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 :أواًل. مقدمة
 يوليو 72و 71 يومي التكامؿ عف المسؤوليفالسابع لموزراء  األفريقي االتحاد مؤتمر ُعقد .1

 .سوازيالند زولويني،يإ في سوازي، روياؿ مؤتمرات مركز في 4172
 

 :ثانيًا. الحضور
أنجوال، بنيف، بوتسوانا، بوركينا فاسو،  :التالية ألعضاءا الدوؿ االجتماع   حضرت .2

بوروندي، الكاميروف، تشاد، جزر القمر، الكونغو، كوت ديفوار، جميورية الكونغو 
الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، إرتريا، غانا، غينيا، كينيا، ليبيريا، مالوي، مالي، 

وية الديمقراطية، السنغاؿ، سيشؿ، موريشيوس، ناميبيا، رواندا، الجميورية العربية الصحرا
 جنوب أفريقيا، السوداف، سوازيالند، تنزانيا، توجو، تونس، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.

 األفريقي والجنوب أفريقيا لشرؽ المشتركة السوؽ مف كؿ أيضاً  االجتماع وحضر .3
 تصاديةاالق المتحدة األمـ ولجنة ،(سادؾ) األفريقي الجنوب تنمية ومجموعة ،(كوميسا)

 والمجتمع الخاص القطاع مف وممثموف الدولية البحرية والمنظمة الدولي، والبنؾ ألفريقيا،
 .التقرير ىذا ممحؽ في المشاركيف قائمةرفؽ وت .أفريقيا في المدني

 
 :ثالثًا. مراسم االفتتاح

 :نكوسازانا دالميني زوما الدكتورة الكممة االفتتاحية لسعادة
 مفوضية رئيسة زوما، دالميني نكوسازاناا الدكتورة معالي رحبت ،كممتيا االفتتاحية في .4

مؤتمر االتحاد األفريقي السابع لموزراء المسؤوليف عف  في بالمشاركيف األفريقي، االتحاد
 الذي الضيافة لكـر وشعبو، وحكومتو سوازيالند ممؾ جاللة إلى الشكر ووجيت .التكامؿ

  .لممؤتمر الممنوحة الممتازة والترتيبات افؽولممر  وصوليا لحظة منذ الوفود حظيت بو
 أعرب حيث ،4102 أجندة بشأف المشاورات عمى االجتماع الدكتورة سعادة طمعتأ .5

 بالقارة المتعمقة طموحاتيـ عف المشاورات خالؿ الحياة مشارب مختمؼ مف األفريقيوف
الوحدة  قيـ تعتنؽ ،وديمقراطية ومزدىرة متكاممة أفريقيا وىي إلييا، يصبوف التي األفريقية
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 أجندة أف إلى وأشارت .العالـ في تستحقيا التي المكانة تتبوأ وأفريقيااألفريقية الشاممة 
 إنجاز محطات ويحدد والوطنية، واإلقميمية القارية الخطط بيف ما يجمع إطار ىي 4102
 في ُعقدت التي األفريقي االتحاد قمة ألف ونظراً  .منتظمة فترات عمى تحقيقيا يتعيف
 الدوؿ مع المشاورات مف المزيد إلجراء إضافياً  وقتاً  منحت قد 4172 يونيو في مالبو

 والخطة اإلطار واعتماد بمورة أجؿ مف اإلقميمية االقتصادية والمجموعات األعضاء
 يدلوا أف التكامؿ عف المسؤوليف بالوزراء أىابت ،4172 يناير بحموؿ األولى العشرية

  .اإلطارية وثيقةال مشروع في بمدخالتيـ
 البنية تطوير أف عمى زوما دالميني الدكتورة سعادة أكدت المؤتمر، لموضوع وبالنسبة .6

 الصدد، ىذا وفي .وازدىار سالـ في مف أفريقيا مكيفلت أساسياً  عنصراً  يزاؿ ال التحتية
 التحتية لمبنية الرئيسية والخطط أفريقيا، في التحتية البنية تطوير برنامج يسعى
 ببعضيا األفريقية التجارية والمراكز العواصـ ربط إلى اإلقميمية، االقتصادية موعاتلممج

 .واالتصاالت المعمومات وتكنولوجيا الحديدية والسكؾ البرية، الطرؽ خالؿ مف البعض
 التنمية ستظؿ دونو مف الذي الصمب الكياف ىي التحتية البنية أف عمى أيضاً  وأكدت

 في ببطء تسير البينية األفريقية والتجارة والزراعة، والتصنيع، واالجتماعية، االقتصادية
ضافة .القارة مكانية التعميـ مثؿ البشرية الموارد في االستثمار يحتؿ ذلؾ، إلى وا   وا 

  .األىمية مف القدر نفس والصحة األساسية الخدمات عمى الحصوؿ
 التمتع مف أفريقيا فلتتمك تعزيزإلى  وبحاجة بطيئة القاري التكامؿ وتيرة أف والحظت .7

 وزيادة الحجـ، ووفورات أكبر، أسواؽ امتالؾ ذلؾ في بما التكامؿ، تآزر وأوجو بفوائد
 أكثر بصورة االقتصادات واستغالؿ واالستثمارات، اإلنتاج عوامؿ تخصيص كفاءة
 عمى القارة أخذت التكامؿ، بعممية التعجيؿ شأنو مف الذي اإلنجاز ىذا ضوء وفي .فعالية
 الموقؼ أف وأضافت. 4171 بحموؿ القارية الحرة التجارة منطقة إطالؽ مسؤولية اعاتقي

 يمثالف 4102 أفريقيا وأجندة 4172 عاـ بعد لما التنمية أجندة بشأف الموحد األفريقي
 الموارد تعبئة زيادة لضرورة الحضور نبيت أنيا إال .التكامؿ لعممية حيوية محركات
 والمجموعات األعضاء، بالدوؿ أىابت الختاـ، وفي .اأفريقي تنمية لتمويؿ المحمية
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 عجمة دفع في باألدوار المنوطة بيا تقـو أف القارية والمؤسسات اإلقميمية، االقتصادية
  .التكامؿ

 مممكة وزراء رئيس دولة دالميني، برنباس سيبوسيسو الدكتور معاليالكمممة الرئيسية ل
 :سوازيالند

 سوازيالند، مممكة وزراء رئيس دولة دالميني، برنباس سيبوسيسو الدكتور معالي ألقى .8
 .سوازيالند مممكة إنغوينياما الثالث، مسواتي الممؾ جاللة عف نيابةالكممة الرئيسية 

مؤتمر االتحاد األفريقي  استضافة أف عمى وأكد إسواتيني مممكة في بالمشاركيف ورحب
 إلى الشكر ووجو .لمبالد رسرو  مصدر تمثؿ السابع لموزراء المسؤوليف عف التكامؿ

 نتائجو ستشكؿ والذي الياـ، المؤتمر ىذا باستضافة المممكة لتكميؼ األفريقي االتحاد
  .األفريقي لمتكامؿ األساس حجر

 أفريقيا، في بالتجارة المتعمقة التحتية البنية تعزيز أف إلى دالميني الدكتور فخامة وأشار .9
 كافة في الحاسوبية الجمارؾ شبكات واستخداـ رؾلمجما الواحدة النافذة نظـ ذلؾ في بما

 ورقمنتيا الجمركي التخميص إجراءات لتكامؿ وسيمة يعد األعضاء، الدوؿ أنحاء
 التكامؿ بأجندة لمتعجيؿ مالئماً  رآه حيث الموضوع، اختيار عمى وأثنى .وتسريعيا

 في التحتية البنية تطوير برنامج اعتماد كاف الصدد، ىذا وفي .ألفريقيا االقتصادي
 العالمي االقتصاد في التكامؿ وتسييؿ الكفاءة، وزيادة النمو، لتسريع مناسباً  أفريقيا

 .القارة في المعيشة بمستويات والنيوض
 أفريقيا وأجندة 4172 عاـ بعد لما التنمية أجندة بشأف الموحد األفريقي لمموقؼ بالنسبة .10

 د،واح بصوت التحدث فرصة يقياألفر  سيتيحاف أنيما الوزراء رئيس دولة قاؿ ،4102
 شامؿ تكامؿ تحقيؽ احتمالية وزيادة لمقارة التفاوضية القدرة تعزيز شأنو مف الذي األمر

 أجندة تدعـ إسواتيني مممكة أف وأضاؼ .العالمية التنمية أجندة بشأف األفريقي لمموقؼ
 تحقيؽ أجؿ مف طريؽ وخارطة استراتيجي إطار وتبني تدابير التخاذ تدعو ألنيا 4102
 سمطتيا أفريقيا تستعيد لكي فرصة تشكؿ فإنيا ذلؾ، عمى وعالوة .قارية إنمائية أىداؼ
  .بنفسيا مصيرىا تحديد عمى
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 عرضية فوائد تحقيؽ بغية األفريقية البينية التجارة تحسيف إلى الوزراء رئيس دولة ودعا .11
 التحتية البنية في تثماراالس األمر ىذا وسيتطمب .المزمعة المشتركة األسواؽ مف إيجابية
 الوطني المستويات عمى والطاقة واالتصاالت النقؿ، ذلؾ في بما بالتجارة المتعمقة
 في المستويات جميع عمى الخاص القطاع إشراؾ ضرورة إلى وأشار .والقاري واإلقميمي

