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 طلب الجماهيرية العظمى إدراج بند على جدول أعمال

 الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي المنعقدة في أبوجاالدورة العادية 
 2005يناير  31-30يومي 

 والمذآرة الشارحة لألسباب التي تستدعي إدراج البند
 

 :البند المقترح إدراجه على جدول أعمال الدورة /أوال
ة     رة الفرعي ادة   ) د/2(استنادًا إلى الفق ؤتمر     ) 8(من الم من قواعد إجراءات م

اد األف دورة    االتح ال ال دول أعم ى ج درج عل ى أن ي ة العظم ب الجماهيري ي، تطل ريق
ومي    ا ي اير   31-30العادية الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي المقرر عقدها في أبوج ين

 :بندًا بعنوان  2005
 

توحيد المواصالت واالتصاالت في االتحاد األفريقي لتصبح من اختصاص    ((
 )):االتحاد ويشمل ذلك

لموانئ الرئيسية في العواصم األفريقية ، الطرق البرية والسكك  المطارات وا .1
الحديدية بين الدول ، وشرآات الخطوط الجوية الحكومية لتكون شرآة خطة  
تخدمة    ائل المس ري بالوس ل الب ائل النق ذلك وس اد ، وآ دة لالتح ة واح أفريقي

 ".الحافالت"فيها 
دمتها القمر    البريد المرآزي في الدول األعضاء ووسائل االتصاال   .2 ت وفي مق

ي  طناعي األفريق اف(االص ر  ”GAF“) ق ب وزي تحداث منص ع اس م
 . المواصالت واالتصاالت والنقل

 
 :المذآرة الشارحة ألسباب إدراج البند /ثانيا

إن تفعيل مؤسسات االتحاد األفريقي ، واستكمال بنائها يقتضي بالضرورة أن    
ا       ة ينصب عليه اد اختصاصات مرآزي د البني      تكون لالتح ك يشمل توحي ه ، وذل عمل

ل   وانئ      : التحتية الموجودة في دول االتحاد مث ة والم المطارات في العواصم األفريقي
الرئيسية بها والطرق البرية والسكك الحديدية بين الدول األعضاء وشرآات الخطوط  

ا       ري بالوسائط المستخدمة فيه ل الب  لتكون " الحافالت "الجوية الحكومية ووسائل النق
 . من اختصاص االتحاد األفريقي

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى وهي تطلب إدراج      •
دة في       اد المنعق ؤتمر االتح ة لم هذا البند على جدول أعمال القمة العادية الرابع

، إنما تنطلق من الروح التي حرآت  2005يناير  31-30أبوجا في الفترة من 
اد  اإلرادة السيا سية الفاعلة لدى القادة األفارقة وهم يستجيبون لدعوة قيام االتح

ان   9/9/99األفريقي العظيم انطالقا من بيان سرت التاريخي في  وقمتي دورب
 .ومابوتو اللتان دخل بهما االتحاد األفريقي حيز التنفيذ العملي

ارة في      • ًا تقتضيه مصلحة الق استكمال   إن إدراج هذا البند والموافقة عليه عملي
ك       ل ذل ي ظ بح ف ا لتص يم وتفعيله ي العظ اد األفريق ات االتح اء مؤسس بن
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رق      ية والط وانئ الرئيس ارات والم د والمط االت والبري المواصالت واالتص
ع       دة تخض اء موح دول األعض ي ال ا ف ة وغيره كك الحديدي د والس والبري
ر للمواصالت واالتصاالت    ها وزي ي ، يمارس اد األفريق الختصاصات االتح

 . والنقل باالتحاد
واده     • اد في م رة   : استنادًا إلى القانون التأسيسي لالتح ة فق ة  ) ج، م(الثالث والثالث

رة  ة   –) أ(عشر فق ارة الخارجي ة التج ل بتنمي اع المواصالت والنق ة قط لعالق
رة     ) و(والفقرة  –وتشجيعها  ة عشر الفق ادة الرابع ، )هـ (من نفس المادة ، والم

ا تقترحه الجماه   د ،          فإن م ذا البن ثًال في ه دورة متم ذه ال ى ه ة العظمى عل يري
اد األفريقي       اه تطوير مؤسسات االتح ينسجم مع تلك النصوص ويدفع في اتج
ين     ي ب دماج الفعل ق االن ارة يحق عوب الق ه ش ًا تعيش ًا مادي ون واقع يم ليك العظ
ة      بلدانه ويخلق آفاقًا لتوظيف أفضل للبني التحتية الموجودة في مجاالت حيوي

 .هامة تضمنها البند المقترح إدراجه
تح   • إن توحيد تلك البني يزيل أسباب العزلة بين الدول األعضاء في االتحاد ويف

ا في            ا التحديات المفروضة عليه ه قارتن دماج حقيقي تواجه ب ام ان الطريق أم
ة       ية القائم ا السياس ة بأدواته ة الدولي اءات اإلقليمي كل الفض ر تش عص

 ". االتحادات"
 

ا تقدم ، تقترح الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى    لكل م
 .إدراج البند المذآور أعاله الوارد في صلب هذه المذآرة
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