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 :مقدمة

لمجنة الممثميف الدائميف يوـ التابعة د اجتماع المجنة الفرعية لمشؤوف االقتصادية والتجارة عق .1
وترأست االجتماع السفيرة  .ياالتحاد األفريق مفوضية في مقر، 4112ديسمبر  11الثالثاء 

 .، الممثمة الدائمة لجميورية زامبيا، ورئيسة المجنة الفرعيةسيكانيتازاف سو 

 الحضور
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 شاركت إثيوبيا بصفة مراقب  .3

باإلنابة إدارة التجارة والصناعة، ومدير إدارة الشؤوف االقتصادية  ةمدير مثؿ المفوضية  .2
إدارتي التجارة والصناعة والشؤوف االقتصادية. وترد قائمة المشاركيف بوصفيا الممحؽ  و وموظف
 التقريريذا ب األوؿ

 االفتتاح مراسم

في كممتيا االفتتاحية، أبمغت رئيسة المجنة الفرعية الدوؿ األعضاء بأف اليدؼ مف  .5
إدارتا التجارة نظمتيا الوزارية التي االجتماعات مختمؼ تقارير االجتماع يتمثؿ في مناقشة 

عمى األنشطة الرامية إلى تعزيز التحوؿ الييكمي  مع التركيزوالصناعة والشؤوف االقتصادية، 
 والتجارة والتصنيع والقيمة المضافة. القاري لمقارة األفريقية مف خالؿ التكامؿ 

  اعتماد جدول األعمال من جدول األعمال: 1البند 

 اعتمدت المجنة الفرعية جدوؿ األعماؿ التالي: .1

 اعتماد جدوؿ األعماؿ .1 

 :وزراء االتحاد األفريقي لمتجارة مؤتمرالتاسعة ل الدورة العادية .4 

لمفاوضات  ، الترتيبات المؤسسية1يشمؿ الممحؽ بما ري ار الوز يالتقر  أ(
 منطقة التجارة الحرة القارية

 إعالف منظمة التجارة العالمية ب(  

 إعالف قانوف النمو والفرص ألفريقيا ج(  

المسؤوليف لمؤتمر وزراء االتحاد األفريقي األولى بحث تقرير الدورة االستثنائية  .3
 تنمية الموارد المعدنيةعف  

 البديمة لتمويؿ االتحاد األفريقي؛المصادر حوؿ بحث تقرير فريؽ العمؿ الوزاري  .2
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لموزراء المسؤوليف عف مؤتمر االتحاد األفريقي ل الدورة السابعة   بحث تقرير .5
 التكامؿ؛

 ما يستجد مف أعماؿ؛ .1

 االختتاـ .7

التقرير  أ(: بحث 9-من جدول األعمال: مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء التجارة 2البند 
لمفاوضات منطقة التجارة الحرة  الترتيبات المؤسسيةحول  1يشمل الممحق بما الوزاري 
 .القارية

مؤتمر االتحاد األفريقي التاسع التجارة والصناعة عرضا موجزا حوؿ نتائج  ةمدير  تقدم .7
الضوء  تفي أديس أبابا، إثيوبيا. وسمط 4112ديسمبر  5 و 2لوزراء التجارة الذي عقد يومي 

. ويرد تقرير المؤتمر التاسع المؤتمرالتوصيات التي قدميا وزراء التجارة أثناء  عمى بعض
 يذا التقرير.بيقي لمتجارة بوصفو الممحؽ الثاني لوزراء االتحاد األفر 

 في المناقشات التي أعقبت العرض، أثارت الدوؿ األعضاء المسائؿ التالية: .8

إلى  تولى إدارة التجارة الضوء عمى الحاجة االجتماع فيما يتعمؽ بالمعايير، سمط  .1
ذات  والصناعة مسائؿ المعايير حتى يتسنى لمبمداف األفريقية تقديـ منتجات 

 جودة يمكنيا المنافسة عمى الصعيد الدولي.

