
  ميثاق منظمة الوحدة األفريقية
  

  إعالن دوربــــان
  

  تقديراً لمنظمة الوحدة األفريقية بمناسبة انطالق االتحاد األفريقي 
  

دوربـان ،   فـي دورتنا األولـي   فينحن رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المجتمعين 
  : ألفريقية جنوب أفريقيا ، قد اعتمدنا اإلعالن التالي تقديراً لمنظمة الوحدة ا

  
لقد تجمع ، منذ تسع وثالثين سنة مضت رؤساء دول وحكومات البلـدان األفريقيـة المسـتقلة    

وكانت األهداف الرئيسـية  . أديس أباب ، إثيوبيا ، لتأسيس منظمة الوحدة األفريقية  فيآنذاك 
 تحرير القارة من رواسـب االسـتعمار والفصـل    فيإلنشاء المنظمة تمثل بين أمور أخرى ، 

العنصري وتعزيز الوحدة والتضامن بين الدول األفريقية وتنسيق وتكثيف التعاون مـن أجـل   
التنمية والدفاع عن سيادة ووحدة أراضى الدول األفريقية وتعزيز اسـتقاللها وكـذلك توطيـد    

  .إطار األمم المتحدة  فيالتعاون الدولي 
  

وحدة األفريقية قـد أصـبحت قـوة    إن الهوية المشتركة ووحدة الهدف التين ولدتهما منظمة ال
خدمة الشعوب األفريقية وهي تواصل كفاحها من أجل التحريـر الكامـل للقـارة     فيدينامية 

ولم تكن هذه القوة الديناميـة أكثـر   . الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية  فياألفريقية 
قي من أجل تصفية االسـتعمار  أي مكان من العالم مثلما كانت عليه في الكفاح األفري فيحسماً 

ومن خالل لجنة التنسيق لتحرير أفريقيا التابعة لمنظمة الوحـدة األفريقيـة عملـت القـارة     . 
وتحدثت بصوت واحد مع تصميم تام على التوصل إلى توافق دولي في الرأي على دعم كفاح 

ح الفصل العنصـري  واليوم نحتفل بالقضاء التام على االستعمار في أفريقيا وقد أصب. التحرير 
  .طي النسيان  في
   

ومن أجل تحقيق أحد األهداف الرئيسية لميثاقها فإن منظمة الوحدة األفريقية كانت تسعى إلـى  
ذلـك   فـي هذا الصدد بما  فيالقارة واعتمدت استراتيجياتها  فيمعالجة مشكلة الفقر والتخلف 

يشكالن مخططاً لتكامل أفريقيـا   وبيانها الختامي اللذين ال زاال ١٩٨٠خطة عمل الجوس لعام 
  .وتنميتها

  



تم التوقيع على المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقيـة ،   ١٩٩١يونيو من عام  في 
ودخلت اآلن حيز التنفيذ وتهدف هذه المعاهدة إلى إنشاء المجموعات االقتصادية األفريقية مـن  

واليـوم قـد أخـذت    . ية اإلقليميـة  خالل سوق مشتركة مبنية على المجموعـات االقتصـاد  
وتبـذل المجموعـة   . المجموعات االقتصادية اإلقليمية تتعزز وتثبت أنها المحـرك للتكامـل   

االقتصادية لدول وسط أفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي والسوق المشـتركة لشـرق   
ل غـرب أفريقيـا   أفريقيا والجنوب األفريقي واالتحاد المغاربي والمجموعة االقتصادية لـدو 

جهـوداً  ) صـاد   –سين ( والهيئة الحكومية المشتركة للتنمية وتجمع دول الساحل والصحراء 
مجال التنمية والتكامل االقتصاديين إضافة إلى تعزيز السالم من خالل حل النزاعات  فيكبيرة 

تعاون األفريقي أقاليمها ، وال نزال ملتزمين بالتعاون القاري والعالمي بما في ذلك تعزيز ال في
  .العربي 

