
 

 المجمس التنفيذي
 الدورة العادية السادسة والعشرون

 2015يناير  27-23أديس أبابا، إثيوبيا، 
 
 

 األصل: إنجميزي
EX.CL/877 (XXVI) 

 
 
 

 تقرير الدورة االستثنائية األولى لمؤتمر االتحاد األفريقي
 لموزراء المسؤولين عن تنمية الموارد المعدنية 

 2104نوفمبر  26-22زامبيا/زيمبابوي، 
 

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIAP. O. Box 3243      Tel:  5517 700    Fax: 5517844 
www.africa-union.org 

http://www.africa-union.org/


TI,13595 

 
 

AFRICAN UNION 

 

 

 

UNION AFRICAINE 

 

 

UNIÃO AFRICANA 

 

  الثالث مؤتمر االتحاد األفريقي
 لموزراء المسؤولين عن تنمية الموارد المعدنية

 الدورة االستثنائية األولى  
 شالالت فيكتوريا، جمهورية زيمبابوي

 2104نوفمبر  26-25،ليفنجستون، جمهورية زامبياو 

 
 
AU/TD/CAMOT-9/DA.SO  

 

 األصل : إنجميزي
 
 
 

 موزراءل النهائي تقريرال
 

 



1 
 

 
 :مقدمة

ؤولين لموزراء المس الثالث لمؤتمر االتحاد األفريقي ستثنائية األولىاالدورة قدت الع   -1
، 2014نوفمبر  26 و 25يومي ، الوزراء، عمى مستوى عن تنمية الموارد المعدنية

اشتركت . و ليفنجستون، جميورية زامبياو  ،يمبابويشالالت فيكتوريا، جميورية ز في 
وزير  ،فيكتور بورجيسالسيد  معالي رأسياتو زامبيا وزيمبابوي  الدورةفي استضافة 

ويتمثل اليدف الرئيسي لالجتماع في بحث توصيات  جميورية موزمبيق.المصائد ل
موزراء المسؤولين االجتماع األول لييئة مكتب الدورة الثالثة لمؤتمر االتحاد األفريقي ل

إلى  11عن تنمية الموارد المعدنية والتي اجتمعت في لواندا، أنجوال في الفترة من 
إضفاء الصبغة المؤسسية عمى المركز األفريقي لتنمية  حول 2014أغسطس  13

 المعادن واستدامتو.
 :الحضور
يا، إثيوبيا، تشاد، إرتر  الجزائر، أنجوال، شاركت في االجتماع الدول األعضاء التالية: -2

 السودان، رواندا، جنوب أفريقيا، ناميبيا، موزمبيق، مالي، غانا، كينيا، ليسوتو،
سوازيالند، زامبيا وزيمبابوي. كما شاركت فيو المجموعات االقتصادية اإلقميمية، 

السوق والمنظمات الشريكة، والدول غير األفريقية والمنظمات غير الحكومية: 
 وجماعة شرق أفريقيا، والجنوب األفريقي )الكوميسا(، أفريقيا المشتركة لشرق

والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )اإليكواس(، والييئة الحكومية المشتركة 
/المركز األفريقي لتنمية لمتنمية )اإليجاد( ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا

 لعالم الثالثاالكندية، وشبكة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والحكومة  المعادن،
 ترفق القائمة الكاممةو . والغرفة الزيمبابوية لممناجم ووفد االتحاد األوروبي ألفريقيا

 .1ممحق ال في لممشاركين بيذا التقرير
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 :المداوالت
 :افتتاح االجتماع
 :، زامبيامحافظاتلشؤون اللوزير الدولة كممة الترحيب 

في خطابو  ات،، وزير الدولة لشؤون المحافظماتيمامعالي السيد كاين رحب   -3
كرسوا أوقاتيم لمحضور والتباحث حول المسائل  ناالفتتاحي، بجميع الوفود الذي

المتصمة بقطاع التعدين في أفريقيا. وأعرب عن ثقتو من أن تبادل اآلراء يساعد 
يا بدرجة كبيرة في تطوير قطاع التعدين. وأضاف أنو عمى الرغم من أن القارة نفس

ليست عمى عمم بمقدار المعادن التي تذخر بيا، إال أن ىذه المعمومات معروفة عمى 
 نحو أفضل لدى القارات األخرى. 

