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 ASSEMBLY/AU/8 (XXI)، الوثيقة  االفريقي
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 مقرر
 ،2015مية لما بعد التنأجندة  منبشأن الموقف األفريقي الموحد 

 ASSEMBLY/AU/10 (XXI)الوثيقة 

 
 :المؤتمر إن  
تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية نحو  2013بالتقرير عف التقدـ المحرز في  ط عممايحي .1

 ؛في أفريقيا
مفوضية االتحاد األفريقي، لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، البنؾ األفريقي ب يشيد .2

والدروس وّثؽ التقدـ المحرز ي  لمتنمية، وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي إلعداد التقرير الذي 
 في تنفيذ األىداؼ اإلنمائية لأللفية؛أفريقي بمد كؿ واجو تالمستفادة والتحديات التي 

مف المفوضية، بالتشاور مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية وأصحاب المصمحة  يطمب .3
المعنييف، االستمرار في إشراؾ الدوؿ األعضاء بما في ذلؾ لجنة الممثميف الدائميف في 

موقؼ أفريقي موحد والمجموعة األفريقية في نيويورؾ، في العمؿ عمى إعداد  أديس أبابا،
لبحثو خالؿ القمة المقبمة المقرر عقدىا في يناير  2015مف أجندة التنمية لما بعد 

 ؛2014
البنؾ و االقتصادية ألفريقيا  ووكالة النيباد ولجنة األمـ المتحدةمفوضية مف ال أيضا يطمب .4

وصندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف  نامج األمـ المتحدة اإلنمائياألفريقي لمتنمية وبر 
لترجمة  ةعمؿ فني تشكيؿ مجموعة، والمنظمات ذات الصمة العاممة في المجاؿ االجتماعي

ؤشرات محددة إلى أىداؼ وم 2015لما بعد  لتنميةأولويات أفريقيا الواردة في أجندة ا
 ؛2015د ة واألجندة العالمية لما بعإلدراجيا في عممية األىداؼ اإلنمائية المستدام

الدوؿ األعضاء إلى تقديـ مدخالتيا ومساىماتيا في إعداد أجندة التنمية لما بعد يدعو  .5
 ؛2015

الموقؼ  إلى دعـ يةإلقميموالمجموعات االقتصادية ا الدوؿ األعضاءجميع دعو أيضًا ي .6
قامةو وامتالكو  ه تعزيز األفريقي الموحد و  ا مف يية تمكيف أفريقتحالفات مف أجمو بغ ا 
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التي تجرى في الجمعية العامة لألمـ المتحدة مف التحدث بصوت واحد خالؿ المناقشات 
 ؛2015لما بعد  لتنميةأجندة اأجؿ تحديد 

المفوضية أف تقـو بانتظاـ بتحديث البيانات اإلحصائية والمعمومات ذات الصمة  يكم ف .7
الدوؿ األعضاء التوقيع  يناشدلصدد، األخرى باالتفاؽ مع الدوؿ األعضاء؛ وفي ىذا ا

 والتصديؽ عمى الميثاؽ األفريقي لإلحصاء.
- 
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 مقرر
 بشأن إنشاء لجنة رفيعة المستوى لرؤساء الدول والحكومات

 ،2015حول أجندة التنمية لما بعد 
 ASSEMBLY/AU/10 (XXI)الوثيقة 

 
 المؤتمر: إن  
قادة لتعميـ وتنسيؽ أنشطة لحكومات إنشاء لجنة رفيعة المستوى لرؤساء الدوؿ وا ريقر   .1

قامة تحالفات إقميمية شاممة ، و رفيع المستوىالأفريقيا وأعضاء الفريؽ  لقارات حوؿ بيف اا 
 ؛2015لما بعد  لتنميةف أجندة امالموقؼ األفريقي الموحد 

ليبيريا رئيسا لمجنة الرفيعة  ة جميوريةرئيسفخامة السيدة إليف سيرليؼ جونسوف،  نيعي   .2
( 5كؿ إقميـ تعينيما األقاليـ الخمسة ) يف مفوحكومت تيفدول يسئيوى المكونة مف ر المست

 مف خالؿ المشاورات بيف العمداء اإلقميمييف. 
جراء المزيد مف المشاورات  مف المجنة الرفيعة المستوى يطمب .3 تجسيد وتمخيص الموقؼ وا 

ماف إدراج األولويات ضؿ الموقؼ األفريقي الموحد و حسبما تقتضيو الضرورة بغية استكما
 جندة العالمية الجديدة؛األ فيو ضمفالمحددة 

تنفيذ الدوؿ  عممية تقارير سنوية عفتقديـ  أيضا مف المجنة الرفيعة المستوى يطمب .4
 دة؛جديال لتنميةاألعضاء ألجندة ا

، بالتعاوف مع لجنة األمـ المتحدة ووكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد المفوضية يكم ف .5
وصندوؽ  دية ألفريقيا، البنؾ األفريقي لمتنمية، وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائياالقتصا

دعـ والمنظمات ذات الصمة األخرى العاممة في القطاع االجتماعي لاألمـ المتحدة لمسكاف 
 المجنة الرفيعة المستوى. أنشطة

- 
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 مقرر
 2017-2014تحاد األفريقي لمفترة بشأن وضع الخطة اإلستراتيجية لمفوضية اال 

 ،لالتحاد االفريقي 2063جندة أو 
 ASSEMBLY/AU/3 (XXI)الوثيقة 

 المؤتمر: ن  إ

الصادر عف المجمس التنفيذي خالؿ دورتو   EXT/EX.CL/DEC.1(XIV)بالمقرر يحيط عمما .1
، والمقرر 2013أبريؿ  8االستثنائية الرابعة عشرة المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، في 

EX.CL/DEC.768(XXIII)  الصادر عف الدورة العادية الثالثة والعشريف لممجمس التنفيذي
عمى  والذي وافؽ بموجبو 2013مايو  23و 22المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا يومي 

وأوصى  2017-2014مشروع الخطة اإلستراتيجية لمفوضية االتحاد األفريقي لمفترة 
 المؤتمر باعتمادىا؛ 

الدورتيف  يا الدوؿ األعضاء خالؿ تالمدخالت التي قدمبأف جميع  ط عمما أيضايحي .2
 ؛المذكورتيف أعاله قد أدرجت في الوثيقة عمى النحو المالئـ

 ؛2017-2014لمفترة مفوضية االتحاد األفريقي اإلستراتيجية لخطة ال يعتمد .3

الدوؿ األعضاء دعـ تنفيذ الخطة اإلستراتيجية لمفوضية االتحاد األفريقي لمفترة  يناشد .4
 ؛2014-2017

 يشجعو 2063 فريقيالمحرز في وضع أجندة االتحاد األبالتقدـ  يحيط عمما كذلك .5
مواصمة  عمى والمجنة االقتصادية ألفريقيا لمتنمية األفريقي والبنؾمفوضية االتحاد األفريقي 

عممية تشاورية تشمؿ جميع شرائح المجتمع  عمى أساس يةوثيقة اإلطار مشروع التنقيح 
 األفريقي؛
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أجيزة إلى إلى تقديـ الوثيقة اإلطارية التي تدعو المفوضية توصية المجمس التنفيذي  يزيج .6
 2063والنسخة النيائية ألجندة  لبحثيا 2014فريقي في يناير التحاد األلسياسة صنع ال

 العتمادىا. 2014في يونيو 

- 
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 مقرر
 ،فريكاآإيدز ووتش  برنامج بشأن تقرير
 XXI ASSEMBLY/AU/8)(الوثيقة 

 
 :ؤتمرالم إن  
 فريكا والتوصيات الواردة فيو؛آبتقرير إيدز ووتش يحيط عمما  .1
الدوؿ األعضاء عمى ضماف التنفيذ الفعاؿ لخارطة الطريؽ حوؿ المسؤولية يحث  .2

المشتركة والتضامف العالمي لمكافحة اإليدز والسؿ والمالريا في أفريقيا ورفع تقرير عف 
 ؛ىذا الشأف التقدـ المحرز في

إدماج مؤشرات اإليدز والسؿ والمالريا ومؤشرات صحة األميات والرضع واألطفاؿ ر يقر  .3
مف مساءلتنا عف الوفاء  افي اآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف باعتبارىا جزء

  ؛المفوضية بتسييؿ ذلؾ كمفيبااللتزامات المعمنة، و
بتحديد جميع الدوؿ األعضاء ـ ضماف قيا عمى فريكاآإيدز ووتش برنامج  أيضا يحث .4

 األيدز/فيروس نقص المناعة البشرية مكافحةأفضؿ الممارسات فيما يتعمؽ بونشر وتبني 
 الوقاية منيا؛والسؿ والمالريا وغيرىا مف األمراض المعدية ذات الصمة، و 

دوالر  ارممي 15دعـ بموغ ىدؼ ل الالزمةجراءات اإلالبمداف وجميع الشركاء اتخاذ  ناشدي .5
 عمى نحو كامؿمكافحة ىذه األمراض ل يةكافارد مريكي، وتزويد الصندوؽ العالمي بمو أ

نقاذ األرواح؛  وا 
في مجاؿ مف الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي وضع خطة استثمار مستدامة يطمب  .6

 سنويا؛قيمتو زداد تإليدز والسؿ والمالريا، مع تمويؿ محمي الصحة، خصوصا ا
بالخطة األفريقية الشركات المعنية  التحادعقد اجتماع  اأيض المفوضية مف يطمب .7

، بما في ذلؾ القطاع الخاص الصيدلي في أفريقيا، خالؿ القمة لمصناعة الصيدالنية
المقرر حوؿ فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسؿ والمالريا،  12الخاصة ألبوجا + 

 ؛2013في أبوجا، نيجيريا في يوليو عقدىا 
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إلى  في ىذا الشأف رفع تقرير عف التقدـ المحرز كذلؾ فريكاآئيس إيدز ووتش مف ر يطمب  .8
 . 2014 الدورة العادية القادمة لممؤتمر في يونيو/يوليو
- 
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 مقرر
 ،تراث الميجر األفريقيالعالمية لاريع مشالبشأن تنفيذ 
 ADD.1 ASSEMBLY/AU/12(XXI) الوثيقة

 
 المؤتمر: إن  
جنوب أفريقيا إلنشاء لجنة فنية  الذي قدمتو جميورية  مقترحالب ويرحب يحيط عمما .1

 تراث الميجر؛التمويؿ لتنفيذ مشاريع لمخبراء ذاتية 

 ،في ساندتوف، جنوب أفريقياالمنعقدة األفريقي ة لمميجر نتائج القمة العالميإلى  شيري .2
 واعتماد اإلعالف حوؿ القمة العالمية لمميجر األفريقي؛ 2012مايو  25في 

أديس عقدت بالتي  دورتو العادية التاسعة عشرةخالؿ  المؤتمر لى مداوالت إ لكشير كذي .3
  ؛جػػػػػػػػػػػػػػىذه النتائجازت والتي أ 2012أبابا في يوليو 

