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 فريقيللجنة الفنية المتخصصة لالتحاد األالثاني تجتماع الالنهائي ل تقريرال

 معادنللتجارة والصناعة وال
 

 أديس أبابا، إثيوبيا، 1122يناير  21-22الدورة الوزارية، 

 

 :مقدمة

 مستوىلالتجارة والصناعة والمعادن على لنية المتخصصة لالتحاد األفريقي الفاللجنة الثاني تجتما  الُعقد ا .2

ة االتحاديفي مقر االتحاد األفريقي في أديس أبابا، تجمهورية إثيوبيا  1029يناير  21و 22الوزاري يومي 

لع تيجيات السالتي شملت استرا بحث االستراتيجيات القارية الديمقراطية. وكان الهدف من االتجتما  هو

المختلفة  وضوالعر نيةالفاإلحاطة علما بالتقارير والصغيرة والمتوسطة وتيسير التجارة  األساسية والمشاريع

ة يارالقمنطقة التجارة الحرة دعم تبر حاسمة لوالتي تعفي مجاالت التجارة والجمارك والصناعة والتعدين 

 .فريقيةاأل

 

 الحضور

مهورية تج كاميرون،الن، بوتسوانا، بوروندي، يوال، بنأنجحضرت الدول األعضاء التالية االتجتما : الجزائر،  .1

صر، م، تجيبوتي، كوت ديفوارتجمهورية الكونغو الديمقراطية، ، الكونغوتجمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، 

، ليبيا، ليبيريا، يسوتول كينيا، ،غينيا بيساو، غينيا، غانا، امبيا، تجابون، الجغينيا االستوائية، ثيوبيا، إيسواتينيإ

هورية الجم، رواندا، نيجيريا، النيجر، ناميبيا، موزمبيق، المغرب، موريشيوس، موريتانيا، مالي، مدغشقر

، وتوتج ،تنزانيا، السودان تجنوب أفريقيا، ،مالالصو، سيراليون، سيشيل، السنغال، العربية الصحراوية

 .زامبيا وزيمبابوي، أوغندا

 كما شاركت المجموعات االقتصادية اإلقليمية والمنظمات الشريكة التالية: اتحاد المغرب العربي، الكوميسا،  .3

ل االقتصادية لدووالمجموعة ، "اإليكاسوالمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا "، تجماعة شرق أفريقياو

، والتنمية الوكالة اإلسبانية للتعاون الدوليو ،األفريقي للتصدير واالستيراد بنكالو ،"اإليكواسغرب أفريقيا "

 .األمم المتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة ، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقياو

ن للمديرين العامين للجمارك. وترد قائمة المشاركيكما حضر االتجتما  رئيس اللجنة الفرعية لالتحاد األفريقي  .4

 .2الملحق  في
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 المداوالت

 فتتاح االتجتماعا: من تجدول األعمال 2البند 

 لألمم المتحدةو، األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا جفيرا سوندكتورة سعادة الكلمة 

للجنة ا ها االفتتاحية، إلى األهمية المحورية لموضو كلمت، األمينة التنفيذية في يوجفيرا سون الدكتورةأشارت  .5

قيع ، وال سيما فيما يتعلق بالزخم نحو التوالفنية المتخصصة لالتحاد األفريقي للتجارة والصناعة والمعادن

تي تواتجه . وأحاطت علما بالتحديات الية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةتفاقالوالتصديق على ا

النظام التجاري المتعدد األطراف والديناميات العالمية. وقالت السيدة سونغوي إن أفريقيا لديها رؤية واضحة 

 .منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ق الداخلية من خاللاسواألتشتت إلنشاء سوقها الخاصة، ووقف 

لجنة االقتصادية ألفريقيا أنه من خالل إزالة التعريفات، يمكن أن تنمو التجارة يوضح البحث الذي أتجرته الو

بإزالة  تإذا اقترن البينية هذه التجارة األفريقيةويمكن أن تتضاعف . ٪50تتجاوز بنسبة  ة البينيةألفريقيا

رة القارية منطقة التجارة الحالحواتجز غير الجمركية. وهنّأت البلدان الخمسة عشر التي صدّقت على "

والتي توقيعاً مطلوباً  11فريقي إلى ، وأعربت عن ثقتها في وصول الدول األعضاء في االتحاد األاألفريقية"

 .1029سارية المفعول بحلول منتصف عام منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  تجعل اتفاقية

ة لمنطقة التجارة الحرة القاري إلى أهمية االقتصاد الرقمي من أتجل التنفيذ الناتجح يوجسون دكتورةأشارت الو .6

 في أفريقيا تنمو التجارة الرقميةو. ا أمريكياتريليون دوالر 22.5يبلغ االقتصاد الرقمي حاليا و. األفريقية

ليون شخص في م 500فت أن أكثر من الوظائف للشباب والنساء. وكشتوفير  بسرعة، ولديها القدرة على

من يقية منطقة التجارة الحرة القارية األفر أن يستفيدوا بشكل مفيد منليس بإمكانهم فريقيا ليس لديهم هوية، وأ

واالبتكار من أتجل االستخدام الفعال للموارد.  ثم، هناك حاتجة إلى تشجيع اإلدماج بين المساوئ األخرى. ومن

ضاء في االتحاد األفريقي على تبني الهوية الرقمية. وحثت هذا التحدي، حثت الدول األعمعالجة ومن أتجل 

الهوية الرقمية، وذلك العتمادها من قبل المجلس التنفيذي استحداث الدول األعضاء على الموافقة على إطار 

 أن لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا بصدد إنشاء مركزاللجنة الفنية المتخصصة  ومؤتمر القمة. وأبلغت

 لهوية الرقمية.ل التميز

 

 تنفيذي للبنك األفريقي للتصدير واالستيرادالسيد عمرو كامل، نائب الرئيس الكلمة 
، البنكئيس ، تحيات رلبنك األفريقي للتصدير واالستيرادالسيد عمرو كامل، نائب الرئيس التنفيذي لنقل  .7

دير لبنك األفريقي للتصلالدعوة  مفوضية االتحاد األفريقي على تقديمها . وشكربنديكت أورامه األستاذ

فريقي على اإلنجازات التي تحققت في الرئيس كامل االتحاد األ لحضور االتجتما . وهنأ نائبُ  واالستيراد

إلى . وأشار 1028في عام التجارة األفريقية البينية ومعرض  منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةمعرض 

لقارة مفتاح تنويع اتعتبر توفر زخما تجديدا لخطة عمل الغوس، ومنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  أن

 ن سالسل اإلمداد.يوتحس

يرة استراتيجية للمشاريع الصغ يقوم بوضع البنك األفريقي للتصدير واالستيرادوأبلغ االتجتما  بأن  .8

الصغيرة والمتوسطة التي اعتمدت مؤخراً. وأشار  قي للمشاريعاتيجية االتحاد األفريوالمتوسطة لدعم استر

منطقة التجارة ل ، والتنفيذ النهائيفي التنمية اوطني اشريكيعتبر  البنك األفريقي للتصدير واالستيرادإلى أن 

لدول األفريقية كتمويل تجاري لمليار دوالر أمريكي  15. ويعتزم البنك صرف الحرة القارية األفريقية

دعم تنفيذ مختلف أدوات االتحاد األفريقي، قال السيد كمال إن البنك يقوم بتطوير وفيما يتعلق بواستثماري. 

