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 :مقدمةأوال. 

ىو المسؤولين عن التكامل  لموزراء السابع األفريقي االتحاد مؤتمرلموضوع المحدد إن ال .1
ع يضااألساس المنطقي وراء اختيار مو ويرتكز . "أفريقيا ندماجا لمن أج"البنية التحتية 

الجة بعض مع التوصيات العممية التوجو ُبغيةالنقاش و  عمى الرغبة في إثارةمسنوات ل
التكامل  جندةأل ينالفعالوالتحقيق ع يتسر الالتي تحد من و  اكانيإالتحديات األكثر 

إمكانات التكامل اإلقميمي كوسيمة ب الوقت الذي يتعرف فيوفي و فريقيا. ألاالقتصادي 
دارة المخاطر،  ،تقاسم الفرصلفثمة حاجة ، ة النطاقواسعاللتعزيز التنمية المشتركة و  وا 

والمزيد من اإلجراءات الحاسمة، إنتاج وخمق الثروة، باإلضافة إلى فقر، والحد من ال
واالقتصادات األفريقية.  يينقيإلى مكاسب ممموسة لممواطنين األفر  اتلتحويل ىذه اإلمكان

 توفرعدم  أىميا فضال عن عوائق جديةد واألداء، و ك فجوات بين الوعلتزال ىنا إال أنو ما
 .مناسبةالمادية الالبنية التحتية 

 تطوير برنامجاالتحاد األفريقي ت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر وفي ىذا السياق، اعتمد .2
لتصدي لتحديات البنية التحتية في القارة وضمان تكامل ا بغية أفريقيا في التحتية البنية
 في التحتية البنية تطوير برنامجل ةالعام ةستراتيجيإلا ترمي الغاية، وبالفعلأفضل. قاري 

تسريع التكامل اإلقميمي في القارة وتسييل إنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية  إلى فريقياأ
 في التحتية البنية تطوير برنامجكن م  وسيفي معاىدة أبوجا.  المنصوص عميوعمى النحو 

، تيا التنافسيةاتمبية الطمب المتوقع عمى خدمات البنية التحتية وتعزيز قدر الدول من  أفريقيا
 :، عبرمبنية التحتية اإلقميمية والقاريةمتكاممة لخالل تحسين الوصول إلى شبكات من 

 زيادة الكفاءة؛• 
 تسريع النمو؛• 
 تسييل االندماج في االقتصاد العالمي؛• 
 تحسين مستويات المعيشة؛• 
 .البينية متجارة األفريقيةلإطالق العنان • 
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التمكين في  ،متكامل لتطوير البنية التحتية إقميمينيج من تبني الفوائد األساسية وتتمثل  .3
في فعالة، و المعزولة وغير وال ةصغير ال بدل األسواقتشكيل أسواق تنافسية كبيرة  من

مكاسب الناتج المحمي اإلجمالي عمى الرغم من و قطاعات اإلنتاج.  فيتخفيض التكاليف 
مبنية ل أن القصور المذىل إالالعديد من البمدان في السنوات األخيرة،  كبيرة التي حققتياال

في الموارد الوطنية  يستنزفالنمو و  ويقمصجيود التكامل،  يواصل خنقأفريقيا  فيالتحتية 
 العام والخاص.القطاعين 

سد ب ،ذات األولوية وخطة عمم ، من خاللأفريقيا في التحتية البنية تطوير برنامجوسيقوم  .4
 تمكنلقارة أفريقية متكاممة  التأسيس وذلك عبر ،أفريقيا التحتية التي تعاني منيافجوة البنية 

حرية حركة البضائع والركاب من خالل تحقيق  منتحتية والخدمات التي تقدميا ال تيابني
 مع تقميص والسمسة،موثوق بيا الو  المضمونةو  اآلمنة، أةكفخيارات من الشبكات التوفير 

 .يابيئو  اقتصادياتنمية إقميمية مستدامة دعم التكاليف ل
ميام حمول ستإ بغيةىذه المعوقات الرئيسية التفصيل في إلى  يةميىاالمف المذكرةيدف وت .5

استجابة منطقية كقد كان ينظر لمتكامل االقتصادي اإلقميمي و . ةيواج  مدائمة لمتحديات ال
التحديات التي تفرضيا العولمة فيما يتعمق  ،والتغمب عمى ،من قبل القارة لمعالجة

