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 تقرير المؤتمر الوزاري الثاني حول المهجر األفريقي

 3122سبتمبر  32نيويورك، 

 
 :مقدمة

 
في  ةالمنعقد ةعشر  ةأن مؤتمر االتحاد، خالل دورتو السادسسيذكر المجمس التنفيذي  .0

أديس أبابا، إثيوبيا، قد اعتمد خارطة طريق لتنفيذ مبادرة الميجر في إطار عممية 
العالمية من خالل مقرر المؤتمر الميجر األفريقي لقمة  تحضيراتو

Assembly/AU/Dec.354(XVI)ية مرجع اً . وقد تضمنت خارطة الطريق نقاط
من جممة أمور أخرى، تقضي خارطة الطريق ومؤشرات لمتعجيل بوتيرة التقدم وقياسو. 

مكونة من خبراء في بريتوريا، جنوب أفريقيا، في فبراير فنية أن ينعقد اجتماع لمجنة ب
الستعراض واستكمال نتائج المؤتمر الوزاري األول حول الميجر المنعقد في  3103
تقديم تقرير اجتماع المجنة الفنية المذكورة،  يتمعمى أن  المؤتمر أيضا ص. وقد ن3112

لى الدورة العادية السابعة عشرة لممؤتمر في لخارطة الطريق، إمصحوبا بتقرير مرحمي 
. وقد تم تقديم التقرير المرحمي لتقوم بتقييمو 3100مالبو، غينيا االستوائية، في يوليو 
قدما. وتبعا لذلك،  ا متينا لطريق المضيو يوفر أساسطبق األصول وتقييمو باعتبار أن

 Assembly/AU/Dec.367(XVII) .اعتمدت الدورة العادية السابعة عشرة المقرر
. وقد طمب ىذا المقرر، من بين أمور أخرى، من ةعممية الميجر اإلفريقي العالميبشأن 

النيائية المنبثقة عن مفوضية االتحاد األفريقي وجميورية جنوب أفريقي تقديم الوثائق 
حول الميجر كان من المقرر عقده عمى  راء الفنيين إلى مؤتمر وزاري ثاناجتماع الخب

 ىامش الجمعية العامة لألمم المتحدة، في نيويورك، الواليات المتحدة، في سبتمبر
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العالمية المقرر عقدىا في الميجر األفريقي قمة في إطار عممية التحضيرات ل 3100
 في جنوب أفريقيا. 3103مايو  32
 

  التكوين والحضور
  

المؤتمر  أرساىاانعقد االجتماع كنسخة موسعة من المجمس التنفيذي وفقا لمسابقة التي  .3
. ومن ثم، شارك فيو وزراء الدول األعضاء في 3112حول الميجر في  األول الوزاري

بما فييا كوبا والبرازيل  وغيرىا من بمدان أمريكا الجنوبية والالتينية، ةجماعة الكاريبيال
 20حيث تعيش نسبة ىامة من سكان الميجر األفريقيين. وقد حضر االجتماع قرابة 

 بمدا. وترفق بيذه الوثيقة قائمة بالمشاركين. 20مشاركا من 
   

 هدف االجتماع
 

بحث  نتائج اجتماع المجنة الفنية  ،ثالثة أىداف. أوالتحقيق كان االجتماع يرمي إلى  .2
الوثائق بدقة، واستعماليا لتحسين  3100في فبراير  المخبراء المنعقد في جنوب أفريقي

، بيدف استكمال إعالن المؤتمر وبرنامج عممو وآلية 3112الوزارية النيائية لمؤتمر 
عمى وجو و جر. والحكومات خالل القمة العالمية حول المي الرؤساءتنفيذه ليبحثيا مؤتمر 

في  لتأخذالخصوص، كان المقصود من ىذا المؤتمر أن يستكمل الوثيقة الوزارية السابقة 
تسييل تسوية لوأيضا   3112االعتبار التطورات اليامة والمعاصرة التي طرأت منذ 

المسائل العالقة في اإلعالن وخطة العمل التي لم تتمكن القمة الوزارية السابقة من إيجاد 
في تمخيص النتائج المنبثقة عنو في شكل ميثاق يا. أما اليدف الثاني فيتمثل ل ولحم

دارة البرنامج العالمي لمميجر  القمة. ويتمخص اليدف  في فترة ما بعدإطاري لتنظيم وا 
لعالمية األولى الثالث في انتياز ىذا الحدث لبناء الزخم الالزم نحو عقد القمة األفريقية ا

 بريتوريا، جنوب أفريقيا.في  ،3103مايو  32في 
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 جمسة االفتتاح
ة االفتتاح أربعة عروض رئيسية. كان أوليا كممة استياللية من رئيس ستمقت جم .4

الحظ أن االجتماع ينعقد عمى مفوضية االتحاد األفريقي، سعاد السيد جان بينج، الذي 
قادة أفريقيا ىامش الجمعية العامة لألمم المتحدة النتياز فرصة حضور عدد كبير من 

العالمية. وحث المشاركين عمى الميجر قمة واحد والتعجيل بوتيرة التحضير ل في مكان
أن يمعنوا النظر في نتائج االجتماع الفني لمخبراء المعروضة عمييم، إلى جانب 
توصيات المفوضية وحكومة جنوب أفريقيا، وأن يستعرضوىا عمى نحو واف بغية تعزيز 

 نبو إلى أنو ينبغيرؤساء الدول. إضافة إلى ذلك،  سيبحثياائية التي الوثائق النيمشاريع 
وضع  في االعتبارالمؤتمر الوزراء و المقررات المتخذة عمى مستوى و إلجراءات ا أن تأخذ

 من شأنو أن ينتج في نياية األمر آثاراكثيفة موارد يحتاج إلى شروع الميجر كم
بانتيائيا، وال بابتدائيا أو و ينتيي لن يبدأ أبقمة الميجر ن برنامج الميجر إإذ مضاعفة. 

تتحقق النتائج المنشودة إال إذا حظي البرنامج بالموارد الكافية عمى مستوى التنفيذ لكي 
 مبقاء ومستداما.ل صالحايكون 

 
الكاريبية عن شكره لالتحاد األفريقي عمى  لمجماعةاألمين العام ممثل بدوره، أعرب  .2

الكاريبية في محاولة الجماعة الكاريبية، موضحا أن تجربة الجماعة توجيو الدعوة إلى 
الميمة التي تواجو االتحاد األفريقي، وتؤكد ضرورة تضافر  تبرز ضخامةتنظيم ميجرىا 

 االتحاد األفريقي ودول البحر الكاريبي لمعمل في ىذا الصدد من أجل أصميما المشترك.
الكاريبية وأفضل طريقة والجماعة األفريقي  االتحادكال من فثمة أزمات عديدة تواجو 

العالمية إطارا محمودا يتيح، في الميجر لحميا تمر عبر الجيود التعاونية. وتشكل قمة 
ى في أر قد آن واحد، فرصة لمحوار والتشاور، ومنياج عمل مشتركا لجيود الجانبين. و 

برنامج الميجر  الكاريبية في ىذا االجتماع الوزاري خصوصا، وفي الجماعةمشاركة 
مع إلى تعزيز العممية من تط  عموما، دليال عمى االلتزام والتضامن حول ىذا المشروع و 

 العالمية.الميجر قمة خالل 
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الدولية  ، وزيرة العالقات والتعاون يماشابان-مايتي إنكوانا ةذك رت السيد، افي عرضي .6

الصادر عن توجيو اللى بتاريخ وضع برنامج االتحاد األفريقي حول الميجر، وأشارت إ
مفوضية االتحاد األفريقي وجميورية جنوب أفريقيا  بشأن حاجةمؤتمر االتحاد األفريقي 

ىذه العممية. وأعربت عن شكرىا لمفوضية االتحاد  لقيادة نشط بينيما تعاونإلى إقامة 
ميد الطريق لوضع مما األفريقي عمى تعاونيا القوي مع جميورية جنوب أفريقيا، 

