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 زارية المعنية بمتابعةتقرير االجتماع األول لمجنة الو 
 تنفيذ خموة بحر دار الوزارية والمسائل المنبثقة عن البريد اإللكتروني

 من المستقبل 
 أديس أبابا، إثيوبيا 

  4102يونيو  5
 مقدمة  -أوال

)التي يشار إلييا  0202إجتمع أعضاء المجنة الوزارية المعنية بمتايعة أجندة  .0
المقترحة مف قبؿ الخموة الوزارية لممجمس فيما بعد بمجنة بحر دار الوزارية(، 

والتي أجازتيا الدورة العادية الرابعة والعشروف  0202التنفيذي في بحر دار في 
 0202يونيو  5، بأديس أبابا، إثيوبيا، في 0202لممجمس التنفيذي في يناير 

 0202لتبادؿ األفكار حوؿ التفويض المنوط بيا لمتابعة ومالزمة تطور أجندة 
 سائؿ المنبيقة عف وثائؽ وتعيدات ميمة أخرى.والم

   الحضور: -ثانيا

حضر االجتماع الوزراء وأعضاء لجنة المتابعة الوزارية مف البمداف التالية: غانا  .0
)الرئيس(، رواندا ، إثيوبيا، جميورية الكونغو الديمقراطية. وقد تـ تمثيؿ 

الممثميف الدائميف لدى األعضاء اآلخريف في المجنة مف قبؿ ممثمييـ الدائميف و 
االتحاد األفريقي )الجزائر، أنجوال، الكاميروف، تشاد، الكونغو، كينيا ومالوى(. 
كما حضرتو رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي واألميف التنفيذي لمجنة األمـ 
المتحدة االقتصادية ألفريقيا ورئيس البنؾ األفريقي لمتنمية بوصفيـ أعضاًء في 

 المجنة.

ا دعوة ممثمي المجموعات االقتصادية اإلقميمية التالية لممشاركة في تمت أيض .2
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.

 والتالمدا -ثالثا
 من جدول األعمال: مراسم االفتتاح 0البند 

  زوما –كممة الترحيب لسعادة الدكتورة نكوسازانا دالميني    

في كممتيا، رحبت رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي بالوزراء وجميع الوفود في  .2
أديس أبابا وأعربت عف أمميا في أف يؤدى االجتماع إلى تبادؿ جماعي لألفكار 

 الذي نريده لمقارة خالؿ العقد المقبؿ وما بعده.  حوؿ المستقبؿ

   إعتماد جدول األعمال

 تـ اعتماد جدوؿ األعماؿ بعد إدخاؿ تعديميف عميو: .5

فيما يتعمؽ بأىمية االجتماع، ينبغي تخصيص المزيد مف الوقت لمسألة  أ (
 .0202الطريقة التي تعمؿ بيا أفريقيا مف أجؿ تحقيؽ أجندة 

دقائؽ حوؿ مشروع سد إينجا قبؿ تقديـ ىذا البند  7عرض يستغرؽ  ب (
 ومناقشتو.

   4102من جدول األعمال: التقرير المرحمي عن إعداد أجندة  4البند 

قامػػت مفوضػػية االتحػػاد األفريقػػي بتوزيػػع وثيقػػة المعمومػػات األساسػػية حػػوؿ أجنػػدة  .0
مفوضػػػية والتػػػي اسػػػتندت إلييػػػا المناقشػػػات حػػػوؿ األجنػػػدة. وأبمغػػػت رئيسػػػة  0202

وتقػػديميا إلػػى  0202االتحػػاد األفريقػػي االجتمػػاع بأنػػو قػػد تػػـ إعػػداد وثيقػػة أجنػػدة 
بػداء التعميقػات بشػأنيا. وأوضػحت  االتحاد األفريقيفي الدوؿ األعضاء  لبحثيػا واب

عمػػػى رؤسػػػاء  0202أيضػػػا أنػػػو سػػػوؼ يػػػتـ عػػػرض النسػػػخة القصػػػيرة مػػػف أجنػػػدة 
لتركيػز عمػى المسػائؿ الدوؿ وعف طريؽ المجمس التنفيػذي خػالؿ قمػة مالبػو مػع ا

ذات األىميػػػػػة الكبػػػػػرى بالنسػػػػػبة لألجنػػػػػدة القاريػػػػػة لمتحػػػػػوؿ االسػػػػػتراتيجية الرئيسػػػػػية 
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الوثيقػػػة بيانػػػا مميمػػػا قويػػػا يتجػػػاوز أصػػػوات الشػػػعوب األفريقيػػػة والتنميػػػة.  وتعتبػػػر 
جازتػػو مػػف قبػػؿ رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات والنػػداء  المجتمعػػة خػػالؿ المشػػاورات، واب

 الحاسػػػمة التػػػي تػػػتـ معالجتيػػػا عمػػػى المػػػدى القصػػػير. إلػػػى العمػػػؿ بشػػػأف المسػػػائؿ
يتوقػػػػؼ عمػػػػى حػػػػدوث تغييػػػػر جػػػػذري فػػػػي  0202وأكػػػػدت عمػػػػى أف نجػػػػاح أجنػػػػدة 

الطريقػػػة التػػػي تعمػػػؿ بيػػػا أفريقيػػػا. وأنػػػو يتعػػػيف عمػػػى القػػػارة أف ترتكػػػز عمػػػى نحػػػو 
عمػػػػى المسػػػػائؿ الرئيسػػػػية لمتنميػػػػة. وبطريقػػػػة عمميػػػػة، إقترحػػػػت أف يػػػػتـ اسػػػػتراتيجي 

رؤسػػػاء دوؿ االتحػػػاد إلػػػى المقػػػررات الرئيسػػػية والتػػػي تعتبػػػر ميمػػػة  إسػػترعاء انتبػػػاه
لمغايػػة لػػنيئ قػػائـ بصػػورة أكبػػر عمػػى النتػػائئ. وباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ ، أشػػارت إلػػى 
عػػدـ تػػوفر االلتػػزاـ مػػف قبػػؿ القػػادة األفػػريقييف فػػي مواجيػػة التحػػديات الممحػػة التػػي 

 تواجو التنمية في أفريقيا.

