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 2031-2021عقد الجذور األفريقية والمهجر 

 مذكرة مفاهيمية 

 تمهيد

ثالثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، ، خالل الدورة العادية الثالثة وال2020فبراير  10في  .1

الخارجية والتكامل اإلقليمي والتوجوليين الشؤون قدم معالي البروفيسور روبرت دوسي، وزير 

يس جمهورية توجو، بالخارج، ممثالً بهذه المناسبة فخامة السيد فور إيسوزيمنا قدم نياسينجبي، رئ

باعتباره "عقدا  2030-2020سوم بشأن العقد حة إلصدار مربشأن الحاجة المل   بالًغا أو نداءً 

 للجذور األفريقية والمهجر".

أثار العرض الذي قدمه معالي البروفيسور روبرت دوسي ردود فعل إيجابية من المؤتمر الذي  .2

أوصى بمواصلة التفكير في هذا الموضوع الذي يحظى باهتمام القارة من ناحية، وأن تعد توجو 

ا إلى الدورة العادية القادمة للمؤتمر. من ناحية أخرى. ومن هذا المنظور، الوثائق المناسبة وتقدمه

تقدم توجو مشروع المذكرة المفاهيمية هذه بشأن األفريقيين في المهجر، والتي تتناسب تماًما مع 

متكاملة الفنون والثقافة والتراث: أدوات لبناء أفريقيا  لالتحاد األفريقي: " 2021موضوع عام 

 ".المجاالتفي سياق التحديات متعددة  تنعم بالسالموومزدهرة 

 السياق والتبرير أوال.

يتطلب السعي إلحداث تغيير دائم في القارة األفريقية تهيئة الظروف المواتية لتنمية مجتمع  .3

اقتصادي واجتماعي مستدام من خالل االستفادة من المهارات وخبرات قيادة المهجر األفريقي، 

ن يعيشون خارج القارة، مهما كانت يمن أصل أفريقي الذ األشخاصجميع ها التي تُفهم على أن

 جنسيتهم ومواطنتهم والذين يرغبون في المساهمة في تنمية القارة وبناء االتحاد األفريقي ".

بسبب  تغيرا كامال يشهدعالم في البلدان األخرى في القارة،  على غرار في الواقع، أظهرت توجو، .4

ة مع الفرص االقتصادية والمالية والرقمية وغيرها من الفرص الشاملة، إيمانها العولمة المتسارع

الحدود األفريقية، من خالل  خلفوثقتها في القيمة المضافة ألخواتنا وإخواننا الذين يعيشون 

مضاعفة المبادرات الهادفة إلى تسهيل عودتهم ومشاركتهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 بلدانهم والقارة.والثقافية ل

زيادة الهوية التي كثيرا ما تؤدي إلى  من مشكلة إثبات تعانيالتي فإن أفريقيا، باإلضافة إلى ذلك،  .5

ها من ظروف الهجرة، وتعقيد تدابير منح اللجوء، والمعاملة التمييزية التي يعانيصعوبة 

ألسس الستراتيجية وضع ابالمنحدرون من أصل أفريقي، ينبغي لها أن تبدأ من اآلن فصاعدا، 

 .المرتبطة بالهوية ضمن السياق العالمي المسائلعلى أفريقية للرد 

ن يمثل األفريقيين  والذيبحق االتحاد األفريقي  مفوضيةأسمته  الذي من القارة السادس اإلقليمإن  .6

 لبلدانا تستهين بها قوة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية ال يمكن أن  ، يعتبرفي المهجر

مجتمعا تاريخيا من القيم والثقافات يتميز اليوم بنماذج من النجاحات  ونيمثل ماألفريقية. وه

 االجتماعية والمهنية المفيدة ألفريقيا.

