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 تقرير اللجنة الفرعية للجنة الممثلين

 ئل االقتصادية والتجاريةلمسالالدائمين 
 

 مقدمة:
 02ممسائل االقتصادية والتجارية في لاجتمعت المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين  -0

 .3لبحث جدول األعمال المذكور أدناه في الفقرة  0202مايو 
 الحضور

 حضرت اجتماع المجنة الفرعية الدول األعضاء التالية: -0
 انغوال -0
 بوتسوانا -0
 تشاد -3
 موريشيوس -2
 لسنغالا -5
 سيراليون -6
 تونس -7
 زامبيا -8

 جدول األعمال
 تم اعتماد جدول األعمال التالي: -3

 الكممة االفتتاحية، -0
 اعتماد جدول األعمال، -0
، أديس أبابا،  0202أبريل  08-03تقرير الدورة االستثنائية لمؤتمر وزراء التجارة ،  -3

 إثيوبيا،
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 07-03المائية من تقرير المؤتمر الثالث لموزراء المسؤولين عن تنمية الموارد  -2
 ، مابوتو ، موزمبيق، 0203ديسمبر 

لوزراء االتحاد األفريقي لالقتصاد والتخطيط ومؤتمر إحاطة عن المؤتمر المشترك  -5
 وزراء المالية والتخطيط والتنمية واالقتصاد لمجنة االقتصادية ألفريقيا،

 ما يستجد من أعمال، -6
 الجمسة الختامية . -7

 من جدول األعمال 1البند 
رحبت بأعضاء المجنة فسفيرة  زامبيا، ، ست االجتماع سعادة السفيرة سوزان سيكانيتا ترأ -2

الفرعية . وأكدت أىمية االجتماع ، نظرا لحاجة لجنة الممثمين الدائمين والمجنة الفرعية 
لبحث جميع التقارير التي ستقدم لممجمس التنفيذي والمؤتمر وأعمنت افتتاح االجتماع بعد 

 ذلك.
من  لا سعادة السيدة فاطمة حرام أسيل، مفوضة التجارة والصناعة، وممثمة كرحبت أيض -5

ثم قامت بعرض جدول األعمال  والشؤون االقتصادية بأعضاء الدولإدارتي الصناعة 
 عمى االجتماع.

 
 من جدول األعمال: 2البند 
 تعديالت عميو،أي جراء إدون بجدول األعمال مشروع د اُاعتمتم  -6

 
-23بحث تقرير عن الدورة االستثنائية لمؤتمر وزراء التجارة ، األعمال:  من جدول 3البند 
 ، أديس أبابا، إثيوبيا، 2114أبريل  28

نتائج الدورة االستثنائية لمؤتمر وزراء االتحاد عمى ممثل المفوضية المجنة الفرعية أطمع  -7
 ،0202أبريل  07 -03األفريقي لمتجارة المنعقد في أديس أبابا، من 

 المالحظات التالية: أبدتالمجنة الفرعية عمما بالعرض  احاطت -8
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ي محدد لجميع التوصيات حيثما كان ذلك ينبغي وضع خارطة طريق وجدول زمن -0
 ممكنا،

أخرى كما طمبتيا قانون النمو والفرص لخمسة عشر عاما بتمديد الترخيص تعتمد  -2
حكومة الواليات  عمى االستعراض الشامل الذي تقوم بوالبمدان األفريقية المؤىمة 

، السٌما اتفاقٌات  بأكملهالجغرافٌا السٌاسٌة فً مكان ما  فً عالمنا ، المتحدة، 

التجارة الضخمة وضرورة أن تؤكد الوالٌات المتحدة التزامها ألفرٌقٌا. وفٌما ٌتعلق 
باألخٌرة ، لوحظ أن وزٌر الخارجٌة األمرٌكً جون كٌري، أشار عند مخاطبة 

، إلى التزام الوالٌات المتحدة 2104ماٌو  3ٌٌن فً أدٌس أبابا فً السفراء واألكادٌم
 بتعزٌز العالقات التجارٌة واالقتصادٌة بٌن القارتٌن.

من جدول األعمال: تقرير المؤتمر الثالث للوزراء المسؤولين عن تنمية الموارد  4 البند
 ، مابوتو، موزمبيق2114ديسمبر  17-13المعدنية، من 

ة تقرير المؤتمر الثالث لموزراء المسؤولين عن تنمية الموارد المعدنية قدم ممثل المجن -9
ايضا إلى اإلعالن  باالجتماع في مابوتو، موزمبيق . وتطرق 0203المنعقد في ديسمبر 

الذي اعتمده الوزراء وكذلك من خالل مشروع المقرر الذي سيقدم إلى المجمس التنفيذي 
 .المقبل

واحاطت المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين عمما بالتقرير بعد تقديم بعض  -02
 اإلعالن ومشروع القرار. واعتمدتاإليضاحات 

