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 مقدمة أواًل.

 2نوفمبر إلى  30عقد اجتماع خبراء الدول األعضاء بشأن قانون االستثمار األفريقي من  .1
 ، في منتجع سبيك مونيونيو، في كمباال، أوغندا.2015ديسمبر 

 حضورال ثانيًا. 
جميورية بوركينا فاسو، جميورية بوروندي،  حضر االجتماع ممثمو الدول األعضاء التالية: .2

اتحاد جزر القمر، جميورية الكونغو، جميورية مصر العربية، دولة إرتريا،جميورية تشاد، 
الجابون، جميورية غانا، جميورية غينيا، جميورية كوت ديفوار، جميورية كينيا، جميورية 

جميورية مدغشقر، جميورية موريتانيا، جميورية موزمبيق، جميورية ناميبيا،  ليبيريا،
جميورية النيجر، جميورية نيجيريا االتحادية، الجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية، 
جميورية سيشل، جميورية سيراليون، جميورية جنوب أفريقيا، جميورية السودان، جميورية 

 ية توجو، جميورية أوغندا وجميورية زيمبابوي.، جميور اإلسالمية جامبيا
السوق المشتركة  حضر االجتماع أيضًا ممثمو المجموعات االقتصادية اإلقميمية التالية: .3

مشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقيا )كوميسا(، وجماعة شرق أفريقيا، والييئة الحكومية ال
  قائمة المشاركين.لمتنمية )إيجاد( وترفق طيو 

 اعتماد جدول األعمال لثًا.ثا
 اعتمد االجتماع بنود جدول األعمال التالية: .4

 الكممة االفتتاحية (1)
 عرض قانون االستثمار األفريقي (2)
 عرض استراتيجية تنمية القطاع الخاص؛ (3)
 المالحظات الختامية. (4)
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 :الجمسة االفتتاحية رابعًا.
 الكممة االفتتاحية لممثل مفوضية االتحاد األفريقي

جمال غريب، رئيس قسم تنمية القطاع الخاص واالستثمار وتعبئة الموارد  ألقى السيد .5
الدكتور أنطوني موتا ماروبينج، مفوض  سعادةباالتحاد األفريقي، كممتو االفتتاحية نيابة عن 

  الشؤون االقتصادية.
مقرر المؤتمر الثالث لموزراء األفريقيين نبثق عن وذّكر بأن االجتماع القاري الحالي ي .6

، 2008مايو  23و 22سؤولين عن التكامل، الذي ُعقد في أبيدجان )كوت ديفوار( يومي الم
إعداد مدونة استثمار شاممة ألفريقيا بيدف والذي طمب إلى مفوضية االتحاد األفريقي "

ومن ثم، تم التصديق عمى المقرر من قبل رؤساء الدول  ."تشجيع مشاركة القطاع الخاص
 .2008االتحاد األفريقي في شرم الشيخ، مصر في عام  والحكومات خالل مؤتمر قمة

وأحاط االجتماع بأن مفوضية االتحاد األفريقي قد قررت عقب ىذه الوالية االضطالع بنيج  .7
مع الصالحيات ولذلك، تم عرض ومناقشة مذكرة مفاىيمية  تشاوري تشاركي لوضع القانون.

أبابا )إثيوبيا(، بحضور خبراء  في أديس 2012العمل التي عقدت في سبتمبر  ورشةخالل 
وطمب االجتماع إلى  الدول األعضاء. نمكذلك من المجموعات االقتصادية اإلقميمية و 

مفوضية االتحاد األفريقي تشكيل فريق عمل قاري يمتمك الخبرة الالزمة والميارات المالئمة 
 والتعجيل بوضع قانون استثمار قاري.لتبادل األفكار حول المسألة 

ضاف .8  -االتحاد األفريقي تنسيق المشتركة بين ة إلى ذلك، ذّكر بأن االجتماع التاسع لمجنة الوا 
البنك األفريقي لمتنمية  -المجنة االقتصادية ألفريقيا  -المجموعات االقتصادية اإلقميمية 

