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 الوزراءتقرير اجتماع 

 
 :مقدمة  :أوالا 
بدعوة من سمطات موريشيوس، ُعقد المؤتمر السادس لموزراء األفريقيين المسؤولين عن  .1

في فندق انتركونتيننتال، في ببلكبلفا فورت،  2013 أبريل 19و 18التكامل يومي 
 موريشيوس.

 

 :الحضور  :ثانياا 
وال، بنين، بوتسوانا، بوركينا جالجزائر، أن حضرت االجتماَع الدول األعضاء التالية: .2

امبيا، غانا، غينيا، كينيا، جفاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، الكونغو، كوت ديفوار، 
، موريتانيا، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، رواندا، ليبيريا، مبلوي، مالي

، السنغال، سيشيل، جنوب أفريقيا، تنزانيا، قراطيةالديم الصحراويةالعربية الجميورية 
 .و، تونس وزامبيا وزيمبابويجتو 

السوق المشتركة لشرق  شاركت في االجتماع المجموعات االقتصادية اإلقميمية التالية: .3
الجنوب األفريقي )الكوميسا( ومجموعة شرق أفريقيا، والمجموعة االقتصادية أفريقيا و 

لدول وسط أفريقيا، والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )اإليكواس( وتجمع دول 
 الساحل والصحراء.

شيد االجتماع أيضا حضور لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا وبرنامج األمم  .4
 والبنك األفريقي لمتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي.المتحدة اإلنمائي 

 

 :مراسم االفتتاح  :ثالثاا 
 س موينشا، نائب رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي  اراستيسعادة السيد إكممة 

نكوسازانا دالميني زوما، كتورة دسعادة المفوضية االتحاد األفريقي،  ةنيابة عن رئيس .5
وأعضاء الوزراء بمفوضية االتحاد األفريقي،  ةس موينشا، نائب رئيساايراست رحب السيد
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 مفوضية االتحاد األفريقي ةرئيسلالتحيات الحارة بنقل كممتو بدأ و المؤتمر. في  وفودىم
فخامة السيد ظروف خارجة عن إرادتيا. وشكر لمؤتمر لاالتي لم تتمكن من حضور 

 وقبولعمى  حكومة وشعب موريشيوسو يوس، ، رئيس جميورية موريشراجكسور بروياك
كرم الضيافة والترتيبات الممتازة  وعمى ما حظيت بو الوفود من استضافة المؤتمر الكريم
 .تم اتخاذىا لضمان نجاح المؤتمرالتي 

االتحاد األفريقي لشعب موريشيوس مفوضية أعمق تعازي لتقديم  أيضا الفرصة انتيزو  .6
حكومة  وأثنى عمى الببلد، مشيرا إلى أناألخيرة.  واألسر المتضررة من الفيضانات

التنوع وتحقيق  في التعامل معمرونة البوضوح  أبدت ،المؤتمرتيا استضاف، بموريشيوس
أيضا  ر عالياً عم بالسبلم". وقدّ تنمتكاممة ومزدىرة بشأن "أفريقيا  فريقيرؤية االتحاد األ

مجمس الوزراء وزير الطاقة  ، نائب رئيسبيبيجونمعالي الدكتور أحمد راشد حضور 
رفين بوليل، وزير الخارجية أوالمرافق العامة لجميورية موريشيوس، ومعالي الدكتور 

 والتكامل اإلقميمي والتجارة الدولية.
منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد الخمسين ل بالذكرى تاالحتفاالولفت انتباه المؤتمر إلى  .7

 يشكلوالنيضة األفريقية". وأوضح أن ذلك  ة"الوحدة األفريقية الشاممحول موضوع 
االحتفاء بالنجاحات ومساىمة المؤسسين، في المسافة التي تم قطعيا و فرصة لمتفكير 

. "2063أفريقيا في ، أي "لمنظور طويل األجلوالتحضير  الحاضرتقييم لولكن أيضا 
 مدار السنة.عمى مايو واالحتفاالت  25في شكمين، احتفاالت  سيتموأوضح أن االحتفال 

وثيق التكامل في أفريقيا إدارة موضوع المؤتمر ليذا العام " وفي ىذا الصدد، أوضح أن
، وسيكون بمثابة مساىمة ىامة في المناقشات الصمة لمغاية ومناسب من حيث التوقيت

أفريقيا  تمكينفي المستقبل. وشدد عمى الدور الحاسم لمتكامل  في لقارةاتنمية نمو و بشأن 
 ءأدايتم بالتنافس الشديد واالزدحام وضمان استدامة تصاد عالمي افسة في اقمن المن

 .الحالي ىانمو 
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التكامل في  أجندةوأوضح أن الغرض من المؤتمر ىو استعراض التقدم المحرز في تنفيذ  .8
الدورة الخامسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء المسؤولين عن التكامل أفريقيا منذ 

تقريرين  سيتم تقديم، وفي ىذا الصدد. 2011وبي، كينيا، في سبتمبر في نير  ةقدالمنع
الدورة تنفيذ توصيات "عن " و التكامل في أفريقياأعدتيما المفوضية عن "وضع  أساسيين

 الخامسة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء المسؤولين عن التكامل" إلى الدورة السادسة
عمى وحث االجتماع  مسؤولين عن التكامل لبحثيما.لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء ال

قوية لتكامل ارصد يا الخاصة بإجراءات عن طريق التأكد من أن المفوضيةمساعدة 
. التقييملدعم جيود الرصد و متكامل لالتي تشمل إنشاء مرصد  األدوات المناسبةزودة بوم

من  الثانيةمة الجيود المبذولة لتشكيل الكتحول المؤتمر وفي إحاطة مقدمة إلى 
مجموعة شرق بين  الترتيب الثبلثيب اقتداء المجّمعةالمجموعات االقتصادية اإلقميمية 

لممجموعة االقتصادية لدول غرب الرؤساء التنفيذيين أفاد بأن سادك، الو  لكوميسااو  أفريقيا
الساحل والصحراء قد  دول وتجمعأفريقيا والمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا 

