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 :مقدمة -أوال

 9و 8عقد االجتماع الخامس لموزراء اإلفريقيين المسؤولين عن التكامل يومي  .1
 في نيروبي، كينيا. 2011سبتمبر 

 :الحضور -ثانيا

 بتسوانا، شاركت في االجتماع الدول األعضاء التالية: الجزائر، أنجوال، بنين، .2
جميورية كونغو الكاميرون، تشاد، الكونغو، كوت ديفوار،  بوركينا فاسو،
تريا، إثيوبيا، جامبيا، غانا، غينيا، يمصر، غينيا االستوائية، إر الديموقراطية، 

كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مالوي، مالي، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، نيجيريا، 
تنزانيا، توجو،  رواندا، السنغال، الصومال، جنوب إفريقيا، جنوب السودان،

 تونس، زامبيا وزيمبابوي.

حضرت االجتماع المجموعات االقتصادية اإلقميمية التالية: السوق المشتركة  .3
لشرق إفريقيا والجنوب اإلفريقي )الكوميسا( ومجموعة شرق إفريقيا والمجموعة 

 االقتصادية  لدول وسط إفريقيا، والييئة الحكومية المشتركة لمتنمية )اإليجاد(.

ارك في االجتماع أيضا لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا والبنك ش .4
 الدولي.

 :مراسم االفتتاح -ثالثا

 كممة سعادة السيد إراستوس موانشا، نائب رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي

نيابة عن رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي، سعادة الدكتور جان بينج، رحب  .5
بالمشاركين في  ب رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي، نائالسيد إراستوس مونشا

قبول المؤتمر وشكر فخامة الرئيس مواي كيباكي وحكومة وشعب كينيا عمى 
االقتصادية المالية و األزمتين  من تعافيالاستضافة المؤتمر. وأكد أن وتيرة 
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بصورة غير مواتية بالكساد  ت بطيئة  وأن معظم اقتصاديات إفريقيا تأثر 
مى الرغم من التفاؤل األولي بأن النظام المالي العالمي ستكون لو العالمي ع

 آثار قميمة عمى القارة.

االنكماش في  تأثرت القارة باألزمة من خالليا تشمل وأكد أن اآلليات التي .6
التجارة الدولية وما يتصل بذلك من انييار لصادرات السمع األساسية التي 

لى ذلك، انخفض االستثمار األجنبي، باإلضافة إتعتمد عمييا معظم الدول. 
 كبير. والمساعدة اإلنمائية الخارجية  وتحويالت العمال المياجرين إلى حد

تتطمب حموال عاجمة إذا ما كانت التكامل  تمويلة احظ أن مسألوبالتالي، ال
كتفاء االأن ىناك إرادة في التعجيل بأجندة التكامل في إفريقيا. وأشار إلى 

وفي ىذا مة عممية التكامل. االطريق إلى ضمان استد ىوالذاتي المالي  
الصدد، أشاد باإليكواس والمجموعة االقتصادية لوسط إفريقيا عمى تحديد 

 مصادر مبتكرة لتمويل أنشطتيا وبرامجيا في مجال التكامل. 

في  يأتي" التكامل والسيادة"المؤتمر وىو   موضوع أشار إلى أنبالتالي، و  .7
تسريع التي يجب اتخاذىا ل اإلجراءات في بدقةإلى التفكير  الوفود ا، ودعوقتو

 معتمدةالقانونية ال والصكوكقررات مالتنفيذ الفعال لممن خالل  عممية التكامل
التي يتعين  اقتراح اإلجراءات الالزمة الوفود إلى كما دعابيذا الخصوص. 

في  التكامل والتنميةمة في تحقيق المتمث  أىدافنا المشتركةتحقيق اتخاذىا ل
 .قارتنا

أبمغ المؤتمر بالتقدم المحرز بشأن المصادر البديمة لتمويل االتحاد اإلفريقي من  .8
خالل فريق رفيع المستوى من شخصيات بارزة سيقدم تقريره المرحمي إلى الدورة 

ا، س أبابفي أدي 2012العادية القادمة لمؤتمر االتحاد المقرر عقده في يناير 
. وأخيرا، 2012إثيوبيا وتقريره النيائي خالل قمة االتحاد اإلفريقي في يوليو 

وىو "تعزيز  2012أبمغ المؤتمر بموضوع قمة االتحاد اإلفريقي في يناير 
 التجارة اإلفريقية البينية".
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عبد اهلل جانيه، وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين  لدكتوركممة سعادة ا
 جنة االقتصادية إلفريقياالتنفيذي لم

أعرب سعادة السيد جانيو عن تقديره الخالص وتحياتو الحارة لمرئيس مواي  .9
كيباكي وحكومة وشعب كينيا عمى ما حظيت بو الوفود من كرم الضيافة 
والتسييالت الممتازة. وأكد أن التكامل اإلقميمي ضرورة إلفريقيا نظرا لما يحتويو 

وقال الدكتور جانيو إن  اتساعا من الفوائد.فضاء اقتصادي أكثر تماسكا و 
أفريقيا قد أدركت منذ زمن طويل أىمية التكامل اإلقميمي كما يدل عمى ذلك 
إنشاء المجموعات االقتصادية اإلقميمية في السبعينيات وكذلك اعتماد صكوك 
مختمفة مثل خطة عمل الجوس ومعاىدة أبوجا المؤسسة لمجماعة االقتصادية 

 القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي مؤخرا.األفريقية و 

الحظ الدكتور جانيو أيضا أنو يتم إحراز التقدم لمتعجيل بالتكامل اإلقميمي في و  .10
رتيبات التي تتضمن تمشتركة البرامج السياسات و الأفريقيا. ويتجمى ذلك في 

