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 مقدمة – أوال
 ريقياإلف التميزمدونة االستثمار األفريقية ومركز  بحثلالدول األعضاء خبراء عقد اجتماع  .1

 .نياكي نيروبي، في اليكو ريجنسي، في فندق 1112 نوفمبر 12 إلى 11 من ةالشامل لألسواق

  الحضور – ثانيا

االجتماع ممثلون الدول األعضاء التالية: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  حضر .1
 العربية، مصر جمهوريةجمهورية تشاد، جزر القمر،  فاسو،جمهورية بوروندي، بوركينا 

كوت ديفوار، جمهورية كينيا، جمهورية ليسوتو،  جمهورية غانا،جمهورية  جابون،ال جمهورية
جمهورية ناميبيا  ة،موريتانيال اإلسالمية جمهوريةالجمهورية ليبيريا، جمهورية مدغشقر، 

 جمهورية ل،السنغا جمهورية الديمقراطية، الصحراوية العربية الجمهوريةجمهورية النيجر، 
 ،وتوج جمهورية تنزانيا، جمهورية ان،السود جمهورية أفريقيا، جنوب جمهورية سيراليون،
 .زيمبابوي وجمهورية زامبيا جمهورية أوغندا، جمهورية التونسية، الجمهورية

( ا)الكوميس فريقيألا جنوبالو شرقلالسوق المشتركة ل عناالجتماع أيضا ممثلون  حضر .2
 .مرفقة المشاركين قائمةووبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

 األعمال جدول اعتماد – ثالثا

 االجتماع بنود جدول األعمال التالية: اعتمد .4

 .االفتتاحية الكلمة (1

 .الشاملة لألسواق اإلفريقي التميز مركزومناقشة  عرض (1

 .األفريقية االستثمار مدونة حولودراسة  عرض (2

 .الختامية الكلمات (4

 فتتاحيةالا الكلمات - أوال

 في ديةاالشؤون االقتص إدارةمدير  إنجيتيا، كواسي رينيه الدكتور يةاالفتتاح كلمةال ألقى .5
 .األفريقي االتحاد مفوضية

ية والمال القتصادل األخيرة المتخصصة الفنيةاللجنة  عنإلى أن هذا االجتماع انبثق  شارأ .2
مفوضية االتحاد  من طلب الذيوفي أديس أبابا، إثيوبيا،  1112 مارسفي  المنعقدوالتكامل، 
 :يلي مااألفريقي 

 
 األفريقية االستثمار مدونة حول معمقةمشاورات  إجراء 

 الشاملة لألسواق اإلفريقي التميز مركزدراسة جدوى حول  إجراء 
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ا يميإقلبرا من صبحيأن  وهالشاملة  ألسواقل األفريقي التميز مركزمن  الغرضإلى أن  أشار .7
 يكون أنو ،شاملةال سواقاألو ةشاملالاألعمال التجارية  مجال فيللقيادة والعمل ا رئيسي افريقيأ

 ةالتجاريباألعمال  المتعلقةالبرامج والسياسات  جالم في الممارسات فضلأل تعجيل عامل
هو الحصول على رأي  اللقاء هذاالهدف من  أنب. وأبلغ االجتماع شاملةال سواقواأل شاملةال

 مركز في ةالمصلحة الرئيسي صاحبة هيالدول األعضاء  إن حيثحول المركز  المشاركين
 تحسين من مكننات التي الطريقة حول مناقشة إجراء كذلكوالتميز اإلفريقي لألسواق الشاملة، 

االتحاد األفريقي في شراكة مع برنامج األمم  مفوضية أنب. وأبلغ االجتماع المركزمفهوم 
 دعم هذا تلقت وقدالتميز اإلفريقي لألسواق الشاملة  مركزمشروع  حولالمتحدة اإلنمائي 

 .في وضع خطة األعمال األخير

كوت  ،دجانأبي في المنعقد ،التكامل عن المسؤولين األفريقيين وزراءلالمؤتمر الثالث ل إن قال  .8
استثمار  مدونة بإعداداالتحاد األفريقي " مفوضية فكل 1118 مايو 12و 11 يومي ،ديفوار
قت في و المقررعلى  التصديق تممشاركة القطاع الخاص".  تشجيعألفريقيا بهدف  ةشامل

قمة شرم الشيخ، مصر في  خاللاالفريقي  االتحادالحق من قبل رؤساء دول وحكومات 
1118. 

