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 :مقدمة
مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء ُعقد اجتماع لجنة خبراء االجتماعات السنوية المشتركة السابعة ل -1

زراء المالية والتخطيط والتنمية مؤتمر لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا لو االقتصاد والمالية و 
وكان موضوع  .2014ارس م 30و  29في يومي  ، نيجيريا،االقتصادية األفريقيين ، في أبوجا

. ناقش المؤتمر أيضًا مسائل في أفريقياالتحولية التنمية الشاممة من أجل التصنيع  ىو المؤتمر
"اآللية تصاد والمالية" و وزراء االقلخبراء مؤتمر  جتماع االستثنائيالمحددة، من ضمنيا نتائج "ا

 مصادر التمويل البديمة لالتحاد األفريقي".لالمقترحة  
باء نتائج المشاورات حول قسم بينما يقدم ال مشاركينىذا التقرير، في القسم ألف، قائمة ال تضمني -2

 قسم، في الصيغتيما المعتمدةفي  عمل، جدول األعمال وبرنامج الرد انتخاب ىيئة مكتب المؤتمر. وي
يختتم بنتائج المناقشات حول و المداوالت حول موضوع المؤتمر موجز  تضمن القسم داليجيم. و 

التقرير والتوصيات الرئيسية اجتماع لجنة الخبراء الذي سبق الجزء الوزاري، وكذلك البيان والقرارات 
 في القسم ىاء.الوزارية. وترد المناقشات حول مصادر التمويل البديمة لالتحاد األفريقي 

 
  :الحضور  :ألف

الجزئر، أنجوال، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، الدول األعضاء التالية: ندوبو حضر االجتماع م -3
بوروندي، الكاميرون، تشاد، جزر القمر، الكونغو، كوت ديفوار، جميورية الكونغو الديمقراطية، 

نا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مصر، غينيا االستوائية، إرتريا، إثيوبيا، جامبيا، غا
مالوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، 
سيراليون، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، السودان، سوازيمند، توجو، تونس، أوغندا، جميورية تنزانيا 

 مبابوي.المتحدة، زامبيا وزي
االقتصادية لدول وسط مجموعة : الممثمة في االجتماع االقتصادية اإلقميمية التاليةمجموعات الكانت  -4

 المشتركة ة الحكوميةييئمشرق والجنوب األفريقي؛ واللأفريقيا؛ وجماعة شرق أفريقيا؛ والسوق المشتركة 
 لجنوب األفريقي؛ واتحاد المغرب العربي.مجموعة تنمية امتنمية؛ و ل
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كانت ىيئات األمم المتحدة ووكاالتيا المتخصصة التالية ممثمة في االجتماع: منظمة األمم المتحدة  -5
لألغذية والزراعة؛ ومنظمة العمل الدولية؛ وصندوق النقد الدولي؛ والمنظمة البحرية الدولية؛ وبرنامج 

قيا؛ ومكتب المجان فريأدز؛ ومكتب المستشار الخاص لشؤون ياألبي األمم المتحدة المشترك المعن
اإلقميمية في نيويورك؛ وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة؛ ومنظمة األمم 
المتحدة لمتربية والعمم والثقافة )اليونسكو(؛ وبرنامج األمم المتحدة لممستوطنات البشرية؛ والمجنة 

تصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي؛ ومكتب االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا؛ والمجنة االق
األمم المتحدة لخدمات المشاريع؛ وصندوق األمم المتحدة لمسكان؛ ومفوضية األمم المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين؛ ومنظمة األمم المتحدة لمطفولة؛ مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية؛ ومنظمة األمم 

عية؛ ومكتب األمم المتحدة لدى االتحاد األفريقي؛ ومكتب األمم المتحدة المعني المتحدة لمتنمية الصنا
بالمخدرات والجريمة؛ ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان؛ وىيئة األمم المتحدة لممساواة 

لصحة بين الجنسين وتمكين المرأة )ىيئة األمم المتحدة لممرأة(؛ وبرنامج األغذية العالمي؛ ومنظمة ا
 العالمية؛ والمنظمة العالمية لمممكية الفكرية؛ والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية.

والواليات  سويسرا، كانت الدول التالية األعضاء في األمم المتحدة ممثمة في االجتماع: أستراليا، فرنسا، -6
 المتحدة األمريكية.

؛ والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا؛ تنميةلم األفريقيالبنك المؤسسات التالية:  حضرت االجتماع أيضاً  -7
والبنك المركزي لدول غرب وصندوق النقد الدولي؛  والمصرف العربي لمتنمية االقتصادية في أفريقيا؛

واالتحاد االقتصادي  لجميورية غينيا؛ والبنك الدولي؛ والبنك المركزيأفريقيا؛ والبنك المركزي لنيجيريا؛ 
 والنقدي لغرب أفريقيا.

بناء القدرات؛ والمركز األفريقي  األإلريقية مؤسسةلااالجتماع مراقبون عن المنظمات التالية: حضر  -8
ديف(؛ -لتطبيقات األرصاد الجوية؛ ومنظمة التنمية الصحية والبشرية واالجتماعية في أفريقيا )أفري
واالتحاد  ومنظمة تقديم المعونة الدولية؛ والتحالف العالمي لمقاحات والتحصين )تحالف غافي(؛

؛ وجامعة الدول العربية؛ والمرصد األفريقي؛ والمركز األفريقي لبحوث السكان األفريقيالبريدي 
والصحة؛ والقدرة األفريقية عمى مواجية المخاطر؛ والمنتدى والشبكة األفريقيان المعنيان بالديون 
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معنية بالتنمية الزراعية في والتنمية؛ وشبكة شرق أفريقيا لمسياسات الضريبية والحوكمة؛ والمنظمة ال
أفريقيا؛ ووكالة ناميبيا لإلحصاءات؛ والمنظمة الدولية لمفرنكوفونية؛ ومنظمة أوكسفام الدولية؛ 
دارة  ومجموعة مصنعي المواد الصيدالنية؛ والمنظمة الدولية إلنقاذ الطفولة؛ وجامعة ستيمنبوش؛ وا 

تجارة والصناعة؛ والمائدة المستديرة لألعمال التنمية الدولية؛ ومصرف زينث، والغرفة األفريقية لم
 التجارية في أفريقيا.