 مف قمؽ  يساورىا عما بشأف قانوف النمو والفرص ألفريقيا، أعربت المجنة الفرعية  .4
قتصادية الا شراكةالاتفاقات  عمى  التوقيع باألحرؼ األولى والتوقيع النيائيبأف 

فريقيا. وىذا القمؽ نابع مف قانوف النمو والفرص أل إجازة عمى إعادة  افربما يؤثر 
قانوف النمو في تمديد  قد تقضي بعض الوقت مالحظة أف الواليات المتحدة 

تنتظر كي ترى الشكؿ النيائي التفاقات الشراكة إنيا فريقيا حيث والفرص أل
 .االقتصادية
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في الوقت بأف ىناؾ االجتماع ، أبمغت المفوضية قانوف النمو والفرص ألفريقيابشأف  .9
تجديد قانوف النمو والفرص ألفريقيا، إال عمى نفسيا ب قطعتو إدارة الرئيس أوباما احالي التزامال

االجتماع  تأميف التزاـ مماثؿ مف الكونغرس األمريكي. وأبمغت المفوضية تدعو لحاجة الأف 
الكونغرس األمريكي التعامؿ مع  مواصمة ب كذلؾ بأف وزراء التجارة قد أوصوا في ىذا الصدد 

 جدوؿ أعمالو.مف صدارة ال مكاف في إجازة القانوفإعادة ب وضع المسألة المتعمقة لضماف 

أعربت الدوؿ األعضاء كذلؾ عف القمؽ إزاء مستوى التحضيرات لمؤتمر االتحاد  .11
األفريقي التاسع لوزراء التجارة والدورة االستثنائية األولى لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء 

طمبت المجنة  إدارة التجارة والصناعة. المذيف  نظمتيماالمسؤوليف عف تنمية الموارد المعدنية 
التخطيط واالستعدادات التي الحظتيا الدوؿ  ـ اعدانمعمومات مف المديرة حوؿ أسباب الفرعية 

بأف العوامؿ الرئيسية المسببة لذلؾ تمثمت في تقارب انعقاد األعضاء. وأعممت المديرة االجتماع 
الحدثيف الرئيسييف فضال عف المصاعب العسيرة في مجاؿ القدرات التي تواجييا اإلدارة. وقدرت 

  والميزانية.  وف المجنة الفرعية المشكمة وأكدت عمى أىمية تعزيز قدرات اإلدارة مف حيث الموظف

 منظمة التجارة العالميةإعالن  ب( بحث 

 .قضايا منظمة التجارة العالمية حوؿ إعالف أديس أباباب االجتماع عمماأحاط  .11

 قانون النمو والفرص في أفريقيا  إعالن ج( بحث 

  فريقياألقانوف النمو والفرص  بإعالف  أحاط االجتماع عمما  .14

األولى لمؤتمر االتحاد األفريقي  االستثنائية تقرير الدورةمن جدول األعمال: بحث  3البند 
 لموزراء المسؤولين عن تنمية الموارد المعدنية: 

 األفريقي لمؤتمر االتحاداألولى  الدورة االستثنائية تقريرالصناعة لتجارة و ا ةمدير قدمت  .13
 في 4112نوفمبر  41و 45يومي  تعقدالتي  تنمية الموارد المعدنية لموزراء المسؤوليف عف

توصيات اللمتقرير و  اموجز  اعرضقدمت و . الت فيكتوريا ، زيمباوي، وشالزامبيا، ليفينغستوف
 تنميةاألفريقي لمركز ال إضفاء الطابع المؤسسي عمى عمميةبضرورة اإلسراع عمى  توشدد
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 لمؤتمر االتحاداألولى  الدورة االستثنائيةعف  تقريرالرفؽ طيو ي .وزراءال وفقا لتوجييات المعادف
 يذا التقرير.بالثالث  الممحؽبوصفو  تنمية الموارد المعدنية لموزراء المسؤوليف عف األفريقي

