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 أوال.  مقدمة 

النقدية والمالية للشؤون االستثنائية الثانية الفنية المتخصصة  التحاد األفريقياانعقد اجتماع لجنة  .1

وزير معالي السيد أوفوي آتا . وترأس االجتماع 2021ديسمبر  17والتكامل في  االقتصاديالتخطيط و

النقدية والتخطيط للشؤون المالية والرابعة المالية بجمهورية غانا، ورئيس اللجنة الفنية المتخصصة 

 .االقتصادي والتكامل

 الحضورلف.  أ

وال، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جحضر االجتماع ممثلو الدول األعضاء التالية: الجزائر، أن .2

األخضر، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرأس 

غانا، غينيا، كينيا،  ن، جامبيا،ابوجكوت ديفوار، مصر، غينيا االستوائية، إرتريا، إيسواتيني، إثيوبيا، ال

ناميبيا، النيجر،  ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، مالوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق،

نيجيريا، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي ، السنغال، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، 

 .و، تونس، أوغندا، زامبيا، وزيمبابويجسيشل، سيراليون، جنوب إفريقيا، السودان، تنزانيا، تو

 األفريقي جنوب الشرق ولركة لوكانت المجموعات االقتصادية اإلقليمية التالية ممثلة: السوق المشت .3

 .)سادك( ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي )الكوميسا( 

والمؤسسة األفريقية لبناء  ،األقران للمراجعة المتبادلة بينحضر أيضا ممثلون عن اآللية األفريقية  .4

ولجنة ، فريقيةحاد المصارف المركزية األاتدارة الضرائب، وأمانة إل األفريقي منتدىالالقدرات، و

 .واإلدارات الفنية بمفوضية االتحاد األفريقي ، األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا

 افتتاح االجتماع .  باء

 ، وقدمبغانوا، نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي مونيك نسانسا ةسعادة الدكتور يةالترحيب قدم الكلمة .5

اللجنة الفنية لسيد. كين أوفوري عطا، وزير المالية في جمهورية غانا، ورئيس االبيان االفتتاحي 

ألمم المتحدة االقتصادية ا . كما تحدث معالي الدكتور فيرا سونجوي، األمين التنفيذي للجنةالمتخصصة

 .ألفريقيا، أمام اللجنة الفنية المتخصصة
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ذات الصلة  المسائلالترحيبية، الضوء على  كلمتهابغانوا، في  طت سعادة الدكتورة مونيك نسانساسل   .6

التي تتطلب توجيهات الوزراء والتي من شأنها تعزيز االزدهار والتكامل األعمق عبر أفريقيا بروح 

على إنشاء زخم جديد من شأنه أن يمك ن من تنفيذ مهمة  اللجنة الفنية المتخصصةمن الشمولية. وشجعت 

ريقيا التي نريدها بما يتماشى مع رؤية إفريقيا لـ `` إفريقيا متكاملة ومزدهرة إفريقيا المتمثلة في إنشاء إف

وسلمية ، يقودها مواطنوها، وتمثل ديناميكية القوة في الساحة الدولية. ودعت الوزراء والمحافظين إلى 

لية إنشاء أدو في تحقيق رؤيته المتمثلة في تحفيز عم -، سعادة نانا أكوفو مناصرتقديم الدعم الكامل لل

بإبالغ الوزراء بالدراسة التي ستصدر بتكليف  كلمتها المؤسسات المالية لالتحاد األفريقي. واختتمت

لوضع  ،لتنميةلبنك األفريقي الوالنيباد  –للتنمية   التحاد األفريقيامن المفوضية ، بالتعاون مع وكالة 

 أفريقيا على مسار التنمية المستدامة.