 عمى ينطوي ذلؾ إف إذ بالتجارة، المرتبطة السياساتية المسائؿ بشأف القرارات صنع
 تدعـ أف األفريقية بالحكومات وأىاب .كبير بشكؿ األفريقية البينية التجارة تعزيز نيةإمكا

 األفريقية لالقتصادات الفقري العمود تمثؿ ألنيا نظراً  والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات
  .العمؿ فرص وخمؽ المحمي االستثمار تحسيف عمى القدرة ولدييا

  .رسمياً  المؤتمر افتتاح ومعمناً  ناجحة تمداوال لممشاركيف متمنياً  كممتو واختتـ .12
 

 :ىيئة المكتب ةرابعًا. تشكيم
 :التالي النحو عمى مكتبو ىيئة االجتماع شّكؿ .13

 سوازيالند )الجنوب األفريقي(؛ الرئيس: .1

 غانا )غرب أفريقيا(؛ النائب األوؿ لمرئيس: .2

 جميورية الكونغو الديمقراطية )وسط أفريقيا(؛ النائب الثاني لمرئيس: .3

 تونس )شماؿ أفريقيا(؛ لنائب الثالث لمرئيس:ا .4

 تنزانيا )شرؽ أفريقيا(. المقرر: .5
 

  خامسًا. اعتماد جدول األعمال

 :التالي األعماؿ جدوؿ االجتماع اعتمد .14
 االفتتاح؛ مراسـ .1

 انتخاب ىيئة المكتب؛ .2

 اعتماد جدوؿ األعماؿ وتنظيـ العمؿ؛ .3

السؤوليف عف دس لموزراء السامؤتمر االتحاد األفريقي تقرير األنشطة لرئيس  .4
 التكامؿ؛
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لمحة عامة عف حالة التكامؿ في أفريقيا وتنفيذ توصيات المؤتمر السادس لوزراء  .5
 االتحاد األفريقي المسؤوليف عف التكامؿ؛

 ؛"البنية التحتية والتكامؿ في أفريقيا" حمقة نقاش حوؿ موضوع المؤتمر: .6
 ؛5102تنمية لما بعد عاـ إحاطة عف الموقؼ األفريقي الموحد بشأف أجندة ال .7
 ؛5102إحاطة عف أجندة أفريقيا  .8
 بحث واعتماد توصيات اجتماع الخبراء؛ .9

 ما يستجد مف أعماؿ؛ .10

 بحث واعتماد التقرير الوزاري؛ .11

 بحث واعتماد مشروع اإلعالف الوزاري؛ .12

 موعد ومكاف المؤتمر القادـ؛ .13

 الجمسة الختامية. .14

 
 :سادسًا. المداوالت

 التخطيط وزير دالميني، النغوسيمبي األمير الممكي سموال صاحب االجتماع رأست .15
 ذلؾ وتمت األعماؿ، جدوؿ في المدرجة البنود وُعرضت .سوازيالند والتنمية، االقتصادي
 .وتوصيات مناقشات

 
 :السؤولين عن التكامل وزراءمالسادس ل مؤتمر االتحاد األفريقيتقرير األنشطة لرئيس  (أ

 مؤتمر االتحاد األفريقيطة الصادر عف رئيس تقرير األنش قدـ ممثؿ موريشيوس .16
المسؤوليف عف التكامؿ المنتيية واليتو، معالي السيد أرفيف بوليؿ، وزير  وزراءمالسادس ل

وفي عرضو،  الشؤوف الخارجية والتكامؿ اإلقميمي والتجارة الدولية بجميورية موريشيوس.
االتحاد األفريقي،  استحضر األنشطة المجراة مف قبؿ الدوؿ األعضاء، ومفوضية

والمجموعات االقتصادية اإلقميمية، عالوة عف أصحاب المصمحة، وفقًا لتوصيات الدورة 
السادسة لمؤتمر وزراء االتحاد األفريقي المسؤوليف عف التكامؿ، التي ُعقدت في 
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. واستحضر أيضًا حالة التكامؿ في القارة، كما 4172بالكالفا، موريشيوس، في أبريؿ 
األعضاء وكذلؾ أصحاب المصمحة عمى تنفيذ التوصيات والمقررات والوثائؽ  حث الدوؿ

 القانونية المتعمقة بعممية التكامؿ بكفاءة، مف أجؿ تسريع تنفيذ معاىدة أبوجا.
 

تقرير عن وضع التكامل في أفريقيا وتقرير عن متابعة تنفيذ التوصيات ب( ال
 :فريقي المسؤولين عن التكاملالصادرة عن المؤتمر السادس لوزراء االتحاد األ

سعادة مفوض الشؤوف االقتصادية بمفوضية االتحاد األفريقي، السيد  ىذا البند عرض .17
الضوء عمى حالة التكامؿ اإلقميمي في أفريقيا والتقدـ المحرز في  ىوألق .أنتوني ماروبينج

ؤوليف عف تنفيذ التوصيات الصادرة عف المؤتمر السادس لوزراء االتحاد األفريقي المس
وأبرز أيضًا التقدـ المحرز في تنفيذ معاىدة أبوجا مف قبؿ كؿ مجموعة  التكامؿ.

كما أشير إلى أف المجموعات االقتصادية  اقتصادية إقميمية والمراحؿ التي تـ قطعيا،
وأف مجموعة شرؽ أفريقيا ىي  اإلقميمية تتقدـ نحو تنفيذ معاىدة أبوجا بإيقاعات مختمفة.

. وأطمقت السوؽ 4171ثر تقدمًا، إذ أطمقت سوقيا المشتركة في عاـ المجموعة األك
. 4113المشتركة لغرب أفريقيا والجنوب األفريقي )كوميسا( اتحادىا الجمركي في يونيو 

وأحرزت المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا )إيكواس( ومجموعة تنمية الجنوب 
لتجارة الحرة الخاصة بكؿ منيما، وكالىما األفريقي )سادؾ( تقدمًا في إبراـ اتفاقيات ا

وأبرمت الجماعة االقتصادية لدوؿ وسط  .4172يخطط إلطالؽ اتحاده الجمركي في 
ولكنيا تواجو تحديات جسيمة في  4112أفريقيا )إيكاس( اتفاقيتيا لمتجارة الحرة في عاـ 

ص( -اء )سويتحرؾ كؿ مف اتحاد المغرب العربي وتجمع دوؿ الساحؿ والصحر  تنفيذىا.
والييئة الحكومية المشتركة لمتنمية الدولية )إيقاد( ببطء، وما زالوا في مرحمة التعاوف بيف 

وفيما يتعمؽ بحرية حركة األشخاص، أحيط االجتماع بإحراز  الدوؿ األعضاء لدييـ.
نتائج ضخمة في بعض األقاليـ مثؿ اإليكواس، وجماعة شرؽ أفريقيا، واتحاد المغرب 

يكاس وس حيف ال تزاؿ مجموعات اقتصادية إقميمية العربي؛ في  ص -مثؿ سادؾ وا 
يغاد وكوميسا تواجو تحديات تحوؿ دوف سيولة حركة األشخاص.   وا 
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وفيما يتعمؽ بمتابعة توصيات مؤتمر وزراء االتحاد األفريقي المسؤوليف عف التكامؿ  .18
كر أنو عمى الرغـ مف وذُ  السابؽ، أحيط االجتماع عممًا بأف معظـ التوصيات قيد التنفيذ.

التقدـ المحرز في جميع القطاعات، ال تزاؿ أفريقيا تواجو العديد مف الصعوبات ومف 
بينيا الصعوبات الناجمة عف تنسيؽ السياسات ونقص اإلرادة السياسية لتنفيذ القرارات 
المتعمقة بالتكامؿ، وتخوؼ الدوؿ مف التنازؿ عف بعض مف اختصاصاتيا، وغياب/نقص 

ت لمتعويض عف الخسائر المؤقتة في عممية التكامؿ، وعدـ كفاية البنية التحتية اآلليا
المادية لمتكامؿ، وغياب ممكية المشاريع اإلقميمية عمى المستوى الشعبي، وغياب تبني 

 البرامج اإلقميمية عمى المستوى الوطني، ونقص الموارد المالية والبشرية.

لكوميسا عف الحالة العامة لمتكامؿ في إقميـ تمقى االجتماع إحاطة موجزة مف ممثؿ ا .19
وبيذا الشأف، أحيط االجتماع عف التقدـ المحرز في مجاؿ بناء منطقة التجارة  الكوميسا.

الحرة لمكوميسا وبشأف وضع اآلليات المناسبة لإلبالغ عف الحواجز غير الجمركية، وال 
ومف أجؿ تسييؿ التجارة  .سيما آلية اإلبالغ عف الحواجز غير الجمركية عبر اإلنترنت

في اإلقميـ، وخاصة السعي نحو تعزيز التجارة الصغيرة الحجـ، اعتمدت المجموعة 
  شيادة منشأ إلكترونية ونظاـ تجاري مبسط.

وُأعمـ االجتماع كذلؾ بأف الكوميسا تعمؿ عف كثب مع مفوضية االتحاد األفريقي  .20
جمة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وضمف إطار الترتيب الثالثي األطراؼ مف أجؿ دفع ع

وقد وضعت المجموعة مؤسسات رئيسية مثؿ مصرؼ دوؿ شرؽ أفريقيا  إلى األماـ.
 والجنوب األفريقي لمتجارة والتنمية، ومعيد المنتجات الجمدية، إلخ.

