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 ،ممهجر األفريقيلالعالمية  قمةنتائج ال
 5510 وماي 52جنوب أفريقيا،  ساندتون،

 
 :مقدمةأواًل: 
كز ساندتوف لممؤتمرات، بمر  2012مايو  25مميجر األفريقي في القمة العالمية لعقدت  .1

أفريقيا بين ل تكامالوحدة و النحو تحقيق تحت موضوع " ،، جنوب أفريقيارجيجوىانسب
سبؿ ووسائؿ ممموسة لتسخير الموارد البشرية ىو بحث ىدؼ االجتماع  وكاف .ومهجرها"
االقتصادية لمقارة، في و التنمية االجتماعية خارجيا لدفع عجمة ا و في أفريقي الوفيرة والمالية
ي سبؽ مؤتمَر القمة اجتماع وزار وقد شراكة وثيقة ومستدامة مع الميجر األفريقي. إطار 

 بمبنى أوليفر تامبو في بريتوريا، جنوب أفريقيا 2012مايو  24 و 23يومي تحضيري، 
 ض وثائؽ القمة.ااستعر  حيث تـ

مميجر األفريقي برئاسة فخامة السيد يايي بوني، الرئيس العالمية ل قمةالجرت أعماؿ  .2
الشكر  بتقديـمؤتمر ال الرئيس افتتحو الحالي لالتحاد األفريقي ورئيس جميورية بنيف. 

كـر لجنوب أفريقيا في انعقاد القمة و التى قدمتيا  يامةلمرئيس جاكوب زوما لممساىمة ال
رحب بحضور كبار الشخصيات مف شعب جنوب أفريقيا الشقيؽ. و مف قبؿ الضيافة 

سابقيف، أوليسيجوف ال ؤساءمشاركة الر مجتمع المدني كما أعرب عف سروره لالكاريبي وال
 ، ساـ نوجوما، وجوف كوفور.يبو امبيكتا ،أوباسانجو

 
 



ASSEMBLY/AU/17 (XIX) REV.1 

Page 2 

 

 :األغراض واألهداف :ثانيا
عالمي بيف مستوى كانت القمة العالمية لمميجر األفريقي تتويجا لعممية حوار عمى  .3

لبرنامج عمؿ الامج وخطة وبر  حوؿ مضموف األفريقييف في القارة واألفريقييف في الميجر
 وزارية حوؿ الميجر األفريقي االتحاد األفريقي حوؿ الميجر. وتولت ثالثة مؤتمرات

بحثو يتـ في مشروع إعالف توحيد نتائج مختمؼ المشاورات  2012و 2007بيف  عقدت
عبارة عف قانوف  وىولعممية الميجر،  ةالرئيسيالوثيقة مف قبؿ القمة. ويشكؿ اإلعالف 

ا وآليات فعالة لتسييؿ تنفيذىا خطط بموجبو ية الميجر وتضعمأساسي تسترشد بو عم
 نقاط مرجعية ومؤشرات لرصد وتقييـ تقدميا. وكذلؾ حاجبن

 :الحضور: ثالثا
التحاد األفريقي حيث ابة نسخة موسعة مف مؤتمر رؤساء دوؿ وحكومات اكانت القمة بمث .4

كبيرة مف  نتمى إلييا أعدادت التى لبمدافامستقمة وقادة الفريقية األلبمداف اقادة ضمت 
ـ، بما فييا الجماعة الكاريبية وأوروبا وأمريكا الشمالية في مختمؼ أنحاء العال اسكاف أفريقي
( بمدا، بما فييا إحدى وخمسوف 68ثمانية وستيف )ل. وحضر القمة ممثموف والجنوبية

اد تمثؿ الميجر دولة غير عضو في االتح 17( دولة عضوا في االتحاد األفريقي و51)
 بنيف، وال،أنج الجزائر،قي: ذكر مف الدوؿ األعضاء في االتحاد األفرياإلفريقي. وت  

 الوسطى، أفريقيا جميورية ،األخضر الرأس الكاميروف، بوروندي، فاسو، بوركينا بوتسوانا،
 جيبوتي، الديمقراطية، الكونغو جميورية ديفوار، كوت الكونغو، القمر، جزر تشاد،
 ليسوتو، ينيا،ك غينيا، غانا، امبيا،ج ، الجابوف ثيوبيا،إ تريا،ر إ االستوائية، غينيا مصر،
 رواندا، نيجيريا، النيجر، ناميبيا، مبيؽ،موز  موريشيوس، موريتانيا، مالوي، ليبيا، ليبيريا،

 سيشؿ، السنغاؿ، ،وبرنسيب توميساو  الديمقراطية، الصحراوية العربية الجميورية



ASSEMBLY/AU/17 (XIX) REV.1 

Page 3 

 

 و،توج تنزانيا، سوازيالند، السوداف، السوداف، نوبج ،أفريقيا جنوب ،الصوماؿ سيراليوف،
فيي:  االتحاد في األعضاء غير الدوؿأما . أفريقيامف  وزيمبابوي زامبيا، أوغندا تونس،

 ،تييىاي ا،يانو ج ،اإلكوادور ،كوبا ،كولومبيا ،البرازيؿ ،بربادوس ا،البيام جزر ،األرجنتيف
 المتحدة الواليات و،وتوباج ترينيداد ،سوريناـ ،لوسيا سانت ونيفيس، كيتس سانت ،جامايكا
 مف خارج أفريقيا. وفنزويال وايجأورا ،كيةاألمري

 :الجمسة االفتتاحية: رابعا
جاكوب زوما، رئيس  فخامة السيد ا ستيمت الجمسة االفتتاحية بكممة ترحيب مف المضيؼ .5

جنوب أفريقيا. وقد تمت ذلؾ كممة مف الدكتور جاف بينج، رئيس مفوضية االتحاد 
شخصية بارزة  سبؽ لبمدية نيويورؾ، باعتبارهاألفريقي، وسعادة داود دينكينز، الرئيس األ

ودولة صمويؿ ىندز، رئيس وزراء جميورية جويانا باسـ الجماعة  مف الميجر األفريقي،
ف الستو، نائب رئيس جميورية كوبا، وفخامة الرئيس سعادة السيد إيستباو  الكاريبية،
ت تمت بكممة ألقاىا نجيما إمباسوجو، رئيس جميورية غينيا االستوائية. ثـ ا خأوبياف ا

 رئيس جميورية بنيف ورئيس االتحاد األفريقي.الرئيس بوني يايي، 
 :لرئيس جاكوب زوماترحيب لفخامة االأ( كممة 

جميع ب عف ترحيبو الحار فخامة السيد جاكوب زوما، رئيس جميورية جنوب أفريقياأعرب  .6
وأعرب مميجر األفريقي. ل العالمية التاريخية قمةالء الدوؿ والحكومات والوفود إلى رؤسا

خاصة  رسالة ترحيبوجو متمثيؿ الرفيع المستوى لوفود أمريكا الجنوبية بينما ل عف تقديره
 ميع اإلخوة واألخوات في الميجر الذيف حضروا القمة.لج
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مفوضية االتحاد األفريقي قامت بو معمؿ الذي الرئيس زوما عف تقديره ل فخامة أعرب .7
 قمةالالفرصة لجنوب أفريقيا الستضافة إتاحة  عمى حاد األفريقيتحضيرًا لمقمة وشكر االت

 مميجر األفريقي.العالمية ل
كافحوا بقوة لتحرير األفريقييف  فالذي المواطنيف األفريقييف العظماءبجيود وكفاح  أيضاً  أقر .8

الوحدة األفريقية في  إنشاء منظمةمما أسفر عف مف أغالؿ االستعمار والفقر والتبعية 
 .2002التي تحولت اآلف إلى االتحاد األفريقي في  1963عاـ 

أشار الرئيس  ،العالمي المستوى مف أجؿ مساندة الجيود ومعالجة البرنامج األفريقي عمى .9
معًا، والتركيز  لعمؿا إلى زوما إلى الحاجة الممحة لألفريقييف في القارة وفي الميجر

صعوباتيـ تصدى لمف شأنو أف يعمى تحقيؽ البرنامج األفريقي الذي  بصورة جماعية
 السياسية واالقتصادية المشتركة.

