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 ، أديس أبابا7102يوليو  4-3الدورة العادية التاسعة والعشرون لمؤتمر االتحاد، 
 

 الصفحات عدد المقرر عنوان المقرر رقم الرقم

 المقررات

1 ASSEMBLY/AU/DEC.642 (XXIX)  الوثيقة7102ميزانية االتحاد األفريقي للسنة المالية  بشأن مقرر ، 
PRC/Rpt. (XXXIV) 

6 

2 ASSEMBLY/AU/DEC.643 (XXIX)  
 

التقرير عن المنتدى االقتصادي األفريقي األول المنعقد  بشأن مقرر
ثيقة ، الو7102مارس  77-71في بورت لويس، موريشيوس 

EX.CL/1023(XXXI) 

2 

3 ASSEMBLY/AU/DEC.644 (XXIX)  
 

ه وحالة السلم مجلس السلم واألمن عن أنشطت تقرير بشأن مقرر
 ASSEMBLY/AU/4(XXIX) الوثيقة، واألمن في أفريقيا

9 

4 ASSEMBLY/AU/DEC.645 (XXIX)  
 

التقرير االفتتاحي لمجلس السلم واألمن لالتحاد  بشأن مقرر
ي حول األفريقي عن تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريق

، 7171الخطوات العملية إلسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 
 ASSEMBLY/AU/5 (XXIX)الوثيقة 

4 

5 ASSEMBLY/AU/DEC.646 (XXIX)  
 

رئيس لجنة االتحاد األفريقي الرفيعة المستوى  تقرير بشأن مقرر
 Assembly/AU/7(XXIX)المعنية بليبيا، الوثيقة 

1 

6 ASSEMBLY/AU/DEC.647 (XXIX)  
 

منطقة التجارة الحرة القارية، الوثيقة  بشأن مقرر
Assembly/AU/8(XXIX) 

1 

7 ASSEMBLY/AU/DEC.648 (XXIX)  
 

 ، الوثيقة إصالح مجلس األمن لألمم المتحدة بشأن مقرر
Assembly/AU/9 (XXIX) 

3 

8 ASSEMBLY/AU/DEC.649 (XXIX)  2 وتش آفريكا وتقرير لجنة العمل المعنية بإيدز  بشأن مقرر 

9 ASSEMBLY/AU/DEC.650 (XXIX)  
 

فخامة السيد بول كاجامي، رئيس جمهورية  تقرير بشأن مقرر
رواندا عن تنفيذ المقرر بشأن اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي 

ASSEMBLY/AU/Dec.635 (XXVIII)، 
 ASSEMBLY/AU/2 (XXIX) الوثيقة

1 

10 ASSEMBLY/AU/DEC.651(XXIX)  
 

 1 اإلدماج الكامل للنيباد في مفوضية االتحاد األفريقيرر بشأن مق

11 ASSEMBLY/AU/DEC.652(XXIX)  
 

"العقد  7172-7102بشأن االقتراح الخاص بإعالن الفترة مقرر 
األفريقي للتدريب الفني والمهني والتدريب على تنظيم المشاريع 

فاسو(، الوثيقة د اقترحته بوركينا وتشغيل الشباب" )بن
ASSEMBLY/AU/1035 (XXXI)ADD.1 

1 
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 ، أديس أبابا7102يوليو  4-3الدورة العادية التاسعة والعشرون لمؤتمر االتحاد، 
 

 الصفحات عدد المقرر عنوان المقرر رقم الرقم

11 ASSEMBLY/AU/DEC.653 (XXIX) REV.1 

 
 2 مقرر بشأن قضية الصحراء الغربية 

12 ASSEMBLY/AU/DEC.654 (XXIX)  
 

( في مفوضية االتحاد 7مقرر بشأن تعيين عضوين اثنين )
 EX.CL/1037 (XXXI)األفريقي، الوثيقة 

1 

13 ASSEMBLY/AU/DEC.655 (XXIX)  
 

التحاد األفريقي ( أعضاء في مجلس ا4مقرر بشأن تعيين أربعة )
 EX.CL/1038(XXXI)االستشاري لمكافحة الفساد، الوثيقة 

1 

14 ASSEMBLY/AU/DEC.656 (XXIX)  
 

( أعضاء في اللجنة األفريقية لحقوق 4مقرر بشأن تعيين أربعة )
 EX.CL/1039 (XXXI)اإلنسان والشعوب، الوثيقة 

1 

15 ASSEMBLY/AU/DEC.657 (XXIX)  
 

مكان انعقاد الدورة العادية الثالثين لمؤتمر تواريخ و مقرر بشأن
 االتحاد األفريقي 

1 

16 ASSEMBLY/AU/DEC.658 (XXIX)  
 

مقرر بشأن تواريخ ومكان انعقاد الدورة العادية الحادية والثالثين 
 لمؤتمر االتحاد األفريقي )اقتراح من جمهورية موريتانيا اإلسالمية(

1 

17 ASSEMBLY/AU/DEC.659 (XXIX)  الوثيقة قرر بشأن إنهاء زواج األطفال في أفريقيام ،
ASSEMBLY/AU/10(XXIX)  

1 

18 ASSEMBLY/AU/DEC.660 (XXIX)  
 

 Assembly/AU/3(XXIX) 2مقرر بشأن تنفيذ موضوع السنة، الوثيقة 

19 ASSEMBLY/AU/DEC.661 (XXIX)   مقرر بشأن إنشاء الصندوق األفريقي للشباب، الوثيقة
Assembly/AU/3(XXIX) 

1 

 

20 ASSEMBLY/AU/DEC.662 (XXIX)  3 قرر بشأن تقارير القادة من رؤساء الدول والحكوماتم 

21 ASSEMBLY/AU/DEC.663 (XXIX)  2 قرر بشأن تعيين األعضاء الجدد في هيئة الحكماء م 

22 ASSEMBLY/AU/DEC.664(XXIX)  1  7102قرر بشأن تعيين الرئيس القادم لالتحاد األفريقي لسنة م 

 راراإلعالنات والق
23 ASSEMBLY/AU/DECL.1 (XXIX)  وهو "تسخير  7102إعالن حول موضوع االتحاد األفريقي لعام

العائد الديموغرافي من خالل االستثمار في الشباب"، الوثيقة 
Assembly/AU/3(XXIX) 

3 
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 ، أديس أبابا7102يوليو  4-3الدورة العادية التاسعة والعشرون لمؤتمر االتحاد، 
 

 الصفحات عدد المقرر عنوان المقرر رقم الرقم

24 ASSEMBLY/AU/DECL.2 (XXIX) 

 
الوثيقة  ،إعالن حول الوضع في فلسطين والشرق األوسط

EX.CL/1019 (XXXI) 
4 

25 ASSEMBLY/AU/DECL.3 (XXIX) 

 
حول التعجيل بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية في أفريقيا،  إعالن

 EX.CL/1026(XXXI)الوثيقة 
2 

26 ASSEMBLY/AU/DECL.4 (XXIX) 

 
إعالن الجزائر حول االستثمار في العمالة والضمان االجتماعي من 

 أجل تسخير العائد الديموغرافي 
5 

27 ASSEMBLY/AU/RES.1 (XXIX) 1 قرار بشأن أزمة الخليج 
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 ، أديس أبابا7102يوليو  4-3الدورة العادية التاسعة والعشرون لمؤتمر االتحاد، 
 

 
 مقرر

 ،8102بشأن ميزانية االتحاد األفريقي للسنة المالية 
 PRC/Rpt (XXXIV) الوثيقة

 
 إن المؤتمر:

، 8112دوالرا أمريكيا لالتحاد األفريقي للسنة المالية  381,894 ,769ميزانية إجمالية قدرها  يعتمد .1
دوالرا أمريكيا، وميزانية برنامجية بقيمة  458,763,038تشغيلية بمبلغ  ميزانيةمقسمة إلى 

 دوالرا أمريكيا، ويتم تمويلها كما يلي:  310,618,856

 دوالرا أمريكيا يتم تقديره على الدول األعضاء. 318,276,795مبلغ إجمالي بقيمة  (1

 كاء الدوليين.دوالرا أمريكيا يتم تجميعه من الشر 451,105,099مبلغ إجمالي بقيمة  (8

 مخصصات الميزانية الموجهة إلى أجهزة االتحاد األفريقي كما يلي: يعتمد أيضا .8
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 ، أديس أبابا7102يوليو  4-3الدورة العادية التاسعة والعشرون لمؤتمر االتحاد، 
 

 األجهزة
8102الميزانية اإلجمالية لسنة  الشركاء الدول األعضاء  

الميزانية 
 التشغيلية

تإجمالي التقديرا البرنامجية 8102إجمالي  البرنامجية التشغيلية اإلجمالي البرنامجية التشغيلية   

مفوضية االتحاد 
 األفريقي

130,948,702  98,174,167  229,122,869    147,801,924  147,801,924  130,948,702  245,976,091  376,924,793  

                            17,044,559 البرلمان األفريقي

-    
17,044,559    2,920,000  2,920,000  17,044,559  2,920,000  19,964,559  

المحكمة األفريقية 
لحقوق اإلنسان 

 )المحكمة(

                          

10,581,742  

                          

-    
                    

10,581,742  

                

1,238,417  
             1,238,417               

10,581,742  

             

1,238,417  
            

11,820,159  

اللجنة األفريقية لحقوق 
اإلنسان والشعوب 

 )اللجنة(

                            

5,612,542  

                          

-    
                      

5,612,542  

                   

707,138  
                707,138                 

5,612,542  

                

707,138  
              

6,319,680  

المجلس االقتصادي 
 واالجتماعي والثقافي

1,214,363  1,314,303  2,528,666    -                              -    1,214,363  1,314,303  2,528,666  

الشراكة الجديدة لتنمية 
 أفريقيا )النيباد(

10,299,329  368,486  10,667,815    40,000,000  40,000,000  10,299,329  40,368,486  50,667,815  

لجنة االتحاد األفريقي 
 للقانون الدولي

442,576  -    442,576    325,458  325,458  442,576  325,458  768,034  

المجلس االستشاري 
 لمكافحة الفساد

                            

2,082,152  
                

761,576  
                      

2,843,728  

                              -                   

2,082,152  

                

761,576  
              

2,843,728  

                                         مجلس السلم واألمن

-    

             

3,036,746  
                      

3,036,746  

                             

-    
                          -                                

-    

             

3,036,746  
              

3,036,746  

ة األفريقية للخبراء اللجن
فل حول حقوق الط

 ورفاهيته

291,995  88,727  380,722    502,787 502,787  291,995  591,514  883,509  

 مكاتب االتحاد األفريقي المتخصصة
 اللجنة األفريقية للطاقة

 

1,275,699  -    1,275,699    -                              -    1,275,699  -    1,275,699  
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 ، أديس أبابا7102يوليو  4-3الدورة العادية التاسعة والعشرون لمؤتمر االتحاد، 
 

 األجهزة
8102الميزانية اإلجمالية لسنة  الشركاء الدول األعضاء  

الميزانية 
 التشغيلية

تإجمالي التقديرا البرنامجية 8102إجمالي  البرنامجية التشغيلية اإلجمالي البرنامجية التشغيلية   

المعهد األفريقي للتعليم 
 من أجل التنمية

762,647  -    762,647    -                              -    762,647  -    762,647  

المركز الدولي لتعليم 
البنات والنساء في 

 أفريقيا

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

  2,821,977    -  2,821,977    -    -    2,821,977    -  2,821,977 الجامعة األفريقية

معهد األفريقي ال
 للتحويالت المالية

749,028  -    749,028    -    -    749,028  -    749,028  

المركز األفريقي 
لمكافحة األمراض 

 والوقاية منها

3,971,148  11,320,248  15,291,396    2,058,880  2,058,880  3,971,148  13,379,128  17,350,276  

المرصد األفريقي للعلم 
 لتكنولوجيا واالبتكاروا

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

المنظمة األفريقية 
للتعاون بين أجهزة 

 الشرطة

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

 عمليات السالم
بعثة االتحاد األفريقي 

 في الصومال

12,532,704  -    12,532,704  238,121,383  -    238,121,383  250,654,087  -    250,654,087  

القوة المشتركة المتعددة 
 الجنسيات

    -    7,161,400    7,161,400  7,161,400  -    7,161,400  

  1,461,205    -  1,461,205  1,461,205    1,461,205    -     جيش الرب للمقاومة

HRMOM     -    8,806,508    8,806,508  8,806,508  -    8,806,508  

  769,381,894  310,618,856  458,763,038  451,105,099  195,554,603  255,550,496  318,276,795  115,064,253  203,212,542 اإلجمالي
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 ، أديس أبابا7102يوليو  4-3الدورة العادية التاسعة والعشرون لمؤتمر االتحاد، 
 

 
 :على النحو التاليحسب مكونات المصروفات  8112توزيع ميزانية سنة  يعتمد أيضا .3

 

نكلفة العامليت    
المصاريف 

 التشغيلية
المصاريف 
 الرأسمالية 

اإلجمالي 
يليالفرعي التشغ   

 اإلجمالي البرامج

  376,924,793  245,976,091   130,948,702  2,498,424    37,607,080    90,843,197 مفوضية االتحاد األفريقي

الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا 
 )النيباد(

8,089,713      2,057,641       151,975  10,299,329     40,368,486  50,667,815  

  19,964,559  2,920,000      17,044,559  171,444       7,062,993      9,810,122 البرلمان األفريقي

المركز األفريقي لمكافحة 
 األمراض والوقاية منها

2,708,414      1,172,733         90,000      3,971,148    13,379,128  17,350,276  

المحكمة األفريقية لحقوق 
 اإلنسان )المحكمة(

6,628,196      3,663,726       289,820  10,581,742      1,238,417  11,820,159  

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان 
 والشعوب )اللجنة(

3,192,542      2,376,000         44,000      5,612,542         707,138      6,319,680  

المجلس االستشاري لمكافحة 
 الفساد

864,938      1,217,214               -        2,082,152         761,576      2,843,728  

  2,821,977        -                 2,821,977      3,000          672,083         2,146,895 الجامعة األفريقية

المجلس االقتصادي 
 واالجتماعي والثقافي

                -        1,214,363               -        1,214,363      1,314,303      2,528,666  

  3,036,746      3,036,746        -                   -                 -                    -                 مجلس السلم واألمن

  1,275,699        -                 1,275,699      25,000         123,600         1,127,099 اللجنة األفريقية للطاقة

المنظمة األفريقية للتعاون بين 
 أجهزة الشرطة

712,350           96,100       140,000         948,450                 -           948,450  

المرصد األفريقي للعلم 
 والتكنولوجيا واالبتكار

699,938         131,234         85,100         916,272                 -           916,272  

اللجنة األفريقية للخبراء حول 
 حقوق الطفل ورفاهيته

         28,835         263,160               -           291,995         591,514         883,509  

لجنة االتحاد األفريقي للقانون 
 الدولي

                -           442,576               -           442,576         325,458         768,034  

المعهد األفريقي للتعليم من 
 أجل التنمية

516,881         116,566       129,200         762,647                 -           762,647  

المعهد األفريقي للتحويالت 
 المالية

569,400         138,600         41,028         749,028                 -           749,028  

المركز الدولي لتعليم البنات 
 والنساء في أفريقيا

480,484          122,972       113,200         716,656                 -           716,656  

  501,198,694  310,618,856   190,679,838  3,782,191    58,478,641     128,419,006اإلجمالي الفرعي باستثناء 
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 ، أديس أبابا7102يوليو  4-3الدورة العادية التاسعة والعشرون لمؤتمر االتحاد، 
 

نكلفة العامليت    
المصاريف 

 التشغيلية
المصاريف 
 الرأسمالية 

اإلجمالي 
يليالفرعي التشغ   

 اإلجمالي البرامج

  عمليات دعم السالم

بعثة االتحاد األفريقي في 
 الصومال

14,483,387    236,170,700               -     250,654,087                 -     250,654,087  

القوة المشتركة المتعددة 
 الجنسيات

                -         7,161,400               -        7,161,400                 -        7,161,400  

  1,461,205        -                 1,461,205        -               1,461,205         -                 جيش الرب للمقاومة

HRMOM                 -         8,806,508               -        8,806,508                 -        8,806,508  

اإلجمالي الفرعي لعمليات دعم 
 السالم

          

14,483,387  

                 

253,599,813  

                                  

-    

            

268,083,200  

                               

-    

            

268,083,200  

الكلياإلجمالي    142,902,393    12,078,454    3,782,191  458,763,038   310,618,856  769,381,894  

 

 : من المفوضية يطلب .4
 دوالرًا أمريكيًا   81,846,337مجلس السلم واألمن بقيمة ـ إلى الفجوة التمويلية إحالة  (1

