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 مذكرة تمهيدية لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي

 مقدمةألف. 

 تمهيدية كلمةأوال. 

 ،8112 يويون إلى فبراير من للفترة التمهيدية بمذكرتي السياسة صنع أجهزة إلى قدمتأ يطيب لي أن .1

 اوفق   القمة، إلى األخرى االتحاد وكيانات المفوضية هاقدمت التي األنشطة تقارير عن عامة كنظرة

 .التقارير بتقديمالمتعلقة  اللتزاماتها

 يالت لةالص ذات والمواضيع األفريقية للوحدة العليا المثل أستذكر الثانية، التمهيدية المذكرة هذه في .8

 والوحدة تكاملال لتحقيق سعينا في التوجيهية المبادئ بمثابة تزال ال والتي االتحاد تأسيس جذور تمثل

 بوكشع لما حققناه تكريم مثابةأن يكون ب إلى أصبو التأمل، من وراء هذا وإني. والمهجر القارة في

 االتحاد مؤسسي توقعات لتحقيق به القيام يتعين يزال ال الذي العمل بحجم تذكيرال فضال عن وقارة،

 .الشعوب األفريقية وتطلعات

 التمهيدية المذكرةهذه  وتقدم  مطرد بشكل 8103 أجندة تنفيذ استمر ،قيد االستعراض الفترة خالل .3

 قيةاألفري الحرة التجارة منطقة عن فضال   ،الواحد الجوي لنقلاألفريقية ل سوقال تنفيذ حول إحاطة

 هاعلي توقيعال بعد ،واالستقرار اإلقامةفي  حقالو ،األشخاص تنقل حرية حول بروتوكولالو ،القارية

 حالة تقريرا عن المذكرة تضمنت كما. 8112 مارس في كيجالي يالمنعقدة ف االستثنائية القمة خالل

 تجابةواالس ،البنادقصوت  إسكاتبشأن  ؛أخرى قضايا وتشمل القانونية، الصكوك على تصديقاتال

 .لالتحاد المؤسسي واإلصالح المرأة وتمكين القارة، في الطوارئ لحاالت

 أفريقيا لىع المحتمل وتأثيرها العالم في تحدث التي الرئيسية التطوراتبعض  شديد بقلق تابعت لقد .4

 لى قناعةعوإني . العالميين واالزدهار السلم لتحقيق البشرية عليه تعتمد الذي األطراف المتعدد والنظام

 بين قاتللعال عدال   أكثر نظام حيث أنه تعددية،ال على الحفاظ في أكبر بنشاط االتحاد ضرورة مشاركةب

أفريقيا  تكون كيلبأنه أيضا  إني على قناعة نفسه، الوقت وفي. ةالصحيح هاتمكان أفريقيا فيه تحتل الدول

 نستفيد وأن ،أكثر فأكثر نكون ذا توجه داخلي أن كأفريقين علينا يجب العالمية، الساحة في ديناميكية قوة

 برامج يعجم في فعالية أكثر بشكل مواطنينا واألفريقيين في المهجر نشرك وأن وقدراتنا، مواردنا من

 .ومشاريعه االتحاد

 تكامل ندةأج تنفيذ في خطاها األعضاء الدول تسريع ضرورة على بالتأكيد التمهيدية هذه المذكرة أختتم .5

 وءض في ،بالقدر نفسه الضروري إنه من ثم. الملموس بالعمل االلتزامات دعم ضمان والسيما االتحاد،

 ريقيةاألف الوحدةإّن . واحد بصوت األعضاء الدول تتحدث أن العالم، فيالتي تحدث  الحالية التطورات

 ؛دهانري التي إفريقيا سنبني بها أنه ألقولقبل  من الفرصة لي أتيحت وكما: مصادر قوتنا أهم هي

 سنكون عرضة لمزيد من التهميش على الساحة الدولية. بدونهاو

 (8102 يونيو - فبراير) الرئيسية واإلنجازات التركيز جاالتمالمتعلقة بمسائل ال أبرزثانيا. 

 لىع التوقيع فضال عن ،السوق األفريقية الواحدة للنقل الجوي إطالق العام هذا من األول الجزء شهد .0

في  قحالو األشخاص تنقل حرية حول بروتوكولالوالقارية  األفريقيةمنطقة التجارة الحرة  يةاتفاق

 .واالستقرار اإلقامة
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 :أدناه على النحو المبين ،سوف النقل الجوي األفريقي الواحد تنفيذ يجري .7

 يناير قمة خالل. مطردعلى نحو  ولكن ببطءآخذ في االزدياد  المشاركين األعضاء الدول عدد إن (1

ا دولة عشر ىإحد تعهدت ،8115  روياموسوك مقرر تنفيذب الرسمي بااللتزام بالتمسك (11) عضو 

فريقية السوق األ إطالقعند  بلغ عدد البلدانو .السوق األفريقية الواحدة للنقل الجوي في والمشاركة

 التقرير، هذاكتابة  تاريخ وحتى ،بلدا( 83) وعشرين ثالثة 8112 يناير في الواحدة للنقل الجوي

 .عضوا (80) وعشرين ستة بلغ عدد األعضاء

ق النقل سو لتفعيل الالزمة الفورية التدابير تنفيذ في المشاركةفي  األعضاء الدول شرعت كما (8

 .فعال بشكل الجوي األفريقي الواحد

 ومي،ل في الرابع اجتماعه بسوق النقل الجوي األفريقي الواحد المعني الوزاري العمل فريق عقد (3

 عدة حول عضوا دولة عشرة اثنتا (18) خالله تفاوضت ،8112 مايو 82 إلى 85 من و،توج

 مقرر عم تتطابق ال التيو األسواق على المفروضة القيود إلزالة الجوية للخدمات ثنائية اتياتفاق

 الصيغة بوضع الوزاري االجتماع في حاضرة اعضو دولة عشرة أربع قامت كما. ياموسوكرو

 الجوية اتالخدم اتياتفاق جميع تطابق يضمن ما ،اوتوقيعه ياموسوكرو مقرر تنفيذ لمذكرة النهائية

 .ياموسوكرو مقرر معالتي تعنيها  الثنائية

 تفعيلل تعاون مذكرة المدني لطيرانل ةفريقياأل لجنةالو اإلقليمية االقتصادية المجموعات أبرمت (4

 ركةالمشت السوق مذكرةال على وقعت وقد. فعال بشكل األفريقي الواحدسوق النقل الجوي  وإدارة

 .أفريقيا شرق وجماعة األفريقي والجنوب لشرقل

 ،سوق النقل الجوي األفريقي الواحد حول الوزاري االجتماع لحضور في لومي تواجدي لخال (5

يقي الجوي األفرسوق النقل  مناصر بصفته فوري غناسينغبي الرئيس مع امثمر ااجتماع عقدت

. سوقال فعيلت تواجه التي الرئيسية التحديات لمواجهة السبل أفضل حول استراتيجية لوضع ،الواحد

 دول( 11) عشرة عن يقل ال ما ضمان انضمام( 1: )وتشمل الخاصة، أهدافه ديحدتقام المناصر ب

 حصة تعزيز( 8) ؛8112 يوليو قمة بحلول السوق األفريقية الواحدة للنقل الجوي إلى أعضاء

 .بينها فيما والتعاون سوق النقل الجوي األفريقي الواحد في األفريقية الطيران شركات

على التفكير بجدية في االنضمام إلى سوق النقل الجوي أود أن أناشد جميع الدول األعضاء المتبقية  .2

كلفة بالكفاءة والميسور التالنقل الجوي المتسم األفريقي الواحد من أجل المزيد من الترابط لقارتنا، و

 لشركات الطيران وألفريقيا على وجه العموم.فضال عن المنافع االقتصادية الواسعة لبلداننا، و
نظمت و. وحق اإلقامة والتوطين ألشخاصا حرية تنقلحول  البروتوكول تفعيل الشروع فيتم  .9

مشروع المبادئ  المشاركون واستعرض. سيشل فيإدارات الهجرة  لرؤساء اجتماعا المفوضية

لوثيق بالتشاور ا المفوضية أعدته الذي جواز السفر األفريقيمن أجل تصميم إعداد وإصدار  التوجيهية

 .مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية

 الفنية المواصفات إلعداد الخبراء من لجنة تشكيلالمفوضية  من إدارات الهجرة رؤساء طلب كما .11

 طيرانالدولية لل منظمةال من فني بدعم القضايا، هذه بتناولالمفوضية  بدأت. فريقياأل السفر لجواز

 جتماعهما خالل إدارات الهجرة رؤساء إلى الخبراء لجنة وتوصيات نتائج عن تقرير تقديم سيتم. يالمدن

 .8112 يوليو في عقده المقرر المقبل

 التاريخية األهمية إلى وبالنظر. التنفيذ حيز لدخولل تصديقا( 15) عشر خمسة البروتوكول يتطلب .11

 وند عليه التصديق على والخمسين الخمس األعضاء الدول جميع أحثّ فإني  للبروتوكول، والعملية

 .قارتهم في بحرية تنقل األفريقيين التزامها على كدليل إبطاء
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 القمة في ل األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة اتفاق على األعضاء الدول من دولة 44 وقعت  .18

 تصديق صكوك( 4) أربعة وتلقينا ،8112 ويونيو مايو خالل. رواندا كيجالي، في العاشرة االستثنائية

 مايو، وفي. االتفاقية سريان قبل تصديقا 88 على الحصول ومطلوب. والنيجر ورواندا وغانا كينيا من

 قانونية يةتنق إجراء وتم. التصديق بعملية التعجيل أجل من األفريقي البرلمان مع المفوضية اجتمعت

 ديقاتوالتص التوقيعات من المزيد لتيسير حاسمة خطوة هذه وكانت. وبروتوكوالتها االتفاقية لمالحق

 .األعضاء الدول جانب من

 وتتطلع .الموارد المعدنية لتطوير األفريقي المركز بشأن السياسةصنع  أجهزة مقرر تنفيذيجري حاليا  .13

 لمعادنا منتجي بين التعاون زيادة من بينها ،أخرى وعدة أمور للمركز المبكر التشغيل إلى المفوضية

 في كبرأ حصةامتالكهم  فضال عن السلع، هذه سعر تحديد في إليهم أكبر دور إسناد وضمان األفريقيين

 .القارة في التصنيع اتمحرك لتسريع القيمة توليد

 مكافحة بشأن 8112 سنة موضوع على الوضوح من مزيد إلضفاء نشطةبعض األب االضطالع تم .14

 مناصر هبصفت بوخاري محمدو نيجيريا رئيس قيادةب. هذه اآلفة لمكافحة ملموسة تدابير واتخاذ الفساد

 والشباب اإلقليمية االقتصادية المجموعات إلى الفساد مكافحة رسالة إحالة تمتس ،السنة موضوع

 تعهد. في أبوجا 8112 يوليو في الفساد مكافحةحول  فريقياأل للشباب مؤتمر تنظيم مع ،األفريقي

عة اجمل يعيالتشر المجلس إلى الفني الدعم بتقديم لفسادلمكافحة ا االستشارياألفريقي  االتحاد مجلس

 .المخالفات عن واإلبالغ الفساد حول أفريقيا شرق لجماعة قانون وضع أجل من أفريقيا شرق

 جيبوتي أجرت و .وبرلمانية رئاسية انتخابات إجراءب ع دولة( 19) ةعشر تسع قامت السنة، هذه خالل .15

 وليبيا تشاد تؤكد لم ،(10) المتبقيةبلدا  عشر الستة بين منو. بالفعل انتخاباتها وسيراليون ومصر

قامت و بةمراقلل األفريقي االتحاد بعثات المفوضية نشرت. اانتخاباته إجراء موعد بعد السودان وجنوب

 إلى لمستوىا رفيعة سياسية بعثة سافرت ذلك، عالوة على. باالنتخابات ذات صلة أخرى أنشطةبتنفيذ 

 .ماليإلى  بزيارة االنتخابات قبل ما تقييم بعثةقامت و مبابوي،يز

 حاليا اءاألعض الدول تجريو. ملحوظةال نتائجبعض ال باالنتخابات ذات الصلة المفوضية أنشطة حققت .10

فت توق. والشرعية والمصداقية النزاهة من كبيرا مستوى يظهرما  ،األحزاب متعددة منتظمة انتخابات

 زيهةون مستقلة هيئاتبإنشاء  األعضاء الدول من العديد وقامت باالنتخابات، المرتبط العنف أعمال

 .رئيسيينال المصلحة أصحاب جميعدى ل مقبولة بطريقة نتخابيةالا عملياتال جراءوا االنتخابات، إلدارة

 العمل من الكثير االتحاد أمام يزال ال لكن إفريقيا، في صوت البنادق إسكات في التقدم بعض إحراز تم .17

 لالتحاد الرئيسية الطريق خارطة رتكزت. 8181 بحلول ملموس تأثير حداثإل به لقيامالذي يجب ا

 نهاءإل الرئيسية المسؤولية إفريقيا تولي مبدأ على 8181 بحلول البنادق صوت سكاتإل األفريقي

 .القارة أجزاء مختلف في المحتدمة العنيفة النزاعات

( 18) شرع اثني من القانونية، الصكوك على التصديقات عدد في زيادة الماضية السبع السنوات شهدت .12

 حيز الدخول وتيرة إال أنّ . 8117 في( 41) وأربعين ،8110 في( 41) واحد وأربعين إلى 8111 في

 حتى 8118 من تم اعتمادها التي المعاهدات جميع بين من ذلك، على وكمثال. بطيئة زالت ال التنفيذ

 قبل من عتمادها بعد التنفيذ حيز دخلي ألنه األساسي النظام باستثناء ،حيز التنفيذ منها أي تدخل لم اآلن،

 .المؤتمر

 شهدت كما .بيئية كارثة في اآلن تسببت يالت الخريفية الحشد دودة بآفة األعضاء الدول من عدد تأثر .19

 المفوضية وحدات قدمت. اإليبوال فيروس مرض ظهور عودة الديمقراطية الكونغو جمهورية من أجزاء

 اداالتح شركاء من الدعم من المزيد بتعبئةوقامت  المتضررة للبلدان الفنية المساعدة الصلة ذات

 .المرض تفشي مكافحة في للمساعدة الدوليين األفريقي

 ليهإ يُنظر الذي الصندوق، يهدفو. اتاألفريقي القياديات النساء صندوق إلطالق جهوداليجري بذل  .81

 ،المالية ةالقيم سلسلة للمشاركة في منظمات المشاريعل الظروف تهيئةل الطبقات، متعدد استثمار داةكأ
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 يفالمحوري  المرأة دور إلى وبالنظر. للمشاريع الناشئة المال رأس إلى الوصول على القدرة ومنحهن

 .المسعى لهذا الكامل الدعم تقديم األعضاء لدولل ينبغي والتكامل، والتنمية ملسلاالتحاد ل أجندة

 ومجلس لدائمينا الممثلين لجنةو اآلراء بين المفوضية تبادل تعزيز في التقدم بعض إحراز تم ،الختامفي  .81

 بين 8117 في ديسمبر القاهرةالمنعقدة في  المشتركة خلوةال أعلنته الذي للتعهد كمتابعة واألمن، مالسل

 بها طلعتض التي األنشطة عن منتظمة تقارير تقديم يتم اآلنو .الدائمين الممثلين المفوضية ولجنة

قد و ؛الدائمين الممثلين لجنة مع دورية اجتماعات عقدوأقوم ب ؛الدائمين الممثلين لجنة إلى المفوضية

 الجهود يتم بذل ،ذلكل موازاة. مجلس السلم واألمن أعضاء مع شرعت في تنظيم مأدبة غداء شهرية

 بعض لىع التغلب يتعين يزال الو. المساءلة وضمان الشفافية وتعزيز القرار، صنع عملية لتبسيط

 ،جلهاالتي وضعت من أ أهدافها مع المفوضية لتطابق يلزم ما بكل القيام على مصمم ولكنني التحديات،

 .بواليتها االضطالع في فعالية أكثرجعلها و

 أنشطة رئيس المفوضية .0
 الدول رؤساء مع المنتظمة وتبادالت اآلراء السياسةصنع  أجهزة مقررات لمتابعة جهودي من كجزء .88

 دعمال تعبئة نفضال ع والتكامل، والتنمية مللسل االتحاد أجندة بتنفيذ المتعلقة القضايا بشأن والحكومات

 ونيوي إلى فبراير من هاوخارج القارة داخل الرسمية الزيارات من سلسلةقمت ب ،من شركائنا الدوليين

8112. 

مملكة و( 8112 مارس) وموريتانيا والجزائر( 8112 فبراير) زيمبابوي إلى سافرت السياق، هذا في .83

( 8112 مايو) ديفوار وكوت وغانا ووتوج وناميبيا( 8112 أبريل) وكينيا أفريقيا وجنوب سواتينيإ

 بمقابلة تشرفت زياراتي، خالل(. 8112 يونيو) والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب

 أفريقيا جنوب رئيس و العزيز، عبد ولد محمد موريتانيا رئيس و منانغاجوا، ايمرسون زيمبابوي رئيس

 فوري وجوت رئيس و غينغوب، هيج ناميبيا رئيس و كينياتا، أوهورو كينيا رئيس و رامافوسا، سيريل

 لجمهوريةا ورئيس وتارا، الحسن ديفوار كوت ورئيس أدو،-أكوفو دانكا - نانا غانا ورئيس غناسينغبي،

 ملك الثالث مسواتي الملك جاللةصاحبي ال إلى إضافة غالي، إبراهيم الديمقراطية الصحراوية العربية

 بمن ن،آخري كبار مسؤولينب أيضا التقيتكما . المغربية المملكة ملك السادس ومحمد سواتيني،امملكة 

 .الخارجية ووزراء الوزراء رؤساء فيهم

 لدولا مةق اجتماع في للمشاركة كمباال إلى سافرت موسيفيني، كاغوتا يويري أوغندا رئيس من بدعوة .84

 إلى أيضا   سافرت. 8112 مارس في( أميسوم) الصومال في اإلفريقي االتحاد بعثة في بقوات المساهمة

 كوماتوح دول رؤساء قمة في للمشاركة نغيسو،-ساسو دينيس الرئيس من بدعوة برازافيل، الكونغو

 خالل. 8112 أبريل في برازافيل في تعقد يالت الكونغو، لحوض األزرق والصندوق المناخ لجنة

 استجبت ،8112 مايو في. الحدث هذا في ذين شاركواال اأفريقي قادة من عدد مع تبادلت اآلراء القمة،

 االفتتاحية هدورت إللقاء كلمة خالل األفريقي لالتحاد اإلفريقي البرلمان وجهها التي للدعوة إيجابي بشكل

 .أفريقيا جنوب، ميدراند في

 رايرفب في ديسلجن، ريمميلياه الوقت، ذلك في الوزراء رئيس مع أبابا أديس في مباحثات أجريت .85

 .8112 أبريل في تعيينه بعد أحمد أبي الدكتور هتفيبخل والتقيت ،8112

 نيي وانغ الخارجية الشؤون وزير من دعوة على بناء ،8112 فبراير في بكين إلى ذهبت ،الختامفي  .80

 جموعةم قادة مع الساحل حول المستوى الرفيع الدولي المؤتمر في ،امشارك ارئيسبصفتي  شاركت،و

 وتلقيت دعوة من. 8112 فبراير في بروكسل في عقد الذي األوروبي، واالتحاد الخماسية الساحل

 العادية الدورة إللقاء كلمة خالل ،8112 أبريل في الغيط أبو أحمد العربية الدول لجامعة العام األمين

 .لسعوديةا العربية المملكة الظهران، في المنعقدة القمة، مستوى على الجامعة لمجلس والعشرين التاسعة

. بروكسل في األوروبية والمفوضية الكلية بين االجتماع إلى المفوضية وفد بقيادة قمت مايو، 83 فيو
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 عم المتحدة لألمم العام األمين إليه دعا الذي التفاعلي الحوار في سأشارك يونيو، 13 و 18 يومي وفي

 .الوقاية وتحدي الدولي المجتمع تواجه التي العالمية التهديدات بشأن اإلقليمية المنظمات

 اتبادلن بومبيو، لمايك ،الجديد األمريكي الخارجية وزير مع هاتفية مكالمة أجريت ،8112 مايو في .87

حيث  ،األفريقي واالتحاد المتحدة الواليات بين الشراكة تعزيز ووسائل سبل حول النظر وجهات هاخالل

 ومعالجة ملالتكا لتعزيز جهوده في األفريقي التحادل المستمر المتحدة الواليات دعم بومبيو الوزير جدد

 .القارة في واألزمات النزاعات
 

 األفريقي االتحاد مقر إلى المستوى الرفيعة األجنبية الزيارات .8
 أنحاء جميع من المستوى رفيعةال الوفود من العديد استقبلت ،8112 ويونيو فبراير بين الفترة خالل .82

 القضايا أنبش الدوليين شركائنا مع النظر وجهات لتبادل للمفوضية فرصة الزياراتتلك  أتاحت. العالم

 .المشترك االهتمام ذات المجاالت مختلف في التعاون تعزيز وسبل المشترك االهتمام ذات

 الزوارمناصب أسماء و التاريخ

 الجاك ميروسالف السيد فبراير 82

 المتحدة لألمم العامة الجمعية رئيس

 يونغ لي السيد مارس 0

 (اليونيدو) الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة العام، المدير

 نهيان آل زايد بن عبدهللا الشيخ السمو صاحب مارس 7

 المتحدة العربية اإلمارات الدولي، والتعاون الخارجية الشؤون وزير

 تيلرسون ريكس السيد مارس 2

 األمريكية المتحدة الواليات ،وزير الخارجية

 الفروف سيرجي السيد مارس 9

 الروسي االتحاد الخارجية، الشؤون وزير

  ،نينساو غنوفام أبريل 3

 توغو في والنقل التحتية البنية وزير

 جان ميشيل السيدة أبريل 87

 فرانكوفونيةمنظمة الدولية لللل العام ميناأل

 زانشو لي السيد مايو 11

 الشعبية الصين جمهورية عشر، الثالث الصيني الوطني الشعبي المؤتمر رئيس

 السودان جنوب فيبالنيابة  الخارجية وزير، لومورو ايليا مارتن كتوردال مايو 12

 الصومال وزراء رئيس ر،خي حسن مايو 87

 القمر جزر خارجية وزير األمين، محمد سويف السيد يونيو 8
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 الديمقراطية الكونغو جمهورية خارجية وزير أوكيتوندو، شي ليونارد السيد يونيو 3

 دريان لو إيف جان السيد يونيو 2

 فرنسا خارجيةوزير  و أوروبا وزير

 التحاد اتنفيذ أجندة تكامل  .باء

، خالل الفترة قيد االستعراضفهناك عزم متزايد من جانب الدول األعضاء لتحقيق أجندة تكامل االتحاد.  .92

 استمر إحراز تقدم في عدد من المجاالت. 

 قارية األفريقيةمنطقة التجارة الحرة ال .2

، القارية األفريقيةمنطقة التجارة الحرة  ية، اعتمد رؤساء الدول والحكومات اتفاق9302قمة يناير  خالل .03

بروتوكول قواعد التجارة في الخدمات وبروتوكول التجارة في السلع و بروتوكولبما في ذلك 

، قرر تنفيذالحيز ودخولها  يةاالتفاق بتوقيعوإجراءات تسوية المنازعات. وبالنظر إلى ضرورة التعجيل 

. وقد انعقد هذا الحدث التاريخي 9302مارس  90الي في جفي كي ةأيضا عقد قمة استثنائي مؤتمرال

 يةاتفاقعلى  ا( دولة عضو44وقعت أربع وأربعون )وبمشاركة قادة األعمال من جميع أنحاء القارة. 

 م تحديد الحد األدنى لدخولضمان ملكية واسعة النطاق، تلو. منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

 . والعشرين ةالثاني التصديق وثيقةحيز التنفيذ بعد إيداع االتفاق 

جمهورية  ، منتصديق وثيقةأول لي جاستة أسابيع من قمة كي بعد تلقت مفوضيةيسعدني أن أعلن أن ال .00

، من جمهورية نآخري وثيقتينمنذ ذلك الحين  مفوضيةمايو. وتلقت ال 03كينيا وجمهورية غانا في 

أتطلع لتلقي المزيد من و، على التوالي. 9302 يونيو  2مايو و  92رواندا وجمهورية النيجر، في 

بالدول األعضاء التي وقعت  إلشادةاالمفوضية . تعتزم 9302قمة يوليو  خاللالتوقيعات والتصديقات 

بأن  ،أجمع والعالم أفريقيا يمواطنرسالة واضحة إلى  لتوجيهالقمة،  خاللتصديقها  وثائقأو أودعت 

 .األفريقية البينيةأفريقيا ملتزمة بتعزيز التجارة 

 مالحق ة مواءمتحص إن إحدى القضايا الرئيسية المعلقة التي يجب حلها لتسهيل التوقيع والتصديق  .09

بروتوكول التجارة في السلع وبروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات. أحيي وزراء التجارة 

، 9302يو يون مطلع في داكار والشؤون القانونية، الذين اجتمعوا فيللعدل واللجنة الفنية المتخصصة 

 ،ارة أيضاالتج تقديم تقاريرهم إلى القمة. اتفق وزراءوسيتم لوضع اللمسات األخيرة على توصياتهم. 

