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 جدول المحتويات

 رعنوان المقر رقم المقرر الرقم
عدد 

 الصفحات

1  ASSEMBLY/AU/DEC.713(XXXII) 1 مقرر بشأن اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي 

2  ASSEMBLY/AU/DEC.714(XXXII) الوثيقة ، األفريقية ةمقرر بشأن منطقة التجارة الحرة القاري
ASSEMBLY/AU/4(XXXII) 

3 

3  ASSEMBLY/AU/DEC.715(XXXII) شأن الشراكة مع االتحاد األوروبي ما بعد مقرر بشأن تنفيذ مقرر المؤتمر ب

 ASSEMBLY/AU/5(XXXII)الوثيقة  ،كوتونو

1 

4  ASSEMBLY/AU/DEC.716(XXXII)  1 2109مقرر بشأن انتخاب هيئة مكتب مؤتمر االتحاد األفريقي لعام 

5  ASSEMBLY/AU/DEC.717(XXXII)  1 2121مقرر بشأن انتخاب رئيس االتحاد األفريقي لعام 

6  ASSEMBLY/AU/DEC.718(XXXII) بشأن تقرير مجلس السلم واألمن عن أنشطته ووضع السلم واألمن في  مقرر

 ASSEMBLY/AU/6(XXXII) ،الوثيقة، أفريقيا

11 

7  ASSEMBLY/AU/DEC.719(XXXII) بشأن تقرير مجلس السلم واألمن عن تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية  مقرر

 2121بحلول عام  ادق في أفريقياللخطوات العملية من أجل إسكات البن

 
5 

8  ASSEMBLY/AU/DEC.720(XXXII) الوثيقة ، بشأن تقرير الحوكمة في أفريقيا مقررASSEMBLY/AU/8(XXXII) 2 

9  ASSEMBLY/AU/DEC.721(XXXII)  مقرر بشأن تقرير القمة الثامنة والعشرين لمنتدى اآللية األفريقية للمراجعة

 المتبادلة بين األقران

 
3 

10  ASSEMBLY/AU/DEC.722(XXXII) مقرر بشأن تقرير رئيس لجنة االتحاد األفريقي الرفيعة المستوى المعنية بليبيا ،

 ASSEMBLY/AU/9(XXXII)الوثيقة 

 
2 

11  ASSEMBLY/AU/DEC.723(XXXII) الدورة الرابعة والعشرون لمؤتمر  مقرر بشأن مؤتمر المناخ في كاتويتسي(

ومشاركة أفريقيا في مؤتمر تغير المناخ  )ير المناخاألمم المتحدة اإلطاري لتغ

العالمي، مؤتمر األطراف الخامس والعشرين/مؤتمر األطراف الخامس عشر 

الوثيقة ، العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو
ASSEMBLY/AU/10 (XXXII) 

 
 
 
5 

12  ASSEMBLY/AU/DEC.724(XXXII) الوثيقة، المتحدة إصالح مجلس األمن لألمم مقرر بشأن 
ASSEMBLY/AU/13(XXXII) 

 
3 

13  ASSEMBLY/AU/DEC.725(XXXII) الوثيقة ، بشأن التقرير المرحلي عن المالريا مقرر
ASSEMBLY/AU/14(XXXII) 

 
2 

14  ASSEMBLY/AU/DEC.726(XXXII) الوثيقة ، مقرر بشأن التقرير عن مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا
ASSEMBLY/AU/17(XXXII) 

 
2 

15  ASSEMBLY/AU/DEC.727(XXXII) الوثيقة  بشأن حملة االتحاد اإلفريقي إلنهاء زواج األطفال في أفريقيا، مقرر
ASSEMBLY/AU/24 (XXXII) 

 
2 

16  ASSEMBLY/AU/DEC.728(XXXII) بشأن إنشاء المركز التشغيلي القاري في الخرطوم  مقرر 

 لمكافحة الهجرة غير النظامية

 
1 

17  ASSEMBLY/AU/DEC.729(XXXII) بشأن تنشيط وتفعيل سياسة االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في  مقرر

فترة ما بعد النزاعات: خيارات سياسة عملية وتدابير تكييف لحلول مستدامة من 

 أجل معالجة األسباب الجذرية لتحدّيات النزوح القسري في أفريقيا

 
2 

18  ASSEMBLY/AU/DEC.730(XXXII) المرصد األفريقي للهجرة في المملكة المغربيةمتابعة إنشاء بشأن  مقرر  
1 

19  ASSEMBLY/AU/DEC.731(XXXII) والحلول  بشأن مشروع إلغاء الديون كوسيلة لتعزيز السلم واألمن والتنمية مقرر

 الدائمة للنازحين الصوماليين،

 
2 
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20  ASSEMBLY/AU/DEC.732(XXXII) توثيق التاريخ األفريقي نحو إيجاد  –موسوعة األفريقية مقرر بشأن مشروع ال

 حلول دائمة للتحديات األفريقية بما في ذلك النزوح القسري

 
1 

21  ASSEMBLY/AU/DEC.733(XXXII) 
 تمويل االتحاد مقرر بشأن

 
2 

22  ASSEMBLY/AU/DEC.734(XXXII) بشأن جدول تقدير األنصبة للميزانية العادية وصندوق السالم مقرر  
3 

23  ASSEMBLY/AU/DEC.735(XXXII) 1 مشروع الصكوك القانونية مقرر بشأن 

24  ASSEMBLY/AU/DEC.736(XXXII) ( لمؤتمر 33بشأن موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الثالثة والثالثين ) مقرر

 2121االتحاد األفريقي في فبراير 

 
1 

25  ASSEMBLY/AU/DEC.737(XXXII)  القضاء على تشويه األعضاء التناسلية  السياسي نحومقرر بشأن حشد االلتزام

 لإلناث في أفريقيا

2 

26  ASSEMBLY/AU/DEC.738(XXXII) الوثيقة،  بشأن المحكمة الجنائية الدولية، مقررEX.CL/1138(XXXIV) 3 

27  ASSEMBLY/AU/DEC.739(XXXII) الوثيقة  بشأن بطاقة األداء القارية حول التغذية، مقرر
ASSEMBLY/AU/14(XXXII) 

1 

28  ASSEMBLY/AU/DEC.740(XXXII) للخبراء حول حقوق  ( في اللجنة األفريقية0)عضو واحد بشأن انتخاب  مقـرر

 EX.CL/1147 (XXXIV)الوثيقة  الطفل ورفاهيته،

 
1 

29  ASSEMBLY/AU/DEC.741(XXXII) ( في لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي،0بشأن انتخاب عضو واحد ) مقـرر 

 EX.CL/ 1146 (XXXIV)وثيقة ال

1 

30  ASSEMBLY/AU/DEC.742(XXXII) ( أعضاء في مجلس السلم واألمن لالتحاد 5بشأن انتخاب خمسة ) مقـرر

 EX.CL/1149(XXXIV)الوثيقة  األفريقي،

 
1 

31  ASSEMBLY/AU/DEC.743(XXXII) 
( أعضاء في مجلس االتحاد األفريقي االستشاري 6بشأن انتخاب ستة ) مقـرر

 EX.CL/1148 (XXXIV)الوثيقة  كافحة الفساد،لم

 
1 

32  ASSEMBLY/AU/DEC.744(XXXII) لالتحاد األفريقي  بشأن تغيير تاريخ اجتماع التنسيق األول لمنتصف العام مقرر

للمجلس التنفيذي  35والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، الدورة العادية الـ 

 لدائمينللجنة الممثلين ا 33والدورة العادية الـ 

 
 
1 

33  ASSEMBLY/AU/DEC.745(XXXII) الوثيقة  – بشأن تقرير المفوضية عن إعادة إنشاء لجنة الصياغة مقـرر 

EX.CL/1123(XXXIV) 

1 

34  ASSEMBLY/AU/DEC.746(XXXII) العامة والحكومات المحلية  المتخصصة للخدمةبشأن اللجنة الفنية  مقرر

 EX.CL/1109(XXXIV) قة الوثي – والتنمية الريفية والالمركزية

 
1 

35  ASSEMBLY/AU/DEC.747(XXXII) 1 بشأن إنهاء االستعمار في أرخبيل تشاغوس مقرر 

36  ASSEMBLY/AU/DEC.748(XXXII)  تقرير الفريق الرفيع المستوى لتقييم البلدان المرشحة الستضافة بشأنمقرر 

 EX.CL/1118(XXXIVالوثيقة ) وكالة الفضاء األفريقية،

 
1 

 الناتاإلع
1 ASSEMBLY/AU/DECL.1 (XXXII)  إعالن حول التقرير المرحلي لبرنامج إيدز ووتش آفريكا: نتائج االجتماع

، الوثيقة الرفيع المستوى للقيادة بشأن موارد تمويل الصحة
ASSEMBLY/AU/20(XXXII) 

 
3 

2 ASSEMBLY/AU/DECL.2 (XXXII)  لتجارة الرق عبر  011الـ إعالن بشأن اعتراف االتحاد األفريقي بالذكرى

 األطلسي

 
1 

3 ASSEMBLY/AU/DECL.3 (XXXII) حول معالجة العوامل االجتماعية للصحة في منطقة أفريقيا  عالنإ 

  من خالل اعتماد نهج إدراج الصحة في جميع السياسات

 
2 
 

4 ASSEMBLY/AU/DECL.4 (XXXII) ة "التزامات أديس أبابا نحو في الصح االستثمار-إعالن اجتماع القيادة األفريقية

 المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي لزيادة تمويل الصحة"

 
3 

5 
 

ASSEMBLY/AU/DECL.5 (XXXII) والسالمة العادي الحادي عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع  االجتماع إعالن

 2103أكتوبر  02أديس أبابا،  واألمن

 
1 
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6 ASSEMBLY/AU/DECL.6 (XXXII) االجتماع السابع لوزراء التجارة  عالن حول قضايا منظمة التجارة العالميةإ

 2103ديسمبر  03-02القاهرة، مصر،  األفريقيين

 
1 

7 ASSEMBLY/AU/DECL.7 (XXXII) 3 الوضع في فلسطين والشرق األوسطحول  إعالن 

 
8 

 

ASSEMBLY/AU/DECL.8 (XXXII) 
 والعائدين الالجئين عام" :2109 إعالن حول موضوع االتحاد األفريقي لسنة

 "القسري في أفريقيا إيجاد حلول دائمة للنزوح نحو: داخليا والنازحين

 
4 

 القرارات
1 ASSEMBLY/AU/RES.1(XXXII)  قرار "رفع الحصار االقتصادي والتجاري والمالي المفروض على جمهورية

 كوبا من قبل الواليات المتحدة األمريكية"

1 

 قرارات الشكر

1  ASSEMBLY/AU/MOTION1 (XXXII) 

 
 المشترك المتحدة األمم لبرنامج التنفيذي المدير سيديبي، ميشيل قرار تأييد السيد

 لألمم العام ووكيل األميناإليدز، /البشرية المناعة نقص المعني بفيروس

 المتحدة

 
1 

3 ASSEMBLY/AU/ MOTION2 (XXXII) ورئيس االتحاد  ئيس جمهورية روانداقرار شكر لفخامة السيد بول كاجامي، ر

 األفريقي المنتهية واليته

1 
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 مقرر 
 اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقيبشأن 

 

 إن المؤتمر:

بالعمل الذي قام به فخامة السيد بول كاجامي، رئيس رواندا وقائد اإلصالح مع التقدير  يحيط علما 1
 المؤسسي لالتحاد األفريقي؛

امة السيد بول كاجامي، رئيس رواندا وقائد اإلصالح المؤسسـي لالتحـاد فخبتقرير  يحيط علما 2
تنفيـذ عـن رئيس مفوضية االتحاد األفريقـي  ،موسى فكي محمدالسيد سعادة األفريقي وتقرير 

 اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي.

 الصادر عن دورته العاديـة الحاديـة Assembly/AU/Dec.691(XXXI)مقرر المؤتمر  يستحضر 3
الذي وافق على إنشـا  وكالـة و، 2112موريتانيا في يوليو  –والثالثين المنعقدة في نواكشوط 

الصادر  Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI)، ويستحضر أيضا المقرر النيباد-للتنميةاالتحاد األفريقي 
لـذي او 2112االستثنائية الحادية عشر ة المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا في نـوفمبر  دورتهعن 

 ؛النيباد-للتنميةيحدد والية وكالة االتحاد األفريقي 

الصادر عن الدورة العادية الرابعة والثالثين للمجلـس  Ex.CL./1108/(XXIV)المقرر  يستحضر  4
عقد دورة استثنائية للجنة الفنية بشأن  2112إثيوبيا في فبراير  –التنفيذي المنعقدة في أديس أبابا 

القانونية قبل الدورة العادية الخامسة والثالثين للمجلس التنفيذي فـي المتخصصة للعدل والشؤون 
 ، 2112يوليو في النيجر  –نيامي 

لهياكل اإلدارية لجرا ات اإلالمجلس التنفيذي بسلطة بحث واعتماد النظام األساسي وقواعد  يفوض 5
ثالثين في نيامي، النيجر، النيباد خالل دورته العادية الخامسة وال–االتحاد االفريقي للتنمية لوكالة 

 ؛2112يوليو في 

تقديم تقرير عن تنفيـذ  ،النيباد–االتحاد االفريقي للتنمية وكالة بالتعاون مع ، المفوضيةمن  يطلب 6
 .2121 فبراير الدورة العادية الثالثة والثالثين لمؤتمر االتحاد فيإلى هذا المقرر 
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 مقرر 
 ،فريقيةاأل ةبشأن منطقة التجارة الحرة القاري

 /AUASSEMBLY(XXXII)4/الوثيقة 

 إن المؤتمر:
 قائد موضوعوجمهورية النيجر  رئيس محمد،بتقرير فخامة السيد إيسوفو  مع التقدير يحيط علما .1

بشأن التقدم المحرز في إنشا  منطقة والتوصيات الواردة فيه منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، 
 يقية؛التجارة الحرة القارية األفر

 الصادر عن الدورة العادية التاسعة والعشرين Assembly/AU/Dec.647(XXIX)مقرر ال يستحضر .2
والذي وافق على طرائق التفاوض في  ،2112للمؤتمر المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا في يوليو 

مع  تماشيًا %21نسبته مجال الخدمات، باإلضافة إلى طرائق المفاوضات التعريفية بمستوى طموح 
الحساسة وقوائم  القوائماستكمال المفاوضات حول وزرا  التجارة على  ويحثالطرائق المعتمدة، 

 االستبعاد؛

 :توصيات وزرا  االتحاد األفريقي للتجارة بشأن يجيز .3

نموذج تحرير التعريفات الجمركية الذي ستستخدمه الدول األعضا  في إعداد جداول  (1)
 االمتيازات الخاصة بالتعريفات؛ 

تحديد المنتجات الحساسة وقائمة االستبعاد على أساس المعايير التالية: األمن الغذائي، واألمن  (2)
 واإليرادات الضريبية، وسبل العيش والتصنيع؛الوطني 

أال على من إجمالي البنود التعريفية  %2على أن تكون النسبة المئوية للمنتجات الحساسة  يوافق .4
على أن يخضع تطبيق هذه ويوافق أيضا  ،جمالي البنود التعريفيةمن إ %3تتجاوز قائمة االستبعاد 

حيث ينبغي أال تتجاوز المنتجات المستبعدة  ومكافحة التركيزالنسب المئوية لشروط مزدوجة للتأهيل 
، فإن المنتجات المستثناة من وعليهمن إجمالي قيمة الواردات من الدول األطراف األخرى.  11%

في المائة من  11في المائة من البنود التعريفية التي ال تمثل أكثر من  3من التحرير لن تمثل أكثر 
 قيمة الواردات من البلدان األفريقية األخرى؛
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توصيات وزرا  االتحاد األفريقي للتجارة باستخدام فترة انتقالية مدتها خمس سنوات أو  يجيز كذلك .5
اإلبقا  على ب مما يسمحمنتجات الحساسة. أقل للبلدان التي تتطلب هذه المرونة قبل بد  تحرير ال

التعريفات المطبقة على المنتجات الحساسة ريثما يتم التخلص منها بحلول نهاية فترة التخفيض 
ألقل  بالنسبة 13وسنوات بالنسبة للبلدان النامية  11المنصوص عليها في إطار الطرائق المعتمدة )

 .(البلدان نموا

داد جداول االلتزامات المحددة وإطار التعاون التنظيمي للتجارة في المبادئ التوجيهية إلع يعتمد .6
الخدمات وخارطة الطريق الجديدة الستكمال مفاوضات منطقة التجارة الحرة القرية األفريقية، مع 

 كموعد نهائي جديد؛ 2121تحديد يونيو 

 الحادية العادية الصادر عن الدورة Assembly/AU/Dec.692(XXXI) .المقرر يستحضر أيضا .2
للتعامل مع الشركا  الخارجيين  2112 في يوليو، نواكشوط، موريتانياالمنعقدة في  والثالثين

األعضا  الراغبة في الدخول في  للدولينبغي  هأن ويقرر كمجموعة واحدة تتحدث بصوت واحد،
ة االتحاد هذه الجهود رؤياال يقوض المؤتمر بذلك، مع التأكيد على إبالغ شراكات مع أطراف ثالثة 

 األفريقي في إنشا  سوق أفريقية واحدة؛

إنشا  السوق وتحديات الشركا  الفنيين، إجرا  تقييم لمتطلبات بالتعاوم مع  مفوضية،المن  يطلب .2
المشتركة الجديدة، بما في ذلك اآلثار المترتبة على ذلك ، لكي يبحثها وزرا  االتحاد األفريقي 

 للتجارة. 

بيوم، وذلك في نيامي، النيجر  ، قبل انعقاد قمة التنسيق2112نائية في يوليو عقد قمة استث يقرر كذلك .2
لمرحلة امنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وإطالق  يةالحتفال بالذكرى األولى للتوقيع على اتفاقل

رة القارية منطقة التجارة الحاألفريقية الداخلية، واتخاذ قرار بشأن مكان وهيكل أمانة سوق لالتشغيلية ل
 األفريقية.

وكبار المسؤولين التجاريين، وكبار المفاوضين، ومجموعات  للتجارة،بوزرا  االتحاد األفريقي  يشيد .11
 مفوضية على جهودهم لحسم القضايا العالقة في مفاوضاتالالعمل الفنية، وفريق العمل القاري، و
 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.

لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية االتفاقية المؤسسة  وخمسين بلدا على اثنينبتوقيع  يرحب .11
وهي: الجزائر أنجوال بوتسوانا ، بوركينافاسو، بورندي، الرأس األخضر، الكاميرون،  اوبروتوكوالته

جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
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جيبوتي، مصر، غينيا االستوائية، اسواتيني، إثيوبيا ، الجابون، جامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، 
كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر،مالوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، 

و برنسيب،  ناميبيا، النيجر، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، جمهورية ساوتومي
سيشل، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توجو، السنغال، 

الدول األعضا  األخرى التي لم توقع بشدة  يحثو الجمهورية التونسية، أوغندا ، زامبيا، زيمبابوي،
أن تقوم بذلك قبل الذكرى  علىلمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية االتفاقية المؤسسة بعد على 

 األولى؛

لمنطقة المؤسسة على االتفاقية  تصديقهابإيداع وثائق ( بلدا 15بقيام خمسة عشر ) يرحب كذلك .12
وهي: تشاد، كوت ديفوار، الكونجو، جيبوتي، التجارة الحرة األفريقية القارية وبروتوكوالتها 
ويحث  يا، النيجر، رواندا، جنوب أفريقيا وأوغندا.اسواتيني، غانا، غينيا، كينيا، مالي، موريتانيا، ناميب

في أقرب وقت ممكن قبل عليها على التصديق التي لم تقم بذلك، األخرى األعضا   الدول جميع أيضا
 الذكرى األولى؛

 من وزرا  االتحاد األفريقي للتجارة القيام بما يلي: يطلب .13

المحددة بشأن التجارة في الخدمات بما تقديم جداول االمتيازات التعريفية وجداول االلتزامات  (1
 2112يوليو الدورة االستثنائية الثانية عشرة للمؤتمر في  إلىيتماشى مع الطرائق المتفق عليها 

 ؛ لالعتماد، على التوالي، 2121 الدورة العادية الثالثة والثالثنين للمؤتمر في فبرايرو

ر وسياسة المنافسة وحقوق الملكية االستثما البروتوكوالت بشأن المفاوضات حولاستكمال  (2
والتجارة في الخدمات بشأن القطاعات السبعة األخرى خارج قطاعات الخدمات الخمسة الفكرية، 

العتمادها  2121وتقديم مشاريع النصوص القانونية إلى دورة المؤتمر في يناير ذات األولوية. 
 .من خالل اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية

منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، فخامة السيد محمد إيسوفو، رئيس  قائد موضوع من يطلب .14
يوليو قمة جمهورية النيجر تقديم تقرير مرحلي عن منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية إلى 

2112. 
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 مقرر 
 ،كوتونوبعد  ام الشراكة مع االتحاد األوروبي تنفيذ مقرر المؤتمر بشأنبشأن 

 /AUAssembly(XXXII)5/الوثيقة 

 

 إن المؤتمر:

 االتحـاد مـع القـارتين بـين الشراكة تعزيز نحو" بعنوان المفوضية رئيس بتقرير علمًا يحيط .0
 األفريقـي االتحـاد بـين بالشراكة المعني السامي وممثله ،به ويشيد، "9191 عام بعد األوروبي

 ذات المـؤتمر مقـررات لتنفيـذ المتخذة الخطوات نبشأ ،9191 عام بعد لما األوروبي واالتحاد
 مناسب؛ زمني إطار في الصلة

 االسـتثنائية دورتـه عن الصادر ، Ext/Assembly/AU/Dec.4(XI) المؤتمر مقرر يستحضر .9
 كوتونو بعد ما مفاوضات بشأن ، 9102المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا في نوفمبر  عشرة الحادية

الى ضمان تحدث أفريقيا بصوت واحد في مختلف منابر الشـراكة مـع  والذي يؤكد على الحاجة
 االتحاد األوروبي.

 بروكسـل في المنعقد األوروبي واالتحاد األفريقي لالتحاد األول الوزاري االجتماع بنتائج يرحب .3
 رئـيس مـن ويطلب االجتماع، بشأن المشترك البيان فيورد  كما 9102 يناير 99 - 90يومي 

 معـززة شراكة إبرام إلى الرامية الجهود متابعة الدائمين، الممثلين لجنة مع لتعاونبا، المفوضية
 فـي األوروبـي االتحـاد إشراك أجل من األفريقي للجانب المناسب الوقت في قارة و قارة بين

 نهاية في أفريقيا في سيعقد الذي، األوروبي االتحاد - األفريقي لالتحاد الثاني الوزاري االجتماع
 ؛9191 في. األوروبي االتحاد - األفريقي االتحاد وقمة، 9102 عام

لمـا بعـد  القارتينيطلب من المفوضية ضمان التالحم بين اتفاقية ما بعد كوتونو والشراكة بين  .4
والصـكوك األخـرى ذات  9103 وذلك لتعكس األولويات القارية كما وردت في أجنـدة 9191

 الصلة حتى تتطابق في كال المسارين.

 فبرايـر فـي لمؤتمرل العادية الثالثة والثالثين الدورة إلى تقريررفع  المفوضية رئيس من بيطل .5
 .المقرر هذا تنفيذعن  9191
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 مقرر 
 2112 لعام انتخاب هيئة مكتب مؤتمر االتحاد األفريقيبشأن 

 إن المؤتمر:
 كما يلي:  2112هيئة مكتبه لعام ينتخب  .1

 جمهورية مصر العربية    الرئيس:  (1

 جمهورية جنوب أفريقيا لنائب األول للرئيس ا (2

 جمهورية الكونغو الديمقراطية  النائب الثاني للرئيس (3

 جمهورية النيجر النائب الثالث للرئيس  (4

 جمهورية رواندا    المقرر  (5
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 مقرر 
 2121رئيس االتحاد األفريقي لعام انتخاب بشأن 

 إن المؤتمر:
 الصادر عن دورته العادية الثامنة والعشرين Assembly/AU/Dec.635(XXVIII)مقرره رقم يستحضر   .1

الستمرارية من أجل ضمان اانه والذي يشير الى  2112في يناير  المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا
ستكون هناك ترتيبات ترويكا، بين الرئيس الذي انتهت مدة التنفيذ الفعال لمقررات المؤتمر و

قادم لالتحاد األفريقي وانه في هذا الصدد يختار الرئيس القادم واليته والرئيس الحالي والرئيس ال
  قبل ذلك بسنة.

 2121مبدأ التناوب على رئاسة االتحاد ويأخذ في االعتبار أن الدورة في عام أيضًا يستحضر   .2
 تكون ألقليم الجنوب.

أفريقيا عميد  بنتائج المشاورات التي أجراها إقليم الجنوب كما قدمتها جمهورية جنوبيحيط علمًا  .3
 اإلقليم.

 .2121أن تكون جمهورية جنوب أفريقيا الرئيس القادم لالتحاد األفريقي في عام  يقرر .4
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 مقرر
 ،عن أنشطته ووضع السلم واألمن في أفريقيا بشأن تقرير مجلس السلم واألمن

 /AUAssembly(XXXII)6/الوثيقة 
 

  :إن المؤتمر

 البلدان ذلك في بما ليبيا، في لألزمة دائم حل إليجاد ةالمبذول المتواصلة بالجهود علمًا يحيط .1
 في المنعقد المؤتمر عن فضاًل ليبيا، بشأن المستوى الرفيعة األفريقي االتحاد ولجنة المجاورة

 إلى الرامية بالجهود اإلسراع المفوضية رئيس من يطلبو. 2112 نوفمبر في بصقلية باليرمو
 االتحاد رعاية تحت 2112 عام في أبابا أديس في بيالي في المصالحة حول دولي مؤتمر عقد

 بما ليبيا، في للنزاع سلمي حل إليجاد المبذولة بالجهود علما يحيطو. المتحدة واألمم األفريقي
. المغرب الصخيرات، في ،2115 في الليبية األطراف وقعتها التي االتفاقية أحكام مع يتماشى

 يلليبيا المنعقد ف المجاورة بلدانلل الوزاري االجتماع إليها توصل التي بالنتائج أيضًا يحيط علمًا
 العمل بمواصلة المستمر األفريقي االتحاد التزام يؤكد مجدداو. 2112 نوفمبر 22 في الخرطوم

 بهدف الصلة ذات والدولية اإلقليمية والمنظمات المجاورة والبلدان الليبيين المصلحة أصحاب مع
 .ليبيا في المصالحةتحقيق و واالستقرار منواأل الدائم السالم إحالل

بشكل سلس  الرئاسية االنتخابات عمليةإلجرا   المصلحة وأصحاب الملغاشي الشعبعلى  يثني  .2
األفريقي  االتحاد التزام ويؤكد مجددا ،انتخابه على راجولينا أندري الرئيسيهنئ و. وسلمي

 االتحاد مفوضيةبيشيد و. والتنمية ةالديمقراطي تعزيز نحو مسيرتها في مدغشقر دعم مواصلةب
 السفيرسعادة  ،أفريقيا في البنادق سكاتإل المفوضية لرئيس السامي الممثل سيما وال ،األفريقي

 إلى باإلضافة مدغشقر، في والمصالحة االستقرار لتحقيق الدؤوبة جهوده على العمامرة انطرم
 .يوسف أحمد  حوا السيدة مدغشقر، لرئيس المفوضية لدى الخاص الممثل

 الضامن هو األفريقي االتحاد أن إلى مشيرا ،القمر جزر فيمن واأل بالسلم التزامه مجددا يؤكد .3
 وفي. 2111 فبراير 12 في فومبوني، في ةالموّقع القمر، جزر في للمصالحة ةاإلطاري يةلالتفاق

أصحاب  ويهنئلوضع السياسي في جزر القمر اإليجابي ل تطورالبعلما  يحيط الصدد، هذا
بين الحكومة الذي تشتد الحاجة إليه السلمي المناخ السياسي  تعزيز جزر القمر على المصلحة في

من أجل  الطرفينللتقريب بين  الدؤوبةمفوضية لجهوده اللرئيس  ويعرب عن امتنانهوالمعارضة. 
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 الحوار خالل من النفس ضبط على األطراف يحثعالوة على ذلك، . وبنا ريح حوار ص
 دعوة على القمر جزر اتحاد أيضًا يهنئ كما. المقبلة باالنتخابات يتعلق فيما سيما ال شاور،والت

لتكون  األفريقي، االتحاد مفوضية ذلك في بما األطراف، والمتعددي الثنائيين الشركا  جميع
 موثوقب ضمان أن تكون العملية بهدف في جزر القمر قبل االنتخابات المقررة وخاللها حاضرة

 .وشفافة وحرة بها

 يثني كما. الصومالية يةاالنتقال خطةال تنفيذ في المحرز للتقدم الصومالية االتحادية بالحكومة يشيد .4
 الشباب ةجماع شوكة إضعاف في الحاسم الصومال لدورها في األفريقي االتحاد بعثةعلى 

 يشيدو. الصومالية ةياالنتقال الخطة تنفيذ في وكذلك الصومال، في األخرى اإلرهابية والمجموعات
 في ها الهائلةتضحياتالبلدان المساهمة بقوات وعناصر الشرطة في بعثة االتحاد األفريقي لب ،مجددا
بالحكومة الفديرالية  يشيد أيضاو .الصومال في والمصالحة واالستقرار واألمن مالسل تعزيز مجال

من شأنها تواجه البلد، التي للتحديات التي والدول األعضا  على جهودها لتعزيز حلول دائمة 
 والعملياتالمنظومة الوطنية لألمن  تنفيذ فضال عن تقوية النظام الفديرالي بطريقة سلمية.

 للشعب سيسمح الذي العام االقتراع إلى الحاجة سيما ال ،2121-2121 الفترة في االنتخابية،
 .بلدهم مستقبل بشأن إرادته عن بالتعبير الصومالي

 لجهودها دارفور في المتحدة واألمم األفريقي لالتحاد المختلطة والعملية سودانال بحكومة يشيد .5
 يشدد. القوات عدد خفض بشأن 2422 األمن مجلس قرار تنفيذ استمرار سهلت التي التعاونية

 وفي. المستدامة التنمية مشاريع في االستثمار خالل من دارفور في دائم سالم على ضرورة إحالل
 بهدف المناسبة بالمبادرات لقيامل المتحدة، األمم مععلى العمل  المفوضية، عيشج   الصدد، هذا

 يحث. دارفور في اتالنزاعبعد في فترة ما  والتنميةإلعادة اإلعمار  الكافية األموال تعبئة ضمان
األفريقي  االتحاد فريق من بدعم ،الشمال- السودان لتحرير الشعبية والحركة السودانية الحكومة

 دائم حل إليجاد العمل مواصلة على السودان، وجنوب انع المستوى المعني بالتنفيذ في السودالرفي
 المساعدة لتقديم مواتيةال ظروفال تهيئة ذلك في بما األزرق، والنيل كردفان جنوب منطقتي لقضية

 .الصدد هذا في السودان حكومة مشاركة باستمرار أيضا ويشيد المحتاجين، للسكان اإلنسانية

 من بلديهما بين السالمبضمان  ميارديت كير لفايوس البشير حسن عمر الرئيسين بالتزام يرحب .6
 أجل من امجهوده مواصلة على الدولتين ويشجع ،2113و 2112 لعامي التعاون اتفاقيتي خالل

 بسالم جنب إلى جنبًا للتعايش قابلتين دولتين بنا  تعزيز في سيساهم الذي الجوار حسن تعزيز
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 المشترك الحدودي أمنهما تعزيز أجل من ألبيي النهائي الوضع معالجة إلى الدولتين يدعو. ووئام
 في موضح هو كما العالقة المشاكل لحل األفريقي االتحاد مع التعاون مواصلة على ويشجعهما

 المتنازع المناطق من وغيرها أبيي ذلك في بما المشتركة، بحدودهما المتعلقة التعاون اتفاقية
 .هاعلي

 12 في السودان جنوب جمهورية في لنزاععلى االتفاق الذي تم تنشيطه لتسوية ا توقيعالب يرحب .2
لدور القيادي الذي اضطلعوا به ل السودان جنوببأصحاب المصلحة في  يشيدو. 2112 سبتمبر

 مجموعات ويدعوعلى االتفاق الذي تم تنشيطه لتسوية النزاع في جنوب السودان.  توقيعال منذ
 أيضا يدعوو. مسبقة شروط أي دونأن تقوم بذلك إلى ، االتفاق إلى بعد تنضم لم التي عارضةالم

 ويشجع ،السالم عملية الستئناف إلعطا  فرصةبأمانة التفاق التنفيذ  السودان جنوب فيألطراف ا
. منيةاأل الترتيبات تنفيذ وخاصة السالم، لعملية والمالي السياسي الدعم تقديمعلى  الدولي المجتمع

 إلى الرامية الدؤوبة جهودهم على للتنميةالمشتركة  الحكومية الهيئة وحكومات دول رؤسا ب يشيد
فريق االتحاد األفريقي الرفيع  يشج ع. السودان جنوب في واالستقرار واألمن الدائم السالم إحالل

المستقلة  لجنةلا دعم خالل من ذلك في بما السالم، لعملية دعمها مواصلة علىالمختص  المستوى
 بعثة لدعم الدولي المجتمع عن فضالً  ،األفريقي االتحاد في األعضا  الدول يدعو. الحدودلترسيم 
. السالم لعملية الفعال األفريقي االتحاد دعم ضمان بهدف السودان، جنوب في األفريقي االتحاد
تنيرة للجنة المشتركة لقيادته المس السابق، بوتسوانا رئيس موغاي، فستوس بفخامة السيديشيد 

 ين خلف له. يتع في إلسراعالهيئة الحكومية المشتركة للتنمية، ل ويدعو ،إنشائها منذللرصد والتقييم 

 خطوات تعد والتي المنطقة تشهدها التي اإليجابية للتطورات األفريقي القرن قادةيثني على   .2
 االتحاد التزام مجددا يؤكد. القارة من الجز  هذا في واالستقرار السالم توطيد أركان نحو حاسمة

 وإريتريا إثيوبيا بين المشترك اإلعالن وكذلك تريا،وإر إثيوبيا بين الجارية العملية بدعم األفريقي
 على دعم األفريقي االتحاد في األعضا  لدولا ويشجع وجيبوتي، إرتريا بين واالتفاق والصومال،

. األعمالقاري  التكامل جهود في إطار الفعال اإلقليمي لالتكام وتسهيل، السالملتوطيد  االقليم جهود
 أفورقي سياسأ وفخامة السيد جيبوتي رئيس جيله عمر إسماعيل فخامة السيدعلى  أيضا ويثني
مجلس السلم  بيان إطار في البلدين، بين العالقات بتطبيع والتزامهما املجهوده ترياإر رئيس

 من بدعم مجلس السلم واألمن، يشجع. و(2112) 2444 المتحدة األمم وقرار الصلة، ذي واألمن
 على استمرار ،األفريقيفريق التنفيذ رفيع المستوى لالتحاد  خالل من ذلك في بما المفوضية،

 ضرورة على يشدد ،الخصوص هذا وفي. األفريقي القرن في التغيير اتدينامي في المشاركة
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 واألمن مالسل مؤتمر لعقد الدعوة لأج من المستويات مختلف على مكثفة مشاورات إجرا 
 المؤتمر لمقرر وفقًا مبكر، وقت في األفريقي القرن في والتنمية واالستقرار

Assembly/AU/Dec.472 (XX) يناير 22و 22 يومي المنعقدة العشرين العادية الدورةلصادر عن ا 
2113. 

 جمهورية على يثنيو ة،الديمقراطي الكونغو جمهورية في لالنتخابات السلمي بالتنظيم يرحب .2
فخامة السيد  يهنئو. التاريخي السلمي االنتقال أجل الديمقراطية، شعبا وحكومة، من الكونغو
ويؤكد  الديمقراطية الكونغو لجمهورية رئيًسا نطوان تشيلومبو تشيسكيدى على انتخابهأفليكس 
 وسائر الديمقراطية نغوالكو جمهورية حكومة مع العمل بمواصلة األفريقي االتحاد التزاممجددا 

 االجتماعية والتنمية واالستقرار واألمن السلم تحقيق أجل من الكونغوليين المصلحة أصحاب
 أصحاب جميع يشج ِّع الخصوص، هذا وفي. الديمقراطية الكونغو جمهورية في واالقتصادية

 األخرى تاالعتبارا جميع فوق العليا بالدهم مصالح على الحفاظ على الكونغوليين المصلحة
 السلطات دعم إلى الدولي والمجتمع األفريقي االتحاد في األعضا  الدول ويدعو. معا والعمل
 واألمن السالم توطيد إلى الرامية جهودها في الديمقراطية الكونغو جمهورية في الجديدة

عقوبات بالرفع الفوري لل األوروبي االتحاد إلى طلبه يجددو. لمنطقةا وفي مبالده في واالستقرار
 .الكونغولية الفاعلة السياسية األطراف بعض على المفروضة

 6 في الوسطى أفريقيا جمهورية في والمصالحة للسالم السياسي االتفاق على بالتوقيع يرحب .11
 إشراف تحت ،الوسطى أفريقيا لجمهورية المسلحة والجماعات الحكومة المبرم بين ،2112 فبراير

 المفوضية برئيس ويشيد. الوسطى أفريقيا جمهورية في لمصالحةوا للسالم ةاألفريقي المبادرة
 ومبادراتها لجهودها المتحدة، واألمم قليمبلدان اإل مع اللذين يعمالن معا واألمن، السلم ومفوض
 في المباشر السياسي الحوار خالل بشأنه التفاوض تم الذي االتفاق هذا إبرام أتاحت التي المتجددة

 وضع على جمهورية أفريقيا الوسطى في المصلحة أصحاب جميع يحثو. السودان الخرطوم،
 في نية، بحسن معًا، والعمل بالتزامهم والتمسك األخرى االعتبارات جميع فوق بالدهم مصالح

 الفعال للتنفيذ الالزم الدعم تقديم على والشركا المنطقة  المفوضية وبلدان يشجعاالتفاق. و تنفيذ
 واالستقرار واألمن السلم استعادة في المساهمة في طويال شوطا قطعي أن ينبغي الذي لالتفاق
 السالم بنا  لجنةبالجهود التي تبذلها  يشيدو. الوسطى أفريقيا جمهورية في المصالحة وتحقيق
 أفريقيا جمهوريةاألمم المتحدة ل تشكيلة رئيسة المغربية، المملكة سيما وال المتحدة، لألمم التابعة

 جمهورية في السالم لجهود الدعم حشد ةواصلبم وما تبديه من التزاممن جهود  ذله، لما تبالوسطى
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 وتعزيز دعم إلى الدولي والمجتمع األفريقي االتحاد في األعضا  الدول ويدعو. الوسطى أفريقيا
 .أفريقيا الوسطى جمهوريةفي  السالم وبنا  لالنتعاشالوطني  برنامجال

 لجنة إنشا  سيما وال لالنتخابات، التحضيرية العملية في الشروع على بوروندي حكومة يهنئ .11
 لجنة وكذلك ،البوروندي االنتخابي للقانون وفقا 2112 أغسطس 31 في مستقلة، وطنية انتخابية

 أغسطس 22 في الموقع والمصالحة، للسالم أروشا اتفاق مع تمشيا والمصالحة،تتقصي الحقائق 
 عدمعن  نكورونزيزا بيير بإعالن الرئيس رة أخرىالمؤتمر م يرحب وفي هذا الصدد، .2111
 من معا على العمل السياسية واألحزاب الحكومة يحثو ،2121 في الرئاسية لالنتخابات الترشح

 وجه وعلى أفريقيا، شرق لجماعة تقديره عن يعربو. المقبلة االنتخابات سير حسن أجل
 بنيامين الرئيس األسبق وكذلك ،الوسيط موسيفيني،.ك يوريأوغندا  رئيس الخصوص، لفخامة

 ساعدة، لماألفريقي االتحاد من بدعم متجددة، مبادرات إلى الحاجة ويؤكد ، لميسر،ا ،مكابا
 طلبه إلى ويؤكد مجددا. بالدهم في واألمن السلم توطيد الرامية إلى جهودهم في البورونديين

 .بوروندي جمهورية على المفروضة األحادية بالرفع الفوري للعقوبات األوروبي االتحاد

 لدول االقتصادية الجماعة قيادة تحت بيساو، غينيا في الجارية للجهود الكامل دعمه عن يعرب .12
 مواصلة على وعزمه األفريقي االتحاد استعداد المصلحة أصحاب لجميع يؤكدو أفريقيا، غرب

في الوقت الذي  ،حاليًا يواجهونها التي التحديات على بيساو من أجل التغلب غينيا شعب دعم
 الحكومة يشجعو. 2112 مارس إجراؤها في التشريعية المقرر فيه لالنتخابات يستعدون

 القيم مع يتماشى بما لقواعد السلوك، وضع واعتماد مدونة على بيساو غينيا في واألطراف
 ةللديمقراطي األفريقي الميثاق ذلك في بما ،األفريقي لالتحاد الصلة ذات والصكوك المشتركة

 االنتخابات تنظيم لدعمهم األطراف والمتعددي الثنائيين الشركا  بجميع يشيدو. والحكم واالنتخابات
 مواصلة إلى عماأل الدولي والمجتمع األفريقي االتحاد في األعضا  الدول جميع يدعوو المرتقبة

 بنا  صرحها نم رجةالح المرحلة هذه في بيساو غينيا إلى الالزم والمالي اللوجستي الدعم تقديم
تضطلع به المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  الذي الهام بالدور أيضا يشيدو. الديمقراطي

 الحاجة ويؤكد والمالية، شغيليةالتحديات الت رغم بيساو، غينيا في السالم توطيد في غينيا بيساو في
تصادية لدول غرب أفريقيا المجموعة االق عمليات على الحفاظ أجل من المستمر المالي الدعم إلى

 بيساو. في غينيا الوطني لقوات األمن تحقيق التمكين الالزم حين إلى في غينيا بيساو
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على األطراف المالية  ويشجع ،مالي، على انتخابه رئيسًا لجمهورية بوبكر كيتاالسيد  سعادةيهنئ  .03
من  ، لمضاعفة الجهودائري مالي المنبثق عن عملية الجزاتفاق السالم والمصالحة فالتوقيع على 

تفاق الجزائر في ال على الدور المركزي مجددا يؤكدو. اتنفيذ أكثر فاعلية وسرعة اللتزاماتهأجل 
بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في جهود تحقيق االستقرار بدعم من 

 يشجعزلة من خالل تنفيذ أفضل لالتفاق. التي ستكون أكثر ع اإلرهابيةومكافحة الجماعات  مالي
جميع أصحاب المصلحة الماليين على المشاركة بإخالص في الحوار وبنا  أكبر إجماع ممكن 

بما يتماشى مع االتفاقية وتعميق الديمقراطية في المقررة حول اإلصالحات الدستورية والمؤسسية 
حاجة إلى الجهود المبذولة العلى  يؤكدوبشدة جميع الهجمات اإلرهابية في مالي  ويدينالبالد. 
هابية األخيرة في بشدة الهجمات اإلريدينوسط مالي. كما إلى الهجمات اإلرهابية امتداد لوقف 

الهش الوضع األمني اصلة جهودها الرامية إلى معالجة المفوضية على مو شجعيوبوركينا فاسو 
 بما والشركا  نواكشوط، عملية خالل من المنطقة، بلدان مع الوثيق بالتعاون الساحل، منطقة في
 تهمناشد يجددل لألسباب الجذرية لإلرهاب والتطرف العنيف. الفعا التصدي خالل من ذلك في

، بما في ذلك الخمسلمجتمع الدولي لتقديم الدعم الالزم للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل ل
سمح للقوة بتنفيذ واليتها الثقيلة المتمثلة في الذي سي، والدائم الذي يمكن التنبؤ به كافيالتمويل ال

 االستراتيجيتوسيع نطاق الدعم إلى يدعو والعابرة للحدود، مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة 
التشغيل الكامل من أجل  األفريقيومفوضية االتحاد  األفريقيمن قبل الدول األعضا  في االتحاد 

مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف في المنطقة بشكل من أجل مجموعة دول الساحل الخمس لقوة 
فبراير  5و في جادوجواالخمس المنعقدة في بنتائج قمة دول مجموعة دول الساحل  يرحبفعال. 
2112 . 

