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  مقـرر

  إنشاء االتحاد األوروبي مرفق عملي لدعم بشأن

  السالم خاص باالتحاد األفريقي

  

  إن المؤتمر ، 

  

 حول البروتوكول 2002 بالمقرر الذي صدر في دوربان في يوليو يذكر  - 1

المتعلق بإنشاء مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي وبالجهود المبذولة في 

 على نحو فعلي، وكذلك باالشتراك ذحيز التنفيالوقت الحالي لضمان دخوله 

الفاعل لالتحاد األفريقي في المساعي الهادفة إلى إيجاد حلول دائمة لمختلف 

  النزاعات التي تواجه القارة؛

 بأن تكاثر النزاعات في أفريقيا وما يرافقها من عنف يّعد عائقاً رئيسياً يقر  - 2

ق الجهود المبذولة لتخفيف يحول دون تحقيق تنمية ونمو مستدامين ويعو

، بصفة خاصة، أن استمرار النزاعات واالفتقار إلى ويؤكدوطأة الفقر، 

الموارد الضرورية لتنفيذ المبادرات األفريقية يحوالن دون استفادة القارة 

استفادة تامة من التعاون في مجال التنمية وبخاصة من المساعدة المقدمة 

  من جانب شركائها في التنمية؛

 على معالجة ظاهرة النزاعات في إفريقيا بطريقة يعرب عن تصميمه  - 3

جماعية وشاملة وحاسمة في إطار االتحاد األفريقي وأجهزته ذات الصلة، 

  وبدعم كامل من المجتمع الدولي ككل؛

 بالشراكة النشطة والداعمة التي تتطور بين االتحاد األفريقي يرحب  - 4

الم واألمن واالستقرار في أفريقيا، واالتحاد األوروبي بغية إحالل الس

ويعرب عن باعتبار هذا المجال حيوياً يستلزم إقامة التعاون والحوار بشأنه، 
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 األوروبي إلى بحث إمكانية إنشاء مرفق عملي لدعم السالم،  االتحاديدعو  - 5

وتمويل عمليات دعم السالم التي تجرى تحت إشراف االتحاد األفريقي، 

بغية تعزيز قدرة االتحاد على تأدية دوره الكامل في إحالل السالم واألمن 

ويتعين أن يقوم مثل هذا المرفق . واالستقرار في أفريقيا على نحو عاجل

 مبدأ التضامن بين البلدان األفريقية وأن يتم تمويله عن طريق الموارد على

المخصصة لكل واحدة منها في إطار اتفاقيات التعاون مع االتحاد 

األوروبي، وأن تتم ، في مرحلة أولي ، تكملة هذا التمويل بواسطة صندوق 

التنمية األوروبي بتخصيص مبلغ معادل للمبلغ المخصص لصالح البلدان 

األفريقية في إطار اتفاقيات التعاون يسحب من االعتمادات غير المخصصة 

  المتوفرة في الصندوق؛

 من مفوضية االتحاد األفريقي االتصال بمفوضية االتحاد يطلب كذلك  - 6

األوروبي لتحديد تدابير وطرق سير هذا المرفق الذي يتعين أن يكون 

  .مستداماً وأن تجدد موارده كلما لزم األمر

  ـ
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