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 مقرر
 ،بشأن التقرير المرحلي عن تنفيذ اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي

 ASSEMBLY/AU/2 (XXXI) الوثيقة

 :إن المؤتمر 
 

مؤتمر  امهوم قي بشأن صالحيات( من القانون التأسيسي لالتحاد األفري0) 2المادة  يستحضر  .0
 لتحديد السياسات المشتركة لالتحاد األفريقي؛  يرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريق

 

 بشأن 2017الصادر في يناير  Assembly/AU/Dec.635(XXVIII)المقرر  يستحضر أيضا  .2
مقرر مؤتمر االتحاد األفريقي حول اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي والخلوة نتائج 

Assembly/AU/Dec.687(XXIX) ي عن تنفيذ التقرير المرحلبشأن  9102 في يناير الصادر
 اإلصالح المؤسسي لالتحاد

 

 عن تنفيذ اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي؛ 9102بالتقرير المرحلي لشهر يوليو  يرحب .3
 

المؤسسي لالتحاد ح اإلصال قائد  رئيس جمهورية رواندا و بول كاجامي،فخامة السيد على  يثني  .4
المؤتمر على قيادتهم في اإلشراف على عملية اإلصالح، وكذلك رئيس هيئة مكتب األفريقي، و

مفوضية االتحاد األفريقي، سعادة السيد موسى فكي محمد، على التقدم المحرز في تفعيل 
 اإلصالحات المؤسسية؛

 

ع مقرر المؤتمر بالتقدم المحرز في تعميق عملية المشاورات، تمشيا مب يرح    .5
Assembly/AU/Dec.687(XXIX)  الشؤون وزراء بمجموعةويشيد ، 9102الصادر في يناير 

 اإلقليمية ورؤساء أجهزةالتنفيذيين للمجموعات االقتصادية  عشر، والرؤساءالخارجية الخمسة 
 ؛ المشاوراتمشاركتهم الفعالة في على ومؤسسات االتحاد األفريقي 

 

على لجنة الخمسة  ويثني والمالية،المحرز في تنفيذ إصالحات الميزانية  بالتقدم أيضاب يرح    .6
وخبرائها واللجنة الفرعية للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية والشؤون المالية عشرة لوزراء 

 ؛ 9102ميزانية  فيما يخصللجنة الممثلين الدائمين على عملها المتميز  المالية واإلدارية
 



ASSEMBLY/AU/DEC.690(XXXI) 
Page 2 

 

، على المؤسسي ى البروفيسور بيار موكوكو امبونجو، رئيس وحدة تنفيذ اإلصالحعل يثني أيضا   .7
العمل المتميز الذي قام به في تنسيق عملية تنفيذ اإلصالح، والدكتور دونالد كابروكا، الممثل 

أجندة تمويل  فيما يخصعلى التقدم المتميز الذي أحرزه  ،السامي لالتحاد األفريقي لتمويل االتحاد
 د وصندوق السالم؛االتحا

وضع الصيغة النهائية للمقترحات والتوصيات استنادا إلى النتائج األولية من المفوضية  يطلب .2
بشأن البرلمان األفريقي، ومجلس السلم واألمن، والمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، 

المتبادلة بين األقران، واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، واآللية األفريقية للمراجعة 
 ومجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد؛

مفوضية فضال عن ضرورة اإلشراك القوي للدول العلى األهمية البالغة إلصالح  يؤكد مجدًدا .2
مقترح عقد خلوة للمجلس التنفيذي لمراجعة  ويجيزاألعضاء والخبراء المستقلين في العملية، 

 التوصيات؛مشاريع المقترحات و
من المفوضية تنفيذ إصالح المفوضية وفقا للعملية والجداول الزمنية المحددة في التقرير  يطلب .01

، بهدف تعزيز الفعالية اإلدارية والتشغيلية واإلجرائية للمفوضية بشكل 9102المرحلي ليوليو 
 عام؛

ريقي والمجموعات تنفيذ خارطة الطريق بشأن توضيح تقسيم العمل بين االتحاد األف أيضا يطلب .00
 االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء والمنظمات القارية؛

( إلى 05توسيع عضوية مجموعة الخمسة عشر لوزراء الخارجية من خمسة عشر ) ريقر   .09
بما في ذلك المملكة دول من كل إقليم،  (4) ( دولة عضًوا، على أساس أربعة91عشرين )

  قدمته؛ العضوية الذي قبول طلبالمغربية بعد 
حول عملية اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي يومي للمؤتمر استثنائية دورة عقد  ر أيضًايقر   .03

 المقر الرئيسي لالتحاد األفريقي.في  9102نوفمبر  02و 07
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 مقرر
 ،للتنمية وكالة االتحاد األفريقيإلى  للنيباد لتخطيط والتنسيقابشأن تحويل وكالة 

  XXXI)(/2 ASSEMBLY/AU الوثيقة

 :المؤتمر إن  

 الصادر بشأن إصالح االتحاد األفريقي ASSEMBLY/AU/DEC.635(XXVII)مقرر اليستحضر  .0
 إلى وكالة االتحاد األفريقي نيبادللالذي يقترح تحويل وكالة التخطيط والتنسيق و 9107في يناير 

 للتنمية.

الشراكة  بشأن 9102يناير  الصادر في ASSEMBLY/AU/DEC.685(XXX)مقرر ال يستحضر كذلك .9
لجنة تضطلع به  الدور األساسي الذيالتأكيد على الذي يعيد و(  نيبادال الجديدة لتنمية أفريقيا )

لبرامج  االستراتيجيالتوجيه في توفير القيادة السياسية و المعنية بالنيبادرؤساء الدول والحكومات 
 ؛النيباد

مبدأ الملكية أمر بالغ األهمية  أن  يؤكدو يجري تنفيذهاالتي بشكل إيجابي بعملية اإلصالح  بيرح    .3
 المنشودة؛في تحقيق األهداف 

 ما يلي: ريقر   .4

 االتحاد األفريقي للتنمية النظام األساسي لوكالة بشأن (0)

ذات باعتبارها الهيئة الفنية لالتحاد األفريقي  تنميةلل على إنشاء وكالة االتحاد األفريقي يوافق
 من يطلبفي هذا الصدد، . واألساسي المحدد في نظامهالخاصة على النحو االقانونية ة شخصيال

لوكالة االتحاد ساسي األنظام ال إعداد ،وكالة التخطيط والتنسيق للنيبادالمفوضية بالتشاور مع 
 ؛العتماده 9102 فبرايرقمة إلى وتقديمه األفريقي للتنمية 

 :لتنميةاالتحاد األفريقي ل والية وكالةبشأن  (9)

وكالة االتحاد األفريقي للتنمية بعد التشاور مع مفوضية االتحاد األفريقي نظرا والية استكمال  يتم
لإلصالح الجاري الخاص بها ومع وكالة التخطيط والتنسيق للنيباد من أجل االعتماد من قبل مؤتمر 

 .9102فبراير االتحاد في 
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 :هياكل إدارة وكالة االتحاد األفريقي للتميةبشأن  (3)

 .والحاجة إلى جعلها أكثر شمولية وكالة االتحاد األفريقي للتنميةعلى أهمية هياكل إدارة  ديشد  

 مما يلي: للتنمية التحاد األفريقياوكالة  أن تتكونيقر ر كذلك  .5

التحاد اوكالة لالقيادة السياسية والتوجيه االستراتيجي  والحكومات توفررؤساء الدول للجنة  (0
 وتتكون على النحو التالي: ارير إلى المؤتمر؛وترفع تق للتنمية األفريقي

ثالثة  دولة عضوا حاليا إلى (91)عشرين  من لجنة التوجيهتوسيع لضمان الشمولية، يتم أ( 
المجموعات يترأسن  أعضاء  دول( 2) ثمانيعضوا كما يلي: ( دولة  33)وثالثين 

 ؛من كل إقليم  ( دول أعضاء 5خمس ) و االقتصادية اإلقليمية
 ؛(9) طبيق مبدأ التناوب بعد والية مدتها سنتانتب( 
بعد والية واحدة  لتوجيه النيبادلجنة رؤساء الدول والحكومات التناوب على رئاسة ج( 

 مدتها سنتان، بالتناوب بين األعضاء المبتدئين واألعضاء غير المبتدئين؛
توجيه لرؤساء الدول نشئت لجنة التسيير لتكون هيئة وسيطة تضمن التفاعل بين لجنة الُأد( 

. وهي تتألف من ممثلين شخصيين لرؤساء للتنميةالتحاد األفريقي اوكالة والحكومات و
الدول والحكومات األعضاء في لجنة التوجيه ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي. ويشترك 
في رئاسة لجنة التسيير الدولة العضو التي ترأس لجنة التوجيه لرؤساء الدول والحكومات 

 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي.و

 ؛للتنمية التحاد اإلفريقياعلى وكالة  سلطة اإلشرافيمارس رئيس مفوضية االتحاد األفريقي  (9

من رئيس المفوضية والمدير التنفيذي لوكالة التخطيط والتنسيق للنيباد اتخاذ جميع اإلجراءات  يطلب .6
وكالة االتحاد األفريقي لمنقحة لهياكل إدارة الالزمة لتنفيذ هذا المقرر وتقديم قواعد اإلجراءات ا

 ؛9102 فبرايرقمة إلى للتنمية 

من رئيس المفوضية، بالتنسيق مع لجنة الممثلين الدائمين، إجراء المشاورات الالزمة  كذلك يطلب .7
 هذه وكذلك رئيس والحكومات،رؤساء الدول التوجيه للجنة النتخاب الدول األعضاء الجديدة في 

 ؛اللجنة
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زت مصداقية النيباد التي حصلت على اعتراف المجتمع بقيادة الرئيس ماكي سال التي عز  ديشي .2
 الدولي، وعلى األخص شركاء االتحاد األفريقي، بما في ذلك مجموعة العشرين ومجموعة السبعة.

ما أبداه من التزام وفعالية خالل السنوات األربع لامتنانه  الرئيس ماكي سال ويعرب له عنيهنئ   .2
 واليته.من 
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 مقرر
 ،األفريقية بشأن منطقة التجارة الحرة القارية

 ASSEMBLY/AU/3 (XXXI) الوثيقة

 :المؤتمر إن  

قائد منطقة ، رئيس جمهورية النيجر، محمدو يوسفوالسيد فخامة تقرير ب مع التقدير علمايحيط  .1
في إنشاء منطقة التجارة التوصيات المتعلقة بالتقدم المحرز بالتجارة الحرة القارية األفريقية و

 األفريقية؛ الحرة القارية

مارس في  ي، رواندالجافي كيالمعتمد  EXT/ASSEMBLY/AU/DEC.1(X)المقرر يستحضر  .2
البروتوكول المتعلق الحق تقديم م للتجارة التحاد األفريقياالذي طلب من وزراء  ،2112

اءات تسوية المنازعات وقائمة البروتوكول المتعلق بقواعد وإجرالحق بالتجارة في السلع وم
 2112في يوليو المؤتمر  القطاعات ذات األولوية بشأن التجارة في الخدمات إلى دورة

 ؛عتمادهاال

ية والمال والسياحة : النقل واالتصاالتوهيذات األولوية  (5) الخمسةالخدمات قطاعات  يعتمد .3
 التجارية؛ األعمال وخدمات

قوائم حاد األفريقي بإجراء مشاورات وطنية وإقليمية حول توصيات وزراء التجارة لالت يجيز .4
منهم تقديم توصيات نهائية حول هذه المسألة للبحث من  ويطلبوالمستبعدة المنتجات الحساسة 

 .2112فبراير قبل قمة 

لعدل والشؤون القانونية ل واللجنة الفنية المتخصصة التحاد األفريقيالتجارة لوزراء ب شيدي .5
التجارة في السلع المتعلق بلبروتوكول ا مالحق الختتام جهودبذلوه من  لمامفوضية الو
 قواعد وإجراءات تسوية المنازعات؛البروتوكول المتعلق بو

بالتوقيع والتصديق على االتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  يرحب .6
ء األخرى التي لم توقع وتصدق على بقوة كافة الدول األعضا ويحثوالبروتوكوالت المرفقة بها 

التجارة الحرة القارية األفريقية، إلى المبادرة لذلك قبل احتفال بالذكرى االتفاقية المؤسسة لمنطقة 
 األولى إلنشائها.
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فيذ خالل اجتماع التنسيق االحتفال بدخول منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية حيز التنيقر ر  .7
ة مكتب المؤتمر والمجموعات االقتصادية اإلقليمية المقرر عقده في سنوي األول لهيئالنصف 

 .2112نيامي، النيجر في يونيو/ يوليو 

أصحاب المصلحة مثل المواطنين حتى يعتنق  وطنية واسعة النطاقحمالت توعية القيام بب ديتعه   .2
 ؛أفريقيار التجارية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية عباألعمال  أصحابالعاديين و

الدول األعضاء  ويحثشراك شركاء خارجيين ككتلة واحدة تتحدث بصوت واحد بإأيضا يلتزم  .2
لمنطقة  ما بعد دخول االتفاق المؤسسعلى االمتناع عن الدخول في ترتيبات تجارية ثنائية إلى 

 ؛حيز التنفيذ األفريقية التجارة الحرة القارية

اجتماع التنسيق النصف المدني وآخر للقطاع الخاص قبل للمجتمع بتنظيم منبر مفوضية الف كل  ي .11
المقرر عقده في نيامي، النيجر وذلك لتعزيز إشراك أصحاب  2112يوليو سنوي في يونيو/ 

 .األفريقية المصلحة في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية

رية لضمان مشاركة بإنشاء لجان وطنية معنية بمنطقة التجارة الحرة األفريقية القا د أيضايتعه   .11
مجدية لكافة أصحاب المصلحة ووضع استراتيجيات وطنية لمنطقة التجارة الحرة األفريقية 

 القارية وتعزيز التجارة األفريقية البينية.