وتمقى االجتماع أيضًا إحاطة مف ممثؿ السادؾ عف الحالة العامة لمتكامؿ في إقميـ  .21
تعمؽ بمسائؿ التجارة، ُذكر أف السادؾ أطمقت منطقة التجارة الحرة وفيما ي السادؾ.

مف السمع تجاريًا بدوف رسـو  %22، ويتـ فييا حاليًا تداوؿ 4112الخاصة بيا في عاـ 
وتعمؿ المجموعة عمى تسييؿ التجارة؛ ومواءمة إجراءات الجمارؾ مف خالؿ  جمركية.

وأحيط االجتماع  إلدارة المتكاممة لمحدود.وضع المراكز الحدودية ذات المنفذ الواحد، وا
كذلؾ عف التقدـ المحرز في مجاؿ حرية حركة األشخاص في اإلقميـ والعمؿ الجاري 
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 حاليًا نحو بناء حيز اقتصادي لمسادؾ عمى أساس التكامؿ المالي وتكامؿ األسواؽ.

إقميمية  وبالنسبة لتطوير البنية التحتية، ُصرح بأف السادؾ تعمؿ بتآزر مع مؤسسات
وقارية، وال سيما في سياؽ الخطة الرئيسية الثالثية األطراؼ وبرنامج تطوير البنية 

وُأبمغ االجتماع أنو جاري العمؿ عمى بناء قواعد بيانات البنية التحتية  التحتية في أفريقيا.
  الثالثية األطراؼ ألفريقيا.

 
 "كامل في أفريقياالبنية التحتية والت" حمقة نقاش حول موضوع المؤتمر: ج(

 

 :تعّقب األداء الموجستي البنية التحتية التكامل: الجمسة األولى:
أدار ىذه الجمسة معالي السيد أسوماف كيينجي، وزير الخارجية المسؤوؿ عف التعاوف  .22

قدـ الدكتور إيؼ إكوي أمايزو، مدير "أفروسنتريسيتي  بشأف التكامؿ اإلقميمي، أوغندا.
  اف "البنية التحتية والتكامؿ: تعقب أدائؾ الموجستي".ثينؾ تانؾ"عرضًا بعنو 

وأشار المتحدث إلى ضرورة االنتقاؿ مف المفيـو الثابت لمتكامؿ إلى المفيوـ الدينامي  .23
والحظ أيضًا أف عدـ كفاية االلتزاـ مف جانب الدوؿ األعضاء يشكؿ حاجزًا خطيرًا  لو.

وفي ىذا الصدد،  وبيف التكامؿ اإلقميمي. يعرقؿ سّد الفجوة التي تحوؿ بيف البنية التحتية
ودعا كذلؾ  ركز عمى أىمية تحسيف وتعقب األداء الموجستي في مجاؿ البنية التحتية.

ولمتصدي ليذه المشكمة،  إلى النيوض بكفاءة الدوؿ األعضاء في مجاؿ اإلنفاؽ العاـ.
اىمات الطوعية؛ المس حدد مصادر متعددة لألمواؿ لدعـ التكامؿ اإلقميمي، بما في ذلؾ:

الصناديؽ االئتمانية؛ وموارد الميزانية؛ فضاًل عف الشراكات بيف القطاعيف العاـ 
ودعا إلعادة النظر في دور القطاع الخاص األفريقي في تحسيف أداء  والخاص.

وحث أيضًا الدوؿ األعضاء عمى رفع مستوى الكفاءة في  لوجستيات البنية التحتية.
وأكد أيضًا عمى أف النيوض بنوعية  نية التحتية العالية الجودة.تجييز وتقديـ خدمات الب

  اإلحصاءات يعد عنصرًا أساسيًا لتقييـ التقدـ المحرز في مجاؿ التكامؿ اإلقميمي.
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 :مناقشة
وأشير خالؿ المناقشات إلى أف التكامؿ اإلقميمي ينبغي أال يقاس عمى أنو عممية  .24

قدـ كبير بالنسبة لمتكامؿ اإلقميمي وضخ وعالوة عمى ذلؾ، لوحظ إتماـ ت خّطية.
وأكد أعضاء الوفود عمى أىمية قطع  استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية.
 .4102التزامات مالية دعمًا ألجندة االتحاد األفريقي 

 
 :التوصيات
 أوصى االجتماع بما يمي: .25

 ة؛التحتي البنية تطوير مجاؿ في اإلنتاجية القدرة تحسيف إلى الحاجة 

 التنمية ممر وتعزيز واالستثمار؛ والتجارة الجمارؾ، قوانيف إصالح إلى الحاجة 
 المحمي؛ المضموف وتحسيف

 ؛بغية تعميؽ أجندة التكامؿ اإلقميمي التعميـ مناىج مواءمة إلى الحاجة 
 فضالً  اإلقميمي التكامؿ لتشجيع المالئمة السياسات اعتماد أىمية عمى التأكيد تـ 

  اإلقميمي؛ التكامؿ تعرقؿ والتي اإلنساف يصنعيا التي جزالحوا إزالة عف
 التحتية؛ البنية تطوير لدعـ األجؿ طويمة موارد تعبئة إلى الحاجة 

 اإلقميمي؛ التكامؿ مجاؿ في التقدـ لتقييـ الجودة عالية إحصاءات إلى الحاجة 
 

 تعجيل التكامل في أفريقيا:تطوير البنية التحتية، والتجارة األفريقية البينية، و  الجمسة الثانية:
  التحديات التي تواجو أفريقيا؟ ىي ما

وقدـ  معالي السيد سامويؿ ج. سيتا، وزير جماعة شرؽ أفريقيا، تنزانيا.أدار ىذه الجمسة  .26
، بوركينا فاسو، حوؿ 4ا جر ت. بوبييو باسولي، مف جامعة واالعرض األوؿ الدكتو 

  التحتية والتكامؿ اإلقميمي. موضوع التحديات التي تواجو تطوير البنية 

التحتية في أفريقيا باعتبارىا عنصر أساسي لنجاح  البنيةأبرز مقدـ العرض أىمية  .27
 التكامؿ اإلقميمي، مما أدى إلى اتخاذ عدة مبادرات عمى المستوييف القاري والدولي.

تكامؿ التحتية بالنسبة لم البنيةولكف، بالرغـ مف اإلقرار بتمؾ األىمية التي تحتميا 
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تعاني أفريقيا مف عجز كبير في ىذا المجاؿ مما أعاؽ بشدة الجيود المبذولة اإلقميمي، 
 لتحقيؽ تكامميا اإلقميمي واألىداؼ األخرى ذات الصمة.

وواصؿ عرضو مشيرًا إلى أنو مع ظيور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والمفاىيـ  .28
اإلقميمي فأصبح يشمؿ تطوير البنية  الجديدة كالحوكمة الرشيدة، تجدد مفيوـ التكامؿ

التحتية المادية والتي تغطي تطوير  البنية( 7) التحتية وفقًا لألبعاد الثالثة التالية:
التحتية غير المادية والدالة عمى  ية( البن4قؿ والطاقة واالتصاالت؛ )الشبكات اإلقميمية لمن

ورؤوس الماؿ والخدمات السمع  تنقؿرفع الحواجز غير الممموسة التي تعرقؿ حرية 
تكامؿ األسواؽ وضع األطر المؤسسية لتعزيز  . وىي تشمؿ أيضاالعاممةواأليدي 

التدابير المشتركة الرامية إلى التغمب عمى التحديات  البعد الذي يشمؿ( 2الوطنية؛ )
العابرة لمحدود ذات الطابع اإلقميمي أو القاري، كإدارة المياه، والتكيؼ مع التغيرات 

  وذلؾ مف جممة أمور أخرى. اخية، والمسائؿ الصحية العابرة لمحدودالمن

وقدـ المتحدث بعد ذلؾ تقييمًا لمبني التحتية في أفريقيا والتقدـ المحرز بشأنيا، مستشيدًا  .29
التحتية في منطقة فرنؾ الجماعة المالية األفريقية )االتحاد  البنيةبمثاؿ تطوير 

الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا( ولمتقدـ االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا و 
وتبيف المقارنة بيف ما حققتو منطقة فرنؾ  المحرز في أفريقيا بالنسبة ألىداؼ التكامؿ.

 أف تمؾ المنطقة تشيد أوجو تخمؼ كبيرة. حتى اآلف قياسًا باألقاليـ األخرى في أفريقيا

التي تعرقؿ البنية التحتية اليـو في حجـ  وفقًا لمعرض، تتمثؿ التحديات الرئيسية الثالثة .30
ولذلؾ، أشار إلى  األمواؿ الالـز تعبئتيا، والحوكمة الرشيدة، وصعوبة اعتماد نيج إقميمي.

