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 مقدمة: أوال
  

لشؤون المالية والنقدية والتخطيط االقتصادي لنية المتخصصة فللجنة الاألول  جتماعاالعقد  .1

 .2117أكتوبر  27 و 26 يوميوالتكامل في مفوضية االتحاد األفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا، 
 

 المشاركةألف: 

 وسابوركينا فبوتسوانا وو وبنينالجزائر  الدول األعضاء التالية: ممثلواالجتماع  شارك في .2

كوت ديفوار و والكونغوجزر القمر وتشاد و الوسطىجمهورية أفريقيا والكاميرون و

ة غينيا االستوائيوإثيوبيا وإريتيريا و مصروجيبوتي ووجمهورية الكونغو الديمقراطية 

 ماليو مالويوالمغرب وليبيا وليبيريا وليسوتو وكينيا وغينيا وغانا وجامبيا والجابون و

الجمهورية ورواندا ونيجيريا والنيجر و ناميبياوموزمبيق و وموريشيوس موريتانياو

 تونسوتوجو والسودان سوازيالند ووجنوب أفريقيا وسيراليون والسنغال والصحراوية 

 زامبيا وزيمبابوي. وأوغندا و
 

ي فنية فاإلدارات ال ؤسسات األفريقية والدولية وممثلوالم ممثلواالجتماع  شارك فيكما  .3

 .مفوضية االتحاد األفريقي
 

 جتماعاالافتتاح : جدول األعمالمن  0البند باء: 
 

مفوضية ي فلدكتور رينيه كواسي، مدير الشؤون االقتصادية االجلسة االفتتاحية  تيسيرى تول .4

 .االتحاد األفريقي
 وعميق الشكر والتقديرعن خالص  االفتتاحيةته كلمفي  لشؤون االقتصاديةامفوض  أعرب .5

د مفوضية االتحامتواصل للدعمها ال وحكومةاالتحادية الديمقراطية شعبا جمهورية إثيوبيا ل

 .الوزراء والخبراء المشاركين على حضورهموشكر  األفريقي
ع صناع حيث يجتم اقاري براعلى نحو متزايد من أصبحت الفنية المتخصصة ن اللجنةأ أشار إلى .6

تحول االجتماعي واالقتصادي والتنمية في التي تهم اللمناقشة المسائل  األفريقيين ةالسياس

على أهمية وضع  في هذا الصدد وشدد .نريدها"فريقيا التى أ" 2163أجندة  في إطار أفريقيا

فريقي العقد األالتي تميز مفارقة لسياسات اقتصادية قائمة على األدلة بحثا عن حلول مثلى ل

ن خالل مأكّد و. ا بشكل كبيرمانتشاره والفقر و الالمساواةنطاق  في سياق اتساع الباهرلنمو ل

ويع لى نقلة نوعية للتنإعلى الحاجة القارة، تي تزخر بها الثروة الطبيعية والمعدنية ال إبراز

ناعات صالعلى ذلك، فإن تطوير قطاع من خالل التصنيع والقيمة المضافة. وبناء  ياالقتصاد

فريقية األلتطوير سالسل القيمة اإلقليمية وإدماج المؤسسات  ال بد منهأمر  يالتحويلية الدينام

على أهمية بناء بنية تحتية قادرة على  دوأكّ الصغيرة والمتوسطة في سالسل القيمة العالمية. 

فريقيا أفي تهيئة الظروف المسبقة للتنمية لالصمود، وزيادة إمدادات الطاقة وتعزيز الحوكمة 

 إنتاجية األعلى.إلى  المنخفضةللتحول من اإلنتاجية 
ة المحلية أهمية التعبئالبد من االعتراف بتحول خالل العقد المقبل، حقق أفريقيا اللكي تذكر أنه  .7

عا دبالمساعدة اإلنمائية الرسمية. و ذات الصلةالموارد المالية  تناقصب يتّسمفي سياق عالمي 

الدول األعضاء إلى التوقيع والتصديق على البروتوكوالت المنشئة للمؤسسات  من هذا المنطلق

 المصرف ين التأسيسي لالتحاد األفريقي، وهمن القانو 11المالية المنصوص عليها في المادة 

 المركزي األفريقي وصندوق النقد األفريقي وبنك االستثمار األفريقي. وشدد كذلك على أنّ 

 النقدية والمالية ذات الصلة أمر أساسي لتنفيذ المشاريع الرئيسية التحتية بالبنيةتزويد القارة 

 .2163 أجندةالواردة في  12ـال
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 حدلااعترافا بدور التكامل اإلقليمي كأداة لالستفادة من العائد الديمغرافي األفريقي من خالل  .8

نية للبأشار إلى أهمية البرامج القارية في القطاعات الحيوية وأوجه عدم المساواة والفقر، من 

 والتعليم والطاقة. التحتية
لشركاء االدول األعضاء وجميع وثيق مع  بشكللعمل با المفوضية التزامعلى في الختام أكّد و  .1

 لمفوضيةللتصدي للتحديات التي تواجه القارة. وفي هذا الصدد، شدد على أن السلطة السياسية ل

ها التي اعتمد الوارداتعلى  %2.1الـتكمن في قدرة الدول األعضاء على فرض ضريبة 

مفوض الشؤون  ،رحب البروفيسور فيكتور هاريسونو. 2116 ويولياالتحاد في  مؤتمر

الص بالخبراء وأعرب عن خ ، خالل كلمته االفتتاحيةاالقتصادية في مفوضية االتحاد األفريقي

م هذا يالديمقراطية على جميع التسهيالت المتاحة لتنظاالتحادية جمهورية إثيوبيا لتقديره 

 نبرامعلى نحو متزايد  أصبحت اللجنة الفنية المتخصصة نّ بأضاف أاالجتماع السنوي األول. و

فريقيا التى أ" 2163 أجندةفريقية من منظور تحقيق فريقية للمشكالت األأبحثا عن حلول  اقاري

 نريدها".
 