وفي ىذا أنو يتم التفكير والتشاور حاليا بشأن طريق المضي قدما. المبادرة و  واأجاز 
خبراء المجموعات االقتصادية اإلقميمية والدول لقد االجتماع التشاوري األول الصدد، عُ 

لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء  الدورة السادسة انعقاداألعضاء المعنية خبلل فترة 
 .المسؤولين عن التكامل

جاىدة لتنفيذ توصية المؤتمر السابقة التي المفوضية تسعى أن  أيضا ر المؤتمرذكّ و  .9
متنمية لالعادية  ادوراتي الثامنة عشرة بشأن تخصيص إحدى أقرتيا قمة االتحاد االفريقي

تحول القارة ضمان أن التكامل اإلقميمي ضرورة حتمية ل ،في ىذا الصدد ،والتكامل. وأكد
ىذا التكامل يكون أن  ينبغي، لمي متغير وديناميكي. وبالتاليفي سياق عا ئيابقاو 

في االجتماعات السنوية المشتركة عمى ذلك التصنيع، كما أكد الوزراء بمصحوبا 
األفريقيين  وزراءاللمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء االقتصاد والمالية ومؤتمر السادسة 
ألمم المتحدة المجنة االقتصادية ألفريقيا مجنة اوالتخطيط والتنمية االقتصادية للممالية 
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. وفي الختام، 2013مارس  26إلى  21في أبيدجان في الفترة من  عقدت مؤخراالتي 
صوت الشعوب األفريقية في عمميات  إدماجالتكامل الفعال يتطمب أوضح أيضا أن 

ن ين بدال ممواطنإلى العممية استناد الصنع القرار والسياسات الرئيسية، لضمان 
 .المؤسسات

كممة معالي السيد أرفين بوليل، وزير الخارجية والتعاون اإلقميمي والتجارة الدولية 
 لجميورية موريشيوس

رفين بوليل وزير الخارجية والتكامل أ معالي السيد نيابة عن حكومة موريشيوس، رحب .10
 لمؤتمر.ا أعضاء وفودىم فيالوزراء و ب جميورية موريشيوسلاإلقميمي والتجارة الدولية 

ة من سبعوتوجد فييا أن القارة األفريقية في منتصف عممية تحول ضخمة أشار إلى و  .11
في ، 2012عام  % في6يبمغ  نموا في العالم مع معدل نموالعشرة األسرع االقتصادات 

ع ذلك، مو . عمى الصعيد المالي اليقينزمة وعدم األبقية العالم تتصارع مع  حين أن
اش بعض البمدان األفريقية من األزمات المالية واالقتصادية انتع وتيرة أشار إلى أن

الركود العالمي، عمى الرغم من بمعظم االقتصادات في أفريقيا قد تأثر سمبا أن بطيئة و 
أن النظام المالي العالمي سيكون لو بعض اآلثار غير المباشرة عمى بالتفاؤل األولي 

 القارة.
تحقيق أىداف بالتزاميا  وتجديدامل اإلقميمي التكبموريشيوس  تمسكوشدد عمى أىمية  .12

مجموعة شرق افريقيا  بين الترتيب الثبلثينجاح إلى معاىدة أبوجا. وأشار بشكل خاص 
دفعة قوية لبرنامج التكامل القاري. وفي ىذا الصدد،  يعتبرالذي  سادكالوالكوميسا و 

 تنفيذ عممية التكامل.البنية التحتية الكافية البلزمة لتسريع  إقامةأشار إلى أىمية 
في ، ودعا الوفود إلى التفكير بدقة أوانوأشار إلى أن موضوع المؤتمر جاء في وعميو،  .13

التنفيذ الفعال لمختمف  عن طريقاإلجراءات الواجب اتخاذىا لتسريع عممية التكامل، 
 األفريقية اآلليةمثل المبادرات والقرارات والصكوك القانونية المعتمدة ليذا الغرض، 

 .بين األقران لممراجعة المتبادلة
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وفي الختام، دعا المؤتمر إلى اقتراح اإلجراءات البلزمة التي يجب اتخاذىا لتحقيق  .14
 التنمية.في مجال التكامل و تركة نا المشأىداف

شد بيبيجون، نائب رئيس مجمس الوزراء االكممة الترحيبية لمعالي الدكتور أحمد ر 
 لجميورية موريشيوس ووزير الطاقة والمرافق العامة 

الدورة السادسة استضافة و االفتتاحية أن أحمد راشد بيبيجون في كممتأكد سعادة الدكتور  .15
عممية ب دهببلعمى التزام دليل  لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء المسؤولين عن التكامل

، أشار إلى أن المؤتمر وفي سياق متصل. والقاري عمى حد سواء التكامل اإلقميمي
لمنظمة  الخمسين الحتفال بالذكرىفي إطار اببلده األحداث التي تنظميا  يندرج ضمن

لممراجعة المتبادلة بين لآللية األفريقية  العاشرةاالتحاد األفريقي والذكرى /الوحدة األفريقية
 األقران.

ون د السياسي لستقبلاألوائل كانوا قد أقروا بأن االستقبلل االقادة بأن ركين االمشوذّكر  .16
 إلىالمشروعة  السكانألن تطمعات  ذلك. التحرر االقتصادي سيكون غير ذي معنى
 اعتمادالسبب في  ذلك ىو. وأشار إلى أن ققاالزدىار والسبلم والحياة األفضل لن تتح

إنشاء الجماعة بشأن  1991ومعاىدة أبوجا في  1981في  خطة عمل الغوس
. ومع 2000سي لبلتحاد األفريقي في عام وكذلك القانون التأسي االقتصادية األفريقية

 قادة.لمطموحات الجديرة بالثناء األعمال والنتائج لم ترتق إلى مستوى ال أن ذلك، الحظ
عددا كبيرا من  تستقطبأن أفريقيا قارة ناشئة حديثا، الحظ ، ةاإليجابي من الناحية .17

عمى مسار النمو ظ ذلك لمحفا تسخير وينبغي، سواء من داخميا أو خارجياالمستثمرين 
من اإلدارة االقتصادية  حاليا نسجميااألرقام اإليجابية التي ويأتي بعض . المشجع العالي

 االستثمارفرص السياسية. وعبلوة عمى ذلك، ىناك العديد من  اإلدارةالسميمة وتحسين 
الفرص المتعمقة بالطبقة الوسطى المتنامية التي يقدر عدد األعمال فضبل عن و والتجارة 
من الفرص المتاحة، ن االستفادة القصوى اغير أنو لضممميون.  500حوالي أفرادىا ب
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تعزيز التكامل  عن طريق منخفضةالالتجارة البينية األفريقية  حاجة عاجمة لمعالجةىناك 
 اإلقميمي والقاري.

