مواصمة تكثيؼ جيودىا لكسب التأييد 01مف لجنة الخمسة عشر ) يطمب أيضاً  -9
الوصوؿ إلى أعمى المستويات السياسية  لمموقؼ األفريقي الموحد وتعزيزه، أف تسعى إلى

 بغرض كسب التأييد وتعزيز اإلرادة السياسية الالزمة دعمًا لمموقؼ األفريقي الموحد؛

( ال تزاؿ عمى اىتماميا بيذه المسألة حتى 01أف لجنة الخمسة عشر ) يؤكد مجدداً  -03
لمجنة أف مف ا ويطمبُتحقؽ أفريقيا أىدافيا في إصالح مجمس األمف لألمـ المتحدة، 

 .9309تقدـ تقريرًا في ىذا الشأف إلى الدورة العادية القادمة لممؤتمر في يوليو 
- 
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 ررـمق

 ،االتحاد األفريقيميزانية الدول األعضاء في  مساىماتبشأن 
 ivEX.CL/687(XX)الوثيقة 

 

 المؤتمر:إن 
زانية في مي لدوؿ األعضاءامساىمات  بتوصيات المجمس التنفيذي بشأف يحيط عمماً  -1

 ؛االتحاد األفريقي
 المقررة؛ مساىماتيالمدوؿ األعضاء التي دفعت يعرب عن تقديره  -2
الدوؿ  ويشجعفي الموعد المحدد؛ بالكامؿ  مساىماتيادفع عمى الدوؿ األعضاء  حثي -3

 ؛القياـ بتسديدىاعمى  مساىماتمتأخرات عمييا التي 
 وسطى؛رفع العقوبات عف غينيا بيساو وجميورية أفريقيا اليقرر  -4
داـ ىذا البمد لجميورية الكونغو الديمقراطية ماتمديد اإلعفاء المؤقت الممنوح كذلك  يقرر -5

 الجدوؿ الزمني لمدفوعاتو؛تقيد بي
األنصبة، تقدير لجدوؿ صة تالمخالوزارية  لجنتو مف المجمس التنفيذي، مف خالؿيطمب  -6

تقديـ التوصيات  بيدؼجنوب السوداف كؿ مف جميورية السوداف وجميورية ة قضيبحث 
 ونيو المالئمة، مف خالؿ المجمس التنفيذي، إلى الدورة العادية القادمة لممؤتمر في ي

2012. 
- 



ASSEMBLY/AU/DEC.411 (XVIII)  
 

 ررـمق
 بشأن انتخاب عشرة من أعضاء مجمس السمم واألمن لالتحاد األفريقي،

 EX.CL/715 (XX)الوثيقة 
 

 إن المؤتمر:

مف لالتحاد اإلفريقي مف قبؿ بانتخاب عشرة مف أعضاء مجمس السمـ واأل يحيط عمماً  .1
 المجمس التنفيذي؛

( التالية أعضاء في مجمس السمـ واألمف لمدة سنتيف اعتبارا مف 10الدوؿ العشر )يعّين  .2
 : 2012مارس 
 إقميـ الوسط   الكاميروف (1
 إقميـ الوسط    الكونغو (2

 
 إقميـ الشرؽ     جيبوتي (3
 إقميـ الشرؽ     تنزانيا (4

 
 إقميـ الشماؿ     مصر (5

 
 إقميـ الجنوب    جوالأن (6
 إقميـ الجنوب     ليسوتو (7

 
 إقميـ الغرب   كوت ديفوار . (8
 إقميـ الغرب    جامبيا (9

 إقميـ الغرب   غينيا  (10
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 ررـمق

 الخمسين إلنشاء منظمة الوحدة األفريقية ىبشأن االحتفال بالذكر 
 

 :إن المؤتمر
سسيف لمنظمتنا القارية إلى أجياؿ دعاة الوحدة األفريقية واآلباء المؤ  يرفع تحية خاصة -1

الذيف بذلوا الجيد الجييد لتعزيز الوحدة والتضامف، والتالحـ والتعاوف بيف شعوب أفريقيا 
 والدوؿ األفريقية؛

السنوية  بشأف االحتفاؿ بالذكرى (ASSEMBLY/AU/DEC.361(XVI))إلى مقرره  رييش -2
 ؛2013مايو  25، في الخمسيف إلنشاء منظمة الوحدة األفريقية في أديس أبابا، إثيوبيا

لمنظمة الوحدة األفريقية لمدور التاريخي الذي لعبتو في تحرير  يعرب عن بالغ تقديره -3
، وكذلؾ لمساىمتيا القيمة في ىدؼ والفصؿ العنصريشعوب أفريقيا مف نير االستعمار 

 تحقيؽ الوحدة في القارة؛
 عاـ الوحدة األفريقية والنيضة األفريقية؛ 2013 يعمن -4
االحتفاؿ بالذكرى السنوية الخمسيف إلنشاء منظمة الوحدة األفريقية سيتـ مف أف  يقرر -5

خالؿ إبراز الُمثؿ العميا لروح الوحدة األفريقية وتطمعات أفريقيا لمسالـ والديمقراطية 
 والتنمية والوحدة؛

طمبو مف المفوضية اتخاذ الترتيبات الالزمة ليذا االحتفاؿ، بتعاوف وثيؽ مع  يؤكد مجددا -6
 بمد المضيؼ، إثيوبيا وجميع الدوؿ األعضاء؛ال

لتفكير مف امفوضية تنسيؽ أنشطة تضمف عممية شاممة لمجميع وتشاركية مف ال طمبي -7
خمسيف سنة مف الجيود في سبيؿ الوحدة األفريقية، مع نية تحديد روح الوحدة في 

 األفريقية لمجيؿ القادـ؛
ميمية، بالتنسيؽ مع المفوضية، عمى الدوؿ األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلق يشجع -8

نشطة، بما فييا فعاليات إعالمية، ومناقشات، ومسابقات في المدارس مختمؼ األتنظيـ 
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والجامعات، واستطالعات لمرأي العاـ، وجمسات في البرلمانات المحمية والوطنية، وغيرىا 
مف األفريقييف مف األنشطة، لالحتفاؿ بعاـ الوحدة األفريقية ورفع وعي الجيؿ الجديد 