في داكار، على قطاعات الخدمات ذات األولوية التي ستدرج في التنسيق التنظيمي المتوخى في المرحلة 

  منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.األولى من مفاوضات 

، مع مزيد من العمل لوضع اللمسات األخيرة على طرائق تحرير التعرفة ضمنياستمر جدول األعمال ال .00

 التجارة في الخدمات.بشأن لتزامات الوجدول ابالتسهيالت الجمركية دء العمل في الجدول الخاص وب

، ستبدأ الدول 9302. في شهر أغسطس 9302من المتوقع االنتهاء من هذا العمل قبل قمة يناير و

األعضاء المرحلة الثانية من مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، والتي تشمل االستثمار 

 صحيح. يق الجدول المفاوضات على الطريسير وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة. حتى اآلن، 

عمل مواٍز، يشمل إنشاء مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. بعد وقت قصير مسار بدأ  .04

لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا والبنك مع  مفوضيةال ستقوم، 9302قمة يوليو  انعقاد من

رتيبات يا  وعالميا  واقتراح التلتحليل أفضل الممارسات إقليمعياري إجراء تقييم مب األفريقي للتنمية

بالغ األهمية جراء إ يعتبر ذلك. وبشكل أكثر فعالية يةدعم تنفيذ االتفاق المؤسسية التي ستكون قادرة على

االتحاد أن أمانة منطقة مؤتمر اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي، حيث تقرر من قبل طار في 
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رة وظيفي ا، مع شخصية قانونية مستقلة داخل أسوقلة ذاتي ا التجارة الحرة القارية األفريقية ستكون مست

 .9302بشأن هذه المسألة في قمة يناير  صدور مقررأتطلع إلى واالتحاد األفريقي. 

ب سيكون من المناسو. ةالي االستثنائيجيك، سيحتفل االتحاد بالذكرى األولى لقمة 9302في مارس  .03

جارة الحرة منطقة التعلن دخول تالذي سيوالعشرين  ةالثانيالتصديق وثيقة هذه المناسبة بإيداع  تخليد

ة منطقة التجارة الحرة القاريمناصر ، تحت قيادة مفوضية. تعمل الحيز التنفيذ القارية األفريقية

ية صادية اإلقليماألفريقية، الرئيس يوسفو محمدو، وبالشراكة مع الدول األعضاء والمجموعات االقت

إلتمام  الدول األعضاء على دعم جميعوأعول لى تحقيق هذا اإلنجاز الرئيسي. إ والقطاع الخاص،

 واالنتقال إلى تنفيذ االتفاق. ، دون تأخيربالمفاوضات 

منطقة التجارة الحرة لجان وطنية ل قامت بإنشاءمن بواعث تشجيعي أن أشير إلى أن الدول األعضاء  .02

ر هذه ستنسق عمليات التصديق والتنفيذ. وتوفو ،الرئيسيينتضم أصحاب المصلحة القارية األفريقية 

األخرى المتعلقة بالتنمية الصناعية، وتطوير  اتمع قضايا السياس مواءمةلضمان ال همةاللجان منصة م

ورؤوس األموال والسلع، من أجل تحقيق نتائج ملموسة لمواطني وحرية تنقل األشخاص البنية التحتية، 

 م والتنمية المستدامة.لسلل بالغ األهمية مجديةال لوظائفا وتعدالقارة. 

مخاوف  ثيرت، أُ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةتنفيذ  حولاء المشاورات مع القطاع الخاص أثن.  .03

بشأن القيود الناشئة عن أنظمة الدفع الحالية في جميع أنحاء القارة. كما أن هذه القضية تثير قلق الدول 

أنظمة عتبر تبشكل عام، و. األفريقية البينيةاألعضاء، بالنظر إلى دورها المركزي في تيسير التجارة 

م على نظام الدفع في معظ يالنقدع الدفالدفع في أفريقيا األقل تطورا  على مستوى العالم. ويهيمن 

ا.  43البلدان، ويمكن أن تستغرق المعامالت الداخلية بين البنوك في بعض األحيان ما يصل إلى   يوم 

( بلدا  في السنوات الثالث األخيرة في استكمال 00ثالثة وثالثون ) تشرع على الرغم من ذلك،.  .02

ظام ننظام المقاصة التلقائية و إنشاءبعض الحاالت، في بما في ذلك،  ،اتحديث أنظمة الدفع الخاصة به

. وبمجرد تفعيل هذه التحسينات، ستعزز السرعة وتخفض تكلفة المعامالت اآلنيةالتسوية اإلجمالية 

 المالية. كما تم إطالق العديد من المبادرات في المجموعات االقتصادية اإلقليمية لتطوير أنظمة الدفع

 . ودمجها

استعراض ، هناك حاجة ملحة إلجراء منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةمع إطالق  أود أن أؤكد أنه .02

جميع الجهود الجارية في مختلف المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء إلنشاء أنظمة 

السوق المشتركة للشرق والجنوب  يبدو أن ورب. االدفع، واستخالص الدروس الالزمة من هذه التج

ا في هذا الصدد، وبالتالي تستحق اهتمامنا.  (الكوميسا) فريقياأل  أكثر تقدم 

لعمالت اسيتعين على نظام الدفع الحديث أن يدمج االبتكارات في المدفوعات المالية، مثل سلسلة الكتل و  .43

بما ؤهلة مأن تكون التنظيمية  اتاألنظمة والسلطمن  ومع ذلك، فإن هذه االبتكارات تتطلب اإللكترونية

ا تنظيم شركات أنظمة الدفع. وعلومزيد من التطوير. لفيه الكفاية لإلشراف على تشغيلها و ى يجب أيض 

المستوى القاري، ستكون هناك حاجة إلى تعيين سلطة تنظيمية تشرف على أنشطة جميع مقدمي 

 الخدمات وتضمن حماية المنافسة في السوق والوصول إليها.

ي الدفع، وهي ف ةظمنفي أنظمة الدفع الحديثة توفير البنية التحتية ألومن العناصر الهامة األخرى  .40

األساس األجهزة والبرمجيات وشبكات االتصاالت اآلمنة وبيئة التشغيل المستخدمة إلدارة أنظمة الدفع 

هذه  األموال. كما يتعين تنسيق تحويلوتشغيلها، وبالتالي دعم عمليات المقاصة و / أو تسوية عمليات 

 لتعزيز أنظمتها الوطنية من أجل التنافس فنيةالمساعدة ال، وقد تحتاج بعض الدول األعضاء إلى مةنظاأل

 إقليميا . 

كجزء من عملية تيسير التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، هناك حاجة إلى تحديد   .49

من على المستوى األدنى لأل معايير مشتركة لتيسير التجارة. ومن المهم بنفس القدر ضرورة االتفاق

 في النظم القارية والتدابير األساسية لتخفيف المخاطر. 
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أنظمة الدفع، حيث أنها توفر في نهاية المطاف وظيفة  علمياتفي  بدور مهمالبنوك المركزية  قومت  .40

. دفعالالبنوك المركزية من صحة الطلبات وتسوية المدفوعات عن طريق وكاالت تتحقق والمقاصة. 

ا إلى اختيار عمالت مقاصة أو تسوية مل هذه . ويمكن أن تشمحددة للتشغيل بكفاءة، ستحتاج القارة أيض 

العمالت عدد ا من العمالت وفق ا لتقلبات أسعار الصرف وأنماط التداول في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ 

نطقة مامة لتسهيل تنفيذ اله لصكوكنقوم بتطوير هذه العلى دعم الدول األعضاء ول . إنني أعقراراتال

 .التجارة الحرة القارية األفريقية

  الواحدة للنقل الجوي  األفريقية السوق .1

عدد زداد يو .سوق النقل الجوي األفريقي الواحدتقدم في تنفيذ الن االتحاد يحرز يسرني أن أبلغكم أ .44

مة بطيئة ولكن ثابتة. في ق بوتيرة سوق النقل الجوي األفريقي الواحد الدول األعضاء المشاركة في

ا ) التزمت، 9303يناير  المؤتمر المنعقدة في  مقررتنفيذ ب ارسمي( 00إحدى عشرة دولة عضو 

ى إلع عدد الدول األعضاء ارتفوقد  .النقل الجوي األفريقي الواحدسوق ياموسوكرو والمشاركة في 

قد وصل ، و9302يناير  فيالجوي السوق األفريقية الواحدة للنقل إطالق عند ( 90ثالث وعشرين )

السوق األفريقية الموحدة للنقل  األطراف فيالبلدان والبلدان التالية هي (. 92وعشرين ) ست إلىاآلن 

طى، ، جمهورية أفريقيا الوسالرأس األخضر: بنين، بوركينا فاسو، بوتسوانا، في الوقت الحالي الجوي

امبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليبيريا، مالي، جبون، لجااكوت ديفوار، مصر، إثيوبيا،  الكونغو،تشاد، 

 .زيمبابوي، توجو، سوازيالند ، جنوب أفريقيا، سيراليون، رواندا، يجيريا، نالنيجر، موزمبيق

الجوي  السوق األفريقية الواحدة للنقليل شغتم اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ التدابير الفورية الالزمة لت .43

وسوكرو لمقرر ياماألربعة الرئيسية التنظيمية ثالثة من النصوص المؤتمر اعتمد حيث فعال.  بشكل

[Assembly/AU/Dec.676(XXX)]   ( 9المنافسة. ) أنظمة( 0. وهي: )9302في قمة يناير

النص التنظيمي  استكمال ( سلطات ووظائف الوكالة المنفذة. ومن المتوقع0المستهلك و ) أنظمة حماية

 .9302بحلول نهاية عام  -نازعات آلية تسوية الم-الرابع 

البنك األفريقي في مقر  9302في مارس المؤسسيين ُعقد اجتماع استشاري بين أصحاب المصلحة  .42

ة الواحدة للنقل السوق األفريقي نفيذمن أجل التعجيل بت محددةفي أبيدجان، لمناقشة استراتيجيات  للتنمية

 .9302-9302للفترة  تتبين األولويااالجتماع خطة عمل  ستكمل. االجوي

، اجتماعه الرابع في لومي  السوق األفريقية الواحدة للنقل الجويبالوزاري المعني  ملعقد فريق الع .43

الدول األعضاء الست بين من  90. وشاركت في االجتماع 9302مايو  92إلى  93في الفترة من 

بلدا  بإجراء  09. وقام  للنقل الجويالسوق األفريقية الواحدة ( التي تشارك حاليا في 92والعشرين )

 قررممشاورات ثنائية لتنسيق اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية إلزالة قيود السوق التي ال تتفق مع 

ياموسوكرو. وهي جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار وإثيوبيا وغانا وغينيا 

وركينا وب الرأس األخضر و. وعالوة على ذلك، أفادتجن وتووليبيريا ومالي والنيجر ورواندا وسيراليو

مع إعالن ياموسوكرو مع جميع الدول التي  متطابقة خدمات جوية ثنائيةبالفعل اتفاق لديهما  فاسو أن

 حضرت االجتماع الوزاري. 

ريقيا أف، جمهورية الرأس األخضر، بنين-االجتماع  تأربعة عشر بلدا  حضر تى ذلك، قامباإلضافة إل  .42

الوسطى، جمهورية الكونغو، كوت ديفوار، إثيوبيا، غانا، غينيا، ليبيريا، مالي، النيجر، رواندا، 

وتعتبر  .ووقعت عليها ياموسوكرو مقرر ذكرة تنفيذعلى مبوضع اللمسات األخيرة  -وجسيراليون وتو

مقرر مع  ثنائيةاتفاقات الخدمات الجوية ال تتطابق معضمن أن يمتعدد األطراف  صكا المذكرة 

 ياموسوكرو.

مذكرة  9302لطيران المدني في يناير لاألفريقي جنة للاالمجموعات االقتصادية اإلقليمية و استكملتكما  .42

يع من المذكرة مفتوحة للتوقو. اوإدارته  لسوق األفريقية الواحدة للنقل الجويلللتشغيل الفعال  تعاون
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السوق و ،شرق أفريقيا جماعةحتى اآلن، المجموعات االقتصادية اإلقليمية. وقد وقعت عليها كافة قبل 

 للشرق والجنوب األفريقي.المشتركة 

ل السوق األفريقية الواحدة للنقبشأن االجتماع الوزاري تواجدي في لومي  لحضور ، أثناء  في الختام  .33

ة الموحدة السوق األفريقيمناصر بصفته  فور نياسينبيالرئيس فخامة ، عقدت اجتماعا  مثمرا  مع  الجوي

للنقل الجوي، لوضع استراتيجية حول أفضل الطرق لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه تفعيل 

( جذب ما ال 0السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي أهدافه، والتي تشمل: ) مناصرالسوق. كما حدد 

نضمام إلى السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي بحلول الدورة ( دول أعضاء لال03يقل عن عشرة )

السوق ( تعزيز حصة شركات الطيران األفريقية في 9؛ و ) 9302في يوليو  مؤتمرالعادية المقبلة لل

 التعاون فيما بينها. تعزيز ، وكذلك األفريقية الواحدة للنقل الجوي

وبالتعاون مع المجموعات   ة الواحدة للنقل الجويالسوق األفريقي مناصرمن جانبها، وتحت قيادة   .30

جراء إل المفوضيةالمعنية بالنقل الجوي، تخطط  أصحاب المصلحةاالقتصادية اإلقليمية وغيرها من 

شاركة والمللقيام بذلك على االلتزام الرسمي  وقعحملة دعائية قوية إلشراك الدول األعضاء التي لم ت

 للنقل الجوي.  الواحدةفي السوق األفريقية 

 تحديد األنشطة التالية: أيضا تم  .39

ها الجوية الثنائية الخاصة ب اتسيتم تشجيع الدول األعضاء على إلغاء أي أحكام في اتفاقات الخدم (0

 ياموسوكرو؛مقرر لتي تتعارض مع أحكام األفريقية البينية للخدمات الجوية 

حدة للنقل الجوي، اواألفريقية الطة طريق السوق ارمن استكمال أنشطة خالمفوضية ستسرع   (9

نصوص  السيماو -على جميع الدول األعضاءوتضمن توزيع أطر الطيران القارية الرئيسية 

 لصالحات والقيام ببناء القدر - ، وسياسة الطيران المدني األفريقيةمؤسسيةياموسوكرو التنظيمية وال

 إضفاء الطابعكيز على تطبيقها والدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، مع التر

 ؛المحلي عليها

يعتزم البنك األفريقي للتنمية وغيره من شركاء التمويل التعجيل بتعبئة الموارد من أجل تفعيل  (0

إدارة ي فالمتمثلة لجنة الطيران المدني األفريقي، لتمكينها من تنفيذ واليتها  أيالوكالة المنفذة، 

 حدة للنقل الجوي الراسخة ؛ اووإشراف السوق األفريقية ال

، مما 9390بحلول عام  الموحدةالسماء األفريقية  منظومةتخطط المفوضية لوضع إطار إلنشاء  (4

 تصال جوي تتسم بالكفاءة والمواءمة.اسيعزز سالمة وأمن الطيران، ويضمن أنظمة مالحة و

 فريقياأل األجل الطويلة الرؤية لتحقيق حيويا أمرا يعد الواحد األفريقي الجوي النقل سوق تحقيق إن .13

 مستدامةال التنمية إلى يؤدي مما ، القارة عبر االتصال تعزيز إلى بالفعل سيؤدي وهذا. ومزدهرة متكاملة

 واالزدهار الوظائف وخلق االقتصادي النمو في هائلة مساهمة مع والسياحة، الطيران لصناعة

. الواحد ويالج النقل سوق وتوحيد تحرير خالل من كبيرة اقتصادية فوائد أفريقيا وستحقق. والتكامل

 يف المبادرة هذه إلى االنضمام على المبادرة هذه إلى بعد تنضم لم التي األعضاء الدول جميع وأحث

 .ممكن وقت أقرب

 األشخاص تنقل حرية .3

 يتنقل حيث سهلة العبور حدود ذات قارة أفريقيا ستكون ،9320 بحلول أنه على اأفريقي قادة اتفق  .34

 لوالتباد واالستثمارات المبادالت التجارية زيادةل بحرية، والخدمات والسلع المال ورأس األشخاص

 ألشخاصا حرية تنقل بروتوكول 9302 يناير في المؤتمر واعتمد. األفريقية البلدان بين الثقافي
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 في 9303 ويوني قمة مؤتمر في األفريقي السفر جواز تقديم أن كما. لتنفيذه الطريق طةاروخ

 .األشخاص لحرية تنقل أساسي أمر هو جوهانسبرغ

 عضوا دولة 31 وقّعت ، 8112 مارس في المنعقدة في كيجالي االستثنائية االتحاد قمة مؤتمر خالل  .55

 حيز دخوللل تصديقا( 15) عشر خمسة البروتوكول ويتطلب. األشخاص تنقل حرية بروتوكول على

 التنقل ريةح إلى الملحة والحاجة للبروتوكول والعملية التاريخية األهمية إلى وبالنظر ذلك، ومع. التنفيذ

 ابهذ التزامها إظهار على األفريقي االتحاد في األعضاء الدول جميع أحث وتكاملها، أفريقيا لوحدة

 تخاطب عندما أيضا رسالتي هذه وكانت. جدي بشكل الصك هذا على التصديقالتوقيع وب المسعى

 .العام هذا من مايو في جوهانسبرج في األفريقي للبرلمان االفتتاحية الجلسة

 والنازحين ينوالالجئ لهجرةل المتخصصة الفنية اللجنة اجتمعت كيجالي، في االستثنائية القمة أعقاب في .50

 السفر وجواز األشخاص تنقل بحرية المتعلقة 8112 لعام عملها خطة واعتمدت 8112 مايو في داخليا

 عن ال  فض البروتوكول، لتعميم مفصلة طريق خارطة إعداد المفوضية من المكتب طلب كما. األفريقي

 .الوطني المستوى على األفريقي السفر جواز وإصدار وإنتاج لتصميم توجيهية مبادئ وضع

 واألمن السلم لمجلس األشخاص تنقل حرية حول إحاطة جلسات المفوضية نظمت جانبها، من .57

 في ااجتماع أيضا المفوضية وعقدت. المرأة وتمكين الجنسين بين لمساواةل الوزارية اللجنة ومجموعة

 لبحث( 80) وفدا 80 فيه شارك األعضاء، الدول من الهجرةإدارات  لرؤساء ،8112 مايو في سيشيل،

 كانو. األفريقي السفر جواز وإصدار وإنتاج ومواصفات تصميم بشأن التوجيهية المبادئ مشروع

ا حاضرين اإلقليمية االقتصادية المجموعات ممثلو  . أيض 

 بادئالم وثيقة على أدخلت التي التعديالت على ،نتائج بين من الهجرة،إدارات  رؤساء اجتماع وافق  .52

 لجواز نيةالف المواصفات مناقشة لمواصلة الخبراء من لجنة وتشكيل المفوضية أعدتها التي التوجيهية

 اآلمن لفنيا الدعم عن فضال   الخبراء، لجنة إنشاء بتسهيل المفوضية االجتماع وكلف. األفريقي السفر

 من لبط كما. الدولية للمعايير األفريقي السفر جواز امتثال لضمان الدولي، المدني الطيران منظمة من

 قادمال الهجرةإدارات  رؤساء اجتماع إلى الخبراء لجنة توصيات نتائج عن تقرير تقديم المفوضية

 .8112 يوليو في عقده المقرر

 التدابير تنيشجع وقد. مواطني أفريقيا تنقل حرية تيسير في األعضاء للدول إثباتها يمكن مكاسب هناك  .59

 وأ الوصول عند األفريقيين لجميع دخول تأشيرات منح بشأن األعضاء الدول بعض اتخذتها التي

 طواتخ اتخذت التي اإلقليمية االقتصادية المجموعات على أثني أن أود كما. تماما تأشيرة بدون الدخول

 .منها لكل الجغرافية المناطق ضمن مواطنيها تنقل حرية لتسهيل

 أن ينح وفي. اقارته في التنقل حرية في األفريقية الشعوب رغبة تحقيق نحو مشجعة خطوات هذه  .01

 لالدو مع العمل لمواصلة االستعداد أهبة على تقف المفوضية فإن مشروعة، األخرى والمخاوف األمن

 العقبات من وغيرها العقبات هذه معالجة في ومساعدتها اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء

 .أكبر وتكامل وحدة تحقيق نحو االتحاد تقدم دون تحول التي

 الرؤية األفريقية للتعدين والتصنيع .جيم

 الغاز ناتمخزو ذلك في بما وفيرة، معدنية بموارد القارة تتمتع. الموارد بلعنة مصابة أفريقيا تزال ال  .01

 االستراتيجية مةالقي ذات المعدنية السلع من العديد منتجي كبار بين األولى المرتبة وتحتل الهائلة، والنفط

 ألفريقيينا من العظمى الغالبية أن حين في أفريقيا، في نموا   البلدان أقل ثلثا يوجد ذلك، ومع. العالمية

 طبيعة إلى بيرك حد إلى ذلك ويرجع. تعدينية استخراجية صناعات تمتلك بلدان في يعيشون فقرا األكثر

 لعالميا التقليدي دورها من اإلفالت على قدرتها عدم وإلى التصدير نحو الموجهة األفريقية االقتصادات

 ارجخ تحدث تزال ال المعدنية الثروة هذه من االستفادة عملية فإن لذلك، ونتيجة. الخام للمواد كمورد
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 ألهميةا حاسمة تعتبر التي والمهارات إليها الحاجة تشتد التي اإليرادات من أفريقيا يحرم مما القارة،

 .القارة في التصنيع حفز في

 شكلها يف القيمة عالية المعادن في العالمية السوق في كبير بشكل أفريقيا تساهم أن المفارقات من  .08

 احتياطياتب أفريقيا تحتفظ ذلك، على وكمثال. المصنعة المنتجات من جدا القليل تستهلك ولكنها الخام،

 ية،التحت البنية لتطوير حاسم أمر وهو الصلب عناصر من أساسي عنصر وهو الحديد، خام من كبيرة

 ماليين 111 أفريقيا تنتج. ,السحاب وناطحات والجسور الحديدية والسكك السريعة الطرق ذلك في بما

 كله ويُصدر التصنيع، التام الفوالذ من طن مليون 05 نحو يعادل ما وهو عام، كل الحديد خام من طن

 من ٪71 يقارب ما أي سنوي ا، الفوالذ من طن مليون 82 أفريقيا تستورد المقابل، في. كخام تقريبا

 .العالم في للصلب استهالك ا األقل المستهلك هي القارة يجعل مما احتياجاتها،

 أيضا ويعني. القارة خارج يعملون موظف 111.111 أن التصنيع تام كمنتج المستورد الصلب يعني  .03

 تمي التحتية البنية وتطوير اإليرادات وتوليد المهارات بتنمية الصلة ذات والفرص المهارات أن

 أمرا الخام موادها من االستفادة تعد أفريقيا، في للتصنيع فبالنسبة ذلك، ومع. أفريقيا خارج تخصيصها

 نتجاتم إلى وتحويله بها الخاص الحديد خام استخدام على قادرة أفريقيا تكون أن ويجب. األهمية بالغ

 من أفريقيا تمكنت إذا إال الفوائد من الكثير استحقاق يمكن وال. التحتية البنية لتطوير الالزمة الصلب

 تعد والتي عالميا الطلب عليها يشتد التي للمعادن األفريقية اآللية خالل من واحد، بصوت التحدث

 .القارية التحتية والبنية الطاقة مشاريع تنفيذ في أيضا ضرورية

 لنطاقا واسعة تحتية بنية مشاريع وبناء القتصاداتها الهيكلي التحول في األعضاء الدول شروع مع  .04

ا المضي االتحاد على يتحتم للقارة، االقتصادي- االجتماعي والتكامل التنمية لتسريع  رؤية تنفيذ يف قدم 

 في التصنيع فزوتح ها،ووشعب القارة تفيد أفريقيا في تنتج التي المعادن كون لضماناألفريقية  التعدين

 .الحصر ال لمثالا سبيل على إفريقيا داخل والتجارة الطاقة وتوليد التحتية البنية تطوير في وتسهم القارة

 حادلالت التابعة األخرى والهيئات اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع العمل المفوضية، تواصل  .05

 أن كما. قيةاألفريلتعدين ا رؤية تنفيذ على األعضاء الدول مساعدة في وتستمر النيباد، مثل األفريقي،

 دقي أو بالفعل موجودة التاريخي القرار هذا في عليها المنصوص القانونية والصكوك المؤسسات

 عن لمسؤولةا المتخصصة الوكالة بصفته العمل، في التعدين لتطوير األفريقي المركز بدأقد و. اإلنشاء

 التوقيعب التعجيل على األعضاء الدول أحث أن أخرى مرة وأود. األفريقية التعدين رؤية وتنفيذ تنسيق

 القرار لىع األخيرة اللمسات ووضع التعدين لتطوير األفريقي للمركز األساسي النظام على والتصديق

 .ممكن وقت أقرب في طاقته بكامل العمل من المركز تمكين أجل من مقره، في

 الثروة نم االستفادة ولتعزيز للمعادن المستدام االستخدام لتشجيع التنفيذ قيد أخرى أنشطة عدة هناك  .00

 نيةالف مساعدةال أفريقيا تنميةل الجديدة والشراكة المفوضية قدمتقد و. األفريقيين للمنتجين المعدنية

 التعدين رؤية مع ومواءمتها بها الخاصة التعدين تشريعات استعراض في األعضاء الدول لبعض

 .األفريقية

  8110 يوليو في االتحاد مؤتمر عن الصادر كيجالي بمقرر عمال .07

Assembly/AU/Dec.605(XXVII) - المعدنية الموارد لتنمية النموذجي القانون المفوضية تضع 

 أفريقي إطار وضع وتم. المالية ونظمها عوائدها استعراض في األعضاء للدول التوجيه يوفر الذي