الفقر، تخفيف حدة إلى التركيز عمى كيفية مساعدة قطاع التعدين في  ودعا المؤتمر    -4
تعزيز ، و المضافة ومساعدة المجتمعات، وتحقيق التنمية الصناعية في القارة والقيمة

العمالة وتطوير القطاعين الزراعي والصناعي. كما حث البمدان عمى تدريب عممائيا 
 بمداوالت مثمرة.لالجتماع يا وأعرب عن تمنياتو احثيوب
 

 :كممة وزير المناجم، زيمبابوي
عن في كممتو أعرب معالي السيد وك. تشيداكوا، وزير المناجم لجميورية زيمبابوي،  -5

في استضافة الدورة االستثنائية األولى شتراك زيمبابوي لالنحتو م  الشرف الكبير الذي 
تيح ي ماملمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء المسؤولين عن تنمية الموارد المعدنية 

أعاد إلى والوفيرة. و رغوبة بشدة لألفريقيين رسم اتجاه القارة بشأن مواردىا المعدنية الم
باعتماد الرؤية األفريقية لمتعدين في أشاد لموارد و ا وفرةالمفارقة بين الفقر و  األذىان
. واستنكر نمية الصناعيةالتدرب باعتبارىا التزامًا لوضع أفريقيا عمى  2009عام 
عمى تصدير المواد  تعتمد أفريقياجعل يالمضافة واالستفادة مما القيمة  تحقيقعدم 
المعوقات الرئيسية  ه منباعتبار  صنعةتيراد المنتجات المأسعار رخيصة واسبالخام 
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فرص قمة لتحول الييكمي االجتماعي واالقتصادي لالقتصادات األفريقية و أمام ا
 لناس.اةمعيشالعمل وتحسين مستوى 

دعا معالي السيد تشيكاندوا البمدان األفريقية إلى تعزيز التعاون والتكامل اإلقميمي  -6
 يةاألقاليم ل المواءمةمن أجل تحسين القدرة التنافسية لمقارة من خال أوجو التآزرو 

لمقوانين واألنظمة المالية وكذلك اإلطار المؤسسي القوي من بين جممة أمور أخرى. 
وذّكر االجتماع بالدور التنسيقي الرئيسي الذي ينبغي أن يضطمع بو المركز األفريقي 

أثر ي إلبراز الدليل عمى المعادن. وأّكد عمى الحاجة إلى تحقيق تغيير نموذجنمية لت
 وارد أفريقيا.م
 

 :كممة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 زامبيا-المتحدة اإلنمائي برنامج األممالقطرية ل مثمةالم، مورجان والفيالسيدة ذكرت  -7

دن معاالأن أفريقيا ىي منشأ عدد ضخم من الموارد التي تتراوح ما بين بفي كممتيا، 
مما يوفر ستويات عالمية م عمىكثير منيا بكميات  غاز، والتي يوجدالنفط و وال

يجاد فرص العمل وكذلك الفرص  لمنمو االقتصادي المشترك، والتنمية الصناعية، وا 
الفقر وعدم المساواة. وذّكرت االجتماع بأن أجندة التنمية المستدامة التي تخفيف حدة 

من أىداف التنمية المستدامة المقترحة يتعين تحقيقيا بحمول عام ىدفًا  17 منضتت
لمدعوة المنسقة والقائمة تيح الفرصة األىداف اإلنمائية لأللفية، تتحل محل و  2013

في تحويل االقتصادات من  ةالمستخرج المعادن عمى األدلة حول كيفية مساىمة
يجاد فرص العمل و شمل أجل النمو الشامل الذي ي التنمية دفع تمكين المرأة وا 

 الصناعية.
رنامج األمم المتحدة اإلنمائي يدعم بفعالية بأفادت السيدة مورجان االجتماع بأن   -8

قميمية حول  األفريقية لمتعدينتنفيذ الرؤية  من خالل برامج ومبادرات عالمية وا 
الصناعات االستخراجية التي تمكن الحكومات من وضع استراتيجيات وسياسات  

الييكمي. وأكدت  التحول قيقالصناعات االستخراجية من أجل تحفي إطار متماسكة 
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 لمعمل عمى المستوى القطري ومن ثم مناسبعمى أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
دماج الرؤية األفريقية لمتعدين في القوانين المحمية من خالل تنفيذ  مييأ لدعم إ فيو

مع الرؤية األفريقية لمتعدين وخطة متفقة القطري مستوى مشاريع وبرامج عمى ال
 عمميا. 

