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 خلفيةالأوال. 
معاهدة ال، اعتمد رؤساء دول وحكومات الدول األعضاء في منظمة الوحدة األفريقية 1991 وفي يوني .1

هذه المعاهدة تسعى . و1994في عام  التنفيذ، التي دخلت حيز لجماعة االقتصادية األفريقيةل المؤسسة

من خالل استخدام جميع  والقادمةألجيال الحالية لصالح ا القارة تنميةأبوجا إلى معاهدة بالمعروفة 

تماعية تعزيز التنمية االقتصادية واالجالموارد البشرية والطبيعية المتاحة. ويتمثل هدفها الرئيسي في "
تنمية لاوالثقافية وتكامل االقتصادات األفريقية من أجل زيادة االعتماد على الذات اقتصادياً وتعزيز 

 ."مستدامةالذاتية وال
( مراحل، 6من خالل ست )الجماعة االقتصادية األفريقية تنص معاهدة أبوجا على أنه ينبغي إنشاء   .2

ركزي مبنك  تنفيذ الخطوة النهائية إلنشاء اتحاد نقدي أفريقي، وإنشاءلجملة أمور،  منيكرس آخرها، 

 .فريقية واحدةأعملة  إقرارو واحد أفريقي
في  ةدعقنمنظمة الوحدة األفريقية الم مؤتمر قمةلن ووالثالث ةالسادس الدورة تعتمدا،  2000 وفي يولي .3

و، القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي الذي أتم بموجبه رؤساء دول وحكومات منظمة جلومي، تو

 :، وهماينتضافيإ مؤسستين ماليتينبإنشاء لجماعة االقتصادية األفريقية لالوحدة األفريقية الهيكل المالي 

من القانون التأسيسي على إنشاء  19تنص المادة و .وبنك االستثمار األفريقي صندوق النقد األفريقي

 االستثمار وبنكثالث مؤسسات مالية هي: البنك المركزي األفريقي، وصندوق النقد األفريقي، 

االتحاد األفريقي  مؤتمرطلب  ،، في الخرطوم ، السودان 2016األفريقي. عالوة على ذلك، في يناير 

. أفريقية جراء دراسة جدوى حول إنشاء بورصة ، إ ,(Assembly/AU/Dec.109)من المفوضية 

 .ريقيلالتحاد األف األربعهي المؤسسات المالية  األفريقيةبورصة الالمؤسسات المالية الثالث و تعتبرو

 

 التحاد األفريقي في تسهيل التحول اإلنتاجيل المالية مؤسساتالدور  .ثانيا
األفريقية من قبل رؤساء دول وحكومات االتحاد القارية منطقة التجارة الحرة اتفاقية بالتوقيع على  .4

أصبح تنويع قد . وةواحد ةلخلق سوق داخليمستعدة  القارة تكون، 2018فريقي في مارس األ

 .ألفريقيا بالنسبةاالقتصادات الوطنية من خالل التصنيع وإضافة القيمة إلى المواد الخام ضرورة حتمية 
ت ، مما يجعلها عرضة لتقلبااألساسيةالسلع بدرجة عالية  تطغي عليهاالصادرات األفريقية  تزال ال  .5

ستوى انخفاض م ويعتبر األسعار. فهي ليست شاملة، وبالتالي تفاقم الفقر وعدم المساواة والهشاشة.

فقط  ٪16البينية حوالي األفريقية التكامل بين االقتصادات األفريقية مصدر قلق آخر. تبلغ التجارة 

 .علي نحو أكبر متنوعة ومتكاملة االتحاد األوروبي حيث االقتصاداتإقليم في  ٪607ة مقارنة بنسب
لتغلب على االعتماد على السلع األساسية وخلق وا لدى االقتصادات األفريقية إمكانات هائلة للتنويع .6

( تطوير القطاع الخاص 1، )Tفرص عمل كافية لشبابها الضخم. ويشمل ذلك، ضمن تدابير أخرى

وتعزيز القدرة اإلنتاجية للقطاع غير الرسمي لضمان مساهمة أكثر نشاطاً في التصنيع والقيمة المضافة 

عن طريق تطوير سالسل القيمة الوطنية عبر القطاعات لها  قيمةالوإضافة  لسلع األوليةا ( معالجة2)

