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 أوال: المقدمة والسياق
 د اإلنسان من إنسانيتوالتي تجر   ممارساتالاء عمى مر السنين، تضاءلت كرامة أفريقيا جر -1
وكانت صورة فضال عن االستعمار والفصل العنصري.  يقالرقوتجارة  ستعبادالالمتمثمة فى او 

أفريقيا ىي قارة ينظر إلييا من منظور وسائل اإلعالم الغربية: مكان لالنقالبات، والمجاعات، 
السياسي، والنزاعات، وعدم مساءلة نظم الحكم،  تسم بعدم االستقرارمنطقة ت ،واألمراض والفساد

، وانعدام المدقعفقر إلى جانب الوضعف مستوى التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
ة البنية التحتية لمتنمية واالتصاالت، وانخفاض رأس المال ي، ومحدودالمزمن ألمن الغذائيا

 يأس.من الالبشري، واألمية الخ.. باختصار كانت صورة 

منذ  عمى الورق عبر األطمنطي الرقيقبينما انتيى االستعمار والفصل العنصري وتجارة  -2
 ،نسانيةإ أالثار المريرة ليذه الممارسات اآل عاني منالواقع ىو أن القارة التزال تفذلك الحين، 

رئيسي يا المصدر الأنب فقط والسيما في المجال االقتصادي واالجتماعي. والتزال القارة تصور
المواد لزيادة  هلممواد الخام لمصناعات والمستيمكين في الغرب مع حد أدنى من اإلثراء من ىذ

النماذج الجغرافية و  ،مبمدان األفريقية. واليزال النظام القانوني الدولياالقتصادية ل القيمة المضافة
مع استمرار النظر  ،بة نحو القوى االستعمارية السابقة والغر بقو السياسية واالقتصادية متحيزة 

 لمحفاظ عمى سياساتيا وسكانيا. الفني  دعمالمساعدة و التحتاج إلى قارة متخمفة  أنياإلى أفريقيا ب

شك أن أفريقيا شيدت تغييرا في حظيا لألفضل بدخوليا القرن الحادي والعشرين، مع  ال -3
قد فية في القارة. تحسينات ممحوظة في نظم الحكم االقتصادية واالجتماعية والسياسحدوث 

ىذا أن يعزز من شأن و  ،في بناء دول قادرةتقدما كبيرا العديد من البمدان األفريقية  رزتحأ
من  وتحقيق المزيد،  شكل ثابتب الديمقراطية أركان يجابية فيما يتعمق بتوطيدإلاالتجاىات ا



عنفا األكثر قاد االنفتاح السياسي، والمساءلة وتحسين اإلدارة االقتصادية. بل واعترف الن
 .ألفريقيا وقت قد حانذلك ال أن أفريقيا ىي قارة المستقبل وأنبباإلجماع 

تسعى أفريقيا في حين ، فإن المستقبل إيجابي وىذا سبب كاف يدعو لالحتفال. و بالتالي -4
لتحقيق الكرامة اإلنسانية من خالل كفالة العدالة االجتماعية والسياسية واالقتصادية لشعوبيا، 

 خمسيني محاولة الستعادة مكانيا الصحيح في النظام العالمي، فإن االحتفال بالذكرى الف
لمتفكير في  امناسب اتوقيتيعتبر  2013ا القارية، منظمة الوحدة األفريقية، في عام ىيئتيإلنشاء 

آلفاق من أجل تحقيق حرية التحديات وا مع إلى جنب جنبا ،صددالتقدم المحرز في ىذا ال
والنيضة األفريقية. ومن  الشاممة موحدة األفريقيةتيا لوتكامل ووحدة القارة ورؤي حقيقية،

ث عن نيضة تحديمكن ألفريقيا ال ىىذا التطور حت ستمراريةالضروري أيضا التساؤل عن ا
 سياسية وثقافية واقتصادية حقيقية وىي تنظر إلى األمام خالل السنوات الخمسين القادمة.

الحتفال بالذكرى الخمسين إلنشاء منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد ا 2013 عامصادف ي -5
، كان أحد أىدافيا 1963مايو  25األفريقي. وحين أنشئت منظمة الوحدة األفريقية في 

فريقيا من االستعمار ومن جميع أشكال التمييز، بما في ألكامل التحرير الاألساسية ىو تسريع 
الوحدة األفريقية تيدف أيضا إلى تعزيز الوحدة، ذلك الفصل العنصري. وكانت منظمة 

شعوب والدول األفريقية، كوسيمة لتأمين المستقبل الوالتعاون فيما بين  الحموالتضامن، والت
 السياسي واالقتصادي ألفريقيا عمى المدى الطويل. 

