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تقرير االجتماع األول لمجنة الوزارية المعنية بمتابعة
تنفيذ خموة بحر دار الوزارية والمسائل المنبثقة عن البريد اإللكتروني
من المستقبل
أديس أبابا ،إثيوبيا
 5يونيو 4102
أوال -مقدمة
 .0إجتمع أعضاء المجنة الو ازرية المعنية بمتايعة أجندة ( 0202التي يشار إلييا
فيما بعد بمجنة بحر دار الو ازرية) ،المقترحة مف قبؿ الخموة الو ازرية لممجمس
التنفيذي في بحر دار في  0202والتي أجازتيا الدورة العادية الرابعة والعشروف
لممجمس التنفيذي في يناير  ،0202بأديس أبابا ،إثيوبيا ،في  5يونيو 0202
لتبادؿ األفكار حوؿ التفويض المنوط بيا لمتابعة ومالزمة تطور أجندة 0202
والمسائؿ المنبيقة عف وثائؽ وتعيدات ميمة أخرى.
ثانيا -الحضور:
 .0حضر االجتماع الوزراء وأعضاء لجنة المتابعة الو ازرية مف البمداف التالية :غانا
(الرئيس) ،رواندا  ،إثيوبيا ،جميورية الكونغو الديمقراطية .وقد تـ تمثيؿ
األعضاء اآلخريف في المجنة مف قبؿ ممثمييـ الدائميف والممثميف الدائميف لدى
االتحاد األفريقي (الجزائر ،أنجوال ،الكاميروف ،تشاد ،الكونغو ،كينيا ومالوى).
كما حضرتو رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي واألميف التنفيذي لمجنة األمـ
أعضاء في
المتحدة االقتصادية ألفريقيا ورئيس البنؾ األفريقي لمتنمية بوصفيـ
ً

المجنة.