القمة. وأشارت نحو  في الطريقاالجتماعين الوزاريين عقد البرنامج وخارطة الطريق و 
العممية أقرت في وقت مبكر جدا أن نجاحيا مرىون بإقامة تعاون نشط ليس أن إلى 

الحكومات في المناطق التي يعيشون فييا. فيذا لكن مع و فحسب مع سكان الميجر 
ريبية وكوبا والبرازيل والدول الرئيسية في أمريكا الكا لمجماعةوضعا خاصا  اإلقرار أعطى

الجنوبية والالتينية. وشكرت ىذه الدول عمى دعميا وتعاونيا القويين المذين انعكسا في 
وشددت . 3112الذي سبقيا في في حضورىا ومشاركتيا في ىذا االجتماع الوزاري و 

قويا وممتزما كمصدر ى سيبقالميجر أن زخم تنفيذ برنامج  التأكد منالحاجة إلى  عمى
وسيكون من  فيو نحو اختتام التحضيرات لقمة الميجر. نتجوإليام في الوقت الذي 

بمكان في ىذا الصدد أن ننفذ بأمانة خارطة الطريق التي اعتمدىا مؤتمر ألىمية ا
االتحاد األفريقي من خالل التصديق عمى التعديل ذي الصمة لمقانون التأسيسي الذي 

باعتباره أحد المكونات اليامة لالتحاد األفريقي وتعزيز العالقات بين يدرج الميجر 
 أفريقيا وميجرىا والعكس.

 
البنوك لدى متمويل لقابمة ال ةمحددالمشاريع الشددت أيضا عمى ضرورة التركيز عمى  .2

ستعزز العالقات االقتصادية والثقافية بين أفريقيا وميجرىا،  وكذلك الحاجة إلى التي و 
إعادة صياغة صورة أفريقيا من خالل إنشاء برنامج لشبكة الشباب. وأعربت عن أمميا 

يا في المجتمع الدولي ن ثمة حسن نية قو إفي أن أفريقيا ستتصدى ليذا التحدي حيث 
فيذ برنامج ميجرىا ما دامت مستعدة لقيادة وتنظيم نفسيا يمكن ألفريقيا أن تستقي منو لتن
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عمى الوجو المناسب. غير أنو، لتحقيق ذلك، ينبغي أن يتقيد االتحاد األفريقي نفسو 
باألولويات والبرامج التي اعتمدىا المؤتمر في خارطة الطريق وأن يرصد ليا الموارد 

ين ىم أيضا أعضاء في المجمس الكافية. إضافة إلى ذلك، يقع عمى عاتق الوزراء الذ
التنفيذي لالتحاد واجب التأكد من أن البرامج والميزانية التي ُيدعْون إلى اعتمدىا تغطي 

لمتحدي استجابة أفريقيا الفعالة من شأن ذلك عمى نحو مالئم. وأعربت عن ثقتيا في أن 
بدال التشاؤم المتمثل في بناء برنامج الميجر وتنفيذه الفعمي أن تمكن القارة من است

كجزء من نيضتيا. ووعدت بتقديم تقرير ونتائج االجتماع، نيابة  أفريقيبتفاؤل  األفريقي
عن الوزراء، مباشرة إلى الدورتين القادمتين لممجمس التنفيذي والمؤتمر في أديس أبابا، 

 .3103في يناير 
 

 إدراجيمكن و أن وأخيرا، الحظ رئيس المجمس التنفيذي، وزير خارجية غينيا االستوائية، .8
 في إطارالعالمية الميجر الزخم نحو استضافة قمة  تنشيط إلىالحالي  االندفاع القوي

عتبر الحاجة إلى تواالنكماش االقتصادي العالمي. .وعميو،  المتغيرالمشيد األفريقي 
مواجية التحديات اإلقميمية والعالمية بطريقة تعاونية عامال قويا في مبادرة إعادة بناء 

ء تنفيذ خارطة ا. وأعرب عن ارتياحو إز العالم أنحاءالمنتشرة في جميع  األسرة األفريقية
أحد المعالم اليامة يعد ذلك أن ى أإلى القمة في الوقت المناسب، ور  ةالطريق المفضي
وأعرب عن أممو في أن أعضاء الميجر  قيادة بمده لالتحاد األفريقي.التي ميزت 

اصمون العمل مع االتحاد األفريقي لتحقيق أىداف برنامج األفريقي خارج القارة سيو 
 الميجر.
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 تقرير اجتماع المجنة الفنية واقتراحات حول مشروع الوثيقة النهائية
 

في وقت الحق، ركز االجتماع الوزاري عمى تقرير اجتماع المجنة الفنية واقتراحاتيا  .9
. وقد قدمت مفوضية االتحاد 3112وتوصياتيا لتحسين الوثائق الوزارية النيائية في 

 ىذه األفريقي وجميورية جنوب أفريقيا، عمى نحو مشترك، عرضين رئيسيين لمساعدة
العممية. وقد أعطى العرض األول الذي قدمو السفير راكوينا من جنوب أفريقيا خمفية 

وقد استعرض المقررات المتعاقبة  البرنامج. صياغةموجزة لكنيا مفصمة حول تاريخية 
مسمطا لالتحاد األفريقي التي أدت إلى كل من اجتماع المجنة الفنية والمؤتمر الوزاري، 

أحكام خارطة الطريق التي طمبت من اجتماع المجنة الفنية مراجعة الوثيقة  الضوء عمى
وتحسينيا ليبحثيا المؤتمر الوزاري. وأعطى تفاصيل عن عمل  3112النيائية لعام 

منظمات المجتمع وعند ذلك، وجو الدكتور جينمي أديسا، مدير المجنة الفنية ونتائجيا. 
المدني واألفريقيين في الميجر في مفوضية االتحاد األفريقي االنتباه إلى االقتراحات 

، وكذلك األسباب خارطة الطريقالمحددة التي قدميا اجتماع المجنة الفنية لتحسين 
الوثيقة. ثم قدم نص الوثيقة  ومضمونليجة عمى  ىالكل منيا وآثار المقدمة والمبررات 
تغييرات  ُأدخمتالمؤتمر الوزاري. وقد  حسبما ىو مقترح لمبحث والتقييم من قبلالمحسنة 

التي طرأت داخل  ةلتطورات اليامة والمعاصر رمي إلى إبراز اي يالأو   كانأربعة أبعاد.  في
منذ إعداد الوثيقة النيائية بين األفريقيين في الميجر وفي المجتمع الدولي ككل و أفريقيا، 

البعد األسموب والتحرير. أما تمثل ثانييا في التغييرات من حيث وي .3112األولى في 
خص العناصر البرنامجية التي تعكس العوامل الجديدة واليامة التي يمتغييرات فل الثالث 

الممحق الثاني السياق. رابعا، فقد استرعى االنتباه إلى ىذا ينبغي أخذىا في االعتبار في 
اعتبرت المجنة الفنية أن كثيرا  حول األعمال القصيرة المدى في الوثيقة النيائية األولى.

من تمك األعمال قد تم تنفيذىا فعال. إضافة إلى ذلك، فاألعمال التي لم تنفذ في فترة ما 
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يمكن اعتبارىا قصيرة المدى وينبغي استيعابيا في برنامج لم يعد  3100و 3112بين 
 العمل األوسع نطاقا. وأوصى بأن يبحث المؤتمر الوزاري ىذا االقتراح بجدية.

