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በአፍሪካ አህጉር አቀፍ የስራ ፈጠራ እና የፈጠራ 
ፍላጎት እናምናለን። ወደፊት በሚገጥሙት 

ፈተናዎች, ምንም እንኳን ከባድ ቢሆኑም, 

ሀገሮቻችንን፣ ህዝቦቻችንን፣ የአፍሪካ ህብረት - 
ለዚህ 

ተግባር ለመቋቋም ዝግጁ እንደሆንን 

እንጠራጠርም።. 
 

 

ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን 
የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ 

እ.ኤ.አ. የካቲት 5 ቀን 2021 
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 የዲሞክራቲክ	እና	የፀጥታ	ክፍሎችን	በሚመለከት 
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የውሳኔው ሰጪ አካል	ማጠቃለያ 
 
ከሰሃራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሀገራት ቅድሚያ የምንሰጣቸውን ነገሮች ለማራመድ ወሳኝ ነው። 
በዓለም ላይ ካሉት በፍጥነት እያደገ ከሚሄደው የህዝብ ብዛት፣ ትልቁ የነጻ ንግድ አካባቢዎች፣ 
የተለያዩ ስነ-ምህዳሮች እና በተባበሩት መንግስታት (UN) ውስጥ ካሉት የክልል ድምጽ 
መስጫ ቡድኖች አንዱ ነው። ያለ አፍሪካ አስተዋፅዖ እና አመራር የዚህን ዘመን ተግዳሮቶች 
ማሟላት አይቻልም:: ክልሉ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለማስቆም በሚደረገው ጥረት ጎልቶ 
ይታያል። የአየር ንብረት ቀውስን መቋቋም፣የዲሞክራሲያዊ ኋላቀርነት ዓለም አቀፋዊ የነፃነር 
ወደኋላ መሸራተትን መቀልበስ፣ የአለም የምግብ እጦትን መፍታት፣ ክፍት እና የተረጋጋ ዓለም 
አቀፍ ስርዓትን ማጠናከር፣ እንደ ንግድ፣ ሳይበር እና ታዳጊ ቴክኖሎጂዎች ባሉ ወሳኝ ጉዳዮች 
ላይ የአለምን ህግጋት መቅረጽ፤ እና የሽብርተኝነትን፣ የግጭት እና የሀገር አቀፍ ወንጀሎችን 
ስጋት ፊት ለፊት መቃወም ወይንም መጋፈጥ። 
 
“ይህ	ስልት	የክልሉን	አስፈላጊነት	ለአሜሪካ	ብሄራዊ	ደህንነት	ፍላጎቶች	ያረጋግጣል። 

 
ይህ	ስልት	የክልሉን	አስፈላጊነት	ለአሜሪካ	ብሄራዊ	ደህንነት	ፍላጎቶች	ያስተካክላል።	እ.ኤ.አ.	

ህዳር/ኖቬምበር 	2021	የውጭ	ጉዳይ	ሚኒስትር	አንቶኒ	ብሊንከን	እንደተናገሩት “አፍሪካ	

የወደፊቱን	-	እና	የአፍሪካን	ህዝቦች	ብቻ	ሳይሆን	የአለምን	የወደፊት	ሁኔታ	ትቀይራለች”	ሲሉ	

አረጋግጠዋል።	በዚህ	መሠረት	ይህ	ስትራቴጂ	ተጨማሪ	የትኩረት	አቅጣጫዎችን	በመለየት	

እንዴት	እና	ከማን	ጋር	እንደምንሳተፍ	አዲስ	ራዕይ	ያሳያል።	የአፍሪካ	ኤጀንሲን	ይቀበላል	እና	

ያረጋግጣል፣	እና	የአፍሪካን	ድምጽ	ለማካተት	እና	እጅግ	በጣም	አስፈላጊ	በሆኑ	አለምአቀፍ	

ንግግሮች	ውስጥ	ከፍ	ለማድረግ	ይፈልጋል።	ለአስቸኳይ	ተግዳሮቶች	ምላሽ	ለመስጠት	እና	

የኢኮኖሚ	እድገትን	እና	እድሎችን	ለማፋጠን	የጠለቀ	የአጋር	የትብብር ጓደኝነት እና	የበለጠ	

ተለዋዋጭ	ክልላዊ	አርክቴክቸር	እንዲዘጋጅ	ይጠይቃል።	የክልሉን	ወጣቶች	እንደ	ሥራ	

ፈጣሪዎችና	እና	የፈጠራ	ተመራማሪዎች	አድርጎ	ይገነዘባል፣	እና	በአሜሪካ	እና	በአፍሪካ	ህዝቦች	

መካከል	ያለውን	ዘላቂ	እና	ታሪካዊ	ትስስር	ያጎላል።	ባህላዊ	የዩኤስ	ፖሊሲ	ቅድሚያ	
የሚሰጣቸውን	ጉዳዮች	-	ዲሞክራሲ	እና	አስተዳደር፣	ሰላም	እና	ደህንነት፣	ንግድ	እና	



ኢንቨስትመንት	እና	ልማት	-	ከዩናይትድ	ስቴትስ	ጋር	በመሆን	ክልሉ	አለም	አቀፍ	ችግሮችን	

የመፍታት	አቅምን	ለማጠናከር	እንደ	መንገዶች	አድርጎ	ያሳያል።	
	
ይህ	ስትራቴጂ	በሚቀጥሉት	አምስት	ዓመታት	ውስጥ	ከሰሃራ	በታች	ካሉ	ክልላዊ	አጋሮች	ጋር	

የአሜሪካን	ቅድሚያ	የሚሰጣቸውን	ነገሮች	ለማራመድ	አራት	አላማዎችን	ይዘረዝራል።	

ዩናይትድ	ስቴትስ	እነዚህን	አላማዎች	ለመደገፍ ሁሉንም	የዲፕሎማሲ፣የልማት	እና	የመከላከያ	

አቅማችንን	ጥቅም ላይ ታውላለች፣እንዲሁም	የንግድ	እና	የንግድ	ግንኙነታችንን	ያጠናክራል፣

በዲጂታል	ስነ-ምህዳር	ላይ	ያተኩራል። 

	

 1. ግልፅና ግልፅነትን የሚያዳብር ማሕበረስብ ማሳደግ 

 2. የዲሞክራቲክ	እና	የፀጥታ	ክፍሎችን	በሚመለከት 

3. በቅድሚያ	የተጠናከረ	ወረርሽኝን	ምቋቋሚያ	እና	የምጣኔ ሀብት ስራ የመስራት 

እድል	
4.	የአየር	ንብረት	ጥበቃን፣ስነ-ምህዳሮች	ወደነበረበት	ደህንነት	መመለስ	እና	የኃይል	

ሽግግርን	ይደግፉል	
 
ይህ	ስትራቴጂ	አዲስ	አቀራረብ	ላይ ትኩረት በመስጠት	እና	የጋራ	የወደፊት	ህይወታችንን	
በመቅረጽ	የአፍሪካን	አቋም	የበለጠ	የሚያጎላ	ነው::	ትብብርን ለማጠናከር	በምናደርገው	ጥረት	

አስፈላጊ	ሀብቶችን	እና	ዋጋ ሰጥ	ፈጠራን	ለማግኘት	ግፊት	ለማድረግ	ወስኗል።	የአፍሪካን	ዓለም	

አቀፍ	ችግሮችን	ለመፍታት	አቅሟን	ለማጠናከር ዩናይትድ	ስቴትስ	አፋጣኝ	ቀውሶችን	እና	

ስጋቶችን	ለመፍታት	እና	የአጭርና የረጅም	ጊዜ	ጥረቶችን	ለማገናኘት	ትፈልጋለች	። 	
የስትራቴጂው	ጥንካሬ	የሚመረኮዘው	ከሰሃራ	በታች	ያሉ	የአፍሪካን ሀገሮች አለምን	

ከሚመለከቱ	ፖሊሲዎች	ውስጥ ለማካተት	ባደረገው	ቁርጠኝነት	እና	በአህጉሪቱ	እና	በአለም	



ካሉት	ጥልቅ	ለውጦች	ጋር	ለማራመድ	ጥረት በማድረግ	ላይ	ነው።	ይህ	ስልት/ስትራቴጂ	

ለውጥን	በመሻቱ ምክንያት	ቀጣዩ	ከፊታችን	ያለውን	ተግባር	ለማሟላት	በቂ	አይደለም።	
	
ስልታዊ	አካባቢ 
 

ከሰሃራ	በታች	ያሉ	የአፍሪካ	መንግስታት፣	ተቋማት	እና	ህዝቦች	አለም	አቀፍ	ችግሮችን	
ለመፍታት	ወሳኝ	ሚና	ይጫወታሉ።	አህጉሪቱ	እ.ኤ.አ.	በ	2050	ከዓለም	ህዝብ	አንድ	

አራተኛው	መኖሪያ	ትሆናለች	እና	እጅግ	በጣም	ብዙ	የተፈጥሮ	ሀብቶችን	ታስተናግዳለች	፣	
ይህም	በዓለም	ሁለተኛው	ትልቁ	የዝናብ	ደን	እና	30	በመቶው	የዘመናዊው	ዓለማችንን	ኃይል	

ከሚሰጡት	ወሳኝ	ማዕድናት	ውስጥ	ነው።	ከዚህም	በላይ	በአትላንቲክ	ውቅያኖስ፣	በህንድ	

ውቅያኖስ	እና	በኤደን	ባህረ	ሰላጤ	በዋና	ዋና	የባህር	መገናኛ	እና	የንግድ	መስመሮች	ላይ	

ትገኛለች።	ክልሉ	በተባበሩት	መንግስታት	ድርጅት	የፀጥታው	ምክር	ቤት	ውስጥ	ሶስት	ቋሚ	

ያልሆኑ	መቀመጫዎችን	የያዘ	ሲሆን	በተባበሩት	መንግስታት	እና	ሌሎች	ባለብዙ	ወገን	አካላት	
ውስጥ	ትልቁን	የክልል	ድምጽ	ሰጪ	ቡድኖችን	(28	በመቶ)	ይወክላል።	አፍሪካውያን	በአሁኑ	

ጊዜ	የዓለም	ጤና	ድርጅት	እና	የዓለም	ንግድ	ድርጅትን	ጨምሮ	እጅግ	በጣም	አስፈላጊ	ከሆኑ	

ዓለም	አቀፍ	ተቋማት	አናት	ላይ	ተቀምጠዋል።	
 
 