 
 :انتخاب هيئة المكتب  - باء

  :التاليةتم االتفاق عمى تشكيل ىيئة المكتب  -9
           نيجيريا      الرئيس: 
           موريتانيا    النائب األول لمرئيس: 
           مالوي   النائب الثاني لمرئيس: 
           غينيا االستوائية   نائب الثالث لمرئيس:ال 
           جميورية تنزانيا المتحدة     المقرر: 

 
 جيم: اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل

 اعتمد المؤتمر جدول األعمال التالي: -10
 افتتاح المؤتمر .1
 انتخاب ىيئة المكتب واعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل .2
الوزاري حول موضوع عمى المستوى : حوار السياسات األولىيعة المستوى رفال نقاشالحمقة  .3

 التصنيع ألغراض التنمية الشاممة لمجميع والمفضية إلى التحول في أفريقيا"" :المؤتمر
: االبتكار ونقل التكنولوجيا من أجل اإلنتاجية والقدرة الثانيةرفيعة المستوى النقاش الحمقة  .4

 التنافسية
 صادر التمويل البديمة لالتحاد األفريقيملية المقترحة لخاصة: اآل جمسة .5
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: قدرات ومؤسسات تنمية الصناعة: دور القطاعين العام الثالثةنقاش رفيعة المستوى الحمقة  .6
 والخاص

 فرص العمل توفيرلنمو الشامل و ا من أجل : التصنيعالرابعة رفيعة المستوىالنقاش الحمقة  .7
 المالية غير المشروعة توى عن التدفقاتتقرير مرحمي لمييئة الرفيعة المس .8
 إحاطة  حول قدرات مواجية المخاطر في أفريقيا .9

 2014إطالق التقرير االقتصادي عن أفريقيا  .10
 مديري البنوك المركزية األفريقيةلمشاورات العرض البيان الختامي لمجموعة  .11
 بحث تقرير اجتماع لجنة الخبراء وتوصياتو الرئيسية .12
 البيان الوزاري ومشروع القراراتبحث واعتماد مشروع  .13
 ما يستجد من أعمال .14
  .اختتام المؤتمر .15

 
 :المداوالت بياندال: 

  :افتتاح المؤتمر
افتتح المؤتمر فخامة السيد جودالك إبيمي جوناتان، رئيس جميورية نيجيريا االتحادية، الذي ألقى  -11

الفتتاحية معالي السيد ألبرت مابري الكممات ا ألقىالرئيسية حول موضوع المؤتمر. و  االفتتاحية الكممة
ووزير التخطيط والتنمية لكوت ديفوار؛ ومعالي السيد  ىيئة المكتب المنتيية واليتوتويكيوس، رئيس 

بيير موسكوفيسي، وزير االقتصاد والمالية لفرنسا، وسعادة الدكتور كارلوس لوبيز، وكيل األمين العام 
االقتصادية ألفريقيا وسعادة الدكتورة انكوسازانا دالميني زوما، لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لمجنة 

رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي. قدمت فخامة الدكتورة إيمين جونسن سرليف، رئيسة جميورية ليبيريا 
 ".2015أجندة التنمية لما بعد  منأيضًا "الموقف األفريقي الموحد 
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ئيس جميورية نيجيريا االتحادية ، في كممتو الرئيسية، رحب فخامة السيد جودالك إيبيمي جوناتان، ر  -12
في من أجل التنمية التحولية الشاممة "التصنيع ن موضوع المؤتمر إترحيبًا حارًا بالمشاركين. وقال 

التي ىي ، لأجندة التحو يا بصفة خاصة، يقابلفريقيا. وفي نيجير النسبة ألصمة خاصة ب وذ أفريقيا"
ظل يب أن التحول الييكمي لالقتصادات األفريقية يجالوطني. وذكر أن  البرنامج الجاري لمتجديد

متحول. وأشار إلى أن أداة لفجوة الفقر، يجب أن يكون التصنيع  سدأولوية رئيسية. ومن أجل 
اقتصادات أفريقيا قطعت شوطًا بعيدًا منذ فترة الثمانينات والتسعينات الصعبة والحافمة بالتحديات. 

والتضخم. إن النمو  اىظةة، فإن معظم االقتصادات كانت مثقمة بالديون الخارجية البوخالل تمك الفتر 
 % في السنة.2بمغ حوالي حيث العام لمناتج المحمي اإلجمالي لالقتصادات األفريقية كان متدنيًا، 

 % في السنة،5ذكر أن القارة دخمت منعطفًا جديدًا. وبالطبع، نمت اقتصادات أفريقيا بمعدل حوالي  -13
ذلك ضعف معدل نمو االقتصاد العالمي تقريبًا. ومما يبعث عمى يعتبر عقد الماضي، و خالل ال

 التشجيع، أيضًا، أن القارة كانت ثاني أسرع أقاليم العالم نموًا بعد جنوب شرق آسيا.
ؤكد ن ثمة حاجة إلى التركيز عمى التصنيع باعتباره العمود الفقري لتحولنا الييكمي، كما يإ فخامتو قال -14

النمو والتنمية  عمىالقطاعات الصناعية  تأثيرذلك موضوع ىذا المؤتمر. وتم التأكيد عمى 
 لو صمة، في ىذا السياق. اممكوريا، تايوان، ماليزيا والبرازيل  فياالقتصاديين 

أكد أن خطط التصنيع ألفريقيا لن تبدأ ما لم تتم معالجة البنية التحتية. والحظ أن القارة األفريقية  -15
% فقط من ناتج الكيرباء العالمي. أما بالنسبة لمبنية التحتية لمنقل، فإن روابط 2بأسرىا تنتج حاليًا 

الطرق بين المدن األفريقية ليست دومًا في أفضل حالة؛ كما أن روابط النقل بين البمدان ينبغي 
 تحسينيا بدرجة كبيرة.

ى في صميم تركيزنا خالل السنوات المقبمة. اختتم بالتأكيد عمى أن التصنيع في أفريقيا يجب أن يبق -16
تحقيق ىذا عا من أجل وقاسم ثقتو بأننا سوف ننجح، إذا عمل القادة في الحكومات والقطاع الخاص م

 اليدف المشترك.
 من ناحيتيا،  رحبت سعادة الدكتورة انكوسازانا دالميني زوما، رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي،  -17

امتنانيا الخالص لحكومة وشعب جميورية نيجيريا االتحادية لكرم أعربت عن ن و بالمشاركي ترحيبًا حارا
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إلى أبوجا. وذكرت أن المؤتمر سوف يعالج ثالثة  االوفود منذ وصوليتي حظيت بيا جميع ال الضيافة
التصنيع، تعبئة الموارد المحمية والمؤسسات المالية والنقدية  ىى مسائل حاسمة لمستقبل أفريقيا:

 قية لمتكامل.األفري
استحضرت أنو قبل أربعة عشر عامًا، خالل المناقشات التي أدت إلى إعالن األلفية واألىداف  -18

عمى وصمة اإلنمائية لأللفية، كانت القارة تعتبر بمثابة " التحدي اإلنمائي لمقرن الحادي والعشرين" و 
يم العالم نموًا، ومأوى ست من البشرية. وبعد أربعة عشر عامًا، تعتبر أفريقيا ثاني أسرع أقال جبين

رن الحادي لمق اً إنمائي اً أسرع اقتصادات العالم نموًا. ومن ثم، فقد انتقمت أفريقيا من كونيا تحدي
 فرصة إنمائية لمقرن الحادي والعشرين.والعشرين، إلى كونيا 

لتصنيع عقد في أبيدجان أن الحاجة إلى اناستحضرت أيضًا أنو قبل عام واحد، قرر المؤتمر الم -19
إلى  ؤدييإطارًا شاماًل لمتنمية الصناعية يشمل الجميع و ضع إحساس مشترك وأن أفريقيا يجب أن "ت