 
 المناقشة

 
 أوال،ركز المؤتمر الوزاري تفكيره، خالل المناقشة التي تمت، عمى مسألتين.  .01

العرضان االفتتاحيان حول متطمبات البرنامج لنجاح مبادرة الميجر.   المسائل التي أثارىا
وزراء الدول األعضاء واألفريقيين في الميجر مساىمات ذات كما قدم عدد كبير من 

مفصل لالقتراحات المحددة المنبثقة عن البحث ال ثانيا،صمة وموجزة في ىذا الصدد. 
 مشاريع الوثائق النيائية.الذي انعقد لمنظر في االجتماع الفني لمخبراء 
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 النتائج

 

 حول البرامج

 

 إن المؤتمر الوزاري

 

كمف مفوضية االتحاد األفريقي وجميورية جنوب أفريقيا باالستمرار في عممية تعاونيما  ( أ

 ليماالعالمية. وفي إطار ىذه العممية ينبغي الميجر القوي والوثيق المفضية إلى قمة 

عقد االجتماعات التحضيرية الضرورية، واستكمال اتفاقية االستضافة واتخاذ جميع 

 نتائج ناجحة لمقمة وعممية التنفيذ التي تعقبيا.اإلجراءات الالزمة لضمان 

 

توفير الموارد الكافية  اأن يضمنطمب من االتحاد األفريقي وجميع أجيزتو ذات الصمة  ( ب

العممية المفضية إلى القمة وما بعدىا. وقد شدد الوزراء عمى أن  خاللبرنامج الميجر ل

إذا حظي بالتمويل لكن إلى موارد مكثفة،  جتاحالبرنامج، عمى مستوى التأسيس، ي

والتنفيذ عمى نحو جيد فسينتج آثارا مضاعفة ىامة من شأنيا أن تدعم عمميات التكامل 

األفريقي. وقد أسند مسؤوليات محددة إلى الوزراء األعضاء في المجمس التنفيذي لالتحاد 

ولويات برنامج الميجر أالميزانيات التي سيتم اعتمادىا تعكس  لمتأكد من أناألفريقي 
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بشكل مالئم. وبالمثل، طمب من األجيزة التحضيرية األخرى أن تضمن أخذ المتطمبات 

 الخاصة لبرنامج الميجر في االعتبار في إطار عممية تخصيص موارد الميزانية. 

 

شدد عمى الحاجة إلى االلتزام الصارم بأولويات برنامج الميجر كما ورد في خارطة  ( ج

، إضفاء صبغة مؤسسية عمى أمور أخرىل ىذه األولويات، من بين الطريق. وتشم

نشاء وتعزيز كل من الشبكات عمميات التشاور المنتظم مع األفريقيين في الميجر ، وا 

اإلقميمية في مختمف أقاليم الميجر والمشروع المتعمق بفريق  المتطوعين في الميجر 

 األفريقي.

 

بين البرامج اإلقميمية والوطنية أوجو التكامل و اتفق عمى الحاجة إلى بناء حاالت التآزر  ( د

بمثابة آليات تعزز  تكونأن ليا الميجر عمى الصعيد القاري بحيث يمكن برامج و 

بعضيا بعضا لممضي قدما ببرنامج الميجر. وأقر بالدور اليام الذي ستمعبو ورشة عمل 

بوضع الميجر بعد القمة، وطمب أن تقوم ورشة العمل  لة عنلموزارات المسؤو المتابعة 

 واقتراح خطة عمل لتسييل تحقيق ىذا اليدف.

 

لتمثيل  ةواضح ةسياسي اييروضع مع ضرورة بالذكروفي سياق ذي صمة، خص الوزراء 

الميجر في ىياكل وعمميات االتحاد األفريقي، باعتبار ذلك أمرا يستحق عناية عاجمة 

ينبغي أن ينطوي عمى االعتراف بالوضع ذلك ودقيقة. غير أنيم الحظوا أن 
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عتبر أن بينما يُ و وتبعا لذلك، والمسؤوليات، والحقوق والواجبات، والمستحقات وااللتزامات. 

جنسية مزدوجة في مثل منح  ،الحصول عمى وضع خاصرغبة سكان الميجر في 

تشكل  ،من أفراد األسرة األفريقية ىم ووضع تفضيمي داخل القارة باعتبار  يةاألصمدول ال

أن يبحثيا االتحاد األفريقي في سياق نيج مدروس ودقيق.  فمن الالزممعقولة،  مطالب

 في وضع المعايير المالئمة أن عمى االتحاد األفريقي أن يتبع نيجا شامال الوزراءوقرر 

تبناه مختمف األجيزة والمؤسسات كل عمى حدة، وذلك بغية تالذي  المجزأبدال من النيج 

. طمب اجتماع الوزراء كذلك أن تسييل االتساق ونموذج متزن يسترشد بو السموك

من خالل تنفيذ جانب خارطة القيام بذلك تضطمع مفوضية االتحاد األفريقي بمسؤولية 

عداد الوثيقة اإلطارية المالئمةالط لطرحيا  ريق الذي طمب منيا عقد اجتماعات الخبراء وا 

لبحث واعتماد المجمس والمؤتمر ليذا الغرض. وعمال بذلك، ينبغي لممفوضية أيضا أن 

تأخذ بآراء الدول األعضاء ومجموعات األفريقيين في الميجر. وينبغي كذلك أن تستمد 

 من ىذه العممية.أجندة الشبكات اإلقميمية 

 

إلعطاء معنى عممي لبرنامج الميجر، ينبغي منح األولوية اتفق أيضا عمى أنو، كطريقة ىـ( 

جراء دراسات تمييدية حوليا، لدى متمويل للبعض المشاريع القابمة  أمكن،  حيثماالبنوك وا 

لتقييم صالحيتيا وتكمفتيا وآثارىا المحتممة، كدليل لمعمل. وقد شممت المشاريع التي تم 

قاعدة بيانات و ، األفريقي  مميجرلالستثمار اتحديدىا لبحثيا في ىذا الصدد صندوق 

لتسييل  اممينيين األفريقيين واعتماد وتطوير السوق اإلنمائية باعتبارىا إطار لالميارات ب
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لدى متمويل لبإمكانات المشاريع القابمة  إقرارىموعمى الرغم من  ر وتنظيم المشاريع.االبتكا

المضي قدما بحماسة وحذر نظرا لقمة الموارد. كما نبيوا  ضرورةالبنوك، أشار الوزراء إلى 

البنوك واقترحوا لدى تمويل مالحاجة إلى الشمولية في عممية اختيار المشاريع القابمة لعمى 

الوزارات المسؤولة عن حول عمل الأن يكون ذلك أحد البنود الرئيسية المطروحة لبحث ورشة 

عمى وجو الخصوص، شدد الوزراء و بعد القمة.  3103الميجر المقرر عقدىا في يوليو 

 لألولويات دقيقاالبنوك تتطمب تحديدا لدى متمويل لعمى أن عممية اختيار المشاريع القابمة 

نجازالمطموب  العدد اختيار ما فوقالجتناب   المطموب.المستوى ما دون  وا 

وأخيرا، أشار الوزراء إلى أن عمى الدول األعضاء واألجيزة ووحدة االتحاد األفريقي أن  ( و

تقديم الدعم القوي والفعال لبرنامج الميجر وأىدافو قبل وبعد قمة من خالل تعزز التزاميا 

ال يبدأ بابتداء قمة الميجر و ال ينتيي  ظوا أن برنامج الميجر العالمية. والحالميجر 

بانتيائيا. فعممية التنفيذ تبدأ قبل القمة وتستمر لفترة طويمة بعد انتياء القمة. وعميو، 

. ويترتب عمى 3103ينبغي أن تتقدم عممية تنفيذ السياسة بسرعة وفعالية بعد قمة مايو 

لميجر، ينبغي لممجمس والمؤتمر، باعتبارىما ا بعدذلك أنو خالل السنوات الالحقة 

الجيازين التنفيذيين لالتحاد، أن ُيبقيا قيد نظرىما عمميتي الرصد والتنفيذ بغية حفز الدعم 

 اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويمة.لمبرنامج وتمكينو من تحقيق أىدافو عمى أساس 

 حول الوثيقة النهائية

د من التعديالت المقترحة بالتتابع واعتمد رسميا النسخة بحث االجتماع الوزاري كل واح

 اإلعالن والبرنامج . ا  المنقحة كما ىو متفق عميو. ويرفق بيذه الوثيقة مشروع
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 اتمةالخ

