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 إضفاء الصبغة المؤسسية على

 منتدى مفوضية االتحاد األفريقي للقطاع األفريقي الخاص
 

 :مبررات إقامة المنتدى
ي   ا يل ا بم ي أفريقي تثمار ف اخ االس ز من م  . يتمي ى شك أن حج اك أدن يس هن أوال ل

ع    الم وم ائر الع ي س زداد ف ة ي ي التنمي رة ف ة المباش تثمارات الخارجي ذه االس إن ه ك ف ذل
إن . االستثمارات ال تأتي ألفريقيا خاصة ، لكن تذهب باألحرى إلى آسيا وأمريكا الالتينية

ر         ة المباشرة تعتب تثمارات األجنبي ا هو أن االس أهم عنصر ينبغي وضعه في الحسبان هن
املين  . غير مولدة للتمويل الخارجي للبلد المضيف فضال عن ذلك، نالحظ أن غالبية المتع

ي         اال تثمرون إال ف ا ال يس م غالب ذي يجعله يء ال ازفون الش ريقيين ال يج اديين األف قتص
وطني         دا لالقتصاد ال ا المضافة ضعيفة ج . األنشطة الصناعية الهامشية في أنشطة قيمته

دونات   ي م وة ف ا فج ي أفريقي د ف ه توج ى أن ير إل ك، فمن المناسب أن نش ى ذل وإضافة إل
دال ة ب ي هي تكميلي تثمار الت ي ال  االس ة الت وال العائم رؤوس األم ة ل من أن تكون مالئم

ة    افة العالي ة المض طة ذات القيم اع األنش ي قط ا ف دخل عموم ذآر أن  . ت دير بال ن الج وم
المشروعات المشترآة بين المتعاملين االقتصاديين األفريقيين قليلة ألسباب عدة يمكن أن  

ي    تغلة الت ر المس ادية غي ات االقتص ا اإلمكان ذآر منه ذي   ن ود ال ارة، الجم ا الق ر به تزخ
ة      ا المقارن ة المزاي دام معرف استولى علي القطاع الخاص األفريقي، غياب المخاطرة ، انع
دولي             دام تحمس القطاع الخاص ال ة وانع دول األفريقي ا ال ع به ة التي تتمت أو المزايا الفني

 .لفرص األعمال في أفريقيا
 

إن دور القطاع الخاص        ة ، ف ة االقتصادية السريعة     وفي عصر العولم في التنمي
ة          اد األفريقي مقتنع إن مفوضية االتح ذه ، ف ذلك والحال ه والمستدامة قد أصبح مهما ، آ

ديها قطاع خاص          21تماما بأنه لكي يصبح القرن الـ م أن يكون ل ا ، من المه رن أفريقي ق
ه     ا يخص تهميش اه فيم ا االتج ر أفريقي تدامة لتغي ريعة ومس ة س ل تنمي ن أج وي م ي ق ا ف

دى         . االقتصاد العالمي ادرة تنظيم منت د اتخذت مب اد األفريقي ق لذلك، فإن مفوضية االتح
اد األفريقي      ة االتح القطاع الخاص األفريقي لالتحاد األفريقي، آل سنة قبل آل دورة لقم
ى    د عل ذي يؤآ اع الخاص الشيء ال ي والقط اد األفريق ين االتح راآة ب أداة اتصال وش آ

ي ال   دور األساس ة       ال ذ الخط ي تنفي ي ف اص األفريق اع الخ ه القط ن أن يلعب ذي يمك
ة          ا التي هي دعام ة أفريقي دة لتنمي امج الشراآة الجدي االستراتيجية لالتحاد األفريقي وبرن

 .هذه الخطة
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لماذا يتم إضفاء الصبغة المؤسسية  :مبررات إضفاء الصبغة المؤسسية على المنتدى
 على هذا المنتدى؟

ين أسباب أخر  ة من ب تراتيجية األفريقي زا لالس ر التنظيم المؤسسي رم ية ، يعتب ى أساس
دى هو        . التي تهدف إلى تطوير أنشطة القطاع الخاص إن هدف المنت ذا الصدد، ف وفي ه