التوصيات الصادرة بحث االجتماع مف طمب و  المعادف قطاع أىميةالرئيس  أكد .12
تنمية الموارد  لموزراء المسؤوليف عف األفريقي لمؤتمر االتحاداألولى  الدورة االستثنائية عف

 لضماف التحوؿ الييكميبالغ األىمية قطاع  المعادف أف قطاع مشيرا إلى، المعدنية
 واالجتماعي في أفريقيا. االقتصادي

 :القضايا التالية أثيرتأعقبت ذلؾ، التي  خالؿ المناقشاتو  .15

 إرساؿ الدعواتوخاصة ما يتعمؽ ب تنظيـ المؤتمرقمؽ بشأف اإلعراب عف مشاعر ال (1
وعواقبيا عمى كفالة بموغ النصاب القانوني. وبالرغـ مف عدـ اكتماؿ النصاب، تواصؿ 

الرأي الصادر مف مكتب المستشار إلى جممة أمور منيا، بيف ، استنادااالجتماع 
 القانوني.

 تنمية الموارد مجاالت جميعالمركز األفريقي لتنمية المعادف  عمؿينبغي أف يشمؿ  (4
، التفاوض عمى العقودعمى والتدريب وبناء القدرات  متعديفوضع قانوف ل مثؿ المعدنية
 لخإوالحكـ، 

ف حيث إ تفاىـ أي سوء  وقوع لتجنب  1 رقـ توصيةصياغة ال إلى إعادة ىناؾ حاجة (3
يا تـ استبدال. وقد الصعيد الدوليمعترؼ بيا عمى  الحوكمةومبادرات معايير  معظـ
 :يميبما 

معايير ن بشأ وخاصة بها نابعة من الداخل  معاييروضع  لمدول األفريقيةينبغي "
مبادرات  معظم حيث إن  يةاالستخراج والصناعات  المعادن في قطاع الحوكمة 

مصدرا  بعض الحاالتتكون في  قد و  ة فعالكن تلم  الخارجية الحاليةحوكمة ال
 "األفريقية األعضاء الدولب لمتالعب

 المركز األفريقي لتنمية المعادف. إنشاءب لإلسراع طريؽ رطةاخ ينبغي وضع (2

 توصياتال
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 :لتوصيات التاليةتـ تقديـ ا .11

تعيف ي ،في ىذا الصددالمركز األفريقي لتنمية المعادف. و  إنشاءعممية ب ينبغي التعجيؿ  (1
 في فريقياالتحاد األ دوؿ وحكومات  رؤساءقمة إلى لممركز  النظاـ األساسيتقديـ 
 4115يونيو 

، والتعجيؿ بو لموارد المعدنية داخؿ إدارة التجارة والصناعةاإنشاء قسـ النظر في ينبغي  (4
 .نظرا لغياب ىذا العنصر الياـ لمييكؿ التنظيمي

تمويل بديمة لالمصادر الحول  الوزاري فريق العمل تقرير: بحث من جدول األعمال 4 لبندا
 االتحاد األفريقي.

مصادر الحوؿ  الوزاري فريؽ العمؿ اجتماع تقريرباإلنابة  لشؤوف االقتصاديةا قدـ مدير .17
الواليات ، في واشنطف  4112كتوبر أ 11 في ي عقدذال االتحاد األفريقي لتمويؿ بديمةال

. قدـ وصندوؽ النقد الدولي مبنؾ الدوليل السنوية جتماعاتاال عمى ىامش، المتحدة األمريكية
 تي دعتال الرئيسية لالجتماع توصيةالسمط الضوء عمى لمتقرير و  اموجز  اعرضنابة باإل مديرال

 مف خالؿ اعتماد المقررة المساىمات لدعـ الخزينةمف خارج موارد  الدوؿ األعضاء إلى تعبئة
 الضيافة ضريبةو  القادمة مف دخؿ أو خارج أفريقيا الدوليةلرحالت ا تذاكر ضريبة عمى