حكوميين ومستقلين في مجال مدونات االستثمار بحثوا  أفريقيين خبراء أنب االجتماَع أبلغ .9
 يينالمستو على المشاوراتسلسلة من  خاللالتميز اإلفريقي لألسواق الشاملة  مركز مشروع
ي ف وإبرازها إدراجها تم تعديالت اقترحواو للمدونة وافياتحليال  أجرواو ؛والقاري اإلقليمي

 .للمدونةالصيغة النهائية 

مية األبعاد الوطنية واإلقلي أن مفادهافكرة  إلى استنداالستثمار األفريقية  مدونة إعدادأن ذكر  .11
دفق ت لتعزيز مواتيةاالعتبار من أجل اقتراح بيئة قانونية  فيوالقارية يجب أن تؤخذ 

 .لحدودلعابر لااالستثمار  وتشجيعالبينية  األفريقيةاالستثمارات في أفريقيا وتسهيل التجارة 

 التي، 1122 أجندة ووه أوسع، قاريإطار  فياالستثمار األفريقية  مدونة إعداد يندرج .11
 يةمولش أكثر نمو تعزيز أساس على قوميإطار استراتيجي متماسك للتنمية  على ترتكز

 .القارة في الهيكلي لتحولل امحرك باعتبارهواستدامة، 

 يف التنمية بتحقيقعلى التزامهم  يدل الذيالمشاركين على حضورهم  شكرالختام،  في .11
 كزمرأعمال  خطة وكذلكاالستثمار األفريقية  مدونةمشروع  تحسين ىلإ همودعا أفريقيا،

 إلى امكال المشروعين من أجل تقديمه على والتصديقالتميز األفريقي لألسواق الشاملة، 
 لمقرراوالمالية والتكامل في مؤتمرهم القادم  القتصادا عن المسؤولين يقييناألفر الوزراء

 العتماده. 1117مارس  نهاية في عقده
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 الوقائع - أوال

 
 نجيتيا،إ كواسي رينيه الدكتورالتميز األفريقي لألسواق الشاملة  مركز حولاالجتماع  ترأس .12

 .الشؤون االقتصادية في مفوضية االتحاد األفريقي إدارةمدير 

 
 الشاملة لألسواق األفريقي التميز مركز -  ألف

 ريقياألف التميز مركزواحتياجات  خلفيةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي عرضا حول  ممثل قدم .14
هو الحصول على ردود فعل أصحاب  العرضمن  الهدف إن قائال . الشاملة لألسواق

 طريقةبالتميز  مركزومناقشة كيفية تنفيذ  ،اتحسينه طرقوفهم  األعمالخطة  حولالمصلحة 
 .القادمة الخطوات اتخاذكيفية  وتباحث ،وجيدة فعالة

أن بش العمل نحو موجه أفريقيبر من أولالتميز  مركزما يتم التخطيط له هو جعل  أن أكد .15
: تحديد وتعزيز وتيسير تكرار أفضل ةالشامل األسواق وتطوير ةشاملالاألعمال التجارية 

 ،الشاملة األسواق وتطوير الشاملة التجارية األعمالالممارسات واالبتكار في سياسة 
 .والشراكات برمجةوال

 ،املةالش ألسواقل األفريقي التميز مركز أعمالخطة  إلعدادالبحث  منهجيةبيتعلق  وفيما .12
ذوي  جلبت الشاملةالتجارية  األعمالمصادر متعددة وأن  االعتبار في أخذت اأنه أوضح