ة من طرف المفوضية            ود المبذول ى الجه دولي إل ريقيين والمجتمع ال اه األف استرعاء انتب
اع ال  وير القط ى تط ة عل دول األفريقي اعدة ال اصلمس دى فرصة  . خ ون المنت وسوف يك

اع الخاص    وير القط ة تط ول آيفي رات ح ات النظر والخب ادل وجه ارآين لتب أيضا للمش
ار أفضل           المي واختي اخ االقتصادي الع ة للمن ل واالتجاهات العام ومواجهة حجم العراقي
ا اقتصاديات السوق لتطوير قطاعه        النهج ألفريقيا لالنتفاع من االستحقاقات التي توفره

ذاتي   اص ال ى       . الخ تقبل إل ي المس ي ف اص المؤسس اع الخ دى القط ول منت وف يتح وس
ريقيين  اديين األف املين االقتص تراتيجي للمع اع اس اء  . اجتم تقبل الرؤس وف يس وس

ارآين        ى المش دث إل ة، للتح ادي والتنمي و االقتص ي النم وا دورا ف ذين لعب ون ال األفريقي
ال اإلدارة ا  ي مج م ف راتهم معه ادل خب ارآة  وتب ر مش ذلك أن ننتظ ن آ القتصادية، ويمك

 .اقتصاديين بارزين وقادة أعمال تجارية وسياسيين مشهورين في هذا االجتماع
 

ففي هذا السياق، تتأآد ضرورة التنظيم المؤسسي للمنتدى السنوي للقطاع الخاص 
قطاع  األفريقي ألنه يلعب دورا أساسيا في الجمع بين ممثلي القطاع الخاص األفريقي وال  

ي        ة للتطوير الفعل ذ الوسائل المطلوب العام والخبراء والمتعاملين االقتصاديين لبحث وتنفي
ي  اص األفريق اع الخ ع      . للقط راآة م ي بالش اد األفريق إن االتح دى، ف ذا المنت ل ه وبفض

ال القطاع الخاص     المتعاملين االقتصاديين األفريقيين وغير األفريقيين ، سينظم بشكل فع
ارف      األفريقي واأل تثمار للمع ة بفضل اس فريقيين في المهجر من أجل جلب مساهمة مهم

اد األفريقي       . والموارد بقصد دعم الرؤية والمهمة والخطة االستراتيجية لمفوضية االتح
اد األفريقي         ديات القطاع الخاص األفريقي لالتح إن منت وآما سبقت اإلشارة إلى ذلك ، ف

 .سوف تنظم على أساس التناوب
 

ز دور القطاع الخاص األفريقي في            :الهدف ل في تعزي دى إذن هدف أساسي يتمث للمنت
الة             ة والرس ذ الرؤي ى تنفي د بشكل خاص عل ارة، مع التأآي عملية التنمية والتكامل في الق
. والخطة االستراتيجية لمفوضية االتحاد األفريقي وبرنامج الشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا

ذا الصدد، سوف يعكف      ذي يمكن للقطاع الخاص         وفي ه ارز ال دور الب ى ال دى عل المنت
ة    ي محارب ي ف اد األفريق دف األساسي لمفوضية االتح ق اله ي تحقي ه ف ي أن يلعب األفريق
ة        ال لالقتصاديات األفريقي تدامة وتكامل فع ة مس الفقر بتحقيق نمو اقتصادي سريع وتنمي

 : تحقيق األهداف التاليةوباختصار، فإن المنتدى يرمي إلى . ضمن االقتصاد العالمي
 
 تسهيل تبادل الخبرات بين الخبراء االقتصاديين األفريقيين وغير األفريقيين؛ *
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تحديد إمكانيات االستثمار لكل دولة أفريقية على حدة من خالل مدونتها لالستثمار  *
 وإمكاناتها االقتصادية؛

ري     * ال األف ال األعم ين رج ترآة ب روعات المش اء المش هيل إنش ة  تس ن جه قيين م
 وبينهم ونظرائهم في آسيا وأمريكا الالتينية والدول الغربية من جهة أخرى؛

ا     * ا ومهاراته داول معارفه ة ت هرة فرص رة والش يات ذات الخب اء الشخص إعط
 وخبراتها؛

 تيسير إنشاء شرآات أفريقية متعددة الجنسيات؛ و *
 .تنمية قدرات إدارة األعمال وتشجيع المجازفة *
 

