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 جدول المحتويات
 

  مقدمة   .أوال

  افتتاحية كلمات  ثانيًا. 

  جدول األعمال وبرنامج العمل اعتماد  ثالثا. 

ألبرت موشانجا، مفوض التنمية االقتصادية والتجارة  السفيردة قدمه سعايعرض  .ألف

  بوجا. إفريقيا وفقًا لمعاهدة أفي تكامل الحالة عن تقرير حول ال والصناعة والتعدين

السيد فخامة كافحة كورونا يقدمه تقرير عن الوضع المالي لصندوق االتحاد األفريقي لم .اءب

بة االتحاد األفريقي لالستجامناصر فريقيا وسيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إ

 لجائحة كورونا

ات قدمه سعادة البروفيسور بيير موكوكو مبونجو، رئيس وحدة تنفيذ اإلصالحيعرض  .جيم

ية / التقسيم المفصل للعمل بين الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمحول 

 المجموعات اإلقليمية واالتحاد األفريقي 

رئيس مفوضية االتحاد األفريقي  ةقدمه سعادة الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا، نائبيض عر دال.

 باديلنا-لوكالة االتحاد األفريقي للتنمية لرئيس التنفيذي الجديدعن تعيين ا

  الثالث نصف السنوي  إعالن اجتماع التنسيقبحث  ء.اه

 ما يستجد من أعمال رابعا.

حمدو م فخامة السيد اقدمهيرة الحرة القارية األفريقية نطقة التجامعلومات مستكملة عن م .أ

  منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  مناصرإيسوفو 

لالتحاد األفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات نظامية حضور االجتماعات ال .ب

 والوزراء

االختتام  خامسا.
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 مقدمة أوال.

 سافوزا رئيماتاميال سيريل رام فخامة السيدوترأسه  ثلالثا لنصف السنويا افتتح اجتماع التنسيق .1

أكتوبر  16في بطريقة افتراضية  قد االجتماعع  . األفريقيورئيس االتحاد  أفريقياجمهورية جنوب 

2021. 

يمية ة اإلقلمكتب مؤتمر االتحاد األفريقي ورؤساء المجموعات االقتصادي هيئة حضر االجتماع أعضاء .2

 تآللياا والالستجابة لجائحة كورون االتحاد األفريقيمناصر بصفته يقيا رئيس جمهورية جنوب إفرو

حاد االتالة لوك ذيالتنفي ئيسالروممثلو اآلليات اإلقليمية و رئيس مفوضية االتحاد األفريقيو قليميةاإل

األفريقي  بنك الرئيس و تصادية ألفريقياللجنة األمم المتحدة االق ةالتنفيذي ةاألمينالنيباد و-تنميةاألفريقي لل

ن العام واألمي ةمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقيمناصر لتنمية والرئيس السابق للنيجر بصفته ل

 .لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

 افتتاحية اتكلمثانيًا. 

 ةالفرص تمنحي محمد على أهمية اجتماعات التنسيق نصف السنوية التي فكموسى السيد شدد معالي   .3

كتب مهيئة ، بصفتهم رؤساء المجموعات االقتصادية اإلقليمية وكذلك والحكومات رؤساء الدولل

لعديدة حديات اتحول القارة وتكاملها. وسلط الضوء على الت من أجلتبادل اآلراء والخبرات مؤتمر لال

لى عجتماع اال أطلعالتي تواجه أفريقيا خاصة في القطاعات الصحية واالقتصادية واالجتماعية. ثم 

مكتبه ومؤتمر مكتب ال هيئةاستجابات مفوضية االتحاد األفريقي لمثل هذه األزمات وال سيما من خالل 

على  عالوةو. والمجموعات االقتصادية اإلقليميةريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها األفكز مرالو

افوزا الرئيس سيريل رامذلك، أشاد بشكل خاص بقيادة الرئيس تشيسكيدي في هذا الصدد وسعادة 

 كورونامكافحة  مناصر جهود

حاضرين السيد فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو بجميع رؤساء الدول والحكومات الفخامة رحب  .4

قيا. ية ألفريالقتصاداللجنة  ةالتنفيذي ةلتنمية وسعادة األميناألفريقي لبنك الوالمشاركين بمن فيهم رئيس 