بدور رئيسي في تحرير يضطلعون من أصل أفريقي والمهجر  به أن  المنحدرين  المسل ممن  .7

ل الدعوة الفعالة داخل الهيئات التشريعية القارة، من خالل دعم برامج التنمية في أفريقيا من خال

 وفي األوساطوالتنفيذية في البلد المضيف، والمجتمعات المدنية، والمنظمات غير الحكومية، 

األكاديمية، من بين أمور أخرى. وبالمثل، فإن األفريقيين في المهجر، من خالل خبرتهم 
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مصلحة محتملين في تنفيذ أجندة  والتزاماتهم االجتماعية وثقلهم االقتصادي، يظلون أصحاب

 .األفريقيلالتحاد  2063

، فإن موضوع عام االتحاد األفريقي: "الفنون والثقافة والتراث: أدوات لبناء وفي السياق نفسه  .8

دولنا  بالفعل يحفز ،"المجاالتأفريقيا متكاملة ومزدهرة وتنعم بالسالم في سياق التحديات المتعددة 

ين في التنفيذ المتكامل والمتضافر لميثاق النهضة الثقافية األفريقية المصلحة المتعدد وأصحاب

الذي يهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي األفريقي وتعزيزه من خالل الحفظ واالسترداد وإعادة 

داخل أفريقيا وخارجها.  التأهيل مع تشجيع التعاون الثقافي الدولي من أجل فهم أفضل بين الشعوب

إلى تعبئة المهارات والمعرفة الثقافية ألفراد المهجر األفريقي والمجتمعات المنحدرة  يُنظروعليه، 

 من أصل أفريقي على أنها ضرورة من جميع النواحي.

 على سبيل التوضيح، ينص عقد الجذور األفريقية والمهجر على المبادرات التالية: .9

  مختلف البلدان في إطار تقديم عرض دولي لبرمجة األحداث الثقافية المقترحة من قبل

 .أجندة العقد
  تشجيع االجتماعات بين الفنانين األفريقيين وأعضاء المجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي

 .والمهجر
 األفريقي مثل  التراثحفظ واستعادة وإعادة تأهيل دعم المشاريع المخصصة للبحث و

 مشروع متحف أنيهو األفريقي التذكاري.
 الدولية من خالل األعمال الثقافية والفنية والسياحية، ومصادر  تشجيع تنمية المبادالت

 التوظيف للشباب األفريقي.

)ف( من البروتوكول  3إن المهجر األفريقي جزء ال يتجزأ من االتحاد األفريقي. دعت المادة  .10

 المهجرصراحةً ( بالفعل 2003الخاص بالتعديالت على القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي )

كجزء مهم في بناء االتحاد. باإلضافة إلى ذلك، أقر إعالن القمة العالمية  إلى المشاركة ريقي األف

شراكات دائمة بين القارة األفريقية والمهجر األفريقي من  إقامةبضرورة  2012للمهجر في عام 

 خالل الحوار المستدام والتعاون الفعال.

الجزء الهام من القارة الذي  بهذا دان األفريقيةمن هذا المنطلق، إنه من الضروري أن تحتفل البل .11

في بناء المشاركة  مع منحه فرصة األخوة والثقة، مع  كل لهيعيش خارج حدود إفريقيا وتظهر 

 "أفريقيا موحدة ومزدهرة وتنعم بالسالم".

إن عقد الجذور األفريقية والمهجر هو أحد المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى الجمع بين  .12

ريع والبرامج وتوحيدها من أجل تعزيز دور وإسهامات المنحدرين من جذور أفريقية المشا

والمهاجرين في التنمية االقتصادية للقارة األفريقية. فيما يتعلق بالتحويالت المالية التي يقوم بها 

المهاجرون إلى إفريقيا وحدها، فإن األرقام الخاصة بالتحويالت شديدة الوضوح، حيث يقارب 

 مليار في العام السابق وفقًا للبنك الدولي. 683، مقابل 2018مليار دوالر في  689

 الهدف الرئيسي .ثانيا

تهدف المبادرة التوجولية "إطار لومي" بشكل عام إلى إنشاء منبر إلعداد وتعزيز ودعم المشاريع  .13

. إنها مسألة 2031-2021والمبادرات واألحداث المتعلقة بالجذور األفريقية والمهجر خالل العقد 

المشاركة في تعزيز مساهمات المهجر واألجداد األفريقيين في التنمية المستدامة للقارة األفريقية، 

 من خالل المشاريع والبرامج المختلفة.
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لمتأثرين ل السماحأيًضا ، وإنما وجذورهما فقطحتفال بالتراث والثقافة األفريقية باال ال يتعلق األمر  .14