ائ ةالنت ي      :ج المتوقع اد األفريق ي لالتح اص األفريق اع الخ دى القط ق منت ع أن يحق يتوق
ا من خالل        ا آنف ة المشار إليه ين القطاعين الخاص      ) 1: (أهداف التنمي ز الشراآة ب تعزي
تكليف القطاع الخاص األفريقي بفضل      ) 2(والعام وبوضع اآلليات الالزمة لهذا العمل؛ 

اعين   ين القط تراتيجية ب راآة اس اون     ش ط التع ة رواب ريقيين ، إلقام اص األف ام والخ الع
ة     ) 3(الفعال مع القطاع الخاص الدولي؛  وارد الوطني ة للم ة مكثف تهيئة مناخ مناسب لتعبئ

ر؛   ي المهج ريقيين ف وارد من األف ي المباشر، خاصة الم تثمار األجنب دفقات االس ) 4(وت
 .تعزيز القدرات

 
ذا    سينعقد منتدى القطاع الخاص :التنفيذ األفريقي لالتحاد األفريقي القادم ، والثاني من ه

ارس    ي م ات ف ن االجتماع وع م الن    . 2005الن ى إع اني عل دى الث ذا المنت يرتكز ه وس
ام    ممثلي القطاع الخاص األفريقي خالل المنتدى األول لتعزيز الشراآة بين القطاعين الع

ة وا ة واألفريقي ة واإلقليمي تويات الوطني ى المس ةوالخاص عل ن . لدولي نظم م دى م والمنت
ع آل        ا هو متوق ينعقد آم طرف إدارة الشؤون االقتصادية لمفوضية االتحاد األفريقي وس

اد األفريقي   لقبل آل دورة  وسنة  ة االتح دى    . ببضعة أشهر   قم م والمشارآون في المنت  ه
ا و    وموظف ادية ألفريقي ة االقتص ا واللجن ة أفريقي دة لتنمي راآة الجدي ية والش  كبنالمفوض

ذلك ممثل    ة وآ ادية اإلقليمي ات االقتص ي والمجموع ة األفريق اص  والتنمي اع الخ القط
ة  . دوالر أمريكي 120ر000وتقدر تكلفة المنتدى بحوالي . األفريقي  مبدئيا ستمول أغلبي

غ   ذا المبل انحين  % 88ه رف الم ن ط اد     /م ية االتح رف مفوض ن ط ة م رآاء والبقي الش
 .األفريقي

 
ث  بغة المبح فاء الص ى اإض ية عل اد ؤسس ية االتح ي لمفوض اص األفريق اع الخ لقط

  :األفريقي
 

 :يرجى من المجلس التنفيذي
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اص     ي أن -1 اع الخ دى القط ى منت ية عل بغة المؤسس فاء الص وع إض ث موض بح
 .األفريقي السنوي لالتحاد األفريقي

ي         أن -2 اد األفريق ين االتح راآة ب ال والش ة لالتص أداة مهم دى آ ة المنت ر بأهمي يق
ة الفع ي التنمي اص ف اع الخ ريعة اوالقط ة س ل تنمي ن أج اص م اع الخ ة للقط ل

  .ومستدامة
اع الخاص      -3 ع القط تراك م ية ، باالش را للمفوض ر وأن يصدر أم د التقري أن يعتم

ي، ألن  نة   ياألفريق ل س دى آ يم المنت دابير الضرورية لتنظ ل الت ذ آ ل وتخ ل آ قب
ي   اد األفريق ة االتح هر وأن   دورة لقم عة أش ي   ببض ادات ف تم تخصيص االعتم ي

 .نتدىلتنفيذ هذا المالميزانية العادية 
 ـ
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 )إثيوبيا(أديس أبابا 



EX.CL/153 (VI) ANNEX 
Page 1 

 
 :خلفية والمبرراتال -1
د أصبح في     إن دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية السريعة والم -1 تدامة ق س

ا       ولذاعصر العولمة ذا أهمية آبرى  ة تمام اد األفريقي مقتنع إن مفوضية االتح ، ف
قطاع خاص   أن يكون لديها قرن أفريقيا ، فمن المهم  21بأنه لكي يصبح القرن الـ