 االستمرار في دفع أف تقرر يجوز لمدوؿ األعضاء ع ذلؾ،خدمة الرسائؿ القصيرة. وم ضريبةو 
فريؽ العمؿ  تقريرو. يرفؽ تفضم قدآخر  خيار أيفي  أوخزينتيا  مف المقررة مساىماتيا
 .التقرير بيذا الرابع الممحؽالوزاري ك

مف  بدال. و الوزاري تقرير فريؽ العمؿ عدـ مناقشة الفرعية المجنة، قررت بعد ىذا العرض .18
 في ىذا الشأف. وزراء المالية لمؤتمر اتقرير فقط  الفرعية المجنةذلؾ، ستبحث 

: بحث تقرير الدورة السابعة لمؤتمر االتحاد األفريقي لموزراء من جدول األعمال 5 البند
 عن التكاملالمسؤولين األفريقيين 

عالف المؤتمر تقرير و  باإلنابة لشؤوف االقتصاديةا مدير قدـ .19 ريقييف األف موزراءلالسابع ا 
 سوازي روياؿ مركزب 4112 يوليو 18و 17الذي عقد يومي  التكامؿ المسؤوليف عف
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 تنفيذ التوصياتب الدوؿ األعضاء أىمية قياـ شدد عمى .سوازيالند، زولوينييإ في، لممؤتمرات
أجندة تنفيذ تعزيز و ة واصم" ومالبنية التحتية والتكامؿ في أفريقيا" موضوع التي ركزت عمى

 .4115بشأف أجندة التنمية لما بعد الموقؼ األفريقي الموحد و  4113

لجنة  إلى التقرير تقديـ ضرورة الفرعية قررت المجنة ،جمسةكؿ  توصياتبعد بحث  .11
 .4115في يناير  مؤتمر االتحاد األفريقيل 42الػ الدورة العادية الممثميف الدائميف أثناء

 .ما يستجد من أعمال: من جدول األعمال 6 البند

 اإلدارة أفاالجتماع  التجارة والصناعة ةمدير  تأبمغ مف جدوؿ األعماؿ، ىذا البند تحت .11
بمنطقة التجارة الحرة  الخاصة المشاريع لتمويؿجمع الموارد لاإلنمائييف  شركاءال مع تعمؿ

ويشمؿ الشركاء لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، والبنؾ  .التجارةيسير تو القارية 
األفريقي لمتنمية، والمركز الدولي لمتجارة، ومؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية، والكومنولث، 

نامجيا بر اتفاقا  والصناعة التجارةإدارة  وقعتو  .جيات أخرىمنظمة الفرانكوفونية، مف بيف الو 
دارة مريكية لمتنمية الدولية الوكالة األمع االتحاد األوروبي، و  اإلدارة برامجلدعـ ا مشترك ، وا 

ويتـ الترحيب بالشركاء اإلضافييف الراغبيف في االنضماـ إلى اتفاؽ  .التنمية الدولية والسويد
تمويؿ ميزانية البرنامج مف الشركاء المذكوريف أعاله فضال عف ويتأتى  التخطيط المشترؾ. 

 البرامج المعتمدة تنفيذب التزاـ اإلدارة ةالمدير كدت أو  البنؾ الدولي، وتركيا، وكوريا الجنوبية.
 المطروحة. عمما بالقضايا االجتماع. وأحاط الدوؿ األعضاء بدعـ مف

 و تـ تناوؿأنب فرعيةالمجنة الكما ينبغي  الشؤوف االقتصاديةإدارة  مدير ممثؿأبمغ  .14
خالؿ اإلحصائي متدريب ل فريقياألمركز الو  األفريقي لإلحصاء معيد االتحادب المسائؿ المتعمقة

في الفترة انعقد الذي اءات حصة لإلالوطنيييئات لم العاميفيريف المد جنةاالجتماع األخير لم
قيد ال يزاؿ تقرير ىذا االجتماع مع ذلؾ،. و تونس في 4112ديسمبر  14إلى  8مف 

القتصاد ريقييف لالوزراء األف إلى مؤتمر حسب األصوؿ وتقديمسيتـ و واالستكماؿ  االستعراض
 .4115مارس في  والمالية

