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 جدول المحتويات
 الرقم

 المسلسل
 عنوانال المقرر رقم

عدد 

 الصفحات
1 ASSEMBLY/AU/DEC.416(XIX)  الداخلٌة لالتحاد الحسابات  مشروع نظم مراجعةمقرر بشأن

 EX.CL/720(XXI)iالوثٌقة  األفرٌقً،
1 

2 ASSEMBLY/AU/DEC.417 (XIX) حلولة على مواجهة المخاطر: فرٌقٌاألقدرة ال بشأن مقرر 

 EX.CL/724(XXI) الوثٌقة، ر الكوارثمخاطل سٌادٌة
2 

3 ASSEMBLY/AU/DEC.418 (XIX)  تفعيل الجامعة األفريقية، الوثيقةمقرر بشأن EX.CL/725(XXI) 1 
4 ASSEMBLY/AU/DEC.419 (XIX)  حول المحكمة الجنائٌة الدولٌة راترقمتنفٌذ المقرر بشأن ،

 EX.CL/731(XXI) الوثٌقة
2 

5 ASSEMBLY/AU/DEC.420 (XIX)  إساءة استخدام مبدأ الوالٌة القضائٌة العالمٌةمقرر بشأن، 

 EX.CL/731(XXI)الوثٌقة 
2 

6 ASSEMBLY/AU/DEC.421 (XIX)  الوثٌقة فلسطٌن والشرق األوسطمقرر بشأن ،EX.CL/733(XXI) 4 

7 ASSEMBLY/AU/DEC.422 (XIX) التقرٌر المرحلً عن تنفٌذ مقرر المؤتمر بشأن  مقرر
ASSEMBLY/AU/DEC.412(XVIII)  بشأن التحضٌر لالحتفال

بالذكرى  الخمسٌن إلنشاء منظمة الوحدة األفرٌقٌة/االتحاد 

 EX.CL/735 (XXI)، الوثٌقة 5102ماٌو  52األفرٌقً ٌوم 

2 

8 ASSEMBLY/AU/DEC.423 (XIX) التقرٌر عن تقٌٌم األهداف االنمائٌة لأللفٌة وأجندة  بشأن مقرر

، الوثٌقة 5102ٌة لأللفٌة بعد عام األهداف اإلنمائ
EX.CL/736(XXI) 

2 

9 ASSEMBLY/AU/DEC.424 (XIX)  مقرر بشأن تنفٌذ المٌثاق األفرٌقً لإلحصاء واستراتٌجٌة
 ة اإلحصاءات فً أفرٌقٌامواءم

2 

10 ASSEMBLY/AU/DEC.425 (XIX)  مبادرة التضامن األفرٌقً لدعم إعادة اإلعمار مقرر بشأن
، الوثٌقة فترة ما بعد النزاعات فً أفرٌقٌا والتنمٌة فً

EX.CL/738 (XXI) 

2 

01 ASSEMBLY/AU/DEC.426 (XIX) تعزٌز التجارة األفرٌقٌة البٌنٌة والتعجٌل بإنشاء بشأن  مقرر
 ASSEMBLY/AU/11(XIX) الوثٌقة منطقة التجارة الحرة القارٌة،

2 

12 ASSEMBLY/AU/DEC.427 (XIX)  بروتوكول  عمىل المتعمق بالتعديالت البروتوكو مقرر بشأن
، حقوق اإلنسانمعدل و لممحكمة األفريقية ل النظام األساسي

 ASSEMBLY/AU/13(XIX)aالوثيقة 

1 

13 ASSEMBLY/AU/DEC.428 (XIX)  القانون التأسٌسً لالتحاد المرفق ببروتوكول المقرر بشأن
، الوثٌقة المتعلق بالبرلمان األفرٌقًو األفرٌقً

ASSEMBLY/AU/13(XIX)b 

1 

14 ASSEMBLY/AU/DEC.429 (XIX) األطفالو والرضعالتقدم المحرز فً صحة األمهات  بشأن مقرر، 
 ASSEMBLY/AU/16(XIX)الوثٌقة 

1 

15 ASSEMBLY/AU/DEC.430 (XIX)  الوثٌقة لجنة العشرة إلصالح األمم المتحدةمقرر بشأن ،
ASSEMBLY/AU/8 (XIX) 

2 

16 ASSEMBLY/AU/DEC.431 (XIX)  تقرٌر الفرٌق الرفٌع المستوى حول المصادر البدٌلة مقرر بشأن

لتموٌل االتحاد األفرٌقً بقٌادة فخامة السٌد أولوسٌجون 

1 
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 الرقم

 المسلسل
 عنوانال المقرر رقم

عدد 

 الصفحات

 EX.CL/732 (XXI)أوباسانجو، الرئٌس السابق لنٌجٌرٌا، الوثٌقة 
17 ASSEMBLY/AU/DEC.432 (XIX)  ووضع مقرر بشأن تقرٌر مجلس السلم واألمن عن أنشطته

 ASSEMBLY/AU/6(XIX)الوثيقة السلم واألمن فً أفرٌقٌا، 
6 

18 ASSEMBLY/AU/DEC.433 (XIX)  الستضافة  العرض المقدم من جمهورٌة رواندامقرر بشأن

 الوثٌقة، 2016/ٌولٌو والتحاد األفرٌقً فً ٌونٌمؤتمر ا

ASSEMBLY/AU/18(XIX)ADD.1 

1 

19 ASSEMBLY/AU/DEC.434 (XIX) العرض المقدم من جمهورٌة تنزانٌا المتحدةن بشأ مقرر 

، 2017التحاد األفرٌقً فً ٌونٌو/ٌولٌو مؤتمر االستضافة 

 ASSEMBLY/AU/18(XIX)ADD.2 الوثٌقة

1 

20 ASSEMBLY/AU/DEC.435 (XIX) التً ٌنقلها القراد واألمراضمركز  إعادة إدماجبشأن  مقرر 
 ةالوثٌق، فً هٌاكل االتحاد االفرٌقً، القراد

ASSEMBLY/AU/18(XIX)ADD.3 

1 

21 ASSEMBLY/AU/DEC.436 (XIX) صندوق الطوارئ األفرٌقً للصحة العامة،  إنشاءبشأن  مقرر
 ASSEMBLY/AU/18(XIX)ADD.4 الوثٌقة

1 

55 ASSEMBLY/AU/DEC.437 (XIX)  مؤتمر األمم المتحدة حول التنمٌة المستدامة مقرر بشأن

 22-20جانٌرو، البرازٌل، ( المنعقد فً رٌو دي 20)رٌو+

 ASSEMBLY/AU/9 (XIX)، الوثٌقة 2012ٌونٌو 

2 

52 ASSEMBLY/AU/DEC.438 (XIX)  5102للسنة المالٌة  مٌزانٌة االتحاد األفرٌقًمقرر بشأن، 

 EX.CL/721 (XXI)الوثٌقة 
2 

54 ASSEMBLY/AU/DEC.439 (XIX)  سان تعٌٌن قضاة المحكمة اإلفرٌقٌة لحقوق اإلنمقرر بشأن
 EX.CL/741(XXI)والشعوب، الوثٌقة 

1 

52 ASSEMBLY/AU/DEC.440 (XIX) الوثٌقة إنشاء المركز األفرٌقً للتحوٌالت المالٌة بشأن مقرر ،
EX.CL/724(XXI) 

1 

56 ASSEMBLY/AU/DEC.441 (XIX)  ن التعاون بٌن مفوضٌة االتحاد األفرٌقً ٌتحسمقرر بشأن
 األمم المتحدة االقتصادٌة ألفرٌقٌاولجنة  والبنك األفرٌقً للتنمٌة

2 

57 ASSEMBLY/AU/DEC.442 (XIX)  تقرٌر لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجٌه مقرر بشأن
 ASSEMBLY/AU/7 (XIX)الوثٌقة ، النٌباد

6 

58 ASSEMBLY/AU/DEC.443 (XIX)  2 القمة العالمية لألفريقيين في الميجرنتائج مقرر بشأن 

59 ASSEMBLY/AU/DEC.444 (XIX)  موضوع وتارٌخ ومكان الدورة العادٌة العشرٌن مقرر بشأن
 لمؤتمر االتحاد األفرٌقً

1 

21 ASSEMBLY/AU/DEC.445 (XIX)  الوثٌقة  انتخاب رئٌس مفوضٌة االتحاد األفرٌقً،مقرر بشأن

ASSEMBLY/AU/3(XIX) 
1 

20 ASSEMBLY/AU/DEC.446 (XIX) وضٌة االتحاد األفرٌقً، انتخاب نائب رئٌس مفبشأن  مقرر
 ASSEMBLY/AU/4(XIX)الوثٌقة 

1 

25 ASSEMBLY/AU/DEC.447(XIX) الوثٌقة  تعٌٌن مفوضً االتحاد األفرٌقً،بشأن  مقرر
EX.CL/740(XXI) 

1 

22 ASSEMBLY/AU/DEC.448 (XIX) 2حول  التحضٌرات األفرٌقٌة لمؤتمر األمم المتحدةبشأن  مقرر 
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 الرقم

 المسلسل
 عنوانال المقرر رقم

عدد 

 الصفحات

 (8ٌوتو/ك18تغٌر المناخ )كوبنهاجن

24 ASSEMBLY/AU/DEC.449 (XIX)  1 للزراعة واألمن الغذائًعاماً  2014قرار بشأن إعالن عام 

 اتاإلعالنات والقرار
 ASSEMBLY/AU/DECL.1 (XIX) ً9 اإلعالن الرسمً حول مال 

22 ASSEMBLY/AU/DECL.2 (XIX) المؤلفة من  إعالن حول تقرٌر لجنة عمل إٌدز واتش آفرٌكا
 الدول والحكومات رؤساء

4 

26 ASSEMBLY/AU/DECL.3 (XIX)  1 فلسطٌنإعالن حول 

27 ASSEMBLY/AU/DECL.4 (XIX) 1 إعالن حول إسرائٌل 

28 ASSEMBLY/AU/RES.1 (XIX)  رفع الحظر االقتصادي والتجاري المفروض على قرار بشأن
 جمهورٌة كوبا من قبل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

1 

29 ASSEMBLY/AU/MOTION.1 (XIX) من مؤتمر االتحاد األفريقي لسعادة الدكتور  شكر خاص قرار
 جان بينج، رئيس المفوضية

1 

40 ASSEMBLY/AU/MOTION.2 (XIX)  1 المنتيية واليتيماالتحاد األفريقي قرار شكر خاص لمفوضي 
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 مقرر
 الداخمية لالتحاد األفريقي،الحسابات  بشأن مشروع نظم مراجعة

 EX.CL/720(XXI)iثيقة الو 

 

 المؤتمر: إن  

مراجعة الحسابات الداخمية  نظم  مشروع التنفيذي بشأن بتوصيات المجمس حيط عمماً ي .0
 ؛األفريقي لالتحاد

 ؛األفريقي لالتحادلمراجعة الداخمية نظم ا يعتمد .2
 سنويا عن تنفيذ نظم تقريراالتنفيذي  سأن تقدم بواسطة المجم من المفوضية يطمب .3

 األفريقي. لالتحادالحسابات الداخمية مراجعة 

- 
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 قررم
 ة عمى مواجية المخاطر:فريقياألقدرة بشأن ال

 ،مخاطر الكوارثل سيادية حمول
 EX.CL/724(XXI) الوثيقة

 :ن  المؤتمرإ
لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء  الخامس المشترك بتقرير االجتماع السنوي يحيط عمما .1

لمجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصاد والمالية ومؤتمر ا
 المخاطر؛ األفريقية عمى مواجية قدرةحول الاالقتصادية 

ولوية واأل تغير المناخالتي يسببيا  ألحداث الجوية البالغة الشدةالمتنامي لتأثير اليدرك  .2
 السيادي؛عمى المستوى لمخاطر ا آليات إلدارةالقصوى لوضع 

لمكوارث  لالستجابةال يمكن التنبؤ بو الذي ن النظام الحالي لمتمويل المخصص بأقر ي .3
عادة تخصيص الموارد الحكومية من االستثمارات ي تسبب في نضوب األصول اليامة وا 

انتكاسات كبيرة في  حدوثالمخطط ليا في أوقات األزمات وتباطؤ النمو االقتصادي و 
 التنمية؛

التي ستمكن القدرة األفريقية عمى  المبتكرة المالية يجيةبأن االسترات حيط عمما كذلكي .4
في البداية تشمل  ، ينبغي أنالمالية واالستدامة لتغطيةتحقيق االمخاطر من  مواجية

مدول األعضاء التي تشارك عمى ل الجاريةتأمين الالجيات المانحة وأقساط  من مساىمات
مى دون تأثير مباشر عاستخدام أدوات مالية حديثة بمح مما يسأساس طوعي، 

 مدول غير المشاركة؛لالميزانيات الوطنية 
تغطية ستمكن ، لمسكان الجفاف خطرا كبيرا عمى األمن الغذائيبأنو، بينما يشكل  قري .5

من  األخرى التي تحدث بشكل طبيعي مثل الفيضانات والزالزل واألعاصيرمخاطر ال
دراجيا ضمن المرافقعمى أن يتم تشكي تسييل مشاركة عدد أكبر من البمدان  ؛ميا وا 
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صندوق اإلفريقي العربي المشترك لمواجية الكوارث الإلى إنشاء  شيري .6
(ASSEMBLY/AFRICA-ARAB/RES.2(II) )) القمة اإلفريقية العربية الثانية المعتمد خالل

سيتم وضع  "إلنشاء صندوق لمواجية الكوارث 2010أكتوبر  10في  ،في سرت، ليبيا
جراءاتو من قبل المفوضية ىدافأنظامو األساسي و   وجامعة الدول العربية؛و وا 

القدرة األفريقية عمى مواجية إنشاء بشأن قتراح االمن حيث المبدأ، عمى  يوافق، .7
 ؛المخاطر

 يةاتفاقإعداد  القدرة األفريقية لمواجية المخاطر،بالتعاون مع أمانة  ،من المفوضية يطمب .8
 ؛اجية المخاطرلمو  إلنشاء القدرة األفريقية ةقانوني

التحاد لباعتبارىا وكالة متخصصة  إنشاء القدرة األفريقية لمواجية المخاطر يقرر .9
 االمتيازات والحصانات المنصوص عمييا في االتفاقية العامة لمنظمة يااألفريقي ومنح
 بشأن االمتيازات والحصانات؛ الوحدة األفريقية

مؤتمر لممفوضين قبل نياية ىذا ثم  من المفوضية عقد اجتماع لمخبراء الحكوميين يطمب .10
 ؛تأسيسالالعام لبحث واعتماد اتفاقية 

شاركة بنشاط في العممية جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي عمى الم يحث .11
 ؛المذكورة

ىمية ذي األوالمؤسسات الشريكة دعم ىذا المسعى اإلنمائيين  شركاءالمن  طمبي .12
 ؛القارة ي تحقيق األمن الغذائي فيحاسمة فال

ر الى الدورة العادية المقبمة ر قممن المفوضية أن تقدم تقريرا عن تنفيذ ىذا ال يطمب .13
 .2013في يناير/فبراير مؤتمر لم

- 
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 مقرر
 ة،فريقياألجامعة البشأن تفعيل 

 EX.CL/725(XXI) الوثيقة

 إن  المؤتمر:

، أوغندا في المعتمد في كمباال  ASSEMBLY/AU/DEC. 290 (XV)مقرر المؤتمرب يذك ر .1
 بشأن إنشاء الجامعة األفريقية؛ 2010يوليو 

الذي اعتمدتو الدورة العادية  ASSEMBLY/AU/DEC.391(XVIII)بمقرر المؤتمر  يذك ر أيضا .2
 بشأن الجامعة األفريقية؛ 2012الثامنة عشرة لمؤتمر االتحاد في أديس أبابا، في فبراير 

 عمى مواصمة تعاونيم؛  يشجعيمبشركاء الجامعة األفريقية عمى دعميم و يشيد .3

دارتيا؛ يأذن .4  بقبول الطمبة، وتوظيف العاممين المؤقتين لسير الجامعة األفريقية وا 

من المفوضية تقديم ىيكل الجامعة األفريقية واآلثار المالية إلى أجيزة صنع يطمب  .5
 السياسة من خالل  المجنة الفرعية لميياكل التابعة لمجنة الممثمين الدائمين؛

لممفوضية بإنشاء صندوق خاص يطمق عميو صندوق الجامعة األفريقية، والشروع  ذنيأ .6
 في تعبئة الموارد لسير الجامعة؛

التعجيل باعتماد مشروع النظام األساسي لمجامعة األفريقية من خالل المجان  يقرر .3
  لضمان عدم تأجيل تفعيل الجامعة. يالفرعية المعنية لالتحاد األفريق

- 
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 مقرر
 ،حول المحكمة الجنائية الدولية راتر قمتنفيذ ال بشأن

 EX.CL/731(XXI) الوثيقة
 المؤتمر: إن  
/المدعين العامين الذي عقد في ير الصادر عن اجتماع وزراء العدلبالتقر  يحيط عمما .1

 والتوصيات الواردة فيو؛ 2012عام  15و 14 ، يوميأديس أبابا، إثيوبيا
 4)ح( و 4 تينالت من العقاب وفقا ألحكام المادمكافحة اإلفبمن جديد التزامو  يؤكد .2

عمى أىمية وضع مصالح الضحايا  يشدد)س( من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي و
 اإلفالت من العقاب؛ المتعمقة بدعم مكافحةفي صميم جميع اإلجراءات 

محكمة العدل  مدعين العامين بشأن التعامل مع/الالعدلتوصية اجتماع وزراء  يجيز .3
بشأن مسألة  رأي قانوني  لتماسإلالدولية من خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة 

، بموجب القانون الدولي، رؤساء الدول وكبار المسؤولين في التي يتمتع بيا الحصانات
في ، يطمبو الدول التي ليست أطرافا في نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية

ىذا الرأي جدوى وآثار طمب حول إجراء مزيد من الدراسة ىذا الصدد، من المفوضية 
 إلى المجمس التنفيذي؛ عن المسألةمن محكمة العدل الدولية وتقديم تقرير القانوني 

السوداني طمبو إلى مجمس األمن لألمم المتحدة  لتأجيل اإلجراءات ضد الرئيس  كرري .4
 ؛بشأن الوضع في كينياعمر البشير وتمك الصادرة 

مقرر المؤتمر تنفيذ عمى ول األفريقية األطراف في نظام روما األساسي الد حثي .5
ASSEMBLY/AU/DEC.296(XV)   في لممؤتمر الصادر عن الدورة العادية الخامسة عشرة

الذي طمب من الدول األعضاء تحقيق التوازن، عند و  2010في يوليو  ، أوغندا،كمباال
 لمحكمة الجنائية الدولية؛إزاء االتزاماتيا و  فريقياألالتزاماتيا تجاه االتحاد بين االقتضاء، 

