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 والمتابعة المتعلقة به اجتماع التنسيق نصف السنوي األول تقرير

 8108يوليو  8 

 

 الخلفية -أوال

اتخذ رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي قرارين رئيسيين  ،0217في يناير   .1

(Assembly/AU/Dec. 635(XXVIII) 

يجب أن يكون هناك تقسيم واضح للعمل والتعاون الفعال بين االتحاد األفريقي والجماعات  (أ

بما يتماشى  األخرى،والدول األعضاء والمؤسسات القارية  االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية

 .الضرورة االستتباعيةمع مبدأ 

ا تنسيقي ا مع اجتماع  يعقد فإنه ينبغي أن  يوليو،االتحاد األفريقي قمة يونيو /  مؤتمرعقد مكتب أنه بدا  (ب

التحاد ومفوضية ا اإلقليمية،بمشاركة رؤساء الجماعات االقتصادية  اإلقليمية،الجماعات االقتصادية 

اتساقا كثر بدور أ قبل هذا االجتماع، واآلليات اإلقليمية. ستقوم مفوضية االتحاد األفريقي األفريقي،

بما يتماشى مع المعاهدة المنشئة للجماعة االقتصادية  اإلقليمية،مع الجماعات االقتصادية  وانسجا

 (.األفريقية )معاهدة أبوجا

المنتدى الرئيسي لالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية  السنوينصف يكون اجتماع التنسيق  .0

 .اإلقليمية لمواءمة أعمالهم وتنسيق تنفيذ جدول أعمال التكامل القاري

س جمهورية رئيعبد الفتاح السيسي،  فخامة، وترأسهاألول تم افتتاح اجتماع التنسيق نصف السنوي   .3

 ـفةمن رئيس الدولة المضي يأعقب االفتتاح خطاب ترحيبورئيس االتحاد األفريقي. ، مصر العربية

 عبد الفتاح السيسي ألقى فخامة الرئيسوأخيرا ، رئيس جمهورية النيجر ،إيسوفو محمدادو فخامة

 .بيانه االفتتاحي

 

 جدول األعمال وبرنامج العمل عتمادإ -ثانيا

وشرع في دراسة الوثائق نظر االجتماع في جدول األعمال المؤقت وبرنامج العمل واعتمدهما   .4

 :الرئيسية التالية

نسيق جتماع التالخاص باالنظام الداخلي مشروع  المستشار القانوني: قدم مدير مكتب النظام الداخلي (أ

موعات لمجوالرؤساء التنفيذيين لالذي أعده رئيس مفوضية االتحاد األفريقي منتصف السنوي 

ن في االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية يالخبراء القانوني وقبلهماالقتصادية اإلقليمية 

 .للنظر في اجتماع التنسيق اإلقليمية

تحاد رئيس مفوضية االفخامة : قدم موسى فكي محمد، التكامل اإلقليمي في أفريقيا حالةتقرير عن  (ب

دة أبوجا. ال تزال شيا  مع معاهاجدول أعمال التكامل في إفريقيا تم حالةتقريرا  عن  األفريقي،

ودخلت  1991التي تم اعتمادها عام  (،"معاهدة إنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية" )معاهدة أبوجا

عت وضوهي الوثيقة التوجيهية إلنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية.  ،1994حيز التنفيذ في مايو 

مجموعات  8إطارا مفصال ومحدودا زمنيا ليتم تنفيذه من خالل من خاللها، منظمة الوحدة األفريقية 

لنجاحات با إقرارا ،0212سنة. في عام  34على مدار فترة زمنية مدتها  إقليمية،اقتصادية 

كإطار مشترك ، 0263 لسنة جدول أعمالوضع االتحاد األفريقي  أفريقيا،والتحديات التي حققتها 

. وباالستفادة من الدروس 0263بحلول عام  لتنفيذهفي أفريقيا للنمو الشامل والتنمية المستدامة 

رؤية التتوج الجهود الرامية إلى تحقيق  الرئيسية،جميع المبادرات القارية  تضمينو لةالمحص  

المتمثلة في "إفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية يقودها مواطنوها وتمثل قوة دينامية في اإلفريقية 