 المكتب هيئة انتخاب أعضاء: من جدول األعمال 2البند جيم: 
 

على  لىاألو الفنية المتخصصة مكتب اللجنة هيئة تم انتخابقليمية، اإل مشاوراتالإجراء عقب  .11

 :النحو التالي
 ؛السودانجمهورية  - أفريقياشرق   :الرئيس  
 ؛أفريقيا الوسطىجمهورية  - أفريقيا وسط :النائب األول للرئيس  
 ؛السنغالجمهورية  - أفريقيا غرب :النائب الثاني للرئيس  
 ؛(متواصلة المشاوراتال تزال شمال أفريقيا ) :النائب الثالث للرئيس  
 .مملكة ليسوتو -الجنوب األفريقي   :المقرر  
 

 (من جدول األعمال 3البند )اعتماد مشروع جدول األعمال دال: 

 :على النحو التالياعتمد االجتماع مشروع جدول األعمال  .11
 االجتماعافتتاح  (أ

 المكتب هيئة انتخاب  (ب
 اعتماد مشروع جدول األعمال (ج
لمساواة وعدم ا النموفي أفريقيا و " الرئيسيةاالقتصادية  المسائل بشأنالكلمة الرئيسية  (د

 والبطالة"
 والبطالة"النمو وعدم المساواة " بشأنالوزاري  المناقشة فريق (ه
 (اإلصدارر )ونشمال -إحصاءات اإليرادات في أفريقيا  (و
  اجتماع الخبراءوتوصيات تقرير  بحث (ز
 اواإلعالن الوزاري واعتمادهاالجتماع الوزاري وتوصيات تقرير  بحث (ح
 أعمالما يستجد من  (ط
 المقبلاالجتماع انعقاد مكان  (ي
  اختتام االجتماع (ك

 ثانيا: سرد المداوالت

 من جدول األعمال( 5)البند "النمو وعدم المساواة والبطالة" حلقة نقاش بشأن الجلسة األولى: 
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 العرض

 النموحلقة نقاش بشأن ألف. 

 – محافظنائب إ. نغاندو، الدكتور بواليا ك.الرفيع المستوى األول ترأس الفريق الوزاري  .21

نائب وزير  الدكتور محمد معيط معاليمن  الفريق مصرف زامبيا المركزي. وتألفعمليات 

 وزير التعاون الدولي في السودان. إدريس محمد يدسومعالي الالشؤون المالية في مصر، 

 

 العروض

ما ليس شامال بفي أفريقيا على أن النمو  مؤكداالموضوع  إ. نغاندوبواليا ك.عرض الدكتور  .21

في شكله الحالي. وأشار إلى أهمية د ما يكفي من فرص العمل ال يولّ فيه الكفاية نظرا إلى أنه 

ة على الحاجة إلى تحويل العمال وأكّدالنمو كعامل للتحول االقتصادي واالجتماعي في أفريقيا. 

من  لمرتفعةاالقيمة المضافة  ذات القطاعات من القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة إلى

ديم تقالموارد الطبيعية. وطلب الرئيس في هذا الصدد من الدكتور محمد معيط  تحويل لخال

كما طلب  ،االستراتيجيات الالزمة لتحقيق نمو شامل ومستدام في أفريقيا تحديد عن تفاصيل

دور التصنيع والتكامل اإلقليمي في تعزيز  عن تقديم تفاصيلإدريس محمد السيد  من معالي

التحديات التي تواجه التنمية الصناعية والدروس المستفادة  إبرازالمفوض  ، وطلب منالنمو

 من التجارب السابقة.

 لتحقيق نمو الضروريةهناك بعض المتطلبات  أشار الدكتور محمد معيط في عرضه إلى أنّ  .21

من أجل تحقيق  ماينبغي مراعاته انهام نعامال تهسرعونمط النمو أن بشامل ومستدام. وذكر 

. من القطاعات ةواسع بمجموعةلهذه الغاية، ينبغي أن يكون النمو مدفوعا  وتحقيقا. يةالشمول

يز ضرورية لتعزعوامل االستثمارات وصافي الصادرات واالستهالك  تعتبرذلك،  علىعالوة 

ر الذي يراعي توفيتعزيز النمو  يكتسيهاعلى األهمية التي  وأكّدالنمو االقتصادي الشامل. 

من خالل االستثمارات المحلية واألجنبية المتنوعة.  الجغرافيةالفوارق  والحد من فرص العمل

وشدد الدكتور معيط على الحاجة إلى تهيئة بيئة مواتية للتنمية البشرية من خالل تنمية مهارات 

 ألساسيةا االجتماعية واالقتصادية البنية التحتيةتنظيم المشاريع وتعزيز النظم الصحية وبناء 

الصرف الصحي. وأشار إلى أهمية اتباع نهج شامل من خالل الشراكات شبكة مثل الطرق و

 لى مواصلة بذل جهودهاإالدول بين القطاعين العام والخاص. ودعا 

قامة إن ممن خالل االستفادة  يجل تعزيز النمو االقتصادأمن  يقليمتعزيز عملية التكامل اإلل

جل مصر حيث سبالدكتور معيط مثاال  ضربسوق مشتركة. وفيما يتعلق بمسألة الشمولية، 

، ويرجع ذلك إلى أن االقتصاد %1بعدها إلى حوالي انخفض و %7 بلغ معدل نموقبل الثورة 

الحات إص تم الشروع في تطبيقذلك،  ردا على. تمد بشكل رئيسي على قطاع السياحةكان يع

، شجع الدول في األخيرو. %5نقدية أثرت إيجابيا وأسفرت عن زيادة معدل النمو بنحو مالية و

 لى أن التنسيق، بما في ذلكإ وأشارالتنويع من خالل النمو المتوازن.  تعزيزاألعضاء على 

عدم ب الذي يتّسم ضروري، وال سيما في هذا السياق الحاليوغيرها، أمرالسياسات االقتصادية 

 اليقين العالمي.