 .2تمت أيض ا دعوة ممثمي المجموعات االقتصادية اإلقميمية التالية لممشاركة في
االجتماع :المجموعة االقتصادية لشرؽ أفريقيا ،السوؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا
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والجنوب األفريقي ،المجموعة االقتصادية لدوؿ وسط أفريقيا ،تجمع الساحؿ
والصحراء ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي.
ثالثا -المداوالت
البند  0من جدول األعمال :مراسم االفتتاح
 كممة الترحيب لسعادة الدكتورة نكوسازانا دالميني – زوما
 .2في كممتيا ،رحبت رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي بالوزراء وجميع الوفود في
أديس أبابا وأعربت عف أمميا في أف يؤدى االجتماع إلى تبادؿ جماعي لألفكار
حوؿ المستقبؿ الذي نريده لمقارة خالؿ العقد المقبؿ وما بعده.
إعتماد جدول األعمال
 .5تـ اعتماد جدوؿ األعماؿ بعد إدخاؿ تعديميف عميو:
أ ) فيما يتعمؽ بأىمية االجتماع ،ينبغي تخصيص المزيد مف الوقت لمسألة
الطريقة التي تعمؿ بيا أفريقيا مف أجؿ تحقيؽ أجندة .0202
ب ) عرض يستغرؽ  7دقائؽ حوؿ مشروع سد إينجا قبؿ تقديـ ىذا البند
ومناقشتو.
البند  4من جدول األعمال :التقرير المرحمي عن إعداد أجندة 4102
 .0قامػػت مفوضػػية االتحػػاد األفريقػػي بتوزيػػع وثيقػػة المعمومػػات األساسػػية حػػوؿ أجنػػدة
 0202والتػػي اسػػتندت إلييػػا المناقشػػات حػػوؿ األجنػػدة .وأبمغػػت رئيسػػة مفوضػػية
االتحػػاد األفريقػػي االجتمػػاع بأنػػو قػػد تػػـ إعػػداد وثيقػػة أجنػػدة  0202وتقػػديميا إلػػى
الدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي لبحثيػا بوابػداء التعميقػات بشػأنيا .وأوضػحت
أيضػػا أن ػػو س ػػوؼ ي ػػتـ ع ػػرض النس ػػخة القص ػػيرة م ػػف أجن ػػدة  0202عم ػػى رؤس ػػاء
الدوؿ وعف طريؽ المجمس التنفيػذي خػالؿ قمػة مالبػو مػع التركيػز عمػى المسػائؿ
االسػ ػػتراتيجية الرئيسػ ػػية ذات األىميػ ػػة الكبػ ػػرى بالنسػ ػػبة لألجنػ ػػدة القاريػ ػػة لمتحػ ػػوؿ
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والتنميػػة .وتعتب ػػر الوثيق ػػة بيان ػػا مميم ػػا قويػػا يتج ػػاوز أصػ ػوات الش ػػعوب األفريقي ػػة
المجتمعػػة خػػالؿ المشػػاورات ،بواجازتػػو مػػف قبػػؿ رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات والنػػداء
إلػػى العمػػؿ بشػػأف المسػػائؿ الحاسػػمة التػػي تػػتـ معالجتيػػا عمػػى المػػدى القصػػير.
وأك ػػدت عم ػػى أف نج ػػاح أجن ػػدة  0202يتوق ػػؼ عم ػػى ح ػػدوث تغيي ػػر ج ػػذري فػ ػػي
الطريق ػػة الت ػػي تعم ػػؿ بي ػػا أفريقي ػػا .وأن ػػو يتع ػػيف عم ػػى الق ػػارة أف ترتك ػػز عم ػػى نح ػػو
اس ػػتراتيجي عم ػػى المس ػػائؿ الرئيس ػػية لمتنمي ػػة .وبطريق ػػة عممي ػػة ،إقترح ػػت أف ي ػػتـ
إسػػترعاء انتبػػاه رؤسػػاء دوؿ االتحػػاد إلػػى المقػػررات الرئيسػػية والتػػي تعتبػػر ميمػػة
لمغايػػة لػػنيئ قػػائـ بصػػورة أكبػػر عمػػى النتػػائئ .وباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ  ،أشػػارت إلػػى
عػػدـ تػػوفر االلتػزاـ مػػف قبػػؿ القػػادة األفػريقييف فػػي مواجيػػة التحػػديات الممحػػة التػػي
تواجو التنمية في أفريقيا.
 .7وقد أدى تبادؿ األفكار خالؿ االجتماع إلى إبراز النقاط التالية:
أ ) ترجػػع التحػػديات التػػي يواجييػػا االتحػػاد األفريقػػي فيمػػا يتعمػػؽ بتنفيػػذ األجنػػدة
اإلنمائية القارية ،في األساس ،إلى االفتقػار إلػى االلتػزاـ السياسػي .وفػي ىػذا
الصدد ،تكوف القيػادة القويػة أمػ ار حاسػما لمسػاعدة أفريقيػا عمػى تحقيػؽ أجنػدة
 . 0202وتػػدؿ التجػػارب عبػػر العػػالـ عمػػى أف التنميػػة االقتصػػادية والخػػروج
مف دائرة الفقر يمكف أف يستمدا مف أنماط اقتصػادية مختمفػة .وتمػت اإلشػارة
إلى أف النجاح ينبع مف قيادة سياسية ليا رؤية وقدرة عمى التنفيذ؛
ب) فػي سػياؽ أجنػدة  ، 0202يصػب مػف الضػروي أف يعتمػد القػادة األفريقيػوف
والش ػ ػ ػػعوب األفريقي ػ ػ ػػة إتجاى ػ ػ ػػا ونيج ػ ػ ػػا جدي ػ ػ ػػدا لم ػ ػ ػػتمكف م ػ ػ ػػف االض ػ ػ ػػطالع
بالمسػ ػػؤوليات خػ ػػالؿ عمميػ ػػة التحػ ػػوؿ الييكمػ ػػي عمػ ػػى المسػ ػػتويات الوطنيػ ػػة
واإلقميمية والقارية؛
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ج ) يك ػػوف االس ػػتقرار السياس ػػي أمػ ػ ار حاس ػػما بالنس ػػبة لمتخط ػػيط ال ػػوطني ودع ػػـ
ومسػػاندة سياسػػات االقتصػػاد الكمػػي وخمػػؽ منػػاخ اسػػتثماري مناسػػب .ويكػػوف
م ػػف المي ػػـ أيض ػػا التش ػػجيع عم ػػى مش ػػاركة القط ػػاع الخ ػػاص ف ػػي االقتص ػػاد
وتضميف القطاع الريفي في االقتصاد الحديث.
د ) يتطمػ ػػب النجػ ػػاح فػ ػػي تنفيػ ػػذ أجنػ ػػدة  0202إشػ ػػتراكا اسػ ػػتراتيجيا مػ ػػف جانػ ػػب
المجموع ػػات االقتص ػػادية اإلقميمي ػػة والبن ػػؾ األفريق ػػي لمتنمي ػػة ولجن ػػة األم ػػـ
المتحدة االقتصادية ألفريقيا؛
ىػ) تتوق ػػؼ فعالي ػػة أجن ػػدة  0202بدرج ػػة كبيػ ػرة عم ػػى ق ػػدرة أفريقي ػػا عم ػػى رص ػػد
وتق ػ ػػدير وتقي ػ ػػيـ العم ػ ػػؿ ال ػ ػػذي تق ػ ػػوـ ب ػ ػػو بواجػ ػ ػراء التع ػ ػػديالت الالزم ػ ػػة عن ػ ػػد
االقتضاء.
رابعا -التوصيات
 .8مع إدراكيا أف الطريقة التي يقوـ بيا االتحاد األفريقي بأعمالو تعتبػر حاسػمة فػي
دفع أجندة أفريقيا عموما ونجاح أجندة  0202خصزصا:
 .9اقترحت المجنة ضرورة القيػاـ بالمزيػد مػف تبػادؿ األفكػار حػوؿ كيفيػة أداء االتحػاد
األفريق ػػي ألعمال ػػو بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ أس ػػاليب عمم ػػو ورليات ػػو لمتابع ػػة مق ػػررات أجيػ ػزة
االتحػ ػػاد األفريقػ ػػي وعالقاتػ ػػو مػ ػػع المجموعػ ػػات االقتصػ ػػادية اإلقميميػ ػػة والشػ ػػركاء
اآلخريف.
 .02إقترحػػت المجنػػة ضػػرورة القيػػاـ بالمزيػػد مػػف تبػػادؿ األفكػػار والمناقشػػات مػػف قبػػؿ
المجمس التنفيذي حوؿ المسائؿ التالية:
 )0ضرورة إعادة النظر فػي تنظػيـ اجتماعػات االتحػاد األفريقػي لضػماف تركيزىػا
عمى كافة المستويات وتحسيف فعاليتيا وكفاءتيا .وفي ىذا الصدد:
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أ ) يج ػػب أال يجتم ػػع المجم ػػس التنفي ػػذي خ ػػالؿ م ػػؤتمرات القم ػػة فق ػػط ،ولك ػػف
ينبغػي إضػػافة دورتػػيف ( )0عػػاديتيف تعقػػداف خػػالؿ الفتػرة التػػي تفصػػؿ بػػيف
م ػػؤتمرات القم ػػة وك ػػذلؾ دورة اس ػػتثنائية كمم ػػا دع ػػت الض ػػرورة إل ػػى ذل ػػؾ.
وبػ ػػذلؾ ي ػ ػػتمكف المجمػ ػػس التنفي ػ ػػذي مػ ػػف تحم ػ ػػؿ مسػ ػػؤولياتو ل ػ ػػدفع أعم ػ ػػاؿ
االتح ػػاد .وتم ػػت اإلش ػػارة إلػ ػى أف المج ػػالس التنفيذي ػػة لممنظم ػػات المماثم ػػة
األخ ػػرى تتك ػػرر اجتماعاتي ػػا عم ػػى نح ػػو أكب ػػر مث ػػؿ مجم ػػس وزراء االتح ػػاد
األوروبي الذي ينعقد شيريا وكذلؾ عند االقتضاء.
ب ) يج ػػب إجػ ػراء عممي ػػات مراجع ػػة متواص ػػمة وتحس ػػينات مس ػػتمرة آللي ػػات
وعمميات ونيئ عمؿ االتحاد األفريقي.
ج ) ينبغػ ػػي تنظ ػ ػيـ جػ ػػداوؿ أعمػ ػػاؿ مػ ػػؤتمرات القمػ ػػة لمتركيػ ػػز عمػ ػػى بعػ ػػض
المسػػائؿ االسػػتراتيجية الرئيسػػية واسػػتالـ وبحػػث التقػػارير المرحميػػة عػػف
تنفيػػذ المقػػررات .ويجػػب أف يػػتـ تعزيػػز ىػػذا العمػػؿ مػػف خػػالؿ االلت ػزاـ
السياسي لمجنة التنفيذية التي تتولى أعماؿ االتحاد.
د ) طمب ػػت لجن ػػة بح ػػر دار م ػػف المفوض ػػية أف تنظ ػػر فيم ػػا إذا كان ػػت ى ػػذه
اإلصػػالحات تقتضػػي مراجعػػة القػػانوف التأسيسػػي و/أو الػػنظـ األساسػػية
وقواعد اإلجراءات ذات الصمة وتقدـ النص في ىذا الشأف.
 )0فيما يتعمؽ بما ذكر رنفا ،طمب مف رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي
أف تقر إيفاد بعثة لمدراسة إلى مختمؼ المنظمات المتعددة األطراؼ
المماثمة مثؿ االتحاد األوروبي ورابطة أمـ جنوب شرؽ رسيا والمنظمة
االقتصادية اإلقميمية لجنوب أمريكا ،مف أجؿ دراسة رليات عمميا؛
 )2إف المجموع ػػات االقتص ػػادية ج ػػزء ال يتجػ ػ أز م ػػف االتح ػػاد األفريق ػػي وى ػػي
تمث ػػؿ الرك ػػائز الت ػػي يس ػػتند إليي ػػا االتح ػػاد األفريق ػػي .وم ػػع ذل ػػؾ  ،فم ػػف
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الضػػروري مراجعػػة عالقػػات العمػػؿ الخاصػػة بيػػا لجعميػػا أكثػػر فعاليػػة
وكفػ ػػاءة وتعزي ػ ػزا .وقػ ػػد لػ ػػوحظ أف ىنػ ػػاؾ حاجػ ػػة إلػ ػػى التعجيػ ػػؿ بترشػ ػػيد
المجموعػػات االقتصػػادية اإلقميميػػة وتجنػػب التػػداخؿ فػػي عضػػويتيا ممػػا
يػؤدى دائمػا إلػى اإلربػاؾ والخمػط .كمػا ينبغػي التعجيػؿ بمراجعػة بواعػػادة
النظر في فكرة إعػادة ىيكمػة المجموعػات االقتصػادية اإلقميميػة وجعميػا
خمس مجموعات فقط لكؿ إقميـ جغرافي واحدة.
)2