في أديس أبابا )إثيوبيا(، قد طمب أيضًا إلى المفوضية  2012يناير  25الذي عقد في 
ويتمثل اليدف الرئيسي لمدراسة في تييئة  وضع قانون استثمار أفريقي.بيف إجراء دراسة 

بيئة مواتية لجذب المزيد من تدفقات االستثمار في أفريقيا وتسييل االستثمارات العابرة لحدود 
   البمدان األفريقية، والتي تعد حيوية لتحقيق التكامل االقتصادي لمقارة بنجاح.
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مة المذكورة  تم التعاقد مع فريق من الخبراء األفريقيين مكّون من وأشار إلى أنو ألداء المي .9
قانونية خبير في مجال الترويج وتسييل االستثمار )قائد الفريق( وخبير في مجال الشؤون ال

من أجل إجراء دراسة حول تطوير قانون  2013وخدمات التجارة الدولية في أغسطس 
عداد و  االستثمار األفريقي وُنظر في مشروع قانون االستثمار األفريقي  ل لو.المشروع األو ا 

من قبل خبراء أفريقيين حكوميين ومستقمين في مجال قانون االستثمار ضمن سمسمة من 
وقد أجروا تحمياًل مكثفًا لمقانون والتعديالت  المشاورات عمى المستويين اإلقميمي والقاري.

 ائية لمقانون.المقترحة التي تم إدراجيا وتضمينيا في الصيغة الني
وأكد عمى أن تطوير قانون االستثمار األفريقي يستند إلى فكرة ضرورة أخذ األبعاد  .10

بيئة قانونية مواتية لتشجيع تدفق  وفيرالوطنية واإلقميمية والقارية في االعتبار من أجل ت
بر االستثمارات في أفريقيا وتسييل التجارة بين البمدان األفريقية وتعزيز االستثمار العا

 لمحدود.
ويشكل تطوير قانون االستثمار األفريقي جزءًا من إطار قاري أوسع، وىو أجندة  .11

لمتنمية تتمثل أسسو في تعزيز نمو أكثر شمواًل  ماسك، بناء عمى إطار استراتيجي مت2063
  متحول الييكمي في القارة.لمحرك كواستدامة، 

ية القطاع الخاص، التي ترتكز وأشار إلى استراتيجية مفوضية االتحاد األفريقي لتنم .12
بناء  (2)تحسين بيئة التجارة واالستثمار؛  (1)متماسكة وتشغيمية ىى: م ئعمى ثالث دعا

فاعل في مجال عنصر القطاع الخاص كمشاركة و  (3)قدرات إنتاجية لمقطاع الخاص؛ 
صادي من لمتحول االقتوتقوم االستراتيجية بتعريف القطاع الخاص باعتباره محفزًا  التنمية.

ويستند  لنمو الشامل والمستدام ومحركًا لمبزوغ االقتصادي عمى الصعيد القاري.أجل تحقيق ا
ال بد أن  2063ىذا النيج االستراتيجي إلى اإليمان القوي بأن تحول أفريقيا بحمول عام 

 يستفيد من قدرة قطاعيا الخاص عمى التحول.
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التزاميم بتنمية  مىالذي يبرىن عوفي النياية، تقدم بالشكر لممشاركين لحضورىم  .13
نيم عمى أساس توافق األراء، والتصديق عميو من أجل يانو تحسين قإلى أفريقيا، كما دعاىم 

مؤتمرىم القادم المزمع عقده  خاللوزراء االقتصاد والمالية والتكامل األفريقيين  إلى تقديمو
 ليتم اعتماده. 2016في نياية شير مارس 

 البمد المضيف )أوغندا(لممثل كممة الترحيب 

الحاضرين في اجتماع أعضاء الوفود رحبت ممثمة أوغندا، السيدة موكياال سامالي ب .14
تمنت لالجتماع أن تتكمل مناقشاتو ومداوالتو و استعراض ودراسة قانون االستثمار األفريقي، 

  بالنجاح.
 المداوالت خامسًا.