ل لتعجيل وتعميق القيمة المضافة لممنتجات المحمية، والروابط بين قطاع السمع وسائر و التح
 س المشتركن المناقشات خالل المؤتمر يجب أن تعزز ىذا اإلحساإالقطاعات االقتصادية". وقالت 

قياميم أنيم، من خالل  عمى المؤتمر، وتقّيم تعزيز مبادرات وقطاعات التصنيع الوليدة. وحثت أكثر
ل الزراعي في جميع البمدان بالنسبة لمكاكاو والقيوة يجب أن ينظروا إلى قطاعات التحو  ،بذلك

ثيوبيا؛  لى والمنتجات الزراعية األخرى في كوت ديفوار وغانا وا  نولوجيا المعمومات قطاعات تكوا 
لى واالتصاالت في رواندا وكينيا؛  صناعات األقمشة واألزياء في غرب ووسط أفريقيا والجنوب وا 

سيشيل والسنغال وموريشيوس ومدغشقر؛ وصناعة  فياألفريقي؛ والسياحة واالقتصادات الزرقاء 
لى الصيد في خميج غينيا؛  حول ابات لوسط أفريقيا العمل الذي تقوم بو مؤسسات من  قبيل لجنة الغوا 

 الغابات.المتعمقة ب سياساتال
أفضل الممارسات من حيث صكوك السياسات  في أيضاً  هنظر ن ىذا التقييم، ينبغي أن يإقالت   -20

المحتوى المحمي التي أدخمتيا غانا في صناعاتيا النفطية متطمبات من قبيل  -الصناعية والتجارية
الستثمار؛ وتنفيذ لترويج اللمختمف صادراتنا الوطنية ومجالس  السياسات النقديةمتطمبات والغازية؛ و 

 التصنيع والتجارة األفريقية البينية.عمى رؤية التعدين األفريقية، وأثر شراكاتنا التجارية 
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انجوزي  ةالدكتور معالي  بو تاختتمت رئيسة المفوضية كممتيا باالعتراف بالدور الذي اضطمع  -21
السيد  معاليو  ،المالية لجميورية نيجيريا االتحادية ةالقتصاد ووزير ل ةلمنسقا ةوزير ال ،آيويياال-أوكونجو

. وشكرت أيضًا ر االقتصاد والمالية لكوت ديفواروزيو الرئيس المنتيية واليتو،  ،ألبرت امباري تويكووس
، يمدكتور ماياككما أعربت عن تقديرىا لالخبراء والمسؤولين، الذين قاموا بتفان بالتحضير لممؤتمر 

 لوكالة النيباد، متمنية لممؤتمر مداوالت مثمرة. التنفيذي لمديرا
 
 المناقشات حول موضوع المؤتمر 

عامة: )أ( "االبتكار  جمساتثالث  و فيحول الوزاري ةالسياسفي إطار حوار ناقش المؤتمر الموضوع  -22
التنمية الصناعية: دور ونقل التكنولوجيا لتحسين اإلنتاجية والقدرة التنافسية"، )ب( قدرات ومؤسسات 

 فرص العمل".توفير القطاعين العام والخاص"، )ج( و"التصنيع من أجل النمو الشامل و 
 

 الشاممة في أفريقيا"من أجل التنمية التحولية  الوزاري حول موضوع المؤتمر، "التصنيع ةأ( حوار السياس
بن يدر، ناشر المجموعة والمدير حول موضوع المؤتمر السيد عمر الوزاري  ةالسياستولى إدارة حوار  -23

 التنفيذي لمنشورات المعمومات واالتصاالت.
القتصادية استحضر السيد كارلوس لوبيز، وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لمجنة ا -24

ات في ضوء التصنيع ال بأس بيا غير أنيا لم تكن مستدامة كما تجمى ينعالسب فترة ألفريقيا أن جيود
ن ما كان مختمفًا في السعي إك في صدمات النفط والنظرة الجامدة نحو اإلنتاج. وأضاف قائاًل ذل

لتصنيع في أفريقيا اليوم ىو زيادة االستيالك الداخمي، والبيئة االقتصادية األكثر جاذبية، لتحقيق ا
 إلى أفريقيا كقطب لمنمو. والمؤشرات اإليجابية في االقتصادات ونظر بقية العالم

العالمية إذا طبقت كامنة لمدخول في سالسل القيمة فرصة شار السيد لوبيز أيضًا إلى أن أفريقيا ليا أ -25
ة جدًا، تحتاج أفريقيا إلى ينافستأن األسواق العالمية كانت بيئة  إلى المناسبة. ونظراً  اتخيارات السياس

ى أن ثمة أمثمة لممناطق متطورة لالستفادة من فرصيا. وأشار أيضًا إلأن تكون مرنة، ومبتكرة و 
 مناقشات حول التكامل اإلقميميال جريت التنظيمية لتحقيق األشياء. وتاالقتصادية الخاصة، والبيئا
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بمد، إلخ في كل موانئ، و مدن محددة، و ، روادثمة حاجة إلى  غير أن بصورة متكررة لتحقيق األشياء 
ضًا عمى الحاجة إلى إنشاء مراكز قدرات عمى سمسمة اإلنتاج المشتركة في العممية. وأكد أي تعتمد

االبتكار أو التكنولوجيا عمى الصعيد القاري. ودافع أيضًا عن بعض المجاالت أو األقاليم لتكون محل 
 في مجال العائد الديمغرافي.كما ينبغي ستثمار عمى نطاق القارة بحيث تدفع بقية القارة االتركيز 

ة. إن بمد حقق التنمية الصناعية دون درجة من الحمايوجود  عدمقد أثبت ن التاريخ إأضاف قائاًل   -26
فيم السمسمة الكاممة بعمى نحو أفضل في المفاوضات التجارية البمدان األفريقية لمشاركة حاجة ىناك 

لدعم. وأشار إلى أن الميزة اسياسات وفير جميع الفرص بتاالستفادة من واآلثار، من أجل زيادة 
 الموارد الطبيعية. في في عزميا السياسي وليس تتمثلالنسبية ألفريقيا 

أكد سعادة السيد عبد اهلل بالدي، وزير التخطيط لمسنغال أنو ال يوجد بمد تمكن من التطور دون   -27
تطوير بعض ال بد من تحقق أفريقيا التنمية الصناعية، نو لكي إتصدير السمع المصنعة. وقال 

 قطاع األقمشة، إلخ، في إطار منطقة صناعيةو ات، لتصدير، بما في ذلك تجميع المركباقطاعات 
ن ثمة إ. وأشار إلى أن التدريب وبناء القدرات ضروريان لتطوير قطاع التصنيع. وقال أيضًا حرة

 بين التصنيع والتحول الييكمي والتنمية عمى نحو أفضل. صمةفيم ال بضرورة  ى توعية القادةحاجة إل
عام لألمم المتحدة والمدير العام لمنظمة األمم المتحدة لمتنمية أكد السيد لي يونج، وكيل األمين ال -28