 رفغ رابطة أما. السياسة صنع أجهزة قبل من اعتماده بعد تنفيذه وسيتم ،8117 عام في المعادن إلدارة

 الجمعياتو أفريقيا في التعدين مجال في العاملة الجمعيات من وغيرها حديثا المنشأة المعدنية الصناعات

 وضعته الذياألفريقية  التعدين رؤية الخاص القطاع ميثاق أجازت فقد أفريقيا، في للتعدين األخرى

 .التعدين قطاع في والخاص العام القطاعين بين الشراكة من لمزيد كإطار المفوضية

 خرائط مرس إلى الحاجة في ،األفريقيةرؤية التعدين  تنفيذ عملية في الحاسمة العناصر أحد يتمثل  .02

 متاحة ليست ولكنها أفريقيا، خارج متاحة المعرفة وهذه. المعدنية و الطبيعية للموارد شاملة جيولوجية
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 الدولي البنك مع العمل المفوضية تواصل الحاجة، هذه ولتلبية. حوزتها في وال األعضاء للدول بسهولة

 نظام وبرامج مبادرات جميع ستنسق التي والمعادنية الجيولوجية المعلومات نظم استراتيجية بشأن

 ميةالعل والمهارات المعارف على التنفيذ مجال في العمل ويستمر. القارة في الجغرافية المعلومات

 لعلوما لمبادرة التجريبي والمشروع األفريقية، الجيولوجية المسوحات في األفريقية الجغرافية

 ضا  أي الحاسمة األمور ومن. األفريقية للموارد األرض علوم ومبادرة األفريقية، للمعادن الجيولوجية

 أجل من د،للحدو العابرة المعدنية للموارد المشترك لالستغالل األفريقية للبلدان آلية إنشاء إلى الحاجة

 .المشتركة المعدنية لمواردل اإلقليمية القيمة سالسل تعزيز

 ريقييناألف المنتجين بين التعاون تعزيز أجل من المعادن، لتطوير األفريقي المركز عمل إلى أتطلع .09

 ضاأي ولكن السلع، هذه راسعأ تحديد في أكبر رأي لهم يكون أن على فقط ليس لمساعدتهم للمعادن

 قيينلألفري وأفضل أكثر ومهارات وظائف توفير إلى بدوره هذا وسيؤدي. القيمة خلق في أكبر حصة

 .القارة في التصنيعدفع و

 الجدار األخضر العظيم لمبادرة الساحل والصحراء. دال

يعد الجدار األخضر العظيم لمبادرة الساحل والصحراء برنامجا نموذجيا لالتحاد األفريقي تم إطالقه   .71

 رونةوالم المعيشة سبل تحسين في المساهمة إلى ، ويشمل محيط إقليم الصحراء. ويهدف8117في عام 

 عزيزوت اإليكولوجية، للنظم السليمة اإلدارة خالل من الجافة، األراضي في يعيشون الذين لألشخاص

 .المستدامة التنمية وأهداف 8103 جندةاأل الواردة في طموحاتال تحقيق يعزز فهو. األخضر االقتصاد

 حيث كبير تقدم تم إحراز االتحاد، مؤتمر قبل من المبادرة هذه اعتماد على سنوات عشر مرور بعد  .71

 حتت وشركائه األفريقي االتحاد قبل من المشاريع من العديد تنفيذ ويجري. بلدا 81 من أكثر اعتمدها

 من المشاريع هذه استفادت كما. والصحراء الساحل لمبادرة العظيم األخضر الجدار برنامج رعاية

 ززتتع قد األعضاء الدول قدرة أن بالمالحظة الجدير ومن. المبادرة لتنفيذ الوطنية الميزانيات موارد

 وطنية عمل خطط بوضع بلدا  ( 13) عشر ثالثة توقام. المبادرة لتنفيذ متخصصة وكاالت بإنشاء أيضا  

 .الشركاء مختلف من مالي بدعم بتنفيذها ويقوم

 يقيةاألفر الوكالة" تسمى المعارف في والمشاركة للتنسيق آلية منها 11 أنشأت مشاركا ، بلدا   81 بين من  .78

 التنفيذي، المجلس بمقرر عمال والصحراء، الساحل لمبادرة العظيم األخضر الجدار لبرنامج

EX.CL/Dec.465 (XIV) ىلإ المعنية، اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول يدعو الذي 

 لبدايةا في لةالوكا هذه وكانت. البرنامج تنفيذ عملية لتوجيه الالزمة، والمؤسسية المالية الترتيبات وضع

 .موريتانيا نواكشوط، في حاليا وتوجد تشاد، نجامينا، في

 في المثال، سبيل فعلى. والشباب للنساء وخاصة العمل فرص توفير في المبادرة تساهم ، عموما  .73

 في موتسه للدخل مصدرا تشكل األغراض متعددة حدائق المحلية المجتمعات أقامت ونيجيريا السنغال

 العظيم األخضر الجدار برنامج أنشطة عن الناتج الدخل أن على أدلة وهناك. والتغذوي الغذائي األمن

 الاألطف ومواظبة الصحة وتحسين ،تايعاالر النساء توطين إلى أدى قد والصحراء، الساحل لمبادرة

 .المدارس في

 نشأتأ والصحراء، الساحل لمبادرة العظيم األخضر الجدار لبرنامج األفريقية الوكالة إلى باإلضافة  .74

ا المفوضية ا أيض   .الساحل منطقة خارج المبادرة تنفيذ عملية وتنسيق لتسهيل قاري ا مركز 

 ذالتنفي أجل من معالجتها يتعين التي التحديات بعض هناك تزال ال النجاحات،هذه  من الرغم على  .75

 حراء،والص الساحل لمبادرة العظيم األخضر الجدار برنامج تنفيذ أصبح عام، بشكل. للمبادرة الفعال

 الدولي والبنك األوروبي االتحاد من وخاصة المانحين، مجتمع من التمويل خالل من أساس ا ممكن ا

 من الموارد من استفاد التي األعضاء الدول من جدا قليل عدد وهناك. والزراعة األغذية ومنظمة

 ، 8110 امع في داكار في وجيههات تم التي الدعوة من الرغم فعلى. المبادرة لتنفيذ الوطنية الميزانيات
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 العديد يزال ال والصحراء، الساحل لمبادرة العظيم األخضر الجدار برنامج حول داكار مؤتمر خالل

 صندوق مثل المبتكرة، الموارد إلى الوصول أجل من الالزمة اآلليات وضع إلى بحاجة البلدان من

 .بالمناخ المتعلقة األخرى والموارد األخضر المناخ

 عام في والصحراء الساحل لمبادرة العظيم األخضر الجدار برنامج إطالق منذ ذلك، على عالوة  .70

 درةمبا ذلك، في بما تنفيذها، أو أخرى مبادرات عدة بإطالق األفريقي االتحاد مؤسسات تقوم ،8117

 اللتين يرمناخ متغالغابات، ومبادرة بناء القدرة على المقاومة لألراضي والسبل المعيشية في  استصالح

 في ألفريقيا االتحاد قمة اعتمدتها التي اإلقليمية المنسقة االستراتيجية إلى واستنادا  . النيباد، تنفذهما

 يوجه نأ ينبغي النتائج على يقوم إطارا   شركائها، مع الوثيق بالتعاون ، المفوضية أعدت ،8113 يناير

 المصلحة أصحاب جميع ينظر أن لضمان تخطوا اتخاذ ويجري. المصلحة أصحاب جميع تدخالت

 اةأدو العظيم، األخضر الجدار مشاريع لتصميم مرجع على أنه النتائج إلى المستند اإلطار هذا إلى

 لعظيما األخضر الجدار برنامج في المعنية األجهزة جميع وأحث. أنشطتها بين والتكامل التآزر لتعزيز

 .هانجاح قوتحقي المبادرة لهذه الفعال للتنفيذ منسقة بطريقة معا   العمل على والصحراء، الساحل لمبادرة

 التصدي للحاالت الطارئة لتفشي األوبئة .  هاء

 دودة الحشد الخريفية .0

 في يتسبب مما المحاصيل، من نوع 21 من أكثر على تتغذى حشرية آفة هي - الخريفية الحشد دودة  .77

 وهي. والقطن الخضروات محاصيل عن فضال الرفيعة، والذرة واألرز الذرة مثل لحبوب أضرار

 لتحركا على وقادرة األمريكتين، في االستوائية وشبه االستوائية المناطق في المحلية اآلفات إحدى

 وتبدأ يرقاتال منها تفقس التي النباتات، على بيضها وتضع. الواحدة الليلة في كيلومتر 111 من كثرأل

. لمحصولا في كبيرة خسارة إلى الكثيف التكاثر يؤدي أن ويمكن. المصابة المحاصيل على بالتغذية

 .كبيرة بتكلفة ولكن عديدة، لسنوات اآلفة بإدارة األمريكتين في المزارعون ويقوم

 في وجو،وت وبرينسيبي تومي وساو ونيجيريا بنين في مرة ألول الخريفية الحشد دودة اكتشاف تم  .72

 وشرق وجنوب وسط مناطق عبر أخرى أعضاء دول إلى انتشرت ما سرعان لكنها. 8110 عام أوائل

 وكينيا غاناو وإثيوبيا الديمقراطية الكونغو وجمهورية وبوروندي وبوتسوانا أنجوال في سيما ال أفريقيا،

 امبياوز وأوغندا وتنزانيا أفريقيا وجنوب وسيراليون ورواندا والنيجر وناميبيا وموزمبيق ومالوي

 هي الذرة وكانت عضو، دولة( 44) وأربعون أربع تأثرت ،8112 فبراير وبحلول. وزيمبابوي

 .المتأثر الرئيسي المحصول

 المسؤولو األفريقي لالتحاد المتخصص الفني المكتب - النباتية للصحة اإلفريقي المجلس خالل من.  .79

 الفنيين الشركاء مختلف مع مشاوراتال إجراء في المفوضية شرعت - النباتية الصحة إدارة عن

 ية،الدول البيولوجية والعلوم الزراعة مركز المتحدة، لألمم والزراعة األغذية منظمة مثل والتنمويين،

 كيفية ولح الدولية، للتنمية األمريكية والوكالة الحشرات وإيكولوجيا الحشرات لتطهير الدولي المركز

 التي ألضراروا اآلفات النتشار االستجابات وتنسيق الخريفية الحشد دودة تمثله الذي للتحدي التصدي

 لالتحاد طرافاأل ومتعددي الثنائيين الفنيين الشركاء مع أيضا   المفوضية وعملت. أفريقيا في سببتها

 .بالموارد الصلة ذات المواد ونشر الخريفية الحشد دودة أثر لتوثيق األفريقي

 دوالر 511،111 بقيمة الفني التعاون مشروع بتنفيذ والزراعة األغذية ومنظمة المفوضية تقوم  .21

 والزراعة الريفي االقتصاد إدارة قدرة تعزيز إلى أخرى، أمور بين من المشروع، ويهدف. أمريكي

 عن ضال  ف قاري، تنسيق منبر وإنشاء الخريفية، الحشد بدودة المتعلقة المعلومات إدارة على للمفوضية

 روعالمش سيدعم كما. والقاري الوطني المستوين على جيد ا منسق االستجابة وسريع مبكر إنذار نظام

 ةمنخفضال المنتجات تسجيل وتسريع لضمان األعضاء الدول مستوى على التنظيمية اإلجراءات

 .الخريفية الحشد دودة إلدارة المخاطر
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 شكلهت الذي التحدي بشأن والتوعية الدعوة لضمان المبادرات من العديد المفوضية لقد اتخذت  .21

 جانب من الخريفية الحشد دودة تكاثر إلى العاجل االهتمام توجيه وتم. أفريقيا في الخريفية الحشد دودة

 أكتوبر في ثانيةال العادية دورتها خالل والبيئة والمياه الريفية والتنمية زراعةلل المتخصصة الفنية اللجنة

 صحةال تدابير لهيئة عشرة الثالثة الدورة خالل األفريقيين للخبراء خاص اجتماع عقد وقد. 8117

 االتفاقية من األعضاء للدول الفنية المساعدة لحشد ، إيطاليا روما، في ،8112 أبريل 19 في النباتية،

 لوقاية لدوليةا لالتفاقية اإلدارية الهيئة النباتية الصحة تدابير لجنة وتعتبر. النباتات لوقاية الدولية

 الحشد دودة بشأن المستوى رفيع سياسي حوار ،8112 أبريل في ليبرفيل، في ُعقد وبالمثل،. النباتات

 . أفريقيا في الزراعية للتنمية عشر الرابع الشامل الشراكة برنامج أثناء الخريفية،
بين المفوضية وشركائها الثنائيين والمتعددي األطراف في مواجهة  القائم التعاون ،ما يشجعنيم  .29

التهديدات الخطيرة التي يشكلها انتشار عدوى دودة الجيش الخريفية في قارتنا. وتشكل اآلفة تهديد ا 

ا لألمن  تشكل خطرا  كبيرا  على الصادرات الزراعية األفريقية وتنفيذ  و. والسالمة الغذائيةخطير 

ي أكثر ف عدوى دودة الجيش الخريفيةفإن انتشار  وبالتالي،الشامل للتنمية الزراعية.  ألفريقيا  البرنامج

 من القارة األفريقية يبرر االستجابة العاجلة والمنسقة من جانب االتحاد األفريقي.  ٪23من 

 

 اإليبوال  تفشيجمهورية الكونغو الديمقراطية لمواجهة إلى الدعم المقدم  .1

مرض  تفشيعن  9302أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في شهر مايو   .20

 اعد هذيبعد حالتين مؤكدتين.  إكواتور، في منطقة بيكورو الصحية، مقاطعة جديدمن فيروس اإليبوال 

ي مايو وآخرها ف الماضية،لمرض فيروس اإليبوال في البالد على مدى العقود األربعة  التاسعهو  تفشي

عن رقم تراكمي للحاالت  9302. وأبلغت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في نهاية مايو 9303

 ( حالة وفيات.93من بينها) حالة، 30وصل إلى 

مركز مكافحة األمراض والوقاية يبوال، قام اإلساعة من اإلعالن عن تفشي فيروس  42بعد مرور    .24

التابع لمفوضية االتحاد األفريقي بتنشيط مركز عمليات الطوارئ. كما نشرت بعثة تقييم في  منها

حيث عملت مع وزارة الصحة والشركاء اآلخرين من أجل وضع  الديمقراطية،جمهورية الكونغو 

ل مراقبة وتتبع حاالت االتصا( 0وتتمثل في: ) تفشيذلك الاستراتيجية تتكون من ثالثة أجزاء لمكافحة 

المتأثرة من أجل وضع تدابير المختلفة ( وتحديد المناطق الصحية 9) الحاالت؛للكشف المبكر عن 

 ( واالختبارات المعملية والتشبيك لتحديد وتصنيف الحاالت بصورة سهلة.0) الرقابة؛

في  ا( متخصص93، نشر مركز مكافحة األمراض والوقاية منها في أفريقيا خمسة وعشرين )من ثم  .23

لدعم الجهود التي تبذلها حكومة جمهورية  األنثروبولوجيا،معامل وعلماء وخبراء  األوبئة،أمراض 

لمفوضية . كما تعهدت اوبيكوروفي مبنداكا  الوباءالكونغو الديمقراطية في المناطق الرئيسية النتشار 

ها عم تدخالتبتقديم مليوني دوالر أمريكي إلى مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في أفريقيا لد

لكشف في المستقبل وا حالة تفشيوضمان وجود نظم مرنة للوقاية من أي  التفشيالمستمرة في احتواء 

 عنها واالستجابة لها بطريقة أفضل.

نسمة. ولمنع  00333في وفاة أكثر من  9304فيروس اإليبوال في غرب أفريقيا في عام  تفشيتسبب   .26

و الديمقراطية وما وراءها، أحث الدول األعضاء، كما فعل حدوث مأساة مماثلة في جمهورية الكونغ

االتحاد في غرب أفريقيا في ذلك الوقت، على تقديم مساعدة إنسانية ومادية ملموسة إلى مركز مكافحة 

  األمراض والوقاية منها في أفريقيا في جهوده الجارية الحتواء المرض.
 الكوارث الطبيعية المخاطر علىتعزيز قدرات أفريقيا  ..واو

ا القارات أكثر من فريقياأ تعد  .27  عدمو المناخ، وتغير الطقس، وشدة الطبيعية، الكوارث آلثار تعرض 

 ألكثرا األشخاص على متناسب غير سلبي تأثير لها األحداث هذه فمثل. األوبئة وتفشي الغذاء، سالمة

 عدم مخاطر من وتزيد الصمود على القدرة وتضعف االقتصادي النمو تضعف إنها كما. ضعفا  

 .السياسي االستقرار
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 وىالمست على الطبيعية الكوارث حاالت في للطوارئ واالستجابةليس التأهب  الحالي، الوقت في  .22

 كافية يرغتكون و الكارثة، وقوع بعد الدولية المساعدة تأمين يتم عادة. العموم وجه على ينكافي الوطني

 في األموال تخصيص إعادة إلى الوطنية الحكومات تضطر جانبها، ومن. المناسب الوقت في تأتي وال

. لألزمات االستجابة إلى األساسية اإلنمائية المشاريع من متاحة، تكون عندما الوطنية، الميزانيات

 سيما ال - الناس من المزيد وهناك داع، أن يكون لذلك دون األرواح من العديد أزهقت لذلك، ونتيجة

 واألمراض التغذية وسوء المزمن الجوع وطأة تحت يرزحون الذين - ضعفا األكثر والفئات الشباب

 .والعوز

 طنيةو استجابة بآليات المرتبطة المناسبة الطوارئ وخطط المبكر اإلنذار نظمةأل الطوارئ أموال توفر  .29

. القصير لمدىا على الطبيعية للكوارث وكفاءة فعالية أكثر استجابة لتقديم الحلول أفضل ،موثوق فيها

 نم والحد وأمنها، األغذية سالمة زيادة في األجل طويلةال االستثمارات تسهيل يمكن لهذه األدوات كما

 اقتصادا األكثر هي المخاطر إدارة فإن ا،لذ. المناخ مع التكيف على القدرة وتعزيز الكوارث مخاطر

 ش.العي سبل وتحسين األرواح من المزيد انقاذ إلى تؤدي فإنها ، ذلك إلى باإلضافة. كفاءة واألكثر

 ميعتج آلية إنشاء جدوى استكشاف إلى المفوضية األفريقي االتحاد مالية وزراء دعا ،8111 عام في  .91

. ذائيالغ األمن أجل من ألفريقيا تابع الكوارث مخاطر لمواجهة أفريقي تجمع وإنشاء قارية مالية مخاطر

 مؤتمر الصادر عن [Assembly/AU/Dec.417(XIX)] قررالمب عمال  و ، 8118 نوفمبر وفي

 كوكالة المخاطراالفريقية لمواجهة  قدرةال تأسيس تم ،8118 يوليو في  ديسمبر 18 في االتحاد

 طتخطي تعزيزى لع قدراتها تحسين على األعضاء الدول لمساعدة األفريقي باالتحاد متخصصة

 لسكانل الغذائي األمن ضمان وبالتالي لها، واالستجابة والتأهب الطبيعية والكوارث المناخية األحداث

 .المستضعفين

 حديدوبالت) الحديثة المالية اآلليات ودعم للطوارئ التخطيطب والتأهب المبكر اإلنذار ربط خالل من  .91

 اتاستجاب توفير من األعضاء الدول تمكين على المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة تعمل ،(التأمين

 الشفافية،و بالموضوعية وتتسم التكلفة حيث من وفعالية موضوعية أكثر بطريقة للكوارث مستهدفة

 1 أن وه المنطقي فاألساس. العيش سبل فقدان من والحد الحكومات على المالي العبء تقليل وبالتالي
 ربيق ما وفري المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة خالل من المبكر التدخل على تنفق أمريكي دوالر

 .األزمة تفاقم بعد تنفق أمريكي دوالر 4.5 من

 المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة اتفاقية على 1موقعة اوعض لةدو( 33) نثوالثو ثالث هناك ،اليا ح  .98

 عةبلتاا المالية الشراكة وهي المخاطر، لمواجهة األفريقية بالقدرة الخاصة المحدودة التأمين وشركة

 .المشاركة للبلدان التأمين لتوفير 8114 عام في تأسست قدو. المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة لوكالة

 الدول) عضائهاتابعة أل متبادل تأمين شركة المخاطر لمواجهة المحدودة األفريقية القدرة شركة وتعتبر

 هاوغير الطقس مخاطر من مجموعة في االكتتاب خالل من المتخذة المخاطر إلدارة طاقساال تدفع التي

 تجميع خالل من أنه على الواقع أرض على الفعلية والعمليات الدراسات دلت وقد. الكوارث من

 .التأمين تكلفة من كبير حد إلى تقلل أن األفريقية للبلدان يمكن معا، المخاطر

 خاطرم لتغطية لتأمينا أقساط ودفعت 2بلدان( 2) ثمانية فيها شاركت التأمين، مجموعة إنشاء منذ  .93

 التزامها األفريقية الحكومات وأظهرت. المخاطر لمواجهة المحدودة األفريقية القدرة خالل من الجفاف

 رأكث المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة وجمعت المالية القيود من الرغم على األقساط سداد خالل من

                                                           
 ، جابون ، جامبيا ، جيبوتي ، ديفوار كوت ، القمر جزر ، الكونغو جمهورية ، تشاد ، الوسطى أفريقيا جمهورية ، بوروندي ، فاسو بوركينا ، بنين 1 

 العربية وريةوالجمه ورواندا ونيجيريا والنيجر وموزمبيق موريتانيا ، ماالوي ، مالي ، مدغشقر ، ليبيا ، ليبيريا ، كينيا ، بيساو غينيا ، غينيا ، غانا
 وزيمبابوي وزامبيا وتوغو والسودان وسيراليون والسنغال وبرينسيبي تومي وساو الديمقراطية الصحراوية

 وكينيا ومالوي وغامبيا فاسو وبوركينا ومالي وموريتانيا والنيجر لسنغال 2 
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 الحكومات من مباشرة ٪ 95 منها األولى، األربع السنوات في األقساط من دوالر مليون 54 من

 .المشاركة

 30 من أكثر إلى تصل مدفوعات المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة شركة قدمت الفترة، نفس خالل  .94

 وكانت. الجفاف أحداث بسبب سياساتها تأثرت أعضاء 3دول( 4) أربع إلى أمريكي دوالر مليون

 والنيجر موريتانيا هي 8114 عام في الساحل منطقة في الجفاف حادثةب والمتضررة المتلقية الحكومات

 الموارد هذه ساعدت وقد. 8112 عام أوائل في وموريتانيا ، 8110 عام أوائل في ومالوي والسنغال،

 النقدية التحويالت زيادة خالل من الماشية من رأس مليون 1 من أكثرو شخص مليون 8.1 مباشرة

 جهودو المدفوعات هذه تعبئة األحيان، معظم في تم وقد. المدعومة الماشية تغذية وبرامج الغذاء وتوزيع

 االستجابة ودجه في كبيرا تحسنا يمثل مما الدولية، اإلنسانية النداءات توجيه قبل لها المماثلة االستجابة

 .الوطنية

 عن األعضاء الدول تعويض في المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة آللية مباشرة فائدة أكبر تتمثل  .95

 ةاألفريقي القدرة من التأمين عرض يقتصر ال ذلك، ومع. الطبيعية الكوارث عن الناجمة الخسائر

 جمنت بتطوير حاليا   المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة وتقوم الطقس؛ أحداث على المخاطر لمواجهة

 .بئة وتفشيهااألو مخاطر من يزيد والذي به التنبؤ يمكن ال الذي التمويل من للتخفيف األوبئة تفشي ضد

ا المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة تسعى  .90 ا تصبح أن إلى أيض   الذي كارالبتوا والتطوير للبحث مركز 

 القارة داخل الفكري المال رأس على ويحافظ ويطور المهارة، عاليةال العاملة القوى ويدرب يجتذب

. القارة إلى رمباشال تدفقالو والتطوير البحث على الكبير المال رأس تدفق خاللها من يمكن بوابة ويوفر

 األفريقية رةالقد تقدم ولدة،الم باألرباح مقدم الخدمة حتفظي حيث التقليدية، التأمين آللية خالفا   وأخيرا ،

 قدع فيها تدخل مرة كل في الشركة في األسهم لشراء األعضاء للدول فريدة فرصة المخاطر لمواجهة

 بينما الكوارث مخاطر من الحماية من باالستفادة األفريقية للحكومات الفريد البناء هذا ويسمح. تأمين

 .األفريقية المخاطر لتمويل آلية إنشاء في نفسه الوقت في تستثمر

مجموعة شركة  في األعضاء التي تسعى إلى المشاركة دوللا مالحظة أنبال لجديرك، من االلذ عم  .97

 السنوات في المميزة والمألا صعوبات في تعبئة جھوات المخاطر لمواجهة المحدودة األفريقية القدرة

 عضب في تواجه حيث أولوياتها في التأمين أقساط الحكومات تضع ال ما وغالبا. المشاركة نم لیوألا

 القدرة کةرش بقيمة تأمين رافتالعا نم مغرلا علی ك،لذلنتيجة و. أخرى مالية أولويات الحاالت

 .أقساطها فعد علی درةقا غيرالحكومات  غالبا ما تكون المخاطر، لمواجهة األفريقية

 الدولية إلنسانيةا الفاعلة الجهات على الحكومات تعتمد الطبيعية، للكوارث التقليدية االستجابة سياق في  .92

 لمباشرةا التكلفة إهمال يتم ما غالبا   لذلك، ونتيجة. المحتاجين إلى المساعدة تقديم و المالية الناحية من

 لوطنية،ا الميزانيات معظم في الوطنية التنمية على وتأثيرها الطبيعية بالكوارث المرتبطة للمخاطر

 .الكوارث هذه ضد المرونة وتعزيز المخاطر إدارة مخصصات تعتمد ال غالبا   أنها حيث

 بالغم تلقت قد تكون ال عندما قساطاأل دفعفي  الحكومات بعض جانب من بالفتور شعور أيضا هناك  .99

 ةنتيج - ةنيوطلا تايولوألا أو دةايلقا في ولتحلا رثؤي دق ل،مثالبو. مدفوعة مساعدات شكل في

 نم لقلي مما وارث،لکا طرامخ دارةإل ةنيوطلا تامزاتاللا علی - ةنيدملا تابطراضالا أو تابانتخلال

 عن القضية هذه وتتحدث. المخاطر لمواجهة األفريقية لقدرةل نميأتلا ليوتم ةيلآ في راكشتاالب ماتمهالا

 مرتبطال المالي واالنضباط أفريقيا في الكوارث مخاطر إدارة ثقافة تعزيز في االستمرار إلى الحاجة

 .بها

 يمكن فرصة تمثل المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة فإن التحديات، هذه من الرغم على  .111

 لمجلسا الصادر عن المقرر مع وتماشيا  . المميّز األفريقي الحل هذا نجاح لضمان منها االستفادة لالتحاد

 إلى األعضاء الدول أدعو ،EX.CL/Dec.997(XXXII) 8112 يناير في العادية دورته في التنفيذي

                                                           
  ومالوي وموريتانيا والنيجر السنغال 3
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 حأل رهاباعتبا المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة إنشاء إلى أدت التي األصلية بالرؤية التزامها تجديد

 اھوعأدو. لها واالستجابة الطبيعية الكوارث تمويل تحسين على األعضاء الدول لمساعدة مهيأ فريقيا  أ
 ذهھ دئواف نم لةملکاا دةفاستالوا األفريقية القدرة طرامخ عةومجم في ةطنش کةرامش علی ولحصلل
 قوىأ دعم لتوليد المخاطر لمواجهة األفريقية القدرة معاهدة على بالتصديق اإلسراع على وأحثها. ةيآللا

 .الهامة المؤسسة لهذه

 : مكافحة الفساد1122 سنةشعار  تنفيذ .زاي 

إن الممارسات الفاسدة هي الجذور وراء عدم المساواة االجتماعية وتظل عقبة خطيرة أمام  .030

كثيف من الحتمي ت وبالتالي،السلم واألمن والحكم الديمقراطي والتحول االجتماعي االقتصادي. تحقيق 

 وال سيما الفئات المستضعفة منها.  شعوبنا،جهودنا لمكافحة هذه اآلفة التي تؤثر على حق ورفاهية 

 لدانللب" األول العدو" بأنه الفساد أفريقيا في حول الفقر 9302 لعام الدولي البنك تقرير وصف .039

 يموالتعل الطرق مثل العامة، والخدمات السلع على الضغط زيادة إلى يؤدي يُسرق دوالر كل: "النامية

 العالمي ىالمستو على البلد التنافسية اإلضرار بقدرة السياسية ضعف المؤسسات ؛ الصحية والرعاية

 والتي ، القارة ارجخ المشروعة غير المالية التدفقات بسبب للفساد السلبي التأثير يتفاقم ، إفريقيا في". 