ضمن إطار تكامل معاهدة أبوجا  0263لمقرر تنفيذ جدول أعمال عام الساحة العالمية". من ا

 .ةمشروع ا رئيسي ا قاري ا من شأنه تسريع وتعزيز التكامل والتنمية القاري 10ويتضمن 
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قدم  :تقرير عن حالة التكامل اإلقليمي في أفريقيا من قبل رؤساء المجموعات االقتصادية اإلقليمية (ت

فعاالقتصادية اإلقليمية عروضا  عن حالة التكامل اإلقليمي في أفريقيا. ترؤساء المجموعات   ر 

معاهدة أبوجا المجموعات االقتصادية اإلقليمية في أفريقيا باعتبارها اللبنات األساسية لتحقيق تكامل 

 أقوى وإنشاء مجتمع اقتصادي أفريقي. قدم رؤساء المجموعات االقتصادية اإلقليمية األنشطة والتقدم

 المحرز في تنفيذ جدول أعمال التكامل اإلقليمي.

عرض المقترحات حول بروتوكول العالقات بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية  (ث

قدم البروفيسور بيير موكوكو مبونجو، رئيس وحدة تنفيذ اإلصالح، مفوضية االتحاد : اإلقليمية

بروتوكول العالقات بين االتحاد األفريقي ب المتعلقةحول التعديالت  اتقديمي اعرضاألفريقي، 

الجماعة بروتوكول العالقات بين "والجماعات االقتصادية اإلقليمية. تجدر اإلشارة إلى أن 

هيكال  مؤسسي ا  أرسىقد  1998لعام  "المجموعات االقتصادية اإلقليميةو االقتصادية اإلفريقية

لتنسيق وتعزيز العالقات بين مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، وأنشأ 

وبنك  قليميةوالجماعات االقتصادية اإل واللجنة االقتصادية إفريقيةلجنة التنسيق بين االتحاد اإلفريقي 

صادية ين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتاألفريقي. تم استبداله بـ "بروتوكول العالقات ب التنمية

والذي ذهب أبعد من ذلك إلنشاء إطار للتعاون بين االتحاد األفريقي  0228اإلقليمية" لعام 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية. كان الهدف من البروتوكول هو تعزيز التعاون الوثيق بين 

تنسيق ومواءمة جميع سياساتها وتدابيرها  وخاصة من خالل اإلقليمية،المجتمعات االقتصادية 

ا لهيئات تنسيق واضحة: لجنة  ولجنة باألمانة  المسؤولينوبرامجها وأنشطتها. إنه يوفر إطار 

االتحاد اإلفريقي بشأن تقسيم العمل  مؤتمربموجب قرار  تفوضهتم  كماالتنسيق. 

Assembly/AU/Dec. 635(XXVIII)) لوضع  ،بشأن اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي

لمواءمة البروتوكول مع  ةضرور ما يعتبر وهوصالح شامل لالتحاد األفريقي إلجدول أعمال 

بين  التي جمعت والقانونيين،. تم عقد العديد من اجتماعات الخبراء التقنيين القرار المذكور أعاله

 والمجموعات االقتصادية اإلقليمية اإلفريقي للتنمية وكالة االتحادمفوضية االتحاد األفريقي و

، لمراجعة البروتوكول ومواءمته مع قرار اإلصالح المؤسسي. وتلت اجتماعات اآلليات اإلقليميةو

الخبراء هذه عدة اجتماعات جمعت رئيس المفوضية والرؤساء التنفيذيين للمجموعات االقتصادية 

 اإلقليمية للنظر في مشاريع الوثائق.

 تطلبهاضرورة ينشاء تقسيم واضح وفعال للعمل إل: إن الحاجة بخصوص إنشاء تقسيم فعال للعمل (ج

االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمؤسسات القارية والدول األعضاء للعمل 

معا  في كل مجال من مجاالت التكامل على أساس الكفاءات المعنية وذلك إلزالة التداخالت 

واالزدواجية. سيضمن ذلك تحديد المسؤوليات داخل كل مجال أو قطاع من التكامل على أساس 

 لك،ذوالميزة النسبية وتقاسم التكلفة / العبء والقرب من الناس. عالوة على  ورة االستتباعيةالضر

 فإن التقسيم الواضح للعمل سيضمن التخصيص األمثل للموارد النادرة في تنفيذ برامج التكامل.