إلى أن ارتفاع سعر الفائدة العالمي من شأنه أن يضغط  كلمتهافيرا سونجوي في  أشارت سعادة الدكتورة .7

. وأشارت إلى أن هناك  يالمالاألفريقية لالستقرار لية اآلعلى زيادة الديون األفريقية، مما يستلزم إنشاء 

من  زيادة في إعادة إقراض حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي والحاجة إلى مواصلة الضغط

فريقيا. ودعت البلدان األفريقية إلى مواصلة جهودها لزيادة تعبئة أل بالنسبةأجل زيادة هذه الحقوق 

الموارد المحلية، مشيرة إلى أن اللجنة االقتصادية ألفريقيا تعمل مع العديد من البلدان لتحسين قوانينها 

ليس  لقدرة على تحمل الديونمجموعة العشرين لالخاصة بالضرائب غير المباشرة. وذكرت أن إطار 

جيدًا للبلدان األفريقية ، ودعت إلى إشراك البلدان األفريقية في إعادة هيكلته. واختتمت باإلشادة بالبنك 

مليار دوالر  93بما يصل إلى  شرين لموارد المؤسسة الدولية للتنميةالدولي لموافقته على التجديد الع

 .المبلغ للبلدان األفريقيةأمريكي ، ودعت إلى تعبئة ثلثي هذا 

كين أوفوري عطا بالوزراء والمحافظين في الدورة االستثنائية الثانية السيد رحب ، في كلمته االفتتاحية .8

 النقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل.و للشؤون الماليةالتحاد األفريقي الفنية المتخصصة لجنة ال

.  19-وجائحة فيروس كورونامواجهة آثار تغير المناخ وذكر أن االقتصاد العالمي وإفريقيا يواصالن 

٪ من إيراداتها لخدمة الديون، وهو أمر غير مستدام. 48.14وأشار إلى أن إفريقيا تستخدم حوالي 

وتحقيقا لهذه الغاية، دعا إلى تبني حملة عالمية لتعليق الديون وتخفيفها حتى تتمكن أفريقيا من توجيه 

حو التنمية. وفي مالحظة أكثر إيجابية، أشار إلى أن وضع االقتصاد الكلي العام تعبئة الموارد المحلية ن

للقارة آخذ في التحسن ، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في أفريقيا بنسبة 

 ، مدعوًما باستئناف السياحة وانتعاش أسعار السلع األساسية وتراجع 2021في المائة في عام  3.4

القيود التي يسببها الوباء. وسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ خطوات جريئة بشكل جماعي للنشر 

، القارية األفريقية التجارة الحرة اتفاق القارة ، ودعم تنفيذ في 19 -ضد فيروس كورونا الفعال للقاحات

 تقرير الي. ورحب بإطالق ودعم المؤسسات المالية لالتحاد األفريقي ومواصلة التقدم في التحول الهيكل

والتمويل الذكي والخدمات المصرفية الرقمية للمؤسسات  2021إحصاءات اإليرادات لعام عن 

الصغرى والصغيرة والمتوسطة كجزء من أجندة اللجنة الفنية المتخصصة، مشيًرا إلى أن المبادرتين 

ه بالتأكيد على أهمية االجتماع تتطلبان دعم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. واختتم حديث

 .لتحقيق الرؤية األفريقية بأن القارة تؤمن االستقالل المالي واالقتصادات القوية

 جدول األعمال وبرنامج العمل اعتماد -جيم 

 :االجتماع جدول األعمال على النحو التالي اعتمد .9

 افتتاح االجتماع. 1         
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 .مشروع جدول األعمال . اعتماد2          

 بحث واعتماد تقرير اجتماع الخبراء ومشروع اإلعالن الوزاري. 3          

 إحصاءات اإليرادات في أفريقيا عن 2021عام  إطالق تقرير. 4          

والصغيرة  ىالصغر للمؤسساتإطالق التمويل الذكي والخدمات المصرفية الرقمية . 5         

 .والمتوسطة

 .  ما يستجد من أعمال 6         

 اختتام االجتماع.  7         

 الوثائق الختامية لالجتماع بحثثانيًا. 