 االجتماع إلى إبراز النقاط التالية: وقد أدى تبادؿ األفكار خالؿ  .7

فيمػػػا يتعمػػػؽ بتنفيػػػذ األجنػػػدة  االتحػػػاد األفريقػػػيترجػػػع التحػػػديات التػػػي يواجييػػػا  أ (
اإلنمائية القارية، في األساس، إلى االفتقػار إلػى االلتػزاـ السياسػي. وفػي ىػذا 
الصدد، تكوف القيػادة القويػة أمػرا حاسػما لمسػاعدة أفريقيػا عمػى تحقيػؽ أجنػدة 

. وتػػػدؿ التجػػػارب عبػػػر العػػػالـ عمػػػى أف التنميػػػة االقتصػػػادية والخػػػروج  0202
مف دائرة الفقر يمكف أف يستمدا مف أنماط اقتصػادية مختمفػة. وتمػت اإلشػارة 

 إلى أف النجاح ينبع مف قيادة سياسية ليا رؤية وقدرة عمى التنفيذ؛
يػوف ، يصػب  مػف الضػروي أف يعتمػد القػادة األفريق 0202فػي سػياؽ أجنػدة  ب(

والشػػػػػػػعوب األفريقيػػػػػػػة إتجاىػػػػػػػا ونيجػػػػػػػا جديػػػػػػػدا لمػػػػػػػتمكف مػػػػػػػف االضػػػػػػػطالع 
بالمسػػػػػؤوليات خػػػػػالؿ عمميػػػػػة التحػػػػػوؿ الييكمػػػػػي عمػػػػػى المسػػػػػتويات الوطنيػػػػػة 

 واإلقميمية والقارية؛
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يكػػػػوف االسػػػػتقرار السياسػػػػي أمػػػػرا حاسػػػػما بالنسػػػػبة لمتخطػػػػيط الػػػػوطني ودعػػػػـ  ج (
مناسػػب. ويكػػوف ومسػػاندة سياسػػات االقتصػػاد الكمػػي وخمػػؽ منػػاخ اسػػتثماري 

مػػػف الميػػػـ أيضػػػا التشػػػجيع عمػػػى مشػػػاركة القطػػػاع الخػػػاص فػػػي االقتصػػػاد 
 وتضميف القطاع الريفي في االقتصاد الحديث.

إشػػػػتراكا اسػػػػتراتيجيا مػػػػف جانػػػػب  0202أجنػػػػدة يتطمػػػػب النجػػػػاح فػػػػي تنفيػػػػذ  د (
المجموعػػػػات االقتصػػػػادية اإلقميميػػػػة والبنػػػػؾ األفريقػػػػي لمتنميػػػػة ولجنػػػػة األمػػػػـ 

 صادية ألفريقيا؛المتحدة االقت
بدرجػػػة كبيػػػرة عمػػػى قػػػدرة أفريقيػػػا عمػػػى رصػػػد  0202أجنػػػدة تتوقػػػؼ فعاليػػػة  ىػ(

جػػػػػراء التعػػػػػديالت الالزمػػػػػة عنػػػػػد  وتقػػػػػدير وتقيػػػػػيـ العمػػػػػؿ الػػػػػذي تقػػػػػـو بػػػػػو واب
 االقتضاء.

 
 التوصيات -رابعا
    

بأعمالو تعتبػر حاسػمة فػي  االتحاد األفريقيمع إدراكيا أف الطريقة التي يقـو بيا  .8
 خصزصا: 0202أجندة دة أفريقيا عموما ونجاح دفع أجن

االتحػاد اقترحت المجنة ضرورة القيػاـ بالمزيػد مػف تبػادؿ األفكػار حػوؿ كيفيػة أداء  .9
ألعمالػػػو بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ أسػػػاليب عممػػػو ورلياتػػػو لمتابعػػػة مقػػػررات أجيػػػزة  األفريقػػػي

وعالقاتػػػػػو مػػػػػع المجموعػػػػػات االقتصػػػػػادية اإلقميميػػػػػة والشػػػػػركاء  االتحػػػػػاد األفريقػػػػػي
 خريف. اآل

إقترحػػت المجنػػة ضػػرورة القيػػاـ بالمزيػػد مػػف تبػػادؿ األفكػػار والمناقشػػات مػػف قبػػؿ  .02
 المجمس التنفيذي حوؿ المسائؿ التالية:

لضػماف تركيزىػا  االتحػاد األفريقػيضرورة إعادة النظر فػي تنظػيـ اجتماعػات  (0
 عمى كافة المستويات وتحسيف فعاليتيا وكفاءتيا. وفي ىذا الصدد:
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جتمػػػع المجمػػػس التنفيػػػذي خػػػالؿ مػػػؤتمرات القمػػػة فقػػػط، ولكػػػف يجػػػب أال ي  أ (
( عػػاديتيف تعقػػداف خػػالؿ الفتػػرة التػػي تفصػػؿ بػػيف 0ينبغػي إضػػافة دورتػػيف )

مػػػؤتمرات القمػػػػة وكػػػذلؾ دورة اسػػػػتثنائية كممػػػا دعػػػػت الضػػػرورة إلػػػػى ذلػػػػؾ. 
وبػػػػػذلؾ يػػػػػتمكف المجمػػػػػس التنفيػػػػػذي مػػػػػف تحمػػػػػؿ مسػػػػػؤولياتو لػػػػػدفع أعمػػػػػاؿ 

ى أف المجػػػالس التنفيذيػػػة لممنظمػػػات المماثمػػػة وتمػػػت اإلشػػػارة إلػػػاالتحػػػاد. 
األخػػػرى تتكػػػرر اجتماعاتيػػػا عمػػػى نحػػػو أكبػػػر مثػػػؿ مجمػػػس وزراء االتحػػػاد 

 األوروبي الذي ينعقد شيريا وكذلؾ عند االقتضاء.
يجػػػب إجػػػراء عمميػػػات مراجعػػػة متواصػػػمة  وتحسػػػينات مسػػػتمرة آلليػػػات  ب (

 ي. االتحاد األفريقوعمميات ونيئ عمؿ 
يـ جػػػػػداوؿ أعمػػػػاؿ مػػػػػؤتمرات القمػػػػػة لمتركيػػػػز عمػػػػػى بعػػػػػض ينبغػػػػي تنظػػػػػ ج (

المسػػائؿ االسػػتراتيجية الرئيسػػية واسػػتالـ وبحػػث التقػػارير المرحميػػة عػػف 
تنفيػػػذ المقػػػررات. ويجػػػب أف يػػػتـ تعزيػػػز ىػػػذا العمػػػؿ مػػػف خػػػالؿ االلتػػػزاـ 

 السياسي لمجنة التنفيذية التي تتولى أعماؿ االتحاد.
تنظػػػر فيمػػػا إذا كانػػػت ىػػػذه  طمبػػػت لجنػػػة بحػػػر دار مػػػف المفوضػػػية أف د (

اإلصػػالحات تقتضػػي مراجعػػة القػػانوف التأسيسػػي و/أو الػػنظـ األساسػػية 
 وقواعد اإلجراءات ذات الصمة وتقدـ النص  في ىذا الشأف.