، كمسألة ذات الحاجةعكست االستقالل، ظيرت تحديات جديدة  نيلغير أنو بمجرد  -6
حديثا إلى حرية. وبعبارة أخرى، إلى جانب  المكتسباالستقالل السياسى  إلى ترجمة ة،أولوي

، كان من الضروري أيضا دفع القارة نحو التنمية االقتصادية وتكامميا تعزيز تحرير أفريقيا
 لألفضل. ةب األفريقيو التي من شأنيا أن تغير حياة الشعواالجتماعية المستدامة 



رز التحرير الكامل ألفريقيا من السيطرة االستعمارية والتمييز العنصري ىكذا، ففي حين يب -77
باعتباره أحد المنجزات الرئيسية لمنظمة الوحدة األفريقية، يتعامل االتحاد األفريقي مع قضايا 
ذات صمة بتكامل أفريقيا وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة التي تركز عمى 

تخفيف إلى  فضي أيضامة والمستوحاة ليس فقط من الثقافة األفريقية، ولكنيا تالمستيمو  البشر،
الفقر وتغيير حياة األفريقيين لألفضل. ومع ذلك، تظل رؤية االتحاد األفريقي: "أفريقيا  حدة

 وتمثل قوة دينامية في الساحة العالمية". ،زدىرة وسممية، يقودىا مواطنوىامتكاممة، وم

ة فرصعاما عمى وجود منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي  50بمرور يتيح االحتفال  -8 

التحديات التي التزال تواجو  فى فاق، ولكن أيضاآلاالنجازات وافى نادرة لمقارة لمتفكير ليس فقط 

القارة. كما أنو توقيت مناسب الستعراض وتقييم حالة التحرر السياسي في القارة من حيث 

كم الشامل والتشاركي من قبل الشعوب األفريقية، وتوطيد أركان الديمقراطية، تعزيز وتشجيع الح

 واألمن البشري. دائموتحقيق السمم ال ،واحترام حقوق اإلنسان والشعوب، وترسيخ سيادة القانون

إطار االحتفال بالذكرى الخمسين إلنشاء منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي،  في -9

  إلى أنو  :Assembly/AU/Dec.422(XIX)من مقرره رقم  3في الفقرة العاممة المؤتمر،  أشار

جع المفوضية، بالتعاون الوثيق مع الحكومة اإلثيوبية، عمى العمل مع جميع الدول يش"

أجيزة االتحاد األفريقي من أجل سائر وكذلك مع  ،والمجموعات االقتصادية اإلقيممية ،األعضاء

ت في المدارس سابقامو  ،مناقشاتفي ذلك أحداث إعالمية، و  بما تنظيم أنشطة متنوعة،

وغير  ،التشريعية المحمية والوطنية المجالسدورات في لمرأي العام، و  استطالعاتوالجامعات، و 

الوعي  زيادة بغيةوالنيضة األفريقية  الشاممة الوحدة األفريقية عامذلك من األنشطة لالحتفال ب



نو أيضا أ جدير بالذكرو ". الشاممة يقيين بمثل الوحدة األفريقيةاألجيال الجديدة من األفر  لدى

 الشاممة ىو "الوحدة األفريقية 2013موضوع بموجب المقرر نفسو، قرر المؤتمر أن يكون 

  .والنيضة األفريقية"

المؤتمر، ينبغي أن يكون االحتفال بالذكرى الخمسين إلنشاء منظمة الوحدة  مقررطبقا ل -10

تحاد األفريقي عمى نطاق أفريقيا وأال يقتصر عمى أديس أبابا ومقر االتحاد األفريقية/اال

طيمة  المنظمة وجودجوىر من حيث  ،فالوقت عام.كون حدثا ممتدا عمى مدار الأن ي ؛األفريقي

نشاء منبرالمنقول إلى شعوبيا،  الشاممة الوحدة األفريقية ىخمسين الماضية، ومعنسنوات الال  وا 

رسي مصداقية الجدال ي العيش لمغد،واألمل في  ،جمع لشعوبياتور تركيز و محقاري،   سياسى

وبعبارة أخرى، ينبغي  االتحاد األفريقي. اليوبيل الذىبي لمنظمة الوحدة األفريقية/لالحتفال بفييا 

 .2013عام  طوالاالحتفال باليوبيل الذىبي في جميع الدول األعضاء و 

ازات منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي، يسعى ىذا التقرير إلى تناول انج -11

والتحديات التي واجيتيا في السنوات الخمسين الماضية من وجودىا وآفاق المستقبل. وتعبر 

إلى االحتفال باليوبيل الذىبي لمنظمة الوحدة األفريقية/االتحاد  اكذلك عن سعي قادة أفريقي

يضة الوطنية فضال عن تكريم اآلباء المؤسسين األفريقي من خالل تعزيز الوحدة الوطنية والن

ليذه الييئة القارية من خالل االحتفاالت عمى الصعد الوطنية واالقميمية والقارية باإلضافة إلى 

 الميجر األفريقي.