 تقرير وتوصيات اجتماع الخبراءبحث  –ألف 
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 واعتمدوه. اجتماع الخبراء بتقريرأحاط الوزراء علما  .10

 واعتماد اإلعالن الوزاري بحث اءب

استثمار  حولبشأن مشروع إرث االتحاد األفريقي بإسهاب الجتماع اإلعالن الوزاري وتداول ا بحث .11

لم للمؤسسة المالية األفريقية للمهجر  . أشارت بعض الدول األعضاء إلى أن سياسة االستثمار المهجر

دها تكن واضحة، وبالتالي يجب إجراء دراسة جدوى قبل أن توصي اللجنة الفنية المتخصصة باعتما

من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي. تم االتفاق على أن اللجنة الفنية المتخصصة 

 للمؤسسة المالية األفريقية للمهجر العتماده ستوصي بتقديم اإلطار االستراتيجي والتجاري والتشغيلي 

تحاد األفريقي المقرر عقدها من قبل الدورة العادية الخامسة والثالثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات اال

 .التحفظات من بعض الدول األعضاء تم تسجيل. ومع ذلك، 2022في فبراير 

 .بعد المناقشة، اعتمد االجتماع اإلعالن الوزاري مع بعض التعديالت .12

 إحصاءات اإليرادات في أفريقيا عن 2021عام  ثالثا. إطالق تقرير

باجانوا ،  إحصاءات اإليرادات في أفريقيا معالي الدكتورة مونيك نسانزا عن 2021عام  أطلق تقرير .13

رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، وسعادة السيد جيفري شالغنهاوف، نائب األمين العام لمنظمة  ةنائب

 .لمنتدى األفريقي إلدارة الضرائبلوالتنمية، والسيد لوجان وورت، األمين التنفيذي  التعاون االقتصادي

 والصغيرة والمتوسطةمؤسسات الصغرى رابعا. إطالق التمويل الذكي والخدمات المصرفية الرقمية لل

حظي إطالق التمويل الذكي والخدمات المصرفية الرقمية للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة  .14

مواللم  بتكريم سعادة الدكتور مونيك نسانزاباجانوا، نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، والسيد

، محافظ وسعادة ماجوزي سيتو، "أي تريد"سيوم ، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة

المجموعة  راعي  و ،هايلي ماريام ديسالينج  بوشى ، وسعادة السيدالموقر البنك المركزي إلسواتيني 

 .ورئيس وزراء إثيوبيا السابق األفريقية للتجارة اإللكترونية
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 اختتام االجتماع -خامسا 

الختامية، الوزراء والمحافظين على توجيهاتهم في المضي قدماً ببنود كلمتها شكرت نائبة الرئيس، في  .15

جدول األعمال، وأشارت إلى استعداد المفوضية لضمان تنفيذها. وعالوة على ذلك، أشارت إلى أهمية 

الرئيس  ةنائب تشكرأخيرا قيا. كمصدر بديل للتمويل لتنمية أفري المهجراالستفادة من إمكانات 

 .المترجمين الفوريين والفريق المنظم على جهودهم إلنجاح االجتماع

شكر الوزير الوزراء والمحافظين على المناقشات الشاملة والمثمرة والهادفة. وأشار إلى أن الخبراء  .16

الجتماع الوزاري والتوصيات الرئيسية التي أثيرت في ا المسائل ناقشوا وتداولوا على نطاق واسع 

. وذكر أنه سيتم تقديم 2021للجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي الرابعة التي عقدت في مايو 

. وأعرب عن امتنانه اتوالحكوم الدول  واعتمادها من قبل مؤتمر رؤساء لبحثهابعض التوصيات 

طالق تقرير إحصاءات وجميع الشركاء المعنيين للدعم الهائل الذي أدى إلى إ موشانجاللمفوض 

والتمويل الذكي والخدمات المصرفية الرقمية للشركات الصغرى والصغيرة  2021اإليرادات لعام 

الوقت للمشاركة في االجتماع. وفي الختام، أعرب  اوالمتوسطة. وشكر الوزير نائب الرئيس إلتاحته

 .ممتعةإجازة وتمنى للمشاركين  للجنة الفنية المتخصصةعن امتنانه للفريق المنظم 
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AFRICANUNION UNIONAFRICAINE 

 UNIÃOAFRICANA 

 

 لالتحاد األفريقي االستثنائية اللجنة الفنية المتخصصة الثانية

 النقدية والتخطيط االقتصادي والتكاملوللشؤون المالية  

 2021ديسمبر  17

 اجتماع افتراضي 

 

 اإلعالن الوزاري 

 

 الديباجة

، وزراء المالية والتخطيط االقتصادي والتكامل ومحافظو البنوك المركزية للدول األعضاء في االتحاد نحن

بمناسبة الدورة االستثنائية الثانية للجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي افتراضيا األفريقي، المجتمعين 

