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 نتائج خموة بحر دار الوزارية لممجمس التنفيذي

 3602حول أجندة 
 3602يناير  32-30

 لممجمس التنفيذي،رابعة والعشرين بصيغتها المعتمدة من قبل الدورة العادية ال
  (Rev1)أديس أبابا، 3602يناير  32-32

 
 :مقدمة –ألف 
خموة بحر دار الوزارية لممجمس التنفيذي، التي استضافتيا جميورية إثيوبيا  أجرت -1ألف 

الجاري إعدادىا، وساىمت  2063حول إطار أجندة مداوالت االتحادية الديمقراطية وترأستيا، 
ي يريدونو ألنفسيم. وقد ذال لألفريقيين حول الماضي والحاضر والمستقبل الجماعيفي التفكير 

لتأسيس  )اليوبيل الذىبي( انعقدت الخموة خالل المرحمة األخيرة لالحتفاالت بالذكرى الخمسين
والنيضة  الشاممة الوحدة األفريقية" موضوع تحت يقية/االتحاد األفريقي،منظمة الوحدة األفر 

 األفريقية".
 

أفريقيا فرص كبيرة، مع حركات  أمام فيو احتتفي وقت  ةيجري إعداد األجندة القاري -2ألف 
في الوقت ذاتو، تظل أفريقيا تواجو و إيجابية عمى الجبيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية. 

 تحديات تتمثل في التغمب عمى إرث االستعمار واالستغالل والتخمف والتيميش.
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ىمم  حفزبغية دمة، إلى إعداد أجندة لمسنوات الخمسين القا 2063تسعى أجندة  -3ألف 
يسودىا  األفريقيين والميجر وتوحيدىم في العمل حول الرؤية المشتركة المتمثمة في قارة أفريقية

 اق بيا في العالم. وباعتبارى، يقودىا مواطنوىا وتتبوأ المكانة التي تميالسالم والتكامل واإلزدىار
لخطط القارية واإلقميمية والوطنية الداخمي والتنسيق لألطر وا التماسكوفر ت ىفي شامال، اإطار 

التي اعتمدتيا منظمة الوحدة األفريقية واالتحاد األفريقي، وكذلك الدول األعضاء والمجموعات 
 االقتصادية اإلقميمية.

 
، مشاورات واسعة النطاق 2063شقتين في إعداد أجندة أشارت الخموة إلى النيج ذي ال -4ألف 

يدعميا تحميل فني دقيق، بما في ذلك دراسات  ،والميجر مع جميع تشكيالت المجتمع المدني
سيناريوىات لم، وتحميل جميع الخطط اإلنمائية الوطنيةمراجعة ل، و ونقاط مرجعية يةأساس

الفريق المشترك بين مفوضية االتحاد األفريقي والبنك األفريقي لمتنمية خالل تجاىات من الوا
والنيباد، كما ىو مبين في التقرير المرحمي عن أجندة  ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا

2063 . 
 

 :الرؤية –باء 
المبادئ وافقت خموة بحر دار عمى التوافق القاري حول الرؤية األفريقية وسجمت  -1اء ب

لرئيسة  2063أجندة "، و2063الواردة في الوثيقة اإلطارية ألجندة ئيسية الجديدة الر والتطمعات 
" وغيرىا من العروض والمساىمات إلكتروني من المستقبل بريداألفريقي:  مفوضية االتحاد

 الخموة. أثناءالمقدمة خالل المشاورات و 
 

قابل تنعم بالسالم واإلزدىار وافقت الخموة أيضا عمى أن ُحممنا بقارة أفريقية متكاممة،  – 2باء 
آلن. وينبغي أيضا أن نتحد لمتحقيق شريطة أن نبني ىذا المستقبل عمى أساس إجراءات تُّتخذ ا

أعضاء ومجموعات اقتصادية إقميمية، واالتحاد األفريقي وجميع أجيزتو، معا كدول في العمل 
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حدرة من نوجميع التشكيالت القارية وأصحاب المصمحة، والمواطنين األفريقيين والشعوب الم
 .2063ندة التي نحددىا في أجبموغ المعالم أصول أفريقية، من أجل تحقيق األىداف و 

