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 في العادي السادس مؤتمرنا المجتمعين في المسؤولين عن التكاملاألفريقيين الوزراء  ،نحن
 ،2013أبريل  19و 18 يومي، موريشيوس، فورت الكالفااب

 كما ىو منصوص عميو وتكامميا، قارتناتنمية ب الدول والحكومات رؤساء التزامات نستحضرإذ 
االقتصادية (، والمعاىدة المنشئة لمجماعة 2000) لالتحاد األفريقي في القانون التأسيسي

عالن  1991عام ل األفريقية عالن  1999سبتمبر  الصادر في سرتوا   المعتمد في أكراوا 
2007، 

ذ نضع في إالعتبار   Assembly/AU/Dec.112 (VII) ي الدورة السابعة لمؤتمر االتحادمقرر  وإ 
 Assembly/AU/Dec.113والمجموعات االقتصادية اإلقميمية ب العترافاالختياري ل وقفبشأن ال

(VII)    ؛مؤتمرناإضفاء الطابع المؤسسي عمى بشأن 

ذ  دول مجموعة شرق أفريقيا والكوميسا  رؤساءلالقمة المشتركة قرار  إالعتبار في نأخذوإ 
والتصميم  الثالثيةمنطقة التجارة الحرة حول  لمفاوضاتبشأن بدء ا 2011يونيو في والسادك 

 ،الثالث تتضمن المجموعات منطقة تجارة حرة إنشاءالتعجيل ب عمى

ذ نضع في إالعتبار  ASSEMBLY/AU/DEC.456(XX)و ASSEMBLY/AU/DEC.392(XVIII) مقرري المؤتمر وإ 

ضفاء الطابع المؤسسي مجمعة و ال المجموعات االقتصادية اإلقميميةكتمة ثانية من تشكيل بشأن  ا 
 عمى النحو التالي؛ ،2014يوليو يونيو/ في والتكامل لتنميةعمى مؤتمر االتحاد حول ا

 تنفيذ توصيات الدورة وضعو  في قارتنا التكامل وضع لوجيات النظر حول متعمق وبعد تبادل
 لموزراء المسؤولين عن التكاملة لمؤتمر االتحاد األفريقي الرابع

ذ نعرب عن تقديرنا لمسمطات المختصة في موريشيوس عمى قرارىا إعفاء المواطنين من  وإ 
 جميع البمدان األفريقية تقريبا من التأشيرة.

ذ ندر   ،اإلقميمية والقارية المنظماتأىمية تمكين  كوإ 
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 ،الخبراء تقرير اجتماع الواردة في التوصيات عمى طالعالوبعد إ

 "،التكامل إدارةموضوع " بشأن وبعد إلتدإول

ذ نعرب  ،مداوالتناابع الصريح والودي لطمل ناإرتياح عن وإ 

 :إلتكامل إدإرة
 الدول األعضاء إلى ما يمي: ندعو
لتحديات العالمية مواجية ال الشاممة فريقيةموحدة األة لجديدوروح وتعزيز شكل  بمورة .1

تحرر تطورىا وتعزيز ضمان عممية لتعظيم فوائد القارة و دمج تدابير عن طريق الحالية 
 االقتصادي؛ ياتحول

 تعزيز الثقة المتبادلة من أجل تعميق عممية التكامل؛ عمىالعمل  .2
 مواجية التيديدات الخارجية؛لتعزيز التماسك والتضامن فيما بينيا  .3
 اإلقميمية والقاريةالقرارات عمى نحو تدريجي من خالل إدراج تيا اتجميع سيادعمى العمل  .4

 وفقا لمقانون التأسيسي ومعاىدة أبوجا؛ في القوانين المحمية
من أجل االستفادة القصوى من وذلل االعتبار ظاىرة العولمة  في اً تعزيز تعاونيا أخذ .5