  ألوغندية لالستثمار.ترأست االجتماع السيدة موكياال سامالي من الييئة ا .15
 عرض قانون االستثمار األفريقي ألف.

أحاط المستشار القانوني االجتماع بأصل قانون االستثمار األفريقي وأساسو المنطقي  .16
وواصل حديثو بإلقاء الضوء عمى أىمية ىذا االجتماع في استكمال القانون الذي مّر  وىدفو.

 بسمسمة مكثفة من المراجعات والتعديالت.
أ المشاركون باإلدالء بمالحظات عامة بشأن القانون ثم ناقشوا قانون االستثمار وبد .17

   األفريقي مادة بمادة.

 مالحظات عامة

ناقش المشاركون الطابع القانوني لقانون االستثمار األفريقي وما إذا كان ينبغي أن  .18
ا الصدد، شرح وفي ىذ .ينموذجقانون يكتسي صفة ممزمة أم أن يعمل بمثابة وثيقة إرشادية/

المستشار أن ما يضفي القيمة اإلضافية الحقيقية عمى قانون االستثمار األفريقي ىو المغة 
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وأشار أيضًا إلى وجود العديد من قوانين و/أو نماذج  الممزمة المستخدمة في الصياغة.
يقي لجنوب األفر تنمية ااالستثمار في أفريقيا، مثل القوانين اإلقميمية القائمة في مجموعة 

)سادك(، وجماعة شرق أفريقيا، والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )إيكواس(، 
ثم أضاف أن  جديد بقيمة إضافية في ىذا الصدد. نموذجي وبالتالي، فال تأتي صياغة قانون

القرار النيائي بشأن الطابع القانوني لمقانون سيتخذ من قبل وزراء االقتصاد والمالية 
وأثار بعض المشاركين شواغل  ن كانوا قد بادروا بطمب صياغة ىذا القانون.والتكامل، الذي

المفاوضات الجارية حول منطقة  اتبشأن األثر المحتمل لوجود قانون ممزم عمى عممي
  .التجارة الحرة القارية ومنطقة التجارة الحرة الثالثية

 ية لمقانون، ولذلكولم يتمكن االجتماع من التوصل إلى اتفاق بشأن الطبيعة القانون .19
المشاركون الخيارات التالية لمنظر فييا من قبل الوزراء األفريقيين بشأن الطبيعة  قدم

 القانونية:
  ينبغي أن يكون قانون االستثمار األفريقي ممزمًا )ويحل محل قوانين االستثمار

 الوطنية(
 ينبغي أن يكون قانون االستثمار األفريقي ممزمًا عمى المدى الطويل 
 من المرونة لتبدي  حيزنبغي أن يكون قانون االستثمار األفريقي ممزمًا مع إتاحة ي

 .بشأنو الدول األعضاء تحفظاتيا
  ينبغي منح المرونة وحرية التقدير لمدول األعضاء فيما يخص اعتماد قانون

 .القانون عمى تصديقالاالستثمار األفريقي أو عدم استخدام عممية 
 الستثمار األفريقي ممزمًا وأال يستخدم سوى باعتباره قانون ينبغي أال يكون قانون ا

 إرشادي
  ينبغي أن يكون قانون االستثمار األفريقي قانونًا نموذجيًا لتستخدمو الدول األعضاء

 .عمى المدى الطويل عند تعديل قوانين االستثمار الوطنية الخاصة بكل دولة
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 التوصيات:

 أوصى االجتماع بما يمي: .20
في مشاورات وطنية حول قانون االستثمار دخول عضاء عمى الحث الدول األ (1)

 األفريقي قبل المؤتمر المقبل لوزراء االقتصاد والمالية والتكامل األفريقيين؛
تقديم الخيارات المقترحة التي صاغيا المشاركون بشأن الطبيعة القانونية  (2)

 مل األفريقيين.لمقانون ليتم النظر فييا من قبل وزراء االقتصاد والمالية والتكا

 :الديباجة

ناقش االجتماع الديباجة والحظ بعض التناقضات بين مختمف مواد القانون  .21
ضمون ورأى بعض المشاركين أن م والديباجة، كما أثار قمقو بشأن طول نص الديباجة.