جماعة بوكو حرام  لدحرواصلة التي تبذلها بلدان حوض بحيرة تشاد تمالجهود الب علمًا يحيط .04
إلى مواصلة المفوضية  دعويو، المتعددة الجنسيات ق العمل المشتركي، من خالل فراإلرهابية

المؤتمر  بنتائج يرحببوكو حرام.  معركتها ضدلبلدان المنطقة في  األفريقيوتكثيف دعم االتحاد 
مفوضية وبرنامج األمم المتحدة الفي حوض بحيرة تشاد بالتعاون مع  األعضا الوزاري للدول 

ي صدق واعتمد االستراتيجية ذبوجا، نيجيريا، وال، في أ2117أغسطس  31نمائي المنعقد في اإل
الدولي  ، تمشيا مع قرار مجلس األمنوالمرونة في المنطقة تعاشواالناإلقليمية لتحقيق االستقرار 

الدول األعضا  في لجنة حوض بحيرة تشاد إلى دعم وضع خارطة طريق  يدعو. 2342 رقم
وكالة تنمية  يدعوتنفيذ االستراتيجية. كما واضحة واستراتيجية شاملة لتعبئة الموارد من أجل 
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، من من خالل االستراتيجيةد في تنفيذ رائ بدورإلى االضطالع  التي أنشئت حديثًا األفريقياالتحاد 
 دعوته يجدد. خطة تعبئة المواردوتنفيذ الطريق أخرى، المساهمة في وضع خارطة  بين أمور

اإلقليمية  اآلليات/لمجموعات االقتصادية اإلقليميةوا األفريقيلجميع الدول األعضا  في االتحاد 
، بما في االستراتيجيةالالزم لدعم تنفيذ والفني لتوسيع نطاق الدعم المالي  بأكملهوالمجتمع الدولي 

األمنية التي من أجل تعزيز المكاسب  فريق العمل المشترك المتعدد الجنسياتلذلك الدعم اإلضافي 
 مؤتمر دولي بشأن إنقاذ بحيرة تشاد من جانب نيجيريا بالتعاون مع بعقد شيديتحققت حتى اآلن. 

االنتباه االمر الذي يلفت ، 2117فبراير  27إلى  22الفترة من ، في واليونسكو هيئة بحيرة تشاد
األوجه وزيادة انعدام األمن الناجم عن انكماش  االقتصادية المتعددةوإلى األزمة االجتماعية 

د منسقة إلنعاش البحيرة، كما ، مما يؤكد الحاجة إلى جهوقود الثالثة الماضيةعلى مدى الع البحيرة
 الـ اجتماعهالصادر عن  PSC / PR / BR. (DCCLXXIV) في البيانا إلى ذلك مجلس السلم واألمن دع

، نتائج المؤتمر )إعالن أبوجا( على قيصاد، . وفي هذا الصدد2117مايو  21في المنعقد  884
بحيرة تشاد إلعادة تأهيل  شامال ا أفريقيامشروعباعتبارها  رة نقل المياه بين الحوضوال سيما مباد

 .واالقتصادية التنمية الصناعيةو ،وتعزيز المالحة

مركز إعادة ا الفعال في الجهود المبذولة لتفعيل ملدورهوالمفوضية بجمهورية مصر العربية  يشيد .05

السريع  االختتام دعو إلىيولتابع لالتحاد األفريقي، ا اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات
ض والمرافق األرلتوفير لمصر  عن تقديرهيعرب ، وفي هذا السياق. لمركزاستضافة االتفاق 

، لدعم عضا  على توفير الموارد الالزمة، وال سيما التمويلالدول األ شجعيو. األخرى للمركز
المجموعة االقتصادية لدول وسط بين لجارية المشاورات ا يشجعو. التشغيل الكامل للمركز

المجموعة االقتصادية لدول والمفوضية من أجل عملية استكمال استراتيجية وسياسة  أفريقيا
المفوضية على  ويحث، والتنمية في فترة ما بعد النزاعمركز إعادة اإلعمار بشأن  وسط أفريقيا

تسهيل تنفيذ مبادرات إعادة اإلعمار  ضمان استكمال هذه الوثائق في الوقت المناسب من أجل
 والتنمية في فترة ما بعد النزاع في المنطقة. 

 النزاعاتأفضل وأكثر فعالية لمنع نشوب للعمل بشكل  جهودهعلى تعزيز  عزمه يؤكد من جديد .00
الهيكلية دوات األالدول األعضا  على االستفادة الكاملة من  يشجع، وفي هذا الصدد. في أفريقيا

 القطري ي، بما في ذلك تقييم مواطن الضعف الهيكلالمفوضية وضعتهانزاعات التي منع الل

قدرات الشباب على المشاركة الفعالة في  واستراتيجية التخفيف الهيكلي للضعف في البلد، وتعزيز
الدول األعضا  على  شجعيكما  قضايا السلم واألمن على الصعيد الوطني واإلقليمي والقاري.
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 على ضرورة ويؤكد، همته في جهود السالم داخل القارةمل فريق الحكما  في مسامواصلة دعم ع
قيام الدول األعضا  بتعزيز قدرات المرأة على المشاركة في جهود منع نشوب النزاعات 

 .المستويات الوطنية واإلقليمية والقاريةعلى والوساطة 

ة الجاهزة، بما في األفريقييز القوة بمجلس السلم واألمن على جهوده المستمرة في زيادة تعزيشيد  .01
الستجابة الفورية لألزمات في إطار القوة لة األفريقيذلك الخطوات الجارية لتسهيل موا مة القدرة 

رون، بشكل كامل يتفعيل القاعدة اللوجستية القارية في دواال، الكاماألفريقية الجاهزة وضمان 
من  يطلبة الجاهزة. وفي هذا السياق، األفريقي وإنشا  المستودعات اللوجستية اإلقليمية للقوة

بما في  [PSC/PR/COMM.(DCCCXXI)]المفوضية التعجيل بتنفيذ أحكام بيان مجلس السلم واألمن 
يناير  2المنعقد في  290ذلك المصفوفة التي تم اعتمادها في اجتماع مجلس السلم واألمن الـ 

 ة الجاهزة.األفريقيالفورية لألزمات في إطار القوة  ة لالستجابةاألفريقيبشأن موائمة القدرة  9102

إدانته  تأكيد ويعيد القارة من أجزا  في المتزايدة اإلرهابية الهجمات إزا  الشديد قلقه عن يعرب .02
 أيضا يؤكد كما وأغراضها، ومكانها مرتكبها، كان أيا القارة في المرتكبة اإلرهاب أعمال لجميع

 يمكن ال والذي العنيف، والتطرف اإلرهاب آفة من أفريقيا ليصتخ على األفريقي االتحاد عزم
 البلدان مع الكامل االتحاد األفريقي تضامن عن ويعرب. الظروف من ظرف أي تحت تبريره

 ومكافحة لمنع األعضا  الدول تبذلها التي بالجهود يرحب كما. اإلرهاب وضحايا المتضررة
 الهياكل بين والتنسيق التشغيلية والقدرة اتلتشريعا تعزيز خالل من العنيف، والتطرف اإلرهاب
 في األعضا  الدول لدعم المخصصة ةاألفريقي المؤسسات مساهمةب ويشيد الصلة ذات الوطنية

 للدراسات األفريقي المركزو أفريقيا في واالستخبارات األمن دوائر لجنة وهي لإلرهاب، مكافحتها
 المبكر اإلنذار مجال في للتعاون الشرطي خاصةة األفريقيواآللية  اإلرهاب حول والبحوث
 المحرز التقدم رغم أنه من القلق عن ويعرب. اإلرهاب مكافحة مجال في القدرات وبنا  والتحليل

 حيث من خطيرة فجوات هناك تزال ال اإلرهاب، لمكافحة والتنفيذ للمعايير شامل إطار وضع في
 هذا وفي. والتطرف العنيف اإلرهاب لتهديد أفريقيا استجابة فعالية يقوض مما والمتابعة، التنفيذ

 التزام عن ملموس بشكل للتعبير موجه عملي لنهج الملحة الحاجة على يؤكد المؤتمر فإن الصدد،
جميع الدول يشجع و ومظاهره أشكاله بكافة العنيف والتطرف اإلرهاب بمكافحة األعضا  الدول

 وإعادة واالستجابة تشمل الوقايةاإلرهاب  مكافحةل وضع استراتيجيات وطنية شاملة على األعضا 
 في الخبرات تبادل تشجيع إلى األعضا  الدول ويدعو. واالقتصادية االجتماعية والتنمية البنا 
 .الكراهية وخطاب العنيف التطرف مكافحة مجال
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 المصلحة أصحاب مع الوثيق بالتعاون المفوضية، من بطلب واألمن السلم مجلس مقرر يجيز .02
 االقتصادية والمجموعات القائمة األفريقي االتحاد آليات لتعزيز طرق استكشاف المعنيين،
 الطفل لحماية هيكل وضع األساس، هذا وعلى الطفل حماية بشأن يميةلاإلق اآلليات/اإلقليمية
 السلم مجلس قبل من واعتمادها بحثها ليتم واألمن، للسلم ةاألفريقي المنظومة تابعة فرعية كمنظمة
 تعيين إلى يميةلاإلق اآلليات/اإلقليمية االقتصادية المجموعات يدعو ذلك، إلى باإلضافة. واألمن

 مع الفعال التنسيق تسهيل أجل من المسلحة بالنزاعات المتأثرين األطفال لحماية اتصال نقاط
من  واألمن طلب مجلس السلم على يوافق السياق، هذا وفي. وفعاليتها الطفل لحماية القائمة اآلليات
 واجهة بمثابة ليكون النزاع، حاالت في باألطفال معني خاص مبعوث بتعيين المفوضية رئيس

 أيًضا أيضا المؤتمرويجيز  .األفريقي واالتحاد أفريقيا في األطفال بين المستوى عالية سياسية
 التحادا تزويد أجل من والمراقبة قاري لإلبالغ عمل إطار بإنشا  مجلس السلم واألمن قرار

العنيف  نزاعال حاالت في األطفال محنة حول وحديثة وموثوق بها دقيقة ببيانات األفريقي
 .واألزمات

 سياساتها في المناخ تغير آلثار االستجابات بدمج قومت أن األفريقي االتحاد مفوضية من يطلب .91
الصادر [ PSC / PR / BR. (DCCLXXV)] البيان ستحضروي. داخلًيا والنازحين بالالجئين الخاصة

 أهميةويشدد على  ،9102 مايو 99 في المنعقدة 115 الـ جلسته في واألمن السلم مجلس عن
 والحفاظ العسكرة أشكال من شكل أي ضد الالجئين، ومخيمات النازحين األعضا  الدول حماية

 رئيس من ويطلب واألمن السلم مجلس قرار على ويوافق .المخيمات لهذه المدني الطابع على
. أفريقيا في واألمن والسالم المناخي للتغير األفريقي لالتحاد خاص مبعوث تعيين األفريقي االتحاد
 األمم مفوضية) الدولية المنظمات مع الوثيق بالتنسيق ،األفريقي االتحاد مفوضية من ويطلب
 البلدانو( ميوبرنامج الغذا  العال اإلنسانية الشؤون تنسيق ومكتب الالجئين لشؤون السامية المتحدة

 التي األرقام مراعاة مع وتسجيلهم، داخليًا والنازحين الالجئين تعداد في قدمًا لمضيل المضيفة،
 .الصلة ذات الدولية المنظمات هذه قدمتها

 92 من الفترة في مصر القاهرة، في اجتمع الذي واألمن السلم مجلس يبذلها التي بالجهود يشيد .90
 واألمن للسلم ةاألفريقي المنظومة تنفيذ حالة لتقييم مخصصة خلوة في ،9102 أكتوبر 30 إلى

 النحو على واألمن، السلم مجلس إلصالح متين أساس وضع بهدف ،للحكم ةاألفريقي والمنظومة
الصادر عن الدورة العادية  Assembly/AU.Dec.635 (XXVIII) االتحاد مؤتمر مقرر في المطلوب

 مجلس يشج ع الصدد، هذا وفي. 9101 يناير في أبابا، إثيوبياالمنعقدة في أديس  الثامنة والعشرين
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 الجهود لمواصلة اإلقليمية، اآلليات/اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع بالعمل واألمن، السلم
وبخاصة المقترحات الملموسة بشأن  النتائج النهائية للجهود الجارية، على لوللحص والتطلع

  إصالح مجلس السلم واألمن.

 أفريقيا، في واألمن بالسلم المعنية المستوى الرفيعة السادسة الدراسية الحلقة استنتاجات يزيج .99
 بذلها التي الجهود على ويثني. 9102 ديسمبر 04 إلى 03 من كينيا، نيروبي، في المنعقدة

 والشواغل المواقف تعزيز في المتحدة لألمم التابع األمن مجلس في الثالثة يناألفريقي األعضا 
 مجلس داخل للسياسات، األفريقي االتحاد أجهزة تقررها والتي عنها، والدفاع المشتركة ةاألفريقي

 بالجهود يتعلق فيما خاصة بثمن، يقدر ال الذي إلسهامها بإثيوبيا يشيد الصدد، هذا وفي. األمن
 خالل من قياألفري واألمن السالمأجندة  تمويل بشأن األفريقي االتحاد بموقف النهوض إلى الرامية
. المتحدة لألمم المساهمات المقدرة من عليه الحصول لضمان ومستدام به التنبؤ يمكن تمويل

 مساهمة إلى ويتطلع األمن مجلس في دائم غير كعضو أفريقيا جنوب جمهورية بانتخاب ويرحب
 بكوت ويشيد. األمن مجلس في األفريقي واألمن السالم برنامج عجلة دفع في أفريقيا جنوب
 ويطلب األمن مجلس إلى واألمن، السلم مجلس عليه يوافق أن بعد قرار، لمشروع بتقديمها ديفوار

 هذا بشأن أفريقيا موقف توضيحمن األعضا  األفريقيين الثالثة في مجلس األمن مواصلة 
 بشأن قرار مشروع بتقديمها االستوائية غينيا أيضا ويوصي. وتعزيزه عنه والدفاع الموضوع

األعضا  األفريقيين الثالثة في مجلس األمن الدولي  ويدعو ،9191 عام بحلول بنادقال إسكات
 القرار هذا اعتماد تيسير بغية معا، العمل إلى نيويورك في ةاألفريقي لمجموعةأعضا  ا جميعو

مجلس األمن في  األعضا  األفريقيين الثالثة تواجه التي التحديات بجميع علما ويحيط. الهام
مجلس  من ويطلب األمن مجلس داخل وتعزيزها المشتركة ةاألفريقي المواقف عن دفاعلل جهودها

 لعمل الدعم تعزيز لزيادة والوسائل السبل أفضل إليجاد المفوضية مع العمل السلم واألمن
 .نيويورك فياألعضا  األفريقيين الثالثة في مجلس األمن الدولي 
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 مقرر
إسكات من أجل  العملية الطريق الرئيسية للخطوات خارطة تنفيذعن  واألمن السلم مجلستقرير بشأن 

 0202بحلول  أفريقيا البنادق في
 :إن المؤتمر

 الطريق خارطة تنفيذاألفريقي عن  لالتحاد واألمن السلم لمجلس الرابع بالتقرير علمًا يحيط .0
 ؛9191 عام لبحلو أفريقيا فيسكات البنادق إل العملية لخطواتل األفريقي تحادلال الرئيسية

 االتحاد/لمنظمة الوحدة األفريقية الخمسين الذكرى بمناسبة الصادر رسميال عالناإل إلى يشير  .9
 عب  ترك بعدم االتحادمؤتمر  فيه تعهدوالذي  أبابا، أديس في ،9103 مايو 95 في األفريقي
 ،9191 عام لولبح أفريقيا في الحروب جميع بإنها  وتعهدوا األفريقيين من التالي للجيل الحروب

 العادية الدورة الذي اعتمدت بموجبه Assembly/AU/Dec.630 (XXVIII)مؤتمر ال قررم وكذلك
مجلس السلم بنا  على طلب  ،9101 ينايرفي  ثيوبيا،إ أبابا، أديس في قدةنعالم ون،يوالعش الثامنة
 عام بحلول أفريقيا يفسكات البنادق إل الرئيسية الخطوات تنفيذالرئيسية ل طريقال خارطة ،واألمن
 ؛9191

 لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة تنفيذ في اآلن حتى المحرز بالتقدم التقدير مع علمًا يحيط  .3
 هذا وفي. والقانونية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية السياسية اجوانبه جميع من ،األفريقي
 والمجموعات األعضا  دولوال األفريقي االتحادفي  األعضا  الدولبكافة  يشيد السياق،

 والقطاع المدني المجتمع ومنظماتالنزاع وتسويتها،  إلدارة اإلقليمية اآلليات/اإلقليمية االقتصادية
 طةارخ تنفيذفي  الراسخة تهملمشارك اآلخرين المتحدة األمم شركا  إلى باإلضافة الخاص،
 من خالية أفريقيا إليجاد روفالظ تهيئة في تساهم والتي ،األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق

 النزاعات؛

 لالتحاد الرئيسية الطريق طةارخ تنفيذمناصرة  في مجلس السلم واألمن بذلهاي التي بالجهود يشيد  .4
 وخاصة ،اآلليات اإلقليمية/اإلقليمية االقتصادية المجموعاتب أيضا يشيدو. قدماتسييرها و األفريقي

 للتنمية المشتركة الحكومية والهيئة( الكوميسا) ياألفريق جنوبالو لشرقل المشتركة السوق
 لجنوبتنمية ا عةوجممو ،(يكاساإل) أفريقيا وسط لدول االقتصادية عةوجمموال ،(اداإليج)

 حول مدخالت لتقديمأفريقيا )اإليكواس(  غرب لدول االقتصادية عةوجمموال( سادكال) األفريقي
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 جميع يناشد الصدد، هذا وفي. األفريقي حادلالت الرئيسية الطريق طةارخ تنفيذ في أنشطتها
 تنفيذ في المبذولة للجهود كاملة تغطية وجود لضمان الالزمة الجهودببذل  المصلحة أصحاب

 الدورة إلى تفصياًل أكثر اتقرير تقدمإلى أن  ويتطلع األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق رطةاخ
 دعملل األفريقي االتحاد بمفوضية يشيد ،المثلبو. 9191للمؤتمر التي ستعقد في فبراير  العادية

 أهداف مع يتماشى بما الوطنية والمبادرات البرامج تنفيذ في األعضا  لدولل تقديمه تواصل الذي
 .األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة

 نظربال ،األفريقي التحادالرئيسية ل طريقال خارطة تنفيذ وتيرة بط  إزا  العميق قلقه عن يعرب  .5
 يدعو حين وفي. أفريقيا في الحروب إلنها  9191 ديسمبر شهروهو  النهائي الموعد اقتراب إلى
 إزا  العميق قلقه عن أيضًا يعرب ،األفريقي التحادالرئيسية ل طريقال خارطة تنفيذب اإلسراع إلى

 مناطق وجودو باالنتخابات؛ المتعلقة األزمة وخاصة، القارة في واألمن مللسل التهديدات استمرار
 القارة إلى األسلحة تدفق استمرار :قانونية غير ألنشطة مجاال تترك والتي للحكم خاضعة غير

 غيابها أو اآلليات ضعفو ؛أفريقيا أجزا  بعض في مشروعة غير بصورة واستخدامها وتداولها
 سلحةواأل الصغيرة لألسلحة المشروع غير التداول من للحد االقتضا ، حسب الحاالت، بعض في

 بين سيما ال البطالة، معدل وارتفاع الفساد استمرارو ومراقبتها؛ الحدود رصد كفاية عدمو الخفيفة؛
 غير االستغاللوالتدفقات المالية غير المشروعة التي تيسر تمويل األسلحة والنزاعات؛ و الشباب؛
 في والزيادة المناخ غيرت آثارو والتمرد؛ العصيان تمويل في تسهم التي الطبيعية للموارد القانوني

 السياق، هذا فيو. األفريقي االتحاد وسياسات صكوك على التصديق عمليات  وبط التصحر؛
اآلليات / اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد في األعضا  الدولكافة  يناشد

 لضمان جهودهم عفةبمضا اآلخرين والشركا  المتحدة األمموكذلك  المدني، والمجتمع اإلقليمية
 ؛بنادقال إلسكات الرائد األفريقي االتحاد مشروع تنفيذ

 فاسو بوركينا وهي ،األفريقي لعفوا هربش االحتفال أنشطة نظمت التي البلدانب يشيد بينماو .0
 يحث ،أفريقيا فيإسكات البنادق  هدف تحقيق نحو اللتزاماتها وزامبيا والسودان ومالي ومدغشقر

 العفو شهرأن تبرز أهمية و الجهود هذه ها فيحذو على أن تحذو األخرى ا األعض الدول جميع
 األعضا  الدول ةساهمم ضرورة على كذلك ويؤكد. عام كل من سبتمبر شهر في فريقيألا

 تيسير أجل من ،فريقياأل العفو بشهر يتعلق فيما مواطنيها توعية في المعنية الجهات من وغيرها
 مشروعة؛ غير بطريقة مملوكةال لألسلحة الطوعي متسليال
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 أساس على األفريقي العفو بشهر االحتفال يتم بأن مقرر مجلس السلم واألمن الذي يقضي يجيز  .1
اآلليات اإلقليمية، /اإلقليمية االقتصادية المجموعات قيادة مع الخمسة، الجغرافية األقاليم في التناوب

 إلى بالنظر المحلية، المنظمات/والمؤسسات نيالمد المجتمع من كاملة التي تقود العملية، بمشاركة
 واستخدامها األسلحة تداول من الحد في لإلسهام األفريقي العفو بشهر لالحتفال الكبيرة اإلمكانات

 المعنيين؛ أولئك إلى المبادرة وتقريب الشهر عن اإلعالن بهدف مشروعة، غير بصورة

 الوطنية الجهود إعالم المفوضية بهدف قبل من والتشغيلية الفنية التوجيهية المبادئ بوضع يرحب  .2
 بالخبرات وافية وإعداد خالصة األفريقي العفو شهر إطار في بأنشطة القيام في واإلقليمية

 مفوضيةال من ويطلب. الطوعية السالح نزع برامج تنفيذ في األفريقية الجيدة والممارسات
 لتعزيز األفريقي االتحاد في األعضا  الدول لجميع وإتاحتها المنتجات باستكمال هذه اإلسراع
 .األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة تنفيذ في جهودها

 فبراير األمن لألمم المتحدة لشهر مجلس رئيس بصفتها االستوائية، غينيا بمبادرات يرحب  .2
على  'االبنادق في أفريقي إلسكات األفريقي االتحاد "مبادرة حول مفتوحة مناقشة إدراج في ،9102
 مجلس في األفريقيين األعضا  يناشد السياق، هذا وفي. 9102 فبراير في المجلس أعمال جدول
 والتعجيل االستوائية لغينيا الكامل دعمهم لتقديم المجلس هذا أعضا  وجميع المتحدة لألمم األمن

 المتوخاة؛ النتائج اعتماد إلى الرامية بالجهود

 اإلرهابية بالجماعات المرتبطين األشخاص التعامل مع هيوج متكامل إطار بوضع كذلك يرحب  .01
 والمبادئ اإلجرا ات تنفيذ تألو جهدا في أال المعنية األعضا  الدول ويدعو تشاد، بحيرة حوض في

 تولي على األعضا  الدول ويشجع. المنطقة في الشامل فيه في إطار جهود االستقرار الواردة
 نزع مجال في المتزايدة للتعقيدات استجابة المفوضية وضعتها التي التشغيلية التوجيهات مالحظات

 اإلدماج. وإعادة والتسريح السالح

 هاما باعتباره منبرا األمن قطاع إلصالح الثاني األفريقي المنتدى لعقد بالمفوضية يشيد  .00
 من،األ قطاع إصالح بشأن للسياسات األفريقي االتحاد إطار تنفيذ في والتحديات الستعراض التقدم

 إصالح عمليات وتنفيذ صياغة في الدول األعضا  لدعم المفوضية تبذلها التي بالجهود يرحب كما
 السياق، هذا وفي. العمليات هذه في والبنا ة الفعالة المدني المجتمع مشاركة وتشجيع األمن، قطاع
 تالنزاعا لمنع األفريقي االتحاد جهود في األمن قطاع إصالح على ضرورة إدماج يشدد
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 العملية للخطوات وفقا النزاع، بعد ما مرحلة في والتنمية اإلعمار مبادرات في وكذلك وتسويتها،
 .األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة في المبينة الصلة ذات

 عمليات في المستعادة والذخيرة األسلحة إلدارة األفريقي االتحاد سياسة مشروع بوضع يرحب  .09
 قبل من المناسب الوقت في إلى اعتماده ويتطلع األفريقي االتحاد وضيةمف قبل من السالم دعم

 إلى األعضا  الدول يدعو ذلك، على واألمن. وعالوة والسالمة للدفاع المتخصصة الفنية اللجنة
 بها واالتجار وتداولها الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة تحويل مسار لمنع جهودها تكثيف

 والدولية واإلقليمية األفريقية الصكوك على التصديق خالل من ذلك في بما مشروعة، غير بصورة
 بفعالية؛ وتنفيذها الصلة ذات

 دول لمؤتمر رؤسا  35عن الدورة الـ الصادر AHG/Dec.135 (XXXV) بالمقرر يذكر .03
التزامات عالقة إلزالة  لديها التي األعضا  الدول ويدعو األفريقية، الوحدة منظمة وحكومات

مابوتو  التزام مع تماشيا تعهداتها دمج إلى لألفراد، المضادة األلغام حظر باتفاقية عماًل م،األلغا
 وضع أجل من والشركا ، األعضا  الدول بين المفوضية بدأته الذي بالحوار ويرحب. 9195 لعام
 دراتالق بنا  وتعزيز المتفجرة المرتجلة، لألجهزة المتنامي للتهديد للتصدي ومنسقة متسقة ُنهج

 حظر التفاقية الرابع االستعراضي المؤتمر إلى عقد ويتطلع. المخاطر من للتخفيف المؤسسية
 الحالية، القارية األطر المفوضية مراجعة من ويطلب ،9102 نوفمبر في أوسلو، في األلغام
 االستعراضي. المؤتمر قبل موحد أفريقي موقف ووضع ،مجلس السلم واألمن من بتوجيه

 أسلحة لمكافحة األطراف المتعددة األنظمة تواجه التي العالمية التحديات إزا  هقلق عن يعرب .04
. العالميين واألمن السلم بنا  في أساسية ركيزة تشكل األنظمة هذه فإن ذلك، ومع الشامل، الدمار

 على وكذلك بليندابا، معاهدة على بعد تصدق لم التي األعضا  الدول يحث الصدد، هذا وفي
 اتخذتها التي بالخطوات ويرحب. القيام بذلك على والكيميائية، البيولوجية ألسلحةا اتفاقيات

 والدولية اإلقليمية للصكوك والفعال الكامل التنفيذ أجل من المؤسسية القدرات تنمية لدعم المفوضية
 واللجنة األفريقي االتحاد مفوضية من يطلب ذلك، على عالوةو. الشامل الدمار أسلحة لمكافحة

 معاهدة تنفيذ حالةحول  مجلس السلم واألمن إلى سنوية إحاطات تقديم النووية للطاقة ةفريقياأل
 ؛اللجنة األفريقية للطاقة النووية وأنشطةبليندابا 

اآلليات اإلقليمية /اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضا  الدول قيام ضرورة على يشدد  .05
 إلى الرامية الجهودفي إطار  الصراعات، نشوب ومنع ةالوقائي الدبلوماسية بتعزيز والمفوضية
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 والشباب النسا  مشاركة أهمية على ويشدد. النزاعات من خالية قارةإيجاد  بهدف البنادق إسكات
 بشكل والشباب النسا  إلى الحاجة إدراج ضمان بهدف القارة في السالم لعمليات الكاملة الدورة في

 .األفريقي لالتحاد ئيسيةالر الطريق خارطة تنفيذ في كامل

 عن المناسب، الوقت في تقاريرها، تقديم على األفريقي االتحاد في األعضا  الدول جميع يشجع  .00
 الجوانب وهي الخمس، الرئيسية أبعادهاب األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق لخارطة تنفيذها

مؤتمر وال مجلس السلم واألمنى لكي يتسن والقانونية، والبيئية واالقتصادية واالجتماعية السياسية
 .األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة تنفيذ في الفعلية لالتجاهات شاملة رؤيةاكتساب 

 السامي، الممثل عمل لتسهيل إمكانياتها، حدود في الموارد،ب تطوعال على األعضا  الدول يشجع  .01
إسكات البنادق  إلى الرامية ألنشطةا تنسيق تعزيز في مجلس السلم واألمن دور هدوُر يكمل الذي

 ؛أفريقيا في

 حالة عن شامل تقرير إلعداد ،المفوضية من بدعم خطوات، اتخاذ من مجلس السلم واألمن يطلب  .02
 إلى هميقدلت المعنية، الجهات مع الوثيق بالتنسيق ،األفريقي لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة تنفيذ

بغية تقييم التقدم والتحديات في الموعد النهائي  9191براير فيناير/ للمؤتمر في  العادية الدورة
 . 9191إلسكات البنادق في أفريقيا وهو ديسمبر 
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 رمقر
 ،بشأن تقرير الحوكمة في أفريقيا

 /AUAssembly(XXXII)8/الوثيقة 
 إن المؤتمر:

نو، رئيس فخامة إدريس ديبي إتالمقدم من  في أفريقيا تقرير الحوكمةب يحيط علمًا مع التقدير .1
ة ــعجارة للمــقييرة األفــاآلليجمهورية تشاد؛ ورئيس منتدى رؤسا  دول وحكومات 

 المتبادلة بين االقران، 

ة ــليبفخامة إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد على قيادته الممتازة لآليشيد  .2
، بما في ذلك عرضه الممتاز انرــاألق نيــب ةــتبادلملاة ــعجارة للمــقييراألف

المتبادلة بين ة ــعجارة للمــقييرة األفــاآلليتقرير الحوكمة اإلفريقية نيابة عن ل
 االقران؛

الدورة االستثنائية الحادية الصادر عن ، Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI)يستحضر المقرر   .3
، والتي أعاد فيها المؤتمر 2112 نوفمبر أديس أبابا، إثيوبيا في فيالمنعقدة  للمؤتمر ةعشر
ة ــعجارة للمــقييرة األفــاآلليد على الحاجة إلى تعزيز قدرة التأكي

واليتها الموسعة، وتعزيز استقالليتها الوظيفية،  تأدية علىان رــاألق نيــب ةــتبادلملا
بما في ذلك إعداد تقرير عن حالة الحوكمة في أفريقيا بالتعاون مع المنظومة األفريقية 

لتقديم المتبادلة بين االقران ة ــعجارة للمــيقيرة األفــاآللي، وكذلك الطلب من للحكم
تقرير محدث عن حالة الحوكمة في أفريقيا الدورة العادية الثانية والثالثين للمؤتمر في 

 ؛2112فبراير 

عن تقرير العلى إعداد المتبادلة بين االقران ة ــعجارة للمــقييرة األفــاآلليعلى يثني  .4
 بالمقرر ، عمالً للحكمومة األفريقية في أفريقيا بالتعاون مع المنظالحكم 

Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI) وضمان عرضه على الدورة العادية الثانية والثالثين ،
 للمؤتمر؛

في أفريقيا ويحث الدول األعضا  على النظر في التوصيات عن الحكم تقرير البيرحب  .5
ل الممارسات على الواردة في التقرير ودراستها بهدف تعزيز الحكم الرشيد وتبادل أفض

 والقاري؛المستويين القطري 
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بما يتماشى للحكم الوطنية كأداة للتقييم الذاتي الحكم الدول األعضا  على اعداد تقارير يحث  .6
 مع توصيات التقرير؛

تقديم المساعدة والدعم المتبادلة بين األقران ة ــعجارللممن أمانة اآللية األفريقية يطلب  .2
 .الحكمسبيل إعداد تقارير التقييم الذاتي عن  للدول األعضا  فيالفني 

بالتعاون مع ان رــاألقالمتبادلة بين األقران ة ــعجارللممن اآللية األفريقية يطلب  .2
إطالق التقرير رسميًا وعلى جميع الدول األعضا  في المنظومة للحكم المنظومة األفريقية 

 إدراج التقرير في خطط عملهم السنوية؛للحكم األفريقية 

بالتعاون مع المنظومة المتبادلة بين االقران ة ــعجارللمأن تقوم اآللية األفريقية يقرر  .2
من قبل اإلفريقي مرتين في السنة لينظر فيها عن الحكم اعداد وتقديم تقرير بللحكم األفريقية 
 دوراته العادية.خالل المؤتمر 
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 مقرر
 لمنتدى والعشرين الثامنة القمة تقرير بشأن
 ألفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقراناآللية ا

 إن المؤتمر:

 آلليةا وحكومات دول رؤسا  لمنتدى والعشرين الثامنة القمة بتقرير التقدير مع علمًا يحيط .0
، المقدَّم من قبل فخامة 9102 فبراير 2 في للمراجعة المتبادلة بين األقران التي ُعقدت األفريقية

 المتبادلة للمراجعة األفريقية اآللية منتدى ورئيس تشاد جمهورية رئيس إتنو، ديبي إدريسالسيد 
 ؛األقران بين

  تقريرلل الممتاز وعرضه للمنتدى البارزة قيادته على إتنو ديبي إدريس الرئيس بفخامةيشيد  .9

 عشرة الحادية الصادر عن الدورة العادية Assembly/AU/ Dec.198 (XI)المقرريستحضر  .3
قر ر  حيث مصر، الشيخ، شرم في 9112 يوليو/يونيو فيالمنعقدة  يقياألفر لمؤتمر االتحاد

أن تكون هياكل اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران، وتحديدًا منتدى اآللية،  المؤتمر
  وفريقها وأمانتها جز ًا من عمليات وهياكل االتحاد األفريقي.

 الثالثة العادية الدورةالصادر عن  Assembly/AU/Dec.527(XXIII)المقرر يستحضر أيضا  .4
 بشأن 9104 يونيو في، االستوائية غينيا مالبو، في ةالمنعقد األفريقي االتحادمؤتمر ل والعشرين

 .كهيئة مستقلة األفريقي االتحاد منظومة فيللمراجعة المتبادلة بين األقران  األفريقية اآللية دمج

الصادر عن الدورة العادية الثامنة  Assembly/AU/ Dec.631 (XXVIII)مقررالعلى  جديد من يؤكد .5
 Assembly/AU/Dec.686(XXX) المقررو 2118في يناير  المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا والعشرين

منحا والذين  9102في يناير  المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا الصادر عن الدورة العادية الثالثين
 في األعضا  الدول جميع تغطي موسعة واليةلمتبادلة بين األقران للمراجعة ا األفريقية ليةلآل

 .األفريقي االتحاد

 الحادية االستثنائية الدورةصادر عن ال [Ext/Assembly/AU/Dec.1 (XI)المقرر يعيد التأكيد على  .0
 ميزانية دمجل 9102 نوفمبر فيلمؤتمر االتحاد األفريقي المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا  عشرة
 من الممولة لالتحاد األفريقي العاديةاألفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران في الميزانية  اآللية
 األعضا ؛ الدولقبل 
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 الرئيسيةالمحلية  األداة تظلللمراجعة المتبادلة بين األقران  األفريقية اآللية أنعلى  مجددًا يؤكد .1
 اعضو دولة 31 طواعية إليها وانضمت 9113 عام في، التي تم وضعها أفريقيا فيرشيد ال للحكم
ا، نصفه من أكثرحيث خضع  األفريقي، االتحاد في األعضا  الدول من المائة في 02 نسبة تمثل
 لمراجعة؛ل عضوًا ( دولة90) وعشرون إحدىأي 

رشيدة األربعة ال السياسية اإلدارة مظاهر جميع في الرشيد الحكمبقضية تكريس نفسه  يعيد .2
 واالقتصادية االجتماعية والتنميةوالحوكمة المؤسسية واإلدارية،  السليمة، القتصاديةاواإلدارة 

 ؛القاعدة العريضةوذات  الشاملة

فخامة السيد  يهنئو وموزامبيق ديفوار كوت ي المراجعة بين األقران المقد مين منتقريرب يرحب .2
 جمهورية رئيس نيوسي، يبفيل فيليبفخامة السيد و ديفوار كوت جمهورية رئيس واتارا، الحسن

 القارة؛ وفييهما بلدالحكم الرشيد في  تعزيز في والمتواصلة الثابتة قيادتهماعلى  موزمبيق

 البارزة الشخصيات فريق يقد ِّرالمراجعة و عملية قاد الذي البارزة الشخصيات فريق يهنئ كذلك .01
 بالعملية؛ والتزامه مرونتهعلى 

 تقرير عرض أثنا  األعضا  الدول مالحظات مراعاة على وموزامبيق ديفوار كوت من كل يشجع .00
 في الواردة التوصيات اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران وكذلك المراجعة على منتدى

األفريقية  اآللية هدف لتعزيز ضرورية كخطوةها الوطني عمل برنامج وتنفيذ بشأن إعداد التقريرين
 ؛قرانللمراجعة المتبادلة بين األ

للمراجعة المتبادلة بين األقران  األفريقية اآللية إلى انضمامها على بوتسوانا جمهورية يهنئ .09
 عالناإل مع يتماشى بما اآللية إلى االنضمام على األعضا  الدول من المزيد يشجعو

Assembly/AU/Decl.4(XXX) في أديس  للمؤتمر المنعقدة الثالثينالعادية  ةورالصادر عن الد
الصادر عن  [Ext/Assembly/AU/Dec.1 (XI) مقررال وكذلك 9102 يناير في با، إثيوبياأبا

، حيث حّث 9102في نوفمبر  المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا عشرة الحادية االستثنائية الدورة
ضمان انضمام  أجل من اآللية إلى باالنضمامالمتبقية على التعجيل  األعضا  الدولالمؤتمر 
 أجندةلتنفيذ ية األولى لعشرا خطةال في المتوخى النحو على 9193 عام بحلول ليهاالجميع إ

 ؛9103

 أفريقيا في الحكم إدارةعن  تقرير إعداد للمراجعة المتبادلة بين األقران على األفريقية باآلليةيشيد  .03
  EX/Assembly/AU/Dec.1 (XI) بالمقرر عماًل المنظومة األفريقية للحكم، مع بالتعاون
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وين جديدين عضاآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران  منتدى بتعيين التقدير مع يرحب .04
 علي والدكتور السابق إثيوبيا وزرا  رئيساآللية وهما دولة السيد هيلي ماريم ديسالينج،  فريقفي 
الثابت  همالتزامعلى  المتقاعدين فريقال ألعضا  تقديره عن يعربو تشاد من حجار الرحمن عبد

 .اآللية والية بتحقيق

 ثالثل اآللية ألمانة التنفيذيكالمدير  مالوكا إدوارد البروفسوروالية  فترة بتمديد التقدير مع يرحب .05
 .المستمر الدعم لهيؤكد و واليتهاالضطالع ب فيله كل التوفيق  ويتمنىؤه ويهنأخرى  سنوات

 والعشرون الثامنة العادية الدورة ٌتعقد أن ،[Ext/Assembly/AU/Dec.1 (XI)للمقرر  وفقًايقرر،  .00
 والثالثين الثالثة العادية الدورة هامش لمنتدى اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران على

 .9191 فبراير في عقدها للمؤتمر المقرر
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 ،ليبياب المعنيةبشأن تقرير رئيس لجنة االتحاد األفريقي الرفيعة المستوى 

 /AUAssembly(XXXII)9/ثيقة الو
 :مؤتمرإن ال

في أديس  المنعقد ليبياالمعنية بفيعة المستوى االتحاد األفريقي الرلجنة  اجتماع بتقرير يحيط علمًا .1
 ؛2112فبراير  11في  أبابا، إثيوبيا

 ليبيا؛ في الوضع خطورة إزا  قلقه عن أخرى مرة يعرب .2

 على تعمل وأن الليبية المسألة بشأن واحد صوتب أفريقيا تتحدث أن ضرورة على عيد التأكيدي .3
 التي المبادرات بشأن المتحدة واألمم األفريقي االتحاد بين الجهود تضافرو العمل في التآزرعزيز ت

 ؛نهائية تسويةمن أجل التوصل إلى  اتخاذها يتعين

يتحملوا  وضرورة أن الوضع لهذا دائم حل إيجاد في أنفسهم لليبيين األساسي الدور على يشدد .4
 األزمة؛ نها إ عمليةالمسؤولية عن 

منتدى من المفوضية اتخاذ التدابير الضرورية، باالشتراك مع األمم المتحدة، من أجل عقد يطلب  .5
 ؛2112خالل النصف األول من شهر يوليو  األطراف الليبيةبين الشاملة  المصالحة الوطنية

الشتراك مع األمم المتحدة والحكومة الليبية، من من المفوضية اتخاذ جميع الترتيبات، بايطلب أيضا  .6
 ؛2112أجل إجرا  االنتخابات الرئاسية والتشريعية خالل شهر أكتوبر 

من أجل  التصاالت الالزمة مع األمم المتحدةامن مفوضية االتحاد األفريقي إجرا   كذلك يطلب .2
 ألفريقي؛وضع إطار للتشاور والمنتظم والدائم بين األمم المتحدة واالتحاد ا

التوصل من أجل  المعنية،اتصاالتها مع الجهات الليبية مواصلة إلى رفيعة المستوى الجنة الل يدعو .2
 ؛حول طرق تنظيم منتدى المصالحة الوطنيةفي اآلرا  توافق واسع إلى 

 ليبيا؛ في خارجي تدخل أي وقفمن أجل  عاجال يوجه نداً  .2
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 االتحاد لجنةئيس جمهورية الكونغو ورئيس بجهود فخامة السيد دينيس ساسو نجيسو، ر يشيد .11
، باإلضافة الى جهود البلدان المجاورة من أجل إيجاد حل بليبيا المعنية المستوى الرفيعة األفريقي

 نهائي لألزمة في ليبيا.
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 كاتويتسي في المناخ مؤتمر بشأن

  )خالمنا لتغير ياإلطار المتحدة األمم مؤتمرالدورة الرابعة والعشرون ل)
 الخامس والعشرين/ مؤتمر األطراف ،العالمي المناخ تغير مؤتمر في أفريقيا ومشاركة

 ،مؤتمر األطراف الخامس عشر العامل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو
 /AUASSEMBLY(XXXII) 10/الوثيقة 

 

 إن المؤتمر:

 

 بما يلي: مع التقدير علمًا يحيط .1

 الدول رؤسا  لجنة منسقو ابونالج رئيس أونديمبا، وجبون علي فخامة الرئيس تقرير (أ
 في لألطراف والعشرين الرابع المؤتمر نتائجعن  المناخ، تغير بشأن يناألفريقي والحكومات

 بوصفه العامل عشر الرابع االجتماعو المناخ؛ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية
 العامل األطراف ومؤتمر ؛طرافمؤتمر األ) كيوتو بروتوكول في األطرافاجتماع 
 فيه؛ الواردة التوصيات ويجيز باريس اتفاقية في ألطرافا اجتماعبوصفه 

للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق األزرق الخاص به من قبل فخامة  التفعيل الناجح (ب
 .الكونغو جمهورية رئيس نجيسو ساسو دينيسالرئيس 

لساحل من قبل فخامة الرئيس محمدو يوسفو يئيس التفعيل الناجح للجنة المناخ إلقليم ا (ج
 جمهورية النيجر.

