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 خمسينمذكرى اللاإللعان الرسمي 

لمنظمة  يذىب، رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعين لالحتفال باليوبيل النحن
مايو  25في  ،في مدينة أديس أبابا، إثيوبيا ُأنشئتالوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي التي 

1963، 

تجريدىا من تم  لحضارةامركز و لبشرية اميد باعتبارىا  الطابع الفريد لتاريخ أفريقيا إذ نستحضر
ضد نضالنا االستعمار وكذلك والفصل العنصري و  سمبواليجير والت الرق جراء ةاإلنساني ميزاتيا
من المنحدرة شعوب التضامننا مع  تمصيرنا المشترك وعزز  شكل تحددي تالالشرور ىذه 

 أصل أفريقي؛

ليا مؤسسو الحركة األفريقية الدور التاريخي والجيود التي بذمع الشعور باالعتزاز ب ذّكرإذ ن
 ؛رؤيتيا وحكمتيا وتضامنيا والتزاميا ما زلنا نستميم من والحركات الوطنية التي الشاممة 

ذ نؤكد من جديدو  مزيد من موحدة األفريقية الشاممة وتطّمع أفريقيا إلى ل العميا ُمُثلالالتزامنا ب ا 
القارة وفي الميجر في  ةب األفريقيو شعالكذلك بمؤسسي منظمة الوحدة األفريقية و  ونشيدالوحدة 

 والفصل العنصري؛االستعمار جميع أشكال القمع و ضد الناجح المجيد و  عمى كفاحيا

ذ نضع في االلعتبار من  بال ىوادةظال يعمالن االتحاد االفريقي /أن منظمة الوحدة األفريقية وا 
لمنظمة األىداف األساسية د أحوأن تام  بشكل القارة األفريقيةاالستعمار في  القضاء عمىأجل 

 ة عضوكل دول الحترام غير المشروط لسيادةيتمثل في ااالتحاد األفريقي الوحدة األفريقي/
 .وسالمتيا اإلقميمية

ذ   ؛ متماسكةو ناء أفريقيا متحدة بب التزامناؤكد نوا 

ذ  يقودىا ة ومسالمزدىرة تصميمنا عمى "بناء أفريقيا متكاممة ومنؤكد و ؤية اتحادنا بر نسترشد وا 
 الساحة الدولية"؛عمى ىا مواطنوىا وتمثل قوة دينامية ويدير 

ذ نعقد العزم   عمى تحمل المسئولية التامة عن تحقيق ىذه الرؤية؛وا 
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ذ نسترشد خاصة قيمنا المشتركة و و  ناالقانون التأسيسي التحادالمنصوص عمييا في مبادئ الب وا 
في جميع مساعينا وكذلك  محوره الشعوب جتبني نيو لمساواة بين الجنسين االتزامنا بضمان 

 ؛احترام سيادة بمداننا وسالمة أراضييا

 :بما يمي قرّ ن

وواظبت  ؛التحديات الداخمية والخارجية غمبت عمىتقد  منظمة الوحدة األفريقية أن -1
في نشاط ؛ وساىمت بعمى الصعيد القاري الوحدة والتضامنعمى سعييا لتحقيق 

ت ألجيال من القادة منبرا فر و ر والفصل العنصري؛ و تحرير أفريقيا من االستعما
جندة التنمية ألسائل القارية والدولية؛ وأعدت ُأُطًرا لتناول المسياسيا ودبموماسيا 

من خالل برامج مثل النيباد واآللية األفريقية لممراجعة المتبادلة بين  والتكامل األفريقي
 .األقران

مساعينا من أجل بتقرير المصير و من أجل نا بكفاحدفع قد  االتحاد األفريقيأن  -2
؛ واتفق عمى أّن ناالتحاد واضحة ؛ وصاغ رؤيةقدما إلى األمام  التكاملو التنمية 