 :: االنجازاتثانيا



آلباء ا بتميز، وتتم اإلشادة، في ىذا المقام، بازمانيعممت منظمة الوحدة األفريقية في  -12

الرؤية التي سعوا إلى تحقيقيا في إطار الوحدة. وكان أكبر نجاح حققتو يتصل ؤسسين و لما

 بتصفية االستعمار.

تحرير العديد من دوليا األعضاء  ىو قطعا ز اليام لمنظمة الوحدة األفريقيةاالنجايعد  -13 

، ( بمدا32)االستقالل سوى اثنان وثالثون  ر. وعندما تأسست المنظمة، لم ينلمن نير االستعما

الييمنة األجنبية. وقدمت منظمة الوحدة األفريقية دعما حاسما زال تحت وكان الكثير غيرىا ال 

إلى حركات التحرر في البمدان التي ال زالت تييمن عمييا القوى األجنبية وساعدت في نيل 

افة إلى . باإلضمتحرير التي تعمل من دار السالم منذ إنشائيااستقالليا، من خالل لجنتيا ل

ذلك، كانت منظمة الوحدة األفريقية سمطة معنوية قوية في مجال تعبئة القارة والعالم نحو تعزيز 

وينبغي التذكير بشكل  العالم. جميع شعوبلقضية تقرير المصير، والمساواة بين األمم والكرامة 

ل من خال نحو التحرير الكامل لشعب جنوب أفريقياىمة البالغة األىمية خاص بالمسا

وينبغي اإلشادة  التي كانت مستقمة في حينو، المواجيةخط التضحيات الجسام التي قدمتيا دول 

مواليمو جوليوس نيريري والرئيس الزامبي البشكل خاص بالقادة العظماء مثل الرئيس السابق 

ونحن نحتفل بالذكرى الخمسين  اواالعتراف بفضميم اذين يتعين تكريميممالكينيث كاوندا 

ة الوحدة األفريقية ولجنتيا لمتحرير. كما ينبغي اإلشادة بالقادة من االقاليم األخرى الذين لمنظم

قادوا  نقدموا الدعم الكبير لمكفاح من أجل التحرير فضال عن اإلشادة بمناضمي الحرية الذي

وسام نجوما فضال عن  الكفاح من أجل التحرير عمى أرض الواقع مثل الرئيس نيمسون مانديال

سامورا ماشال وأوغستينو نيتو وأميمكار كابرال وغيرىم من األبطال الذين كانوا ين رحموا مثل الذ



بالمثل موضع إعجاب القارة. وينبغي أن يشمل ىذا التكريم جميع الشخصيات والعمماء والمثقفين 

 كانوا حقا في أىل الفن والمجموعات األخرى ممنوالناشطين في مجال حقوق اإلنسان والكتاب و 

طميعة االستقالل والكرامة األفريقية عمى المستويات السياسية واالقتصادية والثقافية. فيناك 

 من قبل المنظمة. د تمك الشخصيات بغرض االعتراف بياحاجة لتحدي

واألمن  ألفريقية بشكل كبير في حفظ السمممن خالل ميثاقيا، ساعدت منظمة الوحدة ا -14

تأكيد عمى عدم المساس بالحدود الموروثة عن القوى فيما بين الدول األعضاء عبر ال

 االستعمارية فضال عن اعتماد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخمية.

قدمت منظمة الوحدة األفريقية إسيامات بالغة األىمية نحو تطوير القانون  ،وحقيقة -15
ول منظمة اقميمية في مجال قانون المجوء حيث كانت أالدولي في مختمف الميادين، وال سيما 

لمشاكل محدده  التي تحكم جوانبباعتماد اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية  1969تقوم في عام 
التي تيدف إلى دعم اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين لعام و  الالجئين في أفريقيا

حترام اة إلى ترسيخ بعض األعمال البارزة لمنظمة الوحدة األفريقية الرامي ىناك . وكذلك1591
حقوق اإلنسان وكرامتو في الحياة اليومية لممواطنين في دوليا األعضاء، وخاصة اعتماد 

ممشاركة ل، والميثاق األفريقي 1591في نيروبي عام  الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
فريقي لحقوق ، فضال عن الميثاق األ1551الشعبية في التنمية الذي اعتمد في أروشا في عام 

تم اعتماد العديد من المعاىدات  ،باإلضافة إلى ذلك. 1551الطفل ورفاىيتو في عام 
أن التقدم كان بطيئا في السياق العممي من رغم بالواالتفاقيات برعاية منظمة الوحدة األفريقية، 