ا يخص تهميشها          اه فيم ا االتج ر أفريقي تدامة لتغي قوي من أجل تنمية سريعة ومس
المي ي االقتصاد الع ذلك .ف ادرة   ،ل د اتخذت مب ي ق اد األفريق إن مفوضية االتح ف

ل آل دورة          ي، آل سنة قب اد األفريق تنظيم منتدى القطاع الخاص األفريقي لالتح
قمة االتحاد األفريقي آأداة اتصال وشراآة بين االتحاد األفريقي والقطاع الخاص  

ه القطاع الخاص األفر    يالدور األساس مما يؤآد ذ    الذي يمكن أن يلعب يقي في تنفي
ا     ة أفريقي دة لتنمي راآة الجدي امج الش ي وبرن اد األفريق تراتيجية لالتح ة االس الخط

 .ة هذه الخطةدعامالتي هي 
وخالل  . يونيو 27 فيأطلق منتدى القطاع الخاص الثاني لالتحاد األفريقي بنجاح  -2

 :هذا المنتدى األول ، فقد قامت المفاوضات أساسا على 
 ة والخطة االستراتيجية لمفوضية االتحاد األفريقي؛لرساالرؤية ، ال -
راآة         - امج الش تراتيجية وبرن ه االس ذ خطت ي وتنفي اد األفريق ل االتح تموي

 دور القطاع الخاص األفريقي؛: الجديدة لتنمية أفريقيا 
اء الجم - ادية  اإنش ة االقتص اع    : ةفريقياألع ة بالقط اهمة الخاص م المس دع

 الخاص األفريقي؛
ة   رد فو - ة  (عل القطاع الخاص األفريقي على تحديات وفرص العولم منظم

ة ارة العالمي ة، التج ارية المعني ة االستش تريات اللجن اد  – بالمش االتح
ات اتفاق ي، مفاوض و  ياألوروب انون النم ادية وق راآة االقتص ات الش

رص  األوالف اص     ).فريقي اع الخ ي القط إعالن ممثل دى ب تم المنت د اخت ولق
 :جلة وتنفيذها فيعاأهمية خطة عمل األفريقي حول 

 ناسبة لهذا العمل؛مالقطاعين العام والخاص ووضع اآلليات البين شراآة التعزيز  *
ريقيين ، من القطاع      مكين من خالل الشراآة بين الت * ام والخاص األف القطاعين الع

 شراآة فعالة مع القطاع الخاص الدولي؛ إقامةاألفريقي ب
تثمار األجنبي     مالئم م تهيئة مناخ * دفق االس ة وت ن أجل زيادة تعبئة الموارد الوطني

ريقيين     وارد األف ة م ر ، خاص ي المباش ادل    ف ات وتب دة بيان اء قاع ر؛ إنش المهج
تثمار        ات االس وعي بأفضل الممارسات ، وإمكاني ز ال المعلومات والخبرات لتعزي

 المتوفرة في أفريقيا؛
ف بال و * راآة للتعري الل الش ن خ اون م ة والالتع الرؤي تراتيجية رس ة االس ة والخط

 .وتعبئة الموارد من أجل تنفيذها
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ى  -4 ذلك إل ون آ ار الممثل د أش ي بوق اد األفريق ام مفوضية االتح تكثيف ضرورة قي
ود  ي، ب   والجه اص األفريق اع الخ ز القط ة تعزي ة البيئ ب تهيئ روري ةالمناس  ةالض

يم    رويجلت ذلك التنظ نيع وآ تثمار والتص ارة  واالس اص    التج اع الخ ال للقط الفع
 .األفريقي سواء في القارة أو على مستوى المهاجرين

 
 : األهداف -2
 
ة         يإن الهدف الرئيس -5 ز دور القطاع الخاص األفريقي في التنمي للمنتدى هو تعزي

ة وال  ذ الرؤي ى تنفي الترآيز عل ك ب ارة وذل ي الق ل ف ة التكام الوعملي ة رس ة والخط
ا   االستراتيجية لمفوضية االتح ة أفريقي دة لتنمي . اد األفريقي وبرنامج الشراآة الجدي