المتعلقة ببعثة االتحاد األفريقي في الصومال والمعتمدة بعد قرار االتحاد األوروبي سحب 
 من تمويله السنوي؛ 81%

جهزة قبل تقديمها إلى اللجنة تنسيق عملية إعداد الميزانية واالشراف عليها من جميع األ (8
 الفرعية للجنة الممثلين الدائمين لغرض التدقيق فيها واعتمادها؛

 استخدام شكل جديد في إعداد ميزانية االتحاد األفريقي على أن يكون مدعوما بتوقعات (3

تحويالت الدول األعضاء في المستقبل، وبأية معلومات ذات صلة وفقا للمقررات ذات 
 األفريقي بغية تسهيل بحثها واعتمادها بفعالية من قبل الدول األعضاء؛  الصلة لالتحاد

المفوضية على تحسين وتعزيز عملية إعداد الميزانية من خالل تقديم ميزانية تركز على  يحث .5
 األولويات جنبًا إلى جنب مع إنشاء آلية تسمح برصد وتقييم النتائج؛

ر جميع أجهزة االتحاد األفريقي وعرضها على المفوضية إلى مواءمة جميع المخصصات عب يدعو .6
 ؛إلجازتهالجنة الممثلين الدائمين 

 :يطلب .7

خالل السنة الخامسة من تنفيذ المقرر  من لجنة الممثلين الدائمين القيام، (1
Assembly/AU/Dec.578 (XXV)  بشأن جدول تقدير األنصبة والمصادر البديلة لتمويل

فيثذ األخيرة وتقديم توصيات مناسبة إلى المجلس االتحاد األفريقي، بتقييم مستوى تن
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من الميزانية البرنامجية  %75من الميزانية التشغيلية و %111التنفيذي بهدف تمويل 
، بغية مواءمة اإلطار الزمني للتنفيذ مع 8181من عمليات دعم السالم بحلول سنة  %85و

 القدرة الفعلية للدول األعضاء على السداد، 

لين الدائمين وفقا للنظم واللوائح المالية لالتحاد األفريقي، أن تقترح طرق من لجنة الممث (8
 من قبل المفوضية؛  وفعاليةإدارة الصندوق االحتياطي بكفاءة 

من المفوضية إعداد جميع اآلثار القانونية والهيكلية والمالية التي تؤثر على نقل مقر  (3
، وتقديمها إلى لجنة الممثلين الدائمين المجلس االقتصادي واالجتماعي إلى لوساكا، زامبيا

 ؛اإلضافيةللنظر في الميزانية 

من المفوضية أن تستفيد من الميزة النسبية للدول األعضاء لتمويل تنفيذ مشاريع أو برامج  (4
محددة معتمدة، من خالل تبرعات مالية أو عينية ترد من دولة عضو معنية يتم رصدها 

 خصيصا لهذا الغرض.
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 مقرر

 التقرير عن المنتدى االقتصادي األفريقي بشأن
 ،8102مارس  88-81األول المنعقد في بورت لويس، موريشيوس، 

 EX.CL/1023(XXXI)الوثيقة 
 

 :ؤتمرإن الم

بالتقرير عن المنتدى االقتصادي األفريقي األول المنعقد في بورت لويس،  يحيط علما .1
 ؛لواردة فيهويعتمد التوصيات ا، 8117مارس  88-81موريشيوس من 

 بجمهورية موريشيوس على التنظيم الناجح للمنتدى االقتصادي األفريقي األول؛ يشيد .8

 يقرر ما يلي: .3

ان تقوم المفوضية ومؤسسة االتحاد األفريقي بضمان دعوة كافة الدول األعضاء لحضور  (1
 المنتدى االقتصادي األفريقي على أن يكون مستوى التمثيل من اختيار الدول األعضاء.

 تخصيص وقت كاف لمناقشة كافة مواضيع المنتدى. (8

 استخدام مكان مناسب لالجتماعات المستقبلية للمنتدى االقتصادي األفريقي. (3

 إجراء مراجعة مالية مستقلة لتحديد األثر المالي للمنتدى االقتصادي األفريقي األول. (4

لفة مشاركة القطاع أن تقوم المفوضية بالتعاون مع مؤسسة االتحاد األفريقي، بالحد من تك (5
الخاص في المنتدى االقتصادي األفريقي، البيانات االحصائية بغية اجتذاب مزيد من 

 المشاركين من القطاع الخاص. 

حول التعليم وتنمية  عقد قمة ثالثية )للدول األعضاء والقطاع الخاص والدوائر االكاديمية( (6
ع الثاني للمنتدى االقتصادي األفريقي قبل االجتما المهارات والعلم والتكنولوجيا واالبتكار

 .8112في 
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بوضع خارطة طريق لتنفيذ أن تقوم المفوضية بالتعاون مع مؤسسة االتحاد االفريقي  (7
 ؛8112توصيات المنتدى االقتصادي األفريقي األول، وتقديمها للبحث خالل قمة يناير 

منتدى ء تقييم شامل لل، بالتعاون مع مؤسسة االتحاد األفريقي، بإجراالمفوضية أن تقوم (2
 ؛8112، وتقديم تقرير وتوصيات مناسبة إلى قمة يناير االقتصادي األفريقي األول

أن تقوم مؤسسة االتحاد االفريقي بالتعاون مع المفوضية بوضع آلية متابعة لتسجيل  (9
وتسهيل االتفاقات التي يتم التوصل إليها والمشاريع المعلنة والصفقات التجارية المبرمة 

 ل اجتماعات المنتدى.خال

على عرض جمهورية موريشيوس استضافة المنتدى االقتصادي األفريقي الثاني في  يوافق .4
مفوضية االتحاد األفريقي ومؤسسة االتحاد األفريقي  فيكل  . وفي هذا الصدد، 8112مارس 

لمنتدى االقتصادي األفريقي ابالعمل الوثيق مع الدولة المضيفة موريشيوس لضمان نجاح 
 الثاني. 

- 
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 مقرر

 بشأن تقرير مجلس السلم واألمن 
 ،عن أنشطته وحالة السلم واألمن في أفريقيا

 XXIX/4(AU/ASSEMBLY(الوثيقة 
 

 :ؤتمرإن الم

عن أنشطته وحالة السلم واألمن في  التابع لالتحاد األفريقي بتقرير مجلس السلم واألمنيحيط علما  .1
 أفريقيا؛

ة اإلقليمية/ واآلليات اإلقليمية لمنع بمجلس السلم واألمن، والمفوضية والمجموعات االقتصادييشيد  .8
واالستقرار في واألمن  النزاعات وإدارتها وتسويتها، اللتزامها وجهودها نحو تحقيق السلم

بالجهود المكثفة التي بذلها رئيس المفوضية  يحيط علما مع التقديرأفريقيا. وفي هذا الصدد، 
 دعما لعمليات السالم داخل القارة؛

 بالتقدم ويرحب. االتحادية الصومال لجمهورية رئيسا النتخابه محمد اهلل عبد محمد الرئيس يهنئ .3
ويؤكد مجددا . البلد تواجه تزال ال التي بالتحديات االعتراف مع الصومال في المحرز المستمر

 دعمها وتكثيف لمواصلة األوسع الدولي والمجتمع األفريقي االتحاد في األعضاء للدولنداءه 
من  للتمكين )أميسوم( الصومال في األفريقي االتحاد وبعثة للصومال واللوجستي والمالي السياسي

 األمن هيكل من تفعيل األمني الذي سيمكن اإلصالح أجل من سيما وال في البلد، الكامل االستقرار
 التابع األمن مجلس يدعو الذي 8116 سبتمبر 6 بتاريخ واألمن السلم مجلس ببيان يذكرو. الوطني

 األسلحة استيراد حظر رفع في ،(8115) 8844 بعد إصدار قراره ينظر، أن إلى لمتحدةا لألمم
 ويعرب. الصومالية األمنية المؤسسات بناء في حاسما جانبا باعتباره الصومال، على المفروض

 في واالستقرار واألمن السلم على الشباب حركة ال تزال تشكله الذي التهديد إزاء قلقه عن
 المدنيين على الشباب حركة تشنها التي اإلرهابية الهجمات بشدة أخرى مرة نويدي الصومال،

 عودة إزاء قلقه عن يعرب كما. الصومالية والقوات في الصومال األفريقي االتحاد وبعثة األبرياء
 تنسيق إلى الدوليين والشركاء األفريقي االتحاد ويدعو. الصومال سواحل في القرصنة أنشطة
 في عقد الذي لندن، مؤتمر في عليه المتفق النحو على األمني، الميثاق تنفيذ آلية خالل من دعمهم
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 ةالوطني األمن قواتل ادعم المشتركة الجهود تأثير من قدر أقصى تحقيق بهدف ،8117 مايو 11
 األفريقي االتحاد بين المشترك العمل يقفر بإنشاء يرحب الغاية، لهذه وتحقيقا. الصومالية
 إزاء قلقه بالغ عن ويعرب. الشركاء من المقدم الدعم لتنسيق قناة أفضل تبارهباع والصومال

 معالجة في الدعم زيادة الدولي المجتمع ويناشد الصومال في السائد المتردي اإلنساني الوضع
 المتضرر؛ الصومالي الشعب يحتاجها التي المساعدة

 ،أخرى مرة ويدعو السودان، جنوب في الوضع تدهور استمرار إزاء العميق قلقه عن يعرب .4
 المعاناة إنهاء نحو مسؤوليتهم إلى مستوى واالرتقاء القيادة إظهار إلى السودان جنوب أطراف
 مايارديت، كير سلفا الرئيس قبل من الوطني الحوار مبادرة بإطالق ويرحب. لشعبهم الطويلة
 ويشيد. ه وحيادهوشموليت استقالليته ضمان على السودان جنوب في المصلحة أصحاب ويحث

 جهودهعلى  كوناري، عمر ألفا السابق الرئيس السودان، لجنوب األفريقي لالتحاد السامي بالممثل
 خالل من للتحديات الماثلة أمامهم، التصدي على السودان جنوب في المصلحة أصحاب لمساعدة

 الحكومية والهيئة المتحدة واألمم األفريقي االتحاد عليه اتفق ما نحو على البناءة، المشاركة
 استمرار إلى الحاجة على ويشدد ،8117 يناير 89 المنعقد في تماعخالل االج المشتركة للتنمية

 والثالثين الحادية االستثنائية القمة مقررات ويجيز. الثالث المؤسسات قبل من الرسمية المشاركة
 منتدىال التعجيل بعقد سيما وال ،8117 يونيو 18 للهيئة الحكومية المشتركة للتنمية المنعقدة في

 موسيفيني يويري الرئيس بجهود يشيد الصدد، هذا وفي. السالماتفاقية  تنشيطالرفيع المستوي ل
 والجماعات الحكومية القوات ويدعو. السودان جنوب في للتحديات التصدي في أوغندا وحكومة
 للتحدياترئيسية ال األسباب عالجةمل بناءة سياسية عملية في واالشتراك أسلحتهم إلقاء إلى المسلحة

 ويحث السودان، جنوب في اإلنساني الوضع إزاء قلقه عن ويعرب. السودان جنوب يواجهها التي
. المجاورة والبلدان السودان جنوب في المحتاجين إلى الالزمة المساعدة تقديم على الدولي المجتمع

 - السودان لتحرير الشعبية والحركة نيةالوط للوحدة االنتقالية الحكومة يدعو الصدد، هذا وفي
 اإلنساني بالقانون الصارم  التقيد إلى المسلحة الجماعات وجميع السودان لتحرير الشعبي الجيش
 المساعدة إلى الوصول وتسهيل تهيئة بهدف وعمال اإلغاثة اإلنسانية بوكاالت يتعلق فيما الدولي

 المحتاجين؛ للسكان وتسليمها اإلنسانية

 نتائج عن فضال دارفور، في واألمني السياسي الوضع في لوحظ الذي الكبير التحسنب يرحب .5
 مواصلة على السودانية السلطات ويحث جديدة، وطنية وحدة حكومة وتشكيل الوطني الحوار
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 االتحاد بين المشترك االستراتيجي االستعراض تقرير بتوصيات علما ويحيط. للتوعية جهودها
 على ويشدد تشكيلها، وإعادة المشتركة العملية قوات انسحاب بشأن المقدم حدةالمت واألمم األفريقي
. للخطر المدنيون السكان يتعرض أال لضمان وسلسة، تدريجية بطريقة العملية تنفيذ ضرورة

 الرامية جهودها في السودان لحكومة الالزم الدعم بتقديم الدولي المجتمع قيام ضرورة على ويؤكد
 العملية ستخليها التي المناطق في سيما وال دارفور، في الصراع انتهاء بعد اراإلعم إعادة إلى

 علما يحيط الخصوص، وجه وعلى. دارفور في المتحدة واألمم األفريقي لالتحاد المشتركة
 السودان، على المفروضة العقوبات نظام لتخفيف بالفعل المتحدة الواليات اتخذتها التي بالخطوات

 الرفيع التنفيذ بفريق يشيد ذلك، على وعالوة. 8117 يوليو 18 بحلول بالكامل ارفعه إلى ويتطلع
 التوصل على السودانيين مساعدة أجل من الدؤوبة جهوده على األفريقي لالتحاد التابع المستوى

 شاملة عملية تعزيز مواصلة على ويشجعه التحديات التي يواجهونها، لمختلف سلمية حلول إلى
 على المسلحة الحركات جميع بقوة ويحث. السالم عملية من المقبلة مراحلال في للمساعدة

 ؛التأخير من مزيد دون المفاوضات عملية في المشاركة،

للتحقق  المشتركة اآللية تفعيل بشأن اتفاقات إلى للتوصل السودان وجنوب السودان بحكومتي يشيد .6
 دون المشتركة، األمنية للجنة عاجل اجتماع عقد إلى يدعو الصدد، هذا وفي. من الحدود ورصدها

 عقد على السودان وجنوب السودان ويحث الدولتين، بين العالقة المسائل لمعالجة مسبقة، شروط
 البلدين بين العالقة المسائل لمعالجة المشتركة واألمنية السياسية لآللية انتظاما أكثر اجتماعات

 ؛الحدود والتحقق منهاوخاصة فيما يتعلق بإنشاء اآللية المشتركة لرصد 

 إنشاء سيما ال أبيي وأمنها، منطقة إدارة بشأن 8111 يونيو 81 التفاق العاجل التنفيذ إلى يدعو .7
 في لمساهمتها في أبيي المؤقتة األمنية المتحدة األممبقوة  ويشيد. والشرطة واإلدارة المجلس

 المنطقة؛ في واألمن السلم الحفاظ على

 جيبوتي من كال يدعودولة قطر من الحدود بين جيبوتي وإرتريا، وبانسحاب قوات يحيط علما  .2
 من بدعم المفوضية، رئيس ويشجع. الحدودي نزاعهما في النفس ضبط إلى ممارسة وإرتريا
 وحسن العالقات تطبيعالتوصل إلى حل سلمي للنزاع و أجل من جهوده مواصلة على البلدين،
 وإرتريا؛ جيبوتي بين الجوار
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 األطراف يحثو. ليبيا في األمني والوضع السياسي المأزق استمرار إزاء قلقه نمجددا ع يعرب .9
 لكي بالتوافق السياسي ليبيا اتفاق إعادة تعديل بغية الحالية السياسية خالفاتها على تجاوز الليبية
من  بين الجميع شامل حوار إلجراء المواتية الظروف تهيئ بطريقة مبكر وقت في تنفيذه يتسنى

 المستوى االتحاد األفريقي الرفيعة بلجنة يشيد. ليبيا في والمصالحة المستدام السلم اللأجل إح
التي عقدت اجتماعها الثالث  الكونغو، من نغيسو ساسو فخامة السيد دينيس برئاسة المعنية بليبيا،

 اريوز وفد بها قام التي بالزيارة ويرحبعلى هامش الدورة العادية الحالية.  8117يوليو  8في 
 المجاورة الدول أيضا بجهود يشيدو .واألمن السلم مفوض شمل ليبيا، إلى األفريقي من االتحاد

 كيكويتي لتنزانيا جاكايا السابق الرئيس ليبيا في األفريقي لالتحاد السامي الممثل عن جهود فضال
 الليبية؛ لألزمة دائم حل عن البحث في المتواصلة مشاركتهم على المتحدة، واألمم

 هشة تزال ال التي المكاسب على الحفاظ أجل من العمل الكونغولية األطراف الفاعلة جميع يناشد .11
 الفعلي التنفيذ سيما ال الديمقراطية، الكونغو جمهورية في واالستقرار السلم سبيل تحقيق في