 بالمثؿ العميا لروح الوحدة األفريقية والنيضة األفريقية.
- 
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 ررـمق
 النيباد، رؤساء الدول والحكومات لتوجيولجنة بشأن تقرير 

 ASSEMBLY/AU/7(XVIII)الوثيقة 
 

 إن المؤتمر:
الشراكة  رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيولجنة  رئيس تقريرب مع التقدير حيط عمماً ي .1

ثيوبيا إرئيس وزراء جميورية  ،ممس زيناويدولة السيد  (النيبادة لتنمية أفريقيا )الجديد
 االتحادية الديمقراطية؛

لمجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو  استنتاجات االجتماع السادس والعشروف يجيز .2
 ؛النيباد

 وكالة الؿالنتائج مف خ األداء القائـ عمى التقدـ المطرد نحو تحقيؽ رتياحمع اال يالحظ  .3
 المقررعمى أساس  االضطالع بتفويضيافي  نيبادلمالتخطيط والتنسيؽ 

ASSEMBLY/AU/DEC.282(XIV)  شيديو مؤتمرالدورة العادية الرابعة عشرة لمالصادر عف 
وكالة  بيف المتنامية الصالتو فريقي االتحاد األ ات العمؿ مع مفوضيةعالق بتحّسف

 ؛األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميميةوالدوؿ  التخطيط والتنسيؽ لمنيباد

لوكالة التخطيط والتنسيؽ  الييكؿ التنظيمي بشأف عدـ استكماؿ قمقو بالغ يعرب عن .4
 يطمبوالنيباد في ىياكؿ وعمميات االتحاد األفريقي عمى إدماج عاميف  مرور بعدلمنيباد 
، عمى نحو لنظراكؿ ايالفرعية إلصالح اليتيا جنة الممثميف الدائميف مف خالؿ لجنمف ل

لكي  2012بحموؿ مارس وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد  ىيكؿاستكماؿ في عاجؿ، 
 مؤتمر لمموافقة عمييا؛ورة العادية التاسعة عشرة لمالدتقـو 



ASSEMBLY/AU/DEC.413 (XVIII)  
Page 2 

لوكالة التخطيط والتنسيؽ  ييكؿ عممي وفعاؿبمتوصية لعمى األىمية الحيوية يشدد  .5
التنفيذ مف لتمكيف الوكالة ويتطابؽ مع األخير تفويضو  يعكس عمى نحو كاؼلمنيباد 

عممية تشمؿ أف  طمبيكبرنامج لالتحاد األفريقي و لمنيبادالفعاؿ لألىداؼ األساسية 
إجراء كبرنامج لالتحاد األفريقي، استكماؿ ىيكؿ وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد 

 ؛التخطيط والتنسيؽ الةمنيباد ووكلالمجنة التوجييية مفوضية و المشاورات الالزمة مع ال

كما وردت في تقرير لمنيباد الرئيسية اإلقميمية والقارية والمشاريع  برامجالتنفيذ  يجيز .6
مشيرا  2011ديسمبر  مف يوليو إلى الفترةأنشطة وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد عف 

 لمدوؿ األعضاء فيالمقدـ ني فبشأف الدعـ الالمحرز التقدـ  إلى عمى وجو الخصوص
لمتنمية الشامؿ  األفريقي مبرنامجلالخطط االستثمارية  بخصوصاالتحاد األفريقي 

والتوقيع عمى صندوؽ المساندة  الشراكة مف أجؿ مصايد األسماؾ في أفريقياالزراعية، و 
، وتنسيؽ النظـ المستدامة لألراضي والمياهاإلدارة لتعزيز  "تيرأفريكاالمالية لمشروع "
نشاء ، وا  عمى مجموعة شرؽ افريقيا امع التركيز حاليبشأف األدوية القانونية اإلفريقية 
اإلنمائي في إطار منياج  األمـ المتحدة لتنمية القدرات بدعـ مف برنامجمجموعة خبراء 
بالتعاوف مع المجنة ، ومبادرة التنمية بيف بمداف الجنوب فعالية التنميةعمؿ إفريقيا ل

دارة الموارد الطبيعية لممضي قدما االقتصادية ألفريقيا وبرنامج األمـ  المتحدة اإلنمائي، وا 
 في رؤية التعديف األفريقية؛

الجيود المتزايدة التي تبذليا الحكومات األفريقية لتعبئة الموارد المحمية في  يالحظ .7
مبتكر تقييـ إجراء الحاجة الماسة إلى إعادة  كررياألزمة المالية العالمية و آثارمواجية 

ذات  الوطنية والمشاريع مستداـ لدعـ تنفيذ البرامجالالتنبؤ بو و  الممكفويؿ تمالخيارات ل
 األولوية وتمؾ التابعة لمنيباد؛

شراكة بالوالمجنة االقتصادية ألفريقيا، مف وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد  يطمبوعميو،  .8
ؽ طر الستراتيجيات و االإجراء دراسة معمقة الستكشاؼ ، مع المؤسسات ذات الصمة
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عمى أف يتـ تقديميا إلى لجنة تمويؿ التنمية للتحسيف تعبئة الموارد المحمية الممكنة 
 رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد لمنظر فييا؛

دورة العادية الثانية الصادر عف ال  ASSEMBLY/AU/DECL.1 (XII)باإلعالف يذّكر  .9
العـز عمى دعـ  الذي عقد 2009 في ينايرالمنعقدة التحاد األفريقي امؤتمر عشرة ل
الوحيد  اإلطار االستراتيجي والقطاعيباعتباره  لبنية التحتية في أفريقياتطوير ابرنامج 

فضال عف  ،مقارة وتحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفيةلفي أفريقيا لتعزيز التكامؿ المادي 
أحد ة التحتية البني ُتعتبرعزيز النمو والتنمية المستدامة التي النيباد بشأف تأىداؼ 

 مرتكزاتيا الرئيسية؛

 يقررو والييكؿ المؤسسي لتنفيذه  تطوير البنية التحتية في أفريقياعمى برنامج يوافق  .10
 أولوياتنا الوطنية ومختمؼ البرامج والمشاريع الواردة في خطة العمؿ ذات األولويةدمج 

والشروع مدوؿ الجزرية اىتماـ خاص للبرنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا مع إيالء 
، الذي حدد وكالة المؤسسي لتطوير البنية التحتية في أفريقيا لمييكؿفي التنفيذ السريع 