  
لمنظمة الوحدة األفريقية حول الوضع السياسي  ١٩٩٠وعلى المسرح السياسي أكد إعالن عام 

العالم ، على عـزم   فيواالجتماعي واالقتصادي في أفريقيا والتغييرات الجوهرية التي تحدث 
يمقراطيـة واألمـن   أفريقيا على اتخاذ المبادرة لتقرير مصيرها ومعالجة تحديات السـالم والد 

تعبيراً عـن هـذا    ١٩٩٣عام فيوكانت آلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها التي تم إنشاؤها 
  . أفريقيا بكل جدية  فيالتصميم على القيام بمهمة إحالل السالم واالستقرار 

  
حـل العديـد مـن     فـي ومن خالل هذه اآللية تمكنت منظمة الوحدة األفريقية من المشاركة 

ات التي ظلت وال تزال تجتاح القارة وقد أحدثت اآللية فرقاً جوهرياً ليس فقط من حيث النزاع
األهمية السياسية لتصميمنا على السعي من أجل تحقيق السالم ولكن أيضاً من حيـث اإلطـار   

  . العملي الذي وفرته للقارة لمعالجة النزاعات وأوضاع النزاعات 
  

. طليعة عملية تعزيز مراعاة حقوق اإلنسان والشـعوب   لقد ظلت منظمة الوحدة األفريقية في
ويعتبر ميثاق منظمة لوحدة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وإعالن جراند بـاي وخطـة   
عملها حول حقوق اإلنسان من المواثيق التي صدرت عن المنظمة من أجـل تعزيـز حقـوق    

جابة أفريقيا للتحدي المتمثل في ويعزز جميع هذه المواثيق تصميمنا على ضمان است. اإلنسان 
  . احترام وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وسيادة القانون

  
  
  



حريـات سياسـية    فيلقد استجابت منظمة الوحدة األفريقية أيضاً لطموحات الشعوب األفريقية 
وفي هذا الصدد ، كانت المنظمة في طليعة عمليـة تعبئـة   .أكبر مالزمة لحكومات ديمقراطية 

لاللتفاف حول تصميم جديد لوضع الشعوب تدريجياً فـي صـميم عمليـة إتخـاذ      الحكومات
سوي دليل على هذا  ١٩٩٠وليس الميثاق حول المشاركة الشعبية الصادر في عام . القرارات 

  .التصميم الجديد 
  

وتخطو أفريقيا اليوم خطي ثابتة على درب إشاعة الديمقراطية ففـي مقررنـا فـي الجزائـر     
، علـى   ٢٠٠٠وفي عام  ١٩٩٩لتغييرات غير الدستورية الصادرين في عام العاصمة حول ا

التوالي جددنا تصميمنا على أن يتم حكم أفريقيا على أساس الديمقراطية وعن طريق حكومات 
  . تقوم على إرادة الشعوب التي يتم التعبير عنها عن طريق انتخابات شفافة وحرة وعادلة 

  
بشأن المؤتمر حول األمن واالستقرار والتنميـة   ٢٠٠٠رسمي لعام وبالمثل ، فإنا في إعالننا ال

أساسية تحكم تعاوننا في مجـاالت األمـن والتنميـة     مبادئوالتعاون في أفريقيا ، اتفقنا على 
  .وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في القارة 

  
مـن التحـديات    لقد تمكنت أفريقيا من خالل منظمة الوحدة األفريقية من االسـتجابة للكثيـر  

اآلخري التي تواجهها سواء في مجال حماية البيئة أو مكافحة اإلرهاب الدولي أو وباء فيروس 
ومرض السل أو التعامل مع القضايا اإلنسانية مثل  اوالمال رياإليدز  –العوز المناعي البشري 

ن بـين أمـور   مسائل الالجئين والمشردين واأللغام األرضية واألسلحة الصغيرة والخفيفة ، م
  . وقد قامت أفريقيا بعمل جماعي من خالل منظمة الوحدة األفريقية . أخرى 