لي االقتصاد الكمي والتكامل النقدي والمافي مجال تقارب التحرير التجارة و  حول
نشاء مجمعات   تنقل األفرادمطاقة ولجان أحواض األنيار وحرية إقميمية لوا 

 في مجال. و لسمم واألمن في القارةظروف اوااللتزام بتحسين الحكم وضمان 
ة قارية قمنطإنشاء التعجيل بعمى  واأشار إلى أن وزراء التجارة وافقالتجارة، 

فريقيا والكوميسا إموعة شرق تاريخي لمجالقرار استنادا إلى المتجارة الحرة ل
 بمدا. 63تشمل متجارة الحرة منطقة واحدة للعمل معا إلنشاء بشأن اوالسادك 

 ويبمغ حواليلمغاية  ازال منخفضيالبينية ال  اإلفريقية التجارة وأوضح أن مستوى .11
وتيرة التحرك  ، فيما تظلفي أوروبا %31مقارنة مع معدالت تصل إلى % 01

شكل يالعجز في البنية التحتية  ة. وال يزالرة الحرة متفاوتنحو اتفاقيات التجا
، في ظل غياب شبو قميميةاإلمشاريع ممحدود لالتمويل ال في ظلتحديا كبيرا 

ىذا  وأكد أن. المجموعات االقتصادية اإلقميمية تنقل األفراد عبررية لح تام
مل عممية التكا عن المضي قدما ألن تحقيق أفريقياالوضع ال ينبغي أن يثني 
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طبيعة  مناقشةمن خالل االستمرار في  ليا إعطاء زخملمقارة مستمرة ينبغي 
 التحديات ومواجية من التجارب األخرى التي ترغب فييا مع االستميام التكامل 
 .الناشئةالحالية و 

وباإلشارة إلى موضوع المؤتمر وىو "التكامل والسيادة" شدد عمى أن ىناك  .12
مل األعمق والسيادة الوطنية وأن اليدف النيائي من عالقة عكسية  بين التكا

التكامل اإلقميمي ىو تمكين البمدان اإلفريقية من االستفادة من وفورات الحجم 
. كمحرك لمنمو والتنميةالتجارة التجارية واستخدام  وتقميص تكاليف المعامالت

وبرامج ذلك يتطمب المزيد من التعاون عبر الحدود ومشاريع  أن أكدومع ذلك، 
 ورموز مشتركة. اعتماد معاييرفضال عن مشتركة لالستثمار وتسييل التجارة 

 الحد األدنى من التكاملبرنامج بسياسي الالتزام  إبداءدعا الدول األعضاء إلى  .13
وتوفير أقصى درجات الدعم لمفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات 

لموارد الالزمة لتنفيذ البرامج السمطة وا ااالقتصادية اإلقميمية بما في ذلك منحي
ة القصوى ضرور إلى المؤتمر الانتباه  لفتأخيرا ، . و والمشاريع المتفق عمييا

 .يمكن التنبؤ بو والمستدام لتحقيق التكاملالذي تمويل فير البناء القدرات وتو ل

الكممة االفتتاحية لفخامة الرئيس مواي كيباكي، رئيس جمهورية كينيا والتي ألقاها 
  ، نائب رئيس كينيا ووزير الداخميةالسيد استيفن كالونز موسيكابة عنه نائب نيا

أقر الرئيس باألداء االقتصادي الجيد إلفريقيا عمى مدى العقد الماضي ألسباب  .14
إلى حد كبير، إلى السياسات العممية والعمل الجاد وجيود التكامل  ،تعود

ت الخمسة األسرع نموا اإلقميمية والحظ أن التوقعات تظير أن االقتصادا
عالميا خالل العقد القادم ستكون في إفريقيا. وبالتالي، شجع الدول األعضاء 
عمى اتخاذ خطوات ممموسة لترسيخ ىذه المكاسب وتعزيز أجندة التكامل 
كوسيمة لتحقيق النمو والتنمية. األمر الذي سيتطمب اعتماد وتنفيذ توصيات 

 الجتماعية واالقتصادية والسياسية في القارة.عممية تأخذ في االعتبار الوقائع ا
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رحب أيضا بالمبادرات الرامية إلى تعزيز أجندة التكامل، بما في ذلك برنامج  .15
الحد األدنى من التكامل. غير أنو ذكر المؤتمر بأن التكامل عممية مستمرة 

. وشدد عمى أىمية التكوين المتغير في عممية التكامل، تدريجياينبغي تحقيقيا 
شيرا إلى مختمف المراحل التي حققتيا المجموعات االقتصادية اإلقميمية م

المختمفة. والحظ عمى وجو الخصوص نجاح الترتيب الثالثي بين مجموعة 
ئيسيا لمتكامل القاري ودعا شرق إفريقيا والكوميسا والسادك والذي يشكل دفعا ر 

 األقاليم األخرى إألى االقتداء بيا.

تحديد العقبات السياسية واالجتماعية التي تعيق عممية  شدد عمى الحاجة إلىو  .16
وأوصى باتخاذ اإلجراءات المناسبة.  ومناقشتيا بروح من الدعم المتبادل التكامل

وشجع أيضا الدول األعضاء عمى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لالنضمام 
ث مثل تمك القاضية بتفعيل المؤسسات المالية الثالإلى الصكوك ذات الصمة 

 وتنفيذ المقررات والبروتوكوالت والمعاىدات الموجودة.

شدد أيضا عمى الحاجة إلى التعاون بين البمدان اإلفريقية مع عدم وفي الختام،  .17
إىمال ظاىرة العولمة وضمان االستفادة القصوى من شراكاتنا مع بقية العالم 

 مع التركيز الخاص عمى فوائد التعاون بين بمدان الجنوب.

