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 التحديات حالة التنفيذ التوصية لرقما
  

 مفوضية االتحاد األفريقي
 

من مفوضية االتحاد األفريقي أن  الطمب  .1
 اتر لممقر تنظم، في انتظار التنفيذ الكامل 

ذات الصمة بشأن تفعيل المجان الفنية 
المتخصصة، مؤتمرا استثنائيا مشتركا بين 
الوزراء األفريقيين المسؤولين عن التكامل 

زراء األفريقيين المسؤولين عن والو 
االقتصاد والمالية بغية ضمان مشاركة 
أفضل في عممية اتخاذ القرار وتعبئة 
 التمويل الالزم لمختمف برامج التكامل.

 

لم تتمكن المفوضية من تنظيم المؤتمر الوزاري المشترك 
قة مع البمد المضيف بسبب الترتيبات الموجستية المسب  

صندوق لمفوضية قدمت الدراسة حول )نيجيريا(. غير أن ا
التكامل األفريقي إلى دورة الخبراء االستثنائية لمؤتمر االتحاد 

المنعقدة في أبوجا، من  ،األفريقي لوزراء االقتصاد والمالية
في  . وقد قدم الخبراء مساىماتيم 1112مارس  12إلى  11

 عميو.  وأجروا تعديالتيمالتقرير 
القادمة، في تنفيذ المقرر وتعقد  السنةستبدأ المفوضية، 

لمجنة الفنية المتخصصة لممالية والشؤون النقدية تماعا اج
 والتخطيط االقتصادي والتكامل.

 

 معوقات لوجستية

من المفوضية وضع إطار منسق  الطمب  .1
إلجراء تقييم عممي لتنفيذ عممية التكامل، 
وذلك من خالل استعمال مؤشرات التكامل 

تركة لمتقييم، بناء عمى والمعايير المش

بدأت مفوضية االتحاد األفريقي ولجنة األمم المتحدة 
االقتصادية ألفريقيا العمل عمى تنفيذ ىذه التوصية. في ىذا 

األفريقي اإلقميمي الصدد، تم تقديم مشروع أول لممؤشر 
شترك بين مؤتمر وزراء االتحاد خالل المؤتمر الملمتكامل 
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الخطة اإلنمائية عمى نطاق االتحاد 

 األفريقي.
 

األفريقي لالقتصاد والمالية ومؤتمر لجنة األمم المتحدة 
االقتصادية ألفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية 

حظيت الوثيقة باإلثراء من التعميقات و االقتصادية. 
ىذا المؤتمر من اجل البحث والمساىمات وتم تقديميا خالل 

 واالعتماد.
 

ممثمي المجتمع المدني والقطاع  دعوة  .3
ص إلى االجتماعات القادمة لمؤتمر االخ

 االتحاد األفريقي لوزراء التكامل

دعت مفوضية االتحاد األفريقي المجتمع المدني والقطاع 
الخاص إلى ىذا المؤتمر. وخالل المؤتمرات القادمة، 

ستحاول المفوضية زيادة عدد المشاركين من المجتمع المدني 
 ع الخاص.والقطا

 نقص في مخصصات ميزانية

تنظيم منتدى حول التكامل باعتباره منبرا   .2
لمحوار بين القطاعين العام والخاص حول 

مسائل التكامل والمساعدة عمى تسييل 
التنفيذ المعجل وصنع السياسة عمى نحو 

 متجاوب.

تم التخطيط ليذا النشاط ورصد مخصصات لو في ميزانية 
لرابع من السنة ىي الفترة . وسيكون الفصل ا1112

 المستيدفة 
 

  موارد بشرية غير كافية

تصميم برنامج يشجع الشباب األفريقي   .5
عمى االىتمام  بالتكامل والمسائل اإلنمائية 

 في أفريقيا.

وضعت المفوضية برنامج الشباب األفريقي المتطوع. 
 وسُينظر في إمكانيات تصميم مبادرات أخرى.

 

 ال توجد

 معوقات ميزانيةتعمل إدارة الشؤون االقتصادية حاليا عمى وضع إجراء دراسة حول المفوضية الطمب من   .6
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غير احتياجات التكامل لمبمدان الجزرية 

امج مساعدة نالساحمية بيدف وضع بر 
 خاص لمتعجيل بتكامميا.

اختصاصات الدراسة حول احتياجات التكامل لمبمدان 
الجزرية غير الساحمية. ومن المقرر تنظيم ورشة عمل 

 1112تصديق بحمول نياية لم
الطمب من المفوضية، بالتعاون مع   .7

المجموعات االقتصادية اإلقميمية والدول 
، عقد مؤتمر المعنيين األعضاء والشركاء 

 استشاري حول "االقتصاد األزرق"

ستشاري الا االجتماععقد لُتخط ط إدارة الشؤون االقتصادية 
. 1112قتصاد األزرق"  خالل الفصل الثالث من حول "اال

فقد صيغت المذكرة المفاىيمية  وتعمل المفوضية عمى إيجاد 
 طرق العممية )تحديد البمد المضيف(ال

 نقص في مخصصات ميزانية

الطمب من المفوضية التعجيل باستكمال   .8
المذكرة المفاىيمية حول تشكيل الكتمة 

رساليا إلى المجموعا ت الثانية وا 
 االقتصادية اإلقميمية المعنية.