 .سنويا   يكيأمر دوالر مليار 33 بحوالي تقدر

هو عام أفريقيا لمكافحة  9302وإقرارا  بهذه العقبات الجسيمة، أعلن مؤتمر االتحاد أن عام  .030

هذه الرسالة لا الفساد وإرساء مسار مستدام لتحولها. وأرحب باالستجابة اإليجابية الشاملة لمواطني أفريق

 لة،الصشرع االتحاد، من خالل الكيانات ذات  جانبه،وعلى التزامهم بالمشاركة في تلك المعركة. ومن 

 في العديد من األنشطة بشأن هذا الشعار.

حول العالقة بين الفساد  9302عقد مجلس السلم واألمن جلسة مفتوحة في شهر أبريل  .034

. وأبرز النقاش، من بين جملة أمور أخرى، الحاجة إلى مكافحة الفساد في مجال االنتخابات والنزاعات

ومن خالل مجلس مكافحة الفساد لالتحاد  المفوضية،لدفاع. كما طلب مجلس السلم واألمن من واألمن وا

 هذه القضايا. عنبإعداد تقرير مشترك  الصلة،األفريقي وإداراته ذات 

 00 التي اعتمدت في ومكافحته،جدر اإلشارة إلى أن اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ت  .033

دولة عضو. أهنئ  02.  وصدقت عليها حتى األن 9332فاذ في أغسطس ، دخلت حيز الن9330يوليو 

 عليه،أن تصدق  على الدول األعضاء التي صدقت على هذا الصك وأحث الدول التي لم تفعل ذلك بعد،

 لكي تبرهن على التزامها بمكافحة آفة الفساد في أفريقيا.

د الرامية إلى استعراض حالة أود أن أرحب بمبادرة مجلس االتحاد األفريقي لمكافحة الفسا .032

كل دقيق ط الضوء بشيسلتتنفيذ تلك االتفاقية، وكذلك مراجعة استبيان الدول األعضاء. وسيضمن هذا 

 مثل الحاالت الناجمة عن التدفقات المالية غير المشروعة. للفساد،جديدة الارسات الممبيانات والعلى 

االتفاق على موقف أفريقي موحد  فيكما شرع مجلس االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد  .033

السترداد األرصدة كأداة لمساعدة الدول األعضاء على تحديد األصول المسروقة وتقديرها كميا 

وإعادتها. وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط 

قد أعادت  أبابا،في أديس  9302أبريل  03إلى  09االقتصادي والتكامل، التي عقدت في الفترة من 

التأكيد على ضرورة قيام الدول األعضاء بتسريع تنفيذ توصيات الفريق الرفيع المستوى المعني 

 بالتدفقات المالية غير المشروعة.

حقوق حول خبراء لل ةلجنة األفريقيالمع  شتراكباال 9302قام المجلس االستشاري منذ يناير  .032

دراسة حول تأثير الفساد على األطفال وكيفية معالجته. كما تم االنتهاء من  الطفل ورفاهيته بوضع

فبراير  03في  االستشاري األفريقي االتحاد مجلسشراكة مع االتحاد األفريقي لكرة القدم من خالل 
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رسالة االتحاد األفريقي الخاصة بمكافحة الفساد إلى الشعوب األفريقية ووضع  لنشر ،9302

 فساد.بما في ذلك تعيين سفراء كرة القدم لمكافحة ال والترويج،استراتيجيات مشتركة للتأييد والمناصرة 

كما وافقت المفوضية ، من خالل مجلس مكافحة الفساد ، مع جماعة شرق أفريقيا على تقديم  .032

لفني إلى الجمعية التشريعية لشرق أفريقيا  من أجل وضع قانون لجماعة شرق أفريقيا حول الدعم ا

مكافحة الفساد واإلبالغ عن المخالفات. وجاء االتفاق في أعقاب مشاركة مشتركة بين مجلس مكافحة 

فحة الفساد. االجمعية التشريعية لشرق أفريقيا للشؤون اإلقليمية بشأن السنة األفريقية لمك  الفساد ولجنة

وتعمل الجمعية التشريعية لشرق أفريقيا على مشروع الصكوك وسوف تستفيد من الدروس المقارنة 

 تجارب األقاليم األخرى. فيالتي  سيستقيها مجلس االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد 

مبر يسد -وتخطط المفوضية للقيام بمزيد من األنشطة في النصف الثاني من هذا العام )يوليو  .003

( ، إلعطاء رؤية أوضح والقيام بأنشطة الستئصال الفساد من أفريقيا. وتحت رعاية وتوجيه 9302

الرئيس محمد بوخاري رئيس نيجيريا ، رائد موضوع العام ، سيتم نقل رسالة مكافحة الفساد إلى 

في  9302يوليو  00إلى  2الشباب األفريقي ، من خالل مؤتمر الشباب المقرر عقده في الفترة من 

 أبوجا بنيجيريا.

 مناصرالدعوة التي وجهها الرئيس محمدو بوخاري ، أسلط الضوء على ، أود أن  وفي الختام .000

، والتي أطلقها في شهر يناير الماضي. ودعا الرئيس بوخاري الجميع إلى العمل  9302موضوع عام 

عالم رئيسية يتعين معا من أجل دحر هذا الشر. وحدد على وجه الخصوص ثالث قضايا رئيسية كم

( تنظيم مؤتمرات أفريقية للشباب لمكافحة الفساد من أجل توعية 0وهي: ) 9302تحقيقها خالل عام 

( حشد جميع الدول األعضاء لتنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي 9شبابنا وإشراكهم  في مكافحة الفساد ؛ )

بر أفريقيا ، من خالل تبادل المعلومات وتقاسم ( تعزيز نظام العدالة الجنائية ع0لمنع ومكافحة الفساد ؛ )

 أفضل الممارسات في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتجديد التزام المفوضية بمواصلة العمل مع الدول األعضاء  .009

صدد لللتصدي بشكل أكثر فعالية آلفة الفساد. وأتطلع لإلصرارالمتجدد من جانب تلك الدول. وفي هذا ا

 EX.CL/Dec.951 (XXX)، أود أن أذكر الدول األعضاء بأن المجلس التنفيذي ، بموجب مقرره 

يوليو من كل عام باعتباره يوما لمكافحة الفساد  00، أوصى مؤتمر االتحاد بإعالن  9303في يناير 

هذه  لقضاء علىا من أجلفي أفريقيا. ويحدوني وطيد األمل في أن يتم االستفادة من هذا اليوم الفريد 

 األفريقية. القارة مناآلفة 

 1111البنادق بحلول  إسكات صوت .حاء

 لتأسيس منظمةبمرور خمسين عاما على اإلعالن الرسمي  وخالل االحتفالمنذ خمس سنوات  .000

رؤساء الدول والحكومات هدفهم المتمثل في تحقيق أفريقيا  األفريقي، أعلنالوحدة األفريقية / االتحاد 

خالية من النزاعات وجعل السالم حقيقة لكل شعوب القارة األفريقية. وتعهدوا بعدم توريث الجيل القادم 

. وقد تم التأكيد على 9393من األفريقيين عبء النزاعات وتعهدوا بإنهاء جميع الحروب بحلول عام 

، والتي تشدد على ضرورة إنهاء كل لتنفيذها خطة العشرية األولىالو 9320 ندةأج االلتزام فيهذا 

 .9393الحروب، والعنف القائم على النوع االجتماعي والنزاعات المسلحة بحلول عام 

وخالل الخلوة التي  الرسمي للذكرى الخمسين.تم اتخاذ العديد من األنشطة لتنفيذ اإلعالن  .004

، تبنى مجلس السلم واألمن خارطة طريق رئيسية )خارطة طريق 9302عقدت في لوساكا في نوفمبر 

لوساكا الرئيسية( حول "الخطوات العملية من أجل إسكات صوت البنادق في أفريقيا بحلول عام 

خالل دورته العادية الثامنة والعشرين في أديس أبابا  االتحاد األفريقي،، اعتمد مؤتمر بعد ذلك". 9393

خطوات لرطة طريق مجلس السلم واألمن باعتبارها "خارطة الطريق الرئيسية ل، خا 9303في يناير 

". ومنذ ذلك الحين ، بحث مؤتمر االتحاد تقريرين 9393عملية إلسكات صوت البنادق بحلول عام ال
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والدورة  9303يوليو  في المنعقدة 92ـحالة تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية في الدورة العادية ال عن

 . 9302يناير  المنعقدة في 03ـالعادية ال

، أعلن مؤتمر االتحاد ، في  9303يوليو  في المنعقدةوخالل الدورة العادية التاسعة والعشرين  .003

 9393وحتى  9303، بأن شهر سبتمبر من كل عام ، بدءا من  AU / Dec.645 (XXIX)/  مقرره

ماشى لوكة بشكل غير قانوني ، بما يت، هو"شهر العفو األفريقي" بالنسبة لالستسالم وجمع األسلحة المم

، "شهر  9303، أطلق مجلس السلم واالمن، في سبتمبر عليهمع أفضل الممارسات األفريقية والدولية. و

 العفو األفريقي" لالستسالم وجمع األسلحة المملوكة بشكل غير قانوني.

ابق ، السفير ، قمت بتعيين وزير الشؤون الخارجية الجزائري الس 9303وفي أكتوبر عام  .002

أعلى إلسكات صوت البنادق في أفريقيا. ولقد تفاعلت أيضا مع العديد من ممثال ان العمامرة، طرم

 أصحاب المصلحة الذين يعملون في مجال السلم واألمن في أفريقيا كجزء من والياتهم.

به  لقيامب امما يجالرئيسي من هذه التفاعالت هو أن االتحاد ما زال أمامه الكثير  إن االستنتاج .003

إلحداث تأثير ملموس في إسكات صوت البنادق ،على الرغم من التقدم المحرز خالل السنوات الماضية. 

وال تزال النزاعات واألزمات المسلحة مستمرة في أجزاء من القارة ، فقد ظلت بعض عمليات السالم 

رجت خ التيبلدان فإن ال معطلة لعقود، كما تظهر تهديدات جديدة في بلدان أخرى. وفي نفس الوقت،

 عرفت انتكاسات أخرى من النزاع العنيف . -بأمل كبير- من تلك النزاعات

تقوم خارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي على مبدأ أنه يتعين على أفريقيا أن تقود وأن  .002

ي للمساعدة ف تم وضع العديد من اآلليات وعليه،تتملك الجهود الرامية إلى إنهاء النزاعات العنيفة. 

 يئةهالتصدي للصراعات. وباإلضافة إلى المبعوثين الخاصين أو الممثلين الخاصيين الحاليين، هناك 

بالشبكة األفريقية  9303بشبكة حكماء البلدان األفريقية ومنذ عام  9300استكمل منذ عام  تيالحكماء ال

 للوسطاء  من النساء.

رؤساء دول أو حكومات  أيضا تحاد والتي يديرهاالتي يقوم بها اال اتعملية حل النزاعإن  .002

سابقون يعملون كممثلين رفيعي المستوى في االتحاد األفريقي في بلدان  أو مناطق تعاني من صراعات 

بعينها . وتجدر اإلشارة هنا إلى اللجنة المتخصصة الرفيعة المستوى المعنية بجنوب السودان لالتحاد 

قيا ، كرئيس والجزائر وتشاد ونيجيريا ورواندا، باإلضافة إلى فريق األفريقي، والتي تضم جنوب أفري

 ن من الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ثابو مبيكيالتنفيذ الرفيع المستوى لالتحاد األفريقي، المكوّ 

والجنرال عبد السالم أبو بكر من نيجيريا ، والمكلف بالتعامل مع العالقات بين السودان وجنوب 

ة الحوار السياسي في السودان. وتجدر اإلشارة أيضا  إلى وفد االتحاد األفريقي الرفيع السودان ومواكب

من رؤساء دول وحكومات أثيوبيا ، والمكنون  ،9302المستوى الذي زار بوروندي في فبراير 

قامت المفوضية ، عند  ذلك،والجابون ، وموريتانيا ، والسنغال ، وجنوب أفريقيا. باإلضافة إلى 

اء ، بتكوين فرق اتصال دولية ، تحت قيادتها ، لتنسيق ومواءمة االستجابات الدولية لحاالت االقتض

 في بعض الحاالت، عن نتائج إيجابية. اآلليات،عدم االستقرار السياسي. وقد أسفرت هذه 

ستسعى المفوضية إلى تزويدها بدعم أكثر فعالية. كما  اآلليات،من أجل تحسين كفاءة هذه  .093

صة لرؤساء دول أو رؤساء دول سابقين لضمان تاالقتضاء ، النظر في إنشاء لجان مخ يقترح، عند

، بهدف حشد موارد سياسية معززة من المحددة / األزمات  النزاعاتزيادة التركيز على بعض حاالت 

 أجل إيجاد حلول لها.

التركيز   نجددوفي الوقت الذي نسعى فيه إلى إيجاد حلول لألزمات القائمة ، فمن المهم أن  .090

على مسألة الوقاية. ويتمتع االتحاد األفريقي بإطار عمل معياري غني في هذا الصدد. وتواجه التحديات 

اعات كاملة زنالتي تهدف إلى نزع فتيل األزمات المحتملة وتجنب تصعيدها إلى  المباشرة،التشغيلية أو 

ح بالتدخل في الوقت المناسب مدعين ، تحديات هائلة ، ليس أقلها عزوف الدول األعضاء عن السما

بالحاالت التي كان يمكن احتواؤها من خالل التدخالت  األمرينتهي  لذلك،احترام مبدأ السيادة. ونتيجة 
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مع ما يصاحبها من عواقب بعيدة المدى  عنيفة، نزاعاتفي الوقت المناسب إلى التدهور وتتحول إلى 

 .بالنسبة للبلدان المعنية والدول المجاورة

وتشير خارطة الطريق الرئيسية ألفريقيا إلى: "إن معظم األزمات والنزاعات العنيفة في أفريقيا  .099

إلنسان وانتهاك حقوق ا بها،ترجع إلى الفقر، أو الصعوبات االقتصادية، أو انتهاك الدساتير أو التالعب 

رة ني في أفريقيا ، وعودة دو، واالستبعاد ، وعدم المساواة ، والتهميش وسوء اإلدارة للتنوع العرقي الغ

 والتدخل الخارجي في الشؤون األفريقية. النزاعاتالعنف في بعض ظروف ما بعد 

الديمقراطية واالنتخابات والحكم إلى مساعدة الدول األعضاء على  حول 9333 يهدف ميثاق .090

النفاذ في عام  دخل الميثاق حيز  تصديقا 03وبعد استالم  مواجهة تحديات الحكومة المتعددة األوجه .

في ؛  ا من بين خمس وخمسين( دولة عضو42)وقع على الميثاق ستة وأربعون. وحتى اآلن ،9309

ى وحت ( فقط. فيما لم تصدق أو توقع ستة بلدان على الميثاق00واحد وثالثون بلدا ) حين صدق عليه

 الدول األعضاء الذينأحث جميع  .اآلن دولة عضو واحدة فقط هي التوجو قدمت تقرير تنفيذ الميثاق 

ن إجراء انتخابات إ لم يفعلوا بعد إلى توقيع والتصديق وتعميم وتنفيذ الميثاق وتقديم تقرير حول العملية.

 التشاركيب ، هو أمر حاسم في تعزيز الحكم وتعكس إرادة الشعوسلمية وذات مصداقية  ديمقراطية

 في العموم، تم القيام بـخمس .رار السياسيلالستق القيادة ، مما يمثل شرطا  أساسيا   وتضمن شرعية

 والسالم قراطيةالديم ترسيخ على القدرة لديها عشرة عملية انتخابية خالل السنة في أفريقيا. فاالنتخابات

 هي ةالجماعي مهمتنا. الديمقراطية وتقوض نزاع عنيف بها إلى تؤدي أن يمكن التي الطريقة بنفس ،

اد . وتركز خارطة طريق االتحمسئولية وليست والسلم للديمقراطية مكسبا االنتخابات جعل من التأكد

اللجوء إلى  ، بما في ذلك ودعم حكم القانون الدستورية ترسيخ ثقافةاألفريقي الرئيسية على الحاجة إلى 

الستفادة من اإلرادة الجماعية للشعب في لعندما تقتضي الظروف لذلك  -االستفتاءات واستخدامها 

الدستورية الوطنية المتطورة. وهذا أمر حاسم لالنتقال السياسي للسلطة بطريقة سلمية  وقابلة البنية 

 للتنبوء بها. ويتعين على الحكومات ، كقاعدة عامة ، أن تحترم وتتصرف وفقا  للصكوك القانونية القائمة. 

ها القارة كان سبب في النزاعات من العديد. اإلنسان حقوق ثقافة ترسيخ أيضا   الضروري ومن .094

 تهاكاتان إلى العنيفة النزاعات جميع تؤدي ما غالبا   ، وبالعكس. اإلنسان حقوق انتهاكات الرئيسي هو

. العنيف عللصرا نتيجة أو سبب ا تكون أن إلى اإلنسان حقوق انتهاكات تميل ، لذا. اإلنسان لحقوق جسيمة

 اإلنسان حقوق تعزيز على الضوء تسليط علينا نيتعي ، البنادق إسكات إلى الرامية جهودنا وهكذا، في

 بطمرت العنيفة النزاعات في اإلنسان حقوق جوانب مع التعامل أن كما. واحترامها وحمايتها والشعوب

 لقسريا النزوح النزاعات إلى تؤدي. قارتنا على األزمات لهذه اإلنسانية العواقب بمعالجة وثيقا ارتباطا

واعترافا منها باآلثار العنيفة  .داخليا ونازحين لجوء ، طالبي الجئين شكل في لشعوبنا الجماعي

ا 9302 عام اإلفريقي لالتحاد صنع السياسة أجهزة أعلنت للنزاعات،  والنازحين والعائدين لالجئين عام 

 يصادف 9302 عام أن حيث مهم القرار هذا. إفريقيا في القسري للتهجير دائمة حلول نحو: داخلي ا

 الخاصة الجوانب تحكم التي 0222 لعام األفريقية الوحدة منظمة اتفاقية العتماد الخمسين الذكرى

 العتماد العاشرة الذكرى أيضا 9302 عام يوافق ، ذلك على وعالوة. أفريقيا في الالجئين بمشكالت

 .أفريقيا في داخليا النازحين ومساعدة عاما لحماية 9332 لعام األفريقي االتحاد اتفاقية

 عاما  لمكافحة 9302عام  بإعالن موضوعمؤتمر االتحاد قرار ويسعدني أن أشير إلى أن  .093

ا اإلعالن هذ أفريقيا"،  لتحويل مستدام مسار: الفساد ضد المعركة االنتصار في"تحت عنوان "الفساد 

ن م تعيين الرئيس محمدو بوخاريل أنا مسروربجهود االتحاد لمكافحة هذا البالء ،  سيرقى بالتأكيد

ي كانت هذه خطوة كبيرة ف من أجل التعجيل في معركتنا ضد الفسادلموضوع العام.  مناصرانيجيريا 

ة صكوك مكافح لتعميماالتجاه الصحيح، ولكن من الضروري أن تتخذ الدول األعضاء إجراءات عاجلة 

كات  ية إلى إستحاد اإلفريقي والتصديق عليها ، كوسيلة لتعزيز الجهود الراملالالفساد ذات الصلة 

 في القارة. وتعزيز االستقرار  صوت البنادق 
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تبرز النقاط الواردة أعاله أهمية الوقاية من النزاعات الهيكلية. وللتصدي لهذا التحدي ، تعمل  .092

إطار عمل لمعالجة األسباب الجذرية للصراع  لوضعالمفوضية مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

. وفي هذا الصدد، تعتبر التقييمات القطرية الهيكلية الخاصة بالهشاشة وتنسيق ومواءمة تدخالتها

والمرونة وغيرها من االستراتيجيات القطرية الهيكلية لتخفيف الهشاشة أدوات قوية في تعزيز قدرة 

. وتعد غانا أول دولة عضو تمر بعملية التقييم اتاعلنزالحكومة على التصدي إلى األسباب الجذرية ل

 االقتصادية لدول غرب أفريقيا. والمجموعةالطوعي بدعم من المفوضية 

إسكات صوت البنادق بحلول عام حول ال يزال التمويل يمثل تحدي ا كبيرا  أمام  تنفيذ اإلعالن  .093

يقي الرئيسية محددة بآجال زمنية . إن العديد من األنشطة الواردة في خارطة طريق االتحاد األفر9393

صارمة،  وتتطلب موارد كبيرة لتحقيق األهداف بحلول اآلجال الزمنية. وعلى سبيل المثال ، يتطلب 

شهر ب بشأنقرر مالذين يسلمون أسلحتهم  طواعية وإعادة إدماجهم بموجب ال قدامىتسريح المقاتلين ال

ها فة إلى ذلك ، تحتاج المفوضية إلى تمويل أنشطة ممثلياالتحاد األفريقي للعفو، التمويل ذا الصلة. إضا

الساميين، ومبعوثيها الخاصين ، وهيكل الوساطة بكامله في تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية الخاصة 

التحاد األفريقي ، فضال  عن جزء كبير من عمليات دعم السالم التي تقودها أفريقيا. ولقد استجابت ل

بي لبناء صندوق السالم ، وأتوقع أن يستمر هذا االتجاه في تلبية االحتياجات الدول األعضاء بشكل إيجا

 الحالية والمستقبلية.