ىنػ ػػاؾ حاجػ ػػة ممحػ ػػة إلػ ػػى اسػ ػػتكماؿ مراجعػ ػػة الش ػ ػراكات مػ ػػع مختمػ ػػؼ
المؤسسػ ػػات والبمػ ػػداف األخػ ػػرى بمػ ػػا فػ ػػي ذلػ ػػؾ كيفيػ ػػة تحضػ ػػير االتحػ ػػاد
األفريقػ ػػي الجتماعػ ػػات الش ػ ػراكات ،مػ ػػف أجػ ػػؿ التحػ ػػدث بصػ ػػوت واحػ ػػد
لصال أفريقيا.

)5

أعربت المجنة عػف القمػؽ أيضػا إزاء عػدـ االعتػراؼ عمػى نحػو مناسػب
باالتحػػاد األفريقػػي مػػف قبػػؿ مختمػػؼ المنظمػػات الدوليػػة واالتجػػاه نحػػو
معاممػػة أفريقيػػا بػػقزدراء .وقػػد قكػػدـ مثػػاؿ لػػذلؾ فػػي عػػدـ وجػػود معامم ػػة
بالمثػػؿ فيمػػا يتعمػػؽ باعتمػػاد االتحػػاد األفريقػػي لػػدى األمػػـ المتحػػدة ،وقػػد
طمب مف المفوضية التي تعمؿ مػع الممثمػيف الػدائميف لمػدوؿ األعضػاء
في نيويورؾ أف تتخذ الخطوات الالزمة لتصحي ىذا الوضع.

 )0لوحظ ػ ػػت الحاج ػ ػػة المت ازي ػ ػػدة إل ػ ػػى الس ػ ػػماح بوج ػ ػػود ص ػ ػػوت لممػ ػ ػواطنيف
األفػريقييف فػػي دفػػع أجنػػدة أفريقيػػا قػػدما .وقػػد كػػاف ذلػػؾ واضػػحا فػػي حػػد
ذاتػػو عنػػد تحديػػد بوابػ ارز التطمعػػات بالنسػػبة لرؤيػػة أجنػػدة  .0202ومػػف
جيػػة أخػػرى ،تعمػػؿ مفوضػػية االتحػػاد األفريقػػي بقػػوة عمػػى إعػػادة تنظػػيـ
وتعزيػز المجمػس االقتصػادي واالجتمػاعي
القياـ بالدور المنوط بو كجياز لالتحاد.

والثقػافي حتػى يتسػنى لػو
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أشػ ػػارت المجنػ ػػة إلػ ػػى أف أف االتحػ ػػاد األفريقػ ػػي لديػ ػػو العديػ ػػد مػ ػػف أطػ ػػر
السياسػػات القاريػػة حػػوؿ مسػػائؿ متنوعػػة .وفػػي الوقػػت نفسػػو ،فػػقف ىنػػاؾ
اقتراح بوضع أىداؼ إنمائية أفريقية .كما اقترح أف توفر ىذه األىػداؼ
برنامج ػػا مش ػػتركا ف ػػي اإلط ػػار الرئيس ػػي ألجن ػػدة  . 0202وطم ػػب مػ ػػف
المفوضية أف تفكر مميا في ىذا االقتراح وتطرحو لمزيد مف النقاش؛

)8

وافقػػت المجنػػة عمػػى التوصػػية بػػأف تضػػاؼ إلػػى الوثيقػػة اإلطاريػػة الفنيػػة
ألجنػ ػػدة  ، 0202وثيقػ ػػة مميمػ ػػة أقصػ ػػر لعرضػ ػػيا عمػ ػػى قمػ ػػة مالب ػ ػػو.
وس ػػوؼ ي ػػتـ توزي ػػع مش ػػروع أجن ػػدة ( 0202بي ػػاف رس ػػمي) عم ػػى جمي ػػع
أعضاء المجنة والدوؿ األعضاء لمتعميؽ عميو قبؿ عرضو عمى القمة؛