 :تشكيل هيئة المكتب-رابعا

 شكل المؤتمر ىيئة مكتبو عمى النحو التالي: .18

 كينيا )شرق إفريقيا(   الرئيس:  (1
 كوت ديفوار )غرب إفريقيا( النائب األول لمرئيس:  (2
 زيمبابوي )الجنوب اإلفريقي( النائب الثاني لمرئيس: (3
 الجزائر )شمال إفريقيا( النائب الثالث لمرئيس:  (4
 سط إفريقيا(الكاميرون )و    المقرر:  (5
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 :اعتماد جدول األعمال -خامسا

 اعتمد المؤتمر جدول األعمال التالي: .19

 مراسم االفتتاح (1
 انتخاب ىيئة المكتب (2
 اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل (3
 حمقة نقاش حول موضوع المؤتمر (4
تقرير أنشطة الرئيس المنتيية واليتو لمؤتمر الوزراء اإلفريقيين المسؤولين  (5

 عن التكامل
 تقرير الخبراء بحث (6
 ما يستجد من أعمال (7
 اعتماد التقرير الوزاري (8
 بحث واعتماد مشروع اإلعالن الوزاري (9

 موعد ومكان انعقاد المؤتمر القادم (10
 مراسم االختتام (11

 سير األعمال -سادسا

 ."التكامل والسيادة" حمقة النقاش حول موضوع المؤتمرالعروض و أ( 

ف امبيستا أوبارنيا، وزير الدولة موجز العرض المقدم من معالي السيد ويكمي
 في كينيا 0202لمتخطيط والتنمية الوطنية والرؤية 

معالي السيد ويكميف امبيستا أوبارنيا بأن التكامل ظل جزءا  في عرضو،  ذكر .20
من االستراتيجية اإلنمائية إلفريقيا منذ أوائل فترة ما بعد االستعمار في عقيد 

م من أن التركيز األساسي لمنظمة الوحدة منظمة الوحدة اإلفريقية، عمى الرغ
اإلفريقية كان إنياء االستعمار والتحرر السياسي لمقارة. وشدد عمى أن اختيار 
موضوع  مؤتمر ىذا العام يستند إلى كون الدول األعضاء اإلفريقية قد أعربت 
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بانتظام عن رغبتيا في إيجاد شكل من التكامل يكون أقوى وأعمق وأسرع، عمى 
( المؤسسة لمجماعة 1991المنصوص عميو في معاىدة أبوجا )النحو 

 االقتصادية اإلفريقية.

أشار إلى الوتيرة البطيئة لمتكامل ودعا الدول األعضاء إلى قطع التزامات ال  .21
رجعة فييا وتتعدى الخطاب النظري لمتعجيل بتنفيذ المقررات وغيرىا من 

التكامل وشدد عمى حاجة  الصكوك القانونية. وأشار إلى مسألة تمويل عممية
البمدان إلى تحديد مصادر تمويل غير تقميدية لضمان التمويل المستدام ألنشطة 
وبرامج االتحاد. وفيما يتعمق بمسألة الترشيد، شدد الوزير عمى حاجة 
المجموعات االقتصادية اإلقميمية التي لم تقم بذلك بعد، إلى تنسيق أنشطتيا 

 بتجارب الترتيب الثالثي.وبرامجيا مع االقتداء أيضا 

السمع اإلقميمية العامة كالطاقة، والمياه، والبيئة  إدارة خيرا، ركز عمي أنوأ .22
سنادىا إلي ىيئات فوق  والصحة بحاجة إلي إخراجيا عن نطاق السياسة وا 

وفضال عن ذلك، أشار إلي أن   وطنية عمي الصعيدين اإلقميمي والقاري.
في أن الدول األفريقية األعضاء لن تستطيع  القضية الرئيسية المطروحة تتمثل

تحقيق التكامل التام دون التضحية ببعض جوانب سيادتيا لتحقيق اليدف 
 المشترك.

 جورام بيسوارو دكتورموجز عرض معالي ال

التكامل والسيادة  أن معالي الدكتور جورام بيسوارو الحظأشار، في عرضو،  .23
تقرر البمدان التكامل، ينبغي عمييا مرتبطان وغير متناقضين. والحظ أنو حين 

أن تكون مستعدة لمتنازل عن بعض جوانب سيادتيا وااللتزام بما يترتب عمى 
ذلك من التزامات تعاقدية. وركز عمى أنو في عيد العولمة ىذا، تكون أفريقيا 
بحاجة إلي اتخاذ قرارات جريئة إذا أرادت حقا التكامل بغية المشاركة بمزيد من 

 في الساحة الدولية والنظام المالي والتجاري العالمي.الفعالية 



COMAI/MIN/RPT.(V) 
Page 8 

سمط الضوء عمي ضعف تنفيذ المقررات والبروتوكوالت والصكوك القانونية التي  .24
تعوق عممية التكامل، وحدد عددا من العوامل التي أدت إلي إثارة ىذه 
األوضاع. وفضال عن ذلك، أشار إلي أن االفتقار إلي البنية التحتية، وضعف 

فق المعمومات، ومحدودية الصالت القائمة بين الزراعة والصناعة الالزمة تد
إلضافة القيمة إلي المواد الخام األفريقية، وعدم تناسب تنقل عوامل اإلنتاج، 
والسيما األشخاص والسمع، من شأنو أن يؤدي إلي تدنى مستويات التجارة 

ثي واالقتداء بو من جانب األفريقية البينية. وأخيرا، أشار إلي أن الترتيب الثال
 المجموعات األخرى يمكن أن يساعد في التصدي لبعض ىذه التحديات.

 موجز عرض الدكتور آدامز أولو

فى عرضو، حدد الدكتور أولو التكامل بأنو نقل لألنشطة الوطنية إلي مركز  .25
جديد، تقوم بو دول ذات سيادة باعتباره عمال سياديا. وفي ىذا الخصوص، 

ك سمب سمطات سيادية ولكنو باألحرى موافقة الدول المعنية عمى اليعني ذل
التنازل عن بعض من سمطاتيا. ثم مضى في التركيز عمي أربع ضرورات/ 

المكاسب، التيديدات والقوة ة، الفوائد/العاطف وىي كما يمي:محركات لمتكامل 
 المييمنة.