إلتزام فخامة الرئيس ديني فور رئيس جمهورية السيشل باإلسراع بتفعيل لجنة المناخ للدول  (د
 الجزرية واقتصادات المحيطات 

أيضا بالدور الحاسم للجابون باعتبارها رئيسا للجنة رؤسا  الدول والحكومات األفريقيين  يقر .2
والصين  88المعنية بالمناخ والمؤتمر الوزاري األفريقي حول البيئة ومصر كرئيس لمجموعة الـ 

خالل المفاوضات تمهيدا للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة 
ة المتعلقة بالبلدين على تفانيهما ودعمهما للقضية األفريقي ويشيداإلطارية لتغيير المناخ في بولندا 

 بتغير المناخ.
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 األفريقي الوزاري المؤتمر عقدهما اللذين التحضيريين االجتماعينب التقدير مع أيضًا علما يحيط .3
 لمؤتمر تحضيرًا المناخ تغير بشأن للمفاوضين األفريقية لمجموعةالعديدة ل جتماعاتالوا البيئةحول 

 األطراف؛

 االلتزام من قدر بأقصىألفريقيين المعنية بتغير المناخ لجنة رؤسا  الدول والحكومات ا بالتزام يقر  .4
 روح مع وترابطًا قوة أكثر تكون أن إفريقيا على سهلت التي السياسية والتوجيهات رشاداتباإل

 العالمية؛ المناخ تغير مفاوضات في واحد بصوت التحدث في استمرأن و الشاملة األفريقية الوحدة
 مبادئ مع تمشيا باريس يةواتفاق لالتفاقية، الكامل بالتنفيذ فريقياأل االلتزام مما سلط الضو  على

 منها؛ كل وقدرات المتباينة ولكن المشتركة المسؤوليات

 المتحدة األمم لجنةو ؛والبنك األفريقي للتنمية ،للنيباد والتنسيق لتخطيطا وكالةو ،مفوضيةال يهنئ .5
 فريقياأل برلمانال مع وبالشراكة الجابون هوريةوجم ليسوتو مملكة مع بالتعاون ألفريقيا االقتصادية

 لمؤتمر 24الـ الدورةخالل  أفريقيا يوم فعاليات لتنظيم المخاطرلمواجهة  األفريقيةة قدرالو
: المساهمات المحددة وطنيا محور": موضوع حول 2117 ديسمبر 3 في المنعقدة األطراف

 " .3602أجندة  لدعمطنيا المساهمات المحددة و تنفيذفي  أسرع بخطى قدما المضي

/ومؤتمر األطراف األطراف لمؤتمر والعشرين الرابع األطراف مؤتمر استضافة على بولندا يهنئ  .6
 كاتويتسي حزمة واعتماد بنجاح كيوتو بروتوكول في األطراف اجتماع بوصفهالرابع عشر العامل 

 مؤتمر األطرافالخامس والعشرين/ األطراف مؤتمر استضافة شيلي بعرض ويرحب لمناخ؛ل
الخامس عشر العامل بوصفة اجتماع األطراف في بروتوكول كيوتو/ومؤتمر األطراف الثاني 

 ؛2112 ديسمبر فيالعامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاقية باريس وذلك 

 نحو للمفاوضات األخيرة األيام تسهيل في شاركو الذين األفريقيين الوزرا  والتزام بجهود يقر .2
 التحضير في ،المجموعة األفريقية للمفاوضين وجهود المنجز العملاقف األفريقية والمو تعزيز

تأمين األولويات األفريقية في و مؤتمر األطراف الرابع والعشرين نتائج إلى أدت التي والمفاوضات
 المفاوضات؛ في

 تغيرفي  المتمثل العالمي للتحدي لتصديفي ا األطراف متعدد نهج على ضرورة اتباع مجددا ؤكدي .2
 بتنفيذ أفريقيا التزام مجددا ويؤكد المناخ، تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية خالل من المناخ

التي هي معرضة بشكل  األفريقية لبلدانالعليا ل مصالحال يخدم بما باريس، يةواتفاق كيوتو بروتوكول
 الفضا  األفريقية البلدان منح مانض مع الظاهرة، هذه بتأثيرات بالفعل وعانت ،المناخ تغيرل خاص

  المستدامة؛ التنمية لتحقيق الزمال سياسيال
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 األفريقية، للبلدان الخاصة واالحتياجات بالظروف االعتراف على باريس يةاتفاق في األطراف حثي .2
 القادمة الرئاسة عوديو األطراف، مؤتمر اعتمدها التي والسابقة الصلة ذات راتاالقر مع تمشيا

 لمؤتمر والعشرين الخامسة الدورة توصل بهدف المشاورات،إلى مواصلة  األطراف لمؤتمر
 هذا في قرار إلى 2112ديسمبر  13إلى  2المقرر عقدها في سانتياجو، شيلي، من  األطراف

 المسألة؛ هذه متابعة االستمرار في المجموعة األفريقية للمفاوضين من طلبيو الصدد،

 هدف تحقيق أجل منالخاص بالمناخ  التمويلتعبئة  تعزيز واصلةم على المتقدمة البلدان يحث .11
 أمريكي دوالر مليار 111 لتحقيق والعامة الخاصة الصناديق خالل من 2121 لعام التمويل
 ومواصلة النامية، للبلدان القطرية الملكية وتعزيز النامية البلدان احتياجات على تأسيسا سنويا،
 سنوياأمريكي  دوالر مليار 111 انطالقا من به التنبؤ يمكن الذي المستدام التمويلتوفير  تعزيز

 ؛كحد أدنى

 المتعلقة ومشاريعها إجرا اتها لتنفيذ األفريقية البلدان دعم في األخضر المناخ صندوق بدور يرحب .11
 ويشيداإلصالح المستقلة  آللية بينما يعرب عن القلق إزا  أوجه القصور في بعض تعهدات بالمناخ،

ل الذي أنجزه أعضا  مجلس اإلدارة األفريقيون الذين انتهت واليتهم ومواقفهم في الدفاع عن بالعم
 في مساهماتها زيادة على المتقدمة البلدان يحّث ،الصدد هذا وفيمصالح أفريقيا في المجلس، 

 عكست ة التوقيتمناسبو وطموحة ناجحة أولية تجديد عملية لضمانالمناخ األخضر  صندوق
 ؛معا والتكيف التخفيف في مجالي المناخ تغير مع بالتعامل االلتزام

أهمية التوصل إلى نتائج طموحة للتجديد األولي لموارد صندوق المناخ األخضر بما يبلغ  يبرز .12
ضعف قيمة التمويل المتعهد بها خالل العملية األولى لتعبئة الموارد "آللية اإلصالح المستقلة" مع 

مليارات دوالر أمريكي  5إلى  3المناخ األخضر على توفير من مراعاة قدرة أمانة صندوق 
أهمية ضمان تخصيص حصة كافية من موارد صندوق المناخ  التأكيد علىسنويا، في حين تم 

 األخضر ألفريقيا، وال سيما للتكييف وذلك من خالل صكوك المنح.

 اإلسراع على 25 الـ األطراف ومؤتمر 24الـ األطراف مؤتمر ورؤسا  األطراف أيضًا يحث .13
 في الوارد النحو على ألفريقيا، الخاصة والظروف المحددة االحتياجاتحول  مشاوراتال إجرا ب

 لمؤتمر 22الـ الدورة خالل كما هو كلف به المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية
 األطراف؛

 مسبوق غير انعدام في تسببت قداالحتباس الحراري  من الحالية المستويات أن القلق مع يالحظ .14
 أدى مما األفريقية، المجتمعات فيالمستضعفة  الفقيرة للفئات بالنسبة من خاصةلأل النطاق وواسع
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 اآلثار من وغيرها الصحية، والتحديات الحيوانية، والثروة البشرونزوح  الغذائي، األمن انعدام إلى
 ؛واالقتصادات العيش سبل على السلبية

 تقريره في المناخ بتغير المعني الدولي الحكومي الفريقصدر عن  الذي حذيرالت كذلك يالحظ .15
 يعترف والذي مئوية، درجة 1.5 بمقدار الحرارة درجة ارتفاع على المترتبة اآلثار عن الخاص

 بسرعة تتجاوز أن ويمكن مئوية درجة 1 حرارة درجة بالفعل تجاوزت قد أفريقياأجزا   معظم بأن
 .جذرية إجرا اتخاذ ات غياب في درجة 2

الفريق  به ىأوص الذي النحو على اتسياسجذرية في مجال ال تدابير تنفيذ إلى العالم قادة يدعو .16
 هذه تركز أن طلبيو المناخي، النظام نزاهة لضمان الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

 المجتمع؛ فيالمستضعفة  فئاتال مرونة بنا  على أكبر بشكل السياسات

 وتسهيل ا،والتكنولوجي األموال نقل دعمالمتعلقة ب حكاماأل تعزيزإلى  المتقدمة البلدان يضايدعو أ .12
 ؛وتفضيلي متيسر أساس على تقديمه ينبغي الذي الدعم هذا إلى األفريقية البلدان وصول

بالتعاون مع المبادرة  ،واللجان المعنية بتغير المناخ األفريقية المؤسساتو المفوضية من يطلب .12
 األفريقية البلدان اقتصادات على المناخآثار  توثيقل برامجتنفيذ  في الشروعفريقية للتكيف، األ

 الدول استجابة لتوجيه أخرى تدخالتغيرها من الو مناسبة سياسات واقتراح اإليكولوجية ونظمها
 .لمناخل األفريقية

 القائم العمل وإكمال عالف بشكل اتفاقية باريس تفعيل أجل من سوياأن تعمل  األطراف جميعناشد ي .12
 دعم أجل من باريس لما بعد نتائج مؤتمر األطراف الرابع والعشرين يةبرنامج عمل اتفاق في

 وطنيا؛ المحددة المساهمات تنفيذ فيالبلدان األفريقية  خاصة النامية البلدان

ة لتعزيز البلدان األفريقية على التصديق على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتلاير كوسيل يشجع .21
 الجهود الرامية إلى معالجة تغير المناخ.

 أولويات ودعم بتعزيز يتعلق فيما اجهوده مواصلة من المجموعة األفريقية للمفاوضين يطلب .21
 ذات المنتديات من وغيرها المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية مفاوضات في أفريقيا

للمؤتمر الوزاري  الصلة ذات مقرراتالو الموحد اإلفريقي الموقف وثيقة علىمع التأسيس  الصلة،
 ؛والحكومات األفريقيين المعنية بتغير المناخ الدول رؤسا  لجنةو األفريقي حول البيئة

أصحاب المصلحة األفريقيين والدوليين وخاصة العاملين منهم في المدن والحكومات المحلية  يشجع .22
متحدة مثل موئل األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك المنظمات التابعة لألمم ال

وحسبما هو مناسب، أصحاب المصلحة اآلخرون مثل برنامج المدن والحكومات المحلية المتحدة، 
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على تعزيز دعمهم للبلدان األفريقية إلى أقصى حد ممكن من خالل التنسيق والتعاون مع مفوضية 
لين الدائمين عن طريق اللجنة الفرعية للبيئة ومجموعة المفاوضين االتحاد األفريقي ولجنة الممث

األفريقيين من أجل النجاح في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا على المستوى المحلي طبقا للوائح 
 والنظم الوطنية.

 مثل الصلة ذات والمبادرات المجموعة األفريقية للمفاوضين مع بالتعاون ،المفوضيةمن  طلبي .23
من  دعم، بالمناخالمعنية ب لجانالو المتجددة للطاقة ةفريقياإل مبادرةالو األفريقية للتخفيف رةمبادال

 في األعضا  للدول وطنيا المحددة المساهمات تنفيذ لتنسيق المصلحة وأصحاب المعنيين الشركا 
 ها.عن تقرير وتقديم هاورصد هاودعم األفريقي االتحاد

 المناخالمعنية ب لجانالو ن مع المجموعة األفريقية للمفاوضينبالتعاو المفوضية منأيضًا  يطلب .24
 أن تواصل جهودها ودعمها المتجددة للطاقة ةفريقياإل مبادرةالو األفريقية للتخفيف مبادرةوال

 لتكيفا أفريقيا في مجال جهود، عرض تسهلأن و 25الـ األطراف لمؤتمر ةفريقياأل اتتحضيرلل
 .تغير المناخ من للتخفيف الحالية جهودالو المناخ تغير آثار مع

 المناخ تغير حول فريقياأل قمةال مؤتمر تنظيم على األفريقية الوكاالت مع بالتعاون المفوضية حثي .25
 في حاسمًا عاماًل 2121 عاميعتبر  حيث ،26الـ مؤتمر األطراف انعقاد قبل 2121 عام في

 .المناخ لتغير العالمي التقويم

 ؛العادل واالنتقال لتضامنل ياسسيلي إعالن إلى يرويش القادة بمشاركة يرحب .26

 وخاصة ،اإلنمائيين والشركا  األفريقية المؤسسات مختلف تقدمه الذي الدعم التقدير مع الحظي .22
 االتحاد للبيئة، المتحدة األمم برنامج اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج لتنمية،لاألفريقي  البنك

 امشاركتهم لتعزيزمفوضية االتحاد األفريقي و فريقية للمفاوضين، للمجموعة األألمانيا األوروبي،
  الصلة؛ ذات األخرى والعمليات المفاوضات في

والحكومات األفريقيين المعنية  الدول رؤسا  لجنةل  اتإجرا قواعد وضع المفوضية من يطلب .22
 .المستوى رفيعة اللجنة هذه عملياتفعالية  تعزيزبغية  بتغير المناخ

 تنفيذ في المستويات جميع على للمفاوضين األفريقية والمجموعة مفوضيةال دعم لشركا ا من يطلب .22
 .قررمال هذا

.
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 مقرر
 ،بشأن إصالح مجلس األمن لألمم المتحدة

 /AUAssembly(XXXII)13/ الوثيقة

 إن المؤتمر:

 لألمم ناألم مجلس إلصالح والحكومات الدول للجنة العشرة لرؤسا  العشرين بالتقرير علمًا يحيط .1
 المتحدة؛

 وعلى الحالي، الجغرافي السياسي الواقع مع لتتوافق المتحدة األمم إصالح الحاجة إلى يؤكد مجددا .2
وتمثيلها تمثيال  فئة الدول دائمة العضوية في أفريقيا تمثيل عدم معالجة إلى الحاجة الخصوص، وجه

 . لمتحدةا لألمم األمن دائمة العضوية في مجلس الدول غير فئة في ناقصا

 الموحد األفريقي الموقف والدفاع عن الدعوة في العشرة لجنة أحرزته الذي بالتقدم يقر مع التقدير .3
 لألمم األمن مجلس إصالح بشأن 2115 لعام سرت وإعالن إزولويني توافق في الوارد النحو على

 المتحدة؛

 مجلس إصالح بشأن وحدالم األفريقي الموقف لمشروعية المتزايد بالقبول الصدد هذا في يرحب .4
 في عليه متفق هو الموحد كما األفريقي للموقف الكاملة باإلجازة خصوصا المتحدة؛ لألمم األمن

 جميع من األعضا  والدول المصالح مجموعات من عدد قبل من سرت وإعالن إزولويني إجماع
 ؛2112 عام في المتحدة األمم في الدولية الحكومية المفاوضات خالل المناطق

 الموحد؛ األفريقي للموقف المجموعة الكاريبية وحكومات دول رؤسا  بتأييد التقدير كذلك مع يرحب .5

 وإعالن إزولويني توافق في عليه المتفق الموحد األفريقي بالموقف الراسخ التزامه جديد من يؤكد .6
األمن لألمم  مجلس في تمثيال كامال أفريقيا لتمثيل للتطبيق القابل الوحيد الخيار باعتباره سرت

 المتحدة؛

 :يعني المتحدة لألمم األمن مجلس في ألفريقيا الكامل التمثيل على أنيؤكد مجددا  .2

 في بما الدائمة العضوية وامتيازات صالحيات بكافة يتمتعان دائمين (2مقعدين ) عن يقل ال ما  (1)
 النقض؛ حق ذلك
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 دائمة؛ غير مقاعد( 5) خمسة  (2)

 لألمم األمن مجلس في لالنتخاب ممثليه اختيار في بالحق هلنفس األفريقي يحتفظ االتحاد أن  (3)
 .عنه وبالنيابة باسمه للعمل المتحدة

 يطلب  .2

 األعضا  مع ذلك في بما السياسية، المستويات أعلى على التواصل أن تواصل لجنة العشرة  (1)
 إصالح مجلس بشأن الموحد األفريقي الموقف دفع بهدف األمن، مجلس في الدائمين الخمسة

 المتحدة؛ لألمم ألمنا

 المصلحة وأصحاب اإلقليمية المجموعات مع مشاركتها تكثيف أيضا العشرة أن تواصل لجنة  (2)
 مجلس إصالح بشأن الموحد األفريقي دفع الموقف في المحرز التقدم على البنا  بغية اآلخرين

 ماعاتهااجت عقد مواصلة على العشرة لجنة يشجع الخصوص، هذا وفي المتحدة؛ لألمم األمن
 األفريقي؛ االتحاد قمة هوامش خارج المستوى رفيعة

 افتتاح لدى الوطنية، بياناتها تعكس في أن اإلفريقي االتحاد في األعضا  الدول ينبغي لجميع  (3)
 الخطاب الموحد ،2112 سبتمبر في المتحدة لألمم العامة للجمعية والسبعين الرابعة الدورة

 لمجلس شامل إصالح إجرا  إلى الدعوة تكرر وأن وحد،الم األفريقي لدفع الموقف الموجز
 .المتحدة لألمم األمن

 المتحدة لألمم األمن مجلس إصالح مسألة إدراج األفريقي االتحاد في األعضا  ينبغي للدول  (4)
 وجه وعلى األفريقيين، غير شركائها التزاماتها مع في الخارجية سياستها أولويات ضمن

في تحمله دون  األفريقية القارة تستمر الذي التاريخي الظلم تصحيح إلى الحاجة الخصوص،
 .إبطا 

في  إصالح مجلس األمن لألمم المتحدةينبغي لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي أن يدرج بند:   (5)
 من الدورة القادمة لمؤتمر االتحاد األفريقي؛ المغلق-جدول أعمال الجز  المغلق

 الجوانب المتعلقة بعملية جميع في وتضامنها أفريقيا وحدة ة علىبالمحافظ الراسخ االلتزاميؤكد مجدا  .2
الحكومية المشتركة  المفاوضات في إطار المشاركة ذلك في بما المتحدة، لألمم األمن مجلس إصالح
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المتعلقة  الجوانب جميع في الهدف وحدة في واحد بصوت متناغم بشكل التحدث مواصلةو وخارجها،
 اإلصالح؛ بعملية

 األخرى األعضا  الدول مع اتصاالتها لجنة العشرة تواصل أنيؤكد مجددا كذلك  الصدد، هذا وفي .11
 حول آخر منتظمة إحاطات تقديم خالل من أبابا وأديس نيويورك في األفريقي االتحاد في

 لألمم األمن مجلس إصالح بشأن الدولية الحكومية بالمفاوضات المتعلقة في المسائل المستجدات
 أنشطة لجنة العشرة؛ ذلك في بما المتحدة،

 في األفريقي االتحاد في األعضا  سحب الدولبحث مسألة على ضرورة  يؤكد مجددا أيضا .11
من أجل  األخرى، المصالح جماعات جميع من العضوية هذه مزدوجة بعضوية تتمتع التي نيويورك

 سرت؛ وإعالن إزولويني توافق في الوارد النحو على الموحد األفريقي الموقف توطيد أركان

 في استراتيجيا بندا الدولي األمن مجلس إصالح بشأن الموحد األفريقي الموقف يكون أن يقرر .12
 تسهيل في االستمرار المفوضية من يطلبوفي هذا الخصوص،  المؤتمر، أعمال وخطة عمل جدول
 العشرة؛ لجنة عمل

 إصالح بشأن أهدافها أفريقيا قالـعشرة إلى أن تحق تظل هذه المسألة قيد نظر لجنة أن أيضًا يقرر .13
 .المتحدة لألمم األمن مجلس

. 
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 مقرر
 عن المالريابشأن التقرير المرحلي 

  /14/AUAssembly (XXXII)الوثيقة 

 

 :إن المؤتمر

 الواردة فيه،  توصياتوال بالتقرير المرحلي لالتحاد األفريقي عن المالريا""قر ي .1

من التزام سياسي رفيع المستوي، وملكية وطنية وتضامن  بما يتحلى به القادة األفريقيون أيضا يقر .2
 عالمي؛

الدورة العادية  عن الصادر, Assembly/AU/Dec.619 (XXVII) المقرر على من جديديؤكد  .3
 موارد تجديد الذي قدم الدعم 2116في يوليو  المنعقدة في كيجالي، رواندا السابعة والعشرين

 ؛والمالريا لوالس اإليدز لمكافحة العالمي الصندوق

 إلى األعضا  الدول ويدعو ،المالريا على القضا إحراز تقدم في  من تباطؤ القلق عن يعرب .4
 ؛2131 بحلولللقضا  عليها  ةالالزم المحلية الموارد زيادة

 االتحاد مفوضية من يطلبو" بي بدأالخلو من المالريا ت" حملة أطلقت التي األعضا  بالدول يشيد .5
 دعم مواصلةتحالف القادة األفريقيين للمالريا و من أجل القضا  على المالريا والشراكة األفريقي،

 ؛والتقييم للرصد إطار وضع ذلك في بما عمليات التطبيق والتنفيذ،

 االقتصادية والمجموعات ،األفريقي االتحاد مفوضية من بدعم األعضا ، الدول من يطلب .6
، والشركا  وتحالف القادة األفريقيين للمالريا يا،المالر من أجل القضا  على شراكةالو اإلقليمية،

 االلتزام لحفز صناديق مكافحة المالرياو المالريا لقضا  علىل وطنيةالمجالس ال إنشا التعجيل ب
 ؛والخاص العام القطاعين من المحلية االستثمارات وزيادة السياسي

 عليها والقضا  المالريا فحةلمكا الوطنية ألدا ا بطاقاتاستيعاب و استخدام زيادة على يشجع .2
 والمسا لة؛ لحفز العمل األفريقي االتحاد في األعضا  الدول قبل من وتدابير التعقب

والشراكة من أجل القضا  على  األفريقي االتحاد مفوضية من بدعم ،األعضا  الدول من يطلب .2
 مواد توافر وضمان نيةتمكي بيئة تهيئة ،والشركا  ، وتحالف القادة األفريقيين للمالرياالمالريا
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الموا مة التنظيمة ودعم  خالل من قادمال الجيل من مأمونةالو فعالةوال ميسورة التكلفة، المالريا
 التوسع؛ وقابلية توافرال لزيادة المبتكرة المبادرات ذلك في بما المحلي، اإلنتاج

 في الواردة ألحكاما استخدام في الحق من إلى أبعد مدى، ،االستفادة األعضا  الدول من يطلب .2
، واإلعالنات بالتجارة المتصلة الفكرية الملكية حقوق جوانب بشأن العالمية التجارة منظمة يةاتفاق

 األدوية؛ على الجميع حصول لتشجيعوالمواد الالحقة 

 التقدم عن المؤتمر إلى سنوي تقرير رئيس تحالف القادة األفريقيين للمالريا تقديم من يطلب .11
 .أفريقيا في المالريا فحةمكا في المحرز
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  مقرر

 ،أفريقيا في العنيف اإلرهاب والتطرف مكافحة التقرير عن بشأن

 /AUAssembly(XXXII)17/الوثيقة 

 إن المؤتمر:

 ؛أفريقيا في العنيف والتطرف اإلرهاب مكافحةعن  بوتفليقة العزيز عبد السيد فخامة بتقرير يرحب .0

 بين الروابط وتزايد أفريقيا في العنيف والتطرف اإلرهاب آفة تفاقممن  الشديد قلقه عن يعرب  .9
 وغسل والبشر، بالمخدرات االتجار سيما ال الوطنية،العابرة للحدود  المنظمة والجريمة اإلرهاب
 وتوطيد تعزيزعلى  الوضع هذا يشكله الذي والتهديد باألسلحة، المشروع غير واالتجار األموال،

 مع شيًااتم ،9191 عام أفريقيا بحلول فيبنادق ال إسكات هدف قوتحقي القارة في واألمن السلم
 ؛األفريقي التحادل 9103 أجندة

عن مرتكبها ومكان  النظر بغض القارة في المرتكبة اإلرهاب أعمال لجميع إدانته القوية يجد د .3
 اإلرهاب؛ وضحايا المتضررة البلدان مع الكامل تضامنال عن يعب روا منه والغرض ارتكابها

 يمكن العنيف اللذين ال والتطرف آفة اإلرهاب من أفريقيا على تخليص يعيد التأكيد على تصميمه .4
 دين بأي اإلرهاب ربط ينبغي وال يمكن ال أنه إلى مشيرا الظروف، من ظرف أي تحت تبريرهما

 جماعة؛ أو حضارة أو جنسية أو

 اإلرهاب ةآف لمكافحة والتشغيلية التشريعية قدراتها وتعزيزبنا   على األعضا  وللدبايشيد  .5
 األعضا  للدول الدعم تقدم التي األفريقي االتحاد وآليات مؤسساتب ويشيد أيضا العنيف والتطرف

 االتحاد وآلية باإلرهابالخاصة  والبحوث للدراسات األفريقي المركز ذلك في بما الصدد، هذا في
 ؛في أفريقيا واألمن االستخبارات أجهزة ولجنة الشرطة مجال في للتعاون ريقياألف

 في بما العنيف، والتطرف اإلرهاب انتشار إلى المؤدية الظروف جميع معالجة ضرورة على يشدد .0
 القانون ُتحلِّ واالفتقار إلى سيادة لم الطويلة األمد التينزاعات وال اإلقصا  السياسي ذلك

 ، معيؤكدو الحكم وسو  واالقتصادي االجتماعي والتهميش والتمييز اإلنسان حقوق وانتهاكات
 هذا من هذه الظروف عذرا أو مبررا لألعمال اإلرهابية. وفيأي على أنه ال يمكن أن يكون  ذلك،

 الطريق خارطة في المبينة الجوانب لجميع الكامل التنفيذ إلى على الحاجة التأكيد يعيد الصدد،
 أفريقيا؛ البنادق في إلسكات العملية بشأن الخطوات األفريقي حادالتل الرئيسية

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%BA%D8%B6
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%BA%D8%B6
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%87%D8%A7+%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86+%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AB%D9%87%D8%A7+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%87%D8%A7+%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86+%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AB%D9%87%D8%A7+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%87%D8%A7+%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86+%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AB%D9%87%D8%A7+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6
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 العمل دعائم حول للمذكرة دعمه عن يعربو بوتفليقة العزيز فخامة السيد عبد بعمل يشيد .1
قائد بصفته  بنفسه االعنيف، التي قدمه والتطرف اإلرهاب لمكافحة آفة األفريقي لالتحاد المشترك

 اإلرهاب لمنع األفريقي االتحاد عمل خطة تحديثعملية إرشاد من أجل توجيه وهذه المسألة 
 الثانية العادية الدورة الصادر عن EX.CL/Dec.13 (II) المقرر بموجب المعتمدة ومكافحته،

 نجامينا؛ في 9113 مارس في المنعقدة التنفيذي للمجلس

 قائد مسألة بصفته ة،بوتفليق العزيز عبد مواصلة تقديم الدعم لفخامة السيد المفوضية من يطلب .2
 األعضا  الدول بين المشاورات تسهيل ذلك في بما إفريقيا، في العنيف والتطرف اإلرهاب مكافحة

 األفريقي التحادوزاري ل مؤتمرإلى  هاوتقديم األفريقي االتحاد عمل خطة تحديثمن أجل 
 لبحثها؛ 9191 فبراير في إلجازتها تمهيدا لرفعها إلى المؤتمر

لمنع  اإلفريقي الخاص االتحاد لصندوق مواردالللتبرع ب األعضا  الدول لجميع ندا ه يجد د .2
مع مقرر المؤتمر  تمشيًا أفريقيا في العنيف والتطرف ومكافحة اإلرهاب

[Assembly/AU/Dec.614 (XXVII)] في المنعقدة والعشرين دورته العادية السابعة الصادر عن 
 .9100 يوليو في رواندا، الي،جكي
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 ،في أفريقيا نها  زواج األطفالإلاالتحاد اإلفريقي حملة بشأن 

 /AUAssembly(XXXII) 24/الوثيقة 

 
 :إن المؤتمر

وقائد مسألة  رئيس جمهورية زامبيافخامة السيد ادجار تشجوا لونجو بتقرير مع التقدير  علمًا يحيط .1
والتوصيات في أفريقيا اج األطفال نها  زوإلاألفريقي  االتحادوحملة مكافحة الزواج المبكر للشابات 

 انها  زواج األطفال في أفريقيا.قائد مسألة  تغيير العنوان المذكور أعاله إلى ويقرر الواردة فيه؛
وكذلك  ،حملة االتحاد األفريقي إلنها  زواج األطفالقامت وطنيًا بإطالق الدول األعضا  التي ب يشيد .2

إنها  زواج  الرامية إلىراتيجيات وخطط العمل الوطنية االستبتقدير تكاليف اآلن  قامتتلك التي 
 ؛إلى المبادرة بذلك إطالق الحملة وتنفيذهااألخرى التي لم تقم بالدول األعضا   ويدعو ،األطفال

الشخصي والفرص المستقبلية، وصحة  التطوربأن زواج األطفال مسألة معقدة تؤثر سلبًا على  يقر .3
 ب على ذلك من آثار ضارة على األطفال والنسا  واألسرهم، مع ما يترتيتاألطفال ورفاه

 وتؤثر على التنمية المستدامة للدولة؛ ،لمجتمعات المحليةوا
، زأساسية، ال سيما الحق في عدم التميي يةإنسان احقوق ذكورا أو إناثا،جميع األطفال، لبأن  أيضًا يقر .4

ة االستفادة من الفرص المتاحة لتسخير حري البقا ، النمو، التعليم، الصحة والرعاية االجتماعية،
 لهذه الحقوق؛ اخطير اانتهاك يعتبرزواج األطفال وأن إمكاناتهم، 

تنفيذ الموقف اإلفريقي الموحد إلنها  زواج األطفال في إفريقيا والتوصيات بتزام لاال يؤكد مجدًدا .5
 2115في نوفمبر  ،امبياز ،عقدت في لوساكاانالتي  اتالصادرة عن القمة األولى للفتيات األفريقي

 ،حول إنها  زواج األطفال في أكرا اتوجميع التوصيات الصادرة عن القمة الثانية للفتيات األفريقي
 ؛2112في نوفمبر  ،غانا

الوطنية  األجندات في صدارةالكفاح من أجل إنها  زواج األطفال في أفريقيا،  بإبقا  االلتزام يجدد .6
االتحاد  مؤتمرعن المسا لة عن النتائج واألهداف إلى  ع تقريررفواإلقليمية والقارية؛ وضمان 

 األفريقي سنويا؛
 التام التقيداتخاذ إجرا ات ملموسة إلنها  زواج األطفال بجميع أشكاله ومظاهره، مع بيتعهد أيضا  .2

 ( من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته؛2) 21بالمادة 
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من خالل قناة اإلبالغ  محرز في إنها  زواج األطفال في أفريقياشامل عن التقدم التقرير تقديم  يطلب .2
 ألجهزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي. 
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 القاري في الخرطوم  يمركز التشغيلالبشأن إنشا  
 مكافحة الهجرة غير النظاميةل

 
 إن المؤتمر:

 الخامسة والعشرين العاديةالدورة عن الصادر  Assembly/AU/Decl.6 (XXV)إعالنه  يستحضر  .1
في مبادرة الهجرة الذي يجيز  2115في يونيو  رج، جنوب أفريقيايللمؤتمر المنعقدة في جوهانسب

 القارة، والسيما مكافحة االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين؛
مكافحة الهجرة غير لالقاري في السودان  يمركز التشغيلالمقترح المجلس التنفيذي بشأن إنشا   يجيز .2

في  االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين مع تركيز خاصمية كمكتب فني متخصص لالتحاد النظا
 القارة؛

النظام األساسي والهيكل واآلثار المالية المترتبة على وتقديم إعداد التعجيل بمن المفوضية  يطلب .3
السياسة  أجهزة صنعإلى مكافحة الهجرة غير النظامية لالقاري في السودان  يمركز التشغيلالإنشا  

 .للبحثذات الصلة لالتحاد 
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 خيارات: النزاعات بعد فترة ما في والتنمية اإلعمار إلعادة األفريقي االتحاد وتفعيل سياسة تنشيط بشأن

 الجذرية مستدامة من أجل معالجة األسباب يف لحلوليتك وتدابير سياسة عملية
 أفريقيا في القسري النزوح لتحد يات

 

 إن المؤتمر:

 عادةإل اإلفريقي االتحاد سياسة وتفعيلتنشيط  عملية إطالق العربية مصر جمهوريةمقترح ب يديش .0
 بشأن المتطور الدولي الخطاب مع اموا متهو والتنمية النزاعات بعد فترة ما في والتنمية اإلعمار

 ؛أفريقيا فينزاعات  من الخارجة للبلدان الفعلية واالحتياجات والحفاظ عليه السالم بنا 

 األفريقي االتحادعلى مستوى  أساسية مناقشات إطالق العربية مصر جمهورية بمقترح أيضا يشيد  .9
 بشأنوحد م أفريقي موقف صياغة أجل مناآلليات اإلقليمية /اإلقليمية االقتصادية المجموعات ومع
 لبنا  لمتحدةا األمم لمنظومة المقبلة االستعراض عملية إطار فيتقديمه ل يهعل والحفاظ السالم بنا 

 ؛9191 عام في السالم

 القاهرة في العربية مصر جمهورية حكومة استضافتها التي العمل لورشة تقديره عن بالغ يعرب .3
 في والتنمية اإلعمار االتحاد األفريقي إلعادة سياسة حول "تفعيل 9102 أكتوبر 00و 05 يومي

 ورشة توصيات على يوافقو" لمسار المستقب رسم: الساحل منطقة فترة ما بعد النزاعات في
 المذكورة؛ العمل

الصادر عن الدورة العادية الحادية  (Assembly/AU/Dec.710 (XXXI)) مقرره يستحضر .4
التحاد اركز م استضافة العربية مصر جمهورية عرض قبولبشأن  9102والثالثين في يوليو 

التعجيل بتفعيل  المفوضية من لبيطو والتنمية في فترة ما بعد النزاعات األفريقي إلعادة اإلعمار
إعادة اإلعمار والتنمية في  ألنشطة األفريقية الملكية لتعزيز قاري كمنبر 9102 عام في المركز

 فترة ما بعد النزاعات؛

للمضي قدما بهذه  العربية مصر جمهورية مع وثيق بشكل تعمل أن المفوضية من يطلب .5
 العادية الدورة إلى الصدد هذا في المحرز التقدم نع تقريرا تقدم وأن أعاله المذكورة المقترحات

 ؛9102 في يوليو ،النيجر نيامي، في المقرر عقدها التنفيذي للمجلس والثالثين الخامسة
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 تحدياتلل الجذرية ألسبابلمعالجة ا تكيف وتدابير عملية ةسياس خيارات إلى الحاجة على يشدد .0
 حلول إلى التوصل بهدفين أمور أخرى وذلك من ب أفريقيا في القسرينزوح لل األمد طويلةال

 ؛فعالة مستدامة

 وتفعيل تنشيط بقيادة مسألة، العربية مصر جمهورية رئيس السيسي، الفتاح عبد فخامة السيد يكّلف .1
 في فترة ما بعد النزعات. والتنمية اإلعمار عادةإل فريقياأل االتحاد سياسة
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 المغربية المملكة في هجرةلل األفريقي المرصدمتابعة إنشا   بشأن

 

 ؤتمر:إن الم
 والثالثين الحادية الدورة العاديةعن  الصادر Assembly/AU/Dec.695 (XXXII) بالمقرر رذك  ي .0

 في اإلفريقي للهجرة المرصد إنشا  حول ؛9102يوليو  نواكشوط، موريتانيا، في المنعقدة في
 ؛المغربية المملكة

مشترك ال الحكومي المؤتمر استضافة في المركزي دورها على المغربية المملكة حكومة يهنئ .9
 ديسمبر 00 و 01 يوميمنظمة والشرعية وال اآلمنة الهجرة بشأن العالمي الميثاق اعتمد الذي

 بشأن مراكش ميثاق تنفيذفي  لهجرةل األفريقي مرصدال به قومسي الذي الهام والدور 9102
 الهجرة؛

 األفريقي المرصد تفعيل أجل من المغربية والمملكة مفوضيةال بذلتها التي بالجهود علمًا يحيط .3
 ؛للهجرة

 المملكة بين المقر اتفاق على مراكش، في 9102 ديسمبر 01 في لتوقيع،عن ارتياحه ل يعرب .4
 للهجرة؛ األفريقي المرصد تفعيل بشأن مفوضيةالو المغربية

 يةالتفاق وفقًا المرصد قرم استضافة عرضها على المغربية المملكة لحكومة امتنانه عن يعرب .5
 المقر؛

 دعمفي  ،من بين أمور أخرى للهجرة، األفريقي المرصد به يضطلعس الذي الهام الدور يبرز .0
 من وتقاسمها وتحليلها وتبادلها البيانات جمع خالل من الهجرة، بشأنالمتَّخذة  القارية المبادرات

 ؛الهجرة لتحديات بفعالية التصدي أجل

 المرصدتدعيم ل الالزم والمالي الفني الدعم تقديم إلىاإلنمائيين  والشركا  ا األعض الدول يدعو .1
 وبرامجه؛ للهجرة األفريقي

والمالية وكذلك النظام  الهيكليةالصكوك القانونية وإعداد  في اإلسراع المفوضية من يطلب .2
ذات  سياسةالتبحثه وتعتمده أجهزة صنع ل للهجرة األفريقي المرصد تفعيلاألساسي المتعلقة ب

