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 اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة حولإعالن 

 والمعادن لوزراء التجارة والصناعة
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ة للجنة العادية الثالث دورتنا، المجتمعين في التحاد األفريقيلوزراء التجارة والصناعة والمعادن  نحن
من  : "تعميق التكامل االقتصاديموضوعتحت  والمعادن،الفنية المتخصصة لوزراء التجارة والصناعة 

 المحلية".األساسية خالل سالسل قيمة المنتجات المترابطة والتنافسية القائمة على السلع 

 

تجارة الحرة القارية لمنطقة ا إنشاء قيةاتفا تنفيذتحاد األفريقي في تنسيق بدء دور مفوضية االب إذ نشيد
في إطار  جارةوبدء الت غانا، أكرا،، واستضافة أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في األفريقية

 ؛2021يناير  1في  هذه االتفاقية

 

ذ ندرك  سالسل ع ووض التصنيع   أن أوجه التآزر بين القطاعات االقتصادية في أفريقيا من خاللوا 
يمكن أن تسهم في تحقيق التحول الهيكلي والنمو االقتصادي القوي والمستدام والتنمية   القيمة القارية

 ؛التحاد األفريقيل 2003السريعة نحو تحقيق رؤية وتطلعات أجندة 

 

ذ نستحضرو   اعتمادها خاللتم  التي التنمية الصناعية ألفريقياالتعجيل باستراتيجية تنفيذ خطة عمل  ا 
 ،2002، في أكتوبر ربان، جنوب أفريقياو في دالدورة العادية الثامنة عشرة لمؤتمر وزراء الصناعة 

 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقيلدورة العاشرة ا المعتمدة خالل ةألفريقيارؤية التعدين و 
مدة المعت البينيةخطة عمل تعزيز التجارة األفريقية و  ،2002، إثيوبيا في فبراير في أديس أبابا ةالمنعقد
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ابا، في أديس أب ةالمنعقدرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي  ة لمؤتمرعشر  ةالثامن الدورة  خالل
 ؛2013 ي أغسطسجودة فللبنية التحتية للاألفريقي منتدى ال، وكذلك تشكيل 2012إثيوبيا، في يناير 

 

ذ و  التقدم البطيء المحرز حتى اآلن في تنفيذ هذه االستراتيجيات القارية في ضوء  إزاء القلق يساورناا 
  ؛تحاد األفريقيالل 2003األهداف النهائية ألجندة 

 

ذ نقرو  فرص  وفيرتلدور المهم للقطاع الخاص في تحقيق نمو شامل ومستدام في أفريقيا من خالل با ا 
ضمان و الفقر تخفيف حدة في المجدية لنساء والشباب والمساهمة دخل لللولدة المنشطة األالعمل و 

 ؛ ةاالجتماعي هيةالرفا

 

دراًكا قيق في تح تكتسي أهميةأن المواد الخام من قطاعات الزراعة والطاقة والتعدين بأيًضا  منا وا 
السالسل العالمية وتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية  وضع بما في ذلكالتنمية الشاملة للقارة 

 األفريقية؛

 

ذ  زالتها غير المبررة أمام التجارة  الفنيةالحواجز التقليل من  ضرورة ندركوا  ول إلى سلع وتسهيل الوصوا 
جراءات تقييم مواءمة وخدمات عالية الجودة في إفريقيا من خالل   لمطابقة؛االمعايير واللوائح الفنية وا 

 

ذ نعي  واألداء ية األفريق على القدرات اإلنتاجيةلجائحة فيروس كورونا المستجد لتأثير السلبي اوا 
  فضال عن الفرص المتاحة إلعادة بناء االقتصادات األفريقية وتعزيز سالسل القيمة القارية ؛االقتصادي