د لألفريقيين، وحبيم فإنو يستند إلي مبدأ االنتماء الواح، ةبالعاطففيما يتعمق  .26
لبعضيم البعض، وتعاونيم عمي أساس أىداف وغايات متفق عمييا. وفيما 

، فانو يري أن البمدان تدخل في ترتيبات لمتكامل بسبب توقع بالمكاسبيتعمق 
المكاسب االقتصادية وغيرىا من الفوائد. ومع ذلك، إذا شعرت البمدان بعدم 

، فإنو بالتهديداتترتيبات. وفيما يتعمق وجود فوائد ، فإنيا تنسحب من تمك ال
يستند إلي شعور البمدان بأنيا تواجو تيديدا مشتركا تقوم من أجمو بتجميع 

إلي قوة مييمنة واحدة تجبر الدول  القوة المهيمنةستند تجيودىا األمنية.  و 
 األخرى عمي االنضمام إلييا.
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لنسبة لرغبتيا في حاجة الدول األعضاء إلي الوضوح باالدكتور أولو وأبرز  .27
التنازل عن قدر من سيادتيا من أجل بموغ أىداف التكامل. وفي ىذا الصدد، 
ركز عمي أىمية أن تدرج الدول األعضاء أىداف التكامل في دساتيرىا وأن 
تشرك في ىذا الخصوص الشعوب والبرلمانات والسمطة القضائية من أجل 

. وفضال عن ذلك، الحظ مقدم الموافقة عمي ما قد يصبح مقررات ممزمة قانونا
العرض أن اإلرادة السياسية والمصمحة السياسية ليستا مترادفتين وأن األخيرة 

 قابمة لمقياس.

 المناقشات

خالل المناقشات التي أعقبت ذلك، أعرب المؤتمر عن تقديره لجودة العروض  .28
 ةالتكامل معقد عمميةبأن  وبالتالي اعترفالمقدمة وأبدى مالحظات عديدة. 

في ضوء تحديات العولمة. وفضال عن ذلك، فإن ثمة حاجة  ةضروري اولكني
إلي أن يؤخذ في االعتبار خوف الدول الصغيرة من الييمنة واحتمال اضطالع 
الدول الكبيرة بمزيد من المسؤوليات حيال تمك الدول. وأوضح أن االنقسامات 

ىذا الخصوص، واليويات المصطنعة تقوض وتيرة التكامل في أفريقيا. وفي 
أشار المؤتمر إلي أن التيديدات المشتركة، كالجوع والفقر وتغير المناخ، ينبغي 

 أن تكون محفزا لتحقيق تكامل أكثرعمقا وسرعة.

وفيما يتصل بقضية تنفيذ المقررات والصكوك القانونية، أثار المؤتمر مسألة  .29
تمتثل الحاجة المحتممة إلي فرض عقوبات عمى الدول األعضاء التي ال 

لإلجراءات المتفق عمييا مع ترك إمكانية لفرض عقوبات أشد عمي البمدان التي 
تتمادى في عدم االمتثال. وفضال عن ذلك، أكد أن اإلسراع بجيود التكامل 
ينبغي أن يركز عمي دعم أقل البمدان نموا إلجراء إصالحات ىيكمية النتقاليا 

 إلي فئة البمدان ذات الدخل المتوسط.

لمؤتمر أن التكامل والسيادة يكمل بعضيما البعض وأن عممية التكامل الحظ ا .30
ينبغي أن تتم بطريقة تدريجية. وفي ىذا الصدد، ينبغي التركيز عمى أىمية 
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وضع أسس التكامل من خالل تعزيز اقتصاد الدول األعضاء وبناء البنية 
 ل.التحتية الضرورية التي تمعب دورا ميما في التعجيل بعممية التكام

وشدد المؤتمر عمي الحاجة إلي التركيز عمى نحو أكبر عمي ما تحقق حتى  .31
اآلن من انجازات وفرص في مجال التكامل داخل األقاليم. وفي ىذا 
الخصوص، ىناك حاجة إلي تسميط الضوء عمي أفضل الممارسات والخبرات 

نى من في األقاليم المختمفة وتقاسميا بغية التعجيل بتنفيذ برنامج الحد األد
التكامل. وأبرز المؤتمر أىمية معالجة الحواجز المغوية وتعزيز المغات األفريقية 

مشاريع وبرامج وضع  لتشجيع التكامل. وأخيرا، ركز المؤتمر عمى أىمية 
متعددة الجنسيات في مجاالت مثل المياه والطاقة والبيئة والصحة فضال عن 

مثل فيروس نقص المناعة  التركيز عمى مكافحة األوبئة العابرة لمحدود
 ال وحمى ريفت فالي والحمى الصفراء.و البشرية/اإليدز وفيروس إيب

سمط المؤتمر أيضا الضوء عمى أىمية دعم أقل البمدان نموا  في تحسين  .32
اقتصاداتيا في إطار التعجيل بعممية التكامل. وفي ىذا الصدد، طمب المؤتمر 

متحدة لمتجارة والتنمية ولجنة األمم من المفوضية، بالتعاون مع مؤتمر األمم ال
المتحدة االقتصادية إلفريقيا، وضع استراتيجية مستدامة وفعالة لمتنمية والنمو 

 إلخراج البمدان من فئة أقل البمدان نموا.