مداد، والتجارة، واالستثمار، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، اإلاإلنتاج و ت قدراو  ،التنافسيةب
التكامل  اعتبرو . البشرية الماىرةإمكانات الموارد وتطوير المعرفة واالبتكار فضال عن 

لمقارة لوقف اآلثار السمبية لبمقنة المتاحة أفضل الوسائل  حدأيضا أ اإلقتصادي اإلقميمي
سمبيات إيجابية لمتعويض عن إمكانات عمى أن لو كذلك  وينظر االستعمار. بعدفريقيا أ

 وفورات الحجم وتحرم منمن حجم السوق  انيحد مذانغير الساحمية والتشرذم الالدول 
القدرة عمى تعزيز يتمتع التكامل بعالوة عمى ذلك، و مكثير من البمدان. ل اإلقتصادي
 حشدعن طريق ، والصدماتالضعف  نقاطالستجابة بشكل أفضل للالقارة  إمكانات

 أساسية إنمائيةالتكامل األفريقي عمى مدى العقود استراتيجية ظل  وعميو،. القدرات والموارد
التنويع االقتصادي، وبناء الروابط  ولتشجيعتجزئة االقتصادية، المتغمب عمى للمقارة وىامة 
 من رفعالمن الفقر و  ، وتعزيز مكاسب الرفاه، والحدمنتجةمحدود بين الكيانات الل العابرة

 مستويات المعيشة.



4 

درجات بات التكامل اإلقميمي، يعددا من اتفاقكثيرة حكومات عقدت ا سبق، نتيجة لمكو  .6
الجماعة االقتصادية األفريقية، عمى النحو  تشكلفي حين و متفاوتة من التداخل. 

ل بين االتحاد التكام جندةمن أ ينالنيائيوالغاية في معاىدة أبوجا، اليدف  نصوص عميوالم
العديد من أن الرغم من عمى و  ،المعترف بيا رسميامجموعاتو اإلقميمية الثمانية االفريقي و 

إال أن طموحة،  اأىدافباحتواءىا ات التكامل اإلقميمي ومعاىدة أبوجا نفسيا تتميز ياتفاق
 المجموعات االقتصادية اإلقميميةفي كل ليس فقط  متفاوتو بقي غير متجانس التقدم 
 وتتميزالدول األعضاء التي تشكل الركائز األساسية لمتكامل. في ، ولكن أيضا الثمانية

 وقاري( وعمى ثالث مراحل إقميميمستويين ) إلىستة مراحل مقسمة بمعاىدة أبوجا نفسيا 
عممية )إنشاء مناطق التجارة الحرة )اتفاقيات التجارة الحرة( واالتحادات الجمركية المن 

 (.2117قميمي بحمول عمى المستوى اإل
، األفريقي والجنوب لمشرق المشتركة السوقمن تحقيق كل من الرغم غير أنو وب .7

 المجموعة، و األفريقي الجنوب تنمية مجموعةو ، أفريقيا وسط لدول االقتصادية المجموعةو 
تعزيز ىذا مستوى التنفيذ و إال أن تجارة حرة،  اتتفاقيال ،أفريقيا غرب لدول االقتصادية

برامج عمى  الوقت الذي تتوفر فيو كل ىذه األقاليمفي و عالوة عمى ذلك، و . تفاوتي عالوض
عانت العديد من  اإال أني، 2117تحقيق ىذا اليدف قبل  لمن أجالتحاد الجمركي قائمة ل

، المجموعة أفريقيا شرق جماعةتبقى طالق. و تاريخ اإلتحديد عادة ا  ، والتأخير و اإلنتكاسات
طالق و ، الجمركي ىااتحادوتعزيز ق طالإب تالوحيدة التي تميز  يناير  1في سوق مشتركة ا 

 غرب لدول االقتصادية المجموعةأن ، عمى التوالي. في حين 2111ويونيو  2115
والمتمثل ، بفعالية يعمل ذاتينظام تمويل ىي المجموعة الوحيدة التي تتوفر عمى  أفريقيا

 .لمجماعة جبائي نظام في
تحقيق التكامل نحو البمدان األفريقية  قبلتقدم ممموس من تم إحراز  أنو وتنبغي اإلشارة .8

 ةواحدالالجمارك نقطة اإلقميمي، من خالل زيادة تعزيز البنية التحتية المتعمقة بالتجارة مثل 
عبر الدول المحوسبة الجمركية  شبكاتال(، واالستفادة من واحدحدودي  وقوف )مركز