مكانيات اقتصادية ضخمة مع مجموعة إفريقيا أ لدى نّ أب في عرضهدريس محمد إ صّرح السيد .25

لتنمية الصناعية. وشجع البلدان على ل اعمادن تكون أكبيرة من الموارد الطبيعية التى يمكن 

نه ال إقوضع خطة مشتركة لتنمية الصناعات التحويلية مع مراعاة المزايا النسبية القائمة. و

اجه أفريقيا توتزال حويلية، ال ضخمة في قطاع الصناعات التموارد مالية  ضخّ  على الرغم من

تطوير القطاع الزراعي  نّ بأتحديات في تطوير هذا القطاع بسبب فشل السياسات. وقال ال

، وأبرز %06 بنحو توفير فرص العملضروري للحد من عدم المساواة نظرا لمساهمته في 
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التكامل اإلقليمي من خالل  أجندةذلك، فإن تعزيز  عالوة علىأهمية بناء مؤسسات قوية. 

هي عوامل  ،اإلقليمية البنية التحتيةالطاقة في شرق أفريقيا وتطوير  مجّمعمبادرات من قبيل 

 رئيسية للنمو والتنمية الشاملين. واقترح تعزيز الشراكات في أفريقيا.

شجع المفوض الدول األعضاء على دعم المنتجات المحلية من أجل تعزيز إنتاجها الوطني  .20

ناعية التنمية الص فريقيا بتعزيزأعلى ضرورة قيام  وأكّدشامل. القتصادي النمو االوتحقيق 

منطقة التجارة الحرة القارية. وأشار في هذا  سياقمكانات السوق الموحدة فى إلالستفادة من 

الصدد إلى أهمية مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بهدف توجيه الموارد األفريقية إلى 

نمية والطاقة. وأشار كذلك إلى أهمية ت للبنية التحتيةالمشاريع التحويلية في القطاعات الحيوية 

لى أهمية ع في األخير. وشدد والبنية التحتيةلية للطاقة األسواق المحلية ومعالجة المشاكل الهيك

 السياحة.واالقتصاد األزرق  يقطاعتسخير إمكانات 

 المناقشات

 ي منهالتجارة األفريقية البينية وذكروا أن المناقشة عددا من المسائل.  خاللأثار المشاركون  .27

 هناك حاجة إلى تبسيط السياسات التي تجتذبفإن ، االعناصر الرئيسية للتكامل اإلقليمي. ولذ

 الدافعي القدرة البشرية هإّن . التكامل اإلقليميب والتعجيلاالستثمارات في جميع أنحاء أفريقيا 

ينبغي تسخيرها من خالل االستثمارات المحلية واألجنبية. وينبغي لذلك الرئيسي للنمو الشامل، 

أن  االمشاريع، وال سيما الشباب والنساء. كم منظميتعزيز التعليم وتنمية المهارات لتمكين 

تحقيق النمو الشامل. ومن المهم تحويل المواد الخام ل ضروريانعامالن التكنولوجيا والخدمات 

األفريقية تبادل محدود للمنتجات والخدمات  فللقارة ،الصنع في أفريقيا جاهزةإلى منتجات 

 الصناعية.

لى تثبيط إاد الفسزيؤدي شامل. القتصادي النمو االتحقيق التي تعيق الفساد أحد النكسات  اُعتبر .21

 1621 سنةعدم المساواة. وفي هذا الصدد، خصص االتحاد األفريقي  وزيادةالمستثمرين 

المزيج الصحيح من السياسات ومراجعة  لبحثتوجيه الجهود  ينبغيلمكافحة الفساد. 

لمالية العالمي المتغير. وينبغي معالجة التدفقات ا لسياقل وفقاالوطنية وسن القوانين  التشريعات

بئة إمكانات تععمل على تسخير يأفريقيا نهجا شامال  غير المشروعة. يتطلب تمويل تنمية

د لحل اإلدارة والمساءلةتحسين  إلى ضرورةاالجتماع  أشارالموارد المحلية. وفي هذا الصدد، 

 المشروعة من خالل مكافحة الفساد.ف المالي للتدفقات المالية غير يمن النز

اتج الن على ينبغي أن يتجاوز التركيزوزيادة اإلنتاجية أمر ضروري.  أنّ إلى االجتماع  أشار .21

ع توزيع فوائد النمو بالتساوي على جمي ينبغيكما توزيع الثروة.  ليصل إلىالمحلي اإلجمالي 

يئة تهيئة ب ضرورةإلى الخبراء أيضا  أشارمستويات المعيشة.  رفعشرائح المجتمع من أجل 

 ذلك، كان هناك اتفاق عام على أنّ  عالوة على. والنهوض بهمواتية لتعزيز القطاع الخاص 

يما النمو واستدامته. وف تحقيقتنسيق السياسات المالية والنقدية يشكل جانبا هاما من جوانب 

من  لتقليلاآليات التمويل الذاتي لالتحاد األفريقي من شأنها  على أنّ  تم االتفاقيتعلق بالتمويل، 

 االعتماد على الشركاء.

على الواردات، ينبغي  %6.1 الذي يقضي بفرض ضريبة بنسبةقرر كيغالي مباإلضافة إلى  .16

لتمويل برامج التنمية في بلدانها. ومن المسائل األخرى التي أثيرت  بذل جهودللدول األعضاء 

ار القطاعات واستمرارية السياسات )الضرائب واإلجراءات اإلدارية واألمن استقر أنّ هي 

 النمو االقتصادي. وتحقيقان في اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر مهمّ أمران ( وغيرها

 

 التوصيات

 تم تقديم التوصيات التالية: .12

جوة الف بهدف سدّ هناك حاجة إلى زيادة قدرة البلدان األفريقية على تعبئة الموارد المحلية  (أ

 المالية الضخمة التي تعرقل تنفيذ البرامج اإلنمائية القارية؛
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تدابير هيكلية لتنويع اقتصاداتها، وبالتالي زيادة قدرتها على  اعتمادينبغي للدول األعضاء  (ب

 الصمود أمام الصدمات الخارجية؛

قات للحد من انتشار التدف الرشيد الحكم وتعزيزمؤسسات قوية  بناءينبغي للدول األعضاء  (ج

 المالية غير المشروعة بغية توجيه هذه الموارد إلى البرامج اإلنمائية القارية؛

لموارد لالقيمة إضافة االقتصادي من خالل التصنيع و وضعهاتحويل ينبغي للدول األعضاء  (د

 الطبيعية.