 مفوضية االتحاد األفريقيفيما يتعمؽ بما ذكر رنفا، طمب مف رئيسة    (0
ألطراؼ أف تقر إيفاد بعثة لمدراسة إلى مختمؼ المنظمات المتعددة ا

المماثمة مثؿ االتحاد األوروبي ورابطة أمـ جنوب شرؽ رسيا والمنظمة 
 االقتصادية اإلقميمية لجنوب أمريكا، مف أجؿ دراسة رليات عمميا؛

وىػػػي  االتحػػػاد األفريقػػػيإف المجموعػػػات االقتصػػػادية جػػػزء ال يتجػػػزأ مػػػف   (2
. ومػػػع ذلػػػؾ ، فمػػػف االتحػػػاد األفريقػػػيتمثػػػؿ الركػػػائز التػػػي يسػػػتند إلييػػػا 
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الضػػػروري مراجعػػػة عالقػػػات العمػػػؿ الخاصػػػة بيػػػا لجعميػػػا أكثػػػر فعاليػػػة 
وكفػػػػاءة وتعزيػػػػزا. وقػػػػد لػػػػوحظ أف ىنػػػػاؾ حاجػػػػة إلػػػػى التعجيػػػػؿ بترشػػػػيد 

وتجنػػب التػػداخؿ فػػي عضػػويتيا ممػػا  المجموعػػات االقتصػػادية اإلقميميػػة
عػػادة  يػؤدى دائمػا إلػى اإلربػاؾ والخمػط. كمػا ينبغػي التعجيػؿ بمراجعػة واب

وجعميػا  اإلقميميػة المجموعػات االقتصػاديةدة ىيكمػة النظر في فكرة إعػا
 خمس مجموعات فقط لكؿ إقميـ جغرافي واحدة.

ىنػػػػػاؾ حاجػػػػػة ممحػػػػػة إلػػػػػى اسػػػػػتكماؿ مراجعػػػػػة الشػػػػػراكات مػػػػػع مختمػػػػػؼ   (2
االتحػػػػاد المؤسسػػػػات والبمػػػػداف األخػػػػرى بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ كيفيػػػػة تحضػػػػير 

الجتماعػػػػػات الشػػػػػراكات، مػػػػػف أجػػػػػؿ التحػػػػػدث بصػػػػػوت واحػػػػػد  األفريقػػػػػي
 فريقيا.لصال  أ

أعربت المجنة عػف القمػؽ أيضػا إزاء عػدـ االعتػراؼ عمػى نحػو مناسػب     (5
مػػػف قبػػػؿ مختمػػػؼ المنظمػػػات الدوليػػػة واالتجػػػاه نحػػػو  االتحػػػاد األفريقػػػيب

معاممػػػة أفريقيػػػا بػػػقزدراء. وقػػػد قكػػػدـ مثػػػاؿ لػػػذلؾ فػػػي عػػػدـ وجػػػود معاممػػػة 
قػػد لػػدى األمػػـ المتحػػدة، و  االتحػػاد األفريقػػيبالمثػػؿ فيمػػا يتعمػػؽ باعتمػػاد 

طمب مف المفوضية التي تعمؿ مػع الممثمػيف الػدائميف لمػدوؿ األعضػاء 
 في نيويورؾ أف تتخذ الخطوات الالزمة لتصحي  ىذا الوضع.

لوحظػػػػػت الحاجػػػػػة المتزايػػػػػدة إلػػػػػى السػػػػػماح بوجػػػػػود صػػػػػوت لممػػػػػواطنيف     (0
األفػػريقييف فػػي دفػػع أجنػػدة أفريقيػػا قػػدما. وقػػد كػػاف ذلػػؾ واضػػحا فػػي حػػد 

بػػرا .  ومػػف 0202أجنػػدة ز التطمعػػات بالنسػػبة لرؤيػػة ذاتػػو عنػػد تحديػػد واب
بقػػوة عمػػى إعػػادة تنظػػيـ  مفوضػػية االتحػػاد األفريقػػيجيػػة أخػػرى، تعمػػؿ 

والثقػافي حتػى يتسػنى لػو    وتعزيػز  المجمػس االقتصػادي واالجتمػاعي
 القياـ بالدور المنوط بو كجياز لالتحاد. 
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مػػػػف أطػػػػر  لديػػػػو العديػػػػد االتحػػػػاد األفريقػػػػيأشػػػػارت المجنػػػػة إلػػػػى أف أف     (7
السياسػػات القاريػػة حػػوؿ مسػػائؿ متنوعػػة. وفػػي الوقػػت نفسػػو، فػػقف ىنػػاؾ 
اقتراح بوضع أىداؼ إنمائية أفريقية. كما اقترح أف توفر ىذه األىػداؼ 

. وطمػػػػب مػػػػف  0202برنامجػػػػا مشػػػػتركا فػػػػي اإلطػػػػار الرئيسػػػػي ألجنػػػػدة 
 المفوضية أف تفكر مميا في ىذا االقتراح وتطرحو لمزيد مف النقاش؛

قػػت المجنػػة عمػػى التوصػػية بػػأف تضػػاؼ إلػػى الوثيقػػة اإلطاريػػة الفنيػػة واف    (8
، وثيقػػػػػة مميمػػػػػة أقصػػػػػر لعرضػػػػػيا عمػػػػػى قمػػػػػة مالبػػػػػو.  0202ألجنػػػػػدة 

)بيػػػاف رسػػػمي( عمػػػى جميػػػع  0202وسػػػوؼ يػػػتـ توزيػػػع مشػػػروع أجنػػػدة 
 أعضاء المجنة والدوؿ األعضاء لمتعميؽ عميو قبؿ عرضو عمى القمة؛

مػػؽ بقنشػػاء منطقػػة التجػػدارة الحػػرة القاريػػة ناقشػػت المجنػػة الرؤيػػة فيمػػا يتع   (9
وكيفيػػػػة التعجيػػػػؿ ببموغيػػػػا. وتػػػػـ االتفػػػػاؽ عمػػػػى ضػػػػرورة  0207بحمػػػػوؿ 

تنػػاوؿ ىػػذه المسػػألة بمزيػػد مػػف النقػػاش مػػف قبػػؿ المجمػػس التنفيػػذي. كمػػا 
تػػػػػـ االتفػػػػػاؽ أيضػػػػػا عمػػػػػى إشػػػػػراؾ قطػػػػػاع األعمػػػػػاؿ والقطػػػػػاع الخػػػػػاص 