 :التوصيات

 بعد مناقشة الموضوع، أوصى المؤتمر بما يمي: .33

 :التكامل والسيادة( 1

مفيوم السيادة في ضوء  في دعوة الدول األعضاء إلى إعادة النظر (1
 ؛التي تتطمب التكامل القاريالعولمة  وقائع

ممقررات والصكوك ل ضمان التنفيذ الفعالدعوة الدول األعضاء إلى  (2
 .المعتمدة عمى الصعيدين اإلقميمي والقاري القانونية
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دعوة الدول األعضاء ومفوضية االتحاد اإلفريقي والمجموعات  (3
 ترويج المغات اإلفريقية لتشجيع التكاملاالقتصادية اإلقميمية إلى 

دعوة الدول األعضاء أيضا إلى التعجيل بعممية التكامل من  خالل  (4
ممنظمات اإلقميمية والقارية في المجاالت المحددة لالصالحيات  منح

 موضع التوافق والعمل، في ىذا الصدد، من أجل:
 ؛تشجيع حرية تنقل األفراد والسمع والخدمات ورؤوس األموال .1
لصكوك القانونية المعتمدة في التعجيل بالتصديق عمى ا  .2

 ؛وتنفيذىا بصورة فعالة  إطار عممية التكامل
 تشجيع الشراكات األفريقية البينية. .3

االتحاد اإلفريقي والمجموعات  دعوة الدول األعضاء ومفوضية  (5
في  االقتصادية اإلقميمية إلى وضع برامج ومشاريع متعددة الجنسيات

ل المياه والطاقة والبيئة والصحة فضال عن التركيز عمى مجاالت مث
مكافحة األوبئة العابرة لمحدود مثل فيروس نقص المناعة 

  البشرية/اإليدز وفيروس إيبوال وحمى ريفت فالي والحمى الصفراء
تشجيع مفوضية االتحاد اإلفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية  (6

 سيق السياساتفعال لمواءمة وتن  إطار ععمى وض
  

 ( مساعدة أقل البمدان نموا0

تقرير أنشطة الرئيس المنتهية واليته لمؤتمر الوزراء اإلفريقيين  ب( 
 :المسؤولين عن التكامل

الخارجية والتكامل  بوزارةتيديبي، وزيرة الدولة روت قدمت معالي السيدة  .34
الوزراء اإلفريقي في تشاد تقرير أنشطة الرئيس المنتيية واليتو لمؤتمر 

اإلفريقيين المسؤولين عن التكامل، معالي السيد لوي بول موتاز، وزير 
االقتصاد والتخطيط وتجييز األراضي في الكاميرون. وأشارت في عرضيا إلى 
جميع األنشطة التي أنجزتيا الدول األعضاء ومفوضية االتحاد اإلفريقي 
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عنية وفقا لمتوصيات والمجموعات االقتصادية اإلقميمية فضال عن األطراف الم
 الصادرة عن المؤتمر الرابع لوزراء التكامل اإلفريقيين.

 :الخبراء اجتماع بحث تقريرج( 

 الخبراء وقدم التوصيات التالية:اجتماع بحث المؤتمر تقرير  .35

 :وضع التكامل     

لمصكوك القانونية واألخذ في دعوة الدول األعضاء إلى إعطاء طابع محمي  (1
   في عممياتيا التخطيطية ج والمشاريع اإلقميمية والقارية لمتكامللبراماالعتبار ا

تشجيع الدول األعضاء التي ترغب في ذلك، عمى إدراج التزام بعممية التكامل  (2
 في تشريعاتيا؛

لدول األعضاء عمى التعجيل بإزالة العقبات أمام حرية تنقل األفراد، تشجيع ا  (3
 ارة؛س األموال في القو والسمع، والخدمات ورؤ 

ضرورة أن تخصص مفوضية االتحاد اإلفريقي إحدى قمتي االتحاد اإلفريقي  (4
 السنويتين لمتنمية االقتصادية والتكامل

ضرورة أن تقدم المجموعات االقتصادية اإلقميمية عروضا عن تنفيذ أنشطتيا  (5
 في جميع اجتماعات وزراء االتحاد األفريقي المسؤولين عن التكامل؛

ية االتحاد اإلفريقي تقريرا عن وضع التكامل خالل ضرورة أن تقدم مفوض (6
واألخذ في االعتبار الفرص والفوائد المحتممة  مؤتمرات قمة االتحاد اإلفريقي

 .لمتكامل

تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الرابع لوزراء االتحاد األفريقي المسؤولين 
 عن التكامل

ميا مفوضية االتحاد ينبغي لمدول األعضاء تمبية الطمبات التي تقد (1
األفريقي لمحصول عمي معمومات بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن 

 مؤتمر وزراء االتحاد األفريقي المسؤولين عن التكامل؛
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ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي أن تضع قائمة بالتوصيات التي لم  (2
تنفذىا الدول األعضاء وترسل رسائل تذكيرية إلى لدول األعضاء من 

بعثاتيا الدائمة لدى مفوضية االتحاد األفريقي في أديس أبابا،  خالل
 إثيوبيا؛

ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي أن تضع إطارا أفريقيا لمسياسات بشأن  (3
شراكاتيا يعتمد عمى العمل الجاري حاليا لتقييم الشراكات القائمة وتحدد 

لتعاون إلفريقيا مصالح القارة االستراتيجية  ويعيد تقييم جميع ترتيبات ا
ويحدد التكاليف والمكاسب االستراتيجية والمنافع القصوى اللتزاماتيا في 

 مجال الشراكة.
دعوة الدول األعضاء إلى تعيين نقاط اتصال لمتفاعل بانتظام مع  (4

 مفوضية االتحاد اإلفريقي فيما يتعمق بتنفيذ المقررات بشأن التكامل؛

 :نى من التكاملخطة العمل األولي لبرنامج الحد األد

ينبغي لمفوضية االتحاد اإلفريقي التعجيل بتقديم خطة العمل المنقحة لبرنامج 
الحد األدنى من التكامل إلى أجيزة صنع القرار في االتحاد اإلفريقي ووضع 

 آلية لمتابعة وتقييم  خطة العمل.