 العرض جانب وعلى زبائن،كعلى جانب الطلب  -القيمة  سلسلة ىلإالدخل المنخفض 
 .أعمال رجالو ومنتجين كموظفين

يا أطر التنمية في أفريق كامال ادعم يدعمالتميز األفريقي لألسواق الشاملة  مركز أن الحظ  .17
المجموعات االقتصادية اإلقليمية لدمج أفضل  مع المركز تعاونيسو 1122 أجندةمثل 

 .اإلقليمية القيمة سالسل في الشاملة األسواق تعزيزب المتعلقةالممارسات 

 رأكث تجارية وأعمال أسواق إنشاءعلى تشجيع  سيعملالتميز  مركز أنب االجتماَع أبلغ .18
فرص العمل وتوليد الدخل والحد من الفقر  توفير ليسه أن شأنه من الذي األمر ،شمولية

 التمويلز التمي مركز سيوفرإلى ذلك،  باإلضافة والتكامل االقتصادي اإلقليمي والنمو الشامل. 
التجارية الشاملة واألسواق الشاملة  األعمالالممارسات الجيدة في سياسة  لتكراراألولي 
 شراكاتالراقية والعملية والممارسات الجيدة في مجال  للمعارفيكون مستودعا  وسوف

. الشاملة واألسواق الشاملة التجارية األعمالمع القطاع الخاص من خالل  الشامل نموال
 اقليمإ خصي عملب القيام ما إذا تدعو الحاجة إلى على أدلةالتميز  مركزفي  األبحاث ستقدمو

   .معينة لظروف وفقاهذا اإلقليم الفرعي أو القطر،  وما ا،محدد اأو قطر افرعي
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 قدمم ركز. الشاملة لألسواق األفريقي التميز مركزاستراتيجية   تفاصيلحول   عرض .19
المستهدف، والمواضيع والقطاعات  والجمهور الخدمات، الرؤية، ،الرسالة  على العرض

نبرا م يكونأن  إلىالتميز األفريقي لألسواق الشاملة  مركز. يهدف تهاتغطيالتي ينبغي 
يمكن . والشاملة واألسواق ةشاملالاألعمال التجارية  حول ،عمالو تفكيرا ،لقيادةل به امعترف

: 1 الدعامة( 1 :دعائمثالث  إلىالتميز األفريقي لألسواق الشاملة  مركزتقسيم أنشطة 
: تيسير 1 الدعامةب(  الشاملة؛ واألسواق الشاملة التجارية األعمالتحديد سياسات وبرامج 

وتطوير أفضل  اعتمادو تكرارالتعاون بين الجهات الفاعلة الرئيسية وتسهيل عملية 
 الاألعمالبرامج الناجحة وقيادة االبتكار في  ترقية: تكرار ودعم 2 الدعامةالممارسات. ج( 

في  المصلحة أصحاب التميز  مركز ف سيستهد. الشاملة واألسواق الشاملة التجارية
 نويا،س ، التميزمراكز  ستختارالتعاون بين القطاعين.  سهليالقطاعين العام والخاص، و

 ةالتجاري األعمال سياساتو برامجفي  األبحاث وتحدد  ،التركيز/  الموضوعية القطاعات
 .ختارةم مواضيعل اتقريرالقطاعات )الفرعية(، وسوف تكرس  في الشاملة األسواق/ الشاملة

 لتصميمابشأن تفاصيل  مقترحات العرضمقدم  طرح. لمركزل التنظيمي لتصميماعرض  تم .11
. يفالتوظو اإلدارةو القانوني الهيكل/ملكيةلبما في ذلك الخيارات المختلفة ل التنظيمي

  ،ةريقيأف مستقبلية رؤية ،واضحتان وقيادة ملكية: التاليكالنجاح التشغيلية هي  عواملو
 :يلي فيماالخياران  يتمثلوعلى جذب التمويل وكسب المال.  قدرةو  مرونة،