 ؛في ليبيا ،المتيمين بارتكاب جرائم دولية مواطنييا محاكمةبشأن ليبيا طمب  يجيز .6
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الدول في نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية و  فريقية األطرافالدول األشجع ي .7
عمى من نظام روما األساسي،  98ة ممادل فعالال ، ضمانا لمتنفيذاألطراف غير األفريقية

 ؛الرسميينموظفييا كبار النظر في إبرام اتفاقات ثنائية بشأن الحصانات الممنوحة ل
في تعزيز التمثيل األفريقي إلى الدول األفريقية األطراف في نظام روما األساسي  يدعو .8

في ألمثل عمى النحو امساىمة إفريقيا المحكمة الجنائية الدولية من أجل ضمان ىيئة 
احترام ، في ىذا السياق، عمى الدول األعضاء ويتعين تطور االجتياد القضائي لممحكمة

 ؛في المستقبل لمؤسسات الدوليةفي امترشيحات ل المؤيدةفريقي االتحاد األمقررات 
في  تيناألفريقي تينالممثمين الدائمين والمجموعلجنة من رئيس االتحاد االفريقي و  يطمب .9

 ي تعزيز ودعم الموقف األفريقي المشترك بشأن المحكمة الجنائية الدولية؛نيويورك والىا
من المفوضية والمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب والمحكمة األفريقية  يطمب أيضا .10

حماية المدنيين في تم القيام بو لما أن تعمم، داخل القارة، لحقوق اإلنسان والشعوب 
 ئم دولية؛جرا ُترتكب فيياالحاالت التي 

إساءة  مختمف مقررات المؤتمر بشأنلمتابعة المفوضية بالخطوات التي اتخذتيا  رحبي .11
خاصة استخدام مبدأ الوالية القضائية العالمية من جانب بعض الدول غير األفريقية، و 

يشجع الوالية القضائية العالمية عمى الجرائم الدولية و حولنموذجي  وطني وضع قانون
النموذجي من أجل  الوطني ستفادة الكاممة من ىذا القانونالعمى االدول األعضاء 

 سن أو تعزيز قوانينيا الوطنية في ىذا المجال؛التعجيل ب
مختمف مقررات من المفوضية متابعة ىذا الموضوع وتقديم تقارير دورية عن تنفيذ  يطمب .12

 المحكمة الجنائية الدولية. المؤتمر بشأن
- 
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 مقرر
 ،م مبدأ الوالية القضائية العالميةإساءة استخدابشأن 

 EX.CL/731(XXI)الوثيقة 

 :المؤتمر إن  

بتقرير اجتماع وزراء العدل/المدعين العامين المنعقد في أديس أبابا، إثيوبيا  يحيط عمماً  .1
 والتوصيات الواردة فيو؛ 2012مايو  15و  14يومي 

بمة والمفاوضات حول الدول األعضاء عمى المشاركة بفعالية في المناقشات المق يحث .2
نطاق وتطبيق مبدأ الوالية القضائية العالمية عمى مستوى المجنة السادسة لمجمعية العامة 
لألمم المتحدة خالل الدورة السابعة والستين لمجمعية العامة لألمم المتحدة المزمع 

 ؛2012انعقادىا في الربع األخير لعام 

 أومعموماتيا حول نطاق وتطبيق مبد ظاتياالدول األعضاء التي لم تقدم بعد مالح يدعو .3
الوالية القضائية العالمية لألمين العام لألمم المتحدة القيام بذلك إذا قدمت الجمعية 

 العامة لألمم المتحدة طمبًا مماثاًل في المستقبل من خالل إصدار قرار؛

 واغلالشالدول األعضاء من خالل المجموعة األفريقية في نيويورك عمى تقديم  يحث .4
الوالية القضائية العالمية من قبل بعض  أالمعرب عنيا بقوة إزاء إساءة استخدام مبد

 الدول غير األفريقية عمى النحو المشار إليو في مختمف مقررات المؤتمر ذات الصمة؛

الدول األعضاء عمى استخدام مبدأ المعاممة بالمثل لمدفاع عن أنفسيا ضد  يحث أيضاً  .5
 الوالية القضائية العالمية؛إساءة استخدام مبدأ 
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بشأن إساءة استخدام مبدأ  ASSEMBLY/AU/DEC.199(XI)مقرره  يؤكد مجدداً  .6
الوالية القضائية العالمية والذي طمب عدم تنفيذ أوامر االعتقال الصادرة عمى أساس 

 إساءة استخدام مبدأ الوالية القضائية العالمية في أي دولة عضو؛

عن المؤتمر، إرسال خطاب رسمي إلى المفوضية األوروبية، من المفوضية، نيابة  يطمب .7
االتحاد األفريقي ويطمب من حكومة إسبانيا االمتثال أوجو قمق يطمب من األخيرة نقل 

قوانين إسبانيا الخاصة بأوامر االعتقال الصادرة ضد القادة الروانديين عمى أساس ل
من رئيس االتحاد األفريقي إرسال الوالية القضائية العالمية ويطمب أيضًا  أتطبيق مبد

 طمب مماثل مباشرة إلى رئيس وزراء إسبانيا.

من المفوضية متابعة ىذه المسألة وتقديم تقرير عمى نحو منتظم عن تنفيذ  يطمب أيضاً  .8
 مختمف مقررات المؤتمر بشأن إساءة استخدام مبدأ الوالية القضائية العالمية.

- 
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 مقرر
 ،بشأن فمسطين والشرق األوسط

 EX.CL/733(XXI)الوثيقة 

 ؤتمر:الم إن  

بالتقرير عن الوضع في فمسطين والشرق األوسط ويشير إلى جميع قرارات  يحيط عمما .1
م مومقررات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي بشأن الوضع في فمسطين وتحقيق الس

 واألمن الدائمين في الشرق األوسط؛

الفمسطيني في نضالو المشروع إلنياء االحتالل  دعمو الكامل لمشعب يؤكد من جديد .2
قامة دولتو المستقمة تحت قيادة منظمة التحرير الفمسطينية، الممثمة الشرعية  اإلسرائيمي وا 

 الوحيدة لمشعب الفمسطيني؛

دعمو لتسوية سممية لمصراع العربي اإلسرائيمي وفقا لمبادئ القانون  يؤكد من جديد أيضا .3
ألمم المتحدة ذات الصمة لضمان إقامة دولة فمسطينية مستقمة عمى الدولي وجميع قرارات ا

 لقدس الشرقية عاصمة ليا؛تكون ا، 1967حدود يونيو 

القدس الشرقية عاصمة  تكون، 1967بدولة فمسطين عمى حدود يونيو  يجدد االعتراف .4
 ؛1967من دولة إسرائيل االعتراف بدولة فمسطين وفقا لحدود يونيو  ويطمب ،ليا

أن السالم الشامل والعادل والدائم ال يمكن تحقيقو إال من خالل االنسحاب اإلسرائيمي  يؤكد .5
، بما في ذلك 1967الكامل من األراضي العربية والفمسطينية المحتمة إلى حدود يونيو 

 مرتفعات الجوالن السورية واألراضي المبنانية؛

يذية لمنظمة التحرير الفمسطينية دعمو الكامل لمجيود التي يبذليا رئيس المجنة التنف يؤكد .6
ورئيس دولة فمسطين محمود عباس والتي تيدف إلى تحقيق السالم الشامل والعادل والدائم 
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لمقيادة الفمسطينية  يجدد دعموفي الشرق األوسط عن طريق تطبيق مبدأ حل الدولتين و
 والزعماء العرب لتحقيق المصالحة في فمسطين؛

حاد األفريقي إلى االلتزام بعدم توقيع اتفاقات مع إسرائيل الدول األعضاء في االت يدعو .7
، بما فييا القدس الشرقية ألن ذلك 1967تؤثر عمى األراضي العربية المحتمة منذ يونيو  

 يتعارض مع قرارات مجمس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة؛

افية والتاريخية لمدينة القدس، جميع اإلجراءات اإلسرائيمية المتعمقة بتغيير المعالم الثق يدين .8
من خالل سياسة التيويد وىدم المنازل وطرد السكان الفمسطينيين وتدمير المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية واآلثار التاريخية وبناء جسر باب المغاربة وجدار الفصل العنصري 

 والتوسع في المستوطنات غير الشرعية داخل وحول القدس الشرقية المحتمة؛

الحممة الرسمية المبرمجة والمخططة لتقويض نفوذ الرئيس محمود عباس والقيادة  نيدي .9
المجنة الرباعية واألمم  ويدعوالفمسطينية وىي حممة ال تتماشى مع السالم المنشود، 

المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي إلى إدانة ىذه البيانات والمواقف التي تدل 
 ظم وتحث عمى الجريمة والعنف؛عمى إرىاب الدولة المن

ويدين إسرائيل مسؤولية الطريق المسدود والجمود الذي يكتنف عممية السالم،  ليحم   .10
االستمرار في توسيع نطاق االستيطان في األراضي الفمسطينية الذي تعتبره األمم المتحدة 

 من إسرائيل ويطمبباطل وغير شرعي والذي يشكل عقبة رئيسية في مسار السالم، 
 ؛1967التوقف عن جميع األنشطة االستيطانية في األراضي الفمسطينية المحتمة منذ عام 

مجمس األمن لألمم المتحدة والمجنة الرباعية إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمحفاظ  يدعو .11
عمى األمن والسمم واالستقرار وتحقيق سالم شامل وعادل ودائم بتطبيق أحكام القوانين 

مة وقرارات مجمس األمن السابقة والضغط عمى إسرائيل لحمميا عمى الدولية ذات الص
 التقيد بعممية السالم واالمتناع عن القيام بأي استفزازات ضد الشعب الفمسطيني؛ 
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الممارسات غير اإلنسانية التي ترتكبيا إسرائيل ضد األسرى والمعتقمين الفمسطيني  يدين .12
بات القاسية المفروضة عمى المعتقمين في ويعرب عن رفضو اإلجراءات التعسفية والعقو 

السجون اإلسرائيمية فضال عن "االحتجاز اإلداري" الذي يتناقض مع جميع المبادئ 
 ؛عارض مع القانون اإلنساني الدوليوالقوانين اإلنسانية والدولية ويت

المجتمع الدولي وىيئات حقوق اإلنسان إلى التدخل الفوري من أجل إطالق سراح  يدعو .13
إلى تشكيل لجنة تحقيق  يدعوسرى الفمسطينيين المعتقمين في السجون اإلسرائيمية واأل

لغاء ما يسمى  دولية حول الظروف التي يعيشيا المعتقمون في السجون اإلسرائيمية، وا 
طالق سراح الجميع، حيث أن ظروف اعتقاليم تتردى بسبب  ب"االعتقال اإلداري" وا 

 يما المرضى الذين أصبحت حياتيم في خطر؛اإلضراب المفتوح عن الطعام، وال س

الموارد الطبيعية لكل من الشعب خدام إسرائيل، السمطة المحتمة، إلى التخمي عن است يدعو .14
الفمسطيني، في األراضي الفمسطينية المحتمة، بما فييا القدس الشرقية، والشعب السوري، 

موارد الطبيعية يعتبر انتياكا في مرتفعات الجوالن السورية المحتمة، حيث أن أي انتياك لم
لمقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي، وليس لمسمطة المحتمة أي حق، بأي حال من 

 الموارد الطبيعية لألراضي التي تحتميا؛خدام األحوال، في است

إزاء الوضع االقتصادي واإلنساني المتردي في األراضي الفمسطينية  ن بالغ قمقوعيعرب  .15
الرباعية المجنة مجمس األمن و  يدعووصا في قطاع غزة، نتيجة لمحصار، والمحتمة، خص

إلى التدخل الفوري والضغط عمى إسرائيل لتحترم حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، 
 ؛ق اتفاقية جنيف الرابعةوتطب  

إسرائيل إلى االلتزام بقرار األمم المتحدة وتوقيع معاىدة عدم انتشار األسمحة  يدعو .16
النووية، من أجل جعل الشرق األوسط منطقة خالية من األسمحة النووية وأسمحة الدمار 

 الشامل؛
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مفوضية االتحاد األفريقي عمى العمل مع كافة األعضاء لتفعيل لجنة االتحاد  يحث .17
 األفريقي لفمسطين؛

 األفريقيين مؤخرًا من إسرائيل ويستنكر ىذاالمواطنين  إزاء طرد  قمقو بالغ يعرب عن .18
 العمل غير المبرر؛

كافة الدول األعضاء في األمم المتحدة الذين عم قوا مساىماتيم لميونسكو عمى إلغاء  يحث .19
 إلى استئناف المساىمات الستمرار برامج اليونسكو. ويدعوىا أيضاً ذلك القرار 

- 
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 مقرر
 ASSEMBLY/AU/DEC.412(XVIII)بشأن التقرير المرحمي عن تنفيذ مقرر المؤتمر 

 /ةالخمسين إلنشاء منظمة الوحدة األفريقي ىالتحضير لالحتفال بالذكر  بشأن
 ،5102مايو  52االتحاد األفريقي يوم 

 EX.CL/735 (XXI)الوثيقة 
 
 المؤتمر: إن  

بالتقرير المرحمي عن التحضير لالحتفال بالذكري الخمسين إلنشاء منظمة  يحيط عمماً  -0
 ات الواردة فيو؛الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي والتوصي

بحكومة إثيوبيا عمى الترتيبات التي قامت بيا والجيود الكبيرة التي بذلتيا من أجل  يشيد -5
 االتحاد األفريقي. -التحضير الفعال لالحتفال بالذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة األفريقية

ول المفوضية عمى العمل، بالتعاون الوثيق مع الحكومة اإلثيوبية، مع جميع الد يشجع -2
األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية وكذلك األجيزة األخرى لالتحاد األفريقي من 
أجل تنظيم مختمف األنشطة بما في ذلك األحداث اإلعالمية والمناقشات والمسابقات في 
المدارس والجامعات واستطالع الرأي العام وجمسات المجالس التشريعية المحمية والوطنية 

ألنشطة التي يتم االضطالع بيا احتفااًل بعام الوحدة األفريقية الشاممة وغير ذلك من ا
والنيضة األفريقية لتعزيز وعي الجيل الجديد من األفريقيين بمثل الوحدة األفريقية 

 الشاممة؛

من المفوضية، بالتعاون الوثيق مع الحكومة اإلثيوبية، تقديم المقترحات النيائية يطمب  -4
لقيام بيا إلى جانب اآلثار المالية المترتبة عنيا، إلى لجنة حول األنشطة المقرر ا

، ويأذن والمالية اإلدارية والشؤون لمميزانيةالممثمين الدائمين من خالل لجنتيا الفرعية 
لمجنة الممثمين الدائمين باعتماد المصروفات الضرورية في ىذا الصدد، مع استخدام 

ن الدول األعضاء ومصادر التمويل متأخرات المساىمات والمساىمات الطوعية م
 األفريقية األخرى؛
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طبقًا لممقرر الصادر عن الدورة العادية الثامنة عشرة لمؤتمر االتحاد  يقرر -2
ASSEMBLY/AU/DEC.412(XVIII)  عامًا لموحدة  5102الذي يعمن المؤتمر بموجبو عام

لوحدة األفريقية "ا 5102األفريقية الشاممة والنيضة األفريقية، أن يكون موضوع قمة 
 ؛الشاممة والنيضة األفريقية"

بعرض حكومة جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية استضافة قمة خاصة يرحب  -6
لالحتفال باليوبيل الذىبي لمنظمة  5102مايو  52لالتحاد األفريقي في أديس أبابا يوم 

 الوحدة األفريقية؛

ة لالتحاد األفريقي، التي كان من عقد الدورات النظامية ألجيزة صنع السياسيقرر  -7
، في أديس أبابا بالموازاة مع القمة الخاصة عمى 5102المقرر عقدىا في ليبيا في يوليو 

 النحو التالي:

 56 الدورة العادية الحادية والعشرون لمؤتمر رؤساء الدول  :5102مايو  57و
 ؛والحكومات

 55 ن لممجمس التنفيذي الدورة العادية الثالثة والعشرو  :5102مايو  52و
 ؛لالتحاد األفريقي

 09 الدورة العادية السادسة والعشرون لمجنة الممثمين  :5102مايو  51و
 .الدائمين

 

بتقديم تقرير عن تنفيذ  ،بالتعاون مع الحكومة اإلثيوبية ،من المفوضية أن تقوم يطمب -8
 . 5102لممؤتمر في يناير العشرين  ىذا المقرر إلى الدورة العادية 

- 
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 مقرر
 بشأن التقرير عن تقييم األىداف االنمائية لأللفية

 ،5102وأجندة األىداف اإلنمائية لأللفية بعد عام 

 EX.CL/736(XXI)الوثيقة 

 

 المؤتمر: إن  

بالتقرير عن التقدم المحرز في أفريقيا نحو تحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية  يحيط عمماً  .0
من  ويطمب، 5102قيا حول برنامج التنمية بعد بما في ذلك اآلفاق الجديدة ألفري

المفوضية تقديم تقرير شامل عن التقدم المحرز والتحديات التي تواجو عمى مستوى 
االتحاد األفريقي ومختمف األقاليم والبمدان وخاصة المشاورات التي أجريت خالل 

 ؛5105االجتماع المنعقد في أديس أبابا حول ىذه المسألة في مارس 

لمجيود المشتركة والتعاون النشط بين مفوضية االتحاد األفريقي  عن ارتياحويعرب  .5
والمجنة االقتصادية ألفريقيا والبنك األفريقي لمتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، في 

 صياغة تقرير التقييم؛

كافة مجاالت العمل التي تغطييا  5102بضرورة تضمين برنامج التنمية لما بعد  يوصى .2
ليًا األىداف اإلنمائية لأللفية مع التركيز بصفة خاصة عمى السياق المحمي إلى جانب حا

االحتياجات االجتماعية والتأكيد عمى القطاع اإلنتاجي وخمق فرص العمل لمشباب 
واألمن الغذائي والسمم واألمن والقدرات التكييفية واعتماد برنامج لمتنمية المستدامة في 

 يفرضيا تغير المناخ خاصة والتحديات األخرى؛ مواجية التحديات التي

عمى الضرورة الحتمية الستعداد أفريقيا لتقديم مساىمة كبيرة بالطريقة المناسبة نحو  يؤكد .4
مع اتخاذ موقف موحد في  5102التقييم العام لألىداف اإلنمائية لأللفية عشية 
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ن المفوضية تنسيق م يطمب؛ وليذا الغرض، 5102التحضير لبرنامج التنمية لما بعد 
 الجيود المبذولة من قبل كافة أصحاب المصمحة في ىذه العممية؛

حاجة أفريقيا إلى تعزيز استقالليا من خالل التركيز عمى االستفادة من  يؤكد أيضاً  .2
 الموارد اليائمة لمقارة وعمى برامج التنمية المستدامة؛

األفريقي لإلحصاء ما لم  الدول األعضاء عمى التوقيع والتصديق عمى الميثاق يشجع .6
 تكن قد قامت بذلك بالفعل؛

البمدان األفريقية عمى تعزيز نظميا ومؤسساتيا اإلحصائية بغية إعداد إحصاءات  يحث .7
موثوق بيا ومناسبة لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية في 

 أفريقيا؛ 

عمى نحو وثيق مع الدول األعضاء  مفوضية االتحاد األفريقي القيام بالتشاور يكمف .8
والمجموعات االقتصادية اإلقميمية بتحديد األولويات األفريقية لبرنامج التنمية لما بعد 

بدعم عقدا لمتحول في أفريقيا،  5154-5102من أجل بحث مسألة إعالن الفترة  5102
قتصادية ألفريقيا من البنك األفريقي لمتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمجنة اال

 وكافة أصحاب المصمحة اآلخرين.