 

تم استكمال المذكرة المفاىيمية حول تشكيل الكتمة الثانية وتم 
لمزيد  إرساليا إلى المجموعات االقتصادية اإلقميمية المعنية

ولم ترد  . من المشاورات مع  كل من الدول األعضاء فييا
أية معمومات حول ذلك من المجموعات االقتصادية اإلقميمية 

المعنية. وقد دعت المفوضية إلى عقد اجتماع استشاري 
لممجموعات االقتصادية اإلقميمية لمكتمة الثانية في ديسمبر 

، جنوب أفريقيا، ولكن تم تأجيل ججوىانسبور ، في 1113
اركة وغياب بعض االجتماع بسبب تدني مستوى المش
 المجموعات االقتصادية اإلقميمية.

انعدام التزام من بعض 
المجموعات االقتصادية اإلقميمية 

في الكتمة الثانية بدفع العممية 
 إلى األمام

 

وضع إطار مشترك بين اإلدارات بغية   .9
 تنسيق التكامل اإلقميمي والقاري معا

  

سين التنسيق تشجع المفوضية التعاون بين اإلدارات بغية تح
اجتماعات المديرين بانتظام.  وتنظَّمختمف البرامج القارية. لم

وسيتم تنفيذ المجان الفنية المتخصصة التي تجمع بين 

تظل متابعة مختمف المبادرات 
 تحديا حقيقيا
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المؤتمرات الوزارية ابتداء من السنة القادمة بغية استحداث 

 حاالت تآزر وتماسك أفضل في النيج.
رخصة قيادة وخطة تأمين عمى وضع   .11

السيارات قاريتين ، بالتشاور مع 
المجموعات االقتصادية اإلقميمية والدول 

األعضاء، لمحصول عمى االعتراف 
 والقبول في جميع البمدان األفريقية

النقص في الموارد البشرية  ال يوجد
 والمالية

11.  
 

التعجيل بإصدار جواز سفر لالتحاد 
فريقيين، اقتداء األفريقي لممواطنين األ

 ومجموعة شرق أفريقيا اإليكواس بتجربتي
 

تم التداول عمى ىذا اإلصدار خالل اجتماع لجنة التنسيق 
المجموعات  –المشترك بين مفوضية االتحاد األفريقي 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية  –االقتصادية اإلقميمية 
يونيو  2نعقد في البنك األفريقي لمتنمية، الم - األفريقي
صدار 1112 . وقد تمت التوصية بإلغاء متطمبات التأشيرة وا 

جواز السفر األفريقي. وسيتم تقديم ذلك إلى قمة مالبو 
 التخاذ قرار.

انعدام التصميم السياسي عمى 
 التصدي ليذه المسألة

 

  
 المجموعات االقتصادية اإلقليمية

 
كواس، المجموعة ياإل حثُّ كل من  .11

دية لدول وسط أفريقيا، تجمع دول االقتصا
دعت المفوضية إلى عقد اجتماع استشاري مع المجموعات 

، جر يجوىانسب، في 1113اإلقميمية، في ديسمبر االقتصادية 
انعدام التزام من بعض 

المجموعات االقتصادية اإلقميمية 
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ص واتحاد المغرب العربي والدول -س

األعضاء فييا عمى التعجيل بمشاوراتيا 
من أجل تشكيل سريع لمكتمة الثانية وفقا 

 ASSEMBLY/AU DEC.392 (XVIII)لممقرر 
 الصادر عن مؤتمر االتحاد

جنوب أفريقيا. ولسوء الحظ لم تحضر جميع المجموعات 
 االقتصادية اإلقميمية المعنية، وعميو، لم يتسن عقد االجتماع

 

في الكتمة الثانية بدفع العممية 
 إلى األمام

 

   
 الدول األعضاء

  

 

تعبئة الموارد المحمية لدعم مشاريع البنية   .13
التحتية اإلقميمية والقارية التي تعزز 

التكامل من مختمف المصادر، بما فييا 
مصادر التمويل البديمة لممفوضية والمرفق 
األفريقي لتمويل البنية التحتية الذي يعتزم 

 البنك األفريقي لمتنمية إنشاءه.

 ال توجد الدول األعضاء رفع تقرير عن ذلكيتعين عمى 

التعجيل بتحقيق حرية التنقل لألشخاص   .12
 من خالل تحرير نظام التأشيرة

ألغت بعض البمدان )رواندا( مؤخرا متطمبات التأشيرة 
 لألفريقيين

   

 انعدام التصميم السياسي

تمكين المؤسسات اإلقميمية والقارية لكي   .15
ورىا في تكون قادرة عمى االضطالع بد

 ال توجد يتعين عمى الدول األعضاء رفع تقرير عن ذلك
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 تنسيق عممية التكامل والتعجيل بيا

إقامة منتديات وطنية لمناقشة مسائل   .16
التكامل مع مختمف أصحاب المصمحة، 

بما فييا القطاع الخاص، اإلعالم، 
 الرابطات الشبابية والمجتمع المدني.

 ال توجد ير عن ذلكيتعين عمى الدول األعضاء رفع تقر 

 

 