 
النسبية لمقارة، مثل سخير المزايا ، تسعى إلى تداخميةتحول خطة  2063تمثل أجندة  – 3باء 

عادة تحديد مكانتيا في العالم، و مواردىا الطبيعية و تاريخيا وثقافتيا، و شعوبيا  من موقعيا، وا 
رأس  تنميةو لقضاء عمى الفقر؛ اومرتكزين عمى الشعوب و أجل تحقيق نمو وتنمية منصفين 

تمكين و سمع عامة؛ التحتية و البنية الجتماعية، االالقيم تعزيز و  بناءو البشري األفريقي، المال 
 دول إنمائية فعالة وقوية ومؤسسات تشاركيةوتطوير ؛ يندائم سمم وأمنعزيز تو  المرأة والشباب؛

 نشدهحول الذي تف أكثر دقة لنوع التالمساءلة. غير أن ثمة حاجة إلى تعريوحكم قائم عمى 
 يضعنا في ىذا المسار ويفضي إلى المنظومة اإلنمائية لبموغ أىدافنا.والذي  أفريقيا

 
مشاركة الشعوب والقيادة األفريقية و وتعزيزىما؛  ةالتعجيل بالتكامل والوحدة األفريقييعتبر  -4باء 

مسبقة  اً وطالتحول الييكمي لالقتصادات والمجتمعات األفريقية شر و وتضامنيا وتصميميا، 
 منجاح.ل
 

تمكيني ضروري  رنصعشددت الخموة عمى أىمية تمويل أفريقيا لمؤسساتيا وبرامجيا، ك -5باء 
 .2063لتنفيذ أجندة 

 تقرير المصير، نحو عمى مدى قرون ةاألفريقيلمدفعة امتدادا  2063تشكل أجندة  -6باء 
 فريقية.في تحقيق النيضة األ حوريالتقدم والحرية؛ وىي عنصر موتحقيق 

 
 :مكانة أفريقيا في العالم –جيم 
مستمرة واتجاىات عالمية  أوضاعل أفريقيا يجري في سياق الخموة أن تحوّ  الحظت – 1جيم 
والجغرافية السياسية واألمنية  الجارية لممشاىد االقتصاديةخطيط تالتطور، بما فييا إعادة في ال



4 

 

التكنولوجيا واإلنتاج والتجارة والمعارف وأسواق  التغيرات والتطورات فيو واالجتماعية العالمية؛ 
 وماغرافية العالمية وتنامي الطبقات الوسطى عمو الفرص التي توفرىا االتجاىات الديمو العمل؛ 

 في البمدان واألقاليم الصاعدة والنامية.
 

% من 30 نسبة ايعدد سكان أفريقسوف يبمغ  2063أنو بحمول تشير التوقعات إلى  – 2جيم 
من الناتج المحمي  تناصحأن ب%. ومع ذلك، تفيد التوقعات 50آسيا  ستبمغالعالم، بينما  سكان

الناتج إلى تغيير اتجاه لنا أجندة تحوّ  أن تؤدي. وينبغي فقط %10كون تسالعالمي اإلجمالي 
بالزراعة واألمن وربطو ، مع جعل التصنيع قوة الدفع الرئيسية المذكور المحمي اإلجمالي

 ائي.الغذ
 

مكانية حدوث صدمات ل مدركونأننا أيضا  – 3جيم  حالة عدم التيقن في البيئة العالمية وا 
المرونة لمتخفيف من ىذه اآلثار  تعزيزوتطورات قد تؤثر عمى مسار أفريقيا، وأننا نحتاج إلى 

 من ىذه التغيرات؛ االستفادهو 
 

تميز بيا يالتي ر ز الجو كات المد ل أفريقيا مع بقية العالم تحدده حر تعامُ ال يزال  – 4جيم 
)القسرية أو غير القسرية(،  سكانياىجرة و األولوية؛  ياالطبيعية ومنتجات ىاموارد عمى طمبال
وفي الُمثل العميا اإلنسانية المتطورة  ة يوالجغرافيا السياس العالمية مساىماتيا في الثقافةأيضا و 
 .الشاممة س في حركة الوحدة األفريقيةنعكتمتقدم والتسامح والحرية والعدالة، حسبما ل
 