 
 :حدة االقتصادية ألفريقياكممة لجنة األمم المت

أعربت الدكتورة فاطمة دينتون، مديرة قسم المبادرات الخاصة لمجنة األمم المتحدة  -9
األمين العام لألمم مساعد نيابة عن الدكتور كارلوس لوبيز، االقتصادية ألفريقيا، 

وشعب ة عن شكرىا لحكوماألمين التنفيذي لمجنة االقتصادية ألفريقيا، و المتحدة 
المؤتمر  اليام.  ذل قصارى جيودىما في استضافة ىذالب ية زيمبابوي وزامبياجميور 

وضوح ب أبرزتوسمطت الضوء عمى العناصر الرئيسية لمرؤية األفريقية لمتعدين و 
يا األىداف الطموحة لمرؤية األفريقية من خاللأن تؤدي الطرق المختمفة التي يمكن 
ة األفريقية لمتعدين تضع األساس لمبمدان الرؤي قالت إنلمتعدين إلى ازدىار الشعب. 

مواردىا المعدنية وأن الزيادة في أسعار السمع  العائد من األفريقية لطمب المزيد من
توفر آمااًل جديدة لمقادة األفريقيين والشعب األفريقي إلبرام مجموعة جديدة من 

 عودةنية و قدية مع قيمة الثروة المعداعتلضمان تناسب المفاوضات التفاقيات اال
 التنمية. سياقإلى المجتمعات المحمية في عمى نحو فعال المنافع 

اختتمت الدكتورة دينتون بالتأكيد مجددًا عمى عزم لجنة األمم المتحدة االقتصادية  -10
عمى مصاحبة أفريقيا في رحمتيا إلى االزدىار المشترك والتحول تصميميا ألفريقيا و 

الدعم الفني القوي لمجنة األمم المتحدة الييكمي. وأكدت أيضًا عمى استمرار 
المعادن ليصبح مركز  نميةاالقتصادية ألفريقيا الذي سوف يرتقي بالمركز األفريقي لت

 عالمي.المستوى ال عمىتفوق 
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 :كممة مفوضة التجارة والصناعة لمفوضية االتحاد األفريقي
كتورة انكوسازانا يل، نيابة عن الدصفاطمة ىارام أسعادة السيدة المفوضة، أعربت  -11

دالميني زوما، رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي، عن امتنانيا لحكومتي زامبيا 
وزيمبابوي الشتراكيما في استضافة ىذا المؤتمر بنجاح. كما أعربت عن شكرىا 
لمدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والشركاء لجيودىم التعاونية 

 وتفانييم.
 2063 وفقًا ألجندة ينموذج حولاطمة أن أفريقيا بحاجة إلى تأكّدت السيدة ف -12
من أجل االستفادة من  2015التحاد األفريقي وأىداف التنمية المستدامة ما بعد ل

االستفادة من خالل  ةالمحمي اتزة. وأّكدت أن تمكين المجتمعوفيمواردىا الطبيعية ال
جتماع بأن اعتماد الرؤية المحتوى المحمي يعتبر أمرا  ضروريًا. وذّكرت االمن 

 مستوييناألفريقية لمتعدين يعتبر خطوة رئيسية نحو األمام غير أن تنفيذىا عمى ال
األولوية القصوى. وأكدت أيضًا عمى أن اإلدارة  منحوالوطني واإلقميمي ينبغي 

األفضل لمموارد المعدنية سوف تمعب دورًا رئيسيًا في دعم التزام مفوضية االتحاد 
 .2020األسمحة بحمول عام  ويبإسكات دي األفريق

النظام األساسي لممركز فيما يتعمق بأعادت المفوضة إلى األذىان التقدم المحرز  -13
ميز األفريقي لتنمية المعادن واعترفت بالحاجة إلى المزيد من العمل حول مراكز الت

 األفريقية وآليات تمويل المركز.
 