  
نحن رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في الدورة األولي التحادنا األفريقي ، نعـرب عـن   
اعتزازنا باآلباء المؤسسين لمنظمة الوحدة األفريقية ونشيد بمـواظبتهم والتـزامهم بالوحـدة    

لقد صمدوا في وجه المناورات المؤدية إلى الشقاق مـن قبـل منتقصـي أفريقيـا     . األفريقية 
وعلى نفس الوتيرة ، نحيي جميع . وكافحوا من أجل كرامة أفريقيا ومجد جميع شعوب القارة 

  . األمناء العامين وجميع الرجال والنساء الذين خدموا منظمة الوحدة األفريقية بتصميم والتزام
  

وحدة األفريقية ونجدد التزامنا بمزيد من العزيمة بمبادئها وأهدافها ومثلها العليا نشيد بمنظمة ال
سعى اآلباء المؤسسون إلى تحقيقها من خالل إنشاء  والتيالمتمثلة في الحرية والوحدة والتنمية 



وفي الوقت الذي نودع فيه منظمة الوحدة األفريقيـة ،  . المنظمة منذ تسع وثالثين عاماً خلت 
  . التزامنا بذكراها كرائدة ومحررة وموحدة ومنظمة وروح لقارتنا  نجدد

  
نؤكد من جديد التزامنا بأهداف االتحاد األفريقي الذي قد تم الشروع فيه في الدورة غير العادية 
الرابعة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية بالجماهيرية العربيـة الليبيـة   

  . ٩/٩/٩٩العظمي وعلى نحو ما هو وارد في إعالن سرت الصادر في الشعبية االشتراكية 
لألهداف المتعلقة بالشراكة الجديدة لتنميـة أفريقيـا كبرنـامج لالتحـاد      ونكرس أنفسنا مجدداً

األفريقي من أجل تعزيز التعاون والتكامل فيما بين البلدان األفريقية في عالم تزداد فيه العولمة 
  . والتغلب على انتشار الفقر والسعي لضمان نوعية حياة أفضل لكافة شعوب أفريقيا 

  
عاجل إلقامة جميع الهياكل المؤسسية من أجل المضي قـدما ببرنـامج    نلتزم بالعمل على نحو

عمل االتحاد األفريقي ونناشد ميع الدول األعضاء الوفاء بالتزاماتها السياسية والمالية واتخـاذ  
جميع التدابير الالزمة لتقديم الدعم المطلق لمبادرات االتحاد الرامية إلى تعزيز السالم واألمـن  

  . تنمية المستدامة والديمقراطية وحقوق اإلنسان في القارة واالستقرار وال
  

ولضمان مشاركة شعوبنا ومنظماتها للمجتمع المدني في أنشـطة االتحـاد باإلنشـاء المبكـر     
للبرلمان األفريقي والمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي اللذين نـص عليهمـا القـانون    

  .التأسيسي التحادنا 
  

ام الكبير للشباب والنساء ومجتمـع األعمـال والممثلـين البرلمـانيين     نرحب ونعترف باإلسه
والمجتمع المدني ونناشد كافة أصحاب المصالح هؤالء مواصلة مشاركتهم بشكل تام كشـركاء  

ونؤكد من جديد ، وبشكل خـاص، مـا   . في نهضة القارة األفريقية من خالل برامج االتحاد 
ة مستويات المجتمع ونقر بـأن أهـداف االتحـاد    تنهض به المرأة من دور محوري على كاف

األفريقي ال يمكن تحقيقها دون إشراك المرأة ومشاركتها بشكل تام في هياكل االتحـاد وعلـى   
  .كافة األصعدة 

  
نالحظ أهمية مواصلة التعاون مع شركاء أفريقيا وكذلك مع المنظمات اإلقليمية والقاريـة فـي   

  .تعزيز أهداف االتحاد األفريقي 
  
   