تقديم قصتيا إلى العالم لضمان أنيا تعكس ن أفريقيا بحاجة إلى أن تتحمل مسؤولية إ: 5جيم
 الحقائق والتطمعات واألولويات القارية ومكانة أفريقيا في العالم.
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ت الخارجية الخموة مجددًا الوحدة األفريقية والتضامن األفريقي في وجو التدخال أكدت: 6جيم
تقسيم محاوالت التي تسعى إلى المؤسسات المتعددة الجنسيات، وال من قبل المستمرة بما في ذلك

 عمى بعض البمدان. المفروضة غير القانونيةوالعقوبات القارة والضغوط التي ال مبرر ليا 

الشراكات حول  ةالمشتركوجيات نظرنا  تعزيزمن خالل أفريقيا في العالم، تحديد مكانة : 7جيم
لممسائل ذات األىمية العالمية، وضمان المشاركة  ياتونظر والتي تعكس وحدة القارة وأولوياتيا 

 تمك  المشتركةوجيات النظر في رئاسة جميع مؤتمرات القمة والمنتديات حول أفريقيا. ومن شأن 
حداث التوازن في نوع الشراكات التي تدخل فعمى المساومةة در الق زيد منتأن  ييا أفريقيا ، وا 

 وتعزيز المصالح المشتركة ألفريقيا وأجندتيا.

 :دال: المخاطر والتهديدات

القارة، بما في ذلك التيافت  التيديدات القديمة والجديدة التي تواجوبالتحميل الخموة  تناولت 1دال
المفرط والتدخل الخارجي  العالمية المتغيرةلطمبات والعوامل الديموغرافية عمى مواردىا في وجو ا

؛ والعبء غير المتناسب ألثر تغير المناخ؛ والمستوى اليائل من التدفقات غير في شؤون القارة
 .خارج القارةإلى األفريقية  األموال ؤوسلمموارد ور المشروعة 

النمو السكاني السريع وبطالة الشباب والنزاعات فرضيا التيديدات الداخمية الكامنة التي ي 2دال
ضعف المؤسسات تيديدات الذاتية مثل عدم المساواة وال زايد فيتالخمية و واالضطرابات الدا
 الوطنية ة لمحدودبر اعالاإلرىاب والجريمة و ؛ وضعف إدارة التنوعاإلقصاء و وىشاشة الدولة 

 والمحسوبية والفساد وعدم المساءلة.

فرص من  ت الخموة بأن ىذه التيديدات والتحديات يمكن معالجتيا وتحويميا إلىسمم: 3دال 
جراءات عامة فعالة. إستراتيجياتخالل   جماعية وسياسات وا 
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 :النجاح شروطهاء: العناصر التمكينية و 

 عوامل تمكينية رئيسية، ومنيا ما يمي: موالحظت الخموة أن سعي أفريقيا نحو التحول سوف تسي

 إيجاد ن خاللكشرط ضروري لمتنمية والنمو واألمن البشري، م بناء وتعزيز السمم واألمن: 1ىاء
المصالحة والتسامح، تعبئة الموارد المحمية لحفظ  ،تعزيز التعايشو حمول واستجابات أفريقية، 

التكاليف  إلى الخموةوأشارت السالم وبناء السالم األفريقي واإلدارة الشاممة لمتنوع والموارد. 
من المصنعين من  ، وتحديداً مصروفات التسميحالمالية والبشرية لمنزاعات، والسيما تكاليف 

 في الماضي والحاضر خارج القارة. واتفقت الخموة عمى ضرورة أن نتعمم من قصص النجاح
التسوية السممية لقضية شبو جزيرة باكاسي بين نيجيريا خالفات مثل مللمتسوية السممية 

والكاميرون التي تمت تسويتيا بعد عممية استغرقت عشرين عامًا من خالل تحكيم دولي متفق 
 الجانبين. ييا عمى نحو متبادل يبنعم

اإلدارة الفعالة واالستفادة من الموارد األفريقية لتحقيق التحول والنمو الشامل والتنمية : 2ىاء 
 الصناعية الشاممة.