 202 برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا:’ 7’ االحتياجات التمويمية، بما في ذلؾ:
مشروع وبرنامج  07كوف مف العنصر الم’ 4’و 4121-4174مميار دوالر أمريكي لفترة 

ضمف المشاريع ذات األولوية لذى برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا والبالغ تكمفتو 
 .4141-4174مميار دوالر أمريكي لفترة  02

الحموؿ عمى المدى القصير في المجوء إلى أبمغ الدكتور ب. باسولي المؤتمر بأف   
راكة بيف القطاعيف العاـ والخاص، في جممة االستثمار الخاص مف خالؿ مبادرة الش
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أمور، وعمى المدييف المتوسط والبعيد في إنشاء بعض المؤسسات المالية، مثؿ البنؾ 
 21األفريقي لالستثمار، والموارد المالية لصندوؽ التكامؿ األفريقي وصندوؽ أفريقيا 

 ة.التابع لمبنؾ األفريقي لمتنمية مف أجؿ دعـ مشاريع البنية التحتي

 الرشيد في الحكـالتحديات األخرى التي تواجو البنية التحتية بشكؿ أساسي  مثؿوتت .31
ويتطمب ذلؾ توافؽ األراء بشأف  التحتية العابرة لمحدود. البنيةواعتماد نيج إقميمي إلنجاز 

الجوانب المؤسسية، ومواءمة األطر التنظيمية، والتسعير ومعرفة دقيقة لتقاسـ تكاليؼ 
 يزاتيا.المشاريع ومم

وفي الخالصة، أشار المتحدث إلى أف القارة األفريقية لـ تنجح بعد في تكييؼ بنيتيا  .32
التحتية بحيث تحقؽ أىداؼ التكامؿ اإلقميمي، عمى الرغـ مف المواقؼ السياسية المتخذة 

 والحظ أنو: لتكامؿ.ا لتحقيؽ التحتية عنصر أساسي البنيةوالتي تقر بوضوح بأف تطوير 

 اإلقميمي التكامؿ دعـ اتجاه في األخيرة الماضية العقود خالؿ دـتق إحراز تـ •

 المالية التحديات مف عدد لوجود نظراً  كافية غير تزاؿ ال اإلنجازات تمؾ أف إال •
 .والمؤسسية

 الرشيدة والحوكمة المالية، الموارد تعبئة ضعؼ في الجسيمة التحديات تمؾ وتتمثؿ •
 .مناسب إقميمي نيج واعتماد

 ثانياً  وفيسور مالؾ ساني، مدير معمؿ سياسات التجارة بجامعة داكار، عرضاً قدـ البر  .33
  التكامؿ في أفريقيا.بتعجيؿ العف تطوير البنية التحتية، والتجارة األفريقية البينية، و 

مف مستوى التجارة % 74وذكر خالؿ عرضو أف التجارة البينية األفريقية أقؿ بنسبة  .34
وأحيط االجتماع بأف  ، وشماؿ أفريقيا وبمداف جنوب شرؽ آسيا.اإلقميمية البينية في أوروبا

أفريقيا تعاني مف عجز جسيـ في البنية التحتية )الطرؽ البرية، الطاقة، السكؾ الحديدية، 
الموانئ، المطارات، ...(، وأف أقؿ مف ثمث سكاف القارة قادروف عمى الوصوؿ إلى طرؽ 

أف تكاليؼ النقؿ ووقت تسميـ البضائع  صالحة لسير المركبات طواؿ السنة، في حيف
ي عميو في مناطؽ أخرى في عبر الممرات البرية أعمى مرتيف أو ثالثة مرات مما ى

  العالـ.
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وذكر أف عجز البنية التحتية يمثؿ أحد العوامؿ األساسية التي تحوؿ دوف تحقيؽ القارة  .35
 سية في األسواؽ العالمية.إمكاناتيا الكاممة لمنمو االقتصادي، حيث تكبح براعتيا التناف

وألقى الضوء عمى أف العقبة الرئيسية التي تعرقؿ التكامؿ األعمؽ لألسواؽ ال تزاؿ تكمف 
النقؿ،  دوف أدنى شؾ في التكاليؼ المرتفعة التي تتراكـ عمى طوؿ السمسمة التسويقية:

دارية وبصورة أعـّ، الكاليؼ الموجستية، بجانب التكاليؼ الناجمة عف اإلجراءات اإل
وفي ىذا الصدد، ينبغي اعتماد سياسات استباقية لبناء وتحديث البنية التحتية  المعقدة.

لمتصدي ليذه المشكمة. وينبغي أف تنفذ البمداف سياسات لتسييؿ التجارة قادرة عمى إزالة 
  الحواجز المعرقمة لمتجارة.

ء مف الحؿ وأف البنية وفي النياية، أشار إلى أف البنية التحتية المادية ليست إال جز  .36
التحتية غير المادية تحتؿ أىمية مماثمة، حيث تضـ نطاقًا واسعًا مف األنشطة المرتبطة 

وتعد الموائح مف الجوانب اليامة في ىذا المجاؿ، وال بد أف تطبؽ عمى  بالمرافؽ المادية. 
أوجو ضعؼ المستوييف اإلقميمي والقاري لمحد مف تكاليؼ المعامالت الناجمة جزئيًا عف 

  المؤسسات الوطنية.
 :مناقشة
التحتية،  البنيةأقر االجتماع بضرورة خمؽ بيئة مواتية لجذب القطاع الخاص نحو تنمية  .37

بيد أف األمر سيتطمب مف  وال سيما مف خالؿ الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص.
مع القطاع الحكومات دراسة كافة اآلليات المبتكرة لمتمويؿ، والتفاوض بشكؿ أفضؿ 

( الحد مف التكمفة 4( إطالة ميؿ تسديد القروض )7) الخاص مف أجؿ تحقيؽ ما يمي:
  التي يتحمميا المستيمؾ بقدر اإلمكاف، نظرًا لضعؼ القوى الشرائية لمشعوب.

الضوء عمى ضرورة إيالء األولوية لمبنى التحتية المادية كالنقؿ والطاقة، وذلؾ لما  ىألق .38
 االقتصادية. -ة عمى التكامؿ والتنمية االجتماعية تشكمو مف آثار شديد

 
 :التوصيات
 الدوؿ األعضاء إلى: ى المؤتمردع .39
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  استكشاؼ كافة اآلليات المبتكرة لمتمويؿ والتفاوض بشكؿ أفضؿ مع القطاع الخاص
( الحد مف التكمفة التي 5( إطالة ميؿ تسديد القروض )0) مف أجؿ تحقيؽ ما يمي:

  ر اإلمكاف، نظرًا لضعؼ القوى الشرائية لمشعوب.يتحمميا المستيمؾ بقد
  استغالؿ الفرص التي يتيحيا "االقتصاد األزرؽ"؛ 

  التحتية. البنيةاآلليات المناسبة لضماف مساىمة أمواؿ الشتات في تمويؿ إيجاد 
 

مشاركة األعمال التجارية التي تممكيا المرأة في مبادرات البنية التحتية  ة:ثالثالجمسة ال
 :تقييم ميمية األفريقية:اإلق

الدكتورة إلياـ محمود أحمد إبراىيـ، مفوضة البنية التحتية  سعادةأدارت ىذه الجمسة  .40
وقدمت الدكتورة نتالي شينجي، مؤسسة ومديرة  والطاقة، مفوضية االتحاد األفريقي.
ة في مشاركة األعماؿ التجارية التي تممكيا المرأتقييـ "أببيت ماركتينج" عرضًا بموضوع "

 مبادرات البنية التحتية اإلقميمية األفريقية".

وأعممت المشاركيف أنو تـ إجراء عدة دراسات إلبراز التحديات التي تواجو األعماؿ  .41
وأكدت  .التجارية التي تممكيا المرأة، بما في ذلؾ محدودية فرص الوصوؿ إلى األسواؽ

تمعب دورًا في نمو اقتصاد  أف األعماؿ التجارية التي تممكيا المرأة مف المفترض أف
وذكرت بعض المبادرات التي يمكف لألعماؿ  أفريقيا بصورة تحّولية ومعّجمة ومطردة.

التجارية التي تممكيا المرأة أف تشارؾ فييا، بما في ذلؾ برنامج تطوير البنية التحتية في 
. بيد أنيا 4121مميار دوالر أمريكي بحموؿ عاـ  201أفريقيا المتوقع أف يستثمر حوالي 

أشارت إلى أف معظـ األعماؿ التجارية التي تممكيا المرأة ال تحظى بالقدر الكافي مف 
التمكيف لممشاركة في قطاعات مثؿ النقؿ/الموجستيات والطاقة، ويعود ذلؾ بصورة 

 أساسية إلى ضعؼ الوعي بمبادرات البنية التحتية اإلقميمية وغياب التمويؿ المناسب.
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 :مناقشة
رب المشاركوف عف دعميـ لمشاركة األعماؿ التجارية التي تممكيا المرأة في مبادرات أع .42

ونبيوا  البنية التحتية اإلقميمية األفريقية، مؤكديف أف المرأة تعد أحد محركات االقتصاد.
عمى عدـ استبعاد النساء مف القطاع غير الرسمي، مستشيديف ببعض الحواجز 

خصصة التي قد تؤثر عمى إنتاجيتيف، بما في ذلؾ المخاطر التي يقابميا التجار الم
 وأشار المشاركوف أيضًا إلى أف مشاركة النساء في قطاع النقؿ/ العابريف لمحدود.