واألهداف التي حـددناها   بالمبادئنعلن ونحن ندخل في عهد جديد من تاريخ قارتنا ، التزامنا 
ونكرس أنفسنا . في القانون التأسيسي التحادنا من أجل ضمان حياة شعوبنا في سالم وازدهار 

  . من جديد أيضاً لتنفيذ جميع برامج وسياسات ومقررات االتحاد األفريقي 
  

   ٢٠٠٢يوليو  ١٠في دوربان جنوب أفريقيا بتاريخ حرر             
  
   
  
   
  
   
  

                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٩/٩/١٩٩٩إعالن سرت 
  

الدورة غير العادية الرابعة  فينحن رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية المجتمعين 
) ٩-٨(عبية االشتراكية العظمى يومي مدينة سرت بالجماهيرية العربية الليبية الش فيلمؤتمرنا 
بناء على دعوة قائد ثورة الفاتح العقيد معمر القذافى، وكما تم االتفـاق عليـه    ١٩٩٩سبتمبر 

الجزائر العاصـمة الجمهوريـة    فيخالل الدورة غير العادية الخامسة والثالثين لقمتنا المنعقدة 
حـول سـبل ووسـائل تعزيـز      هاببإسقد تباحثنا  ١٩٩٩يوليو ) ١٤إلى  ١٢(الجزائرية من 

منظمتنا القارية لتكون أكثر فعالية وتتواكب مع التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة  
 اآلبـاء استرشد بها  التيهذا المسعى بالمثل  فيتحدث داخل قارتنا وخارجها، قد استلمنا  التي

تصميمها على تجسيد الوحدة  يفتشعر باالنتماء االفريقى  التيوالمؤسسون لمنظمتنا واألجيال 
  . اإلفريقيةوالتضامن والتالحم والتعاون فيما بين الدول والشعوب 

  
خاضته شعوبنا وبلداننا خالل القرن األخير من هـذه األلفيـة مـن أجـل      الذينذكر بالنضال 

حققناهـا   التـي ونفتخر باالنجازات  االقتصاديوالكرامة اإلنسانية والتحرر  السياسياالستقالل 
ونحيى بطولة وتضحيات شعوبنا وخاصـة خـالل الكفـاح     اإلفريقيةلتعزيز وترسيخ الوحدة 

  . التحرري
  

تواجه قارتنـا   التيوالعشرين وإدراكاً منا للتحديات  الحاديالقرن  فيإننا ونحن نسعى للدخول 
تطلعات شعوبنا من جديـد   إلشعالوشعوبنا نؤكد أن هناك ضرورة حتمية وحاجة ماسة للغاية 

مجتمع أكبر للشعوب يتعدى الخالفات الثقافيـة   فيرجة أقوى من الوحدة والتضامن والتالحم لد
 االجتمـاعي لهذه التحديات ومعالجة الواقع  التصديوالعرقية والقومية من أجل  واإليديولوجية

أفريقيا وفى العالم أجمع على نحو فعال، فإننا نعقـد العـزم    فيالجديد  واالقتصادي والسياسي
ومعاهدة  اإلفريقيةتحقيق طموحات شعوبنا لوحدة أكبر وفقاً ألهداف ميثاق منظمة الوحدة على 

، إننا نؤمن أيضاً أن منظمتنا القارية تحتاج إلـى  اإلفريقيةأبوجا المؤسسة للجماعة االقتصادية 
التنشيط حتى تستطيع أن تقوم بدور أكثر نشاطاً وتظل ذات صلة باحتياجات شعوبنا واسـتجابة  

الب الظروف السائدة، كما نعقد العزم أيضاً على وضع حد للنزاعات التـي تعتبـر عقبـة    لمط
  .سبيل تنفيذ برنامجنا للتنمية والتكامل  فيرئيسية 

  
تقدم بها العقيد معمر القـذافى قائـد ثـورة     التيمداوالتنا بالمقترحات العامة  فيلقد استرشدنا 