 

 المناقشات العامة -ثالثا

 واردة في إعالن نيامي.الات توصيالناقش اجتماع التنسيق جميع البنود المذكورة أعاله وقدم  .2

 النظر في اختتام االجتماع -رابعا

ماع العتماده. أحاط االجت اجتماع التنسيق نصف السنويالمتعلق ب إعالن نيامياالجتماع  قدم رئيس .6

 :علما باإلعالن وأدخل بعض التعديالت على النحو التالي

 التكامل بخصوص

دعا الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمفوضية إلى تعزيز تعاونها في تنفيذ   (أ

 األفريقي؛جدول أعمال التكامل 
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طلب من المفوضية تحديد أولويات الدعم لتعزيز التعاون بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية   (ب

ألعضاء إلى تخصيص موارد محلية جدول أعمال التكامل األفريقي ودعوة الدول اتوسيع بهدف 

 التكامل؛كافية تسهم في تنفيذ جدول أعمال 

 اجتماع التنسيق نصف السنوي الذي يخضع له بخصوص النظام الداخلي

أحاط علما  بمشروع النظام الداخلي الذي يخضع له اجتماع التنسيق نصف السنوي ويقدمه إلى   (ح

بعد النظر فيه على النحو الواجب في الدورة  0202االتحاد للنظر فيه واعتماده في فبراير  مؤتمر

 .0202العادية السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي في فبراير 

 بخصوص بروتوكول العالقات بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

عالقات بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية أحاط علما بمشروع البروتوكول المعدل لل (خ

اإلقليمية، وطلب من المفوضية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية إشراك الدول األعضاء في هذه 

اعتمادها من و القضائية والقانونيةن ؤوالش في اللجنة التقنية المتخصصةالعملية قبل تقديمها إلى 

س الدورة العادية السادسة والثالثين للمجل ها خالللمقبل بعد النظر فياالتحاد األفريقي ا مؤتمرقبل 

 وتفويض رئيس المفوضية للتوقيع عليها نيابة عن االتحاد األفريقي. ،0202التنفيذي في فبراير 

 بخصوص تقسيم العمل

 واأللياتاالقتصادية اإلقليمية  والجماعاتب بالعمل التحضيري الذي قامت به المفوضية رح   (ت

العمل بين الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية  تقسيماقتراح  بخصوص اإلقليمية

االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء إعداد  الجماعاتواالتحاد األفريقي وطلب إلى المفوضية و

ادمة قالدورة العادية ال ها فيواعتماد دارسنهامقترحات أكثر تفصيال  بشأن تقسيم العمل من أجل 

بعد النظر فيها على النحو الواجب في الدورة العادية  0202االتحاد األفريقي في فبراير  مؤتمرل

 .0202السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي في فبراير 

اعتمد االجتماع إعالن نيامي )الملحق األول( بصيغته المعدلة خالل المناقشات وقرر تقديمه إلى   .7

 ة والثالثين لالتحاد األفريقي.الثالث العاديةالجمعية 

 حتى اآلنالمحرز التقدم  -خامسا

 يقفر بدأت عملية األعضاء،أعاله ولضمان التشاور الكامل مع الدول  البيان المذكوراستناد ا إلى  .8

اجتماعات برئاسة مصر لمناقشة "مشروع بروتوكول  6وعقدت الخبراء المفتوح العضوية 

الداخلي  ومشروع النظامالعالقات بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية" 

 .السنويتنسيق منتصف الالجتماع 

م ت، لجنة األعضاء الدائمينتمت مراجعة مشروع البروتوكول )الملحق الثاني( واعتماده من قبل  .9

 14انونية في القفي الشؤون القضائية والمتخصصة  التقنيةالنظر فيه واعتماده من قبل اللجنة  هابعد

مين لجنة األعضاء الدائتقديمه إلى و. تم تنقيح مشروع النظام الداخلي )الملحق الثالث( 0219نوفمبر 