 ؛     في حقبة ما بعد الجائحة ةشاملالخضراء و الو  ةمستدامالو  ةقويال
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ذ نقرو  ، بما علسلل وأسرع ةحر ضمان حركة الحاجة إلى إنشاء وتنفيذ ممرات تجارية فعالة من أجل ب ا 
جائحة م ضخفي ضرورية النية واألجهزة الطبية األخرى المنتجات الصيدالو  األدوية األساسية هافي

 ؛فيروس كورونا المستجد

 

ذ  الدورة العادية الثالثة والثالثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد إلى  المقرر الصادر عن  نشيروا 
عمل أن تمفوضية االتحاد األفريقي  إلىفي إثيوبيا، والذي يطلب  2020األفريقي، المنعقد في فبراير 

ا ريقيولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"بالتعاون مع 
قمة حول التصنيع والتنويع االقتصادي في أفريقيا خالل أسبوع  عقد المناصرين األفريقيين  ومنظمة

 التصنيع في أفريقيا؛

 

 :أننانعلن بموجب ذلك 

سالسل  ووضعمن خالل التصنيع  2003عزمنا على تحقيق رؤية وتطلعات أجندة  نكرر -1
القيمة القارية والتحول الهيكلي المدفوع باالبتكار والرقمنة واالستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، 

يا من التجارة حصة أفريق بما في ذلك. البينية وتعبئة الموارد المحلية، وزيادة التجارة األفريقية
 ؛العالمية بهدف الحد من تعرض أفريقيا للصدمات المحلية والخارجية

 لعمن خالل زيادة القيمة المضافة وتحويل الس اقتصاداتناوتنويع بتحسين التزامنا  نؤكد مجددا -2
فادة من من أجل االست ات اإلنتاجيةقطاعالقدرة التنافسية في جميع ال تطوير ، وكذلكاألساسية

  ؛لعالمياأفريقيا في االقتصاد مكانة سوق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وتعزيز 
 

 جاالتواالستراتيجيات القارية في م برامجالتحقيق األهداف المحددة في مختلف ب نجدد التزامنا -3
  والمعادن؛ التجارة والصناعة

 

  للسلع؛االتحاد األفريقي عمل وخطة استراتيجية  نعتمد -4
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 لجودة؛ل ةيقيفر األسياسة ال نعتمد -5
 

 ؛المركز األفريقي لتنمية المعادن خطة عمل نجيز -0
 

 ؛قي لإلبالغاألفري والقانون النظام األفريقي إلدارة وتصنيف الموارد المعدنية والطاقةإطار  نعتمد -7
 

 ألفريقية،امن مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية  المتبقية المسائلجميع  إكمالدعم ب تعهدن -2
لقارية الحرة االتجارة إنشاء منطقة ق بعد على اتفاقية تصدالدول األعضاء التي لم ناشد ون

 ؛التصديق عمليةبالتعجيل ، إلى األفريقية
 

 إنشاء المركز األفريقيحول ق بعد على النظام األساسي تصدالدول األعضاء التي لم  ندعو -2
 ؛التصديق التعجيل بعمليةإلى ، الحًقا فعيلهوت لتطوير التعدين

 

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء إلى  ندعو -10
في  2021االلتزام بدعم قمة أفريقيا للتصنيع والتنويع االقتصادي المقرر عقدها في نوفمبر 

 نيامي، النيجر.
باعتباره قي، تفعيل مرصد التجارة األفريل اإلنمائيين والشركاءمفوضية االتحاد األفريقي ب شيدن -11

حصاءات التجارة األفريقية التي ستساعد ص امستودع في  ألفريقييناالسياسات  عانلبيانات وا 
 اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التجارة والمسائل األخرى ذات الصلة؛ 

 

 اتخاذ قيام مفوضية االتحاد األفريقي بدعم جهود الدول األعضاء نحو ضرورة نؤكد -12
تسهيل  حولذات الصلة الواردة في المبادئ التوجيهية القارية لالتحاد األفريقي  اإلجراءات