 عدم المساواة والبطالةحلقة نقاش بشأن الجلسة الثانية: مواصلة 

 رقية الدرهم، وزيرة خارجيةمعالي السيدة الفريق الوزاري األول الرفيع المستوى  تترأس .11

يه كواسي رين من السنغال والدكتور يناأبو ك البروفيسورمن  الفريق المملكة المغربية. وتألف

أهمية وضع سياسة مشتركة للعمالة وتعزيز البحث  ةالرئيس تمدير الشؤون االقتصادية. أبرز

ى مع شاوالتطوير. وأشارت إلى ضرورة تحسين تعبئة الموارد المحلية ووضع سياسات تتم

 نمالسياق األفريقي والتعاون مع الشركاء في تنمية قطاعات مثل القطاع المالي. وطلبت 

ت على الصعيد الوطني في السياسا صناعأعضاء الفريق مناقشة التحديات التي يواجهها 

 التصدي لعدم المساواة والبطالة.

 العروض

دي يتمثل التحوالنقطة الرئيسية هي تحديد عوامل االستبعاد.  أنّ ب يناالبروفيسور ك ذكر .11

ز الحكومة تركلحد من عدم المساواة. لفي تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام  وفقا لهالرئيسي 

لفئات الضعيفة والمعالة، أي األطفال فائدة اعلى الحماية االجتماعية وخاصة ل في السنغال

ذت الحكومة السنغالية مبادرات إنمائية مثل برنامج تنمية المجتمعات المحلية في . نفّ والمسنّين

ة فق االجتماعيالذي يهدف إلى بناء الطرق الفرعية الريفية وتوفير المرا ،حاالت الطوارئ

الالمركزية عنصر أساسي  أنّ ب كانيلى المياه. أوضح البروفيسور عصول حية الوزيادة إمكان

 تتركز في العواصم. ولذلكالعديد من البلدان في معظم المرافق  للحد من عدم المساواة حيث أنّ 

عالوة على ذلك، أشار إلى أن زيادة وضع برامج في المناطق الريفية.  شدد على ضرورة

اإلنتاجية الزراعية مهمة لتوليد الدخل للمزارعين. وتعكف الحكومة السنغالية حاليا على تشجيع 

لخريجين الجدد ومساعدتهم على اعلى عن طريق صرف األموال  لمشاريعل السريعتنظيم ال

ات أوضاع مالية جيدة أن إقامة مشاريعهم الخاصة. ومن شأن إنشاء مناطق اقتصادية خاصة ذ

 فرص العمل. توفيريساعد أيضا على 

الرغم بهي ظاهرة عالمية  األبعاد ةمتعددالعدم المساواة  نّ أالدكتور كواسي  ذكرمن جانبه،  .11

مستمرة في أفريقيا. ووفقا له، فإن عدم المساواة هو تحدث على مستوى رفيع وأنها نها أمن 

 على ضرورة تنفيذ سياسات إعادة التوزيع من خالل وأكّدالمشكلة الحقيقية التي تواجه أفريقيا. 

لى ضرائب عفراط في فرض النظم ضريبية فعالة عن طريق التحكم في اآلثار الضارة لإل

أن بتقد عوفقا له، يُ و. في الواقع، ةوالسلبي ةعدم المساواة اإليجابي مفهوميعلى  وأكّداالقتصاد. 

 وبخالفز النمو االقتصادي. يعزتقوم بتعدم المساواة آثار سيئة ولكن هناك حاالت حيث ل

معالجة عدم تكافؤ الفرص أمر ضروري. يتعين على أفريقيا أن تستفيد من حدثين:  الدخل، فإنّ 

مالة تكاليف الع انخفاض ستثمار األجنبي المباشر نظرا إلىتطوير سالسل القيمة وجذب اال

 د الدكتور كواسي على ضرورة التنمية الصناعية.، أكّ وفي األخيرفي أفريقيا. نسبيا 

 المناقشات

االستقالل االقتصادي لم يتحقق في أفريقيا. عالوة على ذلك، لوحظ  أشار المشاركون إلى أنّ  .15

 ما أنّ كوالحد من عدم المساواة.  العمالةالمؤسسات تتطلب الكثير من األموال لتنفيذ برامج  أنّ ب

 المعيشية هناك حاجة إلى إنشاء بعض الصناديق االجتماعية من أجل الوصول إلى األسر

إلى مشاركة القطاع الخاص في تدريب الموظفين في المستقبل  تمت اإلشارةالريفية والفقيرة. 

محتويات المناهج التعليمية وتكييفها مع  مراجعةضرورة. وفي هذا الصدد، ينبغي  باعتبارها
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احتياجات أسواق العمل. ومن المهم توفير فرص وصول المزارعين إلى األسواق من خالل 

مويل ت تمت اإلشارة إلىالسوق. كما المتعلقة بمعلومات الونظم  البنية التحتيةاالستثمار في 

فرص  وتوفيرفي الحد من أوجه عدم المساواة  عامل هامكالمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 العمل.

 التوصيات

 قدم االجتماع التوصيات التالية: .10

مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء  الطلب من (أ

مية األسواق وتنووتوفير فرص الوصول إلى الخدمات المالية  تنظيم المشاريعتعزيز روح 

 وال سيما النساء والشباب؛ ،لعمالامهارات 

ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء  (ب

برامج إنمائية  عووض ،البينية األفريقيةالتجارة  وزيادة ،التكامل اإلقليمي أجندةتنفيذ ب التعجيل

تعزيز والطاقة والتعليم والعلم والتكنولوجيا ل البنية التحتيةمثل  الهامةتحويلية القطاعات الفي 

 ؛واسعنطاق  على االزدهار وتحقيقالنمو وتوليد فرص العمل 

ريفية الالمعيشية لوصول إلى األسر لع الدول األعضاء على إنشاء صناديق اجتماعية يتشج (ج

 عدم المساواة؛ ء علىوالقضاوالفقيرة 

ز سياسات إعادة التوزيع من خالل نظم ضريبية فعالة من يمن الدول األعضاء تعز الطلب (د

، واالستثمار في القطاعات االجتماعية، وال بائالضرفرض  بعدلدخل ل العادل توزيعالأجل 

 الفقيرة والضعيفة. المعيشية ألسراسيما 

طالق منشور إحصاءات اإليرادات في إ: من جدول األعمال 2البند الجلسة الثالثة: 

 أفريقيا
 إحصاءات اإليرادات في عن اتقريروالتنمية في الميدان االقتصادي ممثل منظمة التعاون  قدم .17

ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان  المفوضيةأثنى االجتماع على التعاون بين أفريقيا. 