زراء المسؤولين عن تنمية الموارد كممة رئيس مؤتمر االتحاد األفريقي لمو 
 :المعدنية

 
شكر معالي السيد فيكتور بورجيس، وزير المصائد لجميورية موزمبيق، في كممتو  -14

االفتتاحية حكومتي زامبيا وزيمبابوي الشتراكيما في استضافة الدورة االستثنائية 
لموارد المعدنية األولى لمؤتمر االتحاد األفريقي الثالث لموزراء المسؤولين عن تنمية ا
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من أجل ضمان ممكية المركز األفريقي ذكر بأنو الممتازة المقدمة. و وعمى التسييالت 
لتنمية المعادن، طمبت الدورة الثالثة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء المسؤولين عن 

مفوضية االتحاد األفريقي وضع إطار  منتنمية الموارد المعدنية المنعقدة في مابوتو 
المركز األفريقي لتنمية المعادن. وذّكر االجتماع بأن االجتماع األول لدعم ي مؤسس

أوصى بإنشاء المركز األفريقي لتنمية  ،لييئة المكتب المنعقد في لواندا، أنجوال
جة من المرونة واالستقاللية المعادن كوكالة متخصصة لالتحاد األفريقي مع در 

 ليذا الخيار. إعداد مشروع النظام األساسي وفقاً  وطمب
يجاد في تنجح أفريقيا  إنو لكىمعالي السيد بورجيس  قال -15 تعزيز االستثمار وا 

 وتطوير اإليرادات الحكومية، وتعزيز التكنولوجيا، في زيادةتحقيق فرص العمل، و 
الحكم الرشيد واستقرار االقتصاد يعتبر ، بنائياتحقيق االستفادة من و  البنية التحتية

ية. وأكد عمى الحاجة إلى مواصمة حماية حقوق المجتمعات الكمي متطمبات رئيس
المحمية. وأفاد االجتماع بأن حكومة موزمبيق ممتزمة، وفقًا لمرؤية األفريقية لمتعدين، 

بإصالح القوانين الضريبية من بين تتسم بالشفافية بإدارة مواردىا الطبيعية بطريقة 
ية في مجال الصناعات مبادرة الشفاف جممة أمور أخرى وأنيا انضمت إلى

 .2012منذ عام االستخراجية 
نتائج جيدة ؤدي إلى في الختام، أعرب عن ثقتو من أن المناقشات سوف ت -16

 . ثم أعمن رسميًا افتتاح االجتماع.التطمعاتحقق وت
 

 :العملبرنامج اعتماد جدول األعمال و 
 .عديلت دون برنامج العملو جدول األعمال تم اعتماد  -17

 
 :بحث تقرير كبار المسؤولين

 كبار المسؤولين. تقرير   قدم المقرر   -18
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ىذا البند، حول المبادرة األفريقية لمعموم تحت ، موجز تم تقديم عرض  -19
خارطة المميار  -)المبادرة األفريقية لمعموم الجيولوجية المعدنية الجيولوجية المعدنية

معمومات األساسية الوفر الذي من قبل ممثل مفوضية االتحاد األفريقي دوالر( 
ثم قدم توصيات االجتماع االستشاري لممبادرة األفريقية لمعموم  والسياق حول المبادرة.
 . الجيولوجية المعدنية

المقدمة إلى االجتماع األول الخيارات الثالثة المقترحة بأيضًا  المفوضية ذكرت -20
 ي لتنمية المعادنإضفاء الصبغة المؤسسية عمى المركز األفريق في مكتبالييئة ل

باعتباره ىيكاًل دائمًا لمدول األعضاء في االتحاد األفريقي. كما تم تقاسم مفيوم 
ر السيناريوىات الثالثة المختمفة ظيالتحاد األفريقي ومصفوفة تل التابعة مؤسساتال

 مع االجتماع. وفيما يمي الخيارات الثالثة المقدمة: 
 

 :االتحاد األفريقي : المؤسسة المتخصصة لمفوضية0الخيار 
 أحيط االجتماع عممًا بأن ىذه المؤسسة ىي مؤسسة أو برنامج يتم إنشاؤه تحت -21

بصالحيات مسؤوليات محددة متصمة  لتحملإدارة في مفوضية االتحاد األفريقي  أى
وفقًا لنظم ولوائج مفوضية االتحاد األفريقي. وفيما يمي أمثمة المؤسسات اإلدارة 

