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 ،الثامن األفريقي لممؤتمر األولى المرحمة عن تقريرال
 5105 مارس 7-5 غانا، أكرا،

 
 :مقدمة -أ
 األفريقي االتحاد مفوضية 2012 يوليو في منعقدةال مؤتمرلم 19ال العادية لدورةا حثت -1
 جميع مع لعملا عمى اإلثيوبية، الحكومة مع بالتعاون ، (بالمفوضية بعد فيما إلييا المشار)

 أجل من األفريقي االتحاد أجيزة عن فضال اإلقميمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول
 المدارس في والمسابقات والمناقشات ،يةاإلعالم األحداث ذلك في بما ،مختمفة أنشطة تنظيم

 وغيرىا والوطنية المحمية التشريعية والمجالس تدوراالو  العام، الرأي واستطالعات والجامعات،
 مستوى تعزيز بغية األفريقية والنيضة الشاممة األفريقية ةوحدال بعام لالحتفال األنشطة من

 .الشاممة االفريقية وحدةلم العميا مثلبال يينقياألفر  من الجديد الجيل لدى الوعي
 الذكرىب لالحتفال مفصمة خطة مشروع ةمفوضيال وضعت المقرر، ىذا أساس عمى -2

 التي ،الخطة ىذه وتضمنت .األفريقي االتحاد/األفريقية الوحدة منظمة إلنشاء (50) الخمسين
 ،2013 أبريل في التنفيذي والمجمس الدائمين الممثمين لجنة اعتمدتياو  مستفيض بشكل نوقشت

 وشممت .2014 مايو 25و 2013 مايو 25 بين فيما العام مدار عمى تنفيذىا المقرر األنشطة
 تجديد إلى ييدف كان الذي الثامن األفريقي المؤتمر أخرى، أمور جممة ضمن ، األنشطة ىذه

 .2063 وأجندة الشاممة األفريقية بالوحدة أفريقيا قادة التزام
 
 :الثامن األفريقي المؤتمر نحو لألحداث الزمني التسمسل -ب
 عرضت ،الثامن األفريقي المؤتمر عقد وخصوصا المعتمد، المشروع خطة أنشطة تنفيذل -3

 اتفق المؤتمر، عقدب المتعمقة الفنية مجوانبل نظرا ولكن المؤتمر استضافة غانا جميورية حكومة
 المفوضية وقعت متبع، ىو كماو  .2014 نوفمبر 9 إلى 4 من غانا أكرا، في يعقد أن عمى

 الثامن. األفريقي لممؤتمر والفني المادي التنظيم بشأن غانا جميورية حكومة مع تفاىم مذكرة



EX.CL/903 (XXVII) 

Page 2 

 االستعداد وعدم ،اأفريقي غرب بمدان بعض في يبوالاإل فيروس مرض تشارالن نظرا ولكن
 أن عمى 2015 مارس 7 - 4 إلى المؤتمر تأجل المالية، الموارد محدودية جانب إلى ،الكافي

 .غانا أكرا، في أيضا يعقد
 التحضيرية لمجنة العام مجمسال عقد لممؤتمر، التحضيرية األعمال في المحرز التقدم تقييمل -4

 فبراير 82 في المحمية تنظيمال لجنة مع اجتماعا الدولية التحضيرية المجنةو  األفريقية لمحركة
 اأفريقي عموم حركة من كلل مرحميةال تقاريرال ومناقشة عرض وبعد .غانا أكرا، في 2015

 .المصاحبة والتشغيمية التنظيمية التحديات من العديد تحديد تم ،المحمية التنظيم لجنة أماناتو 
 عن الفض واإلدارية، المالية القيود ،لتواصلوا التنسيق نقص أخرى، أمور بين من ،ىناك كان
 عمميات في العالم أنحاء جميع في اأفريقي عموم لحركة اإلقميمية ليياكلا مشاركة كفاية عدم

 .الثامن األفريقي لممؤتمر التخطيط
 المؤتمرات اأرستي التي تاريخيةال سابقةال في النظر تم ،الذكر السالفة التحديات ضوء في .5

 - مختمفة مواقع في مراحل عمى عقد يذال لثانيا األفريقي لمؤتمرا والسيما ،المختمفة األفريقية
 المؤتمر تنظيم إعادة عمى باإلجماع االجتماع وافق لذلك، ونتيجة .ولندن وبروكسل باريس

 االجتماع وثانييما غانا، في عقد الذي الحدث أوليما مرحمتين، عمى وعقده الثامن األفريقي
 .2016 مايو في عقده المقرر

 7 إلى 4 من غانا، أكرا، في الثامن األفريقي ممؤتمرل األولى رحمةالم عقدت لذلك، نتيجة-6
 األفريقي والميجر أفريقيا داخل من اختيارىم تم مشاركون المرحمة ىذه وحضر .2015 مارس

 التأسيسية الجذور ذلك ملوش العالمية. األفريقية األسرة وكفاح قضايا عمى التركيز خالليا وتم
 لميبرالية ةفريقياأل بدائلال ؛األفريقية والنيضة الشاممة االفريقية لموحدة المعاصرة دينامياتالو 