ل حول وتم إعداد بروتوكو  فيما يتعمق بالتوقيع عمى تمك األدوات والتصديق عمييا وتنفيذىا.
ق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، رفحقوق اإلنسان والشعوب وكذلك بروتوكول م



مع أن تفعيميما قد جاء بعد إطالق االتحاد األفريقي في دوربان بجنوب أفريقيا. وبذلت جيود 
 1591لتعزيز التعاون االقتصادي عبر القارة. وفعال، بعد اعتماد خطة عمل الغوس في عام 

عة االقتصادية امالج والقاري، ومعاىدة أبوجا التي أنشأتتي وفرت إطارا لمتكامل االقميمي ال
األفريقية، مما أدى إلى إرساء خارطة طريق لعممية التكامل عمى مدى ستة وثالثين عاما، 

االتحاد األفريقي لمنقد، وأخيرا والسوق المشتركة، ثم ، 1591ابتداءا باتحاد الجمارك في عام 
ومن المنجزات العممية الرئيسية األخرى لمنظمة  عة اقتصادية عمى المستوى القاري.مجمو 

الوحدة األفريقية، كانت ىناك الوساطات في العديد من المنازعات الحدودية، بما في ذلك 
( 1591 -1599( وبين كينيا والصومال )1591–1591المنازعات بين الجزائر والمغرب )

  مجال جمع األطراف المتنازعة حول طاولة المفاوضات. فضال عن الجيود األخرى في

 

وجيت منظمة الوحدة األفريقية عمى "المجموعة األفريقية" في األمم المتحدة التي  تحافظ -16

واضطمعت منظمة الوحدة األفريقية  في مجال التنسيق الدولي. ىاخالليا العديد من جيود من

مل تعالتي ، 77دول األفريقية في أعمال مجموعة البدور أساسي في تحقيق التعاون المشترك لم

 ع لمدول النامية في إطار مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية.بمثابة تجم  

وقامت بالتنسيق مع بقية دول  ،األحداث في جنوب أفريقيا منظمة الوحدة األفريقية تتابع -17

السياسة الرسمية بمد طالما ظمت ودعت إلى فرض عقوبات اقتصادية دولية ضد ىذا ال العالم،

في  لمنع النزاعات، استحدثت منظمة الوحدة األفريقية آلية 1993في و لمفصل العنصري قائمة. 

دارتيا وحميا القارة رئيس  قيادة، أشرفت منظمة الوحدة األفريقية عمى فريق دولي ب1998. وفي وا 

ماعية التي وقعت في رواندا في بوتسوانا السابق كيتوميمي ماسيري لمتحقيق في اإلبادة الج



في خطوة قادىا العقيد الميبي ، في لومي 2000 كذلك فيو . 2000في  تقريره نشر؛ و 1994

عادة تنشيط واليتو تم اعتماد القانون التأسيسي إلنشاء االتحاد األفريقيمعمر القذافي،   بوالية وا 

مجرد االتحاد األفريقي  ملوكان المقصود أن يتجاوز ع .منظمة الوحدة األفريقية ليحل محل

 وتسريعاالقتصادية  االجتماعية المجاالت االقتصادية وأن ينخرط بشكل وثيق في جيود التنمية

 عمى ييحتو عمى غرار االتحاد األوروبي، وأن خطى التكامل لالقتصادات والشعوب األفريقية 

بنك مركزي، قدي و مؤسسات رئيسية مشتركة باختصاصات محددة مثل بنك لالستتثمار واتحاد ن

وتم التصديق عمى القانون التأسيسي،  .من بين بعض أجيزتو التنفيذيةومحكمة عدل، وبرلمان 

الذي يقضي بإنشاء االتحاد األفريقي، بأغمبية ثمثي الدول األعضاء في منظمة الوحدة األفريقية 

يقي محل منظمة وبعد فترة انتقالية حل االتحاد األفر . 2001مايو  26في  تنفيذودخل حيز ال

، افتتح 2004وفي . 2002بعد إطالقو في دوربان، جنوب أفريقيا في يوليو الوحدة األفريقية 

وافتتحت المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في  البرلمان األفريقي لالتحاد األفريقي،

ية الجاىزة، ووافقت المنظمة عمى إنشاء قوة لحفظ السالم ىي القوة األفريق 2006أروشا عام 