የአለም ሀገራት	የአፍሪካን	አስፈላጊነት	ጠንቀው	ስለሚያውቁ	ሀገራትን		

ከአፍሪካ	ጋር	ያላቸውን	የፖለቲካ፣	የኢኮኖሚ	እና	የጸጥታ	ግንኙነት	አስፋፍተዋል።	ይህ	ለዩኤስ	

ፍላጎቶች	አዳዲስ	እድሎችን	እና	ፈተናዎችን	ያበረክታል። እንደ አውሮፓ፣	በመካከለኛው	

ምስራቅ	እና	በ	
ኢንዶ-ፓሲፊክ	ያሉ ሀገሮች አፍሪካን	በብሔራዊ	ደህንነት	በኩል	ያላትን	አስተዋፅዎ አንኳር	

አድርጎ	ይመለከታታል።	ብዙዎች	ሀገራት ከዩናይትድ	ስቴትስ	ጋር	ለመስራት	ቁርጠኛ	ናቸው።	



ደህንነትን ፣የላቁ ከፍተኛ	ደረጃዎችን፣	በእሴቶች	የተሞሉ	እና	ክፍት ኢንቨስትመንቶችን	

ማሳደግ፣	እንዲሁም	የፖለቲካ	እና	የደህንነት	ቀውሶችን	መፍታት	።	የህዝብ	ሪፐብሊክ	ቻይና	
(PRC)	በተመሳሳይ ሁኔታ	ክልሉን	እንደ	አስፈላጊ	ቦታ	ትመለከታለች።	ህግጋቶችን	መሰረት	

ያደረገ	አለምአቀፍ	ስርአትን	መቃወም፣የራሱን	ጠባብ	የንግድ	እና	ጂኦፖለቲካዊ	ጥቅማ	

ጥቅሞችን	ማስከበር፣ግልፅነትን	እና	ግልፅነትን	ማበላሸት	እና	የአሜሪካን	ከአፍሪካ	ህዝቦች	እና	

መንግስታት	ጋር	ያላትን	ግንኙነት	ማዳከም።	ሩሲያ	ክልሉን	ለፓራስታታሎች	እና	ለግል	

ወታደራዊ	ኩባንያዎች	የተመቸ	አካባቢ	አድርጎ	ይመለከታታል፣	ብዙውን	ጊዜ	ለስልታዊ	እና	

ለገንዘብ	ጥቅም	አለመረጋጋት	ይፈጥራል።	ሩሲያ	በዩክሬን	ላይ	የምታደርገውን	ተጨማሪ	ወረራ	

እና	ተያያዥ	የሰብአዊ	መብት	ረገጣዎችን	በመቃወም	አፍሪካውያን	በመርህ	ላይ	የተመሰረተ	

ተቃውሞ	ለማዳከም	የደህንነት	እና	ኢኮኖሚያዊ	ግንኙነቷን	እንዲሁም	የሀሰት	መረጃን	

ትጠቀማለች።	
 

ዩናይትድ	ስቴትስ	ከሰሃራ	በስተደቡብ	ላሉ	ሀገራት	እያደገ	ለሚሄደው	የውጭ	እንቅስቃሴ	እና	

ተጽእኖ	ምላሽ	እየሰጠች	ነው።	እንዲሁም	በማህበራዊ	ኢኮኖሚያዊ፣	ፖለቲካዊ	እና	የጸጥታ	

ምህዳሩ	ላይ	ከፍተኛ	ለውጦችን	እያደረገ	ባለው	ክልል	ውስጥ	በመሳተፍ	ላይ	ትገኛለች።	
የአፍሪካ	ህዝብ	ከየትኛውም	ክልል	በበለጠ	ፍጥነት	እያደገ	ሲሆን	በአስር	አመቱ	መጨረሻ	
አብዛኛው	ከተማ	ይሆናል።	የአፍሪካ	አህጉራዊ	ነፃ	የንግድ	ቀጠና	(AfCFTA)	አንዴ	ሙሉ	

በሙሉ	ተግባራዊ	ሲደረግ	ከ3.4	ትሪሊዮን	ዶላር	በላይ	አጠቃላይ	የሀገር	ውስጥ	ምርት	

እንዲኖር	የሚያስችል	አምስተኛው	ትልቁ	ኢኮኖሚ	ይሆናል።	ክልሉ	ከዚህ	በፊት	ታይቶ	
በማይታወቅ	መልኩ	ፊልም፣	ፋሽን፣	ስነ-ጽሁፍ	እና	ሙዚቃን	ጨምሮ	በአለም	አቀፍ	

መዝናኛዎች	ላይ	ተጽእኖ	እያደረግ	ነው።	
 

እነዚህ	አወንታዊ	እድገቶች	ግን	በትጥቅ	ግጭት	እና	ሽብርተኝነት	በመንሰራፋታቸው 	
ደብዝዘዋል።	የአየር	ንብረት	ለውጥ፣ የምግብ	ዋስትና	ማጣት፣	እና	በኮቪድ-19	ወረርሽኝ	ሳቢያ	



የጤና	እና	የኢኮኖሚ	ችግሮች	ለ20	ዓመታት	የተመዘገቡትን	የልማት	ግኝቶች	ወደኋላ	ያፈናቀሉ	

እና	ታይቶ	በማይታወቅ	ደረጃ	መፈናቀል	እና	ረሃብ	አስከትለዋል።	በካሜሩን፣	በዲሞክራቲክ	

ሪፐብሊክ	ኮንጎ፣	በኢትዮጵያ፣	በሞዛምቢክ፣	በናይጄሪያ፣	በሶማሊያ	እና	በሳህል	አካባቢ	ያሉ	

የታጠቁ	ግጭቶች	እና	ሰብአዊ	ቀውሶች	ከሰሃራ	በታች	ያሉ	የአፍሪካ	ሀገራት	የጋራ	አለም	አቀፍ	

ቅድሚያ	የሚሰጣቸውን	ጉዳዮች	እንዳይደግፉ	እንቅፋት	በመሆን እና	የበርካታ	የሰላም	

ማስከበር	ተልእኮዎችን	እና	ታሪካዊ	የሰብአዊነት	እርዳታዎችን	መደገፍ	አስፈላጊ ሆኖባቸዋል።	

ከዚህም	በላይ	የተፈጠረው	ደካማነት	የአሸባሪዎችን	እንቅስቃሴ	ለማስፋፋት	አመቺ ሁኔታን 

ይከፍታል።	አይ	ስስ	እና	አልቃይዳ	በሺዎች	የሚቆጠሩ	ሰዎችን	እየገደሉ	እና	ለአሜሪካ	ሰዎች	

እና	ጥቅሞች	ስጋት	የሚፈጥሩ	ጥቃቶችን	በብዙ	የአፍሪካ	ሀገራት	ውስጥ	የፈፅማሉ።	
 

ከሰሃራ	በስተደቡብ	ባሉ	የአፍሪካ	ሀገራት	ለዲሞክራሲ	ጠንካራ	ህዝባዊ	ድጋፍ	ቢደረግም	-	69	

በመቶው	በቅርብ	ጊዜ	በተካሄደው	የህዝብ	አስተያየት	መሰረት	-	ዲሞክራሲ	አሁንም	እጥረት	

አለ።	ከቅርብ	ዓመታት	ወዲህ	በአፍሪካ	ውስጥ	ተከታታይ	ወታደራዊ	መፈንቅለ	መንግስት	እና	

የዴሞክራሲ	ውድቀቶች	ተንሰራፍተዋል።	ከይህም	ለተጨማሪ	የአስተዳደር	እና	የጸጥታ	ሁኔታ	
መበላሸት	እንዲሁም	በጎረቤት	ሀገራት	ላይ	አሉታዊ	ተጽዕኖ	ሊያሳድር	ይችላል።	እ.ኤ.አ.	በ	
2022	ፍሪደም	ሃውስ	ከሰሃራ	በታች	ያሉ	ስምንት	ሀገራትን	ብቻ	ነፃ	አድርጎ	የፈረጀው	ከ1991	

ወዲህ	በጣም	ጥቂቶቹ	ናቸው።	እነዚህ	መሰናክሎች	ላልተገባ	የውጭ	ተጽእኖ	ቦታዎችን 

ከፍተዋል አስፍተዋል	እና	የስለላን	ቴክኖሎጂን	የሚበዘብዙ፣	የሀሰት	መረጃዎችን	የሚያሰራጩ፣	

የሰብአዊ	መብት	ረገጣ	የሚፈፅሙ ፣ ሙስናን	የሚያራምዱ	እና	ወንጀለኞችን	የሚፈጽሙ	

መንግስታት	ቁጥር	እየጨመረ	መምጣቱን	ያሳያል።	።	የዲሞክራሲ	ኃይሎች	በማላዊ	እና	

ዛምቢያ	በተካሄደው	የምርጫ	ሣጥን	ውስጥ	በቅርቡ	ድል	ሲቀዳጁ፣	በሌላ	ቦታ	ፈላጭ	ቆራጭ	

መሪዎች	ሥልጣናቸውን	አጥብቀው	ይይዛሉ።	በአንዳንድ	አገሮች	በሕዝብ	ፍላጎት	እና	በሕዝባዊ	

ህዋ	በመዝጋት	መካከል	ያለው	ልዩነት	እየጨመረ	የመጣው	ተለዋዋጭነት	እና	የተቃውሞ	

እንቅስቃሴዎች	ማዕበል	እንዲፈጠር	አድርጓል።	



 

ስልታዊ	ዓላማዎች 
 
ዩናይትድ	ስቴትስ	ከሰሃራ	በታች	ባሉ	የአፍሪካ	አራት	አላማዎችን	ትከተላለች-እያንዳንዳቸው	

በአካባቢው	እና	በአለም	ዙሪያ	ካሉ	አጋሮቻችን	እና	አጋሮቻችን	ጋር	እንዲሁም	ከክልላዊ	እና	

አለምአቀፍ	ተቋማት	ጋር	በመቀናጀትነው።	ይህ	ስትራቴጂ	ከአፍሪካ	አጋሮቻችን	ጎን	ለጎን	የጋራ	

ፍላጎቶችን	ለማራመድ	ያሉትን	ግዙፍ	እና	አወንታዊ	እድሎች	እውቅና	ይሰጣል።	ይህ	እንዳለ	

ሆኖ ከዚህ	ጎን	ለጎን	የእርስ በእርስ ግጭቶች	፣	ሙስና	የኢኮኖሚያዊ	እድገት	እንቅፋቶች፣	

የመልካም	አስተዳደር	እጦት	የተፈጥሮ	ሃብቶችን	አባካኝነት፣	የምግብ	ዋስትና	እጦት	የረሃብና	

የተመጣጠነ	ምግብ	እጦት	አደጋ	ለከፋ	ችግር	ተጋላጭ	ለሆኑ	ህዝቦች	እና	ለከፋ	ችግር	እስከሆነ	

ድረስ	የአፍሪካ	እምቅ	አቅም	ፈተና	እንደሚቀጥል	እንገነዘባለን።	ጭቆና	ሰብአዊ	መብቶችን	እና	

ዲሞክራሲያዊ	መግለጫዎችን	ይገፋል።	
 

 
ግልፅና ግልፅነትን የሚያዳብር ማሕበረስብ ማሳደግ 
ዩናይትድ	ስቴትስ	ክልሉ	ክፍት	እና	ለሁሉም	ተደራሽ	ሆኖ	እንዲቀጥል	እና	መንግስታት	እና	