   الديباجة أىم من طوليا.

 التوصيات:

 :أوصى االجتماع بما يمي .22
جة إلى إضافة وثيقة شاممة وحذف كممة إتفاقية اإلشارة في بداية الفقرة إلى الحا (1)

 واستباداليا بكممة وثيقة.
 لالتحاد األفريقي. 2063بدء الديباجة باإلشارة إلى معاىدة أبوجا وأجندة  (2)
تبسيط الديباجة مع مراعاة تجنب أوجو عدم التضارب والتناقض بين مختمف مواد  (3)

ضفاء المزيد من االتساق إلى ا  لنص؛  القانون والديباجة وا 
أىداف التنمية المستدامة في الديباجة واإلشارة إلى ب الخاص بعدالالحاجة إلى إدراج  (4)

 إطار األونكتاد لسياسات االستثمار من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛
إلقاء الضوء عمى الدور اليام الذي تقوم بو المرأة والشباب في مجال التنمية  (5)

 المستدامة؛
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لدول األعضاء من أجل تضمين التوصيات والتعديالت من اإنشاء لجنة صياغة  (6)
 والمدخالت المذكورة أعاله في الديباجة.

 الفصل األول:
مختمفة لدى فسيرات إلى أن لمصطمح "قانون" عدة معان وتالمشاركون  اشار: 0تحت المادة 

 الدول/الواليات القضائية المختمفة.
 المقرر  وما عمى أساسوعميو تمت التوصية باالتفاق عمى مصطمح مقبول عم

بشأن الطبيعة  2016المنتظر اعتماده من قبل االجتماع الوزاري في شير مارس 
 القانونية لقانون االستثمار األفريقي.

 تشجيع وتسييل  إبرازتعديالت عمى المادة من أجل  دخال تمت التوصية أيضا إ
 وحماية االستثمارات كيدف لمقانون.

 ستثماراال تفاقياتبا القانون عالقةحول  ذلك تمت التي لمناقشة خالل :0المادة 
 ما يمي:ب االجتماع أوصى خرى،األ
 القائمة يةاالستثمار الدول األعضاء  ياتتفاقاا قانون عمىال ىذا يؤثر ال. 
 اتمعاىد استبدال عمى التفاقا األعضاء الدولبإمكان  وأنإلى  أيضا أشير 

 البينية األفريقية التجارة اتفاقيات فيثمار الخاصة باالست فصولال الثنائية أو االستثمار
 .األعضاء الدول تحددىا فترة بعد

 بما يمي: االجتماع أوصى :4 المادة
 األمور  حدأ باعتباره المؤسسات نيجاالستثمار المبني عمى  تعريف عمى ظاحفال

 .التجديدية لقانون االستثمار األفريقي
 في قانون  مشمولة لتكون ستثمرينلمم الوظائف إنشاء حقوق استخدام المجوء إلى

 االستثمار األفريقي.
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 الفصل الثاني: 
 أوصى االجتماع بما يمي:: 7المادة 

 ( ينبغي توضيح من ىو المعني بصيغة ا3الفقرة )إذ أن المقصود ألطراف الثالثة أ
 وفقا لمتعريف ىي الدولة.