 ؛ 2021يسمبر د 17للشؤون المالية والنقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل، في 

بشأن بعض البنود التي لم يتم االنتهاء منها خالل الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة  وبعد التداول

مقترحات بشأن الجدول الزمني ومعايير تقارب االقتصاد الكلي ال( 1بما في ذلك  ،2021المنعقدة في مايو 

للمراجعة المتبادلة بين باآللية األفريقية ( نتائج ومنهجية الدراسة الخاصة 2 ، إلنشاء البنك المركزي األفريقي

حوكمة الشركات وإطار السياسة بشأن دعم الدول  حول والخطوط التوجيهية األفريقية بشأن المبادئاألقران 

 المهجر( مشروع إرث االتحاد األفريقي حول االستثمار في 3 ، واألعضاء في وكاالت التصنيف االئتماني

 .والتمويل المبتكر والمشاريع االجتماعية في إفريقيا

جديدة مثل تقرير ورشة عمل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية حول البنود الفي  بعد النظر أيًضا

وإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة واقتناء اللقاحات وتمويلها وإرساء   المؤسسات المالية لالتحاد األفريقي

 اختصاصات الدراسة الفنية لمعالجة  ومشروع، 2021في نوفمبر  المنعقدة ة،األفريقي ةاالستقرار الماليآلية 

المفاهيمية الخاصة  مذكرة الأهداف  ومشروعالفنية المحيطة بتنفيذ المؤسسات المالية لالتحاد األفريقي،  المسائل

 ذات األولوية العليا التنمية الخمسة استراتيجيات، و2030األمم المتحدة  وخطةالتحاد األفريقي، ل 2063 بأجندة 

 ،في المائة  10إلى  7لتحويل أفريقيا، ترتكز على تحقيق واستدامة معدالت نمو سنوية تتراوح من 

 :علىه بموجب نتفق
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تقرير ورشة عمل الوزراء حول المؤسسات المالية لالتحاد األفريقي، وإعادة تخصيص أوال. 

آلية  وإرساء حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي واكتساب اللقاحات وتمويلها 

 2021نوفمبر  3االستقرار المالي األفريقية التي عقدت في 

المالية لالتحاد األفريقي وإعادة تخصيص بتقرير ورشة عمل الوزراء حول المؤسسات  اإلحاطة علما (أ

آلية االستقرار المالي  وإرساءحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي واقتناء اللقاحات وتمويلها 

  .2021نوفمبر  3األفريقية التي عقدت في 

عتماد با المؤتمر الخامس والثالثين لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي وتوصيةالتقرير  إجازة   (ب

 .التوصيات الواردة فيه

 ثانيًا. الجدول الزمني ومعايير تقارب االقتصاد الكلي إلنشاء البنك المركزي األفريقي

فريقية تحاد المصارف المركزية األاعايير تقارب االقتصاد الكلي على النحو الذي أقره م إجازة  (أ

لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد والتوصية باعتمادها من قبل الدورة العادية الخامسة والثالثين 

 األفريقي؛

 المجموعات االقتصادية اإلقليمية بااللتزام بتنفيذ معايير تقارب االقتصاد الكلي. و مطالبة (ب

 .المفوضية على بناء قدرتها على مراقبة تنفيذ معايير تقارب االقتصاد الكلي حث (ج

الفنية المحيطة بتنفيذ المؤسسات المالية  المسائل ثالثا. مشروع اختصاصات الدراسة الفنية لمعالجة جميع 

 لالتحاد األفريقي 

 

 .من المفوضية مراجعة وتعزيز نطاق عمل االختصاصات الطلب (أ

 المفوضية لالستفادة من القدرات الداخلية لتنفيذ المهمة والنظر في االستعانة بمصادر خارجية دعوة (ب

 . عندما تكون هناك قدرة غير كافية داخل المفوضية فقط

 .تشكيل لجنة فنية للقيام بالمهمة بدالً من االستعانة بخبير استشاري بحثالمفوضية على  حث (ج

  األفريقي والبنكالعمل مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، ب ،المفوضية أيًضا من طلبال (د

سد الفجوة ل ، وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة واالستيراد  يروالبنك األفريقي للتصد لتنمية، ل

