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  مقـرر

  بشأن التنفيذ العملي للبروتوكول

  المتعلق بإنشاء مجلس السلم واألمن

  

  إن المؤتمر ،

الضرورة الملحة لدخول البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم يؤكد  - 1

واألمن التابع لالتحاد األفريقي حيز التنفيذ وما يوليه من أهمية لهذا الجهاز 

  ارتها وتسويتها؛بصفته هيئة مكلفة بمنع النزاعات وإد

 بالدول األعضاء التي قامت بإيداع وثائق التصديق على هذا يشيد - 2

البروتوكول وهى جنوب أفريقيا والجزائر وإثيوبيا وغينيا االستوائية ومالي 

وموزمبيق والجماهيرية العظمى وليسوتو وموريشيوس وسيراليون 

 األعضاء  بإعالن بعض الدولويرحب. وزامبيا وغانا والسودان ورواندا 

األخرى أنها صدقت على هذا البروتوكول وأنها بصدد إيداع وثائق 

 التصديق عليه؛

كل البلدان التي لم تقم بذلك حتى اآلن على اإلسراع بعملية التوقيع يحث  - 3

 والتصديق على البروتوكول؛

 بالمفوضية على المبادرات التي قامت بها قصد تسهيل عملية التنفيذ يشيد - 4

كول ، بعد دخوله حيز  التنفيذ ، خاصة فيما يتعلق بإعداد الفعلي للبروتو

مشروع قواعد إجراءات مجلس السلم واألمن والوثيقة المتعلقة بطرق عمل 

هيئة الحكماء وكذلك تشكيل القوة األفريقية الجاهزة ولجنة األركان 

 العسكرية؛

اهزة ولجنة  بالوثيقة اإلطارية المتعلقة بإنشاء القوة األفريقية الجيحيط علماً - 5

األركان العسكرية المعتمدة من جانب االجتماع الثالث لرؤساء األركان 

 مايـو 16 و15في يومي ) إثيوبيا(األفريقيين المنعقد في أديس أبابا 
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 من المفوضية عقد اجتماع للخبراء األفريقيين لبحث قواعد إجراءات يطلب - 6

جل تقديم توصيات مجلس السلم واألمن وطرق عمل هيئة الحكماء من أ

 ؛2004بهذا الشأن إلى المجلس التنفيذي في مارس 

 المفوضية لمواصلة الجهود التي تم الشروع فيها فيما يتعلق بهذه يدعو - 7

المسائل المختلفة والقيام بالمبادرات الضرورية بغية إعداد مذكرة تفاهم 

اعات حول العالقات بين االتحاد األفريقي واآلليات اإلقليمية لمنع النز

وإدارتها وتسويتها وحول إقامة نظام اإلنذار المبكر المنصوص عليه في 

 البروتوكول؛

 من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، وفى حالة )2 (9طبقاً للمادة  - 8

دخول البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم واألمن حيز التنفيذ قبل 

التنفيذي باتخاذ الترتيبات  للمجلس يرخصانعقاد الدورة القادمة للمؤتمر، 

الالزمة لضمان التنفيذ الفعلي للبروتوكول بما في ذلك انتخاب أعضاء 

 .مجلس السلم واألمن واعتماد قواعد اإلجراءات الخاصة به

 ـ
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