لػػؾ تػػـ اإلتفػػاؽ وأصػػحاب المصػػمحة المعنيػػيف اآلخػػريف فييػػا. وخػػالؿ ذ
عمػػػى أف تنػػػاقش ىػػػذه المسػػػألة مػػػف قبػػػؿ االجتمػػػاع األوؿ لمنبػػػر الحػػػوار 
بيف أصػحاب المصػمحة الرئيسػييف. وبػالنظر إلػى أىميػة منطقػة التجػارة 

، نػػاقش االجتمػػاع إمكانيػػة إنشػػاء  0202الحػػرة القاريػػة فػػي تنفيػػذ أجنػػدة 
لؼ منطقػػة التجػػارة الحػػرة القاريػػة لممضػػى قػػدما عمػػى أسػػاس مبػػدأ  تحػػا

المسػػػػتعديف . وينبغػػػػي أف تبػػػػدأ مجموعػػػػة ميمػػػػة مػػػػف البمػػػػداف المسػػػػتعدة 
العمميػػػة عمػػػى أف تمحػػػؽ بيػػػا البمػػػداف األخػػػرى عنػػػدما تصػػػب  مسػػػتعدة. 
وسػػوؼ يػػتـ عػػرض مقػػرر بشػػأف محفػػؿ النمػػو ألفريقيػػا عمػػى قمػػة ينػػاير 

عمػػػػى أف يقػػػػاـ المنتػػػػدى األوؿ فػػػػي نفػػػػس السػػػػنة. ويمكػػػػف إدراج  0205



EX.CL/864 (XXV) 

Page 8 

 

حرة القارية ضػمف جػدوؿ أعمػاؿ المنتػدى األوؿ مسألة منطقة التجارة ال
 ىذا؛

إتفقت المجنة أيضا عمى أىمية مشػاركة األمنػاء التنفيػذييف لممجموعػات  (02
 المجموعػػػػػات االقتصػػػػػاديةاالقتصػػػػػادية اإلقميميػػػػػة إضػػػػػافة إلػػػػػى رؤسػػػػػاء 

فػػػػػي لجنػػػػػة بحػػػػػر دار الوزاريػػػػػة كأعضػػػػػاء كػػػػػاممي العضػػػػػوية.  اإلقميميػػػػػة
قتػػراح إلػػى المجمػػس التنفيػػذي لبحثػػو ووافقػػت المجنػػة عمػػى إحالػػة ىػػذا اإل

جازتػػػو والطمػػػب مػػػػف رئيسػػػة المفوضػػػػية أف توجػػػو الػػػػدعوة إلػػػى الػػػػدوؿ  واب
 األعضاء ليذا الغرض؛

إجػراء مشػاورات اتفقت المجنة عمػى توصػية المجمػس التنفيػذي بضػرورة  (00
الواليػات المتحػدة التػي تعقػد فػي  –تمييدية في مالبو حوؿ قمػة أفريقيػا 

حتػػى يتسػػنى ألفريقيػػا أف تحقػػؽ أقصػػى  0202واشػػنطف فػػي أغسػػطس 
 فائدة ممكنة خالؿ ىذا االجتماع وتتحدث بصوت واحد.

 البنود األخرى التي بحثها االجتماع األول لمجنة المتابعة الوزارية:
: المسائل الشائكة الخاصة بالتكامل بما في ذلك تطووير البنيوة التحتيوة والنقول 2البند 

 عبر الحدود 
 لسريعة المتكاممة:شبكة القطارات ا أ (

قدمت ىذا البند المفوضة المسؤولة عف البنية التحتية والطاقة. وفػي عرضػيا،  .00
أبمغت االجتماع بيدؼ المشروع ونطاقو مؤكدة عمى أنو مف الممكف أف تكػوف 

يرمػى إلػى تسػييؿ بمػوغ رؤيػة  0202ىذه المبادرة مشروعا رائدا رئيسيا ألجنػدة 
ة ومتكاممػػة. وأبمػػج االجتمػػاع بػػأف ىػػذه المبػػادرة ألفريقيػػا مزدىػػر  االتحػػاد األفريقػػي

تقػػـو عمػػى مبػػدأ السػػيادة المشػػتركة وتعتبػػر قػػوة دافعػػة رئيسػػية لتحقيػػؽ التكامػػؿ 
االجتمػػػاعي واالقتصػػػادي ، مػػػف بػػػيف أمػػػور أخػػػرى، وتعزيػػػز التجػػػارة األفريقيػػػة 
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البينيػػة، وبنػػاء السػػمـ واألمػػف فػػي القػػارة، وتعزيػػز حريػػة تنقػػؿ األشػػخاص والسػػمع 
مات. وتكمػػػػؿ ىػػػػذه المبػػػػادرة وتػػػػدعـ تنفيػػػػذ األطػػػػر القاريػػػػة القائمػػػػة مثػػػػؿ والخػػػػد

البرنػػػػػامئ األفريقػػػػػي لتطػػػػػوير البنيػػػػػة التحتيػػػػػة ومنطقػػػػػة التجػػػػػارة الحػػػػػرة القاريػػػػػة 
والبرنامئ األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية وخطػة التعجيػؿ بالتنميػة الصػناعية 

دنػي لمتكامػؿ وخطػة عمػؿ في أفريقيا ورؤية التعديف األفريقيػة وبرنػامئ الحػد األ
 تصنيع المستحضرات الصيدلية إلخ. 

أبمػػػج االجتمػػػاع بػػػأف الرؤيػػػة تتمثػػػؿ فػػػي العمػػػؿ نحػػػو تصػػػنيع كافػػػة عناصػػػر ىػػػذا  .00
المشػػروع فػػي القػػارة والػػتعمـ مػػف مثػػاؿ شػػركة إيربػػاس وتعزيػػزه. ويػػؤدى ذلػػؾ إلػػى 
نشػػاء  اإلسػػياـ ، مػػف بػػيف أمػػور أخػػرى، فػػي خمػػؽ فػػرص عمػػؿ رفيػػع المسػػتوى واب

 متميزة وتعزيز النشاط االقتصادي في أفريقيا. مراكز 

تـ إطالع االجتماع عمى المناقشات الجارية مع الصيف بغية اإلسياـ فػي ىػذا  .02
اىتماما واستعدادا لدعـ العممية التي سػوؼ تػؤدى المشروع. وقد أبدت األخيرة 

إلػػػى تحػػػديث النقػػػؿ فػػػي أفريقيػػػا. وسػػػوؼ يػػػتـ االتصػػػاؿ بشػػػركاء رخػػػريف لػػػدعـ 
المشػػروع. ويمكػػف اسػػػتخداـ البنيػػة التحتيػػػة لشػػبكة القطػػارات السػػػريعة مػػف قبػػػؿ 
أنػػػواع أخػػػرى مػػػف البنػػػى التحتيػػػة )الموجػػػات العريضػػػة، الميػػػاه، الكيربػػػاءإلخ... 