 )9ناقشػػت المجنػػة الرؤيػػة فيمػػا يتعمػػؽ بقنشػػاء منطقػػة التجػػدارة الحػرة القاريػػة
بحم ػػوؿ  0207وكيفي ػػة التعجي ػػؿ ببموغي ػػا .وت ػػـ االتف ػػاؽ عم ػػى ض ػػرورة
تنػػاوؿ ىػػذه المسػػألة بمزيػػد مػػف النقػػاش مػػف قبػػؿ المجمػػس التنفيػػذي .كمػػا
ت ػ ػػـ االتف ػ ػػاؽ أيض ػ ػػا عم ػ ػػى إشػ ػ ػراؾ قط ػ ػػاع األعم ػ ػػاؿ والقط ػ ػػاع الخ ػ ػػاص
وأصػػحاب المصػػمحة المعنيػػيف اآلخ ػريف فييػػا .وخػػالؿ ذلػػؾ تػػـ اإلتفػػاؽ
عمػػى أف تنػػاقش ىػػذه المسػػألة مػػف قبػػؿ االجتمػػاع األوؿ لمنبػػر الح ػوار
بيف أصػحاب المصػمحة الرئيسػييف .وبػالنظر إلػى أىميػة منطقػة التجػارة
الحػرة القاريػػة فػػي تنفيػػذ أجنػػدة  ، 0202نػػاقش االجتمػػاع إمكانيػػة إنشػػاء
منطقػػة التجػػارة الح ػرة القاريػػة لممضػػى قػػدما عمػػى أسػػاس مبػػدأ تحػػالؼ
المس ػػتعديف  .وينبغ ػػي أف تب ػػدأ مجموع ػػة ميم ػػة م ػػف البم ػػداف المس ػػتعدة
العممي ػػة عم ػػى أف تمح ػػؽ بي ػػا البم ػػداف األخ ػػرى عن ػػدما تص ػػب مس ػػتعدة.
وسػػوؼ يػػتـ عػػرض مقػػرر بشػػأف محفػػؿ النمػػو ألفريقيػػا عمػػى قمػػة ينػػاير
 0205عم ػػى أف يق ػػاـ المنت ػػدى األوؿ ف ػػي نف ػػس الس ػػنة .ويمك ػػف إدراج
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مسألة منطقة التجارة الحرة القارية ضػمف جػدوؿ أعمػاؿ المنتػدى األوؿ
ىذا؛
 )02إتفقت المجنة أيضا عمى أىمية مشػاركة األمنػاء التنفيػذييف لممجموعػات
االقتصػ ػػادية اإلقميميػ ػػة إضػ ػػافة إلػ ػػى رؤسػ ػػاء المجموعػ ػػات االقتصػ ػػادية
اإلقميميػ ػػة فػ ػػي لجنػ ػػة بحػ ػػر دار الو ازريػ ػػة كأعضػ ػػاء كػ ػػاممي العضػ ػػوية.
ووافقػػت المجنػػة عمػػى إحالػػة ىػػذا اإلقت ػراح إلػػى المجمػػس التنفيػػذي لبحثػػو
بواجازت ػػو والطم ػػب م ػػف رئيس ػػة المفوض ػػية أف توج ػػو ال ػػدعوة إل ػػى ال ػػدوؿ
األعضاء ليذا الغرض؛
 )00اتفقت المجنة عمػى توصػية المجمػس التنفيػذي بضػرورة إجػراء مشػاورات
تمييدية في مالبو حوؿ قمػة أفريقيػا – الواليػات المتحػدة التػي تعقػد فػي
واشػػنطف فػػي أغسػػطس  0202حتػػى يتسػػنى ألفريقيػػا أف تحقػػؽ أقصػػى
فائدة ممكنة خالؿ ىذا االجتماع وتتحدث بصوت واحد.
البنود األخرى التي بحثها االجتماع األول لمجنة المتابعة الوزارية:
البند  :2المسائل الشائكة الخاصة بالتكامل بما في ذلك تطووير البنيوة التحتيوة والنقول
عبر الحدود
أ)

شبكة القطارات السريعة المتكاممة:
 .00قدمت ىذا البند المفوضة المسؤولة عف البنية التحتية والطاقة .وفػي عرضػيا،
أبمغت االجتماع بيدؼ المشروع ونطاقو مؤكدة عمى أنو مف الممكف أف تكػوف
ىذه المبادرة مشروعا رائدا رئيسيا ألجنػدة  0202يرمػى إلػى تسػييؿ بمػوغ رؤيػة
االتحػػاد األفريقػػي ألفريقيػػا مزدىػػرة ومتكاممػػة .وأبمػػج االجتمػػاع بػػأف ىػػذه المبػػادرة
تقػػوـ عمػػى مبػػدأ السػػيادة المشػػتركة وتعتبػػر قػػوة دافعػػة رئيسػػية لتحقيػػؽ التكامػػؿ
االجتم ػػاعي واالقتص ػػادي  ،م ػػف ب ػػيف أم ػػور أخ ػػرى ،وتعزي ػػز التج ػػارة األفريقي ػػة
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البينيػػة ،وبنػػاء السػػمـ واألمػػف فػػي القػػارة ،وتعزيػػز حريػػة تنقػػؿ األشػػخاص والسػػمع
والخػ ػػدمات .وتكمػ ػػؿ ىػ ػػذه المبػ ػػادرة وتػ ػػدعـ تنفيػ ػػذ األطػ ػػر القاريػ ػػة القائمػ ػػة مثػ ػػؿ
البرن ػ ػػامئ األفريق ػ ػػي لتط ػ ػػوير البني ػ ػػة التحتي ػ ػػة ومنطق ػ ػػة التج ػ ػػارة الحػ ػ ػرة القاري ػ ػػة
والبرنامئ األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية وخطػة التعجيػؿ بالتنميػة الصػناعية
في أفريقيا ورؤية التعديف األفريقيػة وبرنػامئ الحػد األدنػي لمتكامػؿ وخطػة عمػؿ
تصنيع المستحضرات الصيدلية إلخ.
 .00أبمػػج االجتمػػاع بػػأف الرؤيػػة تتمثػػؿ فػػي العمػػؿ نحػػو تصػػنيع كافػػة عناصػػر ىػػذا
المشػػروع فػػي القػػارة والػػتعمـ مػػف مثػػاؿ شػػركة إيربػػاس وتعزي ػزه .ويػػؤدى ذلػػؾ إلػػى
اإلسػػياـ  ،مػػف بػػيف أمػػور أخػػرى ،فػػي خمػػؽ فػػرص عمػػؿ رفيػػع المسػػتوى بوانشػػاء
مراكز متميزة وتعزيز النشاط االقتصادي في أفريقيا.
 .02تـ إطالع االجتماع عمى المناقشات الجارية مع الصيف بغية اإلسياـ فػي ىػذا
المشروع .وقد أبدت األخيرة اىتماما واستعدادا لدعـ العممية التي سػوؼ تػؤدى
إل ػػى تح ػػديث النق ػػؿ ف ػػي أفريقي ػػا .وس ػػوؼ ي ػػتـ االتص ػػاؿ بش ػػركاء رخػ ػريف ل ػػدعـ
المشػػروع .ويمكػػف اسػػتخداـ البنيػػة التحتيػػة لشػػبكة القطػػارات الس ػريعة مػػف قبػػؿ
أن ػواع أخػػرى مػػف البنػػى التحتيػػة (الموجػػات العريضػػة ،الميػػاه ،الكيربػػاءإلخ...
وأخيػ ار تمػػت اإلشػػارة إلػػى أنػػو قػػد تػػـ تشػػكيؿ فريػػؽ عمػػؿ لصػػياغة االسػػتراتيجية
وخطة العمؿ لتنفيذ شبكة القطارات السريعة.
 .02أشػػاد االجتمػػاع بمفوضػػية االتحػػاد األفريقػػي عمػػى اتخاذىػػا ىػػذه المبػػادرة وشػػدد
عم ػ ػػى ض ػ ػػرورة وض ػ ػػع السياس ػ ػػة الس ػ ػػميمة واألط ػ ػػر التنظيمي ػ ػػة لقط ػ ػػاع الس ػ ػػكؾ
الحديدية .وفي ىذا الصدد ،ىناؾ حاجة إلى ضماف التآزر مػع مشػاريع البنيػة
التحتيػة القائمػة حاليػا وتحقيػؽ قيمػة مضػػافة واضػحة بالمقارنػة مػع بقيػة وسػػائؿ
النقؿ .كما تمت التوصية أيضا بتضميف ىذا المشروع في أجندة .0202
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إجوووورااات المتابعووووة :تقػ ػػديـ المبػ ػػادرة الخاصػ ػػة بشػ ػػبكة القطػ ػػارات الس ػ ػريعة إلػ ػػى
المجمس التنفيذي خالؿ قمة مالبو لبحثيا واعتمادىا.
ب) الطيران
.05