ذي يمكن أن ي          م ال دور المه ى ال دى عل ذا الصدد، سيعكف المنت ه  ض وفي ه طلع ب
دف األساس  ق اله بيل تحقي ي س اع الخاص ف ى  يالقط ز عل ذي يرتك للمفوضية ال

ال    ومحاربة الفقر  دماج فع تدامة وان القتصاديات  لبفضل نمو اقتصادي وتنمية مس
 .ألفريقية في االقتصاد العالميا

اني          -6 اد األفريقي ، والث ل لالتح دى القطاع الخاص األفريقي المقب سوف يعتمد منت
على إعالن ممثل القطاع الخاص األفريقي    قبيل جتماعات من هذا الالمن سلسلة ا

ة    راآة فعال ز ش دى األول لتعزي الل المنت ين اخ ى   ب اص عل ام والخ اعين الع لقط
 . ةوالدولي ةواألفريقي ةواإلقليمي ةوطنيال ياتالمستو

اني للقطاع الخاص األفريقي ل        -7 دى الث اد األفريقي   الأما األهداف المحددة للمنت تح
 :فهي

ة العملية في  ) والتجارب(مختلف الطرق  بحث * ين ا شراآة   إقام لقطاعين  ب
 ؛ةواألفريقي ةواإلقليمي ةالوطني ياتالعام والخاص على المستو

لقطاعين العام والخاص بين اشراآة فعالة  تدريجي إلقامةام وضع منهج ع *
بالحجم الذي يناسب الدول األفريقية وتقديم توصيات واقتراحات في سبيل   

 تنفيذها؛
تقديم توصيات واقتراحات محددة للتنظيم الفعال للقطاع الخاص األفريقي     *

 سواء داخل القارة أو على مستوى المهاجرين؛
ة       لتهيئة مناخ ث احبإجراء أاقتراح  * وارد الوطني ة الم مناسب من أجل تعبئ

ة      ر خاص ي المباش تثمار األجنب دفق االس ي    الوت ريقيين ف ن األف وارد م م
 المهجر؛ 

راح و * راء أ اقت ل  ث ابحإج ن أج ادل     م ك لتب ات وذل دة معلوم ع قاع وض
ات   ل الممارس وعي بأفض ز ال ل تعزي ن أج رات م ات والخب المعلوم

 .فريقياأللمتاحة وإمكانيات االستثمار ا
 
 :المشارآة -3
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اد األفريقي والشراآة         يتأسي -8 دى من موظفي مفوضية االتح المشارآون في المنت

دة و     م المتح ة لألم ا التابع ادية ألفريقي ة االقتص ا واللجن ة أفريقي دة لتنمي كالجدي  بن
ات     ي المجموع ي وممثل اص األفريق اع الخ ي القط ي وممثل ة األفريق التنمي

 .اإلقليمية وشخصيات جامعيةاالقتصادية 
 
 :الميزانية -4
 

ين  بين سوف يجمع المنتدى الثاني للقطاع الخاص األفريقي لالتحاد األفريقي  ممثل
ل   رة تمث ة وشخصيات معتب ات الدولي ين عن المنظم ا وممثل عن القطاع الخاص بأفريقي

ل     ى األق ام عل ة أي  رساالت وسوف تحدد   . وتترأس عدة مواضيع بالمنتدى على مدى ثالث
دعوة  فر ال دل الس ل ب ا مث ي يجب تغطيته ة الت ود التكلف ات  بن ادق والنفق ي الفن ة ف واإلقام

 .ألخرى ذات الصلةا
 

 لمصادرا اإلجمالي
 االتحاد األفريقيشرآاء 

 المعدل الفترة
 )بالدوالر األمريكي(

 البنود

 تنسيق المنتدى   3.000  3.000
د يوميا 200 ثالثة أيام  24.000 24.000 ة ل ب ين اإلعاش ومي ألربع الي

 مدعوا
 السفر ألربعين مدعوا للشخص1500   60.000 60.000

دل  ال للشخص 2.100   8.400 8.400 فر وب ة الس ومي اإلعاش ي
 خبراءألربعة 

وريين  جورأ يوميا 400 يومين  3.200  3.200  4( المترجمين الف
خاص ية و 2: أش  2بالفرنس
 )باإلنجليزية