اإلشػػارة إلػػى أنػػو قػػد تػػـ تشػػكيؿ فريػػؽ عمػػؿ لصػػياغة االسػػتراتيجية وأخيػػرا تمػػت 
 وخطة العمؿ لتنفيذ شبكة القطارات السريعة.

عمػػى اتخاذىػػا ىػػذه المبػػادرة وشػػدد  مفوضػػية االتحػػاد األفريقػػيأشػػاد االجتمػػاع ب .02
عمػػػػػى ضػػػػػرورة وضػػػػػع السياسػػػػػة السػػػػػميمة واألطػػػػػر التنظيميػػػػػة لقطػػػػػاع السػػػػػكؾ 

حاجة إلى ضماف التآزر مػع مشػاريع البنيػة الحديدية. وفي ىذا الصدد، ىناؾ 
التحتيػة القائمػة حاليػا وتحقيػؽ قيمػة مضػػافة واضػحة بالمقارنػة مػع بقيػة وسػػائؿ 

 . 0202أجندة النقؿ. كما تمت التوصية أيضا بتضميف ىذا المشروع في 
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تقػػػػديـ المبػػػػادرة الخاصػػػػة بشػػػػبكة القطػػػػارات السػػػػريعة إلػػػػى  إجوووورااات المتابعووووة: 

 خالؿ قمة مالبو لبحثيا واعتمادىا.المجمس التنفيذي 
   الطيران ب(

% 02الحػػػظ االجتمػػػاع أف حصػػػة صػػػناعة الطيػػػراف األفريقيػػػة تبمػػػج نسػػػبة  .05
مػػػف إجمػػػالي سػػػوؽ الطيػػػراف األفريقيػػػة وأف البمػػػداف األفريقيػػػة تمػػػن  فرصػػػا أفضػػػؿ 
لموصػػوؿ إلػػى شػػركات النقػػؿ الخارجيػػة. وقػػد أدى ذلػػؾ إلػػى خمػػؽ صػػعوبات أمػػاـ 

فريقية فػي البقػاء والمنافسػة عمػى المسػتوى العػالمي. وفػي ىػذا شركات الطيراف األ
الصدد، أبمج االجتماع بأف إثيوبيا قد أعدت مشروع مػذكرة مفاىيميػة حػوؿ توحيػد 
نشػػػػاء ىيئػػػػة أفريقيػػػػة فػػػػوؽ وطنيػػػػة. ورحػػػػب االحتمػػػػاع  المجػػػػاؿ الجػػػػوى األفريقػػػػي واب

يػػة لتنميػػة بالمبػػادرة وأشػػار إلػػى ضػػرورة وضػػع السياسػػات واألطػػر التنظيميػػة الكاف
سػوؽ الطيػراف األفريقيػة. كمػا أطمػع االجتمػاع عمػى أنػو قػد تػـ تشػكيؿ فريػؽ عمػؿ 
لمنظػػر فػػػي التحػػػديات التػػػي تواجػػػو البمػػػداف األفريقيػػػة فػػػي تنفيػػػذ مقػػػرر ياموسػػػوكرو 

 وتقديـ التوصيات الالزمة في ىذا الشأف. 

بالتعػػػػاوف مػػػػع  مفوضػػػػية االتحػػػػاد األفريقػػػػييجػػػػب أف تعمػػػػؿ  إجوووورااات المتابعووووة:
والمجنػػة األفريقيػة لمطيػػراف المػػدني ولجنػػة األمػػـ  اإلقميميػػة المجموعػات االقتصػػادية

المتحػػدة االقتصػػادية ألفريقيػػا والبنػػؾ األفريقػػي لمتنميػػة مػػف أجػػؿ تحميػػؿ التحػػديات 
والفػػرص فػػي قطػػاع الطيػػراف وخاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بتنفيػػذ مقػػرر ياموسػػوكرو بشػػأف 

المػذكرة المفاىيميػة المقتػرح مػف قبػؿ النقؿ الجوى مع األخػذ فػي االعتبػار مشػروع 
إثيوبيػػا حػػوؿ توحيػػد المجػػاؿ الجػػوى ألفريقيػػا والتوصػػية بػػالخطوات المقبمػػة وطريػػؽ 

 . 0205في يناير  االتحاد األفريقيالمضى قدما لبحثو مف قبؿ قمة 
 تنفيذ مشروع سد إينجا الكبير ج(



EX.CL/864 (XXV) 

Page 11 

 

تػػػػػـ إطػػػػػالع االجتمػػػػػاع عمػػػػػى وضػػػػػع تنفيػػػػػذ مشػػػػػروع سػػػػػد إينجػػػػػا وخاصػػػػػة  .00
مميوف دوالر  002ياجات المالية المستحقة. فمف المبمج المطموب بما قيمتو االحت

مميػػوف دوالر أمريكػػي وال يػػزاؿ ىنػػاؾ عجػػز قيمتػػو  022أمريكػػي تمػػت كفالػػة مبمػػج 
مميوف دوالر أمريكي الستكماؿ دراسات الجػدوى الخاصػة بالمشػروع. وسػوؼ  02

الشػراكة بػيف القطػاع يتـ تنفيذ مشروع سػد إيتجػا الكبيػر عمػى مراحػؿ عمػى أسػاس 
الموارد المطموبة. وقد لوحظ أنو قد تـ توقيع العاـ والخاص مما يساعد في تعبئة 

ميجػػاوات  0522اتفػػاؽ بػػيف جميوريػػة الكونغػػو الديمقراطيػػة وجنػػوب أفريقيػػا لشػػراء 
لممسػػػػاىمة فػػػػي تعزيػػػػز العائػػػػد مػػػػف أصػػػػوؿ المشػػػػروع وتشػػػػحيع مسػػػػتثمرى القطػػػػاع 

 لمشروع. الخاص عمى المشاركة في تموؿ ا

الحظ االجتماع أف سد إينجا الكبير سوؼ يؤدى إلى ربط شركات الطاقة  .07
 عمى دعمو.اإلقميمية في القارة وأكد عمى أىمية مشروع سد إينجا الكبير وحث 

أف تضػػع إطػػارا تنظيميػػا  مفوضػػية االتحػػاد األفريقػػيعمػػى  يجػػب: إجوورااات المتابعووة
 صنع السياسات.  قاريا متسقا لقطاع الطاقة وتقديمو إلى أجيزة

 الشبكة اإللكترونية األفريقية د(

أبمػػج االجتمػػاع بػػأف اليػػدؼ الرئيسػػي لمشػػروع الشػػبكة اإللكترونيػػة األفريقيػػة  .08
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.