ذات صمة بالتصنيع تشمل طائفة عريضة ألىميتيا البالغة وكونيا الحاجة إلى الطاقة عمى الصناعية 
من المسائل. وأشار إلى أن منظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية تعمل عمى التنمية الصناعية 

لدول األعضاء فييا. أكد من صالحياتيا الجديدة لمساعدة االذي يعتبر األمر ، الشاممة والمستدامة
لالتحاد  2063 لتنمية ل أي اقتصاد. واستحضر "أجندة التصنيع يعتبر العمود الفقري لتحو مجددًا أن ا

 جةحااللى التصنيع. وأكد العالقة بين تغير المناخ والتصنيع والطاقة. و إاألفريقي" التي تستند أيضًا 
 توفير فرص العمل.إلى توليد الثروة واإليرادات و  أيضاً 

 ال، الوزيرة المنسقة لالقتصاد ووزيرة المالية لنيجيريا أن البمدانآيوييا-قالت السيدة نجوزي أوكونجو  -29
ن إالوقت. قالت  بنفس ذلك أفريقيا ربأكثر من مائتي عام من التطور والتعزيز ولم تمرت ماألوروبية 
بر في أفريقيا ينبغي أن تمعب دورًا في قيادة مشاريع التكامل اإلقميمي ألن لدييا قاعدة البمدان األك
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الحاجة إلى تعزيز بيئة االقتصاد الكمي والبيئة السياسية لضمان التصنيع ممستيمكين. وأكدت عمى ل
من وعي نيجيريا تتخذ الخطوات الالزمة ب إنالفعال. والحظت أن أفريقيا حققت االستقرار نوعًا ما 

بيئة مواتية لتطوير المؤسسات الصغيرة تقوم الحكومة بتييئة الصدد،  ىذالتصنيع. وفي أجل ا
لغرض ذ سياسة االستعاضة عن الواردات واإلنتاج يتنفة بالحكومتقوم . عالوة عمى ذلك، متوسطةوال

 التصدير.
رة المالية ألنجوال، صياغة وزير الدولة لشؤون الميزانية في وزافّصل سعادة السيد ألسيديس سافيكا،   -30

 ات ضروريباي ذالبنية التحتية الصالح قودىا إيالسياسة ىذه ن إالسياسة الصناعية ألنجوال. وقال 
مطاقة لوأنيم يبنون محطة  كبيراً أشار إلى أن العجز في الطاقة كان ب. و بعد سنوات من الحر 

حوافز الحاجة إلى توفير تساعد في تطوير القطاع الصناعي. شدد عمى السوف الكيربائية 
لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك تحسين ظروف التمويل، وضمان القروض، والتسييالت 

 ع بعيدًا عن النفط والصناعات المعدنية.ينو سعى إلى التاالئتمانية، إلخ. وأفاد أن أنجوال ت
 

 :مناقشة
التصنيع  استنادر الضوء عمى ضرورة خالل المناقشات التي أعقبت ذلك،  سمط المشاركون في المؤتم -31

فسوف تكون ثمة لى مجاالت تممك فييا القارة ميزة نسبية. ومن أجل التصنيع بفعالية، إفي أفريقيا 
لتعزيز القدرة التنافسية؛ والسياسات الذكية والفطنة األقاليم حاجة إلى مراكز النقل والموجستيات في 

عميم والتدريب لتحقيق المتطمبات الرئيسية من حيث القدرات القطاع الخاص؛ بربط الت يشارك فيياالتي 
 المؤسسية في الموارد البشرية.

 
 :توصيات
 السياسات  وغينبغي أن تحافظ البمدان عمى الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ص

 وتنفيذىا؛
 التعجيل بالتكامل اإلقميمي، والسيما تطوير البنية التحتية؛ 
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 يةبشري لضمان الشمولتطوير رأس المال ال. 
 

 االبتكار ونقل التكنولوجيا من أجل تعزيز اإلنتاجية والقدرة التنافسية ( أ
إدارة الجمسة حول  ،KTNلمنظمة  ياتالمحتو  نتجةالسيدة إيفون أوكوارا، كبيرة المنسقين وم تولت -32

 االبتكار ونقل التكنولوجيا من أجل تحسين اإلنتاجية والقدرة التنافسية" "
ن فجوة البنية إ، بيجينجستن ييفو لين، العميد الفخري لتطوير المدارس الوطنية في جامعة  قال السيد -33

وتحديد بيئة أعمال  تييئةنو من الضروري إالدولة. وقال أيضًا ىا مألأن تالتحتية في أفريقيا ينبغي 
إلرشاد يعتبر سر االقتصادات اآلسيوية. وأكد عمى الحاجة إلى مشاركة الدولة في امما حيوية، 

 التكنولوجي لممزارعين لضمان تحسين اإلنتاجية والقدرة التنافسية.
ا، وزير لجنة التخطيط الوطنية لنيجيريا إلى أن استخدام التكنولوجيا ىو دأشار السيد بشير يوجو  -34

أن البمدان األفريقية ينبغي أن تغّير الطريقة التي تعالج بيا  غيرالتنمية. لتحقيق الطريق الصحيح 
شكل األمد إلى رؤية طويمة األمد بل واالستثمار أيضًا ب ةولوجيات، باالنتقال من رؤية قصير التكن

كاسافا من الفي نيجيريا، عمى سبيل المثال، تم تطوير سمسمة قيمة فجماعي في البحوث واالبتكار. 
لحبوب بذور عالية الساللة يف التكنولوجيا أيضًا في تطوير تم توظو خالل استخدام التكنولوجيا. 

 كثيرة.
ميشيل سيدبي، وكيل األمين العام لألمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة  أشار السيد -35

بالنسبة حيوي أمر أليدز إلى أن الحد من االعتماد عمى المساعدة اإلنمائية الرسمية ل المشترك المعني
ة اإلنتاج المحمي باستخدام منتديات مختمفة متنمية في أفريقيا. وأشار إلى أن ىذا يمكن تحقيقو بزيادل

المنتدى الجديد في االتحاد األفريقي والذي ينشئ مراكز التفوق التي تساعد في إنتاج أدوية من قبيل 
تم أيضًا تسميط الضوء عمى أىمية ضمان حقوق و فيروس نقص المناعة البشرية واأليدز في القارة. 