ህዝቦች	ከአለም	አቀፍ	ግዴታዎች	ጋር	በሚጣጣም	መልኩ	የራሳቸውን	የፖለቲካ	ምርጫ	

እንዲያደርጉ	የማያቋርጥ	ፍላጎት	አላት።	ክፍት	ማህበረሰቦች	በአጠቃላይ	ከዩናይትድ	ስቴትስ	

ጋር	በጋራ	ለመስራት፣	የአሜሪካን	ንግድ	እና	ኢንቨስትመንት	ለመሳብ፣	ለዜጎቻቸው	ሁኔታዎችን	

ለማሻሻል	ፖሊሲዎችን	ይከተሉ	እና	በፒአርሲ፣	ሩሲያ	እና	ሌሎች	የውጭ	ተዋናዮች	ጎጂ	

እንቅስቃሴዎችን	ለመቃወም	የበለጠ	ፍላጎት	አላቸው።	
 

• የምርመራ	ጋዜጠኝነትን	በመደገፍ፣	ዲጂታል	አምባገነንነትን	በመዋጋት	እና	የጋራ	

ዲሞክራሲያዊ	ደንቦችን	የሚያበረታቱ	ህጎችን፣	ማሻሻያዎችን	እና	ተግባራትን	ጨምሮ	

ግልፅነትን	እና	ተጠያቂነትን	ለማሳደግ	ዩናይትድ	ስቴትስ	ከአፍሪካ	መንግስታት፣	ሲቪል	

ማህበረሰብ	እና	ህዝቦች	ጋር	ትሰራለች።	በአሜሪካ	ለመጀመሪያ	ጊዜ	ሙስናን	በመዋጋት	



ስትራቴጂ	መሰረት	ዩናይትድ	ስቴትስ—ከአፍሪካ	አጋሮቻችን	ጋር	በመተባበር	የፊስካል	

ግልፅነትን	ለማሻሻል፣	ሙስናን	ለማጋለጥ	እና	ማሻሻያዎችን	ለመደገፍ	ጥረት	ያደርጋል።	
	

• ዩናይትድ	ስቴትስ	በህግ፣	በፍትህ	እና	በክብር	ላይ	የምታደርገውን	ትኩረት	ወደ	ጥልቅ	

ጽናትን	ለማጠናከር	እና	አሉታዊ	ተፅዕኖዎችን	ታሳድጋለች።	ነፃ	ዳኞችን	መደገፍ	

ከዴሞክራሲያዊ	ኋላ	ቀርነት	እንደ	መከላከያ	ሆኖ	ያገለግላል፣	ይህም	ገንዘብን	ለመዝረፍ	
የሚሞክሩ	መሪዎችን	ማገድ፣	ሕገ-መንግሥቶችን	በሕገወጥ	መንገድ	ለመቀየር	ወይም	

ምርጫን	ለመስረቅ	ነው።	ነፃ	የፍትህ	አካላትም	ለዜጎች	የወንጀል	ድርጊቶች፣	የፍትሐ	

ብሔር	አለመግባባቶች	እና	የሰብአዊ	መብት	ጥሰቶች	መፍትሄ	የሚሹበት	መድረክ	

አዘጋጅቷል።	
	

• ዩናይትድ	ስቴትስ	የአፍሪካ	ሀገራት	ወሳኝ	ማዕድናትን	ጨምሮ	የተፈጥሮ	ሀብቶቻቸውን	

ለዘላቂ	ልማት	እንዲያውሉ	እና	የተለያዩ፣	ክፍት	እና	ሊገመቱ	የሚችሉ	የአቅርቦት	

ሰንሰለቶችን	ለማጠናከር	ይረዳሉ።	በተጨማሪም	ዩናይትድ	ስቴትስ	የምግብ	ዋስትና	

እጦት	ለመቅረፍ	እና	የምግብ	ምርትን	ለማሳደግ	ከአፍሪካ	እና	ከበርካታ	አጋሮች	ጋር	
በቅርበት	ትሰራለች ።		የተ.መ.ድ	ግምቱን	ወደ	800	ሚሊዮን	የሚጠጉ	አፍሪካውያንን	

እየጎዳ	ያለውን	የተመጣጠነ	ምግብ	እጥረት	እና	የረሃብ	አደጋን	ለመከላከል አዘጋጅቷል።	
 

 
የዲሞክራቲክ	እና	የፀጥታ	ክፍሎችን	በሚመለከት 
 

ክልሉ	ዴሞክራሲን	ለማደስ	ያለው	ቁርጠኝነት	እና	አቅም፣	እንዲሁም	ብቅ	ያሉ	እና	ረጅም	ጊዜ	

የሚቆዩ	ግጭቶችን	አስቀድሞ	በመተንበይ፣	በመከላከል	እና	በመፍታት	ለአፍሪካውያን	እና	

አሜሪካውያን	የበለጠ	የተሻል	ውጤት	ሊያስገኝ	ይችላል።	በድሃ	እና	አግላይ	አስተዳደር፣	

ከፍተኛ	የሙስና	ደረጃ፣	የሰብአዊ	መብት	ረገጣ፣	ጾታዊ	እና	ጾታን	መሰረት	ያደረጉ	ጥቃቶች	እና	



የጸጥታ	እጦት	በአሸባሪ	ቡድኖች	መጠቀሚያ	እና	የውጭ	ተዋናዮችን	ስም	በማጥፋት	መካከል	

ጠንካራ	ትስስር	አለ።	እነዚህን	ተግዳሮቶች	በአንድ	ጊዜ	በመፍታት	እና	ዲሞክራሲ	ተጨባጭ	

ጥቅሞችን	እንደሚያስገኝ	በማረጋገጥ፣	ዩናይትድ	ስቴትስ	አፍሪካውያን	የራሳቸውን	የወደፊት	

ሁኔታ	በሚወስኑበት	ጊዜ	ምርጫዎችን	ልታቀርብ	ትችላለች።	
 

• ዩናይትድ	ስቴትስ	ከቅርብ	ጊዜ	ወዲህ	እየታየ	ያለውን	የአምባገነንነት	ማዕበል	እና	

ወታደራዊ	ወረራ	ለመግታት	ከክልሉ	አጋሮች	ጋር	በመተባበር	ለዴሞክራሲያዊ	ምላሽ	

ለመስጠት	ትጥራለች።ኋላቀር	እና	የሰብአዊ	መብት	ረገጣዎች፣	በተቀነባበረ	አዎንታዊ	

ማበረታቻዎች	እና	እንደ	ማዕቀብ	ያሉ	የቅጣት	እርምጃዎችን	ጨምሮ	በተመሳሳይም	

ዩናይትድ	ስቴትስ	በአንዳንድ	የዴሞክራሲ	አገሮች	አፈጻጸም	ላይ	ሕዝባዊ	ቅሬታን	

ለመፍታት	የአፍሪካ	ኅብረትን	ጨምሮ	ከሌሎች	መንግሥታትና	የክልል	አካላት	ጋር	

በመተባበር	መፈንቅለ	መንግሥት	ፈላጊዎችን፣	ሕዝባዊ	ንቅናቄዎችን	እና	አምባገነኖችን	

ሰበብ	ያደርጋል የመሪዎችም	ዲሞክራሲያዊ	እሴቶችን	ይቀንሳል ።	
	

• ዩናይትድ	ስቴትስ	የሲቪል	ማህበረሰቡን፣	አክቲቪስቶችን፣	ሰራተኞችን	እና	የተሃድሶ	
አስተሳሰብ	ያላቸውን	መሪዎች	በመደገፍ	የአፍሪካ	ዲሞክራሲን	ትደግፋለች።	እንደ	
LGBTQI+	ግለሰቦች	ያሉ	የተገለሉ	ቡድኖችን	መደገፍ፣	በተሃድሶ	ጥረት	የሴቶችንና	
የወጣቶችን	ድምጽ	ማዕከል	ማድረግ፣	እና	ነፃ	እና	ፍትሃዊ	ምርጫን	እንደ	አስፈላጊነቱ	
በቂ	ያልሆኑ	የዴሞክራሲ	አካላትን	መከላከል።	ዩናይትድ	ስቴትስ	በፕሬዝዳንታዊ	
ኢኒሼቲቭ	ዲሞክራሲያዊ	እድሳት፣ የዴሞክራሲ	ስሚት	እና	የተግባር	ዘመን ላይ	
በመገንባት	ዲሞክራሲያዊ	ክፍተቶችን	እና	እድሎችን	ትደግፋለች።	

	
• ዩናይትድ	ስቴትስ	በዲፕሎማሲያዊ	ጥረቶቿ	ላይ	ትኩረት	በማድረግ	የልማት	

ፕሮግራሞቿን	መጠቀም	እና	የመከላከያ	መሳሪያዎቿን	ለማጠናከር	እና	አጋሮቿ	

በአካባቢው	ግጭቶችን	ለሚነሱ	ግጭቶች	ምላሽ	እንዲሰጡ	ለማድረግ	ትሰራለች።	

ተጨማሪ	ሙያዊ፣	ብቃት	ያለው	እና	ተጠያቂነት	ያለው	የመንግስት	የደህንነት	ተዋናዮች	



የውስጥ	ደህንነትን	እንዲሰጡ	በማድረግ	የአፍሪካ	አጋሮችን	አቅም	በማሻሻል	ላይ	

ታተኩራልች።	በምዕራብ	አፍሪካ	እና	በሞዛምቢክ	የሁለትዮሽ	ግሎባል	ፍራግሊቲ	ህግን	

በመጠቀም	ድክመቶችን	ለመቀነስ	እና	ለመፍታት	በአገር	ውስጥ	በሚመራው	የመከላከያ	

እና	የሰላም	ግንባታ	ጥረቶች	ላይ	ኢንቨስት	ትደግፋለች።	
	
• ዩናይትድ	ስቴትስ	ከአሸባሪ	ቡድኖች	ወደ	አሜሪካ	ሀገር፣	ሰው	እና	ዲፕሎማሲያዊ	እና	

ወታደራዊ	ተቋማት	የሚደርሰውን	ስጋት	ለመቀነስ	ለፀረ-ሽብር	(ሲቲ)	ሀብቶች	ቅድሚያ	

ትሰጣለች፣	ይህም	የአንድ	ወገን	አቅምን	ህጋዊ	በሆነበት	እና	ዛቻው	በጣም	ከባድ	

ከሆነበት	ብቻ	ነው።	በዋነኛነት	የምንሰራው	ከአፍሪካ	አጋሮቻችን	ጋር	በመሆን	እና	

በመቀናጀት	በሁለትዮሽ	እና	በባለብዙ	ወገን	መሰረት	የጋራ	የሲቲ	አላማዎችን	ለማሳካት	
እና	ሲቪል-መሪ	የሆኑ፣	ኪነቲክ	ያልሆኑ	አካሄዶችን	እና	ውጤታማ	በሆነ	ጊዜ	