أن يجدوا أنفسهم في شراكة مع القارة. سيؤدي عقد المهجر بالتراث األفريقي بالفنون والثقافة و

 األفريقي إلى زيادة التحيز اإليجابي )الوطنية( لألفريقيين في المهجر تجاه القارة.
إطالق الحدث،  في الرئيسية عناصره وتتمثلشامال، عقد الجذور والمهجر  من المتوقع أن يكون  .15

وعية والتعبئة تهدف إلى تعزيز الجذور األفريقية والمهجر من خالل خطة وتنظيم حملة عالمية للت

استراتيجية لالتصاالت الدولية وتعزيز األحداث القطرية )األحداث الهامة مثل المنتدى االقتصادي 

 .لألفريقيين في المهجر(
هجر ، بالتعاون مع المنظمات التي تمثل المللمفوضية سيتيح عقد المهجر األفريقي الفرصة .16

األفريقي، لقيادة المناقشات بهدف وضع سياسة حقيقية للمهجر وخطة عمل قوية لتحقيق عودة 

 المهاجرين وزيادة مشاركتهم في عملية تنمية القارة.
والعقبات أمام عودة األفريقيين من الخارج واإلخوة  الحواجز فرصة إلزالة  سيكونكما 

 طقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ المنحدرين من أصل أفريقي من جزر األنتيل ومن

 .واألمريكيتين

 األهداف المحددة  ثالثا.

"إطار لومي"، إلى إنشاء منبر إلعداد وتعزيز ودعم المشاريع  التوجولية،تهدف هذه المبادرة  .17

 والمبادرات واألحداث المتعلقة بالجذور األفريقية والمهجر، وتهدف بشكل رئيسي إلى:

 " من خالل اقتراح البرمجة الدورية  "،الجذور األفريقية والمهجر 2031-2021الترويج ألجندة

 التي تقدم األحداث حسب البلد والعمليات الرئيسية لعقد الجذور األفريقية والمهجر؛
 .تقديم عرض دولي للمشاريع التي تنفذها بلدان مختلفة 
 ة من أصل أفريقي؛تسليط الضوء على إنجازات أعضاء المهجر األفريقي والمجتمعات المنحدر 
  المهاجرون  ضحيتهايقع دعم جميع المبادرات الرامية إلى مكافحة التمييز وسوء المعاملة التي

 .المنحدرون من أصل أفريقي والدفاع عن مصالحهم
  إنشاء آليات وقنوات للتبادل من شأنها تسهيل عودة اإلخوة المنحدرين من أصل أفريقي من جزر

 حر الكاريبي وأمريكا.الهند الغربية ومنطقة الب
  تنسيق تنقل األشخاص واستراتيجيات التنمية المشتركة إلدماج السكان المنحدرين من أصل

 قارتنا؛بنهوض لأفريقي ل
  إعداد سياسة حقيقية للمهجر وخطة عمل قوية )المنتدى االقتصادي للمهجر األفريقي، دليل

 (....المهارات األفريقية 
 لمهجر وزيادة مشاركتهم في عملية التنمية في القارة.تجسيد عودة األفريقيين في ا 
  تقوية الروابط بين المنحدرين من أصل أفريقي والمجتمعات ذات الجذور األفريقية والمهجر

 والقارة األفريقية.
  والمهجر في التنمية االقتصادية للقارة  أفريقية جذورمن تعزيز دور ومساهمات المنحدرين

 األفريقية.
  وصناع القرار على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية والعالمية من  المهجرتوحيد أعضاء

 أجل التنمية المستدامة ألفريقيا.
  دعم االستثمار اإلنتاجي ومبادرات ريادة األعمال للمهجر األفريقي لتحسين وزيادة تأثير ذلك على

 ؛2063التنمية االقتصادية ألفريقيا بحلول 
  تعزيز جميع المبادرات والمشاريع المقترحة من قبل أعضاء المهجر األفريقي والمجتمعات

 المنحدرة من أصل أفريقي والتي لها نطاق إقليمي أو حتى قاري؛
 .تشجيع المشاريع الفنية والثقافية وفضاءات الثقافة والذاكرة المخصصة للجذور األفريقية والمهجر 



EX.CL/1267(XXXVIII) 

Page 5  

 

 مؤسسات الشريكةالبلدان المشاركة وال رابعا.