ومجموعة شرق أفريقيا  الكوميسا بيناتفاقية التجارة الحرة في إطار جيود الوأشاد ب .18
دك التي يمكن أن تمعب دورا إيجابيا في ضمان تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية ساوال

قد فعمت  موريشيوسحكومة أبمغ االجتماع بأن و . 2017في الموعد المحدد وىو عام
من خبلل تحرير من نظام حرية تنقل األفراد تحسين بيئة األعمال وتيسير الكثير ل
كوسيمة لتعزيز ائب رئيس مجمس الوزراء أنو، وفي الختام، أوضح ندخول. التأشيرات 

منحة دراسية  50تنمية قدرات الموارد البشرية في القارة، قررت حكومة موريشيوس تقديم 
لتعميم سة في مختمف التخصصات في عدد من مؤسسات المدراريقيين لمطبلب األف

ندة التكامل العالي. وشدد أيضا عمى الحاجة إلى تخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ أج
 اإلقميمي والقاري.

 

 :تشكيمة ىيئة المكتب  :رابعاا 
 شّكل االجتماع ىيئة مكتبو عمى النحو التالي: .19

 ؛)شرق أفريقيا( موريشيوس الرئيس: -1
 الجنوب األفريقي()زيمبابوي  النائب األول لمرئيس: -2
 بنين )غرب أفريقيا(النائب الثاني لمرئيس:  -3
 أفريقيا( )شمال تونسالنائب الثالث لمرئيس:  -4
 )وسط أفريقيا( : الكونغوالمقرر -5

 

 :اعتماد جدول األعمال: خامساا 
 اعتمد االجتماع جدول األعمال التالي: .20

 مراسم االفتتاح .1
 انتخاب أعضاء ىيئة المكتب .2
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 اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل .3
 عرض يقدمو رئيس نموذج أفريقيا .4
س لموزراء المسؤولين عن تقرير عن أنشطة رئيس مؤتمر االتحاد األفريقي الخام .5

 التكامل
لمحة عامة عن حالة التكامل في أفريقيا وتنفيذ توصيات مؤتمر االتحاد األفريقي  .6

 الخامس لموزراء المسؤولين عن التكامل
 حمقة نقاش حول موضوع المؤتمر .7

 الموضوع الفرعي األول: كيفية زيادة اىتمام القادة األفريقيين بعممية التكامل؟ 
  عي الثاني: تأثير العولمة عمى إدارة التكامل في أفريقياالموضوع الفر 
 الموضوع الفرعي الثالث: الوحدة األفريقية الشاممة والتكامل 

 بحث واعتماد توصيات اجتماع الخبراء .8
 عرض حول نتائج حمقة النقاش .9

 ما يستجد من أعمال .10
 بحث واعتماد التقرير الوزاري .11
 بحث واعتماد مشروع اإلعبلن الوزاري .12
 صحفيبيان  .13
 تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر القادم .14
 الجمسة الختامية .15

 

 :المداوالت: سادساا 
 يقدمو رئيس نموذج االتحاد األفريقي:عرض (أ

ش كومار جواىر توصيات المؤتمر حول نموذج االتحاد األفريقي بعام يقدم السيد غان .21
 50. وفي عرضو، أعرب عن صوت الشباب في موريشيوس وأبمغ المؤتمر أن 2013

وفدا يمثل كل واخد منيا دولة عضوا في االتحاد األفريقي ناقش موضوع الوحدة األفريقية 
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الشاممة وقدم مقترحات بشأنو، في إطار االحتفاالت بالذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة 
 االتحاد األفريقي. وأشار إلى أن المؤتمر أوصى بما يمي:األفريقية/

 اطيةقر وضع نظام حكم جديد عمى أساس الديم 
 تسييل التجارة األفريقية البينية 
  تشجيع التبادل الثقافي بين البمدان األفريقية عن طريق الميرجانات واألحداث

 الرياضية
 نحو عممية انتقالية متميزة مكافحة الفساد الذي يميل إلى إعاقة التقدم 
 الحاجة إلى تنويع المناىج الدراسية 
 كامل تعزيز التنمية الصناعية لدعم عممية الت 
 وتعزيز حقوق المرأة 

تقرير عن أنشطة رئيس مؤتمر االتحاد األفريقي الخامس لموزراء المسؤولين عن (ب
 التكامل

الرئيس المنتيية واليتو  تقريرَ السيد مدحي جمعة معمم، نائب وزير خارجية تنزانيا قدم  .22
د ويكميف لمؤتمر االتحاد األفريقي الخامس لموزراء المسؤولين عن التكامل، معالي السي

في . و كينيال 2030لشؤون التخطيط والتنمية الوطنية ورؤية أمبيتسا أوبارنيا، وزير الدولة 
عرضو، أشار إلى جميع األنشطة التي تقوم بيا الدول األعضاء ومفوضية االتحاد 
األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية وكذلك أصحاب المصمحة وفقا لتوصيات 

 المسؤولين عن التكامل.الوزراء األفريقيين ؤتمر الدورة الخامسة لم
 
لمحة عامة عن حالة التكامل في أفريقيا وتنفيذ توصيات مؤتمر االتحاد األفريقي (ج

 الخامس لموزراء المسؤولين عن التكامل
ممثل مفوضية االتحاد األفريقي الذي سمط الضوء عمى وضع التكامل  بندقدم ىذا ال .23

مقدم العرض التقدم المحرز في تنفيذ معاىدة أبوجا من قبل  وأبرز اإلقميمي في القارة.
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وأشار إلى أن المجموعات  كل مجموعة اقتصادية إقميمية والمراحل التي تم قطعيا.
وأن مجموعة شرق  االقتصادية اإلقميمية تتجو نحو تنفيذ معاىدة أبوجا بإيقاعات مختمفة.