 القيام بما يلي:مفوضية المن  يطلب .12

المعنية بمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  وضع نموذج بشأن تشغيل اللجان الوطنية (1)
 ؛ 2112حلول يناير ب

تطوير التعاون التنظيمي في جميع قطاعات الخدمات بالتعاون مع الهيئات التنظيمية  (2)
 .على التجارب القارية والعالميةتأسيس الوطنية واإلقليمية وال

 من أجل القيام بما يلي:وزراء االتحاد األفريقي المسؤولين عن التجارة ل اتهيكرر توجيه .13

 ،ة وجداول االلتزامات المحددة بشأن التجارة في الخدماتيفيت التعرمتيازااالتقديم جداول  (1)
 العتمادها؛ 2112 فبرايرفي  إلى المؤتمر لطرائق المتفق عليهال وفقا

المفاوضات بشأن سياسة المنافسة واالستثمار وحقوق الملكية الفكرية وتقديم مشاريع  اختتام (2)
الفنية المتخصصة  اللجنةعن طريق  2121في يناير مؤتمر النصوص القانونية إلى دورة ال

 .عتمادهامن أجل ا لعدال والشؤون القانونيةل
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يوسفو، رئيس محمدو السيد فخامة  ،منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةقائد من  يطلب .14
 فبرايرقمة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية إلى جمهورية النيجر تقديم تقرير مرحلي عن 

2112. 
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 قرر م
 بشأن تقرير معالي السيد موسى فكي محمد،

  ،رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، عن قضية الصحراء الغربية
 ASSEMBLY/AU/4 (XXXI) الوثيقة

 :المؤتمر إن  

 ؛بتقرير رئيس المفوضية بشأن قضية الصحراء الغربية يحيط علمًا .0

ية التي أوكلها إليه مؤتمر االتحاد برئيس المفوضية على الخطوات التي اتخذها تنفيذا للوال يشيد .9
المعتمد في دورته  Assembly/AU/Dec.653 (XXIX)من المقرر  6والواردة في الفقرة 

، بما في ذلك 9107يوليو  4و 3العادية التاسعة والعشرين المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، يومي 
صحاب المصلحة اآلخرين، بما إجراء مشاورات مع السلطات المغربية والصحراوية، فضال عن أ

لرئيس االتحاد، الرئيس بول  عن امتنانه ويعربفي ذلك البلدان المجاورة واألمم المتحدة، 
 كاجامي، على المشاورات التي أجراها بشأن قضية الصحراء الغربية؛

إزاء استمرار الطريق المسدود في نزاع الصحراء الغربية والنتائج  عن بالغ قلقه يعرب مجدًدا .3
المترتبة عنه على أرض الواقع وفي المنطقة، فضال عن تأثيره على عمل االتحاد األفريقي وتنفيذ 

 أولوياته؛

عملية المفاوضات والتوصل إلى حل  تعثرب على الجهود للتغل  تجديدإلى  على الحاجة ديشد   .4
فقا تقرير مصيره، ومن  ةن شعب الصحراء الغربي، يمك للطرفينسياسي دائم وعادل ومقبول 

ألمم المتحدة ذات الصلة. وفي هذا الصدد، مجلس األمن للمقررات االتحاد األفريقي وقرارات 
، تحت نيةات، وبحسن لمفاوضالفوري وغير المشروط لالستئناف االنزاع  طرفيالمؤتمر  يناشد

 ؛ رعاية األمين العام لألمم المتحدة وإبقاء المسألة قيد نظر مجلس أمن األمم المتحدة

التحاد األفريقي في البحث عن حل، من خالل تجديد دعم المساهمة النشطة ل على ضرورة قيواف  .5
 لمؤتمر:اإن  وفي هذا الصدد، األمين العام لألمم المتحدة ومبعوثه الخاص. التي يقودها  الجهود
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إنشاء آلية أفريقية تضم لجنة االتحاد األفريقي الثالثية المكونة من الرئيس المنتهية  يقر ر (أ
اليته والرئيس الحالي والرئيس القادم لالتحاد األفريقي، وكذلك رئيس المفوضية، لتقديم و

دعم فعال للجهود المبذولة بقيادة األمم المتحدة، من خالل تشجيع الطرفين على التحلي 
بالمرونة وتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للجهود المبذولة بقيادة األمم المتحدة، والتفكير، 

ر الوثيق مع األمم المتحدة، حول مضمون التوافق المنشود. وستقوم هذه اآللية برفع بالتشاو
تقارير منتظمة عن تنفيذ واليتها إلى مؤتمر االتحاد، وإلى مجلس السلم واألمن، عند 

المجلس أن يتم التعامل مع قضية يقر ر الضرورة، على مستوى رؤساء الدول والحكومات. 
 ا اإلطار وعلى هذا المستوى فقط. داخل هذالغربية الصحراء 

من رئيس المفوضية الشروع في المشاورات الضرورية إلعادة تفعيل مكتب بعثة يطلب  (ب
من  الغربية،إلجراء االستفتاء في الصحراء  في العيون االتحاد األفريقي لدى األمم المتحدة

 أجل تسهيل التنسيق العملي مع األمم المتحدة؛

دعم الجهود التي بلدان الجوار اء في االتحاد األفريقي، وخاصة جميع الدول األعض يناشد (ج
 المتحدة؛  األمم تقودها

في ظل الجهود المبذولة إليجاد حل للنزاع، على ضمان عدم إعاقة تنفيذ أجندة  ،عن عزمهيعرب  .6
االتحاد األفريقي وبشكل خاص عملية التكامل والشراكات المتعلقة بها، بأي حال من األحول بسبب 

 لوضع السائد فيما يخص الصحراء الغربية؛ ا

إحالة هذا المقرر إلى الطرفين وكذلك األمم المتحدة وأصحاب  من رئيس المفوضية يطلب .7
 المصلحة اآلخرين؛

 اإلبقاء على المسألة قيد نظره.يقر ر  .2
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 مقرر 

 ،لما بعد كوتونو تعاون مع االتحاد األوروبيال جديد حول بشأن اتفاق
 y/AU/5 (XXXI)lbAssem الوثيقة

 
 :المؤتمر إن  

المفاوضات بشأن الموقف اإلفريقي الموحد من   EX.CL/Dec.2 (XVIII)مقرر ال ستحضري .0
 ةدورالصادر عن المع االتحاد األوروبي،  9191اتفاق تعاون جديد لما بعد على 

اره ، باعتب9102مارس  02في رواندا، المنعقد في كيجالي، للمجلس التنفيذي االستثنائية 
ويستحضر  القاري بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي؛-إطاًر وحيدا للتعاون القاري

، االتحاد األوروبي المنعقدة في أبيدجان –اإلعالن الصادر عن قمة االتحاد األفريقي  أيضا
، مؤكدا على المصلحة المشتركة لالتحاد األفريقي 9107في نوفمبر  كوت ديفوار

شراكة أقوى وأكثر منفعة إلى  يتحول النموذجمضي قدما نحو البي للواالتحاد األورو
 متبادلة واإلعراب عن دعم الوحدة والتكامل اإلقليميين.

معا لتعزيز مصالح إفريقيا بفعالية في المسرح أهمية التحدث بصوت واحد والعمل  يؤكد .9
بي عملية تكامل الدولي وخاصة التأكد من دعم وتسهيل شراكة أفريقيا مع االتحاد األورو

 ؛أفريقيا وتنميتها اإلقليمية والقارية
ضرورة المضي قدمًا في إبرام اتفاق ما بعد كوتونو بين االتحاد األفريقي  يؤكد مجددا .3

واالتحاد األوروبي يعامل أفريقيا كقارة موحدة تتحدث بصوت واحد، مع الحفاظ على 
إلى وكل بلد في أفريقيا،  المصالح المشتركة، وخصوصيات وتنوعات ومكاسب كل إقليم

القانونية والوثائق المالية والسياسية الحالية التي تربط كل واحد منها األطر جانب 
 روبا؛ وبأ

من األفريقي الموحد موقف المن أجل تعزيز  المشاوراتمزيد من إجراء بالحاجة إلى  يقر   .4
 د عمليات جاريةالمؤتمر بوجو ر يقو. كوتونو ما بعدلعالقاته مع االتحاد األوروبي 

االنتهاء إلى تأجيل هذه المفاوضات حتى ويدعو مع االتحاد األوروبي المفاوضات  إلطالق
 يطلب. وفي هذا الصدد، الموقف اإلفريقي الموحدأعاله لتعزيز  ةالمذكور المشاوراتمن 

من رئيس المفوضية إبالغ مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ 



ASSEMBLY/AU/DEC.694(XXXI) 
Page 2 

 

الدول األعضاء على تأييد  ويحثاألوروبي وسائر أصحاب المصلحة باألمر واالتحاد 
 ؛المفاوضاتفي هذه  تأجيل الشروع

وزراء دول أفريقيا والبحر الكاريبي  موس ع للمجلس التنفيذي ليشملعقد اجتماع  ريقر   .5
 الوزراء المعنيين بالمفاوضات مع االتحاد األفريقي حول اتفاق ماأو والمحيط الهادئ و/

لموقف األفريقي بشأن اوذلك لتعزيز التوافق  9102بحلول سبتمبر  9191كوتونو  بعد
 التفاوض وعناصر االتفاق. ةالموحد واستراتيجي

لسيد كارلوس لوبيز األمين التنفيذي السابق للجنة األمم لبتعيين رئيس المفوضية  يرحب .6
عضاء في التفاوض على اتفاق المتحدة االقتصادية ألفريقيا كممثله السامي لدعم الدول األ

 .9191جديد مع االتحاد األوروبي لما بعد 
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 مقرر
 أنشطة مجلس السلم  التقرير عن بشأن

 ،واألمن ووضع السلم واألمن في أفريقيا
 ASSEMBLY/AU/7(XXXI) الوثيقة

 :المؤتمر إن  

 ؛قياواألمن ووضع السلم واألمن في أفري التقرير عن أنشطة مجلس السلمب يحيط علما .0

التوصل إلى حل تفاوضي وتوافقي لألزمة ا من أجل على مواصلة جهوده األطراف في مدغشقر يحث .9
لجنوب مجموعة تنمية اتحت رعاية االتحاد األفريقي وبالتعاون مع  ا،في بالدهلدائرة السياسية ا

نتخابات سلمية جراء االمواتية إلاإلفريقي واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي، من أجل تهيئة الظروف 
السفير البنادق  سكاتالمفوضية إلبالممثل السامي لرئيس  المؤتمر يشيدة. ووذات مصداقية وشفاف

تعيين رئيس والذي أدى إلى اشية الملغالذي توصلت إليه األطراف التوافق على  لعمامرةان طرم
لثنائيين ومتعددي الشركاء االمؤتمر  يدعووعالوة على ذلك، . وطني وفاقالوزراء وتشكيل حكومة 

 فعال للعملية االنتخابية في ذلك البلد؛الدعم التقديم إلى األطراف في مدغشقر 

 9110اعتماد اتفاق فومبوني في فبراير  منذشعب جزر القمر  يعيش فيهاإلى البيئة السلمية التي  يشير .3
أصحاب المؤتمر  يحثالتقيد بهما. وعلى ضرورة استمرار  قوةبؤكد يو ،ودستور جزر القمر بعد ذلك

تحت رعاية  حول اإلصالح الدستوري ينفي حوار وتشاور شامل ،دون إبطاءشروع، الالمصلحة على 
الوثيقة متابعة المن مجلس السلم واألمن مواصلة  المؤتمر يطلبفي هذا السياق، . واالتحاد األفريقي

 لوضع في جزر القمر؛ل

لتنشيط عملية تنفيذ اتفاق حل النزاع في  ركة للتنميةالمشتبالجهود التي تبذلها الهيئة الحكومية  يشيد .4
. بهدف مساعدة األطراف على مواصلة المصالحة وتحقيق السالم الدائم جمهورية جنوب السودان

المؤتمر ويشيد . بحسن نية االقتراح التوفيقي األطراف على التقيد بالتزاماتها وتقبلالمؤتمر  يحثو
آلية وقف إطالق النار ورصد الترتيب األمني تركة للرصد والتقييم وبالعمل الذي قامت به اللجنة المش

المؤتمر حكومة جنوب السودان والحركات المسلحة إلى  يدعواالنتقالي )اآللية(. وفي هذا الصدد، 
اللجنة يعتبر على أن  أي عرقلة لعمل  ويشد دالتعاون بشكل كامل مع اللجنة اآللية في أدائها لواليتها 

 تفاق حل النزاع وفي هذا الصدد، يتم اتخاذ تدابير عقابية بناًء على ذلك.انتهاكا ال
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المشتركة للتنمية مواصلة التنسيق الوثيق بين االتحاد األفريقي والهيئة الحكومية  على أهمية شددي .5
إجراء مشاورات بين اللجنة المخصصة لالتحاد األفريقي والهيئة الحكومية إلى  ويدعوواألمم المتحدة 

بالبيان الصادر عن القمة يحيط علما اإليجاد. والدعم لجهود  تقديم مزيد منلتنمية من أجل شتركة لالم
 ويجيز . 9102يونيو  90في  ،إثيوبيا أبابا،التي عقدت في أديس لإليجاد  العادية الثانية والثالثين

مستوى رؤساء ، على 9102يونيو  31البيان الصادر عن اجتماع مجلس السلم واألمن المنعقد في 
جنوب السودان من للجنة االتحاد األفريقي الرفيعة المستوى المخصصة  شجعي، والدول والحكومات

 ألفا عمر كوناري وكذلك رئيس لجنةالسيد السودان  التحاد اإلفريقي السامي لجنوبممثل اخالل 
إليجاد من أجل افي دعم  مامواصلة جهودهعلى ، السيد فيستوس موغاي، المشتركة الرصد والتقييم