 براءات االختراع لألفريقيين.
ستثمار السيدة مريم نور، وزيرة االقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي لتشاد أىمية القيام باأكدت ال -36

حذر في الزراعة وتطوير تكنولوجيا بسيطة إلنتاج ما نحتاجو. وأكدت أىمية التكامل اإلقميمي في ال
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تطوير قطاعات الصحة والتعميم في القارة. إن نقل التكنولوجيا من شأنو أن يفيد أفريقيا إذا تم القيام بو 
افسية. ومن ثم، ينبغي بطريقة مستدامة، وخصوصًا عندما يتم في قطاعات يكون لمبمدان فييا ميزة تن

كما ينبغي أن أن يحدث نقل التكنولوجيا في البمدان األفريقية في القطاعات كثيفة استيالك الموارد، 
 فر. ومع ذلك، ينبغي القيام بذلك بطريقة تو يد العاممةال من حيث أيضًا في الصناعات الكثيفةيتم 

من البمدان ستمزم ي النمو الشامل. وىذا يساىم فيمن أجل جعل نقل التكنولوجيا يا وتحميفرص العمل 
مر في تدريب الشباب األفريقيين في التكنولوجيا والرياضيات ومعالجة التحديات ثاألفريقية أن تست

شاركة القطاع الخاص في تعاون المتصمة بعدم التأكيد الكافي عمى البحث. واختتمت بالدعوة إلى م
 العمالة. لتوفيرجنوب ال-جنوبال

في القارة.  بحوثال كفاية دونالد كابيروكا، رئيس البنك األفريقي لمتنمية الضوء عمى عدم سمط السيد -37
ىناك بعض األفريقيين  . وأشار إلى أنىاتسخير ينبغي  أشار إلى أن ثمة إمكانات كبيرة غير أنو 

 وندمتقي ما كانوا متكنولوجيات يمكن تسجيل براءات االختراع ليا إال أنييقومون باستحداث الذين 
بطمب براءات االختراع. وحث الحكومات والقطاع الخاص عمى العمل معًا من أجل ضمان منح 

 ستحدثيا األفريقيون.يبراءات االختراع لمتكنولوجيات التي 
ن الطاقة المتجددة وتطوير الفضاء ضروريان إقال السيد برافين جوردان، وزير المالية لجنوب أفريقيا،  -38

إنشاء بنك ب قيامضية االتحاد األفريقي والمجنة االقتصادية ألفريقيا عمى التطور أفريقيا. وحث مفو ل
 ممعرفة لتقاسم التجارب.ل
 

 :مناقشة
قاسمت بعض البمدان المبادرات الوطنية من قبيل نظام منح ت ،خالل المناقشات التي أعقبت ذلك -39

الميزانية لمنح اإلعانة. من السكان والذي يكّرس ربع بالمائة  80اإلعانة في مصر الذي يشمل زىاء 
وسمطت المناقشة الضوء عمى أن الرؤية الطويمة األمد ىامة جدًا وأنيا مسألة والية سياسية وأنو إذا 

البمدان  داخلالقدرة التنافسية  سوف تحقق، فإنيا 2063اعتمدت جميع البمدان األفريقية أجندة 
 خصيص موارد كافية.. ويتطمب ذلك إرادة سياسية وتلتحقيق النتائجاألفريقية 
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 :توصيات
   متوسطة األمد من أجل جعميا قابمة لمتنفيذ ية خطط خمس إلى 2063 أفريقياالحاجة إلى تحويل أجندة

 لشعوب خاضعة لممساءلة؛وجعل ا
  الحاجة إلى إنشاء مؤسسات أكثر تعاونًا عمى الصعيد الوطني؛ 
 اإلرادة السياسية وتخصيص الموارد الكافية؛ 
  نقل التكنولوجيا؛تعزيز البحث و 
 ضرورة تعاون الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية؛ 
  روح التجربة؛لالطابع العممي 

 
 قدرات ومؤسسات التنمية الصناعية: دور القطاعين العام والخاص ( أ
ماديمين موكامابانو، الصحفية، إدارة الجمسة حول قدرات ومؤسسات التنمية الصناعية:  السيدةتولت  -40

 القطاعين العام والخاص. دور
عدم قدرات المؤسسات في أفريقيا والحاجة الممحة إلى بناء قدرات المؤسسات؛ تغيير  المحاورونناقش  -41

المنتجات  تنافسية العقمية فيما يخص الحمائية واالنفتاح والحاجة إلى درجة من الحمائية وضمان
المنتجات  إغراقمن حيث  تواجو أفريقيا التحديات التيو األفريقية سواء من حيث الجودة أو السعر؛ 

يؤدي إلى ازدحام األسواق األفريقية وحاجة الحكومات األفريقية إلى النظر إلى مما من الخارج اآلتية 
سياسات مكافحة اإلغراق؛  والدور الذي ينبغي أن يضطمع بو القطاع الخاص في التصنيع 

 القطاع الخاص. بذتج تنفيذ سياسات أكثر اتساقا وتماسكًا  في ولمحكومات
ركز الدكتور خالد حنفي، وزير اإلمداد والتجارة الداخمية لجميورية مصر عمى مشاركة القطاع  -42

الخاص في عممية التصنيع. وفي ىذا الصدد، ينبغي أن يشمل تصميم الميزانيات الحكومية العناصر 
ضرورة لتصنيع. وأشار إلى ا الى يوالأن الحكومة أكثر مبالمالية التي تعطي إشارات لمقطاع الخاص 

من قد تحولت داف الحكومة. وأشار إلى أن عممية التصنيع ىأىداف القطاع الخاص مع أانسجام 
لى كيفية العمل من و إلى إدارة سالسل إمداد العممية بأسرىا  ،لف إلى ياءإدارة عممية اإلنتاج من أ ا 
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التعميق بالخمفي واألمامي الذي يسمى خالل مجموعات األعمال التجارية لتحقيق مستويات  التكامل 
العممية بحثًا عن الموارد وكذلك بحثًا عن األسواق، والفكرة برمتيا تكمن في إدارة تأتي الصناعي. و 

دارة إالمدخالت واألسواق وكيفية تكديس القيمة المضافة  سالسل القيمة وسالسل لى سالسل اإلمداد؛ وا 
 نحو سوق معينة. اإلمداد الموجية نحو إنتاج يتم توجييو

أشارت السيدة سارة أالدي، مديرة البنك المركزي لنيجيريا باإلنابة، من جانبيا إلى أن التفاعل بين  -43
القطاعين العام والخاص يجب أن يستند إلى الثقة والشفافية والمساءلة. وسمطت الضوء أيضًا عمى 

ير في الحكومات. وشّددت سياسات متسقة بصرف النظر عن التغتطبيق الحاجة إلى المصداقية و 
سياسي لألداء. وقالت إن تدخل الدولة في اللتزام الأيضًا عمى الحاجة إلى تطوير القدرات، مع ا

االستثمار في رأس المال البشري ىام وال ينبغي تركو في أيدي القطاع الخاص. واستحضرت أيضًا 
الدولية حول الحاجة إلى إعادة إطار مناقشة اجتماع المجموعة األخير لمديري المؤسسات المالية 

استقرار األسعار واالستقرار المالي. بحاليًا التي تتعمق بنوك المركزية والية الفي بصورة وثيقة النظر 
البنوك المركزية في البمدان المتقدمة منخرطة في عممية  كانتقبل العولمة، أيضا أنو ت ذكر كما 

عممية التصنيع دفع تنفيذىا تك المركزية األفريقية ال نو التصنيع؛ ومن ثم، فإن الوالية الحالية لمب
. أكدت لمتصنيعمؤيد في أجندتنا البدور واضطالعيا ألفريقيا. والتمست مشاركة البنوك المركزية، 