لضماف تيف نية الالزمفالقدرة والخبرة التمتمؾ س مف ىذا القبيؿ مخبراءلبأف لجنة فنية  يقر .4
 ؛ةسالخم الميجر تراثالتنفيذ السريع لمشاريع 

 ؛تراث الميجرالتمويؿ لتنفيذ مشاريع  لمخبراء ذاتية إنشاء لجنة فنيةعمى  يوافق .5

 :المؤسسات التالية / ممثميمف رؤساء لمخبراء الفنية  مجنةال عمى أف تتكوف يوافق كذلك .6

 االتحاد األفريقي مفوضية (1
 منيبادلالتخطيط والتنسيؽ وكالة  (2
 البنؾ األفريقي لمتنمية (3
 دة اإلنمائيبرنامج األمـ المتح (4
 لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا (5
 المجموعات االقتصادية اإلقميمية (6
 المعيد األفريقي لبناء القدرات  (7
 القطاع الخاصممثمو  (8
 ممثمو الميجر (9
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 )سيتـ تحديدىـ الحقا(  الوكاالت المنفذة رؤساء (10
التي اعتمدت خمسة التراث ال تنفيذ مشاريعرصد تنسيؽ و ب لمخبراءالفنية  مجنةال يكمف .7

يوليو أجازىا المؤتمر في ، والتي 2012مايو في ألفريقي ة لمميجر االقمة العالمي خالؿ
 ؛2012

ختصاصات وتحديد الوكاالت المنفذة واستكشاؼ االو  الـمعالمجنة بإقرار ال يكمف كذلك .8
 الخمسة؛التراث  طرؽ التمويؿ لتنفيذ كؿ مف مشاريع 

بغية  2013اع األوؿ ليذه المجنة في يونيو المفوضية تيسير عقد االجتممف  يطمب .9
 ؛صددتيا في ىذا الصالحيا بتنفيذ اإلسراع

إلى الدورة العادية القادمة لالتحاد تقديـ تقرير  لمخبراءالفنية  مجنةالإلى  أيضا يطمب .10
 .2014األفريقي في يناير 

- 
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 مقرر
 في عممية اتفاقية ضرورة تعزيز القيادة األفريقيةبشأن 

 تحدة لمكافحة التصحر،األمم الم
 ADD. ASSEMBLY/AU/12(XXI)2الوثيقة 

 
 :المؤتمر إن  

صادر عف الدورة ال ASSEMBLY/AU/DEC.255(XIII) أحكاـ المقرر يؤكد من جديد .1
، 2009العادية الثالثة عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي المنعقدة في سرت في يوليو 

مبمداف التي تعاني افحة التصحر بالنسبة لوالذي يبرز أىمية اتفاقية األمـ المتحدة لمك
مف الجفاؼ الشديد /أو التصحر، وخاصة في أفريقيا، مف أجؿ توفير س بؿ الرزؽ 

 لمالييف األفريقييف المتضرريف مف التصحر وتدىور األراضي والجفاؼ؛ 
 خالؿإعالنات ومقررات مؤتمر وزراء البيئة األفريقييف، السيما بمختمؼ يحيط عمما  .2

( ودورتو العادية الرابعة 2010العادية الثالثة عشرة )إعالف باماكو في يونيو دورتو 
وتنفيذىا  20( المتعمقيف بالتزامات قمة ريو+ 2012عشرة )إعالف أروشا في سبتمبر 

 الفعاؿ مف قبؿ القارة األفريقية، في إطار اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة التصحر؛
سائؿ تدىور األراضي والتصحر والجفاؼ في إلى إدراج م األعضاء الدوؿيدعو  .3

 قائمة أولويات تنميتيا المستدامة؛
 محورأف تدرج مسألة تدىور األراضي والتصحر والجفاؼ في  األعضاءالدوؿ يمزم  .4

وتكريسيا كأحد أىداؼ التنمية  2015بعد لما حوؿ برنامج التنمية  اتالمناقش
تدىور باح مطمقا مالستدىور األراضي )عدـ وضع حد لالمستدامة، وخاصة 

 األراضي(؛
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األميف العاـ  ويوصيعمى األىمية القصوى التي تولييا أفريقيا لالتفاقية،  يؤكد مجدداً  .5
مة األمـ المتحدة بالحرص عمى االحتفاظ بالقيادة األفريقية عمى رأس األمانة و لمنظ

كافي ليذه األمـ المتحدة إلى تقديـ الدعـ المالي ال ويدعو الدائمة ليذه االتفاقية
 ؛ المؤسسة اليامة

األميف العاـ المنتيية واليتو، السيد لوؾ جناسادا، الذي ساىـ بشكؿ كبير عمى  يثني .6
 في تحقيؽ أىداؼ االتفاقية؛

مف رئيسة المفوضية الشروع في مشاورات مع جميع األطراؼ الفاعمة الرئيسية  يطمب .7
وتقديـ تقرير في ىذا الشأف إلى لمقرر الحالي لتنفيذ االالزمة واتخاذ جميع اإلجراءات 

 الدورة العادية القادمة لممؤتمر. 
الدوؿ األعضاء عمى المشاركة الفعالة في المؤتمر حوؿ اتفاقية األمـ المتحدة يحث  .8

بناميبيا عمى  ويشيد 2013لمكافحة التصحر الذي سيعقد في ناميبيا في يونيو 
 استضافة ىذا المؤتمر الياـ.

- 
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 مقرر
 ،ة اإلنتاج السينمائي لتعزيز مساىمتو في تنمية أفريقيا""مساندبشأن 

 ADD. ASSEMBLY/AU/12(XXI)3الوثيقة 
 
 المؤتمر: إن  

ويشيد ببوركينا فاسو عمى المبادرة وبالمالحظات التي أبدتيا الدوؿ  بالمقترح  يحيط عمما -1
 ؛األعضاء بشأف نفس المسألة

ف السينمائييف األفريقييف في مجاؿ بوركينا فاسو عمى استضافتيا ندوة المينييبيشيد  -2
 لمميرجاف األفريقي لمسينما والتمفزيوف لواجادوجو؛ 23السينما عمى ىامش الدورة الػ 

إلدراج مثؿ بوركينا فاسو فخامة السيد بميز كومباوري عمى مبادرتو الطّيبة  رئيس ئيني -3
 ؛ىذا الموضوع الياـ في جدوؿ األعماؿ لمناقشتو مف قبؿ المؤتمر

بإعالف واجادوجو وباالنشغاالت التي عّبر عنيا المشاركوف في الندوة،  عممايحيط  -4
 ويصادؽ عمى التوصيات المتعمقة بيا؛

 الدوؿ األعضاء إلى: يحث -5
الشروع سوّيا في انتياج سياسات عامة تتسـ بحيوية أقوى لصالح السينما  -

يمكف أف تؤدي األفريقية، مع التركيز عمى األعماؿ اإلبداعية وذات األولوية التي 
في أقرب وقت ممكف إلى ضماف "اإلنتاج والتوزيع والعرض لممنتجات السينمائية 

 والسمعية البصرية"؛
لزيادة  عضو إنشاء صندوؽ لمنح س مؼ عمى اإليرادات عمى مستوى كؿ دولة -

 اإلنتاج السينمائي؛
تطبيؽ النصوص القانونية واألدوات المنصوص عمييا في السياسات الثقافية  -

 وطنية؛ال
 تنظيـ اإلنتاج المشترؾ مع جميع القنوات التمفزيونية بصفة تدريجية ودائمة. -
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مف االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية أف تقّدـ مساندتيا لإلنتاج يطمب  -6
السينمائي األفريقي، وأف تسّيؿ حرية نقؿ المنتجات السينمائية األفريقية، وتفعيؿ أدوات 

 اج السينمائي؛ووثائؽ اإلنت
 ؛مف المفوضية أف تقّدـ إلى المؤتمر تقارير منتظمة عف تنفيذ ىذا المقّرريطمب  -7

- 
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 مقرر

 من النظام األساسي لمجامعة األفريقية 2.8بشأن تعديل المادة 
 
 المؤتمر: إن  

الصادر في أديس أبابا، إثيوبيا، في يناير  ASSEMBLY/AU/DEC.451(XX)بمقرره  يذك ر -1
 اعتماد النظاـ األساسي لمجامعة األفريقية؛ بشأف 2013

الصادر في أديس أبابا، إثيوبيا،  ASSEMBLY/AU/DEC.418(XIX)بالمقرر  يذك ر أيضاً  -2
 ، بشأف تفعيؿ الجامعة األفريقية؛2012في يوليو 

 EX.CL/DEC.3(XXIII)بتوصية المجمس التنفيذي الواردة في المقرر  يحيط عمماً  -3
 مف النظاـ األساسي لمجامعة األفريقية؛ 2.8بخصوص تعديؿ المادة 

 مف النظاـ األساسي لمجامعة األفريقية لت قرأ عمى النحو التالي: 2.8تعديؿ المادة  يقرر -4
"يجب أن يتم تحديد الدرجات واالمتيازات الخاصة برئاسة الجامعة األفريقية  2.8المادة 

لجنة الممثمين ة من وكافة المناصب األخرى فييا من قبل المجمس التنفيذي بتوصي
 الدائمين". 

- 
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 مقرر
 ،المحكمة الجنائية الدوليةو  الوالية القضائية العالمية، العدالة الدوليةبشأن 

 /13ASSEMBLY/AU (XXI) الوثيقة 
 
 :المؤتمر إن  

الذي قدمتو جميورية أوغندا نيابة عف إقميـ شرؽ أفريقيا حوؿ  بالعرض  يحيط عمما .1
مية والعدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وبتوصيات الوالية القضائية العال

 المجمس التنفيذي؛
بمكافحة اإلفالت مف العقاب وتعزيز الديمقراطية الراسخ  االتحاد األفريقي  التزاـ يؤكد .2

 التأسيسي؛ ولقانون القانوف والحكـ الرشيد في جميع أنحاء القارة، وفقا  وسيادة
إجراء بشأف الطمب الذي وجيو االتحاد  ذاعدـ اتخإزاء  يعرب عن أسفو العميق .3

 تـ الشروع فييا ضد األفريقي إلى مجمس األمف لألمـ المتحدة لتأجيؿ اإلجراءات التي
مف نظاـ  16البشير وكبار مسؤولي دولة كينيا، وفقا لممادة عمر الرئيس السوداني 

قبؿ مجمس األمف  روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية حوؿ تأجيؿ القضايا مف
أّف الدوؿ األعضاء مثؿ تشاد التي رحّبت بالرئيس يؤكد مجددا  لألمـ المتحدة؛

السوداني عمر البشير قد قامت بذلؾ طبقا لمقررات المؤتمر وعميو، ال ينبغي 
 معاقبتيا؛

مقرراتو السابقة بشأف أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في أفريقيا،  أيضا يؤكد مجددا .4
في يناير ويوليو و ، 2010في يناير ويوليو و  ،2009في يناير ويوليو  المعتمدة
عف قناعتو القوية  ا، والتي أعرب فييعمى التوالي 2012، وفي يناير ويوليو 2011

