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 التكامل كعامل لمنهضة األفريقية
 )بند مقترح من جمهورية توجو(

 
يوليو  3إلى  1خالل الدورة العادية التاسعة لمؤتمر االتحاد األفريقي التي عقدت من  -1

في أكرا )غانا(، والتي ُخصصت لمنقاش الواسع حول حكومة االتحاد، اعتمد  2007
 ] [ASSEMBLY/AU/DECL.2 (IX)رؤساء الدول والحكومات، إعالن أكرا حول حكومة االتحاد 

الهدف األخير لالتحاد األفريقي هو إنشاء اقتناعيم بأن " وأعربوا بيذه المناسبة عن. 
مؤسسون الواليات المتحدة األفريقية مع حكومة وحدوية كما كان يتوقعها اآلباء ال

وأعربوا عن ارادتيم في إيجاد حمول مشتركة لمتحديات . لمنظمة الوحدة األفريقية"
اإلقميمية من خالل آلية قارية الرئيسية لمعولمة، وعن حرصيم عمى تعزيز عممية التكامل 

 فعالة.

من أجل ذلك، اتفقوا عمى التعجيل بمسار التكامل االقتصادي والسياسي لمقارة األفريقية،  -2
، بما في ذلك األفريقيون في في ىذه العممية وأّقروا بأىمية إشراك الشعوب األفريقية

 الميجر.

ت النظر حول تدابير تحقيق منذ ذلك التاريخ، تجسد تنفيذ ىذا اإلعالن ببمورة وجيا -3
لتعزيز نحراف عنو يعترف بو الجميع كضرورة حتمية وسبيل ال يمكن االالتكامل، الذي 

 التعاون االقتصادي واالجتماعي، والسمم، واألمن، ورفاىية السكان األفريقيين. 

عمى إن الشعوب األفريقية التي من أجميا وألجميا تم تصور جميع االستراتيجيات  -4
المستويات الرفيعة، يغمرىا قمق دائم مخافة أن ترى قارتيا األفريقية العزيزة عمييا، تغرق 

 في الفقر رغم ثرواتيا ومواردىا الطبيعية اليائمة.

ليذا فإن الشعوب األفريقية تنتظر بفارغ الصبر، تحقيق مطامحيا المتمثمة ضمن أمور   -5
 أخرى، في: 

 والخدمات؛حرية انتقال األشخاص والممتمكات  -



EX.CL/719 (XX) ADD.6 

Page 2 

 

إقامة مواطني دولة عضو من الجماعة االقتصادية اإلقميمية عمى أراضي أي دولة  -
 عضو أخرى؛

 فريقية.األممنتجات لتحقيق تجارة عالمية عادلة ومنصفة بالنسبة  -
 

تمك ىي اآلمال التي تغمر يوميًا معظم األفريقيين، والتي تجعميم يشككون كثيرًا في   -6
 من أجل القارةعمال التكامل التي تشكل عاماًل حاسمًا لتنمية اآلفاق الحقيقية لتنفيذ أ

 تحقيق النيضة األفريقية.و أفريقيا انبعاث 

معالجة االفشاالت المسجمة حتى اليوم، بعد أكثر من خمسين سنة من استقالل غرض ب  -7
التكامل اإلقميمي أىداف البمدان األفريقية، يتعين انتياج منيج ديناميكي جديد لتنفيذ 

المجموعات االقتصادية اإلقميمية واالتحاد سياسات واألفريقي بصرامة أكبر، ضمن 
 األفريقي، مع مساندتيا بواسطة تنسيق دقيق ومتواصل لممبادرات والبرامج.

كس ابالمنتدى األفريقي من أجل السمم والتنمية ) انظمي ةدوليندوة تحسبًا لذلك، تم عقد  -8
منا ز اسو  لرعاية السامية لرئيس جميورية توجو فخامة السيد فورتحت ا (افريكانا

 الندوة هوقد حضر ىذ التكامل كعنصر لمنهضة األفريقية".جناسينجبي، حول موضوع: "
شخصيات أفريقية بارزة من األوساط السياسية واالقتصادية والجامعية، ومن المجتمع 

ن لبعض المجموعات و وممثم ،المدني، ومن رجال األعمال، واألفريقيين في الميجر
 ، واالتحاد األفريقي.اإلقميميةاالقتصادية 

رؤساء الدول السابقون لنيجيريا وجنوب أفريقيا وغانا ، وىم عمى الندوة حضر أيضا  -9
 التوالي أصحاب الفخامة أوليسجون أوباسنجو ، تابو إمبيكي، جون جيري رولينكس.

