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 الثاني لنصف السنويا تقرير اجتماع التنسيق

 2020أكتوبر  22ُعقد في الذي 

 مقدمةأوال. 
 سماتاميال سيريل رامافوزا رئي فخامة السيدالثاني وترأسه  لنصف السنويا افتتح االجتماع التنسيق .1

 .األفريقيورئيس االتحاد  أفريقياجمهورية جنوب 

ورؤساء المجموعات  األفريقيمكتب مؤتمر االتحاد هيئة حضر االجتماع االفتراضي أعضاء  .2

اآلليات و المجموعات االقتصادية اإلقليمية رؤساءو ومفوضية االتحاد األفريقي ليميةاالقتصادية اإلق

 فريقيالجنة األمم المتحدة االقتصادية ألو تنميةاالتحاد األفريقي لللوكالة  التنفيذي ئيسالرو اإلقليمية

واألمين ة التجارة الحرة القارية األفريقي منطقةاتفاق  ورئيس النيجر بصفته بطل للتنمية األفريقيالبنك و

 .ةاألفريقيالعام لمنطقة التجارة الحرة القارية 

 فتتاحيةالا الكلمةثانيا. 
أفريقيا ورئيس االتحاد األفريقي،  ، رئيس جمهورية جنوبماتاميال رامافوزاسيريل السيد حث فخامة  .3

في  األفريقي، جميع الدول األعضاء على االنضمام إلى رئيس مفوضية االتحاد االفتتاحيةكلمته في 

دعوة جميع األطراف السياسية واالجتماعية إلى رفض استخدام العنف واحترام حقوق اإلنسان وسيادة 

طط قد أثر بشكل كبير على الخ مرض فيروس كورونا المستجد على الرغم من أنذكر أنه والقانون. 

، لتكاملالرئيسية لعملية امشاريع الي تنفيذ لتقدم فا، وتسبب في انتكاسة القتصادية لكل بلدالتنموية وا

 .إال أن االستجابة لحالة الطوارئ الصحية العامة الخطيرة هذه كانت سريعة وجديرة بالثناء

بة لتفشي لالستجاالقارية المشتركة األفريقية أيًضا على أن االستراتيجية  األفريقيرئيس االتحاد  أكد .4

إننا  " حيث قال .جائحةال آثار الجهود القارية للتخفيف من قد وجهت مرض فيروس كورونا المستجد

 األفريقيللمساعدة في تعزيز قدرة المركز  مرض فيروس كورونا المستجدل ستجابةلال اأنشأنا صندوق

. واحتوائه انتشار الفيروسدان األفريقية في مكافحة ولمساعدة البل لمكافحة األمراض والوقاية منها

لحشد الدعم الدولي لمجموعة شاملة رئيس رامافوزا كذلك إلى أنه تم تعيين مبعوثين خاصين الوأشار 

قة خالل التعاون على المستوى القاري، تم تشكيل فر. مضيفًا أنه من فريقيامن الحوافز االقتصادية أل

تسريع الشراكة من أجل  كما تمت إنشاءتجد، فيروس كورونا المسلالستجابة لمرض  ةاألفريقي العمل

الضوء على إطالق  األفريقيكما سلط رئيس االتحاد . مرض فيروس كورونا المستجدل حملة التشخيص

ة على المعدات األفريقيلضمان حصول جميع البلدان لمستلزمات الطبية أفريقية مبتكرة القتناء امنصة 

 .األخرى بأسعار معقولةالطبية والتشخيصات واإلمدادات األساسية 

قائالً إن القارة كانت قادرة على االستجابة  للجائحةأشاد الرئيس رامافوزا بالجهود المشتركة للتصدي  .5

مفوضية مجهود الكبير الذي قامت به بسبب ال مرض فيروس كورونا المستجد بشكل استباقي لتهديد

ضد  في دعوتنا للوصول العادل إلى لقاح كقارةإننا نظل متحدين  األفريقي والدول األعضاء. "االتحاد 

كذلك إلى أنه في  األفريقي." وأشار رئيس االتحاد في حال تطويره مرض فيروس كورونا المستجد

، يًرا في مجاالت التكامل الرئيسيةحين أن بعض المجموعات االقتصادية اإلقليمية قد أحرزت تقدًما كب