أمؿ جديد. ودعا الناىضة نحو ألفريقيا  تاريخ جديديد ف القمة تيدؼ إلى تحدقاؿ إ .10
جميع األفريقييف في القارة وأولئؾ الذيف في الميجر إلى إيجاد منبر الستعراض ما تـ 

نمو القارة واألفريقييف في بيا مف أجؿ ضطالع االينبغى حتى اآلف واألمور التي تحقيقو 
 الميجر.

سعيدة "بيوـ مداوالت مثمرة واحتفاالت بلجميع المشاركيف  أعرب عف تمنياتو .11
 أفريقيا".

 :، رئيس مفوضية االتحاد األفريقيب( كممة سعادة الدكتور جان بينج
لرئيس جاكوب زوما، فخامة اكممتو بتوجيو الشكر لرئيس المفوضية إستيؿ  .12

. وقد عمى نحو سمس لقمةوشعبيا عمى الجيود المبذولة النعقاد ا ة جنوب أفريقياوحكوم
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والتعاوف الدائـ بيف المفوضية وجنوب  الدائمة في المشاورات أيضاً  السالسةىذه تجمت 
 العممية التحضيرية لعقد المؤتمر.خالؿ أفريقيا 

إلى انعقاده  أدىالذي الطابع االستثنائي لممؤتمر عمى المفوضية ثـ أكد رئيس  .13
الجيؿ األوؿ مف األفريقييف  يراودحمما وحدة وتالحـ أفريقيا الذي كاف  مشروعتحويؿ 
حكومات الدوؿ و لم األوائؿ رؤساءالالميجر وكذلؾ جميع األفريقييف فى و وييف الوحد

السياؽ القانوني  عقد القمة أيضًا فيت وعميو، .ممموسة حقيقة إلى ،المستقمة األفريقية
تجمع شعوب يؤكد عمى أف والذي لتأسيسي الذي أنشئ االتحاد األفريقي بموجبو اقانوف لم

 ييكتسلمتنمية. وبتوسعو إلى الميجر، فإف ىذا التجمع يتعزز و  رئيسىافع الالد ىو أفريقيا
وأنو يتزامف مع االحتفاؿ بيـو أفريقيا، يوـ تأسيس المنظمة السيما مفيومًا تاريخيًا حقيقيًا، و 

 القارية.
جميع يستحضر قا مف ىذه النقطة، أعاد رئيس المفوضية عقارب الساعة لانطال .14

واإلساءة المفروضة عمى شعوب أفريقيا مف خالؿ تجارة الرقيؽ واالستعمار  أوجو اإلذالؿ
مف ناحية تنميتيا ثـ ل أوالً  لتحرير القارةبذولة أيضًا الجيود السياسية المبؿ و مف ناحية، 

أقر أكبر قدر ممكف، حشد لتي تنطوي عمى االرئيسية  بخصوص قضية التنميةو أخرى. 
. المجتمع المدني وجميع شرائحمبدأ الشراكة بيف الحكومات رسخ يحكمًا القانوف التأسيسي 

يدعو إلى االعتراؼ ، عميو التصديؽيجري ـ بتعديؿ احكاأل ، تـ إثراء ىذهفيما بعدو 
 لميجر كجزء ال يتجزأ مف شعوب أفريقيا.باالقانوني 

تتبع رئيس المفوضية الطريؽ الذي أدى إلى انعقاد المؤتمر، مشيرًا إلى أف ذلؾ ثـ  .15
. وقد تبمورت نتائج ىذا المجيود الجماعي في جميع األطراؼو تالدور الذي لعب بفضؿ تـ

األسرة  بناءعادة المعمنة إلإبراز اإلرادة اإلعالف والمشاريع والبرامج األخرى الرامية إلى 
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اسة لتجسيد الم ئيس المفوضية االنتباه إلى الحاجةر إسترعى اـ كممتو، ختفي األفريقية. و 
إطارًا قانونيًا وفر ي اً حقيقي اً دستوري اً اإلعالف، بعد اعتماده، نصاعتبار مختمؼ المشاريع و 

تفي مفوضية االتحاد األفريقي، مف جانبيا، بجميع وؼ الميجر. وسالخاصة ب ممبادرةل
 .ممموسة إجراءات مبادرة الميجر إلى ترجمةالمنوطة بيا لالواجبات 

فيد ديكنس، العمدة السابق لمدينة نيويورك )شخصية دي المحترم دة السيدعاكممة سج( 
 :من المهجر(بارزة 

مميجر العالمية ل قمةالديفيد ديكنس عف امتنانو لمنظمي  المحتـر السيد أعرب .16
إلنشاء منظمة  49الػالذكرى  ،2012مايو  25أىمية عقد القمة في األفريقي وأقر ب

فى  الناس تعبئةلالوحدة األفريقية. وأشاد بالخطوات والجيود التحضيرية والوقت المكرس 
 التحضيرات لمقمة.مف أجؿ تبادؿ األفكار ومراجعة الميجر 

لمتعاوف مع األفريقييف  عب الميجر كاف مستعداإلى أف ش السيد ديكنس أشار .17
بصورة جماعية واالجتماعية والثقافية الالزمة  المساىمة العممية واالقتصادية تقديـو 

 األفريقييف واألفريقييف في الميجر.معيشة لتحسيف مستويات 
 مداوالت ناجحة.باختتـ كممتو باإلعراب عف تمنياتو لجميع المشاركيف  .18

كممة معالي السيد آرنولد جوزيف نيكولسن المحترم وزير الشؤون الخارجية والتجارة د( 
 :يكاالخارجية لجاما

جية أعرب معالي السيد آرنولد نيكولسف، وزير الشؤوف الخارجية والتجارة الخار  .19
وشعبيا عمى ما حظى بو ىو ووفده  لجامايكا عف شكره الخالص لحكومة جنوب أفريقيا

 ضيافة.مف استقباؿ حار وكـر 
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 المقاتموف السودبذليا التي متسمة بنكراف الذات الجيود ال السيد آرنولداستعرض  .20
إلى أىمية قمة الميجر بالنسبة لجامايكا. مشيرًا مف أجؿ الحرية  ئيسيوف المشيوروفالر 
 مشروع إعالف قمة الميجر.مضموف فؽ تمامًا مع قاؿ إف جامايكا تتو 
التي  100احتفاالتو بالذكرى الػ بمناسبة الوطني األفريقي لمجمسا السيد آرنولد ىنأ .21

 .إنشائوي تحققت منذ رًا لتسميط الضوء عمى المعالـ التتشكؿ منب
ينظروا إلى المستقبؿ بتفاؤؿ الميجر إلى أف فى و  فى القارة دعا جميع األفريقييف .22

 الفرصة التي أتاحتيا مف حبس مستقبميـ وأف يستفيدواؼ و يغمبتلمماضي وأال يسمحوا 
 القمة لبناء شراكة قوية.

أف يضع  مف شأنوعمى ضرورة تكاتؼ الجميع لصياغة برنامج  السيد آرنولد أكد .23
 يفقدمًا ودعا كؿ أفريقي  لممضي سميمةالقاعدة العمى الميجر  يفو  فى القارة األفريقييف
العالـ اآلخر تفيد ال  العولمةأف ضماف إلى الحياة مناحي كافة في الميجر في القارة و 

ضماف تخفيؼ ز التعميـ والصحة و يعز جسر دائـ لتلبناء  باألحرى أف تستخدـ بؿحسب ف
الذيف  اسة والموسيقييف والعمماءتقريب السمكف تعزيز ىذه الجيود مف خالؿ ويالفقر.  ةحد
 قضية أفريقيا والميجر.إلى أصواتيـ يضموا مف أصؿ أفريقي ل ىـ

 السيد إستيبان الزو، نائب رئيس جمهورية كوبا معالى ه( كممة
حيا السيد الزو، باسـ رئيس دولة كوبا، جموع المشاركيف وأعرب عف تقديره  .24

باستعراض تجارة الرقيؽ إلى أمريكا، منطمؽ الميجر. ثـ قاـ آلت بيـ الذيف  فريقييفلأل
لتحديات العالمية الرئيسية، القديمة والحديثة، والتي تشكؿ الساحة الدولية، مع تركيز ا