لجميورية جنوب  خالل جمسة االختتام، قدمت وزيرة العالقات والتعاون الدولية  .00
ماشاباني، موجز النتائج المتعمقة بمتطمبات البرنامج -، السيدة مايتي إنكواناأفريقيا

عمى أن برنامج الميجر يحتاج إلى موارد  مجدداوالوثائق النيائية المحددة. وشددت 
 التعيدات، وعميو، فثمة ضرورة عاجمة بالنسبة لالتحاد األفريقي لسد الفجوة بين ةمكثف

ىا مؤتمر االتحاد في خارطة طريقو وبين تخصيص الموارد مبرنامج التي اعتمدل المعمنة
لعمميات التنفيذ. وشددت عمى المسؤولية الخاصة لموزراء في التأكد من تنفيذ ذلك. كما 

المتعمق بروتوكول الشددت عمى حاجة الدول األعضاء في االتحاد إلى التصديق عمى 
جر في إطار االتحاد األفريقي، تعديل القانون التأسيسي الذي يؤكد أىمية مشاركة الميب

لحفز تفاؤل إعادة صياغة صورة أفريقيا في سياق برنامج الميجر  ضرورةمشيرة إلى 
أفريقي بدال من التشاؤم األفريقي. ووعدت بأن تقدم بأمانة نتائج االجتماع إلى المجمس 

، وشكرت المفوضية عمى 3103في يناير  تينالقادم تينيما العادييوالمؤتمر خالل دورت
 تعاونيا في ىذه العممية.

 
عند ذلك، أعرب وزير الدولة لغينيا االستوائية، نيابة عن وزير خارجية غينيا  .03

االستوائية، رئيس المجمس التنفيذي، عن شكره لجميع المشاركين وأعضاء الوفود عمى 
وشكر كال من المفوضية  ىذا االختتام. لثرية التي أدت إلىالتداوالت المثمرة والمناقشة ا

وجميورية جنوب أفريقيا عمى عمميما وحثيما عمى مواصمة عممية تعاونيما القوي 
 والنشط والناجح في ىذا الصدد. واختُتم االجتماع عمى ىذه المالحظة.

- 
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 اإلعلن
 لقجة األبعى حبل اعجهجر األفريقيعإعلن 

 
 ؛، رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي والجماعة الكاريبيةاحن
 

بية بالحضور اليام لرؤساء الدول والحكومات من الجماعة الكاريبية، وأمريكا الجنو  إذ اقر
 والالتينية وممثمي الميجر األفريقي؛

 
عن تقديرنا لفخامة الرئيس جاكوب زوما، وحكومة وشعب جميورية جنوب أفريقيا  إذ امرب

 ىذه القمة؛دارة واالتحاد األفريقي لحرارة االستقبال والستضافة وا  
 

لتي يعيش بالحوار الذي جرى بين أفريقيا وممثمين من مختمف أقاليم العالم ا إذ احيط علجا
 ؛فييا أفريقيون في الميجر

 
رؤية مشتركة لقارة أفريقية يسترشد بإلى القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي الذي  إذ اشير

قائمة عمى شراكة بين الحكومات وجميع شرائح المجتمع بغية تعزيز التماسك  موحدة وقوية
 والتضامن بين الشعوب.

 
ق بتعديل القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي الذي إلى البروتوكول المتعم إذ اشير أيضا

اعتمدتو الدورة االستثنائية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في أديس أبابا، إثيوبيا، في يناير 
)ف( التي تدعو األفريقيين في الميجر إلى المشاركة 3المادة منو ، وخصوصا 2003
 األفريقي؛ناء االتحاد بأحد المكونات اليامة في  مباعتبارى
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 EX.CL/DEC.5(III)المقررات ذات الصمة لالتحاد األفريقي، بما فييا المقرر إلى  إذ اشير كذعك

بوتو، ة الثالثة لممجمس التنفيذي في ماالدورة العادي الذي اعتمدتوبشأن طرح مبادرة  الميجر 
-بشأن عممية أفريقياEX.CL/DEC.221 (VII) ، والمقرر 2003موزمبيق، في يوليو 

، والمقرر  2006الذي اعتمدتو الدورة العادية الثامنة لممجمس التنفيذي في يناير  الميجر
EX.CL/DEC.406 (XII)  بشأن المؤتمر الوزاري األول لالتحاد األفريقي حول الميجر الذي

اعتمدتو الدورة العادية الثانية عشرة لممجمس التنفيذي في أديس أبابا، إثيوبيا، في يناير 
طرق مشاركة الميجر في أجيزة وأنشطة االتحاد األفريقي، والمقرر  حول 2008

Ass/AU/Dec.205(XI)  الذي اعتمدتو الدورة العادية الحادية عشرة لمؤتمر االتحاد في
 الميجر، والمقرر أفريقيا بشأن قمة 2008يو لشرم الشيخ، مصر، في يو 

Ass/AU/Dec.354 (XVI)  عشرة لمؤتمر االتحاد الصادر عن الدورة العادية السادسة
بشأن خارطة طريق قمة الميجر، بما  2011اير ناألفريقي، في أديس أبابا، إثيوبيا، في ي

 ، والمقرر2011فييا عقد اجتماع فني لمخبراء في بريتوريا، جنوب أفريقيا، في فبراير 
Ass/AU/Dec.367 (XVII) أن الصادر عن الدورة العادية السابعة عشرة لمؤتمر االتحاد بش

لبحث  2011عقد اجتماع وزاري ثان عمى ىامش الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر 
واستعمال نتائج االجتماع الفني لمخبراء في مواصمة اإلعداد لمقمة العالمية حول الميجر 

 .2012مايو  25المقرر عقدىا في جنوب أفريقيا في 
 

لالتجار باألفريقيين، باعتبار ذلك الثانية  بالذكرى المئوية 2007إلى االحتفال في  إذ  اشير
، خصوصا عيد االستعمار والرق والفصل القسري بين الشعوب يالتاريخ التراثر واجبا لتذك  

عام الشعوب المنحدرة  2011األفريقية نتيجة ليذه التجربة، وكذلك إعالن األمم المتحدة لـ
 من أصل أفريقي.
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التاريخ األفريقي في منظوره المالئم وتوظيف ذلك  الحاجة إلى وضع في االعترار اأخذإذ 
 عادة بناء األسرة األفريقية.إل
 

ناء شراكات مستدامة بين الميجر األفريقي والقارة األفريقية من خالل ببالحاجة إلى  إذ اقر
التي يعيش فييا إقامة حوار مستدام وتعاون فعال مع شعوب وحكومات مختمف أقاليم العالم 

 سكان الميجر.
 

 أن الثقافة واليوية تسترشد بيما جميع جوانب التنمية إذ امي
 

بالحاجة إلى تمجيد وصون التراث المشترك بين أفريقيا والشعوب المنحدرة من أصل  إذ اقر
 أفريقي في الميجر.

 
تتطمب نيجا  ومستمرة التطورأن الميجر األفريقي يمثل تجربة تاريخية  إذ اضع في االعترار

 مختمف األقاليم؛ خصوصياتراعي ي
 

الحاجة إلى تعزيز التعاون بين بمدان الجنوب باعتباره إطارا إلثراء التنمية المتبادلة،  إذ اؤكد
 وكذلك التضامن األفريقي.