لممساعدة في حفظ السمم في مناطق النزاع عندما وأينما تقتضي  جندي 15000التي تضم نحو 

 .الضرورة

 :: التحدياتثالثا

 أىم التحديات التي واجيت الدول األفريقية منذ نيل االستقالل السياسي ىي: كانت-18



 الممارسات مؤسسات وممارسات الحكم المناسبة التي من شأنيا أن تولد  انشاء

 ؛حفظ عمييات، و الديمقراطية وأن تعزز التنمية المستدامة في القارة

  ؛يا السالمفي قارة يسود أفريقيا جعلتحقيق التماسك اإلقميمي، والتنمية االقتصادية، و 

  ،االفتقار إلى التمويل والحشد الكافيين لتحقيق مشاريع التكامل االقتصادي والقاري

نشاء قاعدة صناعية لالنت يةالبين والتجارة األفريقية قال من الوضع المتسم بمجرد وا 

 موردين لممواد الخام؛

 الدور الصحيح وايجاد مكانة ألفريقيا في إدراة الشؤون العالمية واالفتقار إلى  تأمين

 التنسيق في مجال العالقات مع الشركاء الدوليين؛

 مصالح السياسية واالقتصادية تعبئة اإلرادة السياسية لدى الحكومات األفريقية لتقديم ال

 المحمية لممؤسسات فوق الوطنية؛

 بالتأكيد مما يؤدى منافع الترتيبات اإلقميمية، م كفاية اآلليات لمتقاسم العادل لتكاليف و عد

 تحقيق التكامل األفريقي؛إلى عرقمة 

  االفتقار إلى اتساق السياسات والمصداقية وكذلك النفور من اإلصالحات االقتصادية

 موجية نحو السوق؛ال

 يشكل  ، مماوفيما بينيا  التنظيمي بين التجمعات اإلقميمية في أفريقيا وافقلتغياب ا

 التكامل االقميمي. لنجاحتيديدا آخر 



 :ا: اآلفاق المستقبمية لالتحاد األفريقيرابع

 يتوقف نجاح االتحاد عمى معالجة ما يمي:-19

 التحديات الجغرافية والتاريخية - أ

  من عمميات التحول التاريخي لمديمقراطية كتسبةس المتطبيق الدرو 

  التأمل في األحداث اليامة التي ساعدت عمى تشكيل ىوية أفريقيا، بما في ذلك

 إدارة الموارد االقتصادية اليامة؛

 يمكن أن عمى الطرق التي  المختمفة المعتقدات والممارسات استعراض كيفية تأثير

 تتفاعل بيا الشعوب األفريقية؛

 يم الترابط بين أفريقيا والبيئة العالمية.ف 

 التحديات األمنية - ب

ىناك قمق متزايد إزاء استمرار النزاع وحاالت األزمات في القارة، رغم الكثير من  .1

ن لحظة لتجديد العزم لمنح و الجيود المبذولة إلى حد اآلن لحميا. وتعد الذكرى الخمس

يقي ذات الصمة وتعزيز السالم المستدام المزيد من الدفع لتنفيذ مقرارات االتحاد األفر 

واألمن واالستقرار في القارة، حيث أنو بدون تييئة بيئة من ىذا القبيل، ال يمكن 

 احراز تقدم ممحوظ في مجال التكامل والتنمية عمى الصعيدين السياسي واالقتصادي؛

الت النزاع والمؤسسي الالزم لمعالجة ويمعياري الطار اإلأفريقيا  لدى فاليوم، يتوفر .2

وأظير االتحاد األفريقي دينامية متجددة في مجال التعامل مع قضايا السمم واألمن 

في القارة. وتحققت خطوات كبيرة في مجال تسوية النزاعات في أفريقيا، تشيد عمييا 



االنجازات الممحوظة في العديد من البمدان، فضال عن أوجو التقدم المسجمة في 

السالم في عدد من البمدان واالقاليم األخرى. وعززت تمك مجال السعي إلى إحالل 

اآلن من خالل  هالتطورات من آفاق التحول اإلنمائي والديمقراطي، والذي ينبغي تعزيز 

عادة اإلعمار في فترة ما بعد النزاعات.استدامة الجيود في مجال بناء السالم و   ا 

في أجزاء كبيرة من القارة، مع  اع، ومظاىر إنعدام األمن واالستقرارنز استمرار ال أما .3
وتيرة تصاعد اجتماعية، و و اقتصادية ما يترتب عمييا من عواقب إنسانية وآثار 

التغييرات غير الدستورية لمحكومات، فضال عن التوجيات الناشئة ألشكال العنف 
راع المتصمة باالنتخابات، والتيديد الذي يشكمو اإلرىاب، وتجارة المخدرات، نالو 

واالستغالل غير المشروع لمموارد  رصنة،قالمنظمة العابرة لمحدود، وال والجريمة
 راعنالنزاعات، واستمرار النزاعات الحدودية وأشكال ال بغرض تأجيج الطبيعية

، تعد من األمور التي تبرز الضرورة اآلثار المترتبة عميوو  ، وتغير المناخخرىألا
ت المتعمقة بتمك األوضاع لألجيال الحيوية لمحيمولة دون توريث األعباء والتحديا