. الحظ االجتماع الموجستيات تتطمب فتح باب الخدمات المتعمقة بالبنية التحتية في القارة
اء في البرلماف وفي أجيزة صنع القرار في الحكومة مف أجؿ الحاجة إلى تمثيؿ أكبر لمنس

 تأثيرىا في التشريعات والسياسات التي تعّزز تمكيف المرأة.
 

 :التوصيات
 التوصيات التالية: ُقدمت .43

 ُيطمب مف المفوضية:( 7

 مف كمورديف أفريقيا في التحتية البنية تطوير برنامج في النساء مشاركة تشجيع 
 الثالث؛ أو ثانيال أو األوؿ الصؼ

 مجاالت في أفريقيا في المرأة تممكيا التي التجارية لألعماؿ بيانات قاعدة إنشاء 
 عمييا؛ والتصديؽ والمياه والنقؿ واالتصاالت، المعمومات وتكنولوجيا الطاقة،

 أعاله؛ المذكورة القطاعات في األعماؿ إدارة في النساء قدرات بناء 

  ّأصحاب النساء مف والخدمات السمع اقتناء تشجع تفضيمية شراء سياسات سف 
  التجارية؛ األعماؿ

 األعماؿ وبيف أفريقيا في التحتية البنية تنمية برنامج بيف لمعالقة مقاييس وضع 
 التنمية في األعماؿ تمؾ مشاركة وتقييـ لرصد المرأة، تممكيا التي التجارية

 أفضؿ؛ بصورة االقصادية
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 إيجابية تجاه األعماؿ التجارية التي تممكيا  وضع تشريعات داعمة التخاذ تدابير
 .المرأة

بروتوكوؿ وسياسات االتحاد األفريقي حوؿ تمكيف  ذ( ُتحث الدوؿ األعضاء عمى ضماف تنفي5
 %.21تمثيؿ المرأة في البرلماف وأجيزة صنع القرار بنسبة المرأة، ال سيما 

 
 :4162أجندة أفريقيا ب( 
 أجندة عممية عف عرضاً  ، السيد مانديال ماندولساقياألفري االتحاد مفوضية ممثؿ قدـ .44

 ومنيجيتيا 4102 أجندة عممية بنشأة المتعمقة النقاط أىـ العرض مقدـ وأبرز .4102
 عممية بأف االجتماع وأعمـ .تنفيذىا وىيكؿ ليا الداعمة العوامؿ وأىـ العامة، وأىدافيا
 الوحدة منظمة سيسلتأ الخمسيف العيد احتفاالت سياؽ في بدأت 4102 أجندة

 العادية الدورة في والحكومات الدوؿ رؤساء اعتمد حيث األفريقي، االتحاد/األفريقية
 تقدـ بإحراز التزاميـ عمى أمور جممة مف نص رسمياً  إعالناً  لمؤتمرىـ، والعشريف الحادية

 اداالتح مفوضية شرعت المقرر، ذلؾ ولتنفيذ .التالية الخمسيف السنوات خالؿ أفريقيا في
 األفريقييف المصمحة أصحاب مختمؼ مع النطاؽ واسعة تشاورية عممية في األفريقي
 لعاـ األفريقيوف إليو يصبو الذي المستقبؿ" تحديد أجؿ مف المستويات جميع وعمى
 مف ُأعد لموضع، مفصالً  تقنياً  تحميالً  اشتممت تقنية عممية ذلؾ بعد وجاءت ."4102
  .4102 ألجندة اإلطارية الوثيقة مشروع خاللو

 خالؿ لمقارة االقتصادي - االجتماعي لمتحوؿ استراتيجي إطار مف 4102 أجندة كوفتت .45
 في والحالية السابقة القارية المبادرات بتنفيذ التعجيؿ إلى وتسعى القادمة، سنة الخمسيف

 طموحات أىـ تجسد أىدافاً  اإلطارية الوثيقة وتشمؿ .المستدامة والتنمية النمو مجاؿ
 يطمح الصدد، ىذا وفي .المشاورات مف المستخمصة األفريقييف المصمحة بأصحا

 :يمي ما إلى األفريقيوف
 عالمياً  وشريكاً  فاعالً  تكوف ومؤثرة قوية قارة 

 األفراد عمى قائمة تنمية تنتيج قارة 
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 مزدىرة أفريقيا 

 ومتكاممة سياسياً  متحدة قارة 

 والسالـ باألماف تنعـ أفريقيا 

 متينة ثقافية وقيـ ةىاوي ذات أفريقيا 

 القانوف وسيادة والعدؿ الرشيدة الحوكمة مبادئ يعتنؽ ديمقراطي مجتمع 
 . كاممة بصورة اإلنساف وحقوؽ

 
 متينة بنظـ ومدعومة والتقييـ لمرصد بأطر مزودة قوية تنفيذ بآلية 4102 أجندة ستقترف .46

 واضحاً  رسماً  ضاً أي وستقدـ .المنجزة النتائج بنوعية النيوض أجؿ مف المعارؼ إلدارة
 والدوؿ اإلقميمية، االقتصادية المجموعات ذلؾ في بما المصمحة، أصحاب جميع ألدوار

 وُأطمع .والتنفيذ الصياغة عممية سياؽ في الخاص، والقطاع المدني، والمجتمع األعضاء،
 األعضاء الدوؿ تجري حيث لمغاية، حرجة مرحمة بمغت قد المشاورات بأف االجتماع
 27 ىو المدخالت لتقديـ النيائي الموعد وأف 4102 أجندة وثيقة حوؿ طنيةو  مشاورات
 التخطيط وكالة مع بالتعاوف ذلؾ، بعد األفريقي االتحاد مفوضية وستقـو. 4172 أكتوبر

 ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمـ ولجنة لمتنمية، األفريقي والبنؾ لمنيباد، التابعة والتنسيؽ
 في األفريقي لالتحاد السياسات وضع أجيزة اجتماعات خالؿ قديميالت الوثيقة باستكماؿ

 .4172 يناير
 4112الموقف األفريقي الموحد بشأن أجندة التنمية لما بعد عام ج( 

 ، السيد أنتوني ماروبينج،األفريقي االتحاد مفوضيةب مفوض الشؤوف االقتصادية قدـ .47
 وُأطمع .4172 عاـ بعد لما تنميةال أجندة بشأف الموحد األفريقي الموقؼ حوؿ عرضاً 

 موقفيا بتطوير تقوـ إذ العالـ، مناطؽ مف غيرىا عف متقدمة أفريقيا بأف االجتماع
 ولتنفيذ. 4174 عاـ في العممية وبدأت .4172 عاـ بعد لما التنمية أجندة إزاء الخاص

 المصمحة أصحاب مع مشاورات في األفريقي االتحاد مفوضية انخرطت القرار، ذلؾ
 العالـ يتبعيا أف ينبغي التي األجندة بشأف طموحاتيـ مالمح تحديد أجؿ مف األفريقييف
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 عنيا أعرب التي الطموحات عمى وبناء .لأللفية اإلنمائية األىداؼ بعد ما مرحمة في
 تطوير تـ لموضع، مفصؿ تقني وتحميؿ األفريقييف المصمحة أصحاب مف واسع قطاع
 مشروع اعُتمد .4172 عاـ بعد لما التنمية أجندة بشأف الموحد األفريقي الموقؼ مشروع
 المنعقدة االتحاد لمؤتمر والعشريف الثانية العادية الدورة قبؿ مف الموحد األفريقي الموقؼ

 ست عمى الموحد األفريقي الموقؼ ويستند. 4172 يناير 27-21 في أبابا أديس في
 واالبتكار؛ والتكنولوجيا لعمـوا (4 الشامؿ؛ والنمو الييكمي التحوؿ (7: ىي ركائز

دارة الطبيعية والموارد البيئية االستدامة (2 األفراد؛ عمى المبنية التنمية(2  (2 الكوارث؛ وا 
 .والشراكات التمويؿ (0 واألمف؛ السمـ

 عشرة مف وتتكوف الموحد، األفريقي الموقؼ تطوير عممية المستوى الرفيعة المجنة تقود .48
 - األفريقي الجنوب (7  :التالي النحو عمى القارة في الخمسة األقاليـ يمثموف رؤساء
 - أفريقيا وسط (2 وموريشيوس؛ إثيوبيا - أفريقيا شرؽ (4 أفريقيا؛ وجنوب ناميبيا

 .وموريتانيا الجزائر - أفريقيا شماؿ (2 وغينيا؛ ليبيريا - أفريقيا غرب (2 وتشاد؛ كونغوال
 .ليبيريا رئيسة سيرليؼ، جونسوف ىيميف رئيسةال فخامة المستوى الرفيعة المجنة وترأس

 األفريقي الموقؼ بإطالؽ المستوى الرفيعة المجنة قامت الترويج، عممية إطار وفي .49
 المجنة رئيسة أيضاً  وأطمقت .4172 فبراير 42 في تشاد إنجمينا، في رسمياً  الموحد
 المستوى عمى المشترؾ األفريقي الموقؼ سيرليؼ، الرئيسة فخامة المستوى، الرفيعة
 المصمحة أصحاب إعالـ أجؿ مف 4172 مايو 40 في ليبيريا مونروفيا، في الوطني