بالمحادثات المباشرة بين الرئيس  يرحب. جنوب السودانيجتاح الذي  مويالد للنزاعمبكر النهاء اإل
دولة  اإليجادتحت إشراف رئيس  9102يونيو  91لفاكير ميارديت والدكتور رياك مشار تني في يس

  .الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا االتحادية

حول  اإليجادلمؤتمر رؤساء دول وحكومات  39الـ االستثنائية  الصادر عن الدورة بالبيان يرحب .6
في أديس أبابا والتي قررت من بين جوانب أخرى  9102يونيو  90جنوب السودان المنعقدة في 

باالجتماع الالحق الذي  ويرحب كذلكاستمرار االجتماعات المباشرة في كل من الخرطوم ونيروبي. 
فيني يالرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان وحضرها الرئيس موس عقد تحت إشراف

 يرحبفضال عن ذلك  9102يونيو  97عالن في اتفاق اإلرئيس جمهورية أوغندا وأدى إلى صدور 
فيني رئيس أوغندا والرئيس عبد الفتاح السيسي يباستمرار جهود الرئيسين يوري ك. موس المؤتمر

 ؛عادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودانرئيس مصر في دعم عملية إ

جهودهما التعاونية على  بحكومة السودان وبعثة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي في دارفور يشيد .7
توصيات التقرير تدريجي استنادا إلى سحب  عملية إلىالحاجة على  يؤكدلمعالجة أزمة دارفور و

مين العام لألمم المتحدة بشأن االستعراض االستراتيجي الخاص لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي واأل
في دارفور، وبيان مجلس السلم واألمن رقم األمم المتحدة -الهجينة لالتحاد األفريقي للعملية

[PSC/PR/COMM9DCCLXXVIII)]  9102يونيو  00المنعقد في  772المعتمد خالل اجتماعه الـ .
ن خالل اللجان المتبقية للسلطة اإلقليمية لدارفور، في الحكومة على االستمرار، مالمؤتمر  يحثو

داخليا والمصالحة وبناء السالم نازحين وعودة ال األرضمسائل تكثيف الجهود من أجل معالجة 
في مرحلة ما بعد  عمار والتنميةاإلفي دارفور في إطار إعادة نزاع ومعالجة األسباب الجذرية لل
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إلى الدخول فورًا في  لم توقع على وثيقة الدوحة للسالم بعُدالتي  لجماعات المسلحةا يدعوالنزاعات. و
 ؛التعجيل بتنفيذ اتفاق السالم هذاحوار حقيقي مع الحكومة من أجل 

حكومتي السودان وجنوب السودان على تنفيذ التزاماتهما على النحو المبين في اتفاقية التعاون  يحث .2
من مفوضية االتحاد  ويطلبسية واألمنية المشتركة، والمقررات الالحقة لآللية السيا 9109لعام 

فريق الرفيع المستوى لالتحاد اإلفريقي للسودان وجنوب السودان، مواصلة التنفيذ اإلفريقي، من خالل 
 بسالم؛العمل مع الحكومتين، بغية مساعدتهما في بناء دولتين قابلتين للحياة تعيشان جنبًا إلى جنب 

وبيا االتحادية الديمقراطية على تعبيرها األخير عن االلتزام بتنفيذ اتفاق بحكومة جمهورية إثي يشيد .2
، والقبول الكامل بقرار لجنة الحدود 9111ديسمبر  09الجزائر للسالم الموقع مع إريتريا، في 

بدولة إرتريا لرد فعلها اإليجابي لهذا العرض والخطوة المتخذة نحو  يشيد أيضا. اإلريترية-اإلثيوبية 
وفد لها إلى أديس أبابا، بروح دعم حسن الجوار.  إرسالفصل جديد من التعاون، بما في ذلك فتح 

اللذين لهما ا بمواكبة الحكومتين في جهودهما لتطبيع العالقات لما فيه خير شعبيهم التزامه يؤكد مجددا
 تاريخ ومصير مشتركان. 

مكانيات تحقيق سالم دائم في اإلقليم ككل، على ضرورة قيام جميع بلدان القرن األفريقي بزيادة إيشد د  .01
تطبيع العالقات بين جيبوتي وإرتريا طبقا لمقرر لى تسهيل إإلى مواصلة الجهود الرامية  ويدعو

المعتمد خالل الدورة العادية الخامسة والعشرين لمؤتمر  Assembly/AU/Dec.583 (XXV)المؤتمر 
 .9105يونيو  05و 04وب أفريقيا، يومي في جوهانسبيرج، جناالتحاد األفريقي المنعقدة 

دعم  يؤكد مجدًدابالخطة االنتقالية الصومالية، باعتبارها أساسا سليما للبلد لتحقيق السالم الدائم.  يرحب .00
بالجهود يشيد االتحاد اإلفريقي لحكومة الصومال االتحادية في أنشطتها لتنفيذ المرحلة االنتقالية. 

لمفوضية واألمين العام لألمم المتحدة في استكشاف الخيارات إليجاد المشتركة التي يبذلها رئيس ا
تمويل يمكن التنبؤ به ويكون مستداما لبعثة االتحاد األفريقي، من خالل المبعوثين الخاصين المعنيين، 

المؤتمر من مجلس األمن لألمم المتحدة إجازة  يطلبلعمامرة وجان ماري جينو. ان طرموهما 
في تقرير مبعوثي االتحاد األفريقي واألمم المتحدة بشأن تمويل يمكن التنبؤ به  التوصيات الواردة

ويعيد تأكيد ويكون مستداما لبعثة االتحاد األفريقي وقوات األمن الصومالية خالل الفترة االنتقالية، 
 ىمن الحصول عل يقي وقوات األمن الصوماليةقوات االتحاد األفر تمكينلألمم المتحدة إلى  دعوته
 يمكن التنبؤ به ويكون مستداما من المساهمات المقررة لألمم المتحدة؛ تمويل
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بالجهود التي تبذلها السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك كل من اللجنة الوطنية  يرحب .09
 لجنوب األفريقي، المؤتمراتنمية  مجموعةالمستقلة لالنتخابات، بدعم من مفوضية االتحاد اإلفريقي، 

الدولي حول إقليم البحيرات الكبرى، المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا والدول األعضاء 
نظيم االنتخابات العامة القادمة لتاألخرى في االتحاد األفريقي، واألمم المتحدة، في األعمال التحضيرية 

شد الدعم الالزم المؤتمر دعوته إلى ح يكرر. وفي هذا الصدد، 9102والمقرر إجراؤها في ديسمبر 
من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي من أجل التنظيم الناجح لالنتخابات الرئاسية والتشريعية 

الجهات الفاعلة السياسية واالجتماعية الكونغولية على تقديم يشجع واإلقليمية. عالوة على ذلك، 
ق، باعتبارها السبيل الوحيد إلجراء التنازالت الالزمة، بغية الحفاظ على الحوار المستمر وروح التواف

اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات على اتخاذ جميع التدابير  يحثانتخابات سلمية. وفي هذا الصدد، 
الالزمة لحشد خدمات فريق خبراء االنتخابات الموفد من االتحاد اإلفريقي والشركاء الدوليين، حتى 

 أيضا ويحثيدات الالزمة فيما يتعلق باستخدام آلة التصويت. يتمكن الفريق من تقديم المساعدة والتأك
السلطات الكونغولية على مواصلة التعاون الكامل مع بعثة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في 

التدخل التابع لها فيما يتعلق بالعمليات الرامية إلى تحييد  الديمقراطية ولواءجمهورية الكونغو 
مع الشعب  عن تضامنه ويعربق جمهورية الكونغو الديمقراطية. الجماعات المسلحة في شر

بالجهود التي بذلتها مفوضية االتحاد اإلفريقي  ويشيدبوال اإليالكونغولي في مواجهة تفشي فيروس 
 وجمهورية الكونغو الديمقراطية والتي أسفرت عن احتواء الوباء.

والسلطة في جميع دها الستعادة النظام لسلطات أفريقيا الوسطى في جهو الكاملمجددا دعمه  يؤكد .03
العنف لنبذ المسلحة  للجماعات دعوتهيجدد  كما. ، بما في ذلك إعادة اإلعمار الشاملة للبلدأراضيها

سياسية من أجل واحترام السلطات المنتخبة والالمركزية واالنضمام دون قيد أو شرط إلى العملية ال
 يشيدجمهورية أفريقيا الوسطى. فريقية للسالم والمصالحة في ، في إطار المبادرة األحل األزمة الحالية

الدول األعضاء األخرى في االتحاد  شجعيوالتسهيل  فريقالجهود التي تبذلها الدول األعضاء في ب
وليين في أيًضا على جهود الشركاء الدالمؤتمر  ثنيي. األفريقي على دعم تنفيذ المبادرة األفريقية

يثني هم. كما على مواصلة جهود يشجعهمروبي، و، بما في ذلك االتحاد األوطىجمهورية أفريقيا الوس
 أفريقياعلى بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورية  أيضا

بلدان  يدعو. 9107عنها في نوفمبر تم اإلعالن إلى تعزيز البعثة كما  على الحاجة ؤكدي، والوسطى
 الوسطى في جهودها الرامية إلى تحقيق االستقرار أفريقياإلى مواصلة مساعدة جمهورية  المنطقة

 ؛االقتصاديوواالنتعاش االجتماعي 
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ر نكورونزيزا بعدم الترشح لالنتخابات ابي البوروندي بالبيان الذي أدلى به فخامة الرئيسعلمًا  يحيط  .04
معا الفاعلة السياسية األخرى إلى العمل  الحكومة وجميع األطراف ويدعو، 9191الرئاسية في عام 

السيد يوري بفخامة  يشيد. لتعزيز الحوار الشامل والتوافقي لتعزيز التماسك والسالم في البالد
، السيد بنيامين مكابا فخامة، وكذلك أفريقياموسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا ووسيط جماعة شرق 

بوروندي خالل هذه مرافقة من المفوضية  طلبيوونديين. البورالميسر، لقيادتهما لعملية الحوار بين 
في جهودها الرامية إلى إقامة حوار شامل وتعزيز  أفريقياالمرحلة والمساهمة مع جماعة شرق 

إلى رفع العقوبات التي فرضها  ويدعو المؤتمر أيضا ؛واحترام حقوق اإلنسان في البلدالديمقراطية 
 ة فتح المجال أمام االنتعاش االجتماعي واالقتصادي في البلد.االتحاد األوروبي على بوروندي بغي

اق كوناكري أصحاب المصلحة بااللتزام باتفب شيدويبالتقدم المحرز حتى اآلن في غينيا بيساو  يرحب  .05
. البالدواحترامه في تمكين عمل مؤسسات  البالد، مما يدل على االلتزام بدستور وتنفيذه 9106لعام 

أصحاب المصلحة في غينيا بيساو المكاسب التي تحققت حتى اآلن من تعزيز ضرورة لى ع يؤكدو
للجهود التي يبذلها  تقديرهيكرر المؤتمر وفي هذا السياق، . البالد الجماعي لمصلحةخالل العمل 

 ان الناطقة باللغة البرتغاليةدلالبومجموعة  أفريقيااالقتصادية لدول غرب مجموعة االتحاد األفريقي وال
وإيجاد حل دائم لألزمة في ذلك  بيساو، الوضع في غينياتحاد األوروبي واألمم المتحدة في معالجة واال
لزمني الجدول اوفق إجراء انتخابات حرة ونزيهة ستمكن من  إلى تعزيز التدابير التي يتطلعود. البل

 الجمعية الوطنية الشعبية؛ أقرتهالذي أعلنته الحكومة و

على تسريع وتيرة  ويحثت في تنفيذ اتفاق السالم والمصالحة في مالي بالمكاسب التي تحقق يرحب .06
إلى إجراء انتخابات  يتطلعو. البالدباعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلم واألمن الدائمين في  التقدم

 ويعرب. من شأنها تعزيز السلم واالستقرار في مالي يكون 9102 يوليوسلمية حرة ونزيهة في نهاية 
غير المباشر على المناطق  تأثيره، مع األمني في ماليالوضع ، إزاء تدهور مرة أخرى ،عن قلقه

بالتقدم المحرز في تفعيل القوة المشتركة  يرحبر. والنيجوبوركينا فاسو المجاورة  البالدالوسطى من 
ة التزام االتحاد األفريقي بالمساعدة في صياغة استجاب ويؤكد على لمجموعة دول الساحل الخمس،

ء. الساحل والصحرا منطقة فيمنسقة إقليميًا في إطار عملية نواكشوط المتعلقة بتعزيز التعاون األمني 
، اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان المتحدةالمجتمع الدولي، وال سيما مجلس األمن لألمم  مناشدةيكرر 

. اإلرهاب والتطرف العنيفتمويل مستدام يمكن التنبؤ به للقوة المشتركة وتعزيز قدراتها في مكافحة 
، خالل مؤتمر بروكسل أعلنوهاالشركاء الدوليين إلى الوفاء بالتعهدات التي  يدعو، السياق ذاتهوفي 
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 في التصدي لتحديات األمن من أجل زيادة الفعاليةشامل  نهج اتباع أهمية على أخرى،مرة ويشدد 
 والحكم والتنمية التي تواجه المنطقة.