الجيود الرامية إلى  تقوض بأف البحث عف العدالة ينبغي أف يتـ بطريقة ال تعرقؿ أو
استخداـ االتيامات ألفريقي إزاء إساءة تعزيز سالـ دائـ، ويؤكد مجددا قمؽ االتحاد ا

 ؛يففريقياألقادة الضد 
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بطريقة شفافة ومنصفة، بغية تجنب أي  ةالدولي ةلاالعد إدارةعمى ضرورة  ديشد   .5
إزاء ما قد  ويعرب عن قمقوزدواجية المعايير، وفقا لمبادئ القانوف الدولي، تصور ال

رئيس ونائب ساموي روتو، ولياـ  وفخامةمويجاي كينياتا  حوروفخامة أو  اتياـشكمو ي
السمـ الرامية إلى تعزيز الجارية مف تيديد لمجيود رئيس جميورية كينيا عمى التوالي 

ليس في كينيا فحسب  القانوف واالستقرار سيادةوكذلؾ والوئاـ والمصالحة الوطنييف 
 ؛ ولكف في المنطقة ككؿ

األساسي لممحكمة الجنائية  التكامؿ المكرس في نظاـ روما أأنو، وفقا لمبدبر يذك   .6
بخصوص التحقيؽ والمقاضاة  إلجراءالدولية، تمتمؾ كينيا الوالية القضائية األساسية 

، وفي ىذا الصدد، 2007ما بعد انتخابات في فترة عنؼ الالجرائـ ذات الصمة ب
الدائرة التمييدية الثانية الصادرة عف كؿ مف قرارات الإزاء يق يعرب عن أسفو العم

 30ة االستئناؼ لممحكمة الجنائية الدولية بشأف مقبولية القضيتيف المؤرختيف ودائر 
التي تنكر عمى كينيا حؽ مقاضاة و عمى التوالي،  2011أغسطس  30مايو و

بخصوص ومحاكمة األشخاص المزعـو تورطيـ في الجرائـ المرتكبة عمى أراضييا 
 ؛2007بعد انتخابات الحاصؿ عنؼ ال

بعد الذي حدث عنؼ الـ شرؽ أفريقيا تأجيؿ التحقيؽ في طمب إقمييدعم ويجيز  .7
آللية  التكامؿ، لمسماح  أ، تمشيا مع مبدة بشأنومقاضاالفي كينيا و  2007انتخابات 

بإجراء التحقيؽ والمقاضاة فيما يتعمؽ بالقضايا يتـ وضعيا عمى المستوى الوطني  
دستوري جديد،  في إطار جياز قضائي يتـ إصالحو ويكوف منصوصا عميو في حكـ

، بغية تفادي استئناؼ فاالجاريت وذلؾ دعما لعمميتي بناء السالـ والمصالحة الوطنية
 النزاع والعنؼ في كينيا؛

 ، تنظيـلجنة االتحاد األفريقي لمقانوف الدولي مف المفوضية، بالتعاوف مع يطمب  .8
اد األفريقي تشارؾ فيو الدوؿ األعضاء وكافة أجيزة االتح اجتماع الستثارة األفكار

، في إطار مناقشات الذكرى ذات الصمة وأصحاب المصمحة المعنييف اآلخريف
الخمسيف، حوؿ المجاالت العريضة لنظاـ العدالة الجنائية الدولية، والسمـ والعدالة 
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لتوفير ليس  –كمة الجنائية الدولية في أفريقياوالمصالحة وكذلؾ آثار/أعماؿ المح
الطرؽ لمبحث عف  فحسب ولكف أيضا جنائية الدوليةإرشادات لعممية المحكمة ال

 الكفيمة بتعزيز اآلليات األفريقية لمتعامؿ مع التحديات والمشاكؿ األفريقية؛
عف تنفيذ مختمؼ  منتظمةمف المفوضية متابعة ىذه المسألة ورفع تقارير يطمب أيضا  .9

 مقررات المؤتمر بشأف المحكمة الجنائية الدولية.
- 
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 مقرر
 ( أعضاء في المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،4خاب أربعة )بشأن انت

 EX.CL/793 (XXIII)الوثيقة 

 
 المؤتمر: إن  
 اإلنساف والشعوب ( أعضاء في المجنة األفريقية لحقوؽ4بعة )انتخاب أر بيحيط عمما  -1

، إثيوبيا لممجمس التنفيذي المنعقدة في أديس أبابا مف قبؿ الدورة العادية الثالثة والعشريف
 ؛2013في مايو 

ألفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب لفترة ست لمجنة ااألعضاء التالية أسماؤىـ في ايعي ن  -2
 ( سنوات:6)

 
 البمد االسم الرقم 

 الكاميروف السيدة لوسي اسواجبور  1
 مالي السيدة سوياتا ماييجا  2
 كينيا السيد لورنس موروجو موت 3
 موريشيوس يوينج يويفالسيد يوينج كاـ جوف  4

 
- 
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 مقرر
 ( أعضاء في المجنة األفريقية4بشأن انتخاب أربعة )

 لمخبراء حول حقوق الطفل ورفاىيتو،
 EX.CL/794 (XXIII) الوثيقة

 
 المؤتمر: إن  

( أعضاء في المجنة األفريقية لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ 4بعة )انتخاب أر بيحيط عمما  -1
دية الثالثة والعشريف لممجمس التنفيذي المنعقدة في أديس ورفاىيتو مف قبؿ الدورة العا

 ؛2013أبابا، إثيوبيا في مايو 
في المجنة األفريقية لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو األعضاء التالية أسماؤىـ ن يعي   -2

 :( سنوات5لفترة خمس )
 

 البمد االسم الرقم
 مصر السيدة عزة عشماوي 1
 توجو السيدة سوزاف آىو اسوما 2
 النيجر السيدة صديؽ ايساتو االساني موالي 3
 بوروندي السيد جوسيؼ نداي سنجا 4

 

- 
 



ASSEMBLY/AU/DEC.485 (XXI) 

Page 1 

 

 

 مقرر
 بشأن تقرير لجنة العشرة إلصالح مجمس األمن لألمم المتحدة،

 ASSEMBLY/AU/9(XXI)الوثيقة 
 
 المؤتمر: إن  

عشر بالتقرير الثاني يحيط عممًا ، وASSEMBLY/AU/DEC.430(XIX)بمقرره يذك ر  .1
لفخامة الدكتور إرنست باي كوروما، رئيس جميورية سيراليوف ومنسؽ لمجنة  رؤساء 

 الدوؿ والحكومات العشرة إلصالح مجمس األمف لألمـ المتحدة؛
كذلؾ بالتطورات األخيرة في المفاوضات الحكومية المشتركة المتعمقة يحيط عممًا  .2

مستوى لمجنة رؤساء الدوؿ بإصالح مجمس األمف، ال سيما االجتماعات الرفيعة ال
والحكومات العشرة عمى مستوى وزراء الشؤوف الخارجية والممثميف الدائميف المنعقدة في 

 فريتاوف؛
عالن سرت بتوافق إيزولوينيالتزامو القوى يؤكد مجددًا  .3 المتضمف لمموقؼ األفريقي  وا 

وؿ بمجنة رؤساء الد ويشيدالموحد بشأف إصالح مجمس األمف لألمـ المتحدة؛ 
 والحكومات العشرة لتنفيذ الجانب المتعمؽ بعقد االجتماعات الرفيعة المستوى؛

بجيود الممثميف الدائميف األفريقييف لدى األمـ المتحدة في تعزيز مصالح القارة يرحب  .4
بشأف  يشد د عمىوالدفاع عنيا ضمف عممية إصالح مجمس األمف لألمـ المتحدة و 

ار في صوف مصالح أفريقيا والحفاظ عمييا في كؿ الحاجة الممحة إلى ضماف االستمر 
األوقات ضمف المفاوضات الحكومية المشتركة الجارية بشأف إصالح مجمس األمف 

الموجو إلى أفريقيا لتواصؿ التحدث بصوت واحد وعمى نحو متناسؽ  ويكرر نداءه
 بخصوص جميع القضايا المتصمة بعممية إصالح مجمس األمف لألمـ المتحدة؛

ر .5 مف الممثميف الدائميف األفريقييف لمجنة العشرة لدى األمـ المتحدة أف يقوموا،  طمبو يكر 
 الحكومية المشتركة الجارية بشأف إصالح مجمس األمفعند مشاركتيـ في المفاوضات 

مواصمة العمؿ عمى نحو وثيؽ مع بقية الممثميف الدائميف األفريقييف لدى  لألمـ المتحدة،
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مشاركة في المفاوضات الحكومية المشتركة الجارية بشأف إصالح األمـ المتحدة، في ال
مجمس األمف لألمـ المتحدة واالستمرار أيضا في الحوار مع سائر الدوؿ األعضاء 
والمجموعات المعنية والتفاعؿ معيا في عممية اإلصالح بيدؼ الدعوة وكسب التأييد 

 لمموقؼ األفريقي الموحد والترويج لو؛
الدائميف األفريقييف لمجنة العشرة لدى األمـ المتحدة عمى مواصمة الممثميف  يشجع  .6

تكثيؼ الجيود الرامية إلى بناء تحالفات دعمًا لمموقؼ األفريقي الموحد مع مختمؼ 
المجموعات المعنية والدوؿ األعضاء المشتركة في المفاوضات الحكومية المشتركة 

 مياميا؛ وطمب أي توجييات ضرورية لتمكيف المجنة مف تأدية
مف لجنة العشرة مواصمة اجتماعيا الرفيع المستوى خارج إطار القمة لمناقشة يطمب  .7

بغية االستفادة أكثر مف المتصمة بعممية إصالح مجمس األمف لألمـ المتحدة المسائؿ 
 المكاسب المحققة حتى اآلف؛

يد مف لجنة العشرة، وىي تواصؿ تكثيؼ الجيود في الدعوة وكسب التأي أيضا يطمب .8
لمموقؼ األفريقي الموحد والترويج لو، أف تسعى إلى االرتقاء إلى أعمى المستويات 

 السياسية بغرض تأييد وتقوية اإلرادة السياسية الالزمة دعمًا لمموقؼ األفريقي الموحد؛
العشرة والممثميف الدائميف مف المفوضية االستمرار في تيسير أنشطة لجنة يطمب أيضا  .9

األفريقييف ليذه المجنة لدى األمـ المتحدة في المفاوضات الحكومية المشتركة بشأف 
 إصالح مجمس األمف لألمـ المتحدة والمشاورات المرتبطة بذلؾ؛

عمى ضرورة استمرار لجنة العشرة في متابعة ىذه المسألة إلى أف تحقؽ يؤكد مجددا  .10
مقة بإصالح مجمس األمف لألمـ المتحدة، ويطمب مف المجنة تقديـ أفريقيا أىدافيا المتع