الحػػظ االجتمػػاع أف حصػػة صػػناعة الطي ػراف األفريقيػػة تبمػػج نسػػبة %02

مػػف إجمػػالي سػػوؽ الطي ػراف األفريقيػػة وأف البمػػداف األفريقيػػة تمػػن فرصػػا أفضػػؿ
لموصػػوؿ إلػػى شػػركات النقػػؿ الخارجيػػة .وقػػد أدى ذلػػؾ إلػػى خمػػؽ صػػعوبات أمػػاـ
شركات الطيراف األفريقية فػي البقػاء والمنافسػة عمػى المسػتوى العػالمي .وفػي ىػذا
الصدد ،أبمج االجتماع بأف إثيوبيا قد أعدت مشروع مػذكرة مفاىيميػة حػوؿ توحيػد
المج ػػاؿ الج ػػوى األفريق ػػي بوانش ػػاء ىيئ ػػة أفريقي ػػة ف ػػوؽ وطني ػػة .ورح ػػب االحتم ػػاع
بالمبػػادرة وأشػػار إلػػى ضػػرورة وضػػع السياسػػات واألطػػر التنظيميػػة الكافيػػة لتنميػػة
سػوؽ الطيػراف األفريقيػة .كمػا أطمػع االجتمػاع عمػى أنػو قػد تػـ تشػكيؿ فريػؽ عمػؿ
لمنظػػر فػػي التحػػديات التػػي تواجػػو البمػػداف األفريقيػػة فػػي تنفيػػذ مقػػرر ياموسػػوكرو
وتقديـ التوصيات الالزمة في ىذا الشأف.
إجوووورااات المتابعووووة :يج ػػب أف تعم ػػؿ مفوض ػػية االتح ػػاد األفريق ػػي بالتع ػػاوف م ػػع
المجموعػات االقتصػػادية اإلقميميػػة والمجنػػة األفريقيػة لمطيػراف المػػدني ولجنػػة األمػػـ
المتحػػدة االقتصػػادية ألفريقيػػا والبنػػؾ األفريقػػي لمتنميػػة مػػف أجػػؿ تحميػػؿ التحػػديات
والفػػرص فػػي قطػػاع الطيػراف وخاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بتنفيػػذ مقػػرر ياموسػػوكرو بشػػأف
النقؿ الجوى مع األخػذ فػي االعتبػار مشػروع المػذكرة المفاىيميػة المقتػرح مػف قبػؿ
إثيوبيػػا حػػوؿ توحيػػد المجػػاؿ الجػػوى ألفريقيػػا والتوصػػية بػػالخطوات المقبمػػة وطريػػؽ
المضى قدما لبحثو مف قبؿ قمة االتحاد األفريقي في يناير . 0205
ج)

تنفيذ مشروع سد إينجا الكبير
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.00

ت ػ ػػـ إط ػ ػػالع االجتم ػ ػػاع عم ػ ػػى وض ػ ػػع تنفي ػ ػػذ مش ػ ػػروع س ػ ػػد إينج ػ ػػا وخاص ػ ػػة

االحتياجات المالية المستحقة .فمف المبمج المطموب بما قيمتو  002مميوف دوالر
أمريكػػي تمػػت كفالػػة مبمػػج  022مميػػوف دوالر أمريكػػي وال يػزاؿ ىنػػاؾ عجػػز قيمتػػو
 02مميوف دوالر أمريكي الستكماؿ دراسات الجػدوى الخاصػة بالمشػروع .وسػوؼ
يتـ تنفيذ مشروع سػد إيتجػا الكبيػر عمػى م ارحػؿ عمػى أسػاس الشػراكة بػيف القطػاع
العاـ والخاص مما يساعد في تعبئة الموارد المطموبة .وقد لوحظ أنو قد تـ توقيع
اتفػػاؽ بػػيف جميوريػػة الكونغػػو الديمقراطيػػة وجنػػوب أفريقيػػا لشػراء  0522ميجػػاوات
لممس ػػاىمة ف ػػي تعزي ػػز العائ ػػد م ػػف أص ػػوؿ المش ػػروع وتش ػػحيع مس ػػتثمرى القط ػػاع
الخاص عمى المشاركة في تموؿ المشروع.
.07

الحظ االجتماع أف سد إينجا الكبير سوؼ يؤدى إلى ربط شركات الطاقة

اإلقميمية في القارة وأكد عمى أىمية مشروع سد إينجا الكبير وحث عمى دعمو.
إج ورااات المتابعووة :يجػػب عمػػى مفوضػػية االتحػػاد األفريقػػي أف تضػػع إطػػا ار تنظيميػػا
قاريا متسقا لقطاع الطاقة وتقديمو إلى أجيزة صنع السياسات.
د) الشبكة اإللكترونية األفريقية
.08