القطاعات )الزراعة اإلنتاجية داخل وعبر جميع العالية ( االنتقال من األنشطة المنخفضة إلى 3)و

والتصنيع والخدمات( من خالل استخدام التكنولوجيات الجديدة والممارسات اإلدارية الجيدة التي تزيد 

 .بنجاحاألفريقية منطقة التجارة الحرة القارية  تنفيذل ةساسياألالمسبقة ط وشرالهذه هي ومن اإلنتاجية. 
التحول  التقدم نحو تحقيق يعيق مر الذياأل، مرنةوقوية عالوة على ذلك، تفتقر القارة إلى بنية تحتية  .7

ية ويحتاج التحول الهيكلي والتصنيع إلى بنية تحت. األفريقيةمنطقة التجارة الحرة القارية  إقامةالهيكلي و

 لبينيةا، وربط المنتجين باألسواق، وتعزيز التجارة التصنيع حفزولتعزيز النشاط االقتصادي،  مالئمة

ا هي عليه متكلفة خدمات البنية التحتية أعلى متعتبر في القارة، ووتعزيز التكامل اإلقليمي. ، األفريقية
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 مرافقي ذلك ، بما فبكفاءةتعمل تحتاج أفريقيا إلى بنية تحتية إقليمية ووطنية والعالم.  منمكان أي في 

ن أجل مإلخ .. جيا المعلومات واالتصاالت، الطاقة لإلنتاج والطرق والسكك الحديدية والموانئ وتكنولو

 األفريقية. البينية تحسين التجارة
تطلب ي تيةالبنية التحالفجوة في  وسدواقع ملموس التحول الهيكلي في أفريقيا إلى  أجندةرجمة ت غير أن .8

بسبب  واالستثمار األجنبي المباشر المساعدة اإلنمائية الرسمية راجعتفي سياق و. مهمةموارد مالية 

فريقي تعبئة الموارد المحلية تباطؤ اقتصادات العالم المتقدم، حدد رؤساء دول وحكومات االتحاد األ

فريقي عن طريق تحسين اإليرادات الضريبية واالستفادة من األسواق اإلنتاج األ حولتمويل لتكأولوية 

 .المالية المحلية
ارة بهدف قطاع المالي للقدفع الالكفيلة باآلليات  إحدىيعد مشروع المؤسسات المالية لالتحاد األفريقي   .9

ع السياسات فيما انجد إجماع عام بين األكاديميين وص، حيث يو يجانتاإلها تطورو هاتحولتسهيل 

 ةلماليفي الواقع، تشير األدلة إلى أن السوق اواإلنتاجي. التحول يتعلق بالعالقة اإليجابية بين التمويل و

ا في النمو االقتصادي واإلنتاجية من خالل توفير معلومات جيدة عن الشركات لعب دورا بارزت ةالفعال

ق بتكلفة أقل للمستثمرين، وتوجيه الموارد إلى االستثمارات األكثر إنتاجية وتعزيز النمو. اسواأل منافذو

 ،استخدام التكنولوجيا الجديدة وطرق المعالجة الجديدةمن  ةحسن السوق الماليتوعالوة على ذلك، 
ؤثر بشكل مباشر على أداء مما ي (1993b) ولفين جكنن آلياتو (1990) جرينوود وجوفانوفيتش

 .اإلنتاجية وتعزيزالشركات 
ستقرار اتعزز النقدية  االتحاداتف. اجيد بها عترفم النقدي هي أيضا تحاداالقتصادية لالالفوائد إن  .10

في جميع أنحاء  من خاللها بيئة مواتية يمكن للمؤسسات المالية أن تعمل وتتيحاالقتصاد الكلي السليم 

ساهم في خلق أسواق مالية أعمق تقد  ابدالً من االقتصار على االقتصادات الوطنية. كما أنهاإلقليم 

ارة بالتج قترنةوأكثر سيولة، مما يقلل من تكاليف االقتراض ومخاطر تقلبات أسعار الصرف الم

 ماللابر الحدود. وسيؤدي كل ذلك إلى خفض تكاليف االقتراض وتيسير تخصيص رأس واالستثمار ع

وتحسين كفاءة األسواق المالية وقدرة االقتصاد على التنافس، األمر الذي سيؤدي فعالية أكثر  علي نحو