ف المنصوص عليها في المعاهدات واالتفاقيات الخاصة لتحقيق األهداتكافح مجموعات أخرى فإن 

أن جميع المجموعات االقتصادية أبوجا. إننا نرحب بمعاهدة بكل منها والوفاء بالمعالم المحددة في 

تحاد األفريقي أنه بمجرد اإلقليمية تؤكد على أهمية التجارة في دفع التكامل االقتصادي. وأكد رئيس اال

عطي التكامل االقتصادي سي، فإن األفريقية حيز التنفيذ العام المقبلحرة القارية منطقة التجارة ال دخول

 ً  .زخماً إضافيا

 

 جدول األعمال وبرنامج العملاعتماد ثالثا. 
الوثائق الرئيسية  بحث ، وشرع فياعتمدهماال المؤقت وبرنامج العمل وجدول األعماالجتماع بحث  .6

 :التالية

 أفريقيافي  فيروس كورونا المستجدمرض  مرحلي عن جائحةالتقرير ال (أ
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أزمة أن ، السيدة أميرة الفاضل محمد الفاضل، اعية باالتحاد األفريقيمفوضة الشؤون االجتمذكرت  .7

منذ الكساد بشكل غير مسبوق خلقت أكثر األزمات االقتصادية  مرض فيروس كورونا المستجد جائحة

ة في األفريقيلتقدم اإلنمائي الذي حققته القارة مسار ا تالكبير في ثالثينيات القرن الماضي وعكس

زمة اقتصادية بدأ كأزمة صحية سرعان ما تحول إلى أسوأ ألذي مبينة أن المرض االسنوات األخيرة. 

، والتأثير على األسر الفقيرة تعطيل سبل عيش الماليين من الناستسببت في واجتماعية وإنسانية، 

 .وغير الرسمية واإليرادات الحكومية في جميع أنحاء العالموإلحاق الضرر باألعمال الرسمية 

، على غرار ةاألفريقياتخذت معظم البلدان  ،مرض فيروس كورونا المستجد جائحةستجابة لفي إطار اال .8

م الصحية نظوال؛ سياسات االحتواء واإلغالقشملت ة وفوريمهمة تدابير سياسية ، المناطق األخرى

. وتشمل هذه إلنقاذ األرواح وحماية األسر والشركات واالقتصادات الوطنيةقتصادية السياسات اوال

سيولة اإلضافية لألنظمة ، والتحفيز االقتصادي، حزم الأخرى رالتدابير االقتصادية، من بين أمو

ملحوظة في أسعار السياسة ، والتخفيضات الالمصرفية، وخفض الضرائب، وزيادة النفقات العامة

يمكن لفعالية االستجابات الحكومية أن تفسر االختالف في والمالي للشركات واألسر. ، والدعم النقدية

 .حجم تأثير الجائحة بين البلدان

 

 

 

 

 أفريقياالقاري في  حالة التكاملتقرير عن ال (ب

أجندة التكامل حالة ة االتحاد األفريقي تقريرا عن محمد رئيس مفوضي فكيموسى سعادة السيد قدم  .9

 تستند ،كما دافع عنها االتحاد األفريقي ،أجندة التنمية على مستوى أفريقيامبينا أن . أفريقياالقاري في 

باالستفادة من الدروس المستفادة التي الجماعة االقتصادية األفريقية. إلى التكامل اإلقليمي وتشكيل 

الرؤية  المبذولة لتحقيق تتويًجا للجهوديعتبر التكامل القاري جميع المبادرات القارية الرئيسية، تشمل 

ية في قودها مواطنوها وتمثل قوة دينامي تنعم بالسممتكاملة ومزدهرة  أفريقيااألفريقية المتمثلة في "

، معاهدة أبوجاالمنصوص عليه في كامل داخل إطار الت 2063الساحة العالمية". سيتم تنفيذ أجندة 

على مستوى القارة التي من شأنها تسريع وتعزيز التكامل والتنمية  ئيسيةمل المشاريع الرالذي يشو

 .القارية

، وقبل كل تجارة واالستثمار والسالم واألمنلكي يحقق التكامل اإلقليمي الفوائد المتوقعة في مجاالت ال .10

، يجب على المؤسسات القارية والمجموعات االقتصادية ول االقتصادي والتنمية المستدامةشيء، التح

تكون قادرة على لكي القضايا والقيود الرئيسية والوكاالت فهم ية والوزارات واإلدارات الوطنية اإلقليم

صياغة وتنسيق االستراتيجيات والسياسات المناسبة وتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية اإلقليمية المختلفة 

القطاع الخاص والمجتمع  كما تحتاج مؤسسات الدعم ذات الصلة والجهات الفاعلة األخرى مثل بنجاح.