في أف  المي أكثر عداًل. وأعرب عف تمنياتوالسعي إلى نظاـ اقتصادي عخاص عمى 
أف التحديات و ىذه جميع دي لالتصكنيا أف تمعبو مف أجؿ ي يمتخطط القمة الدور الذ
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لمسائؿ لمسماح ألفريقيا وميجرىا بالخروج مف الفقر مف اتفاقات حوؿ جميع ىذه ا تبـر
 خمؽ الثروات.خالؿ 

رقاء التاريخ، أكد عمى الدور الذي لعبو مالييف األفريقييف، واألفي حديثو عف  .25
تحرير. وقد أدت مشاركة األفريقييف ىذه بكوبا لا يا مف أجؿكوبا خالؿ كفاح مع القدامى
عت كوبا تعاونيا ة الكوبية. وباسـ ىذا المبدأ وس  ر و أف تضع التضامف كمبدأ رئيسي لمثإلى 

في شتى مجاالت  وأضد االحتالؿ االستعماري المسمح  في الكفاحسواء مع أفريقيا، 
دوؿ وأمريكا الالتينية و  مواصمة تعاونيا مع أفريقياعزميا عمى ريب. وتؤكد كوبا دالت

ضد مف حيث الثورة ىاييتي، جميورية السود األولى  صيرالقمة بمبتوعية  قاـالكاريبي. و 
 النظاـ االستعماري.

الكوبي أخيرًا الحصار الذي ال تزاؿ اإلدارات المتعاقبة  استنكر نائب الرئيس .26
مختمؼ قرارات  ، عمى الرغـ مفذلؾضد كوبا منذ نصؼ قرف و  تفرضو لمواليات المتحدة

يرى القمة تستنكر  في أفتمنياتو األمـ المتحدة التي تطالب برفع الحصار. وأعرب عف 
 واشنطف تجاه كوبا. مف قبؿ  سياسة المتسمة بالظمـال بدورىا ىذه

رئيس جمهورية  فخامة التحاد األفريقي،ل يالرئيس الحال و( كممة االفتتاح من قبل
 بنين

مضموف متطرؽ لحضور جميع المشاركيف،  اييبوني يالرئيس  فخامة بعد أف حيا .27
تجمع أفريقيا حيث عقد ىذه القمة العالمية لمميجر في جنوب أفريقيا، وراء الرمزي 

فى القارة األفريقية مشعوب الرفاىية ل تحقيؽ اذ قرارات يسيـ تنفيذىا فيوميجرىا بغية اتخ
 قيميا الثقافية.عمى  اظحفالميجر عمى أساس الفى و 
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األسباب التي تشرع إقامة  يايي بوني الرئيس فخامة يدؼ القمة، أبرزتذكير بمع ال .28
جنوب. الجنوب وال بيف تعاوفالتكثيؼ لشراكة قوية بيف أفريقيا والميجر في السياؽ العاـ 

الذي حدده القانوف وفي ىذا الصدد، ينبغي تسجيؿ ىذه الشراكة في اإلطار القانوني 
التنمية. يستند إلى ستقالؿ السياسي لمدوؿ والشعوب االيؤكد عمى أف التأسيسي الذي 

ميجرىا عمى التي تقتضي، بدورىا، انفتاح أفريقيا تعبئة الموارد يقتضي مطمب التنمية و 
عمى تـ إدخالو بوصفو كيانا أفريقيا ىامًا. وقد تجسد ىذا االنفتاح أواًل بالتعديؿ الذي 

مختمؼ أقاليـ مستوى شاورات عمى المتعمؽ بوضع الميجر ثـ بالمقانوف التأسيسي ال
 انعقاد القمة.كذلؾ باالجتماعات الوزارية و فى إطار العالـ، 

الوثائؽ اإلطارية التي تنتظر  فى نتائج جميع ىذه األعماؿ التحضيريةتتمخص  .29
شدد تدشيف مبادرة الميجر. ومع ذلؾ، إلى  يوالتي ستؤدالقمة زكية الحصوؿ عمى ت

ؽ بدوف التزاـ الجميع مف خالؿ )المبادرة( لف تتحق األخيرة الرئيس بوني يايي، أففخامة 
 تعبئة الموارد المالية الالزمة لبموغ ىذه الغاية.

العناصر  تو باإلعراب عف شكره لجميعيايي مداخم بوني الرئيسفخامة اختتـ   .30
 سواء في العممية التحضيرية أو في انعقاد القمة.التى شاركت  الفاعمة

، رئيس جمهورية غينيا مباسوجوا د تيودور أوبيانج انجويماز( كممة فخامة السي
 االستوائية

في  اأعرب رئيس غينيا االستوائية عف تقديره لجنوب أفريقيا ورئيسيا لمساىمتيم .31
أف  يتطمع إلىالتي  وآثارىا وقدـ آراءه حوؿ أىمية انعقاد ىذه القمةانعقاد قمة الميجر. 

ويعود مصدر أوجو مفروضة عمى األفريقييف. توفر بوادر حؿ لجميع أوجو التفاوت ال
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الكمية إلى  وقد أدت آثارىاالتي حؿ محميا االستعمار. رقيؽ التفاوت ىذه إلى تجارة ال
 أوضاع التخمؼ في القارة. وجودليوية الثقافية ألفريقيا و تغيير عميؽ فى ا

ديد بتحالميجر، دماج ة إلؽ المثاليالطر بحث يجب عمى االتحاد األفريقي عميو و  .32
يعني ىذا اإلدماج لمميجر أيضًا و بدقة والسيما وأنو قرر جعمو إقميمو السادس.  تطمعاتيـ

تشريع يضفي طابعًا مؤسسيًا عمى  ، باعتمادالوطنيالمستوى عمى  ،الدوؿ األعضاءقياـ 
في مختمؼ ذلؾ إبراز منيضة األفريقية. ويتعيف كأساس لا، مفيما بيني أوجو التآزر

 مجاالت التعاوف.
في شير أغسطس  فى بمده انعقاد اجتماععف عمف رئيس غينيا االستوائية أ .33

حوؿ الميجر. واختتاما لكممتو، أكد عمى حاجة أفريقيا وميجرىا إلى التحدث  2012
 الساحة الدولية مف خالؿ الدفاع عف المواقؼ المشتركة.عمى بصوت واحد 

 
 :اعتماد جدول األعمال: خامسا
 دوف تعديؿ. المقترح عماؿتـ اعتماد مشروع جدوؿ األ .34

 
 :تنظيم العمل :سادسا
 مميجر األفريقي ساعات العمؿ التالية:العالمية ل قمةالاعتمدت  .35

  13:00 – 09:00الساعة  :يةالصباحالفترة 
 19:00 – 15:00الساعة  : فترة بعد الظير
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مج العمل، ممهجر األفريقي، بما في ذلك برنال العالمية قمةالإعالن اعتماد مشروع : سابعا
 :تراثالب المتعمقة مشاريعالوخطة التنفيذ و 

ماباشاني، وزيرة العالقات الدولية -عرض قدمته معالي السيدة مايتي إنكوانا ( أ
 :والتعاون لجمهورية جنوب أفريقيا

ماشاباني، وزيرة العالقات الدولية والتعاوف قدمت معالي السيدة ميمت انكوانا  .36
الوزيرة في  واستعرضتعنو أعماؿ القمة. سفر ذي ستمشروع اإلعالف اللجنوب أفريقيا 

إف المشروع، فعرضيا جميع الخطوات التحضيرية التي أدت إلى إعداد مشروع اإلعالف. 
القصد أف  منذ البداية في عممية متدرجة، تـ إثراؤه بإسيامات عديدة وكافسجؿ الذي 

الف الذي يضـ إلى جانب ع اإلعو ر . ثـ أشارت الوزيرة إلى ىيكؿ مشيكوف بالقطع متكامال
إلى لقمة استرعت انتباه ا. و تراثالب المتعمقة مشاريعالذلؾ برنامج العمؿ، وخطة التنفيذ و 

 الجوانب التالية:
 الالزمة إلى تعبئة الموارد المالية ماسة حاجةىناؾ : تمويؿ البرامج المعتمدة 

 ؛واقع ممموسإلى  منفتحة عمى ميجرىاالة أفريقيا نيضتحقيؽ الرغبة في  ويؿحلت
  :المشاركة الفعالة لمميجر في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية في القارة