لسلع ير التسع واحدةبدوره إلى تحسين القدرة اإلنتاجية لالقتصاد. وعالوة على ذلك، فإن استخدام عملة 

كفاءة ن موالخدمات في مختلف البلدان يجعل المقارنة بين األسعار عبر الحدود أسهل، وبالتالي يحسن 

 المتباينة. التعرض للصدمات  احتمالاألسواق ويقلل من 
ع األدوار مفي ضوء ما سبق، قررت المفوضية اإلسراع في إنشاء المؤسسات المالية لالتحاد األفريقي  .11

 .التاليةوالمسؤوليات 
 

 األفريقي االستثمار بنك. 1.ثانيا

مؤسسة تمويل طويلة األجل تابعة لالتحاد لدعم أهدافه ذات األولوية فريقي سيكون بنك االستثمار األ .12

في تعزيز التكامل االقتصادي والتنمية المتوازنة في القارة. وفي هذا الصدد، تتمثل المهام الرئيسية 

عبئة الموارد من المصادر المحلية وكذلك األجنبية وتمويل البرامج في ت فريقيبنك االستثمار األل

ويل تنمية القطاع بتم األفريقييقوم بنك االستثمار ووالمشاريع القابلة للتطبيق في البلدان األفريقية. 

يفضي الذي سليم النمو الالخاص داخل القارة كجزء من الجهود الرامية إلى وضع القارة على مسار 

 .التصنيع إلى
تعمل معظم وال يزال هناك عجز كبير في البنية التحتية في القارة بسبب االفتقار إلى التمويل الكافي.  .13

المؤسسات المالية على المستوى الوطني. سيقوم بنك االستثمار األفريقي بتمويل مشاريع البنية التحتية 

سريعة لتمويل بناء الطرق اللضروري للغاية الصالح العديد من البلدان. كما سيوفر رأس المال  اإلقليمية

عمل  فريقياألكمل بنك االستثمار سوف يولالتصاالت السلكية والالسلكية.  حلقات عبر الحدود وإنشاء

 .في طليعة تمويل مشاريع البنية التحتية الوطنيةظل في الماضي فريقي للتنمية الذي البنك األ
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 فريقياأل النقد صندوق. 2.ثانيا
األسواق المالية األفريقية ويضمن استقرار سعر الصرف بين  تطور فريقياألسيعزز صندوق النقد  .14

تعزيز وتسهيل التجارة وتسوية المدفوعات أنه سيؤدي إلي وقابلية تحويلها المتبادل. كما العمالت 

الت تسهيوفر يل األعضاء. باإلضافة إلى ذلك، سالتجارية وتشجيع تدفق رؤوس األموال بين الدو

ائتمانية قصيرة ومتوسطة األجل للحفاظ على ميزان المدفوعات وتقديم المساعدة الفنية والمشورة في 

 .مجال السياسات للبلدان األعضاء بهدف المساعدة في تمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات
 

 . البنك المركزي األفريقي يسبقه معهد النقد األفريقي3.ثانيا

لى إدارة تويإنشاء اتحاد نقدي قوي بعملة أفريقية واحدة. وس هوالمركزي األفريقي  البنكسيكون دور  .15

معهد نشاء إ المركزي األفريقيالبنك إنشاء سوف يسبق والسياسة النقدية وأسعار الصرف األفريقية. 

تمهيدا  ةوالقانوني ةاإلحصائيو ةوالسياسي ةالفنيالتحضيرية ل اعماألقوم بتنفيذ يي سذ، الالنقد األفريقي

أجهزة  معهد النقد األفريقي دعميسوبطريقة تدريجية خطوة بخطوة.  األفريقيالمركزي  البنكنشاء إل

مل عن كثب عيتنفيذ برنامج التعاون النقدي، واالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في 

ل التقارب االقتصادي الكلي والتكامحقيق الفرعية لرصد وت واإلقليميةاإلقليمية  ةالنقديمع المعاهد 

فريقي األالمركزي  البنكتصميم الخطة االستراتيجية وخارطة الطريق إلنشاء  راجعسيأنه المالي. كما 

 رية لتسهيلمبادرات أخرى ضرو أي واتخاذ، مع مراعاة الحقائق األفريقية الناشئة  2034حلول عام ب