 األفريقي االتحاد مؤتمر خالؿ المشترؾ األفريقي الموقؼ أيضاً  وقدمت .الميبيرييف
 لوزراء ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمـ لجنة ومؤتمر المالية لوزراء السابع المشترؾ
 وقدمت .نيجيريا أبوجا، في 4172 مارس 43 في المنعقد االقتصادية يةوالتنم المالية
 زوما دالميني نكوسازانا الدكتورة السعادة صاحبة األفريقي، االتحاد مفوضية رئيسة

 الجزائر في االنحياز عدـ لحركة الوزاري المؤتمر ىامش عمى الموحد األفريقي الموقؼ
 األفريقي الدبموماسي المجتمع حضور في اأباب أديس في أيضاً  وأطمقتو. مايو 43 في
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 المجتمع ومنظمات المتحدة، األمـ ووكاالت الدولية، والمنظمات بأكممو، األفريقي وغير
 .المدني

 المجموعة دوؿ لسفراء نيويورؾ في ،4172 إبريؿ 40-42 في خموة أيضاً  وُنظمت .50
 المجموعة صوت يعمو أف ولضماف الممكية تعزيز أجؿ مف الدائميف والممثميف األفريقية
 وُعقدت .المتحدة األمـ مقر في المشتركة الحكومية المفاوضات بدء مع موحداً 

 .وواشنطف وبروكسؿ جنيؼ، في مشابية اجتماعات
 
 المستدامة التنمية بأىداؼ المعني المفتوح العامؿ الفريؽ عمؿ استعراض خالؿ مف تبيف .51

 مف الحالية الحزمة في وواضح بمناس بشكؿ المشترؾ األفريقي الموقؼ عناصر إدراج
 . المستدامة التنمية أىداؼ

 
 :التوصيات
 :يمي بما االجتماع أوصى .52

 4102 أجندة وترويج تعميـ لضماف الالزمة التدابير األفريقي االتحاد مفوضية اتخاذ .1
 المستويات جميع وعمى واسع نطاؽ عمى 4172 عاـ بعد لما المشترؾ األفريقي والموقؼ

 مستوى إلى نقميا وخاصة المصمحة، أصحاب كافة وبيف( والوطني يميواإلقم القاري)
 استراتيجية تطوير .ىاتيف األفريقيتيف التنمية آليتي ممكية تبني وترسيخ الشعبية القاعدة
 والتمفزيوف اإلذاعة عبر الرسائؿ تعميـ أمور جممة مف تشمؿ 4102 أجندة بشأف اتصاؿ
  .األخرى اإلعالـ وقنوات

 ألف ،4102 أجندة وثيقة إثراء بغية وطنية مشاورات إجراء عمى ألعضاءا الدوؿ حثّ  .2
 أكتوبر 27 بحموؿ األفريقي االتحاد لمفوضية المدخالت تقديـ وعمى جاريًا، زاؿ ما العمؿ
 تحدد أف وينبغي. 4172 يونيو في مالبو، في التنفيذي المجمس طمب عمى بناءً  ،4172
 4102 أجندة بيف روابط وجود لضماف ممموسة تدابير المذكورة العمؿ حمقات أيضاً 

 .األعضاء لمدوؿ الوطنية التنمية وخطط
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 أكمؿ عمى 4102 أجندة تنفيذ لكفالة قوي مالي التزاـ إبداء عمى األعضاء الدوؿ حثّ  .3
 .وجو

 متيف، تعميمي نظاـ وضع بتسييؿ األعضاء والدوؿ األفريقي االتحاد مفوضية اضطالع .4
نشاء المناىج ومواءمة  ميارات ثورة لضماف األفريقية التىبالمؤ  االعتراؼ مطةس وا 
 .والشباب الطمبة حركة حرية وتشجيع

 مرتبط والتقييـ لمرصد متيف إطار إيجاد بضماف األفريقي االتحاد مفوضية اضطالع .5
 .بكفاءة 4102 أجندة تنفيذ في المحرز التقدـ تعقب كفالة أجؿ مف األعضاء بالدوؿ

 وطنية وحدة إنشاء مثالً ) المناسبة المؤسسية الترتيبات ضعو  عمى األعضاء الدوؿ حثّ  .6
 وضع إلى إضافة أفضؿ، بشكؿ 4102 أجندة دور إبراز لضماف( المعنية الوزارة في

 .المالئـ الدعـ إطار
 وشامؿ متسؽ إطار 4102 أجندة تقديـ بضماف األفريقي االتحاد مفوضية اضطالع .7

 أفريقيا، في التحتية البنية تطوير برنامج ثالً م) والقارية اإلقميمية البرامج كافة يضمف
 التجارة منطقة/األفريقية البينية التجارة تعزيز أفريقيا، في الزراعية لمتنمية الشامؿ البرنامج
 (...لخا القارية، الحرة

 الدخوؿ تأشيرة متطمبات إلزالة الالزمة التدابير اتخاذ عمى األعضاء الدوؿ حثّ  .8
 األفريقي السفر جواز إصدار نحو العمؿو  األفريقييف، لممواطنيف

 
 :بحث واعتماد توصيات اجتماع الخبراءسابعًا. 
 وأجاز التوصيات الواردة فيو. بحث المؤتمر تقرير اجتماع الخبراء .53

 
 :ًا. ما يستجد من أعمالثامن

 لـ تثر أية مسألة تحت ىذا البند. .54

 
 :. بحث التقرير واعتمادهتاسعاً 

 صيغتو المعدلة. في اعتمد المؤتمر تقريره  .55
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 :: اعتماد اإلعالن الوزاريعاشراً 
 .في صيغتو المعدلة بحث المؤتمر إعالنو واعتمده .56

 
 :. مراسم االختتامعشر حادي
، السيد أنتوني األفريقي االتحاد مفوضيةب ألقى مفوض الشؤوف االقتصادية .57

انا دالميني ماروبينج، كممة ختامية نيابة عف رئيسة المفوضية، سعادة الدكتورة انكوساز 
زوما. واستحضر التوصيات والقرارات الصادرة خالؿ المؤتمر وشّجع المشاركيف عمى 

وأشار عمى وجو الخصوص إلى مركزية تعبئة الموارد لدعـ مواصمة االلتزاـ بتنفيذىا. 
الذي يمكف أف تضطمع ير البنية التحتية والتكامؿ اإلقميمية. وشّدد عمى الدور الياـ و تط

ي تحقيؽ األىداؼ العامة ألفريقيا متكاممة ومزدىرة تنعـ بالسالـ. واختتـ كممتو بو المرأة ف
، ولحكومة وشعب سوازيالند مممكة إنغوينياما الثالث، مسواتي الممؾ جاللةلبتقديـ الشكر 

استضافة مؤتمر االتحاد األفريقي السابع لموزراء المسؤوليف عف مممكة سوازيالند عمى 
 التكامؿ بنجاح.

الختامية، أكد صاحب السمو الممكي األمير النغوسيمبي دالميني،  متوكمفي  .58
وزير التخطيط االقتصادي والتنمية لسوازيالند، ورئيس المؤتمر عمى أف قبوؿ استضافة 
المؤتمر كاف تعبيرًا عف التزاـ حكومة وشعب مممكة سوازيالند نحو االنعتاؽ االقتصادي 

  صاداتيا وشعوبيا مف جممة أمور أخرى.ألفريقيا وتنميتيا مف خالؿ تكامؿ اقت
وأعرب عف امتناف سوازيالند لجميع أعضاء الوفود لقبوليـ الدعوة والمشاركة في  .59

ما تحموا بو مف صراحة وانفتاح أثناء المناقشات مما أدى إلى المؤتمر باإلضافة إلى 
يد ودعا الدوؿ األعضاء إلى إشراؾ جميع أصحاب المصمحة وبالتحد نتائج ممموسة.

القطاع الخاص والشباب ووسائط اإلعالـ في عممية اتخاذ القرار وتنفيذ توصيات المؤتمر 
 بجدية وفعالية مف أجؿ تحقيؽ تكامؿ سريع وناجح لمقارة.
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في  العادي السابع مؤتمرنا، وزراء االتحاد األفريقي المسؤوليف عف التكامؿ، المجتمعيف في نحن
 ، 5102يوليو  02و 01زولويني، سوازيالند، يومي يمركز مؤتمرات روياؿ سوازي، إ

 
 في عميو المنصوص النحو عمى وتكامميا، قارتنا بتنمية والحكومات الدوؿ اءرؤس التزاماتب ذكرن إذ

 عاـل األفريقية االقتصادية لمجماعة ؤسسةالم والمعاىدة ،(4111) األفريقي لالتحاد التأسيسي القانوف
عالف 7337 عالف 7333 سبتمبر في الصادر سرت وا   ،4111 يوليو في الصادر أكرا وا 

 
 ASSEMBLY/AU/DEC.112 (VII) االتحاد لمؤتمر السابعةالعادية  الدورة مقرري االعتبار في أخذن ذوا  

 إضفاء بشأف  ASSEMBLY/AU/DEC.113 (VII)و اإلقميمية االقتصادية بالمجموعات االعتراؼ بشأف
 مؤتمرنا، عمى ةالمؤسسي صبغةال
 

ذ ن ؿ مؤتمرىـ الثالث، وزراء االتحاد األفريقي المسؤوليف عف التكامؿ خال اتتوصيب أيضاً  ذكروا 
عمى والتي تدعو الدوؿ األعضاء التي لـ تؤسس ىيكاًل لمتصدي لقضايا التكامؿ بعد، أف تقـو بذلؾ 