 تمؾ المشاركة.لضماف مناسبة الليات يتعيف فى ىذا الصدد تحديد اآل
 :خالل القمةالبحث واالعتماد   ( ب

 ف مشروع اإلعالف. وأعربت المناقشاتنقاش ثري حوؿ مضمو  دارعقب العرض،  .37
 ةصاخو الوثائؽ وأشادت بالمؤتمرات الوزارية، مشاريع ر لمجيود المبذولة لتوحيد عف التقدي

 لجيودىا المستفيضة.
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 :ختاميةالوثيقة الج( 
تـ االتفاؽ عمى إجراء تغييرات وتعديالت في بعض األجزاء. وفي وقت الحؽ،  .38

مف مكوف في إعالف  ختاميةتتمثؿ الوثيقة الو اعتمدت القمة اإلعالف مع التعديالت. 
جسد النوايا وبياف الغرض؛ أما الثاني فيو : أوليا إعالف سياسي يأربعة عناصر أساسية

. ويتمثؿ عممية إجراءاتالبرامج المحددة التي تترجـ ىذه النوايا إلى يوضح برنامج عمؿ 
والعنصر الرابع عبارة  الثالث في آلية تنفيذ ومتابعة تعتبر ضرورية لتنفيذ برنامج العمؿ.

إلطار  ،عاجال وعممياو  ،رئيسية أو مشاريع متعمقة بالتراث تعطي مغزى فوريا عف مشاريع
عمى وجو  ي، ىىذه المشاريع ذات األولوية خمسة مجاالت رئيسية العمؿ. وتغطى

وتشكيؿ نييف األفريقييف في الميجر، ميارات الميعداد قاعدة بيانات تتضمف إ التحديد:
لمسوؽ اإلنمائية  ج االبتكار وتنظيـ المشاريعبرنامو المتطوعيف األفريقييف، مف فريؽ 

 لميجر األفريقي والمعيد األفريقي لمتحويالت.الخاص با صندوؽ االستثمارو لمميجر، 
 :ما يستجد من أعمال: ثامنا

 تحت ىذا البند مف جدوؿ األعماؿ.مسألة  يأتـ مناقشة لـ ت .39
 

 :مراسم الختام :تاسعا
جاكوب فخامة السيد ا كؿ مف المضيؼ، مألقاى تيفختامي يفانتيت القمة بكممت .40

رئيس االتحاد و جميورية بنيف  رئيس بوني يايي،وفخامة  وب أفريقيا، ،زوما، رئيس جن
 .األفريقي
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 :رئيس جمهورية بنينفخامة  لالتحاد األفريقي، يالحال مرئيسلختامية الكممة الأ( 
شكر جميع . و المؤتمر ألعماؿيايي بالسير السمس  بوني الرئيسفخامة  رحب .41

مف خالؿ مساىماتيـ المختمفة. وقد  وأبمشاركتيـ سواء الذيف ساىموا في نجاح القمة، 
وفيما يتعمؽ بالجانب الرمزي لمحدث، أدت ىذه األخيرة إلى اعتماد إعالف ثري وتوافقي. 

ىذه وتفتح صفحة جديدة في التاريخ األفريقي. فتح أنو حيث مفيومو التاريخي ذكر ب
تأسيس منظمة الوحدة  تاريخمايو،  25االحتفاؿ بيـو أفريقيا، فى يـو  الصفحة الجديدة

لتزاـ اال، إلى والبعيدة منيا العناصر الفاعمة، القريبة ويدعو ىذا التزامف جميعاألفريقية. 
 التنفيذ الفعاؿ لخطة العمؿ التي يتضمنيا اإلعالف المعتمد. ب القوي

فمف ؽ الرئيسية ليذا االلتزاـ. طر الرئيس بوني يايي بعد ذلؾ الفخامة  حددثـ  .42
تعديؿ  عمى تصديؽالفي مضي لدوؿ األعضاء أف تالناحية القانونية، يتعيف أوال عمى ا

بخصوص خطة و بوضع الميجر.  عمقةالمتلقانوف التأسيسي اذات الصمة مف ـ احكاأل
ظى لمجيود، المالية وغيرىا، شرطًا ال غنى عنو كي تح سقةالمت تعبئةالالتنفيذ ، تظؿ 
 أكبر. بروزمبادرة الميجر ب

الرئيس بوني يايي فخامة قبؿ إعالف اختتاـ أعماؿ قمة الميجر األولى، كرر  .43
دور الميجر في بناء  والبمد المضيؼ وركز عمى عرابو عف تقديره لجميع المشاركيفإ

 .رمتيامؿ لمقارة باأل عمى أفريقيا جديدة، وموحدة ومزدىرة، وباعثة
 لرئيس جاكوب زومافخامة اختامية لالكممة الب( 

كممتو في فخامة السيد جاكوب زوما، رئيس جميورية جنوب أفريقيا، وصؼ  .44
 نجاحًا كبيرًا.قد حققت مميجر األفريقي بأنيا العالمية  ل قمةالالختامية 
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أف جنوب أفريقيا فازت بأغمبية األصوات الستضافة  الرئيس زومافخامة  أعمف .45
% مف األصوات 80 مربع، بنسبةالكيمومتر صفيفة ال أكبر تيمسكوب إذاعي في العالـ،

 .اأفريقي انصر  يعد ف ذلؾقاؿ إ% لصالح أستراليا و 20مقابؿ 
 الحقارة قد حددت الحاجة إلى غرس مصكف أفريقيا إ الرئيس زومافخامة  قاؿ .46

 عمى نحو استراتيجي أفريقياأجندة إلى أىمية وضع  وأشار ةالقاريالسياسة الميجر في 
 العالمي. وىالمستعمى 

لقادة األفريقييف وغيرىـ مف المشاركيف مف الميجر في الوقت الذي أىاب فيو با .47
تعزيز الحكـ الرشيد، أشاد بمفوضية االتحاد األفريقي إلدارتيا القمة وشكر جميع ل

 وبيذا، أعمف اختتاـ القمة.تيـ القيمة، االمشاركيف عمى مساىم
 :والتوصيات نتائجال :عاشرا
برنامج  ي باعتماد إعالف تاريخي، بما فيوالعالمية لمميجر األفريق ختتمت القمةإ .48

تنفيذ ومشاريع رئيسية أو مشاريع متعمقة بالتراث. ويتمثؿ التحدي في الفترة  وآليةعمؿ 
كؿ مف الرئيس المضيؼ ورئيس المفوضية ورئيس االتحاد،  ر إلى ذلؾاالالحقة، كما أش

 في ضماف التنفيذ المالئـ.
القمة والجيود المبذولة في تسييؿ نجاحيا، نحث االعتبار لمداوالت  مع األخذ فى .49

المؤتمر عمى أف يبحث بدوره التوصيات التالية مف القمة العالمية لمميجر األفريقي التي 
 ستساعد في عممية التنفيذ:

 لعممية التنفيذ. وقد ميدت خرائط الطرؽ كأداةينبغي اعتبار خارطة الطريؽ باستمرار  ( أ
نصت خرائط الطرؽ كما ىا المؤتمر الطريؽ لتنظيـ ناجح لمقمة. دالتي اعتم السابقة

أيضا عمى اإلجراءات التي ينبغي اتخاذىا في مرحمة التنفيذ. وعميو، يمكف إصدار 
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خرائط الطرؽ السابقة ومطابقتيا مع الوثائؽ  حيدتوجييات لممفوضية لمراجعة وتو 
 ؛ةكإطار لتنفيذ مقررات القمة العالمي ختاميةال
يؤكد مطمب التنفيذ الفعمي ليذه المقررات ضرورة تزويد برنامج الميجر بموارد كافية.   ( ب

الخطط اإلستراتيجية لممفوضية واالتحاد وبرامجيما  يندرج فى ، ينبغي أفوعميو
كمشروع ذي أولوية متفؽ عميو في إطار اتفاؽ شامؿ مع المجتمع األفريقي في القارة 

لممفوضية  اليةكس االلتزاـ في موارد ومخصصات موفي الميجر. وينبغي أف ينع
 ومفاوضات مع الشركاء؛