للتحـديات   التصـدي افريقية قوية وقـادرة علـى   الفاتح العظيم وخاصة رؤيته المتعلقة بقارة 



تسخير الموارد البشرية والطبيعية للقارة مـن أجـل تحسـين     فيالعالمية وتحمل مسؤولياتها 
  .ظروف معيشية لشعوبها 

  
ضوء  فيتعزيز وحدة قارتنا وشعوبها  فيقدماً  المضيبعد أن ناقشنا بصراحة وإسهاب كيفية 

  .القارة  فيعتبار الوضع الراهن اال فيهذه المقترحات وفى األخذ 
  

  :نقــــــــرر 
  

إنشاء اتحاد افريقى بما يتماشى مع األهداف النهاية لميثاق منظمتنا القارية وأحكـام المعاهـدة   
  . اإلفريقيةالمؤسسة للجماعة االقتصادية 

  
  :وخاصة  اإلفريقيةاإلسراع بعملية تنفيذ المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية 

  . تقصير فترات تنفيذ معاهدة ابوجا . أ    
تنص عليها معاهدة ابوجـا وهـى البنـك     التي المؤسساتضمان اإلنشاء السريع لجميع . ب   

 إفريقيـا وبرلمان عمـوم   اإلفريقيةاالفريقى ومحكمة العدل  النقديواالتحاد  المركزي اإلفريقي
ة موحدة لشعوبنا ومنظماتهـا  لتوفير خط) ٢٠٠٠(إلى إنشاء هذا البرلمان بحلول عام  ونسعى

تواجه قارتنـا واتخـاذ    التيمناقشة المشاكل والتحديات  فيالجماهيرية من أجل مشاركة أكبر 
  . القرارات بشأنها 

كـدعائم لتحقيـق أهـداف الجماعـة      اإلقليميـة تقوية وتعزيز المجموعات االقتصادية . ج    
  . وتجسيد االتحاد المرتقب  اإلفريقيةاالقتصادية 

  
فويض مجلس الوزراء باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ المقررات المـذكورة أعـاله   ت

االعتبار أحكام ميثاق منظمة الوحدة  في األخذلالتحاد مع  دستوري قانونيوالسيما إعداد نص 
والمعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية ويتعين على الدول األعضاء أن تشجع علـى   اإلفريقية
هذه العملية، ويجب على المجلس أن يقدم تقريراً عن ذلك إلـى   فيعضاء البرلمانات مشاركة أ

الدورة العادية السادسة والثالثين لمؤتمرنا إلجراء الالزم، كما يجب على الدول األعضـاء أن  
  . عند اللزوم ) ٢٠٠٠(تسعى إلى استكمال عملية التصديق بحلول ديسمبر عام 

  
تفليقة رئيس الجزائـر والـرئيس تـابوامبيكى     ونبس عبد العزيز الرئي الحاليتفويض رئيسنا 
 إفريقيـا نيابة عنا حول مسألة مديونيـة   إلفريقيابإن يتفاوضا مع الدائنين  إفريقيارئيس جنوب 



الخارجية، وذلك بغية تحقيق اإللغاء التام لهذه الديون على جناح السـرعة ويجـب أن يقومـا    
المعنية بديون  اإلفريقيةمجموعة االتصال لمنظمة الوحدة هذا الصدد مع  فيبتنسيق جهودهما 
  .أفريقيا الخارجية 

  
القـارة   فـي افريقى حول األمن واالستقرار والتنمية والتعاون  وزاريالدعوة إلى عقد مؤتمر 

  . أقرب فرصة ممكنة  فيوذلك 
  

ـ  داف المـذكورة  دعوة األمين العام لمنظمتنا إلى اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة لتحقيق األه
  .أولوية  ذيأعاله كأمر 

  
  مدينة سرت  فيتحريراً                              

  
   ٩٩ – ٩ – ٩ فيالجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى         

  
   
 