 .مستقبالاالقتصادي وأوصى بتعزيزه 

 اجتماع الخبراءوتوصيات بحث تقرير : من جدول األعمال 2البند الجلسة الرابعة: 
التقرير، قدم الوزراء التوصيات  بحث خاللاالجتماع علما بتقرير اجتماع الخبراء.  أحاط .11

 التالية:

التكامل اإلقليمي في أفريقيا وتقديم عرض عن موضوع النمو  في تحقيقتقييم التقدم المحرز 

 :وعدم المساواةوالعمالة 

 قدم االجتماع التوصيات التالية: .11

وتصميم سياسات عامة مناسبة  ،قويةبناء مؤسسات  مواصلةلدول األعضاء ا يتعين على (أ

 البطالة والفقر وعدم المساواة؛ القضاء علىتعميق ل هاوتنفيذ

تنويع اقتصاداتها لتعزيز قدرتها على الصمود ودعم  مواصلةاألعضاء  لدولا يتعين على (ب

 وتوفير فرصتعزيز اإلنتاجية  بهدفتحول القطاع غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي 

 ؛العمل

 وضع بيانات ومؤشرات مواصلة مفوضية االتحاد األفريقي، بدعم من شركائها، على يتعين (ج

ياسات تصميم سلوالفقر في أفريقيا  االجتماعية عدم المساواةإحصائية لتحسين قياس أوجه 

 ؛هاوتنفيذ إنمائية قائمة على األدلة

مفوضية االتحاد األفريقي، بالتعاون الوثيق مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية،  على يتعين (د

م سياسات إقليمية فعالة تدعم النمو الشامل والمستدام للحد من الفوارق القطرية يتصم

 واإلقليمية؛

ر ن نوعية تقييمها للتكامل القاري بمؤشرات أكثيمفوضية االتحاد األفريقي تحس على يتعين (ه

 ركةمشا محاكاة للمفوضيةشموال إلبراز فوائد التكامل اإلقليمي. وفي هذا الصدد، ينبغي 



Page 7 

 

 

 

 

المجموعات االقتصادية اإلقليمية األخرى مثل حرية تنقل  في تجارب التكامل الناجحة

االقتصادية لدول غرب أفريقيا  المجموعةاألشخاص والبرنامج الزراعي المشترك في 

ة شرق أفريقيا والدول األعضاء لتقليل التكلف مجموعةواأللياف البصرية لتعزيز التجارة في 

 ؛للتكامل المتوقعة

دعم الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى  مواصلةفريقي مفوضية االتحاد األ على يتعين (و

زيادة تعبئة الموارد المحلية، وال سيما من خالل توسيع قاعدة ضرائبها ومكافحة التدفقات 

 المالية غير المشروعة.

 )االستراتيجية الثانية( االستراتيجية المنقحة لمواءمة اإلحصاءات في أفريقياعرض 

 :التالية قدم االجتماع التوصيات .16

 لالتموي وخطة عملها، وخطة أفريقيا في اإلحصاءات لمواءمة المنقحة االستراتيجية اعتماد (أ

 الموارد، مع التعديالت المقترحة؛ تعبئة واستراتيجية

 ميزانيتها من %6.25 بتخصيص نسبة المؤتمر الذي يقضي مقرر تنفيذ البلدان طلب منال (ب

 اإلحصاءات؛ لتمويل الوطنية

 ىاألدلة عل على قائمةال قراراتال واتخاذ سياساتال وضع ثقافة تعزيز البلدان طلب منال (ج

 المستويات؛ جميع

متحدة ولجنة األمم ال مفوضية االتحاد األفريقي من بدعم ،للتنمية األفريقي البنك من طلبال (د

 حصائيإ برنامج عملية إعداد قيادة ،والمؤسسة األفريقية لبناء القدرات االقتصادية ألفريقيا

 ماليةال الموارد وتعبئة االستراتيجية الثانية لمواءمة اإلحصاءات في أفريقيا، لدعم قاري

 ؛يقياأفر في اإلحصاءات لمواءمة الثانية الستراتيجيةمن أجل التنفيذ الفعال ل المستدامة

األمم  ولجنة للتنمية األفريقي البنك من فني بدعم ،مفوضية االتحاد األفريقي من طلبال (ه

 ستراتيجيةا وضع ،المتحدة االقتصادية ألفريقيا والمؤسسة األفريقية لبناء القدرات والشركاء

والدول الجزرية  اتالبلدان الخارجة من النزاع السيماالبلدان األفريقية،  لمساعدة خاصة

في  ة لمواءمة اإلحصاءاتاالستراتيجية الثاني الصغيرة النامية والبلدان الضعيفة لتنفيذ

 أفريقيا؛

 لبياناتا أن تعكس ضمانى لإ للدعوة استراتيجية وضع مفوضية االتحاد األفريقي من طلبال (و

 ية؛األفريق البلدان في الوطنية اإلحصائية النظم بيانات الدولية المنظمات التي تنشرها

 والمؤسسات المدني المجتمع ومنظمات الخاص والقطاع اإلنمائيين شركاءال دعوة (ز

 إلى تعزيز المؤسسات من وغيرها اإلعالم ووسائل األكاديمية واألوساط والبرلمانيين

 .تنفيذها االستراتيجية الثانية لمواءمة اإلحصاءات في أفريقيا ودعم

 قانون االستثمار األفريقي

 االجتماع بما يلي: أوصى .12

 ملزمةال غير الطبيعة عكسلي القانون مشروع مراجعة األفريقي االتحاد مفوضية الطلب من (أ