. أطمقت 2010ا المشتركة في عام أفريقيا ىي المجموعة األكثر تقدما حيث طمقت سوقي
. وأحرزت المجموعة االقتصادية لدول 2009الكوميسا اتحادىا الجمركي في يونيو 

غرب أفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي تقدما في إبرام اتفاقيات التجارة الحرة، 
أبرمت  ، عمى التوالي.2013و 2015وتخطط إلطبلق اتحادييما الجمركيين في 

ولكنيا تواجو  2004عة االقتصادية لدول وسط أفريقيا اتفاقيتيا لمتجارة الحرة في المجمو 
وستحرك اتحاد المغرب العربي وتجمع دول الساحل  تحديات جسيمة في تنفيذىا.

والصحراء والييئة الحكومية الدولية ببطء وما زالت في مرحمة التعاون بين الدول 
مختمف القطاعات بما في ذلك التجارة وعرض التقدم المحرز في  األعضاء فييا.

والزراعة والطاقة والبنية التحتية، والتقارب االقتصادي الكمي، والصحة، إلخ ... وفيما 
يتعمق بحرية تنقل األفراد، فقد أبمغ االجتماع بأنو تم تحقيق نتائج كبيرة في بعض األقاليم 

مغرب العربي من جية، غير من قبيل المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد ال
ن بعض المجموعات االقتصادية اإلقميمية )مجموعة تنمية الجنوب األفريقي، المجموعة أ

االقتصادية لدول وسط أفريقيا، تجمع دول الساحل والصحراء، الييئة الحكومية المشتركة 
ات رق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي( ال تزال تواجو تحديو لمتنمية والس

  لتسييل تنقل األفراد.
ُأبِمغ االجتماع بأنو، عمى الرغم من أن التقارير تفيد بأن معظم التوصيات يجري تنفيذه و   .24

حاليًا، اعتُبر أن عددًا منيا واسع النطاق أكثر من البلزم وذو طبيعة غير محددة، حيث 
ون من تقديم وعبلوة عمى ذلك، لم يتمكن المستجيب تنقصو المؤشرات والجداول الزمنية.

أمثمة ممموسة كافية بشأن مشاريع مقررات وبروتوكوالت وبرامج االتحاد األفريقي 
والمجموعات االقتصادية اإلقميمية الجاري إدراجيا في القوانين الوطنية وتنفيذىا عمى 
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وبداًل من ذلك، قدموا إجابات عامة  المستوى المحمي والتي تم تخصيص موارد ليا.
 .بشأن بعض المسائل

أنو عمى الرغم من التقدم المحرز في جميع القطاعات، ال تزال أفريقيا تواجو  شير إلىوأُ  .25
العديد من الصعوبات ومن بينيا الصعوبات الناجمة عن تنسيق السياسات ونقص اإلرادة 
السياسية لتنفيذ القرارات المتعمقة بالتكامل، وتخوف الدول من التنازل عن بعض من 

نقص اآلليات لمتعويض عن الخسائر المؤقتة في عممية التكامل، اختصاصاتيا، وغياب/
ونقص البنية التحتية المادية لمتكامل، وغياب ممكية المشاريع اإلقميمية عمى المستوى 
الشعبي، وغياب ممكية البرامج اإلقميمية عمى المستوى الوطني، ونقص الموارد المالية 

 والموارد البشرية.
ئمة، استشيد بعض المبادرات التي اتخذتيا مفوضية االتحاد لمتغمب عمى القيود القا .26

نشاء المؤسسات المالية الثبلث  األفريقي، مثل برنامج الحد األدنى لمتكامل، وا 
من القانون التأسيسي لبلتحاد األفريقي، ومواءمة  19المنصوص عمييا في المادة 

تيجيات ذات الصمة، اإلحصاءات من خبلل تنفيذ الميثاق األفريقي لئلحصاء والسترا
وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا وكذلك البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية 

 الزراعية.
بضرورة تعزيز  (1) بمغ االجتماع بأن التقرير قد أوصى، من بين أمور أخرى،وأخيرا، أُ  .27

ضرورة ( و 2؛ و)دور المجموعات االقتصادية اإلقميمية في رصد وتقييم عممية التكامل
والحاجة  لدول األعضاء ألولوية لتنفيذ البرامج اإلقميمية عمى المستوى الوطنيأن تمنح ا

إلى مزيد من المساعدة في تنفيذ أطر السياسة اإلقميمية من خبلل زيادة الدعوة 
دعم العمل الجاري حول المصادر ( ضرورة 3و) والمساعدة الفنية عمى المستوى الوطني

حاد االفريقي من قبل المجموعات االقتصادية اإلقميمية والدول البديمة لتمويل االت
والسيما تمك الواردة في برنامج الحد األدنى من  األعضاء من أجل تمويل برامج التكامل

المجموعات االقتصادية ( وضرورة أن تقوم 4و)وترجمتيا إلى واقع ممموس؛  التكامل
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الشروع في بر تمويل بديمة خاصة بيا، اإلقميمية التي لم تنظر بعد في سبل إيجاد مصاد
 ذلك.

 حمقة نقاش حول موضوع القمة(د
 

 الموضوع الفرعي األول: كيفية زيادة اىتمام القادة األفريقيين بعممية التكامل؟
 عرض يقدمو السيد فرانسيس ندنغوي، المجمس االستشاري األفريقي

أشار األستاذ ندنغوين خبلل العرض الذي قدمو إلى الحاجة لبلستفادة من دروس التاريخ  .28
والفصل  ،واالستعمار الجديد ،واالستعمار ،وأفريقيا المعاصرة، بما في ذلك الرق

والحظ أن القارة األفريقية تتميز بأعمى مؤشر لمتنوع فيما يتعمق بالمغات  العنصري.
  مر الذي يجعل التواصل والتكامل أكثر تعقيدًا.المنطوق بيا في كل بمد، األ

وأثار قمقو الشديد بشأن قمة االستقبلل النقدي، واستخدام السبلح النقدي لمسيطرة عمى  .29
وأشار إلى ضرورة تنازل الدول األعضاء عن بعض من سيادتيا، بغية دفع  شؤون القارة.