 
الجيود المبذولة حتى اآلن لدعم عممية أفريقيا والميجر األفريقي، بما في ذلك عمى  إذ اثاي

 االتحاد األفريقي؛يتابعيا تيجيات التي ، واإلجراءات واإلستراالجيود التنظيمية
 

المؤتمرين األول والثاني لمثقفي أفريقيا والميجر، المنعقدين في دكار،  إذ اأخذ في االعترار
عمى التوالي، ونتائج المؤتمر األول  2006و 2004السنغال، وبرازيميا، البرازيل، في 

المنعقد في كينجستون، جامايكا، في الجماعة الكاريبية، -أمريكا الجنوبية-لالتحاد األفريقي
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، ومختمف المؤتمرات االستشارية اإلقميمية المنعقدة في مختمف أقاليم العالم في 2005
 لتعزيز النتائج. 2007

 16، مع التقدير، عمل االجتماع الوزاري المنعقد في ميدراند، جنوب أفريقيا، من إذ الحظ
، 2011راء، المنعقد في بريتوريا، في فبراير ، واالجتماع الفني لمخب2007نوفمبر  18إلى 

سبتمبر  24والمؤتمر الوزاري الثاني المنعقد في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، في 
 ؛2011

 
عن اقتناعنا بالحاجة إلى التأسيس عمى ىذه الجيود والنتائج باعتبارىا أساسا  امربإذ 

رة األفريقية العالمية كأداة لنيضة أوسع إلرساء دعائم متينة لنفخ روح الشباب في األس
 نطاقا؛

 
الضرورة المحتمة التباع نيج مستدام ومنسق وامتالك البرامج والمشاريع المتعمقة  دركإذ ا

 بالميجر األفريقي لتعزيز تنفيذىا وآثارىا عمى نحو فعال.
 
في برنامج العمل بالتعاون في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية المبينة  اتمهدإذ 

 (.2(، وطرق التنفيذ والمتابعة )الممحق 1)الممحق 
 

 .2012مايو  25، جنوب أفريقيا، في جر يحرر في جوىانسب
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ANNEX.1 

 0 اعجلحق
 األبعي اعجهجر-فريقياأررااج  عجل قجة 

 
 اعتمابن اعسياسي –أبال 
 

 في مجال التعاون السياسي، نمتزم باتباع ما يمي:
 

 اعحكبجي اعجشترك اعتمابن –أعف 
 

توثيق التعاون بين االتحاد األفريقي زيادة التعاون بين بمدان الجنوب من خالل عزيز ت ( أ
والجماعة الكاريبية والسوق المشتركة ألمريكا الجنوبية، ومجموعة أمم أمريكا الجنوبية 

 وجامعة الدول العربية؛
   

العربية والجماعة  الجيود الجماعية لالتحاد األفريقي، وجامعة الدول توظيف ( ب
ألمريكا الجنوبية ومجموعة أمم أمريكا الجنوبية والدول  ةالكاريبية، والسوق المشترك

في المنظمات المتعددة األطراف لتعزيز المسائل ذات االىتمام المشترك بين أفريقيا 
 والنيوض بيا؛والميجر 

 
م بصبغة رسمية تشجيع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي عمى إقامة عالقات تتس ( ج

، وفتح مزيد من البعثات في كل بالعكس والعكس ،أكبر مع بمدان البحر الكاريبي
 إقميم حيثما يبدو ذلك عمميا؛
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مواصمة دعم دور االتحاد األفريقي باعتباره جية اتصال ومحور تنسيق لجميع  ( د
ائما ، ينبغي أن تكون مسائل الميجر بندا دوليذا الغرضمبادرات الميجر في القارة. 

ول أعمال قمم االتحاد األفريقي، وينبغي أن تكون مديرية االتحاد افي برامج وجد
المالية  تينمعززة ومتمتعة بصالحيات من الناحي األفريقي المكمفة بشؤون الميجر

  والبشرية.
 
اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتشجيع وخمق حاالت تآزر فعالة بين البرامج الوطنية ىـ( 

 ة وبرامج الميجر؛واإلقميمي
 

إنشاء مناىج عمل لتوثيق التفاعل والتضامن والتعاون الفعمي بين الحكومات  ( و
والمجتمع المدني في أفريقيا وميجرىا، بما في ذلك مواصمة المؤتمرات االستشارية 
نشاء وتعزيز شبكات إقميمية باعتبارىا شركاء ومحاورين لتنفيذ نتائج القمة  اإلقميمية، وا 

 ميجر.العالمية لم
 

دارتيا وتسويتيا، وكذلك  ( ز تشجيع وتكثيف مشاركة الميجر األفريقي في منع النزاعات وا 
في إعادة اإلعمار والمصالحة في فترة ما بعد النزاع، وتخفيف الكوارث في أقاليم 

 أفريقيا والميجر.
 

لزيادة مساىماتيم في أجندة مشاركة سكان الميجر في شؤون االتحاد األفريقي  تقوية ( ح
 نمية والتكامل لمقارة.الت
 

تشجيع ودعم وضع برنامج متطوعي الميجر لالتحاد األفريقي باعتباره إطارا إلشراك  ( ط
 الميجر مباشرة في تنمية القارة؛
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تشجيع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي عمى التصديق عمى جناح السرعة عمى  ( ي
ن إدماج الميجر باعتباره البروتوكول المتعمق بتعديل القانون التأسيسي كإطار لتمكي

 "اإلقميم السادس ألفريقيا" وكأحد المكونات اليامة لبناء االتحاد األفريقي؛
 

دعم التعجيل بعمل االتحاد األفريقي مع منظمات الميجر بغية وضع آلية جامعة  ( ك
طار قانوني يمكن من خالليما إنشاء ىياكل إقميمية رسمية مالئمة إل قامة عالقات وا 

 وميجرىا؛ افعالين بين أفريقي تعامل وشراكة
 

 مواصمة إدماج أجندة الميجر األفريقي في تعاممو مع الشركاء الدوليين؛ ( ل
 

لميجر ألنشطة اتشجيع االتحاد األفريقي والجماعة الكاريبية عمى تييئة مناخ موات  ( م
في القارة األفريقي وفي الجماعة سفر العمل و الستثمارات و في سبيل االاألفريقي 
 ؛الكاريبية

 
سفر االتحاد  دعم الجيود التي يبذليا االتحاد األفريقي لمتعجيل بعممية إصدار جواز ( ن

 وعابرة لمقارات؛الوطنية ىوية عابرة لمحدود  تبموراألفريقي، بغية تسييل 
 
لمؤتمر مثقفي استكشاف إمكانية إنشاء أمانة أفريقية في دكار، السنغال،  ( ص

 ول لمثقفي أفريقيا والميجر؛أفريقيا والميجر كما أوصى بو المؤتمر األ
 
 حشد اعتأييد –راء 
 
تشجيع المجتمع المدني في الميجر وفي أفريقيا عمى دعم تنمية أفريقيا وميجرىا،  ( ع

 وكسب التأييد وحشد الموارد لصالحيا؛
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اإلعراب عن الدعم المتبادل والتضامن بين األفريقيين في القارة وفي الميجر في  ( ف
 ق اإلنسان والشعوب؛انتياك حقو يحدث فييا ظروف 

 
عمى جميع الوثائق ذات الصمة   -مع التنفيذ الكامل  -لمتصديقشن حممة   ( ض

المستضعفة، خصوصا، التي تعزز حماية المرأة والشباب والطفل وغيرىم من الفئات 
اتفاقية األمم المتحدة لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية األمم 
المتحدة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية األمم المتحدة لحماية 
حقوق جميع العاممين المياجرين وأفراد أسرىم، واتفاقية اليونيسكو لحماية وتعزيز 

 يرات الثقافية؛تنوع التعب
 

لمكافحة الجرائم عبر األمم وتنفيذىا تشجيع التصديق عمى اتفاقية األمم المتحدة  ( ق
 الكامل باعتبارىا وسيمة لكبح الجريمة العابرة لمحدود؛

 
تشجيع األفريقيين في الميجر عمى شن حمالت ضد انتشار األسمحة الصغيرة  ( ر

شون فييا وفي البمدان المنتجة والخفيفة في أفريقيا، خصوصا في البمدان التي يعي
 لألسمحة؛

 اعتمابن االقتصادي  –ثاايا 
 ، نتعيد بما يمي:يفي المجال االقتصاد

 جل اعحكبجي عتطبير تمابن اقتصادي جتزايدماع –أعف 
إنشاء آليات تكامل إقميمية فعالة من شأنيا أن تساعد عمى توثيق التعاون بين    ( أ