 .والتمويلية إلجراء الدراسة الفنية

استخالص الخبرات من المؤسسات المالية األخرى القائمة بالفعل، وتحديداً  المفوضية كذلك الطلب من  (ه

دعم لالمنشأة حديثاً ،  "أفريقياالبرازيل ، روسيا، الهند، الصين، وجنوب ": المؤسسة المالية للبريكس

 .إنشاء المؤسسات المالية لالتحاد األفريقي

البناء بشكل أفضل وتحقيق أهداف وغايات أجندة  من إعادةأفريقيا  تمكينمتعمقة حول الدراسة الرابعا. 

على  ةتكزالمرلتحويل إفريقيا ،  ذات األولوية العليا التنمية الخمسة واستراتيجيات  2030 وخطة  2063

 ٪10إلى  7تحقيق واستدامة نمو سنوي بنسبة 

 من إفريقيا تمكينمع التقدير بمشروع المذكرة المفاهيمية إلجراء دراسة متعمقة حول  علما اإلحاطة (أ

األمم المتحدة  وخطةالتحاد األفريقي، ل  2063 إعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق أهداف وغايات أجندة

لتحويل إفريقيا، التي ترتكز على تحقيق  ذات األولوية العليا التنمية الخمسة واستراتيجيات  2030لعام 

 ؛ 10إلى  7  تتراوح بين معدالت نمو سنوية واستدامة
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موجه نحو العمل على بمفوضية االتحاد األفريقي للمبادرة التي ستسمح بالخروج بتدخل عملي  إلشادةا (ب

 30إلى  10٪ في فترة 7دفع البلدان األفريقية نحو النمو في القارة األفريقية الذي يتجاوز مستويات 

سنة من أجل تحقيق التحول الهيكلي والتنمية المستدامة الشاملة وكذلك تحقيق تقارب االقتصاد الكلي، 

المؤسسة  1991ع معاهدة ألفريقيا لتعميق التكامل االقتصادي القاري بما يتماشى م حاسمةوكلها أمور 

 . االقتصادية األفريقية للجماعة

األخرى والمؤسسات أجهزة االتحاد األفريقي وطلب  إلى استخدام القدرات الداخلية  دعوة المفوضية (ج

 .األفريقية إلجراء الدراسة

 المفاهيمية. مذكرةال واستكمالالتعليقات / المدخالت  بدمجمفوضية االتحاد األفريقي  مطالبة (د

البنك  ووكالة االتحاد األفريقي للتنمية /النيباد  العمل معب ،االتحاد األفريقي أيًضا مفوضية مطالبة (ه

بإجراء الدراسة وتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى اللجنة الفنية المتخصصة  التكليف  ،األفريقي للتنمية

 .الخامسة

األقران للدول األعضاء  للمراجعة المتبادلة بين مشروع إطار السياسة بشأن دعم اآللية األفريقية خامسا. 

 وكاالت التصنيف االئتماني فيما يخص

 للمراجعة المتبادلة بين بالعرض الخاص بإطار عمل السياسة بشأن دعم اآللية األفريقية  علما اإلحاطة (أ

 .وكاالت التصنيف االئتماني ما يخصاألقران للدول األعضاء في

األقران للدول األعضاء  للمراجعة المتبادلة بينإطار السياسة الخاص بدعم اآللية األفريقية  إجازة   (ب

األقران  للمراجعة المتبادلة بينوكاالت التصنيف االئتماني، ومطالبة اآللية األفريقية  فيما يخص

لى تحسين دعم إطار السياسة لمساعدة الدول األعضاء ع ومفوضية االتحاد األفريقي بتنفيذ آليات

 .تصنيفاتها االئتمانية

بتقديم إطار السياسة بشأن دعم الدول األعضاء لوكاالت التصنيف االئتماني العتماده من قبل  التوصية (ج

الدورة العادية الخامسة والثالثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المقرر عقدها في 

 .  2022فبراير 

أن تعكس مقترحات الدول األعضاء  األقران للمراجعة المتبادلة بينمن أمانة اآللية األفريقية   الطلب (د

 .إلجازتها من تقرير اجتماع الخبراء، في النسخة النهائية من الوثيقة كأساس 23كما هو مبين في الفقرة 