 المؤسستيف. عممية إنشاءبسراع اإل ضرورة عمى لرئيسا شدد .13



8 

 

 اختتام االجتماع: من جدول األعمال 7البند 

 حضورىـ ومشاركتيـ جميع المشاركيف عمى ةرئيسال تشكر ية الختام اكممتي سياؽ في .12
 . االجتماعاختتاـ  تثـ أعمن  النشطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الممحق األول

 قائمة المشاركين 
 اجتماع المجنة الفرعية لمشؤون االقتصادية والتجارية 
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11 enY. e.re  urMe توجو T.re.urMey@T.eo.muT + 251 938958571 

14 en.  .he d.TMe  سفارة تونس mor..MMeYyeT.eo.muT + 251 938383282 

13 
iTa.YY.Mun aoY.r 
ae..rMh. 

 t.T.MTayMhteurMh.Mh زامبيا 
  

12 en. a.o eohoM.  زامبيا TuhoM.yeT.eo.muT + 251 937769797 

17 
en. a.TYur 
 u uauMutuoM 

 aMo-.oaM y.znem.-oreur.une إدارة الشؤون االقتصادية 
+ 251 923208033 

16 
en.  ohu.he iMhMauM. 
 u.Te 

 iMhMauh..y.znem.-oreur.une إدارة الشؤون االقتصادية 
+ 251 923571858 

15 
eY .mtMnMY. a.haee 

 M. e 
 rM. ehy.znem.-oreur.une إدارة الشؤون االقتصادية 

+ 251 933616556 

19 eY. aMo.T.aeh eoYYeM  إدارة الشؤون االقتصادية YMo.T.aehToy.znem.-
oreur.une 

+ 251 11 5182672 

18 en. iT.Muo ieYYM 
 -إدارة الشؤون االقتصادية

 مفوضية االتحاد األفريقي 
meYYMiy.znem.-oreur.une 

Ext. 2659 

47 en.  uYYer.sMu 
 –إدارة الشؤون االقتصادية 
 مفوضية االتحاد األفريقي 

MuYYer.sy.znem.-oreur.une 

Ext. 2651 

41 enY mnM.YonM e. t.r.e  إدارة التجارة والصناعة e. t.re.my.znem.-oreur.une Ext 2956 

44 en. a.h.r.e ite.aMrM  إدارة التجارة والصناعة idi a   ay .znem.-
oreur.une 

+ 251 912601024 

43 en. yn.r. eoe@Mr@e  إدارة التجارة والصناعة zn.r.ey.znem.-oreur.une + 251 927431487 

42 en.  .Men eMn.t  إدارة التجارة والصناعة r.Meney.znem.-oreur.une + 251 115182964 

47 en. Lom.Y a.nzunM  إدارة التجارة والصناعة a.nzunMLy.znem.-oreur.une + 251 929188574 
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46 enY. m.ne.  .YY.  إدارة التجارة والصناعة h.ne...YY.y@.tuu.muT + 251 911616769 

45 
en. e.Mea.@M 
 heT.MuoTa.@M 

 T.Mea.@M y.znem.-oreur.une إدارة التجارة والصناعة 
+ 251 933682938 

49 en. io@ iauonn. euoYY.  إدارة التجارة والصناعة .o@iy.znem.-oreur.une + 251 913117973 

48 en. a.oeTuo a.Ta.  إدارة التجارة والصناعة Y.oeTuoay.znem.-oreur.une + 251 912659800 

37 en. doYYMer d.YY.r  إدارة التجارة والصناعة toYYMerty.znem.-oreur.une + 251 913134505 

31 en. itMrhMn.e itea.@.  إدارة التجارة والصناعة mtea.@.my.znem.-oreur.une + 251 913 117938 

34 en. it.noMY iteoT@. 
 –إدارة التجارة والصناعة 

 مفوضية االتحاد األفريقي 
idiresiiy .znem.-oreur.une 

+ 251 913790515 
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