
 "االتحاد األفريقي" نحو مزيد من الوحدة 
والتضامن بين شعوب ودول أفريقيا 

به من  القوي االستعمارية لما تتمتع  أفريقيا مطمعًا لكافة  كانت 
ثروات  استغالل  علي  التكالب  كان  لذا  ضخمة،  وموارد  طبيعية  ثروات 

األفريقية  الدول  كافة  من  العديد  حصول  وبعد  أراضيها.  باحتالل  علي القارة 
استقاللها في خمسينيات القرن الماضي، نمت فكرة وجود كيان أفريقي موحد يعبر عن آراء األفارقة 
ويعكس تطلعات شعوبهم في التنمية والرخاء، ويمثل منبراً قويًا يستطيع من خالله األفارقة التحدث 
األفريقية،  الدول  بين  الوحدة  تحقيق  محاوالت  وتعددت  الدولية.  المحافل  كافة  في  واحد  بصوت 
فجاء مؤتمر أكرا بغانا بدعوة من أحد آباء أفريقيا الرئيس الغاني "كوامي نيكروما" في الفترة من 
15-24 أبريل 1958 والذي ُيعد اللبنة األولي لوحدة القارة. وشاركت في المؤتمر مجموعة من الدول 
 200 من  وأكثر  وليبيريا  والسودان،  وتونس،  والمغرب،  وليبيا،  وإثيوبيا،  مصر،  منها  آنذاك  المستقلة 
عضواً يمثلون مختلف األحزاب واإلتحادات الطالبية في مختلف أرجاء القارة. ونتج عن هذا المؤتمر 
موحدة،  خارجية  سياسة  وإتباع  األعضاء،  للدول  اإلقليمية  السيادة  على  الحفاظ  منها  قرارات  عدة 
ووضع سياسة مشتركة للشئون والثقافية واالقتصادية. وتبني المشاركون في المؤتمر عدة مبادئ 
التام من كافة أشكال االستعمار، والعمل علي قيام  التحرر  أفريقيا لألفارقة، بمعني  أن  هامة منها 
التحكم  عن  بدياًل  األفريقي  باالقتصاد  والنهوض  أفريقية،  قومية  وبلورة  أفريقية،  متحدة  واليات 
أبابا  1960، استضافت أديس  الفترة من 15-24 يونيو  االستعماري في مقدرات الشعوب األفريقية. وفي 
المؤتمر الثاني للدول األفريقية المستقلة وحضرته وفود من 11 دولة أفريقية منها مصر وتونس وغانا 
وليبيريا ونيجيريا والكاميرون وإثيوبيا والسودان، وناقش المؤتمر فكرة الوحدة األفريقية ومشكالت 
التنمية  لبنك  األساس  وضع  مشروع  المؤتمر  تبني  كما  القارة.  في  االقتصادي  والوضع  االستقالل 

األفريقي لدعم العالقات االقتصادية بين الدول األفريقية. 
وفي الفترة من 25-30 مارس 1961، استضافت القاهرة مؤتمراً ضم 300 مندوب ممثلين لدول القارة، 
حيث أوصي المؤتمر بضرورة تشكيل مجلس استشاري أفريقي لتوحيد وتنسيق السياسة األفريقية 
لجنة  وإنشاء  األفريقية،  الدول  بين  االقتصادية  األنشطة  لتنسيق  للخبراء  لجنة  وإنشاء  القارة،  في 
علي  المستقلة  الدول  المؤتمر  حث  كما  واألمن.  الدفاع  مسائل  لدراسة  األفارقة  العسكريين  القادة 
التعاون فيما بينها في كافة النواحي االقتصادية والثقافية. وبعد هذه الجهود التي تركزت جميعها 
األول  المؤتمر  أبابا  أديس  اإلثيوبية  العاصمة  استضافت  األفريقية،  القارة  وحدة  حلم  تحقيق  علي 
لرؤساء الدول والحكومات األفريقية في الفترة من 23-28 مايو 1963 والذي يعد المؤتمر التأسيسي 
وهم  أفريقية  دولة   32 وحكومات  دول  رؤساء  المؤتمر  في  شارك  حيث  األفريقية،  الوحدة  لمنظمة 
)الجزائر، بوروندي، الكاميرون، أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو"برازافيل"، الكونغو "ليوبولدفيل"،  بنين 
، مصر، إثيوبيا، الجابون، غينيا، غانا، ساحل العاج، ليبريا، ليبيا، مدغشقر، مالي، موريتانيا،  المغرب، 
العليا،  فولتا  أوغندا،  تونس،  توجو،  السودان،  الصومال،  سيراليون،  السنغال،  رواندا،  نيجيريا،  النيجر، 
"بوركينا فاسو اآلن" زنزبار- تنجانيقا "تنزانيا"(. وفي 25 مايو 1963 وقع رؤساء الدول المشاركة علي 