 هذا وفي .8117 ديسمبر في انتخابات تنظيم بهدف ،8116 ديسمبر 31 التفاق والتوافقي
في  بعثة إيفاد ذلك في بما اآلن، حتى المفوضية رئيس اتخذها التي بالمبادرات يرحب الصدد،

المتحدة  األمم عن ممثلين ضمت واألمن السلم مفوض بقيادة كينشاسا إلى مايو 31و 89 يومي
 والمؤسسات األفريقي، الجنوب ومجموعة تنمية نطقة البحيرات الكبرىحول م الدولي والمؤتمر
 84 في الموقع والمنطقة الديمقراطية الكونغو لجمهورية والتعاون واألمن السلم إلطار الضامنة

 تمويل ضمانب لقرارها الديمقراطية الكونغو جمهوريةب ويشيد .أبابا أديس في 8113 فبراير
 الوطنية االنتخابية للجنة الالزمة الموارد وإتاحة الحكومة، ميزانية عن طريق االنتخابية العملية

 وأعضاء رئيس إلى التعجيل بتعيين ويدعو. االنتخابات وتنظيم االنتخابية العملية إلجراء المستقلة
 قلقه بالغ عن ويعرب. لالنتخابات الزمني الجدول وضع أجل من االتفاق لمتابعة الوطني المجلس

 جميع اتخاذ ضرورة على ويشدد. كاساي مقاطعة في السائدة واإلنسانية األمنية الحالة إزاء
 الكونغو جمهورية في االستقرار تحقيق وعملية التعاون تنشيط إلعادة الالزمة واتالخط

 في بقوات المساهمة والبلدان المتحدة األمم ويدعو. اإلطاري لالتفاق وفقا والمنطقة الديمقراطية
 االتفاق وضامني الديمقراطية، الكونغو جمهورية في االستقرار لتحقيق المتحدة األمم منظمة بعثة

 ومجموعة تنمية نطقة البحيرات الكبرىحول مالمؤتمر الدولي  في األعضاء والدول طاري،اإل
 الغرض؛ لهذا كامل الدعم الالزم لتقديم األفريقي الجنوب
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 شامل حوار اإلسراع بإطالق خالل من بوروندي في لألزمة سلمي بإيجاد حل التزامه تأكيد يعيد .11
 وسيط قيادة وتحت األفريقي، االتحاد من بدعم قيا،أفري شرق مجموعة برعاية البورونديين بين

 تنزانيا السابق رئيس موسيفيني وميسره، .ك أوغندا يويري رئيس أفريقيا، شرق مجموعة
 .العملية هذه في شروط ودون بنشاط المشاركة البورونديين جميع من ويطلب مكابا، بنيامين

 بشأن للتوصل إلى أوسع توافق ممكن زمةالال الخطوات جميع التخاذ البوروندية السلطات يدعوو
 أروشا في اتفاق واستنادا إلىالبورونديين  جميع بمشاركة الدستور، لمراجعة الجارية العملية
 لرؤساء المستوى الرفيع األفريقي االتحاد وفد استعداد يؤكد من جديد الصدد، هذا فيو. 8111
 التوقيع إلى يدعوو .بوروندي في لألزمة مدائ حل إيجاد إلى الرامية الجهود في للمساعدة الدول

 لالتحاد العسكريين والخبراء اإلنسان حقوق مراقبي بأنشطة المتعلقة التفاهم مذكرة على السريع
 األفريقي؛

 ويدين بشدةإزاء تدهور الوضع األمني في جمهورية أفريقيا الوسطى  يعرب عن بالغ قلقه .18
تحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في الهجمات ضد المدنيين وقوات بعثة األمم الم

من أنشطة لزعزعة االستقرار،  جمهورية أفريقيا الوسطى، فضال عما تقوم به الجماعات المسلحة
منها أن تلتزم بحزم ببرامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وعملية إحالل السالم  ويطلب

ل للمبادرة األفريقية للسالم والمصالحة في جمهورية أفريقيا دعمه الكام ويؤكد مجددافي البلد. 
جميع أصحاب المصلحة في وسط أفريقيا واألمم المتحدة والشركاء اآلخرين إلى  ويدعوالوسطى، 

، 8117يونيو  19بتوقيع اتفاقية بين الجماعات المسلحة في روما في  ويرحبدعم هذه العملية. 
 ويحثنطاق البلد، في إطار تيسير مجتمع سانت إيجيديو.  بما في ذلك وقف إطالق النار على

الدول األعضاء والشركاء على مواصلة وزيادة مساعدتهم لجمهورية أفريقيا الوسطى واإلسهام في 
 وتحقيق االستقرار في مرحلة ما بعد النزاع في البلد؛ والتنمية جهود إعادة اإلعمار

الكتوبر يساو إلى احترام وتنفيذ اتفاقية كوناكري نيا راف السياسية الفاعلة في غيجميع األط يدعو .13
جميع الجهات الفاعلة على االمتناع عن القيام بأعمال أو  ويحثدون مزيد من التأخير،  8116

بالمجموعة االقتصادية لدول  ويشيدتصريحات يمكن أن تصعد من التوتر وتحرض على العنف. 
لة من أجل تحقيق السالم واالستقرار الدائمين في غرب أفريقيا )اإليكواس( على جهودها المتواص

 بيساو؛ -غينيا
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جميع أصحاب المصلحة الليبيريين على مواصلة العمل معا من أجل توطيد السالم في  يشجع .14
بلدهم، وال سيما من خالل تهيئة الظروف المواتية إلجراء انتخابات سلمية وحرة وشفافة، بدعم 

 قتصادية لدول غرب أفريقيا، والمجتمع الدولي ككل؛من اإلقليم، من خالل المجموعة اال

بقاء قوات الدفاع واألمن  ويؤكد من جديد على ضرورةالتمرد في كوت ديفوار  يدين بشدة  .15
في جهودها كةت ديفوار دعمه لحكومة  من جديد ويؤكدبصرامة للسلطات المدنية. خاضعة 

ز السالم واالستقرار في البلد بغية الرامية إلى توطيد عملية المصالحة التي ستمكن من تعزي
 الحفاظ على النمو االقتصادي المرتفع لصالح الشعب اإليفواري؛

بالسلطات الجديدة في جامبيا والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لجهودهما  يشيد .16
البلد  المشتركة الرامية إلى تعزيز السالم الدائم واالستقرار واالنتعاش االقتصادي واالجتماعي في

دعم االتحاد األفريقي الكامل  تأكيد ويعيدعلى مواصلة السير على هذا الطريق.  ويشجعهما
 ويدعولعملية تحقيق االستقرار وإعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد األزمة في جامبيا 

والتنمية،  الدول األعضاء، التي لديها إمكانيات، إعارة الخبراء في إصالح القطاع األمني والعدالة
برئيس المفوضية إليفاده بعثة  ويشيدلمجلس السلم واألمن.  694تمشيا مع قرار االجتماع الـ 

 رفيعة المستوى لتقييم االحتياجات في جامبيا؛

جميع األطراف في مالي على مضاعفة جهودها من أجل التغلب على التحديات  يحث مرة أخرى .17
لحة في مالي، وهو اإلطار الوحيد الذي يمك ن من تحقيق التي تواجه تنفيذ اتفاقية السالم والمصا

بالتقدم المحرز خالل هذه الفترة، وال  يرحبالسالم الدائم والمصالحة في مالي. وفي هذا الصدد، 
للهجمات  تأكيد إدانته القوية ويعيدسيما إنشاء السلطات المؤقتة وعقد مؤتمر المصالحة الوطنية. 

المدنيين، والقوات المالية والدولية التابعة لبعثة األمم المتحدة  اإلرهابية البشعة ضد السكان
بالمبادرة التي  ويرحبالمتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي، وعملية برخان. 

اتخذتها مجموعة البلدان الخمسة في منطقة الساحل في الوقت المناسب، وهي بوركينا فاسو 
ر وتشاد، مما أدى إلى إنشاء القوة المشتركة لمجموعة البلدان الخمس ومالي وموريتانيا والنيج

( 8117) 8359باعتماد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار  كما يرحبفي منطقة الساحل. 
لالتحاد األوروبي لتقديمه  ويعرب عن تقديرهبشأن نشر القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس، 

إلى المفوضية أن ينظم،  ويطلبمجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل. الدعم المالي لمبادرة 
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في أقرب وقت ممكن، اجتماعا للبلدان األعضاء في عملية نواكشوط لمناقشة دعمها لمبادرة 
 البلدان الخمسة في منطقة الساحل، في إطار استراتيجية االتحاد األفريقي لمنطقة الساحل؛

يشكل أحد أخطر التهديدات للسالم واألمن واالستقرار والتنمية  زالال يعلى أن اإلرهاب  ديشد   .12
أن الجماعات اإلرهابية المنتسبة  ويالحظفي الدول األعضاء في االتحاد األفريقي وفي األقاليم، 

تواصل نشاطها في الصومال وفي ليبيا وفي حوض  ما يسمى بالدولة اإلسالميةوإلى إلى القاعدة 
النجاح في مكافحة ال يمكن تحقيق  هأناقتناعه ب من جديدويؤكد . لبحيرة تشاد ومنطقة الساح

لوطنية إال بالتعاون العابرة للحدود االعنيف والجريمة المنظمة شدد والتطرف اإلرهاب والت
قيام الدول األعضاء بتنفيذ الصكوك  ضرورةيؤكد وفي هذا الصدد، . والتضامن والعمل الجماعي

ة بمكافحة اإلرهاب واالستفادة من أطر التعاون القائمة، وال سيما األفريقية والدولية ذات الصل
 المخابرات األفريقية ألجهزة اللجنةالمركز األفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة باإلرهاب، و

أهمية عمليتي  على ديشد  ة.  وللتعاون بين أجهزة الشرطآلية االتحاد األفريقي و واألمن،
الكامل في الجهود الرامية إلى لكي تضطلعا بدورهما بغي تعزيزهما ين ينتنواكشوط وجيبوتي الل

 مكافحة اإلرهاب؛مجال تعزيز التعاون والتنسيق في 

المشتركة المتعددة الجنسيات التابعة للدول األعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد،  بالقوة يشيد .19
، للتقدم الكبير المحرز في نيوهي نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، باإلضافة إلى جمهورية بن

بدعم من االتحاد  اعلى مواصلة جهوده اشجعهيو، بوكو حرام اإلرهابيةجماعة  الحرب ضد
في شمال شرق نيجيريا  الوضع اإلنسانيإزاء  عن قلقهويعرب .  األفريقي والمجتمع الدولي

ما يتناسب مع ب ،المجتمع الدولي تقديم المساعدة الالزمة يناشدوالوضع األمني، عن  الناجم
أنه بفضل جهود مبادرة  مع التقديريالحظ  وعالوة على ذلك،. احتياجات المتضررين في المنطقة

المتمثل في التعاون اإلقليمي للقضاء على جيش الرب للمقاومة، وال سيما عنصرها العسكري 
. المنطقة لدولفرقة العمل المشتركة، لم يعد جيش الرب للمقاومة يشكل تهديدا عسكريا مباشرا 

بذل  شدد على ضرورةيودان المنطقة على إسهامها القيم في هذا الجهد، ببلشيد يوفي هذا الصدد، 
انسحاب القوات األوغندية واألمريكية المكاسب التي  يقوضضمان أال لكل ما في وسعها 

اومة مبادرة التعاون اإلقليمي القضاء على جيش الرب للمقاألعضاء في بلدان ال يناشد. وتحققت
مواصلة إجراءاتها ضد جيش الرب للمقاومة، بدعم من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ب

 واألمم المتحدة وشركائها؛
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 المنظومة، بالتآزر مع المنظومة األفريقية للسلم واألمنتنفيذ تفعيل و بالتقدم المحرز في عترفي .81

االتحاد مفوضية اآلليات اإلقليمية، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية/ شجعياألفريقية للحكم. و
، ومشاركة المجتمع اآلخرينوالشركاء  األوروبي األفريقي بدعم من األمم المتحدة، واالتحاد

المنظومة  متابعة الجهود الرامية إلى ضمان التشغيل الكامل لجميع مكوناتعلى المدني، 
بالخطوات المتخذة فيما  علما يحيط. ومجلس السلم واألمناألفريقية للسلم واألمن تحت قيادة 

والتحقق المقبل من مبدئها العسكري ، وال سيما استعراض بالقوة األفريقية الجاهزةيتعلق 
في القارية للقاعدة اللوجستية مبكر إلى االفتتاح ال تطلعيو. ها المناطقعن التعهدات التي أعلنت

في سياق القدرة األفريقية باألنشطة المضطلع بها  علما أيضاحيط يو. بالكاميرون ،دواال
مع إعالن لواندا  ، تمشيااالستعدادلالستجابة الفورية لألزمات، وال سيما فيما يتعلق بحالة 

 ؛8116الصادر في ديسمبر 

ء األولوية يالالدول األعضاء إلى إ/اآلليات اإلقليمية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية يدعو  .81
بمبادرة التضامن  تجديد التزاماتهاو في فترة ما بعد النزاع، يةوالتنم إعادة اإلعمارلتنفيذ سياسة 
االتحاد  ن تقديره لشركاءع عربوي. التضامن األفريقياعتبارها أولوية في إطار األفريقي، و

في مجال إعادة االتحاد األفريقي نشطة إلى مواصلة وتكثيف دعمهم أل دعوهميو، األفريقي
 .النزاعفي فترة ما بعد  عمار والتنميةإلا

تشجيع إلى ، المنظومة األفريقية للسلم واألمنفي إطار  ألفريقيا، الماسة يعيد تأكيد الحاجة .88
مجلس  يحث وفي هذا الصدد،نزاعات. وتعزيز عملها في مجال منع األزمات ومنع نشوب ال

على أن تقوم، بالتعاون الوثيق مع األمم المتحدة المفوضية الحكماء و هيئةم واألمن ولالس
اعات، فيما يتعلق نزلجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة، بمضاعفة الجهود لمنع نشوب الوا

وال سيما فيما يتعلق / اآلليات اإلقليمية، عات االقتصادية اإلقليميةمجموبالدول األعضاء وال
بالنزاع والعنف المتصلين باالنتخابات في القارة، تمشيا مع األحكام ذات الصلة من البروتوكول 

 تعلق بإنشاء مجلس السلم واألمن والميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم؛الم

االتحاد األفريقي للسالم.  صندوقبشأن  مقرراتهبالخطوات المتخذة لتنفيذ  مع االرتياح يحيط علما .83
سيما هياكل اإلدارة ومعايير األهلية  السلم واألمن، وال مجلسل 629الـاالجتماع بيان  يقرو
مع األخذ في االعتبار تمثيل الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في هياكل الم، الس صندوقل

إدارة صندوق السالم على أساس التنمثيل اإلقليمي وطرق تنفيذه إضافة إلى تكاليف تشغيل 
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موافقة حالة علی حدة، لكل علی أساس  ،لتي ستقدمنطاق العمليات اويجيز أيضا الصندوق 
 المقدرة لألمم المتحدة. مساهماتألمم المتحدة والتمويل الالحق من خالل اللتابع لمجلس األمن ا

 يحثوالسنوية في صندوق السالم،  مساهماتهالدول األعضاء التي سددت عن شكره ل يعربو
الممثل السامي ب يشيد. وفي أقرب وقت ممكنعلى القيام بذلك  بعدمساهماتها الدول التي لم تسدد 

دونالد كابيروكا، على جهوده الدؤوبة من أجل تنفيذ دكتور الوتمويل االتحاد،  لصندوق السالم
 صندوق السالم التابع لالتحاد األفريقي؛

الشراكة  مم المتحدة بشأنواأل على إطار االتحاد األفريقي ،8117أبريل  19، في بالتوقيع يرحب .84
من خالل ممثله السامي سيما وال  ،المفوضيةرئيس  منطلب ويم واألمن، لفي مجال السالمعززة 

لصندوق السالم وتمويل االتحاد، الدكتور دونالد كابيروكا، لمواصلة إشراك األمم المتحدة في 
 .تقديم دعم أكبر لجهود السالم لالتحاد األفريقي، تمشيا مع الفصل الثامن من ميثاق األمم المتحدة

لمشاركة السياسية من أجل قدما في االمفوضية المضي رئيس من  يطلبوفي هذا الصدد، 
بشأن استخدام ، 8117عام  خالل قرار موضوعي من مجلس األمن التابع لألمم المتحدةإصدار 

 ؛8117عام عتمدة أو المرخصة لها لالماالتحاد األفريقي مقررة لدعم بعثات مساهمات الال

وهي مصر  ي،مجموعة الدول األفريقية الثالث األعضاء في مجلس األمن الدولبالتزام  يرحب .85
م سلبشأن قضايا ال شتركةمواصلة تعزيز المصالح والمواقف األفريقية الملوإثيوبيا والسنغال 

الحلقات الدارسية ، بما يتماشى مع استنتاجات هاواألمن داخل مجلس األمن الدولي والدفاع عن
علومات محدثة مصر وإثيوبيا لتقديمهما مبشيد وي. بالجزائرهران الرفيعة المستوي المنعقدة في و

مجموعة الدول األفريقية الثالثة األعضاء في مجلس األمن  إلى مجلس السلم واألمن بشأن أنشطة
أفريقيين في عضوين وغينيا االستوائية النتخابهما ككوت ديفوار  يهنئو. 8117منذ يناير الدولي 

في تعزيز  اإلى مساهماتهم تطلعيو 8112/8119 لألمم المتحدة للفترةالتابع مجلس األمن 
 مؤتمر مقررالمصالح المشتركة لالتحاد األفريقي واهتماماته في مجلس األمن الدولي، تمشيا مع 

 ؛8116في يناير الصادر االتحاد األفريقي 

مجلس السلم واألمن بشأن تنفيذ نتائج الخلوات المتعاقبة لمجلس السلم  خلوةاستنتاجات  يجيز .86
 5إلى  3في الفترة من نعقدة ، الم2016إلى  8117من ذات الصلة  مقررات االعتمادواألمن و

 .الي، روانداجفي كي 8117مايو 
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 مقرر

 بشأن التقرير االفتتاحي لمجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي عن تنفيذ

 خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي حول الخطوات العملية إلسكات البنادق

 ،8181في أفريقيا بحلول عام 

 ASSEMBLY/AU/5 (XXIX) ثيقةالو

 إن المؤتمر:

بإعالنه الرسمي الصادر بمناسبة الذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة األفريقية/ االتحاد األفريقي  يذك ر .1
الذي تعهد فيه بعدم توريث الجيل القادم من األفريقيين عبء  8113مايو ، 85والمعتمد في 

، وكذلك بمقرر المؤتمر 8181بحلول الحروب. وتعهد بإنهاء كل الحروب في أفريقيا 
(Assembly/AU/Dec.630 (XXVIII الذي بموجبه اعتمدت الدورة العادية الثامنة والعشرون )

، خارطة 8117يناير  31و 31لمؤتمر االتحاد األفريقي المنعقدة في أديس أبابان أثيوبيا، يومي 
كات البنادق في أفريقيا بحلول عام الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي حول الخطوات العملية إلس

8181 . 