ومؤسسات تمويل التنمية، لتمويل واعادة بنائيا  عمى الحاجة إلى التركيز البنوك العامة الميجورة
تدخل الدولة بداًل من انتظار البنوك التجارية الحاجة إلى ، الحظت المشاريع الصناعية. وأخيراً 

 الخاصة.
مشرق والجنوب األفريقي، من ناحيتو إلى أن لأشار السيد أدماسو تادسى، رئيس بنك التجارة والتنمية  -44

مصداقية السياسات وتماسكيا أمر مطموب. وأضاف أن من الواضح أن التصنيع كان غائبًا من 
البمدان األفريقية. وثمة حاجة إلى بناء المؤسسات في مجال الصناعات، ورابطات سياسات معظم 

األعمال التجارية واآلليات المالية لدعم تنمية ذات قيمة مضافة. وأشار أيضًا إلى أنو عمى الرغم من 
أن التنمية وتعزيز المؤسسات المالية ىام، فإن المسألة تنشأ بشأن أي من المؤسسات المالية يتم 
تعزيزىا من أجل االستجابة ليذا الزخم الجديد. ويعتبر بناء المؤسسات مطموبًا في مجال التجارة 
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العقود، وسيولة  تنفيذوالصالت كما أنو مطموب في الوزارات األخرى مثل العدل التي تتناول أيضًا 
 القيام باألعمال التجارية، ومصداقية العقود، إلخ.

ونوع التمويل في عممية التصنيع برمتيا. ويتطمب تمويل المشاريع سمطت الضوء عمى أىمية التمويل  -45
التجارية.  كمن البنو تم الحصول عميو عادي الذي الصناعية رأس مال المخاطر بداًل من رأس المال ال

وال يتم تعزيز التصنيع عمى نحو كبير ورأس مال المخاطر لمعالجة مسألة  وثمة حاجة إلى مشروع
العادي، ومن ثم، فإن السؤال ىو: ىل بإمكان الحكومات األفريقية والشركاء لك بالتمويل ذتحقيق 
 .أىمية بنوك التنمية في عممية التصنيعوتم تأكيدىا أيضا عمى نوع من المرافق. ىذا الإيجاد 

زيمبابوي، عمى الحاجة إلى الشراكات المالية المن جيتو، شدد سعادة السيد باتريك تشيناماسا، وزير   .46
في التي ىى  تكنولوجيا المال و الاعين العام والخاص فضال عن تحديات الحصول عمى رأس بين القط

ن المشاركة المحمية مطموبة لمحفاظ عمى التصنيع، وفي مجال الممكية، إمتناول الجميع. وقال 
لم والمشاركة واإلدارة، لتشجيع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر. وأشار أيضا إلى أن سكان أفريقيا 

يحصموا عمى حجم كاف من رأس المال لمتصنيع نظرا إلى أن المدخرات في البنوك في معظم البمدان 
إلى تمويل طويل األمد، تشتد إلى الحاجة إلى التوصل األفريقية ىي ودائع تحت الطمب، في حين 

متصنيع في فجوة التمويل في ىذا السعي لسد مثل صناديق الثروة السيادية. ومن ىنا، تأتي الحاجة ل
 .أفريقيا

أنو لم  إلى التنفيذي لمشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا، مديرشار الدكتور إبراىيم مياكي، الأمن جانبو،  .47
يسبق ألي اقتصاد ناشئ أو متقدم أن شيد عممية تنمية دون إجراءات حمائية. وأضاف أيضا أنو في 

حل وطني ال يوجد مكتل اإلقميمية في حين أنو سياق أفريقيا، كانت ثمة حاجة لبناء القدرات التنافسية ل
يمكن اعتباره الحل األمثل. فالحمول المثمى تكون عمى المستوى اإلقميمي. لكنو أشار فيما يتصل 

األفريقية" كما ىو اليوم سيكون صعبا لمغاية في " سيفا  بتصريحات سابقة لو أن التصنيع في منطقة
، أن المجموعة االقتصادية لدول إلى ورو. غير أنو أشاراليعن طريق ضوء تثبيت سعر ىذه العممة 

وأشار كذلك إلى أن التصنيع في  كعمل يجري إلى تنفيذه.غرب أفريقيا بصدد إنشاء منطقة نقدية، 
  .بالتنفيذ لمقيامالخبرة  من تأتي التيأريقيا  قضية سياسية تتطمب تصميما استراتيجيا تقوم بو القيادة 
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 :مناقشة
 جميعشة التي تمت ذلك، أشار المشاركون إلى أنو ينبغي إشراك القطاع الخاص في أثناء المناق .48

مستويات تعزيز التصنيع. وأبرزت المناقشة أن المؤسسات ميمة لتحقيق التصنيع وأن عمى الحكومة 
لعب دور رئيسي في بناء القدرات وتعزيز المكاسب التي تم تحقيقيا وضمان استدامتيا. وأشير إلى أن 

استثمارات القطاع الخاص في أفريقيا غير متسقة مع رؤية التصنيع، وأن القطاع الخاص معظم 
في  اكبير  امشغول أكثر بمجاالت األعمال التجارية المربحة بدال من التصنيع، وبالتالي فإن لمدولة دور 

أيضا التأثير عمى بنية القطاع الخاص لينخرط أكثر في التصنيع. كما أن الدعم المالي أمر حيوي 
  .لدعم التنمية الصناعية في أفريقيا

 :توصيات
  يتعين عمى الحكومة لعب دور رئيسي في بناء قدرة المؤسسات عمى تأمين احتياجات كل من القطاعين

 .العام والخاص
 اإلرادة السياسية أساسية لتعزيز التصنيع وتحتاج إلى قيادة موجية نحو القطاع الخاص 
   عممية التصنيع . تعزيزثمة حاجة لتحديد رواد 
  ممارسي الشراكة بين القطاعين العام والخاصمن من الحيوي وجود جماعة 
   نشاء صناديق خاصة لتمويل من الميم جدا إشراك البنوك المركزية، وتطوير بنوك التنمية الوطنية وا 

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 حماية األسواق 

 فرص العمل رتوفيد( التصنيع من أجل تحقيق النمو الشامل و 
"، عمى إدارة 5الفرنسية تي.في. األفريقية في القناة أشرف السيد أساني ديوب، مقدم برنامج "الصحافة .49

فرص العمل" التي ترأستيا  توفيرالجمسة التي دارت حول موضوع "التصنيع تحقيق النمو الشامل و 
رة المالية في جميورية نيجيريا سعادة السيدة نغوزي أوكونجو إيوياال، الوزيرة المنسقة لالقتصاد ووزي

 . االتحادية
عن التنمية في أفريقيا. وأبرزت أن أفريقيا ىي نظرة عامة أعطت السيدة نغوزي في كممتيا االفتتاحية  .50