في يتمثل  9393إن العامل األساسي وراء الجهود المبذولة إلسكات صوت البنادق بحلول عام  .092

ا من ا التنسيق ي لهيكل األمنمع اآلليات اإلقليمية لمنع النزاعات وإدارتها وحلها ، والتي تشكل جزء 

 نعيتحمل االتحاد المسؤولية األساسية  واألمن،. وتماشيا  مع بروتوكول مجلس السلم لالتحاد العام

ت اإلقليمية بين االتحاد واآلليا شروط التفاعلتعزيز السلم واألمن واالستقرار في أفريقيا. وقد تم تحديد 

العمل  أن إطار. بالرغم من 9332في يناير في مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال السلم واألمن 

تمثل تحديا كبيرا . وال يزال هناك مجال لمزيد من التقدم  التنفيذ مازالتفإن عملية  واضح،المعياري 

ا في هذه  ي ذلك بما ف المسألة،لضمان التنسيق الوثيق والمواءمة بين الجهود. وإنني أعتزم المضي قدم 

 التنفيذيين لآلليات اإلقليمية. المدراء  نبيمن خالل عقد اجتماعات دورية 

ويلزم بذل المزيد من الجهود لضمان مشاركة المواطنين األفريقيين بطريقة مالئمة في كافة  .092

. وال يزال هناك انفصال 9393المؤسسات واآلليات الرامية إلى إسكات صوت البنادق بحلول عام 

حكومي وتطلعات القاعدة الشعبية. وفي كثير من  كبير بين مبادرات االتحاد المتخذة على أعلى مستوى

على غير علم بالقرارات المتخذة من قبل  االتحاد أو على غير قناعة  مواطنو أفريقيااألحيان ، يكون 

تمع المدني المج، ينبغي أن يسعى االتحاد إلى إبراز دور ابأن تلك القرارات ستمثل فارقا  في حياتهم. ولذ

دة وتسهيل زيا وحلها،ر الحكومية الفاعلة في مجال منع النزاعات والوساطة العناصر األفريقية غيو

 تآزر الجهود.

المزيد من الفرص للتفاعل مع المجتمع المدني األفريقي باألشكال الموجودة بالفعل.  إتاحةيجب  .003

، يتسم بالشمولية والوضوح ويجمع  9302في عام  واألمن،تنظيم منتدى للسلم  تعتزم المفوضية ولذلك،

بين المفوضية وهيئات االتحاد األفريقي ذات الصلة والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول 

األعضاء والمنظمات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني في القارة وفي المهجر. وسيكون الهدف هو 

يا خالية الهدف المتمثل في جعل أفريق كأفريقيين لتحقيقا تبادل وجهات النظر حول كيفية تعبئة جهودن

 من النزاعات.

من الجهود إليجاد حلول للمشاكل األفريقية. هذا هو  اكما يتطلب إسكات صوت البنادق مزيد .000

أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى لمواجهة التحديات المتعددة التي تتعرض لها القارة. ومنذ إنشاء 

جوانب وعدم متعددة الالبالمشاكل األفريقية ا أفريقيقادة فريقية / االتحاد األفريقي ، أقر منظمة الوحدة األ

ة صخت، أنشأوا عدة لجان وأجهزة وكيانات م وبالتاليفعالية الحلول الجاهزة في السياق األفريقي. 

التحاد عتمد قادة المواجهة التحديات األفريقية ، واضعين في االعتبار الواقع التي تمر به القارة. كما ا
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األفريقي العديد من القرارات والصكوك لتوفير حلول محلية للتحديات المختلفة التي تواجه القارة. 

وبالتالي ، فإن تنفيذ قرارات االتحاد األفريقي هو أفضل طريقة إلعطاء تأثير أكبر لمبدأ إيجاد حلول 

 أفريقية للمشاكل األفريقية.

 يامناقكل األفريقية إلى إعادة التأكيد على ضرورة  أن اأفريقية للمشيهدف مفهوم إيجاد حلول  .009

ول الجهود المبذولة إليجاد حل قيامحلول للتحديات التي نواجهها. يتطلب منا أن نضمن  بإيجاد بأنفسنا

 تحليلنا وفهمنا للظروف والبيئة المحيطة بمجتمعاتنا.على لهذه التحديات 

أدلى به الدكتور سالم أحمد سالم ، األمين العام لمنظمة الوحدة  من المهم التذكير بالبيان الذي .000

األفريقية في ذلك الوقت ، خالل االجتماع الثاني لرؤساء أركان الدفاع في الدول األعضاء في منظمة 

: "لم يعد في وسع الدول األعضاء في منظمة الوحدة 0223الوحدة األفريقية في هراري ، في  أكتوبر 

تقف بمعزل عن اآلخرين ، وتتوقع من المجتمع الدولي أن يهتم بمشاكلها أكثر منها، أو في األفريقية أن 

في كثير من األحيان من صنعنا". إن الحقيقة البسيطة التي  هي إيجاد حلول لتلك المشاكل والتيبالواقع 

لتصرف الجهود ليجب علينا مواجهتها اليوم هي أن العالم ال يدين لنا بالعيش ويجب أن نبقى في طليعة 

 ”.النزاعات عن السيطرة  لمنع خروجوالعمل بسرعة، 

ال تعني الملكية األفريقية انفصال أفريقيا عن المجتمع الدولي أو رفضها لدعمه. إذ أنه لدى  .004

مهام منصبي ، قمت بالتوقيع مع األمين العام لألمم المتحدة "على إطار  عمل لتعزيز التعاون مباشرتي 

فريقي واألمم المتحدة في مجال السلم واألمن". وبوجه عام ، تتسق الملكية األفريقية مع بين االتحاد األ

الفصل الثامن لميثاق األمم المتحدة الخاص بتعريف تقسيم العمل وتقاسم المسؤوليات بين األمم المتحدة 

حول  لمتحدةلألمم اوالمنظمات اإلقليمية ، والذي تم إقراره من خالل قرارات مختلفة لمجلس األمن 

التعاون مع االتحاد األفريقي. تتطلب  المبادرات األفريقية الرامية إلى تعزيز السلم ، دعم المجتمع 

الدولي حتى تكون فعالة . وفيما يتعلق بالسلم واألمن ، ينبغي إظهار هذا الدعم بشكل ملموس من خالل 

التي يقودها االتحاد األفريقي والتي تتم تقديم مساهمات مقررة من األمم المتحدة إلى عمليات دعم السلم 

 بموافقة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.

مازال التحدي التي تواجه الدول األعضاء يتمثل في ترجمة  االلتزامات إلى أرض الواقع. ال  .231

شك في أن االتحاد يسير في الطريق الصحيح ، ولكن من الضروري بذل المزيد من الجهود من حيث 

المحلي وتعزيز عزمنا الجماعي على أخذ زمام المبادرة في التصدي للتحديات المعقدة التي  التمويل

تستنفد الموارد األفريقية التي نحن في أمس الحاجة إليها والتي تخنق إبداع الشباب. إن إسكات صوت 

ا بالثناء وهدف ا مرغوب ا فيه. وقد بُذلت بع 9393البنادق بحلول عام  ا جدير  ة ض الجهود الكبيريظل طموح 

 إلى واقع. في هذا الصدد ، لكن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لترجمة هذا الطموح

 التصديق على الصكوك القانونية لالتحاد األفريقي .طاء

معاهدة   30 ةالسياس صنع منذ تأسيس منظمة الوحدة األفريقية / االتحاد األفريقي ، تبنت أجهزة .002

، والنظام األساسي (9302) اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةوهي  –، بما في ذلك أحدثها 

لمعهد األفريقي ، و النظام األساسي ل(9302)  بريه حسينلضحايا جرائم  نمائتللصندوق اال

( ، 9302، وحقوق اإلقامة وحق التأسيس )قل األشخاصنول حرية ت، وبروتوك(9302للتحويالت )

ي أفريقيا ف والمتعلق بالمعوقينالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ب المرفقبروتوكول الو

 (.9302( ، والنظام األساسي لوكالة الفضاء األفريقية )9302)

تستند جميع معاهدات منظمة الوحدة األفريقية / االتحاد األفريقي إلى الترابط بين السلم  .003

ي. ويهدف هذا إلى خلق روح التآزر بين مختلف واالستقرار والتنمية والتكامل والتعاون اإلقليم

االختصاصات واألنشطة التي تضطلع بها مجموعة متنوعة من أجهزة االتحاد األفريقي، وبالتالي 

 األفريقي. التكاملالمساعدة على تعزيز 
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( ، اعتمدت منظمة الوحدة األفريقية ما 9339-0220خالل تسع وثالثين عاما من وجودها ) .002

منذ إنشائه ما مجموعه ( معاهدة. بالمقارنة ، اعتمد االتحاد األفريقي 94) ن وعشرومجموعه أربعة 

 .  ( معاهدة ، وهو إنجاز يمكن أن يعزى إلى واليته األوسع43ن )وسبعة وأربع

هناك  األفريقي،تحت إشراف منظمة الوحدة األفريقية / االتحاد  معاهدة معتمدة 30من بين  .002

ست التبقى من أما فيما يتعلق بما . المؤتمر من قبل  اعتمادها قانونا  دخل حيز التنفيذ بعد  (03)

 من بين . وااللتزام بهافهي معاهدات سليمة تتطلب موافقة الدول األعضاء  ( معاهدة   32)خمسين الو

ز التنفيذ ، ليصبح (  فقط حي09دخلت اثنتان والثالثون ) ( 32)  وخمسين  ستاالبالغ عددها  المعاهدات

عدد التصديقات المطلوبة  أو  ( التي لم تصدق عليها وتنتظر 94مجموع المعاهدات أربعة وعشرين )

اتفاقية  البلدان األفريقية المنشئة لبرنامج التعاون  تعتبر   االنضمام إليها من قبل الدول األعضاء  . 

تم اعتمادها منذ ثالثة وأربعين سنة الماضية،  وقد. لم تدخل حيز التنفيذ حتى اآلن  الفني أقدم معاهدة  

البروتوكول المتعلق ببنك االستثمار األفريقي والبروتوكول تشمل األخرى   و. 0233أي في سنة 

دستور  ي : قيد التنفيذ بصورة مؤقتة وهالمعاهدات التالية تعتبر المتعلق بإنشاء صندوق النقد األفريقي. 

طر دارة المخاإل ة األفريقيةقدرلل االتفاقية المنشئة مدني األفريقية ، للجنة الطيران ال 9332عام 

 .معهد التحويالت المالية األفريقيةل واالتفاقية المنشئة

 صنع معدل وسرعة تصديق الدول األعضاء على المعاهدات مصدر قلق كبير ألجهزةيمثل  .043

ن م وتم إحراز قدرلتشجيع الدول األعضاء على تحسين الوضع.  مقررات لقد اعتمدت عدةالسياسة. 

  الصدد. هذا في عمله ينبغي الذي الكثير هناك زال ما أنه إال التقدم،

( تصديقا  09عشر ) حيث تم اثني التصديق،شهدت السنوات السبع الماضية زيادة في معدل  .040

. على الرغم من 9303( في عام 43وأربعين ) 9302( في عام 40وأربعين ) وواحد،  9303في عام 

لى كمثال عوبطيئة.  دخول هذه المعاهدات حيز التنفيذ ما زالت معدل التصديق المتزايد ، فإن وتيرة 

 يدخل أي منها حيز التنفيذ حتى اآلن ، لم  9309من بين جميع المعاهدات التي اعتمدت من عام  ذلك،

حسن هذه لم تتو. المؤتمر من قبل  ها بعد اعتمادنفيذ النظم األساسية  التي دخلت حيز الت، باستثناء 

الدورة العادية    عن الصادر  EX.CL/Dec.459 (XIV)المقرر الوتيرة البطيئة على الرغم من 

البدء في عملية التصديق على المعاهدات خالل  للدول األعضاءمناشدته الذي يكرر  والرابعة عشرة   

 .اعام واحد. من اعتماده

تجدر اإلشارة إلى أن القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي هو معاهدة منظمة الوحدة األفريقية /  .049

يليها الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان و .الجميع حظيت بتصديقاالتحاد األفريقي الوحيدة التي 

 ( تصديقا. 34أربعة وخمسين ) الذي حصل على والشعوب،

المتعلقة بااللتزام السياسي والروتين  منها القضاياديق. هناك عدة أسباب لبطء وتيرة التص .040

 اريقيأف مواطنيعدم إشراك  قد يوضح المحدودة.  الفنيةاإلداري والتنسيق اإلداري الضعيف والقدرات 

 في تسجيل الوتيرة البطيئة .ومنظمات المجتمع المدني السبب 

لتصديق على معاهدات عدة أنشطة لمساعدة الدول األعضاء على ا المفوضية فيشرعت  .044

وطنية الالقطاعية دعم إنشاء اللجان من بينها  ، منظمة الوحدة األفريقية / االتحاد األفريقي وتنفيذها

. تم تفويض 9309في يوليو  الصادر  EX.CL/Dec.705 (XXI) تمشيا مع مقرر المجلس التنفيذي

اللجان القطاعية الوطنية بمساعدة اللجنة الوزارية لالتحاد األفريقي بشأن تحديات التصديق / االنضمام 

وتنفيذ معاهدات منظمة الوحدة األفريقية / االتحاد األفريقي في الدعوة إلى التصديق على المعاهدات / 

ات تشجيع الدول األعضاء على الشروع في عملية التصديق. االنضمام إليها وتنفيذها وتحديد استراتيجي

تعمل اللجان القطاعية الوطنية كمراكز تنسيق وطنية لنقل المعلومات ذات الصلة إلى اللجنة الوزارية و

وف تقدم اللجنة سجهود التي تبذلها الدول األعضاء فيما يتعلق بالتوقيع والتصديق / االنضمام والتنفيذ. لل

 في هذا الصدد  التحديات التي واجهتهاعن   اه كذلك  تقريرالوزارية هذ
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لمان البر سيما ال - األفريقي االتحاد أجهزة من وغيرها اإلقليمية االقتصادية تعمل المجموعات .043

 ي ، اللجنةوالثقاف واالجتماعي االقتصادي المجلس للقانون الدولي ، األفريقي االتحاد ولجنة األفريقي ،

 اللجنة األفريقية  للخبراء حول  حقوق الطفل  ورفاهيته ، بصورة  ، والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية

 وحدةال منظمة معاهدات إلى االنضمام/  على التصديق بعملية التعجيل ضرورة إلى الدعوة في نشطة  

 في السليم التآزر لضمان تنسيق آلية إنشاء المفوضية كذلك على تعملو. األفريقي االتحاد/  األفريقية

 .الحمالت هذه

 إن. اوتنفيذه المعاهدات على التصديق ومعدل التعجيل بوتيرة على األعضاء الدول أحث إنني .042

 ضرورية بشأن فنية مساعدة بأي األعضاء الدول تزويد لمواصلة االستعداد أهبة على المفوضية

 صلة.ذات  أخرى معلومات وأي التصديق عمليات

 األفريقية المرأة صندوق - األفريقيات القياديات النساء : شبكةطاء

 األعضاء الدول من الموارد لتعبئة األفريقية المرأة صندوق إنشاء 0272 المؤتمر في قرر .741

 دوالر مليون 0تعبئة مبلغ  تم ،0272 من واعتبارا. المرأة األفريقية عقد سياق في المشاريع لتمويل

 جدير باإلشادة، المتواضع اإلنجاز هذا أن حين وفي. صغيرامشروعا  771 لتمويل واستخدامه أمريكي

لمضاعفة  المرأة دعم: يلي ما يستلزم 0222 أجندة تنص عليه الذي المرأة لمشهد التحويلي األثر فإن

. وغيرها واإلنتاجية، المالية األصول إلى المرأة وصول وتعزيز المضافة؛ القيمة/ الزراعة في اإلنتاجية

المستفادة حتى اآلن إلى وجوب تعبئة المزيد من الموارد من أجل تحقيق أهداف األجندة وتشير الدروس 

 بشأن المرأة. 0222

 اء،األعض الدول تقودها التي ، األفريقية المرأة صندوق مؤسسة تبذلها التي الجهود ولتكميل .741

 للمساعدة ريقيةاألف ئيةالنسا القيادات شبكة رعاية تحت األفريقية النسائية للقيادات صندوق إنشاء يجري

 مفوضية بين تعاوني جهد خالل من إعدادها ويجري. 0222 األجندة في الواردة األهداف تحقيق في

 الموارد ةلتعبئ للمرأة المتحدة األمم ومنظمة ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمم ولجنة األفريقي االتحاد

 ةالمملوك الشركات نمو ويعزز النسائية المبادرات الصندوق هذا وسيدعم. العالمي الخاص القطاع من

 واتيةم بيئة وتعزيز النساء؛ وتديرها وتمولها تملكها صناديق شركات ودعم النساء؛ قبل من والمدارة

 .القارة أنحاء جميع في المرأة مشاركة لزيادة
 لتحفيز ،0271 يونيو في المتحدة األمم مقر في األفريقية" النسائية القيادات "شبكة إطالق تم .741

 امن إلىقامت الشبكة ببعثات تض إطالقها، منذ. أفريقيا تحول في كبير لالضطالع بدور وتعبئتها المرأة

 في باأبا أديس في الثاني منتداها وعقدت. ونيجيريا السودان، وجنوب الديمقراطية، الكونغو جمهورية

 العمل". إلى االلتزام من: التي نريدها أفريقيا أجل من معا   يعملن النساء" عنوان تحت 0271 أبريل
ادات األولوية لشبكة القي ذات المجاالت أحد األفريقية النسائية القيادات صندوق يعتبر إنشاء .752

 ألعمالا ومنظمات للمرأة، االقتصادية المبادرات تمويل تحسين على تركز النسائية األفريقية التي

 لمعالجة يسعى نهأ في مبتكر فالصندوق. النساء تقودها التي النسائية التجارية األعمال وتوسيع النسائية،

 لماليةا المؤسسات في مزمن غياب هناك يزال وال. للنساء التمويل إلى الوصول بنية في أساسية فجوة

 وينشد. اءللنس المملوكة التجارية األعمال من لغيرهن التمويل ويخصصن ويقدن يديرن اللواتي للنساء

 وسيزود. المديرات من جديد جيل لدعم صندوق تصميم خالل من الفجوة هذه معالجة المسعى هذا

 تحدياتو هيكل وفهم تعلم على القدرة لهن وسيوفر المؤهالت، األفريقيات الصناديق بمديرات السوق

 يعملس نجاحه، حال وفي. التحديات لهذه شاملة حلول توفير من لتمكينهن القارة في النسائية األعمال

 عمد أداة سيوفر حيث ، حجما   واألصغر الصغيرة المشاريع لصناديق نمو كمنفذ أيضا   الصندوق هذا

 .النساء تقودها التي التجارية بالشركات واالرتقاء للنمو
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 في أمريكي دوالر مليون 522 إلى يصل ما استثمار القادم، العقد الصندوق، خالل يعتزم .757

 مديرات مع الشراكة خالل من إضافي، دوالر مليار 0و األفريقيات، النساء تقودها التي الشركات

 وسيتم. أفريقيا في( 5) الخمسة األقاليم من لكل الصندوق هذا تخصيص سيتم. األفريقيات الصناديق

 تعكسو األسواق من فريدة عناصر لمعالجة الوقت مرور مع وتتطور منطقة لكل استراتيجية تخصيص

 .منطقة لكل األولويات

 للمرأة أهمية تساوي الفرص على المتحدة لألمم المستدامة التنمية وأهداف 0222تؤكد أجندة  .750

 لقياداتا ويعتبر صندوق. والعامة واالقتصادية السياسية الحياة في القرار صنع مستويات جميع على

 ينب المساواة وتحقيق واقع إلى االلتزامات هذه تهدف إلى تحويل ملموسة خطوة األفريقية النسائية

 الوطني المستويين على الدعم بحشد األعضاء الدول أناشد أن أود لذلك،. المرأة وتمكين الجنسين

 .المسعى البالغ األهمية هذا في واإلقليمي

 صالح المؤسسي اإلكاف . 

، كجزء من الجهود المبذولة لتعميق  المؤتمر  قرر  ، 9302خالل القمة التي عقدت في يناير  .030

المشاورات حول تنفيذ عملية اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي ، الترويكا اإلصالحية ، التي تضم 

 اورات توسيع نطاق تلك المشل، الجديدوالمنتهية واليته  الرئيساإلصالح وكذلك مجال  في المؤتمر قيادة 

( وزيرا 03إنشاء مجموعة مؤلفة من خمسة عشر ) مر أيضا قرر المؤت. هيئة مكتب االتحاد لتشمل 

 المذكورة . عملية اإلصالحفي للخارجية ، ثالثة من كل إقليم ، للقيام بدور استشاري 

. كما 9302 في مايو( 03ووزراء الخارجية الخمسة عشر ) المؤتمرمكتب هيئة  تاجتمع .034

 .االجتماع التشاوريهذا  في  مية للمجموعات االقتصادية االقليشارك الرؤساء التنفيذيون 

ناقش االجتماع عملية تنفيذ اإلصالح الجارية ومشروع ورقة القضايا وخارطة الطريق بشأن  .033

إنشاء تقسيم فعال للعمل بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمنظمات القارية 

ماع أن كرر االجتوالمتحدة االقتصادية ألفريقيا. لجنة األمم ، األخرى ، مثل البنك األفريقي للتنمية 

ينبغي تنفيذها في إطار القانون  واضاف أنه الوقت المناسب  وتتم فيعملية اإلصالح ضرورية 

التأسيسي لالتحاد األفريقي. وافق االجتماع أيضا على ضرورة الحفاظ دائما على الطابع الحكومي 

ا ضروري ا ومحوري ا من عملية إصالح حدد إصالح المفوضية بوالمشترك للمنظمة.  اعتباره جزء 

بغي أن ين للمفوضية على أن عملية اإلصالح الهيكلي  االتحاد األفريقي بشكل عام. كان هناك توافق

 .تشمل خبراء مستقلين

إنشاء تقسيم فعال للعمل بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية  أن  أشار االجتماع إلى  .032

قه إذا تم تطبي أنه،تم االتفاق على ومنذ عقود.  تحسم اإلقليمية والمنظمات القارية األخرى مسألة لم 

سيكون لذلك تأثير تحويلي في ضمان تنفيذ برنامج التكامل القاري بشكل أسرع وأكثر كفاءة.  بالفعل،

ذا هذكر أن  وازدواجها.في تشتيت الجهود  تحمل االستمرار ق االجتماع على أنه ال يمكن لالتحادواف

 فعاال من حيث التكلفة.ليس 

قوية لزيادة ترشيد المجموعات االقتصادية اإلقليمية من المجموعات االقتصادية  تعالت دعوات .033

األفريقي. من جانبهم ، دعا الرؤساء  م االتحادأقاليتمشيا مع  (،3( الحالية إلى خمس )2اإلقليمية الثماني )

التنفيذيون للمجموعات االقتصادية اإلقليمية إلى تمثيل أفضل للمجموعات االقتصادية اإلقليمية داخل 

عالقات  المجموعات االقتصادية االتحاد األفريقي ، باإلضافة إلى تغيير جوهري في طريقة إدارة 

 .االتحاد اإلفريقياالقليمية مع 

، عقدت وحدة تنفيذ اإلصالح عدة اجتماعات ومشاورات مع  التي يغطيها التقريرخالل الفترة  .032

موضوع عملية اإلصالح الجارية.  تركزت هذه االجتماعات  على . االتحاد األفريقي أجهزة ومؤسسات

حقوق ة لاألفريقي اللجنة ، محكمة العدل اإلفريقية ،  تشمل هذه العملية  أيضا البرلمان األفريقي و
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 ةاألقران ، وكالة تنسيق الشراكة الجديد للمراجعة المتبادلة بين اإلنسان والشعوب ، اآللية األفريقية 

 ، والمجلس األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد.للتنمية  في أفريقيا

، من خالل وحدة تنفيذ اإلصالح ، مشاورات مع المجموعات  المفوضية كذلك أجرت  .032

االقتصادية اإلقليمية الخمسة التالية في مقرها حول تقسيم العمل مع االتحاد األفريقي: الكوميسا ، 

مجموعة تنمية ،   المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،  المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا 

ع م. سوف تجري المفوضية مشاورات  والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الجنوب األفريقي 

 .9302المجموعات االقتصادية اإلقليمية المتبقية بعد قمة يوليو 

أقدم ما يلي من تحديثات يسرني أن ،  9303يناير في الصادر المؤتمر رقم تمشيا مع مقرر  .023

تقسيم قضايا  الورقة حول  0: )9302 في يوليو   للنظر فيها من قبل المؤتمرومقترحات اإلصالح 

( خيارات الختيار قيادة مفوضية االتحاد األفريقي وخارطة طريق 9العمل وخارطة الطريق ؛ )

( النتائج األولية حول أجهزة ومؤسسات االتحاد اإلفريقي 0إلصالح مفوضية االتحاد اإلفريقي ؛ و )

متبادلة  للمراجعة الواألمن  واآللية األفريقية  السلم ية ، مجلس ، ألجهزة القضائ البرلمان األفريقي )أي 

 بين األقران .