ميثاق منظمة الوحدة األفريقية والذي يعد دستور المنظمة.
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تضمن الميثاق عدة مباديء أهمها:
- المساواة في السيادة بين الدول األعضاء

الداخلية  الشئون  في  التدخل  عدم   -
للدول

وسالمة  دولة  كل  سيادة  إحترام   -
أراضيها

عبر  للمنازعات  السلمية  التسوية   -
التفاوض

- تأكيد سياسة عدم االنحياز تجاه جميع 
التكتالت

- حق كل دولة مستقلة في االنضمام للمنظمة  
أهداف المنظمة:

- تحرير القارة نهائيًا من االستعمار.
- القضاء على التخلف االقتصادي.

- توطيد دعائم التضامن األفريقي.
بها على  تليق  التي  المكانة  إلى  بالقارة  االرتقاء   -

ساحة صنع القرارات الدولية
إحدي  في  سنوي  اجتماع  عقد  علي  القادة  واتفق 
دول  رؤساء  بمشاركة  األفريقية  العواصم 
دعم  سبل  لمناقشة  األعضاء  الدول  وحكومات 
العالقات بين الدول األفريقية وتحقيق تطلعات 

شعوبها في شتي المجاالت. 
األمناء المتعاقبين 

األمانة  قائمة  ضمت   ،1963 عام  في  إنشائها  منذ 
تسعة  األفريقية  الوحدة  لمنظمة  العامة 
أهداف  بتحقيق  جميعًا  اضطلعوا  أشخاص، 

المنظمة وهم:
1- كيفلي وداجو )إثيوبيا( في الفترة من 25 مايو 

1963 إلي 21 يوليو 1964

21 يوليو 1964  الفترة من  2- ديالو تلي )غينيا( في 
إلي 15 يونيو 1972 

3- إينزو إيكانجاكي )الكاميرون( في الفترة من 
15 يونيو 1972 إلي 16 يونيو 1974 

4-وليام اتكي )الكاميرون( في الفترة من 16 يونيو 
1974 إلي 21 يوليو 1978 

يوليو   21 من  الفترة  في  )توجو(  إيدام كودجو   -5
1978 إلي 12 يونيو 1983

يونيو   12 من  الفترة  في  )نيجيريا(  أونو  بيتر   -6
1983 إلي 20 يوليو 1985

20 يوليو  الفترة من  )النيجر( في  7- إيدي أومارو 
1985 إلي 19 سبتمبر 1989

 19 من  الفترة  في  )تنزانيا(  سالم  أحمد  سالم   -8
سبتمبر 1989 إلي 17 سبتمبر 2001 

 17 من  الفترة  في  ديفوار(  )كوت  إسي  عمارة   -9
سبتمبر 2001 إلي 9 يوليو 2002

وبعد أن ساهمت كثيراً في أن تمثل منبراً للدول 

صورة ارشفية للرئيس جمال عبد 
الناصر باالتحاد االفريقى 
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فعال  دور  بلعب  قيامها  بعد  وخاصة  األفريقية، 
الحاجة  ظهرت  األفريقية،  الدول  تحرير  في 
العشرين  القرن  متطلبات  مع  يتماشي  لكيان 
فاعلية  أكثر  ويكون  شعوبها  طموحات  ويحقق 
اجتمع  أن  فكان  األفريقية،  الوحدة  منظمة  من 
بمبادرة  الليبية  سرت  مدينة  في  األفارقة  القادة 
في  القذافي  معمر  الراحل  الليبي  الرئيس  من 
سرت  إعالن  صدر  حيث   1999 عام  من  سبتمبر   9
األفريقي  اإلتحاد  تأسيس  نواة  مثل  والذي 

 .African Union

مقررات إعالن سرت:
النهائية  لألهداف  وفقًا  إفريقي  إتحاد  إنشاء   -1
المعاهدة  وأحكام  القارية  منظمتنا  لميثاق 

المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية.
المؤسسة  المعاهدة  تنفيذ  بعملية  اإلسراع   -2

للجماعة االقتصادية األفريقية وخاصة:
أ- تقصير فترات تنفيذ معاهدة أبوجا.