 .دورها بفعاليةاالضطالع بالمدني إلى 

 رؤساء المجموعات االقتصادية اإلقليميةيقدمها  ،أفريقيااإلقليمي في  حالة التكاملرير عن اتق (ج
 م:، وهأفريقيااإلقليمي في  حول حالة التكاملقدم رؤساء المجموعات االقتصادية اإلقليمية عروضاً  .11

 الساحل والصحراء؛ دول ، رئيس جمهورية تشاد ورئيس تجمعإدريس ديبي إيتنو السيد فخامة -

 ؛أفريقيا، رئيس جمهورية رواندا ورئيس جماعة شرق بول كاغاميالسيد فخامة  -

االقتصادية  المجموعة، رئيس جمهورية الغابون ورئيس علي بونغو أونديمباالسيد فخامة  -

 ؛أفريقيالدول وسط 

 ؛األفريقي، رئيس موزمبيق ورئيس مجموعة تنمية الجنوب وسييفيليب ن السيد فخامة -

 ي؛العرب، رئيس دولة ليبيا ورئيس اتحاد المغرب فايز السراج السيد فخامة -

أندري راجولينا، رئيس عن فخامة السيد ، ممثالً فايلاو ستيندرازاناريفيلو دياكوبا أ.  الدكتور -

 ؛(الكوميساوالجنوب األفريقي )السوق المشتركة لشرق أفريقيا مدغشقر ورئيس 
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نانا أدو عن فخامة السيد ممثلة  ،، وزيرة الخارجيةالسيدة شيرلي أيوركور بوتشوايمعالي  -

 ؛أفريقيااالقتصادية لدول غرب مجموعة غانا ورئيس الجمهورية أدو، رئيس  دانكوا أكوفو

عبد هللا حمدوك، عن دولة السيد ، وزير الخارجية، ممثالً الدين إسماعيلقمر عمر السيد معالي  -

 .لتنميةالمشتركة لرئيس وزراء السودان ورئيس الهيئة الحكومية 

تكامل أقوى وخلق تحقيق اللبنات األساسية ل أفريقيامعاهدة أبوجا المجموعات االقتصادية اإلقليمية في  تعتبر

ية اإلقليمية األنشطة والتقدم مجتمع اقتصادي أفريقي في نهاية المطاف. عرض رؤساء المجموعات االقتصاد

 .التكامل اإلقليمي برامجهم في مجالالمحرز في تنفيذ 

واآلليات اإلقليمية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية  األفريقيتقرير عن تقسيم العمل بين االتحاد  (د

 الدول األعضاءو
تقريًرا عن تقسيم ات قدم سعادة البروفيسور بيير موكوكو مبونجو، رئيس وحدة تنفيذ اإلصالح .12

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمؤسسات القارية  األفريقيالعمل الذي تقتضيه حاجة االتحاد 

والدول األعضاء إلى العمل معًا في كل مجال من مجاالت التكامل على أساس اختصاصات كل 

واضح القسيم تضرورة العلى  (XXVIII) 635مقرر التداخل واالزدواجية. نص ال تفاديل منها

 اآلليات اإلقليميةو والمجموعات االقتصادية اإلقليمية األفريقيللعمل والتعاون الفعال بين االتحاد 

 تفويض السلطة.والدول األعضاء بما يتماشى مع مبدأ 

األول الذي  النصف السنويتقرير اجتماع التنسيق  األفريقي، تلقى مؤتمر االتحاد 2020 في فبراير .13

علما باستنتاجات وتوصيات التقرير أحاط المؤتمر في نيامي، النيجر.  2019و يولي 8عقد في 

تقاسم  الشاملا. يحدد هذا اإلطار فيما بينه تفاعالتالالعمل الذي يحكم تقسيم إطار جاز وأ

صياغة السياسات، واعتماد السياسات، والتنفيذ، المتمثلة في ( 6االختصاصات في المجاالت الستة )

القطاعات المشمولة التجارة  تغطيوالرصد، والتقييم واإلبالغ، وتعبئة الموارد والشراكات. 