( 2أن أبلغكم أنه قد تم إحراز تقدم في تمويل أجندة االتحاد. من أصل ستة ) كذلك  يسعدني .020

، ومراقبة الميزانية ، والقواعد الذهبية ، وتعزيز نظام  ٪3.9على  - بشأن االصالح تمويل  مقررات 

( قبل الجدول الزمني المحدد. منذ يناير 4تم تنفيذ أربعة ) -وبات ، وحجم التقييم ، وصندوق السالم العق

، كان التركيز الرئيسي على تفعيل عملية الموازنة الجديدة والقواعد الذهبية التي تم تبنيها في  9302

إلى  9302ية االتحاد لعام . نتيجة لتطبيق القواعد الذهبية ، أدى إعداد عملية ميزان9302قمة يناير 

 .إنشاء ميزانية أكثر مصداقية

للجنة الممثلين واللجنة الفرعية  لجنة الخمسة عشر تجرى حاليا أول جلسة مشتركة لخبراء .029

. كنتيجة إلجراء تدقيق أكثر صرامة في النفقات المتوقعة ، تم 9302الستعراض ميزانية عام  الدائمين 

خيارات  تم إعداد. 9302مقارنة بميزانية  ٪03بنسبة  9302حاد لعام تخفيض الميزانية المقترحة لالت

تمشيا مع توصية وزراء المالية بإدخال "حدود" و "الحد  9390-9302لجدول تقييم جديد للفترة 

األدنى" لتحسين تقاسم األعباء بشكل عام بين الدول األعضاء وتجنب تركيز المخاطر فيما يتعلق 

 .السنوية امساهماتهب

 اهمات . المس سداد بسبب عدم  العقوبات الحالي نظام لتعزيز األولية المقترحات استعراض تم .020

 تعزيز المفوضية زيادة بجدول األنصبة المقررة للمساهمات من المعنية الوزارية اللجنة طلبت

( 90) ولةد ثالثة وعشرون  اآلن توجد ، فيما يتعلق باإليرادات . فيها للنظر تقديمها وإعادة المقترحات

 مجموعه بما األعضاء الدول ساهمت ، 9303 عام منذ. ٪3.9 ضريبة تنفيذ من مختلفة مراحل في

 .0220 عام في الصندوق إنشاء منذ تحقيقه تم مبلغ أعلى وهو ، السالم صندوق في دوالر مليون 43.0

 1133 أجندة  تنفيذ بشأنالوزارية   المتابعةلجنة  إحياء إعادة. الم

، اعتمد المجلس  9302في الدورة العادية الثانية والثالثين التي عقدت في أديس أبابا في يناير  .024

الذي دعا فيه لجنة المتابعة الوزارية  EX.CL/Dec.998(XXXII) Rev.1 التنفيذي المقرر رقم 

ا باسم لجنة المتابعة التابعة  - 9320 بأجندة المعنية  ( إحياء 0) إلى: لبحر الدار والتي تعرف أيض 

نشاطها األولي ، بما في ذلك عن طريق عقد اجتماعين في السنة في إطار جدول اجتماعات اللجنة 

( مساعدة مجموعة من سفراء الدول األعضاء المقابلة 9الممول من ميزانية االتحاد األفريقي ؛ )

ية جنة السفراء المعنألعضاء لجنة المتابعة الوزارية ، التي أضفي عليها الطابع الرسمي على أنها ل

 .9320 بأجندة 
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بموجب  9320أجندة تنفيذ  يسرني اإلشارة إلى انه قد تم إنشاء لجنة المتابعة الوزارية بشأن .023

، لتوفير  9304في يناير   EX.CL/ Dec.807(XXIV)  المقرر الصادر من المجلس التنفيذي رقم 

فيذي المجلس التن بشأن التنفيذ  إلى  وتقديم تقرير 9320 الوثيقة النهائية ألجندة التوجيه السياسي لتطوير 

، ورؤساء المجموعات  9304لعام  ة الوزاريمناقشات الخلوة مديري . تتألف عضوية اللجنة من  

ة واليته رئيس المجلس التنفيذي المنتهيبما في ذلك االقتصادية اإلقليمية الثمانية المعترف بها رسميا  ، 

إلفريقي أفريقيا ، رئيس البنك التنمية الجديدة  لوكالة الشراكة ر التنفيذي ، رئيس المفوضية ، والمدي

 بسنتين للجنة امدة عضوية قد حددت لللتنمية ، األمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا. 

 .، مع مراعاة روح التناوب والتوازن اإلقليميبعد ذلك  استعراض العضوية  على أن يتم، 

ناقشت لجنة المتابعة الوزارية قضايا مختلفة ذات أهمية  من إنشائها،السنتين األوليين  في .022

ت وضع اللمسا ها ، شملت إنجازات.  قدمت العديد من التوصيات التي أقرتها أجهزة السياسةولالتحاد 

رية التي ، تنظيم سلسلة من الخلوات الوزا خطة التنفيذ العشرية األولى،  9320 أجندة األخيرة على 

ناقش خاللها المجلس التنفيذي القضايا المتعلقة بعالقات االتحاد األفريقي مع المجموعات االقتصادية 

 اجتماعات أجهزة االتحاد اإلفريقي للسياسات ؛ تمويل بما في ذلك تبسيط  اإلقليمية والشركاء الدوليين

 .، على سبيل المثال ال الحصر 9320 وأجندة االتحاد 

بحر دار. اعتمد االجتماع الوزاري لت جارية لضمان تنشيط لجنة المتابعة الوزارية هناك خطوا .023

اختصاصات لجنة المتابعة الوزارية ، التي أقرها المجلس التنفيذي  9302في نيروبي في مايو  المنعقد 

 .اليجفي كي 9302 وفي وقت الحق خالل مؤتمر قمة يولي

( التوجه االستراتيجي لالتحاد 0جنة ، وهي: )حددت االختصاصات أربعة مجاالت رئيسية لل .022

( تمويل مؤسسات وبرامج االتحاد اإلفريقي. 0( ضمان كفاءة أداء مؤسسات االتحاد اإلفريقي. )9؛ )

خطة التنفيذ العشرية األولى والخطط المتتالية. كما حددت ،  9320أجندة ( المساءلة في تنفيذ 4)

التي ستكلف بها لجنة المتابعة الوزارية بتنفيذ التوصيات المناسبة وتقديمها إلى  اختصاصات األنشطة

 .أجهزة السياسة قبل االجتماعات الوزارية للنظر فيها من 

،  ها، بما في ذلك تمويل 9320 أجندة رصد جميع جوانب تنفيذ  المذكورة  شملت األنشطة .022

ام باستعراضات منتصف المدة لخطة التنفيذ العشرية الوزارية وتنفيذ نتائجها ، القي الخلوات وإعداد 

، حسب  9320أجندة سفراء حول البإنشاء لجنة كذلك  . قامت لجنة المتابعة الوزارية 9320 ألجندة 

توجيهات المجلس التنفيذي ، لتي وضعت نظامها الداخلي الخاص بها ، إلى جانب خطة العمل وأساليب 

 ..العمل

هذه المهمة حرجة أصبحت  . 9320أجندة زارية ضرورية لرصد تنفيذ المتابعة الو تعتبر لجنة .033

إطار الشراكة المتجددة بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي  بسببإلى البعد الجديد  نظرا، حتى اآلن

  ألهداف األمم المتحدة اإلنمائية . 9303التكامل والتنمية ألفريقيا وأجندة   9320أجندة بشأن 

. تشمل هذه 9320لتعميم أجندة تم االضطالع بعدد من األنشطة  الماضية،ات على مدى السنو .030

 وضع  بما في ذلك دولة عضو  43إلى  في التشريعات المحلية  9320إدراج أجندة األنشطة بعثات 

والدول األعضاء.  وفي أفريقيا  الشراكة الجديدة للتنمية  إطار المتابعة والتقييم باالشتراك مع خبراء

في الدول  9320 أجندة وقت نفسه ، ال يزال هناك عدد من التحديات المرتبطة بعدم وجود رؤية وفي ال

داخل إدارات الحكومات التي من المفترض أن تنفذها ، وقيود  باألجندة ، ومعرفة محدودة األعضاء

 على المستوى الوطني الميزانية

 هو الذي ، واتارا الحسن الرئيس مع  9320أجندة  تعميم مسألة ناقشت الخلفية استنادا إلى هذه .039

 أرسل ، وبالتالي . 9302 مايو 00 في ديفوار لكوت زيارتي خالل  المبادرة لهذه البطل المخصص 

 حول  المفوضية مع مشاورات إلجراء ، أبابا أديس في األفريقي االتحاد مقر إلى فريقا واتارا الرئيس

 ، فكاراأل من عدد استكشاف تم. الوزارية للجنة دعما   ، واليتهتنفيذ  أجل من معها  للعمل السبل أفضل

 ومشاركة ، 9320 أعمال جدول لتعميم الجهود وتجديد ، الرائدة المشاريع أولويات تحديد ذلك في بما
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اتقري البطل يقدم أن المتوقع من. الوزارية اللجنة في األعضاء الدول في والحكومات الدول رؤساء  ر 

 .9302 يناير في العادية دورتها في الجمعية إلى شامال  

 المهجر في  وناألفريقيو. المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي ميم

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي  .1

لقد فّوض  إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي مهمة  تعزيز مساهمة منظمات  .030

 يناير خطتها االستراتيجية أثناء  قمة أول اعتماد تم.   9320أجندة  تنفيذ المجتمع المدني األفريقي في

 . 9320ألجندة   العشرية األولى التنفيذية الخطة وتتماشى  مع ، 9302

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي  أمانة نقل في قدما زامبيا المفوضية وحكومة تمضي  .034

 األسبوع يف عيلها  التوقيع يتم أن المتوقع ومن المقر صيغتها النهائية   وضع اتفاقية  تم. لوساكا إلى

 للمجلس الجديد الوظيفي الهيكل على المؤتمر  موافقة وبعد ، ذلك على عالوة. 9302 يوليو من الثاني

قت واف. العامة األمانة في األولوية ذات الوظائف في العمل يجري ، االقتصادي واالجتماعي والثقافي

التكميلية للمجلس االقتصادي واالجتماعي  الميزانية على 9302فبراير    92لجنة الممثلين الدائمين في 

 قدمت ، 9302 أبريل 93 مؤرخة رسالة في. زامبيا إلى واالنتقال التكاليف نقل تغطي والثقافي التي

انتهزت . الصلة ذات األخرى والجوانب النقل  عملية حول  إدجار سي لونجو   للرئيس شامال تحديثا

 وتعاونها مع المفوضية. للعملية دعمها على زامبيا لحكومة العميق تقديري عن ألعرب هذه الفرصة

،  طلب المجلس التنفيذي  من المجلس  EX.CL/Dec.849(XXV) في مقرره  رقم  .033

االقتصادي واالجتماعي والثقافي إجراء دراسة معمقة عن أداءه منذ إنشائه وتقديم توصيات مناسبة بما 

ت الحالية لالتحاد األفريقي حول وسائل وسبل تعزيز عملياته ومساعدته على يتماشى مع االصالحا

 تنفيذ دوره االستشاري. تستمر الدراسة في هذا الشأن وسيتم تقديم التقرير عنها قريبا .   

ي واالجتماع االقتصادي للمجلس الوطنية الفصول إنشاء في تقدم إحراز ومن ناحية أخرى تم .032

 حاداالت لبرامج الدعم وتعبئة المعلومات لتوزيع وقناة المنتخبين األعضاء لةلمساء كإطار والثقافي 

 إنشاء تم  .[EX / CL / Dec.869 (XXVI)] وأنشطته. وفقا  لمقرر المجلس التنفيذي رقم  األفريقي

 .اآلن حتى وطنيا   فصال  ( 03) عشر خمسة

من المجلس  EX.CL/924 (XXVII) المقرر خالل من ، التنفيذي المجلس قرار طلب .033

 مع لوثيقا ، وبالتشاور الجهاز االستشاري لالتحاد ، بصفته يقوم االقتصادي واالجتماعي والثقافي أن

 منسقة ةآلي تطوير على بنشاط العمل بمواصلة ، األعضاء والدول األفريقي االتحاد وأجهزة المفوضية ،

التحاد أفريقيا في ا في المدني المجتمع لمنظمات ومراقب استشاري صفة مركز لمنح واضحة معايير مع

 تمنظما لمشاركة إطار أن يتم إنشاء  المتوقع و من. المسألة هذه حول المشاورات لقد بدأت  األفريقي.

 .9302 عام نهاية قبل األفريقي االتحاد مع والتواصل المدني المجتمع

 األفريقيون في المهجر  .2

 العظمى الغالبيةتعيش مليون شخص من أصل أفريقي خارج أفريقيا.  033أكثر من يعيش  .032

ومنطقة البحر الكاريبي ، وفي أوروبا. يمثل المجتمع األفريقي العالمي مجموعة  األميركتينفي  منهم 

 كبيرة من رأس المال البشري التي يمكن االستفادة منها في تنمية أفريقيا ومشاركتها الديناميكية في

من أجل الحفاظ هذه السياسات والهياكل في مكانها الصحيح يتم وضع شريطة أن  العالمية،الشؤون 

 بالقارة.ارتباطها النشط  المجموعة على

وفّر ، مما  9303في عام  ا أمريكي امليار دوالر 20تجاوزت التحويالت المالية إلى أفريقيا  .032

شريان حياة للعديد من األسر في القارة. باإلضافة إلى التحويالت المالية ، يساهم األفريقيون في المهجر 

في األنشطة الخيرية وتبادل المعرفة واالستثمارات التجارية والروابط التجارية وتحسين فرص 

مليار  30ر يوفالمهجر  األفريقيين فيالوصول إلى أسواق رأس المال غير األفريقية. يقدر البنك الدولي 
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معظمها حاليا  خارج إفريقيا. ويمكن تعبئة هذا المبلغ الهائل من أجل أفريقيا عن يستثمر دوالر سنويا  ، 

 لفائدة المهجر.  رطريق أدوات مثل سندات وصناديق االستثما

 حجم المهجر األفريقي ومجموعته الهائلة من المهارات والموارد ضرورة قيام االتحاديفرض  .023

آليات فعالة للمشاركة يمكنها االستفادة من هذا األصل لصالح تنمية أفريقيا وتكاملها.  بوضع  األفريقي 

السادس ) االقليم  أعلن المؤتمر بأن يكون المهجر األفريقي تقديرا ألهمية المجتمع األفريقي العالمي ، 

 .  ( من القارة

دة مبادرات لالستفادة من مهارات ، بالتعاون مع الدول األعضاء ، ع المفوضية وضعت  .020

 الدول األعضاء على بناء قدراتها المفوضية وموارد وشبكات المجتمع األفريقي العالمي. أوال  ، تساعد 

( دولة عضوا على األقل وحدات 02في إشراك المغتربين. وفي الوقت الحالي ، أنشأت ست وثالثين )

ية ، بمهمة فريدة تتمثل في إشراك وتعبئة مجتمعات داخل حكوماتها الوطنالمهجر األفريقي مشاركة ل

من الوزارات  بالمهجر مواطنيها في الخارج دعما للتنمية الوطنية. تتراوح نقاط االتصال الخاصة 

  الجمهورية الكاملة إلى اإلدارات داخل وزارات الخارجية إلى لجان أو مكاتب قائمة بذاتها في الرئاسات

. 

مستوى العلى  المهجر في  األفريقيين تأسيس وتعزيز شبكات   المفوضيةثانيا ، تواصل  .029

تسمح هذه الشبكات بالتخطيط المشترك وتطوير وتنفيذ مبادرات التنمية في إفريقيا. سوف . العالمي 

ا للمؤتمرات  المفوضية  وضعتكمتابعة لخطة عمل القمة العالمية اإلفريقية في المهجر ،  برنامج 

وإعطاء  المهجر كوسيلة لتمكين المشاورات مع مختلف أصحاب المصلحة في  التشاورية اإلقليمية

 .االقليم السادس  المهجر األفريقي تأثير عملي لتسمية 

ظهر التي تُ  المهجر في العديد من أنشطة المشاركة في  المفوضية باإلضافة إلى ذلك ، شرعت  .020

على مبادرات محددة مصممة لتسخير  ية المفوضقيمة مشاركة المغتربين في الدول األعضاء. كما تعمل 

في المهجر ، وخاصة المهنيين المهرة ورجال األعمال  األفريقيين مهارات ومعارف وموارد وشبكات 

 ذلك المفوضية كوالخبراء التقنيين ، لدعم أولويات التنمية االقتصادية في الدول األعضاء. عّجلت 

األعضاء ، من خالل الفريق العامل المعني بمشاركة الجهود الرامية إلى تعزيز تعاونها مع الدول 

أطر  مع المفوضية دعم بناء القدرات وتطوير آليات لتنسيق ومواءمة عمل األفريقيين في المهجر ل

 بإشراك األفريقيين في المهجر .  الخاصة  العمل الوطنية واإلقليمية

دام آلية استخ المفوضية صل ، توا المهجر في  األفريقيين فيما يتعلق بإنشاء ودعم شبكات  .024

للتواصل مع مختلف أصحاب المصلحة في المهجر في جميع أنحاء المؤتمرات االستشارية االقليمية 

ا ال يتجزأ من االتحاد. تعمل  المهجر األفريقي برامجها والجهود الجارية لجعل وتوعيتهم ب العالم  جزء 

 في هذا الصدد . أستراليا وكندا وأوروباالجاليات الرسمية في منطقة الكاريبي و حاليا شبكات

العمل على فرق المتطوعين الشبان األفريقيين في  المفوضية فيشرعت  ذلك،باإلضافة إلى  .023

في مهجر األفريقيين في ال، تعزيز أعمال واستثمار لألفريقيين في المهجروصندوق االستثمار  المهجر،

ألعمال إلى في المهجر وريادة ا فيلة بتوجيه االستثمارسبل كالمبادرات لخلق  لقد تم تصميم هذهأفريقيا. 

 األعضاء. الدول 

 مهجرال قمة مؤتمر الذي اعتمده تنفيذ برنامج العمل كذلك للتعجيل في كثفت اللجنة جهودها .022

حول  المؤتمر ، مع إشارة خاصة إلى التشغيل الكامل إلعالن 9303مايو  93ألفريقي المنعقد في ا

. تم تطوير شراكات وأطر جديدة للمشاركة مع منظمات المجتمع المدني في جميع اإلقليم السادس 

في القارة ، لضمان النشر الكامل لقرارات وبرامج االتحاد اإلفريقي للسياسات  ةالخمس األقاليم 

 ا.وتعميمه

على تفعيل التطلعات التي تتمحور حول الناس في االتحاد المفوضية تعمل في الوقت الذي   .023

الدول األعضاء بشدة على االنضمام إلى هذا الجهد من خالل خلق مساحات  كذلك  يقي ، يتم تشجيعاألفر
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خير تسمن  المهجر جديدة أو توسيع المساحات القائمة لتمكين المجتمع المدني والهيئات المقيمة في 

 .لتنمية أفريقيادعما مساهماتهم 

 الدولية  العدل محكمة إلى عن أرخبيل شاغوس حالة رفع التقارير .نون

 عدالمو الدولية العدل محكمة مددت األفريقي، االتحاد طلب على بناء أنه األعضاء الدول تذكر .022

 لرأيل كمتابعة موريشيوس، جمهورية في االستعمار إنهاء مسألة بشأن خطية مذكرات لتقديم النهائي

 عام يف االستقالل عند موريشيوس من شاغوس أرخبيل لفصل القانونية العواقب بشأن االستشاري

 .9302 مارس 0 في الجديد النهائي الموعد تحديد تم. 0223

المقرر  9302 يناير قمة اعتمد المؤتمر خالل الحق، وقت وفي .022

Assembly/AU/Dec.684/XXX  االقتصادية والمجموعات األعضاء، الدول جميع يدعو الذي 

 قديملت األفريقي االتحاد شركاء وجميع اإلسالمي التعاون ومنظمة ، العربية الدول وجامعة اإلقليمية،

 الموعد إلى ضيق وبالنظر. موريشيوس جمهورية لدعم الدولية العدل محكمة إلى خطية مذكرات

 طمبس بيان مشروع األعضاء الدول على وزعت المفوضية منسقة، استجابة ضمان أجل ومن النهائي،

 االقتصادية المجموعات إلى برسائل المفوضية بعثت كما. الغرض لهذا استخدامه وموجز يمكن

 لالعد محكمة إلى تقدم أن على وشجعتها اإلسالمي، التعاون ومنظمة العربية الدول وجامعة اإلقليمية

 األفريقي االتحاد إلبراز موقف اإلقليمية، بصفتها ،9302 مارس 0 قبل المكتوبة بياناتها أول الدولية

 .الشأن هذا في

 أعضاء، دول( 2)وقامت ثماني . 9302 مارس 0 في له كتابي بيان أول األفريقي داالتحا قدم .023

ا بذلك المتحدة، األمم في عضو دولة 90 مقابل  ،موريشيوس مدغشقر، ليسوتو، جيبوتي،: وهي. أيض 

 .وسيشيل النيجر، ناميبيا،

 بعثت كما. 9302 مايو في الدولية العدل محكمة إلى األفريقي لالتحاد الثاني البيان تقديم تم .020

 قلم رئيس إبالغ تحثها على ،9302 ويونيو ومايو أبريل في األعضاء الدول إلى برسالة المفوضية

 رخبيلأ لفصل القانونية االستماع حول العواقب جلسات في باعتزامها المشاركة الدولية العدل محكمة

 الدول إلى تذكير رسالة إرسال تم كما. أو قبله 9302 يونيو 03 بحلول موريشيوس من شاغوس

 .المحدد النهائي الموعد تفويت عدم على تحثها األعضاء

 حكومة مع المفوضية وتعمل. 9302 سبتمبر 0 في الشفوية تحديد موعد المرافعات إعادة تمت .029

 الخاص الشفوي بيانها المفوضية وتعد. الحدث هذا في أكبر حضور أفريقي لضمان موريشيوس

 نوم. المسألة هذه حول االتحاد بموقف الدولية العدل إلبالغ محكمة سبتمبر في االستماع لجلسات

 .موريشيوس طلب لصالح اآلن حتى قدمت المكتوبة البيانات غالبية أن نالحظ أن المشجع

 مسألة تسوية يتم حتى جهودها في التراجع عدم على المفوضية عزم جديد من أؤكد أن وأود .020

 وأشيد بالدول. الدولي للقانون وفقا ودائم، وعادل شامل قرار خالل من جوانبها، جميع من شاغوس

 اءاألعض الدول جميع من وأطلب الصلة للمؤتمر، ذات للمقررات امتثاال بيانات قدمت التي األعضاء

 .9302 سبتمبر في عقدها المقرر االستماع جلسات في المشاركة
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 : الشراكات سين

  األفريقي الصيني التعاون منتدى .9
 فبراير 2 في بكين في استراتيجيا   حوارا   الصينية والحكومة األفريقي االتحاد مفوضية عقدت .024

 التنفيذي المجلس مقررات مع وتمشيا. يي وانغ وزير الخارجية بالسيد التقيت حيث ،9302

EX.CL/Dec.942 (XXX) والمقرر  9303 يناير الصادر فيEX.CL/Dec.986 (XXX) ، 

 في منتدى التعاون الصيني األفريقي، األعضاء األفريقية الدول مع التعاون المفوضية من طلب الذي

 الصيني التعاون منتدى إطار في التعاون تعميق أجل من الصين حكومة مع وثيق بشكل والعمل

. فريقياأل الصيني التعاون لمنتدى المقبلة للقمة القاري البعد إعالم إلى الحوار هذا األفريقي. يهدف

 االتحاد مفوضية بزيارة يي وانغ الوزير قام حيث عام، من أقل في نوعه من حوار ثاني هو هذا وكان

 يف األفريقيين السفراء بمجموعة التقيت كما. مماثلة مناقشات أُجريت حيث ،9303 يونيو في اإلفريقي

 .االستراتيجي الحوار مناقشات على تام إطالع على كانوا الذين بكين،

 في سيما ال ا،أفريقي في الصينية االستثمارات لزيادة االستراتيجي على مسار الحوار في اتفقنا  .023

 كما .واألدوية والزراعة والصناعة والرقمنة والطاقة التحتية بالبنية المرتبطة اإلقليمية المشاريع

 لخاصا جوهانسبرج إعالن إطار بين الشعوب في والتبادالت العالقات في المحرز التقدم استعرضنا

 في بما اهين،اتج في السياحة تدفق تعزيز إلى الحاجة على ووافقنا بمنتدى التعاون الصيني األفريقي،

 البنية في الصيني االستثمار وزيادة الصينيين، للسائحين أفريقيا من المعتمدة الوجهات عدد زيادة ذلك

 النقل حركة تسهيل إلى الحاجة ناقشنا صلة، وفيما يتعلق بالمسألة ذات. أفريقيا في السياحية التحتية

 المفتوحة ماءللس امتياز بتقديم الصين قيام إمكانية ذلك في بما األفريقية، والقارة الصين بين الجوي

األمراض  لمكافحة األفريقية المراكز في المحرز التقدم أيضا استعرضنا. األفريقية الطيران لشركات

 لكوكذ للمراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها،إنشاء مباني  ذلك في بما والوقاية منها،

 قودهات التي الجهود دعم بمواصلة التزامها الصين جددت. الفنية والمساعدة المختبرات مرافق توفير

 من لىاألو الدفعة تقديم في بدأت أنها الصين أفادت الصدد، هذا وفي. واألمن السلم لتعزيز أفريقيا

 مليون 033 مجموع من أمريكي دوالر مليون 93 قيمتها تبلغ والتي الجاهزة، األفريقية للقوة المساعدة

 .بها التعهد تم دوالر

 رامافوزا الرئيس مع األفريقي الصيني التعاون بمنتدى المتعلقة القضايا ناقشت ذلك، وبعد   .022

 على الجهود تنسيق إلى الحاجة على واتفقنا. 9302 عام أبريل 04 في أفريقيا لجنوب زيارتي خالل

 .التكامل ق أجندةلتحقي سعيا   األفريقي، الصيني التعاون منتدى لقمة تحضيرا الصين مع األفريقي الجانب

 00 يف األفريقي االتحاد زانشو، لي السيد الشعبي، الوطني للمجلس الدائمة اللجنة رئيس زار .023

 9302في مارس  أفريقيا إلى له زيارة أول في له محطة أول األفريقي االتحاد مقر وكان. 9302 مايو

 تابعةم أهمية على وأكدت االستراتيجي الحوار نتائج حول جرت المناقشات. الصينية االنتخابات بعد

 .منتدى التعاون الصيني األفريقي قمة في المبادرات تلك

 مايو 92 إلى 93 من الفترة في بكين إلى الحقائق تقصي بعثة األفريقي االتحاد مفوضية أجرت .022

لتعاون عمل منتدى ا لخطة وفق ا بكين، في األفريقي لالتحاد تمثيلية بعثة إنشاء عملية لبدء ،9302