ب- ضمان اإلنشاء السريع لجميع المؤسسات التي 
تنص عليها معاهدة أبوجا وهي المصرف األفريقى 
األفريقيةومحكمة  القوى  وإتحاد  المركزي 
عمومأفريقيا  برلمان  األفريقيةوخاصة  العدل 

 2000 عام  بحلول  البرلمان  هذا  إنشاء  إلى  وتهدف 
أكبر  مشاركة  تضمن  موحدة  خطة  لتوفير 
المناقشات  في  الجماهيرية  ومنظماتها  لشعوبنا 
التي تدور حول المشكالت والتحديات التي تواجه 

قارتنا واتخاذ القرارات بشأنها.
االقتصادية  المجموعات  وتعزيز  تقوية  ج- 
الجماعة  أهداف  لتحقيق  دعائم  اإلقليمية 
االقتصادية األفريقية وتحقيق اإلتحاد المرتقب.
اإلجراءات  باتخاذ  الوزراء  مجلس  تفويض   -3
المذكورة  المقررات  تنفيذ  لضمان  الالزمة 
تأسيسي  قانوني  نص  إعداد  والسيما  أعاله 
ميثاق  أحكام  االعتبار  في  األخذ  مع  لالتحاد 
المؤسسة  والمعاهدة  األفريقية  الوحدة  منظمة 
على  األفريقىةويتعين  االقتصادية  للجماعة 
أعضاء  مشاركة  على  تشجع  أن  األعضاء  الدول 
على  يجب  كما  العملية..  هذه  في  البرلمانات 
الدورة  إلى  ذلك  عن  تقريره  يقدم  أن  المجلس 
إلجراء  لمؤتمرنا  والثالثين  السادسة  العادية 
إلى  أن تسعى  الدول األعضاء  الالزم ويجب على 
عام  ديسمبر  بحلول  التصديق  عملية  استكمال 
رسميًا  التأسيسي  القانون  اعتماد  يتم  حتى   ،2000
في  تعقد  عادية  غير  قمة  في  وذلك   2001 عام  في 

مدينة سرت.

قاعة اجتماعات االتحاد االفريقى 
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األمن  حول  أفريقي  وزاري  مؤتمر  عقد   -4
وذلك  القارة  في  والتعاون  والتنمية  واالستقرار 

في أقرب فرصة ممكنة.
5- تكليف األمين العام لمنظمة الوحدة األفريقية 
باتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة لمتابعة تنفيذ 

هذه المقررات على النحو العاجل. 
حيث   2000 عام  في  )توجو(  لومي  قمة  عقدت  ثم 
اعتمدت القمة القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، 
خارطة  صاغت  التي   2001 في  لوساكا  قمة  تلتها 
الطريق لتحويل االتحاد األفريقي إلي واقع، وأخيراً 
في قمة ديربان بجنوب أفريقيا في 2002 تم إطالق 
بالمسمي  قمة  أول  ُعقدت  حيث  األفريقي  االتحاد 
الجديد لرؤساء دول وحكومات الدول األعضاء الـ 54 

)حاليًا 55 دولة بانضمام جنوب السودان في 2011(.  
مشتركة  رؤية  على  األفريقى  االتحاد  يقوم 
لبناء  الحاجة  وعلى  وقوية  موحدة  ألفريقيا  دعمًا 
المجتمع  أطياف  وكافة  الحكومات  بين  شراكة 
الخاص  والقطاع  والشباب  المرأه  وخاصة  المدنى 
حيث يستهدف ذلك كله دعم التضامن بين شعوب 

القارة األفريقية .