بتنفيذ المشاريع الخمسة المتعمقة بالتراث. ووفقا  الماليينبغي ربط مسألة الدعـ  ( ج
المشاريع المتعمقة بالتراث عالمية لمميجر األفريقي، ينبغي إقرار لمقررات القمة ال

لخارطة  طبقاا سياسيا وماديا فعاال. و باعتبارىا مشاريع ذات أولوية تتطمب دعم
سات الجدوى المتعمقة بيا، ـ المفوضية حمقة دراسية لتقييـ دراالطريؽ، ينبغي أف تنظ

ـ تصاميـ المشاريع المناسبة ليتـ تقييميا مف قبؿ ورشة عمؿ لموزراء المسؤوليف ثـ تقد
. 2012مف  األخير بعالدوؿ األعضاء في االتحاد في الر جميع في عف الميجر 

وبعد ذلؾ، ينبغي تقديـ نتائج وتوصيات ورشة العمؿ إلى الدورة العادية القادمة 
 لبحثيا و/أو اعتمادىا؛  2013لممؤتمر في يناير 

الحضور لزيادة معايير ال تحديدالء االىتماـ، عمى جناح السرعة، ليرابعا، ينبغي إ ( د
معايير المشاركة يد تحدوالمشاركة في برامج وسياسات االتحاد األفريقي. غير أف 

ينبغي أف يتـ بطريقة ممنيجة مف خالؿ مفوضية االتحاد األفريقي، بدال مف أف يتـ 
وقد مف خالؿ مختمؼ ىياكؿ وأجيزة االتحاد األفريقي.  سؽوغير متبشكؿ مجزأ 

قمـ  مراقبيف خالؿ ةقييف في الميجر بصفالمؤتمر فعال قرارا بقبوؿ األفري اعتمد
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طرؽ الالعمؿ عمى تحديد معايير المشاركة، والمؤىالت و  لكف ينبغيو االتحاد. 
تحديد المسائؿ والصيغ التمثيمية لممشاركة في عمؿ األجيزة،  جبالمطموبة. وبالمثؿ، ي

 يتـ بحثيا واعتمادىا مف قبؿ مؤتمرمف قبؿ المفوضية في شكؿ توصيات وتقديميا 
 ؛االتحاد األفريقي

دارتتعزيز المفوضية  خامسا، يجبىػ(  المسؤولة في مديرية منظمات المجتمع المدني  ياوا 
 بالموارد البشرية والمادية الالزمة لدعـ ىذا اليدؼ؛ فيما يتعمؽ واألفريقييف في الميجر

مع جنوب  تنتيجياالتي  أف تواصؿ عممية التعاوف النشط المفوضية تعيف عمىي ( و
لمساىمة والقدرة عمى ا ذيف لدييـ االستعدادأفريقيا وغيرىا مف المناصريف اإلقميمييف ال

 قمة الميجر؛  في تنفيذ نتائج
عممية وضع ظؿ أف ي جب، يالختاميةوأخيرا، فكما الحظ رئيس االتحاد في كممتو  ( ز

أف تتواصؿ رئيسية لمجيود الرامية إلى تنفيذ نتائج القمة. وينبغي دعامة كتنظيمية 
التركيز االستمرار فى  أيضا . كما ينبغيوتتعزز المشاورات بيف إقميمي القارة والميجر

 بخطى حثيثة باعتبارىا عنصرا ىاما لمعمميةلمميجر قميمية اإل شبكاتالبناء عمى 
تحقيؽ فى  ةكيشر فعالة يستند إلييا ك إيجاد محاور مف التحاد األفريقيا تمكيفضماف ل

أف يكوف ذلؾ مصحوبا بوضع آلية مناسبة لمرصد والتقييـ  يجباألىداؼ المنشودة. و 
في مختمؼ  نجازقييـ التقدـ المحرز في الجيود والتعجيؿ بوتيرة اإلتمف أجؿ 
 المجاالت.

- 
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  ممهجر األفريقيل العالميةقمة ال إعالن

 
 ؛، رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي والجماعة الكاريبيةنحن
 

م لرؤساء الدول والحكومات من الجماعة الكاريبية، وأمريكا الجنوبية بالحضور اليا إذ نقر
 والالتينية وممثمي الميجر األفريقي؛

 
عن تقديرنا لفخامة الرئيس جاكوب زوما، وحكومة وشعب جميورية جنوب أفريقيا  إذ نعرب

 ىذه القمة؛دارة واالتحاد األفريقي لحرارة االستقبال والستضافة وا  
 

من مختمف أقاليم الميجر األفريقي  وار الذي جرى بين أفريقيا وممثميالحب إذ نحيط عمما
 ؛، بما فييا أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية والالتينية، وأوروبا وغيرىاالعالم

 
رؤية مشتركة لقارة أفريقية يسترشد بإلى القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي الذي  إذ نشير

كة بين الحكومات وجميع شرائح المجتمع بغية تعزيز التماسك موحدة وقوية قائمة عمى شرا
 والتضامن بين الشعوب.

 
إذ نشير إلى الكفاح الذي خاضو اآلباء المؤسسون والمناضمون من أجل الوحدة األفريقية في 

 أفريقيا وفي الميجر معا.
 

فريقي الذي إلى البروتوكول المتعمق بتعديل القانون التأسيسي لالتحاد األ إذ نشير أيضا
اعتمدتو الدورة االستثنائية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في أديس أبابا، إثيوبيا، في يناير 
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)ف( التي تدعو األفريقيين في الميجر إلى المشاركة 3المادة منو ، وخصوصا 2003
 ناء االتحاد األفريقي؛بأحد المكونات اليامة في  مباعتبارى

 EX.CL/DEC.5(III)ات الصمة لالتحاد األفريقي، بما فييا المقرر إلى المقررات ذ إذ نشير كذلك
بوتو، ة الثالثة لممجمس التنفيذي في مابشأن طرح مبادرة  الميجر الذي اعتمدتو الدورة العادي

الميجر الذي -بشأن عممية أفريقياEX.CL/DEC.221 (VII) ، والمقرر 2003موزمبيق، في يوليو 
 EX.CL/DEC.406، والمقرر  2006امنة لممجمس التنفيذي في يناير اعتمدتو الدورة العادية الث

(XII)  بشأن المؤتمر الوزاري األول لالتحاد األفريقي حول الميجر الذي اعتمدتو الدورة العادية
حول طرق مشاركة  2008الثانية عشرة لممجمس التنفيذي في أديس أبابا، إثيوبيا، في يناير 

الذي  Ass/AU/Dec.205(XI)تحاد األفريقي، والمقرر الميجر في أجيزة وأنشطة اال
يو لاعتمدتو الدورة العادية الحادية عشرة لمؤتمر االتحاد في شرم الشيخ، مصر، في يو 

الصادر عن  Ass/AU/Dec.354 (XVI) الميجر، والمقرر أفريقيا بشأن قمة 2008
أبابا، إثيوبيا، في يناير الدورة العادية السادسة عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي، في أديس 

بشأن خارطة طريق قمة الميجر، بما فييا عقد اجتماع فني لمخبراء في بريتوريا،  2011
الصادر عن الدورة  ASS/AU/DEC.367 (XVII) ، والمقرر2011جنوب أفريقيا، في فبراير 

ية العادية السابعة عشرة لمؤتمر االتحاد بشأن عقد اجتماع وزاري ثان عمى ىامش الجمع
، وكذلك المقرر 2011في سبتمبر في نيويورك العامة لألمم المتحدة 

ASS/AU/DEC.393(XVIII)  يجيز نتائج واستنتاجات المؤتمر الوزاري الثاني المنعقد فيالذي 
  ؛2011نيويورك في سبتمبر

 
لك لالتجار باألفريقيين، باعتبار ذالثانية بالذكرى المئوية  2007إلى االحتفال في  إذ  نشير
االستعمار والفصل القسري بين الشعوب و الرق ، خصوصا عيد يالتاريخ التراثر واجبا لتذك  

عام الشعوب المنحدرة ، 2011ـاألفريقية نتيجة ليذه التجربة، وكذلك إعالن األمم المتحدة ل
 من أصل أفريقي.
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الكاريبية وغيرىا المبادرة التي قادتيا الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والجماعة  إذ نجيز
من الدول في المجتمع المدني من أجل إقامة نصب تذكاري دائم في األمم المتحدة تكريما 

من إعالن دوربان  101لضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط األطمسي عمال بالفقرة 
 .2011لعام 

 
شئ ليذا لممساىمات المقدمة لمصندوق االئتماني الطوعي الذي أن إذ نعرب عن تقديرنا

 الغرض.
 