ألقػػت مناقشػػات االجتمػػاع الضػػوء عمػػى حاجػػة أفريقيػػا إلػػى ممكيػػة المشػػروع  .09
دارة ىػػػذا  مػػػف خػػػالؿ التزويػػػد بمضػػػموف التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد ودعػػػـ تمويػػػؿ تفعيػػػؿ واب

 المشروع.
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وضػػػع خطػػػة تنفيػػػذ  مفوضػػػية االتحػػػاد األفريقػػػييجػػػب عمػػػى  إجووورااات المتابعوووة:
 لمبادرة  الشبكة اإللكترونية األفريقية وتقديميا إلى قمة يناير.

: إنشاا الجامعة االفتراضية من خالل توحيود المبوادرات واالسوتراتيجيات 2البند 
 األفريقية حول التعجيل بتنمية رأس المال البشرى والعمم والتكنولوجيا واالبتكوار

 باالستفادة من الثورة الرقمية والمعرفة الشاممة

والػػذي أبػػرز  مفوضػػية االتحػػاد األفريقػػيالحػػظ االجتمػػاع العػػرض الػػذي قدمتػػو  .02
أىميػػة الزيػػادة فػػي المعػػروض مػػف العمػػاؿ ذوى الميػػارات لصػػال   أفريقيػػا التػػي 

. وفػػػي ىػػػذا الصػػػدد، سػػػوؼ تػػػؤدى الجامعػػػة 0202أجنػػػدة نريػػػدىا  فػػػي إطػػػار 
ريقية إلى تحسيف التدريب الفني والمينػي المػرتبط باالحتياجػات االفتراضية األف

المحددة لسوؽ العمؿ األفريقية. واليدؼ ىو تزويد الشباب بالميارات المناسػبة 
لمقطاعػػػات الرسػػػمية وغيػػػر الرسػػػػمية بمػػػا فػػػي ذلػػػػؾ الميػػػارات الالزمػػػة إلنشػػػػاء 

نيىػػػة أعمػػػاؿ تجاريػػػة صػػػغيرة. وأكػػػد عمػػػى أف الجامعػػػة االفتراضػػػية ال تتطمػػػب ب
تحتيػػػػػة معقػػػػػدة بػػػػػؿ بػػػػػاألحرى يجػػػػػب بناؤىػػػػػا عمػػػػػى أسػػػػػاس الػػػػػروابط والشػػػػػبكات 

بالفعػػؿ فػػي القػػارة. وشػػدد مقػػدـ العػػرض عمػػى ضػػرورة وجػػود تصػػميـ  الموجػػودة
قوى مف جانب البمػداف األفريقيػة عمػى تحقيػؽ ىػذا المشػروع الػذي سػوؼ يسػيـ 

 في الربط بيف الجامعات األفريقية.

حػػة إلػػى التعجيػػؿ بقنشػػاء الجامعػػة االفتراضػػية أكػػد االجتمػػاع عمػػى الحاجػػة المم .00
األفريقيػػػة. كمػػػا تمػػػت اإلشػػػارة أيضػػػا إلػػػى أىميػػػة تقيػػػيـ القػػػدرات لتحديػػػد البنيػػػة 
 التحتية المطموبة واالستثمارات الالزمة لتنفيذ الجامعة االفتراضية األفريقية. 

ت تقيػػيـ شػػبكات الجامعػػا مفوضػػية االتحػػاد األفريقػػييجػػب عمػػى  إجوورااات المتابعووة:
الموجػػػودة فػػػي القػػػارة )الوضػػػع، القػػػدرة عمػػػى إنشػػػاء مراكػػػز ، التمويػػػؿ المطمػػػوب إلػػػخ( 
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وصياغة مقترحات حوؿ طريؽ المضى قدما. ويجػب تقػديـ ىػذه المقترحػات إلػى قمػة 
 لبحثيا.  0205يناير 
: وضووا اسووتراتيجية لمسووما تووادى إلووأ اسووتعادة أفريقيووا لحقهووا فووي تسووعير 5البنوود 

 السما الرئيسية:
    

ىػػػذا البنػػػد ، الحػػػظ االجتمػػػاع العػػػرض المقػػػدـ حػػػوؿ وضػػػع اسػػػتراتيجية  تحػػػت .00
لمسػػمع كمػػا تقػػرر أثنػػاء خمػػوة بحػػر دار . وأكػػد مقػػدـ العػػرض عمػػى أنػػو قػػد تػػـ 
إعػػػػداد مػػػػذكرة مفاىيميػػػػة وتشػػػػكيؿ مجموعػػػػة عمػػػػؿ مكونػػػػة مػػػػف اإلدارات ذات 

ولجنػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة االقتصػػػػادية  مفوضػػػػية االتحػػػػاد األفريقػػػػيالصػػػػمة فػػػػي 
 يا والبنؾ األفريقي لمتنمية. ألفريق

 أبرزت مناقشات االجتماع النقاط التالية:  .02

الحاجة إلى التصنيع القائـ عمى السمع مف خالؿ سياسة صناعية  أ (
 متماسكة تركز عمى إضافة القيمة في أفريقيا؛

 حاجة أفريقيا إلى معالجة مسألة تذبذب أسعار السمع.  ب (
 

مفوضػػػػية جموعػػػػة عمػػػػؿ تشػػػػمؿ إدارات يجػػػػب تشػػػػكيؿ م إجوووورااات المتابعووووة:
والشػػركاء الخػػارجييف لوضػػع خطػػة عمػػؿ تسػػتمد مػػف الثغػػرات  االتحػػاد األفريقػػي

 التي تـ تحديدىا خالؿ عممية التقييـ لعرضيا عمى اجتماع ديسمبر.
 