 السرعة، جناح
 

ذ  والسادؾ والكوميسا أفريقيا شرؽ عةاجم دوؿ لرؤساء المشتركة القمة قررم االعتبار في نأخذ وا 
 التعجيؿ عمى والتصميـ الثالثية الحرة ارةالتج منطقة حوؿ لمفاوضاتا بدء بشأف 4177 يونيو في
 ، الثالثة المجموعات تضـ حرة تجارة منطقة إنشاءب
 

ذ  ASSEMBLY/AU/DEC.392(XVIII) االتحاد مؤتمر مقرري االعتبار في أخذن وا 
 اإلقميمية االقتصادية المجموعات مف ثانية كتمة تشكيؿ بشأف ASSEMBLY/AU/DEC.394 (XVIII)و

نشاء  كموعد إشارى، 4171 عاـ بحموؿ قارية حرة ارةتج منطقة وا 
 

ذ نعقد العزم عمى التعجيؿ بعممية التكامؿ طبقًا لممقررات ذات الصمة الصادرة عف رؤساء دولنا  وا 
 وحكوماتنا وتطمعات شعوبنا،

 
ذ نحيط عمماو   ،الخبراء اجتماع تقرير في الواردة التوصياتب ا 
 



COMAI/DECL. (VII) 

Page 2 

 

 ،"أفريقيا في والتكامل التحتية البنية "موضوعحوؿ  التداول وبعد
 

ذ  ،مداوالتنال والودي الصريح طابعلم ارتياحنا عن نعرب وا 
 

 :أفريقيا في والتكامل التحتية البنية
 

 الدوؿ األعضاء إلى ما يمي: ندعو .1

  وخاصة فيما يتعمؽ برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا ل الالـز تمويؿال وفيرت
 المشاريع وتنفيذىا؛تعبئة الموارد المحمية إلعداد ب

  تطوير البنية التحتية فى أفريقيا تنفيذ برنامجو التصدي لمتحديات المتعمقة بإدارة ،
 مثؿ نظاـ الرصد والتقييـ واإلبالغ، مف أجؿ إبراز دور البرنامج بشكؿ أفضؿ؛

 الوطنية المستويات عمىوحدات معنية بالشراكة بيف القطاع العاـ والخاص   إقامة 
 تكامؿ يعر امش تنفيذ أجؿ مف وتعبئتيا توضيح تفاصيمياو  لمواردا تحديدل لقاريةوا واإلقميمية

 التحتية؛ البنية

 المالية؛ األسواؽ مف الموارد تعبئة خالؿ مف التحتية البنية مشاريع تمويؿ تسييؿ 

 تسييؿ تدابيرو  النقؿ ذلؾ في بما ،لمتجارة التحتية لبنيةتحديد األولويات فيما يتعمؽ با 
 الحدودالرامية إلى تعزيز الفعالية عمى  مشاريعالو  الشاممة، الحدودية المراكز مثؿ ،ةالتجار 

 ؛األعضاء لمدوؿ الوطنية التنمية خطط إطار في الحدود، إلدارة المتكاممة النظـكذلؾ و 
  ضماف تنفيذ بروتوكوؿ وسياسات االتحاد األفريقى حوؿ تمكيف المرأة وال سيما تمثيؿ

 البرلمانات ومناصب صنع القرار.% فى 21المرأة بنسبة 
 

مفوضية االتحاد األفريقي، القياـ بما يمي بالتعاوف مع أصحاب المصمحة  من نطمب .2
 المعنييف:

  مساعدة الدوؿ األعضاء في وضع أطر مؤسسية وقانونية واقتصادية ومالية
 لوحدات الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص؛

  والبمداف الساحمية داف غير الساحميةتحتية مصممة خصيصًا لمبم يةبنإقامة 
 والجزرية؛
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  مف أجؿ الترويج لتنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية لالتصاؿ وضع استراتيجية
 في أفريقيا؛

  وتوفير الكيرباء  الطاقةمف دعـ مراكز الطاقة بيدؼ ضماف اكتفاء القارة ذاتيًا
 ؛لمعظـ السكاف

  ،يندسةـ والو العم تكنولوجيا وصناعةالمشاركة بشكؿ تفاعمي مع القطاع الخاص ،
وغيرىما مف أصحاب المصمحة المعنييف مف أجؿ تقييـ وقياس جميع المشاريع 

مف العامميف  مطموبالتي يتـ تحديدىا في خطة العمؿ ذات األولوية، والعدد ال
إلنجاز تمؾ المشاريع بكفاءة،  يندسةـ والو العم صناعة تكنولوجيا الميرة في مجاؿ

ـ و العم تكنولوجيا صناعةواألنشطة بالتعاوف مع األىداؼ،  تحديدبعد ذلؾ و 
، وأصحاب المصمحة اآلخريف مف أجؿ التعجيؿ جامعيةالمؤسسات ، واليندسةوال

تحتاجيـ  فبمسار التدريب، ونمو وتنمية رأس الماؿ البشري والعامميف الميرة الذي
 ؛أفريقيا

 في أفريقيا لتسميط الضوء عمى برنامج تطوير البنية التحتيةعممية تنفيذ  تقييـ 
تنفيذىا، والمتمثمة في غياب و  رات السياسيةابيف القر  الفجوة األسباب التي أدت إلى

تدابير ال وينبغي أف يؤدي ذلؾ إلى تحديد بالقواعد الموحدة. لتزاـعدـ اال أو/و
 التصحيحية المحتممة؛

 مف شريكاتك فريقياأ في التحتية البنية تطوير برنامج في النساء مشاركة تشجيع 
 ؛لمتوريد الثالث أو الثاني أو األوؿ الصؼ

 مجاالت في أفريقيا في المرأة تممكيا التي التجارية لألعماؿ بيانات قاعدة إنشاء 
 عمييا؛ والتصديؽ ،والمياه والنقؿ واالتصاالت المعمومات وتكنولوجيا الطاقة

 أعاله؛ رةالمذكو  القطاعات في األعماؿصاحبات  النساء قدرات بناء 

  النساء مف والخدمات السمععمى شراء  عيتشجلم تفضيميةألسواؽ  سياساتإعتماد 
  التجارية؛ األعماؿ تابحاص

 مشاركةل أفضؿ وتقييـ لرصد المرأة، تممكيا التي التجاريةلممنشآت  مقاييس وضع 
 االقصادية؛ التنمية في األعماؿ تمؾ

  عماؿ التجارية التي تممكيا المرأة.تجاه األالتمييز اإليجابى دعـ لوضع تشريعات 
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الدوؿ األعضاء وغيرىا مف أصحاب المصمحة المعنييف عمى تبني وتنفيذ نتائج قمة  حث .3
عمؿ داكار  خطة ، والسيما5102يونيو  02 - 02يومي  ةداكار حوؿ التمويؿ المنعقد

التحاد األفريقي مؤتمر اة والعشريف لالثالثالدورة العادية مف قبؿ  اعمييالموافقة  تى تمت ال
 ، في مالبو.5102يونيو  51 - 50يومي  ةالمنعقد

 
متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر السادس لوزراء و تقرير عن وضع التكامل في أفريقيا 

 :االتحاد األفريقي المسؤولين عن التكامل
 :يمي بما القياـ األفريقي االتحاد مفوضية مف نطمب .1

 اإلقميمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدوؿسؤولى م تدريب وتسييؿ تعزيز 
 الجامعة إطار فيمف بيف جممة أمور أخرى،  اإلقميمي، التكامؿ مجاؿ في

 األفريقي؛ لالتحاد األفريقية

 لمتمويؿ، البديمة المصادرحوؿ  األعضاء الدوؿ مع جاريةال المشاورات استكماؿ 
 الدوؿ لرؤساء تقرير وتقديـ ييف،األفريق والمالية االقتصاد وزراء خالؿ مف

 ؛فى ىذا الشأف والحكومات

 قابميتيا مدى ودراسة األفريقي االتحاد قمة مؤتمراتخالؿ  المتخذة المقررات ترشيد 
 االتحاد مفوضيةمف  أيضاً يطمب  الصدد، ىذا وفي .تنفيذىا أجؿ مف لمتطبيؽ
 االتحاد مقرر نفيذلت المستويات، جميع عمى والتقييـ، لمرصد آلية وضع األفريقي
 األفريقي؛

 
 :يمي ما عمى األعضاء الدوؿ نحث .2

 دماجيا فى التشريعات و  األفريقي االتحاد وبروتوكوالت معاىدات عمى التصديؽ ا 
 الوطني؛ المستوى عمى السياسات مواءمة الوطنية مف أجؿ

 الييئات إلى تدريجياً  الكفاءات بعض تحويؿ خالؿ مف التكامؿ عممية تسريع 
 والقارية؛ يةاإلقميم

  مختمؼ في التكامؿ مجاؿ في الناجحة القائمة والنماذج الممارسات أفضؿتبنى 
 أفريقيا؛ أقاليـ
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  بغية والخدمات والسمع األشخاص حركة حريةمسألة ل ةمناسبالبحث عف حموؿ 
 أفريقيا؛ في والتنمية النمو تعزيز