دوًرا إضافيًا في "غرفة المقاصة" للمساعدة في  فريقيمعهد النقد األ لعبيعملية التكامل. وسوف 

 األفريقية.البينية تحويل العملة وتعزيز التجارة 
 

 األفريقية البورصة. 4.ثانيا

ل الشركات التي تم تأسيسها في الدو اتحصل فيه ةافتراضي ةسوقًا قاري البورصة األفريقية ستكون .16

سمح هذا يومالية لعامة الناس من الهيئة التنظيمية في بلد تأسيسها.  سنداتالمشاركة على إذن بإصدار 

عد هذه الشركات بويجوز لالمالية لعامة الناس في جميع البلدان في السوق. ا بتسويق أوراقها اإلذن له

توفي أن تسعلي في أي بورصة داخل مجموعة البلدان المشاركة وسيتم قبولها،  تسجيلذلك التقدم لل

ع واحد ولكن هذا ال يمنتسجيل  الشركات فقط إلىتسعي ومن المتوقع أن  التسجيل المتبادلة.شروط 

في ذلك. وسيتم ذلك من خالل عملية بت قوائم متعددة إذا رغالتسجيل في  من أن تبحث عنشركة 

 .اإلقليمية لألوراق المالية المبادالت تدريجية إلنشاء وتنسيق
رئيسية لهذا النموذج في أنه ليس من الضروري المواءمة التامة بين القوانين واألنظمة تتمثل الميزة ال .17

 ياسمقهو مطلوب الواإلقليمية.  معاتجتلأخرى داخل ا" خفيفة"أي بنية تحتية والقواعد والعمالت أو 

 ينالتباأوجه هذا اإلطار يمكن استيعاب األولويات و ضمنالمعايير األساسية ولكن  تحديدو للمواءمة

يمكن أن يؤدي "تجميع" تكاليف التكنولوجيا إلى تحقيق وفورات كبيرة للغاية للسوق المالية والوطنية. 

 .وسطاء والمستثمرينللقترنة بها بالنسبة ككل، وبالتالي في الحد من التجارة والتكاليف الم
 

 إنشاء المؤسسات المالية طريقة .ثالثا
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إضافية  رراتمقوالمجلس التنفيذي  المؤتمرفي أعقاب اعتماد القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، اتخذ  .18

قع المؤسسات المالية لالتحاد األفريقي وترتيبات العمل فيما يتعلق بإعداد الصكوك القانونية اتتعلق بمو

 .للمؤسسات المالية
في أبوجا،  ،2005في يناير  المؤتمر: قرر األفريقيتحاد الل الماليةلمؤسسات لبشأن البلدان المضيفة  .19

، أن يكون مقر البنك المركزي األفريقي  ,Assembly/AU/Dec.64 (IV)بموجب المقرر رقم نيجيريا،

الوسط. إقليم ، وصندوق النقد األفريقي في  إقليم الشمال بنك االستثمار األفريقي فيو،  الغرب إقليم في

أن يكون بنك االستثمار األفريقي في الجماهيرية  الشمال إقليم، قرر المقررهذا  صدور في أعقابو

دولة مضيفة الكاميرون كوسط إقليم ال العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى )اآلن ليبيا(، وقد حدد

بنك المركزي لا االتحادية الستضافةالغرب جمهورية نيجيريا  إقليم نفريقي بينما عي  لصندوق النقد األ

وحكومة جمهورية الكاميرون على اتفاق استضافة المقر  المفوضيةاألفريقي. وفي وقت الحق، وقعت 

 .2018في أبريل 
على ية المفوضالمجلس التنفيذي، وقعت  لمقرر وفقا وإعداد الصكوك القانونية:سيير لجان الت إنشاء .20

مع حكومة  2008رات التفاهم في يناير تم توقيع مذكومذكرة تفاهم مع كل من البلدان المضيفة. 