 يناير) 249التنفيذي بموجب المقرر  المجلس أقرها والتي ،(9303 جوهانسبرغ)الصيني األفريقي 

 بخطوات البعثة قامت لقمة منتدى التفاوض الصيني األفريقي. التحضيرات البعثة ناقشت كما(. 9303

 .9302 سبتمبر في مكتب بفتح تسمح أن شأنها من مهمة

 ،لمقبلةا قمة منتدى التعاون الصيني األفريقي هامش جانبي، على حدث لتنظيم تعتزم المفوضية .711

 أفريقيا، في التحتية البنية في االستثمار حول جانبي حدث إلى باإلضافة التمثيلية، الفتتاح بعثتها

قمة  عشية سيعقد "يوم البنية التحتية". الشركاء من عدد مع بالتعاون البنية التحتية"،"يوم  وبالتحديد

 ميةتن في األفريقي الصيني التعاون تعزيز" عنوان تحت 9302 منتدى التعاون الصيني األفريقي لعام
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ي أفريقيا فإطار برنامج تطوير البنية التحتية  في والقارية اإلقليمية والطاقة التحتية البنية مشاريع

 طويرت في االستثمار إمكانات لتسويق منبرا الحدث هذا سيوفر". الصينية والطريق الحزام ومبادرة

 البنية تطوير يف والصينيين األفريقيين المستثمرين بين إيجاد تآزر وإتاحة أفريقيا في التحتية البنية

 ومبادرة أفريقيا في التحتية البنية تطوير برنامجوسيقوم هذا العمل على التآذر بين  األفريقية، التحتية

 .الصينية والطريق الحزام
 (وكوتون بعد ما مفاوضات) األوروبي االتحاد مع جديدة تعاون األفريقي الموحد من أجل اتفاقية الموقف .7

 البحر ومنطقة أفريقية دولة 32و األوروبي االتحاد بين كوتونو شراكة اتفاقية نهاية تمثل .933

 األفريقي االتحاد بين الشراكة في رئيسية فارقة عالمة 9393 فبراير 92 في الهادي والمحيط الكاريبي

 عاونوالت التجارة تغطي قانونا   ملزمة معاهدة هي الحالية كوتونو شراكة اتفاقية إن. األوروبي واالتحاد

 أوروبا، مع للتعاون دجدي إطار لبناء ألفريقيا فرصة الوشيك انتهاؤها ويتيح. السياسي والبعد اإلنمائي

 كاملللت األولوية وإعطاء الماضية، عشرة الخمسة السنوات مدى على أفريقيا في التطورات مراعاة مع

 .المستدامة والتنمية القاري

 عددا   ة،المفوضي مع بالتعاون الدائمين، الممثلين لجنة اتخذت الماضية، الستة األشهر مدى على .930

 كوتونو اتفاقية بشأن EX.CL/Dec. 986 (XXXII) التنفيذي المجلس مقرر لمتابعة الخطوات من

 02 في ،كيجالي في األوروبي االتحاد مع للمفاوضات موحد أفريقي موقف تبني تم. 9393 عام بعد

لى أن ع في الموقف بتعديالت التوصية مع التنفيذي، للمجلس استثنائية دورة قبل من ،9302 مارس

 ابلق وغير واحد ككيان أفريقيا معاملة إلى الحاجة على المركز ويؤكد. السرعة وجه على معالجتها يتم

 اأفريقي دول مجموعة عن مستقل بشكل الجديد االتفاق إبرام ضرورة على كذلك ويؤكد للتجزئة،

قية األفري الدول بين ومستدامة قوية شراكة بإقامة االلتزام أساس وعلى الهادئ، والمحيط والكاريبي

 مصالح يستوعب أن ينبغي التعاون إطار أن يوضح كما. األوروبي األفريقي واالتحاد واالتحاد

 األفريقي االتحاد التزام جديد من المركز ويؤكد. أفريقي وبلد منطقة كل وتطلعات وخصوصيات

 ودول لكاريبيا البحر ومنطقة أفريقيا بين القائمة والشراكة الجنوب بلدان بين التضامن تعزيز باستمرار

 .الهادئ المحيط

. تعليقاتها لألقاليم لتقديم واحدا شهرا أعطى المجلس الموحد، األفريقي الموقف وباعتماد .939

 خطية عليقاتت وردت ،كيجالي في التنفيذي المجلس اجتماع في بها أُدلي التي التعليقات إلى وباإلضافة

 ،المدخالت بهذه الموحد الموقف إثراء تم. والمجموعات االقتصادية اإلقليمية األعضاء الدول بعض من

 أبابا، أديس في ،9302 مايو 03 رسمي عقد في اجتماع عقب النهائية صيغته في المفوضية ووضعته

 .التنفيذي الصلة للمجلس ذي المقرر وفقا لمقتضيات الغرض، لهذا أنشئت التي لفرقة العمل

 الدول رؤساء جميع إلى الموحد األفريقي للموقف النهائية الصيغة بعد فيما أرسلت وقد .930

 وزير ىإل كتبت كما. إليها الجماعي االنضمام على أحثهم فيها فردية برسائل األفريقيين والحكومات

 التنفيذي المجلس لرئيس للسماح التوغولية السلطات دعم طالبا   ،9302 مايو 02 في توغو خارجية

يبي الوزاري لدول أفريقيا والبحر الكار المجلس الموحد في األفريقي الموقف بتقديم األفريقي لالتحاد

العام لمنطقة دول  األمين مع التنسيق وتم 9302 مايو 93 في لومي في عقد والمحيط الهادئ الذي

 الغرض. لنفس اآلخرين المصلحة وأصحاب أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ

 االتالوك بين المشترك االستشاري االجتماع"في  األفريقي االتحاد شارك الحق، وقت وفي .934

 طارإ تنظمه دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ بشأن الذي" والقارية اإلقليمية المنظمات مع

 االتحاد مع كوتونو بعد ما التفاقية الهادئ والمحيط والبحر الكاريبي أفريقيا دول لمجموعة التفاوض

 األفريقي الموقف األفريقي االتحاد وفد قدم. 9302 مايو 92 في توغو، لومي، في عقد الذي ،"األوروبي

 لموحد،ا الموقف في اإلقليمية األفريقية المنظمات أبدته الذي الواسع التأييد من الرغم وعلى. الموحد

 يف هيكل دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، إلى باالنضمام للتوصية الوفود تحدثت بعض

البحر و أفريقيا الوزاري لدول المجلس في الموحد األفريقي الموقف في دةالوار للمبادئ ضمني تحد
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 إنكار إلى أدى مما األفريقي، من الجانب للوحدة واضح افتقار هناك كان. الهادئ والمحيط الكاريبي

الوزاري لدول أفريقيا والبحر  المجلس اعتمد متوقعا، كان وكما. الموحد األفريقي الموقف تقديم طلب

توغو  االجتماع اختار ذلك، على وعالوة. التفاوضية واليته االجتماع ذلك الكاريبي والمحيط الهادئ في

 تماعاالج نيابة عن دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ. وتبع المفاوضات قيادة لتولي

 واألربعين للمجلس الثالثة والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ الدورة أفريقيا دول لمجموعة الوزاري

دورة أقرت نتائج ال التي األوروبي، الوزاري لدول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ واالتحاد

 للمجلس الوزاري لدول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ.  033الـ

 أفريقيا ينب وكوتون بعد ما باتفاق المتعلقة للمفاوضات اإلعداد هي ألفريقيا المقبلة والخطوات  .933

إن ف األفريقي، االتحاد نظر وجهة ومن. مختلف االتفاق أن الشريكان يرى المرحلة، هذه في. وأوروبا

 هيكل دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ. ومن عن فيما بين القارات منفصلة اتفاقية هذه

 لىع إبرامه يتم كوتونو بعد ما اتفاقية بموجب إفريقيا مع اتفاق هذا األوروبي، االتحاد نظر وجهة

 إحراز أجل من الرؤية في الفجوة هذه سد ويجب. الهادئ والمحيط والبحر الكاريبي أفريقيا دول مستوى

 .واالستراتيجية الحيوية الشراكة هذه في تقدم

 نم متنوعة مجموعة يتضمن ناضج مؤسسي إطار إنشاء في هائال تقدما أفريقيا أحرزت لقد   .932

 غطيت التي قانونا الملزمة واألدوات االتفاقات ذلك ويشمل. النامي العالم األدوات المنقطعة النظير في

 التحادا كان لقد. الرشيد والحكم واألمن والسلم القطاعية والتنمية والتمويل التجارة مثل واسعة مجاالت

 أهمية رتقدي في بالتأكيد يستمر وسوف التقدم، هذا من جزءا   األفريقي، لالتحاد مانح أكبر األوروبي،

 واالحترام فؤالتكا مبادئ على القاريتين المؤسستين بين الجديد االتفاق يقوم أن ويجب. القاري التكامل

 صوتها، وإسماع العالمية الساحة في الخاصة مواقفها فرض على أفريقيا عزم يدعم أن وينبغي. المتبادل

 األعضاء دولها وخصوصيات أفريقيا بتنوع االعتراف مع الخارجي، التدخل عن النظر بغض

 .وأقاليمها

 تستند أن يمكن ال كوتونو اتفاقية خليفة بأن فيها لبس ال إشارة الموحد األفريقي الموقف أعطى .933

 قمة ومداوالت نهج في الماضية العشرين السنوات مدى على القارتين تطور ظهر لقد. خطي تمديد إلى

 أبيدجان إعالن دعا وقد. 9303 نوفمبر في أبيدجان في عقدت التي األوروبي واالتحاد األفريقي االتحاد

 معاملةوال والمسؤولية المشاركة للطرفين بروح منفعة وأكثر أقوى شراكة إلى النموذج في تحول إلى

 ألوروبيا لالتحاد السنوات المتعدد المالي أقّر اإلطار. والشفافية المتبادلة والمساءلة واالحترام بالمثل

 كوتونو بعد ما شراكة الخارجي عمله مكون سيمول الذي ،9302 مايو في المنشور( 9390-9393)

. الخارجية العمل ألدوات كبرى هيكلة إعادة" إلى ودعا التطور بهذا أخرى، مناطق بين من أفريقيا، مع

 فريقياأ وبالتحديد األهمية، ذات ةالجغرافي المناطق واختيار األولوية ذات المواضيع على أكبر وتركيز"

 .والبلقان ودول الجوار

 هاب خاصة كطريقة التصنيع، خالل من الهيكلي، التحول أفريقيا، في إطار تطورها، حددت  .932

 المساعدة ظهرتأ. تواجهها التي الديموغرافية للتحديات سيستجيب الذي النمو نوع وتوليد التقدم لتعزيز

 األوروبي اداالتح دفع مما العمل، فرص وخلق االستثمار تعبئة في حدودها الخارج في التقليدية اإلنمائية

. ديدةج مبتكرة أدوات خالل من مباشر بشكل واالستثمار الخاص القطاع لدعم سنوات عدة منذ البدء إلى

 لقاري،ا االقتصادي التكامل لتسريع جهوده األفريقي االتحاد كثف االعتبار، في مماثل هدف وضع ومع

 الموحد، ياألفريق الجوي النقل وسوق على منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، الذي تّوج بالتوقيع

 القاري، التكامل يف والمتسق السريع ويعتبر التقدم. أفريقيا والبروتوكول بشأن حرية تنقل األشخاص في

 .كوتونو بعد اتفاق أي في تجاهلها يمكن ال مهمة تحوالت المعونة، تجاوز إلى والحاجة

 لسالما حفظ عمليات في كبير بشكل تعاونهما وأوروبا أفريقيا زادت ،األمني الصعيد أما على .932

 النزاع انتهاء بعد والتعمير النزاعات، نشوب ومنع اإلرهاب، مكافحة مجال في وكذلك السالم، ودعم

 في ضعفا 99 األمن مجال في الخاصة استثماراتها لزيادة أوروبا وتخطط. الصلة ذات والمجاالت
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 األولوية كوتونو اتفاق ما بعد أي يولي أن وينبغي. 9393-9304 بالفترة مقارنة   ،9393-9390الفترة 

 .بأمنها المتعلقة المسائل معالجة في مماثال إلحاحا تبرز أن لضرورة

يا أفريق طورت لقد. الهجرة تدفقات إلدارة وأدوات برامج األخيرة السنوات في أوروبا وضعت .903

ا يشكل الذي والتنقل، الهجرة حوار تفعيل على الجانبان واتفق. برامجها وأدواتها ا جزء   راكةالش من هام 

 من هجين،الن بين القائمة الفجوات سد إلى يهدف أن وينبغي األوروبي، واالتحاد األفريقي االتحاد بين

ا التوصل أجل  .كوتونو بعد ما اتفاقية إطار في اتفاق إلى أيض 

 مثل ،الجيد الحكم تضمن أدوات وضع في األفريقي نشطا ظل االتحاد السياسي، الصعيد على .900

 لحقوق األفريقي والميثاق والحكم؛ واالنتخابات للديمقراطية األفريقي والميثاق التأسيسي؛ قانونه

 لهذاو خاصة بأفريقيا، الصكوك وهذه. ورد أعاله ما تنفيذ تحكم التي والمنظومة والشعوب؛ اإلنسان

 في اثلةمم مجاالت محل لتحل كوتونو، بعد ما اتفاق في مرجعية نقاط بمثابة تكون أن ينبغي السبب

 .الحالي االتفاق

 اللخ من تدخالته وسيحكم. الدولية الساحة في صوته إسماع أهمية على األفريقي شدد االتحاد .909

 التفكير ذات المناطق مع السياسي والتضامن الحوار تعزيز خالل من األطراف، لتعددية نشط دعم

 .الهادئ والمحيط الكاريبي البحر منطقتي مع وكذلك أوروبا، مع ذلك في بما المماثل،

ا الموحد الموقف اعتماد يعتبر .072  بصوت للتحدث اتحادنا يبذلها التي الشاملة الجهود من جزء 

 تسمي الذي الحالي، الدولي السياق إن. العالمية الساحة على القارة مصالح عن بفعالية والدفاع واحد

 وفهاصف أفريقيا تضم أن ضرورة على اإللحاح من مزيدا يضفي األطراف، تعددية بإضعاف لألسف

 بشأن مقبلةال المفاوضات إلى أتطلع وإنني. مستقبلها على تؤثر التي العالمية القضايا مع التعامل في

 .يةالقار مبادئها وتعزيز واحد بصوت التحدث على أفريقيا وإصرار قدرة يوضح جديد تعاون نظام

 : أفريقيا والتحديات الناشئة للتعدديةعين

 واألمن السالم آفاق أن إلى ،9302 يناير قمة مؤتمر إلى تقريري الذي رفعته في أشرت لقد .904

 لقد. حدةالمت األمم رعاية تحت األطراف المتعدد النظام مع مرتبطة ارتباطا وثيقا أفريقيا في والتنمية

 فيه تتخذو الدولي، القانون سيادة تحكمه عالمي نظام أفريقيا ينبغي أن تستفيد كثيرا من أن أشرت إلى

 ميعج لصالح والياتها العالمية المؤسسات تنفذ وحيث جماعية، بطريقة العالمي االستيراد قرارات

 .أعضائها

 تائجن التعددية حققت المتأصلة، عيوبها من الرغم وعلى الماضية، السبعة العقود مدى وعلى .903

 إلى ةاإلنساني واألزمات المسلحة النزاعات من األفريقية، القضايا حل في إيجابي أثر لها وكان ملموسة

 أيضا ياأفريق وساهمت. الحصر ال المثال سبيل على المناخ، وتغير واألوبئة للفقر الجماعية المكافحة

 اخليا،د والمشردين والالجئين اإلنسان، لحقوق دولية معايير ووضع الدوليين، واألمن السالم صون في

 .اإلنسانية ضد والجرائم الحرب وجرائم الجماعية اإلبادة منع عن فضال

مع ذلك، يبدو أن التطورات التي شهدتها أجزاء مختلفة من العالم في اآلونة األخيرة تضع و .902

المؤسسية  أركانهوجوده ويقوض  يهدد األمر الذيالنظام الحالي المتعدد األطراف تحت الضغط ، 

خطوات يمكن أن  ، وقد اتخذت الدول األعضاء التي ساهمت في بناء تعددية األطراف. والمعيارية

تغيير النظام من خالل االستخدام األحادي للقوة  . يعتبربحكمة شيدتهالذي  الصرحتقوض بشكل خطير 

 .هو أيضا مصدر قلقولميثاق األمم المتحدة  او / أو وسائل أخرى ، انتهاك

أثيرت الشكوك حول جدوى االتفاقات الدولية المختلفة بشأن األمن العالمي والتجارة وتغير  .903

 هامشاركتحيث أن عددا  قليال  من البلدان تختار سحب  -وأهمية المؤسسات المكلفة بإنفاذها  -المناخ 

وفي الوقت نفسه ، أصبحت المؤسسات الحكومية الدولية في  .األولي والعودة إلى األحادية والحمائية

 واجهةمالعالم التي تم إنشاؤها لتكون بمثابة حماة للرفاهية اإلنسانية ضعيفة تدريجيا  وغير قادرة على 
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الضغوط القومية التي تمارسها بعض الدول األكثر نفوذا  والتي تعتبر المؤسسات الحكومية الدولية 

والتنمية وهم يتصارعون مع عدم المساواة المحلية المتزايدة وتعميق  ريفها للرفاهيةعقبات في طريق تع

باختصار ، يبدو أن المكاسب اإليجابية للنظام المتعدد األطراف إما فقدت أو  . االستقطاب االجتماعي

 .تواجه انتكاسات رئيسية

حاد لوسطاء الخاصين لالتالسنوية الثامنة للمبعوثين واالخلوة  وكان ذلك أيضا نتيجة خالصة  .902

. والحظ المشاركون بقلق بالغ االنقسامات العميقة 9303األفريقي التي عقدت في نجامينا في أكتوبر 

بلدان الفي العالقات الدولية واللجوء المتكرر إلى اتخاذ إجراءات من جانب واحد من بعض البلدان ضد 

وشددوا على   .إلجراءات الدولية المتفق عليهافي كثير من األحيان في انتهاك للقواعد واواآلخري ، 

أن تعددية األطراف القائمة على القواعد تظل اآللية األساسية لتعزيز التعاون الدولي في معالجة قضايا 

وبينما شدد المشاركون على ضرورة إرساء الديمقراطية ، أكدوا من . السلم والتنمية والتحديات البيئية

 .المنتدى العالمي الشرعي لنظام متعدد األطراف فعال وشامل باعتبارهاالمتحدة جديد أيضا أولوية األمم 

لقد تابعت بقلق بالغ تصاعد النزاعات التجارية بين الشركاء التجاريين الدوليين الرئيسيين  .902

الحماية في تجاهل لألنظمة التجارية الدولية  تحقيق أجندات أحادية الجانب سعيا وراء  عقوباتوفرض 

 .تجدر اإلشارة إلى ممارسة ضغوط تجارية مماثلة ضد بعض الدول األعضاء . ةالقائم

، أعربت عن إدانة  9302أبريل في الكيميائية في سوريا  سلحةفي أعقاب مزاعم استخدام األ .993

وإذ   .قوية ألي استخدام لألسلحة الكيميائية وغيرها من األسلحة المحظورة في القانون الدوليالاالتحاد 

شددت على التزام االتحاد األفريقي القوي بالتعددية ، أكدت أن أي رد على هذه األعمال يجب أن يستند 

مختص ومستقل وذو مصداقية وأن يمتثل بدقة للقانون الدولي ،  جهازجمعها يإلى أدلة ال تقبل الجدل 

وذّكرت األعضاء . القوة أي لجوء إلى بشأن  بما في ذلك أولوية مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

ي يدخروا أي جهد فأال الدائمين في مجلس األمن بأن أفريقيا تتوقع منهم أن يضعوا خالفاتهم جانبا و

اتقهم والسعي لتحقيق السالم العالمي والصالح العام لإلنسانية ، بما يتماشى مع المسؤوليات الملقاة على ع

 .بموجب ميثاق األمم المتحدة

، عن بالغ قلقنا إزاء قرار حكومة الواليات المتحدة االنسحاب  9302مايو  2أعربت أيضا في  .990

بشأن البرنامج النووي اإليراني ،  9303من جانب واحد من خطة العمل المشتركة الشاملة لشهر يوليو 

لقد الحظت أن الوكالة الدولية نية . يراالا وخططها إلعادة فرض العقوبات على الجمهورية اإلسالمية

قة الذرية أكدت باستمرار امتثال إيران الكامل ألحكام االتفاقية ، التي أقرها باإلجماع مجلس األمن للطا

 يحمل في طياتهوشددت على أن القرار الذي اتخذته حكومة الواليات المتحدة  . التابع لألمم المتحدة

وعالوة على  . مات الدوليةالثقة في مصداقية االلتزا تقويضزيادة التوتر في المنطقة ، فضال عن زيادة 

 التحققعملية ذلك ، فإن هذا القرار يمثل ضربة خطيرة لتعددية األطراف ولألنظمة الدولية بشأن 

 .النووي

، بعد نقل سفارة  9302كما الحظت بقلق بالغ الوضع السائد في األراضي الفلسطينية في مايو  .999

لي ستخدام الجيش اإلسرائيال اإلدانة الشديدة أعربت عنلقد . الواليات المتحدة في إسرائيل إلى القدس

ا فلسطيني ا ، بينما ُجرح كثيرون  للقوة بشكل غير متناسب ، مما أسفر عن مقتل أكثر من خمسين متظاهر 

وشددت على أن نقل سفارة الواليات المتحدة إلى القدس لن يؤدي إال إلى زيادة التوتر في  . آخرون

اد لقد كررت تضامن االتح. اإلسرائيلي الفلسطيني للنزاعحل دائم المنطقة ويعقد عملية البحث عن 

 دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدسإقامة األفريقي مع الشعب الفلسطيني في سعيه الشرعي إلى 

، قائم على وجود دولتين  للنزاعإلى تجديد الجهود الدولية إليجاد حل عادل ودائم  وت ودع ، الشرقية

 .سطين ، في إطار قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، إسرائيل وفل

ما أصدرت بيانات دعما للتسوية السلمية للمنازعات والحوار ، التي هي جزء ال يتجزأ من ك .990

 93وهكذا ، رحبت بكل من القمة بين الكوريتين بتاريخ  . المبادئ األساسية للنظام المتعدد األطراف

 الرئيس كيم جونغ أون رئيس بانمونجوم ، واجتماع القمة بين، التي اعتمدت إعالن  9302أبريل 
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ا ، معرب 9302يونيو  09الواليات المتحدة األمريكية في الرئيس دونالد ترامب رئيس كوريا الشمالية و

واالستقرار واالزدهار في شبه الجزيرة الكورية ،  . الطريق إلى السالم الدائم افي أن تمهد يعن أمل

 .السالح النووي الكاملبما في ذلك نزع 

 و .بتعددية األطراف واحترام القانون الدولي تحت قيادة األمم المتحدة بقوةإن االتحاد األفريقي ملتزم 

 .لن تُدخر أي جهود في تعزيز تعددية األطراف بالتعاون مع األعضاء اآلخرين في المجتمع الدولي

 .يين أيضا التزامهم بالتعدديةويسعدني أن أشير إلى أنه أكد كثير من شركائنا الدول

يرتبط جدول أعمال أفريقيا المتعدد األطراف ارتباطا وثيقا بأمم متحدة قوية وغير متحيزة  .994

تعمل في شراكة مع االتحاد األفريقي ومجموعاته االقتصادية اإلقليمية وفقا للفصل الثامن من ميثاق 

 ثيقاوظام العالمي الذي تقوده األمم المتحدة ارتباطا  كما يرتبط وجود أفريقيا الفعال في الن . األمم المتحدة

بتمثيلها المالئم في منظومة األمم المتحدة على جميع المستويات ، خاصة في مجلس األمن التابع لألمم 

 . جدول أعماله إلى حد كبيرتهيمن على  القضايا األفريقية تالمتحدة الذي ما زال

وجود أكثر من ربع و العالمي ، من بين أمور أخرى ،  وباعتباره مشارك ا رئيسي ا في النظام .993

إجمالي أعضاء األمم المتحدة ، يجب أن يصبح االتحاد األفريقي أكثر نشاط ا في تعزيز النظام العالمي 

وبالنسبة لنا في أفريقيا ، فإن السعي إلى تحقيق األهداف المشتركة للسلم . وتعزيز تعددية األطراف

يجب أن نواصل التأكيد على  .تنمية على الصعيد العالمي أمر غير قابل للتفاوضواألمن واالستقرار وال

أهمية المؤسسات المتعددة األطراف ودورها الرائد كأدوات مناسبة للتصدي للتحديات المتعددة الوجوه 

 .والمترابطة التي تواجه المجتمع الدولي

سبيا  متساو ن وجود مجالاعد يشجع بالنسبة لالتحاد ، فإن الحفاظ على نظام دولي قائم على قو .992

فعندما تكون التعددية فعالة ، فإنها  . لمراعاة مصالحنا الجماعية ةللجميع ، يعتبر مسألة مبدأ وضرور

للبلدان األصغر واألضعف في النظام العالمي وتحميها من التعسف واإلفالت  األفضلتخدم المصالح 

 .من العقاب

ت العالمية الحالية وضعف المؤسسات المتعددة األطراف ، يجب في ظل التوترا ، أنا مقتنع بأنه .993

  .على االتحاد اإلفريقي أن ينهض ويتحدث بصوت واحد لدعم التعددية في القرن الحادي والعشرين

إن التحديات الحالية لتعددية األطراف تتيح فرصة لالتحاد إلعادة تنظيم نفسه من أجل ظهور نظام 