أسرع اقتصاد نام في العالم، حيث انخفضت معدالت التضخم، وتم تحسين برامج الخصخصة، 
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ريقيا متخمفة فيما يتعمق بمؤشرات التنمية البشرية مثل تزال أف الوترسيخ األسواق المالية. ومع ذلك، 
فرص العمل، والصحة والحماية االجتماعيتين. وأبرزت أن ثمة حاجة لبناء نظم حماية اجتماعية توفير 

ضافة إلى ذلك، -مستدامة، واستثمار أفريقي أفريقي، وتبادل المعرفة والتعاون بين البمدان األفريقية. وا 
 .التصنيعتعزيز عممية يين الحفاظ عمى مسار نيضة أفريقيا من خالل ينبغي عمى األفريق

إلى معالجتيا مثل: لماذا وكيف  تحتاج أفريقيا يتعين حددت السيدة نغوزي القضايا الرئيسية التي  .51
ن البطالة كو ضوء  فيعمل في االقتصادات األفريقية، الفرص  توفيرتحويل تنميتيا؟ ولماذا من الميم 

السيدة نغوزي التأكيد  وجّددتفي المائة في عدد كبير من البمدان األفريقية؟  30وق بين الشباب تف
لقدرة عمى تحويل المواد افرص عمل وأيضا  بتوفيرعمى الحاجة لمنظر في السبل والوسائل الكفيمة 

 .الخام من أجل إضافة القيمة لممنتجات
ة العتبار اقتصاد وفورات الحجم والكفاءة أشارت إلى أنو لمنجاح في تحويل المواد الخام، ىنالك حاج  .52

ن يمكن تحقيقيما من خالل النظر عبر األقاليم الفرعية وعبر القارة لفيم الكيفية التي يمكن بيا يالمذ
لمقارة أن تصنع اقتصاداتيا. وأشارت أيضا إلى ضرورة تعزيز التجارة األفريقية البينية والبحث عن 

التي من شأنيا تحقيق التصنيع والنمو الشامل. وفيما يتصل  عوامل النجاح الحاسمة أو الدوافع
بموضوع الشمولية عمى وجو الخصوص، سمطت الضوء عمى الحاجة لمحماية االجتماعية أو شبكات 

لميارات والصفات فتقرون إلى ااألمان واآلليات الخاصة التي يتيعن إنشاؤىا لصالح أولئك الذين قد ي
لعمل وما افرص  توفير، وأن يكون ذلك أبعد من مجرد ينامالصاد قتالالضرورية لالستفادة من ا

يجب أن يكون نموذج الحماية االجتماعية ىذا صالحا و سيكون ثمن إنشاءىا ومدى استدامتيا أيضا. 
 .ألفريقيا ومستداما من الناحية المالية

 :مناقشة
دارة أبرزت المناقشة التي تمت ذلك أىمية التدريب لتوفير الميارات المطموب .53 ة في سوق العمل وا 

مثل االقتصادين  صاعدةمعمومات التنمية. كما أشار المشاركون إلى أىمية النظر في القطاعات ال
األخضر واألزرق وأىمية ربطيا بالتنمية. وتم التأكيد أيضا عمى أىمية االستثمار في البنية التحتية 

 .لمطاقة من أجل تعزيز التصنيع في أفريقيا
 :توصيات
  التعميم لمتأكد من استجابة الميارات المكتسبة لمطمب الالزمإصالح. 
 بناء قدرات مؤسسات اإلحصاء لتمكينيا من معالجة معمومات التنمية بكفاءة 
  الحاجة إلى وضع سياسات العمل المالئمة واالستراتيجيات الضرورية لمتصنيع 
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 الحاجة إلى إدماج الفقراء في سمسمة القيمة 
  حة التي تعزز التجارة األفريقية البينية ومنطقة التجارة الحرة القاريةوضع السياسات الصحي  
  إضفاء الطابع الرسمي عمى القطاع غير الرسمي وبناء قدراتو 

 البديمة مصادر التمويللة الخاصة: اآللية المقترحة جمسه( ال
 :عرضال

ني بمصادر تمويل االتحاد عرضت رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي تقرير الفريق الرفيع المستوى المع .54
موجزة عن مصدري تمويل ميزانيات االتحاد األفريقي )الميزانية نظرة عامة األفريقي البديمة. وقدمت 

وميزانية التشغيمية، والميزانية البرنامجية، وعمميات السمم واألمن(. وأشارت إلى أن الميزانية البرنامجية 
. وعالوة عمى ذلك، أكدت أن قوم المانحون بتمويميايرة يوالسمم واألمن والموظفين بعقود قصعمميات 

 وأنالمانحين ال ييتمون ببعض البرامج التي تعتبر جد حاسمة لتنمية أفريقيا مثل التجارة والصناعة، 
جراء الفجوة في التمويل، و  سدالجيات المانحة تدعم فقط البرامج التي تيميا. ول مشاورات خرج الفريق ا 

ئاسة معالي السيد أوباسانجو، الرئيس السابق لجميورية نيجيريا االتحادية، بسمسمة الرفيع المستوى بر 
. ووافقت القمة عمى 2013من الخيارات وقدم تقريرا إلى قمة رؤساء الدول والحكومات في مايو 

عمى تذاكر  ضريبةعمى ال دوالرات أمريكية  10.00ضريبة سفر بقيمة خيارين من حيث المبدأ )
دوالر أمريكي كضريبة ضيافة عمى  2.00ريقيا إلى الخارج أو إلى أفريقيا من الخارج، و من أفالسفر 

كل إقامة في فندق بدال من فرض ضريبة السياحة(، وأوصت بتنظيم مؤتمر لوزراء المالية والتخطيط 
االقتصادي لمنظر في مقترحات التمويل وطرائق تنفيذ مختمف الخيارات المقترحة، بما في ذلك بحث 

ّّ لمساىمات المقزيادة ا  .والمقترحات األخرى المقدمة من قبل الدول األعضاءرة ّد
 :مناقشة
وافقت معظم الدول من حيث المبدأ عمى تحمل المسؤولية لتمويل  ،خالل المناقشات التي تمت ذلك .55

االتحاد االفريقي. غير أن بعض الدول أظيرت تحفظات عمى الخيارات المقدمة وصرحت بحاجتيا 
عمى الرحالت الدولية رض ضريبة مزدوجة ف في . وتمثمت إحدى التحفظاتحولياء دراسة معمقة إلجرا

فرض حيث أن بعض البمدان سبق والتزمت بالفعل لمتحالف العالمي لمقاحات والتحصين بتشجيع 
كان مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل والمالريا. السفر لصالح ضريبة عمى تذاكر 

تفاوت تأثير كال الخيارين عمى البمدان حيث أن اقتصادات بعضيا تعتمد ب ي يتعمق ثانالحفظ تال
اعتمادا كبيرا عمى السياحة الفندقية كما أن الضريبة عمى الرحالت الجوية الدولية تؤثر أيضا عمى 