ة تقرير أجهز برمجتكما . الخاصة باالتحاد اإلفريقي السياسةتقرير للنظر فيه واإلحالة إلى أجهزة 

 كال المشروعين للنظر فيهما واعتمادهما.السياسة الخاصة باالتحاد اإلفريقي 

أكثر تفصيال   تقنيتقوم مفوضية االتحاد اإلفريقي حالي ا بوضع اقتراح  العمل، بتقسيمفيما يتعلق  .12

 .0202في يوليو  منتصف السنويلتقديمه إلى االجتماع التنسيقي 
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جتماع التنسيق نصف السنوي مشروع النظام الداخلي ال  

 ما بين االتحاد االفريقي والجماعات االقتصادية اإلقليمية

 إن مؤتمر االتحاد:
إذ يسترشد بالقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وتذكيرا بمعاهدة إنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية  -

جميع المواثيق األخرى لالتحاد )معاهدة أبوجا( ومعاهدات الجماعات االقتصادية اإلقليمية وكذلك 

 األفريقي ذات صلة؛

 إذ يذكر أيضا  ببروتوكول العالقات بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية؛ -

 بشأن نتائج Assembly/AU/Dec.635(XXVIII)) 632إذ يراعي قرارات المؤتمر رقم  -

 687التحاد اإلفريقي رقم حول اإلصالح المؤسسي ل معتكف مؤتمر االتحاد اإلفريقي

(((Assembly/AU/Dec.687 (XXX   632بشأن التقرير المرحلي لتنفيذ قرار المؤتمر رقم 

بشأن اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي لمؤتمر االتحاد والذي تم اعتماده على التوالي في دورته 

-08ا( والدورة العادية الثالثين )، أديس أبابا، إثيوبي0217( يناير 31-32العادية الثامنة والعشرين )

 ، أديس أبابا، إثيوبيا(؛ و0218يناير  09

( الصادر عن الدورة االستثنائية XI) Ext / Assembly / AU / Dec.1-4إذ يراعي القرار ) -

، في أديس أبابا، 0218نوفمبر  18-17لمؤتمر االتحاد حول اإلصالح المؤسسي المنعقد في  11

 إثيوبيا،

 

 النظام الداخلي الجتماع التنسيق نصف السنوي األول.اعتمد 

 

 0المادة 

 تعريـــــــفات
 في هذه المواد:

 " يعني مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفريقي،مؤتمر"

 " يعني رئيس المؤتمر،رئيس"

 " نعني أمانة االتحاد اإلفريقي،المفوضية"

بروتوكول العالقات بين االتحاد األفريقي والجماعات " تعني الجهاز المؤسسي الذي أنشأه لجنة التنسيق"

 االقتصادية اإلقليمية؛

 " يعني المجلس التنفيذي لوزراء االتحاد اإلفريقي،المجلس التنفيذي"

 

 " تعني دولة عضو في االتحاد األفريقي،دولة عضو"

 تعتي مجموعات المناطق االقتصادية، مجموعات المناطق االقتصادية " "

 تعني اآلليات اإلقليمية،يمية" "آليات إقل

 تعني معاهدات إنشاء مجموعة المناطق االقتصادية،"معاهدة" 

 يعني االتحاد اإلفريقي المنشأ بموجب القانون التأسيسي."االتحاد" 
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 8المادة 

 القانون األساسي
قتصادية االيكون اجتماع التنسيق نصف السنوي هو المنتدى الرئيسي لالتحاد األفريقي والمجموعات 

 اإلقليمية لمواءمة أعمالهم وتنسيق تنفيذ جدول أعمال التكامل القاري.

 

 3المادة 

 التكويـــــــــــن

 
يتكون اجتماع التنسيق نصف السنوي من أعضاء مكتب المؤتمر ورؤساء المجموعات االقتصادية 

 اإلقليمية.

 

 4المادة 

 المشـــــاركـــة

 
 التنسيق نصف السنوي بصفتهم الرسمية، كل من: يجب أن يشارك في دورات اجتماع .1

 

 رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي، (أ

 الرؤساء التنفيذيين للمجموعات االقتصادية اإلقليمية؛ و (ب

 الرؤساء التنفيذيين لآلليات اإلقليمية. (ت

يجوز لرئيس اجتماع التنسيق نصف السنوي، عند الضرورة، وبعد إجراء المشاورات المناسبة،  .0

دعوة رسمية للدول األعضاء أو المؤسسات أو الشخصيات بناء  على بنود جدول األعمال توجيه 

 المحددة قيد المناقشة.