ة مبدأ عدم الالمباال رسخ؛ و متكاممةمتحدة و  أفريقيا بناء اليدف النيائي لالتحاد ىو 
وىيأ ؛ سيوفقا لمقانون التأسيالدول األعضاء عن طريق التصريح بحق  التدخل في 

تعزيز و والتضامن  حقوق اإلنسان احترام الديمقراطية و األرضية لترسيخ سيادة القانون و 
 .في أفريقيا وتمكين المرأة والشباب بين الجنسينالمساواة 

بما في ذلك أبناؤنا في شراك الشعوب ا  و نفيذ أجندة التكامل تتتمثل في   التحديات أن -3
، ومنع الحروب واإلبادة السمم واألمن يقوالسعي لتحقفي شؤون االتحاد الميجر 

رؤية و  ةطرنا المؤسسيأ ومواءمة ،1994الجماعية مثل تمك التي وقعت في رواندا في 
أفريقيا المكانة الالئقة تبوئ وضمان  الفقر وعدم المساواة والتخمفمكافحة ، و االتحاد

 بيا في العالم.
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 :ما يمي بموجب ذلك نعمن

 :تيننهضة األفريقيفيما يخص الهوية وال -ألف

التزامنا القوي بالتعجيل بالنيضة األفريقية عن طريق كفالة دمج مبادئ الوحدة األفريقية  (1
 الشاممة في جميع مبادئنا ومبادراتنا.

اليوية األفريقية؛ واالحتفال  وتأكيدوقيمنا المشتركة ، بمصيرنا المشتركالمطمق إيماننا  (2
  طنة األفريقية؛في إطار التنوع؛ وتأسيس الموا بالوحدة

التزامنا بتعزيز برامج االتحاد األفريقي ومؤسسات الدول األعضاء الرامية إلى إحياء  (3
عمم  رفعببالقيام، من اآلن فصاعدا، و  ىويتنا الثقافية وتراثنا وتاريخنا وقيمنا المشتركة

 ؛نا الوطنيةوأناشيد أعالمناجنبًا إلى جنب مع االتحاد األفريقي وعزف نشيده 

في كل مدارسنا  ة والوحدة األفريقية الشاممةاألفريقيوالقيم تدريس التاريخ  ومواءمة تعزيز (4
 تين إلى األمام؛األفريقي نيضتناو يويتنا الدفع بفي إطار التعميمية  ناومؤسسات

االلتزامات بين الشعوب بما في ذلك تبادالت الشباب والمجتمع المدني بيدف تعزيز  (5
 .ممةتعزيز الوحدة األفريقية الشا

في تقرير  يالستعمار لمحكم االشعوب التي ال تزال تخضع حق و لكفاح ضد االستعمار ا -باء
 هامصير 

الشعوب التي ال تزال حماية حق و االستعمار في أفريقيا؛  القضاء عمىعممية استكمال  (1
المنحدرة من  بو شعالالتضامن مع و ؛ ىاتقرير مصير في  يتخضع لمحكم االستعمار 

ضد التمييز العنصري، ومقاومة كل كفاحيم في الميجر  فييقيين اإلفر أفريقي و  أصل
 مصالح القارة.ب النفوذ الضارأشكال 
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، وجزيرة شاجوس نياء االحتالل غير المشروع ألرخبيلسراع بإإللتأكيد دعوتنا إعادة  (2
بغية  هفي تقرير مصير شعب الصحراء الغربية حق كذلك إعادة تأكيد مايوت القمرية و 
 بشكل فعال. عمى أراضييا ممارسة السيادةمن مدان والشعوب تمكين ىذه الب

 فيما يخص أجندة التكامل: -جيم

التعجيل في ىذا الصدد، و  .ألفريقيا االقتصادياالجتماعي و السياسي و التكامل بأجندة التزامنا 
الخطوات نحو بناء أفريقيا متحدة  اتخاذالجماعة االقتصادية األفريقية و أىداف تحقيق بعممية 

 اللتزامات واألدوات الحالية، نقوم، بوجو خاص، بما يمي:ل وتعزيزاومتكاممة. 