 .للقانون

ة إلى اللجنة الفني إحالته المفوضية قانون االستثمار األفريقي المنقح والطلب من بحث (ب

ن الفنية اللجا فضال عن ووزراء التجارة األفريقيين المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن،

 عدللل اللجنة األفريقية المتخصصةإحالته إلى و لبحثهالمتخصصة األخرى ذات الصلة، 

 .بحثمزيد من اللالقانونية  والشؤون

 الشاملة األفريقية ألسواقل التميز مركز

 أوصى االجتماع بما يلي: .11

 ؛ ةالشامل ةاألفريقي ألسواقالتميز مركز اعتماد إنشاء  (أ
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ع قواعد م تماشياالمركز لتفعيل  الطرائق العمليةبحث مفوضية االتحاد األفريقي  منطلب ال (ب

 االتحاد األفريقي.إجراءات 

 والرصد والتقييم واستراتيجية تعبئة الموارد المحلية التصديقإطار  -: تقرير التنفيذ 2022أجندة 

 :1601 بأجندةالتوصيات التالية مع مراعاة والية اللجنة الوزارية المعنية  تم تقديم .11

  2022 والتقييم ألجندة الرصد إطار (2

 ة،المجموعات االقتصادية اإلقليمي، بالعمل مع األفريقي االتحاد مفوضية تقوم بأن الطلب (أ

 ابأصح اقترحه الذي النحو على إضافية مؤشرات دراجإل والتقييم الرصد إطار بصقل

 قديمهت قبل ألفريقيا، االقتصادية لجنة األمم المتحدة ذلك في بما المعنيين المصلحة

 ؛1621 يناير في عتمادالل

 تحادأجهزة صنع السياسة لالمن قبل والتقييم  الرصد إطار اعتماد يتبع أنب التوصية (ب

 الدولو اإلقليمية االقتصادية وتعميمه على المجموعات نشره على نطاق واسع األفريقي

 طة التنفيذخ لتنفيذ الينالفعّ  والتقييم الرصد لتمكين األفريقي االتحاد وأجهزة األعضاء

 ؛1601 أجندةلتنفيذ األولى  العشرية

 لتقييموا الرصد وأشكال نماذج تصميم األفريقي االتحاد مفوضية تواصل أنب التوصية (ج

 ضاءاألع والدول اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع بالتعاون والتقييم إلجراء الرصد

 .والشركاء

 

 2022استراتيجية التمويل وتعبئة الموارد المحلية وإقامة الشراكات ألجندة  (2

 وإقامة الشراكات؛ المحلية الموارد وتعبئة تمويللل 1601 أجندة استراتيجية داعتما (أ

 لقارية؛ا المالية والمؤسسات الرائدة للمشاريع المحددة التمويل باستراتيجيات التوصية (ب

 وإقامة الشراكات المحلية الموارد وتعبئة للتمويل 1601 أجندة استراتيجية ودليل إعداد (ج

 األعضاء؛ الدول في واسع نطاق على لنشرها المعتمدة االستراتيجية إلى استنادا

 1601 استراتيجية أجندة وتنسيق لتنفيذ الطريق وخارطة المؤسسي اإلطار اعتماد (د

 وإقامة الشراكات. المحلية الموارد وتعبئة للتمويل

 البنك - األفريقي التحادل مشتركال منبرال إنشاء الطلب من مفوضية االتحاد األفريقي (ه

 الموارد. تصادية ألفريقيا لتعبئةلجنة األمم المتحدة االق -للتنمية  األفريقي

 

 جماركلجنة االتحاد األفريقي الفرعية للمديرين العامين للاالجتماع الثامن ل تقرير

ل مجموعة العمنشاء إل باعتبارها فرصة تم االستفادة من لجنة العشرةتأوصى االجتماع بأن  .11

لجمارك اللجنة الفرعية للمديرين العامين ل في إطاربتنفيذ الضريبة على الواردات  ةالمعني الفنية

 في االتحاد األفريقي.

النقدية والتخطيط االقتصادي ولشؤون المالية ل الفنية المتخصصةجنة للقواعد إجراءات امشروع 

 والتكامل

ة النقديولشؤون المالية لالمتخصصة  اللجنة الفنية قواعد إجراءاتاالجتماع مشروع  بحث .35

 والتكامل وأحاط علما به.االقتصادي والتخطيط 
ة المتخصص اللجنة الفنيةمن قبل  جراءاتاإلقواعد مشروع بحث مزيد من االجتماع ب أوصى .10

 الشؤون القانونية قبل إحالته إلى المجلس التنفيذي العتماده.و للعدل

 

الوزاري واإلعالن االجتماع وتوصيات تقرير بحث : من جدول األعمال 8البند : السابعة جلسةال

 الوزاري واعتمادها
 ها مع التعديالت.وواعتمد الوزاري واإلعالن االجتماعوتوصيات  تقرير المشاركون بحث .37
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 : ما يستجد من أعمالمن جدول األعمال 9البند : الثامنةالجلسة 
 تحت هذا البند من جدول األعمال. مناقشاتإجراء أي  متيلم  .38

 

 مكان انعقاد االجتماع المقبل: من جدول األعمال 01البند : التاسعةالجلسة 
 انعقاد االجتماع المقبل.الدول األعضاء بمكان بأن تبلغ المفوضية  االجتماع قاتف .31
 

 : اختتام االجتماعمن جدول األعمال 00البند : العاشرةالجلسة 
على جهودها الرامية إلى  للمفوضيةالختامية عن شكره  كلمتهالمكتب في هيئة رئيس  أعرب .41

التي أثرت  همتوصياتو. وشكر المشاركين على مداخالتهم اللجنة الفنية المتخصصةنجاح تنظيم 

ة مشتركالهداف األووضع خالفاتها جانبا لتحقيق  معافريقيا على العمل أ المناقشة. وحثّ 