 األفريقية المقبمة.
لمسمم واألمن من بين المسؤوليات الجماعية  ةاألفريقيمنظومة ويعد التفعيل التام لم .4

لمدول األعضاء في االتحاد األفريقي التي يجب التعجيل بيا. ومما يكتسي أىمية 
اع نز ب الجذرية ألشكال المماثمة، الحاجة لتجديد الجيود الرامية إلى معالجة األسبا

في مجاالت  حاليةعمى نحو شامل ومنتظم، بما في ذلك من خالل تنفيذ األدوات ال
وسيادة القانون، والديمقراطية، واالنتخابات، والحكم الرشيد، ونزع حقوق اإلنسان، 

 السالح وتحديد األسمحة وعدم انتشارىا، ومكافحة اإلرىاب وحسن الجوار.
 صاديةالتحديات االقت -ج



  ،اليزال تحديد أدوار الدولة، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية الدولية

، من القضايا المتنازع عمييا إلى حد كبير في التنمية يةربحغير الوالمنظمات 

 األفريقية.

 :سا: األهدافخام

بشأن االنجازات واآلفاق، تبادل األفكار من االحتفاالت في  عاميتمثل اليدف ال -20

ال التي السمم، واألمن البشري، والتكامل والتنمية االقتصادية واالجتماعية  تحديات وكذلك

 تواجو أفريقيا. وفيما يمي األىداف المحددة لالحتفاالت:تزال 

 منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي  إنشاءعاما عمى  50مرور االحتفال ب

 ؛ةب األفريقيو وكفاحيا من أجل تحسين حياة الشع

 القارة باالنجازات التي حققتيا منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد لدى الوعي ادة زي

فز رئيسي لمتنمية السياسية اكح ووجوده دور االتحاد األفريقيوكذلك األفريقي، 

 واالقتصادية واالجتماعية في أفريقيا؛

  االنجازات والتحديات التي تواجو التكامل والتنمية االقتصادية تحديد

ر بشأنيا، والسعي إليجاد استراتيجيات قابمة لمتطبيق تبادل األفكااعية و واالجتم

 األفريقيون زمام مصيرىم؛  ىلكي يتول

 والسيما دور منظمة الوحدة  ،استعراض وتقييم حالة التحرر السياسي في القارة

دعم وتسييل تحقيق الدول األعضاء فيما يتعمق باألفريقية/ االتحاد األفريقي 

 ي، والموثوق بو، والشامل والتشاركي من قبل الشعوب األفريقية،لمحكم الشرع



وتحقيق السالم  ،وتوطيد الديمقراطية، والتنفيذ الفعال لحقوق اإلنسان والشعوب

 في القارة؛ الدائم واألمن البشري

  والوحدة األفريقية الشاممة والنيضة األفريقية؛األفريقيةصحوة الإعادة تعزيز ، 

 جميع الصكوك القانونية  التوقيع والتصديق عمىاء عمى تشجيع الدول األعض

من قيمنا  مجموعة متزايدةالتي تشكل لالتحاد األفريقي  وصكوك السياسات

 ؛، وتنفيذىا الفعالالمشتركة

  االتحاد األفريقي،  منبرالتفكير فيما ينبغي أن تكون عميو أفريقيا ، في إطار

 السنوات الخمسين التالية؛  خالل

 وجياز تنفيذي لتحقيق رؤية االتحاد قاري منبر يما ىو أنسب نوع التفكير ف

 ،، يقودىا مواطنوىاتنعم بالسالم ،مزدىرة ،األفريقي من أجل " أفريقيا متكاممة

 ة في الساحة العالمية".يل قوة ديناممثوت
 

 :: النتائج المتوقعةسادسا
 :عملال فيما يمي النتائج المتوقعة من ىذا -21

 األفريقية/االتحاد األفريقي، منظمة الوحدة  وكفاح وجود عمىعاما  50 االحتفال بمرور
 وتعميمو؛ وتقييمو

  الترويج لالتحاد األفريقي ورموزه مثل النشيد، واألعالم، والتاريخ والصكوك، في الدول
 باعتبارىا ركائز لالتحاد األفريقي؛ المختمفة األعضاء واألقاليم والتجمعات اإلقميمية 

 متجدد من جانب الدول األعضاء بأىداف االتحاد األفريقي التي تتحقق من االلتزام ال
لمنظمة  وصكوك السياسات الصكوك القانونية إلى كافةخالل تصديق/انضمام الجميع 



، المشتركةالوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي التي تشكل مجموعة متزايدة من قيمنا 
  ؛وتنفيذىا

 والفخورة، المستعدة لمواجية تحديات القرن الحادي  إعادة تنشيط المواطنة المتحدة
 والعشرين.