شار إلى أن األفكار والمثل ولتحقيق عممية التكامل بنجاح، أ عممية التكامل لؤلمام. 
مثمث وقدم أيضًا مفيوم  العميا والقيم والثقة تشغل مكانة أىم من القرب الجغرافي.

  .، كدعائم السيادةالعسكري والنقدي والقانوني ، حيث ذكر ثبلثة عناصر:الحصانة
 

معالي السيد توماس بال، الوزير المسؤول عن التكامل اإلقميمي، بوركينا  المناقش:
 سوفا

بد أن يمتد إلى أبعد من القيادة أن التحدي المتعمق بعدم ممكية التكامل ال الوزيرالحظ  .30
السياسية، ليغطي أصحاب المصمحة اآلخرين كالقطاع الخاص والمجتمع المدني 

ضافة إلى ذلك، ينبغي  فمن الضروري أن يركز التكامل عمى اإلنسان. والشباب والمرأة. وا 
داف وغايات التكامل اإلقميمي والقاري، عمى النحو أن تحظى عممية تحقيق أى
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ولتحقيق ذلك، ىناك  المنصوص عميو في معاىدة أبوجا، باإلرادة السياسية لكي تنجح.
  حاجة لتوعية الشعوب بشأن مسائل التكامل.

ىناك حاجة لمتصدي لتيميش األفريقيين من  خبلل إشراكيم في صنع أوشح أن وكذلك،  .31
والحظ أنو تم  اء الثقة، وذلك بغية النيوض بحصانة األفريقيين.القرارات عن طريق بن

  إحراز بعض التقدم، ولكن ال بد من إيبلء األولوية لبرامج التكامل.
 

ل األفريقي منسق الجمسة، معالي السيد نصيرو باكو أريفاري، وزير الخارجية والتكام
 بنينفي األفريقي  ميجرنكوفونية والاوالفر 

والحظ أن أىم معايير التركيز  خمتو باستذكار العرض الذي تم تقديمو.مدا المنسقاستيل  .32
وأشار إلى ضرورة  مسائل التنوع المغوي؛ والديناميات النقدية والسكانية. تشمل ما يمي:

وأعرب بشكل خاص عن قمقو  النظر إلى مسألة التنوع العرقي والمغوي عمى أنيا ثروة.
وتم إلقاء الضوء عمى الحاجة  عن بعض السيادة.إزاء تردد الدول األعضاء في التنازل 

  إلدخال لغة مشتركة بغرض تسييل التواصل عبر القارة.
والحظ أنو، لضمان الحصانة، يتعين عمى مقدم العرض توسيع العناصر الثبلثة المذكورة  .33

 أي العنصر القانوني والعسكري والنقدي، لتشمل التكنولوجيا ولتشكل مربعًا. في المثمث،

 ظ أن الدول األعضاء مترددة في التنازل عن السيادة لصالح مؤسسات فوق وطنية.والح

وأشار إلى أن األمم المتحدة وضعت اتفاقيات ممزمة جعمت البمدان األفريقية ىشة 
  وضعيفة.

 
  معالي السيد بيتر سينون، وزير الموارد الطبيعية والصناعة )سيشيل(المناقش: 

ريقية ال تزال تواجو تحديات خطيرة بسبب طبيعة برامج أن البمدان األف الوزيرالحظ  .34
والحظ أن تنوع أفريقيا يعّد ثروة قيمة يمكن استخداميا لدعم عممية  التكيف الييكمي.

وألقى الضوء  وأشار إلى ضرورة التخمص من عقدة النقص. التكامل اإلقميمي والقاري.
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االتحاد األفريقي /األفريقيةعمى الحاجة إلى استغبلل احتفاالت يوبيل منظمة الوحدة 
القادمة باعتبارىا فرصة لمنظر إلى الوراء وما تم تحقيقو خبلل الخمسين سنة الماضية، 

  بغية القيام بدور رائد في عممية التكامل األفريقي وتعزيز ازدىار القارة.
 
 :اتمناقشال

لوقت نفسو عمى أن ىناك حاجة ألخذ معاىدة أبوجا في االعتبار، مع التركيز في الوحظ  .35
العنصر القانوني والعسكري  األعمدة الثبلثة التي أشار مقدم العرض إلييا، وىي:

واقترح كذلك  والحظ أيضًا ضرورة التركيز عمى كبل الجانبين العسكري والنقدي. والنقدي.
الحاجة إلى استعراض معاىدة أبوجا بحيث تتم مراعاة التحديات التي تواجو عممية تكامل 

 اليوم. أفريقيا
 

 :التوصيات
 أوصى المؤتمر بما يمي: .36

حث الدول األعضاء إلى تحويل التنوع المغوي والعرقي والثقافي إلى فرصة  -1
 ديناميكية لتعجيل عممية التكامل؛

دعوة الدول األعضاء لمعمل عمى بناء الثقة واالطمئنان المتبادلين من أجل  -2
 تعميق عممية التكامل؛

ز الترابط والتضامن فيما بينيا عمى نحو يمكنيا دعوة الدول األعضاء إلى تعزي -3
 من مواجية التيديدات الخارجية؛

 
  أثر العولمة عمى إدارة التكامل في أفريقيا. :2الموضوع الفرعي 

أديرت ىذه الجمسة من قبل معالي السيد أسوماني كيينغي، وزير الدولة لمشؤون الخارجية 
 في أوغندا والتعاونوالتكامل اإلقميمي 
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 سعادة السفير فيجاي ماخان المقدم من عرضلا

الحظ سعادة السفير ماخان خبلل عرضو أن التكامل والسيادة مترابطين، وليسا  .37
والحظ أن أفريقيا ال تتحدث بصوت واحد أمام الشركاء في مواجية العولمة  متنافيين.