 الهيكلب يتعلق فيما أما لمفوضية االتحاد األفريقي. تابعالهيكلي األول: مركز  الخيار (1
 .ةمؤسس/شركة أو قائمة وحدةل امشروع مركزالأن يكون  يجبف، القانوني

 ،ريقياألف االتحاد بمفوضيةأخرى مرتبطة  منظماتل تابع الهيكلي الثاني: مركز  الخيار (1
 .أفريقية مستقبلية رؤيةمع 

 :لشاملةا لألسواق األفريقي التميز مركزالستضافة  التالية المعايير حااقترأيضا  تم .11

التجارية الشاملة واألسواق  لألعمال حلولال عملية إيجاد  قيادةبالمضيف  البلد يهتم -
 .للمركز والقيادة السياسي الدعم وسيوفرالشاملة 

 .مواتية عملو تشغيل بيئة لضمان سياسيا مستقرا الموقع يكون أن يجب -

 اءنشاإل مرحلة خالل العينية، أو/و المالية الموارد توفير المضيف البلد على جبي -
 على األقل.

 كاتشبال إقامة  من ليتمكنبالقرب من المؤسسات ذات الصلة  المركزأن يقع  ينبغي -
 واالجتماعات بسهولة. الفعالياتوالمشاركة في 

 .على نحو سلس العمل سيرممارسة األعمال التجارية لتمكين  يسهلإذا كان الموقع  مفيدال من سيكون -
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 النقاش

 :التالية المسائل االجتماع أثار .11

 مركز اختصاص ضمن الجاريةمختلف المبادرات والعمليات  إدماج أن إلى أشير 
 لمركزل بالنسبةغاية األهمية  في أمر هوالتميز األفريقي لألسواق الشاملة 

 األفريقية البلدان بين التضامن إظهار إلى الحاجة 

 ينالسياسات المالية من أجل جذب أصحاب المشاريع العامل ومواءمةمراجعة  ضرورة 
 في القطاع غير الرسمي؛

 كتسيتوجذابة للمشاركين.  ةواضحالتميز  مركز اقتراحالقيمة التي ينطوي عليها  إن 
 الصغيرة؛ للشركات بالنسبة خاصة ،كبيرة ةيهمأ مبادرةال

 ج خار واألجنبيةتوفير سبل الوصول إلى األسواق المحلية  فيالتميز  مركز دور
 .للمهجرأفريقيا والدور المحتمل 

 والمجموعات لتنميةل األفريقي البنكالتعاون مع مؤسسات أخرى مثل  ضرورة 
 .اإلقليمية االقتصادية

 بر امنالالتكنولوجيات الجديدة/ استخدام يعتبرإلى التقرير السنوي،  باإلضافة
 مفيدا. أمراللنشر  فتراضيةالا

 عد يتم الحصول ب لم. داخليال تمويلال في األعضاء للدول الهام والدور ويلالتم مسألة
 لكن المناقشات مع الجهات المانحة قد بدأت. للمركزالالزمة  األموالعلى 

 اأيض ولكن والطاقة الزراعية األعمال: هي يهاعل لتركيزا ينبغي التي القطاعات إن 
 األسماك؛ مصائد

 للشركات يةاستثمار مواردالتميز األفريقي لألسواق الشاملة  مركزال يقدم  سوف 
 أفضل حدديللتدريب و أمواال صصيخ أن يمكنولكن  ،مباشربشكل  الصغيرة

 الممارسات؛

 ليمياإلق التكامل نحو التقدم بعض: قفي الطرضايقات والمالحواجز التجارية  مسائل 
السوق المشتركة في أفريقيا، المؤسسات المالية  ،االفريقي االتحاد سفر)جواز 

 ؛ةضافيإ مؤسسةالتميز  مركز  سيكونوغيرها(. 