عن عميق قلقه إزاء آفة األسلحة غير المشروعة وانتشارها واستخدامها غير المشروعين في  يعرب .8
مختلف أنحاء أفريقيا، حيث تسبب عددا ال يحصى من الوفيات، ومعاناة غير مسبوقة ونزوحا 

تية، وتعطيال لألنشطة االقتصادية، بحيث تفضي للسكان، وانقطاعا لسبل المعيشة وتدميرا للبنية التح
جميعها إلى تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف األساسي المتمثل في إيجاد أفريقيا خالية من 

يعرب أيضا عن قلقه العميق  .8163النزاعات ومتكاملة ومزدهرة على النحو المتوخى في أجندة 
 واالتجار في السلع غير المشروعة.إزاء آفة التدفقات المالية غير المشروعة 

 

 :يشيد .3

بمجلس السلم واألمن لما أنجزه من عمل كما يتجلى في تقريره االفتتاحي عن تنفيذ خارطة  (1
الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي حول الخطوات العملية إلسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 
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المصلحة المعنيين داخل القارة  . ويشجعه على مواصلة حشد الدعم من جميع أصحاب8181
 وخارجها من أجل التنفيذ المتواصل لخارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي. 

بجميع الدول األعضاء، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية لمنع النزاعات  (8
ية االتحاد األفريقي وإدارتها وتسويتها، فضال عن منظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع مفوض

 طريق الرئيسية لالتحاد األفريقي.لجهودها المبذولة في سبيل تنفيذ خارطة ال

جميع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية مضاعفة جهودها  ناشدي .4
تجابة قوية لزيادة تعزيز مؤسساتها اإلدارية، باعتبار ذلك جزءا من التعبئة القارية لضمان اس

لألسلحة غير المشروعة وانتشارها واستخدامها في القارة، فضال عن التدفقات المالية غير 
من المخدرات الخطيرة، وكذلك االتجار في السلع غير المشروعة، واالستغالل غير شروعة الم

 المشروع للموارد الطبيعية. 

ية/ اآلليات اإلقليمية إلى زيادة تعزيز جميع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليم يدعو  .5
آلياتها المعنية بالرقابة والمساءلة، بما في ذلك تعزيز األطر التشريعية والتنفيذية والتنظيمية بين 

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات  ويدعو أيضاالبلدان واألقاليم داخل القارة. 
ية إلى توطيد التعاون نحو كفالة أنظمة وضوابط فعالة للحيلولة االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليم

 دون تحويل األسلحة أو إعادة تصديرها. 

تعزيز ودعم إشراك الشباب والنساء في معالجة مشكلة انتشار واستخدام األسلحة  على أهمية يشد د .6
. وفي هذا غير المشروعة، وكذلك تحركات األسلحة غير المشروعة وسائر السلع غير المشروعة

على ضرورة إنشاء مؤسسات بحثية إقليمية حيث ال توجد، مع األخذ في االعتبار أن  يشددالصدد، 
البحوث التحليلية والتجريبية السليمة حول انتشار األسلحة من شأنها أن تزود القيادة على نحو أفضل 

 بمعلومات كافية لتسهيل عملية اتخاذ القرار. 

جة األسباب الجذرية للنزاعات وكذلك وضع برامج فعالة إلصالح قطاع إلى معال على الحاجة يؤكد .7
األمن ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج في البلدان الخارجة من النزاعات، بغية تجنب 

فضال عن االتجار بالسلع  المشروعين،االنتكاس أو التعرض من جديد لتدفق األسلحة والعنف غير 
 غير المشروعة األخرى. 

من مفوضية االتحاد األفريقي، طبقا لما طلبه مجلس السلم واألمن في بيانه الصحفي  لبيط .2
([PSC/PR/BR.(CDXXX)]الصادر عن اجتماعه الـ )أن 8114أبريل  84المنعقد في  431 ،

تعرض على مجلس السلم واألمن نتائج عملية وضع الخرائط على نطاق القارة، التي تم إطالقها في 
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دف توفير بيانات ملموسة حول أنماط واتجاهات تدفقات األسلحة والذخائر غير ، به8117أوائل 
المشروعة وتدفقاتها عبر الحدود، وتحويلها وتداولها، فضال عن الثغرات في تدابير المراقبة داخل 

 لالتحاد األفريقي.  اإلصالحالدول األعضاء، وذلك من أجل تعزيز جهود 

، هو " شهر العفو األفريقي" من أجل تسليم وتجميع 8181ى أن شهر سبتمبر من كل عام حت يعلن .9
األسلحة والذخائر المملوكة بطريقة غير شرعية، وفقا ألفضل الممارسات األفريقية والدولية. وفي 

 ما يلي:هذا السياق، يعلن 

ال يكون األشخاص الذين يسلمون أسلحتهم المملوكة بطريقة غير مشروعة، معرضين للكشف  (1
 أو االعتقال أو المحاكمة. أو اإلهانة 

يعتبر األشخاص الذين لم يسلموا أسلحتهم المملوكة بطريقة غير مشروعة بعد مضي شهر  (8
العفو األفريقي، منتهكين بصورة تلقائية للقوانين الوطنية وللعفو، وبالتالي يخضعون للمحاكمة 

 وفقا للقوانين الوطنية في الدول األعضاء. 

المجموعات االقتصادية اإلقليمية/ اآلليات اإلقليمية وكذلك  تقوم جميع الدول األعضاء/ (3
من خالل جميع شبكات وسائل اإلعالم، عن  منظمات المجتمع المدني بإعالن واسع النطاق،

 شهر العفو األفريقي داخل أراضيها وأقاليمها. 

والترويج ُيطلب من الدول األعضاء االلتزام بشهر العفو األفريقي، شهر سبتمبر من كل عام،   (4
 له وتعبئة مواطنيها للمشاركة بنشاط في الجهود الهادفة إلى إسكات البنادق. 

 

، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المؤسسات والممارسات الديمقراطية في جميع أنحاء يقر بأنه .11
. وفي القارة، تعتبر اإلرادة السياسية وااللتزام أمرين ضروريين لتحقيق النجاح في إسكات البنادق

الدول األعضاء، وخصوصا تلك التي لم تفعل ذلك بعد، على تقديم تقاريرها  يحثهذا الصدد، 
 يشيدالحكومية عن تنفيذ أحكام الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم. عالوة على ذلك، 

اق األفريقي بجمهورية توجو باعتبارها البلد الوحيد الذي قدم تقريره الحكومي عن تنفيذ الميث
 للديمقراطية واالنتخابات والحكم.

الدول األعضاء على تعزيز التعاون بين المدنيين والعسكريين من خالل جمع االستخبارات  يحث .11
المجتمعية، ال سيما عن طريق عملية نواكشوط وجيبوتي من أجل دعم جهود األجهزة األمنية 

حدود وكذلك تحرك هذه األسلحة من نزاع الوطنية في كبح تحرك األسلحة غير المشروعة عبر ال
 إلى آخر أو إلى مناطق يسود فيها السالم في القارة برمتها. 
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من الدول األعضاء إبالغ مفوضية االتحاد األفريقي بما تبذله من جهود في تنفيذ خارطة  يطلب .18
قبيل انعقاد قمة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي، مرة واحدة في السنة، بعد شهر العفو األفريقي و

االتحاد األفريقي في يناير، وذلك من أجل تيسير التقييم المستمر لتنفيذها. فضال عن تقاسم المعلومات 
 والخبرات. 

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على إبداء مزيد من االلتزام ومواصلة التعبئة من أجل  يحث .13
األفريقية/االتحاد األفريقي، فضال عن  التوقيع والتصديق على معاهدات/صكوك منظمة الوحدة

تنفيذها، وال سيما التوقيع والتصديق على الصكوك التي تعد أساسية للتنفيذ الكامل والفعال لخارطة 
الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي. وفي هذا الصدد، ومع األخذ في االعتبار نتائج الدراسة التي 

تها الدول األعضاء بخصوص عدم توقيعها وتصديقها ، وكذلك األسباب التي قدم8112أجريت في 
من مفوضية االتحاد األفريقي عقد اجتماع للخبراء يطلب  على المعاهدات واالتفاقيات وعدم تنفيذها،

من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي واستعراض عملية وضع معاهدات منظمة الوحدة األفريقية/ 
تعرض على أجهزة وضع سياسات االتحاد األفريقي للنظر فيها االتحاد األفريقي وتقديم توصيات س

. وفي هذا الصدد، سيقدم تقرير عن نتائج هذه العملية إلى الدورة العادية لمؤتمر 8117في غضون 
 . 8112االتحاد األفريقي في يناير 

تمدتها الدول األعضاء على التعجيل بالتوقيع والتصديق على معاهدة تجارة األسلحة التي اع يشجع .14
، والتي تنطوي على إمكانية االضطالع بدور هام 8113أبريل  8الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

 في إسكات البنادق في أفريقيا. 

طريق الرئيسية لالتحاد شركاء االتحاد األفريقي إلى االلتزام بتقديم الدعم التام لتنفيذ خارطة ال يدعو .15
 األفريقي.
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 مقرر
 ،الرفيعة المستوى المعنية بليبيانة االتحاد األفريقي بشأن تقرير رئيس لج

  Assembly/AU/7(XXIX) الوثيقة

 

 إن المؤتمر:

 ؛، المقدم من قبل رئيسها المعنية بليبياالتحاد األفريقي الرفيعة المستوى لجنة اللبتقرير  علما يحيط .1

واءمة بين مبادرات التنسيق والمحسين بذل كل جهد ممكن لتإلى االتحاد األفريقي مفوضية  يدعو .8
في إطار  مختلف الجهات األفريقية الفاعلة المشاركة في الجهود الرامية إلى تسوية األزمة الليبية

  ؛تنفيذ االتفاق السياسي الليبي

ليبيا جنبًا إلى جنب مع المعنية بمستوى الرفيعة الأن يشارك ممثل لجنة االتحاد االفريقي  يقرر .3
 ؛ي لشؤون ليبيا في أنشطة اللجنة الرباعيةممثل االتحاد األفريقي السام

 ويحثهاالجهات الفاعلة الليبية للزخم الذي تولد من خالل إنشاء لجان الحوار،  جميع على يثني .4
 على تقديم المصلحة العليا لليبيا باالنضمام إلى عملية الحوار لحل األزمة.

 .سيحدد الحقًاعد على عقد اجتماع للمصالحة الوطنية في أديس أبابا، في مو يوافق .5

 .الشؤون الليبيةرفض أي تدخل خارجي في يؤكد   .6

من المفوضية بالتشاور مع الدول األعضاء، صياغة موقف موحد حول مسألة الهجرة يطلب  .7
 وصلتها بالشبكات اإلجرامية واإلرهابية؛ 

ستوى رفيعة المالبفخامة السيد دنيس ساسو نجوسو، رئيس جمهورية الكونغو ورئيس اللجنة  يشيد .2
 لألزمة. تسوية أجل إيجاد على جهودهم من  جميع أعضاء اللجنةالمعنية بليبيا و

وممثل االتحاد  المتحدة تنزانياجمهورية بفخامة السيد جاكايا كيكويتي، الرئيس السابق ليشيد كذلك  .9
 األفريقي السامي لشؤون ليبيا على جهوده من أجل تحقيق سالم دائم في ليبيا.

- 
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 مقرر
 طقة التجارة الحرة القارية،بشأن من
  Assembly/AU/8(XXIX)الوثيقة 

 

 إن المؤتمر:

القارية، الذي  الحرة التجارة عن وضع المفاوضات المتعلقة بمنطقة بالتقرير التقدير مع علما يحيط .1
 الحرة التجارة وقائد عملية منطقة النيجر جمهورية رئيس محمدو، إيسوفو قدمه فخامة الرئيس

 .القارية

 القارية الحرة التجارة المتعلقة بمنطقة المفاوضات باختتام األفريقي االتحاد التزام مجددا ديؤك .8
 .8117 بحلول ديسمبر

المتعلقة  المفاوضات وكذلك على طرائق الخدمات في مفاوضات التجارة طرائق على يوافق .3
 المعتمدة ويحث الطرائق مع اتساقا وذلك ٪91 يبلغ من الطموح مستوى الجمركية مع بالتعريفات

 وقوائم االستبعاد؛ الحساسة المتعلقة بالقوائم المفاوضات على اختتام الوزراء

 الدول بغية تمكين الزمني المنقح لالجتماعات للجدول إضافي ضمان تمويل المفوضية من يطلب .4
 بحلول ديسمبر والمالحق القانوني النص مشروع من استكمال األفريقي في االتحاد األعضاء

8117. 