السمع مع التركيز حرية تنقل ضمان و تنفيذ منطقة تجارة أفريقية قارية حرة، التعجيل ب (1
وكذلك تسييل المواطنة األفريقية لمسماح  عمى تكامل األسواق المحمية واإلقميمية

 ،اء طمبات التأشيرة تدريجيابحرية تنقل األشخاص من خالل إلغ

 في نياية المطاف من خالل متكاممةحدة و تمأفريقيا العمل من أجل بناء بتعجيل ال (2
طرنا لمديمقراطية وحقوق اإلنسان والتحرك بسرعة نحو أتنفيذ حكمنا القاري المشترك و 

دماج بعضيا في بعضتكامل المجموعات االقتصادية اإلقميمية   دعائم االتحاد.ك وا 

 فيما يخص أجندة التنمية االجتمالعية واالقتصادية: -دال

المعوقين كذلك األشخاص والشباب و واألطفال بوضع الشعوب األفريقية وخاصة النساء التزامنا 
 : في مقدمة مساعينا والقضاء عمى الفقر، وفي ىذا الصدد، نتعيد بما يمي

وخاصة العمم  أىم مورد من خالل التعميم والتدريبكتنمية رأس مالنا البشري  (1
، وضمان أخذ أفريقيا مكانتيا ومساىمتيا في مصير اإلنسانية والتكنولوجيا واالبتكار

 .بما في ذلك مجال العموم الفضائية واالستكشافات

البشرية/اإليدز والمالريا والسل  القضاء عمى األمراض وخاصة فيروس نقص المناعة (2
ن الحياة ومعالجة وفيات بيي وضمان الحيمولة دون وفاة النساء األفريقيات وىن
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األميات والرضع واألطفال، فضال عن توفير خدمات الرعاية الصحية الشاممة 
 .لمواطنينا

لربط بين الشعوب والبمدان من أجل ا التعجيل بتطوير البنية التحتية في أفريقيا (3
ة لتنمية االجتماعية والثقافيعممية اب والمساعدة عمى الدفع واالقتصادات األفريقية

منقل لوفي ىذا الصدد، نتعيد بتحقيق األىداف االستراتيجية  .إلى األمم واالقتصادية
من ة األخرى التحتية االجتماعي يةوتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والطاقة والبن

 موارد الوطنية واإلقميمية والقارية ليذا الغرض. التخصيص خالل 

اع الخاص األفريقي من خالل حوار مفيد بين تييئة بيئة تمكينية لمتنمية الفعالة لمقط (4
القطاعين العام والخاص عمى جميع األصعدة وذلك لتعزيز أعمال مستجيبة اجتماعيًا 

دارة جيدة لمشركات والنيوض االقتصادي الشامل.  وا 

باعتبار من خالل إضافة القيمة والموارد الطبيعية  الثرواتوتنمية ممكية واستخدام  (5
تكامل التعزيز من أجل األفريقية والسياحة البينية التجارة تعزيز و لمتصنيع  اساسذلك أ

 .لشعوب األفريقيةا العمالة والنمو الشامل لصالحو والتنمية  االقتصادي

 نا، وتحسين صناعاتنامواردو  ناممكية وحفظ وحماية واستخدام مساحات محيطات (6
المساىمة في تحقيق عن طريق  منقل بما يعود بالنفع عمى القارة وشعوبياول البحرية

 .األمن الغذائي

اقتصاداتنا صون أراضينا الصالحة لمزراعة لألجيال الحاضرة والمستقبمة وتنمية  (7
منتجاتنا الزراعية ومعالجة ىذه المنتجات بغية القضاء عمى الجوع وسوء الريفية و 
 . تحقيق األمن الغذائي واالكتفاء الذاتيفضال عن التغذية 