 بالقوة يشيد الصدد، هذا وفي ،اإلرهابية حرام بوكو جماعة مكافحة في رزالمح بالتقدم يرحب .07
 األفريقي االتحاد شركاءب أيًضا يشيد. هوادة بال جماعةهذه ال لمكافحتها الجنسيات المتعددة المشتركة

 أجل من ،الجنسيات المتعددة المشتركة إلى القوة دعممزيد من ال إلى تقديم ويدعو المتواصل لدعمهم
األجهزة المتفجرة  مكافحة ومعدات البرمائية بالمعدات يتعلق السيما ما ،في اإلمكانات ثغراتهاسد 

 االستقرار؛ تحقيق لجهود موارد فضال عن ،يدوية الصنع

 معاناة أمد إطالةمما يزيد من  ليبيا، في األمني الوضع استمرار إزاء بالغ قلقه عن يعرب مجددا .02
 حل إليجاد والدولية والقارية اإلقليمية المستويات على المبذولة هودبالج علما يحيطو. الليبي الشعب

. حاجنشكل ب ليبيا في ةالمستمر العملية االنتقالية واستكمال الوطنية المصالحة تعزيز بهدف للوضع دائم
 آخرين اجتماعات وشركاء المتحدة واألمم الرباعية واللجنة المجاورة البلدان بتنظيم الصدد، هذا وفي

 ويرحب ،9102 أبريل 07 في أبابا أديس في المنعقد الوزاري االجتماع استنتاجات يجيز. ليبيا أنبش
 يحيطو .باريس في 9102 مايو 92 في المتحدة األمم رعايةب المنعقد ليبيا حول الدوليالمؤتمر بنتائج
 تشريعية انتخابات نظيموت انتخابية، قوانين واعتماد دستوري، أساس بإرساء الليبيين القادة التزامب علما

 بين الوطنية للمصالحة منتدى تنظيمإلى  المؤتمر يدعو. شامل سياسي مؤتمر فضال عن ورئاسية
 ظروف تهيئة بهدف ،9102 أغسطس في اإلفريقي، واالتحاد المتحدة األمم رعايةب ،الليبية األطراف

 يسو،نغ ساسو دينيس السيد عادةلس تقديره عن المؤتمريعرب . وسلمية ناجحة انتخابات إلجراء مواتية
 جهوده على ،بليبيا المعنية المستوى الرفيعة فريقياأل التحادا جنةل ورئيس الكونغو جمهورية رئيس

 .ليبيا في الدائم السالم استعادة نحو الدؤوبة

 بطلي الصدد،وفي هذا  الجاهزة.للقوة األفريقية  التشغيل الكاملبالجهود المبذولة من أجل  علما يحيط .02
القدرة االفريقية  مواءمة واألمن بشأنمن المفوضية تقديم إحاطات ربع سنوية إلى مجلس السلم 

إجراء تبادالت منتظمة بين  إلى ويدعو األفريقية الجاهزة.في إطار القوة  لالستجابة الفورية لألزمات
 المشتركة،ليات اآلاإلقليمية/ذات الصلة في المجموعات االقتصادية  واألمن واألجهزةمجلس السلم 

السريع وتنفيذ مبادرات مشتركة أخرى، بشأن تعزيز القوة األفريقية الجاهزة وقدرتها على االنتشار 
والقوة  للمقاومة،، ومبادرة التعاون اإلقليمي ضد جيش الرب الجنسياتأبرزها القوة المشتركة المتعددة 

أنه، تمشيا  المؤتمر قرري الجاهزة.ألفريقية لدعم تحقيق التشغيل الكامل للقوة ا الساحل،المشتركة لدول 
 ومقرر مجلس السلم واألمن Assembly/AU/Dec.679 (XXXمقرر المؤتمر  مع تنفيذ
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PSC/PR/COMM.(DCCLXVIIالمجموعات االقتصادية  ، وتقديم إحاطات ربع سنوية من قبل
واألزمات في أقاليمهم ، بما  بشأن حاالت النزاع مجلس السلم واألمن اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية إلى

لالتحاد األفريقي لضمان  من البروتوكول المتعلق بتأسيس مجلس السلم واألمن 06يتماشى مع المادة 
االستراتيجي والسياسي المشترك بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية  االتفاق

القضايا الرئيسية في إدارة النزاعات  ناإلقليمية/واآلليات اإلقليمية، واتخاذ القرارات والمشاركة بشأ
 وحلها؛

 وفي. النزاع من الخارجة البلدان في السريع ذات األثر المشاريع تنفيذ نطاق بالمفوضية لتوسيع يشيد .91
 األفريقي االتحاد مفوضية جهود على ويثني غامبيا في الجارية لإلصالحات يجدد دعمه السياق، هذا

 اإلرهابية حرام بوكو جماعة من المتضررة المناطق في ستقراراال تشاد لتحقيق بحيرة حوض ولجنة
 األعضاء الدول ويدعو. والقدرة على التكيف واإلنعاش لالستقرار إقليمية وضع استراتيجية خالل من
 تنفيذ لدعم الالزمة والفنية المالية المساعدة تقديم إلى الدوليين والشركاء األفريقي االتحاد في

 واآلليات اإلقليمية/اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول من أيضا بيطل. االستراتيجية
 أجل منفي مرحلة ما بعد النزاعات  والتنميةإلعادة اإلعمار  لجهود االتحاد األفريقي دعمها زيادة

 .صعبة انتقالية بمرحلة تمر التي النزاع أو من الخارجة البلدان استقرار

أفريقيا البناء على الجهود الجارية من أجل إنعاش صندوق  رورة مواصلةض، على أخرىمرة  يؤكد،  .90
 لتوجيه برنامجفي الجهود التي تبذلها القارة  األصول االستراتيجية من وهو األفريقي،السالم لالتحاد 

 السياق،في هذا  .السالم واألمن لها والتحكم فيه عن طريق توفير التمويل المستدام الذي يمكن التنبؤ به
الجهود الرامية إلى تنشيط صندوق  بذللجميع الدول األعضاء على مواصلة  من جديد تشجيعه يؤكد
 الصندوق؛للذين قدموا مساهمات بالفعل إلى  تقديره عن ويعرباألفريقي، م لالتحاد السال

 ةواإلباد الكراهية إيديولوجية منع إلى الحاجة ويؤكد أفريقيا في النزاعات منع أهمية على دشد  ي .99
 9102 أبريل 5 في المنعقدة 760 الدورة مقرر على ويوافق. أفريقيا في الكراهية وجرائم الجماعية

 اإلبادة ذكرى إلحياء األفريقي االتحاد يوم كذكرى عام كل من أبريل 7 يوم لتعيين أبابا أديس في
 صحح يالذ واألمن السلم مجلس مقرر يجيز كما. رواندا في التوتسي ضد 0224 عام الجماعية
 0224 عام ارتكبت التي الجماعية اإلبادة: "على رواندا، في التوتسي ضد الجماعية اإلبادة مسميات

 ؛"رواندا في التوتسي ضد
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 جلسته في واألمن السلم مجلس قرار يجيزو أفريقيا، في الهجرة وضع بشأن قلقه عن اإلعراب ريكر   .93
 بعد المغرب في للهجرة اإلفريقي المرصد ءإنشا على وافقت التي ،9102 مايو في المنعقدة 770الـ

 للهجرة؛ اإلفريقي االتحاد ومناصر المغرب ملك السادس، محمد الجاللة صاحب اقتراح

 وفي. أفريقيا في السالم جهود في المرأة مشاركة زيادة بتشجيع ،أخرى مرة التزامه، جديد من ؤكدي  .94
 لرصد القارية النتائج إطار ،9102 يوما 06 في واألمن السلم مجلس باعتماد يرحب الصدد، هذا

 شيديو. واألمن والسلم بالمرأة المتعلق التنفيذ في والتقدم االلتزامات عن األعضاء الدول وإبالغ
 برامج تنظيم ذلك في بما كامل، بشكل األفريقيات الوسيطات لجنة تفعيل أجل من المبذولة بالجهود
 االتحاد يقودها التي السالم جهود في للمرأة نشطةال المشاركة ضمان بهدف القدرات بناءل تدريب

 .القارة في األفريقي
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 مقرر
 تقرير مجلس السلم واألمن عن تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية بشأن

 ،2222للخطوات العملية نحو إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام  

 ASSEMBLY/AU/8(XXXI)الوثيقة 

 :المؤتمر إن  

مجلس السلم واألمن عن تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للخطوات العملية نحو بتقرير يحيط علما  .1
 ؛9191إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 

باإلعالن الرسمي لالحتفال بالذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة األفريقيـة/االتحاد األفريقـي  يذكر .9
مر االتحاد بعدم ترك الحروب ، في أديس أبابا، والذي يتعهد فيه مؤت 9103مايو  95الصادر في 

بإنهاء جميع الحروب في أفريقيـا بحلـول عـام  ويلتزمعلى كاهل الجيل القادم من األفريقيين، 
الصـادر عـن الـدورة  ASSEMBLY/AU/DEC.630(XXVIII)، وكذلك مقرر المؤتمر 9191

 9107ينـاير  30-31العادية الثامنة والعشرون للمؤتمر، المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا يومي 
وخارطة الطريق الرئيسة للخطوات لعملية التي ُتتخذ من أجل إسكات البنادق في أفريقيا بحلـول 

9191 ، 
عن قلقه البالغ إزاء استمرار النزاعات القديمة واندالع نزاعات أخرى وكـذلك االنتشـار  يعرب .3

لم واألمن في أفريقيـا. المتواصل للتهديدات والسيما اإلرهاب والتطرف العنيف والتي تواجه الس
تصميمه على اتخاذ كافـة التـدابير  يؤكد مجددااستعداده لوضع حد فعلي للحروب، كما ويكرر 

الالزمة للقضاء على األسباب الرئيسية للنزاعات واألزمات التي تستمر فـي تقـويض التحـول 
 والتنمية االجتماعية واالقتصادية في القارة؛

س السلم واألمن في مناصرة تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد بالجهود التي يبذلها مجليشيد  .4
جميع الدول األعضاء على  يشجعاألفريقي حول الخطوات العملية إلسكات البنادق ودفعها قدما، و

 نـداءهيكـرر مواصلة مشاركتها في هذه المساعي من أجل تحقيق قارة خالية من النزاعـات. و
ة/اآلليات اإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني والقطـاع الخـاص للمجموعات االقتصادية اإلقليمي

والمجتمع الدولي ككل لضمان التجاوز عن الشعارات واإلسهام على نحو جماعي وبطريقة عملية 
 في تحقيق قارة خالية من النزاعات؛
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 ، بجمهوريتي زامبيا، وزيمبابوي على التوالي لكونهما أول دولتين عضويين تقـدمانيشيد أيضا .5
 يـدعوتقاريرهما الكتابية حول جهودهما في تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقـي و

 الدول األعضاء األخرى إلى محاكاة هذا المثال الجدير بالثناء؛
جميع الدول األعضاء على مواصلة إظهار المزيد من االلتزام السياسي والمشاركة األقوى يشجع  .6

لمواتية وخاصة من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمـة لمعالجـة من أجل ضمان تهيئة الظروف ا
المؤتمر على أنـه  يؤكداألسباب الرئيسية للنزاعات وإنهاء الحروب في أفريقيا. وفي هذا الصدد، 

إلسكات البنادق، بأقصى قدر ممكن  9191ينبغي استخدام الفترة المتبقية من الموعد النهائي لعام 
 .صحاب المصلحة في تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد االفريقيمن الفعالية من قبل كافة أ

بالمجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية والسيما السوق المشتركة للشرق والجنوب  يشيد .7
األفريقي والهيئة الحكومية المشتركة للتنمية والمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ومجموعة 

األفريقي وجماعة شرق أفريقيا والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، لتقـديم تنمية الجنوب 
المـؤتمر  ويشيدتقاريرها ولجهودها الدؤوبة في تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي. 

كذلك بلجنة االستخبارات والخدمات األمنية في أفريقيا ومعهد الدراسات السلمية واألمنيـة أيضـا 
لإلفادة بآخر التطورات المتعلقة بتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي. وفي هذا الصدد 

ير إلـى مجلـس السـلم المؤتمر أولئك الذين لم يقوموا بذلك، ضمان العمل على تقديم تقاريناشد 
المؤتمر  ويطلب. 9102فبراير واألمن عن خارطة الطريق الرئيسية إلى قمة االتحاد األفريقي في 

من المجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية أن يقوم كل منها بتعيين مبعوث خاص بشأن 
 ؛لطريق الرئيسية لالتحاد األفريقيتنفيذ خارطة ا

ي يبذلها مجلس السلم واألمن للمبادرة إلى صياغة مشروع قرار حـول إسـكات بالجهود الت يقر .2
 البنادق في أفريقيا وللخطوات المتخذة بما في ذلك اعتماده من قبل مجلس األمن لألمم المتحدة.

جميع الدول األعضاء البدء في التخطيط ألنشطة االحتفال بشهر العفو في أفريقيا خالل  بقوة يناشد .2
 يناشدالمقبل وضمان معرفة جميع المواطنين لهذه العملية، وفي هذا السياق،  9102شهر سبتمبر 

المؤتمر أيضا الدول األعضاء بالدعاية على نطاق واسع لالحتفال وتنفيذ شهر العفو في أفريقيـا 
بغية تعبئة المدنيين/المواطنين لتسليم أسلحتهم التي يمتلكونها بصورة غيـر قانونيـة، طوعيـا، 

بدعم مفوضية االتحـاد األفريقـي للـدول  يشيدلذلك على المجتمع،  باآلثار اإليجابية وتحفيزهم
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األعضاء في القيام باألنشطة خالل مراقبة شهر العفو األفريقي في تجميع األسلحة التي المملوكـة 
 بصورة غير شرعية.

جل تعزيز ثقافة اقتراح مجلس السلم واألمن بتضمين دراسات متعلقة بالسلم في أفريقيا من أيجيز  .01
السالم والوحدة والتسامح، في المناهج الوطنية في الدول األعضاء، في سياق خارطـة الطريـق 

المؤتمر من جميـع الـدول األعضـاء إدراج يطلب الرئيسية لالتحاد األفريقي وفي هذا الصدد، 
 دراسات ذات صلة بالسلم في مختلف مناهجها التعليمية الوطنية.