 عيدةسلجميع المشاركين رحلة  تمنى. وفي الختام، األفريقيينمستقبل مزدهر لجميع تحقيق و

 .وجهاتهمإلى 



 

 

 

 لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة األولى

 والنقدية والتخطيط االقتصادي والتكاملللشؤون المالية 

 2022أكتوبر  22 – 22

 أديس أبابا، إثيوبيا

 

 إعالن
 

 ةالديباج

الوزراء ومحافظي البنوك المركزية للدول األعضاء في االتحاد األفريقي، المجتمعين بمناسبة  نحن

 االقتصادي طوالتخطي النقديةو المالية لشؤونل األولى المتخصصة الفنية األفريقي االتحادنة لج انعقاد

 ؛1627 أكتوبر 17 و 10 يومي أبابا أديس في والتكامل

 الفنية اللجان، الذي يقضي بإعادة تشكيل Decision Assembly/AU/Dec.227(XII)بالمقرر  إذ نذكر

 اللجان من المفوضية تفعيل يطلب الذي  Assembly/AU/Dec.365(XVII) مقررالو المتخصصة،

 ؛القطاعية الوزارية المؤتمرات وإلغاء 1621 يناير من المتخصصة اعتبارا الفنية

 النقديةو المالية لشؤونل المتخصصة الفنية للجنةبمشروع قواعد إجراءات ا نحيط علما  وإذ

التي بحثها االجتماع األول لجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة  والتكامل االقتصادي والتخطيط

، والذي أيدت اللجنة الفنية المتخصصة للعدل 1627 أكتوبر 17 و 10يومي  أبابا أديس في عقد لذيا

 والشؤون القانونية بحثه قبل إحالته إلى المجلس التنفيذي لالعتماد؛

 اإلقليمية القيمة سالسل خالل من سيما وال اإلقليمي، االقتصادي التكامل تعزيز إلى بالحاجة نسلم وإذ

 ضاءوالق الدخل وتوليد العمل فرص توفير ما من شأنه التجارية، األعمال وتنمية الشاملة واألسواق

 ؛1601 ألجندة األول التطلع مع يتماشى بما أفريقيا في الفقر على

 أديس في ،1627 أكتوبر 15إلى  11من  المنعقد الخبراء اجتماع وتوصيات بتقرير علما نحيط وإذ

 ؛إثيوبيا أبابا،

 اتاءلإلحص األفريقي لميثاقل األفريقي االتحاد وحكومات دول رؤساء مؤتمر اعتماد إلى نشير وإذ

 اتاءلإلحص األفريقي االتحاد معهد إنشاء عن فضال أفريقيا، في اإلحصاءات مواءمة واستراتيجية

 يي مجالف لتدريبل األفريقي مركزالو ، الجمهورية التونسية،العاصمة تونس في سيكون مقره الذي

 ديفوار؛ كوت ياموسوكرو، في سيكون مقره يالذ اإلحصاءات

 نميةالت لسياسات تخطيطال في اإلحصائية معلوماتالذي تضطلع به ال الحاسم بالدور سلمن وإذ

إقامة و االجتماعي التماسك تعزز التيو ها،وتقييم هاورصد هاوتنفيذ هاوتصميم والشاملة المستدامة
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 ستراتيجيةاالو 1601 أجندة إطار في ذات جودة بيانات استخدام خالل من يتّسم بالمساواة مجتمع

 ؛المستدامة لتنميةل 1616 وأجندة ،العشرية للبنك األفريقي للتنمية

 حقيقت إلى الرامية أفريقيا جهود في رئيسية أدوات بوصفهما واالستثمار التجارة أهمية نؤكد وإذ

 بعد؛ ماف المقبل العقد خالل االقتصاديو االجتماعي التحول

 من ينالمنعقد والسابع الخامس اجتماعيه في األفريقي الخاص القطاع منتدى اتإعالن إلى شيرن وإذ

التوالي، والتي  على نيروبي في 1621 ديسمبر 5 إلى 1 ومن أبيدجان في 1621 نوفمبر 1 إلى 5

 توصي بإنشاء مركز التميز لألسواق األفريقية الشاملة؛

 متخصصةاللجنة الفنية ال خالل األفريقي االتحاد مفوضيةالتي أوكلت إلى  واليةال إلى أيضا شيرن وإذ

 في عقدت التي والتكامل االقتصادي والتخطيط النقديةو المالية الشؤون عن المسؤولين لوزراءل

يقوم  األفريقية الشاملة،مركز التميز لألسواق حول إنشاء  جدوى دراسة إجراءب" 1620 مارس

 فريقياأل االتحاد في األعضاء الدول إلى دراسةهذه ال نتائج تقديمو مستقل يبإعدادها خبير استشار

 ؛"فيها للنظر

 مركز التميز لألسواق أعمال خطة بشأنللتصديق  األعضاء الدول عمل ورشة ااعتبارن في ضعن وإذ

 ؛1620 وفمبرن 11 إلى 12 من نيروبي في عقدت التي األفريقية الشاملة

لتميز لألسواق األفريقية مركز ا نشاءإل ينالنهائي األعمال وخطة التقرير ااعتبارن في ضعن وإذ

 ؛1601 أجندة تنفيذ في المركزهذا  الذي يمكن أن يقدمه الهائل اإلسهام ونظرا إلى ،الشاملة

 والسنغال نيوبن وزامبيا ومصر تونس حكومات من المقدمة الرسمية بالمقترحات علما نحيط وإذ

 المركز؛ الستضافة وموريشيوس

وإقامة  المحلية الموارد وتعبئةللتمويل  1601 أجندة استراتيجية بمشروع كذلك علما نحيط وإذ

 21 نمبشأن نفس الموضوع المنعقد  الخبراء اجتماع قدمها التي التوصيات ذلك في بما ،الشراكات

 االتحاد يةمفوض بين المشترك التنسيق إطار في أفريقيا جنوب ،بريتوريا في 1620 ديسمبر 25 إلى

 ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا؛ لتنميةل األفريقي والبنك األفريقي