جائحة  لخالالسلع والخدمات عبر أفريقيا و  األشخاصو  األعمال صالح تنقلالتجارة والنقل ل
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المستجد  لجائحة فيروس كورونا للتقليل من اآلثار السلبية كوسيلةفيروس كورونا المستجد 
 ؛وشعوبها على االقتصادات األفريقية

 

مفوضية االتحاد األفريقي، بالتعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية، والبنك  إلى  نطلب -13
قتصادية مم المتحدة اال، ولجنة األوالبنك األفريقي للتنمية، للتصدير واالستيراداألفريقي 
لحة من أصحاب المص ها، وغير اليونيدو"ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية" ، ألفريقيا

دراسة جراء إالمعنيين إجراء مسح شامل لسالسل القيمة اإلقليمية القائمة في أفريقيا من خالل 
ليمية سالسل القيمة اإلق وتعززه دعمه تمستدام و تحقيق نمو أخضر وموحد قوي  بغيةشاملة 

 القائمة في أفريقيا؛
 

األفريقي للتنمية  البنكبنك األفريقي للتصدير واالستيراد و والمفوضية االتحاد األفريقي  ندعو -14
الرابطة و ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا

لبناء اصياغة استراتيجية قارية للسيارات تهدف إلى ب لإلسراعاألفريقية لمصنعي السيارات 
 ؛قيةلتجارة الحرة القارية األفريودعم التنقل في إطار منطقة اعلى القدرات الصناعية القائمة 

  

مواصلة دعم الدول األعضاء في تصميم وتنفيذ سياسات على مفوضية االتحاد األفريقي  حثن -15
ات الناشئة الشركو المتوسطة الصغرى والصغيرة إلى  تالشركابدًءا بتهدف إلى دعم االبتكار 

 ريادة األعمالالقائمة على التكنولوجيا من خالل التمويل وخدمات األعمال وتعلم مهارات 
 بهدف تعزيز إنتاجية أفريقيا وقدرتها التنافسية؛

 

 شركاءالدعم من ب ،مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليميةمن  طلبن -10
 تنفيذ المشاريع والبرامج المذكورة أعاله؛ب للتعجيلتعبئة الموارد المطلوبة ، اإلنمائيين

 



ETIM/STC-TIM/Decl. (III) 
Page 6 

 

 

تكملة جهود الدول األعضاء في تعزيز تعبئة مفوضية االتحاد األفريقي  من مجدداطلب ن  -17
  ؛لدعم التصنيع الموارد المحلية

 

على دعم نمو ي فاالقتصادات األفريقية  نحو المالية بالتزاماتهالوفاء ب المجتمع الدولي ناشدن -12
  ؛بعيدالمدى ال

 

قانون أغوا وتمديده وتحسينه، وتوجيه مفوضية االتحاد األفريقي اإلذن بإلى إعادة  ندعو -12
لتأثير  ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا إلجراء تقييم لتنميةل بنك األفريقيالبالتعاون مع 

المؤهلة، وحشد الدعم الفني للدول األعضاء المؤهلة لقانون أغوا في قانون أغوا على البلدان 
 استخدام تفضيالت قانون أغوا؛

 

على التزامنا الكامل بالتوصل إلى نتائج متوازنة تأخذ في االعتبار االحتياجات اإلنمائية  نشدد -20
لدان النامية خالل بللبلدان األفريقية وتوفر المرونة المناسبة التي تستحقها أقل البلدان نموًا وال

 العالمية؛المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة 
 

 ؛على الحاجة إلى التمويل المستدام للتصنيع في أفريقيا نؤكد -21
 

بالتعاون مع الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية  األفريقي،مفوضية االتحاد من  طلبن -22
 تنفيذ هذا اإلعالن وتقديم تقرير عن التقدم المحرز ،اإلقليمية وأصحاب المصلحة اآلخرين

 إلى اللجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن. في هذا الشأن 
 

 إثيوبيا أبابا،في أديس ، 0202سبتمبر  3 ،في هذا اليوم مداعت  
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