ارة وفي إطار المفاوضات التجارية مع االتحاد األوروبي وعمى مستوى منظمة التج
لى التفاوض مع  العالمية، األمر الذي أدى إلى إضعاف مواقف الدول األعضاء وا 

 وكانت جولة الدوحة اإلنمائية واعدة. االتحاد األوروبي عمى شكل كتل مختمفة.
والحظ أنو، عمى الرغم من البرامج اإلقميمية والقارية التي تم وضعيا، ال يزال التقدم   .38

  .م بالبطءالمحرز فيما يخص تنفيذىا يتس
وفي الختام، أكد عمى ضرورة تمكين المؤسسات القارية بحيث تكون قادرة عمى تمبية  .39

وأشار إلى حاجة الدول  واليتيا وتنسيق مختمف المبادرات والتوصل إلى مواقف مشتركة.
األفريقية لتعزيز التعاون فيما بينيا، دون فقدان الرؤية بالنسبة لظاىرة العولمة، من أجل 

قيق أقصى استفادة من مختمف الشراكات مع باقي العالم، مع التركيز بصفة ضمان تح
  خاصة عمى فوائد التعاون فيما بين البمدان األفريقية.

 
 المناقش: معالي السيد ديمبا تراوري، وزير التكامل وشتات مالي

ة مواجيو  ياتكاممتحديد شكل  حاجة إلىأن أفريقيا ب المناقش أكد ىذا العرض، وردا عمى
 جميع الدولو آن األوان ألن تتخذ أن وأشار إلى . الموارد تجميع من خبللالتحديات األمنية 
التي تمتمك  جميع  قارةالفعال لم التكاملتحقيق  نحو ممموسةوخطوات األعضاء تدابير 

 لمتكامل.البلزمة  المكانياتا

ممموس  عدة مرات واقع أعربت عنيا القادة األفريقيونالتي  اإلرادة السياسية أن وأشار إلى
بدال من أن تكون  تكاممنا طدث تو يبحنا بصورة مختمفة سياداتالنظر إلى  اليوم مطموبالوأن 

 .تكاممياو  القارة كميا صالحليعيا تجم الدول األعضاء من كل تقبم إذاعقبة أمامو 
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 في تنزانياوزير الخارجية  ،: معالي السيد مدحي جمعة معمم، نائبالمناقش
كان أكد أنو  ، غير أنوعمى العرض أي اعتراضات جادة المناقش لم يبد العرض، ردا عمى
ويتطرق بصورة أعمق إلى إدارة   "العولمة" تعريف أكثر عمىالعرض  مقدميركز  أن يفضل

التضامن ب يعالالشعور الفضبل عن  ومواردىا إمكانياتيا مع، أفريقيا أن شدد عمىالتكامل. و 
عممية في ال غنى عنيا  ةنشطتحقيق التكامل وتكون العبة  رة عمىقاديا، دولالتكامل بين و 

من أجل  التكامل إزاءنيجنا  إعادة النظر فيأننا جميعا بحاجة إلى وأشار إلى . العولمة
 .التنمية والتكامل من أجل ناأمم التي وضعتيا لؤلىداف التحقيق السريع

 

 :المناقشات
المؤتمر عن تقديره لجودة العرض وأدلى خبلل المناقشات التي دارت بعد ذلك، أعرب  .40

لوحظ أن أفريقيا تمتمك جميع الصكوك القانونية البلزمة لتحقق عممية  ببعض المبلحظات.
بيد أنو تم اإلقرار بأن عممية التكامل تعّد معقدة ولكن ضرورية، في ظل  التكامل بنجاح.
  تحديات العولمة.

ى التقريب بين السياسات المشتركة فيما وفي ىذا الصدد، أشار المؤتمر إلى الحاجة إل .41
وشدد المؤتمر عمى ضرورة التركيز بشكل أكبر عمى  يخص المسائل القطاعية الرئيسية.

اإلنجازات وما تم تحقيقو حتى اآلن في مجال التكامل داخل األقاليم، واالستفادة من الفرص 
  التي تطرحيا العولمة.

الجة ندرة الموارد المالية والتي تعتبر عامبًل حيويًا وفي النياية، أكد المؤتمر عمى أىمية مع .42
وفي ىذا الصدد، شدد المؤتمر عمى ضرورة قيام الدول األعضاء  لنجاح عممية التكامل.

 باعتماد مصادر مالية مبتكرة بشكل عاجل.
 

 :التوصيات
 أوصى المؤتمر بما يمي: .43
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قارية بحيث تكون ضرورة أن تقوم الدول األعضاء بتمكين المؤسسات اإلقميمية وال -1
 قادرة عمى القيام بدورىا وتعجيل عممية التكامل؛

ضرورة قيام الدول األعضاء بوضع سياسات تقارب مشتركة في المجاالت  -2
 القطاعية الرئيسية؛

حث الدول األعضاء عمى تعزيز تعاونيا، مع مراعاة ظاىرة العولمة، من أجل  -3
 تحقيق أقصى استفادة من مختمف الشراكات؛

 

 الوحدة األفريقية الشاممة والتكامل :3ع الفرعي الموضو 
 الدكتور ماثولو موتشيكغا المقدم من عرضال

موتشيكغا خبلل عرضو ببدايات ظيور الوحدة األفريقية الشاممة في أوائل  الدكتورذّكر  .44
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بين أعضاء الشتات األفريقي في األمريكتين وأوروبا 

. وعّبر 1900ُولَدت رسميًا خبلل مؤتمر البمدان األفريقية األول في لندن عام والكاريبي. و 
عن الرؤية األفريقية الشاممة لمثبلثينيات  1963تشكيل منظمة الوحدة األفريقية في عام 

واألربعينيات، والتي أقرت خبلل مؤتمر البمدان األفريقية الخامس المنعقد في مانشستر عام 
من تشكيل المنظمة في التعجيل من إنياء االستعمار وتوحيد الدول . وتمثل الغرض 1945

 األفريقية.
وصرح بأن مبادئ ظيور وحدة أفريقية شاممة جديدة كانت قد تشكمت نتيجة الموجة األولى  .45

لمحركة، وبالتالي فبل داعي لمعودة إلى نقطة الصفر. وفي وقت الحق خبلل العرض، ألقى 
رئيسية التي تقوم عمييا الوحدة األفريقية الشاممة. وأثبت كيف الضوء عمى القيم والمبادئ ال