 .2014تقرير في ىذا الشأف إلى الدورة العادية القادمة لممؤتمر في يناير 
- 
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 مقرر
 بشأن المصادر البديمة لتمويل االتحاد األفريقي،

 ASSEMBLY/AU/6 (XXI)الوثيقة 

 إن  المؤتمر:
الرئيس السابؽ لجميورية نيجيريا االتحادية  بفخامة أولوسيجوف أوباسانجو، يشيد .1

 وبأعضاء لجنتو عمى التقرير الممتاز والتوصيات الواردة فيو؛
عمى ضرورة تزويد االتحاد األفريقي بالموارد الكافية والقابمة لمتنبؤ لتكمينو مف  يوافق .2

 تمويؿ برامجو ومف ثـ، التقميؿ مف اعتماده عمى الموارد الخارجية في ىذا الصدد؛
 1عمى التقرير مف حيث المبدأيوافق  .3
باالعتماد عمى الذات في تعبئة الموارد لتمويؿ برامج االتحاد األفريقي بغية تفادي  يمتزم .4

 االعتماد المفرط؛
المفوضية تقديـ تقرير إلى مؤتمر وزراء المالية والتخطيط االقتصادي لمتعجيؿ  مفيطمب  .5

بشأف طرائؽ تنفيذ مختمؼ الخيارات ببحث مسألة التمويؿ وتقديـ مقترحات ممموسة 
المقترحة بما في ذلؾ زيادة المساىمات المقدرة إلى جانب المقترحات اإلضافية األخرى 
لمدوؿ األعضاء، ورفع تقرير بيذا الشأف إلى الدورة العادية القادمة لممؤتمر في يناير 

 ؛2014
- 

 

                                                 
1
 .3ات على الفقرة ظجمهورية الرأس األخضر تحفأبدت   
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 مقرر
 التحاد األفريقيلبشأن إنشاء مؤسسة 

 ،ية لتمويل االتحاد األفريقيممساىمات الطوعل
 ASSEMBLY/AU/6 (XXI)الوثيقة 

 
 :المؤتمر إن  

ما أنجزه مف لالتحاد األفريقي لة بالفريؽ الرفيع المستوى حوؿ مصادر التمويؿ البديميشيد  .1
 خالؿ السنتيف الماضيتيف؛جيد عمؿ 

لتمويؿ  باالقتراح المتعمؽ بإنشاء مؤسسة لالتحاد األفريقي لممساىمات الطوعيةيرحب  .2
 االتحاد األفريقي؛

القطاع الخاص المقدمة مف منح المساىمات و تمقي الإنشاء مؤسسة لالتحاد األفريقي ليقرر  .3
 ؛واليبات أو المساىمات األخرىواألفراد 

المحسنيف واألفراد إلى المساىمة في و  المانحيفو  القطاع الخاصو  الدوؿ األعضاءيدعو  .4
 المؤسسة لضماف تفعيميا.

- 
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 مقرر
 لتوجيو النيباد،الدول والحكومات  شأن تقرير لجنة توجيو النيباد لرؤساءب

 ASSEMBLY/AU/7(XXI)الوثيقة 
 :إن المؤتمر

الرئيس ، فخامة لتوجيو النيباد تقرير رئيس لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات يالحظ بارتياح -1
 كي ساؿ، رئيس جميورية السنغاؿ؛ام

 ؛لتوجيو النيباد رؤساء الدوؿ والحكومات لمجنةيف استنتاجات الدورة التاسعة والعشر  يجيز -2
استمرارية جدوى النيباد ودورىا باعتبارىا اإلستراتيجية والبرنامج اإلنمائي  يؤكد مجددا -3

روح المتواصؿ بالمستمرة في التحوؿ القاري  الالتحاد األفريقي ومساىماتي الرئيسي
بالذكرى الخمسيف تحتفؿ أفريقيا و والنيضة األفريقية الشاممة األفريقية  الوحدة مناصرة

 لمنظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي؛
المستند إلى استنتاجات  ASSEMBLY/AU/DEC.413(XVI1I)مقرر المؤتمر  ستحضري -4

بشأف تعبئة لتوجيو النيباد الدورة السادسة والعشريف لمجنة رؤساء الدوؿ والحكومات 
اد فيما يتعمؽ بإجراء دراسة شاممة حوؿ اآلليات الموارد المحمية لبرامج ومشاريع النيب

 ؛التنمية لمقارة وبرامجيا اإلنمائية ة دأفريقيا ألجنممكية واألدوات المبتكرة الكفيمة بتعزيز 
بعرض السنغاؿ عقد قمة ومؤتمر أعماؿ رفيعي المستوى حوؿ تمويؿ برامج  يرحب -5

قدما بأجندة تعبئة الموارد ومشاريع النيباد في السنغاؿ في موعد الحؽ، وذلؾ لممضي 
 المحمية بيدؼ إجراء مناقشات مركزة خالؿ المؤتمر الرفيع المستوى؛

مف وكالة التخطيط والتنسيؽ لمنيباد ولجنة األمـ المتحدة  يطمب الصدد،ىذا في  -6
استكماؿ استنتاجات تقرير الدراسة حوؿ "تعبئة الموارد المالية االقتصادية ألفريقيا 

بالتعاوف الداخؿ"  مف إلى نفسيا أفريقيا –رامج النيباد الوطنية واإلقميمية المحمية لتنفيذ ب
عرضيا لمبحث الالـز مع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائية والبنؾ األفريقي لمتنمية، بعد 

 مف قبؿ لجنة توجيو النيباد؛
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مف  إطالؽ مركز المعمومات االفتراضي لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا يقدر -7
باعتباره منبرا مركزيا لتعزيز البيانات لتوجيو النيباد قبؿ لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات 

المعموماتية واإلحصائية حوؿ المشاريع اإلقميمية لمبنية التحتية في سياؽ برنامج تطوير 
 البنية التحتية في أفريقيا والمبادرة الرئاسية لمناصر البنية التحتية؛

تحسيف عمى سموؾ ىذا المنحى الحاسـ لد ومفوضية االتحاد األفريقي بوكالة النيبا يشيد -8
مشاريع العمؿ ذات األولوية لمنيباد والمبادرة الرئاسية لمناصرة البنية االتصاؿ حوؿ 

التحتية مف خالؿ استيداؼ البمداف األفريقية وصناع السياسة والمستثمريف والمجموعات 
برنامج تطوير البنية التحتية في ـ الذي سيتمقاه الدععمى  يشدداالقتصادية اإلقميمية، و

التحتية في مف مركز المعمومات االفتراضي لقاعدة بيانات أفريقية في مجاؿ البنية أفريقيا 
 تعزيز رصد وتقييـ تنفيذ مشاريع البنية التحتية؛وما سيقوـ بو مف أفريقيا 

ي مجاؿ البنية التحتية إلى إدراج مشاريع إقميمية رئيسية فالممحة الحاجة عمى  يؤكد -9
لبرنامج األولوية لوسط وشرؽ أفريقيا في مشاريع العمؿ ذات اإلقميميف الفرعييف تغطي 

تطوير البنية التحتية في أفريقيا، حسبما أثير خالؿ الحوار بيف أفريقيا وبمداف البريكس. 
ية بإنشاء فريؽ العمؿ حوؿ البنية التحت يرحبوبناء عمى توصية مف رئيس المجنة، 

 المديرالمشترؾ بيف االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية بتنسيؽ مف 
بيف مفوضية  ةالتنفيذي لوكالة النيباد، باعتباره إحدى النتائج الرئيسية لمخموة المشترك

في  2013االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية المنعقدة في مارس 
عمى إدراج التقرير المرحمي عف عمؿ  يوافقاف البريكس الخامسة، ودورباف عقب قمة بمد

 ؛ لتوجيو النيباد رؤساء الدوؿ والحكوماتلمجنة فريؽ العمؿ في أجندة الدورة القادمة 
كوب زوما لرؤيتو احكومة جميورية جنوب أفريقيا تحت قيادة فخامة الرئيس ج يينئ -10

يكس )البرازيؿ، روسيا، اليند، الصيف داف البر مواستضافتو الناجحة لمقمة الخامسة لب
، إلى جانب الحوار التاريخي بيف بمداف 2013وجنوب أفريقيا( في دورباف في مارس 

بالترويج لتوجيو النيباد البريكس وأفريقيا، حيث قاـ رئيس لجنة رؤساء الدوؿ والحكومات 
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يابة عف االتحاد ألفريقيا في مجاؿ البنية التحتية نلوية لممشاريع اإلقميمية ذات األو 
 األفريقي؛

كوب زوما حوؿ نتائج قمة ااإلحاطة التي قدميا فخامة الرئيس ج ،صاوجو خبيالحظ  -11
البريكس، خاصة فيما يتعمؽ بالحضور القوي لقادة أفريقيا والوحدة التي أبدوىا ، والتزاـ 

نيع وبنؾ بمداف البريكس بتعزيز عالقات التعاوف مع القارة في مجاؿ البنية التحتية والتص
تحت قيادة بمداف البريكس باعتباره نموذج التمويؿ المتوقع لمنيوض المقترح التنمية 

 والتعجيؿ بتنفيذ المشاريع القطرية المتعددة األطراؼ؛
في إعالف  تضمنةبالنتائج الرئيسية لقمة بمداف البريكس الخامسة الم يرحبوعميو،  -12

شراكة مف أجؿ التنمية والتكامؿ  –موضوع: "بمداف البريكس وأفريقيا بحث ثكويني 
لتعزيز الشراكة بيف بمداف البريكس، المفوضية، سموكو والتصنيع" والمسار الذي يتـ 

وكالة النيباد والمجموعات االقتصادية اإلقميمية، واالقتراح المتعمؽ بعقد خموة مماثمة بيف 
القادمتيف المتيف  20ػبمداف البريكس وأفريقيا خالؿ قمة البريكس السادسة وقمة مجموعة ال

 ستستضيفيما البرازيؿ وروسيا عمى التوالي؛ 
 االلتزاماتعف  2013تقرير المساءلة لالتحاد األفريقي لعاـ  ويجيز يرحب أيضا -13

نقص المناعة البشرية/اإليدز بمكافحة فيروس مجموعة الثمانية -المشتركة ألفريقيا
المساءلة المتبادلة في تعزيز أفريقيا ب التزاـوالسؿ والمالريا باعتباره دليال قويا عمى 

لكؿ مف وكالة النيباد والمفوضية وبرنامج  ويعرب عن تقديره ،تعامالتيا في الشراكات
اإليدز لالشتراؾ في إصدار تقرير المساءلة األفريقي ب المعني األمـ المتحدة المشترؾ

 الثاني؛ 
نشر اإليدز المعني بالمشترؾ  مف وكالة النيباد والمفوضية وبرنامج األمـ المتحدة يطمب -14

الرسائؿ الرئيسية الواردة في تقرير المساءلة لدى أصحاب المصمحة األفريقييف والشركاء 
 مف أجؿ تنفيذ االستنتاجات؛عمى نطاؽ واسع 