 ؛9191 فبراير بحلول األفريقي لالتحاداالختصاص 

للهجرة ألجهزة صنع السياسة  األفريقي المرصد تفعيل عن تقرير قديمأيضا ت المفوضية من يطلب .2
 .9191 فبراير في للمؤتمر العادية الدورة خالل

- 
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 السلم واألمن والتنمية لتعزيزكوسيلة  الديونمشروع إلغا  بشأن 
 الصوماليين للنازحين لول الدائمةوالح

 

 :المؤتمرإن 

 .بالتقرير يحيط علما .0

من خالل  ،ومصلحة االتحاد ،الدور الحاسم الذي يضطلع به االتحاد األفريقي عن إدراكه يعرب .2
صومال سلمية ومستقرة ومكتفية ذاتيا من لرؤية ل من خالل ،بعثة االتحاد األفريقي في الصومال

 .الناحية المالية

 ،النزاعلدى عودتها من عقود من  ،بأنه يتعين على جمهورية الصومال االتحادية فيعتر .3
المتمثلة في إعادة البنا  والتنمية من أجل إرسا  أسس السالم  الجسيمةاالضطالع بالمهمة 

 .وبالتالي تهيئة الظروف المواتية لالستثمار وخلق فرص العمل ،واالستقرار الدائمين

داخليًا في  والنازحين"عام الالجئين والعائدين  ،2109اإلفريقي لعام  االتحاد موضوعل إدراكا .0
إلى المساعدة المالية  كبيرتحتاج الصومال بشكل  ،للنزوح القسريأفريقيا: نحو حلول دائمة 

 .دائمة للنازحين الصوماليين حلولمن المجتمع الدولي لتوفير  والفنية

الحثيثة في االنتعاش االقتصادي واالجتماعي من  بحكومة الصومال االتحادية على جهودها يشيد  .5
 .وبرنامج التنمية الوطني التاسع القادم خالل خطتها اإلنمائية الوطنية الثامنة

لديها موارد  الفرعية لصومال االتحادية والمستويات الحكومية الوطنيةاحكومة  يعترف بأن .6
صادي والحد من الفقر الالزمين لتحفيز االنتعاش االقت ،محلية وخارجية على السوا  ،هزيلة

 .للسماح للصومال باالنتقال إلى بلد يسوده السالم الدائم والتنمية

 ،في الصومال أدت إلى تراكم المتأخرات المستحقة للدائنين الخارجيينالنزاع سنوات  يالحظ أن  .7
الحصول مما يحد من قدرة الصومال على  ،بما في ذلك الدائنين الثنائيين والمتعددي األطراف

 .والتنمية اإلعمار إعادة على موارد خارجية من أجل
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الصومال من بين آخر البلدان المؤهلة المتبقية التي ال تزال تستفيد من مبادرة تخفيف  أن يدرك .3
عب  الديون عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وهو إطار متفق عليه دوليا لتوفير تخفيف شامل 

 .لمبادرةلالدخل المؤهلة  للديون للبلدان المنخفضة

وبالتالي إطالق  ،المالية مع الدائنين الخارجيين اتطبيع عالقاته إلى الصومال درك حاجةي  .9
بما في ذلك  ،الموارد المالية الالزمة لتحقيق االستقرار والتعمير والتنمية والحد من الفقر في البلد

 النازحين.توفير حلول دائمة للصوماليين 

التزام الحكومة الصومالية بحل مشكلة ديونها الخارجية من خالل إقامة إدارة  ارتياحبيالحظ  .01
بما في ذلك برنامج  ،اقتصادية ومالية جيدة وعن طريق تنفيذ اإلصالحات التي تشتد إليها الحاجة

 .2109الرصد الثالث لموظفي صندوق النقد الدولي في الصومال الذي ينتهي في منتصف عام 

ا إلى تطبيع مم وتضامنه المستمر مع الشعب الصومالي وحكومته في سعيهدعمه التا يعرب عن .00
 .العالقات المالية مع الدائنين الخارجيين وإلغا  الديون بالكامل

التي تعهدت بتقديم الدعم  لصومال، وخاصة المؤسسات المالية الدوليةلالخارجيين  يحث الدائنين .02
عدًدا من الدول األعضا  في االتحاد بأن  دراكمع اإلالوفا  بوعدها، على المالي إلى الصومال 

 .األفريقي من بين الدائنين الخارجيين للصومال

 أن عدد الدول األعضا  في االتحاد األفريقي هي من بين الدائمين الخارجيين للصومال.نعي  .03

ن ديوالتام لللغا  اإلإلى الدول األعضا  في االتحاد األفريقي الدائنة للصومال حاليا يدعو   .00
 بتسهيل تقوم المفوضيةيطلب بأن  األفريقي.روح التضامن في  التام الصومالالمستحقة على 

 الدعم تقديمة رالمناقشات حول الغا  الديون بين الصومال والدول األعضا  الدائنة ويدعو األخي
 .االقتصادي االضافي للصومال

ديون الصومال بالكامل كوسيلة  الدائنين الخارجيين للصومال إلى إلغا  التزامات أيضًا يدعو  .05
إلى السالم والتنمية النزاع انتقاله من  تعوقي قد تلتخفيف عب  خدمة الديون في المستقبل ال

.المستدامة
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 مقرر 
 توثيق التاريخ األفريقي  –بشأن مشروع الموسوعة األفريقية 

 القسري النزوحنحو إيجاد حلول دائمة للتحديات األفريقية بما في ذلك 

 المؤتمر:إن 

 الصادر عن الدورة العادية الثانية والعشرين Assembly/AU/Dec.500 (XXII) إلى المقرريشير  .1
 بشأن اعتماد مشروع الموسوعة األفريقية؛ 2114في يناير  المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا

شروع الذي اضطلعت به جمهورية غانا والمفوضية حول التقدم المحرز في إحيا  مبالعمل يشيد  .0
 الموسوعة األفريقية؛

 ؛الرائدةكأحد مشاريعها  الموسوعة األفريقية مشروع من المفوضية اعتماديطلب  .3

، والمفوضية والمؤسسات األفريقية في القارة والمهجر إلى دعم العمل الدول األعضا يدعو  .4
 مشروع الموسوعة األفريقية؛الخاص ب

للموسوعة األفريقية، وتحديد إمكانية جعلها  لألمانة الحالية تقييم من المفوضية إجرا يطلب  .5
 مؤسسة أفريقية.
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 بشأن تمويل االتحاد

 

 :إن المؤتمر

 6عقد في منوزرا  المالية الل لجنة الخمسة عشرالواردة في تقرير اجتماع توصيات الب يحيط علما  .1
 :ا، إثيوبياديس أبابفي أ 2112فبراير 

الصادر عن الدورة العادية السابعة  Assembly/AU/Dec.605 (XXVII) مقرر المؤتمريستحضر   .2
 :الذي قرر 2116 المنعقدة في كيجالي، رواندا في يوليو والعشرين

على جميع السلع المستوردة المؤهلة في القارة لتمويل  %1.2استحداث وتنفيذ ضريبة بنسبة  (1)
يقي اعتبارًا من عام وعمليات دعم السالم لالتحاد األفر يةامجنوالبر يةالتشغيل ينميزانيتال

 ؛2112

(، ثم 5عشر[ دول أعضا  تمثل األقاليم الخمسة )لمالية ]الوزرا   ة مننكوإنشا  لجنة م (2)
 .توسيعها إلى خمس عشرة ]ثالث لكل إقليم[ للمشاركة في إعداد الميزانية السنوية

عادية الدورة ال عنالصادر   Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII) المؤتمر مقرر يستحضر أيضا  .3
والذي أعاد التأكيد على ضرورة  2112يناير في  المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا الثامنة والعشرين

تنفيذا كامال وبدون أي  Assembly/AU/Dec.605 (XXVII))تنفيذ مقرر كيجالي بشأن تمويل االتحاد 
 ؛%1.2بالدول األعضا  التي نفذت ضريبة االستيراد بنسبة  ويشيد له مبررتأخير ال 

بمفوضية االتحاد اإلفريقي للتقدم السريع فيما يتعلق بتنفيذ القواعد الذهبية التي تحدد أيضا يشيد  .4
 .مبادئ واضحة في مجالي اإلدارة والمسا لة المالية

 بالقيام بما يلي:المفوضية  فيكلّ  .5

 ؛%1.2تنفيذ ضريبة التعجيل بفي  تقديم الدعم الفني للدول األعضا  (1

 ؛تقرير المراجعة السنوي لالتحادبحث في  جنة الخمسة عشر لوزرا  الماليةل تسهيل مشاركة  (2

تقييم اآلليات المتعلقة بأساليب بغية  خلوة للجنة الخمسة عشر لوزرا  المالية تنظيمتسهيل 
 ؛المتعلقة بتمويل االتحاد المقرراتتنفيذ التعجيل ب التي تمكنها منالطرائق  بحثوكذلك  ا،عمله
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 لجنة الخمسة عشر لوزرا  الماليةلويل االتحاد من أجل توفير الدعم الكافي تعزيز أمانة تم (3
 .ضا والدول األع

أنه سُتمنح المرونة للدول األعضا  لتأدية التزاماتها، عند تنفيذها لهذا المقرر، طبقا ألحكامها يؤكد  .6
 . دد إجرا ات مؤتمر االتحاعمن قوا 33وفقا للمادة  الدستورية وتشريعاتها الوطنية،
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 1للميزانية العادية وصندوق السالم بشأن جدول تقدير األنصبة

 
 :إن المؤتمر

 أ( بخصوص جدول تقدير األنصبة والمساهمات:
الخامسـة الصادر عـن الـدورة العاديـة  Assembly/AU/Dec.578(XXV) المؤتمر مقرر يستحضر  .1

 الذي قرر : 2115 يونيو رج، جنوب أفريقيا فييجوهانسب المنعقدة فيوالعشرين 
 والقـدرة المنصفة والمدفوعات ،التضامن مبادئ إلى ستنادًاأ. اعتماد جدول جديد لتقدير األنصبة إ

 الميزانية؛ من متناسبة غير حصة بعينه بلد أي تحمل عدم تضمن بطريقة الدفع على
 5 مـدى علـى على تنفيذها سيتم التي التالية األهداف تحقيقب. استناد جدول تقدير األنصبة إلى 

 :2116 يناير من بدً ا سنوات
 من الميزانية التشغيلية لالتحاد، 111% (1
 من الميزانية البرنامجية لالتحاد، 25% (2
 من ميزانية االتحاد لعمليات دعم السالم.  25% (3

 استناد جدول تقدير األنصبة إلى نظام فئات على النحو التالي: ج.
 ؛1 الفئة -% 4 اإلجمالي عن يالمحل الناتج يزيد فيها التي البلدان جميع (1)
 ؛2 الفئة -%4 من أقل ولكن %1 عن اإلجمالي المحلي الناتج فيها يزيد التي البلدان جميع (2)
 .%3 الفئة - أقلف %1 اإلجمالي المحلي ناتجها يبلغ التي البلدان جميع (3)

بعة عن الـدورة العاديـة السـاالصادر Assembly/AU/Dec.605(XXVII)مقرر المؤتمر  أيضا يستحضر .2
والذي يذكر أن صندوق السالم سـيدعم  2116في يوليو  المنعقدة في كيجالي، رواندا والعشرين

مما يرفع المبلـغ  2112عام  أمريكي في( مليون دوالر 325وخمة وعشرين ) ثالثمئةبملغ قدره 
. وسيتم جمع هذا المبلغ اإلجمـالي مـن مسـاهمات 2121مليون دوالر أمريكي في  411الى 

 ن كل واحد من أقاليم االتحاد األفريقي الخمسة كما ورد ذلك في الصكوك ذات الصلةمتساوية م

                                                                 
 غير أنها نرى والتي المسألة، هذه أنبش المحددة والمقترحات الشروط بشأن هاتحفظ عن اإلعراب سيشل تود" سيشل تحفظها عليهأبدت  1

 مذكرة خالل من وتأكيده المقررات اعتماد خالل إبدا  التحفظ تم -" العواصم مستوى على عميقة مشاورات إجرا  وتتطلب بالفعل منصفة
 .2112 مارس 22 بتاريخ ،12/2112 رقم المالحظة Verbale Ref. SEY/AU/3/1 الشفوية
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 ضمان على عزمهالذي أكد من جديد  Assembly/AU/Dec.605(XXVII)على مقرر المؤتمر  يؤكد مجددا  .3
 مـن كاملة بملكية ومسؤولة ومنصفة ،ومستدامة ،بها التنبؤ يمكن بطريقة األفريقي االتحاد تمويل

 األعضا ؛ لدولا قبل
الصادر عن الدورة العاديـة الثامنـة  Assembly/AU/Dec.635(XXVIII)المؤتمر  مقرريستحضر كذلك   .4

الذي ينص على ضـرورة مراجعـة  2112في يناير  المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا والعشرين
اسـم العـادل جدول تقدير األنصبة الحالي على أساس مبادئ القدرة على الدفع، والتضامن، والتق

 لألعبا  لتجنب تركيز المخاطر؛
 2 في المنعقد اجتماعهم خالل اإلفريقي االتحاد مالية وزرا الصادرة عن  بالتوصيات علما يحيط .5

بشـكل  المخاطر وإدارة العدالة ضمان أجل من بأنه أوصوا حيث أبابا أديس في 2112 أغسطس
 كل دفعي بحيث جدول تقدير األنصبة نطاق يف" األدنى الحد" و" القصوى الحد" إدخال ينبغي فعال،

 في محددةال حصةال من أكثر بلدان مجموعة أو بلد أي يدفع وال ثابتة، مساهمةالحد األدنى من  بلد
 .األفريقي االتحاد ميزانية

تقـدير األنصـية جـدول المعنيـة بتقرير الجلسة المشتركة للجنة الوزاريـة ب يحيط علما أيضا .6
تقدير األنصبة والمساهمات الجديـد ا  المالية الخمسة عشر بشأن جدول المساهمات ولجنة وزرو

 ..2122-2121 للفترة داألفريقيلالتحا
 

 2115رج لعـام يجوهانســبمقـرر لوفقــًا فئـة الأنــه مـع الحفــاظ علـى نظــام يقـرر  .2
((Assembly/AU/Dec.578(XXV)) ،وزرا  الماليـة لالتحـاد األفريقـي مع مراعاة توصـيةو 

 :على النحو التاليسيكون الجدول الجديد ، اقصى" و" حد أدنى" باستحداث "حد
 

 التحاد؛المقدرة لميزانية المن  %45.151بنسبة  مقدرة الفئة األولى (1
 التحاد؛المقدرة لميزانية المن  %32.242بنسبة الثانية مقدرة الفئة  (2
 .التحادالمقدرة لميزانية المن  %22.111بنسبة الثالثة مقدرة  الفئة (3

 الجديد لتقدير األنصبة والمساهمات مرفق بهذا المقرر. الجدول
 35,111,111أكثـر مـن  ا أمريكيـا والدوالر 351,111أال يدفع أي بلد أقل من  رر أيضًايق .2

 .الميزانية العادية وصندوق السالم مجتمعين فيا أمريكيا كمساهمة دوالر
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العادية  2121تم تخفيض ميزانية أنه لمعالجة العب  المتزايد على الدول األعضا  سي ر كذلكيقر .2
. وُتكلف المفوضية بالبحث عن وفورات 2121مليون دوالر مقارنة بالميزانية العادية لعام  32ب 

 في إطار ميزانية لالتحاد.
لتوحيد آلية المسا لة والرقابة على عمليـات ميزانيـة  جاريةالالمفوضية بمواصلة الجهود  يكلف .11

مع األخذ في  زيادتها، بهدف إنها  لالتحاد ميزانية معقولة ومنطقيةوالحفاظ على  األفريقياالتحاد
 .االعتبار الحاجة إلى تدابير التقشف

 

 :صندوق السالم بخصوص با .
( تقدم مساهماتها الى صندوق السالم 51كانت خمسون دولة عضوا ) ،9101منذ  هبأن علما يحيط .11

 دية.على أساس جدول تقدير األنصبة الحالي للميزانية العا
مليون دوالر أمريكي( في صندوق السالم منذ  22بالدول األعضا  التي كانت تساهم بمبلغ )يشيد  .12

 مما يبرز مستوى عال من االلتزام من قبل االتحاد بالتفعيل الكامل لصندوق السالم. 2112
 ة،بالمفوضـيالممثل السامي لالتحاد األفريقي لتمويل االتحاد وصندوق السالم مدعوما يطلب من  .13

إجرا  مشاورات إقليمية حول مسألة تقييم الصندوق ورفع تقرير عن ذلك الى المجلس التنفيذي في 
 .2112يوليو  نيامي، النيجر في

علـى الميزانيـة  المطبقتقدير األنصبة الحالي  جدول نفستطبيق  يتمغضون ذلك،  في أنه يقرر .14
لم تـتمخض  وإنة لصندوق السالم، المقدر 2112-2112على ميزانية  ،العادية لالتحاد األفريقي

 علـى العاديـة للميزانيـة الجديد األنصبة تقدير جدول سيطبق ملموسة، توصيةالمشاورات  عن
 .21222-2121 للفترة السالم صندوق ميزانية

 

                                                                 
 وفًقا األفريقي لالتحاد السامي الممثل سيجريها التي اإلقليمية المشاورات نتائج يلغي 14. رقم الفقرةالوارد في  حكمال" أبدت مصر تحفظها. 2

 هذا يتعارض ؛(2112-2118 للسنوات) رجعي بأثر األنصبة المقررة جدول تطبيق الفقرة تتضمن ذلك، إلى إضافة. أعاله المذكور للمقرر
 اعتماد أثنا  إبدا  التحفظ تم -. "األفريقي االتحاد وميزانية الوطنية الميزانيات على المطبقة العالمية زانيةالمي مبادئ مع رجعي بأثر التطبيق

 .2112 مارس 28 في المؤرخة ،No. /2019 – AU الشفوية المذكرة خالل من وتأكيده المقررات
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Member State

         (%)

1 Nigeria 7.525 2,408,042.65                              

2 Egypt 7.525 2,408,042.65                              

3 South Africa 7.525 2,408,042.65                              

4 Algeria 7.525 2,408,042.65                              

5 Angola 7.525 2,408,042.65                              

6 Morocco 7.525 2,408,042.65                              

TIER 1 45.151 14,448,255.92                           

7 Ethiopia 3.999 1,279,680.00                              

8 Kenya 3.745 1,198,447.11                              

9 Sudan 3.811 1,219,634.27                              

10 United Rep. of Tanzania 2.236 715,557.89                                 

11 Tunisia 2.763 884,316.31                                 

12 Libya 3.778 1,208,813.31                              

13 Ghana 2.811 899,536.04                                 

14 D. R. of Congo 1.883 602,616.40                                 

 Cote d'Ivoire 3.000 960,000.00                                 

16 Cameroon 1.740 556,906.47                                 

17 Uganda 1.383 442,534.86                                 

18 Zambia 1.599 511,618.49                                 

TIER 2 32.749 10,479,661.16                           

19 Zimbabwe 1.108 354,544.78                                 

20 Botswana 1.152 368,611.06                                 

21 Senegal 1.125 360,112.30                                 

22 Gabon 1.274 407,674.52                                 

23 Mozambique 1.132 362,181.02                                 

24 South Sudan 1.062 339,680.87                                 

25 Mali 0.942 301,281.82                                 

26 Chad 0.944 302,232.78                                 

27 Mauritius 0.938 300,310.28                                 

28 Namibia 0.933 298,581.92                                 

29 Burkina Faso 0.906 289,835.54                                 

30 Madagascar 0.855 273,462.41                                 

31 Equatorial Guinea 0.984 315,036.53                                 

32 Congo 0.877 280,700.85                                 

Proposed new AU Scale of 

Assessment for 2020-2022
 $32Mil. Savings distribution 

(All TIERS) 
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Member State

         (%)

33 Benin 0.689 220,518.76                                 

34 Guinea 0.584 186,736.10                                 

35 Rwanda 0.629 201,278.96                                 

36 Niger 0.602 192,766.29                                 

37 Malawi 0.407 130,094.90                                 

38 Mauritania 0.382 122,091.41                                 

39 Eritrea 0.354 113,351.83                                 

40 Sierra Leone 0.384 122,811.20                                 

41 Togo 0.515 164,763.92                                 

42 Swaziland 0.472 151,163.00                                 

43 Burundi 0.411 131,501.99                                 

44 Lesotho 0.286 91,583.45                                   

45 Liberia 0.257 82,100.06                                   

46 Djibouti 0.228 73,080.57                                   

47 Central African Rep. 0.226 72,430.40                                   

48 Cabo Verde 0.234 74,730.45                                   

49 Seychelles 0.204 65,269.02                                   

50 Somalia 0.202 64,678.97                                   

51 Comoros 0.174 55,731.16                                   

52 Guinea-Bissau 0.180 57,515.22                                   

53 Gambia 0.169 54,222.59                                   

54 Saharawi Arab D.R. 0.164 52,466.38                                   

55 Sao Tome and Principe 0.115 36,949.60                                   

TIER 3 22.100 7,072,082.92                              

Total 100.000 32,000,000.00                           

Proposed new AU Scale of 

Assessment for 2020-2022
 $32Mil. Savings distribution 

(All TIERS) 
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 مقرر 
 بشأن مشروع الصكوك القانونية

 :إن المؤتمر

 لصكوك القانونية واعتمادها؛بتوصيات المجلس التنفيذي لبحث مشاريع ا يحيط علمًا .1

 :الصكوك القانونية التالية يعتمد .2

 معاهدة إنشا  وكالة األدوية األفريقية؛ (1)

 النظام األساسي للجنة األفريقية للمواد السمعية والبصرية والسينما؛ (2)

 النظام األساسي لمركز االتحاد األفريقي الدولي لتعليم الفتيات والنسا  في أفريقيا؛ (3)

 االنتقالية لالتحاد األفريقي؛سياسة العدالة  (4)

 .من ميثاق النهضة الثقافية األفريقية 35تعديل المادة  (5)

الدول األعضا  إلى التوقيع والتصديق على الصكوك القانونية المذكورة أعاله، حيثما  يدعو  .3
 .ينطبق ذلك، كي يتسنى بد  نفاذها في أقرب وقت ممكن
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 مقرر
 ( 33ة الثالثة والثالثين )بشأن موعد ومكان انعقاد الدورة العادي

 2121لمؤتمر االتحاد األفريقي في فبراير 

 :إن المؤتمر

( للمؤتمر التي ستعقد في أديس أبابا، 33أن تكون مواعيد الدورة العادية الثالثة والثالثين )الـ يقرر .1
 :إثيوبيا على النحو التالي

يناير  22و 21لدائمين: يومي ( للجنة الممثلين ا32الدورة العادية التاسعة والثالثون )الـ  (1)
 ؛2121

يناير  22و 26( للمجلس التنفيذي: يومي 36الدورة العادية السادسة والثالثون )الـ   (2)
 ؛2121

 .2121فبراير  11و 2 ( للمؤتمر: يومي33الدورة العادية الثالثة والثالثون )الـ  (3)

( 33ية الثالثة والثالثين )الـمن المفوضية اتخاذ كافة الترتيبات الالزمة لعقد الدورة العاد يطلب  .2
 .للمؤتمر واالجتماعات التحضيرية وفقًا للتواريخ المذكورة أعاله
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 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  00 - 01عادية الثانية والثالثون للمؤتمر الدورة ال

 مقرر 
 االلتزام السياسي نحو بشأن حشد

 القضا  على تشويه األعضا  التناسلية لإلناث في أفريقيا
 

 :مرتإن المؤ
 دية السابعة عشرالعاالدورة الصادر عن  Assembly/AU/Dec.383 (XVII) المقرر يستحضر  .1

الذي دعا الجمعية العامة لألمم  2111المنعقدة في مالبو، غينيا االستوائية، في يونيو  للمؤتمر
 حظر تشويه األعضا  التناسلية لإلناث في العالم؛المتحدة باعتماد قرار بحظر 

لعنف ، بشأن القضا  على جميع أشكال ا2163 افريقيأل ليةجندة التحواألبتطلعات  سترشدإذ يو .2
، بما في ذلك تشويه األعضا  التناسلية والممارسات التقليدية الضارة القائم على نوع الجنس

خطة التنمية المستدامة لعام ل( 5) 5من هدف التنمية المستدامة رقم  3-5 الفرعي لإلناث، والهدف
سلية دعو إلى القضا  على الممارسات الضارة، وال سيما تشويه األعضا  التنايي ذ، ال2131

 ؛2131لإلناث، بحلول عام 
البرنامج الذي يقدمه دعم الالجهود والشراكات اإليجابية التي تقودها الدول األعضا  و دركيوإذ  .3

المشترك بين صندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف المعني بالقضا  على تشويه األعضا  
مسار لتحويل  والعمل معهاات المحلية التناسلية لإلناث: التعجيل بالتغيير لتعزيز قدرات المجتمع

 التخلي الجماعي عن الممارسة؛ نحواالجتماعي الضار  العرفهذ 
، بما همالقارية الملزمة التي تدعم حقوق األطفال والفتيات والنسا  ورفاهي الوثائق مجدداؤكد يوإذ  .4

الميثاق األفريقي ب المرفقبروتوكول الو 1221لعام  تهورفاهي الميثاق األفريقي لحقوق الطفل هافي
 ؛2113لعام )بروتوكول مابوتو( حقوق المرأة في أفريقيا والمتعلق بلحقوق اإلنسان والشعوب 

 في قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدةالواردة  والتطلعيةبالتوصيات وااللتزامات القوية  قريوإذ  .5
A/RES/67/146 (2012), A/RES/69/150  وA/RES/71/168 (2016)  بشأن " تكثيف

وتقرير األمين العام ”الجهود العالمية الرامية إلى القضا  على تشويه األعضا  التناسلية لإلناث 
إنها  تشويه “ عن  المقدم إلى الجمعية العامة E/CN.6/2012/8 2112لألمم المتحدة لعام 

 ؛”األعضا  التناسلية لإلناث 
 ستواجهتشويه األعضا  التناسلية لإلناث في أفريقيا، حيث  مستوياتارتفاع  الحظ مع القلقيوإذ  .6

، وانتهاك حقوق اإلنسان المستمر 2131تاة خطر هذه الممارسة الضارة بحلول عام مليون ف 51

http://www.npwj.org/node/7462
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/150
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2012/8
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 تؤثر على صحة األمهاتالتي هذه الممارسة نتيجة لوالمضاعفات الصحية المستمرة مدى الحياة 
 في القارة؛

 في واجادوجوفي والذي ُعقد االتحاد األفريقي الذي يقوده الدولي  القاريمؤتمر بال يحيط علمًا  .2
العمل السياسي للتعجيل بالقضا  على تشويه األعضا  التناسلية  حشد" عنوان، تحت 2112أكتوبر 

و إلى العمل من أجل القضا  على تشويه األعضا  جادوجأو ندا " و "2131لإلناث بحلول عام 
يجيز  والذي الوارد فيه التناسلية لإلناث" المقدم من الدول األعضا  والتزام الدول األعضا 

حول القضا  على تشويه األعضا  المعروفة باسم سليمة لمبادرة القارية لالتحاد األفريقي ا
، الفرعية العمل السياسي على المستويات الوطنية اإلقليمية والقاريةللمضي قدما ب، التناسلية لإلناث

قات واالتفا الوثائقالقضا  على تشويه األعضا  التناسلية لإلناث، في إطار ب بغية التعجيل
 اإلقليمية، والتشريعات الوطنية؛

مفوضية المعروفة باسم سليمة: مبادرة الالتي تقودها لالتحاد األفريقي  المبادرة القارية يجيز .2
 إلى تنفيذالدول األعضا   ويدعواالتحاد اإلفريقي للقضا  على تشويه األعضا  التناسلية لإلناث 

المعايير عضا  التناسلية لإلناث، مع التركيز على مبادرة االتحاد اإلفريقي للقضا  على تشويه األ
ممارسة تشويه األعضا  التناسلية لإلناث عبر الحدود، لاالجتماعية واألبعاد الثقافية للتصدي 
تشجيع استخدام األدلة و ،تخصيص الموارد المالية المحليةوباإلضافة إلى تنفيذ أطر تشريعية قوية، 

في إنها  تشويه  والمجتمعات المحليةشاركة المجتمع المدني اإلبالغ المنتظم، ومووالبيانات، 
 األعضا  التناسلية لإلناث؛

مسا لة للمبادرة القارية لالتحاد األفريقي  من مفوضية االتحاد األفريقي وضع إطار يطلب .2
 الصعيدينرصد التقدم المحرز على و على المسا لة الدول األعضا  لمساعدة المعروفة باسم سليمة

من المفوضية تقديم  يطلب كذلكومع االلتزامات التي تم التعهد بها؛  تمشيامي والوطني اإلقلي
والمنصات  الوثائقتقارير دورية عن تشويه األعضا  التناسلية لإلناث في أفريقيا، من خالل 

حقوق الطفل ورفاهيته واللجنة للخبرا  حول لجنة األفريقية لها القائمة لالتحاد األفريقي، بما في
 ألفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب؛ا

االتحاد قائد السيد روش مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو،  فخامة تعيينيقرر  .11
عقد  المفوضيةمن  طلبيولقضا  على تشويه األعضا  التناسلية لإلناث؛ مسألة ااألفريقي ل

ديد االلتزام بالعمل على اجتماع رفيع المستوى سنوًيا الستعراض التقدم، وتعزيز الشراكة وتج
 .2131القضا  على تشويه األعضا  التناسلية لإلناث بحلول 



Assembly/AU/DEC.738 (XXXII) 

Page 1 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  00 - 01عادية الثانية والثالثون للمؤتمر الدورة ال

 مقرر
 ،بشأن المحكمة الجنائية الدولية

 EX.CL/1138(XXXIV)الوثيقة 
 
 :ن المؤتمرإ

بالتقرير المرحلي للمفوضية عن تنفيذ مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية  يحيط علمًا .1
 . لوزرا  الخارجية المعنية بالمحكمة الجنائية الدوليةالعضوية جنة المفتوحة وتوصيات الل

 : يكرر ما يلي .2

االلتزام المطلق لالتحاد األفريقي والدول األعضا  فيه بمكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز  (أ
تحاد الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد في القارة بأكملها وفقًا للقانون التأسيسي لال

 األفريقي. 

مقرراته السابقة بشأن تأجيل أو إنها  اإلجرا ات ضد الرئيس عمر البشير، رئيس جمهورية  (ب
 من نظام روما األساسي.  15السودان وفقًا للمادة 

ضرورة مواصلة جميع الدول األعضا  وخاصة تلك التي هي أطراف أيضًا في نظام روما  (ج
أن أمر االعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية األساسي، التزامها بمقررات المؤتمر بش

( للقانون التأسيسي 2) 23الدولية ضد الرئيس البشير، رئيس جمهورية السودان وفقًا للمادة 
 من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  22لالتحاد األفريقي والمادة 

بالتعديالت على البروتوكول  دعوة الدول األعضا  إلى التصديق على البروتوكول الخاص (د
 حول إنشا  المحكمة األفريقية للعدل وحقوق اإلنسان والشعوب )بروتوكول مالبو(. 

ذلها المجموعة األفريقية في نيويورك والمفوضية لإلدراج الناجح لطلب رأي بالجهود التي تبيشيد  .3
ومات وغيرهم من استشاري من محكمة العدل الدولية حول مسألة حصانات رؤسا  الدول والحك

كبار المسؤولين فيما يتعلق بواجبات الدول األطراف بموجب نظام روما األساسي والقانون 
 الدولي، في جدول أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة. 
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تقديم مشروع نهائي والسماح لكافة الدول األعضا  في االتحاد األفريقي التاحة الفرصة لها  يطلب .4
المشروع قبل تقديمه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة من خالل المجموعة لتقديم المداخالت و

 األفريقية في نيويورك. 

جميع الدول األفريقية األعضا  في نيويورك إلى أن تقوم، خالل بحث بند جدول األعمال يدعو  .5
الدولية  من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة، بدعم نقل طلب الرأي االستشاري من محكمة العدل

حتى تحصل كافة الدول وخاصة تلك التي هي أطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية 
 الدولية على توضيح لمسألة الحصانات. 

المحكمة الجنائية الدولية أيضًا إلى احترام واجب كافة الدول األطراف تجاه نظام روما  يدعو .6
، بما في ذلك الحق في 22ا تنص عليه المادة األساسي واحترامها لسائر واجباتها الدولية كم

 استضافة االجتماعات الدولية وضمان مشاركة جميع أعضا  الوفود المدعوين وكبار المسؤولين. 

عن ارتياحه بالطريقة تم قدمت بها المفوضية موقف االتحاد أمام دائرة االستئناف للمحكمة يعرب  .2
مملكة الهاشمية األردنية ضد قرار الدائرة التمهيدية الجنائية الدولية في االستماع إلى مناشدة ال

الثانية للمحكمة الجنائية الدولية حول الواجب القانوني لألردن تجاه اعتقال وتسليم الرئيس البشير 
رئيس جمهورية السودان خالل تواجده في األراضي األردنية لحضور قمة جامعة الدول العربية 

دول األعضا  إلى معارضة أي قرارًا لدائرة االستئناف جميع ال ويدعو، 2112مارس  22في 
 يتعارض مع الموقف الموحد لالتحاد األفريقي والقانون العرفي الدولي. 

بالمفوضية لتكرار صدى موقف االتحاداألفريقي خالل الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الدول  يشيد .2
لنظام روما  22و 22ادتين األطراف حول مسألة الحصانات وتوضيح عالقة التكامل بين الم

األساسي بخصوص السماح للدول األطراف باحترام واجباتها القانونية بموجب نظام روما 
من المجموعة األفريقية في نيويورك وفي  ويلتمساألساسي والمصادر األخرى للقانون الدولي 

إلى عقد اجتماع  من مؤتمر الدول األطراف في المحكمة الجنائية الدولية الدعوة تطلبالهاي أن 
لمجموعة العمل للخبرا  من الدول األعضا  بغية اقتراح توضيح إعالني أو تفسيري للعالقة بين 

وأية مسائل خالفية أخرى تتعلق بالواجبات المتضاربة للدول األطراف  22و 22المادتين 
 بمقتضى القانون الدولي.

 من: طلب .2
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نقل مقررات أجهزة صنع السياسة  ضمان في نيويورك المجموعة األفريقيةالمفوضية و (1
لالتحاد األفريقي خالل المناقشات حول االختصاص الدولي في اللجنة السادسة للجمعية 
العامة لألمم المتحدة وتقديم توصيات إلى القمة حول سبل دفع هذه المناقشة إلى األمام في 

 ضو  الطريق المسدود الظاهر داخل اللجنة السادسة. 

لتنفيذ هذا المقرر وتقديم تقرير عن ذلك إلى االجتماع القادم للجنة لعملية امتابعة المفوضية  (2
 . العضوية الوزارية المفتوحة
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 مقرر
 ،لتغذيةبطاقة األدا  القارية حول ابشأن 

 /14/AUAssembly(XXXII)الوثيقة 

 

 إن المؤتمر: 

 التغذية.سألة وقائد معن تقديره لجهود جاللة الملك ليتسي الثالث لمملكة ليسوتو يعرب  .1

حول التعجيل بالنمو والتحول الزراعي من  Assembly/AU/Decl.1(XXIII) اإلعالن يستحضر  .2
حول  Assembly/AU/Decl.4(XXIII) واإلعالن أجل االزدهار المشترك وتحسين سبل المعيشة

لعادية األمن التغذوي للنمو االقتصادي الشامل والتنمية المستدامة ألفريقيا الصادر عن الدورة ا
 . 2114في يونيو  للمؤتمر المنعقدة في مالبو، غينيا االستوائية الثالثة والعشرين

 المنعقدة للمؤتمر العادية الثالثينالدورة  عن Assembly/AU/Dec.681 المقرر أيضًا يستحضر .3
  والذي تم بموجبه إجازة مبادرة التغذية لقادة أفريقيا. 2117في يناير  في أديس أبابا، إثيوبيا

في االعتبار األهداف التغذوية العالمية الستة التي حددها مؤتمر الصحة العالمية في يأخذ   .4
الذي يرمي إلى القضا  على  2115من أهداف التنمية المستدامة لعام  2والهدف  2112

 المجاعة وتحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. 

اري للتغذية التي أعدتها المفوضية وقادة أفريقيا للتغذية بدعم من البنك بطاقة األدا  القيجيز   .5
األفريقي للتنمية وسائر أصحاب المصلحة كأداة لزيادة المسا لة عن تحقيق األمن التغذوي من 
قبل القارة وتحسين رصد التقدم الذي يتم احرازه نحو تحقيق األهداف العالمية والقارية 

 للتغذية. 

مسألة لالتحاد األفريقي لكقائد جاللة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو د والية تمدي يقر ر  .2
 . 2121الى  2112لتغذية من 

 



Assembly/AU/DEC.740 (XXXII) 

  
 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  00 - 01عادية الثانية والثالثون للمؤتمر الدورة ال

 مقـرر
 ةلجنة األفريقيال( في 1)عضو واخد انتخاب  بشأن

 ورفاهيته،حقوق الطفل للخبرا  حول 

 /V(XXXI 1147EX.CL( الوثيقة

 

 إن المؤتمر:

ة للخبرا  لجنة األفريقيالفي كعضو ( 0)امرأة واحدة انتخاب  ية عنالمفوضبتقرير  يحيط علمًا .0
 قليم الوسط؛إمن  هيتحقوق الطفل ورفاه حول

 تهامدوالية لالعضو التالي في اللجنة األفريقية للخبرا  حول حقوق الطفل ورفاهيته  يعي ن  .2
 :( سنوات5خمس )

 اإلقليم البلد الجنس االسم الرقم

 الوسط الكاميرونجمهورية  انثى هيرمينكيمبو تاكام جاستينج   .0

 



Assembly/AU/DEC.741 (XXXII) 

  
 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  00 - 01عادية الثانية والثالثون للمؤتمر الدورة ال

 مقرر
 ( 1) واحدعضو بشأن انتخاب 

 ،لقانون الدوليلفي لجنة االتحاد األفريقي 

 /V(XXXI1146 EX.CL( الوثيقة
 

 إن المؤتمر:

لجنة االتحاد األفريقي للقانون كعضو في ( 0)امرأة واحدة انتخاب  المفوضية عنبتقرير  يحيط علمًا .0
 م الوسط؛قليإي من الدول

 :( سنوات5خمس )العضو التالي في لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي لوالية مدتها  يعي ن  .2

 

 اإلقليم البلد الجنس االسم الرقم

 الوسط غينيا االستوائيةجمهورية  انثى ايالن شاما توماسا بيسيا  .0

 



Assembly/AU/DEC.742 (XXXII) 

  
 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  00 - 01عادية الثانية والثالثون للمؤتمر الدورة ال

 مقرر

 األفريقي،( أعضا  في مجلس السلم واألمن لالتحاد 5انتخاب خمسة )بشأن 
 /1149EX.CL(XXXIV)الوثيقة 

 :المؤتمرإن 

 ( أعضا  في مجلس السلم واألمن. 5بتقرير المفوضية عن انتخاب خمسة ) يحيط علمًا .0

 ثالث سنوات:( 3)الدول األعضا  التالية لعضوية مجلس السلم واألمن لوالية مدتها  يعي ن  .2

 

 اإلقليم البلد الرقم

 الشمال يمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الد  . 0

 الوسط بورونديجمهورية  .2

 الشرق كينياجمهورية  .3

 الجنوب ليسوتومملكة  .0

 الغرب االتحادية نيجيرياجمهورية  .5



Assembly/AU/DEC.743 (XXXII) 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  00 - 01عادية الثانية والثالثون للمؤتمر الدورة ال

 مقرر

 ( أعضا  6)ستة انتخاب بشأن 

 في مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد،

 /XXXIV( 1148EX.CL(الوثيقة 

 :المؤتمرإن 

( أعضا  في مجلس االتحاد األفريقي االستشاري 6) ستةن انتخاب عالمفوضية  ريرقبت يحيط علمًا .0
 ؛من قبل المجلس التنفيذي لمكافحة الفساد

 (:2األعضا  التالية اسماؤهم في مجلس االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد لوالية مدتها سنتان ) يعي ن  .2

 اإلقليم البلد الجنس االســم الرقم

 ذكر اندريامفيدي جان لويس  .0
جمهورية 

 مدغشقر
 الشرق

 ذكر باموني باسكال  .2
جمهورية 

 بوركينا فاسو
 الغرب

 الوسط تشادجمهورية  ذكر بوجوتو مياروم   .3

 الغرب بنينجمهورية  انثى نايسونو فورن   .0

 انثى انجاندو اجنس كيبو  .5
جمهورية 

 زامبيا
 الجنوب

 الجنوب وليسوتمملكة  ذكر سيما سيفاكو ارون  .6

 يقرر ما يلي:   .3

انتخاب عضو واحد في مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد في مقعد عائم  (0
في  في نيامي، النيجر اخالل الدورة العادية الخامسة والثالثين للمجلس التنفيذي المقرر عقده

 ؛2109يوليو 

تحاد األفريقي االستشاري يفوض المجلس التنفيذي سلطة تعيين هذا العضو في مجلس اال (2
 .2109في يونيو/يوليو  ( من اتفاقية منع الفساد ومكافحته0) 22لمكافحة الفساد بموجب المادة 



Assembly/AU/DEC.744 (XXXII) 
 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  00 - 01عادية الثانية والثالثون للمؤتمر الدورة ال

 مقرر
 بشأن تغيير تاريخ اجتماع التنسيق األول لمنتصف العام
 لالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، 

 للجنة الممثلين الدائمين 33والدورة العادية الـ  للمجلس التنفيذي 33الدورة العادية الـ 

 

 إن المؤتمر:

عن الدورة العادية الحادية  الصادر Assembly/AU/Dec.706(XXX1)المقرر يشير إلى  .0
بشأن تغيير تاريخ اجتماع التنسيق األول لمنتصف العام لالتحاد  9102في يوليو  والثالثين

والدورة  للمجلس التنفيذي 35مية، الدورة العادية الـ األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقلي
 ؛للجنة الممثلين الدائمين 32العادية الـ 

 كما يلي:تكون تواريخ الدورات أن يقرر  .9

في مقر  9102يونيو  02و 01يومي من  للجنة الممثلين الدائمين 32الدورة العادية الـ  (0
 االتحاد األفريقي؛

 في نيامي، النيجر. 9102يوليو  5و  4يومي  تنفيذيللمجلس ال 35الدورة العادية الـ  (9

 النيجر-في نيامي  9102يوليو  1الدورة االستثنائية الثانية عشرة في  (3

اجتماع التنسيق نصف السنوي األول لالتحاد األفريقي والمجموعة االقتصادية اإلقليمية يومي  (4
 في نيامي، النيجر.  9102يوليو  2

 



Assembly/AU/DEC.745 (XXXII) 
 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  00 - 01عادية الثانية والثالثون للمؤتمر الدورة ال

 مقـرر

 ،إنشا  لجنة الصياغةإعادة عن  تقرير المفوضيةبشأن 
 EX.CL/1123(XXXIV)الوثيقة 

 

 :المؤتمرإن 

الصادر عن دورته العادية السادسة  Assembly/AU/Dec.597(XXVI)مقرره  يستحضر .0
 بشأن حل لجنة الصياغة الوزارية.  2106في يناير  المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا والعشرين

 فيذي إلعادة إنشا  لجنة الصياغة. يحيط علمًا بتوصية المجلس التن .2

 ، ويقر ر أيضا:يقرر إعادة لجنة الصياغة على مستوى السفرا  .3

 ( عضوا:05من خمسة عشر )أن تتسّكل لجنة الصياغة  (0

 ( أعضا  من هيئة مكتب االتحاد؛5خمسة ) (أ

 دولتان عضوان من كل إقليم. (ب

 أن تكون والية لجنة الصياغة لفترة سنة واحدة. (2

مشروع قواعد إجرا اتها صياغة أن تقوم، بمساعدة المفوضية، بإعداد ينبغي للجنة ال (3
لبحثه واعتماده من قبل الدورة العادية الخامسة والثالثين للمجلس التنفيذي المقرر 

 . 2109عقدها في نيامي، النيجر في يوليو 

 



Assembly/AU/DEC.746 (XXXII) 
 

 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  00 - 01عادية الثانية والثالثون للمؤتمر الدورة ال

 مقرر 
 بشأن اللجنة الفنية المتخصصة 

 ،الريفية والالمركزية الحكومات المحلية والتنميةالعامة و للخدمة
 EX.CL/1109(XXXIV)الوثيقة 

 

 إن المؤتمر:
الصادر عن الدورة العادية الرابعة والثالثين  EX.CL/Dec.2(XXXIV)المقرر يستحضر  .0

، بشأن تقارير اللجان الفنية 9102للمجلس التنفيذي المنعقد في أديس أبابا، أثيوبيا في فبراير 
العامة  للخدمة عادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصةالمتخصصة وخاصة تقرير الدورة ال

 والحكومات المحلية والتنمية الريفية والال مركزية.