لنظام  يقيالمنهاج األفرثالثة أضعاف مثل تؤدي إلى زيادة التجارة األفريقية ب أنظمة إيكولوتجية رقمية مختلفة

 العمالء عبر اإلنترنت. التنظيم ومنهاج ، ومنهاجت التجارية، وبوابة المعلوماالمدفوعات

نطقة ميقوم بتطوير مرفق التكيف مع  البنك األفريقي للتصدير واالستيرادواختتم كلمته باإلشارة إلى أن  .9

للمساعدة في إتجراء تعديالت مالية في الدول األعضاء المتأثرة لضمان  التجارة الحرة القارية األفريقية

السيد تم واخت .منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في مشاركة تج

 البنك األفريقي للتصديررؤية مشتركة لالتحاد األفريقي وتعتبر  1063أتجندة  يد على أنأكبالتكلمته كامل 

 .واالستيراد
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 األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(لمنظمة أفريقيا  مكتب الدكتور فيكتور دتجيمبا، مديركلمة 
تحدث السيد فيكتور ديمبا، رئيس قسم أفريقيا، نيابة عن المدير العام لليونيدو. وبدأ خطابه بتوتجيه الشكر  .20

لفنية ا دارة التجارة والصناعة لمفوضية االتحاد األفريقي لتنظيم واستضافة االتجتما  الثاني للجنةإل

 المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ية  "نحو بدء نفاذ االتفاقفي إطار موضوالمتخصصة 

نحو تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية منذ  " ، وقال إن اليونيدو ترحب بالتقدم المحرزاوتنفيذه

 في كيجالي، رواندا. 1028إطالقها في مارس 

ة التي يتوقف على وتجود االقتصادات األفريقيلمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية والحظ أن التنفيذ الناتجح  .22

. والحظ كذلك أنه ينبغي مراعاة العناصر الحاسمة خارتجهاتنتج السلع والخدمات التي يمكن تداولها فيما بينها و

ات الصناعية تنظيمية )السياسالمتعلقة بالتنمية الصناعية بما في ذلك تعزيز القيمة المضافة وتحسين األطر ال

 .منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية الصناعية( من أتجل نجاح والضوابطوالقوانين 

ة الروابط الديناميكييبرز وأشار إلى أن التأثير المضاعف للصناعة على القطاعات األخرى من االقتصاد  .21

نجاح العقد  ي فإن، وبالتالرة الحرة القارية األفريقيةمنطقة التجاالمتأصلة بين العقد الصناعي الثالث ألفريقيا و

والحظ أنه من  .منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةسيكون له تأثير إيجابي على الصناعي الثالث ألفريقيا 

منطقة نفيذ تنجاح  فيللعقد الصناعي الثالث ألفريقيا بين األمور األخرى، يمكن أن تساهم الشراكات العالمية 

 المستهدفة. المجاالتدخالت مختلفة والتأثير على تجميع تمن خالل  لتجارة الحرة القارية األفريقيةا

 

 

 

 

 

 سعادة البروفيسور فيكتور هاريسون، مفوض الشؤون االقتصادية لمفوضية االتحاد األفريقيكلمة 
بأن عام  مته،في كل االقتصادية،مفوض االتحاد األفريقي للشؤون ذكر سعادة البروفيسور فيكتور هاريسون،  .23

وعقد  يةمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقالمؤسسة ل تفاقيةالتميز بإنجازات كبيرة مثل إبرام وتوقيع ا 1028

 ة البينية بنجاح.فريقية األلتجارالمعرض األول ل

 وفرناشئة. وفي هذا الصدد، تتصبح قارة كي هاريسون أن التكامل هو الحل الوحيد ألفريقيا  أكد البروفيسور .24

فرصة سانحة للبلدان األفريقية لزيادة حصتها من السلع المصنعة، التي منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

قليمية إلاقيمة الفي المائة من السلع المصنعة في العالم، من خالل التصنيع وإنشاء سالسل  2تبلغ حاليا أقل من 

 وفي التجارة العالمية.

مان وتجود لبلدان األفريقية ضينبغي ل، بالكامل توقعاتهامنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ولكي تحقق  .25

تدابير داعمة ومرافقة لها، بما في ذلك تدابير أخرى تستهدف دعم القطا  اإلنتاتجي. وباإلضافة إلى ذلك، 

ي، االستثمار األفريقي، والبنك المركزي األفريقمثل بنك مجدية تحتاج البلدان األفريقية إلى مؤسسات مالية 

في القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي. وفي هذا الصدد، حث منصوص عليها وصندوق النقد األفريقي، ال

التصديق بمفوض االتحاد األفريقي للشؤون االقتصادية الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على اإلسرا  

لهذه المؤسسات الثالث من أتجل السماح لها بالدخول حيز النفاذ بما يخدم  لتأسيسيةق القانونية اائعلى الوث

الغرض الذي أنشئت من أتجله. وهناك حاتجة أيضا للتحرك نحو نظام دفع منتظم في أفريقيا لتسهيل التجارة 

ة إضافية للتجار فيشكل تكلمما التجارة األفريقية البينية حاليا بالعمالت األتجنبية تم األفريقية البينية. وت

والمستهلكين. إن الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول التي تمكن المزارعين من الوصول إلى رأس 

 المال تعني أن بإمكان أفريقيا أن تعالج.