 ؛منفذةالوكالة التخطيط والتنفيذ لمنيباد باعتبارىا ال

تسريع بحقيقي التعزيز آليات التمويؿ المبتكرة التي تعكس التزاـ أفريقيا ضرورة عمى يؤكد  .11
 طمبيتية مع الحاجة الممحة لتخصيص موارد كافية إلعداد المشاريع والبنية التحتطوير 

التعجيؿ بتنفيذ برنامج تطوير البنية  اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضماف المفوضيةمف 
عف وتقديـ تقرير سنوي لمنيباد التخطيط والتنسيؽ  وكالةبالتنسيؽ مع التحتية في إفريقيا  

 المسألة؛

- يمبادرة االتحاد األفريقي تنفيذ المشاريع ذات األولوية في إطار جيد فالتقدـ بال يشيد .12
 رفيعة المستوىالمجنة الفرعية المف خالؿ عمؿ البنية التحتية  لمناصرةالنيباد الرئاسية 

رئيس  ،جاكوب زوما فخامة السيدبرئاسة لمجنة رؤساء الدوؿ والحكومات لتوجيو النيباد 
صيانة تحديث و الحاجة الممحة لمتصدي لتحديات ب يضاأمعترفا ً ، فريقياأجميورية جنوب 
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البينية  اإلفريقية تعزيز التجارةعمى نحو فعاؿ مف أجؿ  البنية التحتية القائمة واستخداـ
 ؛وتعميؽ التكامؿ اإلقميمي الكبيرلنمو ا لتحقيؽ

يباد الن- يمبادرة االتحاد األفريق لنقاط االتصاؿ الوطنية لمشاريعساىمات الفنية المب يقر .13
مناسبة لمشراكات بيف القميمية اإلمعايير الوضع ل البنية التحتية لمناصرةالرئاسية 

البنية التحتية في القارة مع طوير تعزيز تباعتبارىا منبرا أساسيا لالقطاعيف العاـ والخاص 
المقدـ بالعرض  يرحبالبناء مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية والعمؿ التركيز عمى 

النيباد - يمبادرة االتحاد األفريقبصفتو رئيس  جميورية جنوب أفريقيا حكومةمف 
جميع أصحاب المصمحة بما رفيع المستوى للعقد اجتماع  البنية التحتية لمناصرةالرئاسية 
السوؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا و  (السادؾمجموعة تنمية الجنوب األفريقي )في ذلؾ 

معايير إعادة تصميـ لمشروع في رؽ افريقيا شعة اوجم (الكوميساوالجنوب األفريقي )
 ؛ممر بيف الشماؿ والجنوبال

المبادئ المشتركة المتمثمة في االمتالؾ والشفافية والمحاسبة المتبادلة في  يؤكد مجدداً  .14
النتائج  يالحظدعما لألوليات اإلنمائية لمقارة، و 8تعزيز شراكة أفريقيا مع مجموعة الػ

في كاف، فرنسا،  2011المنعقدة في نوفمبر  20مجموعة الػذات الصمة بالتنمية لقمة 
الرفيع المستوى لمبنية التحتية، ويدعو بنوؾ التنمية  20وخاصة فريؽ عمؿ مجموعة الػ

تعزيز االستجابات العاجمة وطويمة يدعم المتعددة األطراؼ إلى دعـ وتنفيذ المشاريع. 
ثمارات في الزراعة، وتخفيؼ حدة المدى النعداـ األمف الغذائي مف خالؿ زيادة االست

طار نظاـ  المجموعة تقمبات األسعار، خصوصا في البمداف ذات الدخؿ المنخفض وا 
اإلقميمي لالحتياطيات الغذائية في حاالت  (اإليكواساالقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا )

 ؛الطواري

مع ، 2012في  20ومجموعة الػ 8آفاؽ شراكة أفريقيا مع كؿ مف مجموعة الػيبحث  .15
أولويات أفريقيا في جدوؿ أعماؿ المنتدييف العالمييف  إبرازأىمية التأكد مف  إلى اإلشارة

المفوضية ووكالة النيباد التشاور عمى جناح السرعة مع يطمب  ،وعميو .عمى نحو مناسب
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حكومتي الواليات المتحدة األمريكية والمكسيؾ باعتبارىما البمديف المذيف يتولياف خالؿ 
 ؛عمى التوالي، بشأف تحقيؽ ىذا اليدؼ 20ومجموعة الػ 8ة مجموعة الػرئاس 2012

بالنتائج الرئيسية التي تمخض عنيا المنتدى الرفيع المستوى الرابع حوؿ  يرحب كذلك .16
كما ورد في  2011فعالية المساعدات، المنعقد في بوساف، جميورية كوريا، في ديسمبر 

ؿ السياسات مف المساعدة إلى صوصا تحو  خ شراكة بوساف لمتعاوف اإلنمائي الفعاؿ""
فعالية التنمية وااللتزاـ باستعماؿ وتعزيز النظـ القطرية كنيج افتراضي لزيادة القدرات 

 ؛المالئمة عمى تحقيؽ نتائج إنمائية أفضؿ

بتضافر الجيود الواعية مف البمداف األفريقية والمؤسسات اإلقميمية يشيد مع االرتياح  .17
نضماـ إلى ما تـ التوصؿ إليو ألوؿ مرة في التاريخ  مف توافؽ وأصحاب المصمحة لال

التعاوف بيف بمداف الجنوب والتعاوف فعالية التنمية و وموقؼ أفريقييف يقوماف عمى أساس 
الثالثي، وتمويؿ التنمية وبناء القدرات التي تـ صياغتيا مف خالؿ التسييؿ والدعـ الفني 

يؽ لمنيباد، تحت مظمة منياج العمؿ األفريقي مف المفوضية ووكالة التخطيط والتنس
 ؛لفعالية التنمية

أف أفريقيا تحتاج إلى اتخاذ إجراءات المتابعة الالزمة لتنفيذ أجندة ما بعد بوساف يؤكد  .18
في رسـ معالـ الشراكة العالمية الجديدة  أفريقيامف خالؿ مشاورات جامعة وعمى نطاؽ 

وضية ووكالة النيباد إلى التعامؿ عمى نحو نشط المفمف   طمبيبناء عمى سياؽ القارة، و
مع منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 