- 
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 مقرر
 بشأن تنفيذ الميثاق األفريقي لإلحصاء

 حصاءات في أفريقياإلواستراتيجية مواءمة ا
 
 المؤتمر: إن  
بالبمدان التي وق عت وصد قت عمى الميثاق األفريقي لإلحصاء ويدعو الدول التي لم  يشيد .0

 ثاق لممبادرة إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن؛ توقع ولم تصدق بعد عمى ىذا المي

لبمدان إلى إدماج مبادئ ىذا الميثاق في قانون االحصاءات واالستراتيجيات ا يدعو .5
 الوطنية إلعداد االحصاءات؛

البمدان والمجموعات االقتصادية االقميمية إلى إدراج االستراتيجية الخاصة بمواءمة  يدعو .2
 ،الوطنية واإلقميمية من أجل تنمية االحصاءات االستراتيجياتاالحصاءات في أفريقيا في 

جميع أصحاب المصمحة إلى تعبئة الموارد لتنفيذ ىذه االستراتيجية  يدعوكما 
 واستراتيجياتيا القطاعية؛

فكرة إضفاء الطابع المؤسسي عمى االجتماع الذي يعقد مرة في كل سنتين لموزراء  يؤيد .4
تسجيل المدني في إطار لجنة فنية متخصصة ذات الصمة في األفريقيين المسؤولين عن ال

 االتحاد األفريقي؛ 

مفوضية االتحاد األفريقي، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، والبنك األفريقي  يدعو .2
لمتنمية والشركاء إلى تعزيز أمانة التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية لتمكينيا من 

زايد لمحصول عمى المساعدة من أجل تحسين التسجيل المدني االستجابة لمطمب المت
 وأنظمة اإلحصاءات الحيوية في أفريقيا؛

المفوضية عمى تنسيق جميع األنشطة المتعمقة بنظم المعمومات الخاصة بسوق  يحث .6
العمل عمى المستوى القاري وتعزيز قدراتيا بتعيين عدد مناسب من العاممين وتوفير 

المرصد االقتصادي واالحصائي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مصادر كافية ويدعو 
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لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، والبنك األفريقي لمتنمية، والمؤسسة األفريقية لبناء 
القدرات، برنامج األمم المتحدة االنمائي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 

 ة العمل الدولية والشركاء اآلخرين لدعم ىذه الجيود؛واالتحاد األوروبي، ومنظم

من المفوضية، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، والبنك األفريقي لمتنمية  يطمب .7
واليونيسيف تعبئة جميع الموارد المطموبة لتشغيل مبادرة قاعدة البيانات ألفريقيا وتوفير 

دارة البيانات بيدف وصول  الدعم الضروري لتمكين البمدان من وضع نظم فعالة لنشر وا 
 الجميور بشكل كامل إلى اإلحصاءات الرسمية؛

بأن تقوم مفوضية االتحاد األفريقي، بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة  االقتصادية  يوصي .8
بمتابعة أعمال المؤسسات االحصائية األخرى حول تعزيز  والبنك األفريقي لمتنميةألفريقيا 

جازة إنشاء مركز تدريب افريقي لإلحصاء بما قدرات مراكز  التدريب الوطنية واإلقميمية وا 
في ذلك اعتماد الوثيقة المقترحة حول استراتيجية مواءمة مبادرات التدريب مع استراتيجية 
مواءمة االحصاءات في افريقيا ويؤيد تمكين المجموعة األفريقية المعنية بالتدريب 

 أمانتيا وتنسيق برامج التدريب اإلحصائي في أفريقيا.اإلحصائي والموارد البشرية و 

- 
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 مقرر
 بشأن مبادرة التضامن األفريقي لدعم إعادة اإلعمار والتنمية

 ،في فترة ما بعد النزاعات في أفريقيا
 8EX.CL/73 (XXI)الوثيقة 

 المؤتمر: إن  

رتو دو  لصادر عنا  ASSEMBLY/AU/DEC.408(XVIII)المقرر من 12الفقرة إلى  يشير .1
الذي أكد و  2012يناير  31إلى 30من  أديس أبابا التي عقدت فيالثامنة عشرة  العادية

بعد والتنمية في فترة ما إعادة اإلعمار  من أجل بذل جيود جديدة عمى ضرورة فيو
من مفوضية ال تخذىاتالتي رحب بالخطوات و  ،تحقق ماحيث تعزيز السالم بغية النزاعات

 ؛نزاعاتال الخارجة من لدعم الدول األعضاء األفريقي نلتضاما مبادرة إطالق أجل

 حشديوفر فرصة ل الذياألمر  ،2012 يوليو 13في  إطالق المبادرة بارتياح الحظي .2
نطاق تعزيز وتوسيع و من النزاعات من داخل القارة مبمدان األفريقية الخارجة لدعم ال

 االتحاد االفريقي مع سياسةتمشيا وذلك التعاون داخل إفريقيا والمساعدة الذاتية المتبادلة 
لعام االتفاقية األفريقية كذلك بشأن إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات و 

 ؛فريقيالفني األ المؤسسة لبرنامج التعاون 1975

الدول األعضاء  جميعالبمدان المعنية و  مع بالتعاون الوثيق، مفوضيةال من يطمب .3
إعداد ذات الصمة،  المؤسسات األفريقية وغيرىا من إلقميميةوالمجموعات االقتصادية ا

تقديم فضال عن  ،بناء القدراتو  عينيةحشد المساىمات المن أجل  تنفيذ كامل خطة
 الجارية جيودالو في فترة ما بعد النزاعات  أنشطة إعادة اإلعمار مالية لدعمالمساىمات ال

 ؛المعنية في البمدان األفريقية
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األمم المتحدة االقتصادية ولجنة  األفريقي لمتنمية ما في ذلك البنكب، الشركاء دعوي .4
، الشركاء اآلخرين ذوي الصمة فضال عن ووكاالتيا لألمم المتحدةفريقيا واألمانة العامة أل

 األفريقية؛ المبادرةيذه تقديم الدعم الكامل لإلى 

 المبادرة إلى هىذ التقدم المحرز في مفوضية تقديم إحاطات منتظمة حولمن اليطمب  .5
 .مجمس السمم واألمنإلى  المؤتمر وكذلك

- 
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 مقرر
 بشأن تعزيز التجارة األفريقية البينية والتعجيل بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية،

 ASSEMBLY/AU/11(XIX) الوثيقة
 المؤتمر: إن  

ة الصادر عن دورتو العادية الثامن  ASSEMBLY/AU/DEC.394(XVIII)بالمقرر ريذك   .1
 ؛2012يناير  30عشرة في 

التزامو بتعميق تكامل السوق األفريقية من خالل إنشاء منطقة التجارة  يؤكد من جديد .2
وتنفيذ خطة العمل لتعزيز التجارة  2017ول التاريخ االسترشادي مالحرة القارية بح
 األفريقية البينية؛

فيعة المستوى وألغراض بالتقدم المحرز في تفعيل المجنة التجارية األفريقية الر يرحب  .3
عمى أن يقوم كل إقميم بتعيين رئيس دولة واحد  يوافق االستمرارية والفعالية العممية،

 بصفة عضو في المجنة لمدة سنتين؛
بنتائج المشاورات التي ُكمفت بيا لجنتنا المكونة من سبعة رؤساء دول  يحيط عمما .4

ية البينية، والبنية التحتية، وحكومات حول تحديات انخفاض مستويات التجارة األفريق
التجارة األفريقية  والقدرات اإلنتاجية، والتعجيل بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية وتعزيز

تتجمى عمى وجو  البينية ، ويرحب بوجود جوانب إيجابية لمتجارة األفريقيةالبينية
 األفريقية مع المصنعة بالنسبة لتشكيمة التجارةسالخصوص في المستوى الممحوظ لم

متعجيل لكثافة البنية التحتية الذي يمكن أن يشك ل أساسا جيدا ل كافيالبينية، والمستوى ال
  ؛التجارة األفريقية البينية بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية وتعزيز

مع ذلك، عمى األىمية الكبيرة لمواصمة معالجة نقص البنية التحتية بما في ذلك يؤكد،  .5
ك الحديدية والموانئ والطاقة وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والنقل من الطرق والسك

المنتجات ذات القيمة المضافة بغية جممة أمور أخرى، والقدرة اإلنتاجية من خالل تعزيز 
 ؛منطقة التجارة الحرة القاريةاستغالل وفورات الحجم والتوقعات والفرص التي تمنحيا 
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والمجموعات االقتصادية اإلقميمية تعزيز وتقديم الدعم  من جميع الدول األعضاءيطمب  .6
 ؛التجارة األفريقية البينية منطقة التجارة الحرة القارية وتعزيزالفعال لتحقيق 

عداد يدعو إلى  .7 تنمية البنية التحتية المتعمقة بالتجارة وبرامج بناء القدرة اإلنتاجية وا 
طار قانوني من قبل مفوضية االت حاد األفريقي والمجموعات االقتصادية سياسة مالئمة وا 

وخطة  أفريقيا في التحتية البنية تنمية برنامج اإلقميمية والدول األعضاء تعتمد عمى أطر
والبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية من  عمل التعجيل بالتنمية الصناعية ألفريقيا
 ؛ة البينيةالتجارة األفريقي تعزيزأجل المساىمة عمى وجو الخصوص في 

 تعزيزوخطة العمل حول  منطقة التجارة الحرة القاريةأىمية ترشيد تنفيذ يشد د عمى  .8
عمى الصعيد الوطني من خالل مختمف التدابير واإلجراءات بما  التجارة األفريقية البينية

في ذلك تحديد الجيات المختصة عمى الصعيدين الوطني واإلقميمي، مع األخذ في 
إلى تخصيص الموارد الفنية والمالية من الدول األعضاء والمجموعات  االعتبار الحاجة

 االقتصادية اإلقميمية والشركاء اإلنمائيين ألفريقيا؛
بالدعم المتواصل الذي يقدمو الشركاء اإلنمائيون ألجندة االتحاد األفريقي يرحب ويشجع  .9

، ة التجارة الحرة القاريةمنطقفيما يخص تعزيز التجارة األفريقية البينية والتعجيل بإنشاء 
 المفوضية بتنسيق ومواءمة جيودىا في ىذا الصدد من أجل االتساق والفعالية. ويكم ف

- 
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 مقرر
 بروتوكول النظام األساسي عمىبشأن البروتوكول المتعمق بالتعديالت 

 ،حقوق اإلنسانمعدل و لممحكمة األفريقية ل
 ASSEMBLY/AU/13(XIX)aالوثيقة 

 :المؤتمر إن  

 عمىالمجمس التنفيذي حول مشروع البروتوكول المتعمق بالتعديالت  ةبتوصي يط عمماً يح .1
 حقوق اإلنسان؛معدل و بروتوكول النظام األساسي لممحكمة األفريقية ل

بالتعاون مع المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  ،من المفوضية القيامطمب ي .2
ة المترتبة عمى توسيع نطاق سمطة المحكمة بإعداد دراسة حول اآلثار المالية والييكمي

البروتوكول ق اإلنسان وتقديم الدراسة جنبًا إلى جنب مع مشروع و األفريقية لمعدل وحق
بروتوكول النظام األساسي لممحكمة األفريقية لمعدل وحقوق  عمىالمتعمق بالتعديالت 

 ؛2013قرر عقدىا في لمبحث من قبل أجيزة صنع السياسة خالل القمة المقبمة الم اإلنسان

عمى ضرورة قيام االتحاد األفريقي باعتماد تعريف لجريمة التغيير غير الدستوري  دشدي .3
التعاون مع لجنة االتحاد األفريقي ب ،من المفوضية يطمبلمحكومات؛ وفي ىذا الصدد، 

من تقديم ىذا التعريف لبحثو  ،لمقانون الدولي والمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
 .2013قبل أجيزة صنع السياسة خالل القمة المقبمة المقرر عقدىا في يناير 

- 
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 مقرر
 القانون التأسيسي لالتحاد األفريقيالمرفق ببروتوكول البشأن 

 ،المتعمق بالبرلمان األفريقيو 
 ASSEMBLY/AU/13(XIX)bالوثيقة 

 

 إن  المؤتمر:

بشأن  EX.CL/DEC.707 (XXI)مقرره بتوصية المجمس التنفيذي الواردة في  يحيط عمماً  .1
 البروتوكول المرفق بالقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والمتعمق بالبرلمان األفريقي؛

ر .2 أن يكون البروتوكول المرفق بالقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والمتعمق بالبرلمان  يقر 
من مشروع  8.2( و)أ 8.1األفريقي موضوع مشاورات أكثر عمقا فيما يخص المادتين 

البروتوكول المتعمقتين بالسمطات التشريعية والرقابية، والمتين يجب تأجيل النظر فييما 
 .إلى مرحمة أخرى استنادا إلى التقدم المحرز في عممية التكامل

- 
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 مقرر
 بشأن التقدم المحرز في صحة األميات والرضع واألطفال،

 ASSEMBLY/AU/16(XIX)الوثيقة 

 :المؤتمر إن  

بالتقرير عن "الوضع السنوي لصحة األميات والرضع واألطفال في أفريقيا في  يحيط عمًما .0
 "؛5105

دولة  27في القارة؛ وبأن والرضع واألطفال بالتقدم المحرز في تحسين صحة األميات  يق ر .5
عضوًا قد أطمقت حممة التعجيل بالحد من وفيات األميات وتوسيع نطاقيا كاستراتيجية لكسب 

ويحث الدول األعضاء األخرى التي لم تقم  ،والرضع واألطفالييد لتعزيز صحة األميات التأ
 بذلك بالفعل، عمى إطالق الحممة؛

يحث الدول األعضاء عمى التعجيل بتنفيذ اإلجراءات المعتمدة خالل قمة كمباال في يوليو  .2
فيات بين بما في ذلك إضفاء الطابع المؤسسي عمى اإلحصاء المتعمق بنسبة الو  5101

 األميات والرضع واألطفال؛

يناشد الشركاء اإلنمائيين وغيرىم من أصحاب المصمحة عمى المستويات الوطنية واإلقميمية  .4
 والدولية، توفير الدعم المتواصل في ىذا الصدد؛

يطمب من المفوضية أن تعمل، بالتعاون مع األجيزة األخرى، والمجموعات االقتصادية  .2
عمى تعزيز تنفيذ نظام تقديم التقارير بما يتطابق مع المؤشرات التي اإلقميمية والشركاء 

اعتمدىا وزراء الصحة، ويحث الدول األعضاء أيضًا عمى تزويد المفوضية بأحدث المعمومات 
 في ىذا الصدد.

- 
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 مقرر
 ،لجنة العشرة إلصالح األمم المتحدة تقرير بشأن

 ASSEMBLY/AU/8 (XIX)الوثيقة 
 

 إن  المؤتمر:
بالتقرير الحادي عشر لمجنة رؤساء الدول والحكومات العشرة إلصالح يط عممًا يح .1

 مجمس األمن لألمم المتحدة؛
 كذلك بالتطورات األخيرة في المفاوضات المتعمقة بإصالح مجمس األمن؛يحيط عممًا  .2
عالن سرت المتضمن لمموقف األفريقي يؤكد مجددًا  .3 التزامو القوى بتوافق إيزولويني وا 

 بشأن إصالح مجمس األمن لألمم المتحدة؛ الموحد
لجيود كل من الممثمين الدائمين األفريقيين لدى األمم المتحدة  ويعرب عن تقديرهيشيد  .4

في تعزيز مصالح القارة والدفاع عنيا ضمن إصالح مجمس األمن، والممثمين الدائمين 
وضات الحكومية األفريقيين لمجنة العشرة لدى األمم المتحدة في المشاركة في المفا

 المشتركة الجارية بشأن إصالح مجمس األمن لألمم المتحدة؛
بجيود الممثمين الدائمين األفريقيين لمجنة العشرة لدى األمم المتحدة في سبيل بناء يرحب  .5

تحالفات دعمًا لمموقف األفريقي الموحد مع مختمف المجموعات المعنية والدول األعضاء 
كومية المشتركة ويحث عمى مواصمة التأسيس عمى التقدم المشتركة في المفاوضات الح

 المحرز وتكثيف كل الجيود في ىذا الشأن؛
بمقرراتو السابقة بشأن الحاجة الممحة إلى ضمان االستمرار في صون مصالح يذك ر  .6

أفريقيا والحفاظ عمييا في كل األوقات ضمن المفاوضات الحكومية المشتركة الجارية 
الموجو إلى أفريقيا لتواصل التحدث بصوت  ويكرر نداءهمن بشأن إصالح مجمس األ

واحد وعمى نحو متناسق بخصوص جميع القضايا المتصمة بعممية إصالح مجمس األمن 
 لألمم المتحدة؛
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طمباتو من الممثمين الدائمين األفريقيين لمجنة العشرة لدى األمم المتحدة من ر أيضا يكر   .7
ع بقية الممثمين الدائمين األفريقيين لدى األمم أجل مواصمة العمل عمى نحو وثيق م

المتحدة، في المشاركة في المفاوضات الحكومية المشتركة الجارية بشأن إصالح مجمس 
األمن لألمم المتحدة واالستمرار أيضا في الحوار مع سائر الدول األعضاء والمجموعات 

التأييد لمموقف األفريقي  المعنية والتفاعل معيا في عممية اإلصالح بيدف الدعوة وكسب
 الموحد والترويج لو؛

من لجنة العشرة، وىي تواصل تكثيف الجيود في الدعوة وكسب التأييد لمموقف يطمب  .8
األفريقي الموحد والترويج لو، أن تسعى إلى االرتقاء إلى أعمى المستويات السياسية 

فريقي الموحد والقيام عند بغرض تأييد وتقوية اإلرادة السياسية الالزمة دعمًا لمموقف األ
االقتضاء ببحث إمكانية عقد اجتماعات رفيعة المستوى لمجنة العشرة خارج قمة االتحاد 
األفريقي لمناقشة القضايا المتصمة بعممية إصالح مجمس األمن لألمم المتحدة بما يشمل 

ات المفاوضات الحكومية المشتركة الجارية، فضال عن الحاجة إلى الحصول عمى توجيي
 عند الضرورة لتعزيز تفويضو؛

بالدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلدماج موضوع إصالح مجمس األمن في  يييب .9
 أولويات سياستيا الخارجية بينما تتفاعل مع الشركاء غير األفريقيين في ىذا الشأن؛

ين من المفوضية االستمرار في تيسير أنشطة لجنة العشرة والممثمين الدائميطمب أيضا  .10
األفريقيين ليذه المجنة لدى األمم المتحدة في المفاوضات الحكومية المشتركة بشأن 

 إصالح مجمس األمن لألمم المتحدة والمشاورات المرتبطة بذلك؛
عمى ضرورة استمرار لجنة العشرة في متابعة ىذه المسألة إلى أن تحقق يؤكد مجددا  .11

ألمم المتحدة، ويطمب من المجنة تقديم أفريقيا أىدافيا المتعمقة بإصالح مجمس األمن ل
 .2013لممؤتمر في يناير العشرين  تقرير في ىذا الشأن إلى الدورة العادية 
- 
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 مقرر
 بشأن تقرير الفريق الرفيع المستوى حول المصادر البديمة لتمويل االتحاد األفريقي

 بقيادة فخامة السيد أولوسيجون أوباسانجو، الرئيس السابق لنيجيريا،
 EX.CL/732 (XXI)الوثيقة 

 
 إن  المؤتمر:

 في االعتبار أنو تقرير مؤقت؛  أخذاً  بالتقرير يحيط عمماً  -1
بالفريق الرفيع المستوى برئاسة فخامة أولوسيجون أوباسانجو، رئيس نيجيريا السابق عمى يشيد  -2

 الجيود التي بذليا؛
اسة شاممة تشمل كافة المفوضية، من خالل لجنة الممثمين الدائمين، إجراء در من  يطمب -3

الخيارات لتوفير بيانات كمية حول األثر المتوقع عمى جميع الدول األعضاء، لتمكين الفريق 
 الرفيع المستوى من تقديم توصيات نيائية في ىذا الشأن؛

من الفريق الرفيع المستوى أن يأخذ في االعتبار معايير اإلنصاف لكل واحد من  أيضاً  يطمب -4
 ؛الخيارات المقترحة

عداد تقرير مرحمي ُيقدم إلى وزراء   يطمب -5 من الفريق الرفيع المستوى  مواصمة ىذا العمل وا 
 ؛2014يناير في  الدورة العادية الثانية والعشرين لممؤتمر المالية لبحثو قبل عرضو عمى

من الفريق الرفيع المستوى حول مصادر التمويل البديمة إرسال التقرير إلى الدول يطمب  -6
ووزراء المالية واالقتصاد حتى تتمكن الدول األعضاء من تقديم المالحظات األعضاء 

 ؛2013 مايو فيالدورة العادية الحادية والعشرين لممؤتمر  والمواقف النيائية قبل 
الدول األعضاء إلى إبداء التعميقات عمى مشروع التقرير النيائي لمفريق الرفيع المستوى  يدعو -7

 تخاذ قرار بشأنو.قبل تقديمو إلى المؤتمر ال
- 
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 مقرر
 عن أنشطتو بشأن تقرير مجمس السمم واألمن

 ،ووضع السمم واألمن في أفريقيا
 /ASSEMBLY/AU(XIX)6الوثيقة 

 المؤتمر: إن  
 بتقرير مجمس السمم واألمن عن أنشطتو ووضع السمم واألمن في أفريقيا؛ يحيط عمما .1
يشيد ستقرار الدائم في أفريقيا. وبالتقدم المحرز في تعزيز السمم واألمن وااليرحب  .2

المؤتمر بمجمس السمم واألمن والمفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات 
دارة وتسوية النزاعات عمى التزاميا وجيودىا؛  اإلقميمية المعنية بمنع وا 

التقدم المحرز في تعزيز السمم في جزر القمر وكوت ديفوار وليبيريا،  يالحظ بارتياح .3
الدول األعضاء والشركاء الدوليين عمى تقديم الدعم الالزم لمعمميات الجارية في  يحثو 

المؤتمر بالحوار الذي ُشرع فيو في جميورية أفريقيا الوسطى بين  ويرحبىذه البمدان. 
الحكومة والطبقة السياسية إلى جانب التدابير األخرى المتخذة لتعزيز السمم في البمد. 

ة العناصر الفاعمة المعنية في جميورية غينيا عمى تذيل الصعوبات المؤتمر كاف ويشجع
الحالية بغية تسريع إجراء االنتخابات التشريعية في ظروف تسودىا الشفافية والحرية 

 والشرعية الالزمة؛
االحتالل غير المشروع لمجزء  ويدينإزاء الوضع السائد في مالي يعرب عن بالغ قمقو  .4

ل الجماعات المسمحة اإلرىابية واإلجرامية، وكذلك المجوء إلى الشمالي من البمد من قب
االنقالب العسكري الذي وقع في  ويدين أيضاالتمرد المسمح لتحقيق مطالب سياسية. 

ومناورات المجمس العسكري ومساعديو المدنيين بيدف  2012مارس  22مالي يوم 
ادية لدول غرب أفريقيا واالتحاد عرقمة العممية االنتقالية الجارية وجيود المجموعة االقتص

األفريقي، بما في ذلك االعتداء الجسدي غير المقبول عمى الرئيس باإلنابة، السيد 
ر. 2012مايو  21ديونكوندا تراوري يوم  المؤتمر تمسك االتحاد األفريقي الراسخ  يكر 
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اش أو باحترام وحدة مالي الوطنية وسالمة أراضييا المتين ال يمكن أن تكونا محل نق
 تفاوض، فضاًل عن ضرورة احترام النظام الدستوري؛

ر  .5 التزام االتحاد األفريقي، بالتعاون الوثيق مع المجموعة االقتصادية لدول غرب يكر 
عادة سمطة الدولة في شمال باستالشركاء الدوليين،  من أفريقيا والبمدان المعنية وبدعم

وقف  ويطمبية، فعمصورة لدستوري بعمى ضرورة إعادة النظام االمؤتمر  ويؤكدمالي. 
رأي تدخل من المجمس العسكري في الحياة السياسية لمبمد.  المؤتمر دعم االتحاد  ويكر 

األفريقي لجيود المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا والبمدان المعنية، بما في ذلك 
س مبادئ الحوار مع الجماعات المسمحة المستعدة إليجاد حل متفاوض عميو عمى أسا

االتحاد األفريقي، وتأمين مؤسسات المرحمة االنتقالية وتوسيع الحكومة الحالية حتى 
المؤتمر المفوضية ومجمس السمم واألمن عمى مواصمة  يشجعتكون أكثر تمثيال وشموال. 

وتنسيق المبادرات سعيا إلى تسوية األزمة في  مساعية لتعزيز توحيد البذولالجيود الم
مفيوم استراتيجي يركز بشكل شامل عمى التدابير العمل عمى وضع لك مالي، بما في ذ

 سكرية الواجب اتخاذىا ليذا الغرض؛السياسية واألمنية والع
مجمس السمم التي اعتمدىا و  ،منطقة الساحلب المتعمقة ستراتيجيةاالأىمية عمى  يؤكد .6

لى إعنية المالفاعمة جميع الجيات دعو ي، و2012مارس  20في  في باماكوواألمن 
 ؛ضمن ىذا اإلطار العمل

 في في غينيا بيساو العسكري الذي وقع لالنقالب الشديدة فريقياالتحاد األ ةإدان يكرر .7
لجيش غينيا  المتكرر متدخلل نيائي ة وضع حدضرور عمى  شدديو 2012أبريل  12

لجيود المؤتمر دعم االتحاد األفريقي  يكرربيساو في الحياة السياسية في البالد. 
 مختمف بين عمى مواصمة التشاور يشجعمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وال

واالتحاد  لدول غرب أفريقيا االقتصاديةالمتمثمة في المجموعة الدولية  الفاعمة الجيات
وذلك األفريقي ومجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية واألمم المتحدة والشركاء الثنائيين 

 ؛حول الوضعنيج منسق شجيع تبني تل
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يدين إزاء الوضع السائد في جميورية الكونغو الديمقراطية ويعرب عن قمقو الشديد  .8
وكافة القوى السمبية األخرى في جميورية الكونغو الديمقراطية  المسمحةالجماعة  بشدة

عرب عن تأييده وي، ية في شمال كيفوالكونغولالحكومة اليجمات ضد  التي ترتكب
 عمىسمطة الدولة بسط بذليا الحكومة الكونغولية الستعادة السالم و لمجيود التي ت الكامل
ميثاق األمن واالستقرار والتنمية في في إطار بمدان المنطقة،  يشجعوالبالد،  شرق

 ؛ليةحكومة الكونغو اللمجيود التي تبذليا  اتقديم دعميعمى منطقة البحيرات الكبرى، 
من  التي تمر بمرحمة انتقالية في شمال أفريقياالبمدان  تحرزهما  تياحأيضا مع االر الحظ ي .9

 يرحبفي تونس ولمعممية االنتقالية الجارية فريقي التحاد األادعم يجدد تقدم كبير. 
 إلى يوجو نداءً و مجميوريةلميمة في مصر وال سيما انتخاب رئيس النتخابات البإجراء ا

 رسيخيذين البمدين في تلدعم االقتصادي والمالي الالزم لقدم اي كيالمجتمع الدولي 
ين الميبيين عمى اإلنجاز العظيم السياسي والفاعمينلشعب اينئ يالمحققة.  المكاسب

 يحثيمو، 2012يوليو  7 المجنة التأسيسية في نتخاباتاإلجراء الناجح ال المتمثل في
 المعنيين فيالفاعمين جميع  يشجعوية. عممية االنتقالالإتمام المضي قدمًا في سبيل عمى 

التي مال اآلبحيث تمبي الجارية  ىذه البمدان الثالثة عمى العمل من أجل نجاح العمميات
  ؛في تمك البمدانالشعبية الثورات   حممتيا

 16في  نتناناريفوأفي الموقعة  إزاء التأخير في تنفيذ خارطة الطريق عرب عن قمقوي .10
تم التعيد بيا لتزامات التي الالدقيق لتنفيذ ال الممغاشيةاألطراف ناشد يو ،2011سبتمبر 

مع مجموعة تنمية الجنوب التعاون الكامل  الممغاشيةاألطراف من  طمبيو روحًا ونصاً 
 فريقيالتحاد األبين اتفعيل مكتب االتصال المشترك ب رحبيو (. لسادكاألفريقي )ا
 استكمال المرحمة االنتقالية؛لضمان ا مالمنظمتين عمى مواصمة جيودى يشجعووالسادك 

 في عممية السالم والمصالحة في الصومال المطرد المحرزلمتقدم  عرب عن ارتياحوي .11
رطة الطريق السياسية اتنفيذ خوكذلك  لميداناالمكاسب التي تحققت عمى وخاصة 

ين عمى مواصمة أصحاب المصمحة الصومالي يحثو  .2011 سبتمبرالموقعة في 
كما ىو  2012أغسطس  20حمول استكمال العممية االنتقالية ببغية ىم جيودوتكثيف 
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من يعممون عمى اتخاذ تدابير ضد عمى فريقي عزم االتحاد األيؤكد من جديد و ،مقرر
ببعثة االتحاد األفريقي في الصومال يشيد و . عممية السالم والمصالحة تقويض

بالبمدان المساىمة بالجنود والشرطة وسائر البمدان  وينوه ،إلنجازاتيا البارزة )األميسوم(
اللتزاميا بتحقيق السالم الدائم والديمقراطية والمصالحة في  ،المعنية وكذلك اإليجاد

الدول األعضاء والشركاء الدوليين تقديم الدعم الالزم إلعادة بناء  يناشدالصومال. و
االتحاد  ويعرب عن تقديروانتعاش المناطق المحررة، وكذلك لقطاع األمن الصومالي. 

لألمم المتحدة وسائر الشركاء الثنائيين والمتعددي األطراف األفريقي لمجمس األمن 
نتائج مؤتمر لندن  بارتياح ويالحظلدعميم األميسوم وعممية السالم في الصومال. 

 1مايو و 31ومؤتمر اسطنبول لممتابعة المنعقد في يومي  2012فبراير  23المنعقد في 
 ؛ 2012يونيو 

ع األمني والسياسي في دارفور، والسيما بشأن استمرار التقدم في الوض يالحظ بارتياح .12
الشركاء عمى أن يظموا ممتزمين بيذه  ويحثتنفيذ وثيقة الدوحة لمسالم في دارفور، 

تمكين اآلليات المنصوص عمييا في وثيقة الدوحة لمسالم  ويشدد عمى ضرورةالعممية، 
عممية السالم تجديد الجيود لتقديم الدعم الالزم لل ،مرة أخرى عو،ويدفي دارفور 

المجموعة الرافضة لالنضمام إلى  يجدد المؤتمر دعوتوومبادرات االنتعاش المبكر. و
 عممية السالم دون أي مزيد من التأخير؛

عمى  ويشددالقتال الجاري في بعض أجزاء النيل األزرق وجنوب كردفان،  ستذكري .13
ر وصول المساعدات الحاجة الممحة إلى وقف الطرفين األعمال العدائية فورًا، وتيسي

اإلنسانية إلى جميع السكان المحتاجين وعودة النازحين داخميًا والالجئين. وفي ىذا 
من فريق التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي مواصمة الجيود  المؤتمر طمبيالصدد، 

، وال سيما التعجيل بإطالق المفاوضات بين حكومة التي بدأىا بخصوص المنطقتين
والحركة الشعبية لتحرير السودان في منطقة النيل األزرق ودول جنوب ُكردفان  السودان

 ؛2046طبقا لخارطة طريق االتحاد األفريقي وقرار مجمس األمن لألمم المتحدة 
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 24تم إحراز بعض التقدم في تنفيذ خارطة طريق االتحاد األفريقي في  بينماأنو،  يالحظ .14
مجمس األمن لألمم المتحدة، من خالل القرار ، بالصيغة التي اعتمدىا 2012أبريل 
إن ذلك كان بطيئًا ومتقطعًا، ويحتاج إلى ف، 2012مايو  2( الصادر في 2012)2046

وفاء ب و ة وجضرور عمى  يشدد المؤتمربصورة ممحوظة. وفي ىذا الصدد، بو سراع اإل
خذ في األمع خارطة الطريق ل وفقاً بالكامل وعمى وجو السرعة  ااألطراف بواجباتي

بااللتزام المعمن لكل من حكومتي  ويرحب المؤتمرالحسبان الجداول الزمنية الواردة فييا. 
السودان وجنوب السودان تعزيز روحيما الجديدة من الشراكة االستراتيجية في 

ر ا، كما ينص عمى ذلك القر 2012أغسطس  2المفاوضات وضمان إكماليا بحمول 
الحدودية اآلمنة المنطقة بتعريف المسألة تسوية يشمل التعجيل ب(، بما 2012)2046

في الحسبان أن خارطة فريق التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد  اً ، أخذالمنزوعة السالح
ال تخل بأي حال بنتائج ترسيم الحدود النيائي وتسوية  2011األفريقي لشير نوفمبر 

ن ومجمس األمن لألمم المناطق المتنازع عمييا، كما شدد عمى ذلك مجمس السمم واألم
 المؤتمر بقبول حكومة السودان بالمقترح المشترك بين االتحاد األفريقي/ ويرحبالمتحدة. 

جامعة الدول العربية واألمم المتحدة بخصوص وصول المساعدة اإلنسانية إلى السكان 
من المفوضية اتخاذ جميع الخطوات  ويطمبالمتأثرين في النيل األزرق وجنوب كردفان، 

لالزمة لتنفيذ جميع عناصر المقترح، والسيما من خالل المشاركة في تقييم الوضع ا
 اإلنساني ونشر المراقبين لضمان تقديم المساعدة بطريقة شفافة ومحايدة؛

لفريق التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي وأعضائو، والرؤساء  يعرب عن تقديره .15
بكر وبيير بويويا، وكذلك فريق دعم فريق التنفيذ،  السابقين تابو امبيكي وعبد السالم أبو

األطراف عمى تقديم التعاون الالزم لمفريق. ويحث . يزمتلجيودىم الدؤوبة والتزاميم الم
لمشركاء الثنائيين والمتعددي األطراف لدعميم جيود فريق  عن تقديرهويعرب أيضًا 

والعمل عمى  يدفمة وحدة المواصل عوويد ،التنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي
 ؛تيسير اإلكمال المبكر والناجح لممفاوضات
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دعوة ويكرر  ،ثيوبياا  بين إرتريا و إزاء المأزق المستمر لعممية السالم  يعرب عن قمقو .16
االتحاد األفريقي لتجديد الجيود األفريقية لمساعدة البمدين عمى التغمب عمى الصعوبات 

رسا ء أسس السالم واألمن الدائمين في القرن األفريقي. الراىنة، وتطبيع عالقاتيما وا 
بين  2010 ويوني 6التفاق  دقيقالمؤتمر كذلك الحاجة الممحة لمتنفيذ الكامل وال ويكرر

رتريا،  لممسألة إلى مجمس السمم واألمن متابعة األمر متابعة نشطة  ويطمبجيبوتي وا 
 ؛ليو في ىذا الشأنإ ورفع تقرير

قميمي ضد جيش الرب لممقاومة ي تنفيذ مبادرة التعاون اإلمحرز فبالتقدم ال يرحب .17
ويعرب ما تقوم بو من جيود.  عمىالبمدان المعنية والمفوضية عمى المثابرة  ويشجع
لة لمشركاء الدوليين الذين دعموا الجيود المبذو عن امتنان االتحاد األفريقي  المؤتمر

 ؛لمقضاء عمى جيش الرب لممقاومة
ى تجديد الجيود اليادفة إلى إعادة اإلعمار بعد انتياء النزاعات عمى الحاجة إليشدد  .18

بإطالق مبادرة  يرحب وتحقيق التنمية لتوطيد السالم عند تحقيقو. وفي ىذا الصدد،
إلى المفوضية كفالة إجراء المتابعة  يطمبو ،2012 ويوني 13التضامن األفريقي في 

 ؛محرز والتحديات المجابيةلتقدم الالالزمة ورفع تقارير دورية إليو بشأن ا
المجوء إلى التمرد المسمح لتحقيق المطالب الستخفاف بإزاء ايعرب عن بالغ قمقو  .19

عمى خطورة ىذا المنحى عمى استدامة العمميات الديمقراطية في القارة  ويشددالسياسية. 
إلى  ليذه الممارسة ويعرب عن إدانتو القوية ،وعمى السمم واألمن واالستقرار في أفريقيا

التجاىات االنفصالية ا أيضا يدينو  جانب أي دعم لمجماعات المتمردة المسمحة.
األفريقي االتحاد تمسك ويؤكد  في بعض أرجاء القارة، وخاصة في مالي. ممحوظةال

ميا االستقالل، وباحترام إبان نيالراسخ بمبدأ ُحرمة الحدود التي ورثتيا البمدان األفريقية 
إلى المفوضية أن ترفع إليو ويطمب  لدولو األعضاء. ألراضية االوحدة الوطنية وسالم