على أهمية المؤتمر  يؤكدامية إلى القضاء على األسباب الرئيسية للنزاعات، من الجهود الر كجزء .00
الدول األعضاء بتدخالت هادفة لمنع االتجار عبر الحدود، بما فـي ذلـك تعزيـز التعـاون  قيام

األـمني بين الدول والشرطة المجتمعية لمكافحة تنقل اإلرهابيين واالتجـار باألسـلحة والبشـر 
ت المالية غير المشروعة وغير ذلك من السلع المهربة مما يسهم في إشـعال والمخدرات والتدفقا

االستفادة من آليات التعـاون االسـتخباراتي ويؤكد المؤتمر على ضرورة النزاعات في أفريقيا. 
والشرطي الدولية واإلقليمية القائمة وتعزيزها، وخاصة مـن خـالل آليـة للتعـاون الشـرطي 

المؤتمر بحكومة الجزائر على ما تقدمه من دعـم والسـيما  يشيدد، )األفريبول(. وفي هذا الصد
التدريب على استخدام النظام األفريقي لالتصاالت الشرطية وتوفير معدات االتصاالت من أجـل 

 تفعيل النظام األفريقي لالتصاالت الشرطية في جميع الدول األعضاء؛
وحـدة بإنشاء  ويرح بن األمني اإلقليمي، تعزيز التعاو الرامية إلىبالمفوضية على جهودها يشيد  .09

شرق أفريقيا للدمج واالتصال في أوغندا من أجل تعزيز قدرات مكافحة اإلرهاب في شرق أفريقيا 
المؤتمر جميع الدول األعضـاء فـي عمليـة  يدعوكجزء من عملية جيبوتي. وفي هذا الصدد، 

 إلى التعجيل بنشر موظفيها في الوحدة.جيبوتي 
إلى وضع التدابير والقدرات الالزمة إلدارة مخزونات جميع المؤسسات األمنية  لحاجةعلى ا ديشد  .03

وتحسـين  المادية،وتعزيز الهياكل  والمساءلة،بما في ذلك إنشاء أطر للمحاسبة  بفعالية،المسلحة 
 المفرط؛ممارسات شراء األسلحة والتخلص منها لمنع التراكم 

 المختلفة،زع سالح المدنيين من خالل معالجة العوامل جميع الدول األعضاء على تعزيز ن يشجع .04
الطلب على حيازة واستخدام  مما يزيد األمن،ال سيما الفقر واالستبعاد والتهميش والبطالة وانعدام 

الدول  المؤتمر جميع حثي الصدد،تمشيا مع شهر العفو األفريقي. وفي هذا  المدنيين،األسلحة بين 
 والتخفيف العمل،عة من التدخالت بما في ذلك مشاريع خلق فرص األعضاء على النظر في مجمو
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وتوفير بدائل اقتصادية  والتقليدية،وتعزيز آليات العدالة والمصالحة الرسمية  المناخ،تغير آثار من 
متابعـة  ويؤكد على أهميـةوتغيير القيم الثقافية التي تتغاضى عن العنف.  اإلجرامية،لألنشطة 

تنفيذ التدخالت الفعالة والمملوكة وطنيا لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج الجهود الرامية إلى 
 ،النزاع انتهاء كجزء من جهود تحقيق االستقرار والتنمية في مرحلة ما بعد

 النزاعاتعلى الضرورة الحتمية والمطلقة للدول األعضاء لتعزيز الدبلوماسية الوقائية ومنع  يؤكد .05
 القارة؛السلم واألمن في  البنادق وتعزيزإلى إسكات  الجهود الرامية إطار في

على أهمية مشاركة النساء والشباب في الدورة الكاملة لعمليات السالم فـي القـارة بهـدف  يؤكد .06
خارطة الطريق الرئيسية لالتحـاد  ضمان إدراج الحاجة إلى النساء والشباب بشكل كامل في تنفيذ

للسالم واألمن في أفريقيا  أجندة المرأةنتائج القارية لرصد على إطار ال بالتصديقيرحب  األفريقي.
من جانب الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية ورفع التقارير عنها 

الدول األعضـاء وأصـحاب  وفاءكأداة لتعزيز  وإقليمية،التي وضعت بالفعل خطط عمل وطنية 
المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن في أفريقيا وفي معالجـة قضـايا تزامات لالباالمصلحة اآلخرين 

 العقاب؛اإلفالت من 
من خالل مفوضـية االتحـاد  واألمن،األعضاء تقديم تقارير إلى مجلس السلم  جميع الدول يناشد .17

 لجميـع الـالزماالهتمـام  األفريقي وإيالءتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد  عن اإلفريقي،
وهـي  األفريقـي،ب الرئيسية الخمسة التي تم دمجها في خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد الجوان

بهدف تمكين أفريقيا وشعبها من  والقانونية،الجوانب البيئية و واالقتصادية،السياسية واالجتماعية 
 األفريقـي ومعالجـةرؤية االتجاهات الفعلية في عملية تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحـاد 

 .في الوقت المناسب كلما وأينما ظهرتالفجوات 
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 مقرر
 ،المعادن لتنميةمركز األفريقي البشأن استضافة 

  /XXXI)( 10ASSEMBLY/AUالوثيقة 

 
 المؤتمر: إن  

الذي تقر ر من  2112ي يناير الصادر ف Assembly/AU/Dec.667(XXX)  هبمقرر ريذك   .1
وتقديم  المعادن لتنميةمركز األفريقي الإجراء مزيد من المشاورات حول استضافة  خالله

 ؛ 2112يونيو/يوليو  مؤتمرتقرير إلى دورة 

االقتصادية األمم المتحدة المعادن من لجنة  لتنميةمركز األفريقي ال النتقاليعرب عن تقديره  .2
لتعبئة الموارد من أجل  األخيرةوالجهود التي تبذلها االتحاد األفريقي مفوضية ألفريقيا إلى 

 مركزال امةاستد

 ( 2مليوني ) مع الشركاء والتي تبلغ قيمتها من خالل التعاونتعبئة األموال ل بالمفوضية يشيد .3
 لتطويرمركز األفريقي لل واألمانة المؤقتة رؤية التعدين األفريقية أمريكي لدعم تنفيذ دوالر

بما  المعادن طويرلتمركز األفريقي ال ريثما يتم االنتهاء من ترتيبات استضافة وتشغيل المعادن
 .لمدة عامين المعادن لتطويرمركز األفريقي ال في ذلك إنشاء هياكل إدارة

 جمهورية غينيا. من قبل المعادن لتنميةمركز األفريقي تتم استضافة الأن ر يقر   .4

بحلول نهاية سبتمبر  المفوضيةإلى  المعادن لتنميةمركز األفريقي ال أن تنتقل أمانة أيضًا ريقر   .5
ترتيبات بغية تمكين المفوضية من استكمال ( 1)ترة انتقالية ال تزيد عن سنة واحدة لف 2112

  .وتسهيل عملية التصديق اإلدارةاالستضافة، وإقامة هياكل 

 لتنميةمركز األفريقي لل األساسي نظامالالدول األعضاء على التعجيل بالتصديق على يحث  .6
 المعادن؛

 بشأن التقدم المحرز في نقل 2112 فبرايرى قمة تقديم تقرير شامل إلب المفوضية يوصي .7
التصديق وضع وكذلك  إدارته، وتشغيل هياكل المفوضيةإلى المعادن  لتنميةمركز األفريقي ال

 ؛األساسي نظامهعلى 
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المقدمة عروض للالتكليف بإجراء مراجعة محاسبية قانونية مستقلة  من رئيس المفوضيةيطلب  .2
تحديد مواطن الخطأ األفريقي لتنمية المعادن بغية  مركزالستضافة ال الدول األعضاءمن 

 مثل هذه األخطاء في المستقبل.واتخاذ التدابير التصحيحية لضمان عدم حدوث 

مع التوصيات من رئيس المفوضية تقديم نتائج المراجعة المحاسبية القانونية يطلب أيضا  .2
 .2112المناسبة إلى قمة فبراير 

- 
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  مقرر
 ،لصكوك القانونيةمشاريع ا بشأن

 Assembly/AU/11(XXXI) الوثيقة

 :المؤتمر إن  

االتفاق  يبروتوكولبالمرفقة مالحق الاريع بتوصيات المجلس التنفيذي بشأن مش حيط علمًاي .1
ءات إجراوقواعد ، والتجارة في السلعالمتعلقين ب األفريقيةلمنطقة التجارة الحرة القارية  المؤسس
 ؛عاتازنتسوية ال

العاشرة  االستثنائيةعن الدورة  صادرال EXT/ASSEMBLY/AU/DEC.1(X) المقررب يذك ر  .2
تم بموجبه  الذيرواندا، ، ليجافي كي 2112مارس  21لمؤتمر االتحاد األفريقي المنعقدة في 

عقد دورة استثنائية للجنة  طلُبلمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية و ةالمنشئ يةاعتماد االتفاق
البروتوكول المتعلق بالتجارة في السلع الحق ملمتخصصة للعدل والشؤون القانونية لبحث الفنية ا

في يوليو المؤتمر  إلى دورة وتقديمهاعات ازنوالبروتوكول المتعلق بقواعد وإجراءات تسوية ال
 عتمادها؛ال 2112

 لرامية إلى اختتاماجهودهما لمفوضية اللعدل والشؤون القانونية ول باللجنة الفنية المتخصصة يشيد .3
 ؛منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةاتفاقية ي بروتوكولمالحق 

 :التاليةالحق الم يعتمد .4

 :التجارة في السلعب المتعلقبروتوكول ال (أ

 ؛التسهيالت الجمركيةجدول بشأن  1الملحق  (1)

 ؛أبشأن قواعد المنش 2الملحق  (2)

 ة المتبادلة؛بشأن التعاون الجمركي والمساعدة اإلداري 3الملحق  (3)

 بشأن تيسير التجارة؛ 4الملحق  (4)

 بشأن الحواجز غير التعريفية؛ 5الملحق  (5)

 بشأن الحواجز الفنية أمام التجارة؛ 6الملحق  (6)
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 بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية؛ 7الملحق  (7)

 العبوربشأن  2الملحق  (2)

 .سبل االنتصاف التجاريبشأن  2الملحق  (2)

 :تسوية المنازعاتت ءاإجراوقواعد ب المتعلقبروتوكول ال (ب

 ؛التحكيمبشأن إجراءات عمل فريق  1الملحق  (1)

 المعنية باالستعراض الخبراءأفرقة بشأن  2الملحق  (2)

 التحكيم لمحكمين وأعضاء فريقابشأن مدونة سلوك  3المرفق  (3)

لمنطقة التجارة الحرة  االتفاق المؤسسالدول األعضاء التي وقعت و/أو صدقت على  يهنئ  .5
 لإلسراع عليه التوقيع والتصديق علىاألخرى األعضاء الدول  جميع حث بقوةيوة القارية األفريقي

 دخوله حيز التنفيذ.ب
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 مقرر 

 9102الميزانية التكميلية للسنة المالية لالتحاد األفريقي و 9102ميزانية بشأن 
 

 إن المؤتمر:
 .9102علمًا بميزانية االتحاد األفريقي لعام  يحيط .0
 5.042.440بمبلغ إجمالي قدره  9102ميلية لالتحاد األفريقي للسنة المالية الميزانية التك يعتمد .9

 دوالر أمريكي على النحول التالي:
مديرية إدارة المؤتمرات والمنشورات لرسوم الترجمة بمصادر خارجية بمبلغ قدره  (1)

 دوالر أمريكي. 70921
بمرض اإليبوال بمبلغ أنشطة المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها المتعلقة  (2)

 دوالر أمريكي. 480208061إجمالي قدره 
خدمات االستشارة لمديرية البرمجة وإعداد الميزانية والمالية والمحاسبة لتقييم ممتلكات  (3)

 دوالر أمريكي. 7218111ومنشئات ومعدات االتحاد األفريقي بمبلغ قدره 
 

للسنة  دوالرا أمريكيا 62084258337دره ميزانية إجمالية لالتحاد األفريقي بمبلغ ق أيضا يعتمد .3
 موزعة كما يلي: 9102المالية 
 دوالر أمريكي بتمويل الدول األعضاء؛  158,459,118الميزانية التشغيلية وقيمتها  (0
 دوالرا أمريكيا يتم تمويلها كما يلي: 249,757,079الميزانية البرنامجية وقيمتها  (9

 مقدرة من الدول األعضاء؛ دوالرًا أمريكيا كمساهمات  110,257,890 (1
 من الشركاء الدوليين،يتم طلب تأمينه دوالرًا أمريكيا  139,499,189 (2

 
 دوالر أمريكيا يتم تمويله كما يلي: 273,269,140عمليات دعم السالم  (3

 مساهمات مقدرة من الدول األعضاء. 11,328,753 (0
 يتم طلب تأمينه من الشركاء الدوليين. 261,940,387 (9
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 األجهزة

 9102إجمالي ميزانية   الشركاء  دول األعضاءال

الميزانية 
 التشغيلية

إجمالي  البرامج
األنصبة 

 المقدرة

الميزانية  
 التشغيلية

الميزانية   اإلجمالي البرامج
 التشغيلية

 البرامج
 اإلجمالي

 282,792,931 175,181,539 107,611,392  120.043.895 120.043.895   162.749.036 55.135644 107,611,392 مفوضية االتحاد األفريقي

 18,510,115 6,760,983 11,749,132  470,000 470,000   18,040,115 6,290,983 11,749,132 البرلمان األفريقي 

المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان 
 والشعوب

7,987,200 5,058,246 13,045,446   947,446 947,446  7,987,200 6,005,691 13,992,891 

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 
 والشعوب

4,778,973 1,539,000 6,317,973   707,138 707,138  4,778,973 2,246,138 7,025,111 

المجلس االقتصادي واالجتماعي 
 والثقافي 

2,246,004 1,771,000 4,017,004   - -  2,246,004 1,771,000 4,017,004 

 35,533,354 24,900,000 10,633,354  22,200,000 22,200,000   28.223.354 17.5090.000 10,633,354 النيباد 

 806,880 341,731 465,149  341,731 341,731   465,149 - 465,149 نة االتحاد األفريقي للقانون الدولي جل

 3,061,655 1,433,797 1,627,858  - -   3,061,655 1,433,797 1,627,858 المجلس االستشاري لمكافحة الفساد 

 1,421,594 1,421,594 -  - -   1,421,594 1,421,594 - مجلس السلم واألمن 

اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق 
 881,102 589,281 291,821  502,787 502,787   378,315 86,494 291,821 الطفل ورفاهيته 

         المكاتب المتخصصة

 1,275,699  - 1,275,699   -    1,275,699  1,275,699 طاقةاللجنة األفريقية لل

 681,891 - 681,891  - -   681,891 - 681,891 للتعليم من أجل التنمية  المعهد األفريقي

المركز الدولي لتعليم البنات والنساء في 
 أفريقيا

716,656 - 716,656   -   716,656 - 716,656 

 16,209,157 13,387,180 2,821,977  1.007.000 1.007.000   15.202.157 12.380.180 2,821,977 الجامعة األفريقية 

 2,227,686 1,352,708 874,978  1,352,708 1,352,708   874,978  874,978 المعهد األفريقي للتحويالت المالية 

 13,379,126 13,379,126 -  6,816,484 6,816,484   6,562,642 6,562,642  األمراض كافحةالمركز األفريقي لم

المرصد األفريقي للعلوم والتكنولوجيا 
 واالبتكار 

916,272 - 916,272   - -  916,272 - 916,272 

 948,450 - 948,450  - -   948,450 - 948,450 األفريبول

اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين 
 األقران 

1,149,199 986,311 2,135,510    -  1,149,199 986,311 2,135,510 

 1,683,113 - 1,683,113  -    1,683,113  1,683,113 مجلس الرياضة 

 408,216,197 249,757,079 158,459,118  139,499,189 139,499,189 -  268,717,008 110,257,890 158,459,118 اإلجمالي قبل عمليات دعم السالم

  باستثناء عمليات دعم السالم 

 % 100 %61 %39  %100 %100 %0  %100 %41 %59  بة الميزانية التشغيلية إلى البرامجنس

 % 100  %34   %66 النسبة المئوية لتمويل الميزانية اإلجمالية

         عمليات السالم

 257,227,967 13,797,500 243,430,467  247,500,467 4,070,000 243,430,467  9,727,500 9,727,500  بعثة االتحاد األفريقي في الصومال

 7,161,400 716,140 6,445,260  6,445,260  6,445,260  716,140 716,140  القوة المشتركة المتعددة الجنسيات

 73,265 - 73,265  73,265  73,265  -   جيش الرب للمقاومة

بعثة حقوق اإلنسان والمراقبين 
 8,806,508 885,113 7,921,395  7,921,395  7,921,395  885,113 885,112.80  العسكريين في بوروندي

دعم السالم –اإلجمالي   

 -   11,328,753   11,328,753    257,870,387   4,070,000   261,940,387    257,870,387   15,398,753   273,269,140  
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  681,485,337   265,155,832   416,329,505    401,439,575   143,569,189   257,870,387    280,045,761   121,586,643   158,459,118  اإلجمالي

 Iبما في ذلك عمليات دعم السالم  

  نسبة الميزانية التشغيلية إلى البرامج
57% 43% 100%  64% 36% 100%  61% 39% 100 % 

  %42 النسبة المئوية لتمويل الميزانية اإلجمالية
58%  

100 % 
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 مقرر

 ،األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبقضاة في المحكمة ( 4أربعة ) انتخاب شأنب
 /1100EX.CL (XXXIII) الوثيقة

 :المؤتمر إن  

 ؛األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب قضاة في المحكمة( 4بانتخاب أربعة ) يحيط علما .1

 ( سنوات:6التالية أسماؤهم لوالية مدتها ست )( 5الثالثة )القضاة  يعين .2

 اإلقليم البلد الجنس االسم لرقما
 الوسط الكونغو ذكر باليز تشيكايا  .0
 الشرق كينيا  ذكر  بن كيوكو   .9
 الغرب نيجيريا أنثى ستيال إسيبهاكومن أنوكام  .3

 
( وهي الفترة المتبقية من 2لوالية مدتها سنتان ))أنثى، تنزانيا، الشرق(  إيمان د. عبود يعين كذلك .5

 .(، الشرقأوغندا ،أنثىسولومي بالونجي بوسا ) ةالقاضيالسيدة والية 
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 مقرر
 ،( أعضاء في لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي5خمسة ) انتخاب بشأن

 /1101EX.CL (XXXIII) الوثيقة

 :المؤتمر إن  

 .( أعضاء في لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي3خمسة )بانتخاب  يحيط علما .1

 .( سنوات3)خمس التالية أسماؤهم لوالية مدتها ( 3)الخمسة  األعضاء نيعي   .2

 
 اإلقليم البلد الجنس االسم الرقم

 الوسط الجابون ذكر كيفين فارديناند انجيمبا  .0
 الشرق مدغشقر أنثى  1ناريندرا أريفيلو راماناريفو  .9
 الشمال تونس أنثى  هاجر غولديش  .3
 الجنوب زامبيا أنثى سنديسو ه سيشون  .4

 
من في عضوية لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي  (0) امرأة واحدةانتخاب  ييجريقرر أن  .3

 .9102فبراير إقليم الوسط خالل الدورة العادية الرابعة والثالثين للمجلس التنفيذي في 

- 
 

                                                           
 مقعد عائم 1 
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 مقرر
 أعضاء في اللجنة األفريقية( 4أربعة ) انتخاب بشأن

 ،للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته
 EX.CL/1102 (XXXIII) الوثيقة

 :المؤتمر إن  

 ؛أعضاء في اللجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته( 4أربعة )بانتخاب  يحيط علما .1

 ( سنوات:3)خمس التالية أسماؤهم لوالية مدتها  األعضاء نيعي   .2

 اإلقليم البلد الجنس االسم الرقم
 الوسط بوروندي  ذكر جوزيف ندايسينجا   .0
 الشمال مصر أنثى  عشماويعزة ال  .9
 الغرب النيجر أنثى 2الحسن عيساتو صديقو  .3

 

في عضوية لجنة األفريقية للخبراء حول حقوق الطفل  ( 0) امرأة واحدة أن يجري انتخاب ريقر   .3
فبراير ورفاهيته من إقليم الوسط خالل الدورة العادية الرابعة والثالثين للمجلس التنفيذي في 

9102. 
 

                                                           
 مقعد عائم 2 
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 مقرر
 ،رئيس مجلس الجامعة األفريقيةانتخاب نائب  بشأن

 /1103EX.CL (XXXIII) الوثيقة
 :المؤتمر إن  

 .يرئيس مجلس الجامعة األفريقية من قبل المجلس التنفيذنائب  بانتخاب يحيط علما .1

مجلس الجامعة لرئيس  ةنائبالجنوب( ، جنوب أفريقيا، )أنثىأودري ثابيسنج أوغودي  نيعي   .2
 .( سنوات3)ثالث ية مدتها لوالاألفريقية 
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 مقرر

 الخارجيينمراجعي الحسابات لالتحاد األفريقي امجلس  أعضاء بشأن تعيين
 

 :المؤتمر إن  

 اللوائح والنظممن  77وفقًا للمادة التي قدمها العمداء اإلقليميون المقترحة يحات بالترش يحيط علمًا .1
 ؛أقاليمهممشاورات داخل إجراء  عقب  المالية

، باإلضافة إلى أعضاء المستوى العليا التالية مراجعة الحسابات رؤساء مؤسسات تعيين يجيز .2
 2112للسنتين الماليتين لمراجعي الحسابات الخارجيين للعمل في مجلس االتحاد األفريقي  األول،

 :2112و

 الممثل اإلقليم

 جمهورية الكونغو الوسط

 جمهورية مدغشقر الشرق

 نسيةالجمهورية التو الشمال

 جمهورية ناميبيا الجنوب

 غاناجمهورية  الغرب
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 مقرر

 ومكان انعقاد تواريخ  بشأن

 الثالثين لمؤتمر االتحاد األفريقي الثانية والدورة العادية 

 

 المؤتمر: إن  

المقر  التي ستنعقد فيلمؤتمر االتحاد  (52) الثانية والثالثين تواريخ الدورة العاديةتكون أن  ريقر   .1
أفريقيا:  ي" عام الالجئين والعائدين والنازحين داخليا فتحت موضوع أديس أبابا، إثيوبيا،ئيسي، بالر

 النحو التالي:على  "،في أفريقيا نحو إيجاد حلول دائمة للنزوح القسري

 ؛ 2112يناير  22-21للجنة الممثلين الدائمين: ( 53) الدورة العادية السابعة والثالثون (1

 ؛2112فبراير  3-3للمجلس التنفيذي: ( 54رابعة والثالثون )الالدورة العادية  (2

 .2112فبراير  11-11 لمؤتمر االتحاد:( 52الثانية والثالثون ) الدورة العادية (5

لمؤتمر  الثالثين الثانية تنظيم الدورة العاديةلمن المفوضية اتخاذ جميع التدابير الالزمة  يطلب .2
لتواريخ ل امجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين وفقاالجتماعات التحضيرية للكذلك االتحاد و

 المذكورة أعاله.
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 مقرر

 األفريقي لالتحاداألول نصف سنوي التنسيق الاجتماع تواريخ ومكان انعقاد بشأن 

 ( للمجلس التنفيذي33والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، والدورة العادية الخامسة والثالثين )

 ( للجنة الممثلين الدائمين33ثامنة والثالثين )والدورة العادية ال

 

 :المؤتمر إن  

 Assembly/AU/Dec.687(XXX)و Assembly/AU/Dec.635(XXVIII) بمقرريه ريذك   .0
باجتماع التنسيق النصف سنوي على التوالي، والمتعلقين  9102ويناير  9107المعتمدين في يناير 
 التنفيذي؛  اعتماد للمجلسوتفويض صالحيات 

يوليو  0يونيو إلى  31سيكون من  نصف سنوي األولالالتنسيق  اجتماعانعقاد  تواريخ ومكان أن  ر ريق .9
 ؛في نيامي، النيجر 9102

يونيو  92و 97( للمجلس التنفيذي ستكون يومي 35أن  الدورة العادية الخامسة والثالثين )يقر ر أيضا  .3
 7و 6( للجنة الممثلين الدائمين يومي 32لثالثين )في نيامي، النيجر، تسبقها الدورة العادية الثامنة وا

 يونيو في المقر الرئيسي لالتحاد األفريقي. 

وكذلك  نصف سنوي األولالالتنسيق اجتماع جميع التدابير الالزمة لتنظيم  اتخاذالمفوضية  يطلب من .4
لجنة ( ل83والثالثين ) الدورة العادية الثامنةالتنفيذي و للمجلس( 35الدورة العادية الخامسة والثالثين )

 .المذكورة أعاله لتواريخلالممثلين الدائمين وفقًا 
 



ASSEMBLY/AU/DEC.707(XXXI) 
 

 

 مقرر

 "عام الالجئين والعائدين، والنازحين داخليا: 9102بشأن موضوع عام 

 "نحو إيجاد حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا

  :المؤتمر إن  

، بشأن موضوع عام  EX.CL/DEC.968(XXXI)المجلس التنفيذيمقرر بتوصيات يحيط علما  .0
9102. 