العامة  للخدمةإعالن الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي يعتمد  .9
 .)الملحق( والحكومات المحلية والتنمية الريفية والالمركزية.



Assembly/AU/DEC.746 (XXXII) 
 

 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  00 - 01عادية الثانية والثالثون للمؤتمر الدورة ال

 لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة بشأن رر مقالملحق ب
 للخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الريفية والالمركزية

 
 2112 إعالن أديس أبابا لعام  - لجنة الفنية المتخصصة الثامنة لالتحاد األفريقيال

 

كم المحلي والتنمية أعضا  اللجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي للخدمة العامة والح نحن
الحضرية والالمركزية المجتمعين خالل هذه الدورة العادية الثالثة المنعقدة في أديس أبابا، جمهورية 

 ؛2112إثيوبيا االتحادية الديمقراطية في اليوم الخامس من ديسمبر 

 امنة؛مقررات الدورتين العاديتين األولى والثانية للجنة الفنية المتخصصة الث إذ نؤكد مجددا

 بمفوضية االتحاد األفريقي إلتاحة بعض الموارد لعمليات اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة؛ نشيد

 الحاجة إلى أن تفي اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة بواليتها بشكل فعال؛ نالحظ

 الحاجة إلى تعزيز أمانة اللجنة الفنية المتخصصة؛ وإذ ندرك

 امجها بفعالية في إطار اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة؛باللجان الفرعية لتنفيذ بر نشيد

المقرر األخير لرؤسا  الدول والحكومات بشأن اإلصالح في االتحاد األفريقي الصادر  وإذ ندرك
خالل الدورة االستثنائية الحادية عشرة لقمة االتحاد األفريقي المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا في 

 2112نوفمبر  12

امتناننا وتقديرنا العميق لشعب وحكومة جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية  عن نعرب .1
الستضافة هذه الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي للخدمة العامة 

 والحكم المحلي والتنمية الحضرية والالمركزية؛

ارة الشؤون السياسية لمفوضية االتحاد بأمانة اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة، وإد نشيد .2
 األفريقي، لتيسيرها سالسة عمليات اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة؛

 2112-2112بهيئة المكتب المنتهية واليتها للجنة الفنية المتخصصة الثامنة للفترة  نشيد .3

 :أعضا  هيئة المكتب الثالثة للجنة الفنية المتخصصة الثامنة كما يلي ننتخب .4

 البلدان األقاليم اللجان الفرعية للجنة الفنية المتخصصة ناصبالم

 ليسوتو الجنوب األفريقي التنمية الحضرية والمستوطنات البشرية الرئيس

 المغرب شمال أفريقيا الالمركزية والحكم المحلي النائب األول للرئيس



Assembly/AU/DEC.746 (XXXII) 
 

 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  00 - 01عادية الثانية والثالثون للمؤتمر الدورة ال

 تنزانيا شرق أفريقيا الخدمة العامة واإلدارة النائب الثاني للرئيس

 بوروندي وسط أفريقيا التنمية الحضرية والمستوطنات البشرية النائب الثالث للرئيس

 النيجر غرب أفريقيا الخدمة العامة واإلدارة المقرر

نواب الرئيس األول والثاني والثالث لهيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة  يكونأن  نقرر .5
ركزية؛ والخدمة العامة؛ والتنمية الحضرية لالتحاد األفريقي هم رؤسا  اللجان الفرعية لالم

 .على التوالي

إدارة الشؤون السياسية/مفوضية االتحاد األفريقي، في ظل اإلصالحات الجارية في  نحث  .6
االتحاد األفريقي، على أن تقترح هيكال مناسبا ألمانة اللجنة الفنية المتخصصة )مع األخذ 

فريق إصالح االتحاد األفريقي للنظر فيه الفرعية( إلى  في االعتبار خصوصيات اللجان
وإدراجه في مقترح الهيكل العام لمفوضية االتحاد األفريقي والذي سيتم تقديمه للموافقة عليه 

 .2112من قبل أجهزة صنع السياسة في يونيو 

عملية مراجعة قواعد إجرا ات اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة لتوفير  بد  نقرر كذلك  .2
 كفا ة للجنة الفنية المتخصصة الثامنة ولجانها الفرعية؛ عمليات أكثر

مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع الشركا  المؤسسيين الرئيسيين بما في ذلك  نطالب .2
وموئل األمم المتحدة إلدراج متطلبات اللجنة الفنية المتخصصة  ألفريقيااللجنة االقتصادية 

 .ئة الموارد في مفوضية االتحاد األفريقيالثامنة في االستراتيجية الشاملة لتعب

على تشكيل مركز تنسيق وطني رفيع المستوى للجنة الفنية المتخصصة  األعضا الدول  نحث .2
 الثامنة تمشيا مع إعالن برازافيل للجنة الفنية المتخصصة الثامنة؛

لتفعيل  من هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة إعداد مبادئ توجيهية نطلب أيضًا  .11
 أفرقة تنسيقية وطنية وتقديمها إلى الدول األعضا ؛

مفوضية االتحاد األفريقي بالتعجيل بوضع ميثاق االتحاد األفريقي لقيم ومبادئ التنمية  نطالب .11
 لعرضه على الدول األعضا  لبحثه؛ المستدامةوالمستوطنات الحضرية 

ألفريقي اإلسراع بعملية تفعيل المجلس األعلى للسلطات من مفوضية االتحاد ا نطلب أيضًا .12
وتقديم  2112الصادر في يناير  223المجلس التنفيذي رقم  مقررمن خالل تنفيذ  المحلية

المفوضية بالشروع في عملية إعداد  ونطالب 2112تقرير إلى المجلس التنفيذي في يونيو 
ية بحثه واعتماده من قبل أجهزة صنع النظام األساسي للمجلس األعلى للسلطات المحلية بغ

 السياسة لالتحاد األفريقي.



Assembly/AU/DEC.746 (XXXII) 
 

 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  00 - 01عادية الثانية والثالثون للمؤتمر الدورة ال

 بتخصيص ميزانية كافية لعمل اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة؛ نطالب .13

إلى تعزيز الدعوة إلى التصديق على ميثاق قيم ومبادئ الالمركزية مع األخذ  ندعو أيضا  .14
قي لالمركزية لإلسراع بعملية في هذا الصدد وتعيين مناصر أفري التحدياتفي االعتبار 

 التصديق على الميثاق.

، ونطلب من 2121-2112بخطة عمل اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة للفترة  نحيط علما  .15
بالتعاون مع الشركا  المؤسسيين الرئيسيين بتيسير تنفيذها بفعالية  األفريقيمفوضية االتحاد 

 ل األعضا ؛وتقديم تقارير منتظمة إلى هيئة المكتب والدو

 إطار التنفيذ اإلقليمي المنسق لألجندة الحضرية الجديدة في أفريقيا؛ نجيز .16

إلى تنفيذ إطار التنفيذ اإلقليمي المتوائم لألجندة الحضرية الجديدة في  األعضا الدول  ندعو .12
 أفريقيا وآلية الرصد واإلبالغ التابعة له؛

وضية االتحاد األفريقي إجرا  مشاورات االحتفال بيوم الموئل األفريقي ونطلب إلى مف نقرر .12
 وموئل األمم المتحدة لتيسير تنفيذ هذا المقرر؛ األعضا مع الدول 

باللجنة الفنية المتخصصة الثامنة لوضع مبادئ توجيهية لتنفيذ الميثاق األفريقي لقيم  نشيد .12
ذه وتقديم واإلدارة وندعو الدول األعضا  التي صدقت عليه إلى تنفي العامةومبادئ الخدمة 

 تقرير عن التقدم، وندعو الدول التي لم تصدق عليه إلى اإلبالغ عن ذلك.

 بإنشا  مؤتمر الدول األطراف حول ميثاق قيم ومبادئ الخدمة العامة واإلدارة. نشيد  .21

في  على المشاركة في جوائز االبتكار في القطاع العام لعموم أفريقيا األعضا الدول نحث  .21
ية االتحاد األفريقي إلى ضمان إرسال المراسالت حول جوائز وندعو مفوض 2121عام 

إلى كافة الدول األعضا  في الوقت المناسب وبجميع  االبتكار في القطاع العام لعموم أفريقيا
 .لغات العمل

ويونيو  2112في يونيو  األعضا  إلى المشاركة في يوم الخدمة العامة الدول ندعو  .22
2121. 

 لفرعية مرة واحدة على األقل كل سنتين.اللجان ا تجتمعأن  نقرر .23

رئيس اللجنة الفنية المتخصصة الثامنة لالتحاد األفريقي بعرض هذا اإلعالن على  نطالب  .24
 .أجهزة صنع السياسة لالتحاد األفريقي لبحثه

 .2121العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة الثامنة في عام  الدورةعقد  نقرر  .25
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 مقرر
 أرخبيل شاغوس في ستعماربشأن إنها  اال

 ان المؤتمر:
 السنوي عن أنشطة االتحاد األفريقي. هلتقرير رئيس المفوضية عرضب يحيط علمًا .1
للمؤتمر المنعقدة  الصادر عن الدورة الثالثين Assembly/AU/Dec.684(XXX) المقرريستحضر  .2

التقدم المحرز  عنرير والذي طلب من المفوضية تقديم تق 2112في يناير في أديس أبابا، إثيوبيا 
 .2112مؤتمر القمة في يونيو/يوليو  في تنفيذ هذا القرار إلى

على الدول األعضا  في االتحاد األفريقي والدول األخرى األعضا  في المجتمع  ويثني يهنئ .3
 الدولي التي شاركت في اإلجرا ات القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن أرخبيل شاغوس.

نيابة عن االتحاد األفريقي في اإلجرا ات أنجزته  المتميز الذي على العملبالمفوضية  يشيد .4
 القانونية لمحكمة العدل الدولية في كل من المرافعات الكتابية وجلسات االستماع الشفوية.

الدول األعضا  في االتحاد األفريقي على مضاعفة جهودهم لإلسهام في إنها  االستعمار  يحث .5
 لى نحو ما دعت إليه قرارات المؤتمر السابقة.ع، التام من موريشيوس

دعم جميع اإلجرا ات في الجمعية العامة لألمم بأعضا  المجموعة األفريقية في نيويورك  يوصي .6
وفقا لمتطلبات ، المتحدة الالزمة للمساهمة في إنها  االستعمار الفوري والكامل من موريشيوس

من قبل الجمعية العامة لألمم  المحكمة واستالمه الرأي االستشاري بمجرد أن يتم إصداره من قبل
 المتحدة.

من رئيس المفوضية من خالل مكتب المستشار القانوني الحفاظ على الجهود الرامية إلى  يطلب .2
متابعة الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن "العواقب القانونية لفصل أرخبيل شاغوس 

تقرير عن نتائج هذه الجهود في الدورة المقبلة لمؤتمر " وتقديم 1265من موريشيوس في عام 
 .2121 فبراير في القمة

 إبقا  المسألة قيد نظره الفعلي. يقرر .2
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 المرشحةرفيع المستوى لتقييم البلدان الالفريق تقرير بشأن 
 ،وكالة الفضا  األفريقية الستضافة

 EX.CL/1118(XXXIVالوثيقة )

 

 : المؤتمرإن 

بمقرر المجلس التنفيذي بشأن تقرير الفريق الرفيع المستوى لتقييم ترشيح البلدان  يحيط علمًا .0
 الستضافة وكالة الفضا  األفريقية.

عن الدورة العادية  الصادر Assembly/AU/Dec.589(XXVI) مقرر المؤتمر يستحضر .2
لمؤتمر ، حيث اعتمد ا2106في يناير  المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبياالسادسة والعشرين 

سياسة واستراتيجية الفضا  األفريقية، وطلب كذلك من المفوضية إجرا  مشاورات بهدف تقييم 
اآلثار القانونية والهيكلية والمالية إلنشا  وكالة أفريقية قارية فضائية )وكالة الفضا  األفريقية( 

 .وتقديم تقرير إلى المؤتمر من خالل الهياكل ذات الصلة

 2103الصادر في يناير  Assembly/AU/Dec.676 (XXX)مؤتمر مقرر ال يستحضر كذلك .3
 .حيث اعتمد المؤتمر النظام األساسي لوكالة الفضا  األفريقية

 بالفريق لما انجزه من تقييم فني شفاف وسليم.  يشيد .0

 وكالة الفضا  األفريقية. جمهورية مصر العربية  أن تستضيف يقرر .5

وكالة الفضا   تفعيل ن إلى دعميالشركا  اإلنمائيوجميع المجموعات االقتصادية اإلقليمية  يدعو .6
 .األفريقية
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 إعالن 
 فريكا: آتش ويدز وإحول التقرير المرحلي لبرنامج 

 ،نتائج االجتماع الرفيع المستوى للقيادة بشأن موارد تمويل الصحة
 /AUAssembly(XXXII)20/الوثيقة 

 
تمعين في الدورة العادية الثانية والثالثين لمؤتمر دول وحكومات االتحاد األفريقي المج  ، رؤسانحن

في أديس أبابا، إثيوبيا، استعرضنا التقدم المحرز  فبراير 11و 11االتحاد األفريقي المنعقدة يومي 
تمويل وتعزيز النظم الصحية وتحقيق التغطية  والتحديات والخطوات التالية المطلوبة من أجل زيادة

 الصحية الشاملة؛ 

في الصحة، نجدد التزامنا بزيادة  االستثمار-األفريقيةالجتماع القيادة  الرئيسية بالنتائج علماإذ نحيط 
القطاع الخاص واآلليات العالمية المعنية بتمويل الصحة على  االستثمارات المحلية في الصحة، ونحث

 زيادة االستثمارات من أجل معالجة األولويات الصحية ألفريقيا؛ 

، وهي خطة أفريقيا للتحول االجتماعي واالقتصادي، التي تدعو إلى 2163أجندة  وإذ نستحضر أيضا
الشامل القوي  في الصحة من أجل تعزيز النظم الصحية كأساس للنمو زيادة االستثمارات المحلية

( التي تسعى إلى 2131-2116االستراتيجية الصحية ألفريقيا )و ؛والسلم والتحول الهيكلي واالزدهار
واإلطار  نظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان األمن الصحي في أفريقيا؛تعزيز ال

؛ وخطة عمل مابوتو 2131التحفيزي للقضا  على اإليدز والسل والمالريا في أفريقيا بحلول عام 
في أفريقيا؛  ( من أجل وصول الجميع إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الشاملة2116-2131)

إلى التحصين كحجر الزاوية  وصول الجميع؛ واإلعالن حول "2116أقرها المؤتمر كلها في عام  والتي
 2112؛ وإعالن 2116للصحة والتنمية في أفريقيا" الذي اعتمده وزرا  الصحة األفريقيون في عام 

 لاللتزام بتسريع تنفيذ اللوائح الصحية الدولية؛ 

والجهود المتواصلة للدعوة إلى الصحة  2131ألجندة نطاقًا بأجندة الصحة والتنمية األوسع وإذ نسلم 
 وترتيب أولوياتها باعتبارها عنصًرا أساسًيا للتنمية المستدامة واألمن االقتصادي؛

 من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ال يمكن بلوغه 3بأن الهدف  أيضا نسلموإذ 
ة، وتعاون متعدد القطاعات، ودعم الشركا  المتعددي األطراف والثنائيين، قوي قطرية إال من خالل قيادة

 والقطاع الخاص؛
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من بين  36في مجال التمويل المحلي للصحة توضح أن  2112األدا  األفريقية لعام  أن بطاقة وإذ نالحظ
الناتج المحلي  في المائة( قد زادت فيها النسبة المئوية من 65,5دولة عضوا في االتحاد األفريقي ) 55

 اإلجمالي المستثمرة في الصحة مقارنة بالسنة المالية السابقة؛

أنه على الرغم من هذا االستثمار المتزايد في مجال الصحة، فإن دولتين فقط من  وإذ نالحظ مع القلق
على األقل من  %15في االتحاد األفريقي بلغتا الهدف األفريقي بتخصيص  55الدول األعضا  الـ 

نية الحكومة لقطاع الصحة، ولم يصل هذا االستثمار بأي حال إلى الهدف المتمثل في تخصيص ميزا
 دوالًرا أمريكًيا للفرد؛ 26,31

في المائة  1,2تلتزم باستمرار بتخصيص  أن أربعة بلدان ذات دخل مرتفع فقط وإذ نالحظ أيضا مع القلق
 ؛من الدخل القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية

تحقيق التغطية  نحو أن اإلنجازات التي تحققت خالل الثمانية عشر سنة الماضيةوإذ نضع في اعتبارنا 
الصحية الشاملة، تعتمد إلى حد كبير على اإلرادة السياسية وااللتزام من جانب القيادة العليا ألفريقيا فضال 

 عن الشراكات االستراتيجية على جميع المستويات؛

، إلى جانب التعليم، في تنمية رأس المال البشري الالزم لدفع عجلة النمو الصحةوإذ ندرك أهمية 
 االقتصادي واالستقرار والسالم واألمن؛

التحالف بعمليات تجديد الموارد القادمة للصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا و وإذ نحيط علما
مرفق التمويل العالمي الجديد، ونطلب من الدول  وأهمية تجديد موارد العالمي للقاحات والتحصين

ي االتحاد األفريقي والشركا  في التنمية أن يدعموا بنشاط عمليات تجديد الموارد وتطوير خطة األعضا  ف
 العمل العالمية؛

على أن التمويل الصحي المستدام والمتنوع هو مسؤولية مشتركة ال يمكن تحقيقها بدون تضامن  وإذ نؤكد
 عالمي وجهد جماعي؛

 : ما يلينعلن رسميا بموجب 
المية والقارية واإلقليمية والوطنية المستمرة إلبقا  التمويل الصحي على رأس األجندة بالجهود الع نشيد .1

 السياسية؛
بدعم الشركا  اإلنمائيين الدوليين وآليات تمويل الصحة العالمية لزيادة االستثمارات في  نشيد أيضا .2

 الصحة في سياق أولويات التنمية المتنافسة؛

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86
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 ة الموارد الصحية المحلية والضرائب التصاعدية؛التزامنا بزيادة تعبئ نؤكد مجددا .3

القطاع الخاص توفير الدعم واالستثمار من أجل توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية نناشد  .4
 الصحية الجيدة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان األمن الصحي للقارة؛

 بما يلي: نتعهد، لهذا الغرض

لصحة، وتحسين أنظمة التمويل الصحي ومواصلة تعزيز الجهود االستثمار المحلي في ازيادة  (1
لزيادة تحديد األولويات والكفا ة بطريقة مالئمة للسياق بحيث يمكن لكل بلد أن يسلك طريقه 
الخاص نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة والمحافظة عليها، وأن يستطيع سكان القارة 

للوقاية والتشخيص والعالج والرعاية ذات الجودة، والتي األفريقية تلقي الخدمات التي يحتاجونها 
 هي في متناول اليد والميسورة التكلفة، دون المعاناة من صعوبات مالية؛

لتمويل الكافي والمستدام لتعزيز النظم الصحية، ال سيما الرعاية الصحية األولية حشد ا (2
 شاملة؛للصحة العامة، وتحقيق التغطية الصحية ال والمؤسسات الوطنية

الصحة المستدامة على  التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق أوجه التآزر لتوفير تعزيز (3
 والعدالة للجميع، وضمان األمن الصحي للشعوب؛ بالفاعلية والكفا ة يتسم نحو

فوضية والشركا  إلى ضمان وضع استراتيجيات للتمويل المتنوع والمتوازن والمستدام المدعوة  (4
تشمل القطاع  الل إقرار خطط واستراتيجيات استثمارية صحية واستراتيجياتللصحة من خ

 الخاص؛
العمل مع الشركا  إلنشا  مراكز إقليمية للتمويل الصحي لدعم  ىفوضية إلالمدعوة  (5 (5

تحفيز االبتكارات وأفضل الى  الشركا  ودعوةفي ذلك المالية والصحة( الوزارات المعنية )بما 
وكذلك ها وتوسيع نطاقها ومعالجة الثغرات في التمويل الصحي المحلي؛ الممارسات واستخالص

دعم المراكز واستخدامها الى الشركا  المتعددي األطراف والثنائيين والقطاع الخاص  دعوة
لموا مة جهودهم مع جهود الدول األعضا  لزيادة التمويل المحلي، بما في ذلك من خالل 

 ليات التمويل؛تحسين آليات الضرائب وغيرها من آ
فوضية إلى العمل مع الشركا  لتحسين مراقبة التمويل الصحي من خالل تنفيذ سنوي أكبر المدعوة  (6

 للحسابات الوطنية المتعلقة بالصحة ونشرها على نطاق أوسع؛
" تكمل بطاقة األدا  األفريقية بشأن لتتبع التقدم المحرز"  فوضية إلى قيادة تطوير أداةالمدعوة  (2

مويل المحلي للصحة من خالل تمكين الدول األعضا  في االتحاد األفريقي من تتبع التقدم الت
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 المحرز خطوة بخطوة نحو زيادة التمويل المحلي وتخصيصه الفعال والكف ، وتجميعه
 واستخدامه.

الدول األعضا  تعزيز قدرة اإلدارة المالية العامة على المساعدة في تحسين تحصيل  مناشدة (8
ائب و/أو زيادة نسبة اإليرادات الضريبية التي يتم تحصيلها كنسبة مئوية من الناتج المحلي الضر

اإلجمالي، من خالل فرض الضرائب العامة بطريقة عادلة وفعالة وتحسين تحصيل اإليرادات، 
 وتعزيز قدرات وزارات المالية وسلطات اإليرادات الضريبية لتحقيق ذلك؛

إعادة توجيه اإلنفاق الصحي والنظم الصحية الستهداف األمراض الدول األعضا  مناشدة  (2
والظروف عبر دورة الحياة التي لها أكبر األثر على معدل الوفيات وتنمية رأس المال البشري 

 بمزيج من التدخالت التي تحقق أكبر األثر في مكافحتها؛
شاف خيارات للحد من تشتت النظم الوطنية للتمويل الصحي، بما في ذلك من خالل استكتعزيز  (11

الجهود واستكشاف التأمين الصحي الوطني )عند االقتضا (، وتعزيز القدرات على شرا  
الخدمات بفعالية، وزيادة الجهود لتحسين الوقاية، وفعالية التكلفة، وكفا ة توزيع الموارد. ويتعين 

لثنائيين، بما في ذلك على الدول األعضا  تعزيز التنسيق مع الشركا  المتعددي األطراف وا
، والصندوق العالمي لمكافحة اإليدز العالمي للقاحات والتحصين التحالفالبنك األفريقي للتنمية، و

والسل والمالريا ومرفق التمويل العالمي. وستعمل هذه المنظمات بدورها مع عدد قليل من 
البلدان الرائدة على وضع آليات تسمح للبلدان بالوصول إلى هذه الصناديق لدعم المنابر والنظم 

ات، وسلسلة التوريد، وما إلى ذلك(، وعند االقتضا ، نظم التأمين الصحية الوطنية )مثل المشتري
 الصحي العامة والخاصة؛

في الصحة، وتقديم  االستثمار-المفوضية مراقبة تنفيذ توصيات اجتماع القيادة األفريقية  نطلب من .5
 إلى المؤتمر بشكل منتظم؛ تقرير في هذا الشأن

االلتزامات المتعلقة بتمويل الصحة ووضع إطار  المفوضية والشركا  أيضا دعم تنفيذ نطلب من .6
 للمسا لة لرصد تنفيذ هذا اإلعالن؛

عن امتناننا لفخامة الرئيس بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، الستضافة اجتماع القيادة  نعرب .2
 في الصحة؛ االستثمار-األفريقية

 حة.المحلي للصلمسألة التمويل  فخامة الرئيس بول كاجامي كقائد نعيـن .2

 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86
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 إعالن
 بشأن اعتراف االتحاد األفريقي

 لتجارة الرق عبر األطلسي 022بالذكرى الـ 

 إن المؤتمر:

المنعقدة في رؤسا  الدول وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعين في دورتنا العادية الثانية والثالثين نحن 
 . 2112فبراير  11أديس أبابا، اثيوبيا في 

تجارب الثقافية والجوار والصلة الالتي تربطها عالقات ، وب األفريقيةوحدة جميع الشع ستحضرإذ ن
المشترك مع جميع والمصير الحضاري والتراث المشترك من أجل االستقالل والكرامة والكفاح تاريخية ال

 الشعوب المنحدرة من أصل أفريقي؛

، ونزع الملكية، صريةوتصنيعها للعن، األطلسي تجارة الرق عبرل شرالنهب والعمليات نستذكر وإذ 
 اإلنسانية؛التجريد من و، والتمييز

الحركة وتصاعد لشر تجارة الرق، تصدت روح المقاومة القوية التي ، بكل فخر، كذلك ذّكرنستوإذ 
 ؛لشعوب األفريقيةنا نحن ااألفريقية في قارات متعددة واستمرارها في إلهام

ثقافية الروابط الإلقامة ، وبنا  أفريقيا متكاملة، يةالتزامنا بوحدة الشعوب األفريق وإذ نؤكد من جديد
منحدرة من أصل تعزز الحلم األفريقي بين جميع الشعوب الالتي قتصادية االجتماعية واالسياسية والو

 ؛أفريقي

 :بما يلي بموجبهنقوم 

 411ال بالذكرى الـ جيدة التنظيم لالحتفاتخاذ مبادرات مفوضية االتحاد األفريقي  طلب منن .1
األحداث والمشاركة فيها، وإشراك الدول تنظيم من خالل  2112عبر األطلسى عام  تجارة الرقل

 .ممثلين مناسبيناألفريقية 

الهيكلة ولربط اعادة إل ًاالمنحدرين من أصل أفريقي على جعل هذا العام عامالشعوب جميع نحث  .2
ات عملية طموحة تبني مع هوياتنا األفريقية ومصالحنا الجماعية والسعي إلى صياغة مبادر

 .رخا  شعوبناووحدتنا وتقدم 
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السياسات على النظر في سياسات الهجرة واألفريقي جميع الدول األعضا  في االتحاد  أيضًا حثن .3
من  من الضحايا والناجينلألفريقيين المنحدرين االقتصادية والثقافية واالجتماعية التي تسمح 

 .في القارة األفريقيةاخوتهم مع والتفاعل ل عبر األطلسي بإعادة االتصا تجارة الرق

 



Assembly/AU/DECL.3 (XXXII) 

Page 1 
 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  00 - 01عادية الثانية والثالثون للمؤتمر الدورة ال

 عالنإ

 حول معالجة العوامل االجتماعية للصحة في منطقة أفريقيا 

 من خالل اعتماد نهج إدراج الصحة في جميع السياسات

 

رؤسا  دول وحكومات االتحاد األفريقي، المجتمعين خالل الدورة العادية لمؤتمر االتحاد في أديس  نحن،
 ؛2112فبراير  11و 11يوبيا، يومي أبابا، إث

بالدور المحوري للسكان األصحا  كمحرك للنمو االقتصادي المستدام والعادل والشامل والتنمية  إدراكا منا
 الوطنية، وبالتالي المضي قدمًا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة؛

االجتماعية للصحة هي مسؤولية جميع الحكومات بغية ضمان  على أن معالجة العوامل من جديد وإذ نؤكد
توفير بيئات مالئمة وصحية ومستدامة في المنازل والمدارس وأماكن العمل والمجتمعات المحلية من أجل 

 صحة سكانها، وأن  تحقيق المساواة في الصحة هو في حد ذاته تعبير عن العدالة االجتماعية؛

تماعية للصحة في منطقة أفريقيا ال يمكن معالجتها أو مواجهتها بشكل صحيح بأن  العوامل االج وإذ نقر 
داخل وزارات الصحة وحدها، وبأن  البلدان مطالبة بتعزيز التعاون الشفهي في المجاالت المتقاطعة من 

 خالل اعتماد وتنفيذ نهج إدراج الصحة في جميع السياسات والنهج الحكومي الشامل؛

ى أن للقطاعات الحكومية المختلفة والشركا  اإلنمائيين والمجتمعات المحلية والقطاع علنؤكد من جديد  وإذ
الخاص ومنظمات المجتمع المدني تضطلع بأدوار رئيسية ومسؤوليات محورية في تحقيق أهداف التنمية 

مين المستدامة والتقدم صوب التغطية الصحية الشاملة حيث تتطلب االحتياجات الصحية للفقرا  والمحرو
والمجموعات المستضعفة من السكان، بما في ذلك الالجئين والعائدين والنازحين داخليًا االهتمام الواجب 

 وأن يتم إدراج الصحة في جميع سياسات كل دولة داخل االتحاد األفريقي؛

من بأن التنفيذ الفعال للصحة في جميع السياسات في منطقة أفريقيا يتطلب أعلى مستوى ممكن إذ نقر  و
 االلتزام السياسي وآليات التنسيق والرصد الفعالة؛

مع التقدير، أن  منظمة الصحة العالمية والجهات الفاعلة والمبادرات العالمية األخرى مثل  وإذ نالحظ
الشبكة العالمية إلدراج الصحة في جميع السياسات تلعب دورا حيويا في إضفا  الطابع المؤسسي على 

 يع السياسات على نطاق العالم وتنفيذه؛نهج إدراج الصحة في جم
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 ، وبقوة فإّننا بموجبه

ملتزمون بقوة بدعم وتعزيز إصالح القطاع الصحي في منطقة أفريقيا من خالل اعتماد نهج  .1
"إدراج الصحة في جميع السياسات" من أجل إحراز التقدم نحو تحقيق أهداف التغطية الصحية 

 يا من خالل:الشاملة والتنمية المستدامة في أفريق

في مجال الصحة باعتباره أولوية سياسية من خالل اعتماد  التعه د بتحقيق الصحة والمساواة (1
 مبادئ إدراج الصحة في جميع السياسات واتخاذ إجرا ات بشأن عوامل الصحة؛

توفير الهياكل والعمليات والموارد الفعالة التي تمّكن من تنفيذ نهج إدراج الصحة في ضمان  (2
 سات الدول األعضا  في االتحاد األفريقي؛جميع سيا

قدرات وزارات الصحة في جميع الدول األعضا  من أجل إشراك القطاعات الحكومية  تعزيز (3
األخرى من خالل القيادة والشراكة وكسب التأييد والوساطة لتمكين تنفيذ إدراج الصحة في 

ستجابات الفعالة لتحسين جميع السياسات وتقديم أدلة على عوامل الصحة والالمساواة واال
 النواتج الصحية؛

أدلة وتوثيق الممارسات الجيدة بشأن فعالية الصحة في جميع السياسات المتعلقة بمعالجة  تقديم (4
العوامل االجتماعية للصحة بغية دعم الدول األعضا  في اعتماد النهج الحكومي الشامل 

 والنهج المجتمعي الشامل؛

لممارسات على الصعيدين اإلقليمي والعالمي لتنفيذ نهج إدراج نقل المعرفة وأفضل ا تعزيز  (5
 الصحة في جميع السياسات؛

الشراكات وإرسا  التعاون مع البلدان والمؤسسات الدولية من أجل التأثير إيجابيًا على  إقامة (6
الصحة العالمية والسياسات المتعلقة بالصحة وتقليل اآلثار السلبية لهذه السياسات في منطقة 

 ريقيا؛أف

مفوضية أن يقدم تقريرا سنويا عن التقدم المحرز في تنفيذ إدراج الصحة في المن  الطلب (2
من أهداف التنمية المستدامة وهو تعزيز  12جميع السياسات، بوصفه تعبيًرا عن الهدف 

وهو عدد  12.14.1 والمؤشر وتنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة وسائل التنفيذ،
 تي لديها آليات قائمة لتعزيز اتساق سياسات التنمية المستدامة؛البلدان ال

 األصعدة الوطنية واإلقليمية والقارية؛جميع القضايا التي ُأثيرت في هذا اإلعالن، على  دعم وقيادة .2
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 إعالن 
 في الصحة  االستثمار-اجتماع القيادة األفريقية

 من العالمي لزيادة تمويل الصحة""التزامات أديس أبابا نحو المسؤولية المشتركة والتضا
 

دول وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعين في الدورة العادية الثانية والثالثين لمؤتمر االتحاد   ، ؤسانحن
فبراير في أديس أبابا، إثيوبيا، استعرضنا التقدم المحرز والتحديات  11و  11األفريقي المنعقدة يومي 

 تمويل وتعزيز النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛  أجل زيادةوالخطوات التالية المطلوبة من 

في الصحة، نجدد التزامنا بزيادة  االستثمار-األفريقيةالجتماع القيادة  الرئيسية بالنتائج إذ نحيط علما
 القطاع الخاص واآلليات العالمية المعنية بتمويل الصحة على االستثمارات المحلية في الصحة، ونحث

 زيادة االستثمارات من أجل معالجة األولويات الصحية ألفريقيا؛ 

، وهي خطة أفريقيا للتحول االجتماعي واالقتصادي، التي تدعو إلى 2163أجندة  وإذ نستحضر أيضا
الشامل القوي  في الصحة من أجل تعزيز النظم الصحية كأساس للنمو زيادة االستثمارات المحلية

( التي تسعى إلى 2131-2116االستراتيجية الصحية ألفريقيا )و ؛ول الهيكليوالسلم والتح واالزدهار
واإلطار  تعزيز النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان األمن الصحي في أفريقيا؛

؛ وخطة عمل مابوتو 2131التحفيزي للقضا  على اإليدز والسل والمالريا في أفريقيا بحلول عام 
في أفريقيا؛  أجل وصول الجميع إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الشاملة( من 2116-2131)

إلى التحصين كحجر الزاوية  وصول الجميع؛ واإلعالن حول "2116والتي أقرها المؤتمر كلها في عام 
 2112؛ وإعالن 2116للصحة والتنمية في أفريقيا" الذي اعتمده وزرا  الصحة األفريقيون في عام 

 بتسريع تنفيذ اللوائح الصحية الدولية؛ لاللتزام 

والجهود المتواصلة للدعوة إلى الصحة  2131ألجندة بأجندة الصحة والتنمية األوسع نطاقًا وإذ نسلم 
 وترتيب أولوياتها باعتبارها عنصًرا أساسًيا للتنمية المستدامة واألمن االقتصادي؛

تدامة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ال يمكن من أهداف التنمية المس 3بأن الهدف  وإذ نعترف أيضا
قوية، وتعاون متعدد القطاعات، ودعم الشركا  المتعددي األطراف  قطرية إال من خالل قيادة بلوغه

 والثنائيين، والقطاع الخاص؛
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من بين  36في مجال التمويل المحلي للصحة توضح أن  2112األدا  األفريقية لعام  أن بطاقة وإذ نالحظ
في المائة( قد زادت فيها النسبة المئوية من الناتج المحلي  65,5دولة عضوا في االتحاد األفريقي ) 55

 اإلجمالي المستثمرة في الصحة مقارنة بالسنة المالية السابقة؛

أنه على الرغم من هذا االستثمار المتزايد في مجال الصحة، فإن دولتين فقط من  وإذ نالحظ مع القلق
على األقل من  %15في االتحاد األفريقي بلغتا الهدف األفريقي بتخصيص  55الـ  الدول األعضا 

ميزانية الحكومة لقطاع الصحة، ولم يصل هذا االستثمار بأي حال إلى الهدف المتمثل في تخصيص 
 دوالًرا أمريكًيا للفرد؛ 26,31

في المائة  1,2مرار بتخصيص تلتزم باست أن أربعة بلدان ذات دخل مرتفع فقط وإذ نالحظ أيضا مع القلق
 من الدخل القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية؛

تحقيق التغطية  نحو أن اإلنجازات التي تحققت خالل الثمانية عشر سنة الماضيةوإذ نضع في اعتبارنا 
يا ألفريقيا فضال الصحية الشاملة، تعتمد إلى حد كبير على اإلرادة السياسية وااللتزام من جانب القيادة العل

 عن الشراكات االستراتيجية على جميع المستويات؛

، إلى جانب التعليم، في تنمية رأس المال البشري الالزم لدفع عجلة النمو وإذ ندرك أهمية الصحة
 االقتصادي واالستقرار والسالم واألمن؛

التحالف اإليدز والسل والمالريا وبعمليات تجديد الموارد القادمة للصندوق العالمي لمكافحة  وإذ نحيط علما
مرفق التمويل العالمي الجديد، ونطلب من الدول  وأهمية تجديد موارد صينالعالمي للقاحات والتح

األعضا  في االتحاد األفريقي والشركا  في التنمية أن يدعموا بنشاط عمليات تجديد الموارد وتطوير خطة 
 العمل العالمية؛

قيقها بدون تضامن على أن التمويل الصحي المستدام والمتنوع هو مسؤولية مشتركة ال يمكن تح وإذ نؤكد
 عالمي وجهد جماعي؛

 نعلن رسميا بموجب هذا أننا: 
بالجهود العالمية والقارية واإلقليمية والوطنية المستمرة إلبقا  التمويل الصحي على رأس  نشيد .1

 األجندة السياسية؛
رات في بدعم الشركا  اإلنمائيين الدوليين وآليات تمويل الصحة العالمية لزيادة االستثما نشيد أيضا .2

 الصحة في سياق أولويات التنمية المتنافسة؛

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86
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 التزامنا بزيادة تعبئة الموارد الصحية المحلية والضرائب التصاعدية؛ نؤكد مجددا .3

القطاع الخاص توفير الدعم واالستثمار من أجل توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية نناشد  .4
 ضمان األمن الصحي للقارة؛الصحية الجيدة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، و

الدول األعضا  إلى القيام بالتنفيذ الكامل لخطة إنتاج األدوية واللقاح لخطة األعمال  ندعو أيضًا .5
التجارية األفريقية والموا مة التنظيمية من أجل فرص وصول أكبر إلى األدوية واللقاح التي تكون في 

ة بما في ذلك األدوية وكذلك التفاوض على اسعار متناول اليد ذات نوعية وتكنولوجيا الصحية الجديد
 معقولة للقاح واألدوية لألمراض التي تحظى األولوية.