 النمو أجل من والخاص العام القطاعين بين الشراكة لتعزيز آلية المركز سيكون 
 .الشامل

 بسرعة  ولالتح. اجذاب كونلكي ي جراءاتاإل اتخاذ ونح وجهم نهج اتباعإلى  الحاجة
 .اإلجراءات اتخاذ/عيرامشال ىلإ المبادرات/فكاراألمن 
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 أو  ألفريقيا االتحاد مفوضية)األمم المتحدة،  به لتوصيةا ينبغي التيالتنظيمي  الهيكل
 .الموظفين وتعيين موجودةال(، والنماذج الناجحة همابين ما

 المركز دارةإل أفريقيين تولي ضرورة. 

 ؛بوضوح والتمويل اإلدارة آلية ديتحد ضرورة 

 ةمفوضي عليها تشرف إبالغنظام  ولكن مع مستقال هيكال المركزأن يكون  ينبغي 
 .األفريقي االتحاد

 القرار؛ صنع عملية في بطءالو البيروقراطية من الكثير تجنب إلى الحاجة 

 برنامج؛/مشروعك األولى المرحلةفي  البدء إمكانية 

 توصياتال
 :التالية التوصياتاقتراح  مت  .12

 .اقياسه وكيفية الممارسات أفضل مفهومل واضح/تعريف تحديد (1

حاالت الفشل/الممارسات  علىفقط على الممارسات الجيدة ولكن أيضا  زيتركال عدم (1
 السيئة.

 .فريقيألا التحادل تابعة مؤسسة الشاملة لألسواق األفريقي التميز مركزأن يكون  ينبغي (2

 .وفنيا مستقال مركزال جعل (4

 توسيع المركز وإنشاء مكاتب إقليمية. إمكانية في ظرنال (5

 يف المتخصصة الفنية اللجنةإلى  اتقديمهخطة األعمال والموافقة على  على التصديق (2
 لبحثها. 1112 مارس

 :التاليةوالخطوات  قدما المضي طريق
التميز األفريقي لألسواق الشاملة  مركزمراجعة خطة أعمال تتم س أنهب االجتماع رئيسال أبلغ .14

 يفوالمالية والتكامل  القتصادا عن المسؤوليناألفريقيين  لوزراءا مؤتمر إلى تقديمها قبل
 .العتمادها 1112 مارس

وتقديم مقترحات  مركزبال للتوعية داخلية مشاورات إجراء ىلإاألعضاء  الدول ممثلي دعا .15
 المحتملة. المصيفة البلدانبشأن 

 يتمس ،المركز إنشاء بشأن األفريقي االتحاد قمة عن مقررصدور  عقب أنهباالجتماع  أبلغ .12
 ة المركز.الستضاف اختيارها سيتممع الدولة العضو التي  ستضافةالا يةاتفاق على التفاوض

 
 مدونة االستثمار األفريقية – باء

 على النحو التالي: همكتباالجتماع هيئة  انتخب .17

 كينيا     رئيسال 
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 تشاد   رئيسلل األول نائبال 

 وتوج   رئيسلل الثاني نائبال 

  مصر   للرئيس الثالث النائب 

 زيمبابوي     المقرر 

 

 الستثماراهيئة  من إنجييمو روزلين السيدة األفريقية االستثمار مدونة حول االجتماع تترأس  .18
 .بكينيا

 وأحاط. ةاالستثمار اإلفريقي مدونة حولممثل عن مفوضية االتحاد اإلفريقي عرضا  قدم .19
ء على الضو وسلط. هاهدفالمنطقي و اهأساسو اإلفريقية االستثمار مدونة نشأةب علمااالجتماع 

 عمقةملالقتصاد والمالية والتكامل إلجراء مشاورات  نواألفريقي وزراءال همنح ذيالتفويض ال
على الحاجة إلى التركيز فقط على المواد التي تعكس  وأكدنص متفق عليه.  إلى والتوصل