 تحاد األفريقي:لال التابعة المتخصصة
 المكتب األفريقي لمثروة الحيوانية (1
 المركز األفريقي لمقاحات البيطرية (2
  فجراد(امشروع بحث وتطوير الحبوب الغذائية في المناطق شبو القاحمة )س (3
في  دلمرصإلى وكالة  ا)تم تحويميالمؤسسة األفريقية لمتعميم من أجل التنمية  (4

 أفريقيا(
 تكاملمشروع فوتا جالون الم (5
 المعيد األفريقي إلعادة التأىيل (6
 الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا )النيباد( (7
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 المجمس األفريقي لمصحة النباتية (8
 الحممة األفريقية لمقضاء عمى ذبابة تسي تسي وداء المثقبيات (9

 في أفريقيانساء المركز الدولي لتعميم الفتيات وال (10
 

 :: الوكالة المتخصصة لالتحاد األفريقي2الخيار 
تعتبر جيازًا مستقاًل تقوم بإنشائو الدول األعضاء  الوكالة االجتماع بأن ىذه مغأب -22

في االتحاد خارج النظم والموائح اإلدارية والميزانية وكذلك خارج رقابة االتحاد 
األفريقي أو المفوضية لالضطالع بميام محددة أو متخصصة ولكن متصمة 

إنشاء الوكالة المتخصصة ضرورة بالاالتحاد األفريقي. وقد ال يتم حيات الصب
منظومة االتحاد في  دمجيامن قبل االتحاد األفريقي ولكن ينبغي لالتحاد األفريقي 

رة في المفوضية . وترتبط بإداأو انتسابيا إليو أو ارتباطيا بقرار من المؤتمر األفريقي
 محدد. وفيما يمي أمثمة الوكاالت المتخصصة الحاليةتفويض أو جياز لمقيام ب
 لالتحاد األفريقي

 االتحاد األفريقي لالتصاالت السمكية والالسمكية (1
 االتحاد البريدي األفريقي  (2
 اتحاد السكك الحديدية األفريقية (3
 المجنة األفريقية لمطيران المدني (4
 المجمس األعمى لمرياضة في أفريقيا (5
 لمواجية المخاطر عمى القدرات األفريقية (6
 المجمس األفريقي لممحاسبة (7

 :التحاد األفريقيل: جهاز 3الخيار 
مر االتحاد األفريقي تيعتبر ىذا جيازًا مستقاًل يتم إنشاؤه بصفة خاصة من قبل مؤ  -23

ما كواألمثمة ىي . تفويض محدد( من القانون التأسيسي لالضطالع ب2)5وفقًا لممادة 
 يمي:
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 مفوضية االتحاد األفريقي، (1
 البرلمان األفريقي؛ (2
 ،ان والشعوبالمحكمة األفريقية لحقوق اإلنس (3
 ،المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (4
 لجنة االتحاد األفريقي لمقانون الدولي، (5
 ،مجمس مكافحة الفساد (6

 
بحث تقرير كبار المسؤولين، قدم الوزراء  عندو  ذلك خالل المناقشات التي أعقبت -24

 :ةالمالحظات التالي
 

 :بخصوص المبادرة األفريقية لمعموم الجيولوجية المعدنية
 تنوع مبمدان الرائدة مع مبدأ التمثيل اإلقميمي و ماشى اختيار البنك الدولي لتال ي

 لالتحاد األفريقي؛ المغات
 انشغاالت حول ممكية البيانات وسيولة الوصول إلييا من قبل الدول  تر يثأ

 األعضاء؛
 

 تميز:بخصوص مراكز ال
 

  ة المعادن ومركز بين المركز األفريقي لتنمي اإلزدواجيةثمة حاجة إلى تفادي
 غير المتجددة؛الموارد عية لمبنك األفريقي لمتنمية فيما يتصل بالموارد الطبي

  يمكن الرجوع إلى الدراسات ميزاختيار مراكز الت معاييرمن أجل تحديد ،
 ؛قائمةال

  والتكنولوجيا كمركز اختيار جامعة المعادن األفريقية لمعموم  عممية زالتال
 .جارية ميزلمت