 :قميميةالدراسة حول التقييم الكمي لسيناريوهات ترشيد المجموعات االقتصادية اإل

دعوة المجموعات االقتصادية اإلقميمية األخرى إلى االستميام من الترتيب الثالثي بين 
الكوميسا والسادك وكذلك االستفادة من التقدم الذي أحرزتو مجموعة شرق إفريقيا و 

المجموعة االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب 
 كامل النقدي؛إفريقيا في مجال الت

عمما بالدراسة حول التقييم الكمي لسيناريوىات ترشيد أحاط المؤتمر  .36
 المجموعات االقتصادية اإلقميمية.
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 :ما يستجد من أعمال -سابعا

 لم يتم طرح أي مسألة تحت ىذا البند. .37

 :بحث واعتماد التقرير -ثامنا

 اعتمد المؤتمر تقريره بعد إدخال تعديالت عميو. .38

 :روع اإلعالن الوزاريبحث مش -تاسعا

 بحث المؤتمر واعتمد إعالنو .39

 تاريخ وموعد انعقاد الدورة القادمة لممؤتمر -عاشرا

ستتولى مفوضية االتحاد اإلفريقي تحديد تاريخ وموعد انعقاد الدورة القادمة بعد  .40
 التشاور مع الدول األعضاء.

 :مراسم االختتام -حادي عشر

ويزاالمبا، مفوض الشؤون االقتصادية لالتحاد اإلشادة بسعادة الدكتور ماكسويل مك
 اإلفريقي 

وزير التخطيط والتنمية  أوبارنيا،يكميف و  السيد معاليأشاد ، نيابة عن المؤتمر .41
سعادة الدكتور ماكسويل إشادة مدوية بكينيا  في 2010الوطنية ورؤية 

تو اليو ستنتيي الذي و مكويزاالمبا، مفوض االتحاد االفريقي لمشؤون االقتصادية 
من الجدير اإلشادة أن لى في ىذا الخصوص إ . وأشار2012 في أبريلثانية ال
المفوض الذي كان يحضر مؤتمر الوزراء المسؤولين عن التكامل لممرة ب

بو إدارة الشؤون االقتصادية تحت  تضطمعاعمى العمل الرائع الذي  ،األخيرة
 ومن بينيا:التكامل اإلقميمي ذات الصمة بقيادتو وخصوصا المسائل 

تنظيم خمس دورات لمؤتمر الوزراء اإلفريقيين المسؤولين عن التكامل  (1
ضفاء الطابع المؤسسي عميو  ؛ وا 
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البنك المركزي األفريقي والبنك إنشاء ضع خارطة الطريق لعممية و  (2
 األفريقي لالستثمار وصندوق النقد األفريقي؛ 

 تيارحملتكامل وتنفيذ خطة عمل ممن اوضع برنامج الحد األدنى  (3
 األولى؛

 ؛ مستوى القسمدارتو إلى رفع مستوى وحدة اإلحصاءات في إ (4

 تنفيذه؛ لحصاءات واستراتيجية اإلميثاق وضع  (5

إدماج النيباد في ىياكل وعمميات االتحاد األفريقي وتعيين مديرىا  (6
 التنفيذي؛ 

مجموعة الثمانية ومجموعة  فريقيا في إطارإلتعزيز التعاون الدولي  (7
 ؛ العشرين

لمتفكير في القضايا  ين سنوياالقتصاديين األفريقيامؤتمر قد ع (8
 االقتصادية الرئيسية في القارة؛ 

رصة تتيح الفي تالتكامل األفريقي" الإصدار منشورات من قبيل "مجمة  (9
 لمتفكير في مسائل التكامل؛ ريقيين لمباحثين واألكاديميين األف

ئية لأللفية بالتعاون مع منتظم لحالة تنفيذ األىداف اإلنماالستعراض اال (10
 الدول األعضاء والشركاء اآلخرين،

: تقييم التكامل اإلقميمي ومنيا ينفريقياألمع الشركاء  ةمشترك منشورات (11
الحولية اإلحصائية في أفريقيا، التقرير االقتصادي عن أفريقيا؛ 

األىداف اإلنمائية لأللفية في تحقيق تقييم التقدم المحرز في اإلفريقية، 
 قيا. أفري
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عالقة في إقامة الدكتور مكويزاالمبا اضمع بو أشار إلى الدور الكبير الذي  .42
، االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية مفوضيةعمل وثيقة بين 

والمجموعات  فريقيالتحاد األيدل عمى ذلك اجتماع لجنة التنسيق بين اكما 
والبنك اإلفريقي لمتنمية والذي فريقيا والمجنة االقتصادية ألاالقتصادية اإلقميمية 
 2008في تم تنقيحو بروتوكول جديد عمى توقيع الو  ،يعقد مرتين في السنة

كد أالعالقات بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية. و  حول
 اإلنمائيةىداف األتحقيق بعمى التزامو  اواضح دليالتشكل نجازات ن ىذه اإلأ

نا كل النجاح في يخنتمنى أل. لكل ذلك ممتنون حقا فإنناا وليذا في أفريقي
الذي بدأه في وجيتو العمل يكمل أن أيضا  أملنالقارة. و  لخدمةمساعيو المقبمة 

 القادمة.