ለማስተዋወቅ	ነው።	የዚህ	አካሄድ	አንድ	አካል፣	የአገር	ውስጥ	አጋሮችን	የደህንነት፣	

የስለላ	እና	የፍትህ	ተቋማትን	አሸባሪዎችን	የመለየት፣	የማዋከብ፣	የማዋረድ	እና	መረጃን	

ለመለዋወጥ	የሚያስችል	አቅም	ለመገንባት	ብጁ	ፕሮግራሞችን	እንቀጥራለን።	
	

በቅድሚያ	የተጠናከረ	ወረርሽኝን	መቋቋሚያ	እና	የምጣኔ ሀብት ስራ 
የመስራት እድል	
 
የክልሉን	ሁለቱን	አንገብጋቢ	ችግሮች	መፍታት	አስፈላጊ	ነው፡-	የኮቪድ-19	ወረርሽኝ	እና	

ተጓዳኝ	ኢኮኖሚያዊ	እና	ማህበራዊ	መዘዞች።	እነዚህ	ተግዳሮቶች	በአቅርቦት	ሰንሰለት	ችግሮች	

እና	በዩክሬን	ውስጥ	በሩስያ	የጥቃት	ጦርነት	ምክንያት	በተፈጠረው	የምግብ	ዋስትና	እጦት	

ተጨምረዋል።	ዩናይትድ	ስቴትስ	የበለጠ	የተረጋጋ	እና	ሁሉንም	ያካተተ	የአፍሪካ	ኢኮኖሚ	

ለመገንባት	ከክልላዊ	መንግስታት	እና	አለም	አቀፍ	አጋሮች	ጋር	ለመስራት	ቁርጠኛ	ነች።	

ለቀጣናው	ፍትሃዊ	መልሶ	ማገገሚያ	የዩኤስ	ድጋፍ	አፍሪካ	በዩኤስ	አለምአቀፍ	አመራር	ላይ	



ያላትን	እምነት	መልሶ	ለማግኘት፣	የአሜሪካን	ንግድ	እና	ኢንቨስትመንት	ለማሳደግ	እና	የአሜሪካ	

እና	ለአፍሪካ	ስራዎችን	ለመፍጠር	ቅድመ	ሁኔታ	ነው።	
	
• ዩናይትድ	ስቴትስ	የኮቪድ-19	ወረርሽኝን	አሳሳቢ	ደረጃ	ለማቆም	እና	ጤናን	ለማሻሻል	

ፖሊሲዎችን	እና	ፕሮግራሞችን	እንዲሁም	ያሉትን	አጋርነቶችን	እና		ደህንነትያጠናክራል	

። በአፍሪካ	ሀገራት	የወረርሽኝ	ዝግጁነት	እና	ምላሽ	አቅም	ክፍተቶችን	መዝጋት	
ለአሜሪካ	እና	ለአለም	አቀፍ	የጤና	ደህንነት	ወሳኝ	ነው።	እ.ኤ.አ.	በጁላይ	2022,	25	

በመቶ	የሚሆኑ	አፍሪካውያን	ቢያንስ	አንድ	ዶዝ	የኮቪድ-19	ክትባት	ወስደዋል፣	

ዩናይትድ	ስቴትስ	ለአህጉሪቱ	ከ200	ሚሊዮን	በላይ	የክትባት	መጠኖችን	በመስጠት	

ቀዳሚ	ናት።	የክትባት	መቀበልን	ለማበረታታት	እና	ለማፋጠን	ወሳኝ	የአቅርቦት	ድጋፍ	
እና	ተግባራትን	እንዲሁም	ለኮቪድ-19	አጠቃላይ	ምላሽ	መመርመሪያን፣	ክትትልን	እና	

ስልጠናን	መደገፍ	እንቀጥላለን።	
	
• ዩናይትድ	ስቴትስ	ተላላፊ	በሽታዎችን	ለመከላከል፣	ለመለየት	እና	ምላሽ	ለመስጠት	ዋና	

አቅሞችን	ትገነባለች።	ክትባቶችን	፣	ምርመራዎችን	እና	ቴራፒዎችን	ለመግዛት	እና	

ለማድረስ	ተግዳሮቶችን	መፍታት	፣	ለክትባት	እና	ለሌሎች	የሕክምና	መከላከያ	

እርምጃዎች	የማምረት	ተነሳሽነት	መደገፍ፣		እና	ለቀጣዩ	የጤና	ስጋት	ዝግጁነትን	
ለመጨመር	ዓለም	አቀፍ	የአቅርቦት	ሰንሰለቶችን	ያጠናክሩ	የመንግስት-የግል	ሽርክና	እና	

የክልል	አመራር	በአፍሪካ	የበሽታ	መቆጣጠሪያ	እና	መከላከያ	ማዕከል	እና	በምዕራብ	

አፍሪካ	ጤና	ድርጅት	በኩል	ለምሳሌ	በአሜሪካ	ለሚመራው	ድጋፍ	እና	ጣልቃገብነት	

ወሳኝ	የጀርባ	አጥንት	ሆነው	ያገለግላሉ።	
	

• ዩናይትድ	ስቴትስ	ከአፍሪካ	ሀገራት	ጋር	በመሆን	የቀጠናውን	ኢኮኖሚ	ማገገሚያ	

ለመደገፍ	የመልቲላተራል	ተቋማትን	፣አለምአቀፍ	አጋሮችን	እና	አለም	አቀፍ	



ተነሳሽነቶችን	ጨምሮ	ጠንካራ	የእድገት	አቅጣጫ	እና	የእዳ	መቋቋም	ለማስተዋወቅ	
ትሰራለች።	G7	በአለም	አቀፍ	ደረጃ	600	ቢሊዮን	ዶላር	ለማሰባሰብ	ባደረገው	አጋርነት	

ለአለምአቀፍ	መሠረተ	ልማት	እና	ኢንቨስትመንት	(PGII)	አማካይነት፣	ኢኮኖሚን	

ለማጠናከር፣	የአቅርቦት	ሰንሰለትን	ለማስፋፋት	እና	አሜሪካን	እና	አፍሪካን	እና	

ዩናይትድ	ስቴትስን	ለማራመድ	አካሄድን የሚቀይሩ	ፕሮጀክቶችን	ለማቅረብ	ፋይናንስን	
እናመቻቻለን።	የአፍሪካ	ብሔራዊ	ደህንነት.	PGII	ዓለም	አቀፉን	የመሠረተ	ልማት	

ክፍተት	ለመዝጋት	እና	ጠንካራ	እና	ተለዋዋጭ	ኢኮኖሚዎችን	ለመደገፍ	ፕሮስፔር	

አፍሪካን	፣	ፓወር	አፍሪካን	፣	የወደፊቱን	መመገብ	እና	ለዲጂታል	ለውጥ	አዲስ	

ተነሳሽነትን	ጨምሮ	አዳዲስ	እና	ነባር	ጥረቶችን	ያሟላል።	
	

• ወረርሽኙ	እና	ሩሲያ	በዩክሬን	ላይ	ባደረገችው	ጦርነት	ውድመት	ምክንያት	

የተዳከሙትን	የሰው	ካፒታል	እና	የምግብ	ስርዓቶችን	እንደገና	ለመገንባት	ዩናይትድ	

ስቴትስ	ከአፍሪካ	ሀገራት	ጋር	በመተባበር	ትሰራለች።	ዩናይትድ	ስቴትስ	ኪሳራዎችን	

ለመቅረፍ፣	ተጨማሪ	ማሽቆልቆልን	ለመከላከል፣	በቤተሰብ	ገቢ	እና	የምግብ	ዋስትና	ላይ	

ያሉ	ድክመቶችን	ለመቅረፍ፣	ህጻናትን	በተለይም	ሴት	ልጆችን	ወደ	ትምህርት	ቤት	
እንዲመለሱ	ለመርዳት፣	እና	አፍሪካውያን	ወጣቶች	በ21ኛው	ክፍለ	ዘመን	ኢኮኖሚ	

ውስጥ	እንዲሳተፉ	የሚያስችል	ክህሎት	እና	እውቀት	እንዲያገኙ	ለማድረግ	ትሰራለች።	.	
	