 

 5المادة 

 الصالحيات والمهام

 
 يتعين على اجتماع التنسيق نصف السنوي:  .1

تقييم ومراجعة حالة تنفيذ القرارات والمواثيق القانونية المتعلقة بالعالقات بين االتحاد  (أ

 األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية؛

 تقييم حالة التكامل القاري وتنسيق الجهود لتسريع عملية التكامل؛ (ب

تنسيق تنفيذ التقسيم الواضح للعمل والتعاون الفعال بين االتحاد األفريقي والمجموعات  (ت

اء وغيرها من المؤسسات القارية، االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية والدول األعض

 بما يتماشى مع مبدأ الضرورة التتابعية والتكامل والميزة النسبية؛

تحديد مجاالت التعاون وإرساء آليات للتعاون اإلقليمي والقاري والعالمي في كل قطاع أو  (ث

 قطاع فرعي؛
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بالبرامج ذات توجيه االتحاد والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في المسائل المتعلقة  (ج

األولوية، والموارد الالزمة لتنفيذ هذه البرامج وتأثير هذه البرامج في تحسين حياة الشعوب 

 األفريقية؛

 القيام بأي مهام أخرى يكلفها بها المؤتمر؛ و (ح

 رفع تقرير إلى المؤتمر وتقديم التوصيات له. (خ

 

 6المادة 

 المكــــــــــــــــــــان

 
 السنوي في مقر االتحاد ما لم تعرض دولة عضو استضافته. يعقد اجتماع التنسيق نصف .1

في حالة عرض إحدى الدول األعضاء تنظيم اجتماع التنسيق نصف السنوي، تكون تلك الدولة  .0

العضو مسؤولة عن جميع النفقات اإلضافية التي تتحملها المفوضية نتيجة للدورة التي تعقد خارج 

 المقر.

تعرض استضافة اجتماع التنسيق نصف السنوي أن تستجيب  يتعين على الدول األعضاء التي .3

للمعايير المطبقة بشأن استضافة اجتماعات االتحاد األفريقي خارج مقرها الرئيسي، وال ينبغي أن 

 تخضع ألي عقوبات تمنعها من استضافة اجتماعات االتحاد األفريقي.

ر الجمعية مكان انعقاد اجتماع التنسيق نصف السنوي في ح .4 الة عرض / عروض الستضافته تقر 

 خارج المقر.

إذا عجزت إحدى الدول األعضاء التي عرضت استضافة اجتماع التنسيق نصف السنوي عن القيام  .2

 بذلك، تعقد الجلسة في مقر االتحاد.

 

 

 

 

 

 

 7المادة 

 النصــــــــــــــاب

 
مؤتمر واألغلبية البسيطة لمكتب ال ينبغي أن يكون النصاب القانوني الجتماع التنسيق نصف السنوي باألغلبية

 .3البسيطة لرؤساء المجموعات االقتصادية اإلقليمية مع مراعاة التكوين على النحو المبين في المادة 

 

 8المادة 

 الدورات العادية
 

 يعقد اجتماع التنسيق نصف السنوي مرة واحدة في العام في يونيو / يوليو.
 

 2المادة 

 قجدول أعمال اجتماع التنسي
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 يعتمد اجتماع التنسيق نصف السنوي جدول أعماله عند افتتاح كل اجتماع. .1

 يجب صياغة جدول األعمال المؤقت من قبل لجنة التنسيق. .0

 يتضمن جدول األعمال المؤقت، في جملة أمور، ما يلي: .3

 البنود التي قرر المؤتمر إدراجها في مشروع جدول أعمال التنسيق نصف السنوي؛ (أ

 من المجموعات االقتصادية اإلقليمية و؛ البنود المقترحة (ب

البنود التي تقترحها الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي،  (ت

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، فضال  عن األجهزة والمؤسسات والمكاتب والوكاالت 

بالتنسيق بين االتحاد األفريقي المتخصصة في االتحاد من خالل المؤتمر فيما يتعلق 

 والمجموعات االقتصادية اإلقليمية.