 ( من المادة 4تم تغيير الفقرة )8إلى المادة  7. 
 اإلجبارية التراخيص إصدار عمى المادة ىذه أحكام تسري ال(: 3قرة )الف :00المادة 

 الممكية حقوق إنشاء أو يديتق أو إلغاء أو الفكرية، الممكية بحقوق يتعمق فيما الممنوحة
 االتفاقيات مع اتسقم نشاءاإل أو يديالتق لغاء،اإل صدار،ىذا اإليكون  أن ىمع الفكرية،
 .الفكرية مكيةالم بشأن بيا المعمول الدولية
 :بما يمي االجتماع أوصى :02المادة 

  تمت  الذي لالستثمار العادلة السوقية قيمةمل بالنسبةات التعويض تقييمعادة ما يتم
 أيحدوث  يعكس وأال( لمصادرة ا تاريخ)’ مباشرة لمصادرة ا حدثت أن قبلمصادرتو 

 من حال أي فيوال يجوز  .ةالمقصود لمصادرة با المسبقة المعرفة بسبب القيمة في تغير
 .تاريخ الحق أي إلى التقييم تاريخ تأجيل األحوال

  أو نموذجية أو جمةان خسائر ةأي ممكيةلم العادلة السوقية القيمة احتسابيستثني 
 تمك ذلك في بما المستثمر، بيا يطالب متوقعة غير أو مضاربةناتجة عن  أرباح

 تقييم يقوم أن يجب ،ذلك ومع. عة التجاريةفقدان السم أوالمعنوية  ضرارباأل المتعمقة
 المصمحة بين عادل توازن أساس عمى ،االقتضاء عند ،مناسبالو  عادلال تعويضال

 .المتضررين ومصمحة العامة
 المركزي البنك يحدده الذي النحو عمى العممة بعد تضاف(: أ) 1 الفقرة ،00 المادة
 .العضو لمدولة
 مي:بما ي االجتماع أوصى :04 المادة



9 

 

 التعويض مع البمدان تعامل كيفية في لمنظر لحاجةا 
 المعنية األعضاء الدولب األخرى األعضاء الدول استبدال 
 واالضطرابات ب،و الحر  عنوان، بحيث يصبح الالطبيعية الكوارث لعنوان إضافة 

 .الطبيعية والكوارث المدنية
 تحويل استثناءات ناولتت يالت 17 المادة إلى الفقرة ىذه نقل يتم :2 الفقرة ،01 المادة
 .األموال
 .وضوحا أكثر جعمياىذه المادة ل صياغة إعادة ينبغيب: 4 الفقرة ،07 المادة
 :الثالث الفصل
 بما يمي: االجتماعأوصى : 0 الفقرة ،01 المادة

 الصناعات تطوير دعم عمى الدول األعضاء أن إلى شيرت إلزامية لغة ستخداما 
 ىا.إنشاء وتشجيع يةوالقار  واإلقميمية المحمية

 عمى القيمة سالسل إنشاء تشجيعلمدول األعضاء ب تعميماتمسألة توجيو  إدراج 
 .والقارية واإلقميمية الوطنية المستويات

 ي.بيالضر  التيرب نسبة من لمحد تدابير إدراج 
 أحكامو  قانون االستثمار األفريقي أحكام بين المحتمل التناقض تجنب: و0 ،الفقرة01 المادة

الدول  في والخدمات السمع بيع عمى المفروضة القيود حول العالمية التجارة منظمة فاقياتات
 األعضاء.

االستثمار  قطاعات قائمةعمى  تتعدياللالخاصة با اتجراءاإل بشأن حكم إدراج :01 المادة
 .تجمب المدرجة التي

 :الرابع الفصل
 بما العمالية والنقابات العمال وقحق ماحتر ا بشأن المستثمرين واجبات إدراج :20 المادة
 .الوطنية التشريعات مع يتماشى
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 قضاياب المتعمقة الوطنية التشريعات احترامبشأن  المستثمرينإدراج واجبات  :22 المادة
 .الفساد
 :الخامس الفصل

 االتفاق بموجب األعضاء الدولوواجبات  حقوق إلى إشارة إدراج :0 الفقرة ،21 لمادةا
 ذات األخرى الدولية اتيواالتفاق بالتجارة المتصمة الفكرية الممكية حقوق بجوانب المتعمق
 .أراضييا داخل الفكرية الممكية حقوق إنفاذ مع الصمة
 .تقميدي ثقافي ةر اعبإلى  فولكموركممة  تغيير: 0 الفقرة ،21 المادة
 العقود يذوتنف التفاوض توجوالتي  الوطنيةنظم وال القوانين إلى إشارة إدراج :27 المادة

 .الحكومية

 :53المادة 

 اقترح االجتماع إضافة فقرة عن انبعاثات الكاربون.