10 
 

 لمركز األفريقي لتنمية المعادن:بخصوص ا
 لممركز األفريقي لتنمية المعادن بصفة رئيسية من  عاديةيتم تمويل الميزانية ال

 مساىمات الشركاء؛التي تكمميا مساىمات الدول األعضاء 
 مشروع المركز األفريقي لتنمية المعادن عمى المستوى كاف ب ال يوجد وعي

 المجتمع المدني؛الوطني، والسيما وسط القطاع الخاص و 
  بتحديد معاييرىا الخاصة الدول األفريقية ضرورة قيام  االجتماع إلىأشار

ع لممبادرات و خضالفي القطاع االستخراجي بداًل من لنماذج الحوكمة 
  بالشفافية والمتسمة بالتالعب؛الخاصة ة خارجيال

  د عوائبالتعدين ومواءمة  خاصةعدم االتساق في القوانين المسألة أثيرت
 ،البمدان األفريقية تنافس ضد بعضيامما يجعل واإليرادات األخرى الممكية 

 ؛بالغة األىميةمسألة باعتبارىا 
  المعادن  نشاء المركز األفريقي لتنميةالضرورة الممحة إلأعرب االجتماع عن

 منالتأخير وطمب  منتحقيق الرؤية األفريقية لمتعدين محذرًا من أجل 
 لممركز األفريقي يل باعتماد النظام األساسيعجسبل التبحث المفوضية 

 ذات الصمة؛ اتالسياس صنع المعادن من قبل أجيزة لتنمية
  إنشاء المركز األفريقي لتنمية المعادن  نحوانشغاالت بشأن بطء التقدم أثيرت

 في سياق الظروف الصعبة لقطاع تنمية المعادن؛
  ين البمدان األفريقية دون تبني ب تعدينالالقوانين المتعمقة بيحول االختالف في

 بتنمية قطاع المعادن؛ فيما يتصلالدول األعضاء استراتيجيات مشتركة 
وكالة لممركز األفريقي لتنمية المعادن باعتباره  النظام األساسي بحث مشروع

 لالتحاد األفريقي تابعة متخصصة
معادن كوكالة بعد بحث مشروع النظام األساسي المنشئ لممركز األفريقي لتنمية ال -25

 لالتحاد األفريقي، قدم الوزراء التعميقات التالية:تابعة متخصصة 
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  إدراج الوصول إلى األسواق ومراقبة احتياجات األسواق في النظامينبغي 
 األساسي،

  ثمة حاجة إلى وضع نظم وطنية إلدارة المعادن إذ أن النظم الحالية تعمل
 ضد الحكومات األفريقية

 طرفينال بين المتبادلة تبر الشفافية والمساءلةوفي ىذا الصدد، تع، 
 .أمرًا ضرورياً المستثمرين والحكومات، و 
 :التوصيات

 قدم الوزراء التوصيات التالية: -26
 

 :بخصوص المبادرة األفريقية لمعموم الجيولوجية المعدنية
يجب أن تمتزم المبادرة األفريقية لمعموم الجيولوجية المعدنية بمبدأ التمثيل  (1

دان التي لم يقع عمييا افي لالتحاد األفريقي وتكفل بناء القدرات في البمالجغر 
 حتى اآلن؛ االختيار

ينبغي أن تواصل مفوضية االتحاد األفريقي تنسيق الجيود لمتفاوض حول برنامج  (2
ممبادرة األفريقية لمعموم الجيولوجية المعدنية يمكن تنفيذه من قبل الدول األعضاء ل

توجييات ي بدعم من البنك الدولي والمؤسسات األخرى وفقًا لمفي االتحاد األفريق
وثيقة توصيات االجتماع االستشاري لممبادرة  في متضمنةفي التوصيات الالواردة 

 األفريقية لمعموم الجيولوجية المعدنية؛
 

 :بخصوص إضفاء الصبغة المؤسسية عمى المركز األفريقي لتنمية المعادن
 ألساسي مع التعديل؛تمت إجازة مشروع النظام ا (1
المعادن عمى جناح  نميةمشروع النظام األساسي لممركز األفريقي لت ينبغي تقديم (2

 السرعة إلى عممية صنع القرار لالتحاد األفريقي العتماده؛
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لالتحاد  تابعة صةالمعادن كوكالة متخص نميةينبغي إنشاء المركز األفريقي لت (3
إيرادات  عمى صول الدول األعضاءالرئيسي في ضمان ح األفريقي ويتمثل دوره