: إنشاا منبور أفريقوي سونوي اسياسوي، للعموال التجاريوة والقطواع  0البند 
   إلخ..(الخاص والمفكرين والمجتما المدني  

عرضػػػػا حػػػػوؿ خمفيػػػػة ىػػػػذا المنبػػػػر األفريقػػػػي السػػػػنوي  االتحػػػػاد األفريقػػػػيقػػػػدـ   .02
ومبرراتػػػو وأىدافػػػو وعمػػػى ضػػػوء ذلػػػؾ، أكػػػد مقدمػػػو عمػػػى أف اليػػػدؼ مػػػف ىػػػذه 
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المبػػادرة ىػػو خمػػؽ مجػػاؿ لحػػوار السياسػػات فيمػػا بػػيف البمػػداف األفريقيػػة حػػوؿ 
قيؽ تنميػة أكثػر أفضؿ الطرؽ لتسخير أداء االقتصاد الكمي الحالي لمقارة لتح

شموال وذات قاعػدة عريضػة. وذكػر بػأف المنبػر ىػو حػدث مسػتقؿ يقػـو بػدور 
في حمع أصحاب المشػاريع والمسػتثمريف مػف القطػاع العػاـ والخػاص  رئيسي

مػػف أفريقيػػا والميحػػر مػػف أجػػؿ مناقشػػة سػػبؿ تحسػػيف مالمػػ  القيػػاـ باألعمػػاؿ 
سػػانحة لمحػػوار  فػػي أفريقيػػا. وأكػػد أيضػػا عمػػى أف المنتػػدى سػػوؼ يػػوفر فرصػػة

البنػػاء حػػوؿ كيفيػػة إشػػراؾ القطػػاع الخػػاص فػػي التصػػدى لمتحػػديات المعاصػػرة 
التػػي تواجػػػو أفريقيػػا. وتػػػـ إبػػالغ االجتمػػػاع بػػأف المنتػػػدى سػػوؼ يكػػػوف بمثابػػػة 
منبر رفيع المسػتوى إلشػراؾ القػادة السياسػييف فػي حػوار محػدد وبنػاء تخضػع 

 فيو األطراؼ المعنية لممساءلة فيما بينيا. 

 زت مناقشات االجتماع النقاط التالية:أبر  .05

 اع الخاص في بناء وتنفيذ منبر الحوار القاري ىذا ؛\الدور الحاسـ لمؽ  أ (
ينبغي أف يركػز نيػئ األعمػاؿ لممنتػدى عمػى نحػو اسػتراتيجي عمػى  ب(

 الشراكات بيف القطاع العاـ والخاص مف أجؿ جمع األمواؿ؛
لتأشػػػيرات مػػػف أجػػػؿ تسػػػييؿ ضػػػرورة اتخػػػاذ تػػػدابير عاجمػػػة لتيسػػػير ا ج (

 حركة المستثمريف األفريقييف؛ 
الحاجػػػػة إلػػػػى نيػػػػئ مػػػػف القاعػػػػدة إلػػػػى القمػػػػة إلتاحػػػػة المجػػػػاؿ لقػػػػادة  د (

األعمػػػاؿ إلبػػػراز المسػػػائؿ ذات األىميػػػة الكبػػػرى لمتعجيػػػؿ بالتصػػػنيع والتجػػػارة 
 األفريقية البينية؛

غيػة تحقيػؽ رؤيػة أىمية المنبر في تسريع أجندة التكامػؿ اإلقميمػي لمقػارة ب  ىػ(
 .0202أجندة القارة متكاممة ومزدىرة في إطار 
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أف تشرؾ البمداف  االتحاد األفريقيينبغي لمفوضية  إجرااات المتابعة:
تفضيمي األفريقية وكذلؾ أصحاب المصمحة ذوى الصمة لصياغة مقترح 

يقدـ إلى وزراء االقتصاد والمالية لبحثو. ويجب تقديـ النسخة المنقحة إلى 
مفوضية االتحاد . كما طمب مف 0205جمس التنفيذي  في يناير الم

إقتراح أسماء بديمة ممكنة لممنبر لتفادى تطابؽ اإلسـ مع إسـ  األفريقي
 المنتدى االقتصادي  العالمي . 

 
  : منطقة التجارة الحرة القارية   7 ندالب

عرضػػػا حػػوؿ وضػػػع تنفيػػػذ منطقػػػة التجػػػارة  مفوضػػػية االتحػػػاد األفريقػػػيقػػدمت  .00
الحػػرة القاريػػة. فأكػػدت مقدمػػة العػػرض المعػػالـ الرئيسػػية لمنطقػػة التجػػارة الحػػرة 

 ( أنيا ذات طابع ثالثي . 0القارية وىي: )

ىػػػي الدعامػػػة الثانيػػػة . وشػػػددت عمػػػى أف التعجيػػػؿ بقنشػػػاء منطقػػػة  (0)
التجػػػارة الحػػػرة القاريػػػة يقتضػػػي االسػػػتناد إلػػػى تجربػػػة وىياكػػػؿ منػػػاطؽ التجػػػارة 

مػػف أجػػؿ تعزيػػز التكامػػؿ القػػاري فػػي  اإلقميميػػة قتصػػاديةمجموعػػات االالحػػرة لم
أفريقيػػػػا. وشػػػػددت أيضػػػػا عمػػػػى أنػػػػو ينبغػػػػي أف يشػػػػكؿ ذلػػػػؾ األسػػػػاس إلقػػػػرار 
المبػػادئ واألىػػداؼ وتػػوفير البروتوكػػوؿ والتسمسػػؿ والمؤسسػػات. كمػػا أشػػارت 
أيضا إلى ضرورة معالجة العقبات الرئيسية أماـ منطقة التجارة الحػرة القاريػة 

 توفر حرية التنقؿ لألشخاص(. غير الجمركية وعدـ )الحواجز 

 ركزت مناقشات االجتماع عمى ما يمي:  .07

ضػػػػرورة إشػػػػراؾ وزراء التجػػػػارة فػػػػي عمميػػػػة تنفيػػػػذ منطقػػػػة التجػػػػارة الحػػػػرة   أ (
 القارية؛
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ب( حتميػػة إعػػداد اسػػتراتيجية لالتصػػاؿ مػػف أجػػؿ كسػػب التأييػػد وتعزيػػز فوائػػد 
 المتوقعة مف السوؽ الموسعة؛ منطقة التجارة الحرة إلبراز المكاسب

ج ( يػػػػؤدى الػػػػنيئ الحػػػػالي الػػػػذي يسػػػػعي إلػػػػى تحقيػػػػؽ التوافػػػػؽ حػػػػوؿ مسػػػػائؿ 
التنمية فيما بيف جميع البمػداف إلػى إبطػاء عمميػة التنميػة والتكامػؿ فػي القػارة. 
وفػػػي ىػػػذا الصػػػدد، أكػػػد االجتمػػػاع عمػػػى أف أجنػػػدة التكامػػػؿ يمكػػػف دفعيػػػا مػػػف 