 أوصى االجتماع بما يمي: :57المادة 

بالحد األدنى لألجور والمسائل ذات الصلة بالمزاٌا المقدمة لمواطنً دراج المسائل المتعلقة ا

  الدول المضٌفة فً سٌاق التكامل اإلقلٌمً.
راعاة المسائل الجنسانٌة، حٌث عادة ما ٌكون تمثٌل المرأة ناقصاً فً فقرة عن مإدراج 

 قطاع األعمال فً أفرٌقٌا. 

 :58المادة 

المسائل المتعلقة بمنح التأشٌرات للمستثمرٌن األجانب مع أوصى االجتماع بمواءمة 

 استراتٌجٌة التكامل.

 ::5المادة 

البيئية من أجل معالجة تحديات التدمير بالمسائل ألحكام المتعمقة تعزيز اباالجتماع أوصى 
البيئي عمى نحو فعال من خالل تبني االستثمارات التي تحمي البيئة والتكنولوجيات الصديقة 
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اتفق االجتماع على ضرورة دعم السٌاسات اإلنمائٌة التً تستطٌع التصدي و لمبيئة.

القانونٌة والتنظٌمٌة من  للمخاطر اإلضافٌة المتعلقة بالبٌئة، إضافة إلى تعزٌز اإلصالحات

  كٌٌفها.أجل تهٌئة بٌئة مؤاتٌة لتنفٌذ إدارة المخاطر البٌئٌة وت

 : 40إلى المادة  :;5المادة 

 .ه الموادعدٌالت تحت هذإدخال أى تتم ٌلم 

  :64المادة 

دراج فقرة  24لمادة ا عمى اقترح االجتماع إدخال تعديالت إضافية حول التحكيم وتسوية  4وا 
وفً حال عدم التوصل إلى اتفاق، ٌجوز للدولة اللجوء إلى محكمة  بين الدول.ت الخالفا

  االتحاد األفرٌقً.نظم ولوائح العدل األفرٌقٌة وفقاً ل

  :65المادة 

  ومناقشتها خالل االجتماع القادم. بٌن قوسٌن هذه المادة ضعأوصى االجتماع بو

 : 42والمادة  :66المادة 

خالفات بٌن قوسٌن، حٌث تتعلقان بتسوٌة ال 24و 22ادتٌن اقترح االجتماع وضع الم

  المزٌد من المناقشات بشأنهما.إلجراء 

  الفصل السابع:

  :68المادة 

 الصٌاغة. علىأوصى االجتماع بإجراء بعض التعدٌالت 

 : 23إلى المادة  :69المادة 

 لم ٌتم إدخال أي تعدٌالت على هذه المواد

  :73المادة 
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 تعدٌل العنوان، لٌصبح "هٌكل التطبٌق". اقترح االجتماع

  :74المادة 

واقترح تقدٌم الصٌاغة الدقٌقة بٌن قوسٌن  44من المادة  1الفقرة  ضعأوصى االجتماع بو

 للنص لتتم الموافقة علٌها من قبل الوزراء األفرٌقٌٌن.

