INITIATIVE

ACCREDITATION

PARTNERS

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA
COMUNICADO
13ª CONVERGÊNCIA AFRICANA DE JUVENTUDE E GOVERNANÇA 2021 (VIRTUAL)
Preâmbulo
Nós, jovens delegados de 25 países africanos e diáspora na 13ª Convergência Africana de Juventude
e Governação realizada virtualmente, de 25 a 27 de agosto de 2021, sob o tema “Forjar uma frente
de juventude da África e Diáspora conectada na Agenda de Recuperação COVID-19”, Organizado
pela Ponte da Juventude Fundação;
A realidade da COVID-19 expôs ainda mais as graves desigualdades no tecido socioeconômico, bem
como a injustiça na África, exigindo ação rápida de TODOS;
Preocupados com o fato de que a saúde mental está ganhando impulso como deficiência invisível
entre os jovens da África e da Diáspora;
Elogiando todas as iniciativas lideradas por jovens em todo o continente para mitigar os impactos
do COVID-19 na vida econômica e social na África;
Reconhecendo que a adoção da Agenda 2063 da UA oferece uma oportunidade para a África
remodelar o seu destino, especialmente porque planejamos uma recuperação do COVID-19;
Observando que a África está projetada para crescer rapidamente, atingindo 1,7 bilhões em 2030 e
mais do que o dobro para 2,5 bilhões em 2050 e 3 bilhões em 2063;
Considerando que a África continua a ser o único continente com uma população jovem em
crescimento significativo, com 72% da população do continente com mais de 1,3 bilhões de idade
com menos de 35 anos;
Reconhecendo que a atual dinâmica demográfica da África apresenta ameaças e oportunidades
para o desenvolvimento nacional e continental;
Lamentamos pela ausência de oportunidades adequadas para desenvolver as capacidades dos
jovens para se envolverem de forma significativa nos processos de diálogo sobre o desenvolvimento;
Afirmamos que uma agenda de recuperação da COVID-19 sustentável para a África requer uma
frente unida da África e da Diáspora para além das fronteiras;
Continuamos empenhados em complementar a Agenda 2063 da UA para transformar África “na
potência global do futuro”;
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Por isso:
1. Exortar a Divisão da Juventude da UA a trabalhar com os Estados Membros da UA para
iniciar novas e fortalecer as plataformas e modelos existentes para encorajar e fomentar a
ligação dos jovens da África e da Diáspora;
2. Relembrar os Estados Membros da UA que, embora haja um apelo e uma necessidade
crescente de aumentar a conectividade à Internet, a Segurança Cibernética deve ter igual
prioridade;
3. Encarregar a UA de trabalhar através do Secretariado da área de Comércio Livre
Continental Africano (AfCFTA) para priorizar o ‘fator da juventude’ e construir uma frente
conectada da África e da Diáspora para fortalecer as economias da UA com a introdução do
(AfCFTA);
Apelo aos jovens:
4. Construir redes e cooperativas, identificar e trabalhar para enfrentar os desafios sociais
como segurança alimentar, saúde, educação e acesso à justiça;
5. Construir e buscar parcerias empreendedoras com pares e o setor privado;
Hendo debatido por 3 dias em Sessões Plenárias e de Comitê sob o tema AYGC 2021 nos oito (8)
Comitês Permanentes, os delegados fazem as seguintes propostas lideradas por jovens;
Agricultura e Segurança Alimentar (AFS)
▪

Mobilizar 1.000.000 de jovens em toda a África para impulsionar a produção de alimentos e
desenvolver um sistema agrícola que não seja apenas produtivo, mas também resiliente ao
clima, sustentável e sensível à nutrição por meio do plantio de árvores gerenciado e
monitorado sob uma plataforma de provedor social (baseado na web / móvel).

Educação (EDU)
▪

Tornar acessíveis centros de aprendizagem práticos STEAM (Ciências, Tecnologia,
Engenharia, Artes e Matemática) para uma experiência prática para desafiar a inovação entre
os jovens em todo o continente.

Governança, Liderança e Responsabilidade (GLA)
▪

▪

Organizações da sociedade civil como a Youth Bridge Foundation por meio do AYGC e outros
parceiros devem patrocinar programas de educação do eleitor e também incentivar os
delegados do AYGC a realizar programas de sensibilização em seus vários constituintes para
garantir o envolvimento dos jovens na governança por meio do voto e participação ativa na
política.
Para mobilizar um movimento liderado por jovens unidos para uma maior participação nas
atividades políticas.

Gênero, Igualdade e Inclusão Social (GESI)
▪

Parceria com a juventude da África e da Diáspora para construir um programa de apoio com
o setor privado / instituições para aumentar o acesso a serviços essenciais de saúde,
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educação e habilidades empregáveis para grupos minoritários como PCDs, mulheres jovens e
os jovens
Saúde (HTH)
▪

Colaborar e trabalhar em parceria com instituições e partes interessadas multinacionais para
estabelecer um centro de Conscientização sobre Saúde Mental que promova um ambiente
favorável que aceite pessoas que sofrem de problemas mentais.

Assuntos Estrangeiros e da Diáspora (FDA)
▪

Introduzir habilidades de sobrevivência em TI no estágio inicial do desenvolvimento da
juventude para fechar a lacuna tecnológica com ênfase na conexão da juventude da África e
da Diáspora.

Emprego, Desenvolvimento de Empreendedorismo (EED)
▪

O AYGC juntamente com outras partes interessadas, como bancos / financiadores e empresas
privadas, irão organizar competições, recompensando os cidadãos / jovens para desenvolver
soluções que resolvam questões de emprego no continente. Fornece orientação necessária
para terminar o produto para fabricação em massa e venda e exportação.

Artes e cultura criativas (ARC)
▪
▪
▪

Mobilizar jovens africanos e da diáspora para construir pontes por meio das artes e da
cultura
Feira de comércio entre países para jovens africanos e da diáspora de todos os setores da
indústria criativa
Criação da Plataforma Digital Continental para promover o comércio de bens e serviços
africanos

LISTA DE PAÍSES PARTICIPANTES
Angola

Benin

Botswana

Camarões

Canadá

DR congo

França

Gana

Guiné

Quênia

Costa
do
Marfim
Libéria

Maurício

Moçambique

Namibia

Níger

Nigéria

Ruanda

São Tomé
Principe

Senegal

África do Sul

Espanha

Tanzânia

Turquia

Turkey

Reino Unido

Estados
Unidos
America

Zâmbia

Zimbábue

da

Adotado na plataforma virtual por jovens delegados do AYGC 2021 na sexta-feira, 27 de
agosto de 2021
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PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTAR
Bloco AYGC
Francófono
Lusófono
Anglofono
Diáspora

Representante
Kolouchè Angèle Biao
Ing. Andre Massina
Ivy Antwi, Direção Geral da YBF
Olusola Amusan,

Wayne Hamilton
Diretor dos Assuntos africanos
da Nova Escócia

País
Benin
Moçambique
Gana
Estados Unidos
America
Canadá

Detalhes do contato
labika2003@yahoo.fr +229 67 01 21 57
massinandre@gmail.com , +258846026723
secretariat@aygconvergence.org +233245514379
da Solamusan@gmail.com , +18132157517

Wayn.Hamilton@novascotia.ca +19022333026
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