 خدمات المؤتمر إيجار يوميا 800 نايوم 1.600  1.600
ل  يوميا 500 نايوم 1.000  1.000 ز   (النق ى مرآ دق إل ن الفن م

 )المؤتمر والعودة
 الوثائق إنتاج   3.000  3.000
 آراسات المنتدى إنتاج    7.000 7.000
 االتصال   1.000  1.000
 االستقبال   2.500  2.500

  نفقات متنوعة    2.000 
 إلجمالي الفرعيا   15.300 101.400 116.700

 %5 ات الطارئةنفقال    5.500 5.500
 إلجمالي الكليا   15.300 106.900 122.200
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 :التاريخ والمكان -5
 

 2005سيعقد المنتدى الثاني للقطاع الخاص األفريقي لالتحاد األفريقي في فبراير  -10
 ).أثيوبيا(يقي بأديس أبابا في مرآز المؤتمرات التابع لمفوضية االتحاد األفر

 
 )مؤقت(برنامج عمل المنتدى . 6
 

 :2005اليوم األول فبراير 
 

 التسجيل  :9ر00 – 8ر30
 جلسة االفتتاح :10ر00 – 9ر00

 .مفوض االتحاد األفريقي للشؤون االقتصاديةمن آلمة ترحيب   
 .ة المستديرة لرجال األعمال األفريقيينمائدآلمة ممثل ال  
 .التحاد األفريقيلفتتاح لمدير إدارة الشؤون االقتصادية آلمة اال  

 استراحة لتناول القهوة :10ر30-10ر00
 الجلسة األولى :11ر30-10ر30

 .عرض عام حول تنمية القطاع الخاص بأفريقيا  
 .)ممثل االتحاد األفريقي( :قدمالم  
 .ريقياشراآة فعالة بين القطاعين العام والخاص بأف إقامةاستراتيجيات   
 .)ممثلي البنك الدولي والقطاع الخاص األفريقي( :ونقدمالم  
 .تجارب الدول: القطاعين العام والخاصبين شراآة ال  
 .)ممثلي الدول األفريقية واآلسيوية( :ونقدمالم  

 قشةانالم :13ر00-11ر30
 استراحة لتناول الغداء :14ر30-13ر00
 الجلسة الثانية :15ر30–14ر30

 .القطاع الخاص نميةأفريقيا في تفي االستثمار  عزيزت تدور وآاال  
 .)االستثمار والقطاع الخاص األفريقي عزيزممثلي وآاالت ت( :ونقدمالم  
 .ات حول إمكانيات االستثمار في أفريقيابيانقاعدة  بناءنحو   
 .)التنمية األفريقي أو ممثل اللجنة االقتصادية ألفريقيا بنكممثل ( :قدمالم  

 استراحة لتناول القهوة :16ر00–15ر30
 المناقشة :17ر30-16ر00

 2005:اليوم الثاني فبراير 
 المناقشات الجماعية :10ر30–9ر00

 مجموعات صغيرة  
 .القطاعين العام والخاصبين شراآة ال:  أالمجموعة   
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 .القطاع الخاص نميةاالستثمار بأفريقيا في ت عزيزدور وآاالت ت: المجموعة ب  
 .ات حول االستثماربيانقاعدة : موعة جالمج  
 

 .لتناول القهوة استراحة :10ر45–10ر30
 .المناقشات في الجلسة العامة :12ر30–10ر45
 .جد من أعمالتيس ما :13ر00–12ر30
 .استراحة لتناول الغداء :14ر30-13ر00
 .صياغة تقرير المنتدى :16ر30-14ر30
 .تناول القهوةلاستراحة  :17ر00-16ر30
 .تقرير المنتدى عتمادا :18ر00-17ر00
 .لختاميةجلسة اال :18ر15-18ر00

 
 :لالتصال

 السيد آواسي نجيتيا
 مدير الشؤون االقتصادية 

 داويت مكونينلعناية 
 مفوضية االتحاد األفريقي

 )أثيوبيا(، أديس أبابا 3243صندوق بريد 
 510595) 1-251: (تليفون ال
 515887) 1-251( :فاآس ال

 :لكترونيالبريد اإل
ReneKouacy@yahoo.com 

 
 ـ
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