يقدم رئيس مفوضية االتحاد األفريقي مشروع جدول األعمال المؤقت الجتماع التنسيق نصف  .4

السنوي لتنظر فيه الدول األعضاء في االتحاد األفريقي من خالل أجهزة تقرير السياسة الخاصة 

 باالتحاد،

( 62د جدول األعمال شريطة أن يتم تقديم االقتراح قبل بدء االجتماع بستين )سيتم النظر في بنو .2

ا وأن يتم تبليغ الوثائق الداعمة ومشاريع التوصيات إلى رئيس المفوضية والرؤساء التنفيذيين  يوم 

 ( يوما قبل افتتاح االجتماع.32للمجموعات االقتصادية اإلقليمية على األقل ثالثين )

 

 01المادة 

 يم االفتتاح واالختاممراس
 

 خالل حفل افتتاح الدورات، يحق للشخصيات التالية مخاطبة اجتماع التنسيق نصف السنوي: .1

 رئيس الدولة أو حكومة البلد المضيف؛ (أ

 رئيس االتحاد؛ (ب

 رئيس المفوضية، و (ت

يمكن لرئيس المجموعات االقتصادية اإلقليمية التحدث نيابة عن المجموعات االقتصادية  (ث

 اإلقليمية، على أساس التناوب السنوي.

خالل الحفل الختامي لالجتماعات، يحق لرئيس الدولة أو حكومة البلد المضيف ورئيس االتحاد  .0

 مخاطبة اجتماع التنسيق نصف السنوي.

 

 00المادة 

 والمغلقة المفتوحة الجلسات
 

 مفتوحة.تكون الجلسة االفتتاحية والختامية الجتماع التنسيق نصف السنوي  .1

 

 تكون جميع الجلسات األخرى مغلقة. .0

 

 يجوز لالجتماع، مع ذلك، أن يقرر ما إذا كانت أي من جلساته مفتوحة. .3
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 08المادة 

 لغــــــــــــات العمـــــــــــل

 

 تكون لغات العمل في اجتماع التنسيق نصف السنوي هي لغات العمل في االتحاد األفريقي. .1

 

بأي لغة أخرى، شريطة أن يتيح المتحدث الترجمة الفورية في إحدى لغات يجوز اإلدالء بأي بيان  .0

 العمل دون أي آثار مالية على ميزانية االجتماع.

 

 03المادة 

 رئيس اجتماع التنسيق

 

 ينبغي أن يكون رئيس االتحاد هو رئيس اجتماع التنسيق نصف السنوي. .1

 الرئيس.في حالة غياب الرئيس، يتولى أحد نواب الرئيس مهام  .0

 

 04المادة 

 واجبات الرئيس
 يقوم الرئيس بما يلي: .1

 عقد اجتماع التنسيق نصف السنوي؛ (أ

 افتتاح واختتام جلسة اجتماع التنسيق نصف السنوي؛ (ب

)مكرر( توجيه إجراءات االجتماع بما في ذلك اعتماد االستنتاجات والتوصيات الصادرة  (ت

 عن االجتماع؛

 لسنوي إلى المؤتمر.تقديم توصيات اجتماع التنسيق نصف ا (ث

 

 يتأكد الرئيس من ترتيب واحترام اجراءات اجتماع التنسيق نصف السنوي. .0

 

 05المادة 

 سير المداوالت
تطبق المواد المتعلقة بسير المداوالت داخل الجمعية، مع ما يلزم من تبديل، في اجتماع التنسيق  .1

 نصف السنوي.