ية وغيرىما من المؤسسات المتعددة األطراف ذات االتحاد األفريقي والجماعة الكاريب
 الصمة في بمدان الجنوب، وكذلك في الميجر؛
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تضمن تطوير واستدامة الروابط بين االتحاد األفريقي  ياإلجراءات المحددة التاتخاذ  ( ب
والجماعة الكاريبية والميجر في المجاالت ذات األولوية التالية: التجارة واالستثمار، 

نولوجيا، السفريات والسياحة، البنية التحتية لالتصاالت والنقل، تكنولوجيا العموم والتك
 المعمومات واالتصاالت والصناعات الثقافية؛

 
الصغيرة والمتوسطة والمتناىية الصغر، المؤسسات تييئة مناخ موات لنشأة ونمو  ( ج

 في أفريقيا وفي الميجر. المشاريع وتطوير تنظيم
 

 تمرئة رؤبس األجبال –راء 
 

استعمال األدوات المالية المرتكزة عمى التحويالت واالستثمارات لتسييل تعبئة رؤوس  ( د
 األموال التي من شأنيا أن تعزز الروابط بين أفريقيا والميجر.

 
استكشاف إمكانية إنشاء صندوق إنمائي و/أو صندوق استثمار ألفريقيا والميجر ىـ( 

 يقيين في القارة وفي الميجر .لمتصدي لمتحديات اإلنمائية التي تواجو األفر 
 

 اعشراكة في األعجال –جيم 
 

تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في أفريقيا والقطاع الخاص في الميجر من خالل  ( و
جيود مثل االجتماعات المنتظمة بين الغرف التجارية والقيد في البورصات األفريقية 

 ؛بالعكس والعكس
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قيا والميجر في الثقافة لترجمتيا إلى مكاسب التأسيس عمى الميزات النسبية ألفري ( ز
التنمية اإلستراتيجية وتسويق سمعيما اقتصادية من خالل البرامج التعاونية التي تسيل 

 وخدماتيما الثقافية.
 
 اعملم باعتكابعبجيا –دال 
 
تعزيز تنسيق وتطوير المؤسسات الموجودة في الميجر األفريقي وفي أفريقيا،  ( ح

لتنمية االجتماعية واالقتصادية ألفريقيا من أجل ااالختراع المخصصة لالبتكار و 
 والميجر؛

 
استعمال قرارات مرحمة تونس لمقمة العالمية حول مجتمع المعمومات، ميزة بحث  ( ط

عالن تونس، وكذلك صندوق التضامن الرقمي باعتبارىا  تعيدخصوصا  تونس وا 
 وسيمة إلنشاء روابط إلكترونية بين أفريقيا والميجر؛

 
 اقل اعجمارف بتمرئة اعجهارات -ء ها
 

في أفريقيا وفي الميجر حول مسائل التنمية كتسبة الخبرة الم استخدامتشجيع  ( ي
إنشاء ىيئات االقتصادية عمى الصعيدين اإلقميمي والوطني، واستكشاف إمكانية 

 استشارية لمميجر؛
   

لصالح نمائي تشجيع استعمال المنظمة الدولية لميجرة وبرنامج األمم المتحدة اإل ( ك
ليجرة من أجل التنمية في أفريقيا لمعمل بالتنسيق مع مفوضية االتحاد األفريقي بغية ا

 تعبئة ميارات وموارد الميجر لزيادة القدرات المؤسسية لممؤسسات الوطنية واإلقميمية؛
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تعزيز فرص التجارة واالستثمار المتصمة بنظم المعارف األصمية، مع التأكد من أن  ( ل
 مكية الفكرية ذات الصمة مضمونة لصالح أفريقيا والميجر؛حقوق الم

 
الخبرة الفنية لممينيين األفريقيين في  توائمتشجيع إنشاء قاعدة بيانات شاممة وجامعة  ( م

 مع المتطمبات اإلنمائية األفريقية؛أفريقيا وفي الميجر 
 

ا لالبتكار اعتماد وتطوير "نموذج السوق اإلنمائية لمميجر األفريقي" باعتباره إطار  ( ن
 من شأنو أن يسيل التنمية؛ المشاريعوتنظيم 

 
 تطبير اعراية اعتحتية –باب 
 
الصمة بأفريقيا ومبادرات  ذيو البحار  في قاعدعم تطوير الكابل المغمور   ( ص

 الضوئية األرضية؛التواصل عبر األلياف 
   
ت السمكية مواءمة اليياكل التنظيمية ذات الصمة بالبنية التحتية، مثل االتصاالع( 

 والالسمكية والنقل؛
 

 ججع اعجملبجات بقدرات اعاشر –زاي 
 
وضع إستراتيجية اتصاالت شاممة لنشر المعمومات المتعمقة ببرامج االتحاد األفريقي   ( ف

 )بما في ذلك النيباد ( ومبادرات الميجر؛
   
دعم تطوير إحصاء مستكمل وموثوق بو حول العمالة والبطالة وتنظيم  ( ض

 ي أفريقيا وفي الميجر مع تركيز خاص عمى الشباب؛ف المشاريع 
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 تغير اعجااخ –حاء 
 

لممضي قدما باألجندة الدولية حول تغير المناخ في المحافل  العمل عمى نحو وثيق ( ق
 آلثاره المدمرة عمى أفريقيا والجماعة الكاريبية؛ الدولية نظرا 

 
   اعتمابن االجتجاعي  -ثاعثا 

 
 ، نتعيد بما يمي:في مجال التعاون االجتماعي

 اعجمارف باعتمليم –أعف 
 
األجندة لكفالة في أفريقيا وفي الميجر مربين والعمماء صياغة ووضع مناىج عمل لم ( أ

اإلنمائية لمقارة والميجر. وسيشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إنشاء مؤسسات وبرامج 
ية ومؤسسات نية بين المؤسسات األكاديمو الجيود التعا وتكثيفمرتكزة عمى أفريقيا 

 البحث في أقاليم أفريقيا والميجر؛
 
ضمان مواءمة وتنفيذ البروتوكوالت اإلقميمية والدولية التي تحمي نظم المعارف  ( ب

 األصمية وحقوق الممكية الفكرية؛
 

التشديد عمى أىمية حمالت محو األمية باعتبارىا شرطا أساسيا لتحقيق التنمية  ( ج
 البشرية؛

 
لمؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحث والتنمية في الميجر دعم إقامة روابط بين اد( 

 أفريقيا؛ ونظيراتيا في
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 الميجر.-ضمان مشاركة خبراء الميجر في طرح وتنفيذ مباردة االتحاد األفريقيىـ( 
 

 اعفابن باعثقافة –راء 
 
 تعزيز تنسيق وتمويل برامج التبادل الثقافي بين أفريقيا والميجر؛و( 

   
-نشر المعمومات في جميع الدول األعضاء حول مشاريع أفريقيامواصمة تشجيع و  ( ز

الميجر التي يجري تنفيذىا، مثل متحف الحضارات الزنجية، وساحة الذكرى 
 األفريقية، والنصب التذكاري لمنيضة األفريقية ومشروع جوزيف؛

 
ن من العالمية والترويج ليا باعتبارىا رموزا لمتضام العيددعم وتشجيع االحتفال بأيام  ( ح

ة تعزيز الوحدة واليوية ، بغيىاأجل ذكرى التراث المشترك ورؤية أفريقيا وميجر 
م و ، خصوصا، يوم أفريقيا، يوم االتحاد األفريقي، شير تاريخ السود وياألفريقيتين
 التحرر.