 بما يلي: نتعهد، لهذا الغرض .6

االستثمار المحلي في الصحة، وتحسين أنظمة التمويل الصحي ومواصلة تعزيز الجهود زيادة  (1
بحيث يمكن لكل بلد أن يسلك طريقه لزيادة تحديد األولويات والكفا ة بطريقة مالئمة للسياق 

الخاص نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة والمحافظة عليها، وأن يستطيع سكان القارة 
األفريقية تلقي الخدمات التي يحتاجونها للوقاية والتشخيص والعالج والرعاية ذات الجودة، والتي 

 وبات مالية؛هي في متناول اليد والميسورة التكلفة، دون المعاناة من صع
لتمويل الكافي والمستدام لتعزيز النظم الصحية، ال سيما الرعاية الصحية األولية حشد ا (2

 للصحة العامة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ والمؤسسات الوطنية
الصحة المستدامة على  التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق أوجه التآزر لتوفير تعزيز (3

 والعدالة للجميع، وضمان األمن الصحي للشعوب؛ ية والكفا ةبالفاعل يتسم نحو
والشركا  إلى ضمان وضع استراتيجيات للتمويل المتنوع والمتوازن والمستدام المفوضية دعوة  (4

تشمل القطاع  للصحة من خالل إقرار خطط واستراتيجيات استثمارية صحية واستراتيجيات
 الخاص؛

  إلنشا  مراكز إقليمية للتمويل الصحي لدعم الوزارات العمل مع الشركا ىإلالمفوضية دعوة  (5
إلى تحفيز االبتكارات وأفضل الممارسات  في ذلك المالية والصحة( والشركا المعنية )بما 

واستخالصها وتوسيع نطاقها ومعالجة الثغرات في التمويل الصحي المحلي؛ ودعوة الشركا  
لي دعم المراكز واستخدامها لموا مة جهودهم المتعددي األطراف والثنائيين والقطاع الخاص إ

مع جهود الدول األعضا  لزيادة التمويل المحلي، بما في ذلك من خالل تحسين آليات الضرائب 
 وغيرها من آليات التمويل؛
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مفوضية االتحاد األفريقي إلى تنظيم اجتماع كل سنتين لوزرا  الصحة والمالية دعوة  (6
 التقدم.الستعراض عمل المنابر ومراقبة 

مفوضية االتحاد األفريقي إلى العمل مع الشركا  لتحسين مراقبة التمويل الصحي من دعوة  (2
 خالل تنفيذ سنوي أكبر للحسابات الوطنية المتعلقة بالصحة ونشرها على نطاق أوسع؛

الجهود لتعزيز أنظمة التأمين الصحي الوطنية بما في ذلك تنسيق أكبر مع الوصول  مضاعفة (2
العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا ومرفق التمويل البنك األفريقي والصندوق إلى موارد 

آليات تسمح للبلدان بالوصول إلى هذه والتحالف العالمي للقاحات والبنك األفريقي للتنمية  العالمي
د (، وعن... الخ)مثل المشتريات، وسلسلة التوريدالصناديق لدعم المنابر والنظم الصحية الوطنية 
 االقتضا ، نظم التأمين الصحي العامة والخاصة؛

االستثمار في الصحة، وتقديم  -لمفوضية مراقبة تنفيذ توصيات اجتماع القيادة األفريقية من ايطلب  .2
 إلى المؤتمر بشكل منتظم؛ تقرير في هذا الشأن

وضع إطار لمفوضية والشركا  أيضا إلى دعم تنفيذ االلتزامات المتعلقة بتمويل الصحة وايدعو  .2
 للمسا لة لرصد تنفيذ هذا اإلعالن؛

عن امتناننا لفخامة الرئيس بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، الستضافة اجتماع القيادة يعرب  .2
 االستثمار في الصحة؛ -األفريقية

 لتمويل المحلي للصحة.مسألة افخامة الرئيس بول كاجامي كقائد ليعين  .11
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 إعالن

 عشر اإلجتماع العادي الحادي 

  واألمنالسالمة وللجنة الفنية المتخصصة للدفاع 

 2112أكتوبر  12، أديس أبابا

 

رؤسا  دول وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعين في الدورة العادية الثانية والثالثين لمؤتمر االتحاد نحن 
الفنية المتخصصة ، قد قمنا باعتماد إعالن اللجنة 2112فبراير  11و 11في أديس أبابا، أثيوبيا يومي 

للدفاع والسالمة واألمن لالتحاد األفريقي الصادر خالل دورتها الحادية عشرة المنعقدة في أديس أبابا، 
 )الملحق أدناه(. 2112إثيوبيا في أكتوبر 
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  واألمنالسالمة واإلجتماع العادي الحادي عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع ملحق بإعالن 

 2112توبر أك 12، أديس أبابا
 

 

المجتمعين في دورتنا األفريقي،  لالتحادواألمن  ةمأعضا  اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسال نحن
 استنتاجات رؤسا  هيئات، قمنا ببحث  2112، إثيوبيا في أكتوبر في أديس أباباالعادية الحادية عشرة 

 قيين ورؤسا  شؤون السالمة واألمن.ياألركان األفر

أكتوبر  12و  11يومي المنعقد ، رؤسا  أركان الدفاع األفريقيينتماعنا االجتماع الرابع عشر لسبق اج لقد
 .2112أكتوبر  11إلى  2من المنعقد ، واجتماع الخبرا  2112

 
 يلي: نعلن ما، مداوالتنابناً  على  

 من.واأل ةمللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسال مشروع قواعد اإلجرا ات المعدلة نعتمد  .1

مشاورات مع االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات الإجرا   ندعو إلى .2
 اإلقليمية والدول األعضا  بشأن مشروع مذكرة التفاهم حول نشر وتشغيل القوة األفريقية الجاهزة

 ةمع والسالوتقديم مذكرة التفاهم النهائية إلى االجتماع المقبل للجنة الفنية المتخصصة للدفا
لدول األعضا  من قبل اينبغي أن تقدم المفوضية جدوال زمنيا الستكماله ، واألمن. وفي هذا الصدد

 .2112بحلول نوفمبر 

 ( على تعزيز2121-2116خطة عمل مابوتو للسنوات الخمس )تركيز  ضمانب المفوضيةنكلف  .3
 القوة األفريقية الجاهزة. 

القدرة األفريقية  بجهوده في سبيل المضي قدًما في تنسيقمجلس السلم واألمن على التعجيل نحث  .4
يتعلق بالتنسيق، أحاط  فيماوالقوة األفريقية الجاهزة.  ضمن إطار ستجابة الفورية لألزماتلال

 ني لالتحاد األفريقي، االجتماع علما بالمشورة التي قدمها مكتب المستشار القانو

التعاون مع ألفريقية لالستجابة الفورية لألزمات عن القدرة ا صل مسألة موا مةبفلمفوضية انكلف  .5
 .االئتالفات المخصصة، التي ينبغي أن تكون قضية قائمة بذاتها
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لالتحاد األفريقي وتقديم تقارير  بحث مشروع اشتراتيجية إدارة الحدودعلى   ألعضاا الدول نشجع .6
 ميدقتدة عاإ نم فوضيةالم نلتمكي ثالثة أشهرال تتجاوز ة رفتن وفي غض المفوضيةلى خطية إ

 .للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلم واألمن للمقبا االجتماعلى إيقة ثولا
 .توطيده بإعالن برنامج االتحاد اإلفريقي للحدود والتدابير المتخذه من أجل نحيط علما  .2
وتوفير  على زيارة قاعدة اللوجستيات القارية، ولجنة األركان العسكرية مجلس السلم واألمننحث  .2

عمليات دعم  بما في ذلك االستخدام المحتمل من قبل، التوجيه االستراتيجي بشأن استخدام المعدات
 م الحالية.السال

عن قاعدة  بآخر التطورات على نحو منتظم مجلس السلم واألمن بتزويد المفوضيةنكلف  .2
 .المستقبليةفيما يتعلق بصيانة وتخزين المعدات واألفراد والخطط  اللوجستيات القارية

فيما يتعلق بمرافق  قاعدة اللوجستيات القاريةلضافي اإلدعم الالدول األعضا  على تقديم  نحث .11
 .والرجالالتخزين وصيانة المعدات 

أنواع الدعم لعمليات  ميعج ميدقتلة صاومعلى أيضًا قي يرألفد احاتالافي   ألعضاول ادلانحث  .11
 م لالتحاد االفريقي.السال معد

ومشروع  معمليات دعم السال تعميم مشروع سياسة السلوك واالنضباط من أجلبالمفوضية نكلف  .12
سياسة منع ومكافحة االستغالل واالنتهاك الجنسيين لعمليات دعم السالم لجميع الدول األعضا  

للجنة الفنية المتخصصة للدفاع الحادي عشر  االجتماع بشأن مدخالتها في غضون شهر واحد من
 .مجلس السلم لبحثها واعتمادها ن ثم تقديم المشاريع المنقحة إلىوم، منألوا ةموالسال

على  وتثني، جمهورية الكاميرون على التزامها المستمر بتفعيل قاعدة اللوجستيات القارية نهنئ  .13
والتي تطلب ، مفوضيةالاستجابة للمذكرة الشفهية الصادرة عن ، عرضها لنشر اثنين من الضباط

 .على حسابهم الخاص، قاعدة اللوجستيات القارية موظفين فيمن الدول األعضا  نشر ال
منهما إلى قاعدة واحدة كل من موظف النتداب مبابوي يبجمهورية زامبيا وجمهورية زنشيد  .14

نفس الشئ، من وكذلك بجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية كينيا لعرضهما ، اللوجستيات القارية
 .حسابهما الخاصعلى 

على ، ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على العرض المقدم إلعارة ضابطبالجمهور نشيد أيضا  .15
، لمفوضية االتحاد األفريقي لدعم العمليات الرامية إلى إنشا  مركز تنسيق الحركة ةالخاص نفقتها

 .القارية
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مليون دوالر أمريكي للقوة بمبلغ قدره لجمهورية رواندا لمساهمتها المالية  عن امتنانا نعرب .16
 الخمس. تركة لمجموعة دول الساحلالمش

 الساحل الخمس. دول الستمرار دعمها للقوة المشتركة لمجموعة للمفوضية عن تقديرنا نعرب  .12

الدول األعضا  على بحث توفير قدرات إضافية للقدرة على االنتشار السريع للقوة األقريقية  نحث .12
 الجاهزة.

، بما في ذلك ضمان مشاركة تحاد األفريقيعلى أهمية النسا  في عمليات دعم السالم لال نؤكد .12
 .في المناصب القياديةلهن والتعيين  أكبر

م سياسة السلوك واالنضباط لعمليات دعم السالالتأكد من أن تصبح الدول األعضا  إلى  ندعو .21
، اعتمادهافور ، ومشروع سياسة منع ومكافحة االستغالل واالعتدا  الجنسيين لعمليات دعم السالم

 التشريعات الوطنية وجهود التدريب.جز ا من 

بجميع لغات عمل االتحاد ، االستفادة من وثائق العمل في الوقت المناسب المفوضية نطلب من .21
 .األفريقي

الدول األعضا   ببيان ممثل جمهورية غامبيا في الترحيب بالمساعدة الفنية التي قدمتها علمًا نحيط .22
 .ح القطاع األمني والعدالة االنتقالية في البالدلدعم إصال في االتحاد األفريقي والمفوضية

ات المقدمة إلى االتحاد بجمهورية الصين الشعبية وجمهورية تركيا فيما يتعلق بالمعدنشيد  .23
  وعمليات دعم السالم. ، وال سيما بالنسبة لقاعدة اللوجستيات القاريةاألفريقي

التقدم المحرز في تنفيذ  تقارير عنمنتظمة وإحاطات المفوضية على االستمرار في تقديم نشجع  .24
 .واألمن ةمللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسال في االجتماعات المقبلة مقرراتنا

 .لجمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية على حسن ضيافتها امتناننا نعرب عن  .25

 المؤتمر مقرر بموجب والسالمة واألمناللجنة الفنية المتخصصة للدفاع  على دور التأكيد نعيد .26
Assembly/AU/Dec.227 (XII) من القانون التأسيسي لالتحاد  15، وتمشيا مع أحكام المادة

إعالننا إلى المجلس التنفيذي لالتحاد اإلفريقي  ه(. وفي هذا الصدد، نقدم بموجب2111األفريقي )
فبراير  11و  11يومي ا عقدهإلحالته إلى الدورة العادية الثانية والثالثين لمؤتمر االتحاد، المقرر 

2112. 
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 سياسة االتحاد األفريقي 

 لحاالتواالستجابة  حول الوقاية

 االستغالل واالعتدا  الجنسيين 

 فيما يتعلق 

 عمليات دعم السالمب
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 التسميات المختصرة والمختصرات، 

AMISOM  بعثة االتحاد األفريقي في الصومال 
ASF   القوة األفريقية الجاهزة 

AU  االتحــاد األفريقي 

AUC  مفوضية االتحاد األفريقي 

CC           قائد العنصر 
CDU   واالنضباط السلوك 

HOM   رئيس البعثة 

IHRL  .قانون حقوق االنسان الدولي 

IHL   القانون االنساني الدولي 

MOU   مذكرة التفاهم 

NGO   المنظمة غير الحكومية 

PCC   البلد المساهم بالشرطة 

PSC   مجلس السلم واألمن 
PSD   مديرية السلم واألمن 

PSOD   قسم عمليات دعم السالم 

PSO   عملية دعم السالم 

SDGEA  االعالن الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا 
SEA   االستغالل الجنسي واالعتدا  الجنسي  

SGB     العنف القائم على الجنس ونوع الجنس 

SOFA   وضع القوات اتفاقية 

SOM    اتفاقية انشا  البعثة 

TCC  البلد المساهم بقوات 

T/PC    شرطة/الدول المساهمة بقوات 

UN   األمم المتحدة  

UNSC      مجلس األمن لألمم المتحدة 

WGDD      مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية
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 التعريفات 

 :التعريفات التالية السياسة، تنطبقلغرض هذه 
" إلى التدابير المتخذة لالعتراف بانتهاكات القانون اإلنسـاني الـدولي والقـانون المسا لة"كلمة تشير  .1

بالبعثة، وتحم ل الدولي لحقوق اإلنسان وسياسات االتحاد األفريقي وقواعده وأنظمته ولوائحه الخاصة 
اإلفريقـي فـي موظفي االتحـاد ضمان عمل شمل ذلك إنشا  أنظمة تهدف إلى تومسؤوليات عنها. 

 .وفقًا اللتزاماتهم وواجباتهم الدولية والداخليةعمليات دعم السالم 

 ." رئيس مفوضية االتحاد األفريقيالرئيس“تعني كلمة  .2

 سنة.  17ن يقل عمره عن " كل إنسا الطفلتعني كلمة " .3

ين يتم العثـور " إلى األطفال الذاألطفال المولودين بدافع االستغالل واالعتدا  الجنسيين“تعني عبارة  .4
عليهم من خالل العمليات القضائية والتحقيقية )بما في ذلك األدلة الطبية / اختبار الحمض النـووي( 

 بذنب تم ارتكابه ضدالخاصة باالتحاد األفريقي والسلطات الوطنية ذات الصلة أو من خالل االعتراف 
االتحاد األفريقي أو موظفي البعثـة  قبل موظفي الجنسيين منالذين ولدوا نتيجة االستغالل واالعتدا  

 األفريقي. لالتحادفي أحد عمليات حفظ السالم التابعة 

بصرف النظر عـن  في عمليات دعم السالم،جميع األفراد العاملين  : منالمدنيون الموظفون“يتكون  .5
موظفين فـي مفوضـية والالذين ليسوا أعضا  في الشرطة أو العنصر العسكري  التعاقدي،الترتيب 

 .االتحاد األفريقي عند نشرهم في منطقة البعثة

دعوى بسو  سلوك من قبل موظفي "هو الشخص الذي يرفع إلى االتحاد األفريقي  صاحب الشكوى" . .2
يـتم  بالرغم من أنه لمو بها،أو غيرهم من موظفي االتحاد األفريقي وفًقا لإلجرا ات المعمول  البعثة

 باالتحاد األفريقي.ات اإلدارية والتحقيقية والقضائية ذات الصلة بعد إثبات ادعا اتهم من خالل اإلجرا 
 بسو  السلوك.الشكوى ضحية أو شاهًدا أو أي شخص آخر على علم  صاحبقد يكون 

  .لالتحاد األفريقي االتفاقية المنشئةالقانون التأسيسي" “ يعني .8

لخدمات في إطار زمنـي لغرض تقديم ا أي شخص/شركة يتم تعيينهم استشاري"خبير تعني عبارة:   .7
 .محدد مسبًقا وبنود وشروط خدمة محددة لفترة ال تتجاوز ثالثة أشهر
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ال يتعلق األمر بالضرورة باتخاذ قرارات وإلى عمليات اتخاذ القرارات وتنفيذها. الحكم الرشيد يشير  .2
ما ومع ذلك يجب أن تتسم عموبل يتعلق بأفضل عملية ممكنة التخاذ تلك القرارات.  "،"صحيحة

 الشفافة، في اآلرا  القابلة للمسا لة،موجهة نحو توافق ال التشاركية،الرئيسية التالية:  بالخصائص
آرا   أخذ الفساد،ضمن الحد من ت. سيادة القانون والشاملة تتبعمنصفة ال الفعالة، االستجابة،سريعة ال

جتمع في عملية صنع القرار. أصوات أكثر الفئات ضعفًا في المواالستماع إلى االعتبار في األقليات 
 والمستقبلية.كما أنها تستجيب الحتياجات المجتمع الحالية 

عدم الرغبة، بحكم الواقع أو بحكم القانون )في الممارسة أو في  "اإلفالت من العقابتعني عبارة " .11
رية أو في اإلجرا ات الجنائية أو المدنية أو اإلدا سوا -في محاسبة مرتكبي االنتهاكات  (،القانون

 .الهيئة المناسبةفي التأديبية و / أو رفض االمتثال اللتزامات التعويض على النحو المحدد 

 .دولة عضو في االتحاد األفريقي "لدولة العضوتعني عبارة "ا .11

جميع أفراد العنصر العسكري، بما في ذلك أفراد الوحدات العسكرية : العسكريينألفراد باُيقصد  .12
في وغيرهم من أفراد القوات المسلحة المنتشرين العسكريين واألفراد ة العسكريوضباط األركان 

 عمليات دعم السالم

 يعد انتهاًكا لما يلي: إجرامية،إهمال، بما في ذلك أعمال بأو  سهٍوفعل بأي  لسلوك"تعني عبارة "سو  ا .13

أسيسي مبادئ والقواعد األساسية لالتحاد األفريقي على النحو المبين في قانونه التال     (1)
 البعثة؛والبروتوكوالت والسياسات والتوجيهات التي قد تكون قابلة للتطبيق في منطقة 

قواعد االشتباك أو  الموحدة أوإجرا ات التشغيل  بالبعثة أوالتوجيهات الخاصة      (2)
 استخدام القوة أو القواعد أو اللوائح أو اإلصدارات اإلدارية المعمول بها   توجيهات 

 نشا  البعثة واتفاقية وضع القوات.اتفاقية إ     (3)

القوانين المحلية ذات الصلة والقابلة للتطبيق والتي ال تتعارض مع قواعد ومعايير    (4)
 اإلنسان؛حقوق 

والقانون الدولي واإلقليمي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي  الدولياإلنساني والقانون  (5)
 لالجئين. 
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مجلس  كما هو موضح في تفويضعملية دعم السالم ينة ل" المنطقة المع البعثةنطقة معبارة "تعني  .14
  السلم واألمن.

عمليات دعم " من جميع األفراد في العناصر العسكرية والشرطية والمدنية في أفراد البعثة “يتكون  .15
 السالم 

شرطة األمن  وأفراد ضباط الشرطة في" جميع أفراد وحدات الشرطة المشكلة  أفراد الشرطةب"يقصد  .12
 .العام

  األقربا  الذين أصيبوا بأذى جسدي أو عقلي  و االعفا  الممنوح للضحية أوأبالعالج "االنتصاف  قصدي .18
أفراد من موظفي البعثة أو موظفي االتحاد األفريقي. في سياق  تعزى إلىسهو حاالت بسبب أفعال أو 

 العادلة.يشمل العالج سبل االنتصاف القانونية أو التعويضات  السياسة،هذه 

االتحاد األفريقي  نقله إلى" أي شخص من دولة عضو أو أي منظمة يتم الموظفون المعارون يتعن .17
لشروط وأحكام متفق عليها من قبل جميع  األفريقي وفًقا للقيام بمهمة مؤقتة مع أحد أجهزة االتحاد

 .األطراف المعنية

 جسدية أوإلى أضرار  " أي فعل أو إهمال ينتج عنه أو يحتمل أن يؤديسو  السلوك الخطير"يعني  .12
 “ .البعثة/ أو فعل أو إهمال متعمد قد يؤثر على أدا  مهام  بعثة وإصابة فرد أو 

أو يهدد أو يجبر أي شخص  طابع جنسي ُيكرهأي عمل أو سلوك ذي  " الىاالعتدا  الجنسي"يشير  .21
وغالًبا دون  االعتدا لوال  ليرتكبه   لم يكن (،على ممارسة نشاط جنسي )اختراقي وغير اختراقي

يحدث في للطابع الجنسي الذي . يشمل اإليذا  الجنسي االقتحام الجسدي الفعلي أو المهدد الموافقة
  .عالقات القوة غير المتكافئة والسلوك الضار تعكس غالبا قهرية،ظروف 

إكراهه أو  تحريضه أواالستغالل الجنسي بأنه إغرا  شخص آخر أو : تم تعريف االستغالل الجنسي .21
باره على القيام بنشاط جنسي من خالل إسا ة استخدام موقف الضعف أو القوة التفاضلية أو التبعية إج

استغالل المزايا المادية والنقدية  الحصر،على سبيل المثال ال  الجنسي،أو الثقة. يشمل االستغالل 
ال ينطبق  ياق،السواالجتماعية والنفسية والسياسية لحمل الشخص على ممارسة نشاط جنسي. في هذا 

بل ينطبق أيًضا على محاولة االنخراط في هذا  فحسب،االستغالل الجنسي على النشاط الجنسي الفعلي 
وال خيار  حقيقي،النشاط. يحدث فعل االستغالل الجنسي عندما ال يكون لدى الشخص المعني أي خيار 
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هو سلوك ضار  معقول سوى الخضوع للضغوط لالنخراط في نشاط جنسي. االستغالل الجنسي
 القائمة على التسلسل الهرمي.واستغاللي يحدث في سياق التفاعالت والعالقات 

ما يتسبب  يشمل العنف الجنسي "أفعال ذات طابع جنسي ضد شخص واحد أو أكثر أو" العنف الجنسي" .22
أو بالتهديد باستخدام  طابع جنسي بالقوة،تورط هذا الشخص أو هؤال  األشخاص في فعل ذي  في

مثل ما يحدث بسبب الخوف من العنف أو اإلكراه أو االحتجاز أو االضطهاد النفسي  اإلكراه،قوة أو ال
أو إسا ة استخدام السلطة أو عن طريق االستفادة من بيئة اإلكراه أو عدم قدرة هذا الشخص أو هؤال  

دية الجنسية أو األشخاص على إعطا  موافقة حقيقية. تشمل أشكال العنف الجنسي االغتصاب أو العبو
الدعارة القسرية أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العدوان الجنسي ذي 

 .الخطورة المماثلة

( ، يعني أي شخص 2111لوائح ونظم العاملين في االتحاد األفريقي )"كما هو محدد في  الموظف“ .23
أو قصير األجل على أساس أجر يومي أو  لمحدد األج كموظف منتظم أويوظفه االتحاد األفريقي 

 في لوائح ونظم العاملين.راتب شهري كما هو منصوص عليه 

 الخدمات،"يعني العالقات الجنسية التي يكون فيها تقديم الهدايا أو " "ممارسة الجنس ألغراض معامالت .24
ودعم األسرة  التعليم،مثل اإليجار أو الهواتف أو المالبس أو المشروبات أو المخدرات أو الدرجات أو 

حيث أن  الدعارة،عن  عالقات ممارسة الجنس ألغراض المعامالت  والعمالة عاماًل مهمًا. تختلف 
 والجية( زوتبادل الهدايا لممارسة الجنس يتضمن مجموعة أوسع من االلتزامات )عادة ما تكون غير 

يكون هناك دافع محدد لالستفادة  ولكن عندما سلًفا،تنطوي بالضرورة على مدفوعات أو هدايا محددة 
 .المادية من التبادل الجنسي

و / أو تم  االعتدا  عليه جنسيًاشخص يتم استغالله و / أو  هو“ ضحية االستغالل واالعتدا  الجنسيين .25
 استغالله واالعتدا  عليه جنسيا.

قانونية و / أو " يعني أي شخص يكشف أي نوع من المعلومات أو األنشطة التي تعتبر غير المبلغون“ .22
في الماضي أو الحالي أو المحتمل أو عمليات دعم السالم  غير أخالقية و / أو أدلة على سو  سلوك

ويشمل أي فرد )أفراد( قد عمليات دعم السالم.  أي انتهاك أو فعل آخر يعرض للخطر سالمة ووالية
فوضية االتحاد األفريقي )بغض ، أو الموظفين الحاليين أو السابقين في مللوظيفةالمتقدمين من يكون 
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النظر عن حالة التوظيف ومدته( ، والموظفين الذين يشاركون في أنشطة ذات صلة بعمليات دعم 
بغض النظر عن انتمائها إلى  عمليات دعم السالم السالم أو األفراد الذين يتأثرون سلًبا بأنشطة 

 .السالم دعم عمليات 
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 الخلفية والسياق  -1

 زدهاربتعزيز السالم وااليتعلق  الشعوب األفريقية فيماتطلعات وتعاون وتصميم  سد االتحاد األفريقيج ي 1.1
المنصوص  اإلفريقي،يتمثل هدف االتحاد  الصدد،القارة األفريقية. في هذا وحريات سكان وحقوق اإلنسان 

أنشأ  الهدف،واالستقرار في القارة". وتحقيقًا لهذا  السلم واألمنفي "تعزيز  التأسيسي،عليه في قانونه 
واالستقرار في  السلم واألمن لتعزيزمن بين جملة أمور أخرى  (السلم واألمناالتحاد األفريقي مجلس 

)ح( و )ي( من القانون التأسيسي لالتحاد  43أفريقيا واالضطالع بعمليات دعم السالم وفًقا للمادة 
 .4األفريقي

مجلس السلم خاصة بعد إنشا   األفريقية،لعب االتحاد األفريقي تدريجيًا دوًرا موسًعا في جهود دعم السالم  2.1
 إصدار أوامره إلى عمليات دعم السلم واألمن فيبتكليف أو  5مجلس السلم واألمنام ق إنشائه،منذ  واألمن.

بما في ذلك بوروندي وجزر القمر ودارفور )السودان( ومالي وجمهورية  القارة،عدد من السياقات في 
وبلدان بحيرة الساحل منطقة إفريقيا الوسطى والبلدان المتضررة من جيش الرب للمقاومة والصومال و

القوة إضافية لتعزيز بذل االتحاد األفريقي جهود  ذلك،على سبيل المثال ال الحصر. عالوة على  تشاد،
في هذا والقارة بسرعة أكبر وبشكل منهجي وفعال.  النزاعات فيأجل معالجة  األفريقية الجاهزة من

مختلفة لتوجيه وسياسات وإرشادات وتوجيهات  بوضع مذاهبتقوم مفوضية االتحاد األفريقي  السياق،
 عمليات دعم السالم الحالية والمستقبلية.

أكثر االتحاد األفريقي  كونيبرزت فجوة حرجة فيما يتعلق بضرورة أن  العملية،مع استمرار هذه  3.1
إدراًكا لدور المرأة في عمليات السالم والحاجة إلى معالجة مواطن الضعف المحددة للنسا  واألطفال في 

أوائل  للنزاعات فيكانت سمة ثابتة ن قضايا االستغالل واالعتدا  الجنسيين ومع أ النزاعات.حاالت 
تم  الواقع،. في هاوبدأ في اتخاذ قرارات جماعية تجاه معالجت هاأدرك المجتمع الدولي حجم التسعينيات،

 هالضمان إدارتها بطريقة تعزز وتحمي حقوق اإلنسان وتمّكنعمليات دعم السالم فرض مطالب متزايدة على 
القائم على الجنس ونوع ضد العنف  والشباب،وكذلك الرجال  الخصوص،وتحمي النسا  والفتيات على وجه 

                                                                 
                                                                                                                                                                                           مجلس السلم واألمن. د( من بروتوكول) 9و)أ(  0نظر المادة  3  .33
ائم الحرب اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد دولة عضو بناء على مقرر للمؤتمر في حاالت جر في االتحاد في التدخل( حق ح) 4المادة  4 .32

 اإلنسانية.
  السلم واألمن.من أجل استعادة  )ي( حق الدول األعضاء في طلب تدخل االتحاد4المادة  .34

 .3663يوليو  9ربان في واألفريقي في د لالتحادمجلس السلم واألمن اعتمد البروتوكول المتعلق بإنشاء   5 .32
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إلى عدم المساواة بين الجنسين  لعمليات دعم السالم استندتلقد تم اإلقرار بأن األسباب األساسية  الجنس.
ت. وقد أبرزت هذه على وجه والفتيا والشباب والشاباتوالتمييز وأنماط العنف ضد النسا  والرجال 

 عمليات دعم السالم.الخصوص الحاجة إلى ضمان المسا لة وإنها  اإلفالت من العقاب على جميع أشكال 
التي يرتكبها  لمنع االنتهاكات ومعالجتها ، وخاصة  الجارية حاليا الجهود  هذه معتتال م هذه السياسة 

  عمليات دعم السالم . موظفو االتحاد األفريقي وموظفو البعثة في إطار
كجز   في أفريقيا. على الجنسيلتزم االتحاد األفريقي بالقضا  على العنف الجنسي والعنف القائم  4.1

مجموعة من األدوات التي وافقت الدول األعضا  على االلتزام بها  بوضع  االتحاد اإلفريقي قام من هذا ، 
 جملة أموربين  مننسين في أفريقيا والذي التزم ، المساواة بين الج حول، بما في ذلك اإلعالن الرسمي 

على نوع  ، ببد  وإطالق وإشراك حمالت عامة مستدامة ضد النوع االجتماعي. العنف القائم. أخرى 
أن جميع األشخاص ، و 1325اعتراًفا بقرار مجلس األمن رقم وعلى هذا األساس وأيًضا  الجنس

في حاالت النزاع وما بعد  ائم على الجنس ونوع الجنس القوخصوًصا النسا  ، معرضات بشكل للعنف 
 دعم السالم لمنع ل ه، فإن االتحاد األفريقي مصمم على تعزيز اإلجرا ات بشكل استباقي في عملياتالنزاع 

 االستغالل واالعتدا  الجنسيين .
 او ع الجنس الجنس ونوركز االتحاد األفريقي على تفعيل أدواته المختلفة بشأن العنف القائم على  5.1

ومن خالل تعيين ومسائل الجنسين والتنمية مديرية المرأة  والية من خالل  االستغالل واالعتدا  الجنسيين  
قدرة محددة على لقد وضع  االتحاد األفريقي . 2114للمرأة في فبراير  للسلم واألمن مبعوث خاص 

عمليات دعم السالم على إطار في  ين االستغالل واالعتدا  الجنسيمعالجة سو  السلوك ، بما في ذلك 
مفوضية االتحاد األفريقي على مستويي المقر  الرئيسي لمفوضية االتحاد األفريقي وعمليات دعم مستوى 

متعلقة قدرات وأطًرا  وضعت  سياسة االتحاد األفريقي  ، بما في ذلك مكتب األخالقيات. وبالمثل ،  السالم 
وتشكل سياسة ة الطفل في المقر الرئيسي وفي عمليات دعم السالم. نوع الجنس وحقوق اإلنسان وحمايب

من  اجز  االتحاد األفريقي لمنع االستغالل واالعتدا  الجنسيين  واالستجابة لهما  في عمليات دعم السالم 
 تللك الجهود الواسعة .

عمليات دعم سياسة إلى تبني حلول أفريقية للمشاكل األفريقية ، فإن  الحاجة  بينما تدرك أخيًرا ،  2.1
تعتمد على العديد من الصكوك الدولية ، بما في ذلك أطر االتحاد األفريقي واألمم المتحدة ، مثل بيان السالم 
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ونشرة حول العنف الجنسي في حاالت النزاع في إفريقيا  421الصادر عن االجتماع  مجلس السلم واألمن
االستغالل ( بشأن التدابير الخاصة للحماية من ST / SGB / 2003/13) األمين العام لألمم المتحدة رقم 

االتحاد األفريقي في عمليات دعم  مع تجارب  تتجاوب سياسة  وضع سعى إلى ت. كما واالعتدا  الجنسيين 
في بعثة االتحاد األفريقي  في  على التقييم الذي أجري إطالع االتحاد األفريقي في هذا الصدد  تم والسالم. 

سالم لالتحاد الأكبر عملية دعم باعتبارها  2114في عام  ألميسوم "  حول عملية السالم الصومال " "ا
 األفريقي حتى اآلن.

 المبررات  -3

امح التس عدم" نهج ولديه خطير سلوكسو  االستغالل واالعتدا  الجنسيين  عتبر االتحاد اإلفريقيي  3-1
بشكل  ينضارتغالل واالعتدا  الجنسان قد يكون االس االستغالل واالعتدا  الجنسيين   مطلًقا" تجاه

على تنفيذ واليته ، خاصة في بنا  الثقة وحسن النية وكسب  على قدرة عمليات دعم السالم خاص 
إلى تآكل المصداقية ، األمر الذي قد يكون له آثار قد يؤدي هذا بدوره "قلوب وعقول" السكان. و

لى عمليات دعم السالم في االتحاد األفريقي ، سياسية وقانونية وعسكرية وإنسانية وأمنية سلبية ع
 .االتحاد األفريقيوبالتالي 

عمليات دعم السالم لالتحاد تحدد السياسة الحد األدنى من المعايير الواجب اتباعها من ق بل جميع   2-2
مع  على السعي من أجل وضع معايير فعالة عمليات دعم السالم في الواقع ، يتم تشجيع كل األفريقي 

قوم توالمبادئ األساسية التي  االستغالل واالعتدا  الجنسيين اتيجياتها وإجرا اتها لدعم سياسة استر
 عليها.

 السياسة نطاق -2
في جميع  وموظفي بعثاتها لالتحاد األفريقي  عمليات دعم السالم تنطبق هذه السياسة على جميع  1.2

كان الفرد في   سوا  ليات دعم السالم  عمالمرتكبة في منطقة  االستغالل واالعتدا  الجنسيين حاالت
البعثة خارج  على موظفي  أيًضا هذه السياسة نطبق ت الخدمة الرسمية وقت ارتكاب الجريمة أم ال. 

و /  عمليات  دعم السالم  مهام باسمن  منطقة البعثة متى وأين يكونون في مهام رسمية و / أو يؤدو
 .أو مفوضية االتحاد األفريقي
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نيابة  الذين يقدمون الخدمة )الخدمات(  البعثة هذه السياسة أيًضا على جميع األفراد في منطقة تنطبق  3.2
التي تتعلق  حاالتال االستشاريين( لجميع الخبرا  عن االتحاد األفريقي أو باسمه )مثل المقاولين و

 .البعثة المرتكبة في منطقة  باالستغالل واالعتدا  الجنسيين
السياسة  أفراد البعثة على أحكام هذه السياسة ويتوقع منهم االلتزام بها. ُتكمل هذه يجب إطالع جميع 3.3

( ، وقواعد السلوك 2112( ، وسياسة االتحاد األفريقي للتحرش )2112الجنسانية لالتحاد األفريقي )
ية ( وغيرها من الوثائق والمبادئ التوجيهية التي تهدف إلى حما2112الخاصة باالتحاد األفريقي )

سياسة  مشروع الضحايا والمبلغين عن المخالفات. باإلضافة إلى ذلك ، يجب قرا تها باالقتران مع 
تنص على  التي بشأن السلوك واالنضباط الخاصة بعمليات دعم السالم  2117االتحاد اإلفريقي لعام 

 .إجرا ات مفصلة لمعالجة أعمال سو  السلوك لفئات مختلفة من أفراد البعثة
وما يستتبعه السلوك المتوقع لموظفي  االستغالل واالعتدا  الجنسيين  تحدد هذه السياسة ما يشكل   4.2

 .بعثة االتحاد األفريقي
لالتحاد األفريقي ،  مجلس السلم واالمن ، بناً  على تفويض عمليات دعم السالم  من المتوقع أن تطبق 5.3

 .معايير السلوك هذه في وثائق وعمليات البعثة  ودمج
 السياسة هذه الغرض من  -4

تعزيز جهود االتحاد األفريقي في مجال الوقاية واالستجابة  في الغرض من هذه السياسة يكمن  1.4
دعم السالم في االتحاد  عمليات ووضع حد أدنى لمتطلبات جميع  لالستغالل واالعتدا  الجنسي 

 :ألهداف األربعة التاليةلذلك تسعى هذه السياسة إلى تحقيق ا . الخصوصاألفريقي في هذا 
 ؛ باالستغالل  واالعتدا  الجنسيين  المتمثل في عدم التسامحإنفاذ موقف االتحاد األفريقي  .أ

 لالستغالل واالعتدا  الجنسيين تعزيز مشاركة القيادة واإلدارة واألدوار واالستجابة  .ب
والرد عليها وضمان مسا لة  ادعا ات االستغالل واالعتدا  الجنسيين تعزيز اآلليات والتدابير لمنع  .ج

 ؛  االستغالل واالعتدا  الجنسيين  في المنخرطين األفريقي  موظفي االتحاد
 حدد طريقة ونوع المساعدة ، باإلضافة إلى سبل االنتصاف التي يتعين تقديمها لضحايا وعائالتوت .د

لالتحاد عمليات دعم السالم من ق بل موظفي بعثة  ضحايا االستغالل واالعتدا  الجنسيين 
  األفريقي 
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 القيم التوجيهية والمبادئ األساسية  -2

 فريقياألستسترشد هذه السياسة بالقيم والمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي لالتحاد     1.2
مجلس السلم  بروتوكولاألفريقي ) دلالتحاواألمن  السلممجلس المؤسس ل(، والبروتوكول 2111)

االتحاد األفريقي  الدول وأجهزة رؤسا و مات االتحاد األفريقيوالتزا( 2112لعام  واألمن
 :ها ، بما في ذلكتسويتوإدارتها و النزاعات واآلليات اإلقليمية لمنع والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

 .زيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ، بما في ذلك حقوق المرأةتع .أ
 .تعميم مراعاة المنظور الجنساني. تعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين و .ب
 .العنف الجنسيمن جرا  إدانة العنف الجنسي بجميع أشكاله والقضا  على اإلفالت من العقاب  .ج
عمليات دعم  مبادئ الحياد والكرامة والنزاهة واالحترام المتبادل لآلخرين ، وخاصة في سياقات .د

 السالم 
ركة الفعالة ألصحاب المصلحة الرئيسيين في والمشا ية تعزيز الحكم الرشيد والمسا لة والشمول .ه

مؤسسات االتحاد األفريقي ، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة غير 
 العدالة الحكومية األخرى. تعزيز سيادة القانون والعدالة الكلية وأسبقية اإلجرا ات القانونية وإقامة 

 .في الوقت المناسب الفعالة  
 .على جميع المستويات لهذه السياسة لتبعية لضمان التنفيذ الكف  والفعال تطبيق مبدأ ا .و
 والسلوك المحظور االستغالل واالعتدا  الجنسيين  األفعال التي تشكل -0

ُيكره أو يهدد أو يجبر أي شخص  طابع جنسي يشير االعتدا  الجنسي إلى أي عمل أو سلوك ذي   1.2
 وا غالبًا دون أن يكونليشاركوا فيه  ترق( ، لم يكن على ممارسة نشاط جنسي )مخترق وغير مخ

للطابع الجنسي على إعطا  موافقتهم. يشمل اإليذا  الجنسي االقتحام الجسدي الفعلي أو المهدد  قادرين 
 ر.غير المتكافئة والسلوك الضا  في ظروف قهرية ، غالبًا ما تعكس عالقات القوة هذا  ويحدث ،
بنشاط جنسي من  الجنسي تحريض شخص أو إكراهه أو إجباره على القيام االستغالل يعني       2.2

يشمل االستغالل الجنسي .   خالل إسا ة استخدام موقف الضعف أو القوة التفاضلية أو التبعية أو الثقة
واالجتماعية والنفسية والسياسية  ، على سبيل المثال ال الحصر ، استغالل المزايا المادية والنقدية 

ينطبق االستغالل الجنسي على  في هذا السياق ، ال والشخص على ممارسة نشاط جنسي. لحمل 
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االنخراط في هذا النشاط. يحدث فعل  النشاط الجنسي الفعلي فحسب ، بل ينطبق أيًضا على محاولة
خيار حقيقي ، وال خيار معقول سوى  االستغالل الجنسي عندما ال يكون لدى الشخص المعني أي

في نشاط جنسي. االستغالل الجنسي هو سلوك ضار واستغاللي يحدث  لالنخراط  غوط الخضوع للض
 القائمة على التسلسل الهرمي . التعامالت والعالقاتفي سياق 

األفعال المبينة في  والسلوك المحظورة  االستغالل واالعتدا  الجنسيين األفعال التي تشكل تشمل   3.2
والتوظيف  بعض اإلجرا ات المحددة متداخلة )مثل تبادل األموال قد تكونالفقرات من )أ( إلى )د(. 