وقبل أن يختتم، حث البروفيسور فيكتور هاريسون البلدان األفريقية على ضمان عدم تفويت الثورة الصناعية  .26

كان الحال مع الثورات الصناعية السابقة، واالستفادة من الفرص المتاحة. وفي هذا الصدد، أشار الرابعة، كما 

إلى أن موريتانيا تمكنت من تحسين التسجيل المدني، وهو أمر بالغ األهمية ألغراض التخطيط للتنمية 

 الرقمية. االقتصادية، من خالل التكنولوتجيا

 

  مفوضية االتحاد األفريقيلفوض التجارة والصناعة سعادة السفير ألبرت موشانجا، مكلمة 
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 ةتب الجديدالمكهيئة على العمل الجدير بالثناء ورحب ب االمكتب المنتهية واليته في كلمته هيئة هنأ المفوض .27

 .امهامهتوليها للجنة الفنية المتخصصة عند 

من تقرير اتجتما  كبار المسؤولين وأشار إلى أن والمنبثقة  الوزراء اظر فيهتي سينل الاعماأل واستعرض .28

تقرير اللجنة الفنية المتخصصة سيتم النظر فيه خالل مؤتمر القمة المقبل لرؤساء الدول. وأشار إلى العمل 

استراتيجية السلع، وأكد كذلك على أهمية السلع األساسية لالقتصادات األفريقية، والتأثير حول الجاري 

قيمة المضافة لهذه السلع. ولذلك حث على اإلسرا  بإنجاز العمل المتعلق باستراتيجية التحويلي المحتمل لل

 السلع األساسية.

رية القاة التصديق على منطقة التجارة الحرة تعليقاته على موضو  االتجتما ، قدم تحديثا عن حال وفي .29

( دول 9في الفئة األولى، هناك تسع )تصديقا في فئتين. وأشار إلى أنه  26األفريقية. وأشار إلى أن هناك اآلن 

قية، وهي حرة القارية األفرييق على اتفاقية منطقة التجارة الأعضاء في االتحاد األفريقي أودعت وثائق التصد

الفئة  فيوأوغندا. وكوت ديفوار ، وتشاد، وغينيا، وإيسواتيني: كينيا، وغانا، ورواندا، والنيجر، واتحديد

الوطنية لسبع دول أعضاء في االتحاد األفريقي على التصديق على اتفاقية منطقة  اتالثانية، وافقت البرلمان

التجارة الحرة القارية األفريقية، وهي تحديدا: تجنوب أفريقيا، وسيراليون، ومالي، وناميبيا، والكونغو وتوتجو 

مؤتمر  ادموعد انعق ولبحلالسبع وموريتانيا. ومن المتوقع أن يتم إيدا  صكوك التصديق لهذه الدول األعضاء 

 .1029رؤساء وحكومات االتحاد األفريقي في فبراير 

استراتيجية تيسير التجارة، واستراتيجية المؤسسات الصغيرة كذلك إلى أهمية االستراتيجيتين:  وأشار .10

 للتعدين رؤية األفريقيةالن. وألقى الضوء على النجاح في تنفيذ المسؤوليوالمتوسطة التي أوصى بها كبار 

. واختتم بإلقاء الضوء على لتنمية الموارد المعدنيةوكذلك العمل الجاري من أتجل إنشاء المركز األفريقي 

الشراكة بين االتحاد األفريقي والقطا  الخاص بشأن  مواتية للتجارة والدعوة إلى إقامةأهمية البنية التحتية ال

 إبرام المشرو  الرئيسي لشبكة القطارات الفائقة السرعة.

 

 لمملكة المغربيةلسعادة رقية الدرهم، وزيرة الدولة للتجارة الخارتجية لفتتاحية الكلمة اال

الفتتاحية، كلمتها ا فيبدأت معالي السيدة رقية الدرهم الوزيرة المكلفة بالتجارة الخارتجية بالمملكة المغربية،  .12

سعادة السيد  تهنتهية واليوالمعادن المسلفها رئيس اللجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة لبتوتجيه الشكر 

 .المنجز جمهورية النيجر، على العمللوزير التجارة وتعزيز القطا  الخاص،  ،سادو سيدو

لى ذلك، أعربت عن تقديرها العميق لحكومة تجمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية على إ ضافةوباإل .11

دارة التجارة والصناعة، للعمل إمفوضية االتحاد األفريقي، ال سيما لو، الضيافةكرم االستقبال الحار و

التحضيري المؤدي إلى االتجتما  الثاني للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن. كما شكرت 

 الوزيرة درهم كبار المسؤولين على النوعية العالية للتوصيات المقدمة للوزراء للنظر فيها.

لوزيرة درهم إلى أن عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية، االتحاد األفريقي، كانت مدفوعة معالي ا وأشارت .13

بالتزامه ورغبته في المساهمة في التنمية االتجتماعية واالقتصادية للقارة األفريقية. وأشارت إلى أن المغرب 

 التجتما  الثاني للجنةطوال تاريخه، كان مدفوعا دائما بدعوته نحو أفريقيا. وتشكل مشاركة المغرب في ا

االتحاد األفريقي األخرى دليال على التزامه بالرؤية أتجهزة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن و

 واالستراتيجيات واإلتجراءات التي تتخذها المنظمة األفريقية.

جارة المتخصصة للتالوزيرة درهم أهمية القضايا التي سينظر فيها االتجتما  الثاني للجنة الفنية  وأبرزت .14

، والتي توضح بصورة تامة اهتمام الدول بحثهاوالصناعة والمعادن ونوعية التوصيات المقدمة للوزراء ل

األفريقية والتزامها بوضع األساس للتنمية االتجتماعية االقتصادية الشاملة لصالح المواطن األفريقي العادي 

للتنمية  1030وأتجندة األمم المتحدة  1063التحاد األفريقي العالمية، وهي تحديدا: أتجندة ااألتجندات في إطار 

 المستدامة.

لدول ، لرسميا قبل إعالن افتتاح االتجتما  الثاني للجنة الفنية المتخصصةأكدت سعادة الوزيرة الدرهم،  .15

ة عللجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن، ستكون مدفو ةمقبلة الرئيسالاألعضاء أنها بوصفها 

ية والمهام الموكلة إلى اللجنة الفن ل بال كلل من أتجل تحقيق الواليةبالمصلحة الجماعية للقارة وتلتزم بالعم

 المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن.
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 من تجدول األعمال: انتخاب هيئة المكتب 1البند 
 :االتجتما  هيئة مكتبه التالية انتخب .16

 

 : المغرب )شمال أفريقيا(                         الرئيس                            

 إسواتيني )الجنوب األفريقي( النائب األول للرئيس:                                     :

 النائب الثاني للرئيس:                                     :  الجابون )وسط أفريقيا(

 : تجيبوتي )شرق أفريقيا(                    النائب الثالث للرئيس:                 

 المقرر:                                                     : سيراليون )غرب أفريقيا(

 