 
 اإلعلم برااء اعصبرةبسائل  -جيم 
 

عادة صياغة تنسيق جيود وسائل اإلعالم القائمة وتطوير وسائل إعالم جديدة إل ( ط
أفريقيا ومجابية الصورة النمطية حول األفريقيين والشعوب المنحدرة من أصل  سمات
 أفريقي؛

 
 استكشاف إمكانيات خدمة شبكة أفريقية لألخبار بغية ترقية سمات وصورة أفريقيا؛ي( 
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 مواصمة جيود االتصاالت لتعميم ىذه المبادرة، والترويج لصورة إيجابية حول أفريقيا ( ك
عوب المنحدرة من أصل أفريقي، وكذلك تعزيز فرص االستثمار في أقاليم أفريقيا والش

 والميجر.
 

 اعهجرة –دال 
 

التعامل مع البمدان النامية بيدف إنشاء آليات تنظيمية مواتية تحكم اليجرة؛  ( ل
 واالستجابة الىتمامات المياجرين األفريقيين في مجتمعات الميجر.

 
 حقبق اإلاسان باعشمبب –هاء 
 
العمل من أجل التنفيذ الكامل لخطة عمل مؤتمر األمم المتحدة العالمي لمكافحة  ( م

 العنصرية؛
 

التواصل مع البمدان النامية لمتصدي لمتيميش السياسي واالجتماعي واالقتصادي  ( ن
 لمجموعات المياجرين في البمدان المضيفة؛

 
اء عمى الرامية إلى القضتعزيز تنفيذ التشريعات وغيرىا من اإلجراءات  ( ص

االتجار باألطفال، واالتجار بالبشر، وعمل األطفال، واستغالل األطفال والنساء في 
  النزاعات المسمحة، وغير ذلك من أشكال الرق الحديثة.

 
 اعجسائل االجتجاعية باعثقافية –باب 
 تخصيص مزيد من الموارد لبرامج اإلنفاق االجتماعي مثل الصحة والتعميم والسكن؛ع( 
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أكثر فعالية في حماية األفريقيين  يجعل مؤسسات الضمان االجتماععمى  التعاون ( ف
 وأعضاء الميجر؛

 
ضمان توسيع نطاق الوصول إلى اإلنترنت لمخدمات االجتماعية، والصحة  ( ض

 ية؛مواألعمال والتجارة والتن
 

التنسيق مع الميجر األفريقي فيما يتعمق بمسألة االقتناء غير الشرعي لمسمع الثقافية  ( ق
، بيدف التعجيل بعودتيا إلى بمدانيا األصمية في وجودة خارج القارة األفريقيةالم

 أفريقيا.
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ANNEX.2 

 5اعجلحق 
 

 :اعتافيذ باعجتارمة
 

 التالية: نعتمد آلية/إستراتيجية التنفيذ والمتابعة
 

الميجر في أفريقيا والميجر بالتناوب الستعراض -استضافة مؤتمر االتحاد األفريقي .1
 امج العمل الحالي.تنفيذ برن

 
 إشراك المجموعات االقتصادية اإلقميمية في برنامج العمل الحالي. .2

 
تجارب ُيطمب من مفوضية االتحاد األفريقي وضع آليات لمتأكد من ضمان أخذ  .3

المرأة والطفل والشباب والفئات المستضعفة في االعتبار في تنفيذ برنامج العمل 
 الحالي.

 
عميم المبادرة األفريقية حول الميجر والترويج لمصور مواصمة جيود االتصاالت لت .4

 اإليجابية ألفريقيا التي تييئ بيئة مالئمة لفرص االستثمار في القارة.
 

الميجر بغية -اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان إنشاء مؤسسة/مجمس أمناء أفريقيا .5
 الميجر.-دعم مبادرة االتحاد األفريقي
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من أصحاب المصمحة المتعددي األطراف تضم االتفاق عمى إنشاء أفرقة عمل  .6
من الميجر في المجاالت ذات األولوية  الً وممث ةاالتحاد األفريقي والجماعة الكاريبي

التالية: التعاون االقتصادي )بما فيو البنية التحتية، صالت بحرية وجوية، التجارة 
قمر  إطالقك واالستثمار، السفريات والسياحة(؛ العمم والتكنولوجيا )بما في ذل

حيائية، ألالبحث في الزراعة، التكنولوجيا ا، عمى مدار أرضي منخفضصناعي 
تكنولوجيا الطاقة المتجددة، فيروس نقص المناعة البشرية، المالريا، مرض السل، 

 .المرتبطة بأسموب الحياة(المزمنة الخمية المنجمية، واألمراض ، الكوليرا
 

المسائل الشاممة ذات االىتمام ب عنىيُ مميجر إنشاء مجمس استشاري ل االتفاق عمى .7
المؤتمر ألفريقيا وميجرىا، مثل التعويضات، وحق العودة، ومتابعة خطة عمل 

العالمي لمناىضة العنصرية والتمييز العنصري وكراىية األجانب وما يتصل بذلك 
 .، بين أمور أخرىمن تعصب

- 
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 لقمة العالميةالمؤدية إلى ا خارطة الطريق وجدول األنشطة
 وأثرها المباشر 2102في مايو لممهجر األفريقي 

 
اتخذت الدورة العادية السابعة عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي  .1

مايو  25وىو قرار قمة الميجر األفريقي العالمي في يوم أفريقيا واسعة ومثيرة بخطوة 
بشأن العممية   Assembly/AU/Dec.367(XVII)في جنوب أفريقيا )المقرر 2012

عممية تشاورية مطولة بين القارة أولي المقرر يمثل ىذا العالمية لمميجر األفريقي(. 
ر . يس  ىاستراتيجية تنفيذا  و  عممية الميجرناف العضوية واستئاألفريقية وميجرىا حول 

الستعراض نتائج اجتماع  2011سبتمبر  24المقرر عقد اجتماع وزاري في نيويورك في 
في مشروع إعالن وبرنامج ادماجيا و  2007سابق لمخبراء الفنيين وكذلك وثائق قمة 

. 2012مايو  قمةخالل مبحث من قبل قادة أفريقيا وميجرىا لعمل واستراتيجية تنفيذ 
البرنامج وتنفيذه سترشد بو وثائق النتائج المعززة بمثابة قانون أساسي يصبح ت ذوعندئ

 الفعال.
جدول األحداث المؤدية إلى القمة وعمميات المتابعة  كل منكتسى في ىذا السياق، ي .2

التنفيذ الفعال عقد القمة وتيسر تحد د خطى مة. و اىأىمية قصوى وتوفر فرصًا المتوقعة 
 2011لمنتائج في حينيا. أكد المؤتمر الوزاري لمميجر المنعقد في نيويورك في سبتمبر 

تحضيرا لمقمة. فإن برنامج الميجر ال يبدأ وال ينتيي بعقد القمة وأن االختيار الحقيقي 
بتنفيذ النتائج. ويجسد إطار األنشطة المقترح تمك الروح ويركز عمى يكمن فيما يأتي بعد 

  :عمميات المتابعة. تشمل عناصر ىذا اإلطار البنود الواردة أدناهو مة القكل من عقد 
 أواًل: العناصر

 :2102فبراير  –المرحمة التحضيرية  ( أ
الستكمال كل من ترتيبات القمة واألحداث الستعداد ركيز الجيود ىنا عمى اكون تسي .3

ة جنوب . سيعقد اجتماع تحضيري بين المفوضية وحكومحدد خطاىاالتي تالتي تسبقيا و 



خطط الستكمال اتفاقية المقر و  ، في األسبوع األول أو الثاني من فبراير،أفريقيا
، واألحداث االعالميةخطة ال، و انعقادىاعقد القمة بما في ذلك مكان لستعراض الا
، سيتم تقديم إحاطة موجزة مشتركة إلى لجنة الممثمين عميولمقمة، إلخ. و تمييدية ال

العممية التحضيرية. سيتم ب ضاء في االتحاد وربط مدخالتيمألعالدائمين لتوعية الدول ا
ألحداث األخرى المرتبطة بإطار تنفيذ لمتحضير لتكريس الجزء الثاني من فبراير 

الذي تمت الموافقة عميو من قبل االجتماعات الوزارية والمجمس التنفيذي البرنامج 
إلقميمية، وبناء شبكات الميجر اية شاور تمؤتمرات الالوالمؤتمر والسيما المقرر بشأن 
 متمويل عمى النحو الوارد في مقرر القمة.قابمة لودراسات الجدوى حول المشاريع ال

 
إلى القمة في ؤدية اإلقميمية وبناء الشبكة في الفترة الم التشاوريةمؤتمرات ال ( ب

 2102مارس/أبريل 
بو أمر لنحو الذي ثالثة مؤتمرات تشاورية إقميمية ىامة عمى اعقد ل تجري الترتيبات .4

المقرر  مقررات المجمس التنفيذي بما في ذلك فقًا لالمجمس و 
ASSEMBLY/AU/DEC.367(XVII)  وىذه الترتيبات ىي 2011الصادر في يوليو .