 :(والسلع والخدمات لممارسة الجنس والجنس في المعامالت
، بما في ذلك نشاط جنسيممارسة من أجل يعتبر تبادل األموال أو التوظيف أو السلع أو الخدمات  .أ

وبالتالي  استغالل جنسيلي ، بمثابة الخدمات الجنسية أو غيرها من أشكال السلوك المهين أو االستغال
المحليين والمشاركين و / أو  مخصصة للسكان  ساعدة لم تقديم فهو محظور. ويشمل ذلك أي 

 ، مقابل ممارسة نشاط جنسي.المستفيدين من المساعدة 
ُيكره أو يهدد أو يجبر أي شخص على ممارسة نشاط جنسي  طابع جنسي ي فعل أو سلوك ذي يعتبر  .ب

المحليين والمشاركين  على السكان  االعتدا  الجنسي جنسًيا. ُيحظر  اعتدا ي وغير اختراقي( )اختراق
 .و/أو المستفيدين من المساعدة

ُيحظر النشاط الجنسي الذي يشارك فيه أطفال من السكان المحليين والمشاركين و / أو المستفيدين من  .ج
االعتقاد الخاطئ بالنسبة لسن وال يعتبر ا. محلًي الرضا المساعدة، بغض النظر عن سن الرشد أو سن 

 .الطفل دفاًعا
 تقوض بطبيعتها. متكافئة غير  قوى معامالت ، ألنه يعتمد على ديناميات في ال يالجنسيحظر النشاط  .د

دعم السالم واالتحاد األفريقي  عمليات  مثل هذه العالقات سالمة ومصداقية موظفي البعثة وموظفي
 .ككل

أو  سوا  من العسكريين العالقات الجنسية بين أي فرد من أفراد البعثة ) تحبذ ى ذلك ، باإلضافة إل 4.2
 متكافئة غير قوى ( وأفراد من السكان المحليين ألنها تستند إلى ديناميات المدنيينالشرطة أو 

لدعم يكون من المستحب قيام عملية قد البعثة . وهذه العالقات مصداقية ونزاهة قد  تقوض بطبيعتها. 
 .عند االقتضا  لحظر العالقات الجنسية مع السكان المحليين بالكامل ، بعثة  بتحديد  السالم 
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 عنهما  واإلبالغحدوث االستغالل واالعتدا  الجنسيين  منع نحو واجب الموظفين  -7
دا  االستغالل واالعت التي تحبذ  التهيئة  والمحافظة على البيئة أفراد البعثة  جميع  يتعين على 1.8

 البعثة قيادة  الحالية . وتقع  كذلك  على عاتق  تنفيذ السياسة ويقع على عاتقهم  واجب  الجنسيين 
  بالمحافظة على هذه البيئة . ووضع نظم كفيلة لدعم  الخاصة  تالمستويات،  المسؤولياعلى جميع 

من خالل وسائل أخرى للسلوك و عندما يكونون على علم مشبوهًا  أ سلوَكا عندما يالحظ أفراد البعثة  2.8
 يتعين من قبل موظفي البعثة اآلخرين ،  باالستغالل واالعتدا  الجنسيين تحدث فيما يتعلق  المشبوه 

عمليات دعم في  والمتوفرة  االبالغ  القائمة  جرا اتإعليهم اإلبالغ عن هذه المخاوف من خالل 
 السالم . 

 لجنسيين اآلثار الناجمة عن االستغالل واالعتدا  ا -8

 االستغالل واالعتدا  الجنسيين : الرتكاب جريمة التالية  عواقبال 8-1
سو  سلوك خطيرة ، وبالتالي  تصرفات من قبل موظفي البعثة  االستغالل واالعتدا  الجنسيان   يشكل .أ

التخاذ إجرا ات تأديبية ، بما في ذلك إنها  العمل ، والعقود وغيرها من التعاقدات مع  مصدرا 
حسب ظروف االستغالل واالعتدا  الجنسيين . قد    المالحقة الجنائية فضاًل عن تحاد األفريقي ، اال

انتهاكات لقواعد القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي يشكل عمل االستغالل واالعتدا  الجنسيين 
 .واإلقليمي لحقوق اإلنسان

للعمل مؤهال  تغالل واالعتدا  الجنسيين ثبتت ضده تهمة االسموظفي البعثة  أي  من   نال يكو .ب
 ة كانت .صف ة بأي كموظف االتحاد األفريقي أو عمليات دعم السالم لالتحاد األفريقي 

االستغالل واالعتدا   فييشاركون بأن موظفيها و/أو وكالئها قد شاركوا /  ال تكون شركات لديها علم .ج
عقد  للدخول في أي مؤهلة واالعتدا  الجنسيين ، للحد من االستغالل إجرا ات  الجنسيين ولم تتخذ أي

 أو عمليات دعم السالم لالتحاد األفريقي .مع االتحاد اإلفريقي 
تقديم  ضده تهمة  االستغالل واالعتدا  الجنسيين   تثبت من موظفي البعثة  موظف أي  سيطلب من  .د

 .11ة في القسم وفًقا لألحكام الموضح وأسرته المساعدة و / أو دفع تعويضات للضحية 
 هـ .يطلب من عمليات دعم السالم والبلدان المساهمة بالعسكريين  والشرطة  والبلدان المرسلة 

لالستغالل واالعتدا  تقديم الدعم لألطفال المولودين نتيجة إلى ومفوضية االتحاد األفريقي  لألفراد 
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حكام المنصوص عليها في الفقرة. آليات لدعم وتيسير هذه العملية ، مع مراعاة األ ووضع  الجنسيين 
 .، أدناه 11.24

 واالعتبارات ة النهج الشامل -9
بتوجيهات ودعم من إدارات  عمليات دعم السالم لالتحاد األفريقي يتم تنفيذ هذه السياسة في جميع  1.2

، خصوصا  السلم واألمن والمكاتب المناسبة داخل مفوضية االتحاد األفريقي ، بما في ذلك مديرية 
قسم عمليات دعم السالم ، مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية    ومكتب مبعوثة السلم واألمن 

 تلك ، بالتشاور مع ل إدارة السلم واألمنمن خال  الخاصة  للمرأة . ستعمل مفوضية االتحاد األفريقي 
يهية واإلجرا ات مزيد من المبادئ التوجفضال عن عمليات دعم السالم لوضع  اإلدارات والمكاتب 

 عندما يقتضي األمر ذلك.  التشغيلية
هذه السياسة.  من تنفيذالقيادة والتأكد البعثة توفير  يتوقع من رئيس عمليات دعم السالم، على مستوى 2.2

 التنسيق، أو جهة السلوك واالنضباط من قبل وحدةرئيس البعثة  سيتم دعم عند االضطالع بهذا الدور،
وغيرها من القدرات  ونوع الجنساإلنسان ق رات األمنية والقانونية والشرطية وحقوباإلضافة إلى القد

في وقدرات أخرى يراها مناسبة.  أيمن أيًضا  عمليات دعم السالم. وقد يطلبالمدنية ذات الصلة في 
مجموعة عمل متعددة األوجه لدعمه في هذا رئيس البعثة  تشكل الحكمة أنمن  قد يكون الصدد،هذا 
 .رالدو
بشأن  االستغالل  عم السالم في عمليات داإلجرا ات الرئيسية الواجب اتخاذها فيما  -16

  واالعتدا  الجنسيين 
 ما يلي:  حول   اتخاذهاعملية دعم للسالم  اإلجرا ات الرئيسية التي يتعين على كل تتمحور      16-1

 :أربعة مجاالت متشابكة
 مشاركة القيادة والمسؤوليات .أ

 جهود الوقاية .ب

 آليات الشكاوى واالستجابة .ج
 واالنتصافمساعدة الضحايا  .د
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 مشاركة القيادة والمسؤوليات (1

 مفوضية االتحاد األفريقي 

عملية دعم  في النضباطوا تضمن مفوضية االتحاد األفريقي إنشا  مكتب / وحدة أو مكتب للسلوك 11-2
 .ئها عند إنشا السالم 

 رئيس البعثة
 باإلضافة حسن سير العمل في مكتب أو وحدة السلوك واالنضباط. ضمانرئيس البعثة  يجب على 11-3

المضيفة.   إلى ذلك ، يتعين عليه ضمان أن تكون هذه القدرة في متناول المجتمعات المحلية في الدول
في االستغالل واالعتدا  الجنسيين اتصال تتعامل مع جهات في هذا الصدد، قد يفكر في تعيين و

 .ب االقتضا  ، لدعم تنفيذ هذه السياسةالمناطق والقطاعات، حس
وتتخذ وتحافظ عليها  االستغالل واالعتدا  الجنسيين  مسؤولية تهيئة بيئة تمنع يتولى رئيس البعثة  11-4

جميع  التأكد من أن رئيس البعثة  التدابير المناسبة لهذا الغرض. على وجه الخصوص ، يجب على
ي  في االستجابة  إبالغهم بنهج مفوضية االتحاد األفريقيتم وأفراد البعثة على دراية بهذه السياسة 
عمل  وضع خطة ضمان رئيس البعثة  هذا الصدد ، يجب على لالستغالل واالعتدا   الجنسيين . وفي 

 واالستجابة لها االستغالل واالعتدا  الجنسيين خاصة بالبعثة لمنع
ية عثة ، أن تدرج جميع المكونات )العسكرأن تضمن على مستوى الب رئيس البعثة  يجب على    11-5

 .عمليات دعم السالم في تقاريرها المرحلية عن  ومتواصل   مستمروالشرطية والمدنية( بشكل 
 وانعكاسها في  البعثة أن تضمن نشر هذه السياسة على مستوى  رئيس البعثة  يتعين على     11-2

 .االختصاصات والعقود" ، حسب االقتضا             
حول االستغالل دورية إلى مفوضية االتحاد األفريقي مسؤولية رئيس البعثة تقديم تقارير  من 11-8

 .، كما هو محدد في قسم المراقبة واإلبالغ في هذه السياسة واالعتدا  الجنسيين 
 القيادة العليا لفريق البعثة 

 دور عمله في  رئيس البعثة  رفين دعموالمسؤولين والمش القيادة العليا لفريق البعثة يتعين على   11-7
 .امتثال جميع موظفي البعثة لهذه السياسة وضمان 
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 جهود الوقاية (3

 مفوضية االتحاد األفريقي 
االستغالل واالعتدا  الجنسين  آلية للتحقق من أن مرتكبيبوضع مفوضية االتحاد األفريقي تقوم   11-2

وذلك وفًقا  عمليات السالم لالتحاد األفريقي ت دعم إعادة نشرهم في وحدا السابقين ال يتم نشرهم أو
. ينبغي أن يشمل ذلك التعامل مع الممنوحة لالتحاد األفريقي قدرات وأفضل  الللقوانين المعمول بها 

التحقق  فضال عن عملياتالدول األعضا  في االتحاد األفريقي لضمان قيامها بفحص وتدقيق شاملين 
ية لألفراد العسكريين وأفراد الشرطة أثنا  عمليات تحقق قبل النشر من الخلفية والمراجع الجنائ

 .مفوضية االتحاد األفريقيمن واألفراد المدنيين بناً  على طلب 
  لتوجيهيةا يتعين على مفوضية االتحاد األفريقي ضمان إدراج أحكام هذه السياسة في المبادئ 11-11

 .قبل النشر عمليات دعم السالم  ترسل أفراًدا إلى واإلصدارات األخرى المقدمة إلى البلدان التي
وقعتها مع البلدان المساهمة بقوات  تضمن مفوضية االتحاد األفريقي أن مذكرة التفاهم التي  11-11

 االستغالل واالعتدا  الجنسيين. تحتوي على بنود بشأن ما يجب القيام به في حاالت
يتعين على مفوضية االتحاد األفريقي التأكد من أن التدريب ،   خالل زيارات التحقق قبل النشر    11-12

النشر في منطقة قبل  ها تم إجراؤو باالستغالل واالعتدا  الجنسين  مدرجة  على المسائل المتعلقة
 .البعثة

موضوع دعم السالم بدمج عمليات االتحاد األفريقي بالتعاون مع وحدات تقوم مفوضية     11-13
جميع المواد التعريفية وغيرها من مدونات السلوك ذات الصلة  في   الجنسيين االستغالل واالعتدا

 .لموظفي البعثة
 تضمن مفوضية االتحاد األفريقي أنه عند الدخول في اتفاق مع الجهات الفاعلة  يتعين أن       16-14

 :تقوم االتفاقات بالتالي أن اآلخرين، والشركا              
 ؛ كملحق دمج السياسة الحالية .أ

 باالمتثال لهذه السياسة ؛ العناصر الفاعلة تضمين التزام   .ب
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عن االلتزام بهذه السياسة سيشكل أساًسا   عجز الشركاأن إلى صراحة ب االشارة  .ج
 إلنها  هذه االتفاقات أو العقود ؛ 

 .وضع بعض اآلليات التي تسمح باالمتثال لهذه االلتزامات التعاقديةو  .د
 األفريقي لالتحاد  دعم السالم عمليات 

واالعتدا   لاالستغالحمالت منسقة ضد تنشئ السالم أن عمليات دعم على وحدات دعم يتعين  16-12
وتعلن بوضوح عن  وخارجية،. يجب أن تكون هذه الحمالت داخلية البعثة طوال فترة  الجنسين 

 ل  واالعتدا  الجنسين ويجب لالستغال بالنسبة   المحددة  لالتحاد األفريقي  عمليات دعم السالم  موقف
والكتيبات  أشرطة الفيديو للمعلومات والتعليم واالتصال مثل  ا مواد هذه الحمالت  أن تشمل

معلومات االتصال الخاصة واألناشيد فضال عن  والملصقات والكتيبات والقمصان واللوحات اإلعالنية
تسعى الحملة الخارجية سوف لك مناسًبا. بالمسؤولين والمكاتب المعينة لتلقي الشكاوى ، كلما كان ذ

مثل  ،لها للوصول إلى أضعف شرائح المجتمع بشكل خاص إلى استخدام المنصات والوسائط المتاحة 
غير الحكومية واإلذاعة والمسارح المجتمعية ودور السينما والمؤسسات الدينية منتديات المنظمات 

 .هاوالمنتديات المجتمعية واللوحات اإلعالنية وغير
في والتشاور معها دعم السالم المشاركة مع المجتمعات المضيفة والحكومات  عملياتيتعين على  16-12

 الخاصة بمنع االستغالل واالعتدا  الجنسيين.تدابير التحديد وتنفيذ 
كافة  والمديرين والمشرفين على الكتائبالوحدات وقادة  قيادة البعثة وقادةتقع على عاتق   11-18

منع االستغالل واالعتدا  ، مسؤولية خاصة لدعم وتنفيذ وتطوير النظم التي تحافظ على  اتالمستوي
لرئيس البعثة والتوجيهات الصادرة من مفوضية االتحاد األفريقي ، بناً  على القيادة العامة الجنسيين 

 أفراد البعثة
 ستغالل واالعتدا  الجنسيين اال تمنع االلتزام بخلق بيئةجميع أفراد البعثة يتعين على       10-17

 البلدان المساهمة بالقوات / الشرطة 
مفوضية االتحاد األفريقي  مسؤولية إبالغالبلدان المساهمة بالقوات / الشرطة  تقع على عاتق  10-12

 .بمنع االستغالل واالعتدا  الجنسيين  وتحديثها عن اإلجرا ات التي اتخذتها فيما يتعلق
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جلسات التدريب / التوعية بشأن الوقاية البلدان المساهمة بالقوات/ الشرطة  تدمجمن المتوقع أن  11-21
كتيبة من التدريب اإللزامي قبل نشر أي وحدة /  لمنع االستغالل واالعتدا  الجنسيين كجز واالستجابة 

دا  على منع  االستغالل واالعتاألفريقي. سيكون التدريب  عمليات دعم السالم لالتحادفي وحدة دعم 
 .كذلك مسبًقا لعمليات النشر الفردية شرطا  الجنسيين 

 آليات الشكاوى واالستجابة
عمليات دعم السالم، من وجود اإلجرا ات المناسبة في مكاتب  التأكد رئيس البعثة  يجب على     11-21

جميع الشكاوى وتنسيق  على تلقي  والعملوحدة السلوك واالنضباط أو جهة التنسيق ،  مكتب /
 مكتب / وحدة السلوك واالنضباط أو جهة يتعين على  اآلليات األخرى المنشأة لتلقي الشكاوى.

 أن يضمن ما يلي : لتلقي الشكاوى منشأة التنسيق أو أي آلية أخرى 
 الوصول إلى المجتمع ، وخاصة النسا  واألطفال ؛ .أ

بر البريد اإللكتروني ، اآلليات غير المادية ، بما في ذلك ع يستثنى من هذاأمان اآللية )ال  .ب
 واالتصاالت المتنقلة ، وغيرها( ؛

 ثقة المجتمع في اآللية ؛ .ج
 سرية اآللية ؛ .د

أال تتعارض هذه الثقافة والممارسات  شريطة حترام ثقافة وممارسات المجتمع المضيف ، ا .ه
 .اإلنسانوقواعد حقوق مع معايير 

للحفاظ على  الضرورية اتخاذ التدابير  لالتحاد األفريقي عمليات دعم السالم يتعين على   11-22
من أجل حمايتهم من الوصم والردود العكسي وغير ذلك من اآلثار  والمتظلمين سرية وهوية الضحايا 

أي إجرا  يخدم سوف يسترشد  . االستغالل واالعتدا  الجنسيين السلبية المترتبة على اإلبالغ عن 
 .مصلحة الضحية بموافقته المستنيرة

التشاور مع مفوضية االتحاد األفريقي ، وبالتقيد الصارم باألحكام ذات الصلة من سياسة ب  10-23
 عمليات دعم السالم اإلجرا اتالمبلغين عن المخالفات لالتحاد األفريقي )بمجرد اعتمادها( ، تتخذ 

االنتقام أو  المناسبة، باستخدام الموارد والوسائل المتاحة لها ، لحماية هؤال  األشخاص من التمييز أو
 االستغالل واالعتدا  الجنسيين. حولتوجه اتهامات عندما 
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ادعا ات االستغالل  واالعتدا  الجنسين تم تحديد العملية التي يجب اتباعها من أجل معالجة   24 -10
في  والمدنيين(والشرطة ،  عمليات دعم السالم  من العسكريين ، من فئات موظفي بالنسبة لكل فئة

 لعمليات دعم السالم.تحاد اإلفريقي بشأن السلوك واالنضباط سياسة اال
مع مكتب / وحدة السلوك واالنضباط أو جهة التنسيق ،  رئيس البعثة بالتشاور يجب على  25 -10

المناسب تتم في الوقت اتهامات تتعلق باالستغالل واالعتدا  الجنسيين التأكد من أن التحقيقات في 
بطريقة مهنية. في حالة وجود أي مخاوف بشأن الطريقة  والنزاهة وتنفذوبطريقة تراعي الحساسية 

، من خالل القناة  مفوضية االتحاد األفريقي  التي يتم بها التحقيق ، يتم عرض هذه المخاوف على
 .المناسبة

 مع لرئيس البعثة بالتشاور جارية ، وإذا لزم األمر ، يجوز فيه ال تزال التحقيقات  الوقت في    26 -10
تنفيذ  ألخرى  وحدة السلوك واالنضباط أو جهة التنسيق أو المكتب / جهة التنسيق المعينة/ مكتب 

و / أو سالمة عملية  عمليات دعم   السالم تدابير مؤقتة إذا كان ذلك في مصلحة سالمة الضحية ، 
 .التحقيق

طابع االستغالل  ا  منإبالغ مفوضية االتحاد األفريقي بأي ادعرئيس البعثة  يجب على  27 -10
 متابعة مع مسؤوليةمفوضية االتحاد األفريقي  تقع على عاتقو. واالعتدا  الجنسيين في الوقت المناسب

ومع الدول األعضا    البلدان المساهمة بالقوات / الشرطة  فيما يتعلق بأفراد العسكريين أو الشرطة 
إن ا. مأو المتهمين بارتكابه واالعتدا  الجنسيين  االستغالل ذات الصلة لألفراد المدنيين المتورطين في

لالستغالل الهدف من ذلك هو ضمان اتخاذ اإلجرا ات الضرورية والمالئمة ضد الجناة المزعومين 
 ضحايا وعائالت  االستغالل واالعتدا  الجنسيين .ودعم  واالعتدا  الجنسيين 

  الشكاوى والضحايا بشأن التقدم المحرز فيردود الفعل المتكررة والتواصل مع أصحاب  تعتبر  11-27
ويجدر بالذكر  .الرتكاب االستغالل  واالعتدا  الجنسيين  مسألة حيويةقضاياهم ضد الجناة المزعومين 

والضحايا  الشكوى تلقي معلومات مرتدة بصورة منتظمة واالتصال المنتظم ال يطمئن أصحابان 
لالتحاد اإلفريقي ، تأخذ  عمليات دعم السالم   بل  فحسبوالسكان المحليين والمجتمعات المضيفة 

يسهل وعلى محمل الجد ، إدعا ات تتعلق باالستغالل واالعتدا  الجنسيين  وبالتالي االتحاد األفريقي ، 
 وأصحاب الشكاوى   الضحايا تورط ذلك . قد يشمل وإغالق القضية  والعالج بنا  الثقة  كذلك 
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 الشكاوى  أصحاب  ينبغي إبالغ  التحقيق ،  في ختام رغبوا فيها .إذا مشاركتهم في اإلجرا ات و
 .االنتصاف والضحايا بالنتائج والخطوات التي اتخذت نحو

وسائل  اهتماًما من المجتمع أو الجمهور أوتثير مسألة االستغالل واالعتدا  الجنسيين عندما     11-22
التدابير الموضحة في  تمد ، حسب االقتضا  ،أن يععمليات دعم السالم عندئذ  يتعين علىاإلعالم، 

بشأن المشاركة مع الجمهور ووسائل لعمليات دعم السالم السياسة المتعلقة بالسلوك واالنضباط 
 .اإلعالم

 واالنتصاف مساعدة الضحايا 
 االعتبارات المتعلقة باإلنصاف 

هذا   يستلزم ألضرار تكبدوها و اللجو  لالنتصاف يحق لضحايا االستغالل واالعتدا  الجنسيين    11-31
. يجب تقديم تخصهم في هذا الصددعلى العملية التي  واطالعهمإلى العدالة والتعويضات  الوصول 

بما صحاب الشكاوى والضحايا العاجلة ألاالستجابة ومساعدة و/أو تعويض شامل في الوقت المناسب 
أدناه   11-34في الفقرة . وترد الجنسيين لالستغالل واالعتدا  األطفال المولودين نتيجة  في ذلك 

 هناك . ومع ذلك ، وأصحاب الشكاوىمساعدة تقدم إلى الضحايا  التي تحكم أي المبادئ األساسية 
 على النحو التالي: هيواالعتبارات الثالثة الغالبة عند تقديم المساعدة 

، بما في  واالعتدا  الجنسيين  لالستغالليولدون نتيجة  لألطفال الذين المصالح الفضلى للضحايا و  .أ
ال تسبب أي ضرر ، مثل الوصم أو  االنتصاف المساعدة و / أو تلك ذلك الحاجة إلى التأكد من أن 

 الضحية )الضحايا( ؛ يعاني منها زيادة الصدمة التي 
 ؛  عمليات دعم السالم  الموارد المتاحة والوصول إلى .ب

يض بطريقة تقلل إلى أدنى حد من التباينات بين الحاالت الحاجة إلى تقديم المساعدة و / أو التعوو .ج
 والظروف المحددة لكل حالة. عمليات دعم السالم المماثلة ، مع مراعاة سياق 

 
الالزمة على وجه التحديد ولهذا يجب أن تضمن مفوضية االتحاد األفريقي تخصيص الموارد    10-31

 .والضحايا مساعدة واالنتصاف قدمي الشكوىاللتقديم الغرض في ميزانية عمليات دعم السالم 
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الحصول على المساعدة و / أو االنتصاف من الجاني )الجناة( وبلد منشأ الجاني  يحق للضحايا  10-32
تدعم مفوضية وسوف وتراها مناسبة. عمليات دعم السالم  )الجناة( ومن مصادر أخرى قد تحددها

 المطالبات . الضحايا الذين يقدمون  هذهاالتحاد األفريقي 
 واالنتصاف آلية لتقديم المساعدة 

 في مساعدة وتعويض ضحايا للبلدان المساهمة بالقوات /الشرطة بينما تكمن المسؤولية األساسية   10-33
مفوضية االتحاد األفريقي  يجب علىوموظفوها ،  االتي يرتكبه االستغالل واالعتدا  الجنسيين  جريمة 

االستغالل  ضحايالتعويض الالضحايا و / أو إلى مساعدة هذه اللدعم تقديم  أن تقوم كذلك بوضع  آلية 
يدعم هذه اآللية سوف  عمليات دعم السالم .  وعائالتهم ، وذلك بالتشاور مع واالعتدا  الجنسيين 

مكتب / وحدة السلوك واالنضباط أو جهة التنسيق و / أو مكاتب / وحدات الشؤون الجنسانية أو 
لسياسية أو حقوق اإلنسان أو مكتب األخالقيات أو أي وحدة أخرى ذات صلة. يجب أن المدنية أو ا

طرق ووسائل مختلفة  عن  ويتعين عليها كذلك البحث كون لهذه اآللية إجرا ات عمل خاصة بها ت
 االستغالل واالعتدا  الجنسيين .وعائالتهم على التعويض عن  هم لمساعدة الضحايا وضمان حصول

مراجعة الحاالت وطلبات المساعدة و / أو التعويض ، يجب أن تتشاور اآللية الموضوعة في عند  10-34
المنظمات غير الحكومية المحلية والمنظمات  عمليات دعم السالم لالتحاد األفريقي التشاور مع

 .المجتمعية وقادة المجتمع وأي أفراد آخرين ذوي صلة من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة وحكيمة
  ا وفًقا الحتياجاتهم الفردية الناشئة مباشرة عن والدعم فردًيمساعدة الينبغي أن يتلقى الضحايا   10-35

( والترجمة الفوريةلسفر واإلقامة هذا الدعم اللوجستي )ا االستغالل واالعتدا  الجنسيين. وقد  يتكون 
ة المادية الفورية ، مثل الطعام والرعاية الطبية والخدمات القانونية والدعم النفسي واالجتماعي والرعاي

وقد تشمل والملبس والرعاية الطبية الطارئة والمأوى اآلمن في حاالت الطوارئ ، عند الضرورة. 
إلى منظمة أو منظمة غير حكومية أو هيئة أخرى قادرة على تقديم مساعدة كافية  االحالة أيًضا الدعم 

 انتصاف ويض مالي أو مادي باإلضافة إلى أشكال من تع االنتصاف للضحية ، عند توفرها. قد يتكون 
أمور  جملة من  واألضرار المترتبة عليه أخرى مثل االعتذارات العامة وقبول المسؤولية عن الفعل 

 .أخرى
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عمليات دعم السالم تعين  للضحية،عند تحديد نوع المساعدة و / أو التعويض الذي يجب تقديمه  11-32
يجب متابعة اآللية الموضوعة لهذا و. واالنتصاف يل تقديم المساعدة و / أو مكتًبا لتسه مسؤوال

الحاجة إلى االتصال وقد تستدعي  االنتصاف.الغرض بشكل دوري لضمان تقديم المساعدة و / أو 
  إذا لزم األمر المساعدة،على  عمليات دعم السالم للحصولأو أي مكتب آخر في برئيس البعثة 

تلبية االحتياجات الناشئة عن  وعند مساعدة الضحية بشكل كامل تقديم الرد القضية مغلقة بمجوستعتبر 
،  االستغالل واالعتدا  الجنسيين بشكل مستقل . بالنسبة للحاالت التي يتعين فيها توفير االنتصاف 

من ق بل  باستالمه تقديمه واالعتراف ومغلقة بمجرد استالم االنتصاف المطلوب ستعتبر القضية 
 الضحية 

تحتفظ اآللية المنشأة لمساعدة الضحايا بسجالت مناسبة وآمنة لرسائلها ومداوالتها مع الضحايا  11-38
تعد تقريرًا سنويًا عن جميع الضحايا الذين تلقوا كما والجهات الفاعلة غير الحكومية   وعائالتهم 

نوع المساعدة  المساعدة. يجب أن يشمل هذا التقرير جميع المعلومات ذات الصلة ، بما في ذلك
يتوفر لدى  عمليات دعم السالم  المقدمة ، وتكلفة المساعدة ، والظروف الحالية للضحايا ، ووفقا لما 

إلى ما إذا كان األمر مغلًقا أو مستمًرا ، ويسلط الضو   كذلك يجب أن يشير التقرير  من معلومات .
 يحال هذا التقريري نهاية المطاف، س. وفعلى أي جوانب تتطلب متابعة إضافية مع السلطات الوطنية 

واتخاذ مزيد  للنظر فيه  السلم واألمن  إدارة إلى مفوضية االتحاد األفريقي ، من خالل في هذا الشأن 
عمليات  عندما تتطلب مصلحة الضحية ذلك ، يجب أن تضمنومن اإلجرا ات ، حسب االقتضا . 

 .أو هوية الضحايا والحوادث المقدمة إلى الضحية  مساعدةالإجرا ات اإلبالغ السرية عن  دعم السالم 
في ظل عمليات دعم الدور ، يجب على آلية المساعدة المنشأة  االضطالع بهذا الدور بهذاعند  10-38

 .واالنتصافجميع حاالت المساعدة  لتتبع ومتابعةآمن  السالم وضع نظام
بجميع حاالت  عمليات دعم السالم ،الل ، من خعلما االتحاد األفريقي  أن تحيط مفوضيةينبغي  10-39

ومن خالل آلياتها  البلدان المساهمة بالقوات/ الشرطة بوسائلها من واالنتصاف المقدمةالمساعدة 
 .الخاصة
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 واالنتصاف المبادئ التوجيهية في تقديم المساعدة  (2

المساهمة بالقوات/ البلدان دعم السالم ،  عملياتاالتحاد اإلفريقي ،  كل من مفوضية يتعين على 10-40
الناتجة عن في جميع الحاالت التي تتطلب المساعدة و / أو االنتصاف  الشرطة والمدنيين النظر

وعلى أساس كل حالة االنتصاف المساعدة و / أو هذه طبيعة  االستغالل واالعتدا  الجنسيين وتحديد
 :يةالتال يتعين عليهم االسترشاد بالمبادئ القيام بذلك ، حدة. عندعلى 

بشكل عام ، مين ومحرو ضعفا  ،  االستغالل واالعتدا  الجنسيين  يكون الضحايا ، خاصة ضحايا .أ
غالًبا ما يتم نبذهم وتجنبهم من قبل مجتمعاتهم. وبالتالي ، من ومن التعليم والموارد.  حد أدنىولديهم 

تمثيل يتولى فيه و، قد يحتاجون إلى مساعدة من شخص آخر يثقون  شكاواهم أجل أن يتابعوا 
ينبغي أن تنظر اآللية في تعيين محام   ،كصوتهم" في العملية. وفًقا لذلكومصالحهم ، ويعمل كميسر "

ال ينبغي أن عمليات دعم السالم .  فياالستغالل واالعتدا  الجنسيين  للضحية لجميع حاالت ميسر / 
داخل المجتمع أو من مختلف  من يختار  وقد يكون المحامي / الميسر للضحية من موظفي البعثة ، 

يكون أن : هي في هذا الصدد  الجهات الفاعلة غير الحكومية. يجب أن تكون االعتبارات الحاسمة 
بدور محام /  مستعدا وقادرا على االضطالع  في محامي الضحية / الميسر وأن يكون للضحية  ثقة 

 .للضحية  ميسر 
. وبالتالي ، ال ينبغي إجبار الضحية ااختياري ًا أمر اف االنتصقبول المساعدة و / أو يجب أن يكون    .ب

على قبول المساعدة و / أو االنتصاف. وفًقا لذلك ، يجب احترام حقوق أصحاب الشكاوى  هأو إكراه
. ويشمل ذلك الحق في رفض مساعدة لالستغالل واالعتدا  الجنسيين والضحية وأي طفل يولد نتيجة 
من يكون  كة في برنامج المساعدة أو االنسحاب منها. لذلك ، معينة أو االمتناع عن المشار

الممارسات الجيدة الحصول على موافقة الضحية التي تقبل المساعدة و / أو يتم تقديمها في شكل يمكن 
 .التحقق منه

  الشكاوى بمعزل عن عمليات االدعا  والتحقيق مقدمي يجب معاملة تقديم المساعدة للضحايا أو  .ج
 .للتحقيق الشكوى في عملية  مقدم  تعاونتوقف المساعدة على يجب أال تو
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 .والعنف االعتدا  ، بداًل من تكرار الدعم الحالي للناجين من للجهود  يجب أن تكون المساعدة مكملة  .د
وبالتالي ، ينبغي على مفوضية االتحاد  يجب دمجها في البرامج الحالية إلى أقصى حد ممكنو

ل في ترتيبات مع المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدة مباشرة للضحايا األفريقي النظر في الدخو
المنظمات غير الحكومية مباشرة أو تقديم الدعم  ضعلى المفوضية إما أن تقوم بتعويوبدورها 

 .للمنظمات غير الحكومية
 

نتيجة المولودين إلى الشكاوى والضحايا واألطفال  االنتصاف المقدم. يجب أال تميز المساعدة و / أو هـ
على أساس أي فئة اجتماعية ، بما في ذلك الجنس والعمر والعرق  لالستغالل واالعتدا   الجنسيين 

 .أمور أخرى جملة والخلفية التعليمية ، من 
االستغالل مطالبات لبأن  قبل عمليات دعم السالم إقراًرا أي مساعدة ودعم من ال ينبغي أن يكون تقديم .و

 أي صالحية. ين واالعتدا  الجنسي

 متطلبات محددة في توفير اإلنصاف (4

 نتيجة لالستغالل واالعتدا  الجنسيين من قبل أفراد البعثة يجب مساعدة األطفال الذين يولدون  11-41
على إعالة الطفل من والديهم ، بما في ذلك الوسائل القانونية والدبلوماسية وغيرها من للحصول 

 .لضمان حصولهم على الدعم بشكل سريع ومتسق والضرورية الوسائل المناسبة 
. عمليات دعم السالم ينبغي تحديد مدة تقديم المساعدة وفًقا لالحتياجات الفردية الناشئة مباشرة عن  11.42

تلك بطريقة أكثر مالئمة وفعالة من أن يعالج من ذلك هو تمكين الشخص الذي يتلقى المساعدة  وإن
 االحتياجات بشكل مستقل.

 غ والرصداإلبال -11
تحتفظ البعثة بسجل محد ث آمن لجميع الحاالت بموجب هذه السياسة ، كسجالت قائمة بذاتها  1 -11

تتبع بيانات سو  السلوك ، بمجرد قاعدة  نظام ، فيوكجز  من التسجيل الشامل لحاالت سو  السلوك
 .إنشائها
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بصورة لى مفوضية االتحاد األفريقي إ عمليات دعم السالم لالتحاد األفريقي رفع تقريريتعين على  11-2
، بما ادعا ات االستغالل واالعتدا  الجنسيين كل شهر ، عن جميع في واحدة على األقل  منتظمة مرة

يجب أن يشير التقرير أيًضا إلى عمليات دعم السالم.  أو التي اتخذتها في ذلك اإلجرا ات التي تتخذها
هذه ستسعى  .مفوضية االتحاد األفريقي من  لسالم تطلبهما عمليات دعم اأي دعم أو إرشاد قد 

 الحوادث وتبادل المعلوماتوسيتم إدال  عن  سرية هوية الضحية، ب إلى االحتفاظ التقارير الداخلية
 عندما  تنشأ الحاجة إلى االطالع عليها .

ل واالعتدا  حول االستغالتقارير سنوية  عمليات دعم السالم لالتحاد األفريقي تقديميتعين على  11-3
 :تشمل ما يليالجنسيين 

في عمليات دعم السالم الخاصة  ادعا ات االستغالل واالعتدا  الجنسيين تحليالت شاملة لجميع بقائمة  .أ
من قبل االتحاد األفريقي والسلطات الوطنية ، مع الواجب  اتخاذها واإلجرا ات المتخذة أو  منها بكل 

 البينات .كفالة سالمة وة  لسرية األدل الالئق إيال  االعتبار 
باالستغالل واالعتدا  الجنسيين  في إطار  كل عملية  فيما يتعلق شامل للحالة الراهنة تحليل إجرا   .ب

بمجرد  االستغالل واالعتدا  الجنسيين  ، بما في ذلك تحليل االتجاهات واألنماط وطبيعةلدعم السالم 
 حدوثها 

 :ية ، في إطار الموضوعات األربعة الرئيسيةوصف وتحليل اإلجرا ات والفجوات الرئيس .ج
 المشاركة في القيادة ؛ (1

 الوقاية ؛ (2

 آليات الشكاوى؛  (3

واالستجابة ومساعدة الضحايا اللتين اضطلعت بهما  البعثة لمعالجة االستغالل واالعتدا   (4
 الجنسيين 

  واإلجرا ات المتخذة أو المخطط اتخاذها التخاذ  العقبات. تحديد وتحليل د

 آلثار االستغالل واالعتدا  الجنسيين ؛خفيف وت   
 عمليات دعم السالم فيما يتعلق بتنفيذ  برزت . أفضل الممارسات والدروس المستفادة التي هـ
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والمجاالت التي يمكن  توصيات ملموسة بشأن هذه السياسة ، بما في ذلك فعاليتها وقابليتها للتطبيقو.  
 .فيها زيادة تعزيز السياسة

السالم   لالتحاد  عمليات دعم كافة هذه المعلومات من  بجمع وم مفوضية االتحاد األفريقي تق  11-4
مع مراعاة سرية  منتظمة ، بصورةمجلس السلم واألمن  تقرير شامل لتقديمها إلى األفريقي وإعداد

 السالم.دعم عمليات وحساسية المعلومات المقدمة من 
 الدخول حيز التنفيذ -13

 عليها سياسة حيز التنفيذ بعد موافقة اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمنهذه التدخل   12-1
 .حسب االقتضا  بصفة دورية ،هذه السياسة ومراجعتها  يجوز تعديل  12-2
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 إعالن
 حول قضايا منظمة التجارة العالمية

 االجتماع السابع لوزرا  التجارة األفريقيين
 2112ديسمبر  13-12القاهرة، مصر، 

 

رؤسا  دول وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعين في الدورة العادية الثانية والثالثين لمؤتمر االتحاد نحن 
إعالن وزرا  التجارة ، قد قمنا باعتماد 2112فبراير  11و 11األفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا يومي 

جتماعهم السابع المنعقد في القاهرة، مصر ، الصادر خالل ا)المرفق( للدول األعضا  في االتحاد األفريقي
 . 2112ديسمبر  13و 12يومي 
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 االجتماع السابع لوزرا  التجارة األفريقيين العالميةحول قضايا منظمة التجارة عالن اإلملحق ب
 2112ديسمبر  13-12القاهرة، مصر، 

 

ديسمبر  13و 12القاهرة يومي المجتمعين في  نحن، وزرا  التجارة للدول األعضا  في االتحاد األفريقي،"
بمناسبة االجتماع السابع لوزرا  التجارة األفريقيين من أجل استعراض وضع المفاوضات في  2112

منظمة التجارة العالمية في أعقاب نتائج المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، من بين 
 ؛"أمور أخرى

، 2112سبتمبر  12منظمة التجارة العالمية منذ اجتماعنا األخير في بالتطورات األخيرة في  علما أحطنا 
بما في ذلك تزايد التدابير الحمائية التجارية التي ُتعتبر انتهاكا لقواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية، 
والمأزق الذي يواجه هيئة االستئناف، ومقترحات التفاوض الجديدة المقدمة من عدد قليل من األعضا  

 التي تتضمن دعوات لتغيير قواعد وإجرا ات منظمة التجارة العالمية؛و

بالعمليات غير الرسمية بين مجموعات األعضا  في مبادرات البيان المشترك بشأن  علما أيضا أحطنا 
التجارة اإللكترونية وتيسير االستثمار واألنظمة المحلية والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

 منا بأن بعض أعضا  المجموعة األفريقية يشاركون في هذه العمليات غير الرسمية.وسّل

إزا  الصعوبات والتحديات المتعددة التي تواجه البلدان األفريقية التي هي بصدد االنضمام  يساورنا القلق
 إلى منظمة التجارة العالمية؛

لالتحاد األفريقي: أفريقيا التي نريدها،  2163بالتطورات على درب تحقيق أهداف أجندة  أقررنا ورحبنا 
 من خالل نظام حكم قائم على قواعد أنشأته منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية؛

على تعهدنا بالعمل على دعم الجهود المبذولة في نظام التجارة المتعدد األطراف، بما يعزز  أكدنا مجددا 
 نقر  لالتحاد األفريقي: إفريقيا التي نريدها، و 2163 مصالح أفريقيا ويدافع عنها ويتماشى مع أجندة

بالحاجة إلى تحقيق التماسك من خالل ضمان أن أهداف المجموعة األفريقية في مفاوضات منظمة التجارة 
العالمية تدعم بشكل كامل أهداف منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية المتمثلة في تحفيز التصنيع 

 تكامل في القارة؛والتحول الهيكلي وال

 باالعتراف المتزايد بأهمية السياسة الصناعية من أجل تحقيق التنمية؛ رحبنا 
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 على ما يلي:اتفقنا  

اإلعراب عن قلقنا إزا  عدم إحراز التقدم بشأن القضايا القائمة منذ أمد طويل وذات األهمية  نكر ر .1
 بالنسبة ألفريقيا؛

اردة في اإلعالن الوزاري لمؤتمر وزرا  التجارة األفريقيين على المواقف المعتمدة الو نؤكد مجددا  .2
، ال سيما التزام وزرا  التجارة األفريقيين بالتوصل إلى نتائج مجدية 2116نوفمبر  31الصادر في 

بشأن الدعم المحلي المشوه للتجارة، والقطن، واالحتفاظ بمخزونات حكومية من الغذا  ألغراض 
بالتحديات التي تواجه  ونعترفاية الخاصة، والمعاملة الخاصة والتفضيلية، األمن الغذائي، وآلية الحم

على أن أي نتائج في المفاوضات الزراعية ينبغي  ونشد دالبلدان النامية المستوردة الصافية لألغذية 
أن توخي المرونة الالزمة للتصدي للوضع الخاص للبلدان النامية المستوردة الصافية لألغذية 

 األقل نموا؛والبلدان 
أهمية تنفيذ المقررات واإلعالنات الوزارية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية  ونؤّكد مجددا نذّكر .3

 والتي تضع التنمية في قلب برنامج العمل؛ 2111وعن المجلس العام في الدوحة في عام 
الحاجة إلى معاملة أهمية المفاوضات المتعلقة باإلعانات المقدمة لمصائد األسماك و نؤكد من جديد .4

خاصة وتفضيلية للبلدان األفريقية لضمان وجود حيز للسياسات الالزمة لتعزيز صناعاتها السمكية 
 وقدراتها على تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية؛

من أن مبادرة المعونة من أجل التجارة ينبغي أن تسهم في الوفا  بأهداف  عن قلقنا نكر ر اإلعراب .5
رات المتصلة بالتجارة أو التغلب على القيود في جانب العرض أو تنمية البنية التحتية أو بنا  القد