 .القدرة التنافسية لصناعات الطيران
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وفقا لحجم االقتصاد والنظر في ت المقّدرة المساىمااقترحت البمدان بعض الخيارات مثل زيادة و  .56
قطاعات أخرى مثل الصادرات والتحويالت المالية. وأثارت البمدان أيضا بعض األسئمة مثل تقديرات 
اإليرادات المنتظرة من الخيارين، والبرامج التي سيتم دعميا، وطريقة جمع اإليرادات، وتاريخ التنفيذ، 

فريق عمل وزاري تحت  نشاءاتخذ قرار بإ ،ارات البديمة. وفي الختاموطرائق التنفيذ، والمزيد من الخي
ني من لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، يتكون من فقيادة مفوضية االتحاد األفريقي وبدعم 

البمدان التالية: الجزائر، كوت ديفوار، جميورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، غينيا، كينيا، 
 .موريشيوس، النيجر، نيجيريا، رواندا، سيراليون، جنوب أفريقيا، وتونسليبيا، 

  :توصيات
  ،ينبغي لفريق العمل الوزاري فحص أىداف ميزانية االتحاد االفريقي عمى مدى السنوات الثالث القادمة

رير الفريق الخيارين المعتمدين في تق إلىبما في ذلك ميزانية السمم واألمن، والخروج بطريقة تنفيذ تستند 
 الرفيع المستوى باالضافة إلى خيارات جديدة؛

   ينبغي لفريق العمل الوزاري تقديم مشروع تقرير ليتم بحثو من قبل وزراء المالية عمى ىامش المنتدى
 .في العاصمة النيجيرية، أبوجا 2014مايو  9-7مقرر عقده من االقتصادي العالمي ال

  2014ى الدورة المقبمة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في يونيو سيقدم تقرير فريق العمل الوزاري إل 
 . ، غينيا االستوائيةفي مالبو 

 :بحث تقرير لجنة الخبراء
اعتمد الوزراء تقرير اجتماع لجنة الخبراء والمقررات األربعة عشر المرفقة بو. وقد أرفق تقرير اجتماع  .57

 .لجنة الخبراء والبيان الوزاري بيذا التقرير
 التقرير المرحمي لمفريق الرفيع المستوى المعني بالتدفقات المالية غير المشروعةو( 

قدم الرئيس مبيكي، الرئيس السابق لجميورية جنوب أفريقيا التقرير المرحمي لمفريق الرفيع المستوى  .58
المعني بالتدفقات المالية غير المشروعة. وعرض في كممتو وبإيجاز االختصاصات المخولة لمفريق 

لرفيع المستوى كما قدم التقرير المرحمي. وتحدث في عرضو عن تفاعل الفريق الرفيع المستوى مع ا
قتصادي، والبنك المختمف أصحاب المصمحة بما في ذلك منظمة التعاون والتنمية في الميدان ا

 .الخ .. الدولي، والبرلمان األوروبي
الالزمة لوقف التدفقات المالية غير المشروعة أفريقيا اإلجراءات ضرورة اتخاذ أشار المتحدثون إلى  . .59

كما أكدوا أن البمدان التي  من ىذه المسألة.من أفريقيا، وحاجة القارة األفريقية إلى موقف أفريقي موحد 
 .أكبر الخاسرين من لدييا معاىدات ضريبية ضعيفة ىي
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 :مناقشة
يع تمويل أجندة التنمية لما بعد تمت اإلشارة إلى أن أفريقيا تستط ،خالل المناقشة التي تمت ذلك .60

لدعم الجيات المانحة، لو اتخذت اإلجراءات الصحيحة لمتعامل مع التدفقات  إلى دون الحاجة 2015
 .المالية غير المشروعة

 :توصيات
  لضريبة المزدوجة.اتخاذ إجراءات من أجل التفاوض عمى معاىدات اإلى تحتاج البمدان األفريقية 
  قوي بالعمل المشترك من أجل تبادل المعمومات االستخبارية المالية لمحد من الاللتزام لثمة حاجة

 المالذات الضريبية.
 :الجمسة الختامية

يراستوس موينشا، نائب رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي، وسعادة إالكممات الختامية سعادة السيد  ألقى .61
ريقيا وسعادة السيدة نغوزي أوكونجو السيد كارلوس لوبيز، األمين التنفيذي لمجنة االقتصادية ألف

 .جميورية نيجيريا االتحاديةلالوزيرة المنسقة لالقتصاد ووزيرة المالية   إيوياال،
شدد السيد موينشا عمى الحاجة لوجود سياسات صناعية ذات مصداقية ومتسقة في أفريقيا، كمحاولة   .62

رادة السياسية ومفيوم الدولة القائمة عمى لدعم التنمية الصناعية. وأشار إلى أن الوزراء قد حددوا اإل
اإلنماء كعاممين لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجذب االستثمارات لمتصنيع، وحث 

لتمويل مصادر البديمة الالحكومات عمى لعب دور رئيسي في تعزيزىما. وشدد أيضا عمى أىمية 
وختم كممتو بتوجيو الشكر لموزيرة أوكونجو التحاد األفريقي من أجل تنفيذ برامج التنمية القارية. ا

 .وقوية صاعدةأفريقيا تطمع إلى الو إيوياال، والسيد لوبيز، عمى الشراكة 
ن المؤتمر كان تاريخيا من حيث جذبو لممزيد من المشاركين إمن جانبو، قال السيد كارلوس لوبيز   .63

قاموا بالتحضير جديدة والخبراء الذين وكبار المسؤولين أكثر من غيره. وشكر ىيئتي المكتب السابقة وال
لمؤتمر الوزراء. كما شكر الصحافة التي كانت حاضرة بأعداد كبيرة لنقل وقائع المؤتمر إلى الجاد 

جميع أنحاء العالم. وشكر أفرقة المترجمين الفوريين والتحريريين والمجنة االقتصادية ألفريقيا واالتحاد 
لتوفير الخدمات لممؤتمر. كما شكر الحكومة النيجيرية عمى موا بو قااألفريقي عمى العمل الشاق الذي 

شار إلى أن ىذه السنة ىي سنة لمناقشة األىداف اإلنمائية لما أمساىمتيا في المؤتمر. وفي الختام، 
 .ألفريقيا 2063 ، واألىداف اإلنمائية األفريقية وأجندة2015بعد 
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دعوتيا لحضور تمبية كونجو إيوياال، الجميع عمى مكتب المؤتمر، السيدة أو ىيئة شكرت رئيسة  .64

خطوات لتنفيذىا. الرات ممموسة خالل المؤتمر وينبغي اتخاذ ااشارت إلى أنو قد تم اتخاذ قر أاالجتماع. 
لعمل ا إلى طوال انعقاد المؤتمر مشيرة إلى أنيا تتطمع االمكتب عمى دعمي ىيئة وشكرت أعضاء

حمل نفقات تنانيا لمبنك المركزي النيجيري عمى مساىمتو في تالسنة. كما عبرت عن ام طوالمعيم 
 .إدارة االجتماع. وفي الختام، أعربت عن تمنياتيا برحمة آمنة لمجميع وأعمنت عن اختتام المؤتمر

- 
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