أبمػػج االجتمػػاع بػػأف اليػػدؼ الرئيسػػي لمشػػروع الشػػبكة اإللكترونيػػة األفريقيػػة

ىو مساعدة البمداف األفريقية عمى بناء القدرات مف خالؿ تػوفير التعمػيـ عػف بعػد
والخػػدمات الطبيػػة عػػف بعػػد مػػف خػػالؿ االستشػػارات الطبيػػة عبػػر شػػبكة اإلنترنػػت
لمممارسيف الطبييف في الموقع النيائي لممرضى في أفريقيػا مػف قبػؿ متخصصػيف
طبييف ىنود لدى داعمي المشروع.
.09

ألقػػت مناقشػػات االجتمػػاع الضػػوء عمػػى حاجػػة أفريقيػػا إلػػى ممكيػػة المشػػروع

م ػػف خ ػػالؿ التزوي ػػد بمض ػػموف التعم ػػيـ ع ػػف بع ػػد ودع ػػـ تموي ػػؿ تفعي ػػؿ بوادارة ى ػػذا
المشروع.
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إجووورااات المتابعوووة :يج ػػب عم ػػى مفوض ػػية االتح ػػاد األفريق ػػي وض ػػع خط ػػة تنفي ػػذ
لمبادرة الشبكة اإللكترونية األفريقية وتقديميا إلى قمة يناير.
البند  :2إنشاا الجامعة االفتراضية من خالل توحيود المبوادرات واالسوتراتيجيات
األفريقية حول التعجيل بتنمية رأس المال البشرى والعمم والتكنولوجيا واالبتكوار
باالستفادة من الثورة الرقمية والمعرفة الشاممة
 .02الحػػظ االجتمػػاع العػػرض الػػذي قدمتػػو مفوضػػية االتحػػاد األفريقػػي والػػذي أبػػرز
أىميػػة الزيػػادة فػػي المعػػروض مػػف العمػػاؿ ذوى الميػػارات لصػػال

أفريقيػػا التػػي

نري ػػدىا ف ػػي إط ػػار أجن ػػدة  .0202وف ػػي ى ػػذا الص ػػدد ،س ػػوؼ ت ػػؤدى الجامع ػػة
االفتراضية األفريقية إلى تحسيف التدريب الفني والمينػي المػرتبط باالحتياجػات
المحددة لسوؽ العمؿ األفريقية .واليدؼ ىو تزويد الشباب بالميارات المناسػبة
لمقطاع ػػات الرس ػػمية وغي ػػر الرس ػػمية بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ المي ػػارات الالزم ػػة إلنش ػػاء
أعم ػػاؿ تجاري ػػة ص ػػغيرة .وأك ػػد عم ػػى أف الجامع ػػة االفت ارض ػػية ال تتطم ػػب بنيى ػػة
تحتيػ ػػة معقػ ػػدة بػ ػػؿ بػ ػػاألحرى يجػ ػػب بناؤىػ ػػا عمػ ػػى أسػ ػػاس الػ ػػروابط والشػ ػػبكات
الموجػػودة بالفعػػؿ فػػي القػػارة .وشػػدد مقػػدـ العػػرض عمػػى ضػػرورة وجػػود تصػػميـ
قوى مف جانب البمػداف األفريقيػة عمػى تحقيػؽ ىػذا المشػروع الػذي سػوؼ يسػيـ
في الربط بيف الجامعات األفريقية.
 .00أكػػد االجتمػػاع عمػػى الحاجػػة الممحػػة إلػػى التعجيػػؿ بقنشػػاء الجامعػػة االفت ارضػػية
األفريقي ػػة .كم ػػا تم ػػت اإلش ػػارة أيض ػػا إل ػػى أىمي ػػة تقي ػػيـ الق ػػدرات لتحدي ػػد البني ػػة
التحتية المطموبة واالستثمارات الالزمة لتنفيذ الجامعة االفتراضية األفريقية.
إج ورااات المتابعووة :يجػػب عمػػى مفوضػػية االتحػػاد األفريقػػي تقيػػيـ شػػبكات الجامعػػات
الموجػػودة فػػي القػػارة (الوضػػع ،القػػدرة عمػػى إنشػػاء م اركػػز  ،التمويػػؿ المطمػػوب إلػػخ)
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وصياغة مقترحات حوؿ طريؽ المضى قدما .ويجػب تقػديـ ىػذه المقترحػات إلػى قمػة
يناير  0205لبحثيا.
البنوود  :5وضووا اسووتراتيجية لمسووما تووادى إلووأ اسووتعادة أفريقيووا لحقهووا فووي تسووعير
السما الرئيسية:
.00

تحػػت ىػػذا البنػػد  ،الحػػظ االجتمػػاع العػػرض المقػػدـ حػػوؿ وضػػع اسػػتراتيجية
لمسػػمع كمػػا تقػػرر أثنػػاء خمػػوة بحػػر دار  .وأكػػد مقػػدـ العػػرض عمػػى أنػػو قػػد تػػـ
إع ػػداد م ػػذكرة مفاىيمي ػػة وتش ػػكيؿ مجموع ػػة عم ػػؿ مكون ػػة م ػػف اإلدارات ذات
الص ػػمة فػ ػػي مفوضػ ػػية االتح ػػاد األفريقػ ػػي ولجنػ ػػة األم ػػـ المتحػ ػػدة االقتصػ ػػادية
ألفريقيا والبنؾ األفريقي لمتنمية.

 .02أبرزت مناقشات االجتماع النقاط التالية:
أ ) الحاجة إلى التصنيع القائـ عمى السمع مف خالؿ سياسة صناعية
متماسكة تركز عمى إضافة القيمة في أفريقيا؛
ب ) حاجة أفريقيا إلى معالجة مسألة تذبذب أسعار السمع.
إجوووورااات المتابعووووة :يجػ ػػب تشػ ػػكيؿ مجموعػ ػػة عمػ ػػؿ تشػ ػػمؿ إدارات مفوضػ ػػية
االتحػػاد األفريقػػي والشػػركاء الخػػارجييف لوضػػع خطػػة عمػػؿ تسػػتمد مػػف الثغػرات
التي تـ تحديدىا خالؿ عممية التقييـ لعرضيا عمى اجتماع ديسمبر.
البند  : 0إنشاا منبور أفريقوي سونوي اسياسوي ،للعموال التجاريوة والقطواع
الخاص والمفكرين والمجتما المدني إلخ)..
.02