أن نضال التحرير الوطني في أفريقيا استرشد بتمك القيم والمبادئ األساسية لمقضاء عمى 
عادة البناء والتنمية.  نظم مثل الفصل العنصري ومواصمة المصالحة وا 

يم في جميع أنحاء العالم جعل وأكد عمى أن تجريد السود وخصوصًا األفريقيين من إنسانيت .46
استعادة الحقوق اإلنسانية األفريقية ضرورة لمبشرية بأكمميا. وبالتالي، كان كفاح الشعوب 
األفريقية منذ بدايتو غير عرقي وموجيًا ضد النظم االستعمارية والفصل العنصري، وليس 
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يقية الشاممة والنيضة لون بشرة الطغاة. وأشار إلى أن أول تطبيق عممي ألفكار الوحدة األفر 
األفريقية بشأن بروز ونيوض القارة وشعبيا، جاء خبلل نيضة "ىارلم" في الواليات المتحدة، 
والتي استنار بيا مؤسسو األمم األفريقية، أمثال نامدي أسيكيوي في نيجيريا، وكوامي نكروما 

 في غانا ونمسون مانديبل في جنوب أفريقيا.
في ألفريقيا يمثل وال بد أن يظل يمثل قوتيا في إطار حركة الوحدة وشدد عمى أن التنوع الثقا .47

األفريقية الجديدة، بداًل من أن تقوضيا. وعبلوة عمى ذلك، فإن إعادة إحياء فكرة إدماج 
تراث أفريقيا ولغاتيا ونظم معارفيا في المناىج التعميمية والحياة الوطنية سيساىم بشكل كبير 

عي والشمولية، كما سيعمل كأحد الجوانب األساسية لمتكامل في تعزيز الترابط االجتما
سكان االقتصادي. وعمى الرغم من طول فترة الرق ووحشيتيا، لم تحرم الو االجتماعي 

تمامًا من ىويتيم وال من الوعي الوطني األفريقي الذي كان لو المنحدرين من أصل أفريقي 
. بل أنتجت شعارات مثل "أفريقيا لؤلفريقيين" أثرًا عمى الحياة الوطنية والدينية عمى حد سواء

وحممة "العودة إلى أفريقيا". واختتم مصرحًا بضرورة قيام جميع الدول األعضاء بالتصديق 
عمى ميثاق النيضة الثقافية األفريقية، بحيث يكون بمثابة أساس إلعادة إحياء تراث أفريقيا 

امل ونشرىا ضمن أجندة الصحوة الجديدة الثقافي ونظم المعارف األفريقية بالكو  االجتماعي
 والوحدة األفريقية الشاممة الجديدة والتحول في القارة.

 
 السيد توماس كايدور جينيور، وزير )ليبيريا(المناقش: 

رده عمى العرض، ركز المناقش عمى الدور األساسي الذي اضطمعت بو  معرضفي  .48
نشاء المجموعة االقتصادية لدول غرب جميورية ليبيرا في تأسيس منظمة الوحدة األفريقية  وا 

عمى أرض الواقع  فيوم الوحدة االفريقيةموأشار إلى أن أفريقيا قد فشمت في تجسيد أفريقيا. 
 تكانوبالتالي، إنياء االستعمار والتحرر من األنظمة مثل نظام الفصل العنصري.  بعد

من خبلل  فريقية الشاممةلموحدة األجديدة لمموجة الالحاجة إلى إعطاء تعبير عممي  ىناك
اقتداء  جواز سفر أفريقيإنشاء تشمل يين، االقتصاد والنمو تدابير عممية لتحفيز التنمية
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رخصة بتجربتي المجموعة االقتصادية اإلقميمية لدول غرب أفريقيا ومجموعة شرق أفريقيا و 
دراج لغات وتراث  وسوف يساعد كل  في المناىج التعميمية.أفريقيا قيادة معترف بيا قاريا وا 

رساءالتكامل  ذلك عمى تعزيز  السبلم واالستقرار في القارة، من خبلل تعزيز الشعور وا 
 .باالنتماء إلى أفريقيا

 
 مفوضية االتحاد األفريقي ةايراستوس موينشا، نائب رئيسالسيد المناقش: سعادة 

والقضايا  شاممةجذور حركة الوحدة األفريقية ال العرضلتناول عن سعادتو المناقش أعرب  .49
مكافحة وىي ى إنشاء منظمة الوحدة األفريقية، وحت ةحركة األصميال استندت إليياالتي 

و ينبغي أن ُيظير العرض العبودية واالستعمار وتعزيز التحرر الذاتي. ومع ذلك، الحظ أن
أو التسعينات  أوائلعالية كما كان الوضع في  الشاممة فريقيةروح الوحدة األ لم تعد لماذا

خبلفا التي شيدت موجات غير مسبوقة من اليجرة العكسية إلى القارة،  ةالفتر الستينات وىي 
 فريقية، أعرب عن الحاجة إلى النظر في كيفية إعادة الوحدة األوعميواليوم.  لما ىو الوضع

المفيوم ىو موضوع ية. وكون فريقاألنيضة ال، وخاصة في سياق الشاممة إلى ما كانت عميو
لم تعد أن الحركة ب فريقي يدل عمى شعور القادةاالتحاد األ/نظمة الوحدة األفريقيةذكرى م
 من قبل. تكما كانقوية 

غير أن األمم . األولى كانت ممولة من قبل األفريقيينحركات التحرير وشدد عمى أن  .50
والقيود والبحث عن  ةز الحدود التعسفياألمر الذي يعز  حمائية،أصبحت منذ االستقبلل 

غير وارد لتمويل تنميتيا من الجيات الخارجية. وأكد أن الحدود الموروثة من االستعمار م
انتياء االستعمار، إن ىناك االستعمار الجديد  . والحظ أنو عمى الرغم منةوىميصحيحة و 
بالتالي، األفريقي. و  في آثاره عمى االقتصاد والتراث الثقافيا أكثر دىاء وتطور  الذي ىو