የአየር	ንብረት	ጥበቃን፣ስነ-ምህዳሮች	ወደነበረበት	ደህንነት	መመለስ	
እና	የኃይል	ሽግግርን	ይደግፉል	

 
አፍሪካ	የአህጉሪቱን	ስነ-ምህዳሮች	እና	የበለጸጉ	የተፈጥሮ	ሃብቶችን	ለመንከባከብ	እና	

ወደነበረበት	ለመመለስ	የምታደርገው	ጥረት—እንዲሁም	የሃይል	አቅርቦት	እና	የሃይል	ደህንነት	

ግቦችን	እያሳካች፣	የሃይል	ውህደቷን	እያስመዘገበች	እና	ዘላቂ	የአቅርቦት	ሰንሰለቶችን	በመገንባት	



የአለምን	የአየር	ንብረት	ቀውስ	ለመቋቋም	ማዕከላዊ	ናቸው።	ምንም	እንኳን	ክልሉ	በነፍስ	

ወከፍ	ለሚለቀቀው	የልቀት	መጠን	በጣም	ዝቅተኛ	ተጠያቂ	ቢሆንም፣	የአየር	ንብረት	ለውጥ	

ከሚያስከትላቸው	የከፋ	ተፅዕኖዎች	እየተሰቃየ	ነው።	የኤኮኖሚ	ዕድገትን	ለመደገፍ	የአፍሪካ	

የኢነርጂ	ፍላጎት	እየጨመረ	በሄደ	ቁጥር	የእኛን	ተጽእኖ፣	የልማት	ዕርዳታ	እና	የገንዘብ	ድጋፍ	

የአፍሪካ	አጋሮች	ከአየር	ንብረት	ተጽኖዎች	ጋር	መላመድ	እና	የመቋቋም	አቅምን	ለመገንባት	እና	
ዘላቂ	እና	ዝቅተኛ	የካርቦን-ካርቦን	የወደፊት	ጊዜን	ለማሳካት	የመቀነስ	ስልቶችን	ለማስተዋወቅ	

እንጠቀማለን። 

	

• ዩናይትድ	ስቴትስ	ከአፍሪካ	መንግስታት፣	ሲቪል	ማህበረሰብ	እና	የአካባቢ	ማህበረሰቦች	
ጋር	በመተባበር	የአህጉሪቱን	የበለፀጉ	የተፈጥሮ	ስነ-ምህዳሮች	ለመንከባከብ፣	

ለማስተዳደር	እና	ወደ	ነበሩበት	ለመመለስ፣	ይህም	የአለምን	የካርበን	ልቀትን	ለመቀነስ	

እና	የአየር	ንብረት	ለውጥ	ተጽእኖዎችን	ለማርገብ	ያስችላል።	የዱር	እንስሳት	ዝውውርን	
እና	ህገ-ወጥ፣	ያልተዘገበ	እና	ከቁጥጥር	ውጪ	የሆነ	አሳ	ማጥመድን	ለመዋጋት	

ጥረታችንን	ለማስፋት	እንቀጥላለን።	ዩናይትድ	ስቴትስ	የአሁኑን	እና	እምቅ	የአየር	

ንብረት	እና	የአካባቢ	ቡድኖችን	ትደግፋለች፣	በዩኤስ	ተነሳሽነት	እንደ	ዩኤስ	አለም	አቀፍ	
ደኖችን	ለመጠበቅ፡	ወሳኝ	የካርቦን	ሲንክ	እና	የመካከለኛው	አፍሪካ	ክልላዊ	ፕሮግራም	

ለአካባቢ	ጥበቃ።	
	

• እንደ	ኢነርጂ	ቆጣቢ	እና	ታዳሽ	ሃይል	ባሉ	ቴክኖሎጂዎች	እንዲሁም	ከጋዝ	ወደ	ሃይል	

መሠረተ	ልማቶች	የሃይል	አቅርቦትን	እና	የኢኮኖሚ	ልማት	ግቦችን	ማሳደድን	ጨምሮ	

ዩናይትድ	ስቴትስ	ልዩ	የኃይል	ፍላጎቶቻቸውን	እንዴት	በተሻለ	መንገድ	ማሟላት	

እንደሚችሉ	ሲወስኑ	ከሀገሮች	ጋር	በቅርበት	ትሰራለች።	ይህ	ስራ	በአየር	ንብረት	እና	

ኢነርጂ	ላይ	ካለው	አጠቃላይ	ፖሊሲያችን	ጋር	የሚጣጣም	ይሆናል፣	ለመደገፍ	

የመረጥናቸው	ፕሮጀክቶች	ልማት	እና	ጂኦስትራቴጂያዊ	አንድምታዎችን	የሚፈታ	



ይሆናል።	ዩናይትድ	ስቴትስ	ከኤኮኖሚያዊ	እና	ማህበራዊ	አላማዎቻቸው	ጋር	
በተጣጣመ	መልኩ	የኃይል	ሽግግርን	ለመደገፍ	ከአገሮች	ጋር	ትሰራለች.።በመጨረሻም	

የአሜሪካን	እና	የአፍሪካን	የግሉ	ሴክተር	ኢንቨስትመንቶችን	በመጠቀም	የሃይል	ሽግግርን	

ለመደገፍ፣	የሃይል	ልዩነትን	ለማስቻል	እና	የኢነርጂ	ደህንነትን፣	የአየር	ንብረት	

አላማዎችን	እና	የኢኮኖሚ	ልማትን	እናበረታታለን።	
	
• በፕሬዚዳንቱ	የአስቸኳይ	ጊዜ	መላመድ	እና	የመቋቋም	እቅድ	(PREPARE)	ስር	

ዩናይትድ	ስቴትስ	ለአየር	ንብረት	ተፅእኖዎች	በጣም	የተጋለጡ	እና	የመላመድ	

አቅማቸው	ውስን	ከሆነባቸው	የአፍሪካ	መንግስታት	ጋር	በትብብር	መስራቷን	

ትቀጥላለች።		
	

• በመጨረሻም፣	ዩናይትድ	ስቴትስ	የአለም	አቀፍ	የኢነርጂ	ሽግግርን	ለማቀላጠፍ	

የሚያስፈልጉትን	ንፁህ	የኢነርጂ	ቴክኖሎጂዎችን	የሚያቀርቡ	ወሳኝ	ማዕድናትን	

በዘላቂነት	ለማዳበር	እና	ለመጠበቅ	የህዝብ	እና	የግሉ	ዘርፍ	አጋርነቶችን	መከተሏን	

ትቀጥላለች።	ዩናይትድ	ስቴትስ	ሰብአዊ	መብቶችን	በማስከበር	እና	አለም	አቀፍ	የአካባቢ	

እና	ማህበራዊ	ጥበቃዎችን	በማክበር	ግልፅ	እና	አለም	አቀፍ	ደረጃን	የጠበቀ	

ኢንቨስትመንትን	ለማስቻል	ሀገራት	አስፈላጊ	ማሻሻያዎችን	እንዲያወጡ	ታበረታታለች።	
	
የሶስት	አስርት	ዓመታት	የአሜሪካ	ፖሊሲ	ነጸብራቅ 

	

ዩናይትድ	ስቴትስ	በጥልቅ	የባህል	ትስስር	እና	የጋራ	ግቦች	ላይ	የተመሰረተ	የሁለትዮሽ	ድጋፍ	እና	
ግንኙነት	ከአፍሪካ	ሀገራት	ጋር	ረጅም	እና	የሚያኮራ	ታሪክ	አላት።	ባለፉት	ሶስት	አስርት	

ዓመታት	ውስጥ	የዩኤስ	ፖሊሲ	በጠንካራ	የሁለትዮሽ	ኮንግረስ	ድጋፍ	የተደገፈ	የህዝብ	ጤናን	



ጨምሮ	ለልማት	ቅድሚያ	ሰጥቷል፣		ንግድ	እና	ኢንቨስትመንት፣	ዲሞክራሲ	እና	አስተዳደር፣		
እና	ሰላም	እና	ደህንነት።	
እነዚህ	ትብብሮች	ከ20	ሚሊዮን	በላይ	የኤችአይቪ/ኤድስ	ሰለባ	የሆኑ	ግለሰቦችን	ረድተዋል፣	

ከአንድ	ቢሊዮን	በላይ	የወባ	ህመሞችን	መከላከል፣	በምዕራብ	አፍሪካ	የተከሰተውን	የኢቦላ	
ወረርሽኝ	በማሸነፍ	እና	29	ሚሊዮን	ቤቶችን	እና	የንግድ	ድርጅቶችን	የኤሌክትሪክ	ኃይል	
ማመንጨት	ችለዋል።	የአፍሪካ	ዕድገት	እና	ዕድል	ህግ	(AGOA)፣	

እ.ኤ.አ.	በ	2000	በኮንግሬስ	የፀደቀ	፣የአንዳንድ	የአፍሪካ	ምርቶችን	በተለይም	አልባሳትን	ወደ	

ውጭ	የመላክ	ተወዳዳሪነት	በከፍተኛ	ሁኔታ	አሻሽሏል	እናም	በአስር	ሺዎች	የሚቆጠሩ	
ስራዎችን	መፍጠር	ችሏል።	በ1990ዎቹ፣	2000ዎቹ	እና	የ2010ዎቹ	ከፊል	ለፖለቲካዊ	

መብቶች	እና	የዜጎች	ነፃነት	መስፋፋት	የአሜሪካ	ድጋፍ	ለዲሞክራሲ	አስተዋጽኦ	አድርጓል።	
ዩናይትድ	ስቴትስ	አፍሪካን	እ.ኤ.አ.	በ	2007	የአፍሪካን	የጸጥታ	ፈተናዎች	ሁሉን	አቀፍ	

አቀራረብ	ለመከተል	እና	ለጸጥታ	ቀውሶች	ምላሽ	ለመስጠት	እና	የረጅም	ጊዜ	አጋር	አቅምን	

በመገንባት	በቀጣናው	ሰላም	ማስከበር	እና	የግጭት	አፈታት	አቅሞች	ላይ	ኢንቨስት	አድርጓል።	
ዩናይትድ	ስቴትስ	ዛሬ	ጠቃሚ	አስተዋጾ	ማድረጉን	ቀጥላለች፣	ነገር	ግን	አንዳንድ	የረዥም	ጊዜ	

አካሄዶቻችን	ይበልጥ	በተጨቃጨቀ	እና	ፉክክር	ባለበት	ዓለም	አዳዲስ	ፈተናዎችን	ለመቋቋም	
በቂ	አይደሉም።	ፕሬዚዳንቱ	እንዳሉት	ዩናይትድ	ስቴትስ	ሥርዓታዊ	ዘረኝነትን	ከሥሩ	ነቅሎ	

በማውጣት	ፍትሃዊ	የሆነች	አገር	ለመፍጠር	የሚደረገውን	ጥረት	ማሳደግ	አለባት።	የአፍሪካ	
ሀገራት	እድገታችንን	በቅርበት	ይመለከታሉ።	

ከዚህም	በላይ	የዩኤስ	ዲሞክራሲ	ማስተዋወቅ	ጥረቶች	እና	የሰላም	እና	የደህንነት	አስተዋፅኦዎች	
በቅርብ	ዓመታት	ውስጥ	የሚፈለገውን	ተፅእኖ	ለማሳየት	ታግለዋል.	በርካታ	የአፍሪካ	መሪዎች	

ሕገ	መንግሥታቸውን	አሻሽለው	ለተጨማሪ	የስልጣን	ዘመን	እና	የፖለቲካ	ጠላቶችን	እና	
የሲቪል	ማህበረሰብን	ማፈን	እና	ማጥቃትን	ቀጥለዋል።	የዩኤስ	ሲቲ	አካሄድ	ከፍተኛ	ዋጋ	

ያላቸውን	ኢላማዎች	አስወግዷል፣	ጥቅሞቻችንን	ለማጥቃት	የተነደፉትን	ሴራዎች	
አስተጓጉሏል፣	እና	ዛቻውን	ለማዋረድ	በቁልፍ	አጋሮች	የሲቪል	እና	ወታደራዊ	አቅም	ላይ	