الحاجة إلى وضع التاريخ األفريقي في منظوره المالئم وتوظيف ذلك  إذ نأخذ في االعتبار
 عادة بناء األسرة األفريقية.إل
 

الميجر األفريقي من خالل القارة األفريقية و ناء شراكات مستدامة بين ببالحاجة إلى  إذ نقر
ات مختمف أقاليم العالم التي يعيش فييا إقامة حوار مستدام وتعاون فعال مع شعوب وحكوم

 سكان الميجر.
 

 أن الثقافة واليوية تسترشد بيما جميع جوانب التنمية إذ نعي
 

بالحاجة إلى تمجيد وصون التراث المشترك بين أفريقيا والشعوب المنحدرة من أصل  إذ نقر
 أفريقي في الميجر.

 
تتطمب نيجا ومستمرة التطور بة تاريخية أن الميجر األفريقي يمثل تجر  إذ نضع في االعتبار

 خصوصيات مختمف األقاليم؛راعي ي
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الحاجة إلى تعزيز التعاون بين بمدان الجنوب باعتباره إطارا إلثراء التنمية المتبادلة،  إذ نؤكد
 وكذلك التضامن األفريقي.

 
خطابات  ماجيما في جميعدبأن المرأة والشباب ىما من أىم ركائز مجتمعنا ويجب إ ذ نقرإ

 ر.جوأعمال المي
 

الجيود المبذولة حتى اآلن لدعم عممية أفريقيا والميجر األفريقي، بما في ذلك عمى  إذ نثني
 االتحاد األفريقي؛يتابعيا التي  واالستراتيجياتالجيود التنظيمية، واإلجراءات 

 
نعقدين في دكار، المؤتمرين األول والثاني لمثقفي أفريقيا والميجر، الم إذ نأخذ في االعتبار

عمى التوالي، ونتائج المؤتمر  2006و 2004، البرازيل، في سالفادور باىيا السنغال، و
الجماعة الكاريبية، المنعقد في كينجستون، جامايكا، -أمريكا الجنوبية-األول لالتحاد األفريقي

لعالم في ، ومختمف المؤتمرات االستشارية اإلقميمية المنعقدة في مختمف أقاليم ا2005في 
 لتعزيز النتائج. 2007

 16، مع التقدير، عمل االجتماع الوزاري المنعقد في ميدراند، جنوب أفريقيا، من إذ نالحظ
، 2011، واالجتماع الفني لمخبراء، المنعقد في بريتوريا، في فبراير 2007نوفمبر  18إلى 

سبتمبر  24األمريكية، في دة والمؤتمر الوزاري الثاني المنعقد في نيويورك، الواليات المتح
مايو  23المؤتمر الوزاري الثالث المنعقد في بريتوريا، جنوب أفريقيا، في ، وكذلك 2011
2012. 

 
ىا أساسا بالحاجة إلى التأسيس عمى ىذه الجيود والنتائج باعتبار  إذ نعرب عن اقتناعنا
 أداة لنيضة أوسع نطاقا؛روح الشباب في األسرة األفريقية العالمية ك بثإلرساء دعائم متينة ل
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الضرورة المحتمة التباع نيج مستدام ومنسق وامتالك البرامج والمشاريع المتعمقة  دركإذ ن
 بالميجر األفريقي لتعزيز تنفيذىا وآثارىا عمى نحو فعال.

 
بالتعاون في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية المبينة في برنامج العمل  إذ نتعهد

 رق التنفيذ والمتابعة.، وطىذا
 

 العمل برنامج 
 

 التعاون السياسي –أوال 
 

 في مجال التعاون السياسي، نمتزم باتباع ما يمي:
 

 التعاون الحكومي المشترك –ألف 
 

توثيق التعاون بين االتحاد األفريقي زيادة التعاون بين بمدان الجنوب من خالل عزيز ت ( أ
األقاليم التي يشكل سكان الميجر األفريقي جميع الكيانات الحكومية المشتركة في و 

 جزء منيا؛
   

المسائل ذات االىتمام من أجل معالجة  الجيود الجماعية لالتحاد األفريقي توظيف ( ب
 والنيوض بيا؛ ىافريقيا وميجر أل بالنسبة الحاسم 

 
تشجيع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي عمى إقامة عالقات تتسم بصبغة رسمية  ( ج

والعكس، وفتح مزيد من البعثات في  ،وأمريكا الجنوبية البحر الكاريبي أممأكبر مع 
 كل إقميم حيثما يبدو ذلك عمميا؛
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مواصمة دعم دور االتحاد األفريقي باعتباره جية اتصال ومحور تنسيق لجميع  ( د
مبادرات الميجر في القارة. وليذا الغرض، ينبغي أن تكون مسائل الميجر بندا دائما 

جداول أعمال قمم االتحاد األفريقي، وينبغي أن تكون مديرية االتحاد في برامج و 
المالية  تيناألفريقي المكمفة بشؤون الميجر معززة ومتمتعة بصالحيات من الناحي

 والبشرية. 
 

ىـ( اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتشجيع وخمق حاالت تآزر فعالة بين البرامج الوطنية 
 ؛واإلقميمية وبرامج الميجر

 
إنشاء مناىج عمل لتوثيق التفاعل والتضامن والتعاون الفعمي بين الحكومات  ( و

والمجتمع المدني في أفريقيا وميجرىا، بما في ذلك مواصمة المؤتمرات االستشارية 
نشا شركاء ومحاورين لتنفيذ نتائج  مء وتعزيز شبكات إقميمية باعتبارىاإلقميمية، وا 

 القمة العالمية لمميجر.
 

دارتيا وتسويتيا، وكذلك تشجيع وت ( ز كثيف مشاركة الميجر األفريقي في منع النزاعات وا 
في إعادة اإلعمار والمصالحة في فترة ما بعد النزاع، وتخفيف الكوارث في أقاليم 

 أفريقيا والميجر.
مشاركة سكان الميجر في شؤون االتحاد األفريقي لزيادة مساىماتيم في أجندة  تقوية ( ح

 قارة.التنمية والتكامل لم
 

تشجيع ودعم وضع برنامج متطوعي الميجر لالتحاد األفريقي باعتباره إطارا إلشراك  ( ط
 الميجر مباشرة في تنمية القارة؛
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تشجيع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي عمى التصديق عمى جناح السرعة عمى  ( ي
أمور الذي يدعو، من جممة القانون التأسيسي  بالتعديالت عمىالبروتوكول المتعمق 

أخرى، الميجر األفريقي، الذي ىو جزء ىام من قارتنا، إلى المشاركة في بناء 
 ؛االتحاد األفريقي 

 
نشاء آليات مالئمة ستمكنو  ( ك تشجيع الميجر عمى تنظيم نفسو ضمن شبكات إقميمية وا 

من زيادة مشاركتو في شؤون االتحاد األفريقي بصفتو مراقبا، وليصبح في نياية 
إقميما سادسا لمقارة يساىم مساىمة جوىرية في تنفيذ  ،تقبلالمطاف، في المس
 السياسات والبرامج.