 

 فشلت أغلبية الثلثين في المسائل الموضوعية، بما في ذلكيتخذ االجتماع قراراته بتوافق اآلراء، إذا  .0

اعتماد استنتاجاته وتوصياته، واألغلبية البسيطة في المسائل اإلجرائية، مع مراعاة تكوين االجتماع 

 .3على النحو المبين في المادة 

 

 

 06المادة 
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 نتائج االجتماعات
 .استنتاجات وتوصيات موجهة إلى المؤتمرتكون نتائج اجتماع التنسيق نصف السنوي في شكل  .1

 

 07المادة 

 خدمة األمانة
 تقدم المفوضية خدمة األمانة لالجتماع؛ .1

 

 08المادة 

 التعديالت
 قد يوصي االجتماع المؤتمر بأي تعديالت على هذه المواد. .1

 تدخل التعديالت حيز التنفيذ بعد اعتمادها من قبل المؤتمر. .0

 

 02المادة 

 دخول حيز النفيذ
 من قبل المؤتمر. اعتمادهحيز التنفيذ بعد  الداخلي النظامهذا دخل ي .1
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 اجتماع التنسيق نصف السنويبشأن متابعة  مقررمشروع 

 بين االتحاد األفريقي والجماعات االقتصادية اإلقليمية األول

 المؤتمر: 

 0217بقرار الجمعية العامة الثامن والعشرين الصادر شهر يناير  إذ يذكر .1

(Assembly/AU/Dec. 635(XXVIII:) 

يجب أن يكون هناك تقسيم واضح للعمل والتعاون الفعال بين االتحاد األفريقي والجماعات  (ت

والدول األعضاء والمؤسسات القارية األخرى، بما  اإلقليمية واآلليات اإلقليميةاالقتصادية 

 .الضرورة االستتباعيةيتماشى مع مبدأ 

أنه بدال من عقد مكتب مؤتمر االتحاد األفريقي قمة يونيو / يوليو، فإنه ينبغي أن يعقد اجتماع  (ث

، جماعات االقتصادية اإلقليميةتنسيقي مع الجماعات االقتصادية اإلقليمية، بمشاركة رؤساء ال

ومفوضية االتحاد األفريقي، واآلليات اإلقليمية. ستقوم مفوضية االتحاد األفريقي قبل هذا 

االجتماع، بدور أكثر اتساقا وانسجا مع الجماعات االقتصادية اإلقليمية، بما يتماشى مع المعاهدة 

 المنشئة للجماعة االقتصادية األفريقية )معاهدة أبوجا(.

 

المنتدى الرئيسي لالتحاد التنسيق نصف السنوي يجب أن يكون إلى أن اجتماع  يشير كذلك إذ .0

األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية لمواءمة عملها وتنسيق تنفيذ جدول أعمال التكامل 

 القاري؛

إذ يعرب عن امتنانه لفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رئيس  .3

في نيامي بالنيجر وكذلك  8102يوليو  8األول الذي انعقد في  التنسيق نصف السنوياجتماع 

لفخامة السيد محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر وكذلك حكومة وشعب النيجر الستضافة 

 األول. نصف السنويالتنسيق اجتماع 

في نيامي،  0219يوليو  8الذي انعقد في التنسيق نصف السنوي بتقرير اجتماع  إذ يحيط علما   .4

 النيجر وكذلك بيان نيامي واالستنتاجات والتوصيات المتضمنة فيه؛

 فوضيبروتوكول العالقات بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية و إذ يعتمد .2

 رئيس المفوضية بالتوقيع على البروتوكول نيابة عن االتحاد األفريقي؛

سيق نصف التنبما في ذلك توصية اجتماع التنسيق نصف السنوي النظام الداخلي الجتماع  إذ يعتمد .6

األول الرامية الستقبال فخامة السيد إيسوفو مامادو ، رئيس النيجر ، قائد اتفاقية منطقة السنوي 

ة القارية األفريقية وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في اجتماع التجارة الحر

 بين االتحاد اإلفريقي المجموعات االقتصادية اإلقليمية ؛ التنسيق نصف السنوي

 ؛XXXلعام المقبل هو التنسيق نصف السنوي أن يكون مكان اجتماع  إذ يقرر .7

ي التشاور مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات من مفوضية االتحاد األفريق إذ يطلب .8

اإلقليمية والدول األعضاء بهدف وضع اللمسات األخيرة على االقتراح التفصيلي لتقسيم العمل 

سيق نصف التنالفعال بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية وتقديمه إلى اجتماع 

فيه على النحو الواجب خالل الدورة العادية السابعة والثالثين للمجلس بعد النظر  0202عام السنوي ل

 التنفيذي.
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