مع حكومة جمهورية  2008في أبريل و، )ليبيا(الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى 

 .مع حكومة جمهورية نيجيريا االتحادية 2009الكاميرون، وفي أبريل 
المركزية  بنوكلتنمية، ورابطة الل األفريقي البنكوثيق مع علي نحو بالعمل الفنية  سييرلجان الت ُكلفت  .21

ل في لضمان التآزر والتكام اإلنمائية اإلقليمية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية بنوكاألفريقية، وال

 .نظم األساسية ، والبروتوكوالت والاألفريقية  المالية للمؤسساتإعداد الصكوك القانونية 
 شأنـبا ـملهع النقد األفريقي وصندوقفريقي األ لمركزيا كالبنبإنشاء التسيير المعنية ان لج استكملت .22

 التوالي. على  2011و  2008 يمعا يف تينالمالي المؤسستيناتين لهالقانونية ك وصكـال اددـإع

لمركزية ا بنوكفيما يتعلق بالبنك المركزي األفريقي، وافقت مفوضية االتحاد األفريقي ورابطة ال .23

األفريقية على إجراء دراسة مشتركة تستمد منها استراتيجية مشتركة إلنشاء البنك. وسيتم بعد ذلك 

الدراسة  ذوقد تم تنفياعتماد توصيات الدراسة واالستراتيجية المشتركة. عقب إعداد الصكوك القانونية 

 ييرسؤلفة من خبراء لجنة التوكذلك االستراتيجية المشتركة بنجاح من قبل مجموعة دراسة مشتركة م

 .المركزية األفريقيةبنوك رابطة ال والخبراء المعينين من قبل

ريقي في االستثمار األف بنكبروتوكول  تم اعتماد: لبنك االستثمار األفريقياعتماد الصكوك القانونية  .24

 في أديس أبابا ، المنعقدةاالتحاد األفريقي  لمؤتمرخالل الدورة العادية الثانية عشرة  2009فبراير 

نظامه األساسي في وقت الحق في تم اعتماد ، في حين (Assembly/AU/Dec.212 (XII))إثيوبيا 

 في أديس أبابا ، المنعقدةاالتحاد األفريقي  لمؤتمرخالل الدورة العادية الرابعة عشرة  2010فبراير 

 . .(Assembly/AU/Dec.286 (XIV)) إثيوبيا

: اعتمد البروتوكول والنظام األساسي لصندوق النقد األفريقيلصندوق النقد  اعتماد الصكوك القانونية .25

في ة المنعقداالتحاد األفريقي  لمؤتمرأثناء الدورة العادية الثالثة والعشرين  2014األفريقي في يونيو 

  .(Assembly/AU/Dec.517 (XXIII)) .البو، غينيا االستوائيةم

على تقرير ت المصادقة تم :البنك المركزي األفريقي المشتركة إلنشاءاعتماد الدراسة واالستراتيجية  .26

 المركزية األفريقية بنوكورابطة ال مفوضية االتحاد األفريقي الدراسة واالستراتيجية المشتركة بين

ورابطة  مفوضية االتحاد األفريقيبين من قبل اللجنة الفنية المشتركة  البنك المركزي األفريقي نشاءإل

وتم اعتماد السنغال.  ،في داكار 2013عقد في فبراير المن ااجتماعهم خالل المركزية األفريقية بنوكال

ين الذي الثامن والثالث خالل االجتماع العادي المركزية األفريقيةبنوك رابطة ال محافظيقبل من وثائق ال

جنوب لل الفرعياإلقليم تحفظات من مع  ،2015أغسطس  14وائية، في االست البو، غينياعقد في م
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المحافظين من المفوضية المضي قدًما في العملية، وبالتالي، تم تقديم الوثائق مؤتمر  طلبو. يفريقاأل

والتخطيط االقتصادي، والتكامل في مارس  ،لمالية ، والشؤون النقديةل اللجنة الفنية المتخصصةإلى 

 .والتي أوصت بتقديم الوثائق إلى أجهزة االتحاد األفريقي العتمادها 2016
فنية حول جدوى الدراسة البنجاح أجريت  :ة األفريقيةالبورص دراسة حول جدوىالاعتماد توصيات  .27

يسية النتائج الرئ أشارت. واالستشاريينالخبراء من قبل مجموعة مستقلة من ة إنشاء بورصة أفريقي

ن افتراضية وتعميق التعاون بي إقليمية إنشاء أسواق مالية يتضمناتباع نهج تدريجي إلي للدراسة 

لذي عقد الالتحاد األفريقي أوصى المؤتمر االستثنائي لوزراء االقتصاد والمالية والكيانات اإلقليمية. 