متحضر السريع وظيور مخططة ليج ن   وضعو التحتية الحضرية توسيع وتطوير البنية  (8
 المدن الجديدة؛
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حفظ تقوم عمى عمى أن الحتياجات شعوبنا من االستجابة أجندتنا لمتنمية  تمكين (9
بيئتنا لألجيال الحاضرة والمستقبمة بما في ذلك مكافحة التصحر وتخفيف آثار تغير 

 . البمدان غير الساحميةوخاصة فيما يتعمق بالدول الجزرية و  المناخ

 فيما يخص السمم واألمن: -هاء

 ًا بالنسبة ممموس اً ىدف جعل أفريقيا خالية من النزاعات وجعل السالم واقع تحقيقتصميمنا عمى 
الصراعات األىمية وانتياكات حقوق اإلنسان وتخميص القارة من الحروب و لجميع شعوبنا 

  .نع اإلبادة الجماعيةوم النزاعات العنيفةالكوارث اإلنسانية و و 

نياء جميع الحروب في  األجيال القادمة من األفريقيين أعباء النزاعات بعدم توريثنتعيد  وا 
 : بما يمي . وفي ىذا الصدد، نتعيد2020أفريقيا بحمول 

 ، بما في ذلك التفاوتات االقتصادية واالجتماعيةمعالجة األسباب الجذرية لمنزاعات (1
تعزيز المؤسسات القضائية الوطنية عن طريق قاب إلفالت من العوضع حد لو 

 عدم الالمباالة. مبدأوفقًا لمسؤوليتنا الجماعية عن المساءلة والقارية وتحقيق 

بما في ذلك القرصنة  والتعامل معيا لمنزاعات والناشئة لمتكررةاالمصادر  استئصال (2
إلرىاب او  والتمرد المسمح المخدرات والبشر وجميع أشكال التطرفب االتجارو 

 والجرائم الجديدة مثل الجريمة اإللكترونية. الوطنية والجريمة المنظمة العابرة لمحدود

عادة اإلعمار   (3 دفع أجندة منع النزاعات وصنع السالم ودعمو والمصالحة الوطنية وا 
من خالل المنظومة األفريقية  والتنمية في فترة ما بعد النزاعات، قدمًا إلى األمام

وبناء قدرات أفريقيا  واالمتثال ليااتفاقيات السالم  إنفاذضمان  لمسمم واألمن وكذلك
نفاذه عن طريق القوة األفريقية الجاىزة.  .في مجال حفظ السالم وا 

إلى النزع العالمي لألسمحة  ةدعو الأفريقيا قارة خالية من األسمحة النووية و  إبقاء (4
 عدم انتشارىا واستخدام الطاقة النووية ألغراض سممية. النووية و 
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التنفيذ الفعال لالتفاقيات المتعمقة باأللغام األرضية وعدم تداول األسمحة ضمان  (5
 الصغيرة واألسمحة الخفيفة.

داخميا والالجئين والقضاء عمى األسباب الجذرية ليذه الظاىرة  النازحينعالجة محنة م (6
 .ألطر القارية والعالميةلعن طريق التنفيذ الكامل 

 يخص الحكم الديمقراطي:فيما  -واو

 وحقوق اإلنسانسيادة القانون احترام ومؤسساتنا عمى مجتمعاتنا وحكوماتنا  إرساءبالتزامنا 
دارة التنوع ، والمشاركة الشعبية، وكرامتو نتعيد . وفي ىذا الصدد، الشمولية والديمقراطيةكذلك و وا 

 ما يمي: ب

وسيادة القانون  ، بما في ذلك عن طريق نظم المركزيةالديموقراطيتعزيز الحكم  (1
 تطمعات شعوبنا.تحقيق وقدرات مؤسساتنا عمى 

أي  بما في ذلك عن طريق ،لمحكومات ةغير الدستوري اتر رفضنا لمتغيير اكر ت  (2
مع االعتراف بحق شعوبنا في التعبير السممي  محاوالت لالستيالء عمى السمطة بالقوة