توصيات محددة بشأن أفضل السبل والوسائل لمتصدي آلفة المجوء إلى التمرد المسمح 
 ؛آفة المطالب االنفصاليةو 

- 
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 مقرر
 بشأن العرض المقدم من جميورية رواندا

 ،2012/يوليو والتحاد األفريقي في يونيمؤتمر االستضافة 
 ASSEMBLY/AU/18(XIX)ADD.1 وثيقةال

 

 المؤتمر: إن  

بعرض جميورية رواندا استضافة الدورة العادية السابعة  يحيط عممًا مع بالغ التقدير .1
والعشرين لمؤتمر االتحاد األفريقي واالجتماعات التي تسبقيا والمقرر عقدىا في يونيو/ 

 ؛2016يوليو 

السابعة الستضافة الدورة العادية  عمى العرض المقدم من جميورية رواندا وافقي .2
التي تسبقيا والمقرر عقدىا في يونيو/ واالجتماعات  التحاد األفريقيلمؤتمر االعشرين و 

 ؛2016يوليو 

مؤتمر من المفوضية تحديد المواعيد الدقيقة لعقد الدورة العادية السابعة والعشرين ل يطمب .3
 ن وجميورية رواندا.التحاد وذلك باالتفاق مع لجنة الممثمين الدائميا

- 
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 مقرر
 بشأن العرض المقدم من جميورية تنزانيا المتحدة

 ،2013التحاد األفريقي في يونيو/يوليو مؤتمر االستضافة 
 ASSEMBLY/AU/18(XIX)ADD.2 الوثيقة

 

 :المؤتمر إن  

بالعرض المقدم من جميورية تنزانيا المتحدة الستضافة  يحيط عممًا مع بالغ التقدير .1
العادية التاسعة والعشرين لمؤتمر االتحاد األفريقي واالجتماعات التي تسبقيا في الدورة 

 ؛2017تنزانيا في يونيو/يوليو 

 عمى العرض المقدم من جميورية تنزانيا المتحدة الستضافة الدورة العادية التاسعة وافقي .2
ا في يونيو/ واالجتماعات التي تسبقيا والمقرر عقدىالتحاد األفريقي ا والعشرين لمؤتمر

 ؛2017يوليو 

والعشرين  من المفوضية تحديد المواعيد الدقيقة لعقد الدورة العادية التاسعة يطمب .3
 وذلك باالتفاق مع لجنة الممثمين الدائمين وجميورية تنزانيا المتحدة.لممؤتمر 

- 
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 مقرر
 التي ينقميا القراد واألمراضمركز  بشأن إعادة إدماج

 ،اد االفريقيفي ىياكل االتح، القراد
 ASSEMBLY/AU/18(XIX)ADD.3 الوثيقة

 

 إن  المؤتمر:

مراض قراد واألمركز ال إلدماجاالقتراح الذي تقدمت بو جميورية مالوي ب يحيط عمماً  .1
 ىياكل االتحاد األفريقي؛القراد في نقميا يالتي 

القراد واألعمال التي نقميا يمراض التي قراد واألال مركزبأىمية التفويض المنوط ب رقي .2
 ؛يقوم بيا المركز في تنمية صناعة الثروة الحيوانية في أفريقيا

 دمج ىذا المعيد في ىياكل االتحاد األفريقي؛يقرر  .3

من المفوضية القيام بالتشاور مع لجنة الممثمين الدائمين بالدراسات ذات الصمة  يطمب .4
إلدماج ىذا المركز في ىياكل االتحاد  حول اآلثار القانونية والمؤسسية والييكمية والمالية

 .األفريقي بيدف تقديم التوصيات المناسبة في ىذا الصدد

- 
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 مقرر
 صندوق الطوارئ األفريقي لمصحة العامة، بشأن إنشاء
 ASSEMBLY/AU/18(XIX) ADD.4 الوثيقة

 

 المؤتمر: إن  

األفريقي  طوارئال إنشاء صندوقاالقتراح المقدم من جميورية جامبيا حول ب يحيط عمماً  .1
 لمصحة العامة؛

من قبل مكتب األفريقي لمصحة العامة  الطوارئ صندوقنشاء إل هدير قتعرب عن ي .2
تفشي منظمة الصحة العالمية اإلقميمي ألفريقيا من أجل التصدي لتكرار حاالت 

حاالت من صنع اإلنسان وغيرىا من  ىي التياألمراض والكوارث الطبيعية والكوارث 
 في أفريقيا؛عمقة بالصحة العامة المتالطوارئ 

 األفريقي لمصحة العامة الطوارئ صندوقالقرار الذي اتخذه وزراء الصحة بشأن  يؤيد .3
 إلجازتو من قبل مؤتمر االتحاد؛

األفريقي لمصحة العامة وتقديم  الطوارئ صندوق الدول األعضاء دعم تنفيذ يناشد .4
 مساىمات طوعية سنوية لمصندوق.

- 
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 مقرر
 (20حول التنمية المستدامة )ريو+ مر األمم المتحدةبشأن مؤت

 ،2012يونيو  22-20المنعقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، 
 ASSEMBLY/AU/9 (XIX)الوثيقة 

 
 إن  المؤتمر:

(، 20بالتقرير عن مؤتمر األمم المتحدة حول التنمية المستدامة )ريو+ يحيط عمما .1
التوصيات  ويجيز، 2012يونيو  22إلى  20 المنعقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، من

 الواردة فيو؛
بفخامة دينيس ساسو نجيسو، رئيس جميورية الكونغو والناطق باسم أفريقيا  يشيد .2

وجميع رؤساء الدول والحكومات األفريقيين  20ومنسقيا السياسي في مؤتمر ريو+
 ر؛ورؤساء الوفود عمى ما أبدوه من التزام وقيادة ممتازة خالل المؤتم

بالجيود الجماعية التي بذليا كافة المفاوضون األفريقيون بقيادة جميورية  يشيد أيضا .3
الكونغو )الوزراء والبرلمانيون والخبراء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص( عمى 
ما أظيروه من تضامن وعمى تحدثيم بصوت قوي واحد من أجل كسب التأييد لمبيان 

 20ف أفريقي موحد في المفاوضات العالمية خالل مؤتمر ريو+التوافقي األفريقي كموق
بالممثمين الدائمين في نيويورك بقيادة جميورية  ويشيد كذلكحول التنمية المستدامة، 

كينيا بصفتيا كبير مفاوضي المجموعة األفريقية، عمى العمل الممتاز الذي قاموا بو 
+ الصين وىو ما 77وعة الـ لضمان اإلصغاء لمصالح أفريقيا وخاصة في إطار مجم

 ؛20انعكس عمى نحو كامل في الوثيقة النيائية لريو+
بالمفوضية والبنك األفريقي لمتنمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا  يشيد أيضا .4

وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم المتحدة 
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أفريقيا والشركاء اآلخرين عمى األعمال التحضيرية والتنظيم لممستشار الخاص حول 
 الناجح لمحدث الخاص باليوم األفريقي واألحداث الجانبية األخرى في ريو أثناء المؤتمر؛

رئيسة البرازيل، فخامة السيدة ديمما روسيف الستضافتيا المؤتمر بنجاح والقيام  يينئ .5
مما أدى إلى االلتزامات والنتائج التي تحققت بقيادة عممية بناء التوافق خالل المؤتمر 

 ؛20خالل مؤتمر ريو+
الجمعية العامة لألمم المتحدة عمى أن تقوم خالل دوراتيا بالتعجيل بعممية تعزيز  يحث .6

الدول األعضاء عمى االستمرار في  ويحث أيضاوترقية برنامج األمم المتحدة لمبيئة 
ألفريقيا في كافة المجان التي يتم تشكيميا التحدث بصوت واحد وضمان التمثيل الكافي 

واستخدام الدورة العادية الرابعة عشرة لمؤتمر الوزراء األفريقيين  20وفقا لنتائج ريو+
بغية إعداد خطة  20المسؤولين عن البيئة إلجراء تحميل ممموس لنتائج مؤتمر ريو+

 ألمم المتحدة؛عمل أفريقية  تحضيرا لمدورة السابعة والستين لمجمعية العامة ل
من المفوضية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا والبنك األفريقي لمتنمية  بميط .7

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء اآلخرين مضاعفة الجيود الرامية إلى توفير 
دعما لجيود التنمية  20الدعم الالزم لتسييل وتنسيق التنفيذ الفعال لنتائج ريو+

 امة في أفريقيا.المستد
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 مقرر
 ،3102لمسنة المالية  بشأن ميزانية االتحاد األفريقي

 EX.CL/721 (XXI) الوثيقة

 

 إن  المؤتمر:

من مفوضية االتحاد  يطمبتوصياتيا، و يجيزبتقرير لجنة الممثمين الدائمين، و يحيط عمما .1
 األفريقي تنفيذىا؛

 278,226,622بمبمغ قيمتو 2013ية عمى ميزانية االتحاد األفريقي لمسنة الماليوافق  .2
 :عمى النحو التالي اأمريكي ادوالر 

كمساىمات مقدرة لمدول  اأمريكي ادوالر   122,866,637مبمغ إجمالي قيمتو (1
 .لتقدير األنصبة الحالياألعضاء وفقا لمجدول 

تم تأمينو  مخصص لمبرامج دوالرا أمريكيا  155,359,986مبمغ إجمالي قيمتو (2
 ء الدوليين.من الشركا

 :الميزانية الموزعة بين أجيزة االتحاد األفريقي عمى النحو التالي عمى يوافق .3

 الجهاز
 

 3102ميزانية  الشركاء الدول األعضاء

 الميزانية
 التشغيلية

 الميزانية
 البرنامجية

 الميزانية البرنامجية اإلجمالي
 الميزانية
 التشغيلية

 الميزانية
 البرنامجية

 اإلجمالي

 فريقيألمفوضية االتحاد ا
      90,594,106       4,782,764     95,376,870   121,178,534      90,594,106   125,961,298   216,555,404  

 البرلمان اإلفريقي
      10,372,998       10,372,998          120,000      10,372,998          120,000     10,492,998  

كمة اإلفريقية لحقوق المح
 اإلنسان والشعوب )المحكمة(

 

        6,607,632         6,607,632       2,362,315        6,607,632       2,362,315       8,969,947  

اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان 
 والشعوب )اللجنة(

        3,881,947         3,881,947       4,606,770        3,881,947       4,606,770       8,488,716  

المجلس االقتصادي واالجتماعي 
 والثقافي لالتحاد اإلفريقي

        1,015,372         1,015,372          1,015,372                    -         1,015,372  

 النيباد
 

        4,200,000         4,200,000     25,853,921        4,200,000     25,853,921     30,053,921  
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لجنة االتحاد اإلفريقي للقانون 
 الدولي

           353,357            353,357          233,918           353,357          233,918          587,275  

المجلس االستشاري لمكافحة 
 الفساد

           470,486            470,486          501,850           470,486          501,850          972,336  

 منألمجلس السلم وا
          587,975          587,975          112,962                     -            700,937          700,937  

حول خبراء لل ةاللجنة األفريقي
 هحقوق الطفل ورفاهيت

              389,716                     -            389,716          389,716  

  278,226,622  160,730,725  117,495,898    155,359,986   122,866,637   5,370,739       117,495,898     اإلجمالي

 

ة األفريقية التي سيتم مميون دوالر أمريكي لمجامع 12.1عمى ميزانية قدرىا  يوافق أيضا .4
 بتعبئة الموارد من الشركاء الدوليين. المفوضية يكمفإنشاؤىا كصندوق خاص، و
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 مقرر
 ،لمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوباقضاة  بشأن تعيين

 I)XEX.CL/741(Xالوثيقة 
 

 المؤتمر: إن  

شرون لممجمس التنفيذي الدورة العادية الحادية والعيا تاالنتخابات التي أجر ب يحيط عمماً  .1
 ؛2012يوليو  13المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، في 

تعيين األشخاص التالية أسماؤىم قضاة لممحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان  يقرر .2
 ( سنوات:6ست )لوالية مدتيا والشعوب 

 البمد االسم الرقم
1.  بوروندي  السيد جيرارد نيوجيكو 
2.  سنغالال  السيد الحاجي جيسي 
3.  كينيا  السيد بن كيوكو 

- 

 



ASSEMBLY/AU/DEC.440 (XIX) 

 

 

 

 مقرر
 إنشاء المعيد األفريقي لمتحويالت الماليةبشأن 

 IEX.CL/724(XX(الوثيقة 

 
 :المؤتمر إن  

 االقتصاد وزراء لمؤتمر الخامسة المشتركة السنوية االجتماعات بتقرير عمما يحيط .0
 المتحدة األمم لمجنة والتنمية والتخطيط المالية وزراء ومؤتمر األفريقي لالتحاد والمالية

 المالية؛ لمتحويالت األفريقي المعيد إنشاء عن ألفريقيا االقتصادية
 مايو في أفريقيا جنوب في المنعقدة العالمية الميجر قمة عن الصادر باإلعالن ُيذكر .5

 من واحداً  باعتباره المالية لمتحويالت األفريقي المعيد إنشاء اعتمدت والتي 5105
 األفريقي؛ لالتحاد لتراثا مشاريع

 األفريقي االتحاد مفوضية من ويطمب المالية لمتحويالت األفريقي المعيد انشاء ُيجيز .2
 من لتمكينيا الصمة ذات األجيزة إلى وتقديميا وموقعو بيياكمو الخاصة الطرق تحديد
  ممكن؛ وقت أسرع في تفعيميا

 ألفريقيا االقتصادية المتحدة ألمما ولجنة الدولي والبنك لمتنمية األفريقي البنك يدعو .4
 .المبادرة ىذه تنفيذ دعم إلى اآلخرين والشركاء

- 
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 رمقر 
 ألفريقي والبنك األفريقي لمتنميةن التعاون بين مفوضية االتحاد ايبشأن تحس

 اولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقي
 

 إن  المؤتمر:
لمؤتمر ة الخامس المشتركة  تعاجتمابالنجاح الكبير لعقد اال يحيط عمما مع التقدير .1

وزراء المالية والتخطيط والتنمية  التحاد األفريقي ومؤتمرل وزراء االقتصاد والمالية 
الطاقات الكامنة ألفريقيا  إطالق موضوع تحت االقتصادية لمجنة االقتصادية ألفريقيا 

 قطبا لمنمو العالمي"؛رىا باعتبا
مفوضية ، والبنك األفريقي لمتنمية العزيز التعاون بين إلى المقررات السابقة بشأن تيشير  .2

ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا المعتمدة في كل من بانجول، جامبيا، وكمباال، 
 أوغندا؛و 
لجنة األمم المتحدة تحديد وضع إلى المقررات السابقة التي ترحب بإعادة  يشير أيضا .3

، ومساعدة التابع لو النيباد حاد األفريقي وبرنامجاالتأجندة االقتصادية ألفريقيا لدعم 
 القارة عمى مواجية التحديات اإلنمائية؛

بالتنفيذ النشط لمقرره بشأن مواصمة االتحاد األفريقي ولجنة مع الموافقة" " يحيط عمما .4
األنشطة والمشاريع والبرامج المتعمقة االضطالع باألمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 

التحاد لمؤتمر وزراء االقتصاد والمالية بين المشترك بروز المؤتمر ريقيا و بتنمية أف
لمجنة االقتصادية ألفريقيا  األفريقي ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 

المتعمقة المسائل حول باعتباره منبرا وزاريا سنويا رئيسيا لمتداول وتبادل وجيات النظر 
 ي أفريقيا؛بالنمو والتنمية ف

مع االرتياح بالتحسن الكبير لسير عمل آلية التنسيق اإلقميمية لوكاالت  يحيط عمما أيضا .5
التخطيط والتنسيق دعم االتحاد األفريقي ووكالة مجال األمم المتحدة التي تعمل في 

مفوضية االتحاد اجتماع ليا كل من  قدحيث اشتركت في الدعوة لعمنيباد التابعة لو، ل
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ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، وكذلك االنطالق الناجح لمكتب الدعم  األفريقي
التحاد األفريقي والبنك األفريقي لمتنمية ولجنة األمم المتحدة بين الألمانة المشتركة 
 االقتصادية ألفريقيا؛

طيدة والتآزر واالنسجام الو األىمية المستمرة التي تكتسييا عالقات التعاون  يؤكد مجددا .6
إلى مواصمة مطابقة الخطة  يدعواالقتصادية ألفريقيا، ووالمجنة  مفوضية البين القائمة 

 اإلستراتيجية لمجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا مع أولويات االتحاد األفريقي؛
األمين العام لألمم المتحدة وكيل ، وبالدور اإليجابي الذي لعبو السيد عبد اهلل جانييقر  .7

االقتصادية ألفريقيا، المنتيية واليتو، في تعزيز أجندة التكامل  لمجنة مين التنفيذي واأل
وية االقتصادي لالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية وكذلك بناء شراكات ق

االقتصادية والمجنة والبنك األفريقي لمتنمية المفوضية وتقديم برنامج متماسك بين 
 ألفريقيا؛

لما قدمو من لما يتحمى بو من روح الوحدة األفريقية و  وشادة كبيرة بالسيد جانيإ يشيد .8
مشاركتو في ىذه مواصمة عمى  يحثوبتكامل وتنمية أفريقيا، و ولتزامالخدمات حميدة و 

 .األجندة باعتبارىا خطوة فريدة
- 
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 مقرر

 ،تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد بشأن
 EMBLY/AU/7 (XIX)ASSالوثيقة 

 
 :المؤتمر إن  

رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد، فخامة السيد ماكى نائب بتقرير  يرحب .1
 سال، رئيس جميورية السنغال؛

 نتائج االجتماع السابع والعشرين لمجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيو النيباد؛ يجيز .2
لبرنامج القاري الوحيد الذي صممو األفريقيون من يؤكد من جديد عمى النيباد باعتبارىا ا .3

التكامل اإلقميمي والسياسي ممضي قدما بأجل األفريقيين بوصفو رؤية مشتركة ل
 واالقتصادي من أجل التحرر االقتصادي لمشعوب األفريقية؛

في مارس  ينأصحاب المصمحة المنعقدومؤتمر الرفيعة المستوى النيباد نتائج ندوة  الحظي .4
عمى ضرورة  المذين أكدا من جديدي أديس أبابا إلحياء الذكرى العاشرة لمنيباد ف 2012
 أفريقيا بتنفيذ النيباد من خالل تعبئة واستخدام الموارد المحمية بصورة فعالة؛تعجيل 

في سبيل بجيود التنسيق المستمر بين المفوضية ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد  يرحب .5
ىياكل وعمميات  إدماج النيباد فيتمشيا مع في تنفيذ البرامج  تعزيز التنسيق والتماسك

 ؛االتحاد األفريقي
لوكالة التخطيط الييكل التنظيمي  الحظيو ،ASSEMBLY/AU/DEC.413(XVIII))المقرر ب ذكري .6