اإلقميمية المجموعات االقتصادية خالل ىذه األعمال، الحظ المشاركون بأسف أن  -10
والنيباد ال تؤدى دورىا بشكل كافي وبفعالية، وأن عممية التكامل التي ينبغي أن تعمل 

تتداخل من أجل تحقيقيا، تعرقميا كثرة من المؤسسات اإلقميمية واإلقميمية الفرعية التي 
ي اتجاه صالحياتيا وتزدوج أنشطتيا. ويرى المشاركون أن أفريقيا، لكى تسير ف

التكامل القاري الحقيقي، ينبغي ليا أن تعتمد استراتيجية جديدة أكثر جرأة وأكثر 
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، الذين يعتبرون واقعية، تشجع عمى إشراك السكان األفريقيين، باتم معنى الكممة
 واأن يمعب ،ب، ليذا السبالمعنيين األولين بالتكامل اإلقميمي والقاري، والذين ينبغي ليم

 .في ىذه العممية دورًا أساسياً 
اإلعالن المرفق طيو الذي يقدمون فيو توصيات عمى إثر األعمال، اعتمد المشاركون  -11

ومفوضية االتحاد  ،اإلقميميةالمجموعات االقتصادية إلى الدول األعضاء، وأمانات 
، واألفريقيين في ع الدوليومنظمات المجتم ،والمتعاممين االقتصاديين ،األفريقي
لممطالبة بمضاعفة الجيود لمتعجيل بعممية تكامل القارة من أجل تنميتيا،  ،الميجر

 ونيضتيا، واثبات وجودىا بين األمم. 
- 
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بعد ما يزيد عن خمسين سنة من استعادة الدول األفريقية لسيادتيا الوطنية، تظل أفريقيا القارة 

ًا من الناحية االقتصادية، حيث أن الصراعات تطور األقل استقرارًا من الناحية السياسية، واألقل 
 يا بين األمم.تىمشو تنميتيا رت خ  الكثيرة التي واجيتيا أواألزمات 

 
مختمف المبادرات واألعمال الرامية إلى تحقيق الوحدة وتعزيز النيوض االقتصادي أن فال يخفي 

 واالجتماعي لمقارة بغية تمبية مطامح الشعوب، لم تكمل بالنجاح.
 

عمى الرغم من ثرواتيا ومواردىا اليائمة، لم تنجح أفريقيا بالفعل في تعزيز إمكاناتيا االقتصادية 
مختمف المبادرات السياسية الرامية إلى  حيث أنوالبشرية لتفرض نفسيا عمى المسرح الدولي. 

 تحقيق التكامل اإلقميمي والقاري لم تساىم في تحقيق النيضة األفريقية.
 

أصبح ت التي يشيدىا العالم من خالل تشكيل التكتالت السياسية واالقتصادية، أمام التحوال
 التكامل األفريقي يشكل اليوم أكثر من أي وقت مضي، ضرورة ممحة.

 
 عمى المسرح الدولي، واعتبارًا لمرىانات العالمية الحالية،تب ؤ أفريقيا المكانة التي تستحقيا بيدف 

 79إلى  77، في لومي، من (باكس أفريكانالسمم والتنمية )نظم المنتدى األفريقي من أجل ا
 ."التكامل كعامل لمنهضة األفريقيةحول موضوع:"  ةدوليندوة ، 1177مايو 

 
، رئيس جميورية فور اسوسمنا جناسينجبيفخامة السيد  ه الندوةترأس الجمسة االفتتاحية ليذ

جون يسو ولأتوجو، بحضور رؤساء الدول السابقين لجميورية نيجيريا االتحادية فخامة السيد 
 .جزجون جيري رولينمبيكي، وغانا فخامة السيد إنجو، وجنوب أفريقيا فخامة السيد تابو اوباسأ
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كويزاالمبا مفوض االتحاد األفريقي لمشؤون محضر أيضا ىذه األعمال السيد ماكسويل 
االقتصادية وممثل رئيس مفوضية االتحاد ، والسيدة بينتا جوكو تار من إدارة الشؤون السياسية 
والسمم واألمن لممجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا نيابة عن رئيس مفوضية ىذه 

سميمان سيسي رئيس مفوضية االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، المجموعة، والسيد 
وغيرىم من الشخصيات األفريقية البارزة من األوساط السياسية واالقتصادية والجامعية، وممثمون 

 عن المجتمع المدني. 
 

