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 ألفريقيا اً سادس اً إقميمالمهجر اعتبار 

 )بند اقترحته جمهورية السنغال(
 

ظمت منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي، منذ زمن بعيد، ترى أن األفريقيين في  .1
الميجر يشكمون عنصرًا فاعاًل وفعااًل في عممية تنمية القارة وتحقيق تكامميا. ففي ىذا 

الدورة االستثنائية الثالثة لممجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي المنعقدة عام ، وخالل االتجاه 
حول تنفيذ مبادرة  EX.CL/Dec. 5(III)بجنوب أفريقيا، تم اعتماد المقرر  2003

 األفزيقيين في المهجز في إطار االتحاد األفزيقي.
بغية إعداد وثيقة إطارية جاء ىذا القرار ليدعم مبادرة المفوضية بعقد ورشة عمل فنية  .2

وتقديم توصيات حول العالقة بين االتحاد األفريقي واألفريقيين في الميجر. يطمب ىذا 
المقرر كذلك من المفوضية تحديد تدابير التعاون الثنائي بين االتحاد األفريقي ومجموعة 

النصف  والمجموعات األخرى الموجودة مثل األفريقيين في الميجر المقيمين في مكاريكو 
باإلنجميزية مجموعة الكاريبي التي  مالغربي من الكرة األرضية. وتعنى مجموعة كاريكو 

تضم عدة دول ناطقة باإلنجميزية من منطقة بحر الكاريبي، باإلضافة إلى سوريمان 
 .الناطقة باليولندية، وىايتي حيث تسود المغتان الفرنسية والكريول

ه ، قررت الدورة العادية السابعة لممجمس التنفيذي في إطار تنفيذ المقرر المذكور أعال .3
، EX.CL/Dec. 221 (VII)، في سرت ، بموجب المقرر رقم 2005في يونيو/يوليو 

" تعنى عبارة األفريقيين في المهجر : ألفريقيين في الميجراعتماد التعريف اآلتي ل
مهما كانت الشعوب ذوى األصل والتراث األفريقيين الذين يعيشون خارج القارة، 

جنسياتهم، والذين يظمون ممتزمين بالمساهمة في تنمية القارة وتعزيز االتحاد 
 األفريقي". 

( األشخاص المنبثقين من التراث 1يمكن تقسيم األفريقيين في الميجر إلى فئتين: ) .4
األفريقي الذين ىاجروا "بصفة غير طوعية" في اتجاه أمريكا الشمالية، وأوروبا، 
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( األشخاص الذين غادروا 2لبرازيل ، وأمريكا الالتينية، واالقيانوس...الخ؛ )والكاريبي، وا
أفريقيا حديثًا "بصفة طوعية". وتستيدف استراتيجية وبرنامج االتحاد األفريقي ىاتين 

 المجموعتين. 
األفريقيين فّوض االتحاد األفريقي جنوب أفريقيا ومفوضية االتحاد بتنسيق عممية تعبئة  .5

، في  2007نوفمبر  18إلى  16ارج القارة. وفي ىذا اإلطار تم من خ في الميجر
 .األفريقيين في الميجرميدراند )جنوب أفريقيا(، تنظيم المؤتمر الوزاري األول حول 

جرى تنظيم خمسة مؤتمرات استشارية إقميمية في البرازيل، والواليات وتمييدًا ليذا المقاء 
 .وفرنسا ،المتحدة، وبريطانيا، والبياماس

بناء عمى خطة العمل المنبثقة عن ىذا المؤتمر، رحبت الدورة العادية الحادية عشرة لقمة  .6
، Assembly/AU/Dec.203 (XI)، بموجب المقرر  2008االتحاد األفريقي، في يوليو 

أكتوبر  11إلى  7بالمبادرة التي اتخذىا المؤتمر لتنظيم قمة لألفريقيين في الميجر من 
 اآلن ىانسبيرج، وىي القمة التي ُاّجمت في نياية المطاف، والتي تقرر، في جو 2008

 بجنوب أفريقيا.  2012مايو  25عقدىا يوم 
، اتخذ االتحاد األفريقيضمن  األفريقيين في الميجرغير أن النقاش الجاري حول مكانة  .7

ين من سًا جديدًا بفضل تنظيم المؤتمر األول لممثقفين األفريقيمنعطفًا آخر وشيد نفً 
في داكار. عمى إثر ىذا المقاء  2004أكتوبر  9إلى  6أفريقيا والميجر، الذي ُعقد من 

ّتبنى المشاركون فكرة الذي شاركت فيو عدة شخصيات بارزة من عالم الثقافة والعموم، 
في يشكمون اإلقميم السادس لالتحاد األفريقي، أخذين  األفريقيين في الميجرجعل 

وااللتزام القوى لممثقفين األفريقيين في البناءة،  لدائمة والمساىماتاالعتبار المشاركة ا
 .النيضة األفريقيةلتحقيق الميجر، 

إعداد وثيقة توجييية أو وثيقة  االتحاد األفريقيليذا الغرض، طمب المؤتمر من مفوضية  .8
 ية تطبيق مبادرة اإلقميم السادس الواجب طرحيا لمبحث والموافقة عمىإطارية حول كيف

القادة األفريقيين خالل قمة يوليو، كبند من بنود جدول أعماليا. كما ُكّمفت مفوضية 
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بالبحث عن مساندة الدول األعضاء ومنظمات المجتمع المدني لتسييل  االتحاد األفريقي
 اعتماد ىذا االقتراح.