 الشراكات المختمفة؛
 دورىا في تنسيق وتسريع عممية التكامل؛تضطمع بتمكين المؤسسات اإلقميمية والقارية  .6
وطنية المكان لمناقشة قضايا التكامل مع مختمف أصحاب المصمحة، إنشاء منتديات  .7

 ابط الشباب والمجتمع المدني؛و ر  القطاع الخاص ووسائل اإلعالم و يشملبما 
 تحويل التنوع المغوي والعرقي والثقافي إلى فرصة حيوية لتسريع عممية التكامل؛ .8
 ل القطاعي الرئيسية؛وضع سياسات تقارب مشتركة في مجاالت التكام .9

 العمالة الماىرة في مختمف أنحاء القارة؛ لتنقتشجيع  .10
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 تدريس التاريخ األفريقي والمغات األفريقية والتكامل اإلقميمي في المناىج التعميميةدمج  .11
 ؛عن طريق مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التعميم

اإلقميمية والقارية التي تعزز تعبئة الموارد المحمية لدعم تمويل مشاريع البنية التحتية  .12
لمفوضية االتحاد بديمة ال التمويل مصادر التكامل من مصادر مختمفة، بما في ذلك

 البنك األفريقي لمتنمية؛خطط لو ي التحتية الذيتمويل البنية األفريقي والمرفق األفريقي ل
 من خالل تحرير نظام التأشيراتاألفراد تسريع حرية حركة  .13
 جديد لمتنمية والنمو االقتصادي.شامل واعتماد نموذج  .14

 :ما يمي إلى مفوضية االتحاد األفريقي طمبن

 ؛القاري وأاإلقميمي  سواء عمى المستوى تنسيق التكامللوضع آلية مشتركة بين اإلدارات  .1
بالمجموعة اقتداء ، يناإلسراع في إصدار جواز سفر االتحاد االفريقي لممواطنين األفريقي .2

 ؛غرب أفريقيا ومجموعة شرق أفريقيا االقتصادية لدول
ا في جميع ما وقبوليميتم االعتراف بيالسيارات تأمين  وخطةرخصة قيادة قارية  إصدار .3

 .بالتشاور مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية والدول األعضاءوذلك  البمدان األفريقية
 

 :وضع إلتكامل
 مفوضية االتحاد األفريقي القيام بما يمي: إلى طمبن .1

  تنظيم مؤتمر استثنائي مشترك لموزراء األفريقيين المسؤولين عن التكامل ووزراء
وحشد التمويل  صنع القرار ضمان مشاركة أفضل في عمميةل االقتصاد والمالية

إلى حين التنفيذ الكامل لمقرارات ذات الصمة وذلك  الالزم لتنفيذ برامج التكامل
 المتخصصة؛ تفعيل المجان الفنية ب
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  إطار متوائم لتقييم تنفيذ عممية التكامل بشكل عممي، باستخدام مؤشرات وضع
التكامل والمعايير المرجعية المشتركة لمتقييم والتقدير، بناء عمى خطة التنمية عمى 

 نطاق االتحاد األفريقي.
  وضع سياسات وبرامج محددة حول تقاسم الخبرات وتبادل العمالة الماىرة بين

 البمدان األفريقية؛

مفوضية االتحاد األفريقي أيضًا وضع سياسات وبرامج محددة حول تقاسم  طمب إلىن .2
بالتعاون مع المجموعات  وذلك الخبرات وتبادل العمالة الماىرة بين البمدان األفريقية

  .االقتصادية اإلقميمية وأصحاب المصمحة اآلخرين
 

 :إلمسؤولين عن إلتكاملية لمؤتمر إلوزرإء إألفريقيين دتنفيذ توصيات إلدورإت إلعا
 مفوضية االتحاد األفريقي القيام بما يمي: إلى طمبن

دعوة ممثمي المجتمع المدني لحضور اجتماعات مؤتمر الوزراء األفريقيين المسؤولين  .1
 عن التكامل في المستقبل؛