ኢንቨስት	አድርጓል፣	ነገር	ግን	በሽብርተኝነት	እና	በሌሎች	የአመፅ	ፅንፈኝነት	ስጋት	የኛን	ጥያቄ	
ትኩረት ቀጥሏል።		

በእነዚህ	ታሪካዊ	ስኬቶች	እና	ወቅታዊ	ተግዳሮቶች	ላይ	በማሰላሰል፣	የአሜሪካ	መንግስት	
በተለዋዋጭ	አህጉር	ውስጥ	የአሜሪካን	ፍላጎቶች	ለማራመድ	ባህላዊ	የመንግስት	ስራ	

መሳሪያዎቹን	ለማደስ	እና	ለማዘመን	ቁርጠኛ	ነው።	
	
የ	21	ኛው	ክፍለ	ዘመን	የአሜሪካ-አፍሪካ	አጋርነት	
	
ዩናይትድ	ስቴትስ	ከአፍሪካውያን	አቻዎቿ	ጋር	ያላትን	ግንኙነት	እንደገና	ማስጀመር፣	የተለያዩ	

የአካባቢ	ድምጾችን	ማዳመጥ	እና	የስትራቴጂክ	ዓላማዋን	ለአፍሪካውያን	እና	አሜሪካውያን	

ተጠቃሚ	ለማድረግ	የተሳትፎውን	ክበብ	ማስፋት	አለባት።	
	

• የዩኤስ-አፍሪካ	አጋርነትን	ከፍ	ያድርጉ።	ከአፍሪካ	አጋሮቻችን	ጋር	በጋራ	እንሰራለን	እና	

በአለም	አቀፍ	ቅድሚያ	በሚሰጣቸው	ጉዳዮች	ላይ፣	በራሳቸው	ደህንነት	እና	ልማት	ላይ	

ተጽዕኖ	ከሚያሳድሩ	ጉዳዮች	በተጨማሪ።	ቅድሚያ	የምንሰጣቸውን	ነገሮች	

እንካፈላለን፣	አጀንዳዎቻቸውን	እንወያያለን	እና	የጋራ	ጥቅሞችን	እንለያለን።	ከአፍሪካ	

አቻዎች	ጋር	የሚደረጉ	ስብሰባዎችን	ለአሜሪካ፣	ክልላዊ	እና	አለምአቀፋዊ	ጥቅም	

የሚያመቹ	ውጤቶችን	ለማስቀጠል	እንደ	እድል	አድርገን	በመመልከት	ለከፍተኛ	ደረጃ	

ተሳትፎ	ያለንን	እይታ	እና	ተስፋ	እናሰፋለን።	አለመግባባቶች	ቢያጋጥሙንም	ወደ	ውስጥ	

እንገባለን፣	ለመገናኘት	እንስማማለን	እና	ልዩነቶችን	ፊት	ለፊት	እንፈታለን።	
	

• ተጨማሪ	የአፍሪካ	መንግስታትን	ያሳትፉ።	የአፍሪካ	ህብረት	አጀንዳ	2063ን	ጨምሮ	

የትልልቅ	እና	መካከለኛ	አፍሪካ	ሀገራት	ጋር	ያለንን	ግንኙነት	በማጠናከር	ትልልቆቻችንን	
እናሰፋዋለን።	ከትላልቆቹ	ጋር	ያደርጋል.	ታዳጊ	አፍሪካዊ	ዲሞክራሲያውያን	ጋር	



እንሳተፋለን፣	ከፍተኛ	እገዛን	እና	ዕድሎችን	በመጠቀም	ተስፋ	ሰጭ	ዲሞክራሲያዊ	

ክፍተቶችን	እንጠቀማለን።	ሁለገብ	ፎረሞችን	እና	አለምአቀፍ	ፍርድ	ቤቶችን	ጨምሮ	

በጋራ	እሴቶች	ላይ	የተመሰረተ	የላቀ	የፖሊሲ	አሰላለፍን	ለማበረታታት	ግንኙነታችንን	

በመጨመር	እና	ከፍተኛ	ደረጃ	ያላቸውን	የዩኤስ	ኢንተርሎኩተሮችን	በማሰማራት	

ጥልቅ	የአጋሮች	ቤንች	እናዘጋጃለን።	
	

• ማበረታቻ	ሲቪል	ማህበረሰብ።	የክልሉ	ሲቪል	ማህበረሰብ፣	ጋዜጠኞች	እና	

አክቲቪስቶች፣	እንዲሁም	የባለብዙ	ወገን	አካላት	እና	የዲሞክራሲ	ተቋማት	ለጋራ	

ዴሞክራሲያዊ	እሴቶች	ለምሳሌ	ግልፅነት፣	ተጠያቂነት፣	ልዩነት፣	እኩልነት	እና	

ፍትሃዊነት፣	የሴቶች	መብት ማካተት:: 	የኛን	እርዳታ፣	ተሳትፎ	እና	የህዝብ	መግለጫዎች	

በተለያዩ	የሀገር	ውስጥ	ድምጽ	እንዲያውቁ	በማድረግ፣	የለውጥ	አራማጆችን፣	

የዴሞክራሲ	ንቅናቄዎችን፣	የመንግስት	ተቋማትን	እና	የክልሉን	ወጣት	እና	ሴት	

አመራሮችን	በብቃት	እንደግፋለን።	ይህ	ከሰሃራ	በታች	ባሉ	አፍሪካ	እና	በዩናይትድ	

ስቴትስ	ውስጥ	የዘር	ፍትህ	እና	እኩልነትን	በመፍታት	መካከል	ያለውን	ታሪካዊ	እና	

ቀጣይነት	ያለው	ግንኙነት	ማወቅን	ያካትታል።	
	

• ጂኦግራፊያዊ	ስፌቶችን	ማለፍ።	አዳዲስ	ጂኦግራፊያዊ	ቡድኖችን	እናመቻቻለን	እና	

እንደግፋለን፣	የአፍሪካ	ህብረት	እና	የክልል	ኢኮኖሚ	ማህበረሰቦችን	ጨምሮ	ከበርካታ	

ተቋማት	ጋር	ያለንን	ግንኙነት	እናሳድጋለን	እንዲሁም	የውጭ	አጋርነታችንን	ወደ	ላቀ	
የጋራ	ግቦች	እናሰፋለን።	በህንድ	ውቅያኖስ	እና	በህንድ-ፓሲፊክ	መድረኮች	የአፍሪካ	

መንግስታትን	እናዋህዳለን፣	በአፍሪካ፣	በአውሮፓ	እና	በምዕራቡ	ንፍቀ	ክበብ	ካሉ	

ሌሎች	የባህር	ዳርቻ	የአትላንቲክ	አገሮች	ጋር	ትብብርን	ማጠናከር፣	እና	በሰሜን	አፍሪካ	

እና	ከሰሃራ	በታች	ባሉ	አፍሪካ	መካከል	ያለውን	ሰው	ሰራሽ	ቢሮክራሲያዊ	ክፍፍል	

መፍታት።	በተጨማሪም፣	ከአፍሪካ፣	ከአውሮፓ	እና	ከባለብዙ	ወገን	ተቋማት	ጋር	



አብረን	እንሰራለን።የፐብሊክ	ዲፕሎማሲ	ጥረቶችን	ማደስ.	የፐብሊክ	ዲፕሎማሲ	

መሳሪያዎቻችንን	እናዘምነዋለን፣	እና	አምባሳደሮቻችን	እና	ባለስልጣኖቻችን	ከአፍሪካ	

ህዝብ	በተለይም	ከወጣቶች	እና	ሴቶች	ጋር	ይበልጥ	ተደራሽ	እና	ፈጠራ	በተሞላበት	

መንገድ	እንዲገናኙ	እናበረታታለን።	እንደ	የጋና	የመመለሻ	ዓመት	በዓላት	ያሉ	ተጨማሪ	

የባህል	ልውውጦችን	እናበረታታለን።	በመጨረሻም፣	እነዚህን	ወሳኝ	ፕሮግራሞች	

ለማቀድ፣	ለማደራጀት	እና	ለማስፈጸም	በቂ	የሰው	ኃይል	እና	የገንዘብ	አቅም	እንዲኖረን	

ጥረታችንን	አጠናክረን	እንቀጥላለን።	የወቅቱን	የክልል	አርክቴክቸር	ይከልሱ፣	ድጋሚ	

ጉዳዮችን	ለመፍታት	እና	ተልእኮዎችን፣	ቅድሚያ	የሚሰጣቸውን	ነገሮች	እና	የገንዘብ	

ድጋፎችን	ለማስማማት	እድሎችን	በመጠቀም።	
	
• የአሜሪካን	አፍሪካ	ዲያስፖራ	ያሳትፉ።	የእኛ	የአፍሪካ	ዲያስፖራ	የጥንካሬ	ምንጭ	ነው።	

ከአህጉሪቱ	ጋር	የጠበቀ	ቤተሰባዊ፣	ማህበራዊ	እና	ኢኮኖሚያዊ	ግንኙነት	ያላቸውን	

አፍሪካውያን	አሜሪካውያንን፣	የቀድሞ	በባርነት	የተያዙ	የአፍሪካውያን	ዘሮች	እና	ወደ	

ሁለት	ሚሊዮን	የሚጠጉ	አፍሪካውያን	ስደተኞችን	ያጠቃልላል።	የአፍሪካ	ስደተኞች	

በዩናይትድ	ስቴትስ	ውስጥ	በጣም	የተማሩ	እና	የበለጸጉ	ማህበረሰቦች	መካከል	አንዱ	

ነው።	የአፍሪካ	ኅብረት	ዓለም	አቀፉን	የአፍሪካ	ዲያስፖራዎችን	ማለትም	ከአህጉሪቱ	

ውጭ	የሚኖሩ	የአፍሪካ	ተወላጆችን	ያጠቃልላል።		በአሜሪካ	ባለስልጣናት	እና	

በዳያስፖራዎች	መካከል	የሚደረገውን	ውይይት	ለማጠናከር	የዲያስፖራ	ተሳትፎአችንን	

ከፍ	እናደርጋለን።	እንዲሁም	የተባበሩት	መንግስታት	ድርጅት	የአፍሪካ	ተወላጆች	ቋሚ	

መድረክን	እንደግፋለን።	በእነዚህ	ጥረቶች	የአሜሪካን	ፖሊሲዎች	በተሻለ	መልኩ	

ለማጉላት፣	የተሳሳቱ	መረጃዎችን	ለመዋጋት፣	አጋርነቶችን	ለማዳበር	እና	የጋራ	

መግባባትን	ለማጠናከር	እንጥራለን።	
	



• የአሜሪካን	የግል	ዘርፍ	እና	የሀገር	ውስጥ	አመራርን	መጠቀም።	የዩኤስ	መንግስት	ከዩኤስ	

የግሉ	ሴክተር	ጋር	ያለውን	አጋርነት	ያሳድጋል፣	እንዲሁም	ከግዛቶች፣	ከተሞች	እና	

ማህበረሰቦች	ጋር	በመተባበር	የአሜሪካ	የውጭ	ፖሊሲ	ለመካከለኛው	መደብ	እንዴት	

እንደሚሰጥ	ያሳያል።	የዩኤስ	የግሉ	ሴክተር	በተለያዩ	አካባቢዎች	የአሜሪካን	ግንኙነት	
እና	ግቦችን	በማሳደግ	ጠቃሚ	ሚና	ይጫወታል—እንደ	ጤና፣	መሠረተ	ልማት፣	