في المصفوفة بصورة أكثر تفصيال تقسيم العمل ناول مسألة م واألمن. تم توالسلوالشؤون السياسية 

 .على أساس الكفاءات الحصرية والمشتركة

 األفريقيالمؤسسات المالية لالتحاد لة حا (ه

شيرلي أيوركور معالي السيدة أدو، رئيس جمهورية غانا، أفادت  نانا أكوفو السيد نيابة عن فخامة .14

ن فيروس كورونا المستجد أثر سلبا على القطاعات الرئيسية بأالخارجية  ةبوتشواي، وزير

انخفاض أسعار السلع األساسية وتراجع  في ظل لالقتصاد بما في ذلك السياحة والسفر والصادرات

سيكون من المستحيل تحقيق التوقعات المتفائلة لمعدالت و موارد الحكومات لتمويل االستثمار العام

 .2020النمو في عام 

صندوق أتاح ؤثر على الحيز المالي للدول. تدمر االقتصادات وجائحة تليس هناك شك في أن ال .15

فجوة كبيرة في التمويل. خلق إلقراض، مما يمن أجل ادوالر أمريكي مليار  1,2مبلغ  النقد الدولي

األمر في حيزها المالي.  أوجه الخلللسد هذه الفجوة، يتعين على القارة تعبئة مواردها لتمويل و

وأسواق ة األفريقييستدعي حشد جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المؤسسات المالية الذي 

حلول للتمويل على وغير ذلك من أجل إيجاد  مركزية والقطاع الخاصاألوراق المالية والبنوك ال

 .المدى القصير والمتوسط والطويل

على إنشاء المؤسسات  األفريقيمن القانون التأسيسي لالتحاد  19نصت معاهدة أبوجا والمادة  .16

مالية . وتشمل المؤسسات ال2063ئيسيا في أجندة ر امشروعباعتبارها  األفريقيالمالية لالتحاد 

وسوق  األفريقيبنك االستثمار و األفريقيوصندوق النقد  األفريقية البنك المركزي األفريقي

بنك االستثمار األفريقي وسوق األوراق المالية  كان من المتوقع إنشاءو األوراق المالية األفريقية. 

والبنك  2018 كان من المتوقع إنشاء صندوق النقد األفريقي في عام بينما 2016في األفريقية 

 .2063خطة العشرية األولى ألجندة الفي  على نحو ما ورد ،2028/34المركزي األفريقي في 

في عامي  األفريقيوصندوق النقد  األفريقيالمؤسسين لبنك االستثمار منذ اعتماد البروتوكولين  .17

حيز  دخاليعلى التوالي، لم تصل التوقيعات والتصديقات إلى العدد المطلوب لكي  2014و 2009

للقيام بأنشطة  األفريقيمخصصة لمفوضية االتحاد الموارد الباإلضافة إلى ذلك، كانت و. تنفيذال
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ة األفريقيوسوق األوراق المالية  األفريقيالدعوة ودعم تنفيذ استراتيجية إنشاء البنك المركزي 

 األفريقيركزي ملللبنك ا مقدمةك األفريقيكان من المفترض إنشاء وتشغيل معهد النقد وشحيحة. 