تسهيل اندماج االقتصادات النامية، وال سيما أقل البلدان نموًا، في التجارة اإلقليمية والعالمية بطريقة 
حتى تحقق منافع  األعضا  إلى تعزيز وتحسين مبادرة المعونة من أجل التجارة ندعوتدعم تنميتها. و

فعلية للبلدان النامية والبلدان األقل نموًا المتلقية وتجنب ربط تنفيذها بالمشاركة في التفاوض بشأن 
 قضايا جديدة في منظمة التجارة العالمية؛

بالتنسيق الوثيق مع الوزارات المسؤولة عن التجارة، بتعزيز مواقفنا المشتركة في المجموعة نلتزم،  .6
مستوى منظمة التجارة العالمية ومواكبة جميع التطورات في منظمة التجارة العالمية،  األفريقية على

وضمان بقا  التنمية جزً ا ال يتجزأ من جميع نتائج المفاوضات بالنسبة لجميع االقتصادات األفريقية، 
 تمشيًا مع الوالية اإلنمائية لجولة الدوحة؛

شأن المعاملة الخاصة والتفضيلية، بما يتماشى مع الفقرة التزامنا بالتوصل إلى نتائج ب نؤكد من جديد .2
 من إعالن الدوحة الوزاري؛ 44
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أن المعاملة الخاصة والتفضيلية ينبغي أن تكون جز ًا ال يتجزأ من جميع اتفاقات  نؤكد من جديد .2
جداول  منظمة التجارة العالمية والنتائج المتعددة األطراف المستقبلية وأن ُتدرج، حسب االقتضا ، في

التنازالت وااللتزامات وفي القواعد والضوابط، حتى تكون فعالة من الناحية العملية وتمّكن البلدان 
النامية، وال سيما أقل البلدان نموًا في أفريقيا، من تلبية احتياجاتها اإلنمائية بفعالية، بما يتماشى مع 

ي والتصنيع على نحو ما وردت في أجندة أولويات أفريقيا في مجال التنمية الصناعية والتحول الهيكل
 لالتحاد األفريقي؛ 2163

جميع أعضا  منظمة التجارة العالمية إلى توسيع نطاق التدابير واإلعفا ات الخاصة بالمعاملة ندعو  .2
التفضيلية والخاصة المتاحة ألقل البلدان نموا لتشمل البلدان األفريقية الخارجة من فئة أقل البلدان 

 فترة تناسب وضع التنمية في تلك البلدان؛نموا وذلك ل
األعضا   نحّثبتقديم الدعم للبلدان األفريقية في عملية االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ونلتزم  .11

على الكف عن تقديم طلبات غير معقولة للبلدان األفريقية المنضمة لتوسيع أي التزامات تعهدت بها 
الحرة القارية األفريقية أو االلتزامات التي ال تتماشى مع نتيجة عضويتها في منطقة التجارة 

 مستويات التنمية في تلك البلدان؛
على أن هدف السياسة التجارية ذي األولوية بالنسبة ألفريقيا هو منطقة التجارة الحرة القارية نؤكد  .11

ئج منظمة التجارة التي ستنشئ سوقًا إفريقية واحدة للتجارة في السلع والخدمات وضمان أال تؤدي نتا
 العالمية إلى تقويض تلك األهداف؛

بنظام تجاري متعدد األطراف قائم على القواعد يكون منصفًا وعاداًل وشاماًل وموجهًا  نجد د التزامنا .12
 نحو التنمية ويعطي األولوية لمصالح أفريقيا؛

ة وااللتزام بها على على أهمية الحفاظ على مبادئ وإجرا ات منظمة التجارة العالمي نعيد التأكيد .13
النحو المنصوص عليه في اتفاق مراكش. ويشمل ذلك: هيكل التنمية، والمعاملة الخاصة والتفضيلية 
للبلدان النامية وأقل البلدان نموًا، واإلجرا ات والمبادئ التي تحكم االتفاقات المتعددة األطراف، وأن 

مقترح تفاوضي في منظمة التجارة  تكون الوالية المتعددة األطراف الشرط الالزم لطرح أي
العالمية، وإبقا  أمانة منظمة التجارة العالمية على مكانتها الدولية وابتعادها دومًا عن المواقف 

 المتحيزة لألعضا ؛
أعضا  منظمة التجارة العالمية إلى االمتناع عن اتخاذ أي  ندعوالتدابير التجارية األحادية ونعارض  .14

 جارة المتعدد األطراف القائم على مبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية؛تدابير تقو ض نظام الت
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نلتزم على إيال  االهتمام، على سبيل األولوية، لحل المأزق الذي يواجه هيئة االستئناف ونحّث  .15
بالعمل مع جميع أعضا  منظمة التجارة العالمية إليجاد حلول مقبولة من جميع األطراف، مع الحفاظ 

 ت األساسية للنظام وسالمته؛على السما
على أن تتضمن أي مناقشات حول مستقبل منظمة التجارة العالمية وجهات نظر ومصالح ُنصر   .16

 المجموعة األفريقية وتعالَج القضايا األساسية للتنمية والشمولية؛
 المسؤولين بالعمل على بلورة موقف موحد بشأن إصالح منظمة التجارة العالمية. نكّلف .12
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 إعالن

 الوضع في فلسطين والشرق األوسطحول 

 

رؤسا  دول وحكومات االتحاد األفريقي، المجتمعين في الدورة العادية الثانية والثالثون لمؤتمر  ،نحن
 .2112فبراير  11و 11يومي ، أديس أبابااالتحاد األفريقي في 

مقرارت وقرارات  جميعونشير إلى بالتقرير عن الوضع في الشرق األوسط وفلسطين إذ نحيط علما 
االتحاد األفريقي حول الوضع في فلسطين من أجل تحقيق السلم واألمن الدائمين /منظمة الوحدة األفريقية

 . في الشرق األوسط

دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني ولمنظمة التحرير الفلسطينية في كفاحها المشروع ضد واذ نؤكد من جديد 
محمود عباس الستعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولة فلسطين  االحتالل االسرائيلي بقيادة الرئيس

 .مستقلة تعيش بسالم جنبا إلى جنب مع دولة اسرائيل

رغبتنا في إيجاد حل سلمي للنزاع العربي اإلسرائيلي وفق المبادئ القانون الدولي وجميع نكرر واذ 
 1262ينية على حدود الرابع من حزيران قرارات األمم المتحدة ذات الصلة الداعية الى القامة دولة فلسط

بشأن عودة  124حل الدولتين، وتنفيذ قرار األمم المتحدة رقم  أوعاصمتها القدس الشرقية تطبيقًا لمبد
 ن.يالفلسطينيالالجئين 

دعوتنا الستئناف المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى سالم عادل وشامل ودائم في الشرق واذ نجدد 
 .اإلسرائيلي-كل المبادرات الهادفة اليجاد حل دائم للصراع الفلسطيني وندعماألوسط، 

آلية دولية متعددة األطراف تشمل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق من خالل بالتفاوض  ذ نلتزماو
أوسلو للسالم )القدس، والحدود، واألمن، والمستوطنات، والالجئين، والمياه، واألسرى(، مع ضمان 

 الشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه، ضمن فترٍة زمنيٍة محددة، وتوفير الضمانات للتنفيذ.االلتزام ب

ثبات موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية واستمرار مساعي االتحاد لتحقيق السالم  علىواذ نعيد التأكيد 
تحقيق هذا المسعى  الشامل والعادل للشعب الفلسطيني، ونأمل من جميع الدول االعضا  كافة العمل على

في عالقاتها الدولية. وأن اي تعاون لدول القارة مع دولة اسرائيل، ينبغي ان اليكون داعم لكيان االحتالل 
 على حساب الدعم اإلفريقي للقضية الفلسطينية. 
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ة دعوتنا لكافة الدول بالتمسك بالوضع القانوني الشرعي لمدينة القدس الشرقية كونها عاصمة دول نجددواذ 
بالوضعية الشرعية لمدينة فلسطين، وبموجبه االمتناع عن اي إجرا  او فعل او تصريح من شأنه المساس 

النهائي القائم على حل الدولتين. وبخاصة االمتناع عن نقل السفارات القدس، والتي تشكل اساس الحل 
التي  مقرراتالا  االلتزام بالممثلة لدى اسرائيل من تل ابيب الى مدينة القدس. ونتطلع الى الدول االعض

اإلجماع االفريقي وسياسية االتحاد فيما يخص القضية الفلسطينة، بما يخدم تحقيق السلم واألمن في  تعكس
 وسط.ألمنطقة الشرق ا

بأن كل المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجوالن السوري هي نؤكد مجددًا واذ 
سياسة مصادرة األراضي وهدم المنازل والتهجير القسري للمدنيين، وسياسية  دينونباطلة وغير شرعية، 

 على المكثفة االستعمارية التمييز العنصري، وجميع تدابير العقاب الجماعي التي تنفذ في خدمة األنشطة
 الدولي. القانون وفق حرب ًوجريمة اكُاھانت يشكل الذي المحتلة، األمر الفلسطينية األرض

  :موجبه ما يلينعلن ب

كافة االجرا ات االحتاللية القمعية، وسياسية التنكيل واالعدام الميداني الممارس بحق ندين  .1
المواطنين الفلسطينين، وخاصة استهداف الطواقم الطبية واالطفال والنسا  وذوي االحتياجات 

التفاقية قًا طبنعتبرها جرائم ضد االنسانية إذ . و، الذين يخرجون في مسيرات سلميةالخاصة
لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني تحت االحتالل وفقا  وندعوجنيف الرابعة. 

 لمقررات الشرعية الدولية في هذا الخصوص.
هي عاصمة  1262كامل اراضي القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من حزيران نؤكد مجددا ان  .2

الدولية ومقررات االتحاد االفريقي السابقة في هذا دولة فلسطين المحتلة، وفق قرارات الشرعية 
للحفاظ على حرمة المقدسات المسيحية واالسالمية القائمة في مدينة المقدسة،  وندعوالشان. 

كافة الدول االعضا  في  وندعووحرية ممارسة الشعائر الدينية للديانات السماوية فيها. 
ينة القدس الشرقية كعاصمة أبدية لدولة عالقاتهم، الى االخذ بعين االعتبار خصوصية مد

 فلسطين. 
السياسيات االسرائيلية المتتابعة والهادفة الى تهويد مدينة القدس، والمساس بطابعها نشجب  .3

والقانوني والديمغرافي.واإلعتدا  المتواصل على المقدسات اإلسالمية والمسيحية.  التاريخي
المصلين، والتضييق على حرية العبادة في المدينة وفرض القيود والرقابة األمنية المشددة على 
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 26المقدسة. وندعو األمم المتحدة الى األخذ على عاتقها مراقبة تنفيذ قرار اليونسكو الصادر في 
 بخصوص القدس، والعمل على ضمان احترام التنفيذ الكامل للمقرر. 2116اكتوبر 

جير القسري، وهدم البيوت وسياسة التمييز سياسية التهويد، والتطهير العرقي من خالل الته ندين .4
ن في القدس الشرقية المحتلة، من يسرائيلي بحق الفلسطينيإلالعنصري التي يمارسها االحتالل ا

خالل أوامر االخال  للتجمعات البدوية الفلسطينية في الخان األحمر في محيط القدس. سعيا لعزل 
، وتحقيق 1262ضي الضفة الغربية المحتلة عام المدينة المقدسة، وقطع اتصالها الجغرافي بأرا

 .في القدسصحاب االرض أالتفوق الديمغرافي للمستوطنين على 
المخططات االسرائيلية االستيطانية التي يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة في االراضي  ندين .5

في مخالفة الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، ومنطقة األغوار 
 .2334الدولي وخاصة قرار مجلس االمن  القانونلقواعد 

 منظومة مع المباشر وغير المباشر التعامل أشكال كل بإنها  كافة للدول األفريقيةنجدد مطالبتنا  .6
بما فيها القدس  فلسطين، دولة أرض في القانونية غير اإلسرائيلي االستيطان االستعماري

والمقررات السابقة  2334لفقرة الخامسة من قرار مجلس االمن رقم الشرقية، تطبيقًا ألحكام ا
 لالتحاد األفريقي في هذا الخصوص. 

سرائيل، ويحصر الدولة والمواطنة إالذي يقر يهودية دولة  قانون )القومية اليهوديه( نرفض .2
من الحقوق )مسلم ومسيحي( بـالشعب اليهودي فقط، ويقصي حوالي مليوني عربي فلسطيني 

 ويدعم مصادرة اراضي الفلسطينين لصالح االستيطان االسرائيلي. امله.الك
حملة التحريض والتشويه التي تستهدف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة  نستهجن  .2

الفلسطينية، والتي تحمل في اجندتها مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية، ونرفض تحميل القيادة 
ستجابة لدعوة المفاوضات. ونجدد دعمنا لرؤية ومبادرة الرئيس الفلسطينية مسؤولية عدم اال

والتي تقوم  ،2112/شباط/21عباس للسالم التي طرحها أمام مجلس األمن الدولي في تاريخ 
على اساس مخرجات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسالم، بوساطة دولية متعددة 

 طار زمني محدد.إاالطراف، وفي 
من أرض فلسطين التاريخية الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم ن هم كل يآلجئين الفلسطينيان ال نعتبر .2

وخلفهم المتصل ، قبل هذا التاريخ ولم يتسنى له العودة واغادر أو، 1242عام في منذ النكبة 
بالنسب الى الجيل الحالي. جميعهم يكتسبون الحق الفردي والمطلق في العودة الى أراضيهم 

 ي هجروا منها، مع احتفاظهم بالحق في التعويض العادل لما لحقهم من ضرر.وبيوتهم الت
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ن ياإلجرا ات الهادفة الى تصفية خدمات وكالة غوث وتشغيل الآلجئين الفلسطيني نرفض  .11
)أونروا(، ونحذر من العواقب المترتبة عن موقف اإلدارة االمريكية تجاه الآلجئين الفلسطينين، 

الى الحفاظ على الوكالة ومهامها وفقا للتفويض  وندعو. 124رقم  ممياألخالفا الحكام القرار 
 . 312األممي في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

الدول  ونطالبالحق الشرعي الفلسطيني بالحصول على العضوية الكامله في األمم المتحدة،  نساند  .11
المنظمات الفلسطينيين لالنضمام إلى  ودعم جهود االعضا  بدعم هذا االستحقاق لدولة فلسطين،

رؤية القيادة الفلسطينية للحل النهائي للصراع وفقا لحل الدولتين الذي يحظى  وندعم الدولية.
 بإجماع أممي، ورفض الحلول المجتز ة والمنقوصة وفكرة الدولة المؤقته. 

على تعديًا واضحًا ل والذي يشكن، يإقرار اسرائيل لقانون يشرع إعدام االسرى الفلسطيني وندين .12
الدولية التي تكفل حماية المدنين واألسرى اثنا  الحرب. وان  واألعرافكل القوانين والمواثيق 

 المجتمع الدولي مدعو للوقوف ضد هذه االجرا ات التعسفية.
عن بالغ قلقنا تجاه تدهور االوضاع االقتصادية واالنسانية في قطاع غزة جرا  الحصار  نعرب  .13

ليه االوضاع في القطاع. إعما آلت  ةسرائيلي المسؤولية الكاملإلي، ونحمل االحتالل ااالسرائيل
ونعتبر ان االزمة في القطاع هي أزمة احتالل، وينبغي التعاطي مع هذه االزمة بانها  االحتالل، 
وتمكين الوحدة الجغرافية والسياسية في األراضي الفلسطينية مابين الضفة الغربية وقطاع غزة. 

القوى الفاعلة  وندعواعدم التعامل معها على انها مجرد أزمة انسانية تستوجب االغاثه. و
 بالمجتمع الدولي الى العمل على انها  هذا الحصار االسرائيلي الجائر.

ة وتحقيق السالم الشامل، وانها  الصراع االسرائيلي يان الحل العادل للقضية الفلسطيننؤكد   .14
فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران في الضفة الغربية اليتحقق اال بقيام دولة 

وقطاع غزة، وعاصمتها كامل اراضي القدس الشرقية )وليس عاصمة في ضواحي القدس 
. وأنه ال امكانية للتسوية السياسية وانها  حالة الصراع نيالفلسطينيالشرقية(، وعودة الالجئين 

 غزة.فلسطينية دون قطاع بقيام دولة في قطاع غزة، أو دولة 
يتطلب اإلنسحاب اإلسرائيلي  ،أن السالم العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق األوسطنكرر   .15

بما في ذلك ، 1967 الفلسطينية والعربية المحتلة إلى خط يونيو راضيألاالكامل من جميع 
 .مرتفعات الجوالن السورية واالراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان

اإلجرا ات التعسفية والحبس المفروضة على المحتجزين وخاصة األطفال والنسا  في ندين  .16
السجون اإلسرائيلية مع حرمانهم أدنى حقوقهم التي يضمنها القانون اإلنساني الدولي والقانون 
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حكومة إسرائيل إلى إطالق سراح جميع السجنا   ندعوالدولي لحقوق اإلنسان وعليه، 
 العرب في السجون اإلسرائيلية على الفور وبدون أي شروط.الفلسطينيين و

بفخامة الرئيس جوان كارلوس فييراال رودري قويز، رئيس بنما إللغا ه قرار سلفه بنقل نشيد  .12
جميع البلدان التي قامت بنقل سفارتها  ونحثسفارة بلده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، 

 ا. إلى القدس على إعادة النظر في قراره
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 إعالن
  والعائدين الالجئين عام" :3619 حول موضوع االتحاد األفريقي لسنة

 "القسري في أفريقيا إيجاد حلول دائمة للنزوح نحو: داخليا والنازحين
 

مؤتمرنا ل والثالثين الثانية العادية الدورة في المجتمعين األفريقي االتحاد وحكومات دول رؤسا  نحن
 الالجئين عام" - 2112 سنة موضوع إلطالق إثيوبيا أبابا، أديس في 2112 فبراير 11و 11 يومي

 ؛"في أفريقيا القسري إيجاد حلول دائمة للنزوح نحو: داخليا والنازحين والعائدين
بأن هناك عوامل هيكلية ومتعددة الجوانب ال تزال تتسبب في النزوح القسري بما في ذلك إذ ندرك 

ة والسياسية واالقتصادية التي تنجم عن التخلف وعدم المساواة والفقر بما التحديات االجتماعية والثقافي
في ذلك التفاوت بين النسا  والرجال والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس وعدم التسامح وسو  

 إدارة التنوع والحكم السي  وسو  إدارة الموارد البشرية والفساد والنزاعات؛

 

تفاقمة الم اإلنسانية واألوضاع القسريالنزوح  وتعقيدات ن خطورة حجمم العميق قلقنا عن نعربوإذ 
وذلك، من بين أمور أخرى، نتيجة  القارة أنحا  جميع في والمجتمعات البلدان تجتاح تزال ال التي

وأوجه القصور في  االضطهادالحروب األهلية والنزاعات العنيفة وانتهاكات حقوق االنسان و بسبب
 والتطرف واإلرهاب المناخ تغيرالجفاف و وآثار الطبيعية والكوارثن العقاب الحكم واالفالت م

 داخليا؛ نازح مليون 14,5و لجو  وطالب الجئ نويمل 2,3مما أدى إلى وجود  العنيف،

 

 داخليًا والنازحين والعائدين الالجئينالذي يدور حول  2112 عام موضوع أنوإذ نجدد التأكيد على 
 السكان نحوللتضامن المشترك  المستمر أفريقيا النموذجي مستوى برزهمة، تم ةتاريخي يمثل لحظة

يمارس فيه التمييز وكراهية األجانب في معظم  وقت فينازحين بروح من الوحدة األفريقية الشاملة ال
 أرجا  العالم.

 

بمعالجة أفريقيا التي نريدها وذلك  – 2123بالسعي نحو تحقيق األهداف النبيلة ألجندة  نلتزموإذ 
األسباب الهيكلية الجذرية للنزوح القسري بتنفيذ حلول دائمة لألزمات اإلنسانية والنزوح القسري في 

 أفريقيا

 

 1909 لعام األفريقية الوحدة منظمة اتفاقية العتماد الخمسين الذكرىتمثل  2112 سنةوإذ نقر بأن 
 (لالجئيناألفريقية بشأن ا الوحدة منظمة ةاتفاقي) فريقياأ في الالجئين لمشاكل محددة جوانب تحكم التي
 في داخليا النازحين ومساعدة حمايةل األفريقي االتحاد اتفاقية العتماد الذكرى العاشرة جانب إلى

النزوح  منع كوثيقتين رئيسيتين لمساعدة الدول األعضا  في. (كمباال اتفاقية) 3669 لعام أفريقيا
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ألوضاع األزمات  حلول وإيجاد احتياجات حمايتهمون النازحين للسكا المادية الحتياجاتل واالستجابة
 .اإلنسانية

 

 :نعلن بموجبه ما يلي

 جئيناللمنظمة الوحدة األفريقية التي تحكم جوانب محددة لمشاكل ا التفاقية الخمسين ألف. فيما يتعلق بالذكرى
 كمباال:  التفاقية العاشرة والذكرى

 تحكم التي األفريقية الوحدة منظمة التصديق على اتفاقيةالدول األعضا  الى التوقيع و ندعو .1
وتعميمها وتنفيذها  واتفاقية االتحاد األفريقي للنازحين داخليا الالجئين لمشاكل محددة جوانب
أطر السياسة ذات الصلة األخرى بالنزوح القسري واألزمات اإلنسانية المرتبطة به بما  وكذلك

 من الفعالية االنسانية؛في ذلك الموقف االفريقي الموحد 

 الموارد واإلنمائي تعبئة اإلنساني المجالين في والشركا  مفوضيةالو األعضا  الدول من نطلب .2
 والمسا لة؛ واالمتثال الرصد هياكل وتعزيز الصكوك لتنفيذ

 1222 لعام لالجئين األفريقية الوحدة منظمة اتفاقية العتماد الخمسين بالذكرى نتعهد باالحتفال .3
لحماية ومساعدة النازحين داخليا  2112التفاقية االتحاد األفريقي لعام  العاشرة ك الذكرىوكذل

دوليين ن والبالشراكة مع الشركا  الوطنيين واإلقليميين والقاريي 2112في  (،كمباال اتفاقية)
 ؛األمم المتحدة الرئيسيين بما في ذلك منظومة

 
 : الجذرية األسباب معالجةبا . فيما يتعلق ب

بمعالجة األسباب الجذرية الهيكلية للنزاعات العنيفة المطولة واإلرهاب والتطرف  نتعهد من جديد .4
وأوجه القصور في الحكم وسو  إدارة التنوع وانتهاك  المناخ تغيرو الطبيعية والكوارث العنيف

 حقوق االنسان والعوامل األخرى التي أدت الى كثرة عدد حاالت النزوح القسري؛

الجهود إلحالل السلم واألمن المستدامين والديمقراطية والتنمية االجتماعية  بذلنضمن  .5
بخصوص اسكات البنادق وانها  جميع  2123واالقتصادية وفقا لألهداف النبيلة ألجندة 

  2121الحروب في أفريقيا بحلول عام 

 ضعوولدوافع النزوح  أفضل فهم خالل من القسري النزوح منع إلى األعضا  الدول نحث .2
 قاعدةذات  مبكرة استراتيجية واستجابات سياسية إجرا اتعن طريقها  تنفذ وسياسات خطط

 فريقيا؛أ في للنزوح األوجه المتعددة الجذرية األسباب تتناول عريضة

 والشركا  اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضا  الدول مع العمل مفوضيةال من نطلب .8
على  األفريقي التحادالمنع ل أجندة تنفيذ في األعضا  الدول دعم ينالدولي يننمائيواإل اإلنسانيين

 للسلم والمنظومة األفريقية ،المنظومة األفريقية للحكمو ،2123أجندة  في عليه منصوصالنحو ال
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 اإلنسان حقوق تحكم التي األفريقي لالتحاد القوية والسياسية القانونية األطر وكذلك واألمن
 .أفريقيا في الناجمة عن ذلك اإلنسانية واألزمات القسري النزوح وحاالت

 

 :القسري للنزوح دائمة حلول إيجادجيم. فيما يتعلق ب

بأن النزوح المطول يتطلب استراتيجية شامية ومتعددة الجوانب إليجاد حل دائم تشارك فيه  نقر .7
ئيين على الدول األعضا  والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والشركا  اإلنسانيين واإلنما

من المفوضية تعزيز شراكة أكبر تعالج  نطلبالمستويات الوطنية واإلقليمية والقارية وعليه 
 أوضاع النزوح المطول؛

 ونعيبأن النزاعات تشكل تحديا سياسيا للقارة وتؤدي الى النزوح واألزمة اإلنسانية  إدراكا منا .2
لتزامات السياسية التي من شأنها مثل هذه التحديات تتطلب أساسا حال سياسيا يستند الى اال

تعزيز السلم واألمن والديمقراطية والحكم وكذلك التنمية االجتماعية واالقتصادية والتحول 
 الهيكلي في قارتنا.

بأخذ زمام قيادة سياسية جريئة وفعالة لحل األزمات في أفريقيا من خالل اعتماد سياسات  نتعهد .11
 والهياكل الوطنية التي تمنع النزاع والنزوح في القارة. واستراتيجيات من شأنها تقوية األنظمة

الجهود الرامية الى تهيئة ظروف مواتية للعودة وإعادة التأهيل واالندماج كجز  من ندعم  .11
 ري.سالحلول الدائمة للنزوح الق

على أهمية اإلجرا ات الوقائية نحو حلول دائمة للنزوح القسري من خالل اإلنذار المبكر  نشد د .12
ستجابة المبكرة واالنتعاش المبكر وإجرا ات الحد من مخاطر الكوارث والعمل اإلنساني واال

اآلني وااللتزام بحقوق االنسان والقانون اإلنساني ومشاركة أكبر للسكان المتضررين بما في 
 ذلك المجتمعات المضيفة مع منح عناية خاصة للنسا  واألطفال والشباب والمعوقين والمسنين

الدول  وندعوبين النزوح والسلم واألمن كأساس جوهري إليجاد حلول دائمة  صلةإقامة ال .13
األعضا  وجميع الشركا  اإلنمائيين الى ضمان اإلقرار التام بالصلة بين حاالت النزوح والحكم 

الدول األعضا  والشركا   ندعوالرشيد وكذلك أبعاد النزوح والتنمية، ومعالجتها وفي هذا الصدد 
 الى االنخراط في مقاربة تشمل المجتمع بأكمله. االنمائيين

 
 
 

 : الجنسية انعدامفيما يتعلق ب 

 من شكل أي إلىيفتقرون  الجنسية عديم اشخص 812،111تأوي  القارة أن من نعرب عن قلقنا .14
 مع واالنتهاكات، واالستغالل لإليذا  عرضة أكثر يكونون ما وغالبًا القانونية الحماية أشكال
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بصياغة إطار سياسة واضح لمعالجة هذا  ونتعهد حلول؛ دون عقود لعدة حهمنزو استمرار
 التحدي 

 ها علىتساعد سياسات لوضع األعضا  الدول مع العمل األفريقي االتحاد مفوضية من نطلب .15
 أفضل؛ بشكل وحلها فريقياأ في الجنسية انعدام مشكلة إدارة

 

 :المناخ وتغير الطبيعية الكوارثدال. فيما يتعلق ب

 النزاع العنيف الذي يهدد تفاقم إلى تؤدي أن يمكن المناخ وتغير الطبيعية الكوارث بأننقر  .12
مما يؤدي  ضعفا؛ الفئات أشد على متناسب غير بشكل ؤثريو الحيويةذات  الموارد الوصول الى

 الى النزوح

 البيئة تدهورو المناخ تغير آثار معالجة إلى الرامية التدابير تعزيز إلى األعضا  الدول ندعو  .18
 اع؛بالنز المتأثرة المناطق في سيما ال الطبيعية، والكوارث

 الجيدة لممارساتا أمثلة من لالستفادة األعضا  الدول دعم األفريقي االتحاد مفوضية من نطلب .17
 بااللتزامات مدعومة ،الثاقبة واالستراتيجيات واآلليات الموارد وتحديد القارة أنحا  جميع في

 هذهل السلبية والنتائج السلبي األثر وتخفيف لمنع والعالمية والقارية واإلقليمية نيةالوط السياسية
 .االتجاهات

 : التعليمب ها . فيما يتعلق

منقطعين عن  النزاع مناطق في يعيشون طفل مليون 12,2 بنحو يقدر مامن أن  ينتابنا القلق .12
ويعتبر . جيدال تعليمال على لحصولا في حقهم من األطفال يحرم لنزوحا ألن أفريقيا فيالتعليم 
 باألطفال مقارنةبخمسة أضعاف لالنقطاع عن التعليم  عرضة أكثر النازحون الالجئون األطفال

 فييعشن  كن إذا ونصف بضعفين أكثرعن التعليم  الفتياتانقطاع  احتمال زيدوي. النازحين غير
 نقطاع عن التعليم الثانويلال ٪21 بنسبة عرضة أكثر الفتيات أن كما النزاع،يدور فيها  بلدان

 اع؛بالنز المتأثرة غير البلدان في بنظرائهن مقارنة

 لضمان المعنيين والشركا  األعضا  الدول مع العمل األفريقي االتحاد مفوضية من نطلب .21
 التعليم؛ على فريقياأ في الجنسية عديمي واألطفال والنازحين العائدينو الالجئين األطفال حصول

 آليةعملية إنشا   قيادة فريقياأ في والنسا  الفتيات لتعليم األفريقي االتحاد مركز من نطلب .21
 بيئات االعتبار في األخذ مع األعضا  الدول في والنسا  الفتيات وضع عن المنتظم لإلبالغ
 في الالجئين إدماج ومدى التعليم، وأنظمة المدارس وأمن وسالمة ،بهن الخاصة والتعلم التعليم

 المحلية؛ تعليمال نظم
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 المعنيين الشركا  مع لعملا فريقياأ في والنسا  الفتيات لتعليم األفريقي االتحاد مركز من نطلب .22
 السالم تعليم تدمج والتي الجنسين بين الفروق تراعي شاملة عمل وخطط وطنية سياسات لوضع

 .أفريقيا في النازحين للسكان التعليم برامج في والشابات الفتيات وحماية

 الجنساني وتمكين الشباب:  المنظور مراعاة تعميمفيما يتعلق ب واو.

 بين المتباين للتأثير شامال فهمًا انتطلبلحماية النازحين ومساعدتهم ي فضلاأل االستجابة بأننقر  .23
من المفوضية تحسين إدارة بياناتها لضمان ابالغ مفصل  ونطلب القسري؛ النزوح على الجنسين

 عن الجنس والسن؛

الدول األعضا  واألطراف المعنية ضمان مشاركة النسا  والشباب في عمليات السالم عو ند .24
 وبنا  القدرات من خالل تقوية إدارة مخاطر الكوارث.

 للعمل شامل نهج اتباع ضمان على والشركا  األفريقي االتحاد ومفوضية األعضا  الدول نحث .25
 الالجئين شبابال على التركيز مع ستدامةالم والتنمية االجتماعي اإلدماج خالل من اإلنساني
 .والنسا  واألطفال

 اإلنساني:  العمل تمويلب زاي. فيما يتعلق

 برامجال من العديد ال تزال األعبا ، وتقاسم العالمي التضامن خطابات بالرغم من بأنه نقر .22
اال قدرا  ةالمضيف والمجتمعاتللنازحين  يتركال  مما التمويل، في كبير نقص من تعاني الوطنية

بالدول األعضا  التي ال تزال تستضيف  ونشيد، عليها االعتماد يمكن التي الموارد من قليال
الالجئين والنازحين داخليا وعديمي الجنسية على تضامنها وكرم ضيافتها في روح الوحدة 

  ؛األفريقية الشاملة

 إليجاد المسؤولية لتقاسم ميةعال آليات وتنفيذفعيل ت الدولي والمجتمع األعضا  الدول من نطلب  .28
 . القسري للنزوح دائمة حلول

 دعمنمائيين اإل شركا الو اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد مفوضية من نطلب .27
. اتاعالنز أو األزمات اندالع قبل أفضل األعضا  في االستجابة لألوضاع على نحو الدول

ئيين لتوفير الموارد الالزمة من أجل مواجهة تحديات النزوح بالشركا  االنسانيين واإلنماونهيب 
 القسري في القارة.

 : والتعاون العالمية الشراكةفيما يتعلق ب حا .

 السلم تعزيز خالل من قسرًا النازحين حماية في المتمثلو المثير بالتقليد األفريقي نشيد .22
 خالل من ،ةالعالمي ةالعام لحةالمص تحقيق في تسهم خطوات واتخاذ اإلقليميين، واالستقرار



Assembly/AU/DECL.8(XXXII) 

Page 6 

 إثيوبيا -، أديس أبابا 9102فبراير  00 - 01عادية الثانية والثالثون للمؤتمر الدورة ال

 معيارية أطرعن طريق وضع  اإلنسان، وحقوق لالجئين الدولي للقانون العالمي اإلطارتكميل 
 ؛للنزوح القسري للتصدي اإلنسان وحقوق داخليا لنازحينين واالجئة لتكميلية وقوي ةقاري

 دولية إجرا ات تخاذبا األفريقي االتحاد في األعضا  الدول سخا  دعم ضرورة نؤكد مجددا  .31
المسؤولية والشراكة  تقاسملعالمية  آليات وتفعيل تنشيط األعضا  الدول من نطلبو متضافرة،

 .القسري للنزوح دائمة بحث عن حلولوت الجذرية ألسبابالتي تعالج ا

 الى تحويل النظام اإلنساني الدولي لجعله أكثر استجابة وفعالية ومال مة لهذا الغرض ندعو .31

 األفريقية:  اإلنسانية الوكالةما يتعلق بطا . في

الصادر عن الدورة العادية السادسة  Assembly/AU/Dec.604(XXVI)المقرر  على نجدد التأكيد .32
 إنسانية وكالة إنشا  الى يدعو الذي 2112والعشرين المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا في يناير 

 القارة. في اإلنساني العمل لتنظيم أفريقية

بالتعاون مع الدول األعضا  والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وأجهزة  ،المفوضية من بطلن .33
  .اإلنسانيللعمل  الوكالة األفريقية تفعيل بعملية اإلسراعومؤسسات االتحاد األفريقي ذات الصلة، 

 : 3619 سنة فيما يتعلق بموضوعيا . 

 وضوعبم يتعلق فيما تنفيذها نيتعي التي األنشطة من مجموعةحول  المفوضية بخطط نرحب .34
 للنزوح إيجاد حلول دائمة نحو: داخلًيا والنازحون والعائدون الالجئون" وهو 2112 سنة

 .AU/Dec.707 (XXXI)مؤتمر ال قررم مع تمشيًا "أفريقيا في القسري

 السنة؛ لموضوع المخططة األنشطة توضح التيمفاهيمية ال مذكرةال نعتمد .35

 قائد رئيس جمهورية غينيا االستوائية ،أوبيانج نجويما مباسوجو ودورتيو فخامة الرئيس نعي ن .32
 السنة لموضوع المخططة األنشطة تسيير منه ونطلب 2112 سنة لموضوع األفريقي االتحاد
 .2121 فبراير في األفريقي االتحاد قمة الى المقرر هذا تنفيذ عن تقرير وتقديم
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 قرار 
 المالي المفروض على جمهورية كوبا "رفع الحصار االقتصادي والتجاري و

 من قبل الواليات المتحدة األمريكية"
 

 إن المؤتمر:
باستمرار الحصار االقتصادي والتجاري والمالي غير الشرعي المفروض على  يحيط علما  .1

 حكومة وشعب كوبا؛ 
ها  دعمه الكامل لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي ينص على "ضرورة إن يؤكد مجددا .2

 قبل الواليات المتحدة األمريكية على كوبا؛  الحصار االقتصادي والتجاري والمالي المفروض من
ويحث مرة من تراجع العالقات الثنائية بين كوبا والواليات المتحدة األمريكية،  يعرب عن أسفه  .3

لي حكومة الواليات المتحدة األمريكية على رفع الحصار االقتصادي والتجاري والما أخرى
  غير المبرر المفروض على شعب كويا؛الطويل األمد و

لألمم المتحدة للتنمية المستدامة،  2131هو عقبة رئيسية أمام تنفيذ كوبا أجندة بأن الحصار  يقر .4
يق األهداف المذكورة في ويشاطر هذا القلق نظرا لألهمية التي يوليها االتحاد األفريقي لتحق

 األجندة؛
 ع شعب كوبا.تضامنه م يؤكد مجددا  .5
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 تأييد قرار
 المعني المشترك المتحدة األمم لبرنامج التنفيذي المدير سيديبي، ميشيل السيد

 المتحدة لألمم العام اإليدز ووكيل األمين/البشرية المناعة نقص بفيروس

 نا،لمؤتمر والثالثين الثانية العادية الدورة في المجتمعين األفريقي االتحاد وحكومات دول رؤسا  نحن
 إثيوبيا: أبابا، أديس في 9102 فبراير 00و 01 المنعقدة يومي

 المشترك المتحدة األمم لبرنامج تنفيذي كمدير سيديبي ميشيل السيد أن والية إذ نضع في االعتبار
 يونيو في ستنتهي المتحدة لألمم العام األمين ووكيل اإليدز/البشرية المناعة نقص بفيروس المعني
 ؛9102

 المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم مجبرنا به قام الذي القي م العمل أن ندرك وإذ
 وكان كثيرة أرواحًا أنقذ قد سيديبي، السيد قيادة تحت والعالمة فريقياأل بوشعال لصالح اإليدز/البشرية

 أفريقيا؛في  المدمر اإليدز وبا  مسار على حاسم تأثير له

 جميعحصول  لضمان المستمرة تهودعو الفريدة االستراتيجية رؤيته لبفض ،أنه بارتياح نالحظ .0
 فيروسالتي ضمنت الوقاية من  الصحية، خدماتاستضعافا، على ال األكثرن فيهم بم السكان،

 العامة؛ الصحة العالمية في مجال األولويات ضمن وتوفير العالج البشرية المناعة نقص

 تحت الجميع قبل من بها والمعترف اآلن حتىالمحققة  البارزة لإلنجازات تقديرنا عن نعرب  .9
 صحة تعزيز لمواصلة وقيادته المتواصل التزامهعلى  لنعو  و لإليدز االستجابة في قيادته

 ؛األفريقية القارة شعوب

 المتحدة األمم لبرنامج التنفيذي المدير سيديبي، ميشيل السيدإلى نتوجه بالتهنئة الحارة  .3
 على المتحدة لألمم العام األمين ووكيل اإليدز/البشرية المناعة نقص سبفيرو المعني المشترك
معيشتها فضال  وظروف الشعوب األفريقية صحة لتحسين قدمها التي بالثنا  الجديرة الخدمات

 عن القيادة المثالية التي أبداها دومًا خالل فترة واليته؛

 األفريقي، االتحاد أهداف تحقيق في ةالكبيراته إسهامعلى  ونشكره له بالغ تقديرنا عن نعرب  .4
 ؛9103وخاصة أجندة 

 المناعة نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم برنامج مع لعملبا سنظل ملتزمين .5
 القضا  هدف لتحقيق الالزمة والموارد الطاقات جميع لتعبئة شركائه وجميع اإليدز/البشرية

 .العامة للصحة اهديدباعتباره ت ،9131 عام بحلول اإليدز على
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 قرار شكر

 لفخامة بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا

 ورئيس االتحاد األفريقي المنتهية واليته

، المجتمع في دورته العادية الثانية والثالثين في أديس أبابا، إثيوبيا إن  مؤتمر رؤسا  الدول والحكومات
 ؛2109فبراير  00و 01يومي 

بالجهود الدؤوبة والملحوظة التي بذلها خالل  يقر وإذ امة بول كاجامي، بانتها  والية فخ إذ يحيط علما
والتي ساهمت في تعزيز االتحاد وأهميته بالنسبة الحتياجات أفريقيا  2103رئاسته االتحاد األفريقي في 

 إلى جانب المكانة التي يحتلها في الساحة العالمية.

ه وحنكته وروح اإليثار التي يتحّلى بها واستعداده اإلنجازات العديدة المحققة بفضل تفاني دركوإذ ي
الدائم للدفاع على مبادئ وأهداف االتحاد والمثل العليا للوحدة األفريقية الشاملة داخل القارة وفي جميع 

 ، االتحاد األوروبي واألمم المتحدة(؛المحافل الدولية )مجموعة السبعة، مجموعة العشرين

 ديناميكية والفعالية التي يقود بها عملية اإلصالح المؤسسي لالتحاد:على وجه الخصوص ال وإذ يالحظ

ورئيس مؤتمرنا ول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، عن خالص امتنانه لفخامة السيد بيعرب  .0
تهية واليته، على قيادته الفعالة ورؤيته السديدة باإلضافة إلى الطريقة الممتازة التي أدار المن

 يته.بها االتحاد خالل وال

 فالسنة الماضية كانت السنة التي تم فيها:

اعتماد وإطالق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية؛ ويبقى هذا الحدث لحظة  -
 تاريخية لشعوبنا وللمجتمع الدولي ككل.

 اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي. -

 إطالق السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي. -

اإلنجازات العديدة التي حققها االتحاد رئيس جمهورية رواندا على  كاجامي،فخامة بول يهنئ  .2
األفريقي خالل واليته، وخاصة اعتماد البروتوكول المرفق بالمعاهدة المؤسسة للجماعة 

والحق في اإلقامة واالستقرار، إلى االقتصادية األفريقية والمتعلق بحرية تنقل األشخاص، 
 ميم وإنتاج وإصدار جواز السفر األفريقي.جانب اعتماد الخطوط التوجيهية لتص

لفخامة بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، إقرار المؤتمر بمساهمته الهامة في عملية يكر ر  .3
 التكامل السياسي واالقتصادية واالجتماعي للقارة.
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