. األمر الذي يتطمب تزويد لمواجية آثارهض وحدة أفريقية شاممة جديدة تنيينبغي أن 
تعميم تاريخ أفريقيا زمة لحماية مستقبميا. وتشمل ىذه األدوات والقارة باألدوات البلاألفريقيين 
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القارة من الناحية  وفك اعتمادفي المدارس والجامعات، وتشجيع استخدام المغات األفريقية، 
 ارد الخارجية. المالية عمى المو 

حصة من في تخصيص األفريقية  اتالحكوم عمى ضرورة أن تبدأ، أكد وفي ىذا الصدد .51
الحرجة مثل تطوير  المجاالتفي  ةالمحمية لتمويل تطوير القار  يامدخراتيا السيادية و أموال

يقيا وينبغي ألفر البنية التحتية، وتيسير التجارة، واإلحصاءات، والعمم والتكنولوجيا والتصنيع. 
معالم الخارجي ل ا حتى تكون قادرة عمى صياغة ورواية قصتيامصيرىاسترداد السرد لتحديد 

فريقية أىناك حاجة إلى وحدة  إنالقادمة. واختتم كممتو قائبل  50ـاتيا الي تتحرك نحو سنو وى
ارا سيكون معيارا جديدا واختب ، األمر الذياالقتصادي في القارة البرنامجلتعزيز شاممة جديدة 

 القادمة. 50ــلمنجاح عمى مدى السنوات ال
 

 :التوصيات
 أوصى المؤتمر بما يمي: .52

دعوة الدول األعضاء لتأسيس وتعزيز شكل وروح جديدين لموحدة األفريقية الشاممة  -1
من أجل التصدي لبلستعمار الجديد، من خبلل إدماج تدابير عممية من أجل 

  قتصادي وتدعيم تحوليا االقتصادي.االستفادة القصوى لمقارة وتحقيق التحرر اال
التعجيل بإصدار جواز سفر االتحاد األفريقي لممواطنين األفريقيين، اقتداء بتجربة  -2

 اإليكواس ومجموعة شرق أفريقيا؛
الطمب إلى مفوضية االتحاد األفريقي وضع رخصة قيادة وبرنامج تأمين لممركبات  -3

قتصادية اإلقميمية والدول ذات المحركات قاريين بالتشاور مع المجموعات اال
 األعضاء، يتم االعتراف بيما وقبوليما في جميع البمدان األفريقية؛

 حث الدول األعضاء عمى تشجيع تنقل العمالة الماىرة عبر القارة؛ -4
ودعوة الدول األعضاء، من خبلل مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التعميم األفريقيين،  -5

  المغات األفريقية والتكامل اإلقميمي في المناىج التعميمية.إلى إدراج التاريخ األفريقي و 
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 اجتماع الخبراء تقريربحث (ه
 :حث المؤتمر تقرير اجتماع الخبراءب .53

 عرض حول نتائج حمقات النقاش(و
 أحاط المؤتمر عممًا بنتائج حمقات النقاش. .54
 

 :ما يستجد من أعمالسابعاا. 
 لم يتم طرح أي مسألة تحت ىذا البند. .55
 

 :بحث التقرير واعتماده ثامناا.
 اعتمد المؤتمر تقريره بعد التعديبلت. .56

 

 :بحث مشروع اإلعالن الوزاريتاسعاا: 
 بحث المؤتمر إعبلنو واعتمده. .57
 
 تاريخ ومكان الدورة القادمة لممؤتمر. اشر اع
 معالي السيد، اإلقميمي في أوغندا التكاملو  الخارجية والتعاون الدولة لمشؤون أبمغ وزير .58

األفريقيين  موزراءلالسابع  استضافة المؤتمر عرض حكومتو مؤتمرال كينجي أسوماني
. أوغندا لحكومة امتنانو، وأعرب عن يذا العرضبالمؤتمر  رحب. التكامل المسؤولين عن
من  بو الدول األعضاءموافاة من خبلل المشاورات  القادم تاريخ انعقاد المؤتمر وسيتم تحديد

 .قيقبل مفوضية االتحاد األفري
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 :مراسم االختتامعشر. حادي 
دليل  استضافة المؤتمر أن قبول، رئيس المؤتمر بوليل ارفين فخامة أكد، الختامية كممتو في .95

 من خبلل في أفريقيا االقتصادية التحرر والتنميةب موريشيوس وشعب التزام حكومة عمى
 .يا، من بين أمور أخرىوشعوب اقتصاداتياضمان تكامل ا

وكذلك  في المؤتمر لمشاركةا دعوةقبول  لجميع الوفود عمى موريشيوس انامتن وأعرب عن .06
 إلى الدول األعضاء ودعا. ممموسة نتائجإلى  ىأد، مما المناقشات خبللاالنفتاح و  مصراحةل

 عممية صنع القرارفي  واإلعبلم القطاع الخاص والشباب وىي الجيات المعنية جميع إشراك
 .لمقارة ناجحالو  سريعلضمان التكامل ال المؤتمر الفعال لتوصيات وضمان التنفيذ

 

 :شكر كممة. عشر نيثا

رؤساء الوفود والمشاركين  وكذلك، نيابة عن جميع زمبلئو أمام المؤتمرألقاه وفي كممتو  .06
وزير الخارجية والتكامل األفريقي أنفاري،  ناصرو باكومعالي السيد اآلخرين، أعرب 

التي فريقية األصيمة الضيافة األ لكرم امتنانوبالغ عن ، والميجر في بنينوالفرنكوفونية 
وضعت تحت تصرفيا والتي ساىمت  الوسائل التيجميع الوفود وكذلك عمى حظيت بو 

 لممؤتمر.المستجيبة نتائج الو ة كبيرة في المداوالت المثمرة جبدر 

ول رغبة جميع الدتجدد موريشيوس أن روح باالكبلفا سوف في أكد لمسمطات المختصة و  .06
 أفريقيا متكاممة. قيام في ضماناألعضاء 

 

 :البيان الصحفي .ثالث عشر
المواضيع الرئيسية التي ناقشيا المؤتمر وكذلك التوصيات يوجز  بيان صحفيتم تقديم  .06

 المقرر نيابة عن المؤتمر.إلى  ةالمرفوع

- 