 التوجيهية األفريقية بشأن حوكمة الشركات والخطوط . المبادئاسادس

  والطلبالتوجيهية األفريقية بشأن حوكمة الشركات  والخطوطبالعرض حول المبادئ  علمااإلحاطة  (أ

الوثيقة النهائية إلى الدول األعضاء إلجراء إرسال  األقران  للمراجعة المتبادلة بيناآللية األفريقية  من

 .2022يناير  15مزيد من المشاورات وتقديم التعليقات / المدخالت إلى األمانة بحلول 

 4تقديم النسخة النهائية من مشروع اإلطار الذي يتضمن التعليقات إلى الدول األعضاء بحلول  طلب (ب

 .وإجازتها لبحثهاقبل شهر على األقل من انعقاد الدورة الخامسة للجنة الفنية المتخصصة  2022فبراير 
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 المهجرسابعا. مشروع إرث االتحاد األفريقي بشأن استثمار 

"اإلطار االستراتيجي والتجاري والتشغيلي لمؤسسة تمويل  عنضية االتحاد األفريقي تقرير مفو إجازة (أ

  المهجر.االتحاد األفريقي بشأن االستثمار في  إرثاألفريقي كإطار لمشروع  المهجر

" للمؤسسة المالية األفريقية للمهجر"اإلطار االستراتيجي والتجاري والتشغيلي  التوصية بتقديم (ب

العتماده من قبل الدورة العادية الخامسة والثالثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي 

 ، 2022المقرر عقدها في فبراير 

  مالية أفريقية للمهجر االتحاد األفريقي بإجراء دراسة جدوى حول إنشاء مؤسسة  مطالبة مفوضية (ج

المؤسسة المالية   ر ومعاييره، وتطبيق وإدارة أموالالتي ستغطي العمليات التجارية، وتخطيط االستثما

 األفريقية للمهجر.

 .بالتحفظات التي أبدتها بعض الدول األعضاء على التوصيتين )أ( و )ب( أعاله اإلحاطة علما (د

 إحصاءات اإليرادات في أفريقيا عن  2021تقرير عام  ثامنا. إطالق 

ومنظمة التعاون االقتصادي  األفريقي إلدارة الضرائب، بمفوضية االتحاد األفريقي، والمنتدىاإلشادة   (أ

يوفر   وهو منشور سنوي،  عن إحصاءات اإليرادات في أفريقيا، 2021إلنتاج تقرير  والتنمية

 السياسة الضريبية ؛ و إلعداد ن اإليرادات العامة ع بها  إحصاءات دقيقة وكاملة وموثوق

مبادرة إحصاءات اإليرادات على االنضمام، ألنها تساهم األعضاء التي ليست جزًءا من  تشجيع الدول  (ب

 .لالتحاد األفريقي 2063في تحسين تعبئة الموارد المحلية على النحو المنصوص عليه في أجندة 

  الصغرى والصغيرة والمتوسطة للمؤسسات. إطالق التمويل الذكي والخدمات المصرفية الرقمية اتاسع

بإطالق مبادرة التمويل الذكي والخدمات المصرفية الرقمية للمؤسسات الصغرى  مع التقدير الترحيب (أ

والصغيرة والمتوسطة التي ستوفر الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية بأسعار معقولة على 

 .مستوى القاعدة الشعبية في جميع أنحاء القارة

على تعزيز وتسهيل  األفريقية للتجارة اإللكترونية"  مجموعةالمفوضية االتحاد األفريقي و تشجيع (ب

الشمول الرقمي والمالي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، ومؤسسات تمويل التنمية في أفريقيا 

المجموعة األفريقية مذكرة التفاهم بين االتحاد األفريقي و وإجازةوكذلك المنظمات الدولية ذات الصلة، 

كأداة تمكين "  سوكوكو "لتنفيذ مبادرات بناء القدرات الرقمية بما في ذلك منصة للتجارة اإللكترونية 

 للشركات الصغيرة والمتوسطة، والنساء والشباب للوصول إلى األسواق اإلقليمية والقارية والعالمية ؛