في  عليها تفاقالا يتم لم(، وكذلك المواد التي 51و  132351القانوني للنص )المواد  الطابع
 استكمالفي  جتماعالا هذاشار إلى أهمية (. وأخيرا أ44و  42،41اجتماع كمباال )المواد 

 .والتعديالت التنقيحات من طويلة سلسلةب مرت التي المدونة

 مناقشاتال

 :التالية النقاط حول مفصلة مناقشات أجريت .21

 تمتي ال التعديالت إلىالمواد العالقة إضافة  حولالقطريون تعليقات  الممثلونأبدى  -
 دول 8 من بالفعلتلقيها 

 اإلفريقية االستثمار مدونةإلى مراجعة بعض األحكام الواردة في ديباجة  الحاجة -

 واف بشكل للمدونةالملزم وغير الملزم  الطابع نوقش -

 خبراءمن الدول األعضاء التالية بمساعدة  مؤلفةلجنة صياغة  االجتماع شكل -
 :مقترحاتالرئيسيين لمراجعة النص وتقديم  يناستشاري

 مصر 

 تشاد 

 وتوج 

 أفريقيا جنوب 

 كينيا 

 أوغندا 

 زيمبابوي 
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كل  على تعديالتال وأدخلتاالستثمار اإلفريقية  مدونة مشروع الصياغة لجنة استعرضت .13
 51، المادة 51، المادة 45، المادة 41، المادة 41، المادة 2 المادة، 1المادة  الديباجة، من

 .تتعديالالمع بعض  هاوواعتمدإلى المشاركين نقحة الم المدونة تقديم تمو. 51 المادة وحذفت

 توصياتال

 :التوصيات التالية اقتراح تم .13

 لوتسهيتشجيع  مجال فيتوجيهية  أداةاالستثمار اإلفريقية باعتبارها  مدونة اعتماد (1
  االستثمار

 ةعدلالم النسخةاللغات األربع وتقديم  فياالستثمار اإلفريقية  مدونة مواءمةإلى  الحاجة (1
 جنةالل اجتماع خالل العتمادهااألفريقيين لالقتصاد والمالية والتكامل  وزراءال إلى منها
 في داكار، السنغال 1112في مارس  المتخصصة الفنية

لتفاوض في ا ةمرجعي يةإطار كوثيقة اإلفريقية االستثمار مدونة استخدامب وزراءال توصية (2
 .القارية الحرة التجارة منطقةل االستثمارب المتعلقالفصل  بشأن

 الختاميةة الكلم  - سادسا
مفوضية ب االقتصادية لشؤونامدير  ،أنجيتيا كواسي رينيه الدكتور أكد ة،الختامي كلمتهفي  .11

فريقي ألتحقيق رؤية االتحاد ا في اإلفريقية االستثمار مدونةعلى أهمية  ،االتحاد األفريقي
 فية يدينام قوة وتمثل هامواطنو يقودها ،وسلمية ومزدهرة متكاملة أفريقية ةقار" بإحالل

خاص  قطاعاالستثمار اإلفريقية في عملية تطوير  مدونة جدوى الساحة العالمية ". وشدد على
 ألجندةام اإلطار الع ضمن التحويليةمع أجندة القارة  امنسجم يكون أفريقيا في سليموتنافسي 
1122. 

ابية اإليج هاومدخالت لمساهماتها األعضاء لدوللاالتحاد األفريقي  مفوضية تقدير عن أعرب .13
 أن تظل إلى األعضاء الدولجميع  دعاو. اإلفريقية االستثمار مدونة مشروعفي تحسين 

 عمد تقديم على. وحث الدول األعضاء لتوعيتها اوزاراته مع قاسمهاتت أنو بالمدونةملتزمة 
  .االفريقي االتحاد وحكوماترؤساء دول  قبل من هاقبل اعتماد ثابت

 