ري -15 تظؿ مركِّزة عمى حتى  20و 8أفريقيا في شراكة مع مجموعتي الػدخوؿ ضرورة  كر 
 الزراعة والبنية التحتية.اؿ مجلقارة، خصوصا في تنمية اأولويات 
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 مقرر
 إنشاء قدرة أفريقية لالستجابة الفورية لألزماتبشأن 

 
 :المؤتمر إن  

رئيس المفوضية عف إنشاء قدرة أفريقية لالستجابة الفورية لألزمات المقدـ تقرير  يستذكر -1
يس أبابا إلى االجتماع العادي السادس لمجنة الفنية لمدفاع واألمف والسالمة المنعقد في أد

إلى جانب اإلعالف الصادر عف المجنة الفنية والذي يطالب  2013أبريؿ  30يـو 
بإجراء تقييـ شامؿ لمتحديات التي تواجو تفعيؿ القوة األفريقية الجاىزة وقدرتيا عمى النشر 

 السريع؛
ر،  -2 مف حيث المبدأ، اإلنشاء الفوري لمقدرة األفريقية لالستجابة الفورية لألزمات يقر 

رتيب مؤقت في انتظار التفعيؿ الكامؿ لمقوة األفريقية الجاىزة وقدرتيا عمى النشر كت
السريع مف أجؿ تزويد االتحاد األفريقي بقوة مرنة وقوية تتكوف مف قدرات عسكرية/ 
أمنية وعناصر مضاعفة القوة وعناصر التمكيف، ومف معدات وموارد تتطوع بيا الدوؿ 

دراتيا، يتـ نشرىا بشكؿ سريع بغية االستجابة الفعالة األعضاء وفقا الستعداداتيا وق
 لمحاالت الطارئة، في إطار المنظومة األفريقية لمسمـ واألمف؛

ر أيضا  -3 أعاله فورا مف فرادى الدوؿ  2أف تقدـ المساىمات المشار إلييا في الفقرة  يقر 
 قية الجاىزة؛األعضاء/أو القدرات اإلقميمية التي يتـ إنشاؤىا في إطار القوة األفري

ر كذلك  -4 أف تقوـ الدوؿ األعضاء المستعدة لممساىمة الفورية في القدرات العسكرية  يقر 
واألمنية وعناصر مضاعفة القوة وعناصر التمكيف والمعدات والموارد المالية واألصوؿ 
الضرورية األخرى، أو أف تساىـ في مجاؿ معيف مف المجاالت المذكورة أعاله، بإبالغ 

 التحاد األفريقي بذلؾ في أقرب وقت ممكف؛مفوضية ا
بأف ىذا المسعى االستراتيجي ذي القيمة والنطاؽ التاريخييف والذي ييدؼ إلى  يقر    -5

المساعدة في إيجاد حموؿ أفريقية لممشاكؿ األفريقية، يدعو إلى االلتزاـ والمشاركة 
 الشخصية المتواصمة لرؤساء الدوؿ والحكومات؛
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د ورئيسة المفوضية إجراء المشاورات المناسبة لحشد الدعـ مف رئيس االتحايطمب   -6
 الواسع النطاؽ وااللتزاـ بتنفيذ ىذا المقرر؛

مف المفوضية العمؿ عمى الطرائؽ المفصمة لتفعيؿ القدرة األفريقية لالستجابة يطمب   -7
الفورية لألزمات وتقديـ توصيات بيذا الشأف إلى اجتماع المجنة الفنية المتخصصة 

 ؛2013واألمف والسالمة المقرر عقده في أجؿ أقصاه الفصؿ األخير مف  لمدفاع
مف رئيسة المفوضية تقديـ تقرير عف تنفيذ ىذا المقرر إلى الدورة العادية يطمب أيضا   -8

 .2014القادمة لممؤتمر في يناير 

- 
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 النـــإع
 عن أنشطتو السمم واألمن تقرير مجمسحول 
 ،االسمم واألمن في إفريقيعن وضع و 

 XXI ASSEMBLY/AU/5)(الوثيقة 

 

 المؤتمر: إن  

اتخاذىا لتعجيؿ تحقيؽ ىدفنا ينبغي السمـ واألمف في القارة والخطوات التي وضع  ضابعد استعر 
عمى أساس تقرير مجمس السمـ واألمف  ،اتنزاعالمشترؾ المتمثؿ في جعؿ أفريقيا خالية مف ال

 السمـ واألمف في أفريقيا، وعف وضععف أنشطتو 

ذ  واعتماد عدد مف المنظومة األفريقية لمسمـ واألمف،  بالتقدـ الكبير المحرز في تفعيؿ  رحبنوا 
مثؿ إطارا موحدا لمقواعد مما يالديمقراطية وحقوؽ اإلنساف والحكـ الرشيد، حوؿ الصكوؾ 
ـ وبناء السال ؛النزاعاتالمحرز في تسوية التقدـ و  لمنزعات؛ الييكمينحو ضماف المنع والمبادئ 
 ييف المعنييف،الشراكات مع أصحاب المصمحة الدولإقامة فضال عف  ؛في القارة

ذ  منظومة األفريقية لمسمـ مع ذلؾ، التحديات التي ال تزاؿ تواجو التفعيؿ الكامؿ لم، الحظنوا 
النزاعات انتشار استمرار و  ،الرئيسية مثؿ القوة األفريقية الجاىزةعناصرىا بما في ذلؾ واألمف 
مف عواقب إنسانية  ذلؾ ما يصاحبو األمف وعدـ االستقرار في بعض أجزاء القارة،  وانعداـ

، والمجوء ات، فضال عف تجدد التغييرات غير الدستورية لمحكومةواقتصادي ةاجتماعيآثار و 
التيديدات التي يشكميا اإلرىاب، و سياسية لمتعبير عف مطالب المتكرر إلى التمرد المسمح 

وع لألسمحة، والجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنية، والقرصنة، واالنتشار غير المشر 
 ،نزاعاتمموارد الطبيعية لتأجيج اللواالستغالؿ غير المشروع 
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ذ  يا، فضال الحاجة إلى زيادة التمويؿ مف داخؿ القارة لتأكيد ممكية أفريقيا وقيادت الحظ أيضانوا 
ة مع األمـ المتحدة وغيرىا مف أصحاب بناء شراكة مبتكرة ومرن عف التحديات التي تواجو

 المصمحة،

ذ نؤكد فرصة فريدة  تتيحلمنظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي الخمسيف  الذكرى أف وا 
ذ المضي قدما،  واجيتيا وكذلؾ لرسـ طريؽتمت م الستعراض التقدـ المحرز والتحديات التي وا 

بغية  قارتنافي والعنؼ نزاعات ويالت اللفي ىذا الصدد، تصميمنا عمى التصدي بحـز ، نكرر
 :افي سالـ مع نفسيتعيش قارة مزدىرة ريقييف ث الجيؿ القادـ مف األفيور ت

األحكاـ تنقيح بما في ذلؾ منظومة األفريقية لمسمـ واألمف، تسريع التفعيؿ الكامؿ لمب نتعيد .1
ف االتحاد األفريقي إلى تعزيز العالقات بي ندعوولتيسير تنفيذىا. الحالية، عند الضرورة، 

دارتيا وتسويتيا، وال  والمجموعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية لمنع النزاعات وا 
مجمس السمـ واألمف  سيما مف خالؿ التنفيذ الفعاؿ لألحكاـ ذات الصمة مف بروتوكوؿ

، ت اإلقميميةاآللياومذكرة التفاىـ بيف االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية/
السمـ واألمف في عف حفظ  ةا مسؤولية االتحاد االفريقي األساسينفي اعتبار  يفواضع

محكماء تتكوف مف ىيئة الحكماء وىياكؿ مماثمة داخؿ لإنشاء شبكة  جيزنوأفريقيا. 
وجميع الجيات الفاعمة األفريقية اآلليات اإلقميمية المجموعات االقتصادية اإلقميمية/

مة في صنع السالـ مف خالؿ اإلجراءات الوقائية والوساطة، كما ىو متفؽ ى  األخرى المسا
أبريؿ  12و 11يومي في أديس أبابا  منعقدةيذه األجيزة الة لالثانيالخموة عميو خالؿ 

 ؛2013
ببذؿ جيود متجددة لمعالجة األسباب الجذرية لمنزاعات بطريقة شاممة ومنيجية، بما  نتعيد .2

القانوف، سيادة الصكوؾ الحالية في مجاالت حقوؽ اإلنساف، و في ذلؾ مف خالؿ تنفيذ 
والديمقراطية، واالنتخابات، والحكـ الرشيد، وكذلؾ البرامج المتصمة بالتعاوف، والتنمية 

جميع الدوؿ األعضاء التي لـ تصبح  ندعوالبشرية، والشباب والعمالة. وفي ىذا الصدد، 
المفوضية  مف نطمب، و2013نياية حموؿ ذلؾ بالقياـ ب بعد، إلى أطرافًا في ىذه الصكوؾ



ASSEMBLY/AU/DECL.1 (XXI)  

Page 3 

 

 

استعراض حالة تنفيذ ىذه الصكوؾ والبرامج بدقة وتقديـ مقترحات ممموسة إلى المؤتمر 
 ؛2014، بحموؿ يناير ليا حوؿ كيفية تحسيف االمتثاؿ

، في إطار مبادرة التضامف األفريقية، تقديـ الدعـ الكامؿ لمبمداف األفريقية الخارجة عيدنت .3
، لمساعدتيا عمى تعزيز سالميا الذي تحقؽ بشؽ األنفس وتفادي العودة إلى اتلنزاعف ام

، 2013إلى عقد مؤتمر التضامف األفريقي في أديس أبابا في سبتمبر  ونتطمعالعنؼ. 
 في تمؾ المناسبة؛موسة تعيدات ممتقديـ ونمتـز ب

يف لمجمس السمـ عمى ضرورة تقديـ جميع الدوؿ األعضاء التعاوف والدعـ الكامم نشدد .4
المنصوص عمييا في ، إذ يقـو بميامو مجمس السمـ واألمف في الحسباف أف آخذةً واألمف، 

 ؛جميعايتصرؼ نيابة عف أعضاء االتحاد األفريقي فإنما البروتوكوؿ، 
لتمكيف أفريقيا مف ممارسة ممكية صندوؽ السالـ زيادة كبيرة،  في بزيادة مساىمتنا نتعيد .5

المفوضية  مف نطمبواألمف واالستقرار في القارة. وفي ىذا الصدد، جيود تعزيز السمـ 
، بما في ذلؾ التحويؿ النظامي مف 2014تقديـ مقترحات ممموسة إلى المؤتمر، في يناير 

جميع نحث لالتحاد األفريقي إلى صندوؽ السالـ. وفي نفس الوقت، عادية الميزانية ال
صندوؽ السالـ بمناسبة اليوبيؿ  في ستثنائيةالدوؿ األعضاء عمى تقديـ مساىمات طوعية ا