 مركزيلالدور المبذولة من أجل مواءمة وتنسيق االجتماع. وشدد على وأعرب عن تقديره للجهود ا

الة والعم معاهدة أبوجا في تحقيق التكامل األفريقي من خالل تسريع حرية تنقل األشخاص والسلعل

 .والخدمات وكذلك منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

ية الزدواجاريقي على أهمية القضاء على رئيس االتحاد األف فخامةفيما يتعلق بتقسيم العمل، أكد  .5

عضاء من خالل االتحاد األفريقي والدول األ أفريقيا أساليب عملفي ة الكفاءمزيد من ضمان و

 .والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية

 جدول األعمال وبرنامج العملاعتماد  ثالثا.

لرئيسية وشرع في فحص الوثائق اواعتمدهما لعمل جدول األعمال المؤقت وبرنامج ااالجتماع بحث  .6

 :التالية

ألبرت موشانجا، مفوض التنمية االقتصادية والتجارة  السفيرسعادة  المقدم منعرض ال .ألف

  بوجا. إفريقيا وفقًا لمعاهدة أفي تكامل الحالة عن تقرير حول ال والصناعة والتعدين
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عدد متاليقي ي األفرلتكامل يستند إلى مؤشر التكامل اإلقليمعن حالة ا اتقريرالسفير موشنجا  قدم سعادة  .7

دد على جيد. وشبشكل مؤشًرا مع عتبات محددة  33أبعاد تكامل و  8من كون مؤشر م. وهو األبعاد

 :جزأين من التقرير يتضمنان ما يلي

  ألفريقي مي التكامل اإلقليمي في القارة بناًء على مؤشر التكامل اإلقلياتقييم حالة  -الجزء األول

 . متعدد األبعادال

 يارها جموعة من الموضوعات المتعلقة بالتكامل اإلقليمي في القارة والتي تم اختم -الثاني  الجزء

ختارة يع الممسبقًا من قبل مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية. المواض

افي مي في تعل األفريقي؛ دور التكامل اإلقليهي: حرية تنقل األشخاص من أجل التكام 2021لتقرير 

 ؛ وتفعيل صندوق التكامل األفريقيمن جائحة كوروناإفريقيا 

مم لجنة األ ورئيسان وممثلون آخرون ودم رؤساء الدول والحكومات الحاضر، قمفي نهاية عرضه .8

 :لتاليةاات التوصيشملت مساهمات قيمة البنك األفريقي للتنمية المتحدة االقتصادية ألفريقيا و

تلك  اإلسراع في التوقيع والتصديق على االتفاقيات والبروتوكوالت والمعاهدات وخاصة (1

 ؛حرية التنقلالمتعلقة بالتجارة و

 ن خاللم ةوالقاري ةواإلقليمي ةالوطنييات المساهمة في تعزيز النظم الصحية على المستو (2

 التمويل والبحث والتكامل في قطاع الصحة؛

ير مالية غتعبئة الموارد المحلية في القارة من خالل الحد من التدفقات الاستكشاف وسائل  (3

 سياسة مصرفية ومالية أكثر جاذبية؛وضع المشروعة وإعادة هيكلة الضرائب و

اسات إعادة التفكير في إضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير الرسمي من خالل وضع سي (4

 تقدمية من شأنها تحويل القطاع؛

 اريعهون مع الدول األعضاء ومفوضية االتحاد األفريقي من أجل مواءمة مشاتعزيز التعا (5

التكامل في القطاع االقتصادي والصحة وحرية تنقل  في مجال اوسياساته اوبرامجه

 األشخاص؛

ة التي لتقييدينهج منسق للتدابير اوضع أن تعمل مفوضية االتحاد األفريقي مع الدول األعضاء ل (6

 يف اآلثار االقتصادية ؛تخف لضمانيتم وضعها 

 ؛األمراض المعديةمكافحة إنشاء أو دعم مراكز البحوث اإلقليمية في مجال الصحة ل (7

جيع من خالل تشفي مرحلة ما بعد جائحة كورونا إعادة التفكير في انتعاش االقتصادات  (8