يعيد و ،الذي اقترحو المجمس التنفيذي من خالل لجنة الممثمين الدائمينوالتنسيق لمنيباد 
ة الماسة إلى ىيكل أكثر مالءمة وعممية يعكس بشكل كامل الوالية عمى الحاجالتأكيد 

القارية لموكالة لتمكينيا من العمل بفعالية والمضي قدما عمى طريق األداء القائم عمى 
 النتائج لصالح الدول األعضاء؛
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بنتائج الحوار اإلقميمي لتعزيز تنسيق ىياكل النيباد ونقاط االتصال عمى المستويين  يشيد .7
خطة العمل التي تم وضعيا مع المجنة االقتصادية ألفريقيا  يجيزو ،طني واإلقميميالو 

في ىذا الصدد إلى التبادل المنتظم  يدعولالسترشاد بيا في مواءمة وتنسيق برامج النيباد و
 لمخبرات والمعارف بين األقران حول تنفيذ النيباد عمى المستوى اإلقميمي الفرعي؛

برنامجية لوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد عن الفترة من يناير إلى تقرير األنشطة ال يجيز .8
ويالحظ عمى وجو الخصوص التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع النيباد  2012ديسمبر 

 اإلقميمية والقارية الرئيسية بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية؛
المشروع النيائي لقواعد إجراءات  ويعتمد ،(ASSEMBLY/AU/DEC.348(XVI)المقرر )ب ذكري .9

النيباد لتوجيو حكومات الدول و الىياكل إدارة النيباد كوسيمة لتيسير عمل لجنة رؤساء 
قواعد ونظم وممارسات االتحاد أساس بوصفيا لجنة فرعية لممؤتمر ولجنة التسيير عمى 

تصديق اليباد لذلك من وكالة التخطيط والتنسيق لمنوفقًا ويطمب األفريقي المعمول بيا. 
القواعد المعتمدة ونشرىا بالتشاور مع مكتب المستشار القانوني لممفوضية لتعميميا عمى 

 ؛لتوجيو النيباد عمى أعضاء لجنة رؤساء الدول والحكومات
العمل الجاري الذي تقوم  ويالحظ ،(ASSEMBLY/AU/DEC.413(XVIII))المقرر ب أيضاً  ذكري .10

ق لمنيباد ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، إلى بو كل من وكالة التخطيط والتنسي
تعبئة الموارد المحمية والتي المتعمقة بجانب المؤسسات الشريكة، بشأن دراسة السياسات 
عمى  ويحث. 2013في يناير لمتوجيو سيتم تقديميا إلى لجنة رؤساء الدول والحكومات 

لتعبئة التمويل المحمي لممشاريع اإلقميمية آليات ممموسة ومبتكرة بالدراسة النيائية  خروج
لتوجيو النيباد عقد دورة خاصة لمجنة رؤساء الدول والحكومات  ويقترح شكل فعال،لمنيباد ب

 لمعالجة ىذه المسألة؛ 2013من عام في النصف األول 
من الدول األعضاء لتمويل عمميات المقدمة مستوى المساىمات السنوية انخفاض  يستنكر .11

لتخطيط والتنسيق لمنيباد مع ما ينطوي عميو من استمرار االعتماد عمى الشركاء وكالة ا
لجنة  يأمر ،وعميوممكية أفريقيا لبرنامج النيباد. بمما يعيق أداء الوكالة ويمس  ،اإلنمائيين
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النيباد بعقد اجتماع استثنائي لمتداول حول تمويل وكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد تسيير 
 ؛2012ل نياية عام وبرامجيا قب

حول برنامج تطوير البنية  ASSEMBLY/AU/DECL.2(XVIII)إلعالن المؤتمر  استحضاراً  .12
التحتية في أفريقيا المتعمق بالتزام الدول األعضاء بدعم الصندوق الخاص لمرفق إعداد 

بنية ميم تنفيذ برنامج تطوير التُ زال تبأن النيباد ال  يقر  مشاريع البنية التحتية لمنيباد، 
صفيا وكالة و الدور المنوط بوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد ب بخصوصالتحتية في أفريقيا 

 منفذة في الييكل المؤسسي لتطوير البنية التحتية في أفريقيا؛
جاكوب زوما، رئيس الرئيس مع التقدير بالتقرير المرحمي الذي قدمو فخامة  يرحب .13

نة الفرعية الرفيعة المستوى لممبادرة الرئاسية جميورية جنوب أفريقيا بصفتو رئيسًا لمج
بالتركيز عمى لتوجيو النيباد البنية التحتية لمجنة رؤساء الدول والحكومات لمناصري 

 يقرو  ،جنوب ومقترح تنظيم عرض متنقل لحشد الدعم لتنفيذ المشروع-مشروع ممر شمال
مجموعات االقتصادية بدعم كل من المفوضية، ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد، وال

اإلقميمية، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، والبنك األفريقي لمتنمية وبنك التنمية 
 البنية التحتية؛لمناصري لمجنوب األفريقي لممبادرة الرئاسية 

بصفة خاصة يالحظ جنوب بفعالية، ال-شمالالمشروع ممر تنفيذ من أجل البدء في  .14
إلى إزالة مرجوة ىادفة تحقيق نتائج فعال مع فير إطار تشغيمي الجيود المبذولة لتو 
مبنية للممبادرة الرئاسية  المناصرةالبمدان  ويدعو ،المشاريعلوضع االختناقات صندوق 

وزراء ترشيح توجيو النيباد من أجل اإلسراع برؤساء الدول والحكومات ل لجنةالتحتية في 
فريق العمل الوزاري اجتماع لتخطيط لعقد رئاسي بغية امناصر معنيين لدعم عمل كل 

البنية التحتية ومجموعات العمل الفنية من قبل حكومة جنوب لمناصرة لممبادرة الرئاسية 
 أفريقيا؛

بالتزامات الشراكات الحديثة ألفريقيا خالل قمتي مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين  ريق   .15
وس كابوس، المكسيك في مايو ويونيو المنعقدتين في كامب ديفيد، الواليات المتحدة ول

في أفريقيا باعتبار  بالتحالف الجديد لألمن الغذائي والتغذوي ويرحب ،عمى التوالي 2012
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ذ ،8لقمة المجموعة  بارزة ذلك نتيجة األولويات مع  المبادرة مواءمة عمى ضرورة يؤكد وا 
 ،متنمية الزراعيةشامل لاألفريقي البرنامج ال كما ىو مبين في والنظم األفريقية المحددة

 بالتزاماتيا العالقة الوفاء 8الـ البمدان األعضاء في المجموعة أنو يتعين عمى ويكرر كذلك
 ؛لكويال غميتياغمس و السيما تمك التي تم التعيد بيا في أفريقياتجاه 

زعماء الزعماء األفريقيين و  بين وزيادة مستوى التفاعل المشاركة العميقة إلى يدعو .16
جراءو وأفريقيا،  8في دورات التوعية المشتركة بين المجموعة  8وعة المجم مشاورات  ا 
 فضال عن قبل انعقاد ىذه الدورات بين الزعماء األفريقيين المدعوينفيما  مناسبة

كمنبر  قيمتيا المضافة األفريقية لضمان منتدى الشراكة من خالل المناسبة التحضيرات
 ؛8مية الشراكة مع المجموعة في عم حول أولويات القارةلمحوار 

كسب  بقيادة حممةلتوجيو النيباد رؤساء الدول والحكومات  لجنةرئيس بالتالي ، يكمف .17
 من خالل 8المجموعة مع  ىذه الشراكة الرفيعة المستوى لتنشيط المتعددة الجوانبالتأييد 

 بالتعاون مع دمنيبالتنسيق التخطيط المن وكالة  ويطمب ،ما تقدمو الوكالة من الدعم الفني
في  8رئاسة المجموعة  كبمد يتولى بغية إشراك سمطات حكومة المممكة المتحدة المفوضية
في  8المجموعة  أولويات أفريقيا قد تم إبرازىا بالكامل في أجندة ولمتأكد من أن 2013
 ؛2013عام 

سبيل في  التعاون لتعزيز ألفريقيا ىي المنبر الرئيسي 20أن المجموعة  يؤكد من جديد .18
 قمة عن الصمة الناجمة بأن النتائج ذات ويعترفالتعاون االقتصادي العالمي. توطيد 

الخاصة بنتائج  المبادرة السيما بأفريقيا من حيث عالقتيا 2012 في 20المجموعة 
 المنتجات عمى ابتكار من خالل التشجيع تحسين األمن الغذائي الزراعة اليادفة إلى

والنمو  مستوى البرنامج الخاص بالتغذية في القطاع الخاص ورفعوالنظم الزراعية الجديدة 
عمى الصعيد  والنمو ةلالتحفيز العم بموس كابوس وخطة العمل الخاصة بالوظائف الخاص
 لمعمل المستمر الذي تضطمع بو المجنة الرقيعة المستوى ويعرب عن تقديره ،العالمي

األموال  إلى النظر في تعبئة مجنةحاجة ال ويكرر ،البنية التحتية حول 20لممجموعة 
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من أجل تحقيق عوائد أعمى  العامة في شكل الفوائض المتاحة في االقتصادات الناشئة
 ؛تنمية البنية التحتية في افريقيافي  لالستثمار

المفوضية  حرزتوأبالتقدم الذي  ويحيط عمما ،ASSEMBLY/AU/7(XVIII)رقم  ر بالمقرريذك   .19
كمحاولة  فعالية التنميةلفريقي البرنامج األمنيباد تحت إشراف لط تخطيوالتنسيق الووكالة 

من أجل تحقيق تعاون  الشراكة العالمية في صوت مناسب لمحصول عمى أفريقيا من
 ومالي نحو المجموعة المؤقتة جنوب افريقيا ورواندا حكومات بمساىمات ويشيدفعال. 

طار الرصد اللتزام بوسان الحكم حول ىياكل التي قدمت اقتراحات لفترة ما بعد بوسان  ؛وا 
منصب وتحديدا في الشراكة العالمية الجديدة  ( ألفريقيا2بتخصيص مقعدين ) يحيط عمما .20

 من التعاون االنمائي والمستفيدين اآلخرين التحاد األفريقيلمثل مال الرئيس المشارك
رب عن قمقو عوي ،التعاون االنمائيمن  نمستفيديال في فئة لجنة التسيير والعضو في

تحقيق  لضمان الضروري إلى الحد األدنى يفتقر ىذا النوع من الترتيب أنب العميق
إلى تخصيص  يدعو بالتالي. و الرئيسي لمتعاون االنمائيالقطب باعتبارىا  مكاسب ألفريقيا

كما  منيبادوالتنسيق لتخطيط الووكالة  من خالل المفوضية لالتحاد األفريقي مقعد ثالث
لمحصول عمى شريك  لضرورة المطمقةإزاء اموقف االتحاد األفريقي  الوقت سيكرر في نف

 ؛عريض القاعدة وذي تأثير كاف تمثيل من خالل مفيد
االتحاد األفريقي في الشراكة العالمية من خالل في عضاء الدول األبعممية تعيين  يرحب .21

 يجيز بالتاليألفريقي، واإلجراءات المكرسة تحت رعاية عمداء السفراء اإلقميميين لالتحاد ا
كال من وزير المالية والوزير المنسق لالقتصاد في حكومة نيجيريا، واألمين العام لوزارة 
االقتصاد والتخطيط في حكومة تشاد، باعتبارىما الرئيسين المشاركين والمرشحين االثنين 

 يالحظو (، 2ين )لمجنة التسيير لتمثيل االتحاد في الفئات المناسبة، لوالية ال تتجاوز سنت
التناوب والشمولية تمشيا مع أساس أن التعيينات المقبمة ستتم عمى في نفس الوقت 

 الممارسات واإلجراءات المعمول بيا في االتحاد األفريقي؛
من كل من المفوضية ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد، إضافة إلى شغل مقعد في  يطمب .22

أمانة لممثمي االتحاد األفريقي وجية اتصال كتعمال لجنة التسيير لمشراكة العالمية، أن 
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منسِّقة مع فريق الدعم المشترك لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي/برنامج 
وتوجيو األمم المتحدة اإلنمائي في إضفاء الصبغة الرسمية الكاممة عمى التمثيل األفريقي، 

ة من خالل المجموعات المرجعية الوزارية المشاركة الفعالة لمقارة في الشراكة العالمي
 ؛والفنية

"بخارطة الطريق لممسؤولية  يرحبو ASSEMBLY/AU/DEC.413(XVII)) مقرر المؤتمرب يذكر .23
المشتركة والتضامن العالمي من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل 

التخطيط والتنسيق وضية ووكالة والمالريا في أفريقيا" التي تم وضعيا بالتعاون بين المف
عمى الحاجة  بينما يؤكد مجددمنيباد وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز، ل

لمصحة،  الممحة إلى تكثيف الجيود األفريقية لضمان تمويل أكثر تنوعا وتوازنا واستدامة
منيباد ط والتنسيق لالتخطيالمفوضية ووكالة  يدعو. الناشئينبدعم من الشركاء التقميديين و 

إلى المساىمة في التنفيذ الناجح لخارطة  وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز
 الطريق؛

استكمال لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا تقرير المراجعة  يالحظ مع التقدير .24
دعما لتنفيذ البرامج  ومبادرة تمكين المرأة في الزراعة 2012المتبادلة لفعالية التنمية لعام 

، ينالمزارعات وتشجيع وصولالنساء بناء قدرات  بيدفاألفريقي الشامل لمتنمية الزراعية، 
وكالة  يحث، إلى مدخالت األراضي والتكنولوجيا الزراعية. وفي ىذا الصدد، بإنصاف

النيباد عمى مواصمة تعاونيا المؤسسي مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 
 .ية لبناء القدراتالمؤسسة األفريقو 

- 
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 مقرر
 القمة العالمية لألفريقيين في الميجربشأن نتائج 

 :إن  المؤتمر

عالن  يحيط عمما .1  ؛القمة العالمية لألفريقيين في الميجربنتائج وا 

إلى  المذين أديافريقيا عمى العمل الرائع والتعاون النشط أوحكومة جنوب بالمفوضية  يشيد .2
 ؛نجاح القمة

في  مجتمع األفريقيين في الميجربأىمية مساىمة الدول األعضاء وقادة وشعوب  يقر .3
أىداف القمة العالمية  جميع أنحاء العالم وأصدقاء وشركاء االتحاد األفريقي في تحقيق 

 لألفريقيين في المجر ونتائجيا الواردة في اإلعالن وبرنامج وخطة عمميا وآلية التنفيذ؛

 ؛لعممية تنفيذ نتائج القمةباعتبارىا آداة خارطة الطريق االعتراف ب ضرورة مواصمة قرري .4

 ؛عمميات التنفيذ الفعالل ادعمالميجر كافية لبرنامج موارد عمى الحاجة إلى توفير  يؤكد .5

حمقات التنظيم التعجيل بمن المفوضية  يطمبالتراثية أو الرائدة الخمسة ومشاريع ال يجيز .6
من عام  األخير لمدول األعضاء في االتحاد في الربعة المناسبعمل ال ورشو  دراسيةال

مؤتمر دراسات الجدوى وتقديم النتائج إلى الدورة العادية القادمة ل من أجل توحيد 2012
 لبحثيا؛ 2013ينايرفريقي في تحاد األاال

 في برامجاألفريقيين في الميجر  حضور ومشاركةتعزيز معايير ل وضعضرورة  يقرر .7
فريقي االتحاد األمفوضية من خالل  وشاممة فريقي بطريقة منتظمةاأل االتحاد وسياسات

 ؛فريقيالتحاد األالمختمفة لجيزة األيياكل و ال عن طريقسقة توليس بطريقة مجزأة وغير م
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إشراك مجموعات الميجر اإلقميمية بغية مساعدتيا عمى تنظيم نفسيا من المفوضية  يطمب .8
ة "مالحظ" في قمة االتحاد األفريقي، واحتماال في في شبكات إقميمية تسي ل تمثيميا بصف

 المستقبل، كإقميم سادس لمقارة يساىم بشكل ممموس في تنفيذ السياسات والبرامج؛

 تعزيز اإلدارة المسؤولة التنفيذى لجنة الممثمين الدائمين والمجمسو  من المفوضية يطمب .9
تنفيذ  د البشرية والمادية لدعم الموار وىي مديرية المجتمع المدني واألفريقيين في الميجرب

 خطة عمل الميجر؛

بينيما  النشط عممية التعاونمواصمة فريقيا أجنوب جميورية و من المفوضية  يطمب أيضا .10
مى عين اآلخرين الراغبين والقادرين اإلقميمي المناصرينتحقيق ىذا اليدف مع من أجل 

 ؛القمةالمساىمة في تنفيذ نتائج 

فعالة بما في ذلك إنشاء تشغيمية وضع عمميات التركيز عمى  االستمرار فيكذلك يطمب  .11
 .إقميميةوتعزيز شبكات 

- 
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 مقرر
 موضوع وتاريخ ومكان الدورة العادية العشرينبشأن 

 لمؤتمر االتحاد األفريقي
 

 إن  المؤتمر:
أن تكون تواريخ الدورة العادية العشرين لممؤتمر المقرر عقدىا في أديس أبابا،  يقرر .1

 ا تحت عنوان "الوحدة األفريقية الشاممة والنيضة األفريقية" عمى النحو التالي:إثيوبي
 

 ؛2013يناير  22و 21الدورة العادية الخامسة عشرة لمجنة الممثمين الدائمين:  (1
 ؛2013يناير  25و 24الدورة العادية الثانية والعشرون لممجمس التنفيذي:  (2
 .2013ناير ي 28و 27الدورة العادية العشرون لممؤتمر:  (3

- 
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 مقرر

 ي،بشأن انتخاب رئيس مفوضية االتحاد األفريق
 ASSEMBLY/AU/3(XIX)الوثيقة 

 

 المؤتمر: إن  

 لمفوضية االتحاد األفريقي؛ة ، رئيسالدكتورة نكوسازانا دالميني زوما ينتخب .1

 يؤكدلقيام بصالحياتيا، كما التوفيق في ا ا كلتمنى لييو ة حديثًا المنتخب ةالرئيس يينئ .2
 دعمو المطمق. الي

- 
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 مقرر

 ي،بشأن انتخاب نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريق
 ASSEMBLY/AU/4(XIX)الوثيقة 

 

 المؤتمر: إن  

 ؛مفوضية االتحاد األفريقي رئيسًا لنائب السيد إيراستاس ج. و. موينشا، ينتخب .1

ياتو، كما لقيام بصالحالتوفيق في ا كل تمنى لويو حديثًا  الرئيس المنتخب نائب يينئ .2
 مطمق.ال ولو دعم يؤكد

- 
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 مقرر
 بشأن تعيين مفوضي االتحاد األفريقي،

 EX.CL/740(XXI)الوثيقة 
 المؤتمر: إن  

 ؛مفوضية االتحاد األفريقي مفوضيل المجمس التنفيذي انتخابب يحيط عمماً  .1
 :لممفوضيةاألشخاص التالية أسماؤىم مفوضين  نيعي   .2