ق ػػدـ االتح ػػاد األفريق ػػي عرض ػػا ح ػػوؿ خمفي ػػة ى ػػذا المنب ػػر األفريق ػػي الس ػػنوي
ومبر ارتػػو وأىدافػػو وعمػػى ضػػوء ذلػػؾ ،أكػػد مقدمػػو عمػػى أف اليػػدؼ مػػف ىػػذه
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المبػػادرة ىػػو خمػػؽ مجػػاؿ لح ػوار السياسػػات فيمػػا بػػيف البمػػداف األفريقيػػة حػػوؿ
أفضؿ الطرؽ لتسخير أداء االقتصاد الكمي الحالي لمقارة لتحقيؽ تنميػة أكثػر
شموال وذات قاعػدة عريضػة .وذكػر بػأف المنبػر ىػو حػدث مسػتقؿ يقػوـ بػدور
رئيسي في حمع أصحاب المشػاريع والمسػتثمريف مػف القطػاع العػاـ والخػاص
مػػف أفريقيػػا والميحػػر مػػف أجػػؿ مناقشػػة سػػبؿ تحسػػيف مالم ػ القيػػاـ باألعمػػاؿ
فػػي أفريقيػػا .وأكػػد أيضػػا عمػػى أف المنتػػدى سػػوؼ يػػوفر فرصػػة سػػانحة لمحػوار
البنػػاء حػػوؿ كيفيػػة إشػراؾ القطػػاع الخػػاص فػػي التصػػدى لمتحػػديات المعاصػرة
التػػي تواجػػو أفريقيػػا .وتػػـ إبػػالغ االجتمػػاع بػػأف المنتػػدى سػػوؼ يكػػوف بمثابػػة
منبر رفيع المسػتوى إلشػراؾ القػادة السياسػييف فػي حػوار محػدد وبنػاء تخضػع
فيو األطراؼ المعنية لممساءلة فيما بينيا.
.05

أبرزت مناقشات االجتماع النقاط التالية:
أ ) الدور الحاسـ لمؽ\اع الخاص في بناء وتنفيذ منبر الحوار القاري ىذا ؛
ب)

ينبغي أف يركػز نيػئ األعمػاؿ لممنتػدى عمػى نحػو اسػتراتيجي عمػى

الشراكات بيف القطاع العاـ والخاص مف أجؿ جمع األمواؿ؛
ج)

ضػػرورة اتخػػاذ تػػدابير عاجمػػة لتيسػػير التأشػػيرات مػػف أجػػؿ تسػػييؿ

حركة المستثمريف األفريقييف؛
د)

الحاج ػػة إل ػػى ني ػػئ م ػػف القاع ػػدة إل ػػى القم ػػة إلتاح ػػة المج ػػاؿ لق ػػادة

األعم ػػاؿ إلبػ ػراز المس ػػائؿ ذات األىمي ػػة الكب ػػرى لمتعجي ػػؿ بالتص ػػنيع والتج ػػارة
األفريقية البينية؛
ىػ) أىمية المنبر في تسريع أجندة التكامػؿ اإلقميمػي لمقػارة بغيػة تحقيػؽ رؤيػة
القارة متكاممة ومزدىرة في إطار أجندة .0202
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إجرااات المتابعة :ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي أف تشرؾ البمداف
األفريقية وكذلؾ أصحاب المصمحة ذوى الصمة لصياغة مقترح تفضيمي
يقدـ إلى وزراء االقتصاد والمالية لبحثو .ويجب تقديـ النسخة المنقحة إلى
المجمس التنفيذي في يناير  .0205كما طمب مف مفوضية االتحاد
األفريقي إقتراح أسماء بديمة ممكنة لممنبر لتفادى تطابؽ اإلسـ مع إسـ
المنتدى االقتصادي العالمي .
البند  :7منطقة التجارة الحرة القارية
.00

قػػدمت مفوضػػية االتحػػاد األفريقػػي عرضػػا حػػوؿ وضػػع تنفيػػذ منطقػػة التجػػارة
الحػرة القاريػػة .فأكػػدت مقدمػػة العػػرض المعػػالـ الرئيسػػية لمنطقػػة التجػػارة الحػرة
القارية وىي ) 0( :أنيا ذات طابع ثالثي .
()0

ىػػي الدعامػػة الثانيػػة  .وش ػػددت عمػػى أف التعجيػػؿ بقنشػػاء منطق ػػة

التجػػارة الح ػرة القاريػػة يقتضػػي االسػػتناد إلػػى تجربػػة وىياكػػؿ منػػاطؽ التجػػارة
الحػرة لممجموعػػات االقتصػػادية اإلقميميػػة مػػف أجػػؿ تعزيػػز التكامػػؿ القػػاري فػػي
أفريقيػ ػػا .وشػ ػػددت أيضػ ػػا عمػ ػػى أنػ ػػو ينبغػ ػػي أف يشػ ػػكؿ ذلػ ػػؾ األسػ ػػاس إلق ػ ػرار
المبػػادئ واألىػػداؼ وتػػوفير البروتوكػػوؿ والتسمسػػؿ والمؤسسػػات .كمػػا أشػػارت
أيضا إلى ضرورة معالجة العقبات الرئيسية أماـ منطقة التجارة الحػرة القاريػة
(الحواجز غير الجمركية وعدـ توفر حرية التنقؿ لألشخاص).
.07