، رئيس وزراء إثيوبيا األسبق، لتعيينه رئيًسا لمجلس إدارة السيد هايلي ماريام ديسالين معالي تهنئة (ج

خالل السنوات الثالث الماضية تحت قيادته األفريقية للتجارة اإللكترونية التي تم تأسيسها  مجموعةال

 .بصفته الراعي

 للبنك الدوليالتابعة   20دعم تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية  . عاشرا 

بمواصلة الدعوة إلى تخصيص ثلثي  االلتزامو  مؤسسة التنمية الدولية للبنك الدوليموارد لتجديد  تجديد الدعم 

 .األموال ألفريقيا

 2021ديسمبر  17في  افتراضيا ُحّرر
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 مشروع مقرر

النقدية للشؤون المالية و للجنة الفنية المتخصصةتقرير الدورة العادية الرابعة ـبشأن 

للجنة  والدورة االستثنائية الثانية 2021والتخطيط االقتصادي والتكامل المنعقدة في مايو 

والنقدية والتخطيط  االقتصادي والتكامل المنعقدة في للشؤون المالية الفنية المتخصصة 

 2021ديسمبر 

 :لمجلس التنفيذياإن 

النقدية للشؤون المالية و للجنة الفنية المتخصصةالدورة العادية الرابعة بتقريري وإعالني  علما يحيط .1

للجنة الفنية  والدورة االستثنائية الثانية 2021والتخطيط االقتصادي والتكامل المنعقدة في مايو 

 2021والتكامل المنعقدة في ديسمبر والنقدية والتخطيط  االقتصادي للشؤون المالية المتخصصة 

في تطوير  ةالمتمثلسألة األساسية بشأن الم التي أجرتها باللجنة الفنية المتخصصة للمداوالت يشيد .2

سالسل القيمة المتكاملة والتكميلية من أجل االنتعاش المستدام وتعزيز تفعيل منطقة التجارة الحرة 

 ؛جائحة كوروناالقارة اآلثار السلبية لفيه تكافح في  الوقت الذي  القارية األفريقية 

الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة والدورة االستثنائية الثانية  يوإعالن يتقرير يعتمد  .3

 للجنة الفنية المتخصصة 

الضرائب األفريقية لتحسين تعبئة الموارد المحلية معني بمسائل إنشاء منتدى قاري على  أيضاوافق ي .4

من المفوضية وأصحاب المصلحة يطلب في القارة وة التدفقات المالية غير المشروعة كافحوم

الدول األعضاء على  يشجعو المعنيين البدء في التحضير لالجتماعات السنوية للجنة الفرعية

اللجنة الفرعية في مناقشة نهج مشترك عند التفاوض بشأن الحقوق والقضايا الضريبية االستعانة ب

دارة األفريقي إل منتدىالمن مفوضية االتحاد األفريقي و يطلبويه الدولي واالتفاق عل مع المجتمع

أصحاب المصلحة اآلخرين تعزيز تعاونهم في تقديم المساعدة الفنية المطلوبة للدول   الضرائب

 ؛التدفقات المالية غير المشروعة ومكافحةتعبئة الموارد المحلية  األعضاء لتحسين

من مفوضية االتحاد  يطلبمركز التميز اإلفريقي لألسواق الشاملة ول ألساسيالنظام ا يعتمد  .5

ته بالتعاون ميزانيمركز التميز اإلفريقي لألسواق الشاملة و هيكلوضع الصيغة النهائية لاألفريقي 

 .ينالدائم ينمع لجنة الممثل

 األفريقي االتحاد معهدو  لإلحصاء األفريقي التدريب مركزن األساسيين لنظاميال يعتمد كذلك  .6

لتسجيل المدني واإلحصاءات المعنية باإنشاء اللجنة الفرعية بشأن ختصاصات اال يجيزو لإلحصاء

لتسجيل بامن مفوضية االتحاد األفريقي التعجيل بتفعيل اللجنة الفرعية المعنية  يطلبو  الحيوية

 المدني واإلحصاءات الحيوية؛

األقران للدول  للمراجعة المتبادلة بيناآللية األفريقية الذي تقدمه  دعمالإطار السياسة الخاص ب يعتمد .7

األقران  للمراجعة المتبادلة بينمن اآللية األفريقية  يطلباألعضاء في وكاالت التصنيف االئتماني و