دعم  على  بالتركيز  األفريقى  االتحاد  ويعنى 
القارة  ربوع  فى  واإلستقرار  واألمن  السالم 
التنمية  األفريقية كشرط الزم لتطبيق أجندة 

والتكامل الخاصة باالتحاد.
فى  الرئيسية  المؤسسة  األفريقي  االتحاد  وُيَعد 
تعزيز  فى  األساسي  الدور  تلعب  التى  القارة 
بين  واالجتماعى  االقتصادى  التكامل  وتسريع 
من  مزيد  إلى  بدوره  يؤدى  ما  وهو  القارة  دول 
الوحدة والتضامن بين الشعوب والدول األفريقية 

.أهداف االتحاد األفريقى 
نصت المادة الثالثة من القانون التأسيسى لالتحاد 

على أن أهداف االتحاد األفريقى هى :
- تحقيق مزيد من الوحدة والتضامن بين شعوب 

ودول القارة األفريقية.
- الدفاع عن سيادة ووحدة أراضى واستقالل الدول 

األعضاء. 
واالجتماعى  االقتصادى  التكامل  وتيرة  تسريع   -

بالقارة .

صورة جماعية لرؤساء  االتحاد االفريقى 

35



- دعم والدفاع عن المواقف األفريقية المشتركة 
حول القضايا ذات األهمية لدول القارة .

- دعم السالم واالستقرار واألمن بالقارة .
- دعم المبادئ الديمقراطية والمشاركة الشعبية 

والحكم الرشيد .
للميثاق  وفقًا  االنسان  حقوق  وتعزيز  دعم   -
واألدوات  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  األفريقى 

األخرى ذات الصلة.
األصعدة  على  المستدامة  التنمية  دعم   -
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ودعم تكامل 

اقتصاديات الدول األفريقية.
االقتصادية  التجمعات  بين  السياسات  تنسيق   -
القائمة والتي ُتنشئ في المستقبل بهدف تحقيق 

أهداف االتحاد فى هذا الصدد.
فى  البحث  تعزيز  عبر  القارة  نمو  ودعم  تقوية   -
كافة المجاالت وخاصة فى العلوم والتكنولوجيا. 
- العمل مع الشركاء الدوليين على التخلص من 
فى  الصحى  المجال  ودعم  الفتاكة  األمراض 

ربوع القارة.
أجهزة االتحاد األفريقى :

كان  وأهداف,  رؤي  من  سبق  ما  لتحقيق  سعيًا 
األفريقى  االتحاد  ُتمكن  أدوات  عدة  وجود  لزامًا 

من تحقيق أهدافه ، وهى :-
الدول  رؤساء  جمعية  وهى   The Assembly  -
أعلى  وهى  األفريقى  االتحاد  دول  وحكومات 

أجهزة االتحاد. 
المجلس  أو   The Executive Council  -
االتحاد  دول  وزراء  من  يتألف  وهو   , التنفيذى 
( وهو مسؤول  الخارجية  وزراء  غالبًا   ( األفريقى 

أمام جمعية رؤساء الدول والحكومات 
وهى  المفوضية  أو   The Commission  -

تتألف من رئيس 
وثمانية  ونائب   ,

مفوضين. 
 The-

 Permanent
 Representative

Committee أو لجنة 
الممثلين الدائمين وهى تتألف من الممثلين 

الدائمين ) السفراء ( للدول األعضاء لدى االتحاد 
وهى تقوم بإعداد أعمال المجلس التنفيذى.

- Peace and Security Council أو مجلس 
السلم واألمن والذى تأسس بقرار صدر عن قمة 
واألمن  السلم  بدعم  َمعنى  وهو   2001 فى  لوساكا 
فى ربوع القارة والنظر فى سبل تطبيق االستقرار 
القارة  فى  الصراع  بمناطق  خاصة  والسالم 
األفريقية . ولذا فهو ُيعد أهم مفوضيات االتحاد 

األفريقى الثمانية.
البرلمان  أو    Pan-African Parliament
الكاملة  المشاركة  األفريقى وهو معنى بضمان 
للشعوب األفريقية فى الُحكم والتنمية والتكامل 

االقتصادى بالقارة.
االقتصادى  المجلس  وهو   ECOSOCC  -
فى  متخصصين  ويضم  والثقافى  واالجتماعى 
االتحاد  دول  مختلف  من  المذكورة  المجاالت 

األفريقى .
العدل  محكمة  أو   Justice The Court of-
وهى منوط بها أن تكون الجهاز القضائى لالتحاد 
فى  الفصل  سلطة  لديها  تكون  وأن  األفريقى 