لالقتصادات والمجتمعات األفريقية من خالل المعدالت العالية  التحول الييكمي: 3ىاء 
وتنمية رأس المال البشري والزراعة واألمن  التصنيعوع و والمستدامة لمنمو االقتصادي والتن

الغذائي وتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات األساسية والمنافع العامة  وتعزيز التجارة 
والمؤسسات المتسمة بالفعالية والمساءلة والتكامل  ةكمو األفريقية البينية واالستثمار والح

 االقتصادي والسياسي األسرع.
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مع تركيز  العائد الديمغرافي تحقيقاالستثمار في تنمية رأس المال البشري، من أجل  4ىاء 
 ألبحاثخاص عمى تمكين المرأة والشباب واالستثمارات في الميارات والعمم والتكنولوجيا وا

 واإلبداع.

مساءلة، مصحوبة بتعبئة ومشاركة السياسي و االلتزام الالقيادة الفعالة والمميمة مع  5ىاء 
 الفئات األفريقية.مختمف مواطنين األفريقيين و ال

قوانين وقواعد  أساس عمى المؤسسات والحكم المتسم بالفعالية والمساءلة والتشاركية 6ىاء 
شفافة، وسياسات وخدمات عامة فعالة، وتعزيز دور الدولة في التنمية، وتعزيز شرعية 

حول تطور الدول اإلنمائية المؤسسات وبناء الثقة العامة. ويجب أن نضع مبادئ عامة 
 األفريقية.

الوطنية  تعبئة الموارد و بالتنمية األفريقية،  لمتعجيل التعبئة المحمية لمتمويل والموارد 7ىاء 
 وتمويل المؤسسات األفريقية والحكم الديمقراطي وبناء السالم.واإلقميمية والقارية 

 ول القارية.في محور أجندة التح التعجيل بالتكامل اإلقميمي  8ىاء 

وتحديد وبناء الثقة في القارة،  ير النموذج من خالل تعزيز القيم والمواقف األفريقيةيتغ  9ىاء 
تنفيذ خططنا، وتغيير سرعة قيامنا باألعمال، مع إحراز تقدم في التكامل اإلقميمي  دفع كيفية

 كمؤشر رئيسي لتغير النموذج ىذا.

والثقة في إمكانيات تقديم القصة األفريقية وتعزيز السمات األفريقية تحمل مسؤولية  10ىاء 
 التطورات األفريقية.بوقدرات أفريقيا، واالتصال إلحاطة المواطنين والعالم 
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 :بالفعل واو: تحقيق التنفيذ

الحظت الخموة أن أفريقيا يجب أن تبذل جيودًا كبيرة لتعزيز التنفيذ بالتركيز، من بين جممة 
 رى، عمى ما يمي:أمور أخ

األدوار والمسؤوليات بين  وضيحتعزيز آليات التنسيق القارية واإلقميمية، والسيما ضمان ت 1واو
مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية من جية، ومفوضية االتحاد 

تطوير البنية برنامج  مثلفي تنفيذ األطر الرئيسية  ،األفريقي والدول األعضاء من جية أخرى
 النيباد. و التحتية 

الدعائم زيادة التركيز عمى العمل حول دور المجموعات االقتصادية اإلقميمية باعتبارىا  2واو 
 .2063األساسية لتحقيق التكامل وتنفيذ أجندة 

العمل سويا، والتكمم بصوت واحد، وتعبئة و تعزيز المزيد من الوحدة في القارة  -3واو 
 التمويل والموارد.القوية وتوفير  ء المؤسساتالمواطنين، وبنا

المعالم البارزة والنقاط المرجعية واألىداف الواضحة والقابمة لمقياس )في فترة تحديد  -4او و 
دراج األطر القارية في العمميات الوطنية،  10إلى  5 منزمنية  مع االستناد إلى سنوات( وا 

ييم فيما يتعمق بتنفيذ خططنا عمى المستويات والتقتقديم التقارير مقاييس صارمة لمرصد، و 
 الوطنية واالقميمية والقطاعية والقارية واألثر الذي تحدثو.