 ؛كمتمويل االقتصاد والتصنيع والحمجال وتنسيق صياغة سياسات أفضل خاصة في 

  إقليمية أو وحدات متخصصة لرصد وتتبع التكامل اإلقليمي؛ آليات وضع  (9

بتقييم الجاهزية تجاه االتحاد  مفوضية االتحاد األفريقيإعادة التأكيد على ضرورة قيام  (10

 .ألفريقياالجمركي 
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سيريل السيد فخامة كافحة كورونا يقدمه تقرير عن الوضع المالي لصندوق االتحاد األفريقي لم .اءب

 رونالجائحة كواالتحاد األفريقي لالستجابة مناصر يس جمهورية جنوب إفريقيا ورامافوزا رئ

ضع وعن  اقريرتمناصر االتحاد األفريقي لالستجابة لجائحة كورونا سيريل رامافوزا فخامة السيد قدم  .9

قي يد األفراالتحا في إفريقيا. وشدد على أنه على الرغم من الحملة النشطة التي يقوم بهاجائحة كورونا 

نعة ت المصبشأن التطعيم، ال يزال هناك إمكانية منخفضة للغاية للحصول على اللقاحات من الشركا

 قارةلوأوصى بأن ا تصنيع اللقاحات.على  األفريقيةقدرات المن البلدان األكثر تقدًما. ودعا إلى تطوير 

خمة في ة استثمار ضإلى حملة كورونا باإلضافة لمكافحبحاجة إلى استراتيجية مستقلة ومتماسكة 

أهب جابة والتالستبامعنية أفريقية هيئة التكنولوجيا الحيوية في إفريقيا. كما أوصى بضرورة إنشاء 

 . للجوائح

 العملومناصر أعرب رؤساء الدول والحكومات وغيرهم من الضيوف المدعوين عن تقديرهم لتقرير ال .10

 .لتقريراالواردة في الذي تم إنجازه. وناقشوا كذلك التوصيات 

 :التوصيات التاليةوعقب ذلك، تم تقديم  .11

 ؛المرض كورونسيريل رامافوزا إلنجازاته البارزة في االستجابة  اإلشادة بفخامة السيد (1

 حة كورونالجائابة القدرة على االستجلتعزيز  الستجابة والتأهب للجوائحباهيئة أفريقية معنية إنشاء  (2

 في المستقبل؛ ومكافحتها وكذلك الجوائح التي قد تبرز

التحاد رئيس مفوضية او فيليكس أنطوان تشيسكيديفخامة السيد بجهود رئيس االتحاد،  اإلشاة (3

فريق  موسى محمد فكي والدول األعضاء في االتحاد األفريقي وأعضاءالسيد األفريقي سعادة 

حة لمكافلي م الدولحشد الدع لالتحاد األفريقي الخاصينن يالمبعوثو العمل األفريقي القتناء اللقاحات

 كورونا على ممستوى القارة

امل ة وتكمن مفوضية االتحاد األفريقي مواصلة تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادي الطلب (4

 جائحة كورونااالقتصادات األفريقية لتمكين القارة من مكافحة اآلثار السلبية ل

 اسب وفي الوقت المنقولة عمبأسعار حصول الجميع على لقاحات بشكل منصف و لضمانالدعوة  (5

 وإتاحة التمويل

تدابير  تماداع إلى الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية دعوة (6

لية المح اترفي المستقبل ، بما في ذلك االستثمار في القدجوائح الالقدرة على مواجهة لتعزيز 

 على تصنيع اللقاحات؛

ي ف ة منهاالمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاييضطلع به  الذيبالدور الحاسم اإلشادة  (7

سقًا ينه منعلى تعيجون انجينجاسونج  الدكتورجائحة كورونا وتهنئة تنسيق االستجابة القارية ل

 .العالممستوى على إليدز المتعلقة بالواليات المتحدة ألنشطة اجديدًا 
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 ات حول  ر موكوكو مبونجو، رئيس وحدة تنفيذ اإلصالحسعادة البروفيسور بيي المقدم منعرض ال جيم

موعات التقسيم المفصل للعمل بين الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية / المج

 اإلقليمية واالتحاد األفريقي 

لمحرز احالة التقدم ات عرض معالي البروفيسور بيير مبونجو موكوكو، رئيس وحدة تنفيذ اإلصالح .12

 ة والدولإلقليمياالعمل بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية / اآلليات في تقسيم 

ن قبل ممجاالت التقارب واالتفاق عليها  ه قد تم تحديدصرح البروفيسور موكوكو أنواألعضاء. 