صوت أفريقيا وتمثيميا في إطار ترتيبات الشراكة العالمية الناشئة، بغية   مراعاةلضماف 
 ؛ائي فعاؿإقامة شراكة موجية نحو تحقيؽ النتائج مف أجؿ تعاوف إنم

بحكومة جنوب أفريقيا الستضافتيا بنجاح المؤتمر السابع عشر لألطراؼ في يشيد  .19
، مع نتائج تاريخية 2011اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ، في ديسمبر 

وغير مسبوقة بناء عمى العمؿ األصيؿ الذي أنجزه دولة فخامة ميميس زيناوي، رئيس 



ASSEMBLY/AU/DEC.413 (XVIII)  
Page 6 

االتحادية الديمقراطية باعتباره رئيس مؤتمر رؤساء الدوؿ  وزراء جميورية إثيوبيا
 ؛والحكومات األفريقييف حوؿ تغير المناخ ومساىمات الدوؿ األعضاء

مف وكالة النيباد، بالتعاوف مع المفوضية والمؤسسات الشريكة، بما فييا برنامج  يطمب .20
والبنؾ األفريقي لمتنمية،  األمـ المتحدة لمبيئة، ولجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا

مواصمة دعـ المسار األفريقي ومتابعة المفاوضات حوؿ تغير المناخ، خصوصا نتائج 
مؤتمر األطراؼ السابع عشر، كما يطمب مف وكالة النيباد تسييؿ وضع وتنفيذ وتنسيؽ 
إجراءات التكيؼ، بما فييا بناء قدرات التكيؼ عمى الصعيديف الوطني واإلقميمي لتعزيز 

 ؛المرونة القطاعية والحد مف التأثر بتغير المناخ

بالتقدـ الياـ في االستجابة لإليدز عبر أفريقيا عمى مدى العقد  كما ينبغييحيط عمما  .21
مالييف  (5خمسة )الماضي، واإلنجاز التاريخي المتمثؿ في إتاحة العالج لما يزيد عمى 

في عدد كبير مف  %25شخص، وتخفيض معدؿ اإلصابات الجديدة بما يزيد عمى 
إزاء أزمة التمويؿ الحالية التي تواجو االستجابة لإليدز  يعرب عن انشغالوالبمداف، لكنو 

مع  لتعاوفمف المفوضية ووكالة النيباد، بايطمب نتيجة آلثار األزمة المالية العالمية، و
ع برنامج األمـ المتحدة المشترؾ لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية اإليدز، وض

خارطة طريؽ لممسؤولية المشتركة بغية االستفادة مف الجيود األفريقية لضماف تدفقات 
والناشئة تمويؿ قابمة لالستمرار نحو قطاع الصحة، بدعـ مف الجيات الشريكة التقميدية 

 ؛االستجابة لتبعية فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدزلمعالجة 

إلى تعزيز الدعـ الذي تقدمو منظومة األمة  بالجيود الراميةمع التقدير  يحيط عمماً  .22
المتحدة بأكمميا لتنفيذ النيباد مف خالؿ تعاوف أوثؽ بيف وكالة النيباد ووكاالت األمـ 
المتحدة، خصوصا األدوار الرئيسية التي تمعبيا لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا 

لممستشار الخاص لشؤوف أفريقيا،  وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ومكتب األمـ المتحدة
الذي  2011لعاـ المراجعة المتبادلة لفعالية التنمية بتقرير  يرحب وفي ىذا الصدد، 

صدر عف لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا/منظمة التعاوف والتنمية في الميداف 
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تحدة )إلقميـ االقتصادي؛ واستنتاجات آلية التنسيؽ اإلقميمية الثانية عشرة لألمـ الم
االستدامة  – 2011لعاـ برنامج األمـ المتحدة عف التنمية البشرية أفريقيا(؛ وتقرير  

، وأسبوع الذكرى السنوية العاشرة لمنيباد خالؿ الدورة واإلنصاؼ: مستقبؿ أفضؿ لمجميع
 ؛2011السادسة والستيف لمجمعية العامة لألمـ المتحدة في نيويورؾ، في أكتوبر 

المغزى العاـ لمنيج التطمعي لمتنفيذ السريع لمنيباد خالؿ العقد القادـ عقب  اً يؤكد مجدد .23
بما تخطط لو النيباد مف  يرحب، و2011االحتفاؿ بالذكرى السنوية العاشرة لمنيباد في 

تنظيـ منتدى وجمع أمواؿ كفعاليات رئيسية ألصحاب المصمحة المتعددي األطراؼ في 
  الختتاـ االحتفاالت. 2012مارس 

- 
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 ررـمق
 بشأن انتخاب أعضاء المفوضية

 
 ؤتمر:المإن 

أي  بعدـ حصوؿ عممية انتخاب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي وأحاط عمماً استكمؿ بعد أف 
 ( عمى األغمبية المطموبة،2مف المرشحيف االثنيف )

 :يقرر -1
 ؛2المؤتمر اتلقواعد إجراء أعضاء المفوضية، وفقاً  انتخاب تعميؽ (1)
ية القادمة الدورة العادانعقاد والية األعضاء الحالييف لممفوضية حتى  تمديد فترة (2)

 ؛لممؤتمر
لكؿ إقميـ ( 1)صة لرؤساء الدوؿ والحكومات تتكوف مف دولة واحدة تإنشاء لجنة مخ (3)

ابوف وجميورية جنوب جرئيس االتحاد وجميورية الميورية بنيف كججانب إلى 
قة باالنتخابات القادمة ألعضاء معالجة المسائؿ المتعمصالحية أفريقيا مع 
 المفوضية؛

 
يمنح لجنة و  المقرريطمب مف المفوضية اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ىذا  -2

 .الممثميف الدائميف صالحية الموافقة عمى النفقات الالزمة في ىذا الصدد
- 

                                           
2
 سجمت جميورية بوتسوانا تحفظاتيا.   
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 ررـمق
 ،بشأن تحويل مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي

 ASSEMBLY/AU/13(XVIII) لوثيقةا

 
 :إن المؤتمر

 ASSEMBLY/AU/DEC.372(XVII)بالتقرير المرحمي لممفوضية عف تنفيذ المقرر  يحيط عمماً  .1
بشأف تحويؿ مفوضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد األفريقي، المعتمد خالؿ الدورة 

يوليو، في مالبو، غينيا  1ى يونيو إل 30العادية السابعة عشرة لممؤتمر، المنعقدة مف 
 االستوائية؛

ىذه المسألة إلى الدورة العادية القادمة لممؤتمر في يونيو/يوليو بحث إحالة  قرري .2
2012. 