المتبادل وبناء قاعدة المعارف األفريقية  تعممتشجيع آليات مراجعة النظراء وعمميات ال -5او و 
 .خططنالوجمع البيانات واإلحصائيات بغرض دعم التخطيط والرصد 
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 :3602درات االستراتيجية الرئيسية لعام المبا -زاي

إطارا استراتيجيا واسعا لمعمل الجماعي لإلسراع بالتنمية االجتماعية  2063تعد أجندة 
 تبرواالقتصادية والسياسية ألفريقيا. وقد حددت الخموة عددا من المبادرات االستراتيجية التي تع

 :ةإضافي  دفع قوة نح ىذه العمميةمالمدى القصير ل عمىبالغة األىمية 

تعزيز المبادرات واالستراتيجيات األفريقية حول اإلسراع بتنمية رأس المال البشري  -1اي ز 
: ينبغي ألفريقيا أن تقود التطور الصناعي الجديد من خالل بناء والتكنولوجيا واالبتكار موالعم

االسيام في  ىذا من شأنقوة عاممة ماىرة واالعتماد عمى الثورة الرقمية والمعرفة العالمية. و 
التنوع السريع لمصادر النمو، واستدامة األداء االقتصادي الحالي وانتشال قطاعات واسعة من 

لثورة الميارات األفريقية، بما في  مناسب مفيوم تحديدقوية. ويجب  متوسطةالفقر وبناء طبقة 
وبناء أشكال التكامل القاري  ذلك دور الجامعة األفريقية، وبناء جامعاتنا بوصفيا مراكز لمتفوق، 

 في مجاالت التعميم والتعمم من أفضل التجارب في أفريقيا والعالم بأسره.

 والتنمية  عيصنتالموارد األفريقية والدفع نحو ال إدارةاتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز  -2اي ز 
 تحديدديد في : وضع استراتيجية لمسمع يكون من شأنيا أن تتيح ألفريقيا التحكم من جالزراعية
أمثمة مثل سوق السمع  تعزيزلسمع األساسية التي تعتبر أفريقيا المنتج الرئيسي ليا، و اأسعار 

عالوة عمى ذلك، ينبغي ألفريقيا كذلك أن تدفع في اتجاه عامل تعديل السمع بغرض و اإلثيوبي. 
 العممة. أسعار األخذ في االعتبار لتقمبات

زيادة اإلنتاجية الزراعية أجل ن مينبغي تضافر الجيود  وفي عام الزراعة واألمن الغذائي،
المياه، وتعزيز  لمواردالفعالة  واإلدارةتغير المناخ،  ةجياو موتعزيز القدرة في والتصنيع الزراعي، 

 األفريقية مثل الجدار األخضر األفريقي لمكافحة التصحر.لمبادرات ا
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التدابير التي تتطمب موارد يل بتحديد وتنفيذ التعج: التعجيل بمبادرات التكامل االقميمي -3اي ز 
البيروقراطية التي تعيق التجارة لقيود ، مثل ازالة امموسمالية محدودة ولكن يكون ليا أثر م

نواع األفريقية البينية )مثل عبور الحدود، وحركة األشخاص والسمع، ونقاط التفتيش وغيرىا من ا
ومواءمة األطر القانونية والتنظيمية التي تساعد التجارة  األخرى الرامية إلى إدرار الريع(؛السموك 

اتخاذ تدابير االسراع بتعزيز التكامل القاري القائم عمى التضامن والحاجة و األفريقية البينية. 
 تعينالمشتركة لمجميع. وي زايالقيام بمدان قيادية أو تجمعات تعمل كمحركات وأقطاب لمنمو والم

معايير مدروسة لتجاوز نقاط مرجعية لمتكامل االقميمي واستراتيجية و عمينا وضع معالم بارزة 
 المواءمة نحو البناء الفعال ألقطاب النمو.