  ةالختاميالكممة  .43

معالي الدكتور ماكسويل مكويزاالمبا، مفوض االتحاد االفريقي لمشؤون شكر  .44
، جمعالي الدكتور جان بينالتي ألقاىا نيابة عن  في الكممة الختامية االقتصادية

رئيس مفوضية االتحاد االفريقي عن شكره لحكومة كينيا لموافقتيا عمى 
عمى قبول وكذلك الدول األعضاء الدورة الخامسة لوزراء التكامل  استضافة

 المداوالت.  خالل. وأعرب عن ارتياحو لجودة وثراء المناقشات لممشاركة دعوةال

 ستمثلالتوصيات من قبل رؤساء الدول والحكومات  أن إجازةلمؤتمر ا أوضح .45
بالتالي في القارة و  والتنمية التكاملأجندة تنفيذ عمى درب خطوات كبيرة 

تحقيق أىداف االتحاد في مساىمة في تحقيق أىداف معاىدة أبوجا وكذلك 
 .األفريقي

اإلقميمية  الفرصة لدعوة الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اغتنم .46
 التي تبذليا مفوضيةدعم الجيود الجارية  إلىوأصحاب المصمحة اآلخرين 

لتحديد مصادر مبتكرة لمتمويل، مع التأكيد عمى قيود  حاليافريقي االتحاد اإل
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مساىمات الدول األعضاء  إلىد أساسا نستيي ذنظام التمويل الحالي لالتحاد ال
 اإلنمائيين. شركاءالو 

امتنانو لمعالي بالغ وأعرب عن عمى اإلشادة التي لقيو تمر لمؤ شكر اأخيرا، و  .47
وكذلك جميع سامبيمي  الدائم الدكتور إدواردوأمينو  أوبرنيا ، ايكميفوزير الدولة

 لجيودعمى افي كينيا  2010موظفي وزارة التخطيط والتنمية الوطنية ورؤية 
 .المؤتمر التي تم بذليا إلنجاح

لصريح عمى الجو اعن امتنانو لجميع الوفود  توكممفي أعرب رئيس المؤتمر  .48
لقى أبعد ذلك، و إلى نجاح المؤتمر. ى والودي الذي اتسمت بو المداوالت وأد

رئيس وزراء و  رايال أودينغا، عضو البرلمانفخامة السيد كممة نيابة عن 
رئيس الوزراء عن . أعرب حضور المؤتمر اعتذر عنجميورية كينيا الذي 

 يشكل أساساالذي و  والت واالستنتاج الذي توصل إليو المؤتمرتقديره لجودة المدا
لى إدعا الوفود و فريقيا. إفي والسياسي لمتفكير في عممية التكامل االقتصادي 

 حزم لتحقيق حمم أفريقيا موحدة ومتكاممة. كل مواصمة جيودىا ب

المناقشات المطولة التي جرت حول موضوع المؤتمر اد بأشفي ىذا الصدد، و  .49
وأعرب عن  ةسيادالبعض المخاوف المتعمقة بالتكامل و تبديد إلى  تأدي والت

سيادتيا مع من اآلن الحاجة لتقاسم جوانب تدرك أن الدول األعضاء بأممو 
 .تحقيق األىداف المشتركةوطنية لفوق ىيئات 

أفريقيا معزولة عن التغيرات الحاصمة في  أنو ال ينبغي أن تظلأكد كذلك  .50
لديون السيادية اوأزمة األخيرة  العالمية المالية واالقتصادية  العالم وأن األزمة

بمثابة حافز لمدول األعضاء في  ان تكونأفي منطقة اليورو يجب الحالية 
من المحتممة واالستفادة من الفرص كامميا االتحاد األفريقي لتعزيز وتعميق ت

أن أوضح ة. و مميار نسمالبمغ وسكان القارة الموسعة  حيث الميارات واألسواق
 حوالي مميار نسمة يوفر فرصة جيدة لمحصول عمى أسواقالبالغ فريقيا إسكان 

لمسمع والخدمات وتنمية وتبادل الميارات التي سيتم استغالليا  أكثر اتساعا
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ة وأنو ال يمكن تحقيق ذلك ما لم المستدام ةاالقتصاديوالتنمية لتحقيق النمو 
 سا.يصبح التكامل في القارة واقعا مممو 

لمتابعة وتقييم برنامج إنشاء آلية عمى الحاجة إلى أكد قبل اختتام المؤتمر،  .51
الدول األعضاء  اتسريع عممية التكامل ودع بيدف الحد األدنى من التكامل

وتقديم  الجيود لى بذلإألفريقي وأصحاب المصمحة اآلخرين ومفوضية االتحاد ا
الدورة فضال عن توصيات  املالحد األدنى من التكالتضحيات الالزمة لتنفيذ 

 الخامسة لمؤتمر وزراء التكامل.

 كممة شكرثاني عشر: 

 ،والتكامل األفريقي لميجروزير الماليين في ا الدكتور بادارا عمي ماكمو، ألقى .52
الرئيس فخامة عن امتنانو وتقديره لأعرب فييا كممة شكر  ،نيابة عن المؤتمر

عمى ما لقيتو جميع الوفود من  فالمضيا عب كينياشمواي كيباكي وحكومتو و 
 عمى جميعفي كينيا وكذلك  اوصوليوكرم الضيافة منذ ستقبال حفاوة اال

 نجاح المؤتمر. في التسييالت التي ساىمت إلى حد كبير 

استعداد وعزم جميع البمدان عمى بذل قصارى ماكالو عن  وزيرالأخيرا، أعرب و  .53
 نا. الفعال في قارت التكامل تحقيق جيدىا من أجل

- 
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لتكامل، المجتمعين في المؤتمر الخامس في نيروبي، المسؤولين عن ا ، الوزراء األفريقييننحن

 ،2011سبتمبر  9و 8كينيا، يومي 

بالتزامات رؤساء الدول والحكومات في مجال تنمية قارتنا وتكاممها، عمى النحو  نذكِّرإذ 
والمعاهدة المؤسسة لمجماعة  )2000(المنصوص عميه في القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي 

عالن سرت الصادر في 1991االقتصادية األفريقية لعام  عالن أكرا 1999سبتمبر  9، وا  ، وا 
 ،2002يو الصادر في يول