 
 مواصمة إدماج أجندة الميجر األفريقي في تعاممو مع الشركاء الدوليين؛ ( ل

 
لميجر ألنشطة اتشجيع االتحاد األفريقي والجماعة الكاريبية عمى تييئة مناخ موات  ( م

وفي الجماعة  ةسفر في القارة األفريقيلاعمل و الستثمارات و في سبيل االاألفريقي 
 الكاريبية؛

 
سفر االتحاد  دعم الجيود التي يبذليا االتحاد األفريقي لمتعجيل بعممية إصدار جواز ( ن

 وعابرة لمقارات؛الوطنية ىوية عابرة لمحدود  تبموراألفريقي، بغية تسييل 
 

ر مثقفي استكشاف إمكانية إنشاء أمانة أفريقية في دكار، السنغال، لمؤتم ( ص
 أفريقيا والميجر كما أوصى بو المؤتمر األول لمثقفي أفريقيا والميجر؛

   
 القضاء عمى العنصرية وتعززودعم اعتماد وتنفيذ السياسات التي تسيل  تشجيع ( ع

 المساواة بين األجناس في مختمف بمدان الميجر؛
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 حشد التأييد –باء 
 
دعم تنمية أفريقيا وميجرىا،  تشجيع المجتمع المدني في الميجر وفي أفريقيا عمى ( ع

 وكسب التأييد وحشد الموارد  لصالحيا؛
 
اإلعراب عن الدعم المتبادل والتضامن بين األفريقيين في القارة وفي الميجر في  ( ف

 انتياك حقوق اإلنسان والشعوب؛يحدث فييا ظروف 
 

ز عمى جميع الوثائق ذات الصمة التي تعز  -مع التنفيذ الكامل  -شن حممة لمتصديق ( ظ
حماية المرأة والشباب والطفل وغيرىم من الفئات المستضعفة، خصوصا، اتفاقية 

دة لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية األمم المتحدة األمم المتح
لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية األمم المتحدة لحماية حقوق جميع 
العاممين المياجرين وأفراد أسرىم، واتفاقية اليونيسكو لحماية وتعزيز تنوع التعبيرات 

 الثقافية؛
 

وتنفيذىا  العابرة لمحدودمم المتحدة لمكافحة الجرائم اقية األتشجيع التصديق عمى اتف ( ق
 الكامل باعتبارىا وسيمة لكبح الجريمة العابرة لمحدود؛

 
تشجيع األفريقيين في الميجر عمى شن حمالت ضد انتشار األسمحة الصغيرة  ( ر

والخفيفة في أفريقيا، خصوصا في البمدان التي يعيشون فييا وفي البمدان المنتجة 
 سمحة؛لأل

 كات الدولية لالتحاد األفريقيمة الميجر األفريقي في تعزيز الشراتشجيع مساى ( ز
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التأكيد عمى مبادئ القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة التي تحظر  ( س
اإلجراءات األحادية الطرف التي من شأنيا أن تضع عقبات في وجو العالقات 

نمية االجتماعية واالقتصادية، وتعيق التجارية بين الدول، وتعرقل التحقيق الكامل لمت
 رفاىية السكان في البمدان المتضررة؛

 
 التعاون االقتصادي  –ثانيا 

 ، نتعيد بما يمي:يفي المجال االقتصاد
 مل الحكومي لتطوير تعاون اقتصادي متزايدعال –ألف 

إنشاء آليات تكامل إقميمية فعالة من شأنيا أن تساعد عمى توثيق التعاون بين  ( أ
 الميجر؛و تحاد األفريقي اال
 
تضمن تطوير واستدامة الروابط بين االتحاد األفريقي  ياتخاذ اإلجراءات المحددة الت ( ب

والميجر في المجاالت ذات األولوية التالية: التجارة واالستثمار، العموم والتكنولوجيا، 
المعمومات تكنولوجيا الطاقة، السفريات والسياحة، البنية التحتية لالتصاالت والنقل، 

 واالتصاالت والصناعات الثقافية؛
 

الصغيرة والمتوسطة والمتناىية الصغر، المؤسسات تييئة مناخ موات لنشأة ونمو  ( ج
 في أفريقيا وفي الميجر. المشاريع وتطوير تنظيم

 
 تعبئة رؤوس األموال –باء 

 
ئة رؤوس استعمال األدوات المالية المرتكزة عمى التحويالت واالستثمارات لتسييل تعب ( د

 األموال التي من شأنيا أن تعزز الروابط بين أفريقيا والميجر.
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ىـ( استكشاف إمكانية إنشاء صندوق إنمائي و/أو صندوق استثمار ألفريقيا والميجر 
 لمتصدي لمتحديات اإلنمائية التي تواجو األفريقيين في القارة وفي الميجر .

 
 التجارية الشراكة في األعمال –جيم 

 
الشراكة بين القطاع الخاص في أفريقيا والقطاع الخاص في الميجر من خالل تعزيز  ( و

جيود مثل االجتماعات المنتظمة بين الغرف التجارية والقيد في البورصات األفريقية 
 ؛ والعكس

 
التأسيس عمى الميزات النسبية ألفريقيا والميجر في الثقافة لترجمتيا إلى  ( ش

 االستراتيجيةلتعاونية التي تسيل التنمية مكاسب اقتصادية من خالل البرامج ا
 وتسويق سمعيما وخدماتيما الثقافية.

 
 العمم والتكنولوجيا –دال 
الميجر األفريقي، المخصصة أفريقيا و  تعزيز تنسيق وتطوير المؤسسات الموجودة في ( ح

 لتنمية االجتماعية واالقتصادية ألفريقيا والميجر؛من أجل الالبتكار واالختراع 
استعمال قرارات مرحمة تونس لمقمة العالمية حول مجتمع المعمومات، ة ميز بحث  ( ع

عالن تونس، وكذلك صندوق التضامن الرقمي دتعي  خصوصا  باعتبارىا  ،تونس وا 
 وسيمة إلنشاء روابط إلكترونية بين أفريقيا والميجر؛

 
 نقل المعارف وتعبئة المهارات -هاء 

ا وفي الميجر حول مسائل التنمية في أفريقيكتسبة تشجيع استخدام الخبرة الم ( ي
االقتصادية عمى الصعيدين اإلقميمي والوطني، واستكشاف إمكانية إنشاء ىيئات 

 استشارية لمميجر؛
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لصالح تشجيع استعمال المنظمة الدولية لميجرة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ( ك
اد األفريقي بغية ليجرة من أجل التنمية في أفريقيا لمعمل بالتنسيق مع مفوضية االتحا

 تعبئة ميارات وموارد الميجر لزيادة القدرات المؤسسية لممؤسسات الوطنية واإلقميمية؛
 

تعزيز فرص التجارة واالستثمار المتصمة بنظم المعارف األصمية، مع التأكد من أن  ( ل
 حقوق الممكية الفكرية ذات الصمة مضمونة لصالح أفريقيا والميجر؛

 
الخبرة الفنية لممينيين األفريقيين في وائم ق نات شاممة وجامعةإنشاء قاعدة بياتشجيع  ( م

 أفريقيا وفي الميجر مع المتطمبات اإلنمائية األفريقية؛
 

إطارا لالبتكار  ااعتماد وتطوير "نموذج السوق اإلنمائية لمميجر األفريقي" باعتبارى ( ن
 من شأنو أن يسيل التنمية؛ المشاريعوتنظيم 

 
 تحتيةتطوير البنية ال –واو 

 
ذي الصمة بأفريقيا ومبادرات التواصل و دعم تطوير الكابل المغمور في قاع البحار  ( س

 عبر األلياف الضوئية األرضية؛
 

مواءمة اليياكل التنظيمية ذات الصمة بالبنية التحتية، مثل االتصاالت السمكية  ( ع
 والالسمكية والنقل؛

 
 جمع المعمومات وقدرات النشر –زاي 

تصاالت شاممة لنشر المعمومات المتعمقة ببرامج االتحاد األفريقي ا استراتيجيةوضع   ( ف
 )بما في ذلك النيباد ( ومبادرات الميجر؛
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في  المشاريع دعم تطوير إحصاء مستكمل وموثوق بو حول العمالة والبطالة وتنظيم  ( ص
 أفريقيا وفي الميجر مع تركيز خاص عمى الشباب؛

 
 تغير المناخ –حاء 

 
لممضي قدما باألجندة الدولية حول تغير المناخ في المحافل  العمل عمى نحو وثيق ( ق

 الكاريبي؛بمدان البحر عمى أفريقيا و  ، خصوصاالدولية نظرا  آلثاره المدمرة
 

   التعاون االجتماعي  -ثالثا 
 

 في مجال التعاون االجتماعي، نتعيد بما يمي:
 المعارف والتعميم –ألف 

 
األجندة لكفالة في أفريقيا وفي الميجر مماء مربين والعصياغة ووضع مناىج عمل لم ( أ

اإلنمائية لمقارة والميجر. وسيشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إنشاء مؤسسات وبرامج 
الجيود التعاونية بين المؤسسات األكاديمية ومؤسسات  وتكثيفمرتكزة عمى أفريقيا 