المفوضية تقديـ تقرير إلى المؤتمر، بحموؿ  مف ونطمبالذىبي لمنظمة الوحدة األفريقية، 
 ؛نداءال ا، عف استجابة الدوؿ األعضاء ليذ2014يناير 

بناء شراكة مبتكرة ومرنة وموجية نحو العمؿ ومتوازنة مع الشركاء عمى ضرورة  نشدد .6
 فياىتمامات أفريقيا ومواقفيا  مجمس األمف ، وتحديدًا األمـ المتحدة، لضماف أخذالدولييف

مسائؿ ذات أىمية أساسية بالنسبة ألفريقيا،  حوؿقرارات الاالعتبار بصورة كافية عند اتخاذ 
 307مجمس السمـ واألمف خالؿ اجتماعو الػ الصادر عفعمى أحكاـ البياف  ونؤكد مجدداً 
قد دورة مفتوحة عمى مف مجمس السمـ واألمف ع ونطمب، 2012ر يناي 9المنعقد في 
في ضوء التحديات التي تمت مواجيتيا  ،الشراكة مع األمـ المتحدة لمراجعة مستوى القمة

 ؛ت الصمة بالسمـ واألمف في القارةالمسائؿ ذا جميعمؤخرًا بخصوص الوضع في مالي و 
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عو بالدور اإليجابي في تعزيز السمـ المجتمع المدني األفريقي إلى مواصمة اضطال ندعو .7
المفوضية  مف ونطمبواألمف واالستقرار حسبما دعا إليو بروتوكوؿ مجمس السمـ واألمف 

 ومجمس السمـ واألمف اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لتعزيز التفاعؿ مع المجتمع المدني؛
مصفوفة التنفيذ توقيع ب بالتقدـ المحرز في العالقة بيف السوداف وجنوب السوداف رحبن .8

إلى تحقيؽ شفاؼ في  وندعو، 7107سبتمبر  72ت المبرمة بتاريخ الخاصة باالتفاقا
وفي  مقتؿ رئيس قبيمة انجوؾ دينجا في أبيي إلى جانب التعجيؿ بعممية حؿ مسألة أبيي؛

 عمى مدى السنوات القميمة الماضية؛بتعزيز األمف والمكاسب السياسية المسجمة  ،الصوماؿ
وفي مالي، بتحرير  ؛ة البحيرات الكبرى، بتوقيع إطار السمـ واألمف والتعاوفوفي منطق

جميع أصحاب  ونناشدد والجيود الجارية إلجراء االنتخابات. الجزء الشمالي لمبال
اإلنجازات، والتصدي  ىذهتعزيز  سبيؿجيدا في  عدـ ادخار أيالمصمحة المعنييف 

بالتقدـ المحرز في  ونرحب كذلكلسمـ واألمف. ة، تمشيا مع إعالف مجمس احاليلمتحديات ال
في بوروندي وليبيريا وسيراليوف، في فترة ما بعد النزاعات مجاؿ بناء السالـ واإلنعاش 

الدوؿ األفريقية الشقيقة وبقية  ونناشدجيودىا عمى مواصمة البمداف المعنية  ونشجع
 ؛يا في جيودىالالمجتمع الدولي االستمرار في تقديـ المساعدة 

السالـ بيف إرتريا  في عمميةانشغاؿ االتحاد األفريقي إزاء التحديات المستمرة  ؤكد عمىن .9
ثيوبيا و  رئيسة المفوضية اتخاذ الخطوات مف  طمبنو جيبوتي، العالقات بيف إرتريا و وا 

 الممنوحة ليا بموجبالمالئمة لتسييؿ التقدـ في ىذه األوضاع، وفقا لمصالحيات 
ـ تقرير إلى ياألمف ومقررات المؤتمر السابقة ذات الصمة، وتقدبروتوكوؿ مجمس السمـ و 
الخطوات المتخذة عف ، 7102أكتوبر  موعد ال يتجاوز شيرمجمس السمـ واألمف، في 

النزاع في في إزاء حالة الجمود المستمرة  انشغالنا ونؤكد كذلك عمىفي ىذا الصدد. 
ى قرارات منظمة الوحدة األفريقية عم تجديد الجيود بناءً إلى  وندعوالصحراء الغربية، 
 األمـ المتحدة ذات الصمة، لمتغمب عمى ىذا الجمود؛واالتحاد األفريقي و 
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إزاء الوضع السائد في مدغشقر وندعـ تماما مقررات مجمس  ناانشغال نعرب كذلك عن .14
السمـ واألمف ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي بشأف موضوع الترشيحات لالنتخابات 

االستيالء غير الشرعي عمى السمطة في جميورية أفريقيا الوسطى  وندينالمقبمة.  الرئاسية
وفي ىذا  واالنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف التي ارتكبتيا مجموعة سيميكا المتمردة

 نجيز، وبالجيود التي تبذليا المجموعة االقتصادية لدوؿ وسط أفريقيا نشيدالصدد، 
تجديد الجيود بغية استعادة األمف إلى  وندعوأف المسألة مقررات مجمس السمـ واألمف بش

في االعتبار مقررات مجمس السمـ واألمف ذات  اً وضماف العودة إلى النظاـ الدستوري، أخذ
الصمة ونتائج االجتماع االفتتاحي لفريؽ االتصاؿ الدولي حوؿ جميورية أفريقيا الوسطى. 

لنظاـ الدستوري في غينيا بيساو، ونالحظ ا إلى العودة المبكرة ونشدد عمى الحاجة إلى
 واالتحاد األفريقي المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقياالجيود التي تبذليا بارتياح 

 ومجموعة البمداف الناطقة بالمغة البرتغالية واالتحاد األوروبي واألمـ المتحدة؛

جميورية  سيادةوكذلؾ  دعمنا لسيادة اتحاد جزر القمر عمى جزيرة مايوت نؤكد عمى .11
 وس؛موريشيوس عمى أرخبيؿ شاج

الصادريف استعراض تنفيذ اإلعالف وخطة العمؿ  مواصمةمجمس السمـ واألمف  نطمب من .12
 2449المنعقدة في أغسطس  النزاعات في أفريقياتسوية بحث و حوؿ  الدورة الخاصة عف

 أعاله؛ 6في الفقرة  االمشار إليي ةقموعف ال

لتنفيذ الفعاؿ ليذا اإلعالف واعتماد تدابير جديدة، حيثما تقتضي ابنعمن التزامنا الكامل  .02
فتح صفحة جديدة في عممنا الجماعي لصالح السمـ واألمف واالستقرار لالضرورة، 

 عمى نطاؽ القارة وباقي العالـ.زدىار واال

- 
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 إعالن
 حول المحاوالت اإلرىابية في النيجر
 وتضامن أفريقيا مع جميورية النيجر

 
 لمؤتمر:إن  ا
كبت ضد مؤسسات عف تأثره وحزنو العميؽ لممحاوالت اإلرىابية البشعة التي ارت إذ يعرب -

 ؛ 2013مايو  23ادس وأرليت، في النيجر، في جعامة وصناعية في أ
ذ يعترف - بالتزاـ وتصميـ النيجر عمى مكافحة اآلفة المتمثمة في اإلرىاب والجريمة  وا 

 قيمة في بعثة الدعـ الدولية في مالي بقيادة أفريقية؛العابرة لمحدود، وكذلؾ مساىمتو ال
ذ ُيذك ر - عمى  ويؤكد مجددابصكوؾ االتحاد األفريقي المتعمقة بمنع اإلرىاب ومكافحتو،  وا 

ضرورة مواصمة وتكثيؼ الجيود المبذولة لمتصدي آلفة اإلرىاب والجريمة العابرة لمحدود، 
ا تعزيز التعاوف بيف الدوؿ األعضاء في ويشدد في ىذا الصدد عمى األىمية التي يكتسيي

 مدى خطورة التيديد اإلرىابي في منطقة الساحؿ والصحراء؛ ويدرؾمجاؿ األمف، 
ويعرب عن بكؿ شدة اليجمات اإلرىابية الجبانة المرتكبة ضد أجادس وأرليت،  يدين .1

في الجيود  دعمو الكامل ليما ويؤكد،  توالنيجر وحكوم أفريقيا مع شعب تضامن
 بذولة مف أجؿ مكافحة اإلرىاب والجريمة المنظمة العابرة لمحدود؛الم

الخالصة إلى عائالت ضحايا المحاوالت اإلرىابية في أجادس وأرليت،  يقدم تعازيو .2
 بالشفاء العاجؿ لمجرحى؛ ويعرب عن تمنياتو

بااللتزاـ المتجدد والعمؿ الشجاع لمرئيس محّمدو إيسوفو مف أجؿ تعزيز السمـ  يرحب .3
مف واالستقرار في منطقة الساحؿ والصحراء، كما تظيره المشاركة الواضحة واأل

 لمنيجر في بعثة الدعـ الدولية في مالي؛
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ضرورة تعزيز التعاوف والتنسيؽ بيف الدوؿ األعضاء في االتحاد  يؤكد من جديد .4
في ىذا  ويشجعاألفريقي في مكافحة آفة اإلرىاب والجريمة المنظمة العابرة لمحدود، 

دد المفوضية عمى مواصمة الجيود التي تـ الشروع فييا مع بمداف منطقة الساحؿ الص
، 2013مارس  17والصحراء، مف خالؿ عقد االجتماع الوزاري لنواكشوط في 

 وينتظر، 2013إبريؿ  18واجتماع رؤساء أجيزة األمف والمخابرات، في باماكو، في 
 ؛2013قده في يونيو باىتماـ كبير االجتماع المماثؿ القادـ المقرر ع

مف المفوضية، بالتعاوف مع المركز األفريقي لمدراسات والبحوث حوؿ اإلرىاب يطمب  .5
ولجنة أجيزة األمف والمخابرات األفريقية، إيفاد بعثة تقييـ إلى النيجر بشكؿ عاجؿ 
لتحديد طرؽ تقديـ المساعدة ليذا البمد ورفع  تقرير في ىذا الشأف إلى اجتماع  

 ؛2013ة األمف والمخابرات المقرر عقده في يونيو رؤساء أجيز 
جميع الدوؿ األعضاء، التي لـ تقـ بذلؾ َبعد، إلى االنضماـ لجميع الصكوؾ  يدعو .6

األفريقية والدولية المتعمقة بمنع اإلرىاب والقضاء عميو واتخاذ جميع التدابير الالزمة 
 لمتعاوف والمساعدة المتبادلة في ىذا المجاؿ.