 أتاحبسبب عدم توفر األموال. تعذر ذلك  لكنه 2020، بحلول عام ةاألفريقيوسوق األوراق المالية 

 البنوك جمعية وتحرص ،األفريقي النقد لمعهد امكتبيحيزا  بالفعل النيجيري المركزي البنك

 .المعهد عمل لدعم خبراء إعارة على ةاألفريقي المركزية

 من ضخمة مبالغ المتقدمة الدول معظم خصصت فقد. المالي االستقالل أهميةأظهرت الجائحة  لقد .18

 عجًزا البلدان من العديد ، بينما يواجهالمالي واستقاللها قدرتهااقتصاداتها انطالقا من  لدعم التمويل

 تشغيل شأنومن . االقتراض استمرار بسبب ماليا ويظل الكثير منها معرضة بشد للمديونية المفرطة

 اقتصادات بناء وفي االنتعاش مرحلة في حاسماألفريقي االضطالع بدور  لالتحاد المالية المؤسسات

 .2063أجندة  وتحقيقناشئة  قدرة على الصمود من أجل أفريقيا أكثر محلية

من  وقوي حديث أفريقي مالي لنظام تمكينية بيئةتهيئة  ةاألفريقي المالية المؤسسات تسهل سوف .19

 ةاألفريقي البلدان بين التصدير منتجات تنويعمن  تمكينلل والخارجية المحلية الموارد تعبئةأجل 

 .والعالمي اإلقليميالمنتجات على المنافسة على الصعيدين  قدرة تعزيز وبالتالي

 عبر التجارة خالل من المال رأس أسواق تكاملسوق األوراق المالية األفريقية  إنشاء سيسهل .20

 الموارد تعبئةعلى  والمساعدة الصارمة التنظيمية اتالبيئ وإزالة المالية األوراق وتسوية الحدود

 إنتاجية استثمارات نحو المغتربين تحويالت وتوجيه وخارجها أفريقيا داخل المال رأس أسواق من

األفريقي للتنمية  البنك عمل بنك االستثمار األفريقي يكمل سوف. ةاألفريقي البلدان في األجل طويلة

 الخاص القطاع تعزيز في تساهم التي االستثمارية المشاريع لتنفيذ المتاحة الموارد استغالل في

 العام القطاعين في االستثمار أنشطة سيعززكما  .التحتية يةوالبن الريفي القطاع أنشطة وتحديث

 .ةاألفريقي للدول اإلقليمي التكامل تعزيز إلى تهدف التي ،والخاص

 سعر استقرار وضمان ةاألفريقي المالية األسواق تنمية تعزيز على األفريقي النقد صندوق سيعمل .21

 قصيرة ائتمانية تسهيالت سيوفر ذلك، إلى باإلضافة. المتبادل للتحويل وقابليتها العمالت بين الصرف

 السياسات بشأن والمشورة الفنية المساعدة وتقديم المدفوعات ميزان على للحفاظ األجل ومتوسطة

 .مدفوعاتها ميزان في الكلي العجز تمويل في المساعدة بهدف األعضاء للدول

األسواق  في تداولها تجاريا وندرة سيولتها، وعدم بتقلبها، تتميز عملة 40 من أكثر أفريقيا في يوجد .22

 أمام العوائق أكبر هذا ويشكل. صعبةاألفريقية البينية  التجارة يجعل الذي األمر العالمية؛ المالية

 ضرورة وراء السبب هو هذا. القارة وتنمية ةاألفريقي القارية الحرة التجارة لمنطقة الفعال التنفيذ

 بالتجارة المرتبطة الصرف أسعار تقلب مخاطر من الحد أجل من والتسوية للدفع أفريقي نظام إنشاء

 واحدة مدفوعات منطقة لظهور األرضية النظام هذا مثل يمهد أن يجبو. الحدود عبر واالستثمار

 الشمول لتمكين المناسب الوقت في ،2022مطلع  في ذلك يكون أن المحتمل بأكملها، ومن القارة عبر

 .المستدامة التنمية وأهداف 2063 أجندة أهداف لتحقيق الضروري المالي
 

 رابعا. مناقشات عامة
 .اإلعالن في الواردة التوصيات وقدم أعاله المذكورة البنود جميع التنسيق اجتماع ناقش .23

 

 االجتماع استنتاجات خامسا. بحث
لنصف ا التنسيق اجتماع إعالن لمشروع موجًزا عرًضا مبونجو موكوكو بيير البروفيسور سعادة قدم .24

. العتماده اإلعالن االجتماع، رئيس رامافوزا، سيريل ماتاميال السيد فخامة قدم ثم. الثاني السنوي