 :من تجدول األعمال: اعتماد تجدول األعمال وتنظيم العمل 3البند 

تجدول األعمال مع التعديالت المتعلقة بإضافة تجدول أعمال للبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة.  االتجتما  اعتمد .17

 .1في الملحق  طيه تجدول األعمال المنقحيرد و

 

"بدء نفاذ االتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة حول الموضوع:  من تجدول األعمال: حلقة نقاش 4د البن

 القارية األفريقية وتنفيذها"

ية تفاق"نحو بدء نفاذ االاللجنة الفنية المتخصصة  تجلسة رفيعة المستوى للتداول حول موضو  اتجتما ُعقدت  .18

التجارة  ةيرمدتولت إدارتها ، حلقة نقاش وتنفيذها". وشكلت المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

هم، وزيرة رقية الدارمعالي على النحو التالي؛ انغا فما تريجرمفوضية االتحاد األفريقي، السيدة لوالصناعة 

تجان ماري نيوكيندي، وزير التجارة والصناعة معالي والدولة للتجارة الخارتجية، المملكة المغربية ؛ 

مية التجارة أفريقيا الدولية لتنمؤسسة ل، الرئيس التنفيذي، ملووالم سيوم السيدووالسياحة، تجمهورية بوروندي؛ 

دة عمرو كامل، نائب الرئيس التنفيذي، تطوير األعمال والخدمات المصرفية للشركات، سعاواإللكترونية؛ 

ستراتيجيين االين لمستشارلالسيد تجونتي ساندلر، الرئيس التنفيذي، و؛  لبنك األفريقي للتصدير واالستيرادل

 ي.البرلماني للجنوب األفريق ئمانياالست ؛ والسيد تجون ماكامور، المدير التنفيذي، الصندوقيقييناألفر

ناشدوا القارة و منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية يةلتصديق على اتفاقزخم اش إلى االنق حلقةأشار أعضاء  .19

لتطوير قدراتهم الصناعية لتزويد السوق الموسع. كما أشاروا إلى الحاتجة إلى تحسين أنظمة الدفع في القارة، 

قمية لتعزيز الر المناهجاالستفادة من تكنولوتجيا المعلومات واالتصاالت من خالل  مع التركيز بشكل كبير على

 .البينية األفريقية التجارة

كما تم تحديد تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كقطا  فرعي بالغ األهمية يمكن أن يعزز النمو االقتصادي  .30

الصغيرة والمتوسطة والمشاريع  لمشاريعافرص العمل وتخفيف حدة الفقر. وبالنظر إلى هيمنة توفير و

 توفير السياسة المطلوبة والدعم المؤسسي علىالدول األعضاء تم حث الصغيرة في نظام اإلنتاج في القارة، 

والتنظيمي لتعزيز بقائها ونموها. ولوحظ أيضا أنه بصرف النظر عن التحديات التقليدية المتمثلة في الحصول 

مات معلوع الصغيرة والمتوسطة تحتاج أيضا إلى دعم للوصول إلى األسواق وعلى التمويل، فإن المشاري

 السوق فضال عن خدمات التوتجيه التجاري.

 -خالل المناقشات المفتوحة، ظهرت القضايا التالية: .32

المجتمع المدني والبرلمان ووسائط اإلعالم بمن فيهم هناك حاتجة إلى تعبئة تجميع أصحاب المصلحة   (2)

 .ايذهمن أتجل تعزيز تنفية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لضمان ملكية اتفاقوالقطا  الخاص 

حرة منطقة التجارة الالصغيرة والمتوسطة هي قطا  هام في القارة، ومن ثم فهي تستفيد من  المشاريع  (1)

 والمؤسسات ذات الصلة.الدول األعضاء  إذا ما حصلت على دعم كاف من القارية األفريقية
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برنامج قائم على تكنولوتجيا المعلومات واالتصاالت يوفر تطوير بالنقاش حلقة أحد أعضاء  قام  (3)

ربط باألسواق لتعزيز تجدوى المشاريع الصغيرة ال، والتوتجيهمعلومات عن األعمال التجارية، و

 في المائة. 50بنسبة  الشركاتمخاطر إقراض هذه إلى تجانب التقليل من والمتوسطة، 

معايير تجيدة بشأن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تضمنت إنشاء المغرب و قدمت بوروندي  (4)

مؤسسات متخصصة تتعامل مع توفير بناء القدرات والتمويل وحضانة األعمال، مدعومة بأطر 

 السياسات والتنظيمات والتشريعات المالئمة.

 ور التكلفة،توفر التمويل الميسالتي الريفية  البالغ الصغرمؤسسات التمويل  بوروندي، تتحمل في حالة  (5)

الصغيرة  تُدعم المشاريع مسؤولية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بينما في حالة المغرب،

 مويلت تضمن أيضاً نافذةتوالمتوسطة من خالل استراتيجية قطا  الشركات الصغيرة والمتوسطة التي 

كحد أقصى  أمريكي دوالر 25000إلى  كحد أدنى أمريكي دوالر 5000مهيأة مخصصة الستيعاب 

 مبابوي، كان لدى البنك المركزي استراتيجية لإلدماج المالي، للفترةيز حالةلهذه المؤسسات. وفي 

، تغطي الدعم المقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع النسائية، مع إنشاء 1026-1011

 المالي للتعدين الحرفي.مصرف للمرأة. كما شملت االستراتيجية توفير الدعم 

الثة استراتيجية التجارة البينية األفريقية ترتكز على ث البنك األفريقي للتصدير واالستيرادكان لدى   (6)

 ، مع برامجها وتدخالتها المصممة لتغطية هذه المجاالت الثالثة.واإلنجاز الترابطو نشاءاإلمبادئ، هي 

 ،لترابطا مبدأ أماعلى القيمة المضافة واإلنتاج المتجدد،  نشاءباإلتعلق وفي هذا الصدد، يركز المبدأ الم (7)

معرض التجارة األفريقية . والمثال على ذلك هو أنظمة المدفوعاتوتعامل مع األسواق، يركز على ال

على اإلنجاز . ويركز 1028ديسمبر  27إلى  22الفترة من  في القاهرة، مصر فيالذي عقد البينية 

 والتوزيع. اتاللوتجستي

سات الصغيرة والمتوسطة من خالل المؤسمشاريع لل البنك األفريقي للتصدير واالستيراددعم  تقديم تم  (8)

 المالية الوسيطة، ودعم تقديم الحلول المالية مثل احتساب الديون.