 حتى الوطني الصعيد على المصلحة أصحاب توعية االضطالع بأنشطة إلى األعضاء الدول يدعو .5
 الحرة التجارة منطقة إنشاء أن يدركوا إدراكا تاما عملية األفريقية مواطني البلدان لجميع يتسنى

 القارية ويتمل كوها.
- 
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  مقرر
 ،إصالح مجلس األمن لألمم المتحدةبشأن 

  /9AU/Assembly (XXIX)الوثيقة 

 

 :إن المؤتمر

بالتقرير التاسع عشر للجنة العشرة لرؤساء الدول والحكومات إلصالح مجلس األمن  يحيط علمًا .1
 ؛لألمم المتحدة

الحاجة إلى إصالح األمم المتحدة لمواكبة الحقائق الجغرافية الحالية، السيما ضرورة  يؤكد مجددًا .8
ة الدائمة لمجلس األمن لألمم المتحدة وعدم كفاية تمثيلها معالجة مسألة عدم تمثيل أفريقيا في الفئ

 في الفئة غير الدائمة؛

التقدم المحرز من قبل لجنة العشرة في كسب التأييد وحشد الدعم للموقف األفريقي  يالحظ بارتياح .3
حول إصالح مجلس األمن لألمم  8115الموحد كما يرد في توافق إيزولويني وإعالن سرت لعام 

 المتحدة؛

في هذا الصدد بالقبول المتنامي لشرعية الموقف األفريقي الموحد الذي يؤكد على أن  يرحب .4
 أفريقيا تستحق أن يكون لها مكان ضمن الفئة الدائمة لمجلس األمن لألمم المتحدة؛  

التزامه القوي بالموقف األفريقي الموحد المعتمد في توافق ايزولويني وإعالن سرت  يؤكد مجددًا .5
ه الخيار الوحيد القابل للتطبيق لتمثيل أفريقيا على نحو كامل في مجلس األمن لألمم باعتبار

 المتحدة؛

 أن التمثيل الكامل ألفريقيا في مجلس األمن لألمم المتحدة يعني:  ريكر   .6

( دائمين مع كافة االمتيازات والحقوق الممنحة للعضوية 8ما ال يقل عن مقعدين ) (1
 الدائمة بما في ذلك حق الفيتو )النقض(؛

 ( مقاعد غير دائمة:5خمسة ) (8
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أن يحتفظ االتحاد األفريقي بحقه في اختيار ممثليه لالنتخاب في مجلس األمن لألمم  (3
 المتحدة والتصرف بإسمه ونيابة عنه؛

جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ملتزمة بدقة بالحفاظ على وحدة أن تظل  (4
وتضامن أفريقيا بشأن كافة جوانب عملية إصالح مجلس األمن لألمم المتحدة، بما 
في ذلك المشاركة داخل وخارج المفاوضات الحكومية المشتركة واالستمرار في 

فيما يتعلق بكافة جوانب التحدث على نحو متسق بصوت واحد وبوحدة في الهدف 
 عملية اإلصالح؛

أن تنسحب الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ذات العضوية المزدوجة في  (5
نيويورك من عضوية كافة مجموعات االهتمام اآلخرى بغية تحقيق المزيد من 

 التقوية للموقف االفريقي الموحدة كما يرد في تافق إيزولويني وإعالن سرت؛

 :يطلب .7

العشرة أن تعزز من مشاركتها مع كافة مجموعات االهتمام واصحاب من لجنة  (1
المصلحة بما في ذلك األعضاء الدائمون الخمسة في مجلس األمن من أجل تحقيق 

 تقدم ملموس فيما يتعلق بعملية إصالح مجلس األمن لألمم المتحدة؛ 

حتى اآلن  من لجنة العشرة، أن تضع استراتيجية شاملة لتعزيز المكاسب التي تحققت (8
 وكذلك المزيد من المشاركة من أجل إحراز تقدم ملموس؛ 

من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، أن تدرج مسألة إصالح مجلس األمن  (3
ضمن أولويات سياستها الخارجية في تعامالتها مع الشركاء غير األفريقيين وخاصة 

فريقية في المعاناة منه، الحاجة إلى تصحيح الظلم التاريخي الذي تستمر القارة األ
 بدون أي تأخير؛

من جميع الدول األعضاء في االتحاد االفريقي أن تدرج في كلماتها الوطنية أثناء  (4
، 8117افتتاح الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر 
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حاجة الدعوة إلى إصالح شامل لمجلس األمن لألمم المتحدة مع التركيز على ال
 الملحة لتلبية الطلبات الواردة في الموقف األفريقي الموحد؛

 :يقرر .2

أن يدرج الموقف األفريقي الموحد بشأن إصالح مجلس األمن لألمم المتحدة كبند  (1
من  يطلباستراتيجي في جدول أعمال وخطة عمل المؤتمر، وفي هذا الصدد، 

 بالتفويض المنوط باللجنة؛ المفوضية اتسهل أعمال لجنة العشرة لتمكينها من الوفاء

أن تظل لجنة العشرة مهتمة بتفويضها حتى تحقق أفريقيا أهدافها المتعلقة بإصالح  (8
 مجلس األمن لألمم المتحدة. 
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 مقرر
 وتش آفريكاوبشأن تقرير لجنة العمل المعنية بإيدز 

 إن المؤتمر:
 الواردة فيه؛والتوصيات آفريكا بتقرير اجتماع رؤساء دول وحكومات إيدز ووتش  يحيط علمًا .1

الجهود الجارية للدول األعضاء من أجل تقوية األنظمة الصحية وفقًا الستراتيجية الصحة ب يرحب .8
( واإلطار المحفزي للقضاء على اإليدز والسل والمالريا في أفريقيا 8131- 8116األفريقية )

 ؛8131بحلول 

رد بشرية قوية في مجال الدول األعضاء على مواصلة المبادرات الرامية إلى بناء موا يحث .3
الصحة بما في ذلك تسخير دور العاملين في مجال الصحة المجتمعية، ويجيز مبادرة المليوني 
عامل في مجال الصحة المجتمعية. ويطلب من برنامج األمم المتحدة المعني باإليدز ومنظمة 

 الصحة العالمية والشركاء اآلخرين دعم وتسهيل تنفيذها؛

ير المحرز في خفض معدل الوفيات والمعدالت الجديدة لإلصابة بفيروس قنص بالتقدم الكب يشيد .4
المناعة البشرية ويقر بأهمية تلبية احتياجات الشباب والمراهقين حتى يتسنى تسخير العائد 
الديموغرافي؛ غير أنه يعرب عن قلقه إزاء تأخر إقليما غرب ووسط أفريقيا في هذا الصدد 

إلصابة المزدوجة بالتهاب الكبد ب؛ ويجيز خطة الطوارئ للتعجيل والحاجة الملحة لمعالجة ا
باالستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية ويطلب من برنامج األمم المتحدة المعني باإليدز ومنظمة 

 الصحة العالمية والشركاء اآلخرين دعم وتسهيل تنفيذها؛

ة للصندوق العالمي، ويشجع اآلخرين بالدول األعضاء التي تعهدت بدعم دورة التجديد الخامس يشيد .5
 على المساهمة في الصندوق؛ 

ألن مرض السل الذي يعتبر عدوى متزامنة لفيروس نقص المناعة البشرية  عن قلقه البالغ يعرب .6
الدول األعضاء زيادة التغطية والوصول إلى  ويناشدظل يتخلف من حيث االستثمارات واالستجابة 

روس نقص يوالسل المقاوم ألدوية متعددة وخاصة بين المصابين بفخدمات اكتشاف ومعالجة السل، 
 المناعة البشرية واألطفال وعمال المناجم؛

الدول األعضاء والشركاء في التنمية دعم حملة االتحاد االفريقي للقضاء على اإلصابات  يناشد .7
 .الجديدة بيفروس نقص المناعة البشرية بين األطفال واإلبقاء على حياة األمهات
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بالجهود الرامية إلى تنفيذ خطة الصناعة الصيدالنية ألفريقيا وخطة األعمال المتعلقة بها بما  يشيد .2
في ذلك خطط إنشاء صندوق لتطوير الصناعة الصيدالنية في أفريقيا والتقدم المحرز نحو إنشاء 

 وكالة أفريقية لألدوية؛

ومراقبة مقاومة العقاقير المضادة للمالريا باستدامة المكاسب التي تحققت في مكافحة المالريا  يتعهد .9
والمبيدات الحشرية. ويتعهد أيضًا باالستثمار في تطوير وتنظيم التكنولوجيا القائمة على الجينات 
وكذلك االبتكارات الجديدة األخرى بما في ذلك الجيل القادم من مبيدات الحشرات لرئ بقايا 

شرات الطويلة األمد وفحوصات التشخيص السريع الحشرات والناموسيات المعالجة بمبيدات الح
والمعالجات المركبة القائمة على مادة األرتيميسنين، ويطلب من المفوضية ومنظمة الصحة العالمية 

 ووكالة النيباد دعم هذه المبادرات؛

( المتطابق مع سياسات 8131-8116اإلطار االستراتيجي لبرنامج إيدز ووتش آفريكا ) يجيز .11
رى، ويطلب من المفوضية، وهي تعمل مع الشركاء والدول األعضاء، التعجيل ببدء الصحة األخ

 بتنفيذه؛

، ويطلب من المفوضية 15التزامنا بهدف أبوجا للتمويل المحلي للصحة بنسبة  يعيد تأكيد .11
 بمواصلة انتاج بطاقة األداء األفريقي حول التمويل المحلي للصحة سنويًا من أجل رصد التقدم؛

 

 :يطلب من .18

رئيس المؤتمر فخامة الرئيس ألفا كوندي، التفاعل مع الشركاء المعنيين وخاصة مجموعة   (1
العشرين من أجل دعم تعزيز الموارد البشرية في مجال الصحة في أفريقيا وخاصة مبادرة 

المفوضية، بالتعاون مع برنامج  ويحث( عامل في مجال الصحة المجتمعية 8المليوني )
ي باإليدز ومنظمة الصحة العالمية والشركاء اآلخرين على دعم جهود األمم المتحدة المعن

 البلدان في تنفيذ المبادرة ورفع تقارير سنوية عن التقدم المحرز في هذا الخصوص؛

رئيس برنامج إيدز ووتش آفريكا تقديم تقرير عن التقدم المحرز خالل الدورة العادية  (8
 .8112للمؤتمر في يونيو/يوليو 

- 
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 مقرر
 تقرير فخامة السيد بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندابشأن 

 عن تنفيذ المقرر بشأن اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي 
635 (XXVIII)c.ASSEMBLY/AU/De 

 ASSEMBLY/AU/2 (XXIX) الوثيقة

 

 :إن المؤتمر
ح المؤسسي لالتحاد بالتقرير المرحلي لفخامة السيد بول كاجامي، عن تنفيذ المقرر بشأن اإلصال يرحب

 األفريقي؛

على تنفيذه طبقًا  ويحثبالتقدم المحرز في المضي قدمًا بشأن اإلصالح المؤسسي  يحيط علمًا .1
 للجداول الزمنية والمعالم الرئيسية للتقرير المرحلي؛

برئيس مفوضية االتحاد األفريقي على الخطوات التي اتخذها إلنشاء وحدة تنفيذ اإلصالح يشيد  .8
 ؛الوحدةإلى التعجيل بتفعيل  ويدعو في مكتبه

أن عملية التنفيذ ستشمل المقترحات واالقتراحات التي تقدمها الدول األعضاء يؤكد على  .3
 ؛وتوافق عليها

بالعمل الذي قام به كل من الرئيس بول كاجامي، والرئيس ألفا والرئيس إدريس ديبي في يشيد  .4
 اإلشراف على تنفيذ عملية اإلصالح المؤسسي.
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 ررمق

 اإلدماج الكامل للنيباد في مفوضية االتحاد األفريقيبشأن 
 

 :إن المؤتمر

في  8117وملحقه المعتمد في يناير  Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII)مقرره يستحضر  .1
أديس أبابا، إثيوبيا والذي يؤكد من خالله مجددا ضرورة إدماج النيباد بشكل كامل في 

تنمية االتحاد األفريقي تتولى تنفيذ األولويات في إطار كوكالة لمفوضية االتحاد األفريقي 
 "؛متابعة موحد قائم على النتائج

 ويعرب 8112إلغاء لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد ابتداًء من قمة يناير يقر ر  .8
للجنة على القيادة السياسية والتوجيه االستراتيجي الذي خصت به برامج النيباد  عن تقديره

 ل السنوات الماضية؛خال

من المفوضية، بالتشاور مع وكالة التخطيط والتنسيق للنيباد، اتخاذ التدابير يطلب  .3
الضرورية لضمان اإلدماج الكامل للنيباد في المفوضية ورفع تقرير بهذا الشأن إلى الدورة 

 .8112العادية الثالثين للمؤتمر في يناير 
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 مقرر

  8182-8102فترة بإعالن البشأن االقتراح الخاص 

 "العقد األفريقي للتدريب الفني والمهني والتدريب على تنظيم المشاريع، وتشغيل الشباب"
 ،)بند اقترحته بوركينا فاسو(

 EX.CL/1035 (XXXI) Add.1 الوثيقة

 

 :إن المؤتمر

العقد األفريقي للتدريب الفني  8187-8112باقتراح بوركينا فاسو "إعالن الفترة  يحيط علما .1
 والمهني والتدريب على تنظيم المشاريع، وتشغيل الشباب"؛

العقد األفريقي للتدريب الفني والمهني والتدريب على تنظيم  8187-8112الفترة  يعلن  .8
 المشاريع، وتشغيل الشباب"؛

المفوضية إلى أن تقوم، بالتعاون مع بوركينا فاسو وشركاء االتحاد األفريقي بإعداد  يدعو .3
لعقد وإنشاء منبر حوار قاري حول تنمية المهارات في أفريقيا. ستقدم خطة عمل مفصلة ل

خطة العمل إلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المقبل عن طريق األجهزة 
 المختصة.

- 
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 مقرر
 بشأن قضية الصحراء الغربية

 :إن  المؤتمر

يقي، ويأمل أن تساهم هذه العودة لعودة مملكة المغرب إلى أسرة االتحاد األفر يعرب عن ارتياحه .2
في زيادة قدرات المنظمة في مواجهة التحديات واألزمات المختلفة التي تعاني منها القارة، بما في 
ذلك تعزيز عناصر تسوية لقضية الصحراء الغربية تحظى بقبول كل من االتحاد األفريقي واألمم 

 المتحدة.

تر في اإلقليم والنسحاب قوات الطرفين من مناطق لالنخفاض الملحوظ في التو يعرب عن ارتياحه .1
، إلى جانب عودة عاملي بعثة األمم المتحدة في الصحراء غيرغيراتالمواجهات، ال سيما منطقة 

 الغربية )المينورسو(.

النزاع، وهو فخامة طرفا قبله  مبعوث خاص جديد بقيام األمين العام لألمم المتحدة بتعيينيرحب  .3
 ، رئيس ألمانيا السابق.السيد هورست كوهلر

رئيس االتحاد األفريقي ورئيس المفوضية، على أساس االتفاقية اإلطارية الموقعة بين يدعو  .4
في نيويورك، إلى ضمان تقديم الدعم  1027مايو  21االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في 

دة من أجل التوصل إلى المناسب للمبادرة التي من المنتظر أن يقوم بها األمين العام لألمم المتح
  اتفاق حول حل توافقي ونهائي للنزاع. 

ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي، بالتشاور مع مجلس السلم  من رئيس االتحاد األفريقييطلب  .5
)بما في ذلك التفعيل المحتمل للجنة رؤساء الدول  المناسبةواألمن لالتحاد األفريقي، اتخاذ التدابير 

 فياليوم  الحاضرين ن أجل دعم جهود األمم المتحدة وتشجيع الطرفين(، م2171المقررة في 
 لتعاون بإخالص بغية إنجاح العملية الجديدة.لاالتحاد األفريقي 
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عن التدابير والمبادرات  1021تقديم تقرير في يناير االتحاد األفريقي من رئيس مفوضية يطلب  .6
 بالشراكة مع األمم المتحدة بشأن المسألة.التي سيقوم بها وحده أو مع رئيس االتحاد األفريقي 

 المسألة قيد نظره. إبقاء يقرر .7
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  مقرر

 ،التحاد األفريقيفي مفوضية ا( 8اثنين )عضوين بشأن تعيين 

 /1037EX.CL (XXXI)الوثيقة 

 

 :إن المؤتمر

 بانتخاب مفوض الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا ومفوض الشؤون االقتصادية من يحيط علمًا .1
 قبل المجلس التنفيذي؛

 :أسماؤهمااالتحاد األفريقي المنتخبين والتالية  ضوين في مفوضيةالع يعين .8

 الحقيبة اإلقليم الدولة الجنسنوع  االسم الرقم

 الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا الوسط الكاميرون أنثى انيين أجبور سارمي أنو سارة  .1

 لشؤون االقتصاديةا الوسط مدغشقر ذكر هريسون فيكتور  .8

 .يهنئ المفوضين المنتخبين حديثا .3

- 
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 مقرر
 ( أعضاء في مجلس االتحاد األفريقي 4تعيين أربعة ) بشأن

 ،االستشاري لمكافحة الفساد
 EX.CL/1038 (XXXI)الوثيقة 

 

 إن المؤتمر:

فساد من ( أعضاء في مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة ال4بانتخاب أربعة ) يحيط علما .1
 قبل المجلس التنفيذي؛

التالية أسماؤهم لمجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد  (3الثالثة )األعضاء  يعي ن .8
 لوالية مدتها سنتان:

 اإلقليم البلد الجنسنوع  االسم الرقم

 الشمال الجزائر ذكر ايت شعالن حسين  .1

  موجبونبا كيبونجي سامينو انيماري .8
 روز

 الوسط الكونغو  نثىأ

 الشرق تنزانيا أنثى سجى سابينا .3

أن يتم انتخاب العضو المتبقي خالل الدورة العادية الثانية والثالثين للمجلس التنفيذي فقط من  يقرر .3
بين المترشحات اإلناث من إقليم الشمال طبقا لطرق تنفيذ معايير التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل 

 بموجب المقرر 8116د اإلفريقي المعتمدة من قبل المجلس التنفيذي في يناير الجنسين في االتحا

EX.CL/Dec.907 (XXVIII).. 