 . ا ضد النظم القمعيةعن إرادتي

وتعزيز القيادة الممتزمة في إدارة الشؤون العامة مكافحة الفساد تعزيز النزاىة و  (3
 .بمصالح الشعوب

 .والشفافية تعزيز مشاركة شعوبنا من خالل االنتخابات الديمقراطية والمساءلة (4

 :أفريقيا صيرتحديد م -زاي

اء االكتفاالعتماد عمى الذات و عزيز مصيرنا. ونتعيد بتعن مسؤولية التحمل تصميمنا عمى 
 الذاتي. وفي ىذا الصدد، نتعيد بما يمي:

يجاد حمول أفريقية لممشاكل األفريقية (1  .ممكية المسائل األفريقية وا 
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والمضي تعبئة مواردنا المحمية بطريقة موثوق بيا ومستدامة من أجل تقوية مؤسساتنا  (2
 أجندتنا القارية. ب قدما

 ناالطبيعية الغنية وموارد نااستخدام ثروات من خالل الالزمةتخاذ جميع التدابير ا (3
 االبتكار واإلبداع؛ يالبشرية لتحويل أفريقيا وجعميا قارة رائدة في مجال

 أفريقيا في العالم:مكانة فيما يخص   -حاء

 ةالسياسيا في األنظمة يبالالئقة  المكانةتبوأ أفريقيا ضمان الرامية إلى  انعياسمإطار في 
نتعيد تيا وجعل إفريقيا قارة رائدة، العالمي تحقيقًا لنيضلمحكم  ةواالقتصادي ةاالجتماعيمنية و األو 

 بما يمي:

وكراىية األجانب وما  ضد كافة أشكال العنصرية والتمييزشامل كفاح الالمواصمة  (1
 .يتصل بذلك من تعصب

 .المضطيدةالتضامن مع البمدان والشعوب   (2

ويعود بالنفع  عنيايدافع عزز المصالح األفريقية و الذي يتوطيد التعاون الدولي  (3
 رؤيتنا المتعمقة بالوحدة األفريقية الشاممة.عمى الجميع بما يتطابق مع  المتبادل

نا بصوت واحد والعمل بشكل جماعي لتعزيز مصالحنا ومواقف التحدثمواصمة  (4
 عمى الساحة الدولية. المشتركة

في عممية العولمة والمحافل الدولية  الفعالفريقي بالدور األتأكيد عمى التزامنا الإعادة  (5
 المؤسسات المالية واالقتصادية. يشملبما 

إصالح األمم المتحدة والمؤسسات العالمية بشأن الدفاع عن موقفنا المشترك  (6
األخرى، مع اإلشارة بوجو خاص إلى مجمس األمن لألمم المتحدة، من أجل تصحيح 

 .و مقعد دائملالذي ليس قميم الوحيد اإل ىي التي أفريقياضد الظمم التاريخي 
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وضع الوطنية وفي نا اإلنمائية أعاله في خطط العميا واألىداف المذكورة ثلالمُ ببمورة نتعيد 
متكاممة ألفريقيا تحقيق رؤيتنا بغية  تقودىا الشعوبمن خالل عممية  2063األجندة القارية 

 .اعيش في سالم مع نفسيت ةمزدىر و  الشعوبمحورىا 

نتعّيد بالعمل مع شعوبنا  ،والتزامنامسؤوليتنا عمى وعي ب رؤساء دول وحكوماتبوصفنا 
 لتحقيق رؤيتنا لموحدة األفريقية الشاممة والنيضة األفريقية. األفريقي والميجر

االتحاد لمؤتمر رؤساء دول وحكومات والعشرون العتمدته الدورة العادية الحادية 
 .7102مايو  77ابا، في ي أديس أبف ةالمنعقداألفريقي 

- 
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