 يقيةفرمنطقة التجارة الحرة القارية األيعمل في مرفق تسوية  البنك األفريقي للتصدير واالستيرادكان   (9)

لدعم البلدان في مواتجهة تكاليف التجارة الحرة. وسوف يتم تصميم هذا النموذج على أساس تسهيالت 

للبلدان  1026السلع لمواتجهة التقلبات الدورية، وهي أداة توازن تجاري ناتجح للغاية قدمتها خالل عام 

 التي تأثرت سلبًا بتقلبات أسعار السلع األساسية العالمية في القارة.

 ، وإزالة التعريفةمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةللعمل معا لتنفيذ الدول األعضاء  ديتح (20)

 ة البينيةاألفريقي، فضال عن تبسيط قواعد المنشأ لتعزيز التجارة الجمركيةالجمركية، والحواتجز غير 

 والتكامل االقتصادي.

عتماد على الواردات من البلدان خارج أن تمضي قدما في برامج لتقليل االالدول األعضاء  يجب على (22)

اإلقليم، وبالتالي تعزيز التجارة بين الصناعات، داخل المنطقة واالستعانة بمصادر خارتجية داخل القارة 

 .""صنع في أفريقيا االرتقاء بفكرةمن أتجل تعزيز القدرات الصناعية، مسترشدة بالزخم نحو 

 من العوامل الرئيسية لتعزيز القدرة التنافسية فيلمادية التحتية غير المادية وا اعتبرت كل من البنية (21)

 السرعة كمشرو  مهم ةفائقالحديدية الكك أفريقي منسق للس الصناعة. وبالتالي، لوحظ وتجود نظام

 لتعزيز الربط، والخدمات اللوتجستية في القارة األفريقية.

 

دول للتنفيذ على مختلف المستويات من الالمالحظات والتوصيات الرئيسية التالية هيئة النقاش قدمت تجلسة  .31

 األعضاء على المستوى القطري واإلقليمي والقاري؛

رة ية منطقة التجارة الحاتفاق الحاتجة إلى مؤسسات قوية وإرادة سياسية لتعزيز احتماالت تنفيذ  (2)

 وما يصاحب ذلك من منافع اتجتماعية واقتصادية.القارية األفريقية 

د من مواردها الخاصة لدفع مساعيها للتحول الهيكلي والتجاري والتنمية ينبغي ألفريقيا أن تستفي  (1)

 االقتصادية؛

 لتسريع التجارة والتكامل االقتصادي في القارة؛الدول األعضاء  الحاتجة إلى العمل المشترك مع  (3)

منطقة التجارة الحرة  عملية تنفيذمن أتجل تبني  المزيد من أصحاب المصلحةإشراك الحاتجة إلى   (4)

 .رية األفريقية على نطاق واسعالقا
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العميقة، والحظ أن تنفيذها من تواتجدهم ورؤاهم  وفي ختام الجلسة، شكر الرئيس أعضاء فريق النقاش على .33

رة منطقة التجارة الح يةتجانب تجميع أصحاب المصلحة سيسهم في تحقيق المنافع المتوخاة في إطار اتفاق

 .  القارية األفريقية

 

 تقرير كبار المسؤولين للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادنبحث من تجدول األعمال.  5البند 

قدم رئيس اتجتما  كبار المسؤولين تقريره إلى الوزراء. وأحاط الوزراء علما بتقرير كبار المسؤولين للجنة   .34

 لذي قاموا به.الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن، وأشادوا بالعمل ا

ؤولين مع كبار المس ، اعتمد الوزراء توصياتالتي أثيرت في التقرير لبحثهاالجوانب المختلفة  مناقشةبعد  .35

 بعض التعديالت. والتوصيات هي ما يلي: 

 

 األفريقيالتحاد لفيما يتعلق باستراتيجية السلع ألف: 

 المقدمة؛إتجراء مزيد من المشاورات لمعالجة المالحظات والتوصيات   (2)

اتجتما  خبراء الستعراض مشرو  وثيقة استراتيجية السلع وخطة تنفيذها قبل  المفوضيةأن تعقد و (1)

بحثها لمعادن لصناعة والللجنة الفنية المتخصصة للتجارة وا عرضها على االتجتما  القادم

 واعتمادها.

 

 باء. فيما يتعلق باستراتيجية تيسير التجارة لالتحاد األفريقي
اتجتما  مشترك بين اللجنة الفرعية لالتحاد األفريقي للمديرين العامين للجمارك واللجنة الفرعية عقد  (2)

لتيسير التجارة والتعاون الجمركي والعبور التابعة لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية الستكمال 

 تما  القادم.واعتمادها في االتج استراتيجية االتحاد األفريقي لتيسير التجارة وطرق تنفيذها قبل النظر فيها

 

 فيما يتعلق بمشروع استراتيجية االتحاد األفريقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -تجيم 

 ،استراتيجية االتحاد األفريقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةاعتماد   (2)

 والمتوسطة،إنشاء وحدة تنسيق تنفيذية لالتحاد األفريقي الستراتيجية المؤسسات الصغيرة   (1)

 سنوي لالتحاد األفريقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛المنتدى إضفاء الطابع المؤسسي على ال (3)

 دال. فيما يتعلق بالتقرير المرحلي لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

لحرة ا تتبادل مفوضية االتحاد األفريقي مع الدول األعضاء، التقرير المرحلي المحدّث لمنطقة التجارة  (2)

 القارية األفريقية بجميع لغات االتحاد األفريقي وعروض برنامج باور بوينت،

تقترح مفوضية االتحاد األفريقي نموذتجا لتطوير االستراتيجيات الوطنية لمنطقة التجارة الحرة القارية   (1)

 األفريقية للدول األعضاء؛

ي لألطراف المعنية حول منطقة تضفي مفوضية االتحاد األفريقي طابع مؤسسي على المنتدى السنو (3)

التجارة الحرة القارية واقتراح إطار حوار تشاوري إلشراك األطراف المعنية في منطقة التجارة الحرة 

 القارية األفريقية؛

توز  مفوضية االتحاد األفريقي نسخ من المالحق التي اعتمدها مؤتمر قمة االتحاد األفريقي لتيسير   (4)

 ا.تصديق الدول األعضاء عليه

تضع مفوضية االتحاد األفريقي خارطة طريق لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية   (5)

 لتنظر فيها مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية،

 تعجل مفوضية االتحاد األفريقي بانشاء مؤسسات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.  (6)
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 المركز األفريقي لتنمية الموارد المعدنيةهاء. التقرير المتعلق باضفاء الطابع المؤسسي على 

د للمركز األفريقي لتنمية الموارينبغي على الدول األعضاء أن تعجل بالتصديق على النظام األساسي  (2)