"عام الالجئين، والعائدين والنازحين داخليا: نحو إيجاد حلول دائمة للنزوح  9102عالن يقر ر إ .9
 ".في أفريقيا القسري

إعداد  ،بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين وأصحاب المصلحة اآلخرين ،المفوضيةيطلب من  .3
 .9102وع عام مذكرة مفاهيمية وخارطة طريق لتنفيذ موض
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 مقرر

 الخارجية والتعاون ةوزير كيوابو،شيمو يزومعالي لبشأن ترشيح 

 لفرانكفونيةلين العام لمنصب األم ،رواندا لجمهورية أفريقيا قشر جماعةو

 

 :المؤتمر إن  

موشيكيوابو، وزيرة الخارجية  معالي السيدةترشيح يجيز الذي المجلس التنفيذي مقرر ب يحيط علما .0
 .للفرانكفونيةمنصب األمين العام ل ،مهورية رواندالج شرق أفريقياجماعة اون ووالتع

بقرار الدعم الذي اقترحه فخامة السيد إدريس دبي، رئيس جمهورية تشاد، عمال بالممارسة يرح ب  .9
المعمول بها داخل االتحاد األفريقي والتي تهدف إلى تقديم الدعم الجماعي للترشيحات األفريقية 

 االستراتيجية في المنظومة الدولية. للمناصب

 لشغل المنصب، 9102، في أكتوبر يريفان، أرمينياإعملية االختيار المقبلة في ب أيضا يحيط علما .3
 .المذكور أعاله

معالي السيدة لويز حاد األفريقي على دعم ترشيح جميع الدول األعضاء في االت يحث  .4
منصب األمين ل لجمهورية رواندا شرق أفريقيا جماعةية والتعاون والخارجموشيكيوابو، وزيرة 

 .والوحدة األفريقية، بروح من التضامن للفرانكفونيةالعام 

الفرانكفونية تعبئة  الدول األعضاء في االتحاد األفريقي األعضاء فيمن خاص بوجه  طلبي  .5
 ورية رواندالجمه شرق أفريقيا جماعةو، وزيرة الخارجية والتعاون موشيكيوابوالدعم للسيدة لويز 

 ؛للفرانكفونيةمنصب األمين العام ل عند الحاجة،أو تصوت لصالحها 

 أساسهي  وحدة، إذ أن المرشحها فوزتحدث أفريقيا بصوت واحد لضمان على ضرورة  ديشد    .6
 .لنجاحا
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 مقرر 
 فريكا"آيدز ووتش "إ اإليدز في أفريقيا حالة برنامج رصد بشأن تقرير

 
 :المؤتمر إن  

التوصيات الواردة  ويجيز،  2018 عامل برنامج رصد حالة اإليدز في أفريقيا بتقرير يحيط علما .1
 فيه؛

استمرار الجهود التي تبذلها الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والشركاء في مكافحة  يالحظ  .2
هذه األمراض  على القضاءعلى مضاعفة الجهود الرامية إلى  يحثهماإليدز والسل والمالريا و

للقضاء  تمشيا مع اإلطار التحفيزي 2131عامة بحلول عام ة الصحللة باعتبارها تهديدات الثالث
 ؛اإليدز والسل والمالرياعلى 

 :يشيد .3

التي ستدعم ألدوية لوكالة األفريقية الهامة نحو إنشاء أشواط من قطعه لما  االتحاد اإلفريقيب (1)
لدول األعضاء والشركاء على ا يحثل تسجيل المنتجات الطبية وسه تو ةالتنظيمي المواءمة
 لصناعة الصيدالنية؛لأعمال الخطة األفريقية الجهود لتنفيذ خطة بذل تسريع 

بشأن التمويل المحلي  2112اإلفريقية لعام األداء  نتاج بطاقةإلوالشركاء المفوضية ب (2)
نمو زيادة الموارد المحلية المخصصة للصحة في سياق على الدول األعضاء  يحثلصحة ول

 الدعم الدولي؛حجم انخفاض وتج المحلي اإلجمالي ألفريقيا النا

من الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي والمجتمع الدولي دعم تجديد الصندوق العالمي  يطلب .4
األمراض الثالثة إليدز والسل والمالريا وهي بشأن االقادم لدوره في التدخالت المنقذة للحياة 

 في أفريقيا؛الكبرى 

االجتماع وحد خالل بشأن الموقف اإلفريقي المالنطاق مشاورات واسعة  ئهاجراإل وضيةبالمفيشيد   .5
من الدول  طلبيالسل ووحد بشأن فريقي الملموقف األا يجيزالسل وحول الرفيع المستوى 
 .السلرفيع المستوى حول األمم المتحدة ال اجتماعاألعضاء حضور 

 يجيز: .6
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إلنهاء  بطاقة األداء مبادرةالسل والقضاء على بشأن اإلفريقي للمساءلة قاري ال العمل إطار (1)
 ؛اسنويداء األمفوضية العمل مع منظمة الصحة العالمية إلنتاج بطاقة المن  يطلبو السل

دحر المالريا  من المفوضية وشراكة طلبيو ،عي"المالريا تبدأ مالقضاء التام على  حملة" (2)
 عي"المالريا تبدأ مضاء التام على الق حملة"التنسيق مع الدول األعضاء وتسهيل إطالق 

من المفوضية  يطلبوالتهديد المتصاعد اللتهاب الكبد الفيروسي في إفريقيا  إزاء عرب عن قلقهي .7
من  2112ديسمبر والشركاء تنظيم جلسة وزارية خاصة حول التهاب الكبد الفيروسي في نوفمبر/

 ي مستقبلي؛قارحديد توجه أجل تقييم حالة التهاب الكبد الفيروسي وت

الدورة إلى التقدم المحرز عن تقديم تقرير حالة اإليدز في أفريقيا رصد برنامج  من رئيس يطلب .2
 .2112 فبرايرفي  للمؤتمر القادمةالعادية 
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 مقرر
 بشأن استضافة مركز االتحاد األفريقي

 مرحلة ما بعد النزاعاتفي إلعادة اإلعمار والتنمية 
 :المؤتمر إن  

بشأن إنشاء  9100الصادر في يناير  ASSEMBLY/AU/DEC.351(XVI) مقررال يستحضر .0
مرحلة ما بعد النزاعات، بناء على اقتراح جمهورية في المركز األفريقي إلعادة اإلعمال والتنمية 

 مصر العربية؛
 9104الصادر في يونيو  EX.CL/Dec.840 (XXV) المجلس التنفيذي مقرر أيضاحضر يست  .9

واصلة مشاوراتها مع حكومتي مصر وأوغندا من أجل التوصل إلى الذي يطلب من المفوضية مو
 حل ودي بخصوص استضافة المركز؛

عن بالغ تقديره لجمهورية أوغندا لسحب طلبها استضافة مقر مركز االتحاد األفريقي  يعرب .3
 مرحلة ما بعد النزاعات لصالح جمهورية مصر العربية؛ في إلعادة اإلعمار والتنمية 

حاد األفريقي إلعادة اإلعمار تمركز االأن تستضيف  قررويرية مصر العربية، عرض جمهو يقبل .4
مرحلة ما بعد النزاعات. وفي هذا الصدد، يعرب عن بالغ تقديره لاللتزام الذي عبرت في والتنمية 

أن تبدأ المشاورات مباشرة مع مفوضية االتحاد األفريقي من أجل اإلنشاء  ويطلبعنه مصر، 
 .النزاعات مرحلة ما بعدفي تحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية المبكر لمركز اال

 :من المفوضية يطلب كذلك .5
تحاد االمقر مع جمهورية مصر العربية، وفقا لقواعد وإجراءات ية الإعداد وإبرام اتفاق (0)

 األفريقي؛
اعات، مرحلة ما بعد النزفي هيكل لمركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية إنشاء  (2)

تقرير شامل عن االحتياجات المالية والفنية للمركز لبحثها من قبل أجهزة صنع إعداد و
المجلس دورة السياسة لالتحاد األفريقي، قبل تقديمه إلى الدورة العادية للمؤتمر، من خالل 

 .9102فبراير  في عقدها التنفيذي المقرر
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 مقرر

 مة السابعةانعقاد االجتماع الوزاري والق تواريخبشأن 

 (7لمؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا )التيكاد 

 

 :إن المؤتمر

انعقاد االجتماع  تواريخبشأن  EX.CL/Dec.1028 (XXXIII) بمقرر المجلس التنفيذييحيط علما   .0
 الوزاري والقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا؛ 

نعقاد القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي ال 9102أغسطس  31إلى  92من  التواريخ يجيز .9
، في يوكوهاما، 9102أغسطس  97لتنمية أفريقيا التي يسبقها االجتماع الوزاري التحضيري في 

 اليابان؛
من المفوضية الشروع، بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين، في التحضيرات الالزمة للقمة  يطلب .3

قررات المؤتمر والمجلس التنفيذي ذات الصلة بشأن تنظيم المذكورة واالجتماع الوزاري، طبقا لم
 اجتماعات الشراكة.
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 مقرر
 للمؤتمروالثالثين الحادية  الدورة العاديةبشأن نجاح استضافة 
 الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةفي نواكشوط، 

 :المؤتمر إن  

ية التاسعة الصادر عن الدورة العاد ASSEMBLY/AU/DEC.658 (XXIX)مقرره  يستحضر .0
 في أديس أبابا، إثيوبيا؛ 9107والعشرين للمؤتمر المنعقدة في يوليو 

والذي أكد فيه  9102في يناير المعتمد  ASSEMBLY/AU/688 (XXX)مقرره:  أيضا يستحضر .9
الحادية والثالثين العادية ر أن تستضيف الجمهورية اإلسالمية الموريتانية الدورة مؤتمر االتحاد وقر 

 تحاد؛لمؤتمر اال

 الحادية والثالثينللدورة العادية التخطيط والتنظيم واالستضافة المبهرة  إلىوالرضى يشير بالفخر  .3
 95من  "مركز المرابطون للمؤتمرات"من قبل الجمهورية اإلسالمية الموريتانية في  لالتحاد األفريقي

 ؛9102يوليو  9يونيو إلى 

 وشعبوحكومة س الجمهورية اإلسالمية الموريتانية فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئي يهنئ .4
 على الجهود المبذولة والمرافق التي تم توفيرها إلنجاح قمة االتحاد األفريقي؛موريتانيا 

على كرم الضيافة التي حظي بها جميع الوفود والمشاركين،  بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية يشيد .5
نتائج اإليجابية التي حققتها قمة االتحاد األفريقي، وعلى وجه بحكومة موريتانيا على ال ويشيد أيضا

 الخصوص الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية التحضيرية لتنظيم قمة االتحاد األفريقي.

 



ASSEMBLY/AU/DECL.1 (XXXI) 

Page 1 

 

 

 إعالن

 مكافحة الفساداألفريقية لسنة الحول 
 

ادية والثالثين في العادية الح دورتناحن رؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفريقي، المجتمعين في ن
االنتصار على : "2112عام حول موضوع نقاشنا ، عقب الجمهورية اإلسالمية الموريتانية نواكشوط،

 ا":إفريقي لتحو ل: مسار مستدام الفساد

الدورة العادية التاسعة والعشرين الصادر عن  Assembly/AU/Dec.657(XXIX) المقرر نستحضرإذ 
 السنة اإلفريقية لمكافحة الفساد؛ هي 2112 سنة أعلن أنالذي  ،التحاد األفريقيمؤتمر ال

الملحة تحديات ال أحدباعتبارها وخصوصيتها في أفريقيا  طابعها العالميونطاق ظاهرة الفساد  دوإذ نحد  
 ،على التقدم واالستقرار والتنميةالضار والمدمر  القارة نظرا لتأثيرها والماثلة أمام، لحوكمة والتنميةل

في  اختالالتتعزيز عدم المساواة وخلق و تثبيط االستثمارات األجنبيةب لنمو االقتصاديتها لاقإعفضال عن 
 الموارد وزيادة تكلفة ممارسة األعمال التجارية والحد من القيمة الصافية لإلنفاق العام؛وزيع ت

ويقلل من  اعية،واالجتمالفساد يعوق بشكل خطير سير العمل العادي لألنشطة االقتصادية  أن ب نقر  وإذ 
ض سيادة القانون ويضعف ، ويقو وسوء تخصيصهاالموارد الشحيحة  اختالسحجم الدخل العام، ويعزز 

 المؤسسات الحكومية؛

التدفقات المالية بشأن مؤتمر لا الصادر عن  ASSEMBLY/AU/DECL.5 (XXIV) اإلعالن نستحضرذ وإ
لوكاالت ا نتيجة نزعات الفساد لدىروع يتفاقم أن هروب رأس المال غير المش ذكر ، الذيغير المشروعة

 الحكومية، ونقص المؤسسات األفريقية أو ضعفها، واالفتقار إلى القدرة على رصد هذه األنشطة اإلجرامية
 ؛ووقفها

لمكافحة الفساد من خالل وضع أطر قانونية كبيرة بأن القارة األفريقية قد خطت خطوات  كذلك نقر  وإذ 
اعتماد  إلى أن كذلك إذ نشيرو سيما اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحته الو أطر للسياساتو

في العديد من الدول بشكل فعال لتصدي للفساد في االنجاح المنشود  لم يحققاألطر القانونية والسياساتية 
 القارة؛ عبر ينفاوتمت اكاناتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحته  وتنفيذاعتماد  وأن األعضاء

 ؛بأكملهاأفريقيا  عاتق ىعل تقعأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية عتبار الافي  ضعنوإذ 
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 :موجبهفإننا ب

مكافحة المعنية ب تمكين الوكاالت الوطنيةعلى جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي نحث  .1
ت والهيئات ذات الصلة من خالل الفساد ووحدات االستخبارات المالية وشركات مراجعة الحسابا

تتمكن من أداء واجباتها  كيدراتها قوتقوية التمويل تزويدها بما يكفي من تعزيز استقالليتها و
 ؛سلسةبطريقة 

لمعلومات ل الطوعي تبادلالالجنوب من خالل  بلدان الدول األعضاء تعزيز التعاون بين ناشدن .2
مكافحة المعنية بالممارسات بين الوكاالت الوطنية والمساعدة القانونية المتبادلة وتقاسم أفضل 

 ذات الصلة؛المختصة الحسابات أو الهيئات  مراجعةمؤسسات والفساد 

إنشاء سجالت فعالة للملكية، تشمل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من خالل تدابير ر نقر   .3
ي التبادل التلقائي التفاقات واإلبالغ عن المعلومات المالية لكل بلد على حدة، والمشاركة ف

االتحاد منتدى المعلومات الضريبية، والدعم في تعزيز السلطات الضريبية من خالل عمل 
 دارة الضرائبإل األفريقي

تشاركية مفتوحة و بتنفيذ التخطيط اإلنمائي الشامل ووضع السياسات التي تشمل عملياتنلتزم  .4
 ومراقبة تنفيذها؛ اتالميزانيإعداد المشاركة في من  لمواطنينعداد الميزانيات لتمكين اإلوشفافة 

لديموغرافي من خالل حمالت توعية وتثقيف لمكافحة الفساد عائد ابحتمية االستثمار في ال نقر   .5
 ؛السلوكوسيلة لتحفيز تغيير باعتبار ذلك  ،تستهدف الشباب

 جال الدفاعفي معلى ضرورة التصدي للكشف عن الفساد في التعاقدات والمشتريات نؤكد  .6
واستغالل الموارد الطبيعية وفي جميع المعامالت في قطاع الصناعات االستخراجية وكذلك في 