 .مراجعةمزيد من اللبنيجيريا ، بتقديم تقرير الدراسة إلى الدول األعضاء  ،، في أبوجا 2014في مارس 
 

 . التحديات  رابعا
 :يلي ماتتمثل التحديات الرئيسية أمام إنشاء المؤسسات المالية األفريقية في .28

 فريقىبنك االستثمار األ. 1.رابعا
 لبنك االستثمارتوقيعا على الصكوك القانونية  22عملية التوقيع والتصديق: حتى اليوم، تم تسجيل بطء   .29

ن وبوركينا فاسو وتشاد وكوت ديفوار وجزر القمر والكونغو وجمهورية الكونغو يوال وبنج: أناألفريقي

السنغال جر وغشقر والنيامبيا وغانا وغينيا بيساو وغينيا وليبيا وليبيريا ومدجابون والجالديمقراطية و

لى هذه عبلدان فقط بالتصديق  ةقامت ست، هاو وزامبيا. ومن بينجنسيب وتووسيراليون وساوتومي وبر

 .وجن وبوركينا فاسو وتشاد والكونغو وليبيا وتويبن وهي الصكوك:
لم يتم التعبير عن التزام الحكومة الليبية بمشروع بنك االستثمار األفريقي منذ أن تسلم القادة السياسيون  .30

فية دفع مناقشة كيفي لمفوضية إشراك السلطات الليبية لينبغي والحكومة السابقة. السلطة من الجدد 

 .قدما العملية
 فريقيصندوق النقد األ. 2. رابعا
وانتهت في  2011في عام النقد األفريقي لصندوق النظام األساسي بشأن االتفاق بدأت المناقشات حول  .31

من قبل  2014في مايو  األفريقي. ثم تم استعراض الصكوك القانونية لصندوق النقد 2014مارس 

اليوم، تم تسجيل عشرة وحتي . 2014في يونيو  المؤتمرها اعتمدواللجنة الفنية المتخصصة للعدل 

 بيساو وموريتانيا وساوتومي والكاميرون وتشاد وجزر القمر والكونغو وغانا وغينيا توقيعات: بنين

 .التصديق وثائقفقط من ة واحدالتصديق ال وثيقةتشاد  تنسيب وزامبيا. وقد أودعوبر
 فريقيالبنك المركزي األ. 3.رابعا
بنوك رابطة الاالستراتيجية المشتركة بين على فريقية المركزية األرابطة البنوك موافقة تم منح  .32

 ،البو، غينيا االستوائيةفي م امؤتمرهماجتماع  خالل فريقيومفوضية االتحاد األ فريقيةالمركزية األ

الفرعية  ماألقالييعتبر إشراك جميع والفرعية.  قاليماألبعد التأخير في إشراك جميع  2015في أغسطس 

لجنوب ا إقليموتنفيذ االستراتيجية حيث ال تزال هناك تحف ظات من قدما أمراً حاسماً في دفع المشروع 

. يقيالبنك المركزي األفرإلنشاء الالزمة  المسبقة والشروطالجدول الزمني الحالي بخصوص األفريقي 

 .كان هناك أيضا تأخير في تقديم االستراتيجية المشتركة للموافقة عليها من قبل قمة االتحاد األفريقيو

 
 
 
 
 

 ةفريقيألبورصة اال. 4. رابعا
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المؤتمر المشترك للوزراء في أبوجا في انعقاد منذ  سريعةمن الدول األعضاء  قادمةلم تكن الردود ال .33

 ا. قدمتأخير في دفع المشروع ال. وأدت االستجابة البطيئة من جانب الدول األعضاء إلى 2014عام 
 

 والتوصيات االستنتاجات-خامسا 
" وبرامجها نريدها، "أفريقيا التي 2063 أجندةالمؤسسات المالية لالتحاد األفريقي في صميم تنفيذ رد ت .34

لقارية امنطقة التجارة الحرة الهيكلي ألفريقيا و لالتحوأجندة ى سبيل المثال ال الحصر، ، علدةئاالر

 .في أفريقيا برنامج تطوير البنية التحتيةو األفريقية
 خطوهاتات األفريقية وتعزيز قدرتها اإلنتاجية الخطوة األولى التي ينبغي أن تنويع االقتصاد يعتبر .35

ة الموارد . ولتحقيق ذلك، فإن تعبئاألفريقية القاريةالتجارة الحرة  منطقةتنفيذ النجاح في القارة من أجل 