ذ نأخذ في االعتبار  ASSEMBLY/AU/Dec. 112 (VII)المقررين رقمي  وا 
الصادرين عن الدورة العادية السابعة لمؤتمر االتحاد  ASSEMBLY/AU/Dec.113 (VII)و

ضفاء  األفريقي بشأن تحديد وقف اختياري لالعتراف بالمجموعات االقتصادية اإلقميمية وا 
 الصبغة المؤسسية عمى مؤتمرنا،

ذ نأخذ في االعتبار أيضا مجموعة شرق إفريقيا  رؤساء دول المشتركة بين قمةالمقرر  وا 
بشأن إطالق مفاوضات منقطة التجارة الحرة الثالثية  2011في يونيو  والكوميسا والسادك

 .ات الثالثمجموعالإنشاء منطقة تجارة حرة تضم  اإلسراع في والتصميم عمى

عن المؤتمر الرابع لموزراء األفريقيين المسؤولين عن التكامل في بالتوصيات الصادرة  إذ نذّكرو
 ،2009مايو 
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تبادل معمق لوجهات النظر حول وضع التكامل في قارتنا وحالة تنفيذ توصيات المؤتمر  وبعد
الرابع لموزراء اإلفريقيين المسؤولين عن التكامل فضال عن بحث خطة تنفيذ برنامج الحد األدني 

 دراسة حول التقييم الكمي لسيناريوهات ترشيد المجموعات االقتصادية اإلقميمية،من التكامل وال

ذ نقر  بأهمية نقل صالحيات إلى المنظمات اإلقميمية والقارية؛ وا 

 بالتوصيات المتضمنة في تقرير اجتماع الخبراء، وبعد أن أخذنا عمما

 تداولنا حول موضوع "التكامل والسيادة"،وبعد أن 

ذ نثني  جو الصراحة والود الذى اتسمت به أعمالنا،عمى  وا 

 :التكامل والسيادة

قل الصالحيات إلى لتعجيل بعممية التكامل من خالل نالدول األعضاء إلى ا دعون .1
والعمل، في هذا موضع التوافق محددة  تكون اإلقميمية والقارية في مجاالت ؤسسات الم

 الصدد، عمى:

 تيسير حرية تنقل األفراد والممتمكات والخدمات ورؤوس األموال؛ (أ 
 لصكوك القانونية المعتمدة في إطار عممية التكاملالتعجيل بالتصديق عمى ا (ب 

 وتنفيذها بصورة فعالة
 الشراكات األفريقية البينية  تشجيع (ج 
ومفوضية االتحاد اإلفريقي والمجموعات االقتصادية الدول األعضاء  أيضا ندعو .2

قميمية إلى وضع برامج ومشاريع متعددة الجنسيات في مجاالت مثل الميا  والطاقة اإل
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والصحة فضال عن التركيز عمى مكافحة األوبئة العابرة لمحدود مثل فيروس نقص 
 المناعة البشرية/اإليدز وفيروس إيبوال وحمى ريفت فالي والحمى الصفراء 

 :وضع التكامل

األخذ في لصكوك القانونية في قوانينها المحمية و إدراج ا الدول األعضاء عمى حثن .1
 في عممياتها التخطيطية؛ القاري واإلقميمي االعتبار برامج ومشاريع التكامل

 الدول األعضاء عمى أن تدرج في تشريعاتها التزاما بعممية التكامل  شجعن .2

 إلى مفوضية االتحاد اإلفريقي القيام بما يمي: طمبن .3

 ويتين لمسائل التنمية والتكاملتخصيص إحدى قمتيها السن (أ 
 تقديم تقرير عن حالة التكامل خالل مؤتمرات االتحاد (ب 
المجموعات االقتصادية اإلقميمية إلى تقديم عروض بشأن تنفيذ أنشطتها دعوة  (ج 

 في جميع اجتماعات الوزراء األفريقيين المسؤولين عن التكامل. 
 :عن التكاملتنفيذ توصيات مؤتمر الوزراء األفريقيين المسؤولين 

الدول األعضاء إلى تعيين مراكز تنسيق لمتفاعل بانتظام مع المفوضية في مجال تنفيذ  دعون
 المقررات الخاصة بالتكامل.

 :خطة عمل تنفيذ برنامج الحد األدني من التكامل

مفوضية االتحاد اإلفريقي اإلسراع في تقديم خطة العمل المنقحة لبرنامج الحد األدنى  طمب إلىن
 التكامل إلى مؤتمر االتحاد العتمادها واستحداث آلية لمتابعة وتقييم الخطة. من
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 :دراسة حول التقييم الكمي لسيناريوهات ترشيد المجموعات االقتصادية اإلقميمية

األجهزة المختصة لالتحاد اإلفريقي إلى أن تحيط عمما بالدراسة حول التقييم  دعون .1
 ية اإلقميميةاالقتصاد الكمي لسيناريوهات ترشيد المجموعات

من المجموعات االقتصادية اإلقميمية األخرى االستمهام من االتفاق الثالثي بين نطمب  .2
مجموعة شرق إفريقيا والكوميسا والسادك واالستفادة من التقدم الذي أحرزته المجوعة 

جال االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في م
 التكامل النقدي.

 مساعدة أقل البمدان نموا

، وضع مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنميةمن مفوضية االتحاد اإلفريقي، بالتعاون مع  نطمب
 مستدامة وفعالة لمنمو والتنمية استراتيجية

 كممة الشكر

وشعب  عن خالص امتنانا لفخامة السيد مواي كيباكي، رئيس جمهورية كينيا وحكومتهنعرب 
وكذلك التسهيالت كينيا عمى قبوله استضافة المؤتمر وعمى ما لقيته الوفود من كرم الضيافة 

 المقدمة لممؤتمر والتي ساهم إلى حد بعيد في نجاحه.

 . 3122سبتمبر  9حرر في نيروبي، كينيا، في 
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