- 
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 لمنظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي خمسينلذكرى الالحتفال بالاإلعالن الرسمي 

لمنظمة  يذىب، رؤساء دوؿ وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعيف لالحتفاؿ باليوبيؿ النحن
مايو  25في  ،وبيافي مدينة أديس أبابا، إثي أ نشئتالوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي التي 

1963، 

تجريدىا مف تـ  لحضارةامركز و لبشرية اميد باعتبارىا  الطابع الفريد لتاريخ أفريقيا إذ نستحضر
ضد نضالنا االستعمار وكذلؾ والفصؿ العنصري و  سمبواليجير والت الرؽ جراء ةاإلنساني ميزاتيا
مف المنحدرة شعوب لاتضامننا مع  تمصيرنا المشترؾ وعزز  شكؿ تحددي تالالشرور ىذه 

 أصؿ أفريقي؛

الدور التاريخي والجيود التي بذليا مؤسسو الحركة األفريقية مع الشعور باالعتزاز ب ذك رإذ ن
 ؛رؤيتيا وحكمتيا وتضامنيا والتزاميا ما زلنا نستميـ مف والحركات الوطنية التي الشاممة 

ذ نؤكد من جديدو  مزيد مف قية الشاممة وتطّمع أفريقيا إلى موحدة األفريل العميا م ث ؿالالتزامنا ب ا 
القارة وفي الميجر في  ةب األفريقيو الشعكذلؾ بمؤسسي منظمة الوحدة األفريقية و  ونشيدالوحدة 

 والفصؿ العنصري؛االستعمار جميع أشكاؿ القمع و ضد الناجح المجيد و  عمى كفاحيا

ذ نضع في االعتبار مف  بال ىوادةظال يعمالف فريقي االتحاد اال/أف منظمة الوحدة األفريقية وا 
لمنظمة األىداؼ األساسية أحد وأف تاـ  بشكؿ القارة األفريقيةاالستعمار في  القضاء عمىأجؿ 

 ة عضوكؿ دول الحتراـ غير المشروط لسيادةيتمثؿ في ااالتحاد األفريقي الوحدة األفريقي/
 .وسالمتيا اإلقميمية

ذ   ؛ اممةمتكو ناء أفريقيا متحدة بب التزامناؤكد نوا 

ذ  يقودىا ومسالمة زدىرة تصميمنا عمى "بناء أفريقيا متكاممة ومنؤكد و ؤية اتحادنا بر نسترشد وا 
 الساحة الدولية"؛عمى ىا مواطنوىا وتمثؿ قوة دينامية ويدير 
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ذ نعقد العزم   عمى تحمؿ المسئولية التامة عف تحقيؽ ىذه الرؤية؛وا 

ذ نسترشد خاصة قيمنا المشتركة و و  ناقانوف التأسيسي التحادالالمنصوص عمييا في مبادئ الب وا 
في جميع مساعينا وكذلؾ  محوره الشعوب تبني نيجو لمساواة بيف الجنسيف االتزامنا بضماف 

 ؛احتراـ سيادة بمداننا وسالمة أراضييا

 :بما يمي قر  ن

وواظبت  ؛التحديات الداخمية والخارجية غمبت عمىتقد  منظمة الوحدة األفريقية أن -1
في نشاط ؛ وساىمت بعمى الصعيد القاري الوحدة والتضامفسعييا لتحقيؽ  عمى

ت ألجياؿ مف القادة منبرا فر و تحرير أفريقيا مف االستعمار والفصؿ العنصري؛ و 
جندة التنمية ألسائؿ القارية والدولية؛ وأعدت أ ط ًرا لتناوؿ المسياسيا ودبموماسيا 

يباد واآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف مف خالؿ برامج مثؿ الن والتكامؿ األفريقي
 .األقراف

مساعينا مف أجؿ بتقرير المصير و مف أجؿ نا بكفاحدفع قد  االتحاد األفريقيأن  -2
؛ واتفؽ عمى أّف ناالتحاد واضحة ؛ وصاغ رؤيةقدما إلى األماـ التكامؿو التنمية 

ة مبدأ عدـ الالمباال رسخو  ؛متكاممةمتحدة و  أفريقيابناء اليدؼ النيائي لالتحاد ىو 
وىيأ ؛ وفقا لمقانوف التأسيسيالدوؿ األعضاء عف طريؽ التصريح بحؽ  التدخؿ في 

تعزيز و والتضامف  حقوؽ اإلنساف احتراـ الديمقراطية و األرضية لترسيخ سيادة القانوف و 
 .في أفريقيا وتمكيف المرأة والشباب بيف الجنسيفالمساواة 

 بما في ذلؾ شراؾ الشعوب ا  و نفيذ أجندة التكامؿ تفي  تتمثؿ  ظمت التحديات أف -3
، ومنع الحروب السمـ واألمف والسعي لتحقيؽفي شؤوف االتحاد في الميجر مواطنونا 

طرنا أ ومواءمة ،1994واإلبادة الجماعية مثؿ تمؾ التي وقعت في رواندا في 
أفريقيا تبوئ ماف وض الفقر وعدـ المساواة والتخمؼمكافحة ، و رؤية االتحادو  ةالمؤسسي

 المكانة الالئقة بيا في العالـ.
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 :ما يمي وبموجب نعمن

 :تينفيما يخص اليوية والنيضة األفريقي -ألف

التزامنا القوي بالتعجيؿ بالنيضة األفريقية عف طريؽ كفالة دمج مبادئ الوحدة األفريقية  (1
 الشاممة في جميع مبادئنا ومبادراتنا.

اليوية األفريقية؛ واالحتفاؿ  وتأكيدوقيمنا المشتركة ، شترؾبمصيرنا المالمطمؽ إيماننا  (2
  في إطار التنوع؛ وتأسيس المواطنة األفريقية؛ بالوحدة

التزامنا بتعزيز برامج االتحاد األفريقي ومؤسسات الدوؿ األعضاء الرامية إلى إحياء  (3
عمـ  رفعبصاعدا، بالقياـ، مف اآلف فو  ىويتنا الثقافية وتراثنا وتاريخنا وقيمنا المشتركة

 ؛نا الوطنيةوأناشيد أعالمناجنبًا إلى جنب مع االتحاد األفريقي وعزؼ نشيده 

في كؿ مدارسنا  ة والوحدة األفريقية الشاممةاألفريقيوالقيـ تدريس التاريخ  ومواءمةتعزيز  (4
 تيف إلى األماـ؛األفريقي نيضتناو ىويتنا تعزيز في إطار التعميمية  ناومؤسسات

بيف الشعوب بما في ذلؾ تبادالت الشباب والمجتمع المدني بيدؼ  اعؿالتفتعزيز  (5
 .تعزيز الوحدة األفريقية الشاممة

في تقرير  يالستعمار لمحكم االشعوب التي ال تزال تخضع حق و لكفاح ضد االستعمار ا -باء
 ىامصير 

ؿ الشعوب التي ال تزاحماية حؽ و االستعمار في أفريقيا؛  القضاء عمىعممية استكماؿ  (1
المنحدرة مف  بو شعالالتضامف مع و ؛ ىاتقرير مصير في  يتخضع لمحكـ االستعمار 

ضد التمييز العنصري، ومقاومة كؿ كفاحيـ في الميجر  فياإلفريقييف أفريقي و  أصؿ
 مصالح القارة.ب النفوذ الضارأشكاؿ 
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 ، وجزيرةشاجوس نياء االحتالؿ غير المشروع ألرخبيؿسراع بإإللتأكيد دعوتنا إعادة  (2
بغية  هفي تقرير مصير شعب الصحراء الغربية حؽ كذلؾ إعادة تأكيد مايوت القمرية و 

 بشكؿ فعاؿ. عمى أراضييا ممارسة السيادةمف تمكيف ىذه البمداف والشعوب 

 فيما يخص أجندة التكامل: -جيم

يؿ التعجفي ىذا الصدد، و  .ألفريقيا االقتصادياالجتماعي و السياسي و التكامؿ بأجندة التزامنا 
الخطوات نحو بناء أفريقيا متحدة  اتخاذالجماعة االقتصادية األفريقية و أىداؼ تحقيؽ بعممية 

، بوجو خاص، بما يمي:ل وتعزيزاومتكاممة.   اللتزامات واألدوات الحالية، نقـو

السمع مع التركيز حرية تنقؿ ضماف و تنفيذ منطقة تجارة أفريقية قارية حرة، التعجيؿ ب (1
وكذلؾ تسييؿ المواطنة األفريقية لمسماح  ؽ المحمية واإلقميميةعمى تكامؿ األسوا

 ،بحرية تنقؿ األشخاص مف خالؿ إلغاء طمبات التأشيرة تدريجيا

 في نياية المطاؼ مف خالؿ متكاممةحدة و تمأفريقيا العمؿ مف أجؿ بناء بتعجيؿ ال (2
ؾ بسرعة نحو طرنا لمديمقراطية وحقوؽ اإلنساف والتحر أتنفيذ حكمنا القاري المشترؾ و 

دماج بعضيا في بعضتكامؿ المجموعات االقتصادية اإلقميمية   التحاد.لدعائـ ك وا 

 فيما يخص أجندة التنمية االجتماعية واالقتصادية: -دال

المعوقيف في مقدمة كذلؾ والشباب و واألطفاؿ بوضع الشعوب األفريقية وخاصة النساء التزامنا 
 : الصدد، نتعيد بما يمي مساعينا والقضاء عمى الفقر، وفي ىذا

أىـ مورد مف خالؿ التعميـ والتدريب وخاصة العمـ كتنمية رأس مالنا البشري  (1
، وضماف أخذ أفريقيا مكانتيا ومساىمتيا في مصير اإلنسانية والتكنولوجيا واالبتكار

 .بما في ذلؾ مجاؿ العموـ الفضائية واالستكشافات
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البشرية/اإليدز والمالريا والسؿ  ناعةالقضاء عمى األمراض وخاصة فيروس نقص الم (2
ف الحياة ومعالجة وفيات بوضماف الحيمولة دوف وفاة النساء األفريقيات وىف يي

 لجميع األميات والرضع واألطفاؿ، فضال عف توفير خدمات الرعاية الصحية 
 .مواطنينا

اف لربط بيف الشعوب والبمدمف أجؿ ا التعجيؿ بتطوير البنية التحتية في أفريقيا (3
لتنمية االجتماعية والثقافية عممية اتعزيز والمساعدة عمى  واالقتصادات األفريقية

منقؿ لوفي ىذا الصدد، نتعيد بتحقيؽ األىداؼ االستراتيجية  .إلى األمـ واالقتصادية
مف ة األخرى التحتية االجتماعي يةوتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والطاقة والبن

 وطنية واإلقميمية والقارية ليذا الغرض. موارد الالتخصيص خالؿ 

تييئة بيئة تمكينية لمتنمية الفعالة لمقطاع الخاص األفريقي مف خالؿ حوار مفيد بيف  (4
القطاعيف العاـ والخاص عمى جميع األصعدة وذلؾ لتعزيز أعماؿ مستجيبة اجتماعيًا 

دارة جيدة لمشركات والنيوض االقتصادي الشامؿ.  وا 

باعتبار مف خالؿ إضافة القيمة والموارد الطبيعية  الثرواتنمية وتممكية واستخداـ  (5
تكامؿ التعزيز مف أجؿ والسياحة البينية  األفريقية التجارةتعزيز لمتصنيع و  اساسذلؾ أ