- 
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 ،الميجرحول  قرار
 .3ASSEMBLY/AU/14 (XVIII)ADDالوثيقة 

 
 :مؤتمرالإن 

 توعتمدالذي األفريقي، سي لالتحاد ايأستبالبروتوكوؿ حوؿ التعديالت عمى القانوف الر إذ يذكّ 
في الدورة االستثنائية األولى لمؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، 

لة في بناء االمشاركة الفعإلى اإلفريقي التي تدعو الميجر )ؼ(،  3 ةمادحاصة الو  2003يناير 
 االتحاد األفريقي بصفتيـ جزءًا ىامًا مف قارتنا؛ 

ذ يذك    : ر أيضاوا 
الصادر عف الدورة االستثنائية الثالثة لممجمس التنفيذي  EX.CL/DEC.5 (III)المقرر ب -

بجنوب أفريقيا، حوؿ تنفيذ مبادرة األفريقييف في  2003لالتحاد األفريقي، المنعقدة عاـ 
 ؛الميجر في إطار االتحاد األفريقي

ة لممجمس التنفيذي، بعالساالصادر عف الدورة العادية  EX.CL/DEC.221 (VII) بالمقرر -
 التعريؼ باألفريقييف في الميجر؛ في سرت، حوؿ 2005المنعقدة في يونيو/يوليو 

 
ذ يذكّ  الذي يطمب المجمس التنفيذي  EX.CL/DEC.406 (XII)ADD.1بالمقرر ر كذلك وا 

بموجبو مف المفوضية إجراء دراسة جدوى مفصمة حوؿ فكرة اعتبار األفريقييف في الميجر 
 ـ سادس ألفريقيا، وتحديد تدابير مشاركتيـ في أجيزة وأنشطة االتحاد؛ كإقمي
 

ذ يأخذ في االعتبار  اإلعالف الصادر عف المؤتمر األوؿ لممثقفيف األفريقييف مف أفريقيا وا 
في داكار، الذي أكد عميو مف جديد المؤتمر  2004أكتوبر  9إلى  6والميجر، المنعقد مف 

في سمفادور دي باىيا )البرازيؿ(، والذي تبنى  2006يوليو  14إلى  12الثاني المنعقد مف 
بموجبو المثقفوف األفريقيوف مف أفريقيا والميجر، فكرة اعتبار األفريقييف في الميجر كونيـ 

 يشكموف إقميمًا سادسًا لالتحاد األفريقي؛ 
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ذ يأخذ في االعتبار أيضا   عدة االتحاد مقترحات األفريقييف في الميجر الرامية إلى مساوا 

األفريقي والقارة األفريقية، والحاجة إلى تقديـ الدعـ المعنوي والدبموماسي لمبادرات األفريقييف في 
 الميجر التي ترمى بالفعؿ إلى مساعدة القارة؛

 
ذ يعرب عن اقتناعو بضرورة بناء قاعدة متينة لمنيوض بكامؿ األسرة األفريقية في العالـ،  وا 
 عـ النيضة األفريقية؛ بصفتيا أداة فعالة لد

 
ذ يقُّر  بالحاجة إلى إقامة شراكات مستدامة بيف األفريقييف في الميجر والقارة األفريقية مف وا 

خالؿ حوار دائـ وتعاوف فعاؿ مع الحكومات والشعوب مف مختمؼ أنحاء العالـ التي يعيش فييا 
 األفريقيوف في الميجر؛

ذ يرغب  ع مقومات األفريقييف في الميجر، وفي إقامة آلية في توجيو التفاتة قوية إلى جميوا 
 رسمية لمتشاور بيف أفريقيا واألفريقييف في الميجر؛ 

بأف يعترؼ باألفريقييف في الميجر ككياف فعمي يسيـ في التنمية االقتصادية يقرر  -1
االتحاد  دورات مؤتمرواالجتماعية لمقارة، وبأف يدعو ممثميو بصفة مراقبيف لحضور 

 ؛األفريقي
الدورة مف مفوضية االتحاد األفريقي أف ترفع تقريرًا في ىذا الشأف، إلى يطمب  -2

 .مف خالؿ المجمس التنفيذي 2013يناير العادية لممؤتمر في 
- 
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 النــــإع
نشاء منطقة تجارة   حرةقارية حول تعزيز التجارة األفريقية البينية وا 

 
يف في الدورة العادية الثامنة عشرة ، رؤساء دوؿ وحكومات االتحاد األفريقي، المجتمعنحن

حوؿ موضوع "تعزيز التجارة  2012يناير  30و  29 يوميلمؤتمرنا في أديس أبابا، إثيوبيا، 
 األفريقية البينية"،

بالتوصية الصادرة عف الدورة العادية السادسة لمؤتمر وزراء االتحاد األفريقي لمتجارة  رإذ نذكّ 
 منطقة أفريقية قارية لمتجارة الحرة، بشأف الحاجة إلى التعجيؿ بإنشاء

ذ نحيط عمما  بالتطورات األخيرة في النظـ االقتصادية والتجارية والمالية العالمية، وا 
ذ ندركو  ذات أدنى مستوى لمتجارة اإلقميمية البينية،  -وىي مف أحد أقاليـ العالـ –أف أفريقيا ا 

 ت التجارة الخارجية والمالية،وىو عامؿ يجعؿ قارتنا سريعة التأثر، بوجو خاص، بصدما
ذ  ذ ندرك ،مف تدني مستويات التبادؿ التجاري بيف البمداف األفريقية حالياً  يساورنا القمقوا   وا 

 الحاجة إلى تعزيز القدرات االنتاجية ألفريقيا،
ذ و  أف تعزيز التجارة البينية وتعميؽ تكامؿ األسواؽ في أفريقيا مف شأنيما اإلسياـ عمى نعي ا 

ير في تحقيؽ النمو االقتصادي المستداـ، وتوفير فرص العمؿ، والحد مف الفقر، نحو كب
دماج القارة بشكؿ أفضؿ في  وضماف تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، وا 