إن عقد الجذور األفريقية والمهجر مبادرة شاملة. وهي تنص على مشاركة البلدان األعضاء في  .18

االتحاد األفريقي، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، والمؤسسات الدولية مثل منظومة األمم 

يقة، ومنظمات ومؤسسات بريتون وود، والمنظمات القارية، والبلدان األفريقية الصد المتحدة،

الحكومية المهجر، ومنظمات المجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي، والمنظمات اإلنمائية غير 

 ي.األفريق والمهجر

 النتائج المتوقعة  خامسا.

عقد الجذور األفريقية  2031-2021نتائج لتقييم آثار أو منافع " من المتوقع تحقيق عدة  .19

 والمهجر":
 عقد الجذور األفريقية والمهجر" من خالل األحداث والعمليات  2031-2021"أجندة  الشروع في

 الرئيسية؛
 .عرض دولي للمشاريع التي تقودها بلدان مختلفة 

  تسليط الضوء على إنجازات أعضاء المهجر األفريقي والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي

 والترويج لها؛

 أفراد ضحيتها  يقع التي المعاملة وسوء التمييز مكافحة إلى تهدف التي للمبادرات الترويج ضمان 

 مصالحهم؛ عن والدفاع أفريقي أصل من والمنحدرين المهجر
 من أفريقي أصل من المنحدرين اإلخوة عودة تسهيل شأنها من التي التبادل وقنوات آليات وضع 

 وأمريكا؛ والكاريبي األنتيل جزر
 أفريقي  أصل من المنحدرين السكان دماجإل المشتركة التنمية واستراتيجيات األفراد تنقل تنسيق

 ؛بقارتنا وللنهوض
 وزيادة المهجر في األفريقيين عودة لتجسيد قوية عمل وخطة الحقيقية المهجر سياسة ضمان 

 للمغتربين االقتصادي المنتدى مثل قوية مبادرات خالل من القارة في التنمية عملية في مشاركتهم

 قية؛األفري المهارات ودليل األفريقيين،
 والمهجر األفريقية الجذورذات  مجتمعاتالو أفريقي أصل من المنحدرين بين الروابط تعزيز 

 األفريقية؛ والقارة
 للقارة االقتصادية التنمية في والمهجر األفريقية الجذور من األشخاص ومساهمات دور تعزيز 

 .األفريقية
 إفريقيا لتنمية والعالمي قليميواإل الوطني المستوى على القرار وصناع المهجر أعضاء اتحاد. 

 أعماله تأثير وزيادة لتحسين األفريقي للمهجر األعمال وريادة اإلنتاجي االستثمار مبادرات دعم 

 .2063 بحلول ألفريقيا االقتصادية التنمية على

 تنفيذ العقد  سادسا.

 :مبادئ عدة إلى والمهجر األفريقية الجذور عقد تنفيذ عملية تستند .20
 المشاريع واختيار اقتراح إجراءات اتباع تمي طالما البلدان مشاركة جميع كنيم: الشمول 

 .والمبادرات
 التكامل بتعزيز ويسمح البلدان من العديد بين المبادرات لومي عمل إطار يشجع: التكامل 

 .األفريقي
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 الجذور ذات والمجتمعات المهجر أعضاء والمبادرات المشاريع تستهدف أن يجب: العالمية 

 .العالم في كانوا أينما فريقيةاأل
 تحقيق وسائل في المشاركة أو دائمة تأثيرات المتوقعة لإلجراءات يكون أن يجب: االستدامة 

 .المستدامة التنمية أهداف
 :هي االبتكار هذا إنشاء في الرئيسية المراحل .21

 لمؤتمرات للتحضير المحددة الدعم أشكال من وغيرها والوثائق( األولية) العمل وثائق إعداد (1

 واالجتماعات؛ القمة
 .األفريقي االتحاد في القرار صنع هيئات مع اآلراء تبادل (2
 لالتحاد المقبلة االجتماعات أعمال جدول فياألفريقي  المهجر جذور عقد ملف تسجيل (3