وتسريع إجراءات التخميص الجمركي وتنسيق  ،رقمنةو  ،وتحديث ،وسيمة لدمجكاألعضاء 
جمع وتبادل المعمومات الجمركية وخاصة بيانات االستيراد والتصدير بين إدارات الجمارك 
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، وخفض التعريفات الربط الكيربائي البيني مشاريعة التحتية لمنقل و تطوير البنيو . قطريةال
ن ا بيفي المائة في الفترة م 7.1في المائة إلى  16.7الجمركية )التي انخفضت من 

 .مجموعات( وتزايد مستويات التجارة البينية داخل بعض ال2111-2119
جوازات سفر إقميمية  بفضلمن قبل بعض الجماعات،  الحركة ةيالترويج لحر أيضا يتم و  .9

، أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعةجواز سفر ، مثل أخرىوثائق سفر وتأمين و 
في عمى التوالي  المعمول بيا ةوالبني اءصفر ال اتبطاقمخطط الو ، يقياأفر  شرق جماعةو 

. أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة، و األفريقي والجنوب لمشرق المشتركة السوق
تنسيق سياسات االستثمار  نحوتعمل بعض المجموعات االقتصادية اإلقميمية أيضا و 

الجيود الرامية إلى توجت  إضافة إلى ذلك،دي. النقبرنامج التوافق ورصد االمتثال لمعايير 
 التعامل معأفريقيا و بالتكامل  اتترتيبفي تساق االتبسيط و التحقيق قدر من النظام و 

 المشتركة السوق-أفريقيا شرق جماعةالثالثية ل اتترتيبلم إلى الوصولمؤخرا ، التداخل
نجاحو الواضح ي أثار ، الذاألفريقي الجنوب تنمية مجموعة-األفريقي والجنوب لمشرق

 المجموعات االقتصادية اإلقميمية. لمحاكاتو فياالتحاد االفريقي دول  ة رؤساءعو د
عاني وييزال التكامل األفريقي مجزأ إلى حد كبير،  ما، ياملكن عمى الرغم من التقدم الو  .11

 بلذ متنفيلليس فقط ة والمالية عمى جميع المستويات )من مشاكل عدم كفاية الموارد البشري
وتبادل  ،رصد وتقييم األثر(، وضعف التنسيقالمبحث والتحميل فضال عن أيضا ل

وتيرة تحديد المواقع  ئبطييمكن أن  مماة )المؤسسي مختمف المستوياتالمعمومات عمى 
تحفظ السياسي حول بعض القررات، ممالضعيف لفيذ التنعمى المستوى الوطني(،  واإلدماج

 تحدياتالية بدال من االعتبارات اإلقميمية، و ر طقى األولويات العماألكبر القضايا، التركيز 
وتدني مستوى البنية التحتية  الجمركيةمحدود مثل الحواجز غير ل ةبر اعالمتجارة ل المتواصمة

المخاوف األمنية والمفاىيم الخاطئة من قبل ما تزال وتنمية الطاقة. عالوة عمى ذلك، 
حرية رات قر متعوق تطبيق انتشار واسع ل ،حد سواءوالمواطنين عمى القطرية الحكومات 
في نقص و  ،ممواطنينالكافية لمشاركة في العاني العممية من نقص عام كما تالحركة. 

مجتمع  ،قطاع خاص ،بيئة مواتية لجميع الجيات الفاعمة في المجتمع )برلماناتتوفر 
ياغة السياسات ذات مغزى في ص اتمدني، ومؤسسات البحوث( لممشاركة وتقديم مساىم
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ضمان تعبئة منمو االقتصادي للمتكامل و  يلو شمنيج التباع  وينبغيوعمميات صنع القرار. 
 لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.ما واستخدام جميع الموارد المتاحة داخل منطقة 

، يينقيتوقعات األفر تزايدت فوائد التكامل في بعض القطاعات، في استشعار بدأ مع الو  .11
شكل من أشكال العمالة، وارتفاع الدخل وتحسين  فيفوائد ممموسة  لراغبين في تحقيقا

الحكومات  ، يتيعن عمىمعقولةالأفريقيا ىذه التوقعات ولكي تواكب البنية التحتية. 
من خالل تسريع  لمضاعفة الجيودسارع توالمؤسسات اإلقميمية والقارية عمى حد سواء أن 

االنخراط في نفس الوقت الذي تقوم بو ب، في الوفاء بياو  ياقيعمتو اتفاقيات التكامل  وتيرة
التكامل، فعالية ىذا عممي بشكل  ممسونيالذين  يينقيحوار مستمر مع المواطنين األفر 

 .اأو إيجاب اسمبأكان سواء  -تأثيره  ونشعر ستمعممية، ويل الدافع الرئيسي ونشكموي

  :هداف انمؤتمرأثانيا. 