 ذات أولوية؛مجاالت باعتبارها القطاع الخاص وقطاع التعليم 

ولجنة األمم المتحدة والمفوضية الفساد االستشاري لمكافحة التحاد األفريقي امجلس  مننطلب  .7
تنفيذ توصيات الفريق الرفيع ب اإلسراعأصحاب المصلحة على سائر مع لعمل ا االقتصادية ألفريقيا

 المستوى المعني بالتدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا؛

االتفاق على جدول زمني شفاف وفعال من أجل استرداد إلى لدوليين اءنا شركاءنا وحلفاندعو  .2
رام الواجب لسيادة الدول ومصالحها االحتفي ظل المسروقة وإعادتها إلى أفريقيا  األصول
 الوطنية؛
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الشخصيات العامة عن أصولها والتحقق من هذه إعالن تخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان باد نتعه   .2
 األصول؛

لسرية المصرفية والمالذات المطبقة ل التدريجي في القارة للواليات القضائيةلغاء اإلبد نتعه   .11
 الضريبية؛

من أجل الفساد تقديم توصيات مناسبة بشأن تعديل االتفاقية لمكافحة  من المجلس االستشارينطلب  .11
 تعزيز المجلس ووالياته؛

مناصر اري، رئيس جمهورية نيجيريا االتحادية، خمحمد بوفخامة السيد لنعرب عن ارتياحنا  .12
 قيادته والتزامه بإحياء هذا الموضوع؛لموضوع السنة 

 .تنفيذ هذا اإلعالنتقديم تقارير منتظمة عن المفوضية ب فنكل   .13
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 إعالن

 ،بشأن الوضع في فلسطين والشرق األوسط

 I)II(XXX EX.CL/1080الوثيقة 

 

لمؤتمر  ينلحادية والثالثااألفريقي، المجتمعين في الدورة العادية  رؤساء دول وحكومات االتحاد نحن
 .2112 يوليو 2و1 ييومموريتانيا،  ،طونواكشتحاد في اال

 ت وقراراتاجميع مقررنشير إلى  إذوالشرق األوسط فلسطين وير عن الوضع في بالتقرإذ نحيط علما 
الدائمين  السلم واألمن صونالوضع في فلسطين من أجل  بشأناالتحاد األفريقي /منظمة الوحدة األفريقية

 .األوسطفي الشرق 

سرائيلي تحت قيادة ضد االحتالل اال العادلدعمنا الكامل للشعب الفلسطيني في كفاحه ذ نؤكد من جديد إو
بسالم جنبا إلى  تتعايشالرئيس محمود عباس الستعادة حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطين مستقلة 

 .جنب مع دولة اسرائيل

لمبادئ القانون الدولي  ارغبتنا في إيجاد حل سلمي للنزاع العربي اإلسرائيلي وفق أيضا ذ نؤكد من جديدإو
 يونيوقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من إذات الصلة الداعية الى  وجميع قرارات األمم المتحدة

  .وعاصمتها القدس الشرقية 1691

للتوصل إلى سالم عادل وشامل ودائم في الشرق  الطرفيندعوتنا الستئناف المفاوضات بين ذ نجدد إو
 ، األوسط

بالوسائل  اإلسرائيلي-الفلسطيني نزاعللحل دائم  إيجاد إلىكل المبادرات الهادفة ل إذ نعرب عن دعمناو
 .فيها المفاوضات السلمية بما

عادل وشامل موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية واستمرار مساعي االتحاد لتحقيق سالم  نؤكد ثباتوإذ 
 .للشعب الفلسطيني

والن السوري كل المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية والج أن  أيضًا نؤكد مجددًاوإذ 
 .الغيةهي باطلة و

  :نعلن بموجبه ما يلي
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لنزاع العربي اإلسرائيلي على لحل إيجاد من الدول األعضاء ودول العالم، العمل على  نطلب .1
، دولة فلسطينية دولتينقامة إلالعربية. السالم أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة 

 تتعايشانودولة اسرائيل، وعاصمتها القدس الشرقية  1267 يونيومستقلة على حدود الرابع من 
 الى جنب.  ابسالم جنب

إلى اعترافها  ُتسند أن على هاوتقيم عالقات مع إسرائيل دولةباعترفت  التي األعضاءدول ال نحث .2
الحل النهائي القائم أساس تقويض عن اي إجراء من شأنه  ، وأن تمتنع1967 عام حدودأساس 

 الدبلوماسية الممثلة لدى إسرائيل الى القدس هاأو بعثات سفاراتهانقل  بما في ذلكين، دولت وجودعلى 
  ة محتلةيأراضي فلسطين هي التيالشرقية 

يدعم للدول األعضاء الى األخذ بعين االعتبار في أي تعاون مع دولة إسرائيل، أن ال  نجدد الدعوة .5
الُمُثل مع  اتساقا ،االفريقي للقضية الفلسطينيةالحتالل االسرائيلي على حساب الدعم ا هذا التعاون

بما يخدم  مصيرالتقرير وحرية الالشعوب في  حقالتحاد االفريقي و في مقدمتها ل لعليا النبيلةا
 تحقيق السلم واألمن في منطقة الشرق االوسط.

صبح أن تفي  السيادي احقهفي السعي لممارسة ساند دولة فلسطين أن ت على الدول االعضاء نحث .4
دعم جهود الفلسطينيين لالنضمام إلى الوكاالت أن توفي األمم المتحدة، عضوا كاملة العضوية 

 الدولية والى االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية.

في خطابه امام مجلس الرئيس الفلسطيني محمود عباس  اقترحهاخطة السالم العادلة التي  نؤيد .3
جماع الدولي لحل الصراع إلوا الشرعية الدوليةو مجلس األمن قراراتالى  استنادااالمن، 

 استنادا إلى حل دولتين. سطينيلاإلسرائيلي الف

قرار مجلس األمن رقم  إلى اإلسراع بتنفيذالمجتمع الدولي وتحديدا مجلس االمن الدولي  ندعو .6
 الحتالل للهجوم اإلسرائيلي فوروضع حد على الو، 2116ديسمبر  24الصادر بتاريخ  2334

المرجح أن فرض سياسية األمر الواقع، التي من من أجل الفلسطينية، راضي ألا بقيةودس الق
 فرصة حل الدولتين. تقو ض 

القدس  الذي يعتبر، 2117ديسمبر  6الصادر في  األمريكي اعتراضنا على القرارنسجل بقوة  .3
 وهو، لى القدسفي إسرائيل من تل أبيب إ مريكيةألاالسفارة نقل  ، بما في ذلكعاصمة اسرائيل

 .مام تحقيق السالمأعقبة كبيره يشكل قرار 
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هي عاصمة دولة فلسطين  1267 يونيوالقدس الشرقية ضمن حدود الرابع من  أن  مجددا نؤكد .3
 قرارات الشرعية الدولية ومقررات االتحاد االفريقي السابقة في هذا الشأن.ل اوفق

غير  ضم أجزاء من المدينة بشكل وتواصل ،سرائيلالتي تنتهجها إ تهويد مدينة القدسبسياسة  نند د  .2
المتواصل على المقدسات اإلسالمية  واالعتداءطابعها التاريخي والقانوني والديمغرافي. تغيير قانوني، و
 .والمسيحية

في  الشعب الفلسطينيالعنصرية التي تنتهجها إسرائيل ضد السياسات والممارسات  نشجب .11
يدعو المجتمع الدولي للتدخل على الفور تهاكا لحقوق اإلنسان الدولية واألراضي المحتلة باعتبارها ان

 . لوضع حد لهذا الوضع

مايو  12المنعقدة في االستثنائية  دورتهاالصادر عن لألمم المتحدة حقوق االنسان لجنة  بقرار نشيد .11
ميع فلسطين والقاضي بإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه السرعة في جبشأن  2112

المحتلة، بما فيها القدس في فلسطين  لقانون اإلنساني الدولياحقوق اإلنسان الدولية وانتهاكات 
 المحتل. غزة قطاعالشرقية و

إلى تدهور يؤدي اسرائيل على قطاع غزة، مما  فرضهتالذي الحصار البري والبحري  نستنكر  .12
على المفروضة على قطاع غزة رفع جميع القيود وندعو إلى الوضع االقتصادي واإلنساني فيه 

 فور.ال

خاصة في الظروف وشعبها  فلسطين دولة ضيألرا الدولية الحماية ضرورة توفيرنؤكد من جديد  .15
 وذلك العزل، نالمدنيي ضدالحالية التي يتصاعد فيها العنف الممارس من قبل سلطات االحتالل 

الدولي  األمن مجلس  بقراراتحفاظ على فرصة حل الدولتين عماًلالاالحتالل، و إلنهاءتمهيدا 
، 1994 ( لعام214والقرار )1990 لعام (673 (( و672) والقرارين، 1227 لعام( 615)

 عام منذ المحتلة األراضي الفلسطينية علىقابليتها للتطبيق  مجددا نؤكدو جنيف، اتفاقيات إلى استنادا
1967 . 

الضغط ممارسة ا ومرًا لتحمل مسؤولياتهمن األمم المتحدة والمجموعة الرباعية التحرك فو طلبن .14
 مفاوضات سالم جادة.بعلى إسرائيل لاللتزام 

ن السالم العادل والشامل والدائم في الشرق األوسط يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من ر أنكر   .13
بما في ذلك مرتفعات الجوالن  ،1967يونيو حدودراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى ألا

 راضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان.ألالسورية وا
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ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وكذلك  يةعمال اإلرهاباأل ممارسةإسرائيل باالمتناع عن  نطالب .16
 يعد انتهاكاوهو ، والمرضىون األطفال والنساء والمسنن فيهم االعتقاالت التعسفية للفلسطينيين بم

 حقوق المرأة والطفل.لجنيف ن بما فيها اتفاقية لقوانين الدولية ومعايير حقوق اإلنسال

 

الدول األعضاء مقاطعة السلع والمنتجات التي يتم إنتاجها وتصديرها من المستوطنات في  نناشد  .13
 األراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

 .ن بعُد على االعتراف بهابدولة فلسطيتعترف الدول األعضاء التي لم ع شج  ن .13
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 إعالن

 نيلسون ماندياللمئوية الذكرى الول ح

 

االتحاد  مؤتمروالثالثين ل ةالحادي دورتنا ن فيي، المجتمعاء دول وحكومات االتحاد األفريقيرؤسنحن 
 ،9102يوليو 9و  0يوميموريتانيا  نواكشوط،في  األفريقي

 ثين لمؤتمرالثالالدورة العادية  المعتمد خالل ASSEMBLY/AU/DECL. 2 (XXX)اإلعالن  إذ نستحضر 
، بشأن الموضوع المذكور 9102يناير 92و 92يومي، في أديس أبابا، إثيوبياعقدة نالم األفريقياالتحاد 

 .أعاله

الستضافتها الدورة العادية الحادية والثالثين  الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةعلى حكومة  ثنين .0
مش القمة لالحتفال بالذكرى المئوية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات وعقد اجتماع جانبي على ها

 .لنيلسون مانديال

السالم  وطيدتدور األمم المتحدة في  عزيزمل لعقد قمة سالم تحت شعار "تدعمنا الكا امجددً ؤكد ن .9
بناء على تراث مانديال" على هامش الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العامة لألمم ال: وصونه الدولي

 .9102ام سبتمبر ع 07المتحدة في 

والمجموعة المفوضية  وندعو، كنتيجة لمؤتمر قمة السالم االقتراح الخاص بإصدار إعالن دعمن .3
ة في نيويورك للعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين في عملية صياغة النتائج األفريقي

 .والتفاوض بشأنها

المتحدة إجراء المشاورات الالزمة األمم  لدىاألفريقي لالتحاد  والبعثة الدائمةمن المفوضية  طلبن .4
 .مع األمم المتحدة واألطراف األخرى ذات الصلة لضمان نجاح مؤتمر السالم المقترح

 نيلسون ماندياللعلى دعم الذكرى المئوية  األفريقيجميع الدول األعضاء في االتحاد  حثن .5
 .بالمثل والقيم التي تبناها نيلسون مانديالااللتزام ، وواالحتفال بها
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 قرار
 غينيا االستوائية للبحث في علوم الحياة –الدولية جائزة اليونسكو  حول

 

 :المؤتمر إن  

أوبيا انجيما  -بشأن جائزة اليونسكو ASSEMBLY/AU/DEC.389 (XVII) همقرر يستحضر .0
 امباسوجو الدولية للبحث في علوم الحياة؛

علمي، وال سيما في فحص وعالج بتغيير اسم الجائزة التي تظل مخصصة للبحث ال يحيط علما .9
 األمراض المهملة ذات الصلة بالفقر؛

بالبيان الصادر عن حكومة جمهورية غينيا االستوائية حول اإلبقاء على جائزة  يحيط علما أيضا .3
 غينيا االستوائية للبحث في علوم الحياة؛ –سكو الدولية اليون

، بمكافأة الباحثين 9102إلى  9109ة من بهذه المبادرة األفريقية التي سمحت، في الفتر يرح ب .4
والمؤسسات من جميع القارات، مع تقدير خاص للباحثين األفريقيين الذين ساهموا في تحسين حياة 

 البشر في عدد كبير من المجاالت، خصوصا الصحة واألمن الغذائي؛
 سكو هي التي تختار األعمال التي ُتمنح لها الجائزة؛أن اليون يؤكد .5
من أجل  الزراعيالجائزة تقدم الدعم لتطوير العمليات العلمية الرامية إلى زيادة اإلنتاج  بأن  يقر  .6

 ضمان المزيد من األمن الغذائي أمام آثار تغير المناخ المدمرة؛
 الجائزة التي تساهم في تعزيز البحث في علوم الحياة؛ تجديد هذه يؤيد .7
 الجائزة. استدامة لضمان سكو على اتخاذ جميع اإلجراءات المفيدةاليون يحث .2
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