: وىذا مفيوم قيد التطور، ويمكننا السيادة المشتركة والتكامل والمواقف األفريقية الموحدة -4اي ز 
لمعالجة المصالح المشتركة، تعزيز المزيد من الوحدة بالعمل من خالل مفيوم السيادة المشتركة 

أفريقيا  تشرذم، وعدم التالرئيسية التي تستفيد منيا أفريقيا من خالل مفاوضات التكت والمجاالت
( تغير المناخ، واالقتصاد األخضر واألمن 2( التجارة، )1في التفاوض بشأن الشراكات مثل: )

وأجندة التنمية ( 4، )صاد األزرقواالقت ( مصائد األسماك والموارد البحرية3الغذائي الجماعي )
قيادة وتنسيق مثل لتمكين مفوضية االتحاد األفريقي ينبغي . و 2015المستدامة العالمية لما بعد 

 وخير مثال من العالم النامي ىو السوق المشتركة لبمدان الجنوب. ىذه المفاوضات.

ن واستراتيجية مستدامة والحفاظ عمى السمم واألملمنزاعات الجيود المعززة لوضع حد  -5اي ز 
صالح مجمس األمن التابع لألمم المتحدة. والحمول  2020السالح بحمول عام  إلسكات وا 

األفريقية واإلدارة الشاممة لمتنوع والموارد. وتشجيع الحمول األفريقية والتسامح والعفو والمصالحة 
دارة التنوع والموارد.  لتضميناو  والتفعيل التام لممنظومة االجتماعي واالقتصادي والسياسي وا 
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ميثاق أفريقي  عتماداألفريقية لمسمم واألمن، بما في ذلك القوة األفريقية الجاىزة مع النظر في إ
 لألمن بقواعد راسخة.

استدامة األجيزة القارية الرئيسية مثل مفوضية االتحاد و تعزيز االستقالل المالي  -6اي ز 
كل من األنشطة التشغيمية والبرنامجية، لتمويل الذاتي األفريقي من خالل اعتماد استراتيجيات لم

لمسائل االنتخابات والسمم واألمن. وربما تقدم النماذج االقميمية )مثل بالنسبة بما في ذلك 
وجيات كفالة أن تؤخذ و المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا( خيارات بديمة يمكن بحثيا. 

 2014الجتماع المقبل لوزراء المالية والتجارة في مارس ىذه الخموة في االعتبار من قبل انظر 
في أبوجا )والذي سوف يبحث التقريرين رفيعي المستوى عن المصادر البديمة لمتمويل وعن 

باإلضافة إلى و  تدفقات رؤوس األموال غير المشروعة، بما في ذلك ىروب رؤوس األموال(.
التدابير بحث مقترح الخموة  مجموعةي أن تشمل قمة مايو، ينبغبالفعل المقترحات التي اعتمدتيا 

  تمويل مؤسسات وبرامج االتحاد األفريقي.ل% عمى الميزانيات الوطنية  0.5فرض نسبة ب
 

، بما في ذلك البنية التحتية والتنمية الزراعية التكامل الصعبة لمسائلالدفع مجددا  -7اي ز 
 يمية والقارية، بما في ذلك الخطوط الزمنية.والتصنيع، والتحول نحو مناطق التجارة الحرة االقم

: بما في ذلك مفوضية االتحاد األفريقي والبرلمان مؤسسات التكامل الرئيسيةتعزيز  -8اي ز 
األفريقي )القوانين النموذجية(، والمجموعات االقتصادية االقميمية والمؤسسات المالية، ومحكمة 

 ...لخا ،ولجنة حقوق اإلنسان والشعوب

إنشاء منبر اقتصادي سنوي لممشاركة المنتظمة بين القيادة السياسية وقادة األعمال  -9اي ز 
وينبغي كذلك إحياء والمجتمع المدني والقطاع الخاص في القارة. فكرية التجارية واألوساط ال