 .أساسيتحاد األفريقي أمر مالية لالمؤسسات الالمواتية وإنشاء البيئة الالمحلية من خالل تهيئة 
لدان حيث الب على نطاق أفريقيا أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من ستشكل منطقة التجارة الحرة  .36

من حيث  أمريكي تريليون دوالر 2.5 بحجممليار مستهلك  1.2 ا منسوقغطي ت. وسفيها المشاركة

 .الناتج المحلي اإلجمالي
لنمو األفريقية، وتعزيز ا البينيةالتعريفات الجمركية بين البلدان إلى زيادة التجارة إلغاء سيؤدي  .37

االقتصادي في أفريقيا، ودعم االتحاد األفريقي في تحقيق رؤيته ألفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية، 

 .2063 أجندةكما تحدده يقودها مواطنوها، وتمثل قوة دينامية في الساحة الدولية، 
 قتيرة التوقيع والتصديهي وتحاد األفريقي. واللالمالية مؤسسات الق إنشاء ية تحديات تعهناك عد .38

بعد أكثر من خمس سنوات، لم تحصل أي من المؤسسات على تصديق كاٍف لدخولها فللغاية.  البطيئة

 :اتخاذ اإلجراءات التالية المفوضيةمن أجل تسريع العملية، يجب على وحيز التنفيذ. 
ع أو وقيات شفهية كتذكير للدول األعضاء في كل مرة تقوم فيها دولة عضو بالتإرسال مذكر (1

 .التصديق على البروتوكول
أخر التالتحديات واألسباب التي تدفع الدول األعضاء إلى  علىلتعرف إجراء دراسة شاملة ل (2

النقد صندوق و فريقيلبنك االستثمار األلتوقيع والتصديق على الصكوك القانونية ا قبلطويال 

في  لمقبلاالتقرير إلى اجتماع التنسيق  بمجرد االنتهاء من الدراسة، ينبغي تقديماألفريقي. و

 .المضي قدماطريق إقرار ولبحثه في النيجر  2019يونيو/يوليو 
توعية الدول األعضاء بأهمية ومزايا المؤسسات المالية لالتحاد األفريقي، وال سيما في دعم  (3

 قأكثر تفصيالً عن طر فنيبشرح ا األفريقية، وتزويدهالقارية إنشاء منطقة التجارة الحرة 

به على أساس تخصيص اشتراك رأس المسموح أسهم رأس المال في لدولة الطرف ا شتراكا

 .طرفالدولة ال من قبلرأس المال المدفوع مبدئياً  وتسديدالمال 
التوقيع والتصديق على الصكوك القانونية للمؤسسات المالية لالتحاد األفريقي على وضع نشر  (4

 .خر التطورات على نحو منتظمتحديث ألتقديم  فريقي، معموقع االتحاد األ
المسؤولين الحكوميين توعية جميع من أجل  لكسب التأييد حملةب للقيام مناصرتعيين  (5

ية لالتحاد للمؤسسات المالالصكوك القانونية أهمية التوقيع والتصديق على  إبرازوالبرلمانيين و

 .األفريقي
 ألفريقياالعمل مع السلطات الكاميرونية لوضع استراتيجية لضمان أن يتم إنشاء صندوق النقد  (6

 ألجندة وليية األلعشراتنفيذ المنصوص عليه في خطة ال 2023بحلول الجدول الزمني لعام 

2063. 
 .قدما عملية إنشاء بنك االستثمار األفريقيدفع إشراك السلطات الليبية في  (7
 ألفريقياستراتيجية المشتركة بين مفوضية االتحاد التدابير الالزمة لضمان تقديم االاتخاذ جميع  (8

إلى قمة االتحاد فريقي إنشاء البنك المركزي األحول  فريقيةالمركزية األرابطة البنوك و
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ضمان تنفيذ التوصيات الواردة فيها في الوقت المناسب بما من أجل للموافقة عليها فريقي األ

؛ البنك المركزي األفريقي النقد األفريقي وتنفيذ معايير التقارب نحو إنشاء معهدإنشاء في ذلك 

 و
ة فريقياألبورصة المشروع  دفعفي  فريقية لتبادل األوراق الماليةالمشاركة مع الرابطة األ (9

 قدما.