ومفوضية االتحاد األفريقي تنفيذ آليات الدعم إلطار السياسة لمساعدة الدول األعضاء على تحسين 

 ا االئتمانية؛تصنيفاته

والتي  إدارة المؤسسات المبادئ والتوجيهات األفريقية بشأن  لمشروعتقديم النسخة النهائية  يطلب .8

قبل شهر على ها من بحثها لتمكين 2022فبراير  4تتضمن التعليقات، إلى الدول األعضاء بحلول 

 األقل من انعقاد الدورة الخامسة للجنة الفنية المتخصصة؛
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، بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي، للمراجعة المتبادلة بين األقران ية األفريقيةمن اآلل يطلب  .9

إعادة تقديم االقتراح الخاص بالموضوع السنوي لالتحاد األفريقي "تحسين الوصول إلى رأس المال 

 2063إلى اللجنة الوزارية المعنية بأجندة  "النمو االقتصادي التحوليالتعجيل ب العالمي من أجل

 الموضوعات السنوية لالتحاد األفريقي؛بحث المكلفة بو

لمغتربين األفريقيين" كإطار المالية للمؤسسة ليعتمد "اإلطار االستراتيجي والتجاري والتشغيلي  .10

 ؛المهجرالتحاد األفريقي بشأن االستثمار في ل اإلرثلمشروع 

المالية لألفريقيين  مؤسسةالحاد األفريقي إجراء دراسة جدوى حول إنشاء من مفوضية االت يطلب  .11

 وإدارة أموالاستخدام غطي العمليات التجارية وتخطيط االستثمار ومعاييره، وست المغتربين

 ؛نالمغتربيالمالية لألفريقيين  مؤسسةال

والتنمية في  ومنظمة التعاون  دارة الضرائباألفريقي إل منتدىالوبمفوضية االتحاد األفريقي  يشيد  .12

عن إحصاءات اإليرادات في أفريقيا، وهو منشور سنوي  2021تقرير إلعداد  االقتصادي  المجال

 الضريبية؛ات لسياسوضع ايقدم إحصاءات دقيقة وكاملة وموثوقة عن اإليرادات العامة ل

، إليهااالنضمام  مبادرة إحصاءات اإليرادات علىأطرافا في الدول األعضاء التي ليست  يشجع .13

لالتحاد  2063ألنها تساهم في تحسين تعبئة الموارد المحلية على النحو المنصوص عليه في أجندة 

 .األفريقي

المتناههية بإطالق مبادرة التمويل الذكي والخدمات المصرفية الرقمية للمؤسسات  مع التقدير يرحب .14

منتجات والخدمات المالية بأسعار الوصول إلى التيح التي ستو ،والصغيرة والمتوسطة الصغر

 معقولة على مستوى القاعدة الشعبية في جميع أنحاء القارة؛ 

على تعزيز وتسهيل التجارة اإللكترونية األفريقية  مفوضية االتحاد األفريقي ومجموعةيشجع  .15

أفريقيا الرقمي والمالي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات تمويل التنمية في دماج اإل

مجموعة على مذكرة التفاهم بين االتحاد األفريقي ويصادق وكذلك المنظمات الدولية ذات الصلة و

 تنفيذ مبادرات بناء القدرات الرقمية بما في ذلك منصةالتجارة اإللكترونية األفريقية بشأن 

من باب الصغيرة والمتوسطة والنساء والشالمتناهية الصغر و لشركاتاكأداة تمكن "الصكوك" 

 لوصول إلى األسواق اإلقليمية والقارية والعالمية؛ا

لتعيينه رئيًسا لمجلس إدارة  ، رئيس وزراء إثيوبيا األسبقدولة السيد هايلي مريم ديسالينج يهنئ .16

خالل السنوات الثالث الماضية تحت  أُرسيواألساس الذي  التجارة اإللكترونية األفريقية مجموعة

 .قيادته بصفته الراعي

 الدولي للبنك الدولية التنمية لمؤسسةالتابع  أمريكي دوالر مليار 93 موارد مرفق لتجديد دعمه جددي .17

 .ألفريقيا األموال ثلثي لتخصيص الدعوة بمواصلة يلتزمو
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