وعات المجم /مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في اإلدارات ذات الصلة 

لجنة على  المذكورة التقاربكما تم عرض مجاالت لنيباد. ا-ووكالة االتحاد األفريقي للتنميةاإلقليمية 

دارات إ ضتهااستعر. وأشار إلى االختصاصات الخاصة بتعيين خبراء مستقلين والتي الممثلين الدائمين

فريقي تحاد األلة االإلقليمية ووكااآلليات ا/مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

 .لعملتقسيم امن  القطاعات المتبقية تحديدهؤالء الخبراء المستقلين هو للتنمية. وكان عمل 

ن أوضح وأشار كذلك إلى أنه تم اإلعالن عن االختصاصات الخاصة بتعيين خبراء مستقلين. وأ .13

لزراعة او اعةتكامل واالستثمار والصنالمجاالت التي سيغطيها الخبراء هي: التنمية االقتصادية وال

من راعة واألالزو االتعليم والعلوم واالبتكار والتكنولوجيو واألمن الغذائي واالقتصاد األزرق والبيئة

 .الغذائي واالقتصاد األزرق والبيئة والنقل والطاقة والبنية التحتية

 توصيةال

 :أحاط االجتماع علما بالعرض وقدم التوصيات التالية  .14

فريقي حاد األووكالة االتبالتقدم المحرز في تقسيم العمل من قبل مفوضية االتحاد األفريقي اد أش (1

عات في القطا مية واآلليات اإلقليمية والدول األعضاءوالمجموعات االقتصادية اإلقليالنيباد -للتنمية

 المتبقية؛

والمجموعات لنيباد ا-ووكالة االتحاد األفريقي للتنميةطلب من مفوضية االتحاد األفريقي  (2

ت القطاعا اق علىزيادة التعاون مع الدول األعضاء لالتفاالقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية 

لثالثين امسة واالدورة العادية الخإلى  النهائيشروع المتبقية المتعلقة بتقسيم العمل وتقديم الم

 .لبحثه 2022لمؤتمر االتحاد األفريقي في فبراير 

رئيس مفوضية االتحاد  ةسعادة الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا، نائبالمقدم من ض عرال دال.

 النباد-للتنمية لوكالة االتحاد األفريقي لرئيس التنفيذي الجديدعن تعيين ااألفريقي 

حل ي جديد ليتعيين رئيس تنفيذبشأن رؤساء الدول والحكومات مقرر ذكّر رئيس المفوضية االجتماع ب  .15

 الحكوماتوالدول  تقرير لجنة رؤساءاستنادا إلى  الدكتور إبراهيم ماياكي لتنفيذي الحاليالرئيس ا محل

 مية/النيباد.نلتوجيه وكالة االتحاد األفريقي للت

 قدمت، نائبة رئيس مفوضية االتحاد األفريقي أنها نسانزاباجانوا مونيك الدكتورة معالي أوضحت .16

ثالثة عت قائمة مختصرة تضم ضوته بعد. وكان الفريق قد تقريًرا مرحليًا ألن عملية التوظيف لم تن

لجنة رؤساء الدول والحكومات  ، قررت اإلقليما من نفس كانونظًرا ألن المرشحين  ولكن. نيمرشح

 األقاليممن  الترشيحاتإعادة العملية وإعادة اإلعالن عن الوظيفة وأن يتم النظر فقط في  لتوجيه  النيباد
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 انتهىتناوب اإلقليمي والجغرافي أي وسط إفريقيا وشرق إفريقيا وشمال إفريقيا. المؤهلة على أساس ال

المؤهلة. تم  ترشيحا من األقاليم 71 تلقيوتم  2021يوليو  12في  الموعد النهائي لتقديم الترشيحات

ة لجن شركة خاصة لمساعدة فريق الشخصيات البارزة إلجراء المقابالت. سيتم تقديم النتائج إلىعيين ت

 النيباد. الدول والحكومات لتوجيه رؤساء

  الثالث   نصف السنوي إعالن اجتماع التنسيقبحث  ء.اه

لتنسيق نصف لمشروع إعالن اجتماع اعرًضا موجًزا باإلنابة قدم أمين مفوضية االتحاد األفريقي  .17

 ده. اعتمدتماتشيسكيدي، رئيس االجتماع اإلعالن العفخامة االسيد قدم وعقب ذلك السنوي الثالث. 