 .لشعوب األفريقيةا العمالة والنمو الشامؿ لصالحو والتنمية  االقتصادي

 نا، وتحسيف صناعاتنامواردو  ناممكية وحفظ وحماية واستخداـ مساحات محيطات (6
عف طريؽ  لنقؿ بما يعود بالنفع عمى القارة وشعوبياتمؾ المتعمقة باو  البحرية

 .المساىمة في تحقيؽ األمف الغذائي

اقتصاداتنا صوف أراضينا الصالحة لمزراعة لألجياؿ الحاضرة والمستقبمة وتنمية  (7
ء عمى الجوع وسوء منتجاتنا الزراعية ومعالجة ىذه المنتجات بغية القضاالريفية و 
 . تحقيؽ األمف الغذائي واالكتفاء الذاتيفضال عف التغذية 
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متحضر السريع وظيور مخططة ليج ن   وضعو توسيع وتطوير البنية التحتية الحضرية  (8
 مدف جديدة؛

حفظ تقـو عمى عمى أف الحتياجات شعوبنا مف االستجابة أجندتنا لمتنمية  تمكيف (9
تقبمة بما في ذلؾ مكافحة التصحر وتخفيؼ آثار تغير بيئتنا لألجياؿ الحاضرة والمس

 . وخاصة فيما يتعمؽ بالدوؿ الجزرية والبمداف غير الساحمية المناخ

 فيما يخص السمم واألمن: -ىاء

 ًا بالنسبة ممموس اً ىدؼ جعؿ أفريقيا خالية مف النزاعات وجعؿ السالـ واقع تحقيؽتصميمنا عمى 
الصراعات األىمية وانتياكات حقوؽ اإلنساف الحروب و  وتخميص القارة مفلجميع شعوبنا 

األجياؿ  بعدـ توريثنتعيد و  .ومنع اإلبادة الجماعية النزاعات العنيفةالكوارث اإلنسانية و و 
نياء جميع الحروب في أفريقيا بحموؿ  القادمة مف األفريقييف أعباء النزاعات . وفي ىذا 2020وا 

 : بما يمي الصدد، نتعيد

 ، بما في ذلؾ التفاوتات االقتصادية واالجتماعيةباب الجذرية لمنزاعاتمعالجة األس (1
تعزيز المؤسسات القضائية الوطنية عف طريؽ إلفالت مف العقاب وضع حد لو 

 عدـ الالمباالة. مبدأوفقًا لمسؤوليتنا الجماعية عف المساءلة والقارية وتحقيؽ 

بما في ذلؾ القرصنة  مؿ معياوالتعا لمنزاعات والناشئة لمتكررةاالمصادر  استئصاؿ (2
إلرىاب وا والتمرد المسمح المخدرات والبشر وجميع أشكاؿ التطرؼب االتجارو 

 والجرائـ الجديدة مثؿ الجريمة اإللكترونية. الوطنية والجريمة المنظمة العابرة لمحدود

عادة اإلعمار   (3 دفع أجندة منع النزاعات وصنع السالـ ودعمو والمصالحة الوطنية وا 
مف خالؿ المنظومة األفريقية  والتنمية في فترة ما بعد النزاعات، قدمًا إلى األماـ

وبناء قدرات أفريقيا  واالمتثاؿ ليااتفاقيات السالـ  إنفاذضماف  لمسمـ واألمف وكذلؾ
نف  .اذه عف طريؽ القوة األفريقية الجاىزة.في مجاؿ حفظ السالـ وا 
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إلى النزع العالمي لألسمحة  ةدعو الأفريقيا قارة خالية مف األسمحة النووية و  إبقاء (4
 النووية وعدـ انتشارىا واستخداـ الطاقة النووية ألغراض سممية. 

التنفيذ الفعاؿ لالتفاقيات المتعمقة باأللغاـ األرضية وعدـ تداوؿ األسمحة ضماف  (5
 غيرة واألسمحة الخفيفة.الص

داخميا والالجئيف والقضاء عمى األسباب الجذرية ليذه الظاىرة  النازحيفعالجة محنة م (6
 .ألطر القارية والعالميةلعف طريؽ التنفيذ الكامؿ 

 يخص الحكم الديمقراطي:فيما  -واو

 وؽ اإلنسافوحقسيادة القانوف احتراـ ومؤسساتنا عمى مجتمعاتنا وحكوماتنا  إرساءبالتزامنا 
دارة التنوع ، والمشاركة الشعبية، وكرامتو نتعيد . وفي ىذا الصدد، الشمولية والديمقراطيةكذلؾ و وا 

 ما يمي: ب

وسيادة القانوف  ، بما في ذلؾ عف طريؽ نظـ المركزيةتعزيز الحكـ الديموقراطي (1
 تطمعات شعوبنا.تحقيؽ وقدرات مؤسساتنا عمى 

أي  بما في ذلؾ عف طريؽ ،لمحكومات ةر الدستوريغي اترفضنا لمتغيير إعادة تأكيد  (2
مع االعتراؼ بحؽ شعوبنا في التعبير السممي  محاوالت لالستيالء عمى السمطة بالقوة

 . عف إرادتيا ضد النظـ القمعية

وتعزيز القيادة الممتزمة في إدارة الشؤوف العامة مكافحة الفساد تعزيز النزاىة و  (3
 .بمصالح الشعوب

 .والشفافية عوبنا مف خالؿ االنتخابات الديمقراطية والمساءلةمشاركة شضيد تع (4
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 :أفريقيا صيرتحديد م -زاي

اء االكتفاالعتماد عمى الذات و مصيرنا. ونتعيد بتعزيز عف مسؤولية التحمؿ تصميمنا عمى 
 الذاتي. وفي ىذا الصدد، نتعيد بما يمي:

يجاد حموؿ أفريقية لممشاكؿ األ (1  .فريقيةممكية المسائؿ األفريقية وا 

والمضي تعبئة مواردنا المحمية بطريقة موثوؽ بيا ومستدامة مف أجؿ تقوية مؤسساتنا  (2
 أجندتنا القارية. ب قدما

 ناالطبيعية الغنية وموارد نااستخداـ ثروات مف خالؿ تخاذ جميع التدابير الالزمةا (3
 االبتكار واإلبداع؛ يالبشرية لتحويؿ أفريقيا وجعميا قارة رائدة في مجال

 أفريقيا في العالم:مكانة فيما يخص   -حاء

 ةالسياسيا في األنظمة يبالالئقة  المكانةتبوأ أفريقيا ضماف الرامية إلى  انعياسمإطار في 
نتعيد تيا وجعؿ إفريقيا قارة رائدة، العالمي تحقيقًا لنيضلمحكـ  ةواالقتصادي ةاالجتماعياألمنية و و 

 بما يمي:

وكراىية األجانب وما  ة أشكاؿ العنصرية والتمييزضد كافشامؿ كفاح الالمواصمة  (1
 .يتصؿ بذلؾ مف تعصب

 .المضطيدةالتضامف مع البمداف والشعوب   (2

ويعود بالنفع  عنيايدافع عزز المصالح األفريقية و الذي يتوطيد التعاوف الدولي  (3
 رؤيتنا المتعمقة بالوحدة األفريقية الشاممة.عمى الجميع بما يتطابؽ مع  المتبادؿ

نا بصوت واحد والعمؿ بشكؿ جماعي لتعزيز مصالحنا ومواقف التحدثاصمة مو  (4
 عمى الساحة الدولية. المشتركة
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في عممية العولمة والمحافؿ الدولية  الفعاؿبالدور األفريقي تأكيد عمى التزامنا الإعادة  (5
 المؤسسات المالية واالقتصادية. يشمؿبما 

ـ المتحدة والمؤسسات العالمية األخرى إصالح األمبشأف الدفاع عف موقفنا المشترؾ  (6
 أفريقياضد مجمس األمف لألمـ المتحدة، مف أجؿ تصحيح الظمـ التاريخي وخاصة 
 .و مقعد دائـلالذي ليس قميـ الوحيد اإل التي ىي

وضع الوطنية وفي نا اإلنمائية أعاله في خطط العميا واألىداؼ المذكورة ثؿالم  ببمورة نتعيد 
متكاممة ألفريقيا تحقيؽ رؤيتنا بغية  تقودىا الشعوبمف خالؿ عممية  2063األجندة القارية 

 .اعيش في سالـ مع نفسيت ةمزدىر و  الشعوبمحورىا 

 نتعّيد بالعمؿ مع شعوبنا والميجر ،والتزامنامسؤوليتنا بواعيف  رؤساء دوؿ وحكوماتبوصفنا 
 فريقية.لتحقيؽ رؤيتنا لموحدة األفريقية الشاممة والنيضة األ األفريقي

االتحاد لمؤتمر رؤساء دول وحكومات والعشرون اعتمدتو الدورة العادية الحادية 
 .2013مايو  27ي أديس أبابا، في ف ةالمنعقداألفريقي 

- 
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 رارــق
 تفرضو بشأن رفع الحظر االقتصادي والتجاري الذي

 الواليات المتحدة األمريكية عمى جميورية كوبا
 

الحادية والعشريف في أديس  ةالعادي تنادور  خالؿ رؤساء الدوؿ والحكومات المجتمعيفنحن 
 ؛2013مايو  27و 26أبابا، إثيوبيا، يومي 

العادية الخامسة  در عف مؤتمرنا خالؿ دورتوالصا ASSEMBLY/AU/RES.1(XV) إلى القرارإذ نشير 
 والقرار، 2012يوليو  27كمباال، أوغندا، في عشرة المنعقدة في 

ASSEMBLY/AU/RES.(XVII)  مالبو، الصادر عف دورتو العادية السابعة عشرة، المنعقدة في
الصادر عف  ASSEMBLY/AU/RES.1(XIX) القرارو 2011يوليو  1غينيا االستوائية، في 

عمى وجو و ، 2012في يوليو  ورتو العادية التاسعة عشرة المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبياد
الخصوص، النداءات الموجية إلى حكومة الواليات المتحدة األمريكية لرفع الحظر االقتصادي 

الطويؿ األمد المفروض عمى جميورية كوبا لتمكينيا مف التمتع بجميع و والتجاري غير المبرر 
 ؛لمتنمية المستدامةالمشروعة اآلفاؽ 

ذ نؤكد و  عبر عنو مؤتمر رؤساء  ما نحو التزامنا بزيادة تعزيز العالقات األفريقية الكاريبية عمىا 
 ؛2010الدوؿ والحكومات في كمباال، أوغندا، في يونيو 

ذ  عن الجمعية العامة لألمم المتحدة  ةالصادر لمختمف القرارات  نؤكد مجددا دعمنا الكاملوا 
الذي تفرضو الواليات المتحدة  والتجاري ضرورة إنياء الحصار االقتصادي والمالي": نبشأ

 األمريكية عمى كوبا"؛ 
، مرة أخرى حكومة الواليات المتحدة األمريكية إلى رفع الحظر االقتصادي وندعونداءنا نكرر 

 .الشعب الكوبيوالتجاري الطويؿ األمد وغير المبرر المفروض عمى 
- 
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