 مرحمي عن حالة منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي نحو تحقيق تقييمي و  تقرير
 الوحدة والتكامل القاري وتحقيق التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية في أفريقيا؛

 م بمثل الوحدة األفريقية الشاممة والنيضة األفريقية. اليوية األفريقية وااللتزا إعادة تحديد 
 

 وتمويمها : أنشطة االحتفال بالذكرى الخمسينسابعا
وبية ومفوضية االتحاد يتمشيا مع مقررات المؤتمر المذكورة آنفا، عممت الحكومة اإلث -22

لدى االتحاد  مع السفارات األفريقية المعتمدةعن كثب بالتعاون و وثيق معا، عمى نحو األفريقي 
، وذلك لالحتفال بيذا الحدث التاريخي بمشاركة األفريقي الميجر األفريقي، فضال عن ممثمي

، حددت الحكومة وليذا الغرض. ةالقار فى جميع أصحاب المصمحة  من قبل أوسع ومساىمة
مك ت :من الجانبين ياإلثيوبية ومفوضية االتحاد األفريقي بنجاح األنشطة التي ستنفذ من قبل أ

الحكومة مع المفوضية  ا الحكومة اإلثيوبية، وتمك التي ستشترك في القيام بياالتي ستقوم بي
القيام بيا عمى  تى ينبغىقائمة باألنشطة الفوضية الماإلثيوبية. وفي السياق نفسو، وضعت 

  (.1نظر الممحق الميجر )ا عمى مستوى وكذلك ،والوطنية ،المستويات القارية، واإلقميمية
 

، مفوضية عمى نحو إجمالى وحصريتحمل تمويل األنشطة لالحتفال بيذه الذكرى، ت -23
عن اء األخرى في االتحاد األفريقي، االتحاد األفريقي، والسمطات اإلثيوبية، والدول األعض

 ال عن مصادر أخرى لمتمويل المحمي.فضالمساىمات الطوعية طريق 
 



بالمفوضية من أجل تنظيم  األفريقي يجراتصمت بعض منظمات المجتمع المدني والم -24
األنشطة ذات الصمة في سياق االحتفال بالذكرى الخمسين إلنشاء منظمة الوحدة 
األفريقية/االتحاد األفريقي، وعام الوحدة األفريقية الشاممة والنيضة األفريقية. وفي روح االحتفال 

شاط، عمما بأنيا ستكون قادرة الشامل لمجميع، ينبغي تشجيع ىذه المنظمات عمى المشاركة بن
عمى تعبئة الموارد المطموبة لتمويل أنشطتيا. ومن المستحسن أيضا أن يتم توزيع مثل ىذا النوع 
من األنشطة عمى مدار عام الوحدة األفريقية الشاممة والنيضة األفريقية. ويمكن مراعاة ذلك 

 (.1 نظر الممحقاعند إعداد البرنامج النيائي ألنشطة االحتفال )
 

 :المشاركة :ثامنا

أن فى منظمة الوحدة األفريقية إلى وجيت كثيرا ما التي أحد االنتقادات القوية يتمثل  -25

يستبعد الغالبية العظمى من الجماىير مشترك لمنخبة  منتدى حكومي ك كان ينظر إلييا لمنظمةا

 قواعديز عمى ممكية الاألفريقية. وقد تخمى االتحاد األفريقي عن ىذه الرؤية من خالل الترك

ومع ىذا الفيم، ينبغي أن تشيد االحتفاالت وعمى ضوء ىذا  .العاديين ألفريقييناالشعبية وانتماء 

لممجتمع األفريقي، بما في ذلك جميع من ينحدرون من  النطاق ومشاركة واسعة الكام ااشتراك

ول األعضاء، ومفوضية في االحتفاالت من الدة ستأتي المشارك، صدد. وفي ىذا الأصل أفريقي

التحاد األفريقي، والمجموعات االقتصادية اإلقميمية، والبمد األخرى لجيزة األاالتحاد األفريقي، و 

، ووسائل األفريقي والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والميجر المضيف إثيوبيا،

 عات الدينية.مجمو اإلعالم وال

 



 

 :: آلية التنفيذ والرصدتاسعا

شيا مع مقرر المؤتمر بشأن احتفاالت الذكرى الخمسين، فإنو من الضرورى إنشاء آلية تم -26
رصد لضمان تنفيذ األنشطة المقررة في الموعد المحدد ومعالجة أية قيود قد تعرقل إنجازىا. 
ومن ثم، اقترح بحكمة تشكيل لجنة فرعية مختصة لمجنة الممثمين الدائمين لإلشراف عمى 

ألحداث واألنشطة. ومن جانبيا، أسندت المفوضية بالفعل الميمة إلى لجنة التنظيم الشامل ل
إدارة المؤتمرات والمناسبات التي تعمل تحت إشراف وتوجيو مجموعة المفوضين. كما شكل البمد 
المضيف لجنة تنظيمية وطنية لالحتفاالت. وقد عممت ىياكل المفوضية المذكورة آنفا والبمد 

ا الحدث؛ والحمقة المفقودة ىي لجنة الممثمين الدائمين. لذلك، فإن المضيف عن كثب بشأن ىذ
إلى كفالة  يفكرة إنشاء لجنة مختصة لمجنة الممثمين الدائمين تحظى بترحيب كبير، إذ أنيا تؤد

 عمل متضافر ومتسق في التحضير ليذا الحدث التاريخي. 
 