 ، االقتصاد العالمي
ذ نحيط عمما و  بإنشاء  بأف االتحاد األفريقي قد أنشئ ليحقؽ، مف بيف أىدافو الرئيسية، التعجيؿا 

 الجماعة االقتصادية األفريقية،
ذ و   العقبات العديدة التي تحوؿ دوف نمو التجارة البينية والتجارة األقاليمية في أفريقيا، نعي ا 
ذ نثنيو  عمى رؤساء دوؿ وحكومات السوؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا والجنوب األفريقي/  ا 

األفريقي/سادؾ/، لمبادرتيـ بإنشاء  الكوميسا/ وجماعة شرؽ أفريقيا، ومجموعة تنمية الجنوب
 منطقة التجارة الحرة الثالثية التي تغطي نحو نصؼ عدد أعضاء االتحاد األفريقي،
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ذ نو  بتقرير وقرار الدورة العادية السابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التجارة  عمماً حيط ا 
 ،2011ديسمبر  3نوفمبر إلى  29المنعقدة في أكرا، غانا، مف 

 موجب ىذا:ب
 التزامنا بتعجيؿ وتعميؽ تكامؿ أسواؽ أفريقيا، مجدداً نؤكد  -1

الدوؿ األعضاء، والمجموعات االقتصادية اإلقميمية، ومفوضية االتحاد األفريقي إلى ندعو  -2
تعزيز التنمية الصناعية في القارة والقيمة المضافة مف أجؿ تنويع االقتصادات واالبتعاد 

 مع التقميدية،عف االعتماد عمى تصدير الس

مف مفوضية االتحاد األفريقي  نطمبخطة العمؿ لتعزيز التجارة  األفريقية البينية و نقر -3
القياـ بالتعاوف مع المجموعات االقتصادية االقميمية والدوؿ األعضاء والشركاء اإلنمائييف، 

 بوضع استراتيجية لتنفيذ خطة العمؿ،

االقميمية ومفوضية االتحاد األفريقي الدوؿ األعضاء والمجموعات االقتصادية  ندعو -4
 والشركاء اإلنمائييف، إلى اتخاذ االجراءات الالزمة مف أجؿ التنفيذ الفعاؿ لخطة العمؿ،

مف الدوؿ األعضاء بدعـ مف المفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقميمية، قيادة  نطمب -5
نطقة تجارة قارية حرة مف عممية تعزيز التجارة األفريقية البينية والمفاوضات عمى إنشاء م

خالؿ تنفيذ البرامج واألنشطة القصيرة والمتوسطة والطويمة األمد الواردة في خطة العمؿ، 
 عمى األصعدة الوطنية واإلقميمية والقارية،

استنادًا إلى  ،كتاريخ داللي 2017نقرر أف يتـ تفعيؿ منطقة التجارة القارية الحرة بحموؿ  -6
 ييكؿ الخاص بيا، ووفقًا لممعالـ المناسبة التالية:اإلطار وخارطة الطريؽ وال
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  السوؽ المشتركة  –جماعة شرؽ أفريقيا مبادرة منطقة التجارة الحرة الثالثية لاستكماؿ
مجموعة تنمية الجنوب األفريقي  -لشرؽ أفريقيا والجنوب األفريقي )الكوميسا( 

 ؛2014بحموؿ )سادؾ(، 

  مف الثالثية ات االقتصادية اإلقميمية غير لممجموعمناطؽ التجارة الحرة استكماؿ
 –الكوميسا  –الثالثية لجماعة شرؽ أفريقيا بادرة خالؿ ترتيبات موازية ومماثمة لمم

 ؛2014-2012ار األفضميات لمدوؿ األعضاء فييا، في الفترة سادؾ أو إظي

  ارة في مبادرة منطقة التجإدماج مناطؽ التجارة الحرة الثالثية واإلقميمية األخرى
 ؛2016-2015القارية الحرة في الفترة مف 

  مع خيار مراجعة التاريخ المستيدؼ  2017 بحموؿانشاء منطقة قارية لمتجارة الحرة
 .بناًء عمى التقدـ المحرز

نطمب مف المفوضية، بالتعاوف مع لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا والبنؾ األفريقي  -7
الدراسات بما في ذلؾ ات الصمة، اتخاذ التدابير المناسبة لمتنمية وغيرىما مف الوكاالت ذ

لتنفيذ  ،والدعـ الفني لممجموعات االقتصادية اإلقميمية وتوعية الدوؿ األعضاء والشركاء
 خارطة الطريؽ لمنطقة التجارة القارية الحرة بفعالية؛

القارية الحرة  اإلطار وخارطة الطريؽ والييكؿ الخاص بالتعجيؿ بإنشاء منطقة التجارة جيزن -8
وخطة العمؿ لتعزيز التجارة األفريقية البينية عممًا بأف لجنة التجارية األفريقية الرفيعة 

زالة أي عقبات قد تعرقؿ ذلؾ،  الوزراء مف  ونطمبالمستوى ستقوـ بدور التسييؿ وا 
المسؤوليف عف منطقة التجارة القارية الحرة تقديـ تقرير إلى المؤتمر مف خالؿ المجمس 

 ؛لتنفيذي عف التقدـ المحرزا
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الدوؿ األعضاء، والمجموعات االقتصادية اإلقميمية، والشركاء االنمائييف وغيرىـ مف  نحث -9
أصحاب المصمحة، عمى العمؿ بشكؿ وثيؽ مع مفوضية االتحاد األفريقي لتحقيؽ ىدؼ 

 تكامؿ السوؽ األفريقية القارية.

