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 إلى اجتماع وزراء التكامل في سوازيالند  تصلرئيسة مفوضية االتحاد األفريقي 
 

: 4132يوليو  31، إيزوليني، سوازيالند

وصلت رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي 

الدكتورة نكوسازانا دالميني زوما إلى 

سوازيالند للمشاركة في المؤتمر  ،إيزوليني

االفريقيين، المنعقد تحت السابع لوزراء التكامل 

شعار البنية التحتية والتكامل في افريقيا. والتقت 

عند وصولها بمفوض الشؤون االقتصادية 

الدكتور انطوني موتاي ماروبينج ، يرافقه 

 المدير الدكتور رينيه كواسي نجويتا.

 

يوليو  71و  71ويعقد المؤتمر الوزاري في 

وضع توصيات ملموسة حول شعار المؤتمر ، طريق المضي قدماً ، وتتمثل نتائجه الرئيسية في:   4172

بشأن صندوق التكامل االقليمي االفريقي ، اعتماد مؤشر التكامل االقليمي كإطار أفريقيا للرصد والتقييم 

للتقدم المحرز في أجندة التكامل، وإصدار اعالن وزاري يسلط الضوء ، من بين امور اخرى ، على 

 ات تعجيل تنمية البنية التحتية لدعم التكامل االقليمي.استراتيجيات وإجراء

 

وستحث الدكتورة دالميني زوما الوزراء على اتخاذ إجراءات أكثر عملية لتعجيل اجندة التكامل القاري في 

أفريقيا. وستدعو الوزراء إلى تعجيل تنفيذ المشاريع الستة عشر ذات االولوية والتي تمت مناقشتها خالل قمة 

 للتمويل التي عقدت في يونيو الماضي في داكار ، بالسنغال. داكار 

 

ويعقب المؤتمر الوزاري اجتماع فني للخبراء استمر لثالثة أيام ، والذي ناقشوا خالله عدداً من المواضيع 

حول حالة التكامل في افريقيا ، وتقرير دراسة  4172تحضيراً لالجتماع الوزاري ، من بينها : تقرير 

مؤشر التكامل االقليمي االفريقي ، وتقرير تنفيذ توصيات المؤتمر السادس تكامل االفريقي ، لصندوق ال

http://www.au.int/


، وأجندة أفريقيا  4172لوزراء التكامل االفريقيين ، والموقف االفريقي الموحد حول اجندة التنمية لما بعد 

4102 . 

 

الث مجموعات اقتصادية اقليمية دولة عضو باالتحاد االفريقي باالضافة إلى ث 22حضر اجتماع الخبراء 

 ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ، وممثلو القطاع الخاص االفريقي والمجتمع المدني. 

 

وشكل االجتماع ايضاً هيئة مكتبه على النحو التالي: الرئيس: سوازيالند )جنوب أفريقيا( ، النائب االول 

ي للرئيس: جمهورية الكونغو الديمقراطية )وسط أفريقيا( ، النائب للرئيس: غانا )غرب أفريقيا(، النائب الثان

 الثالث للرئيس: تونس )شمال أفريقيا( ، المقرر: تنزانيا )شرق أفريقيا(. 

AMT/ 

 

 االتصال للتأكيد أو االستفسارات االعالمية االخرى: 

 

   MusabayanaW@africa-union.org بريد الكتروني: –مفوضية االتحاد األفريقي  –إدارة االعالم واالتصال  –السيدة ويني موبابايانا 
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