 ،المعدنية

الدول وعمل مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية ال  المركز األفريقي لتنمية الموارد المعدنيةيُطلب من  (1)

 قوانين التعدين ؛لمواءمة األعضاء 

مع الدول األعضاء لتطوير أنظمة مصرفية  المركز األفريقي لتنمية الموارد المعدنيةينبغي أن يعمل  (3)

 للبيانات الجيولوتجية؛

 بناء القدرات في مجال تكنولوتجيا المعلومات المركز األفريقي لتنمية الموارد المعدنية،ينبغي أن ييسر  (4)

 واالتصاالت الجيولوتجية،

الدول ه إلى لوصول خدماتاالهتمام  المركز األفريقي لتنمية الموارد المعدنيةألن يولي هناك حاتجة  (5)

 األعضاء،

 

 واو. فيما يتعلق بالتقرير المرحلي حول تنفيذ رؤية التعدين األفريقية

المعادن في أفريقيا واتفاق القطا  الخاص واستراتيجية نظم المعلومات  إدارةاعتماد مشرو  اطار  (2)

 الجيولوتجية والثروة المعدنية؛

تضع الدول األعضاء آليات لتعبئة الموارد المحلية وتمويل تنمية الموارد المعدنية وتستكشف المفوضية  (1)

 آليات إلنشاء صندوق تنمية الموارد المعدنية

 لرقمية ومنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية . فيما يتعلق بالهوية ازاي

اعتماد المبادئ األساسية العشرة المتعلقة بالهوية الرقمية الجيدة واالقتصاد الرقمي، وأن تعمل مفوضية  (2)

االتحاد األفريقي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا على مزيد من التفصيل وتقدم إلى هيئات 

 لالتحاد اإلفريقي.السياسات التابعة 

صحاب تجميع أولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا بالشراكة مع  تضع مفوضية االتحاد األفريقي (1)

المصلحة المعنيين استراتيجية رقمية شاملة لتيسير التحول االقتصادي ألفريقيا وتنفيذ منطقة التجارة الحرة 

 القارية األفريقية.

حاب وسائر أص لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيابالشراكة مع  تعمل مفوضية االتحاد األفريقي (3)

إعداد الوثائق القانونية ذات الصلة إلدارة تقديم المساعدة الفنية للدول األعضاء في  معا فيالمصلحة 

 الهوية الرقمية واالقتصاد الرقمي

 

 البنية التحتية ذات الصلة بالتجارة -من تجدول األعمال  6البند 

رئيس المستشارين االستراتيجيين األفريقيين، وهو معهد للبحوث واألفكار، االتجتما  بأنهم أتجروا بعض  أبلغ .36

 األبحاث حول أفضل استراتيجية للبنية التحتية المتكاملة على المستوى القاري.

االتجتما  أن المستشارين االستراتيجيين األفريقيين تجاءوا بنموذج تجديد لتمويل وتنفيذ مشرو  البنية  الحظ .37

التحتية في أفريقيا مثل القطار المتكامل الفائق السرعة. والهدف النهائي هو التحرر االقتصادي ألفريقيا. 

إلتجراء دراسة سابقة على دراسة  والحظ الموفدون أن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا تعاونت مع شركة

الجدوى للنظر في اقتراح الصين بشأن تنفيذ مشرو  القطار الفائق السرعة، الذي سيشكل أساس المشاركة 

 المستقبلية مع حكومة الصين.
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أشاد مقدم العرض بقوة باالتحاد األفريقي إلحرازه منعطفا رئيسيا في إطالق منطقة التجارة الحرة القارية  .38

ة واقترح استغالل هذا الزخم السياسي من أتجل التعجيل بمتابعة تنفيذ مشاريع رائدة أخرى في أتجندة األفريقي

 مثل مشرو  القطار المتكامل الفائق السرعة. 1063

التي تلت العرض، الحظ االتجتما  أهمية البنية التحتية ذات الصلة بالتجارة للقارة. والحظ  المناقشاتفي  .39

الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سد ثغرات البنية األساسية في أفريقيا. االتجتما  أهمية مشاريع 

وأعرب االتجتما  عن تقديره لعدد من التعاون المماثل بين مفوضية االتحاد األفريقي والقطا  الخاص مثل 

 مرفق التسوية وأنظمة الدفع األفريقية مع البنك األفريقي للتصدير واالستيراد.

 ، أوصى االتجتما  مفوضية االتحاد األفريقي بما يلي:المناقشاتبعد  .40

ذات أهداف واضحة ومجاالت الفائق السرعة  شبكة القطارتمويل حول وضع ورقة مفاهيمية    (2)

منطقة  يةذ اتفاقالتعجيل بتنفيبغية  نتائج وتجداول زمنية للنظر فيها من قبل اللجنة الفنية المتخصصة

ات الصلة ذ في البنية التحتيةعلى المشاركة القطا  الخاص فضال عن تشجيع  التجارة الحرة القارية

 .بالتجارة

 

من تجدول األعمال. النظر في مشروع اإلعالن الوزاري لالتجتماع الثاني للجنة الفنية المتخصصة للتجارة  7البند 

 والصناعة والمعادن

 بهذا التقرير بوصفه الملحق الثالث.االتجتما  مشرو  إعالنه واعتمده مع التعديالت. ومرفق  بحث .42

 

 ما يستجد من أعمالمن تجدول األعمال:  8البند 

 بعض التحديثات بشأن العناصر التالية:، تحت بند ما يستجد من أعمال، تلقى االتجتما  .41

ي مشرو  مكرسة للنظر فللجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن  عقد تجلسة استثنائية (أ

ت وأي وثائق أخرى ذات صلة. وفي هذا الصدد، طلب االتجتما  من مفوضية االتحاد االستراتيجيا

 بحثها.وثائق التي يتعين األفريقي ضمان تزويد الدول األعضاء في الوقت المناسب بال

 

للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة الوزاري تجتماع الاعتماد تقرير ا من تجدول األعمال: 2البند 

 :والمعادن

 التعديالت.مع واعتمده  تقريرهاالتجتما  في  نظر .43

 

 :من تجدول األعمال: اختتام االتجتماع 21البند 

الوزراء  اميةالختكلمته مفوض االتحاد األفريقي للتجارة والصناعة في  ،ألبرت موتشانغا سعادة السفير شكر .44

 دعم أكد مجدداوالمعادن. و والصناعة لتجارةالدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة ل على عملهم خالل

ن بشأن مسألة إنشاء اللجاهيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة  ، بما في ذلك العمل معملعملهالمفوضية 

 الفرعية. وتمنى لهم رحالت آمنة إلى عواصمهم.