ፋይናንስ፣	መከላከያ፣	ንጹህ	ኢነርጂ፣	የአየር	ንብረት	ለውጥ	እና	ትምህርት።	ግዛቶች	እና	
ከተሞች	ለአሜሪካ	የውጭ	ፖሊሲ	ዓላማዎች	አስተዋፅኦ	ያደርጋሉ።	እ.ኤ.አ.	በ	2017	

የሳን	ፍራንሲስኮ	ከተማ	እና	ካውንቲ	የሰራተኞች	ጡረታ	ስርዓት	ለምሳሌ	በአፍሪካ	እና	
በሌሎች	አዳዲስ	ገበያዎች	ውስጥ	ለኃይል	ፕሮጀክቶች	100	ሚሊዮን	ዶላር	መዋዕለ	

ንዋይ	አፍስሷል።	ሌላ	ምሳሌ	ለመጥቀስ፣	የሚቺጋን	ብሄራዊ	ጥበቃ፣	እንደ	የመንግስት	

አጋርነት	ፕሮግራም	አካል፣	ላይቤሪያ	ለሚገኝ	ወታደራዊ	ሆስፒታል	ስልጠና	ሰጥቷል።	

በተጨማሪም፣	ከኒውዮርክ	እና	ዋሽንግተን	ዲሲ	ባሻገር	ተጨማሪ	የአፍሪካ	መሪዎችን	

ጉዞ	እናመቻችዋለን፣	በአሜሪካ	የሚደገፉትን	የንግድ	እና	የኢንቨስትመንት	ጉዞዎች	ባህል	

በማደስ፣	የባህል	ትስስርን	ለማጠናከር	እና	ቅድሚያ	የምንሰጣቸውን	ነገሮች	ለማራመድ	

አዳዲስ	ግንኙነቶችን	እንፈጥራለን።	
 

 
የእኛ	አቀራረብ 
 

ይህ	አዲስ	ስልት	ነባር	ፕሮግራሞችን	እንድናተኩር፣	እንድናድስ	እና	እንድናጠናክር	ያነሳሳናል፣	

እንዲሁም	አዳዲስ	ውጥኖችን	ለመምከር	እና	ለማዳበር።	ዩናይትድ	ስቴትስ	ለፈጠራ	ቅድሚያ	

ትሰጣለች	እና	ከአፍሪካውያን	ጋር	በጋራ	በመሆን	የጋራ	ዓለም	አቀፋዊ	ተግዳሮቶችን	ለመቅረፍ	

እና	በይበልጥ	በተገናኘ፣ከተማ	እና	ወጣት	ክልል	ውስጥ	ለመበልፀግ።	

 



• የፐብሊክ	ዲፕሎማሲ	ጥረቶችን	ማደስ።	የፐብሊክ	የህዝብ	

ግንኙነታችንን/ዲፕሎማሲአችንን	እናጠነክረዋለን፣አምባሳደሮቻችን	እና	

ባለስልጣኖቻችን	ከአፍሪካ	ህዝብ	በተለይም	ከወጣቶች	እና	ሴቶች	ጋር	ይበልጥ	ተደራሽ	

እና	ፈጠራ	በተሞላበት	መንገድ	እንዲገናኙ	እናበረታታለን።	እንደ	የጋና	የመመለሻ	ዓመት	

በዓላት	ያሉ	ተጨማሪ	የባህል	ልውውጦችን	እናበረታታለን።	በመጨረሻም፣	እነዚህን	

ወሳኝ	ፕሮግራሞች	ለማቀድ፣	ለማደራጀት	እና	ለማስፈጸም	በቂ	የሰው	ኃይል	እና	የገንዘብ	

አቅም	እንዲኖረን	ጥረታችንን	አጠናክረን	እንቀጥላለን።	
	

• ቀጣይነት	ያለው	ልማት	እና	የመቋቋም	አቅምን	ይደግፉ።	በኮቪድ-19	ወረርሽኝ	

የተከሰተው	የኢኮኖሚ	እና	የማህበራዊ	ፖለቲካ	ውድቀት	ፍጥነት	እና	ጥልቀት	አደጋን	

ለመቀነስ	እና	የመንግስት	ተቋማት የመቋቋም	አቅምን	ለማሻሻል	የተፋጠነ	እና	ልዩ	
ትኩረት	እንደሚያስፈልግ	ያመለክታሉ።	ቀጣይነት	ያለው	ልማት	“አፋጣኝ”ን	ለመደገፍ	

ከመንግስታት	እና	ከክልላዊ	አካላት	ጋር	ስራችንን	እናጠናክራለን።	የሰው	ኃይል	እና	
መሠረተ	ልማትን	ጨምሮ	በጤና	ሥርዓት	ውስጥ	ኢንቨስትመንቶች;	ለወሳኝ	እቃዎች	

የአቅርቦት	ሰንሰለቶች	መሻሻሎች;	የኤሌክትሪክ	አቅርቦት	፣ እና	ዘላቂ	የስራ	እድል	

መፍጠር።	ዩናይትድ	ስቴትስ	ለአህጉሪቱ	ትልቁ	የሁለትዮሽ	የባህር	ማዶ	ልማት	ዕርዳታ	

ለጋሽ	ነች	እና	እኛ	ፈጠራን	እንቀጥላለን	፣	የተጣጣሙ	አቀራረቦችን	በመከተል	፣	

የአሜሪካ	ኩባንያዎች	ኢንቨስትመንታቸውን	እና	አጋርነታቸውን	እንዲያሳድጉ	እና	

የተለያዩ	መሳሪያዎችን	ከዲፓርትመንቶች	እና	ኤጀንሲዎች	ዋና	ዋና	ዘዴዎችን	በመጠቀም	
እንቀጥላለን	።	ልማት"	ተቋማት.	ለአካባቢ	ጥበቃ	ዘላቂ	የሆኑ	የልማት	አካሄዶችን	

እንደግፋለን፣	የምግብ	ዋስትናን	እናሻሽላለን፣	ማህበራዊ	ማካተት	እና	የፆታ	እኩልነትን	

በመገንባት	ደካማነትን	የሚቀንስ	እና	ግጭትን	የሚቀንስ	እና	የበጀት	ሃላፊነትን	

እንለማመዳለን።	በመጨረሻም	ለጋሾች	ሰብአዊና	ኢኮኖሚ	ልማት	ስራዎችን	



በማስተባበር	እና	በቅደም	ተከተል	በመምራት	የመሪነት	ሚና	መጫወታችንን	

እንቀጥላለን።	
	

• በዩኤስ	የመከላከያ	መሳሪያዎች	ውስጥ	ያጣሩ	እና	እንደገና	ኢንቨስት	ያድርጉ።	

ውጤታማ፣	ህጋዊ	እና	ተጠያቂነት	ያለው	ወታደር	እና	ሌሎች	የጸጥታ	ሃይሎች	ክፍት፣	

ዲሞክራሲያዊ	እና	ጠንካራ	ማህበረሰቦችን	ለመደገፍ	እና	አፍሪካን	ጨምሮ	ያልተረጋጋ	

ስጋቶችን	ለመከላከል	አስፈላጊ	ናቸው።	ከአፍሪካ	ወታደራዊ	ሃይሎች	ጋር	በተለይም	

አስፈላጊውን	ተቋማዊ	አቅም	ግንባታ፣	ሙስናን	ለመዋጋት	እና	የደህንነት	ሴክተር	

ማሻሻያዎችን	የሚደግፉ	ፕሮግራሞችን	እንገመግማለን	እና	እንደገና	ኢንቨስት	

እናደርጋለን።	በጸጥታ	ሃይሎች	የሚፈጸመውን	የሰብአዊ	መብት	ረገጣ	እና	መፈንቅለ	

መንግስት	እናወግዛለን	እንዲሁም	የህጻናት	ወታደሮችን	መመልመል	እና	መጠቀምን	

እናወግዛለን	እና	እነዚህን	ጉዳዮች	በሁለትዮሽ	እና	በባለብዙ	ወገን	የደህንነት	ውይይቶች	

እናዋህዳለን።	ቀጣናውን	ሰላም	እና	ደህንነትን	የመምራት	እና	የማስተዋወቅ	የአፍሪካ	

አጋሮቻችንን	አቅም	ማዳበር	እና	ማሳደግ	እንቀጥላለን።	ሽብርተኝነትን	እና	ሌሎች	
የአመፅ	ጽንፈኝነትን	መከላከል፣በአፍሪካ-መሪነት	የባህር	ላይ	ግንዛቤ	ላይ	አስተዋፅኦ	

ማድረግ፣	እና	ለዴሞክራሲ	እና	ማህበረሰቦች	እድገት	አስፈላጊ	የሆነውን	ደህንነትን	
ያቀርባል።	እ.ኤ.አ.	በ	2022	የብሔራዊ	መከላከያ	ስትራቴጂ	መሠረት	፣	የመከላከያ	