- 
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 مقرر

 ،( أعضاء في اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب4تعيين أربعة ) بشأن
 EX.CL/1039 (XXXI)الوثيقة 

 

 :إن المؤتمر

نة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب من قبل ( أعضاء في اللج4بانتخاب أربعة ) يحيط علما .1
 ؛المجلس التنفيذي

( التالية أسماؤهم في اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب لوالية 4األعضاء األربعة ) يعين .8
 ( سنوات:6مدتها ستة )

 الرقم االسم البلد نوع الجنس اإلقليم

 .1 الصايم حاتم تونس ذكر الشمال

 .8 مانويال داي تريسا أنجوال أنثى الجنوب

 .3 أنجوي لومبو ريمي الكونغو الديمقراطية ذكر الوسط

 .4 ساحلي فاضل مايا الجزائر أنثى الشمال

- 
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 مقرر
 تاريخ ومكان انعقادبشأن 

 الدورة العادية الثالثين لمؤتمر االتحاد األفريقي
 

 إن المؤتمر:

التي ستنعقد في أديس أبابا، إثيوبيا، لمؤتمر االتحاد  الثالثينتواريخ الدورة العادية كون تأن  يقرر .1
النحو ستكون على كسب المعركة ضد الفساد: مسار مستدام للتحول في افريقيا"، تحت موضوع 

 التالي:

 ؛8112يناير  83 – 88للجنة الممثلين الدائمين: ( 35) والثالثونالخامسة الدورة العادية  (1

 ؛8112يناير  86-85للمجلس التنفيذي:  (38) والثالثونثانية الالدورة العادية  (8

 .8112يناير  89 – 82لمؤتمر االتحاد: ( 31) الثالثونالدورة العادية  (3

لمؤتمر  الثالثينمن المفوضية اتخاذ جميع التدابير الالزمة من أجل تنظيم الدورة العادية  يطلب .8
الدائمين وفق التواريخ المذكورة االتحاد واالجتماعات التحضيرية للمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين 

 أعاله.
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 مقرر
 بشأن تاريخ ومكان انعقاد 

 لثالثين لمؤتمر االتحاد األفريقيالدورة العادية الحادية وا
 )اقتراح من جمهورية موريتانيا اإلسالمية(

 

 إن المؤتمر:

، نواكشوط قد فيستعتي لمؤتمر االتحاد الالحادية والثالثين تواريخ الدورة العادية تكون بأن  يقرر .1
 موريتانيا، على النحو التالي:

 ؛8112يونيو  86 – 85للجنة الممثلين الدائمين:  (36) الدورة العادية السادسة والثالثون (1

 ؛8112يونيو  89 – 82للمجلس التنفيذي: ( 33) والثالثون لثةالثاالدورة العادية  (8

 .8112يوليو  8 – 1اد: لمؤتمر االتح (31) الحادية والثالثونالدورة العادية  (3

 الحادية والثالثينمن المفوضية اتخاذ جميع التدابير الالزمة من أجل تنظيم الدورة العادية  يطلب .8
لمؤتمر االتحاد واالجتماعات التحضيرية للمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين وفق التواريخ 

 المذكورة أعاله.
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 ، أديس أبابا7102يوليو  4-3الدورة العادية التاسعة والعشرون لمؤتمر االتحاد، 
 

 

 مقرر
 ،فريقيابشأن إنهاء زواج األطفال في أ

 Assembly/AU/10(XXIX) الوثيقة

 

 إن المؤتمر:
مع التقدير بالتقرير المرحلي والتوصيات بشأن الموقف األفريقي الموحد حول إنهاء  يحيط علما .1

ار شاجوا لونجو، رئيس جمهورية زامبيا، جزواج األطفال في أفريقيا الذي قدمه فخامة السيد إد
 ؛ألطفال في أفريقياإنهاء زواج الموضوع القاري والقائد 

االتحاد األفريقي إلنهاء زواج حملة بجميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي التي أطلقت يشيد  .2
 ؛األطفال في بلدانها، ويحث الدول التي لم تفعل ذلك بعد على القيام به

إدراج وات، الفتيالمتعلقة بتمكين على التنفيذ الكامل للصكوك القانونية  جميع الدول األعضاء يحث .3
ت كافية من التنمية الوطنية وتخصيص اعتماداخطط  األنشطة والبرامج المتعلقة بالفتيات في

 ؛الميزانية لهذا الغرض

بغض  الثانويالدول االعضاء على االلتزام بإبقاء البنات في المدارس حتى بلوغ المستوى يحث  .4
 لتنمية االقتصادية؛النظر عن وضعهن إدراكًا لما يمكن أن تساهم به البنات في ا

الدول األعضاء التي لم تحدد بعد الحد األدنى لسن الزواج على أن تفعل ذلك تماشيا  أيضًا يحث .5
تتخذ مع الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، وبروتوكول مابوتو بشأن حقوق المرأة وأن 

تسجيلها وفقًا للقوانين تدابير وطنية تشريعية مناسبة لضمان تسجيل جميع حاالت الزواج كتابة و
 الوطنية بغية االعتراف بها قانونيًا؛

االختطاف والزواج القسري للفتيات في أوضاع النزاع، ويلتزم بمقاضاة مرتكبي هذه  يدين بشدة .6
 ؛الرذائل

حملة إنهاء زواج األطفال في أفريقيا أن يبقي المسألة قيد البحث بشكل نشط قائد من فخامة  يطلب .7
رحليا عنها خالل الدورة العادية الحادية والثالثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات ويقدم تقريرا م

 .2112في يوليو 
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 مقرر 
 ،بشأن تنفيذ موضوع السنة

 Assembly/AU/3(XXIX(لوثيقةا

 :إن المؤتمر

 "تسخير العائد الديموغرافي من خالل االستثمار في الشباب"؛وهو : 8117بموضوع عام  يرحب .1

بما ابداه من التزام لشباب  8117سنةموضوع مة الرئيس ادريس ديبي اتنو كقائد بفخايشيد  .8
 ؛أفريقيا

  1إلى  ويوني 89في الفترة من  ،نتدى الشباب األفريقي في نجامينا، تشادبالتنظيم الناجح لميرحب  .3
 ؛8117 ويولي

 ؛منتدى المذكورعلى الشباب األفريقي لمشاركته النشطة في المنتدى ويوافق على توصيات ال يثني .4

 من المفوضية ضمان تنفيذها.  ويطلببتوصيات المنتدى  يحيط علما .5

 ؛8117لقائد موضوع سنة بالتقرير المرحلي  يحيط علما كذلك .6

  8117بالتقرير المرحلي للمفوضية عن تنفيذ موضوع سنة يحيط علمًا كذلك  .7

 بذلك؛ أن تقومعلى األفريقي التي لم تصدق بعد على ميثاق الشباب الدول األعضاء يحث  .2

 ما؛لهمة لزمذكرة التفاهم المشتركة المالتعجيل بتنفيذ واتحاد الشباب األفريقي من المفوضية  يطلب .9

من الدول  يطلب في بلدانها، 8117سنة على الدول األعضاء إلطالقها بنجاح موضوع  يثني .11
 التي لم تقم بذلك بعد أن تفعل ذلك؛

والتعليم غير  والمهني الفنيالفني ع الرائدة المتعلقة بالتدريب بتنفيذ المفوضية للمشاري يحيط علما .11
 الرسمي في إطار تنفيذ االستراتيجيات القارية؛

" وتوظيف الشباب  ،"العقد األفريقي للتدريب الفني والمهني 8187-8112بإعالن الفترة  يرحب .18
 الشباب األفريقية؛صندوق وإنشاء 

وتنفيذ الخطط  ،لشباب األفريقيوتمكين اقيادة لالكافية ل الدول األعضاء إلى توفير الموارد يدعو .13
 الوطنية لتنمية الشباب.
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إلى متابعة استنتاجات منتدى الشباب األفريقي المنعقد في  8117قائد موضوع سنة  يدعو .14
 انجامينا.

 إضفاء الصبغة المؤسسية على منتدى الشباب األفريقي. يقرر .15
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 مقرر 
 ،لشبابل األفريقي الصندوق بشأن إنشاء

  Assembly/AU/3(XXIX)الوثيقة 

 

 :إن المؤتمر

 8116 يوليو الصادر في EX.CL/Dec.921(XXIX)وعمال بالمقرر  8117 عام موضوع في إطار تنفيذ

 الصندوق األفريقي للشباب؛ إنشاء على يوافق .1

 االصندوق وفق جميع األدوات الخاصة بإدارة 8112 يناير قمة إلى تقدم أن المفوضية من يطلب  .8
 ؛(8112 يوليو) الشباب عن األفريقيين المسؤولين الوزراء التي أجراها مؤتمر الجدوى لدراسة

 لمفوضية االتحاد البرنامجية الميزانية من %1 عن يقل ال مبلغ ، في غضون ذلك، بتخصيصيأذن .3
 .للشباب األفريقي للصندوق األفريقي

 .الصندوق األفريقي للشباب في دعم األفريقي االتحاد شركاء جميع إشراك المفوضية من يطلب  .4
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 ، أديس أبابا7102يوليو  4-3الدورة العادية التاسعة والعشرون لمؤتمر االتحاد، 
 

 مقرر 
 تقارير القادة من رؤساء الدول والحكوماتبشأن 

 
 :إن المؤتمر

بفخامة البروفسور الفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا ورئيس االتحاد، لتعيين القادة من  يشيد .1
 رؤساء الدول والحكومات لمناصرة القضايا االستراتيجية القارية والدعوة لها؛

كذلك بالقادة لجهودهم الحثيثة ومساهماتهم التي ال تقدر بثمن في النهوض باألولويات القارية يشيد  .8
 ، وهم بالتحديد:8163في إطار األجندة 

فخامة السيد ساسو نغوسو، رئيس جمهورية الكونغو، القائد ورئيس اللجنة الرفيعة  (1)
 المستوى المعنية بليبيا

جنوب أفريقيا وقائد التعاون بين االتحاد األفريقي فخامة السيد زوما، رئيس جمهورية  (8)
 واألمم المتحدة

 فخامكة السيد كاجوتا موسفيني، رئيس جمهورية أوغندا وقائد التكامل االقتصادي للقارة (3)

 فخامة السيد إدغار لونجو، رئيس جمهورية زامبيا وقائد مكافحة الزواج المبكر للفتيات (4)

ورية النيجر وقائد مسائل منطقة التجارة الحرة فخامة السيد محمدو اسوفو، رئيس جمه (5)
 القارية

 8117فخامة السيد إدريس دبي اتنو، رئيس جمهورية تشاد وقائد موضوع سنة  (6)

فخامة السيد هيالمريام ديسالينج، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية،  (7)
 اعيةوقائد عملية تنفيذ البرنامج األفريقي الشامل للتنمية الزر

فخامة السيد فوري اسوزيمنا جناسينجابي، رئيس جمهورية توجو، وقائد السلم واألمن  (2)
 البحري والتنمية في أفريقيا
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فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقائد  (9)
 أفريقياملف المشكلة الشائكة لمكافحة اإلرهاب والتطرف المتسمين بالغنف في 

 ، ملك المغرب، قائد المسائل المتعلقة بالهجرةالسادسجاللة محمد  (11)

فخامة السيد االساني دراماني اواتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وقائد عملية متابعة  (11)
 لالتحاد األفريقي 8163تنفيذ األجندة 

بمسائل الجنسين فخامة السيد نانا أكوفو ادو، رئيس جمهورية غانا، وقائد المسائل المتعلقة  (18)
 والتنمية في أفريقيا

فخامة السيد ايرنست باي كوروما، رئيس جمهورية سيراليون، قائد لجنة العشرة المعنية  (13)
 بإصالح مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

فخامة السيد بوول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، وقائد اإلصالح المؤسسي لالتحاد  (14)
 األفريقي

نجو اونديمبا، رئيس جمهورية الجابون، ورئيس لجنة رؤساء دول فخامة السيد علي بو (15)
 وحكومات االتحاد األفريقي المعنية بتغير المناخ

 بالقادة الذين قدموا التقارير المرحلية وهم: يشيد .3

فخامة السيد بوول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، وقائد اإلصالح المؤسسي لالتحاد  (1
 األفريقي

وفو، رئيس جمهورية النيجر وقائد مسائل منطقة التجارة الحرة فخامة السيد محمدو اس (8
 القارية

فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقائد  (3
 ملف المشكلة الشائكة لمكافحة اإلرهاب والتطرف المتسمين بالغنف في أفريقيا

جمهورية الكونغو، القائد ورئيس اللجنة الرفيعة فخامة السيد دينيس ساسو نغوسو، رئيس  (4
 المستوى المعنية بليبيا
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فخامة السيد ايرنست باي كوروما، رئيس جمهورية سيراليون، قائد لجنة العشرة المعنية  (5
 بإصالح مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

 ر للفتياتفخامة السيد إدغار لونجو، رئيس جمهورية زامبيا وقائد مكافحة الزواج المبك (6

الوثيق مع القادة لتقديم الدعم الالزم بغية إنجاز بالتعاون المفوضية مواصلة العمل  يطلب من .4
 مهامهم على نحو فعال؛

ف يكل  القادة على مواصلة العمل الهام في مناصرة تنفيذ المقررات المتصلة بمهام كل منهم ويشجع  .5
 المفوضية برفع تقرير إلى المؤتمر.

 ـ
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 ، أديس أبابا7102يوليو  4-3الدورة العادية التاسعة والعشرون لمؤتمر االتحاد، 
 

 مقرر  
 تعيين األعضاء الجدد في هيئة الحكماء بشأن

 

 إن المؤتمر:

من البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي التي  11بأحكام المادة  ريذك .1
الذي اعتمده المؤتمر في  Assembly/AU/Dec.543(XXIII)تتناول هيئة الحكماء، وكذلك المقرر 

 ؛8114 والمنعقدة في مالبو في يونيدورته العادية الثالثة والعشرين 

بانتهاء والية األعضاء الحاليين في هيئة الحكماء )األخضر اإلبراهيمي من الجزائر،  يحيط علما .8
والدكتور سبيسيوزا وانديرا، من أوغندا، والسيدة لويزا ديوجو من موزامبيق، والسيدة ألبينا أسيس 

 يهم لتفانيهم في االضطالع بواليتهم؛من أنجوال والسيد آدم كودجو من توجو( ويثني عل

الدور الحاسم الذي تضطلع به هيئة الحكماء في الجهود الشاملة لالتحاد األفريقي في  يعيد تأكيد .3
 مجال منع النزاعات، تمشيا مع األحكام ذات الصلة من بروتوكول مجلس السلم واألمن؛

، على التوصيات التي قدمها ( من بروتوكول مجلس السلم واألمن8) 11، وفقا للمادة يصادق .4
المؤتمر تعيين  يقرررئيس المفوضية بشأن تعيين األعضاء الجدد في هيئة الحكماء. وبالتالي، 

 يئة الحكماء لمدة ثالث سنوات:هالشخصيات التالية كأعضاء في 

سبيسيوزا وانديرا كازيبوي من أوغندا، وهو حاليا أحد  ةبالنسبة إلقليم شرق أفريقيا، الدكتور (1
. وكانت الدكتورة وانديرا نائبا لرئيس 8114ة الحكماء لالتحاد األفريقي منذ يونيو ئعضاء هيأ

 جمهورية أوغندا؛
بالنسبة إلقليم شمال أفريقيا، السيد عمرو موسى، من مصر، وكان األمين العام لجامعة الدول  (8

 ؛8111إلى  8111العربية ووزير الخارجية المصرية في الفترة من 

 84قليم غرب أفريقيا، السيدة إلين جونسون سيرليف، من ليبريا، وهي الرئيسة ال بالنسبة إل (3
. وقد حصلت الدكتورة 8112يناير  وستنتهي فترة واليتها الحالية في والحالية لليبيريا.
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مع ليما جبوي من ليبيريا وتوكل كرمان من  8111سيرليف على جائزة نوبل للسالم لعام 
 اليمن؛

الجابون وهي الوزيرة السابقة ، من أونرين أنزت بيتغيسط أفريقيا، السيدة بالنسبة إلقليم و (4
 حقوق اإلنسان وخاصة حقوق المرأة؛ ناشطة بشأن للشؤون االجتماعية وكانت لمدة طويلة 

بالنسبة إلقليم الجنوب األفريقي، السيد هفيكيبوني بوهامبا، من ناميبيا، وهو الرئيس السابق  (5
 .8115إلى  8115لفترة من لجمهورية ناميبيا في ا