كلمتها  يف هم، وزيرة الدولة للتجارة الخارتجية للمملكة المغربيةرراقية الدمعالي السيدة  االتجتما  ةرئيسقدمت  .45

ً عن النتائج الرئيسية بت من ، وطلالمتبقيةل اعم. وأوتجزت األللجنة الفنية المتخصصة الختامية، ملخصا

تجتما  ا . وشكرت الوزراء على عملهم الدؤوب خاللالستكمالها مفوضية االتحاد األفريقي مواصلة التحضير

 .رسميا اختتام االتجتما اللجنة الفنية المتخصصة ثم أعلنت 

 

 

 الملحق األول:

 قائمة المشاركين

 الملحق الثاني:
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 تجدول أعمال الدورة الوزارية للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن

 التسجيل .2

 افتتاح اتجتما  الوزراء .1

 انتخاب المكتب .3

 اعتماد تجدول األعمال، وتنظيم العمل .4

 والصناعة والمعادنحلقة نقاش حول موضو  اللجنة الفنية المتخصصة للتجارة  .5

 ولي اللجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن ؤتقرير كبار مسبحث  .6

 لبنية التحتية ذات الصلة بالتجارةا .7

 مشرو  اإلعالن الوزاري للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادنبحث  .8

 ما يستجد من أعمال .2

 صة للتجارة والصناعة والمعادناعتماد تقرير الوزراء للجنة الفنية المتخص .21

 اختتام االتجتما  .22
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 للجنة الفنية المتخصصة الثانية لدورةالنهائي ل عالناإل

 1112يناير  11-11، المعدنيةوالموارد  وزراء التجارة والصناعةل

 

نة في دورتنا العادية الثانية للجالمجتمعين ، والصناعة والزراعةلتجارة ل االتحاد األفريقي نحن، وزراء

لمؤسسة ا "دخول االتفاقيةشعار  الفنية المتخصصة لوزراء التجارة والصناعة والموارد المعدنية، تحت

 " وتنفيذها ذنفاحيز ال لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

قية منطقة التجارة الحرة القارية األفري تنسيق مفاوضاتدور مفوضية االتحاد األفريقي في ب إذ نشيد

في مارس  منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةالمؤسسة ل تفاقيةالالتي أدت إلى التوقيع الناتجح على ا

رز في الي؛ وكذلك التقدم الكبير المحجفي كيالمنعقدة فريقي لالتحاد األاالستثنائية القمة خالل  1128

 ؛يةاالتفاقالتصديق على 

ة منطقة التجار األولى والثانية من عناصر مفاوضات تينالمرحلإكمال نجاح  على أهمية ضمان إذ نؤكد

 ؛الحرة القارية األفريقية

ة منطقة التجارة الحرة القاري على أهمية التنويع االقتصادي والتصنيع من أتجل استدامة أيضاوإذ نؤكد 

 ؛األفريقية

خالل  التي اعتمدتوللتعجيل بالتنمية الصناعية في أفريقيا  تنفيذ خطة العملاستراتيجية إلى  نشيروإذ 

، في أكتوبر في ديربان، تجنوب أفريقيا المنعقدة الدورة العادية الثامنة عشرة لمؤتمر وزراء الصناعة

 فيقيون ريتمدها مؤتمر وزراء التجارة األفالتي اعقية البينية فرياألتعزيز التجارة  خطة عمل؛ 1118

 ؛1112فريقية التي اعتمدت في عام وكذلك رؤية التعدين األ 1121عام 

بالتقدم الكبير المحرز حتى اآلن في تنفيذ هذه االستراتيجيات في ضوء األهداف النهائية  شيدنوإذ 

 ؛1102 لعام ألتجندة أفريقيا

التآزر بين القطاعات االقتصادية في أفريقيا لتحقيق  أوتجه لمساهمات التي يمكن أن تقدمهال وإدراكا

 1102أفريقيا لعام أتجندة  التنمية السريعة، والنهوض بالنمو االقتصادي المستدام، وتحقيق أهداف

 ،وكذلك أهداف التنمية المستدامة

ياتها كانأفريقيا وإمباإلمكانات العالية للنمو السريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  عترفوإذ ن

 ،لفقراالهجرة غير القانونية والقضاء على الحد من كذلك فرص العمل للنساء والشباب و توفيرالهائلة ل

ية كمبادرة عالمية لتعزيز تنفيذ التنمية الصناع لتنمية الصناعية الثالث ألفريقياهمية عقد األ اإدراكو

المتحدة  منظمة األمماالعتراف بالتعاون مع و، لترسيخ التحول الهيكلي في القارة. في أفريقياعجلة الم
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تصدير والبنك األفريقي لل ،مم المتحدة االقتصادية ألفريقيالجنة األو، "اليونيدو" للتنمية الصناعية

، ية للقارةلقدرة الصناعية والتجارلتنفيذ برامج لتعزيز ا االستراتيجيينوغيرها من الشركاء  واالستيراد

 .ة الحرة القاريةمنطقة التجاروكذلك تنفيذ 

 :فإننا بهذا

منطقة التجارة الحرة القارية  التزامنا بإكمال تجميع المراحل البارزة من مفاوضات نؤكد مجددا .2

، واالرتقاء بالقدرات اإلنتاتجية القتصاداتنا وتنويعها من خالل زيادة القيمة المضافة األفريقية

، وذلك من أتجل زيادة مكانة أفريقيا تنافسيالخدمات الوتحويل المواد الخام، فضالً عن تطوير قطا  

 التنافسية في االقتصاد العالمي؛
بتحقيق األهداف المحددة في مختلف برامج ومشاريع تنمية التجارة والصناعة  نلتزم مجددا  .1

ة تعزيز التجارة األفريقية البينية والتعجيل بالتنمية الصناعية في أفريقيا والرؤي والتعدين الواردة في

 ؛فريقية للتعديناأل
 ؛يافريقأالصغيرة والمتوسطة في ؤسسات فريقي لتنمية المستراتيجية االتحاد األا نعتمد .2
 ؛يةستراتيجية نظم المعلومات الجيولوتجية والمعدنا نعتمد  .4
 المعادن األفريقية؛إدارة إطار  عتمدن  .5
 ؛ميثاق القطا  الخاص للتعدين في أفريقيا عتمدن  .0
 على استكمال العمل بشأن استراتيجية السلع لالتحاد األفريقي األفريقيمفوضية االتحاد طلب من ن .7

  االتعاون مع تجميع األطراف المعنية األخرى وتقديمها إلى االتجتمب واستراتيجيات تيسير التجارة