 تنفيذ سياسات التكامل المحددةحول ليؤالء الشخصيات بإجراء دراسة معمقة ه الندوة ىذ تسمح
منذ أكثر من ثالثة عقود، سواًء عمى المستوى األفريقي العام أو عمى مستوى المجموعات 

 االقتصادية اإلقميمية.
 

الجرأة واإلرادة غياب وقد اعترف جميع المشاركين بأن األىداف المنتظرة لم يتم بموغيا بسبب 
 السياسية. 

 
حكومات منظمة الوحدة األفريقية" بأسف أن "إعالن منروفيا بشأن التزام رؤساء دول و وا والحظ

وكذلك  ،االقتصادية األفريقيةلمجماعة وخطة عمل الجوس وبيانيا الختامي، والمعاىدة المؤسسة 
لم يسمح بتحقيق التكامل ، وغير ذلك من النصوص، القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي

 االقتصادي والسياسي لمقارة. 
 
يؤدى إلى التنازل عن سيادة الدول بقدر أدنى، اتضح أن عدم وجود التزام سياسي قوى ىكذا، و 

تشكيل نواة وحدوية أو قطب وحيد لصنع حال دون المجموعات االقتصادية اإلقميمية،  بفائدة 
 زمام مصيرىا. بيدىا أخذ تبأن القرار، بما يسمح ألفريقيا 
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داخل صالحياتيا، عائقًا لمتكامل. كما أن حرية تالمؤسسات اإلقميمية الفرعية و تعدد ويشكل 
عرقميا مختمف الحواجز والعوائق المادية وغير المادية، يزال يانتقال األشخاص والممتمكات ال 

 االنتقال من بمد إلى آخر.عمى التأشيرة فرض وال سيما 
 

الدول ، والتي ونظرًا لعدم وجود عممة موحدة، فإن العمالت النقدية الوطنية التي تمثل سيادة 
تشكل في نفس الوقت عناصر أساسية لعممية التكامل، ينبغي أن تكون قابمة لمتبادل عبر 

 الفضاءات االقتصادية األفريقية.
 

أن التقدم في طريق تحقيق تكامل قاري حقيقي ، يفرض عمى أفريقيا  ،يرى جميع المشاركين
في العممية، ح بإشراك السكان األفريقيين اعتماد استراتيجية جديدة أكثر جرأة وأكثر واقعية، تسم

لتكامل اإلقميمي الفرعي والقاري، والذين، ليذا السبب، ينبغي أن باالمعنيون األولون لكونيم 
 يمعبوا دوراً  أساسيًا في ىذه العممية.

 
مر بإعادة ىيكمة القطاع يأصبح من الواضح أكثر فأكثر أن تنمية القارة األفريقية البد أن 

  الذي يعتبر الركيزة الرئيسية لمنمو والتنمية والتقدم االقتصادي لمدول.الخاص 
 

ينبغي ألفريقيا أن تعمل وتساعد عمى بروز جيل جديد من المقاولين يكونون في اتصال مستمر 
مع األفريقيين في الميجر. إن التحكم في العمم والتكنولوجيا في الحياة اليومية لممواطنين، ينبغي 

س آمنة أن يكون اليدف منو تحقيق المثل العميا األفريقية الرامية إلى بناء حضارة تقوم عمى أس
ًا صر وتنميتيا من أجل أن تعرف أفريقيا ع القارة. ويفرض ذلك توحيد ليا خاصياتيا األفريقية

 ذىبيًا جديدًا.
 