 الحقيبة  البمد واالسم 
 م واألمنالسم - (الجزائر) لعمامرةرمضان   (أ 

 الشؤون السياسية - (نيجيريا) عائشة ل. عبداهلل  (ب 
 البنية التحتية والطاقة - (مصر) إليام محمود  (ج 
 الشؤون االجتماعية - (سيراليون) مصطفى س. كالوكو  (د 
 التجارة والصناعة - (تشاد) فاطمة ه. أسيل  (ه 
 لريفي والزراعةاالقتصاد ا - (أوغندا) رودا ب. توموسيمي  (و 
 المفوضين المنتخبين حديثًا؛يينئ  .3
أن يتم انتخاب مفوضين لمموارد البشرية والعمم والتكنولوجيا، والشؤون االقتصادية  يقرر .4

فقط من بين مرشحين ذكور من إقميمي الوسط والجنوب وفقًا ألحكام النظام األساسي 
العادية لممجمس  2013ر لممفوضية وقواعد إجراءات المؤتمر وذلك خالل دورة يناي

 التنفيذي؛
أنو يجب عمى المفوضين المنتخبين الذين لم يؤدوا اليمين خالل ىذه الدورة  يقرر أيضاً  .5

 لممؤتمر، القيام بذلك أمام رئيسة المفوضية.
- 
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 مقرر
 بشأن التحضيرات األفريقية لمؤتمر األمم المتحدة

 (4/كيوتو14حول تغير المناخ )كوبنياجن
 
 ر:المؤتم إن  
بتقرير منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقيين حول تغير المناخ،  يحيط عمماً  -1

دولة أتو ممس زيناوي، رئيس وزراء جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية، عن التقدم 
 ويجيزالمحرز في تنفيذ مقرر المؤتمر بشأن مؤتمر األمم المتحدة حول تغير المناخ، 

 فيو؛التوصيات الواردة 
تمديد الدور الذي يقوم بو دولة أتو ممس زيناوي، رئيس وزراء جميورية إثيوبيا  يقرر -2

االتحادية الديمقراطية، كمنسق لمجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقيين حول تغير 
المناخ حتى نياية المؤتمر الثامن عشر لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

الجتماع الثامن لألطراف في بروتوكول كيوتو، والمقرر عقدىما في حول تغير المناخ وا
 ؛2012ديسمبر  7نوفمبر إلى  28الدوحة، قطر، من 

جميع الدول األعضاء عمى تأييد العرض المقدم من جميورية ناميبيا نيابة عن  يحث -3
 أفريقيا، الستضافة أمانة صندوق المناخ األخضر في القارة حيث كان أثر تغير المناخ

 حادًا ومن المحتمل أن يكون أكثر حدة في المستقبل؛
من المفاوضين األفريقيين أن يقوموا بدور أقوى أثناء مؤتمر الدوحة ومن خالل  يطمب -4

 ويدعومنابر مناسبة أخرى لممساعدة في اإلسراع بتحقيق التوافق حول مصادر التمويل، 
إلى التعجيل بالعمل عمى تفعيل  أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول تغير المناخ

صندوق المناخ األخضر لتمكينو من أداء الميام الرئيسية المنوطة بو والمتمثمة في تعبئة 
 وتخصيص الموارد المالية؛
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لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقيين حول تغير المناخ عمى عقد اجتماع  يحث -5
تغير المناخ من أجل عرضو أثناء لبحث الموقف األفريقي الموحد الذي تم تحديثو حول 

المؤتمر الثامن عشر لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول تغير المناخ 
واالجتماع الثامن لألطراف في بروتوكول كيوتو، والذي يكون المؤتمر الوزاري األفريقي 

ا في أروشا، حول البيئة قد بحثو وأجازه خالل دورتو العادية الرابعة عشرة المقرر عقدى
 ؛2012تنزانيا، في سبتمبر 

من المفوضية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا والبنك األفريقي لمتنمية  يطمب -6
والشركاء اآلخرين، تعزيز الجيود التي يبذلونيا فيما يتعمق بتوفير التسييالت والدعم 

امن عشر لألطراف في التنسيقي الالزم لتحضيرات أفريقية فعالة تمييدًا لممؤتمر الث
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول تغير المناخ واالجتماع الثامن لألطراف في 

 بروتوكول كيوتو. 
- 
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 مقرر

 لمزراعة واألمن الغذائي عاماً  2012بشأن إعالن عام 

 

 :إن  المؤتمر

سياسات التنمية بأىمية البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية في أفريقيا بالنسبة ل يقر   .1
 الزراعية في أفريقيا؛

عاما لمزراعة واألمن الغذائي في أفريقيا بمناسبة الذكرى العاشرة  2014عام يعمن  .2
 لمبرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية.

- 
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 اإلعالن الرسمي حول مالي

 

اسعة عشرة ، رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، المجتمعين في دورتنا العادية التنحن
 :2012يوليو  16و 15المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا يومي 

 من الوضع السائد في مالي؛ إذ نعرب عن قمقنا وجزعنا الشديد

ذ نالحظ أن  االحتالل المتواصل لمجزء الشمالي من مالي من قبل مختمف الجماعات  وا 
واألمن واالستقرار في المنطقة المسمحة، اإلرىابية والمجرمة، يشك ل تيديدا خطيرا عمى السمم 

 وخارجيا؛

ذ ندين بشدة االنتياكات الخطيرة لحقوق اإلنسان المرتكبة في الجزء الشمالي من مالي إلى  وا 
جانب التدمير األحمق وغير المقبول لإلرث الثقافي والروحي والتاريخي لممنطقة، وال سيما في 

 جرمة الناشطة في الميدان؛تمبكتو، من قبل الجماعات المسمحة، اإلرىابية والم

 

ذ و  من التدىور المستمر لموضع اإلنساني في الجزء الشمالي من  الشديدعن انشغالنا  عربنا 
ذ  العمل العاجل لتمكين تسميم المساعدة الغذائية لمسكان ؤكد عمى الحاجة إلى نمالي، وا 
 المتضررين؛

ذ ة التي تم إنشاؤىا كجزء من عممية االنتقاليتعزيز المؤسسات  إلى الحاجة الممحة عمى شد دن وا 
العودة إلى النظام الدستوري، بغية تمكين مالي من معالجة التحديات الوجودية التي تواجيو 

 وتعبئة الدعم الدولي المطموب ليذا الغرض؛
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ذ لإليكواس والبمدان األساسية والمجتمع الدولي ككل عمى جيودىم الدائمة  تقديرنا عن نعرب وا 
ذ نرحب، في ىذا الصدد، باعتماد مجمس األمن لألمم ومساىمتيم في ا لتسوية المبكرة لألزمة، وا 
 ؛2012يوليو  5يوم  (2012)2056المتحدة القرار 

ذ أن الوضع في مالي يمس بعض أىم المبادئ األساسية لالتحاد األفريقي وىي احترام  نالحظ وا 
المطمق لمتمرد المسمح لمتعبير عن الوحدة الوطنية والسالمة اإلقميمية لمدول األعضاء، والرفض 

 مطالب سياسية إلى جانب رفض اإلرىاب واألنشطة اإلجرامية ذات الصمة؛

ر محتوى جميع بيانات ومقررات االتحاد األفريقي واإليكواس  ذ نكر   بشأن الوضع في مالي؛وا 

ذ نؤكد تصميمنا عمى العمل معا لمعالجة الوضع السائد والتحديات الحالية؛  وا 

 :يمي ما مىع نتفق

 327الذي اعتمده االجتماع الـ  PSC/AHG/COMM/1.(CCCXXVII)نجيز بالكامل البيان  ( أ)
يوليو  14لمجمس السمم واألمن لالتحاد األفريقي المنعقد في أديس أبابا، إثيوبيا يوم 

، تحت رئاسة فخامة رئيس جميورية كوت ديفوار والرئيس الحالي لإليكواس، 2012
، والذي ُيقرأ 2012صفتو رئيس مجمس السمم واألمن لشير يوليو السيد الحسن وتارة ب
 عمى النحو التالي:

 يوليو 14 يوم المنعقد 327 الـ اجتماعو خالل األفريقي، لالتحاد واألمن السمم مجمس اعتمد"
 :مالي في الوضع بشأن التالي المقرر 2012
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 :التنفيذي المجمس إن

. PSC/AHG/3(CCCXXII))لوضع في مالي ارئيس المفوضية عن بتقرير  عمما يحيط .1
بالبيانات الصادرة عن الرئيس الحالي لممجموعة االقتصادية لدول عمما أيضا  يحيط

غرب أفريقيا )اإليكواس، ووسيط اإليكواس، ورئيس لجنة اإليكواس، واألمم المتحدة 
وتوجو والبمدان األساسية وىي موريتانيا والنيجر والجزائر، إلى جانب جنوب أفريقيا 

 والدول األعضاء في االتحاد األفريقي، في مجمس األمن لألمم المتحدة؛
 ببياناتو السابقة بشأن الوضع في مالي؛يذك ر  .2
التزام االتحاد األفريقي الثابت والتزام جميع دولو األعضاء إزاء  يؤكد من جديد  .3

نقاش ون محل الوحدة الوطنية والسالمة اإلقميمية لجميورية مالي التي ال يمكن أن تك
 من يؤكد. أو تفاوض، وتصميم أفريقيا عمى بذل كافة الجيود لضمان الحفاظ عمييا

رفض االتحاد األفريقي القاطع لإلرىاب والمجوء إلى التمرد المسمح  أيضا جديد
 لتحقيق مطالب سياسية؛

من خطورة الوضع في شمال مالي الذي يميزه زيادة تعزيز يعرب عن قمقو الشديد  .4
 المجمس ويالحظ. لجماعات المسمحة، اإلرىابية والمجرمة عمى المنطقةسيطرة ا

وجود مختمف الجماعات المسمحة واإلرىابية في شمال مالي مثل القاعدة في  بقمق
المغرب اإلسالمي )أكمي(، وأنصار الدين، والحركة من أجل الوحدة والجياد في 

الوضع يشك ل تيديدا أن ىذا  أيضا المجمس ويالحظغرب أفريقيا وبوكو حرام. 
خطيرا عمى السمم واألمن اإلقميميين والدوليين، وعميو، يدعو المجتمع الدولي برمتو 

 إلى اتخاذ تدابير عاجمة وفعالة؛
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التي ترتكبيا مختمف الجماعات المسمحة انتياكات حقوق اإلنسان  بشدة يدين .5
األحمق وغير  واإلرىابية والمجرمة التي تحتل الجزء الشمالي من مالي والتدمير

المقبول لإلرث الثقافي والروحي والتاريخي في المنطقة و ال سيما في تمبكتو الذي 
محاكمة مرتكبي ىذه الجرائم أمام  ويحث عمىيعد انتياكا خطيرا لمقانون الدولي، 
التدىور المستمر لموضع  أيضا المجمس يالحظالواليات القضائية الدولية المعنية. 

الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجمة لتمكين تسميم  عمى ويشد دة، اإلنساني في المنطق
رالمساعدة الغذائية لمسكان المتضررين؛  المجمس امتنان االتحاد األفريقي  ويكر 

موريتانيا والنيجر عمى استضافة الالجئين الماليين وعمى لمجزائر وبوركينا فاسو و 
اإلنسانية التي تقدم الدعم  جميع الوكاالت أيضا المجمس ويشكردعميم ومساعدتيم. 
 لمسكان المتضررين.

ر  .6 دعم االتحاد األفريقي الكامل لجيود اإليكواس الرامية إلى حل األزمة في مالي. يكر 
المجمس برئيس كوت ديفوار والرئيس الحالي لإليكواس،  يشيدوفي ىذا الصدد، 

سيد بميز السيد الحسن وتارة، ورئيس بوركينا فاسو، وسيط األزمة المالية، ال
كومباوري، ورئيس نيجيريا والوسيط المشارك، السيد جود الك جوناتون، واألعضاء 
اآلخرين في فريق االتصال لإليكواس المعني بمالي، إلى جانب رئيس بنين والرئيس 
الحالي لالتحاد األفريقي، السيد يايي بوني، عمى التزاميم وجيودىم المستدامة. 

بالتفاعل  ويرحبالعمل الذي تقوم بو البمدان األساسية  أيضا بارتياح المجمس يالحظ
كافة أصحاب المصمحة عمى  ويشجعالحاصل بين اإليكواس والبمدان األساسية، 

 20الصادر يوم  PSC/MIN/COMM.(CCCXIV))المواصمة في ىذا الدرب طبقا لمقرره 
 في باماكو؛ 2012مارس 
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ية واألربعين لمؤتمر رؤساء دول البيانات الصادرة عن الدورة العادية الحاد يجيز .7
، 2012يونيو  29و 28وحكومات اإليكواس المنعقدة في يوموسوكرو يومي 

يوليو  7واالجتماع الثاني لفريق االتصال لإليكواس المنعقد في واجادوجو يوم 
يوليو  5باعتماد مجمس األمن لألمم المتحدة يوم  أيضاالمجمس  ويرحب. 2012
 ؛(2012)2056لمقرار  2012

ر .8 لالعتداء الجسماني عمى الرئيس باإلنابة، السيد ديونكوندا  القوية إدانتو يكر 
من رئيس المفوضية، بالتعاون مع رئيس لجنة اإليكواس وبدعم االمم  ويطمبتراوري، 

المتحدة، إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق لتسميط الضوء عمى االعتداء وتحديد 
المجمس من السمطات الحالية التي تعمل  ويطمبمرتكبيو ومموليو بغية محاكمتيم. 

بشكل وثيق مع اإليكواس، تسييل عودة الرئيس باإلنابة إلى مالي لتمكينو من 
 االضطالع بمسؤولياتو عمى نحو كامل وفعال؛

ر .9 إلى تعزيز المؤسسات االنتقالية لتمكين مالي من معالجة  الحاجة الممحة يكر 
مى وجو الخصوص في الجزء الشمالي من البمد. التحديات الكبيرة التي تواجييا وع

المجمس وقف  تدخل المجمس العسكري غير المقبول  يطمبوفي ىذا الصدد، 
ومساعديو المدنيين في إدارة المرحمة االنتقالية وحل المجنة الوطنية الستعادة 

عادة بسط سمطة الدولة بشكل فعال. المجمس االستكمال المبكر  يدعو الديمقراطية وا 
ائمة األفراد الذين يعيقون المرحمة االنتقالية، لمسماح بفرض عقوبات فورية من قبل لق

المجمس من مجمس األمن لألمم المتحدة وشركاء  يطمب االتحاد األفريقي واإليكواس.
 االتحاد األفريقي اآلخرين دعم مثل ىذه العقوبات؛
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شاورات المطموبة يحث الرئيس باإلنابة ورئيس الوزراء عمى الشروع فورا في الم .10
مع العناصر الفاعمة السياسية وعناصر المجتمع المدني المالية بغية تشكيل حكومة 

 يطمبتنفيذا لطمب اإليكواس واالتحاد األفريقي واألمم المتحدة. وحدة وطنية واسعة 
المجمس من رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ورئيس لجنة اإليكواس، بالتشاور الوثيق 

بدعم من الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في غرب أفريقيا مع الوساطة و 
والشركاء اآلخرين وعمى أساس بيان اجتماع فريق االتصال في واجادوجو، تسييل 
إجراء مشاورات في أقرب وقت ممكن فيما بين أصحاب المصمحة الماليين في 

، طبقا لقرار 2012يوليو  31باماكو، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بحمول 
المجمس عمى أن  تشكيل الحكومة سيتوج استكمال  ويؤكداجتماع فريق االتصال. 

عممية إعادة الحياة المؤسسية إلى طبيعتيا ويميد الطريق أمام رفع العقوبات وىو 
اإلجراء الذي اتخذه االتحاد األفريقي، إلى جانب تعبئة أكثر ألفريقيا ولبقية المجتمع 

 ود التي تبذليا السمطات االنقالية؛الدولي لدعم الجي
الحوار مع الجماعات الراغبة في التفاوض عمى أساس احترام الوحدة  يشجع .11

الوطنية والسالمة اإلقميمية لمالي، والرفض الكامل لمتمرد المسمح واإلرىاب واألنشطة 
دعمو لجيود  جديد من المجمس يؤكداإلجرامية ذات الصمة. وفي ىذا الصدد، 

الحاجة إلى مواصمة التنسيق مع  عمى ويشد دكواس وفريق االتصال، وسيط اإلي
   البمدان األساسية؛

ر تصميمو  .12 عمى فرض عقوبات ضد الجماعات اإلرىابية والمجرمة الناشطة يكر 
في شمال مالي، إلى جانب الجماعات المسمحة األخرى التي تعيق عممية إيجاد حل 

المجمس جميع  يدعوقي. وفي ىذا الصدد، لألزمة وجيود اإليكواس واالتحاد األفري
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الدول األعضاء المعنية إلى التعاون مع المفوضية لمتعجيل باستكمال قائمة 
الجماعات المسمحة، اإلرىابية والمجرمة الناشطة في الجزء الشمالي من مالي، 
إلدراجيا في قائمة الجماعات اإلرىابية التي أعدىا االتحاد األفريقي طبقا لمبيان 

PSC/PR/COMM.(CCCXVI)  لمجمس السمم واألمن  316المعتمد خالل االجتماع الـ
 ؛2012أبريل  3المنعقد يوم 

، الذي 2012يونيو  12الصادر يوم  PSC/PR/COMM.(CCCXXIII)ببيانو يذك ر  .13
يأذن فيو لإليكواس، بالتعاون مع البمدان األساسية عند الضرورة، لوضع الترتيبات 

( ضمان أمن 1مطموبة من أجل تحقيق األىداف التالية: )األمنية والعسكرية ال
( 3( إعادة ىيكمة وتنظيم قوات األمن والدفاع المالية؛ )2المؤسسات االنتقالية؛ )

إعادة سمطة الدولة عمى الجزء الشمالي من البمد إلى جانب مكافحة الشبكات 
كواس في ىذا الصدد اإلرىابية واإلجرامية. يرحب المجمس بالتدابير التي اتخذتيا اإلي

رإيفاد بعثة تقييم فنية إلى باماكو بمشاركة االتحاد األفريقي. بما في ذلك   يكر 
المجمس نداءه إلى الدول األعضاء والمجتمع الدولي برمتو لتقديم الدعم الفني 

 والموجستي والمالي الضروري؛
نعقد في بقيام مفوضية االتحاد األفريقي، خالل االجتماع االستشاري الميرحب  .14

، بإطالق عممية إعداد مفيوم استراتيجي يركز، 2012يونيو  23أديس أبابا يوم 
بصورة شاممة، عمى التدابير السياسية واألمنية والعسكرية الرامية إلى التسوية المبكرة 

المجمس إلى االستكمال المبكر ليذا المفيوم بالتعاون مع  يدعو لألزمة في مالي.
المجمس عمى أن  يؤكدساسية واألمم المتحدة والشركاء اآلخرين. اإليكواس والبمدان األ