أن يصبح أعضاء هيئة الحكماء المنتهية واليتهم أعضاء في مجموعة أصدقاء الهيئة،  يقرر كذلك .5
 وتقرير رئيس المفوضية ذي الصلة؛ Assembly/AU/Dec.310(XV)تمشيا مع مقرره 

من  ن يكفل تقديم كل الدعم الالزم إلى هيئة الحكماء لتمكينهاأمن رئيس المفوضية  يطلب .6
 االضطالع بواليتها بالكامل، وال سيما من خالل المشاركة الوقائية االستباقية؛

تعزيز الدور الوقائي الذي تضطلع به هيئة الحكماء من خالل حثها على التعجيل  يقرر أيضا .7
 بإنشاء بنية أساسية للسلم الوطني، بما في ذلك من خالل تسخير جهود اآلليات الوطنية؛

 

 بكة األفريقية للمرأة الوسيطة" باعتبارها جهازا فرعيا تابعا لهيئة الحكماء؛تفعيل "الش يقرر .2

 من المفوضية اتخاذ الخطوات الالزمة لتعزيز الموارد البشرية ألمانة هيئة الحكماء.يطلب  .9
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 مقرر
  8102الرئيس القادم لالتحاد األفريقي لسنة  بشأن تعيين

 

 إن المؤتمر:

ضمان االستمرارية والتنفيذ بشأن  Assembly/AU/Dec.635(XXVIII) المؤتمر بمقرر ريذك .2
الفعال لمقررات المؤتمر يتم إقرار ترتيب ثالثي بين الرئيس الخارج والرئيس الحالي والرئيس 

 ؛وفي هذا الصدد يتم اختيار الرئيس القادم قبل سنة .دم لالتحاد األفريقيالقا
 1021قي ومع األخذ في الحسبان أن سنة بمبدأ التناوب في رئاسة االتحاد األفرييذكر أيضا  .1

 تمثل دور إقليم شرق أفريقيا؛
بنتائج المشاورات التي أجراها إقليم شرق أفريقيا كما قدمتها جمهورية جيبوتي يحيط علمًا  .3

 عميدة األخير؛
 جمهورية رواندا.  يه 1021التحاد األفريقي لسنة القادم لرئيس الأن يكون يقرر  .4

 ـ
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  إعالن

 8102لعام  األفريقي االتحادع موضو حول
 ،الستثمار في الشباب"ا اللمن خالديموغرافي  العائدتسخير " وهو 

 Assembly/AU/3(XXIX) الوثيقة

 

العادية التاسعة والعشرين  نافي دورتالمجتمعون رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي،  نحن،
من الديموغرافي  العائدتسخير  "حول  8117ام ثيوبيا، في أعقاب مناقشتنا لموضوع عأفي أديس أبابا، 

 الستثمار في الشباب"؛ا اللخ

ر يتسخسنة " 8117الذي أعلن عام  Assembly/AU/Dec.601(XXVI)المؤتمر  مقررإلى  شيرنإذ 
المعالم محددة إلى وضع خارطة طريق من خالل االستثمار في الشباب"، ودعا الديموغرافي  العائد

 غرافي؛وتسخير العائد الديمنحو االقتصادية اإلقليمية الدول األعضاء والمجموعات  والنواتج التي ستوجه

 :إلى إذ نشير كذلكو

بشأن اعتماد ميثاق في بانجول،  8116الصادر في يوليو  Assembly/AU/Dec 121 (VII)المقرر  -
 .الشباب األفريقي

الدورة الثانية خالل  ،في أديس أبابا 8119الصادر في يناير  EX.CL/Dec 468(XIV)المقرر  -
 .الشبابولين عن ؤراء األفريقيين المسلوزل

طة ارالي بشأن اعتماد خجفي كي 8116الصادر في يوليو   EX.CL/Dec 921(XXIX)المقرر -
 .8117الطريق لموضوع عام 

ستعتمد  8163أجندة بأن قدرتنا على تحقيق "أفريقيا التي نريدها" على النحو المتوخى في وإذ نقر 
 في شباب أفريقيا الذين يشكلون أغلبية سكان القارة؛ استثماراتناعلى 

 العائدلخارطة طريق االتحاد األفريقي بشأن تسخير "بأن الركائز االستراتيجية  كذلكنقر إذ 
التعليم وتنمية المهارات؛ والعمالة وريادة األعمال، في مجال  "من خالل االستثمار في الشبابالديموغرافي 
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الفرعية اإلقليمية ووالحقوق والحكم، كلها تقع في صلب أطر التنمية الوطنية  ،فاهية؛ والشبابوالصحة والر
 والقارية، ويجب التعجيل باتخاذ إجراءات لتحقيق هذه األهداف؛

، وأن 8117يجب أن يتجاوز عام الديموغرافي  تسخير العائدفي بأن نجاح جهود أفريقيا  نقرإذ و
وخطة  8163 أجندةفيه جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، من أجل تحقيق العمل المنهجي الذي يشارك 

 أمر بالغ األهمية لتحقيق هذه الغاية؛  2030التنمية المستدامة لعام

بالتقدم المحرز حتى اآلن في العديد من البلدان األفريقية في تنفيذ الجوانب الرئيسية  رحبنإذ و
، مع مالحظة الحاجة إلى مزيد من العمل غرافيود الديمالعائلخارطة طريق االتحاد األفريقي بشأن 

 والتنفيذ على جميع الجبهات؛

فضال  ،التنمية في أفريقياأجندة غرافية في وللديناميات الديم جوهريةاألهمية ال االعتبارضع في نإذ و
اإلسراع  عن الدور الهام لضمان الوصول الطوعي إلى تنظيم األسرة والصحة الجنسية واإلنجابية من أجل

 ؛المجاالتكفالة التمويل الكافي في هذه والحاجة الملحة إلى في العديد من بلداننا الديموغرافي  بالتحول

 

 :هذا، فإننا بموجب

؛ بما في ذلك غرافيوالعائد الديممفوضية االتحاد األفريقي إلى تعزيز آليات تنسيق توزيع ندعو  .1
لة وضع إطار للمساءلة لتتبع التقدم المحرز داخل ومواص. القطريةالفنية ليات اآلأطر األمانة و

 .االتحاد األفريقي والدول األعضاء
جميع الدول األعضاء إلى مضاعفة الجهود من أجل التنفيذ الكامل لخارطة طريق  ندعو كذلك .8

وما بعده، بما في ذلك عمليات  8117في عام الديموغرافي  العائداالتحاد األفريقي بشأن تسخير 
 خرائطوإعداد ، غرافيوالعائد الديمبيانات عن ووضع اللدان ذات االلتزامات الواضحة، إطالق الب

مع مراعاة الحاجة إلى آلية مؤسسية لتنسيق  ،الوطنية التنمية خطط توجه بلد بكل خاصة طريق
 األنشطة في إطار خارطة الطريق؛

 العائديق توزيع تنفيذ خارطة طر مجال بتقديم تقرير سنوي عن التقدم المحرز في نلتزم .3
تسهيل  ،بدعم من الشركاء ،مفوضية االتحاد األفريقي منطلب ، ونلالتحاد األفريقيالديموغرافي 

 إعداد التقارير السنوية؛
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عكس يلالديموغرافي  العائدإلى تأييد وضع األطر وتحديد معالم مفوضية االتحاد األفريقي  ندعو  .4
من أعلى مستويات رؤساء  األفريقيينفهوم من قبل لبناء ملكية هذا الم وذلك الواقع األفريقي،

 .الدول والحكومات والوزراء والبرلمانيين وصانعي السياسات والشباب
  نرحب: .5

 .ق الشباب األفريقيوشاء صندبإن (1

والمهني وريادة األعمال الفني "العقد األفريقي للتدريب  8187-8112إعالن الفترة  (8
 .وتوظيف الشباب

الدعم الدولي لجهود أفريقيا  حشدإلى ئيس المفوضية وقائد الموضوع ور االتحادرئيس  ندعو .6
للجمعية العامة خاصة من خالل الدعوة إلى عقد دورة الديموغرافي  الرامية إلى تسخير العائد

 غرافي؛ولألمم المتحدة وإقامة شراكة عالمية بشأن العائد الديم
وقائد ، فا كوندي، رئيس جمهورية غينياسور أليالبروف فخامةلرئيس االتحاد،  نعرب عن تقديرنا .7

ا مقيادتهلديبي إيتنو، رئيس جمهورية تشاد فخامة إدريس و، 8117موضوع االتحاد األفريقي لعام 
وإلى الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة الذين  ،ا تجاه االحتفال بهذا الموضوعموالتزامه

عم لجهود القارة الرامية إلى تسخير العائد حكومات في تقديم الدالدول والعوة رؤساء بوا مع دوتجا
 .غرافيوالديم
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 إعالن

 ،الوضع في فلسطين والشرق األوسط حول
 EX.CL/1019 (XXXI)الوثيقة 

 

 والعشرينالتاسعة رؤساء دول وحكومات االتحاداألفريقي، المجتمعين في الدورة العادية  نحن
 ؛ 8117 يوليو 4و 3 يوميثيوبيا، إ، باباأديس ألمؤتمر االتحاد األفريقي في 

ت ابالتقرير عن الوضع في الشرق األوسط وفلسطين ونشير إلى جميع مقرر نحيط علماإذ 
 االتحاد األفريقي حول الوضع في فلسطين من أجل تحقيق السلم واألمن/منظمة الوحدة األفريقية وقرارات

 ؛الدائمين في الشرق األوسط

ضد االحتالل االسرائيلي العادل الفلسطيني في كفاحه من جديد دعمنا الكامل للشعب  نؤكدوإذ 
تعيش التي مستقلة الالستعادة حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطين الرئيس محمود عباس تحت قيادة 

 إسرائيل؛بسالم جنبا إلى جنب مع دولة 

بادئ ي وفقا لمرغبتنا في إيجاد حل سلمي للصراع العربي اإلسرائيل أيضًا نؤكد من جديدوإذ 
 وجميع القرارات ذات الصلة؛ القوانين الدولي

لمبدأ تطبيقًا وعاصمتها القدس الشرقية  1967يونيو حدود في دولة فلسطينية  إقامةلى إ وإذ ندعو
 ؛نيالجئين الفلسطينيلبشأن عودة ا 194مم المتحدة رقم قرار األوحل الدولتين، 

للتوصل إلى سالم عادل وشامل ودائم في  دعوتنا الستئناف المفاوضات بين الجانبين نجددوإذ 
 ؛جدول زمني محدد وفقحل دائم اليجاد ونعرب عن دعمنا لكل المبادرات الهادفة الشرق األوسط. 

مساعي االتحاد لتحقيق السالم  ثبات موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية واستمرارعلى  نؤكدوإذ 
  ؛الشامل والعادل للشعب الفلسطيني

بذل الجهود من أجل تحقيق هذا المسعى في عالقاتها الدولية، وفقًا ع الدول االعضاء جمي وإذ نناشد
السامية القائم عليها االتحاد االفريقي والتي للمقررات السابقة ذات الصلة، مع األخذ في االعتبار لألسس 
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تعاون لدول ي أوأن  ،محتلةنعتبر ان اسرائيل هي دولة ، في مقدمتها حرية الشعوب في تقرير مصيرها
 ؛يكون على حساب الدعم اإلفريقي للقضية الفلسطينية ن الأينبغي  هذه الدولةالقارة مع 

ومرتفعات أن كل المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية  نؤكد مجددًاوإذ 
ضع والووندين السياسات األسرائيلية الهادفة الى تغير معالم االرض ، غير شرعيةهي الجوالن 

حملة التهويد كذلك القدس الشرقية ومحيط وفرض سياسة االمر الواقع، خاصة في الديموغرافي لفلسطين 
كما ندين سياسة مصادرة  التي تستهدف تغيير كل المعالم اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة،
 ؛ماعياألراضي وهدم المنازل، والتهجير القسري للمدنيين، وجميع تدابير العقاب الج

العتقال أيضًا االممارسات اإلسرائيلية ضد األسرى والمعتقلين الفلسطينيين ونرفض  واذ نشجب
على المعتقلين، خاصةاألطفال والنساء وعمليات التعذيب المفروضة اإلداري، وندين اإلجراءات التعسفية 

لقوانين واألعراف منها ا، والتي تحرمهم من الحد االدنى للحقوق التي تضمنهم، في السجون اإلسرائيلية
الدولية لحقوق االنسان بما في ذلك اتفاقية جنيف حول حقوق النساء واألطفال. لذلك فإننا ندعو الحكومة 

 ؛اإلسرائيلية إلى إطالق سراح جميع األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية دون قيد أو شرط

التصعيد والتوتر من قبل حكومة لسطينية، واستمرار االحتالل االسرائيلي لالراضي الف إذ ندينو
التي يجري تنفيذها في األراضي الفلسطينية بدون محاكمة سياسة اإلعدام كذلك و . إسرائيل ومستوطنيها

  ؛حماية المدنيين خالل الحربحول جنيف الرابعة  ةالتفاقيوالتي تشكل انتهاكًا  المحتلة ضد المدنيين العزل

لة آعزل من لشعب الفلسطيني األللحماية ا توفيرفي  همسؤولياتتحمل إلى مجلس األمن  ندعوإذ و
 ؛واالتفاقيات والمعاهدات الدوليةللقوانين  ًابطش االحتالل تطبيق

 :نعلن بموجبه ما يلي

العربي وبلدان العالم العمل على إيحاد حل للنزاع  األفريقياالتحاد في من الدول األعضاء  نطلب .1
 . والمبادرة العربية للسالم، ذات الصلةاألمم المتحدة رات اإلسرائيلي على أساس قرا

الحل النهائي القائم على حل الدولتين، تقويض االمتناع عن اي إجراء من شأنه جميع الدول  نناشد .8
لدى إسرائيل الى مدينة القدس، المعتمدة البعثات الدبلوماسية  وخصوصًا نقل السفارات أو

  .لةة محتيأراضي فلسطين باعتبارها
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 وإطالقالمجتع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف جميع األنشطة االستيطانية  ندعو .3
األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية ودعم جهود الفلسطينيين لالنضمام إلى جميع سراح 

 الوكاالت الدولية والى االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية.

إلى من قبل االحتالل اإلسرائيلي، وندعو المجتمع الدولي  مقامةالالمستوطنات  نرفض وندين .4
 8334رقم ، تطبيقًا لقرار مجلس االمن وقف التوسع االستيطاني فورالعلى إسرائيل الضغط 

عقبة حقيقية امام تحقيق السالم وحل النزاع ونعتبر االستيطان ،  84/18/8116الصادر بتاريخ 
اإللتزام التام إلى وندعو كافة الدول االعضاء  .لدولتيناالسرائيلي على أساس حل االعربي 

تقديم أي مساعدة إلسرائيل واالمتناع عن  8334من قرار مجلس االمن رقم  5باحكام الفقرة 
 .االستيطانيةاألنشطة تستخدم خصيصا في 

على قطاع غزة، مما أدى إلى تدهور من قبل اسرائيل الحصار البري والبحري المفروض  نرفض .5
 .فورًاونطلب رفع جميع القيود المفروضة على قطاع غزة  ،ضع االقتصادي واإلنساني فيهالو

مسؤولياته بشأن حفظ السلم واألمن الدوليين لألمم المتحدة ضرورة ان يتحمل مجلس األمن نكرر  .6
 ىواتخاذ الخطوات الالزمة لحل النزاع العربي اإلسرائيلي بكافة جوانبه من أجل التوصل إل

 1967ل وشامل ودائم في المنطقة على أساس مبدأ حل الدولتين، وفقا لحدود عامسالم عاد
  .في هذا الصدد ،والمقررات السابقة للمجلسلقانون الدولي لحكام ذات الصلة لأل اوتطبيق

من الدول األعضاء في االتحاد االفريقي مقاطعة البضائع والسلع التي يتم إنتاجها  نطلب  .7
ت االستعمارية المقامة في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وتصديرها من المستوطنا

 الشرقية.