 .اإلعالن في الواردة التوصيات االجتماع اعتمد
 

 االختتام سادسا.
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 ومساهمتهم مشاركتهم على للجميع تقديره خالص عن رامافوزا سيريل ماتاميال السيد فخامة أعرب .25

 الجميع سعىي حيث وتفاعلية بالمعلومات وغنية للغاية، تشاركية االفتراضية الجلسة من جعلت التي

 .2063 أجندة تحقيق نحو برامجنا تنفيذ تسريع إلى
 القارية واستراتيجيتنا العمل، وتقسيم اإلقليمي، بالتكامل المتعلقة القضايا من مجموعة االجتماع تناول  .26

حيث  ،الصمود علىالقدرة  من كبيًرا قدًرا الجائحة أظهرت. كورونا فيروس جائحة على للتغلب

 إلى ، مما دفعتهاالحاالت في مفاجئًا ارتفاًعا اإلصابات عدد في انخفاًضا شهدت التي البلدان واجهت

 .أفريقيا في السيناريو هذا تجنب نحاول أن يجب. اإلغالق إجراءات في النظر إعادة
 ركز لقد. العالقة األعمال جميع إنجاز ضمان على والعمل بالتفاؤل التحلي على الجميع الرئيس شجع .27

 االقتصادية المجموعات رؤساء قدمها التي الثاقبة النظر ووجهات اإلقليمي حالة التكامل عن التقرير

 الحرة التجارة منطقة تنفيذ وأن التكامل، عملية في بالثناء الجدير المحرز تقدمال أظهر كما اإلقليمية

 بهذه القيام على الجميع شجع واضحا، اآلن بات النهاية خط أن مع. أولوية يمثل ةاألفريقي القارية

 بالتجارة بدء أجل من 2و 1 المرحلتين في العالقة القضايا جميعوضمان استكمال  األخيرة؛ الدفعة

 .2021 يناير من األول بحلول
من قبل  العمل تقسيم بشأن المفصل االقتراحإعداد  في المحرز بالتقدم رحب العمل، بتقسيم يتعلق فيما .28

 التجارة منطقة نةوأما النيباد،-للتنمية األفريقي االتحاد ووكالة ،األفريقي االتحاد مفوضية كل من 

 االقتصادية والمجموعات األقران، بين المتبادلة للمراجعة ةاألفريقي واآللية ة،األفريقي القارية الحرة

 واألمن، والسلم السياسية والشؤون التجارة مجاالت في األعضاء، والدول اإلقليمية واآلليات اإلقليمية

 العادية الدورة أقصاه موعد في لبحثها العمل بتقسيم والمتعلقة المتبقية المجاالت استكمال إلى وتطلع

 المصلحة أصحابمما سيعطي  ،2022 فبراير في األفريقي االتحاد لمؤتمر والثالثون الخامسة

 .الجميع بقبول تحظى شاملة بوثيقة والعودة للتشاور الكافي الوقت المعنيين

 غانا جمهورية رئيس أدو، أكوفو نانا السيد فخامة بتقرير التقدير مععلما  وأحاط االجتماع بحث .29

 سيقطع األفريقي لالتحاد المالية المؤسسات إنشاء بأن وأكد ،األفريقي لالتحاد المالية المؤسسات وبطل

 القاري. االقتصادي التكامل مشروع تعميق من ويزيد أبوجا معاهدة أهداف تحقيق في كبيرا شوًطا
اللبنات األساسية لتحقيق  باعتبارها اإلقليمية االقتصادية المجموعات نعزز أن بمكان األهمية من .30

 ةاألفريقي االقتصادية الجماعة تحقيق من والمواءمة المكثف التنسيق سيقربنا. فريقياأل القاري لتكاملا

 .أبوجا معاهدة مبادئ مع يتماشى بما
 من بتوجيه بها القيام تم التي للتحضيرات تقديره عن أعرب كما مشاركتهم على الجميع الرئيس شكر .31

 التنسيق اجتماع عقد أتاح والذي األفريقي االتحاد لمفوضية بالثناء الجدير والعمل التنفيذي المجلس

 .ناجح بشكل النصف السنوي
 .الثاني النصف السنوي التنسيق اجتماع عقب ذلك، أعلن رسميا اختتام .32
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