 البحث في أقاليم أفريقيا والميجر؛
   

والت اإلقميمية والدولية التي تحمي نظم المعارف ضمان مواءمة وتنفيذ البروتوك ( ب
 األصمية وحقوق الممكية الفكرية؛

 
والحاجة  باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق التنمية البشريةالتعميم  التشديد عمى أىمية  ( ج

 ؛إلى تشجيع حمالت محو األمية
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لميجر د( دعم إقامة روابط بين المؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحث والتنمية في ا
 ونظيراتيا في أفريقيا؛

 
 الميجر.-ىـ( ضمان مشاركة خبراء الميجر في طرح وتنفيذ مباردة االتحاد األفريقي

 
 الفنون والثقافة –باء 

 
 و( تعزيز تنسيق وتمويل برامج التبادل الثقافي بين أفريقيا والميجر؛

   
-أفريقيا مواصمة تشجيع ونشر المعمومات في جميع الدول األعضاء حول مشاريع ( ز

الميجر التي يجري تنفيذىا، مثل متحف الحضارات الزنجية، وساحة الذكرى 
 ؛وطريق الرقيق األفريقية، والنصب التذكاري لمنيضة األفريقية ومشروع جوزيف

 
دعم وتشجيع االحتفال بأيام العيد العالمية والترويج ليا باعتبارىا رموزا لمتضامن من  ( ح

ة أفريقيا وميجرىا، بغية تعزيز الوحدة واليوية أجل ذكرى التراث المشترك ورؤي
األفريقيتين، خصوصا، يوم أفريقيا، يوم االتحاد األفريقي، شير تاريخ السود ويوم 

 التحرر.
 

 اإلعالم وبناء الصورةوسائل  -جيم  
 

تنسيق جيود وسائل اإلعالم القائمة وتطوير وسائل إعالم جديدة إلعادة صياغة  ( ط
الصورة النمطية حول األفريقيين والشعوب المنحدرة من أصل  أفريقيا ومجابية سمات
 أفريقي؛
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 استكشاف إمكانيات خدمة شبكة أفريقية لألخبار بغية ترقية سمات وصورة أفريقيا؛ي( 
   

تعزيز المبادرات الوطنية والقارية الرامية إلى تعزيز الحكم الرشيد ودولة القانون من  ( ك
 ا لدى الميجر األفريقي والمجتمع الدولي؛أجل بناء صورة إيجابية ألفريقي

 
 الهجرة –دال 

 
بيدف إنشاء آليات تنظيمية مواتية تحكم اليجرة؛ واالستجابة  المتقدمةالبمدان إشراك   ( ل

 الىتمامات المياجرين األفريقيين في مجتمعات الميجر.
 

 حقوق اإلنسان والشعوب –هاء 
 
األمم المتحدة العالمي لمكافحة العمل من أجل التنفيذ الكامل لخطة عمل مؤتمر  ( م

 العنصرية؛
   

لمتصدي لمتيميش السياسي واالجتماعي واالقتصادي  المتقدمةالتواصل مع البمدان  ( ن
 لمجموعات المياجرين في البمدان المضيفة؛

 
تعزيز تنفيذ التشريعات وغيرىا من اإلجراءات الرامية إلى القضاء عمى االتجار  ( س

وعمل األطفال، واستغالل األطفال والنساء في النزاعات باألطفال، واالتجار بالبشر، 
  المسمحة، وغير ذلك من أشكال الرق الحديثة.

 
 المسائل االجتماعية والثقافية –واو 

 ع( تخصيص مزيد من الموارد لبرامج اإلنفاق االجتماعي مثل الصحة والتعميم والسكن؛
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ية في حماية األفريقيين أكثر فعال يجعل مؤسسات الضمان االجتماععمى التعاون  ( ف

 وأعضاء الميجر؛
 
ضمان توسيع نطاق الوصول إلى اإلنترنت لمخدمات االجتماعية، والصحة واألعمال  ( ص

 والتجارة والتنمية؛
 

التنسيق مع الميجر األفريقي فيما يتعمق بمسألة االقتناء غير الشرعي لمسمع الثقافية  ( ق
بعودتيا إلى بمدانيا األصمية في الموجودة خارج القارة األفريقية، بيدف التعجيل 

 أفريقيا.
ضمان تشجيع الرياضة والتبادل الرياضي بين الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  ( ك

 والميجر.
 

 :التنفيذ والمتابعة
 

 التالية: التنفيذ والمتابعة استراتيجيةنعتمد آلية/
 

اوب الستعراض الميجر في أفريقيا والميجر بالتن-استضافة مؤتمر االتحاد األفريقي .1
 تنفيذ برنامج العمل الحالي.

 
 إشراك المجموعات االقتصادية اإلقميمية في برنامج العمل الحالي. .2
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تجارب ُيطمب من مفوضية االتحاد األفريقي وضع آليات لمتأكد من ضمان أخذ  .3
المرأة والطفل والشباب والفئات المستضعفة في االعتبار في تنفيذ برنامج العمل 

 الحالي.
 

اصمة جيود االتصاالت لتعميم المبادرة األفريقية حول الميجر والترويج لمصور مو  .4
 اإليجابية ألفريقيا التي تييئ بيئة مالئمة لفرص االستثمار في القارة.

 
الميجر بغية -اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان إنشاء مؤسسة/مجمس أمناء أفريقيا .5

 الميجر.-دعم مبادرة االتحاد األفريقي
 

عمل من أصحاب المصمحة المتعددي األطراف تضم  فرقق عمى إنشاء االتفا .6
من الميجر في المجاالت ذات األولوية  الً وممث ةاالتحاد األفريقي والجماعة الكاريبي

التالية: التعاون االقتصادي )بما فيو البنية التحتية، صالت بحرية وجوية، التجارة 
تكنولوجيا )بما في ذلك إطالق قمر واالستثمار، السفريات والسياحة(؛ العمم وال

حيائية، ألصناعي عمى مدار أرضي منخفض، البحث في الزراعة، التكنولوجيا ا
 (.المعدية وغير المعديةتكنولوجيا الطاقة المتجددة، واألمراض 

 
النظر في إمكانية إنشاء آلية، مثل منتدى استشاري لمميجر من شأنو أن يدعم تعاون  .7

 فريقي ومجتمع الميجر؛أوثق بين االتحاد األ
 

عنى بالمسائل الشاممة ذات االىتمام يُ االتفاق عمى إنشاء مجمس استشاري لمميجر  .8
المؤتمر ألفريقيا وميجرىا، مثل التعويضات، وحق العودة، ومتابعة خطة عمل 

العالمي لمناىضة العنصرية والتمييز العنصري وكراىية األجانب وما يتصل بذلك 
 .خرى، بين أمور أمن تعصب
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االتفاق كذلك مبدئيا عمى إنشاء وتفعيل اليياكل والمؤسسات المقترحة في ىذا  .9

اإلعالن بطريقة سمسمة، وذلك بغية تحقيق الفعالية والقيمة لجميع األفريقيين في القارة 
 والميجر؛

 
استكشاف مختمف مصادر التمويل المبتكرة والعممية لبرنامج الميجر بغية  .10

 ضمان استدامتو؛
 

 ريع المتعمقة بالتراث:المشا
خمسة مشاريع متعمقة بالتراث كوسيمة إلعطاء معنى عممي لبرنامج نتفق أيضا عمى اعتماد 

الميجر ومن أجل تسييل تنفيذ برنامج ما بعد القمة. وتتمثل ىذه المشاريع فيما يمي: أ( 
إعداد قاعدة بيانات عن مؤىالت المينيين األفريقيين في الميجر؛ ب( إنشاء فرق 
المتطوعين األفريقيين في الميجر؛ ج( إنشاء صندوق الميجر األفريقي لالستثمار؛ د( وضع 
برنامج حول تنمية سوق عمل الميجر األفريقي كإطار لتيسير االبتكار وتنظيم المشاريع بين 

 األفريقيين والميجر األفريقي؛ ىـ( المعيد األفريقي لمتحويالت المالية.
 

 5105مايو  52يوم  ،أفريقيا رج، جنوبيحرر في جوهانسب
- 
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