 المائة في 6.1بنسبة  ضريبة فرض بشأن المالية وزراءلجنة العشرة ل بتقرير أيضا علما نحيط وإذ

 الواردات؛ على

 نوافق على ما يلي:

 وخطة عملها واستراتيجيتها أفريقيامواءمة اإلحصاءات في الثانية لستراتيجية اال

 تعبئة المواردل

ا من فريد ايإحصائ ابرنامج اإلحصاءات في أفريقيا بوصفها االستراتيجية الثانية لمواءمة على نوافق

 تحاداال مفوضية من طلبنو ،بها الصلة ذات الفنية والوثائق للقارة القادمة العشر للسنوات نوعه

ألفريقية لبناء المؤسسة او لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقياو لتنميةلاألفريقي  البنكو األفريقي

 هاتاستراتيجيا مواءمة على اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقية البلدان مساعدة القدرات

 متّسقذ تنفي ضمانل اإلحصاءات في أفريقيا مع االستراتيجية الثانية لمواءمة اإلحصاءات لتطوير

 ؛ومنسجم
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من ميزانياتها الوطنية لإلحصاءات وفقا لمقرر مؤتمر  %6.25الدول األعضاء إلى تخصيص  ندعو

 رؤساء دول وحكومات االتحاد؛

بناء المؤسسة األفريقية ل من بدعم ،األفريقي االتحاد ومفوضية لتنميةلاألفريقي  البنك من نطلب

تراتيجية االس لتنفيذ مستدامة مالية موارد تعبئةلجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، و القدرات

 سساتوالمؤ الخيرية والهيئات نيائينماإل شركاءال وندعو ،اإلحصاءات في أفريقيا الثانية لمواءمة

 إلنتاج المبادرة هذه دعمإلى  ،األكاديمية واألوساط المدني المجتمع ومنظمات الخاصة والقطاعات

 المناسب؛ الوقت فيذات جودة و إحصاءات

 زيادة ىإل من شأنه أن يفضي ما المجتمع شرائح جميع بين اإلحصائية الثقافة تحسين على نوافق

 صاديةاالقت النتائج تحسينوبالتالي  ،والقرارات السياسات نوعية وتحسين اإلحصاءات استخدام

 .واالجتماعية

 قانون االستثمار األفريقي

 تستخدمه أن نيمك ملزم غير توجيهيا صكا بوصفه المنقحاألفريقي  االستثمار قانون نأخذ في االعتبار

أنه ودينامي من ش حيوي خاص قطاع إلقامة الوطني الصعيد على مواتية بيئة لتهيئة األعضاء الدول

 العمل؛ فرص توفير البينية وتسهيل األفريقية التجارة تعزيز

للجنة الفنية ا من مفوضية االتحاد األفريقي تقديم مشروع قانون االستثمار األفريقي المنقح إلى نطلب

المتخصصة للتجارة والصناعة والمعادن إضافة إلى اللجان الفنية المتخصصة المعنية األخرى لبحثه 

 وإحالته إلى اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية لمزيد من البحث.

 كز التميز لألسواق األفريقية الشاملة مر

 دخلال ذوي لألشخاص الفرص توفير في فعاليتها أثبتت الشاملة التجارية األعمال بأن نسلّم

 بيئة وتهيئة بشكل عادل النمو فوائد تقاسم لضمان ةالشامل األسواق تطوير وبضرورة المنخفض،

 الشاملة؛ التجارية لألعمال مواتية

 مفوضية االتحاد األفريقي من طلبنومركز التميز لألسواق األفريقية الشاملة  إنشاء نوافق على

 .األفريقي االتحاد زلزائح اعدلقو وفقا لتفعيل المركز العملية الطرائق بحث

 وإقامة الشراكات المحلية الموارد وتعبئة للتمويل 2022 أجندة استراتيجية

 طةخال إطار في الشراكاتوإقامة  المحلية الموارد وتعبئةللتمويل  1601 أجندة استراتيجية على نؤكد

 ذات والشراكات الموارد لتعبئة الوحيد القاري اإلطار بوصفها 1601 لتنفيذ أجندة العشرية األولى

إلقليميين ا اإلنمائيين شركاءوال وأجهزة صنع السياسة األعضاء الدول جميعدفع  من شأنها التي الصلة

 أفريقيا؛ من أجل للتنمية والتعاون مساعيهم في األطراف عدديوالمت والقاريين والثنائيين

على تعبئة الموارد المحلية،  الموارد وتعبئةللتمويل  1601 أجندة الستراتيجية الرئيسي التركيز نؤيد

 عادهاأب عبر معالجتها ينبغي التيالمحلية  الموارد وتعبئة تمويللل 1601أجندة  استراتيجية وندعم

 المترابطة؛ الثالثة
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وإقامة  المحلية الموارد وتعبئةللتمويل  1601استراتيجية أجندة  لتنفيذ المؤسسي اإلطار كذلك نؤيد

 ؤونلشل المتخصصة الفنية اللجنة ها واإلبالغ عنها، على أن تضطلعوتقييم هاورصدالشراكات 

 الموارد وتعبئةللتمويل  1601 باستراتيجية أجندة المعنية الوزارية اللجنة بدور والنقدية المالية

 االزدواجية؛ لتفادي المحلية

 مم المتحدةاأل لجنة مع الوثيق بالتعاون لتنمية،لاألفريقي والبنك  األفريقي االتحاد مفوضية ندعو

ستراتيجية ال ودليل طريق خارطة" عدادإلى إ ،ووكالة التخطيط والتنسيق للنيباد ألفريقيا االقتصادية

 1601 المعتمدة ألجندة االستراتيجية" إلى استنادا" المحلية الموارد تعبئةلتمويل ول 1601 أجندة

 اءاألعض الدول بين واسع نطاق على لنشرها" وتعبئة الموارد المحلية وإقامة الشراكات للتمويل

 .اإلقليمية االقتصادية المجموعات مع الوثيق بالتعاون

 

 .2022أكتوبر  22بابا، إثيوبيا في ر في أديس أرّ ح  
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