النزاعات حول تفسير معاهدات االتحاد. 
 Specialized Technical Committees  -
تقوم  وهى  المتخصصة  الفنية  اللجان  أو 
بمعالجة مختلف القضايا على المستوى الوزارى 

وهي كالتالي :
- لجنة االقتصاد الريفى والقضايا الزراعية
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- لجنة الشؤون المالية 
- لجنة التجارة والجمارك ومسائل الهجرة 

والطاقة  والتكنولوجيا  والعلوم  الصناعة  لجنة   -
والموارد الطبيعية والبيئة 

- لجنة النقل والسياحة واالتصاالت 
- لجنة الصحة والعمل والشؤون االجتماعية 

- لجنة التعليم والثقافة والموارد البشرية .
مفوضيات االتحاد األفريقى :

أقوى  وهى  واألمن  السلم  مجلس  مفوضية   -1
معنيًا  كونه  األفريقى  االتحاد  مفوضيات  وأهم 
بمنع الصراع وإدارته والتوصل لحلول لمشاكل 
الصراع فى القارة ومكافحة االرهاب وتشكيل قوة 
األفريقية)  الدول  في  السالم  لحفظ  عسكرية 

المفوض الحالي: إسماعيل شرقي / الجزائر (
2- مفوضية الشؤون السياسية وهى معنية بقضايا 
الرشيد  والحكم  والديمقراطية  االنسان  حقوق 
ومنظمات المجتمعات المدني والشؤون اإلنسانية 
الحالي:  )المفوض  والنازحين,  الالجئين  وقضايا 

ميناتا سماتي سيسوما / بوركينا فاسو(
التحتية والطاقة وهى معنية  البنية  3- مفوضية 
خدمات  و  والمواصالت  والطاقة  النقل  بقضايا 
االتصاالت والسياحة والبنية التحتية، )المفوض 

الحالي: أماني أبو زيد / مصر( 
معنية  وهى  اإلجتماعية  الشؤون  مفوضية   -4
والسكان  واألمومة  واألطفال  الصحة  بقضايا 
والهجرة  الرياضة  وقضايا  المخدرات  ومكافحة 
أميرة  الحالي:  )المفوض  والثقافة  والعمل 

الفاضل محمد الفاضل/السودان (
5- مفوضية الموارد البشرية والعلوم 

والتكنولوجيا وهى معنية بقضايا التعليم 
وتكنولوجيا المعلومات وقضايا الشباب والموارد 

البشرية 
)المفوض 

الحالي : 
سارة أجبور/ 

الكاميرون(
6- مفوضية التجارة والصناعة وهى معنية بقضايا 
 , الهجرة  وشؤون  والجمارك  والصناعة  التجارة 

)المفوض الحالي : ألبرت موتشانجا ) زامبيا (
وهى  والزراعة  الريفى  اإلقتصاد  مفوضية   -7
والمياه  والبيئة  الغذائى  األمن  بقضايا  معنية 
والموارد الطبيعيىة وظاهرة التصحر , )المفوض 

الحالي: جوزيفا ليونيل كوريا ساكو/ أنجوال( 
معنية  وهى  االقتصادية  الشؤون  مفوضية   -8
المالية  والشؤون  االقتصادى  التكامل  بقضايا 
الخاص  القطاع  وتطوير  وتنمية  والنقدية 
 : الحالي  )المفوض   . الموارد  وتعبئة  واالستثمار 

فيكتور هاريسون/مدغشقر (
رؤساء مفوضية االتحاد األفريقى:

منذ تحول منظمة الوحدة األفريقية إلى االتحاد 
األفريقى فى يوليو 2002 , ترأس مفوضية االتحاد 

األفريقى خمسة هم :
 ( 2002 - 16 سبتمبر 2003(  ) 9 يوليو  أمارا إيسى   -  1

كوت ديفوار (
2 -  آلفا عمر كونارى ) 16 سبتمبر 2003- 28 أبريل 

2008( ) مالى ( 
3 - د. جان بينج ) 28 أبريل 2008 - 15 أكتوبر 2012( 

) الجابون ( 
 )  2012 أكتوبر   15 زوما  دالميني  إنكوسازانا  د.   -  4

)جنوب أفريقيا( .
الحالي(  )الرئيس   )2017 يناير   30( فكي  موسي   -5

)تشاد(
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