- 
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 النـــإع
 ،في أفريقياالبنية التحتية  طويرحول برنامج ت

 EX.CL/702 (XX(الوثيقة 

رؤساء دوؿ وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعيف في دورتنا العادية الثامنة عشرة في  نحن
 ؛9309يناير  03إلى  99أديس أبابا، إثيوبيا مف 
المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية األفريقية المعتمدة في أبوجا،  إذ نأخذ في االعتبار

 ؛0990في يونيو نيجيريا 
ذ نأخذ في االعتبار يوليو  00القانوف التأسيسي لالتحاد األفريقي المعتمد في لومي، توجو في  وا 

 ؛9333
ذ نأخذ في االعتبار أيًضا الصادر عف  ASSEMBLY/AU/DECL.1(XII)إعالف المؤتمر  وا 

قررنا فييا دعـ والذي  9339دورتنا العادية الثانية عشرة في أديس أبابا، إثيوبيا في يناير 
في أفريقيا باعتبارىا اإلستراتيجية الفريدة واإلطار القطاعي في  برنامج تطوير البنية التحتية

 أفريقيا؛
ذ نأخذ في االعتبار  الدور الحيوي والمسيؿ لمبنية التحتية والخدمات ذات الصمة في تنمية وا 

 تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية؛القارة السياسية واالجتماعية واالقتصادية وتكامميا وكذلؾ في 
ذ نأخذ في االعتبار أنو سيستمر تزايد الطمب عمى البنية التحتية إذا ما أخذنا في االعتبار  وا 

 النمو السكاني والمفاىيـ االقتصادية؛ 
ذ ندرك ضرورة اإلسراع بتنمية البنية التحتية والخدمات ذات الصمة في أفريقيا ووضع  وا 

 القطاعية المتسقة؛ السياسات والبرامج 
ذ نذّكر وبرنامجًا لالتحاد األفريقي أف الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا )النيباد( تشكؿ مبادرة  وا 

تيدؼ إلى ضماف الحد مف الفقر وتحقيؽ التنمية المستدامة التي تعتبر البنية التحتية حجر 
 الزاوية ليا؛
ذ نرّحب  ة التحتية في أفريقيا بما في ذلؾ ما يمي:بمختمؼ المبادرات المتعمقة بتنمية البني وا 

 االتحاد المعني باليياكؿ األساسية مف أجؿ أفريقيا؛ (1
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االتحاد األوروبي كما ورد ذلؾ في إستراتيجية  -البنية التحتية وشراكات الطاقة ألفريقيا  (2
 االتحاد األوروبي الجديدة ألفريقيا؛ 

 ومبادرة المناصرة الرئاسية لمبنية التحتية؛  (3
 دوؽ الخاص لمرفؽ إعداد مشاريع اليياكؿ األساسية لمنيباد؛ الصن (4
 ومرفؽ المياه األفريقي. (5

ذ نأخذ في االعتبار في أفريقيا تمشيًّا مع  برنامج تطوير البنية التحتيةالتقرير عف نتائج  وا 
 ؛ASSEMBLY/AU/DECL.1(XII)إعالف القمة 

ذ يساورنا القمق  إزاء: وا 
وارتفاع التكاليؼ وتدني نوعية النقؿ والطاقة والمياه ، ضخامة ثغرات البنية التحتية (1

والمعمومات وخدمات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في أفريقيا مما يؤثر بشدة  عمى 
 القدرة التنافسية لمقارة؛

 تدني مستوى ربط شبكات البنية التحتية في أفريقيا؛ (2
حديثة وخدمات النقؿ، تردي فرص وصوؿ سكاف أفريقيا إلى خدمات الطاقة والنقؿ ال (3

 خاصة انخفاض دخؿ شرائح المجتمع؛
اإلنفاذ الضعيؼ لمقررات االتحاد األفريقي بشأف تحسيف فرص وصوؿ الدوؿ األعضاء  (4

 إلى خدمات النقؿ والطاقة وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في أفريقيا؛
 قبؿ الجميع؛ضرورة ضماف اإلدارة المتساوية لموارد المياه لالستخداـ األفضؿ مف  (5
االحتياجات المالية الضخمة لمبنية التحتية التي تصؿ إلى حوالي ستيف مميار دوالر  (6

أمريكي لمعشر السنوات المقبمة وتردي حشد الموارد مف قبؿ الدوؿ األعضاء إلعداد 
 مشاريع البنية التحتية وتنفيذىا؛ 

 فريقيا.تأثير األزمة المالية العالمية عمى تنمية البنية التحتية في أ (7
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ذ نؤكد:  وا 
عمى الدور الحاسـ لممجموعات االقتصادية اإلقميمية والمؤسسات المتخصصة في تنفيذ  (1

 برامج تنمية البنية التحتية بالتنسيؽ مع الدوؿ األعضاء؛
ضرورة إنشاء ىندسة مؤسسية مف أجؿ تنفيذ ورصد وتقييـ برامج تنمية البنية التحتية في  (2

 أفريقيا بصورة فّعالة؛
 المشاركة الفعالة والقوية لمقطاع الخاص في تنمية البنية التحتية في أفريقيا.ضرورة  (3

 نؤكد من جديد: .1

عزمنا عمى تكثيؼ جيودنا مف أجؿ تنمية شبكات فعالة لمبنية التحتية في مجاؿ النقؿ  (1
والطاقة ، االتصاالت/تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وموارد المياه العابرة لمحدود بما 

 خدماتيا ذات الصمة؛في ذلؾ 
حاجتنا العاجمة إلى تعزيز وصوؿ غالبية السكاف إلى خدمات النقؿ والطاقة والمياه   (2

فضاًل عف الوصوؿ إلى التطبيقات اإللكترونية )الحكومة اإللكترونية، التعميـ اإللكتروني، 
 والصحة اإللكترونية(؛

وفير الدعـ األفضؿ لتنفيذ ـ ادخار المؤسسات المالية األفريقية جيًدا في ت\اىمية عد  (3
 برامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا؛

 الحاجة إلى إشراؾ القطاع الخاص بصورة كاممة في تنمية البنية التحتية في أفريقيا. (4

  نتعيد بما يمي: .2

تعزيز مواءمة النظـ والمعايير لضماف ترابط وفعالية عمميات الشبكات وأمنيا وتنمية  (1
 أسواقيا؛
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جراء اإلصالحات وضع إطار مؤ  (2 سسي مناسب لتنمية مشاريع التكامؿ الكبرى وا 
 الضرورية لضماف تشغيميا وصيانتيا عمى أحسف وجو؛

المساىمة ماليًّا في الصندوؽ الخاص لمشروع البنية التحتية لمرفؽ النيباد الخاص بمرفؽ  (3
 المياه األفريقي؛

القطاعيف العاـ والخاص بغية زيادة التمويؿ العاـ لمبنية التحتية وتعزيز الشراكات بيف  (4
 التعجيؿ بتنمية البنية التحتية؛