 .األفريقي
 األفريقي"؛ والمهجر الجذور عقد ،2031-2021" حول عالمية إعالمية حملة إطالق (4
 .العقد بشأن األفريقي تحاداال مقررات تنفيذ (5
 ".والمهجر األفريقية الجذور لعقد" الطريق خارطة إطالق (6
 أعمال جدول مشروع في العقد خالل والعمليات األحداث لتنفيذ التفصيلية الشروط معالجة ستتم .22

 .والمهجر األفريقية الجذور عقد 2021-2031
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 مشروع مقرر 

 إعالن بشأن اقتراح

 األفريقية والمهجر" ورا للجذعقد   2021-2031"

 

 المؤتمر  إن  

"عقدا  2031 – 2021الفترة  بشأن إعالن ،قدمته جمهورية توجوالذي باالقتراح  يحيط علما   .1

 للجذور األفريقية والمهجر"؛

 األفريقية الجذور عقد" بـ المتعلقة والمبادرة هذه المهجر بمسألةاالهتمام يأخذ في االعتبار  .2

 ؛"والمهجر

 شراكات إقامةإلى  بالحاجة أقر الذي 2012 في للمهجر العالمية القمة بإعالن ضاأي علما   يحيط .3

 الفعال؛ والتعاون المستدام البناء الحوار خالل من األفريقي والمهجر األفريقية القارة بين مستدامة

 األفريقي االتحاد مفوضية عن الصادرة األخرى والمنشورات المختلفة بالتقارير أخيرا علما   يحيط .4

 القارة؛ تنمية يخدم بمااألفريقية  الجذور ذات والمجتمعات المهجر أعضاء مساهمات بشأن

 الثامنة العادية الدورة عن الصادرAssembly /AU/Dec.630 (XXVIII )) المؤتمر بمقرر يذك ر .5

 لالتحاد 2063 أجندة تنفيذ بشأن( إثيوبيا) أبابا أديس في 2017 يناير في للمؤتمر، والعشرين

 القانون على بالتعديالت الخاص البروتوكول من( ف) 3 والمادة ،المهجر ودور ريقياألف

 في مهم كطرفالمشاركة إلى  صراحةً  األخير هذا دعت التي( 2003) األفريقي لالتحاد التأسيسي

 تحاد؛اال بناء

 العادية دورتهعن  الصادرAssembly AU / Dec.772 (XXXIII )المؤتمر ) بمقرر أيضا ريذك   .6

 قائد بشأن تقرير  ، إثيوبياأبابا أديس في 2020 فبراير 10و  9المنعقدة يومي  والثالثين لثالثةا

 األفريقية؛ القارة في والتراث والثقافة للفنون للترويج األفريقي االتحاد

 يشكل بحق، األفريقي االتحاد مفوضية أسمته كما للقارة، السادس اإلقليم أو المهجر بأن أيضا يذك ر .7

 يمثل وأنه األفريقية البلدان تستهين بها أن يمكن ال مهمة وثقافية وسياسية واجتماعية اقتصادية قوة

 المفيدة والمهنية االجتماعية النجاحات بنماذج اليوم تميزت التي والثقافات للقيم تاريخيا مجتمعا

 ألفريقيا؛

ا يذك  ر .8  خالل من أفريقي، صلأ من المنحدرة المجتمعات وأفراد األفريقي المهجر بأن أخير 

 وشبكاتهم، والتأثير التعبئة مجال في وقدراتهم االقتصادي وثقلهم االجتماعية والتزاماتهم خبراتهم

 األفريقي؛ لالتحاد 2063 أجندة تنفيذ في حقيقيين مصلحة أصحاب يكونوا أن يعتزمون

 بهذا االحتفال أجل من بذلها عن تتوقف لم التيالجهود  علىالدول  لمختلف تقدريهعن  يعرب .9

 الذين أفريقي أصل من المنحدرة والمجتمعات المهجر أفراد سيما وال القارة، من المهم الجزء

 إفريقيا بناء في خاصة مكانة منحهم مع والثقةلهم كل األخوة  مبديةأفريقيا،  حدود خارج يعيشون