 البنية " :ىولموزراء المسؤولين عن التكامل  السابع األفريقي داالتحا مؤتمرموضوع  .12
 ىي:  وأىدافو ". أفريقيا ندماجا أجل من التحتية

  تقييم التقدم المحرز في تنفيذ معاىدة أبوجا من قبل المجموعات االقتصادية
 اإلقميمية؛ 

  ين السادس لموزراء المسؤول األفريقي االتحاد مؤتمرتوصيات تقييم حالة تنفيذ
 ؛ و عن التكامل

  .االتفاق عمى توصيات المؤتمر الحالي 
 
 وفي ىذا الصدد، سوف تناقش الموضوعات التالية:  .13

 
  عن حالة التكامل في أفريقيا؛  2114تقرير 
  صندوق التكامل األفريقي؛ بشأن تقرير دراسة 
 متكامل اإلقميمي؛ األفريقي لمؤشر ال 
  السادس لموزراء المسؤولين عن  فريقياأل االتحاد مؤتمرتقرير عن تنفيذ توصيات

 ؛ التكامل
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  ؛ 2115لمرحمة ما بعد  التنمية جندةأبشأن الموقف األفريقي الموحد 
 2163فريقيا أ جندةأ. 

 :انمتوقعة اننتائجثانثا. 

 ما يمي: في النتائج المتوقعة من االجتماع تتمثل  .14
  توصيات محددة بشأن موضوع المؤتمر؛ 
 فريقي؛ األالتكامل اإلقميمي بشأن صندوق  سبل التقدم 
 تقييم التقدم رصد وتقييم أفريقيا من أجل  اعتماد مؤشر التكامل اإلقميمي كإطار

 التكامل؛  جندةأالمحرز في 
  تسريع الكفيمة بستراتيجيات واإلجراءات إلا يسمط الضوء عمىوزاري إعالن

 .ة أمور أخرى، من بين جممتطوير البنية التحتية لدعم التكامل اإلقميمي الفعال

 :انمشاركونرابعا. 

 : المشاركين في االجتماعيكون من بين  .15
  ؛ األعضاء الدول األفريقية كلوزراء وخبراء من 
 المجموعات االقتصادية اإلقميمية الثمانية؛  ن منو ممثم 
 وكالة التخطيط االقتصادية ألفريقيا، األمم المتحدة لجنة ، مفوضية االتحاد األفريقي

 ؛ لمتنمية ألفريقيامصرف الو  نبادوالتنسيق لمني
  ،البنك الدولي، معيد التنمية والتخطيط االقتصاديبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،

 ؛ مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنميةو صندوق النقد الدولي، واالتحاد األوروبي، 
 ينممثمون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني األفريقي 

 :نمكانانتاريخ واخامسا. 

 ،الممكي سان سوازي معاهدة مركز 2114يوليو  18-14الجتماع ىي امواعيد  .16
 .سوازيالند مممكةب إيزولويني،

 :االجتماعشكم . سادسا
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  2114يوليو  16-14أيام(  3اجتماع الخبراء ) .17

  عتمد تقرير الخبراء؛ يخبراء بنود جدول األعمال و اليناقش اجتماع 

  2114يوليو  18-17االجتماع الوزاري )يومين(  .18

 عتمد اإلعالن الوزاريياالجتماع تقرير الخبراء و  بحثي 

 :انمكهفون باالتصالسابعا. 

 في مفوضية االتحاد األفريقي بالعاممينلمزيد من المعمومات، يرجى االتصال  .19
 التالية أسماءىم:

 الدين، موظف سياسة كبير السيد فميس لواء 
union.org-LIWAEDDINEF@africa  

 
 رجينا موغابي، سيكرتيرة 

union.org-MugabeR@africa 
 

 السيدة كوكوبي جورج، سيكرتيرة 
union.org-KokobeG@africa 
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