 عف مسؤولة راتإدا/وزارات إنشاءبشأف  األفريقي االتحاد مؤتمر اتمقرر  تنفيذ 
 ؛اإلقميمي التكامؿ

 التكامؿ أجندة ممؾت عمى فى القارة الخاص والقطاع المدني المجتمع حثن .3
 عمى نحو أفضؿ؛األفريقية

 أجندةحتى يتسنى تسييؿ  األفريقية المؤسسات مع المخاطر تقاسـإلى  البنوؾ دعون .4
 ا.أفريقيفى  التحتية البنية تطوير

 
 :فريقيدراسة حول صندوق التكامل األ

بناء القدرات، تقاسـ ) بوضوح المضافة القيمةتحديد  األفريقي االتحاد مفوضيةمف  طمبن .1
( الجدوى ودراسات التمييدية، الجدوى دراساتالمعارؼ وأفضؿ الممارسات،الدعـ المؤسسى، 

وصناديؽ المجموعات  21 أفريقيا صندوؽ) الصناديؽ ببقية مقارنة األفريقي التكامؿ لصندوؽ
 صندوؽوكذلؾ تحديد عالقاتيا ب دية اإلقميمية وبنؾ االستثمار األفريقى المنتظر(االقتصا
 األفريقي؛ التكامؿ

 الحد األدنى مف برنامج بتنفيذ التعجيؿ أجؿ مف األفريقي التكامؿ صندوؽ بإنشاء نوصى .2
  .األفريقي التحادل األولوية ذات برامجالو  التكامؿ

عتمادات الالزمة لصندوؽ التكامؿ مف أجؿ عمى ضماف تخصيص اال الدوؿ األعضاءنحث  .3
تسييؿ إعداد المشاريع وبناء القدرات عمى المستوييف اإلقميمى والوطنى مع ضرورة منح األولوية 

 .21لمشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص والبنؾ األفريقى لمتنمية وصندوؽ أفريقيا 
 :مؤشر التكامل اإلقميمي األفريقي

 اإلقميمي التكامؿ لمؤشر المكّونة المؤشرات ومجموعة حةالمقتر  المنيجية ُنقر .1
 األفريقي؛

القياـ  ألفريقيا االقتصادية األمـ المتحدة ولجنة األفريقي االتحاد مفوضيةمف  نطمب .2
 :يمي بما
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 المضافة القيمة البساطة؛ :المؤشر تصميـ في التالية الثالثة المعايير استخداـ 
 التكامؿ مجاؿ في المحرز لمتقدـ كميالو  نوعيال تقييـبالنسبة لمنظاـ الحالى لم

 األفريقي، االتحاد مفوضية/األفريقي لالتحاد القرار صنع وأداة اإلقميمي؛
 األعضاء؛ والدوؿ اإلقميمية االقتصادية والمجموعات

 المؤشر؛ في الجنسيف بيف المساواة عناصر إدراج 

 صاديةاالقت والمجموعات األعضاء الدوؿ مع مكثفة مشاورات إجراء 
 اختيارفيما يتعمؽ ب اإلقميمي التكامؿ ومعايير مؤشراتحوؿ  اإلقميمية
 .األولوية ذات المجاالت

نشاء منطقة التجارة الحرة القاريةب آخر التطورات المتعمقة حولإحاطة   :التجارة األفريقية البينية وا 
 ما يمي:ب القياـ  الدوؿ األعضاء إلى ندعو .1

  ؤسسي بيف جميع األطراؼ المعنية بعممية التكامؿ، مالحوار لمإنشاء أطر منتظمة
بما في ذلؾ الحوار بيف الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مف أجؿ 

 أجندة التكامؿ؛ممكية في  عمى نحو أكبر إشراكيـ

  الشراكات االستراتيجية؛حوؿ اعتماد استراتيجية شاممة لمتفاوض 

   جز التعريفية وغير التعريفية؛ازالة الحو التعجيؿ بتسييؿ حرية تنقؿ األشخاص وا 

 البينية األفريقية التجارة لتعزيز واإلقميمي الثنائي النيجيف تشجيع . 
 

 ما يمي:ب القياـ مفوضية االتحاد األفريقي من نطمب (0

  منطقة التجارة الحرة القارية استنادًا  مراحؿ وتسمسؿ مفاوضاتالمضى فى تحديد
فيما يتعمؽ  الثالثية التجارة الحرةمنطقة ضات إلى الدروس المستفادة مف مفاو 

 جممة أمور أخرى؛ بيف " مفيندسيةال اتمتغير ال " و"ةالمكتسبمبدأ الخبرات "ب

  ،وضع برنامج لبناء القدرات لمدوؿ األعضاء، والمجموعات االقتصادية اإلقميمية
المشاركة بفعالية في مفاوضات حتى يتسنى ليا ومفوضية االتحاد األفريقي 

 ؛لتجارة اإلقميمية والقارية والدوليةا
 تآزر بيف بناء القدرات والبنية التحتية وتعزيز التجارة األفريقية البينية.تحقيؽ ال 
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 ة:فريقياأل 5102 وأجندة 5102 عام بعد لما التنمية أجندةحول  الموحد األفريقي الموقف

 :يمي ماب القياـ األفريقي االتحاد مفوضيةمف  طمبن(.7
 لما أجندة التنميةو  4102 أجندة وترويج تعميـ لضماف الالزمة التدابير اتخاذ 

 واإلقميمي القاري) المستويات جميع وعمى واسع نطاؽ عمى 4172 عاـ بعد
ممكية ىاتيف الوثيقتيف  وترسيخ ، المصمحة أصحاب كافة بيفو  ،(والوطني

عمى مفوضية  ويتعيف .يامتيف وخاصة عمى مستوى القواعد الشعبيةال األفريقيتيف
 بيف مف تشمؿ 4102 أجندة بشأفاتصاؿ  استراتيجية االتحاد األفريقى صياغة

 يةاإلعالم قنواتالو  والتمفزيوف اإلذاعة عبرنشر المعمومات  ،أمور جممة
  ؛األخرى

  األعضاء الدوؿيوضع تحت تصرؼ  والتقييـ لمرصدقوى  إطارضماف إقامة 
 ؛4102 أجندة تنفيذ في المحرز متقدـل المتابعة الفعالة كفالة أجؿ مف

  البرامج كافة غطىي وشامال ماسكامت اإطار توفر  4102 أجندةالسعي إلى جعؿ 
 الشامؿ البرنامج أفريقيا، في التحتية البنية تطوير برنامج مثؿ) والقارية اإلقميمية
 رةالح التجارة منطقة /البينية األفريقية التجارة تعزيز أفريقيا، في الزراعية لمتنمية
 (.إلخ القارية،

 :يمي ماب القياـ عمى األعضاء الدوؿ نحث (5
 و لـ يتـ استكماليانبما أ ،4102 أجندة وثيقة إثراء مف أجؿ  مشاورات إجراء 

 ،4172 أكتوبر 27 بحموؿ األفريقي االتحاد مفوضيةإسياماتيا إلى  وتقديـ ،بعد
 أيضاً  تحدد أف وينبغي. 4172 يونيو في مالبو، في التنفيذي المجمس وطمبكما 

 لضماف حددةم تدابيرالتى يتـ تنظيميا عمى المستوى الوطنى  العمؿورش 
 ؛األعضاء لمدوؿ الوطنية التنمية وخطط 4102 أجندة بيف رابطالت

 ؛وجو أكمؿ عمى 4102 أجندة تنفيذ لضماف قوي مالي التزاـ إبداء  
  لضماف( عنيةالم اتالوزار  في وطنية اتوحد مثؿ) مناسبة مؤسسيةإقامة آليات 

قرار  أفضؿ، بشكؿ 4102 أجندة إبراز  ؛المالئـ الدعـ إطاروا 
 األفريقييف لممواطنيف الدخوؿ اتتأشير  متطمبات إلزالة الالزمة التدابير اتخاذ 

 .األفريقي السفر جواز إصدارعمى  والعمؿ
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 ةتعميميبرامج  إقرار تسييؿ األعضاء والدوؿ األفريقي االتحاد مفوضيةمف نطمب  (2
التعميمية  بالمؤىالتوتشكيؿ ىيئة أفريقية معنية  ة المناىج الدراسيةومواءم ،سبةمنا

 .والشباب الطمبةتنقؿ  حرية وتشجيعالكفاءات  ثورة لضماف
مفوضية االتحاد األفريقى أف تقوـ إعتبارا مف العاـ القادـ بعقد المجنة الفنية  مفنطمب 

 لتكامؿ االقتصادى.المتخصصة لمشؤوف المالية والنقدية والتخطيط وا

 :شكرقرار 
حفاوة االستقباؿ لمختمؼ أبدتو مف لسمطات سوازيالند عمى ما  نعرب عن بالغ امتناننا وتقديرنا
النتائج إلى تحقيؽ بدرجة كبيرة مما أدى تحت تصرفيا تسييالت الوفود، وعمى ما وضعتو مف 

 .المثمرة التي تـ التوصؿ إلييا عقب المداوالت

 
 إلى تنفيذ توصيات مؤتمرناأصحاب المصمحة كؿ دولة مف الدوؿ األعضاء وجميع  ندعو، وأخيراً 

 بصورة فعالة.
 
 

 4112يوليو  18زولويني، سوازيالند، في يفي إ حرر
 

- 
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