في المنعقد في فرنسا  المؤتمر الدولي للسالم بمشاركة االمم المتحدة،نتائج ونؤيد  نشيد .2
ساس حل أاالسرائيلي الفلسطيني على النزاع طالق مفاوضات جادة لحل إبهدف  15/11/8117

راضي ألإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على افي حق الشعب الفلسطيني بما يضمن  الدولتين،
 ذات الصلة. األمم المتحدة ، طبقا لقرارات 1967المحتلة عام 

لمبادرات ا أمامومماطلته الجانب اإلسرائيلي من المستمرة ضوء االستجابة السلبية على أنه  نكرر .9
ضات السالم وإنهاء سياسة االحتالل واالستيطان اإلقليمية والدولية الرامية إلى استئناف مفاو
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دعمًا لعملية  الموحد األفريقي الموقفبالتزامنا القوي ب نتمسكسالم عادل ودائم،  إحاللكذلك و
 ؛المتتالية األفريقية مقمالوإعالنات  مقرراتالسالم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تمشيا مع 

رفض ينما نهائي للصراع على أساس مبدا حل الدولتين، بللحل النالفلسطينيين في رؤيتهم  نساند  .11
 .بإسرائيل كدولة يهودية االعترافو، ةة والمنقوصة لدولة مؤقتئزجالحلول الم

 86الحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس القديمة الصادر في بشأن بقرار اليونسكو  نرحب .11
 . بالتنفيذ الكامل للقرارااللتزام اصحاب المصلحة الى جميع وندعو  8116اكتوبر 

أن السالم العادل والشامل والدائم في الشرق األوسط يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من  نكرر .18
بما في ذلك مرتفعات الجوالن  ،1967 يونيوحدود االراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى 

 محتلة في جنوب لبنان.ال تزال السورية واالراضي التي 

 ـ
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 إعالن
 ،ول التعجيل بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية في أفريقياح

 /1026EX.CL(XXXI)الوثيقة 
 

رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في الدورة العادية التاسعة والعشرين لمؤتمر االتحاد  نحن
 ؛8117يوليو  4و 3يومي أديس أبابا، إثيوبيا في األفريقي، 

حداث الصحة العامة واألوبئة المتكررة في قارتنا وتأثيرها إزاء تزايد أ إذ يساورنا القلق الشديد
 االجتماعي واالقتصادي الهائل، فضال عن عدم كفاية تنفيذ اللوائح الصحية الدولية؛

التقدم المحرز حتى اآلن في تحسين األمن الصحي ألفريقيا بوجه عام، وفي مكافحة  إذ نالحظو
الجهود الجارية للتصدي للحمى الصفراء وزيكا وكذلك ص تفشي فيروس إيبوال في غرب أفريقيا بوجه خا

 الكوليرا وغيرها من األمراض؛وونيا جوتشيكون

الجهود التي تبذلها المراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها في مجال مراقبة  إذ ندركو
عن دورها الهام في  األمراض والكشف عنها واالستجابة لها بما في ذلك التأهب لحاالت الطوارئ، فضال

 زيادة تعزيز اللوائح الصحية الدولية في قارتنا؛

منظمة الصحة العالمية وغيرهما من المفوضية والدور الهام الذي تضطلع به  أيضاندرك إذ و
 أصحاب المصلحة في تحسين األمن الصحي في أفريقيا؛

مواطنيها من انعدام األمن أن جزءا رئيسيا من الواجب األساسي للحكومات هو حماية ب نعترفإذ و
للوائح همية تلبية القدرات األساسية ومع األخذ في االعتبار ألالصحي، والمخاطر، وحاالت الطوارئ، 

 ؛الصحية الدولية في الوقاية من تفشي األمراض والتأهب لها واالستجابة لها

 :يلي نلتزم بما. 1

توفر مع الوطنية واإلقليمية والمحلية  التعجيل بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية على المستويات (1
 خارطة طريق وآليات رصد واضحة؛

 وضع آليات متعددة القطاعات للتعجيل بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية؛ (8
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 .تعبئة الموارد الالزمة لتنفيذ خرائط الطريق لتسريع تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (3

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية فريقيا من المفوضية، ومركز مكافحة األمراض في أ نطلب. 8
 : يما يليوأصحاب المصلحة اآلخرين القيام 

 توفير الدعم الفني الضروري للدول األعضاء من أجل التعجيل بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية. (1

رصد عملية تنفيذ اللوائح الصحية الدولية واإلبالغ عنها في إطار التعاون بين منظمة الصحة  (8
مركز مكافحة األمراض في أفريقيا بغية تحسين األمن وتفعيل إنشاء حول مفوضية المية والعال

 الصحي في أفريقيا.

 .خالل درة يناير العادية عن تنفيذ اللوائح الصحية الدوليةإلى المؤتمر تقديم تقرير كل سنتين  (3
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 إعالن الجزائر
 خير العائد الديموغرافيمن أجل تس االجتماعيعمالة والضمان االستثمار في الحول 

 

تحاد األفريقي المجتمعين في الدورة العادية التاسعة والعشرين رؤساء دول وحكومات االنحن 
 ؛1027يوليو  4و 3لمؤتمر االتحاد، في أديس أبابا، إثيوبيا، يومي 

عن بالغ تقديرنا لفخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية  نعربإذ 
يموقراطية الشعبية لرعاية هذا الحدث إيمانا منه بالتعاون األفريقي األفريقي واللتزامه والتزام الحكومة الد

الجزائرية منذ استقاللها بازدهار أفريقيا. وهو الذي قال إن "استقرار الجزائر هو استقرار أفريقيا، ازدهار 
 الجزائر هو ازدهار أفريقيا".

بشأن إعالن  1026يناير الصادر في Assembly/AU/Dec.601(XXVI) المؤتمر  مقررنذكر إذ و
 الديموغرافي من خالل االستثمار في الشباب"؛ العائد لتسخيرعاما " 1027

تلقائي وأن المنفعة يمكن أن تنشأ عندما يكون ال يتحقق بشكل الديموغرافي  أن العائد دركنوإذ 
بفعالية في صحتهم وتمكينهم  هذا البلد ستثمريكبير نسبيا من السكان في سن العمل و عددلدى بلد ما 

ومشاركة القطاع  التدخل الحكوميهم من خالل ل فرص عملتوفير وتعليمهم وحمايتهم االجتماعية و
 الخاص؛

 2.3وقدرها  القوة العاملة في أفريقياالمتوقعة في في المائة من الزيادة  46أن نحو الحظ نوإذ  
عاما،  34و  25بين  ما الشباب الذين تتراوح أعمارهم سيخص  1063-1025 خالل الفترة مليار نسمة

 ؛ويامليون سن 21.2بمتوسط 
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وع العاطلين عن العمل في في المائة من مجم 60الشباب يمثلون أكثر من  كون انوإذ يثير جزع 
لشباب ا في أوساطهذه المعدالت المرتفعة للبطالة التصدي لالحاجة إلى  انضع في اعتبارنوإذ ، أفريقيا

 سوق العمل والمؤهالت التعليمية في أفريقيا؛ احتياجاتوعدم التوافق بين 

بأن االستثمارات التي تجرى اليوم في الشباب الذين يمثلون أعظم أصول  اناقتناعوإذ نعرب عن  
ة القارمهد الطريق أمام تسأفريقيا، ستحدد مسار التنمية في أفريقيا على مدى السنوات الخمسين المقبلة و

، على النحو أي أفريقيا قوية وموحدة والعبة وشريكة دولية مؤثرةا"، صبوا إليهتحقيق "أفريقيا التي نل
 ؛1063 أجندةالمتوخى في 

لميثاق األفريقي البروتوكول الملحق بااعتماد رؤساء الدول والحكومات  الحظ مع التقديرنوإذ  
 إثيوبيا؛ ،في أديس أبابا 1026أفريقيا في يناير  حقوق كبار السن فيوالمتعلق بلحقوق اإلنسان والشعوب 

التقدم المحرز في حملة االتحاد األفريقي إلنهاء عن كل سنتين  المقدمالتقرير  أيضانالحظ وإذ  
 نهاء زواج األطفال في إطارإلزواج األطفال في أفريقيا واإلنجازات التي تحققت على الصعيد الوطني 

 الحملة؛ تلك

الجهود الجارية التي تبذلها مفوضية االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا  الحظ كذلكنوإذ  
 ومنظمة العمل الدولية في إعداد وتصميم صندوق العمالة والتماسك االجتماعي؛البنك األفريقي للتنمية و

استحقاقاتهم  لمعهد األفريقي إلعادة التأهيللالموظفين السابقين  إزاء عدم تلقي ا القلقنساوريوإذ  
 المعهد؛ ( سنوات على إغالق5بعد مرور أكثر من خمس )

الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، وال سيما أحكامه المتعلقة  انضع في اعتبارن وإذ 
 باألمن البشري؛

 :نلتزم بما يلي  .2
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المتعلق و الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوبب الملحق بروتوكولالالتوقيع والتصديق على  (2)
لمساهمات هذه الفئة الديموغرافي  العائدسخير بحقوق كبار السن في أفريقيا من أجل اإلسراع بت

 السكانية الهامة؛

 حقوق كبار السن؛لألمم المتحدة ادعم وضع اتفاقية  (1)

السنوات الخمس األولى ذي  برنامجلتعميم اتخاذ التدابير المناسبة لصياغة وثائق وطنية وإقليمية  (3)
تنفيذ اإلعالن وخطة العمل بشأن العمالة والقضاء على الفقر والتنمية الشاملة، وية من أجل األول

 30بحلول ة تنسيق وطنيجهات وتعيين  متابعة مشترك بين القطاعاتهيكل  /تعزيزإنشاءو
سنتين إلى مفوضية االتحاد األفريقي في لفترة وتقديم أول تقرير متابعة وطني ، 1027سبتمبر 

 ؛1021عام 

 بالعمالة المتعلقة الوطنية السياسات أطر فيالديموغرافي  العائد بشأن الطريق خارطة إدماج (4)
والرصد  خاصة للمتابعة آلية استخدامب تنفيذها عن تقرير وتقديم الحرة، األعمالريادة و

 والتقييم.

 حقوق منظور من األفريقية العمل سوق في المرأة بخصوص تمكين وطنية إجراءات اتخاد (5)
 مواثيقو ،20+  دوجوواجا المنصوص عليها في برنامج السياسات أطر وضمن نسان،اإل

 مع وبما يتماشى المتحدة، لألمم 1030 وأجندة والطفل، بالمرأة الصلة ذات األفريقي االتحاد
في المعقودة  المرأة بوضع المعنية المتحدة األمم للجنة والستين الحادية الدورة استنتاجات

 من الجديدة الشراكةو األفريقي االتحاد من كل من بدعموذلك  ،1027 مارس نيويورك في
 المتحدة األمم وهيئة األفريقي للتنمية البنكو الدولية العمل منظمةو أفريقيا )النيباد( تنمية أجل

 آخرين؛ وشركاء ألفريقيا األمم المتحدة االقتصادية لجنةو للمرأة

 مع ملتعاوال األطفال زواج إنهاء إلى الرامية لحملةافي  األفريقي االتحاد مع التعاون مواصلة (6)
 هذه مكافحةل والدولي واإلقليمي والوطني المجتمعي الصعيد على المصلحة أصحاب مختلف

 األطفال؛ على سلبا تؤثر التي الممارسات من وغيرها الضارة الممارسة

رية تنقل األشخاص تشجيع ودعم المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء لتعزيز ح (7)
داخل األقاليم بغية الدخول على نحو فعال في مفاوضات ثنائية ومتعددة األطراف مع البلدان 
التي تستقبل العمال، وذلك بهدف حماية المواطنين األفريقيين العاملين خارج بلدانهم األصلية؛ 

بين االتحاد األفريقي، وكذلك اإلشادة بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل والهجرة المشترك 
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مة العمل الدولية، المنظمة العالمية للهجرة ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، والذي ظمن
 يدعو إلى تفعيل اللجنة االستشارية للعمل والهجرة. 

 

 نطلب من مفوضية االتحاد األفريقي:  .1

وافية للممارسات  إجراء دراسة بهدف جمع الخبرات من الدول األعضاء وإصدار خالصة (2)
ودعم الدول األعضاء في إعداد مشاريع  الجيدة بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

مؤسسة فرص شراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل مبادرات ملموسة من قبل 
في العمل على مطابقة المهارات، التحول الزراعي، تكنولوجيا المعلومات  العمل ألفريقيا

 االتصاالت، تنظيم مشاريع األعمال، الحوار السياسي وما إلى ذلك.و

العمل مع شركاء مثل لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا والوكالة األلمانية للتعاون الدولي  (1)
المهارات، بما في  علىطلب العرض وال التوقعات في مجالتحديد ومنظمة العمل الدولية بشأن 

 الدول األعضاء، ودعم بناء القدرات في البلدان.ه تستخدمذلك وضع نموذج 

لجنة األمم ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والعمل مع كل من منظمة العمل الدولية،  (3)
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء اآلخرين لتيسير توسيع والمتحدة االقتصادية ألفريقيا، 

االجتماعي ليشمل العاملين في االقتصاد غير الرسمي نطاق الحماية االجتماعية والضمان 
والقطاع الريفي، مع دعم االنتقال من االقتصاد غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي، من خالل 

 تنفيذ السياسات والوثائق ذات الصلة لالتحاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية؛

ليدوية بغية توسيع نطاق الضمان تطوير وترويج الحرف االمعنية ب لجنةالالعمل مع أمانة  (4)
عند  والعاملين في صناعة الحرف اليدوية ييناالجتماعي/الحماية االجتماعية ليشمل الحرف

لتوفير الحماية االجتماعية للعاملين في  تنفيذ خطة عمل االتحاد األفريقي من خاللاالقتضاء، 
يدوية في سياسات التنمية القطاع غير النظامي واالقتصاد الريفي، وإدراج صناعة الحرف ال

 االقتصادية عبر هيكل مخصص لذلك.

التعاون الفني بين البلدان األفريقية،  منبرالتعاون الفني بين الدول األعضاء، في إطار  عزيزت (5)
 أقاليم أخرى؛ليشمل وتوسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب 
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التعاون مع منظمة العمل صياغة موقف أفريقي موحد بشأن "مستقبل العمل" في أفريقيا، ب (6)
الدولية؛ وتوجيه تنسيق ومواءمة الموقف األفريقي الموحد في إطار العملية العالمية للمبادرة 

 المتعلقة بمستقبل العمل؛

مع البنك األفريقي للتنمية ومنطمة  إكمال عملية إنشاء صندوق العمالة والتماسك االجتماعي (7)
، وتقديم إطار إلى اللجنة الفنية تصادية ألفريقياالعمل الدولية ولجنة األمم المتحدة االق

 ؛من أجل بحثهالمتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط اإلنمائي 

استعراض تنفيذ المبادرة المشتركة بين مفوضية االتحاد األفريقي والبنك األفريقي للتنمية  (1)
لشباب، بما يتماشى مع خارطة منظمة العمل الدولية واللجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن عمالة او

 االستراتيجية الجديدة للبنك واستيعاب، العائد الديموغرافيطريق االتحاد األفريقي بشأن 
 الشباب في أفريقيا؛عمالة بشأن  األفريقي للتنمية

من  %25دفع إلى  التأهيل المعهد األفريقي إلعادة( المتبقية من أعضاء 27)الدول السبع عشرة  دعون .3
 لمعهد.اموظفي وذلك لتسهيل دفع مستحقات  1027ا الواردة في تقرير المراجعة لعام متأخراته

مشروع البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المعوقين  نجيز .4
اء رؤسحالته إلى اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية، واعتماده من قبل مؤتمر تمهيدا إل

 .الدول والحكومات

بالعرض المقدم من جمهورية غينيا الستضافة الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتنمية نرحب  .5
 .1021االجتماعية والعمل والعمالة في أبريل 



ASSEMBLY/AU/RES.1 (XXIX) 

 

 ، أديس أبابا7102يوليو  4-3الدورة العادية التاسعة والعشرون لمؤتمر االتحاد، 
 

 قرار

 أزمة الخليج حول

 :إن  المؤتمر

وإيجاد حلول من األزمة بين بلدان الخليج ويحث كافة األطراف على الحوار  بعرب عن قلقه .2
 مقبولة لألطراف.

دعمه أيضا لجهود دولة الكويت من خالل وساطة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد يعرب عن  .1
 الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الرامية إلى حل األزمة.

من األطراف العزوف عن أي عمل و/أو تصريح يرمي إلى تأجيج التوتر أو إعاقة جهود يطلب  .3
 م والمصالحة.ومبادرات السال

في أن تظل منطقة الخليج الجارة منطقة سالم واستقرار وازدهار يعرب عن رغبته الشديدة  .4
 وتنمية، لصالح شعوبها ومن أجل السالم في هذه المنطقة من العالم.

تنديده الشديد باإلرهاب والتطرف العنيف في كافة أشكاله في أفريقيا، والشرق يؤكد من جديد  .5
 إستعداده للتعاون مع جميع البلدان المعنية من أجل القضاء عليهما. يؤكد مجدداواألوسط والعالم 

حثه جميع البلدان والمنظمات الدولية على تكثيف جهودها الرامية إلى قمع  من جديد كذلك يؤكد .6
 كافة مصادر تمويل اإلرهاب ومكافحة التطرف العنيف والنزعة األصولية معا. 

 ـ
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