ركزت مناقشات االجتماع عمى ما يمي:
أ ) ضػ ػػرورة إش ػ ػراؾ وزراء التجػ ػػارة فػ ػػي عمميػ ػػة تنفيػ ػػذ منطقػ ػػة التجػ ػػارة الح ػ ػرة
القارية؛
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ب) حتميػػة إعػػداد اسػػتراتيجية لالتصػػاؿ مػػف أجػػؿ كسػػب التأييػػد وتعزيػػز فوائػػد
منطقة التجارة الحرة إلبراز المكاسب المتوقعة مف السوؽ الموسعة؛
ج ) ي ػػؤدى ال ػػنيئ الح ػػالي ال ػػذي يس ػػعي إل ػػى تحقي ػػؽ التواف ػػؽ ح ػػوؿ مس ػػائؿ
التنمية فيما بيف جميع البمػداف إلػى إبطػاء عمميػة التنميػة والتكامػؿ فػي القػارة.
وفػػي ىػػذا الصػػدد ،أكػػد االجتمػػاع عمػػى أف أجنػػدة التكامػػؿ يمكػػف دفعيػػا مػػف
خالؿ االئتالؼ بيف النيئ الطوعية؛
د ) يتعػ ػػيف عمػ ػػى أفريقيػ ػػا أف تعػ ػػالئ المشػ ػػاكؿ المتعمقػ ػػة بتحقيػ ػػؽ النتػ ػػائئ فػ ػػي
المواعيػػد المحػػددة .وفػػي ىػػذا الصػػدد ،ومػػا لػػـ تتجنػػب أفريقيػػا التضػػارب فػػي
المواعيػػد وتعزيػػز المصػػداقية فقنيػػا سػػوؼ تزيػػد مػػف الشػػعور باإلحبػػاط وتجعػػؿ
الشػػباب األفريقػػي يشػػؾ فػػي الت ػزاـ قادتػػو بتعزيػػز التكامػػؿ االقتص ػادي وتمييػػد
الطريؽ لتحقيؽ نمو أكثر شموال واستدامة.
ى ػػ) يػػؤدى عػػدـ احت ػراـ مقػػرر قمػػة ينػػاير  0200بشػػأف منطقػػة التجػػارة الح ػرة
القاري ػػة إل ػػى الت ػػأثير س ػػمبا عم ػػى س ػػمعة االتح ػػاد وينبغ ػػي ب ػػذؿ كاف ػػة الجي ػػود
الممكنة لضماف تنفيذه.
.08

عمى ضوء المناقشات ،أوصىى االجتماع بما يمي:
أ ) التوصػؿ إلػى رؤيػة مشػتركة حػوؿ مػا ينبغػي القيػاـ بػو لػدفع إنشػاء منطقػػة
التجارة الحرة القارية قدما مع حريػة التنقػؿ لمسػمع والخػدمات واألشػخاص ممػا
يشكؿ أفضؿ الطرؽ لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية في أفريقيا.
ب) ينبغػػي أف يمضػػى إنشػػاء منطقػػة التجػػارة الحػرة القاريػػة قػػدما عمػػى أسػػاس
مبدأ تحػالؼ المسػتعديف  .فيجػب أف يبػدأ العػدد الكبيػر مػف البمػداف المسػتعدة
لمشػػروع فػػي العمميػػة ذلػػؾ بينمػػا تمحػػؽ بػػو البمػػداف األخػػرى التػػي لػػـ تسػػتعد بعػػد
عندما تصب مستعدة لمقياـ بذلؾ.
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ج ) يتع ػػيف عم ػػى ال ػػدوؿ األعض ػػاء أف تك ػػوف عم ػػى اس ػػتعداد لتموي ػػؿ عممي ػػة
منطق ػػة التج ػػارة الحػ ػرة القاري ػػة وتف ػػادى االعتم ػػاد عم ػػى المػ ػوارد الت ػػي توفرى ػػا
أطراؼ ثالثة ليذه المبادرة الميمة؛
د ) ينبغػ ػػي تعزيػ ػػز مصػ ػػداقية القػ ػػادة السياسػ ػػييف فػ ػػي تنفيػ ػػذ األجنػ ػػدة القاريػ ػػة
لمتنمية؛
ى ػػ) يجػػب عمػػى مفوضػػية االتحػػاد األفريقػػي أف تتبػػادؿ األفكػػار حػػوؿ عػػرض
أفريقي لممنتجات مف أجؿ تعزيز التجارة األفريقية البينية.
إجرااات المتابعة :يجب عمى مفوضػية االتحػاد األفريقػي أف تجػرى د ارسػة لتقيػيـ التجػارة
األفريقية البينية بيدؼ تحديث اإلحصائيات.
البند  :8ما يستجد من أعمال:
.09

تحت ىذا البند  ،تمت إثارة النقاط التالية:
أ ) يجػػب عمػػى المفوضػػية أف تضػػع إسػػتراتيجية متماسػػكة لإلتصػػاالت مػػف
أجػ ػػؿ إبػ ػػالغ الػ ػػدوؿ األعضػ ػػاء بنتػ ػػائئ االجتمػ ػػاع األوؿ لمجنػ ػػة الو ازريػ ػػة
المعني ػػة بمتابع ػػة تنفي ػػذ خم ػػوة بح ػػر دار الو ازري ػػة والمس ػػائؿ المنبثق ػػة ع ػػف
الرسالة اإللكترونية مف المستقبؿ؛
ب) خػالؿ قمػػة مالبػػو  ،ينبغػي أف تجػػرى مفوضػػية االتحػاد األفريقػػي مناقشػػات
تمييديػ ػػة مػ ػػع القػ ػػادة األف ػ ػريقييف حػ ػػوؿ قمػ ػػة أفريقيػ ػػا – الواليػ ػػات المتحػ ػػدة
األمريكيػػة القادمػػة والمقػػرر عقػػدىا فػػي أغسػػطس  .0202وتتمثػػؿ أىميػػة
ىػػذه المناقشػػات التمييديػػة فػػي تصػػميـ موقػػؼ أفريقػػي موحػػد يقػػدبـ خػػالؿ
القمة؛
ج ) ينبغي توسيع إجتماع الوزراء ليشمؿ المجموعات االقتصادية اإلقميمية.
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إجرااات المتابعة:
 يجػػب إحالػػة المقػػررات والتوصػػيات الميمػػة ال ػواردة فػػي ىػػذا التقريػػر الػػوزاري إلػػى
المجمس التنفيذي؛
 خػػالؿ قمػػة مالبػػو  ،يتعػػيف عمػػى مفوضػػية االتحػػاد األفريقػػي أف تجػػرى مناقشػػات
تمييدي ػػة م ػػع الق ػػادة األفػ ػريقييف ح ػػوؿ قم ػػة أفريقي ػػا – الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة
القادمػػة والمقػػرر عق ػدىا فػػي أغسػػطس  0202لتصػػميـ الموقػػؼ األفريقػػي الموحػػد
الذي سيتـ تقديمو خالؿ القمة.
البند  : 9الجمسة الختامية:
.22

شػػكرت رئيس ػػة مفوض ػػية االتح ػػاد األفريق ػػي ال ػػوزراء وجمي ػػع المش ػػاركيف عم ػػى
مساىماتيـ البناءة في االجتماع األوؿ لمجنة الو ازرية بغيػة متابعػة خمػوة بحػر
دار الو ازرية والمسائؿ المنبثقة عف الرسالة اإللكترونيػة مػف المسػتقبؿ .وحثػت
عمى التعجيؿ بتنفيذ المقررات اليامة المتخذة والرصد والتقييـ المستمر لمتقدـ
المحرز.
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