تنظيم منتدى تكامل كمنبر لمحوار بين القطاعين العام والخاص حول مسائل التنمية  .2
 في تسريع وتيرة التنفيذ ووضع سياسة مستجيبة؛والمساعدة 

 ؛اً أفريقيالتنمية في تصميم برنامج لجمب اىتمام الشباب األفريقي بمسائل التكامل و  .3
متكامل باعتباره أداة لمرصد والتقييم، وينبغي أن يتم ذلك ضمن جيود لإنشاء مرصد  .4

 .للوضع إطار لرصد وتقييم عممية التكاماالتحاد األفريقي الحالية 

 :إلحالة إلخاصة لمبمدإن إلجزرية وغير إلساحمية
مفوضية االتحاد األفريقي إجراء دراسة حول احتياجات البمدان الجزرية وغير  إلى طمبن

 تكامميا. سريعالساحمية في مجال التنمية، بغية وضع برنامج مساعدة خاص لت
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 إلكتمة إلثانية تشكيل
لدول غرب أفريقيا والمجموعة االقتصادية اإلقميمية لدول مجموعة االقتصادية اإلقميمية الحّث ن

عمى فييا دول األعضاء وسط أفريقيا وتجمع دول الساحل والصحراء واتحاد المغرب العربي وال
 المؤتمر رقم السرعة وفقًا لمقرر الكتمة الثانية عمى جناحتشكيل تعجيل مشاوراتيا ل

ASSEMBLY/AU DEC.392 (XVIII). 
من مفوضية االتحاد األفريقي التعجيل باستكمال المذكرة المفاىيمية حول تشكيل الكتمة  نطمب

حالتيا إلى المجموعات االقتصادية اإلقميمية المعنية.  الثانية وا 
 

 منطقة إلتجارة إلحرة إلقارية
ريقية عمل لتعزيز التجارة األفالوخطة منطقة التجارة الحرة القارية  عمى أىمية تعميم تنفيذ نؤكد

البينية عمى الصعيدين الوطني واإلقميمي من خالل مختمف التدابير واإلجراءات مع مراعاة 
نية ومالية مخصصة من الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية فالحاجة إلى موارد 

 .اإلنمائيينوالشركاء 
 

 إالتحاد إألول حول إلتنمية وإلتكامل مؤتمر 
 مفوضية االتحاد األفريقي: طمب إلىن

معالجة مشاغل التنمية والتكامل التي تؤثر عمى الدول الجزرية في الموضوع الفرعي  .1
خراجيا من ىذه  المتعمق بتنمية أقل البمدان نموا والبمدان النامية غير الساحمية وا 

 الفئة، وذلك بالتشاور الوثيق مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية؛
ن الوثيق مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية في التحضير لمقمة حول العمل بالتعاو  .2

في  الخطة االستراتيجية لالتحاد األفريقي معالتنمية والتكامل وضمان التآزر 
 .التحضير ليا
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 إستضافة إلمؤتمر إلقادم
عرض السمطات المختصة في أوغندا استضافة المؤتمر السابع لموزراء األفريقيين  نقبل بامتنان

 المسؤولين عن التكامل.
 

 كممة شكر
من  ختمف الوفودعمى ما حظيت بو ملسمطات موريشيوس  ناإمتناننا وتقدير عن بالغ نعرب 

 النتائجفي التي ساىمت بدرجة كبيرة ا و وضعت تحت تصرفيحفاوة االستقبال والوسائل التي 
 .لمداوالتالتي تم التوصل إلييا عقب ا ةمثمر ال
 

تنفيذ توصيات إلى كل دولة من الدول األعضاء وجميع أصحاب المصمحة  ندعووأخيرا، 
 .مؤتمرنا بشكل فعال

 
 .3192أبريل  91 فيفورت، موريشيوس، الكالفا اتحريرًإ في ب