متبادل من عمى نحو مساءلة الشفافية و المثمى من الموارد المعدنية وكذلك وجود 
 حكومات؛الو  التعدين قبل كل من شركات

 عمىرة ر ينبغي إجراء دراسة حول آليات التمويل من أجل تحديد المساىمات المق (4
خذ في األ مع األطرافالدول األعضاء والتي يتعين تحديدىا من قبل مؤتمر 

قطاع التعدين مقابل الناتج  ةصحجميع الخيارات بما في ذلك حجم أو لالحسبان 
 المحمي اإلجمالي؛

، من خالل آلية تنسيقية ينبغي أن تعمل الدول األطراف والتكتالت اإلقميمية (5
مواءمة أنظمة إيراداتيا وضرائبيا من أجل  لممركز األفريقي لتنمية المعادن،

 حياةلتحويل الموارد المعدنية  كفالةموقف التفاوض الجماعي و ضمان ا لوحوافزى
 المجتمعات األفريقية؛

 نماذجالوطنية الخاصة بيا ل معاييرىاالدول األفريقية  حددثمة حاجة إلى أن ت (6
الخارجية الخاصة ممبادرات ل عو خضالفي القطاع االستخراجي بداًل من  الحوكمة

 ؛متسمة بالتالعبالو الشفافية ب
ينبغي أن تقوم مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقممية والدول  (7

ممثمي صناعة التعدين وكذلك المجتمع المدني مع األعضاء بمشاورات التوعية 
 عمى المركز األفريقي لتنمية المعادن؛ ةالمؤسسي صبغة والنقابات حول إضفاء ال

 لمتعدين والمركز األفريقي لتنمية المعادن؛الرؤية األفريقية بالوعي زيادة ينبغي  (8
مفوضية االتحاد األفريقي عمى تحديد خارطة طريق لإلنشاء السريع لممركز   متي (9

 األفريقي لتنمية المعادن؛
نظرًا ألن التعدين يعتبر أساسيًا بالنسبة لمتنمية، ينبغي أن ال تقيد مفوضية  (10

فيما يتعمق ن تعمل أيضًا التنسيق فحسب بل يجب أبنفسيا االتحاد األفريقي 
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المسائل الفنية. وفي ىذا الصدد، ينبغي إنشاء قسم لمموارد المعدنية في مفوضية ب
 االتحاد األفريقي تحت إدارة التجارة والصناعة.

 
 :مالحظات ختامية

لجميورية زيمبابوي، في كممتو الختامية، جميع المشاركين  مشكر وزير المناج -27
مع إلى المشاركة الجادة من أجل تنفيذ القرارات التي تم ورحب بنتائج االجتماع. وتط

 التوصل إلييا.
 

عمى وأعرب وزير المناجم لزامبيا، في كممتو الختامية، عن شكره لموفود  -28
بالنسبة لمداوالت المثمرة والتوصيات التي تم التوصل إلييا والتي تعتبر ىامة جدًا ا

قتصادي. وشكر أيضًا المنظمين لتنمية أفريقيا وتحقيق التحول االجتماعي واال
جتماع مثمر. وأخيرًا أعرب عن شكره لرئيس الدورة التحضير والتنسيق إلقياميما بل

الثالثة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء المسؤولين عن تنمية الموارد المعدنية لقيادتو 
 الجتماع.ا اسةرئتوليو الجيدة و 

 
شكرىا لجميع المشاركين لمتفاني  أعربت سعادة مفوضة التجارة والصناعة عنو  -29

 اإدارة الموارد المعدنية ألفريقيمن أجل الجيود القارية دون كمل دفع الذي أبدوه في 
بالتقدم المحرز، اعترفت بأنو ال يزال بطريقة أكثر استدامة وشمولية. ومع إقرارىا 

 بخصوص التنفيذ.متبقي ىناك عمل كبير 
 

كره لموزراء لمشرف الذي أناطوه بو لرئاسة أعرب وزير المصائد لموزمبيق عن شو  -30
المؤتمر  ختتامنجاح طريق المضي قدمًا. ثم أعمن إ في االجتماع وأعرب عن ثقتو

 رسميًا.
- 
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