 :التراث -عاشرا
ا الذي يمكن أن نتذكره بعد انتياء جميع ىذه السؤال الذي ينبغي الرد عميو ىنا ىو م -27

االحتفاالت. وبعبارة أخرى، عالوة عمى االستمتاع والمرح، ينبغي أن ينبثق شئ ممموس عن ىذا 
االحتفال. وقد يتخذ ذلك أشكاال عديدة مثل إقامة نصب تذكارية لميوبيل الذىبي في أىم 

ب عن منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد المناطق في مدن القارة، وانتاج أفالم وثائقية، وكتا
 األفريقي في خمسين عاما وسعييا لتحقيق أجندة الوحدة األفريقية الشاممة والنيضة األفريقية.

 

 :الخالصة والتوصيات -عشر يحاد



الوقت ىو جوىر المسألة والبد لمجنة الممثمين الدائمين أن تبدي رأييا بشأن قائمة  (1)

 بيا بمناسبة االحتفاالت بالذكرى الخمسين؛األنشطة التي يتم االضطالع 

ينبغي لمجنة الممثمين الدائمين أن توفر األموال المطموبة حيث لدييا تكميف بذلك من  (2)

 من أجل ترجمة األنشطة المقررة إلى عمل ممموس؛ ،(422قبل المؤتمر )انظر المقرر 

في أقرب وقت  ينبغي تشكيل المجنة المختصة باالحتفاالت لمجنة الممثمين الدائمين (3)

 ممكن؛

ينبغي إطالع لجنة الممثمين الدائمين شيريا عمى التقدم المحرز في التحضير  (4)

 لالحتفاالت؛

ينبغي تشجيع الدول األعضاء عمى إبالغ المفوضية بما تخططو من أنشطة ليذا  (5)

االحتفال عمى الصعيد الوطني واإلشارة إلى مساىماتيا الطوعية في االحتفال القاري 

 ىا المؤتمر إلى ذلك؛ حسبما دعا

ينبغي أيضا تشجيع المجموعات االقتصادية اإلقميمية عمى االحتفال بيذا الحدث في  (6)

 قاليميا ومقارىا الرئيسية الخاصة؛مختمف أ

ورابطات النساء والشباب والقطاع  مثل تشجيع منظمات المجتمع المدنيينبغي بال (7)

االحتفاالت، وينبغي أن  الخاص عمى الصعيد الوطني بغرض حشد عضويتيا نحو تمك

استنادا إلى كافة  2013تقوم مفوضية االتحاد األفريقي بإعداد جدول زمني شامل لعام 



التي قام بتجميعيا جميع المتعمقة باالحتفال،  حول األنشطة المعمومات ذات الصمة

 أصحاب المصمحة ؛

كافة تستخدم كما ينبغي عمى الدول األعضاء أن تدرس الجدول الزمني الخاص بيا وأن  (8)

األنشطة واألحداث ذات الصمة التي يتم تنظيميا محميا بغرض اإلعالن عنيا أو وضعيا 

في نطاق موضوع االحتفال بالذكرى الخمسين، بما في ذلك األعياد الوطنية وتمك 

األنشطة/األحداث التي تنظميا منظمات المجتمع المدني )االجتماعات والحمقات 

( وذلك بغرض توعية .واألفالم واألعمال الوثائقية، إلخ. الدراسية والمعارض الفنية

 عمى أوسع نطاق؛ اطنييامو 

بارزة األخرى لتوجيو كبار الشخصيات الدعوة الرئيس باراك أوباما كضيف شرف وتحديد  (9)

 ؛2013مايو  25في يوم االحتفال بالذكرى الخمسين في  الدعوة إلييا

سالم لالتحاد األفريقي )بالتزامن مع الذكرى بدء التفكير في إمكانية منح جائزة نوبل لم (10)

تعزيز السمم واألمن في القارة في ظروف في الخمسين لقيامو( والذي اسيم اسياما كبيرا 

قامة روابط قوية لمتضامن فيما بين الشعوب األفريقية  صعبة، وقام بحفز جيود التنمية وا 

 في كوكبنا.وشعوب العالم، ومساىما بالتالي في تعزيز السمم والوئام 

- 
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