 ؛وتنعم بالسالم ومزدهرة موحدة
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 مبادرة هو" والمهجر األفريقية الجذور عقد: 2031-2021" والمسمى" لومي إطار" بأن يقر   .10

 المشاريع ودعم وتوحيد والمهجر األفريقية الجذور ذوياألشخاص  بين الجمع إلى تهدف

 واالجتماعية االقتصادية التنمية في ومساهمتهم دورهم لتعزيز األخرى والمبادرات واألحداث

 األفريقية؛ للقارة والثقافية

 الممثلة والمنظمات الدول مع بالتعاون للمفوضية، يتيح والمهجر يقيةاألفر الجذور عقد أن   يؤكد .11

 عودة تحقيق الممكن من تجعل التي العالمية لإلجراءات قوية خطة تنفيذ فرصة األفريقي، للمهجر

 .القارة تنمية عملية في مشاركتهم وزيادة المهاجرين

 األفريقيين عودة دون تحول التي والعقبات الحواجزإلزالة  فرصة أيضا سيكون ذلك أن إلى يشير .12

 الكاريبي البحر ومنطقة الغربية الهند جزر من أفريقي أصل من المنحدرين واإلخوة الخارج من

 ؛واألمريكيتينالهادئ  والمحيط

 بل فحسب، بجذورها األفريقية والثقافة والتراث بالذاكرة االحتفالب يسمح لنالعقد  هذا أن يالحظ  .13

 القارة مع شراكة في أنفسهم بإثبات األفريقية للثقافة للمتحمسين يءش كل وقبل أيًضا سيسمح

 القارة؛ تجاه األفريقي المهجر من اإليجابي التحيز وزيادة

 والتراثية والثقافية الفنية المجاالت في والمهجر األفريقية الجذور عقد أهداف أن على يتفق .14

 أدوات: والتراث والثقافة الفنون: "2021 لعام األفريقي االتحاد موضوع مع تام بشكل تتماشى

 ؛"المجاالت المتعددة التحديات سياق في بالسالم وتنعم ومزدهرة متكاملة أفريقيا لبناء

 والمهجر"؛ األفريقية للجذور عقدا" 2031-2021 الفترة يقرر .15

 :يلي بما المفوضية، مع بالتعاون تقوم، أن توجو من يطلب .16

 والمهجر األفريقية الجذور عقدا ،2031-2021 أجندة عن مسؤولة عليا لجنة تشكيل. 

 إجراءات مراعاة مع العقد، هذا تنفيذ في مشاركتها أجل من البلدان جميع إلى رسمي نداء توجيه 

 .والمبادرات المشاريع واختيار اقتراح

 والمهجر األفريقية للجذور عقدا: 2031-2021 ألجندة الترويج"، 

 التي للمشاريع دولي عرض تقديم خالل من سيما ال لعقد،ا هذا لدعم الالزمة الترتيبات اتخاذ 

 فيها يشارك التي األخرى والمبادرات واألحداث المشاريع تعزيز طريق وعن مختلفة بلدان تنفذها

 العالم؛ في كانوا أينما فريقيةاأل جذورال ذات والمجتمعات المهجر من أفراد

 أهداف تحقيق وسائل في تشارك أنها أو/و مةدائ تأثيرات لها المتوقعة اإلجراءات أن من التأكد 

 األفريقي؛ لالتحاد 2063 أجندة أهداف دعم وتمكين المستدامة التنمية

 االقتصادية المجموعات) اآلخرين المصلحة وأصحاب األفريقي االتحاد بلدان جميع مع التعاون 

منظمات ال وود، نبريتو ومؤسسات المتحدة، األمم منظومة مثل الدولية والمؤسسات اإلقليمية،

 أفريقي، أصل من المنحدرة المجتمعات ومنظمات المهجر، ومنظمات ألفريقيا، الصديقة والبلدان

 النتائج تحقيق أجل من...(  األفريقي المهجر ومنظمات اإلنمائية الحكومية غير والمنظمات

 ".والمهجر األفريقية الجذور عقد ،2031-2021"لـ المتوقعة
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