 حركة داخل والطالب والشباب والعمال مرأةال حركة دور تعزيز المستدامة؛ والتنمية الجديدة
 دور ؛أفريقية أصول من المنحدرة بو الشع ضد والمعاصرة التاريخية المظالم ؛أفريقيا عموم
 وكذلك ؛الشاممة االفريقية الوحدة تعزيز في ةفريقياأل اإلعالم سائلو و  بداعيةاإل والفنون الثقافة
 لمنيوض رئيسية وركائز اتدعام باعتبارىا واألمن والسالم ،والحكم ،الديمقراطية تعزيز كيفية

 األفريقية. والنيضة الشاممة االفريقية وحدةالب
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 مايو في عقدىا مقررال الثانية، المرحمة تركز أن عمى االتفاق تم ،قدما لممضي طريقك .7
 ىذه تصادق وسوف .اأفريقي عموم حركةل والييكمية التشغيمية التحديات مواجية عمى ، 2016
 الحركة بييكل المتعمقة المسائل جميع حلوت ،األولى المرحمة قرارات عمى بالتحديد المرحمة

 ىذه ركز أن ينبغي وأن عمى ككذل االتفاق وتم .جددال مكتبال أعضاء انتخاب وتسيل األفريقية؛
 تمكينيا عامال باعتباره 2063 وأجندة األفريقية بالوحدة أفريقيا قادة التزام تجديد عمى المرحمة
 .األفريقية الوحدة لتحقيق

 الدولية التحضيرية والمجنة أفريقيا عموم حركة إدارة مجمس يحدد أن عمى كذلك االتفاق تم .8
 بو المصمحة أصحاب جميع بالغإ يتم أنو  الثامن األفريقي لممؤتمر ةالنيائي لمرحمةا داعقان مكان

 المرحمة تسبق التي الفترة في التالية األنشطة اقتراح تم ذلك، إلى باإلضافة .المناسب الوقت في
 :الثامن األفريقي المؤتمر من النيائية

 أمريكا ،كوبا ،رازيلالب ،الشمالية أمريكا - اأفريقي عموما لحركة إقميمية ةمشاور  12 عقد (أ
 شرق أفريقيا، شمال أفريقيا، جنوب أوروبا، المتحدة، المممكة الكاريبي، البحر منطقة ،الالتينية
 ،الشباب – األربع الخاصة المصالح لجماعات ومؤتمر - أفريقيا وسط أفريقيا، غرب أفريقيا،

 الثامن األفريقي المرتمر من النيائية المرحمة وتعميم حشد بيدف والمثقفين، العمال مرأة،وال
 .2063 أجندةو  فريقيةاأل الوحدة مثل إلى لالجتذاب منتدى توفير وكذلك

 المشاورات لعقد األساسية األموال تعبئة تسيل أن شأنيا من التبرعات جمعل مبادرات (ب
 اإلقميمية؛ والمؤتمرات

 
 مستجدة:ال القضايا ج(
 لضمان الموارد لتعبئة قوية استراتيجية إلى حاجة ىناك ،2016 مايو تسبق التي الفترة في -9

 ومؤتمرات األفريقية محركةل عشرة االثنتي اإلقميمية المشاورات عقد لتيسير الالزمة األموال تأمين
 المشاورات ىذه توفرو  .والمثقفين والعمال ،والشباب ،لمنساء األربع الخاصة المصالح جماعات

 األفريقي المؤتمر من األخيرة المرحمة لتشكيل وبامند 20 ترشيح فيو يتم منتدى والمؤتمرات
 .الثامن
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 بما ،األفريقية حركةال في واآلفاق والتحديات ،المستفادة الدروس الستخالص حاجة ىناك -10
 المؤتمر وخاصة السابقة، األفريقية مؤتمراتال قبل من الصادرة القرارات تنفيذ متابعة ذلك في

 .1994 عام في ،أوغندا باال،كم في عقد يذال السابع األفريقي
 إلى حاجة ىناك ،الثامن األفريقي المؤتمر من النيائية لممرحمة تحضيرال التخطيط تسييلل -11

 التنظيم لجنةو  المضيفة، الحكومةو  ة،لمفوضيا بين الفعال والتعاون لتواصوال التنسيق لضمان
 .الدولية تحضيريةال والمجنة اإلدارة، مجمسو  ،األفريقية الوحدة وأمانة المحمية

 سيما وال ،انخراطاو  نشاطا أكثر تصبح حتى أفريقيا عموم حركة تجديد إلى حاجة ىناك -12
 عمى ةقائم حركةال كونت أن ينبغي الو  .الميجر في وأ القارة داخل سواء فريقيةاأل الدول مع

 بو لشعا أجل من األفريقية القضايا تدعم ركةح باألحرى اعتبارىا ينبغي أنو بيد ،أحداث
 .ةاألفريقي

 اعتبارىا وينبغي اأفريقي عموم حركة من يتجزأ ال جزءا األفريقية الحكوماتو  الدول تشكل -13
 لمحركة. ميمة شريكة

- 
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