 ؛الثالث للجنة الفنية المتخصصة
استراتيجيات  معإلى مواءمة خطط العمل الخاصة بها  عات االقتصادية اإلقليميةوجممال دعون .8

االتحاد ؤتمر معلى النحو الذي كلف به  االتحاد األفريقي واتخاذ التدابير المناسبة لتفعيل تنفيذها

 ،األفريقي
العمل في مجاالت التجارة لدفع  استراتيجيات أخرى مفوضية االتحاد األفريقي وضع من طلبن .2

 والصناعة والمعادن
مة من خالل تطوير سالسل القياألساسية التزامنا بتعزيز زيادة القيمة المضافة للسلع نؤكد مجددا  .21

 ،مال الزراعية والصناعات الزراعيةفي مجاالت التعدين واألع
الحرة  لمنطقة التجارةية المؤسسة تفاقاالعملية التصديق على بالتعجيل إلى الدول األعضاء  ندعو .22

 ؛القارية األفريقية
المركز  ءعملية التصديق على النظام األساسي المتعلق بإنشابالدول األعضاء إلى التعجيل  دعون .21

 ؛معادناألفريقي لتنمية ال
ع العمل مإلى تجانب الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على  األفريقيمفوضية االتحاد  حثن .22

نيين إلشراك تجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل البرلمان والمجتمع المدني فالشركاء ال

كية الملمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية من أتجل تعزيز لدعم  دائرةوالقطا  الخاص لبناء 

 ية؛التفاقلتعزيز إمكانات التنفيذ دون عوائق ووالشمولية، 

صناعة في ال شاركةيع المؤسسات االستراتيجية المبناء وتعزيز قدرة تجمعلى الدول األعضاء نحث  .24

 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية؛ يةالكفاءة في تنفيذ اتفاق التجارية لتعزيزواإلدارة 

، مثل الهوية الرقمية والمبادرات ذات الصلة في القارة التجارة الرقميةمبادرات استمرار  نالحظ .25

التجارة  ةألمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ومنصالجنة قي وودها مفوضية االتحاد األفريالتي تق
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وتحويل بينية ة الفريقياأل، التي لديها القدرة على المساهمة في تعزيز التجارة اإللكترونية األفريقية

 ة؛جيدال ةرقميالعشرة المقترحة بشأن الهوية الاإلطارية مبادئ أفريقيا وال
ة ر مؤتمر القمة بشأن الحاتجقرمالتحاد األفريقي باعتماد لذات الصلة  ةالسياسأتجهزة صنع  نوصي .20

ارية االطالمبادئ على بناء إلى نهج قاري إلنشاء منصات الهوية الرقمية في تجميع أنحاء أفريقيا 

 ؛كأساس للحد األدنى من المتطلبات بشأن الهوية الرقمية الجيدةالعشرة 
جنة األمم لو، األعضاء في االتحاد األفريقي دول، بالتعاون مع المفوضية االتحاد األفريقي نفوض .27

قمية رالمتحدة االقتصادية ألفريقيا وتجميع أصحاب المصلحة المعنيين بوضع استراتيجية شاملة 

ة من تمكين البلدان األفريقيمن أتجل التجارة الرقمية واالقتصاد الرقمي  طويرلتلالتحاد األفريقي 

ريقية منطقة التجارة الحرة القارية األفوتسهيل تنفيذ  لرابعةا االستفادة الكاملة من الثورة الصناعية

 المطاف؛ نهايةألفريقيا في  التحول االقتصادي والهيكليو
على استكشاف آليات لتعبئة التمويل لتطوير والدول األعضاء  مفوضية االتحاد األفريقي نحث .28

 مبتكرة مثل خدمات تطويرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القارة، واستكشاف تطوير أدوات 

األعمال لتعزيز الوصول إلى التمويل، واألسواق لتعزيز بقاء واستمرارية المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة.
الدول األعضاء على وضع آليات لتعبئة الموارد المحلية وتمويل تنمية الموارد المعدنية  ندعو .22

 اء صندوق تنمية الموارد المعدنية.ونحث مفوضية االتحاد األفريقي على استكشاف آليات إلنش
ك شركائهما وكدللتصدير واالستيراد األفريقي ل بنكالوالمفوضية  مواصلة التعاون بين علىنحث  .11

 ؛تجارة والصناعة لالتحاد األفريقيال خطةتمويل  باتجاهالممولين 
ادرة مهمة بباعتبارها ملتصدير واالستيراد ل بنك األفريقيللبمنصة المدفوعات األفريقية نرحب  .12

التعجيل بتنفيذها ب لتصدير واالستيرادل بنك األفريقيلتعزيز التجارة األفريقية البينية، ونطالب ال

 وتشجيع الممارسات المماثلة.
 التنمية التجارية والصناعيةخطة باألهمية المستمرة لمشاركة القطا  الخاص في تحقيق  عترفن .11

يم القطا  الخاص لتدع هاقوديلتجارة واالستثمار كمنصة األفريقية للجنة الرحب بنفي القارة، و

 ،االستثمار في القارةوالتجارة مسائل بشأن  موقف القطا  الخاص األفريقي والدعوة له
 لةسلسمبادرة األزياء الرئاسية كمبادرة لتشجيع المفوضية على وضع برنامج عمل حول نحث  .12

 ؛ات األفريقيةيالثروات في االقتصاد ألزياء األفريقية كأداة للتوظيف وتكوينالقيمة ل

الذي  ،ة البينيةفريقياأل ةتجارللالحكومة المصرية على االستضافة الناتجحة ألول معرض نهنئ  .14

الذي ووحكومة مصر، بنك التصدير واالستيراد األفريقي نظمه االتحاد األفريقي باالشتراك مع 

 ؛1128ديسمبر  27إلى  22الفترة من في القاهرة في نُظم 
التجارة  معرضلالثانية  دورةتجح بالمناقصة الستضافة الانشكل حكومة رواندا بالفوز ب نهنئ كذلك .15

بنك التصدير واالستيراد ، بتنظيم مشترك من قبل 1111الذي سيعقد في عام األفريقية البينية 

 ؛ومفوضية االتحاد األفريقياألفريقي 
والمجموعات االقتصادية  الدول األعضاءالتعاون مع بمن مفوضية االتحاد األفريقي  طلبن .10

لمتخصصة اللجنة الفنية اإلى  المحرز التقدمعن وتقديم تقرير  اإلعالن، تنفيذ هذا اإلقليمية والشركاء

 لتجارة والصناعة والمعادن.ل
 

 أديس أبابا، إثيوبيافي ، 1112يناير  11اعتمد في 
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