  24والمادة  :75المادة 

 .تٌن المادتٌنأي تعدٌالت تحت هاإدخال  تمٌلم 

 ض استراتيجية تنمية القطاع الخاصعر  باء.
السيد باتريك ندزانا أولومو، موظف سياسات االستثمار وتعبئة الموارد لمفوضية  قدم .23

 - 4112لقطاع الخاص ا لتنميةاالتحاد األفريقي عرضًا شاماًل الستراتيجية المفوضية 

الخاص لقطاع اية تنموعرض األساس المنطقي والسياق وراء صياغة استراتيجية  .4141

مع الدول أعضاء االتحاد األفرٌقً  وأكد عمى رغبة المفوضية في العمل عن كثب

لمساعدتها على وضع سٌاسات وتنفٌذها دعماً لتنمٌة القطاع الخاص، بموجب أجندة التوجه 

 للمفوضٌة.  4122االستراتٌجً الجدٌد 

ذلك  ياالستراتيجية تتيح فرصة عبر نطاق واسع من األنشطة، بما فوأضاف أن  .24
(، وبناء القدرات وتوفير الخدمات اإلنمائية في مجال ىاألول دعامةاإلصالحات التنظيمية )ال

(، مع التركيز بشكل خاص عمى تعزيز المؤسسات المتناىية ةالثاني دعامةالاألعمال )
أقوى لمقطاع الخاص في تحقيق  شاركةالصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم وعمى تحقيق م

 األقل ( بغية تحويل العمالة من القطاعةالثالث دعامةالالمستدام في أفريقيا )النمو الشامل و 

 إنتاجٌة إلى األعلى إنتاجٌة خالل العقد المقبل وما بعده. 

في النياية أن المفوضية ستولي اىتمامًا خاصًا لممشاريع النسائية وعمالة المرأة،  وأكد .25
لمتناىية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إطار قيام المفوضية بتقديم الدعم لممؤسسات ا
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ومن خالل االستراتيجية، ستسعى المفوضية لتحقيق  اتية لنموىا.و مالبيئة الالحجم وتييئة 
ل االحتياجات المحددة نوع الجنس، وستتناو فيو راعي يتنظيم األعمال التجارية عمى نحو 

تحسينات التي طرأت ترجمة الالمشاريع من حيث التدريب والدعم، لضمان  اتبصاح لمنساء
وستدعم المفوضية أيضًا  في مجال تعميم الفتيات إلى فرص اقتصادية حقيقية لممرأة. مؤخرا

حصول المؤسسات المتناىية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم عمى مجموعة أوسع وأكثر 
الت تنوعًا من الخدمات المالية من أجل إطالق العنان إلمكانات القطاع العام من خالل تدخ

رأس المال لممصارف المحمية  وفيرتتراوح ما بين تعزيز قدرات الوسطاء الماليين وبين دعم ت
 الصغر والصغٌرة والمتوسطة الحجم. من أجل تمويل المؤسسات المتناىية

 المالحظات الختامية .سادسا
لمفوضية االتحاد  االقتصادية لشؤونا مدير كواسي، يسانجن رينيو الدكتورشدد  .26

 االتحاد رؤية تحقيقل قانون االستثمار األفريقي أىمية عمى في كممتو الختامية ،ياألفريق
 عمى دينامية قوة مثلتو  مواطنيياب ةمدفوع ،تنعم بالسالمو  ومزدىرة متكاممة"ألفريقيا  االفريقي
مناسب  خاص قطاع تطوير عمميةل بالنسبة ىذا القانون أىمية عمى أكدو ". العالمية الساحة

 عامال طارسياق اإل في مقارةل ةتحولياألجندة ال مع تسقامبحيث يكون  أفريقيا في تنافسيو 
 .2063 ألجندة

يا مساىماتعمى  األعضاء لمدول األفريقي االتحاد مفوضية تقدير عن وأعرب .27
 الدول جميعاألفريقي. ودعا  الستثمارقانون ا مشروع تحسين من أجل يجابيةاإل ومدخالتيا
 حثكما . لالطالع عميو ياوزارات مىع وزعوتأن و  قانونبال زمةممت ظلت أنإلى  األعضاء

وحكومات  دول رؤساء ه من قبلاعتماد قبل الثابت ادعميمواصمة  عمى األعضاء الدول
 .االفريقي االتحاد