المجمس  يعربتدعم ىذه الوثيقة والمخطط الذي أعده اإليكواس بعضيما البعض. 
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بحث واعتماد المفيوم في أقرب وقت ممكن قبل تقديمو إلى مجمس األمن نيتو  عن
تحاد األفريقي طبقا لألمم المتحدة، لتمكين ىذا األخير من بحث طمب اإليكواس واال

 ؛(2012)2056من القرار  18لمفقرة 
المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب إلى التحقيق في وضع حقوق يدعو  .15

اإلنسان في شمال مالي، بما في ذلك األعمال الشنيعة المرتكبة ضد أفراد الجيش 
وصيات ، وتقديم تقرير شامل مع ت2012، في يناير حوق في أجيل المالي وأسرىم

 ممموسة بشأن طريق المضي قدما؛
ر  .16  إبقاء الوضع قيد نظره؛يقر 

من رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ورئيس لجنة اإليكواس، بالتشاور مع  يطمب ( ب)
وسيط اإليكواس حول األزمة في مالي والبمدان األساسية والدول األعضاء في 

تشاد، اتخاذ خطوات االتحاد األفريقي المعنية األخرى من المنطقة بما في ذلك 
 عاجمة من أجل التنفيذ الفعال لكافة أحكام بيان مجمس السمم واألمن؛

مجمس األمن واألمين العام لألمم المتحدة وجميع شركاء االتحاد األفريقي  يحث ( ج)
اآلخرين، عمى تقديم الدعم الكامل لمجيود التي تبذليا أفريقيا واتخاذ كافة القرارات 

 المطموبة ليذا الغرض؛
، بإنشاء فريق متابعة الوضع  2012مارس  20بقيام مجمس السمم واألمن يوم  رحبي ( د)

يونيو  7في مالي الذي عقد اجتماعو االفتتاحي في أبيدجان، كوت ديفوار يوم 
تعزيزه وخاصة توسيع عضويتو لتشمل الدول األعضاء في  إلى ويدعو ، 2012

تشاد، وعقد اجتماعات خاصة االتحاد األفريقي األخرى من المنطقة، مثل جميورية 
 عمى المستوى المناسب دعما لمجيود الرامية إلى التعجيل بتسوية األزمة في مالي؛
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ومتى يقتضيو الوضع، عمى مستوى  من مجمس السمم واألمن االجتماع، حسبما يطمب )ىـ(
رؤساء الدول والحكومات، و/أو عمى المستوى الوزاري، لمتابعة آخر التطورات عن كثب 

من  7خاذ كافة التدابير المناسبة باسم العضوية الكاممة لالتحاد األفريقي، طبقا لممادة وات
 .4و 3، 2البروتوكول المؤسس لمجمس السمم واألمن، بما في ذلك أحكام فقراتو 

- 
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 فريكاآتقرير لجنة عمل إيدز واتش  حول إعالن

 المؤلفة من رؤساء الدول والحكومات
 

ت االتحاد األفريقي، المجتمعين في دورتنا العادية التاسعة عشرة في رؤساء دول وحكومانحن، 
، بعد أن قمنا ببحث تقرير لجنة عمل إيدز 2012يوليو  16و 15أديس أبابا، إثيوبيا، يومى 

 ووتش أفريكا المؤلفة من رؤساء الدول والحكومات:
إيدز واتش موجبو تنشيط الذي أعيد ب ASSEMBLY/AU/Dec.395(XVIII)بمقرر المؤتمر رقم  إذ نذكر

آفريكا كمنبر أفريقي رفيع المستوى لمدعوة إلى العمل، والمساءلة، وتعبئة الموارد من أجل 
االستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، والسل، والمالريا في أفريقيا؛ والمقرر رقم 

ASSEMBLY/AU/DEC.413(XVII) وبرنامج األمم  ،نيبادوال ،الذي يدعو مفوضية االتحاد األفريقي
إلى وضع خارطة طريق بخصوص المسؤولية المشتركة لالستجابة عمى  يدزلمكافحة اإل المتحدة

 نحو جيد لمرض اإليدز، بما في ذلك التمويل الصحي؛
ذ نذكر أيضاو  بااللتزامات العالمية وبالتزامات أبوجا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز  ا 

اإلضافة إلى إطار السياسات القارية حول الصحة والحقوق الجنسية والسل والمالريا ب
واإلنجابية، واالستراتيجية الصحية ألفريقيا، وخطة تصنيع المستحضرات الصيدلية ألفريقيا، 
والخطة األفريقية لمقضاء عمى اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين األطفال 

 األميات؛ واإلبقاء عمى حياة 2015بحمول 
ذ نقر بضرورة مضاعفة الجيود الالزمة لتنفيذ ىذه االلتزامات من قبل جميع أصحاب  وا 

المصمحة كي تتمكن أفريقيا من تحقيق وصول الجميع إلى الخدمات الصحية واألىداف 
 ؛2015اإلنمائية لأللفية بحمول 
ذ نقر ونشيد أيضا ن فى االستجابة لفيروس بالدور الذي يقوم بو الشركاء اإلنمائيون الدوليو  وا 

التمويل المطموب  نقص المناعة البشرية/اإليدز، والسل، والمالريا، والسيما من خالل توفير
 وتعزيز فرص الحصول عمى الخدمات الصحية؛
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ذ نسمم بأن االنجازات التي تحققت خالل العقد الماضي والمتمثمة في تعزيز فرص الوصول  وا 
بشرية/اإليدز والسل والمالريا تتوقف إلى حد بعيد عمى إلى خدمات فيروس نقص المناعة ال

اإلرادة السياسية، وااللتزام من قبل القيادات العميا األفريقية، وزيادة التمويل فضال عن تحسين 
 الشراكات عمى كافة المستويات؛

ذ نعرب عن تقديرناو  لمدعم المقدم من برنامج األمم المتحدة لمكافحة اإليدز من أجل إعادة  ا 
 تنشيط إيدز واتش آفريكا؛

ذ يساورنا عميق القمقو  ألنو عمى الرغم من ىذه االنجازات ، ال يزال التحدي الذي يفرضو  ا 
 فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل والمالريا في القارة ىائال؛

 بموجب ىذا نعمن ما يمي: 
السابقة من أجل تحقيق  ميع التزاماتناباستمرار تنفيذ ج -فرادى وجماعات – نمتزم مجددا -1

والسل والمالريا  يدزإلى خدمات فيروس نقص المناعة البشرية/اإلالجميع وصول ىدف 
في أفريقيا، بما في ذلك صحة األم والطفل، والحصول العادل عمى األدوية والمستمزمات 
الصحية المضمونة الجودة بأسعار معقولة، وتعزيز الحماية االجتماعية وتدعيم النظم 

 المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان؛ سياق حية فيالص
والسل  يدزاإل/ب ضد فيروس نقص المناعة البشريةإبقاء الحر بنجدد التزامنا كذلك  -2

المساءلة فيما يتعمق  بضمانالوطنية واإلقميمية والقارية؛ و  ناوالمالريا عمى رأس برامج
ألمراض، وباالستخدام الفعال النتائج واألىداف المتوخاة في االستجابة ليذه ابتحقيق 

 لموارد الميزانية المخصصة لمصحة؛
لفترة خالل ا يدز واتش آفريكا إلالمستقبمي  تجاهاالحول التقرير والتوصيات  نجيز -3

الستجابة ا ي فيولية المشتركة والتضامن العالمممسؤ ل طريقالخارطة "و 2012-2015
 "؛2015-2012والسل والمالريا لمفترة  يدزلإل

وضية االتحاد األفريقي واتش آفريكا إدماجا كامال في ىياكل مف إيدزإدماج أمانة  نقرر -4
 ؛2013العادية اعتبارا من عام  اوميزانيتي
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واتش آفريكا  إيدزلجنة عمل من أعضاء أن يعي ن كل رئيس دولة أو حكومة  نقرر أيضا -5
ء االستشارية والسل والمالريا كممثل لو في لجنة الخبرا يدزخبيرا ممم ا بقضايا اإل

 واتش آفريكا. إيدزب ةالمعني ةالوطنيومجموعة العمل 
حول تقاسم المسؤولية والتضامن العالمي فيما   اجتماع مواز  عقد الدعوة إلى  نقرر كذلك -6

عمى ىامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في  يخص االستجابة لإليدز
عمى االتحاد األفريقى حكومات ل و ونحث جميع رؤساء دو   2012سبتمبر  نيويورك في

 المشاركة فيو؛
إيدز واتش عمى االنضمام إلى  األفريقياالتحاد حكومات جميع رؤساء دول و نشجع  -7

فيروس نقص الحممة ضد من أجل تأييد ، التابعة ليا عملالقيادة لجنة تحت آفريكا، 
. وتحقيقا ليذا 2015والسل والمالريا في أفريقيا بحمول عام  يدزاإلالمناعة البشرية/

وتحقيق أفضل النتائج بأقل المتزايدة  الموارد المحميةعمى تعبئة نركز سوف  ،الغرض
 تكمفة وتعزيز التخطيط وزيادة ترشيد استخدام الموارد المتاحة؛ 

الدول األعضاء عمى التعاون مع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية نحث  -8
عادة والمتأثرين بو و  والسل والمالريا في  يدزلإلالمتجددة  الستجابةلبأسره تعبئة المجتمع ا 

. وينبغي أن متسقة عمى نحو جيد شراكاتو آليات أكثر ابتكارا واستدامة أفريقيا من خالل 
والسل  فيروس نقص المناعة البشريةينصب التركيز عمى منع حدوث إصابات جديدة ب

في فرص الحصول عمى األدوية  والمالريا، وتأمين التغذية الجيدة و المزيد من العدالة
 والسمع الصحية الميسورة التكمفة والمضمونة الجودة؛

الشركاء اإلنمائيين الوفاء بالتزاماتيم السابقة ومواصمة دعميم وتنسيقو لمحاربة  ناشدن -9
والسل والمالريا في القارة، انطالقا من روح تعزيز التضامن العالمي والصحة  يدزاإل

 والتنمية؛
ع المدني والقطاع الخاص والمنظمات ماالت األمم المتحدة ومنظمات المجتوكمن  نطمب -10

 والشراكات الدولية األخرى تكثيف وتنسيق دعميا وتعاونيا عمى جميع المستويات؛
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المجموعات االقتصادية اإلقميمية ومنظمات الصحة اإلقميمية، بالتعاون من  أيضا نطمب -11
فيروس نقص ضاعفة جيودىا في محاربة مع االتحاد األفريقي والشركاء اآلخرين، م

 ؛ مختمف أقاليمياوالسل والمالريا في  يدزاإلالمناعة البشرية/
تنفيذ عن سنويا وتقديم التقارير مفوضية االتحاد األفريقي تنسيق المتابعة من نطمب أخيرا  -12

ألقران الممراجعة المتبادلة بين وكالة النيباد واآللية األفريقية من ىذا البيان؛ كما نطمب 
فيروس نقص  ذات الصمة إدماج مكافحةوالبرلمان األفريقي والييئات اإلقميمية والقارية 

سنويا عن التقدم يا وتقديم التقارير والسل والمالريا في برامج يدزاإلالمناعة البشرية/
 .المحرز في ىذا الصدد

- 
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 إعالن حول فمسطين

، في 2012و يليو  12إلى  11، من ةر ة عشتاسعالالمنعقد في دورتو العادية  ؤتمرإن الم
 ؛أديس أبابا، إثيوبيا

م و في منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمكاماًل العضوية قبول دولة فمسطين عضوا بذك ر إذ ي
 والثقافة؛

أن تتمتع بو جميع الدول ذات  يجبأن العضوية الكاممة في األمم المتحدة تعتبر حقا إذ يؤكد 
 السيادة؛

 من عممية السالم؛ العضوية في األمم المتحدة وفي جميع برامجيا ووكاالتيا جزءً أن ا إذ يالحظ

لتعايش من أجل ادعمو لحل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد الصالح لمبقاء  إذ يؤكد مجددا
سرائيل؛  السممي بين دولة فمسطين وا 

ليس في حق ا ال مبرر ليبأن استمرار تعميق المساىمات يشكل عقوبة  إذ يعرب عن قمقو
 ؛دولة خارج دولة فمسطينأطفال وشعب فمسطين فحسب ولكن أيضا في حق غيرىم من 

جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة التي عمقت مساىماتيا في اليونسكو إلى إلغاء  يدعو
المساىمات لتمكين اليونسكو من سداد ىذه الدول إلى استئناف  أيضا يدعوو ىذا القرار،
 .جيامواصمة برام

- 
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 إعالن حول إسرائيل

 
رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعين في دورتنا العادية التاسعة عشرة  نحن

 ؛2012يوليو  16و 15في أديس أبابا، إثيوبيا، يومي 
 

من طرد مواطنين إفريقيين من إسرائيل مؤخرًا ويندد بيذا العمل  ناعرب عن بالغ قمقإذ ن
 مبرر؛ الذي لم يكن لو أي

 
ذ ن بشأن الالجئين  1951إسرائيل بواجباتيا بمقتضى اتفاقية األمم المتحدة لعام  رذك  وا 

 لمنع انعدام الجنسية؛ 1961واتفاقية األمم المتحدة لعام 
 

ذ ن من أن الطرد المستمر لمواطنين إفريقيين بيذه الطريقة يشكل انتياكًا  ناعرب عن قمقوا 
 إلفريقيين؛صارخًا ومنيجيًا لحقوق ىؤالء ا

 
 :يمي ما عمى نتفق

الستخدام الوسائل الطبيعية لتحديد الصفة وفقا لعممية مقبولة دولة إسرائيل ب ييبن .1
 دوليا؛

 
 دولة إسرائيل إلى الوفاء بواجباتيا وفقًا لمقانون الدولي. دعون .2

- 
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 قرار
 بشأن رفع الحظر االقتصادي والتجاري المفروض

 لواليات المتحدة األمريكيةعمى جميورية كوبا من قبل ا
 

رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعين في دورتنا العادية التاسعة  نحن،
 ؛2012يوليو  16و  15يومي  ،عشرة في أديس أبابا، إثيوبيا

في  2012مايو  25بنتائج القمة العالمية لمميجر األفريقي المنعقدة في  نذك ر .1
 ريقيا؛جوىانسبيرج، جميورية جنوب أف

الذي اعتمده مؤتمرنا في دورتو العادية  ASSEMBLY/AU/RES.1(XV)بالقرار  ذك رن .2
، والقرار 2010يوليو  27الخامسة عشرة المنعقدة في كمباال، أوغندا في 

ASSEMBLY/AU/RES.1(XVII)   المعتمد في دورتو العادية السابعة عشرة المنعقدة في
وال سيما النداءات الموجية إلى حكومة  2011يوليو  1مالبو، غينيا االستوائية في 

الواليات المتحدة األمريكية لرفع الحظر االقتصادي والتجاري الطويل األمد وغير الممكن 
تبريره المفروض عمى جميورية كوبا، وذلك لتمكينيا من التمتع بكافة اآلفاق المستقبمية 

 المشروعة لتنميتيا المطردة؛
دة توطيد العالقات بين أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي عمى نحو التزامنا بزيانؤكد مجددًا  .3

 ؛2010ما أعرب عنو مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في كمباال، أوغندا في يونيو 
 لمقرار السنوي الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدةدعمنا الكامل نؤكد مجددًا  .4

اري والمالي المفروض عمى كوبا من والمعنون: "ضرورة إنياء الحصار االقتصادي والتج
 جانب الواليات المتحدة األمريكية؛

مرة أخرى حكومة الواليات المتحدة األمريكية إلى رفع الحظر وندعو نداءنا نكرر  .5
االقتصادي والتجاري الطويل األمد وغير الممكن تبريره والمفروض عمى شعب كوبا 

 وحكومتيا.
-
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 شكر خاص قرار

 ألفريقي لسعادة الدكتور جان بينج، رئيس المفوضيةمن مؤتمر االتحاد ا
 
 :المؤتمر إن  
 

بالمساىمة التي قدميا سعادة الدكتور جان بينج، رئيس مع التقدير  إذ يحيط عمماً 
، والتزامو الشخصي 2012-2008في الفترة  المنتيية واليتو مفوضية االتحاد األفريقي

 تحاد:وما بذلو من تضحيات في سبيل تحقيق أىداف اال
لسعادة الدكتور جان بينج عمى إنجازاتو، عمى وجو  يعرب عن خالص شكره -1

الخصوص في مجالي السمم واألمن، وكذلك في تعزيز التعاون والتكامل والتنمية، 
 والقيم المشتركة، عالوة عمى بناء قدرات المفوضية؛

فريقيا جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي وشعوب أ يعرب أيضا عن امتنان -2
 ؛خالل واليتو هأنجز لسعادة الدكتور جان بينج لمعمل التاريخي الذي 

منح سعادة الدكتور جان بينج، بمناسبة انعقاد دورتو العادية القادمة، جائزة ر يقر   -3
من رئيس المفوضية اتخاذ  يطمبلما قدمو ألفريقيا من خدمات جميمة، و شرف تقديراً 

 .جميع اإلجراءات الالزمة ليذا الغرض
- 
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 شكر خاص قرار
 لمفوضي االتحاد األفريقي المنتيية واليتيم

 
 :المؤتمر إن  

المنتيية  االتحاد األفريقي مفوضوبالمساىمة التي قدميا مع التقدير  إذ يحيط عمماً 
من تضحيات في سبيل  وهالشخصي وما بذل م، والتزامي2012-2008في الفترة  واليتيم

 تحقيق أىداف االتحاد:
 ـ:ل لص شكرهيعرب عن خا -1

 المفوضة جوليا دولي جوينر )الشؤون السياسية(؛ -
 المفوضة بيانس جواناس )الشؤون االجتماعية(؛ -
 المفوض ماكسويل مكويزاالمبا )الشؤون االقتصادية(؛ -
 ر أونفييون الزين )الموارد البشرية، العمم والتكنولوجيا(؛يالمفوض جان بي -
  والصناعة(؛الفقيدة المفوضة تانكو إليزابيث )التجارة  -

ت الشؤون السياسية، االجتماعية في مجاال ،، عمى وجو الخصوصمعمى إنجازاتي
، وكذلك في تعزيز التعاون والتكامل والتنمية، واالقتصادية وتنمية التجارة في القارة

 والقيم المشتركة، عالوة عمى بناء قدرات المفوضية؛
اد األفريقي وشعوب أفريقيا جميع الدول األعضاء في االتح يعرب أيضا عن امتنان -2

  لممفوضين المنتيية واليتيم عمى مساىمتيم الثمينة في عمل االتحاد األفريقي؛
، بمناسبة انعقاد دورتو العادية القادمة، جائزة شرف المفوضين المعنيينمنح ر يقر   -3

من رئيس المفوضية اتخاذ  يطمبألفريقيا من خدمات جميمة، و وها قدملم تقديراً 
 جراءات الالزمة ليذا الغرض.جميع اإل

- 
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