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 استحداث منصب
 وزير خارجية لالتحاد األفريقي

 )بند مقترح من الجماهيرية العظمى(
 ـ

 



 
 طلب الجماهيرية العظمى إدراج بند على جدول أعمال

 في أبوجا ةلعادية الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي المنعقدالدورة ا
 2005يناير  31-30يومي 

 والمذآرة الشارحة لألسباب التي تستدعي إدراج البند
 

 :البند المقترح إدراجه على جدول أعمال الدورة /أوال
ة    ادة   ) د/2(استنادًا إلى الفقرة الفرعي ؤتمر     ) 8(من الم من قواعد إجراءات م
دورة   االتح ال ال دول أعم ى ج درج عل ى أن ي ة العظم ب الجماهيري ي، تطل اد األفريق

ومي    ا ي اير   31-30العادية الرابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي المقرر عقدها في أبوج ين
 :بندًا بعنوان  2005

 )).التحاد األفريقياخارجية استحداث منصب وزير ((
 

 :المذآرة الشارحة ألسباب إدراج البند /ثانيا
دما         • ًا ال يتحقق عن ة دولي ارة األفريقي لقد بات من الواضح أن إعالء صوت الق

ردة) 53(يتحدث باسمها  م منف ون دوله ة يمثل رًا للخارجي ة . وزي ا الفاعلي وإنم
دث    دولي يقتضي أن تتح توي ال ى المس ارة السياسي عل أثير لحضور الق والت

ا جرى   بصوت واحد لوزير واحد هو صوت وزير خارجية االتحاد ، وذ لك م
 .عليه العمل في االتحادات الدولية األخرى

ل    • وانسجامًا مع األهداف العامة لالتحاد األفريقي التي تقضي بضرورة التعجي
ة       ف أفريقي ز مواق اعي وتعزي ادي واالجتم ي واالقتص ارة السياس ل الق بتكام
ا   دفاع عنه عوبها وال ارة وش ترك للق ام المش ائل ذات االهتم دة حول المس موح

ك ي        وذل ل ف ب دور فاع ن لع ارة م ن الق ي تمّك ة الت روف الالزم ة الظ لتهيئ
االقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية استنادًا ألحكام المادة الثالثة من القانون 

 ). أ ، ج ، د ، ح ، ط(التأسيسي لالتحاد في فقراتها الفرعية 
ر خا       • ا إال باستحداث منصب وزي ة ال يمكن تحقيقه ة  هذه األهداف مجتمع رجي

ه          ا يتجه إلي دولي ، وهو م ى المستوي ال ه عل واحد يتحدث باسم االتحاد ويمثل
ة  ة الدولي ة بتشكل الفضاءات اإلقليمي ية الدولي اة السياس التطور الطبيعي للحي

 ". االتحادات"بأدواتها السياسية 
ا  • ي تحرآه ى وه تراآية العظم عبية االش ة الش ة الليبي ة العربي إن الجماهيري

اد ، بضرورة          عوامل الحرص دول األعضاء في االتح ا من ال الشديد آغيره
ائم في الماضي         ا هو ق اوزًا لم ا تج تطوير مؤسسات االتحاد األفريقي وتفعيله
عيًا   طورته إرادة سياسية واعية عّبرت عن االستجابة لمطالب شعوب القارة س
ى    ديات المفروضة عل تجابة للتح ر اس ًا وأآث ر إحكام ى صيغ أآث للوصول إل

ارة تطلب ال ؤتمر : ق ة لم ة الرابع دورة العادي ال ال ى جدول أعم د عل إدراج بن
اير   31-30االتحاد األفريقي المنعقدة في أبوجا يومي  وان   2005ين ، تحت عن

 ).استحداث منصب وزير خارجية االتحاد األفريقي(: 



 
 ـــــــــ

 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2005

Establishment of a post of AU minister

of foreign affairs (Item proposed by the

Great Libyan Arab Jamahiriya)

African Union

African Union

http://archives.au.int/handle/123456789/4871

Downloaded from African Union Common Repository