 ؛خالؿ االئتالؼ بيف النيئ الطوعية
د ( يتعػػػػيف عمػػػػى أفريقيػػػػا أف تعػػػػالئ المشػػػػاكؿ المتعمقػػػػة بتحقيػػػػؽ النتػػػػائئ فػػػػي 
المواعيػػد المحػػددة. وفػػي ىػػذا الصػػدد، ومػػػا لػػـ تتجنػػب أفريقيػػا التضػػارب فػػػي 
المواعيػػد وتعزيػػز المصػػداقية فقنيػػا سػػوؼ تزيػػد مػػف الشػػعور باإلحبػػاط وتجعػػؿ 

ادي وتمييػػد الشػػباب األفريقػػي يشػػؾ فػػي التػػزاـ قادتػػو بتعزيػػز التكامػػؿ االقتصػػ
 الطريؽ لتحقيؽ نمو أكثر شموال واستدامة.
بشػػأف منطقػػة التجػػارة الحػػرة  0200ىػػػ( يػػؤدى عػػدـ احتػػراـ مقػػرر قمػػة ينػػاير 

القاريػػػػة إلػػػػى التػػػػأثير سػػػػمبا عمػػػػى سػػػػمعة االتحػػػػاد وينبغػػػػي بػػػػذؿ كافػػػػة الجيػػػػود 
   الممكنة لضماف تنفيذه.

 عمى ضوء المناقشات، أوصىى االجتماع بما يمي:   .08

توصػؿ إلػى رؤيػة مشػتركة حػوؿ مػا ينبغػي القيػاـ بػو لػدفع إنشػاء منطقػػة ال  أ (
التجارة الحرة القارية قدما مع حريػة التنقػؿ لمسػمع والخػدمات واألشػخاص ممػا 

 يشكؿ أفضؿ الطرؽ لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية في أفريقيا.
أسػػاس  ب( ينبغػػي أف يمضػػى إنشػػاء منطقػػة التجػػارة الحػػرة القاريػػة قػػدما عمػػى

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.



EX.CL/864 (XXV) 

Page 17 

 

ج ( يتعػػػيف عمػػػى الػػػدوؿ األعضػػػاء أف تكػػػػوف عمػػػى اسػػػتعداد لتمويػػػؿ عمميػػػػة 
القاريػػػػة وتفػػػػادى االعتمػػػػاد عمػػػػى المػػػػوارد التػػػػي توفرىػػػػا  منطقػػػػة التجػػػػارة الحػػػػرة

 أطراؼ ثالثة ليذه المبادرة الميمة؛
د ( ينبغػػػػػي تعزيػػػػػز مصػػػػػداقية القػػػػػادة السياسػػػػػييف فػػػػػي تنفيػػػػػذ األجنػػػػػدة القاريػػػػػة 

 لمتنمية؛
ألفكػػار حػػوؿ عػػرض أف تتبػػادؿ ا مفوضػػية االتحػػاد األفريقػػيىػػػ( يجػػب عمػػى 

 األفريقية البينية. أفريقي لممنتجات مف أجؿ تعزيز التجارة
أف تجػرى دراسػة لتقيػيـ التجػارة  مفوضػية االتحػاد األفريقػييجب عمى  إجرااات المتابعة:

   األفريقية البينية بيدؼ تحديث اإلحصائيات.
 : ما يستجد من أعمال:8البند 
 تحت ىذا البند ، تمت إثارة النقاط التالية: .09

ة لإلتصػػػاالت مػػػف يجػػػب عمػػػى المفوضػػػية أف تضػػػع إسػػػتراتيجية متماسػػػك أ (
أجػػػػػؿ إبػػػػػالغ الػػػػػدوؿ األعضػػػػػاء بنتػػػػػائئ االجتمػػػػػاع األوؿ لمجنػػػػػة الوزاريػػػػػة 
المعنيػػػة بمتابعػػػة تنفيػػػذ خمػػػوة بحػػػر دار الوزاريػػػة والمسػػػائؿ المنبثقػػػة عػػػف 

 الرسالة اإللكترونية مف المستقبؿ؛
مناقشػػات  مفوضػػية االتحػاد األفريقػػيب( خػالؿ قمػػة مالبػػو ، ينبغػي أف تجػػرى 

الواليػػػػات المتحػػػػدة  –ة األفػػػػريقييف حػػػػوؿ قمػػػػة أفريقيػػػػا تمييديػػػػة مػػػػع القػػػػاد
. وتتمثػػؿ أىميػػة 0202األمريكيػػة القادمػػة والمقػػرر عقػػدىا فػػي أغسػػطس 

ىػػذه المناقشػػات التمييديػػة فػػي تصػػميـ موقػػؼ أفريقػػي موحػػد يقػػدبـ خػػالؿ 
 القمة؛ 

 ينبغي توسيع إجتماع الوزراء ليشمؿ المجموعات االقتصادية اإلقميمية. ج (
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 لمتابعة:إجرااات ا
  يجػػب إحالػػة المقػػررات والتوصػػيات الميمػػة الػػواردة فػػي ىػػذا التقريػػر الػػوزاري إلػػى

 المجمس التنفيذي؛

  أف تجػػرى مناقشػػات  مفوضػػية االتحػػاد األفريقػػيخػػالؿ قمػػة مالبػػو ، يتعػػيف عمػػى
الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة  –تمييديػػػة مػػػع القػػػادة األفػػػريقييف حػػػوؿ قمػػػة أفريقيػػػا 

لتصػػميـ الموقػػؼ األفريقػػي الموحػػد  0202دىا فػػي أغسػػطس القادمػػة والمقػػرر عقػػ
 الذي سيتـ تقديمو خالؿ القمة. 

 
 : الجمسة الختامية: 9البند 
الػػػوزراء وجميػػػع المشػػػاركيف عمػػػى  مفوضػػػية االتحػػػاد األفريقػػػيشػػػكرت رئيسػػػة  .22

مساىماتيـ البناءة في االجتماع األوؿ لمجنة الوزارية بغيػة متابعػة خمػوة بحػر 
لمسائؿ المنبثقة عف الرسالة اإللكترونيػة مػف المسػتقبؿ. وحثػت دار الوزارية وا

عمى التعجيؿ بتنفيذ المقررات اليامة المتخذة والرصد والتقييـ المستمر لمتقدـ 
 المحرز. 
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