ሚኒስቴር	በአፍሪካ	ውስጥ	አሉታዊ	PRC	እና	የሩሲያ	እንቅስቃሴዎችን	እና	አደጋዎችን	

ለማጋለጥ	ከአፍሪካ	አጋሮች	ጋር	ይሳተፋል	።	የሲቪል-መከላከያ	ተቋማትን	እንጠቀማለን	

እና	እሴቶቻችንን	ከሚጋሩ	ስትራቴጂካዊ	አጋሮች	ጋር	የመከላከያ	ትብብርን	እናሰፋለን	

እና	ዓለም	አቀፋዊ	ሰላም	እና	መረጋጋትን	ለማጎልበት።	ከአፍሪካ	የጸጥታ	አጋሮች	ጋር	

የአየር	ንብረት	ስጋት	ተጋላጭነትን	ለመለካት፣	የቅድመ	ማስጠንቀቂያ	ስርዓቶችን	

በመተግበር	እና	የመቋቋም	እቅድን	ለማሻሻል	አቅምን	ለመገንባት	እንሰራለን።	



በተጨማሪም፣	ለአፍሪካ	ወታደራዊ	ሃይሎች	ዘላቂ	የቴክኖሎጂ	እና	የሃይል	መፍትሄዎችን	

ለመደገፍ	የዩኤስ	መከላከያን	የግሉ	ዘርፍ	በፕሮስፔር	አፍሪካ	በኩል	እናሳተፋለን።	
	
• የንግድ	እና	የንግድ	ግንኙነቶችን	ማጠናከር.	የአሜሪካን	ኢንቨስትመንት	እና	የንግድ	

ልውውጥ	ለማሳደግ	በነባር	ፕሮግራሞች	እና	ፖሊሲዎች	ላይ	እንገነባለን።	እንደ	ፓወር	

አፍሪካ፣	ፕሮስፐር	አፍሪካ፣	ፒጂአይአይ	እና	በዲጂታል	ትራንስፎርሜሽን	ላይ	በተነሳው	

ፕሬዚዳንታዊ	ተነሳሽዮቻችን	በኩል፣	ከአሜሪካ	ቅድሚያ	ከሚሰጣቸው	ጉዳዮች	ጋር	

በሚጣጣሙ	እና	የአፍሪካ	አጋሮቻችንን	ፍላጎቶች	በሚያሟሉ	ዘርፎች	ላይ	

እናተኩራለን፣	እንደ	አግሪቢዝነስ፣	ኢነርጂ፣	መዝናኛ፣	ጤና	አጠባበቅ።	እና	ቴክኖሎጂ	

ለአፍሪካ	ኢኮኖሚ	እድገት	ወሳኝ	በሆኑ	ዘርፎች	ግብይቶችን	በማሳለጥ	ላይ	ነው።	

የአፍሪካ	ሀገራትን	ድንበር	ለማስጠበቅ	መረጃ	እየተለዋወጥን	ህጋዊ	የንግድ	ልውውጥን	

እና	ጉዞን	ለማመቻቸት	ከአፍሪካ	አጋሮቻችን	ጋር	እንሰራለን።	የንግድ	ግንኙነታችንን	

ለማጠናከር	እና	ለማስፋት	ፈቃደኛ	ከሆኑ	የአፍሪካ	አጋሮች	ጋር	እንሰራለን።በንግድ	

ድርድር፣	ፍትሃዊ	እና	ሁሉን	አቀፍ	ብልጽግናን	ለማቅረብ።	የጉምሩክ	ከንግድ	

ሽርክናዎችን	እናስተዋውቃለን፣	የአሜሪካ	መንግስት	የንግድ	ትራንዚት	ጭነት	ደህንነት	

እርምጃዎችን	አጠቃቀምን	እንጨምራለን	እና	ከአፍሪካ	አጋሮች	ጋር	የመረጃ	መጋራትን	
እናሰፋለን።	እ.ኤ.አ.	በ	2025	የሚያበቃውን	የአጎአ	የወደፊት	ሁኔታ	ከኮንግሬስ	ጋር	

እንሰራለን	እና	የ	AfCFTA	ትግበራን	እንደግፋለን።	

	

• ዲጂታል	ትራንስፎርሜሽን	ያሽከርክሩ።	ከሰሃራ	በስተደቡብ	ባሉ	የአፍሪካ	ሀገራት	

ክፍት፣	አስተማማኝ፣	ሊተባበር	የሚችል	እና	ደህንነቱ	የተጠበቀ	የኢንተርኔት	እና	
የኢንፎርሜሽን	ኮሙኒኬሽን	ቴክኖሎጂ	ላይ	የተገነባ	ዲጂታል	ስነ-ምህዳር	እናሳድጋለን።	

የአሜሪካ	ኩባንያዎች	እና	የቬንቸር	ካፒታል	ኩባንያዎች	በአህጉሪቱ	ስላሉት	እድሎች፣	

የባህር	ውስጥ	ኬብሎችን	በመገንባት፣	የመረጃ	ማዕከላትን	በማስፋፋት	እና	በተለዋዋጭ	



የአፍሪካ	ንግዶች	ላይ	ኢንቨስት	በማድረግ	ላይ	ናቸው።	እንደ	Open	RAN	ያሉ	ክፍት	

የቴክኖሎጂ	መድረኮችን	ደህንነቱ	የተጠበቀ	እና	ወጪ	ቆጣቢ	የቴሌኮሙኒኬሽን	መሠረተ	

ልማትን	እና	የደመና	ማስላትን	ለማስፋፋት	እየመከርን	የበይነመረብ	ተደራሽነት	

በተመጣጣኝ	ዋጋ	ለማግኘት፣	የውሂብ	መጠንን	ለመጨመር	እና	ወጪዎችን	ለመቀነስ	

እንሰራለን።	የዲጂታል	ዲሞክራሲ	ፕሮግራሞችን	እናስፋፋለን፣	ከዲጂታል	ፈላጭ	
ቆራጭነት	እንከላከላለን፣	የሀሰት	መረጃን	እንታገላለን፣	በስርዓተ-ፆታ	ላይ	የተመሰረተ	

የመስመር	ላይ	ትንኮሳ	እና	ጥቃትን	እንታገላለን፣	እና	በሳይበር	ስፔስ	ውስጥ	የኃላፊነት	

ምግባር	መስፈርቶችን	እናዘጋጃለን።	በመጨረሻም፣	የአፍሪካ	ወጣቶች	ሰፋ	ያለ	

የክህሎትና	የእውቀት	ተደራሽነት	እንዲሻሻሉ	ለማድረግ	በምናደርገው	ከፍተኛ	ትኩረት፣	

የውጭ	ጉዳይ	ሚኒስቴር	እና	የዩናይትድ	ስቴትስ	ዓለም	አቀፍ	ልማት	ኤጀንሲ	የአሜሪካን	

የትምህርት	ተቋማትን	እንዲሁም	የግሉ	ሴክተርን	ለመጠቀም	ጥረት	ያደርጋሉ።	በሳይንስ	

፣ቴክኖሎጂ	፣	ምህንድስና	እና	የሂሳብ	ዘርፎች	በመስመር	ላይ	የቅድመ	ምረቃ	እና	
የምስክር	ወረቀት-ደረጃ	ኮርሶችን	ለማመቻቸት።	

	

• ወደ	የከተማ	መገናኛዎች	ማመጣጠን።	ፕሬዝዳንት	ባይደን	በከተማ	እድሳት	እና	በቤት	

ውስጥ	መሰረተ	ልማት	ላይ	ኢንቨስት	ለማድረግ	ባደረጉት	ቁርጠኝነት	መሰረት፣	

ዩናይትድ	ስቴትስ	የአፍሪካ	ከተሞች	እንደ	ኢነርጂ	ተደራሽነት፣	የአየር	ንብረት	ለውጥ፣	

መላመድ፣	መጓጓዣ	እና	የውሃ	እና	ቆሻሻ	አያያዝ	ባሉ	ወሳኝ	ዘርፎች	እድገታቸውን	

እንዲያቅዱ	ይረዳቸዋል።	የክልሉን	የከተማ	እምቅ	አቅም	ለመክፈት	እና	የበለፀጉ፣	

አረንጓዴ	እና	ጠንካራ	ከተማዎችን	እና	መሠረተ	ልማቶችን	ለማጎልበት	ለብሔረሰባዊ	

አቅም	ግንባታ	እና	ነባር	የመተጋገሪያ	መሳሪያዎችን	እና	አቅሞችን	ለመጠቀም	አዲስ	
ቁርጠኝነትን	እናሳያለን።	ከሚሊኒየም	ፈታኝ	ኮርፖሬሽን	(ኤምሲሲ)	የታመቀ	

የኢንቨስትመንት	ሞዴል	በመበደር	እነዚህ	ሽርክናዎች	ከማዘጋጃ	ቤት	መንግስታት	ጋር	

በቀጥታ	ይሰራሉ።	ገደቦችን	እና	ምክንያቶቻቸውን	ለመፍታት	የሥራ	ዕቅድን	ለመለየት	



የጋራ	ትንተና	ማካሄድ;	እና	በጊዜ	የተገደበ	የማዘጋጃ	ቤት	ኮምፓክት	እና	የጋራ	ግስጋሴ	

አመልካቾችን	ማቋቋም።	አንድ	ትልቅ	አፍሪካዊ	ከተማ	ያለው	መጪው	የኤምሲሲሲ	

ገደብ	መርሃ	ግብር	የበለጠ	መደበኛ	መዋቅር	ከመዘርጋቱ	በፊት፣	ሚናዎችን	እና	

ኃላፊነቶችን	ከመግለጽ	እና	ከማንኛቸውም	አስደናቂ	የህግ	አውጭ	ጉዳዮችን	ለመፍታት	

ከኮንግረሱ	ጋር	ከመስራቱ	በፊት	የዚህን	አካሄድ	አንዳንድ	ቁልፍ	ነገሮች	ይፈትሻል	እና	

ያጠራራል።	

ማጠቃለያ	
በፌብሩዋሪ	2021	ፕሬዘዳንት	ባይደን	ለአፍሪካ	ህብረት	ባደረጉት	ንግግር	ዓለማችን	ምን	ያህል	

ትስስር	እንዳለች	እና	እጣ	ፈንታችን	እንዴት	እንደተያያዘ	ደግመዋል።	የአፍሪካ	ሰላም	እና	

ብልጽግና	የአፍሪካን	ዓለም	አቀፍ	ችግሮችን	የመፍታት	አቅምን	ለማጠናከር	ቅድመ	ሁኔታዎች	
ናቸው.	የጋራ	ጠቃሚ	ፍላጎቶች	እንዳሉን	እንገነዘባለን	እና	ወደ	መሻሻል	መንገዳችን	ለመስራት	

ቁርጠኝነት	ላይ	የተመሰረተ	ነው።	የጋራ	አጀንዳችንን	ለማራመድ	በአንድነት	እና	የአፍሪካ	
መሪዎችን	ከፍ	ማድረግ።	ፕሬዝዳንት	ባይደን	“ከዚህ	ውስጥ	አንዳቸውም	ቀላል	እንደማይሆኑ”	

ነገር	ግን	“ሀገሮቻችን፣	ህዝቦቻችን፣	የአፍሪካ	ህብረት	-	ለዚህ	ተግባር	እንደደረስን	ምንም	

ጥርጥር	የለውም”	ሲሉ	አረጋግጠዋል።	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የፕሬዚዳንት ብሄራዊ ደህንነት ምክር ቤት ዋና ስራ አስፈፃሚ 

ዋሽንግተን ዲሲ  
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