 عمى ضوء كل ما سبق، فإن المشاركين في الندوة: 
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ضرورة  ةألفريقيلتحقيق النيضة ايعمنون أن التكامل االقتصادي والسياسي يشكل بالنسبة  -7
 ؛ مج رد خياروليس حتمية 

يدعون بإلحاح الدول األفريقية إللغاء التأشيرات اإلجبارية ورفع كل العوائق التي تعيق  -1
 حرية انتقال األشخاص والممتمكات داخل الفضاء األفريقي؛ 

 يدعون أيضا الدول األفريقية إلى إنشاء مرصد لحرية انتقال األشخاص والممتمكات؛  -3
ورية لتعميم مفيوم الوحدة األفريقية يحثون الدول األعضاء عمى اتخاذ التدابير الضر  -4

والتكامل األفريقي وكذلك المبادرات المتخذة ليذا الغرض من أجل تعميميا الفعال بين 
 مختمف فئات السكان األفريقيين؛

وقيميا الثقافية في المدارس والجامعات، وكذلك ألفريقيا بدراسة اآلداب القديمة يوصون  -5
 في التعميم واألبحاث؛متقدمة لمدراسات ال ةإنشاء مراكز أفريقي

شروع في صون الدول األفريقية باإلسراع في عممية إنشاء عممة أفريقية موحدة والو ي -6
 قابمية تحويل العمالت الوطنية الموجودة. تحقيق 

يصون بجعل القطاع الخاص الركيزة الرئيسية لتكامل وتنمية القارة، وتشجيع انشاء شبكة  -7
نشاء  أفريقية من المقاولين واألفريقيين في الميجر، والنيوض بالشبان المقاولين، وا 

 لألفريقيين في الميجر؛مجمس عالمي 
لمالية الداخمية، يدعون الدول األفريقية إلى ضمان التكامل عمى أساس استخدام الموارد ا -8

مصدرًا رئيسيًا ال تكون عممًا بأن المساعدة الخارجية ينبغي أن يكون ليا طابع تكميمي و 
 لتمويل االقتصادات األفريقية؛

لى تقييم ممجموعات االقتصادية اإلقميمية، يدعون الدول األفريقية إلى ترشيد صارم ل -9 وا 
جية في العمل، وتداخل االزدوابغية القضاء عمى اإلقميمية، معمق لمتكتالت 

، وكل ما من شأنو أن يؤدى إلى تشتت ..الخ ،الصالحيات، واالنتماءات المزدوجة
 الجيود والموارد وعرقمة التقدم نحو تحقيق التكامل األفريقي؛
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التي سمكتيا منذ  األنيج الوعرةيدعون أيضا الدول األفريقية إلى الخروج من  -71
درالية تقام عمى ينفو فيدرالية أو كل تكتميا ضمن االستقالل، والقيام بقفزة نوعية من خال

 التي ينتمون إلييا؛المجموعات االقتصادية اإلقميمية أسس 
عمى إنشاء لجنة من المجموعات االقتصادية اإلقميمية، يحثون الدول األعضاء في  -77

الخبراء رفيعة المستوى إلجراء دراسة معمقة حول مسألة تشكيل الفيدرالية أو 
 درالية؛ينفو الك

إلى دراسة  المجموعات االقتصادية اإلقميميةوأمانات  مفوضية االتحاد األفريقييدعون  -71
 ىذه المسألة بالتعاون مع المنتدى األفريقي من أجل السمم والتنمية )باكس أفريكانا(

 ومع المنظمات األخرى لممجتمع المدني األفريقي،
التاريخ وبانتياج من بالثأر  اإلنسان األفريقيأخذ يتعمق األمر في نياية المطاف بأن ي

بغية التصدي لتحديات التنمية. ليذا الغرض يتعين مع الماضي استراتيجية القطيعة 
 لمنيضة األفريقية.دينامية رفع الوعى لدى اإلنسان األفريقي من أجل إنشاء 

أعرب المشاركون في الندوة، في نياية أعماليم، عن امتنانيم العميق لرئيس جميورية 
عمى قبولو رئاسة مراسم افتتاح ىذا  فور اسوسمنا جناسينجبي،فخامة السيد  توجو

 . مةالمقاء وعمى مساندتو القي  
آدم كودجو ، رئيس المنتدى األفريقي من أجل السمم السيد  سعادةوأثنوا كذلك عمى 

والتنمية )باكس أفريكانا( إلشرافو عمى تنظيم ىذه الندوة التي جمعت ىذا العدد الكبير 
من الشخصيات األفريقية الالمعة، في لومي، لبحث موضوع بيذه األىمية بالنسبة 

 لمستقبل القارة األفريقية.
 

  1177مايو  79حرر في لومي في 
 المشاركون في الندوة
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