من  لممثقفين األفريقيينتم التأكيد من جديد عمى ىذا الموقف، من جانب المؤتمر الثاني  .9
في سمفادور دي بايا  2006يوليو  14إلى  12الذي ُعقد من  أفريقيا والميجر،
وجو من جديد، في اإلعالن الذي أصدره إثر انتياء أعمالو، نداًء إلى )برازيل(، الذي 

 يشكمون اإلقميم السادس ألفريقيا. األفريقيين في الميجرالزعماء األفريقيين لجعل 
دفعت  لمثقفين األفريقيين من أفريقيا والميجر،اإن ىذه الرغبة القوية التي تحذو  .10

، إلى أن يقترح، في 2008المنعقدة في يناير  12السنغال، بمناسبة الدورة العادية الـ 
، في دورات مؤتمر االتحاد األفريقي". ليذا الميجرفي األفريقيين مشروع مقرر، "تمثيل 

)ف( من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي الذي  3ادة وعمى أساس الم ،الغرض
في بناء االتحاد األفريقي  ألفريقيين في الميجر"يدعو ويشجع المشاركة الفعمية ل

 EX.CL/Dec.406  (XII)اعتمد المجمس التنفيذي المقرر  بصفتيم جزًء ىامًا من قارتنا،

 الذي يأخذ في االعتبار اقتراح السنغال.
يؤكد ىذا المقرر التزام االتحاد األفريقي بإيجاد الوسائل المناسبة لتحقيق ىذا اليدف.  .11

وليذا الغرض، يطمب المجمس التنفيذي من المفوضية، في إطار ىذه العممية، إجراء 
كإقميم سادس ألفريقيا،  األفريقيين في الميجردراسة جدوى مفصمة حول فكرة اعتبار 

 ي أجيزة وأنشطة االتحاد.وتحديد تدابير مشاركتيم ف
يشكمون إقميمًا سادسًا  األفريقيين في الميجرفي الوقت الراىن، ولو أن ضرورة جعل  .12

االعتراف بيا عمى نطاق واسع، بقى العمل عمى تجسيد ىذه الفكرة من خالل قد تم 
 بصفة فعمية في بناء التكامل األفريقي. ألفريقيين في الميجرمشاركة ا

 ،2007ق إلدارة أفريقيا لمبنك الدولي، أن شرعت، في سبتمبر في ىذا اإلطار، سب .13
( إعداد وتنفيذ 1من خالل األىداف اآلتية: ) األفريقيين في الميجرفي تنفيذ برنامج 

( تمويل وتشجيع إرسال المخصصات 2، )األفريقيين في الميجرالسياسات المتعمقة ب
طار البرامج المخصصة ( استخدام الرأسمال البشري في إ3الموجية لمتنمية، )
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لمواجية ىروب العاممين اإلكفاء. وتشكل ىذه المجاالت اليوم إحدى أولويات االتحاد 
 األفريقي.

 2012المقرر عقدىا في مايو  األفريقيين في الميجرىكذا ينبغي لمقمة القادمة حول  .14
ة بجنوب أفريقيا، أن تتيح الفرصة لالتحاد األفريقي الشروع بصفة حقيقية في عممي

في بناء االتحاد. وينبغي أن يؤدى ذلك إلى إقامة آليات  األفريقيين في الميجرإشراك 
رادة االتحاد األفريقي في  ترمى إلى تسييل مشاركتيم في تنمية القارة إلثبات التزام وا 

 السير قدمًا نحو بناء أفريقيا موحدة ومتكاممة بمشاركة أبنائيا في الميجر.
لمؤتمر رؤساء دول وحكومات  18أن الدورة العادية الـ  ليذا الغرض، يرى السنغال .15

الموعد التاريخي بين ىذا االتحاد األفريقي، التي تقعد قبل أقل من خمسة شيور من 
لعودة جميع  ،، ينبغي أن تشكل مناسبة، ولو رمزيةاألفريقيين في الميجرأفريقيا و 

ى إعادة تشكيل األسرة األفريقية األفريقيين األصميين إلى العائمة األفريقية، وبالتالي إل
 الكبيرة.

، ال محالة، جميع هفي ىذا االتجاه، يقترح السنغال مشروع القرار الحالي الذي ستعتبر  .16
تدفعيم إلى مزيد من نحوىم ، التفاتة قوية من أفريقيا األفريقيين في الميجرمقومات 

سيتم تتويجيا خالل القمة االلتزام في العممية التي شرع فييا االتحاد األفريقي والتي 
 القادمة.
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