تعزيز إنتاج وتبادؿ الطاقة فيما بيف الدوؿ مف خالؿ تنفيذ المشاريع التكاممية لتوليد  (5
نشاء مصافي النفط ذات السعة الكبيرة وكذلؾ مشاريع أنابيب الغاز  الطاقة الكيرومائية وا 

 والنفط؛
مف أجؿ توفير طاقة نظيفة يمكف االعتماد عمييا والطاقة  تنمية موارد الطاقة المتجددة (6

غير الضارة بيئيًا بما في ذلؾ الطاقة النووية ألغراض السمـ بغية الوفاء باحتياجات 
 الطاقة الطويمة األجؿ ألفريقيا بصورة مستدامة؛

 التعجيؿ بسد الحمقات المفقودة وتطوير وتحديث السكؾ الحديدية وزيادة قدرات الموانئ؛ (7
التعجيؿ بتسييؿ وسائؿ النقؿ بيف الدوؿ مف خالؿ مواءمة التشريعات وتبسيط إجراءات  (8

 المرور لتعزيز فعالية وسالمة عمميات النقؿ في أفريقيا؛ 
 ؛ 1999العمؿ مًعا مف أجؿ التنفيذ الكامؿ والدءوب لمقرر ياموسوكرو لعاـ  (9

قؿ والطاقة وذلؾ في إطار منح األولوية القصوى لحماية البيئة وأمف وسالمة وسائؿ الن (10
 التنمية المستدامة والخدمات ذات الصمة؛

تنمية الشبكات اإلقميمية والقارية ذات النطاؽ العريض لالتصاالت السمكية والالسمكية  (11
وتكنولوجيات المعمومات واالتصاالت وضماف حصوؿ الدوؿ األعضاء عمى موارد 

 الكابالت المغمورة؛
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 ة إلدارة موارد المياه المشتركة.التركيز عمى البرامج المشترك (12

 نقرر: .3

 في أفريقيا ووضع ىندسة مؤسسية لمتنفيذ؛  برنامج تطوير البنية التحتيةالموافقة عمى  (1
إدراج أولوياتنا المشتركة ومختمؼ المشاريع والبرامج الواردة في خطة العمؿ ذات  (2

بتوفير موارد كافية  في أفريقيا وضماف االلتزاـ برنامج تطوير البنية التحتيةاألولوية ل
 إلعداد وتنفيذ ىذه المشاريع؛

إجراء اإلصالحات المؤسسية والقانونية والتنظيمية المناسبة وتييئة مناخ إيجابي  (3
 لألعماؿ التجارية مف أجؿ االستثمار في القطاع الخاص لتنمية البنية التحتية؛

عجيؿ عممية تنمية البنية تعزيز آليات تمويؿ مبتكرة مما يعكس التزاما حقيقيا ألفريقيا بت (4
 التحتية في القارة.

 المفوضية إلى اتخاذ كافة التدابير الالزمة:ندعو  .4

برنامج تطوير لضماف التنفيذ العاجؿ ، بالتنسيؽ مع وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد، ل (1
 في أفريقيا واإلبالغ عما تـ في ىذا الشأف سنويًا؛ البنية التحتية

 السريع لميندسة المؤسسية لتنمية البنية التحتية في أفريقيا؛ المضي قدًما في التنفيذ (2
تحديد طرؽ مساىمة الدوؿ األعضاء في الصندوؽ الخاص لمشروع البنية التحتية  (3

 لمرفؽ النيباد ومرفؽ المياه األفريقي؛
إعداد تقرير سنوي، بالتنسيؽ مع وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد، حوؿ وضع تنفيذ   (4

 األولوية. خطة العمؿ ذات
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 نحث: .5

الدوؿ األعضاء، المجموعات االقتصادية اإلقميمية والمفوضية ووكالة التخطيط والتنسيؽ  (1
لمنيباد، عمى تعزيز التعاوف األفريقي والدولي في تنفيذ مشاريع وبرامج تنمية البنية 

 التحتية  في أفريقيا؛
 ا اإلعالف.المفوضية عمى اتخاذ كافة المبادرات لضماف التنفيذ السريع ليذ (2

 
إلى لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا والبنؾ األفريقي لمتنمية والبنؾ الدولي نوجو نداًء  .6

واالتحاد األوروبي والمنظمات المتخصصة ووكاالت منظومة األمـ المتحدة المتخصصة 
 وجميع الشركاء اإلنمائييف المعنييف، لدعـ تنفيذ ىذا اإلعالف.

- 
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 النـــإع
 المؤتمرات مركز برع جميورية الصين الشعبية بمجّمعت بشأن

 لالتحاد األفريقي والمكاتب
 

االتحاد األفريقي المجتمعيف في الدورة العادية الثامنة عشرة رؤساء دوؿ وحكومات نحن، 
حوؿ موضوع تعزيز  2012يناير  30و  29لمؤتمرنا، المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا يومي 

 فريقية؛التجارة البينية األ

 بموجب ذلؾ: 

لجميورية الصيف الشعبية حكومًة وشعبًا عمى التبرع السخي  ناعرب عن بالغ امتنانن .1
بأحدث مجّمع مركز المؤتمرات والمكاتب لالتحاد اإلفريقي وشعوب أفريقيا، تـ تدشينو 

 ؛ 2012يناير  28وتسميمو إلى االتحاد األفريقي بتاريخ 

لحكومة وشعب الصيف عمى إعالف معالي السيد جيا  العميق ناتقدير  أيضًا عن بعر ن .2
 600 ةقيمبجينجميف، رئيس المؤتمر االستشاري السياسي لمشعب الصيني عف تبرع 

 سنوات؛( 3)عمى مدى ثالث ألنشطة االتحاد األفريقي مميوف يواف 

تظير أف البادرة الكريمة مف حكومة وشعب الصيف  العميق االرتياحالتقدير و الحظ مع ن .3
ممموس التزاـ الصيف بالعالقات التاريخية العريقة والمستمرة بيف أفريقيا والصيف  بشكؿ

 ؛في كنؼ الروح الحقيقية لمتعاوف بيف بمداف الجنوب

كوف بمثابة نصب تذكاري دائـ ضماف االستخداـ السميـ لممرفؽ وصيانتو حتى يبنتعيد  .4
 دمة.األجياؿ القلمصداقة الصينية األفريقية ولصالح ا

- 
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