 الرئيسية بما في ذلك حركات المرأة والشباب. الشاممة وتعزيز حركات الوحدة األفريقية
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، لبناء حركة لمشعوب في الميجر مع المواطنين والمغتربين األفريقيين لالتواص -10زاي 
األفريقية من أجل التحول وتنفيذ منظومة الحكم الرشيد في أفريقيا وتوصيات اآللية األفريقية 

 . لممراجعة المتبادلة بين األقران من أجل تعميق الديمقراطية وتحسين نوعية الحكم

، من خالل تعزيز وجيات نظرنا تمر لمكانة أفريقيا في العالمإعادة التحديد المس -11زاي 
المشتركة بشأن الشراكات )بما في ذلك مؤتمرات واجتماعات الشراكات القادمة، والمفاوضات 

بشأن المسائل  ىاوالمحافل متعددة األطراف(، التي تعكس وحدة القارة وأولوياتيا ووجيات نظر 
 . ذات األىمية العالمية

 :ات المتابعة ومسؤوليات المؤسسات المختمفة. إجراءحاء

 ات الالزمةالخموة، وتوفير التوجيي نتائج: لجنة وزراء لمتابعة تنفيذ التنفيذي المجمس. 0اء ح
أجندة  حولاتفقت الُخموة عمى أن تتألف لجنة الوزراء وقد . 2063بشأن وضع وتنفيذ أجندة 

رؤساء المجموعات  اسنغال، وينضم إلييوال، وغانا، ورواندا، والجمن الجزائر، وأن 2063
، بالتعاون ممجمسل الجديد رئيسالتيية واليتو و االقتصادية اإلقميمية )ورئيس المجمس التنفيذي المن

المدير التنفيذي لوكالة النيباد، و مع المجنة الحالية المشكمة من رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي، 
سوف و التنفيذي لمجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا.  رئيس البنك األفريقي لمتنمية واألمينو 

التوازن تحقيق و متناوب الفرصة لإلتاحة  مراجعتياتم تعامين، وسوف  مدةتعمل المجنة ل
 .اإلقميمي

اتفقت الخموة عمى إضفاء الطابع المؤسسي عمى خموة وزراء الخارجية قبل انعقاد القمة، : 2اء ح
وضع استراتيجيات مشتركة ورصد أولويات  من متمكينلة، حول موضوع أو مواضيع محدد

في الميام القارية  ،وتشجيع إشراك الوزراء، باإلضافة إلى رؤساء الدول والحكومات القارة.
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الخبراء، من أجل تحقيق تحميل أكثر فعالية وأوسع نطاقا، والتنفيذ والمراجعة، مع مجموعات و 
ر لمنظمة الوحدة األفريقية في قيادة وحشد التضامن حول التذكير بالدور الذي لعبتو لجنة التحري

 .مشروع تصفية االستعمار

 2063إطار أجندة إلسيامات فيما يتعمق ب: تمتزم بتوفير الردود وااألعضاء الدول. 2اء ح
، 2063أجندة  حولوالمشاورات مع المواطنين  رويجالخطط الوطنية واإلقميمية؛ والتب روابطوال

مكانية إ  . 2063أجندة حول  منتديات وطنية ألصحاب المصمحة المتعددين قامةوا 

الخموة، وقيادة وتنسيق  نتائج: تطوير خطة عمل لتنفيذ مفوضية االتحاد األفريقي. 2اء ح
مع أجيزة االتحاد األفريقي األخرى، والمجموعات االقتصادية اإلقميمية،  لمشاركةتنفيذىا؛ وا

التحضير الفعال بالتشاور مع الدول و  نفيذ نتائج الخموة.في ت وجميع الجيات المعنية األخرى
(، ..الخ ،مؤتمرات الشراكة القادمة )أوروبا، والواليات المتحدة األمريكيةلاألعضاء واألجيزة 

 .آنفاالمذكورة حول المسائل والمفاوضات متعددة األطراف 

خطة العشرية ال، و 2014خالل قمة يونيو/يوليو  هالعتماد 2063تقديم إطار أجندة . 5اء ح
 .2015األولى لالعتماد خالل قمة يناير 

 :النياية
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