 
المؤتمر المشترك لوزراء االتحاد األفريقي لالقتصاد إحاطة حول من جدول األعمال:  5البند 

 ة والتخطيط والتنمية االقتصادية،لوزراء المالي ألفريقيا والمالية ومؤتمر اللجنة االقتصادية
 نتائج االجتماعات السنوية المشتركةعمى أطمع ممثل المفوضية المجنة الفرعية  -00

ومؤتمر المجنة  لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء االقتصاد والمالية  (7السابعة )
بوجا، المنعقد في أ لوزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصاديةألفريقيا االقتصادية 

.وسبق االجتماع الوزاري اجتماع الخبراء 0202مارس  32و 09نيجيريا، يومي 
 .0202مارس  08إلى  05المنعقد من 
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أن االجتماعات ُعقدت تحت شعار" التصنيع من أجل التنمية بوُأبمغت المجنة الفرعية   -00
وىي: وجرت المناقشات في إطار ثالثة مواضيع فرعية الشاممة في أفريقيا" التحويمية 

االبتكار ونقل التكنولوجيا لتعزيز اإلنتاجية والقدرة التنافسية"، قدرات ومؤسسات التنمية 
الصناعية ،" دور القطاع العام والخاص" و"التصنيع والنمو الشامل." وناقش االجتماع 
الوزاري أيضا العديد من المسائل األخرى. من بينيا نتائج" الدورة االستثنائية الجتماع 

ممصادر البديمة لتمويل لء لمؤتمر وزراء االقتصاد والمالية" و"اآللية المقترحة الخبرا
 االتحاد األفريقي."

ربعة عشر قرارا، بما أأن االجتماع الوزاري أصدر بيانا واعتمد بُأبمغ االجتماع أيضا  -03
في ذلك قراران اثنان بشأن المصادر البديمة لتمويل االتحاد األفريقي ونتائج الدورة 

   وزراء االقتصاد والمالية.ل االتحاد األفريقي ستثنائية الجتماع الخبراء لمؤتمراال
فيما يتعمق بمسألة صندوق النقد األفريقي، أبمغ ممثل المفوضية المجنة الفرعية أن  -02

والبروتوكول  يوأن كال من النظام األساس  قد تم اعتماده في أبوجا يالنظام األساس
في أديس أبابا، يومي واب العامين ؤتمر وزراء العدل والنتم بحثيما من قبل اجتماع م

  .0202مايو  06و  05
 حاطت المجنة عمما بالعرض المقدم وأبدت المالحظات والتوصيات التالية :أ -05

وزراء االقتصاد ل االتحاد األفريقي طمبت من المفوضية أن تجعل تقرير مؤتمر- -0
 لمدول األعضاء،والمالية متاحا 

 
مصادر البديمة لتمويل االتحاد األفريقي، أعربت المجنة الفرعية عن لافيما يتعمق ب -0

قمقيا ازاء اجتماع المتابعة لفريق العمل الوزاري بشأن المصادر البديمة لتمويل 
لم يعقد لبحث نتائج اجتماع  وولكناالتحاد األفريقي، المقرر عقده في كيجالي، 

 .0202الخبراء المنعقد في أديس أبابا، في أبريل 
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ينبغي اتخاذ  بديمة لتمويل االتحاد األفريقي،نظرا لضرورة إنياء مسألة المصادر ال -3
من قبل إدارة الشؤون االقتصادية، من أجل تنظيم اجتماع فريق العمل تدابير عاجمة 

 يقدم تقريره إلى وزراء المالية. حتى
 ىلية حتينبغي أن تسعي إدارة الشؤون االقتصادية إلى تنظيم اجتماع لوزراء الما -2

 يتمكنوا من تقديم تقرير إلى قمة يونيو، كما ىو متوقع. 
 

 من جدول األعمال: ما يستجد من أعمال 6البند 
 

تحت ما يستجد من أعمال، طمبت المجنة الفرعية من إدارة التجارة والصناعة بحث  -06
 إلى أعضاء المجنة الفرعية لحضور االجتماع التشاوري اإلقميمي ةالدعو  وجيو مسألة ت

، 0202مايو  09و  08الذي سيتم تنظيمو يومي حول اتفاقية التجارة الحرة القارية 
روني، بوتسوانا، بحيث يستطيع األعضاء اكتساب خبرة ميدانية في مناقشة و في جاب

  قضايا اتفاقية التجارة الحرة القارية مع جميع أصحاب المصمحة.
 

 من جدول األعمال: الجلسة الختامية  7البند 
عمى مساىماتيم الفعالة  األعضاءلختام ، شكر رئيس المجنة الفرعية جميع في ا -07

 وأعمن اختتام االجتماع رسميا. والتزاميم 
- 
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