 كما يمي:
قميم الخميج لمميجر. طمب  (1 المؤتمر التشاوري اإلقميمي لمشرق األوسط وا 

المقرر  المجمس التنفيذي لالتحاد ىذا تحديدًا من خالل
EX.CL/DEC.386(XII) بدأت المشاورات مع الحكومة وأعضاء لجنة .

لدول المجاورة وحكومتي كل من جميورية السودان من االممثمين الدائمين 
في أواخر مارس المقرر عقده وقطر حول تخطيط واستضافة االجتماع 

2012. 
أبريل  الميجر في نيويورك في منتصف يلبرلمانيالمنتدى العالمي األول  (2

إنشاء بغية البرلمانيين األفريقيين والبرلمانيين في الميجر بين جمع مل 2012
 منبر وبرنامج لمساىمتيم الفعالة في مبادرة الميجر.



ريكية لبحث وترسيخ السود في الواليات المتحدة األم اء مدالمؤتمر الوطني لمع   (3
دعم إطار لمتحدة قادة الميجر المنتخبين في الواليات اللومنبر  برنامج شعبي

مع منتدى تزامنًا . سيعقد ىذا االجتماع والعمل من خاللو برنامج قمة الميجر
 البرلمانيين.

 
  2102ايو الثان من مسبوع جتماع األول قبل القمة أو األاالج( 

 
 50يضم حوالي  2012يومين في أوائل مايو أيضا قبل القمة يستغرق اجتماع عقد سي .5

ممجتمع( وبين للرئيسية ليشمل الشرائح اوفدًا )بالتساوي بين ممثمي مجتمعات الميجر 
. وسيشمل ىذا ممثمي القطاع الخاص، ونقابات العمال كذلك ةالقار في األفريقيين 

 وجمعيات أصحاب العمل، ومنظمات المجتمع المدني، والمجموعات القائمة عمى
حتى المجتمع، إلخ، لتوعيتيا حول نتائج االجتماعات الوزارية والتوقعات األوسع لمقمة 

 القمة.إثر انعقاد  يةتنفيذالمرحمة اللمعب دور فعال في  اإعداد أنفسيميتمكن من 
 

 2102مايو  22 –د(  القمة العالمية لممهجر األفريقي 
 

. ومن 2012مايو  25فريقي في قمة الميجر األإلى انعقاد ىذه األحداث ؤدى جميع ست .6
موجية إلى المشاورات السابقة رسائل تضامن وتوصيات قصيرة تضمن ت المتوقع أن

 بناء عمى جدول األعمال الدقيق لمقمة نفسيا. اأو خطي اً شفويالتعبير عنيا لقمة سيتم ا
 في أبوجا، نيجيريا 2102يوليو  –ه( اجتماع متابعة القمة لوزارات المهجر 

 
 2012في يوليو فورًا القمة عقب سيمى ما ورد في خارطة الطريق المعتمدة، بناء ع .7

جميع الدول األعضاء لالميجر إدارات مسؤولي ضم مؤتمر وزارات الميجر الذي سي
ستراتيجيات إلاالربط بين في االتحاد ومسؤولين عمى الصعيد القاري لضمان  54الـ



استراتيجية تنفيذ متماسكة ومتعاضدة نع ص، والتمكين من ذات الصمةاإلقميمية والقارية 
يتم  متمويلقابمة لمشاريع بتحديد األولويات لبضعة االجتماع أيضًا سيقوم لنتائج القمة. 

 الميجر.فريق المتطوعين في بما في ذلك حوليا دراسات الجدوى إجراء 
 

ل والتمثيل السياسي والقانوني لممهجر في هياكفريق المتطوعين و( ورشة عمل حول 
 2102ديسمبر  –أغسطس  –وعمميات االتحاد األفريقي 

 
 لمبحث  إلعداد وثيقتين إطاريتينالخمسة شير ىذه األعقد ورشتي عمل خالل من المقرر  .8

تكون . 2013يتين في يناير مس والمؤتمر خالل دورتييما العادلبحثيما من قبل المج
حول التمثيل السياسي المتطوعين األفريقيين والثانية فريق ول حإحدى الورشتين 

والقانوني لمميجر األفريقي في ىياكل وعمميات االتحاد األفريقي. ستبحث األخيرة أيضًا 
اإلقميم السادس لمقارة. ثم تبحث مفوضية االتحاد األفريقي اعتباره قضية تعريف الميجر ب

ظرًا ن .صنع السياسةمبحث من قبل أجيزة لإعداد وثائق إطارية في النتائج وتستخدميا 
حساسية مسألة التمثيل السياسي والقانوني لمميجر في االتحاد األفريقي، اتفق االجتماع ل

بداًل من شاماًل نيجًا الوزاري المنعقد في نيويورك عمى ضرورة اعتماد االتحاد األفريقي 
وضرورة استناد ذلك األفريقي  النيج القطاعي حيال قضية تمثيل الميجر داخل االتحاد

عميو، المجمس والمؤتمر بشأن الوثيقة اإلطارية المعدة وفقًا لذلك. و كل من مقرر إلى 
اتخاذ إجراءات فردية حول االمتناع عن رأي يجب عمى أجيزة ووحدات االتحاد األفريقي 

ألجيزة تصدر عن ابمقررات محددة ما لم تسترشد عمى نحو مناسب ىذه القضية 
 التنفيذية لالتحاد.

 ز( األنشطة األخرى
 يمصرفالمتمويل قابمة لدراسات الجدوى حول المشاريع الالشروع في المتوقع أيضًا  من .9

 بحثماإلطارية في ىذه المجاالت لالعمل يمكن إعداد وثائق حتى في ىذا العام 
توقع ي. بالمثل، 2013من قبل المجمس والمؤتمر في النصف األول من عام واالعتماد 



ند في فترة متفق عمييا مع الحكومة اليندية خالل عام ليإلى ا/ دراسة القيام برحمة تقاسم 
خبرة الميجر اليندي لدعم مبادرة الميجر لالتحاد من دروس الستخالص ال 2012

عقد اجتماعات تشاورية إقميمية، حيثما ست. في ىذا الصدد بدأت المشاوراتوقد األفريقي. 
عدادىا  2012قمة مايو  العالم لتوعية مجتمع الميجر حول نتائجمن أمكن، في أقاليم  وا 

لجنة الممثمين الدائمين إلى فعال. ومن المتوقع تقديم إحاطات موجزة دعم لمعب دور 
عممية التنفيذ أو كجزء من االجتماعات التحضيرية لدورات في حول التقدم المحرز 

 المجمس التنفيذي ومؤتمر االتحاد.
 

 :الخالصةثانيًا: 
قمة الميجر، ومتابعتيا في الوقت المناسب لعقد جب تنفيذ ىذا البرنامج بفعالية و ي .10

دعم ال. تمتمس حكومة جنوب أفريقيا ومفوضية االتحاد األفريقي ىاواستراتيجية تنفيذ
السياسة صنع جميع الدول األعضاء ولجنة الممثمين الدائمين وأجيزة من لتزام االو 

لضمان نجاح ىذا  العالمفي جميع أنحاء وشركاء االتحاد األفريقي ومجتمعات الميجر 
 البرنامج.
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