 .االجتماع التوصيات الواردة في اإلعالن

 ما يستجد من أعمال رابعا.

حمدو م فخامة السيد انطقة التجارة الحرة القارية األفريقية قدمهمعلومات مستكملة عن م .أ

  منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  مناصرإيسوفو 

ة الق منطقأشاد بإطولتجارة الحرة القارية األفريقية. محمدو يوسفو تقريراً عن منطقة افخامة السيد قدم  .18

ات لمجموعالتجارة الحرة القارية األفريقية في نيامي بالنيجر. وشدد كذلك على الدور الحيوي ل

لى وضع عجتماع االقتصادية اإلقليمية في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. وأطلع اال

 زامتودعا إلى ال أن بروتوكوالت منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.بشالمرحلة الثانية مفاوضات 

أساسي  قية أمر. وخلص إلى أن التجارة بين البلدان األفريتبقيةالمفاوضات الم الستكمالسياسي أكبر 

 .لقارةفي االتكامل االقتصادي  لتحقيق

ريقية قارية األفقة التجارة الحرة المنطحول  استثنائية قمةأوصى بأن تعقد مفوضية االتحاد األفريقي  .19

 .2021في نوفمبر 

ارية رة القالتي أعقبت العرض على الحاجة إلى تعزيز تنفيذ منطقة التجارة الح اتتركزت المناقش  .20

تخاذ ال المناسب ىاالجتماع ليس المنتد أنتم اإلبالغ ب، استثنائيةقمة عقد األفريقية. واستجابة لطلب 

 ل جماعيرؤساء الدول والحكومات بشكمثل هذا القرار يتخذه ألن  ثنائيةاستقرار بشأن عقد قمة 

 .لى مجلس الوزراء التباع االجراءات الصحيحةسألة إحالة الموبالتالي ينبغي إ

سنوي نصف ال التنسيقباإلنابة ومكتب المستشار القانوني على أن اجتماع مفوضية اتفق كل من أمين ال .21

 .لقواعد إجراءات المؤتمروفقًا  استثنائيةد قمة بشأن عقغير مؤهل التخاذ قرار 

 .وبناء على ذلك، أحاط االجتماع علما بالتقرير  .22

لالتحاد األفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات نظامية حضور االجتماعات ال .ب

 والوزراء

الرؤساء لالتحاد ضعيف للغاية على مستوى نظامية االجتماع بقلق بالغ أن حضور االجتماعات ال الحظ .23

والحكومات وكذلك على المستوى الوزاري في حين أن هناك حضوًرا قويًا للقادة المذكورين في قمم 

الشراكات. وشدد االجتماع على الحاجة إلى حضور أكبر لرؤساء الدول والحكومات والوزراء 
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تأثير على القارة  التي لهاالمسائل القيادة السياسية في  لتوفيرجتماعات االتحاد األفريقي النظامية ال

 األفريقية
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 خامسا. االختتام

شاركتهم معلى شيلومبو عن خالص امتنانه للجميع فيليكس أنطوان تشيسكيدي تالرئيس فخامة أعرب  .24

كامل ز التومساهمتهم التي جعلت االجتماع تشاركيًا للغاية. ورحب باعتماد اإلعالن ودعا إلى تعزي

ي. وشدد القاروخاص للمرأة والشباب في تسريع التكامل اإلقليمي اإلقليمي والقاري. وأكد على الدور ال

تسريع لوالخدمات. ودعا رؤساء الدول إلى مضاعفة جهودهم  والسلععلى أهمية حرية تنقل األشخاص 

 .اتالمناقش خيمت علىوشكرهم على روح التعاون التي  التكامل

ف سيق نصلومبو اختتام اجتماع التنفيليكس أنطوان تشيسكيدي تشي وعقب ذلك، أعلن فخامة الرئيس .25

 .السنوي الثالث رسميًا
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