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 إعالن 

 

المساهمة في القدرة األفريقية لالستجابة الفورية لالزمات  لمبمدان رؤساء الدول و الحكوماتنحن،  .1
القدرة لبحث التقدم الذي حققته في قمة استثنائية باديس أبابا، إثيوبيا  2016نوفمبر  00اجتمعنا في 

  األفريقية لالستجابة الفورية لالزمات.

 

باديس أبابا، المعقودة  26المعتمد خالل دورته العادية  AU/Dec589(XXVI)قرر المؤتمر مبنذكر  .2
قرر بموجبه "أن القدرة األفريقية لالستجابة الفورية لالزمات تالذي ، 2016يناير  31-30إثيوبيا في 
النهوض بواليتها في انتظار تنفيذ استعراض الخبرة الُمكتسبة من المناورة التدريبية الميدانية  ستواصل 

و بعثة التقييم التي ستقود المفوضية و  2016المبرمج بمابوتو، موزمبيق، في مارس  2أماني أفريقيا 
قميمية لمتحقق من مدى الجماعات االقتصادية اإلقميمية/اآلليات اإلقميمية إلى الجماعات االقتصادية اإل

)و( طمب من المفوضية ان تقدم تقريرا لممجمس التنفيذي عن التقدم جاهزية القوات اإلقميمية الجاهزة 
 الُمحرز في تنفيذ هذا المقرر".

 

بتقرير مفوضية االتحاد األفريقي عن وضع القدرة األفريقية لالستجابة الفورية لالزمات نحيط عمما  .3
و البمدان المساهمة طوعا في القدرة األفريقية لالستجابة الفورية لالزمات عمى التقدم و نشيد بالمفوضية 

 الُمحقق.

 

، و دورة 2017-2016قائمة الدول اإلطارية لمقدرة األفريقية لالستجابة الفورية لالزمات نجيز  .4
لالستجابة الفورية  و قرار االجتماع الوزاري االستثنائي األول لمقدرة األفريقية 2017-2016التدريب 

يعقد االجتماع المقبل لمقدرة األفريقية بان  نطمب. و 2016يناير  20لالزمات المعقود باديس أبابا في 
عمى مستوى رؤساء األركان و وزراء الدفاع بأنغوال لوضع خطة عمل لمقدرة  لالستجابة الفورية لالزمات

 األفريقية لالستجابة الفورية لالزمات.



ان القدرة األفريقية لالستجابة الفورية لالزمات جاهزة لالستجابة بسرعة ألي أزمة تنشب و  نعمن .5
)ح( و )ي( لمقانون  4المساهمة في عمميات دعم السمم التي يأذن بها مجمس السمم و األمن عمال بالمادة 

 التأسيسي.

 

من مسؤولية مجمس السمم و القدرة األفريقية لالستجابة الفورية لالزمات سيكون  نشر ان نقرر  .6
 األمن التابع لالتحاد األفريقي مع الدول المساهمة طوعا في القدرة األفريقية لالستجابة الفورية لالزمات.

 

 من مفوض السمم و األمن مواصمة تقييم / استعراض كّل بؤر النزاع في أفريقيا و اقتراحنطمب  .7
        لالستجابة الفورية لالزمات المساهمة في احتواء الوضع. السبل التي يمكن من خاللها لمقدرة األفريقية 