قوة ك الواجبدورهم  األفريقيونعالمي تم إصالحه واإلسهام في بناء تحالف الدول الذي سيؤدي فيه 

 .ديناميكية

( السعي 0ت أولوية: )وللقيام بذلك ، يتعين على االتحاد التركيز على أربعة مجاالت رئيسية ذا .992

ركيز أكبر على االستفادة من مواردنا ت  (2) الدؤوب إلى تحقيق الوحدة األفريقية وبرنامج التكامل ؛ 

ق لتحقي سعيا القدرة على التصرف بشكل جماعي ومواجهة الضغوط الخارجية   (3)وقدراتنا الخاصة؛ 

 .داخل وخارج القارة فريقييناالتعزيز التواصل مع المواطنين   (4)مصالحنا الجماعية ؛ 

تقديم تقييم لالتجاهات الناشئة ، ومسارها للعالم والقارة ، ونوع العمل  المفوضيةستواصل  .001

المطلوب من دولنا األعضاء للحفاظ على النظام المتعدد األطراف مع ضمان ، وإن كان من خالل 

 .عة ألفريقياال عن تحقيق المصالح المشرولجميع أعضائه ، فض إصالحه ، اإلنصاف

 . وأجهزتها المفوضية المساءلة داخل  تعزيز. فاء

الخلوة المشتركة بين مفوضية االتحاد األفريقي ولجنة في على نفسي هد الذي قطعته بعد التع .903

، منذ شهر مارس من هذا العام ،  المفوضية ، عقدت  9303في القاهرة في ديسمبر  الممثلين الدائمين 

وغيرها   ةل المفوضيبقاء الدول األعضاء على علم بعمإل لجنة الممثلين الدائمين عدة جلسات تفاعلية مع 

وتهدف هذه التفاعالت إلى تحسين عالقات  . المؤسسات المتخصصةو  من أجهزة االتحاد اإلفريقي

 .العمل بين الجهازين، وتعزيز تدفق أفضل للمعلومات وزيادة المساءلة بشأن اإلدارة العامة للمنظمة
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على أساس شهري حول العديد من القضايا  لجنة الممثلين الدائمين بادل تقارير مرحلية مع تم ت .900

افحة ، ومك في الماشية المحددة ، مثل الشبكة اإلفريقية اإللكترونية ، ومكافحة األمراض الحيوانية 

تعتبر و. خرىمن بين أمور أتفشي األوبئة ، وسالمة األغذية ، والتخفيف من مخاطر الحرارة الجوفية ، 

 لدول األعضاءل  البالغ األهميةالعمل  مجرىهذه التفاعالت والتقارير المرحلية حاسمة ألنها تتناول 

  .دائما وتحديد اإلجراءات المطلوبة من االتحاد لتعزيز تنمية أفريقيا وتحسين رفاه الشعب األفريقي

الدول األعضاء على علم دائم بعملنا والدعم مواصلة هذه التفاعالت الشهرية ، إلبقاء المفوضية وتعتزم 

 .االذي نتوقعه منه

ير التي أن تنفذ بدقة التدابب المفوضية  كلفت وتمشيا مع اإلصالحات المؤسسية الجارية ، فقد  .909

واللوائح  مأصدرتها بشأن التقيد الصارم بالنظامين األساسي واإلداري لموظفي االتحاد األفريقي ، والنظ

وتتطرق هذه التدابير إلى ضرورة إنفاذ الحكم  .خالقاألعن مدونة قواعد السلوك و  ، فضالالمالية 

الرشيد على جميع مستويات المنظمة ، بما في ذلك في عملية التوظيف وتقييم األداء وتطوير الموظفين 

 .، وتعزيز الحصص المخصصة للنساء والشباب

يقي للسفر ، من بين أمور أخرى ، من كما أنني أصدرت تعليمات لتعزيز سياسة االتحاد اإلفر .900

ذات األهمية المهام الرسمية والحد منها إلى تلك التي تؤثر على أولويات االتحاد  تقليصخالل 

يتم اآلن تقديم خطط السفر كل ثالثة أشهر مع المبررات واإلشارات الالزمة عن مدتها ،  اإلنتاجية.و

ا تقويمي ا 90والتي ال تتعدى  ا  فقالعمل و وورش والندواتيتم التخطيط لالجتماعات  وبالمثل ،. يوم 

 .الرفيع والحجماإلهتمام بالمستوى ، مع لألولويات األساسية لالتحاد

 والنهضة األفريقية الشاملة . ترسيخ الوحدة األفريقية. صاد

. وتعترف بأن تاريخنا 8103إلى ترسيخ الوحدة األفريقية الشاملة بحلول  8103تطمح أجندة  .834

ومصيرنا وقيمنا وتراثنا المشتركة، وتنوعنا الديني والثقافي تتمثل في قوة أفريقيا، وأساسا لوعينا 

 كأفريقيين في القارة والمهجر.

عزز قادة أفريقيا هذا التطلع خالل االحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس منظمة الوحدة  .835

لدول والحكومات في اإلعالن الرسمي . وجدد رؤساء ا8113مايو  85في  األفريقية/االتحاد األفريقي

للذكرى الخمسين " التزامهم القوي بالتعجيل بالنهضة األفريقية من خالل ضمان تكامل مبادئ الوحدة 

األفريقية في كل السياسات والمبادرات"، فضال عن "إيمانهم الراسخ بمصيرنا المشترك، وقيمنا 

تفاء بالوحدة مع التنوع وتأسيس المواطنة األفريقية". المشتركة، والتأكيد على الهوية األفريقية، واالح

أن  اسبالمن من البارزين، وبناتها أبنائها وذكرى وفاة التاريخية األحداث ذكرى تحيي أفريقيا أن وبما

 .والتكامل والتنمية السلم أجندة تحقيق على االتحاد عزم في األمد وأهميته الطويلة إرثهم نعكس

 عدوةمعركة االنتصار في  .0

سنة مضت، تم تجنيد الشعب اإلثيوبي كرجل واحد للقتال في عدوة ضد القوات  188منذ  .830

ضد القوات  ا بارزاانتصار أفريقي 1290مارس  1اإليطالية الغازية. كانت معركة عدوة في 

االستعمارية. وبذلك، يمثل هذا االنتصار نقطة تحول في تاريخ قارتنا حيث كان له صدى وتأثير على 

 ى العالمي.المد

إن انتصار عدوة ليس حدثا تاريخيا كبيرا إلخوتنا وأخواتنا األثيوبيين فحسب، بل كان كذلك  .837

مصدر فخر دائم للقارة بأكملها ولكل الشعوب في العالم التي كانت خاضعة للسيطرة االستعمارية في 

ودفع كل الشعوب لقد ألهم "انتصار العدوة" بروز حركات التحرر في القارة وقت من األوقات. 

 .المضطهدة والمستعمرة لكسب الثقة والنضال من أجل تحرير واستقالل بلدانها
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بمناسبة االحتفال بهذا االنتصار التاريخي، هنأت إثيوبيا  8112مايو  85في  في كلمة ألقيتها .832

دوة. عحكومة وشعبا ونوهت بالدروس الكثيرة التي يمكن لإلثيوبيين والتحادنا استخالصها من انتصار 

تتمثل هذه الدروس في األهمية الكبيرة لالعتماد على النفس، وحب الوطن، اإليثار والوحدة بغض 

 النظر عن االختالفات السياسية والعرقية وغيرها من االختالفات.

هذه هي القيم التي وحدت وشجعت اإلثيوبيين الذين وحدّوا جهودهم للدفاع عن أرضهم وضحوا  .839

بلدهم العليا، وبالتالي ضمان سيادتها. كانت هذه القيم هي نفسها التي دفعت  بحياتهم في سبيل مصلحة

وحفزت حركات التحرير األخرى في جميع أنحاء القارة وخارجها للتخلص من سيطرة االستعمار 

 واألبارتايد والتمييز العنصري.
لتي تميز بها في هذا المنعطف في تاريخ القارة، ينبغي لنا إعادة إحياء هذه القيم والروح ا .841

 أجدادنا.

 (8102—0202) األفريقية الوحدة مؤتمرل مئويةالذكرى ال – األفريقية الوحدة جذور ذكرى إحياء .8

الذكرى المئوية لمؤتمر الوحدة األفريقية األول الذي نظمه األفريقييون  8119تصادف سنة  .841

 الذكرى مع الحدث هذا . سيتزامن1919فبراير  81إلى  19المنحدرون من أصل أفريقي في باريس من 

 االتحاد إلى اإلفريقية الوحدة منظمة حول والذي ،1999 سبتمبر 9 في سرت إعالن العتماد العشرين

 .االجتماعي االقتصادي وتكاملها أفريقيا لوحدة جديدة دفعة وأعطى األفريقي

 وقادة ويليامز سيلفستر هنري من قبل 1911 عام لندن في اإلفريقية حركة الوحدة إطالق تم .848

 تمرمؤ أعقب. اإلفريقية الشاملة الوحدة مصطلح قاموا بصياغة الذين أفريقيين آخرين في المهجر،

 ومانشستر( 1987) ونيويورك( 1983 و 1981) لندن في مشابهة أحداث األول الوحدة األفريقية

 وكمباال ،(1974) السالم دار في األفريقية الوحدة مؤتمرات إلعادة إحياء الجهود تم بذل(. 1945)

 (.8114) أكرا في ومؤخرا ،(1994)

 مؤتمر حدثا بارزا حيث تزامن تنظيمه مع عقد 1919 في األول كان مؤتمر الوحدة األفريقية .843

 ميعج وجود من و.إ.ب دوبوا، مثل األميركتين، في أفريقي أصل من البارزون القادة واستفاد. فرساي

 إلى والدعوة أفريقي، أصل المنحدرة من الشعوب جميع وحدة إلظهار باريس في األوروبية القوى

 .للسود النظرة الدونية حول الواقع وتغيير األفريقية، في المستعمرات المصير تقرير

 من جديد جيل قبل من المواقف هذه على التأكيد مجددا تم 1945 مانشستر سنة مؤتمر في .844

 ادمور،ب وجورج باول كاليتون وآدم نكروما كوامي مثل واألفريقيين في المهجر، أفريقيا من المثقفين

 تقاللاس كان ليحكمهم قادتهم المنتخبون. االستعمارية الهيمنة رفض في حقهم على بقوة أكدوا الذين

 المؤتمر لهذا الملموسة النتائج أول 1903في مايو  األفريقية الوحدة منظمة وإنشاء 1957 في غانا

 .السابقة األفريقية ومؤتمرات الوحدة

تاريخية  فرصة 1919 في للوحدة اإلفريقية النعقاد أول مؤتمر الذكرى المئوية تكون أن يجب .845

 اسبالمن من لذا، المهجر. وفي األم الوطن في كأفريقيين، وحدتنا وتكريم ماضينا في للتأمل أخرى

كما ينبغي أن يكون هذا الحدث فرصة لتجديد االتحاد  .التاريخي الحدث بهذا يحتفل أن اإلفريقي لالتحاد

األفريقي احترامه لهؤالء النساء والرجال الذين بادروا بحركة الوحدة األفريقية، انطالقا من القرن 

وتشمل   التاسع عشر، وحافظوا عليها حتى تأسيس منظمة الوحدة األفريقية وخليفتها االتحاد األفريقي.

ن: هنري سيلفستر، والدكتور و.إ.ب  دوبوا، وإيدا جيبس هونت،  وجورج قائمة األسالف البارزي

 األفريقيات النساء بادمور، وبليز دياني، وماركوس جارفاي، وإيدوارد ويلموت بليدن، وجميع

 لمنظمة الالتي قدمن المساعدة 1901 في األفريقيات" النساء عموم مؤتمرلـ " المؤسسات الملتزمات

 .1903 في األفريقية الوحدة
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واتخذ العديد من المبادرات لتعزيز  المقرراتالعديد من منذ تأسيسه،  االتحاد األفريقي،اعتمد  .942

تأسيسي في القانون ال ين في المهجر االعتراف باألفريقي حيث تم. لمهجرالروابط مع األفريقيين في ا

ورات العالمية التي قادتها . وقد بلغت المشاا لالتحاد سادس اقليما ، وأُعلن المهجرلالتحاد األفريقي

صصت مديرية في خ  و. 9309ذروتها بعقد قمة المهجر العالمي في جنوب أفريقيا في مايو مفوضية ال

 . مهجرللتعامل مع قضايا ال خصيصامكتب رئيس المفوضية 

 مايو 11 -أفريقيا االحتفال بيوم  .3

مايو باعتباره يوم أفريقيا في جميع أنحاء القارة وفي بعض  93في كل عام، يتم االحتفال بيوم  .943

اني بيفي  وقد ذكرتأجزاء العالم من قبل أصدقاء أفريقيا واألشخاص المنحدرين من أصل أفريقي. 

ي مسيرة كان بمثابة خطوة رئيسية ف 9339أن إطالق االتحاد األفريقي في عام  بمناسبة هذه السنة، 

 ربزمام األمو األخذعلى تصميم قيادة القارة على  دليالالقارة نحو مزيد من التكامل والوحدة. لقد كان 

 مصير القارة وإيجاد حلول تتكيف مع احتياجات وتطلعات الشعوب األفريقية. فيما يتعلق ب

 اجة إلى إشراكبالححقيقي االتحاد األفريقي كان بمثابة وعي التحول إلى واألهم من ذلك، أن  .942

حدة والتكامل للو فريقيجندة االتحاد األفأ. بشكل أكثر فعالية القارةشؤون في إدارة  ريقيينالزمالء األف

 ريقيين فيها.إشراك جميع األف ايتطلب تحقيقهوبالتالي هي طموح جماعي، 

حددة، مبلدان  االحتفال بيوم أفريقيا إال في ه لم يتم إلى أن ، مع األسف،ومع ذلك، أود أن أشير .942

السياسة. وأود أجهزة صنع ، وفق ا للمقررات ذات الصلة الصادرة عن ارسمي عيدامايو  93أعلنت يوم 

قمة منظمة الوحدة  خالل ،مايو باعتباره يوم تحرير أفريقيا 93 يومعالن إأن أذكر أنه باإلضافة إلى 

  (AHG/Dec.157/XXXVI) المقرر ،9333 يوليوفي قمة  المؤتمر ، اعتمد0224األفريقية عام 

من وطلب  ،في جميع الدول األعضاء في منظمة الوحدة األفريقية يوم عطلةمايو  93أعلن يوم  الذي
ُثل االتحاد مُ  تعميمالتكامل وبالشعوب، وإعادة تأكيد إيمانه بين تقريب لالدول األعضاء تنظيم أنشطة ل

 . في القارة

خالل دورته العادية الرابعة والسبعين المنعقدة مجلس وزراء منظمة الوحدة األفريقية، اعتمد  .933

عزف نشيد خالل  CM/RES32(LXXIV)القرار  في لوساكا، زامبيا واعتمدت 9330يوليو في 

يساعد على تعميم مبادئ أن عرض هذه الرموز من شأن ن إذ أ. لمهامنظمة الوحدة األفريقية ورفع ع

 ،الذكرى الخمسين لإلعالن الرسميفي فضامن والتكامل خاصة بين الشباب واألطفال. الوحدة والت

جنبا إلى جنب مع عزف نشيده لم االتحاد األفريقي ورفع ع، بمجدداتعهد رؤساء الدول والحكومات، 

  .الوطنيةواألناشيد  األعالم

هذه  هالتنفيذأثني على الدول األعضاء، وعلى وجه الخصوص حكومة جمهورية ناميبيا،  .930

 على اتخاذ التدابير التشريعية - الغالبية العظمى منها –. وأحث جميع الدول األعضاء األخرى مقرراتال

في عام  في أن يتم االحتفال بيوم أفريقياكبير والتنظيمية المناسبة لتنفيذ هذه المقررات. ويحدوني أمل 

طلبه رؤساء الدول والحكومات منذ عام  بشكل كامل في جميع أنحاء القارة، على النحو الذي 9302

9333 . 

 مانديال لالحتفال بمئوية التحضير  .2

 9394-9304إعالن الفترة شأن السابق ب مقرره  استحضر المؤتمر،  9302الل قمة يناير خ .939

  Assembly/AU/Decl.2 (XXX)عالن اإل "عقد نيلسون مانديال للمصالحة في أفريقيا"، واعتمد

لنيلسون  ي( عقد اجتماع تكريم9كمئوية نيلسون مانديال. ) 9302عام  تعيين ( 0)  في جملة أمور

الدورة الثالثة  ( دعم عقد قمة سالم على هامش0؛ و ) في نواكشوط 9302مانديال في قمة يوليو 

، تحت عنوان "تعزيز دور األمم المتحدة 9302سبتمبر  03لجمعية العامة لألمم المتحدة في والسبعين ل

 مانديال".  تراث: بناء على والحفاظ عليه السالم الدوليفي تعزيز 
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مة الذكرى المئوية لنيلسون مانديال في قخليد عقد االجتماع لتتقرر  ، مؤتمرتوجيهات الل وفقاو .930

مشاورات مع حكومة جمهورية جنوب أفريقيا واألمم العالوة على ذلك، تجري و . يوليو في نواكشوط

لتحضيرات ا معلومات مستكملة عنسيتم توفير والترتيبات لقمة السالم. وضع تخطيط وللقيام بالمتحدة، 

 للقمة عند الضرورة.

ي، االتحاد األفريق لدىفي الوقت نفسه، وبمبادرة من الممثل الدائم لجمهورية جنوب أفريقيا  .934

، 9302يوليو  02مستديرة في أديس أبابا في في مائدة  اتتخطط سفارة جنوب أفريقيا لتنظيم مناقش

ذلك التاريخ. وستركز مناقشات المائدة المستديرة ستصادف بمناسبة االحتفال بالذكرى المئوية التي 

ماديبا، وال سيما نداءه الواضح لبناء الدولة، والمصالحة، وتصحيح مظالم الماضي. كما أنها  تراثعلى 

نمية، والعدالة والت، والسلم، والديمقراطيةلوحدة األفريقية، ستوفر فرصة لتقييم الوضع الحالي ل

عثة إلى العمل بشكل وثيق مع الب مفوضيةباإلضافة إلى قضايا الشباب والهجرة والبطالة.  وتتطلع ال

 عقد هذا الحدث. إنجاح لضمانالدائمة لجنوب أفريقيا 

 ويني مانديال بتراثاالحتفال  .1

"أم هي . كانت 9302أبريل  9وفاة ويني ماديكيزيال مانديال في  أشير ببالغ األسى، إلىأود أن  .933

ا للحركة المناهضة للفصل العنصري. تحلو لها التسمي بها"، كما كانت وطنال متحلية ال ،وينيإن ، رمز 

التزامها بالنضال، على الرغم من السجن، واإلبعاد، وغيرها من تتخل عن  دوما بالبسالة والتفاني، لم

مهدت ويني ماديكيزيال مانديال الطريق أمام النساء في الكفاح من أجل إنهاء التمييز  االعتداءات.

ة المفوضيمنحتها القيمة لمساهمتها  وتقديراالعنصري، وحاربت بال هوادة من أجل حقوقهن ورفاههن. 

 . 9303في عام  ات الكبرىجائزة اإلنجاز

 عازيتلتقديم ال، في سويتو، ةائلة الفقيدبزيارة إلى ع 9302في ظل هذه الخلفية، قمت في أبريل  .932

 ظيمةعاحترامنا الجماعي وإعجابنا بهذه السيدة العن  عربتعن نفسي. كما أ أصالةبالنيابة عن االتحاد و

ا يحتذى به للكثيرين علىالتي تغلبت على أقسى أشكال اإلذالل   نظام التمييز العنصري لتصبح نموذج 

 داخل جنوب أفريقيا وخارجها.

 الهوية األفريقيةعتزاز بإعادة تقدير الذات واال. قاف

ن القديمة اأفريقيا والشعوب األفريقية في العالم الغربي من اليونالفجة عن انتشرت التعميمات  .933

مليئة بالوحشية والمجاعة واألمراض القارة ال هيكانت الصورة السائدة ألفريقيا  و االستعمار عهدإلى 

قارة الورة أيضا . لقد كان قلب الظالم، يختلفة" فحسب، بل كانت خطوالحروب. لم تكن أفريقيا "م

نظر إلى التخلف والدونية البيولوجية المحددة سلفا للبشرية. كان يُ الذي ال فائدة فيه  مكانوالالمظلمة، 

التمييز واالستعمار و سترقاقمن خالل اال - ا. وبالتالي فإن استعبادهةب األفريقيوالسمة المميزة للشعك

 الخاصة.  اله ما يبرره لمصلحتهكان  -العنصري 

تعمار، حقبة ما بعد االسمباشرة انحسرت الصورة النمطية لفترة وجيزة في الفترة التي أعقبت  .932

، كما لوحظ في عودة العنصرية غير خفيةولكنها عادت إلى الظهور في اآلونة األخيرة، بطرق خفية و

ي فيتعرض لها األفريقيون والمنحدرون من أصول أفريقية  والمعاملة المهينة التي واإلقصاء والتمييز

 أجزاء مختلفة من الكرة األرضية. 

، ادة أفريقياقخالل االحتفال باليوبيل الذهبي لمنظمة الوحدة األفريقية / االتحاد األفريقي، ناقش  .932

، وإشراك التكاملأجندة تنفيذ أمام الخطيرة  حالة القارة بكل تعقيداته. وأقروا بأن التحدياتدون تقاعس، 

السلم  السعي إلى تحقيقفيما يخص وال سيما ال تزال قائمة، في إدارة أولويات االتحاد،  أفريقيا مواطني
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وضمان المكانة الالئقة بأفريقيا والتخلف،  عدم المساواةأوجه واألمن، ومكافحة الفقر، واألمراض، و

عزمهم على تحمل المسؤولية  قادة أفريقياأكد ، إلعالن الرسميسين لالذكرى الخمفي وفي العالم. 

الكتفاء الذاتي اتحقيق تحقيق أفريقيا موحدة ومتكاملة، وتعهدوا بالسعي نحو الكاملة عن مصير أفريقيا و

 واالعتماد على الذات. 

، ع ذلك. وممنفردة الدول األعضاءومن قبل بعض التقدم منذ ذلك الحين، بشكل جماعي أُحرز   .923

كتفاء اال ، وبدوناالعتماد على الذات واالكتفاء الذاتي طويال وشاقا. ألنهنحو تحقيق  الطريق ال يزال 

واألشخاص المنحدرين من أصل  ريقيينالذاتي واالعتماد على الذات، فإن التحامل العنيد ضد األف

 أفريقي، والصور النمطية التي تخطر على ذهن بعض الغرباء عن أفريقيا، سوف تظل سائدة. 

ات ذ سردياتلتغيير هذا الوضع وال شكل جماعييجب على االتحاد أن يستمر في العمل ب لذا .241

 نإذ أ .اثلةجهة التحديات المإلى الثقة الكاملة في قدرتنا على موابحاجة الصلة. واألهم من ذلك، أننا 

 في هذه القارة.توجد الحلول في متناول أيدينا و

 خاتمةراء . 

رئيسية. أوال، األهمية الحاسمة لترتيب نظامنا  مواضيعثالثة ت هذه المقدمة التمهيدية تناول .929

الداخلي وجعل اتحادنا أكثر كفاءة وفعالية كمؤسسة دولية في مجتمع األمم. هناك حاجة ملحة للتركيز 

من خالل االعتماد على مواردنا وقدراتنا. ال تزال حتمية إصالح االتحاد األفريقي ، والحاجة الملحة 

، والحاجة إلى تخفيض كبير في االعتماد على التمويل 9320 يذ أجندةلتأمين التمويل المحلي لتنف

الخارجي لبرامجنا من األولويات الرئيسية. وعلى نفس القدر من األهمية الحاجة إلى تعزيز الهدف 

ا في جدول أعمالنا بشأن الديمقراطية وحقوق اإلنسان  إلسكات المدافع ، باإلضافة إلى المضي قدم 

 والحكم الرشيد.

وأود أيضا أن أؤكد على األهمية الحاسمة لالصرار والحزم في التحدث بصوت واحد بشأن  .920

في  الحتمية الدول األعضاء مؤخرا تمسكها بهذه القضايا التي تهم قارتنا ، والعالم بأسره. وقد أظهرت

ع الدول يتبني الموقف األفريقي الموحد لمفاوضات ما بعد كوتونو المقبلة. وأود أن أكرر مناشدتي لجم

في  ي تبدأالتاألعضاء بااللتزام بالموقف الذي تم  اتخاذه والمشاركة بنشاط وبقوة كاملة في المفاوضات 

 .من هذا العام أغسطس المقبل

الموضوع الثالث  هو التحدي الكبير المتمثل في تنفيذ مقررات االتحاد وسياساته ، بما في ذلك  .924

 وحسب توجيهاتلوحدة األفريقية / االتحاد األفريقي. التصديق على الصكوك القانونية لمنظمة ا

، أعتزم مواصلة ، بمنتهى القوة ، مشاورات مع الدول األعضاء ، والمجموعات االقتصادية المؤتمر

اإلقليمية وغيرها من أجهزة االتحاد األفريقي ، بشأن كيفية تحسين بطاقة االداء حول هذه المسألة 

، أن هذه الصكوك القانونية تهم حياة زمالئهم الرجال والنساء الحاسمة من أجل إظهار ، بصدق 

 والشباب األفريقيين.

وإنني أتطلع إلى استمرار دعم أجهزة صنع السياسة في األسابيع واألشهر القادمة مع ا ، ونسعى  .923

 وتحقيق برنامج السالم والتنمية والتكامل الخاص باالتحاد. 9320جاهدين لتنفيذ أجندة معا 
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