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 لوضع طريق المضي قدماً في البنية التحتية والتكامل االفريقيونعقد اجتماع رئيسي للوزراء 
 

يوليو  51 –إيزوليني ، سوازيالند 

يجتمع الوزراء االفريقيون : 4152

المسئولون عن التكامل في إيزوليني ، 

يوليو  71إلى  71سوازيالند،  من 

، تحت شعار البنية التحتية  4172

والتكامل في أفريقيا. وانضم إليهم خالل 

جلستهم االفتتاحية رئيس وزراء مملكة 

سوازيالند الدكتور بارناباس سيبوسيسو 

التحاد األفريقي الدكتورة نكوسازانا دالميني زوما ، واألمير هالنجوسيمبفي دالميني ، ورئيسة مفوضية ا

دالميني وزير التخطيط االقتصادي بمملكة سوازيالند ، ومفوضو االتحاد االفريقي الدكتورة إلهام إبراهيم 

 وانطوني ماروبينج.  

 

جتماعهم اليوم ، سيعتمدون إعالناً ويناقش الوزراء شعار البنية التحتية والتكامل في أفريقيا ، وفي ختام ا

وزارياً ، يسلط الضوء ، ضمن امور اخرى ، على االستراتيجيات واإلجراءات لتعجيل تنمية البنية التحتية 

 لدعم التكامل االقليمي. 

 

ويشكل التكامل أحد االهداف الرئيسية لرؤية االتحاد األفريقي ، ويظل في قلب الرؤية االفريقية الموحدة ، 

(. ويشكل ايضاً 4171-4172د أحد الركائز الرئيسية للخطة االستراتيجية لمفوضية االتحاد االفريقي )ويع

، والتي تسعى إلى جمع الخطط القارية واإلقليمية والوطنية في  4102iاحد الممكنات الرئيسية لتحقيق أجندة 

 أفريقيا ضمن إطار واحد. 

 

البنية الملموسة التي ستظل التنمية  هامسهل للتكامل ، حيث أنمن جهة أخرى ، تعتبر البنية التحتية عامل 

 ،في مجال اجراءات تغطية البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية منخفضة بدونها. ومقارنة بالقارات االخرى 

من  ،لتحسين هذا الوضع  ،فإن أفريقيا متأخرة وهو ما يؤثر على جهود التكامل. وقد اعتمد االتحاد األفريقي 

 برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا.  ،بين جملة أمور

 



نكوسازانا دالميني زوما رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي الدكتورة 

على االصعدة ي "ذكرت في بداية  االجتماع الوزاري في إيزولين

ومن خالل برنامج تنمية البنية التحتية في  ،االقليمية والقارية 

الرئيسية للبنية التحتية بالمجموعات االقتصادية أفريقيا والخطط 

فإننا نسعى إلى ربط العواصم والمراكز التجارية  ،االقليمية 

االفريقية عبر الطرق البرية والسكك الحديدية وتقنيات االتصاالت 

عبر مشاريع  وذلك لتمكين اقتصادياتنا ومجتمعاتنا ،والمعلومات 

 ، وريحفاألطاقة الوقود و الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة

مشاريع الري وبناء مرافق  نتاج الزراعي من خاللوزيادة اال

 التخزين والبنية التحتية للتوزيع واألسواق". 

 ، ةععالي السرنشاء خط سكة حديدية وتجري مفوضية االتحاد االفريقي مفاوضات مع االطراف المهتمة إل

. وأعلنت الدكتورة دالميني زوما عن االتفاقيات الملموسة التي تم التوصل 4102جندة بأ رائد وهو مشروع

تنمية فضالً عن مركز تدريب لضمان نجاح إنشاء نظام البحوث وللإليها مع الحكومة الصينية إلقامة مركز 

   . وأعربت عن الترحيب بمساهمة شركاء آخرين في المشروع.   عالي السرعةخط السكة الحديدية 

قائلة " إن احد  ،التنموية  اودعت رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي أفريقيا إلى تمويل مشاريعها وبرامجه

ثم نتوقع  ،عمل لرؤى واطر التطوير عدم تمكننا من مواصلة  هومن الخمسين عاماً الماضية  المريرةالدروس 

 مسئولية تمويل تنميتنا ومؤسساتنا".  تحملن من اآلخري

ستظل في وأضافت " إن تنميتنا  ،ودعت رئيسة المفوضية أفريقيا إلى أن تكون شاملة في سياساتها التنموية 

نصف المسار ما لم نقم بتمكين المرأة لتلعب دور هام في الشؤون االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

للقيام  ،وخاصة الشباب  ،بمجتمعاتنا". ودعت ايضاً إلى ثورة مهارات لضمان تمكين الشعب االفريقي 

 بمختلف االعمال التي ستمضي بالقارة إلى األمام. 

بإعتبارها  ، 4102ند الدكتور بارناباس سيبوسيسو دالميني أثنى على أجندة رئيس وزراء مملكة سوازيال

يقيا . وأضاف "إن صوت أفربذاتها تمثل جهداً جماعياً وفرصة ألفريقيا الستعادة القدرة على تحديد مصيرها

مؤكد إذناً ونحن نمضي نحو أفريقيا التي نريد". وأبرز الحاجة إلى االستثمار في البنية التحتية المتعلقة 

من المتوقع أن يتم إطالق منطقة  ،بالتجارة مثل قطاعات النقل واالتصاالت والتجارة. ولمساعدة جهود التكامل 

 . 4171تجارة حرة قارية في 

عبر الموقع:   4102مواصلة تقديم مساهمات كتابية في أجندة وتم تذكير وفود االجتماع ب

http://agenda2063.au.int ،  وسيتم اعتماد اطار العمل وخطة عمله لألعوام 4172أكتوبر  27قبل .

 ناير من العام المقبل. العشر االولى في ي

 قبل الوزراء في ختام اجتماعهم سيؤكد على عزمهم تعجيل أجندة التكاملاالعالن الذي سيتم اعتماده من 

تمشياً مع القرارات ذات الصلة لرؤساء الدول والحكومات االفريقيين وتطلعات الشعب االفريقي. ويشمل ذلك 

 دعم برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا لبناء البنية التحتية الضرورية لدعم التكامل.  

http://agenda2063.au.int/
http://agenda2063.au.int/


 

 

ن المواضيع التالية والتي تعتبر مهمة للبنية الوزراء توصيات حول طريق المضي قدماً حول كل م وسيضع

التحتية والتكامل في أفريقيا وهي: حالة التكامل في أفريقيا ومتابعة توصيات المؤتمر السادس للوزراء 

وحول  ،ليمي االفريقي مؤشر التكامل االق ،دراسة حول صندوق التكامل االفريقي  ،االفريقيون للتكامل 

التجارة البينية االفريقية وإقامة منطقة تجارة حرة قارية. كما يتوقع أن يؤكدوا على طريق المضي قدماً مع 

. )سيتم قريباً 4102وكذلك اجندة  4172وتنفيذ الموقف االفريقي الموحد حول اجندة التنمية لما بعد  تعميم

 ( www.au.int :ألفريقيوضع االعالن كامالً على موقع االتحاد ا

 
 
 

                                                
i  الخمسين عاماً القادمة. وتستند وتسعى إلى ندة هي إطار عمل استراتيجي للتحول االجتماعي واالقتصادي للقارة على مدى األج

 تعجيل تنفيذ المبادرات القارية السابقة والحالية من اجل النمو والتنمية المستدامة.
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