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 فريقيااللجنة االقتصادية أل
  مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية 

  االقتصادية األفريقيين
  اسعة واألربعونتالدورة ال

 االتحاد األفريقي 
اللجنة الفنية المتخصصة للشــؤون الماليـة والنقدية 

 والتخطيط والتكامل االقتصـادي
  الدورة الثانية 

  
ريقي للجنة االتحاد األف التاسعةتركة ـالمش االجتماعات السنوية
لتكامل والنقدية والتخطيط وا ةـؤون الماليــالفنية المتخصصة للش

المالية  وزراءلادي ومؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا ـاالقتص
  والتنمية االقتصادية األفريقيين والتخطيط
   ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٥و ٤ أديس أبابا،

  

  

  الوزاري البيان

  األفريقيني،والتكامل  االقتصادية والتنمية والتخطيط املالية وزراء حنن،

 إطار يف ،٢٠١٦أبريل /نيسان ٥و ٤ يومي أبابا، أديس يف اجتمعنا وقد  -١ 
 املاليـة لشــؤونل املتخصصة الفنية األفريقي االحتاد للجنة التاسعة املشـرتكة السنوية االجتماعات

 املالية زراءلو  ألفريقيا االقتصادية اللجنة ومؤمتر االقتصـادي، والتكامل والتخطيط والنقدية
  . األفريقيني االقتصادية والتنمية والتخطيط

 مرمي ليهايحبضور رئيس وزراء إثيوبيا، السيد كان لنا عظيم الشرف وقد     -٢
ة، أوغوستني مجهورية الكونغو الدميقراطي رئيس وزراءو  ناميبيا، نيكي إيامبو، رئيسنائب ، و نيساليد
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 املركزيةا مصارفن وحمافظي، ماتاتا بونيو، وأعضاء املنتدى األفريقي لرؤساء الدول واحلكومات
 ،شرفال ضيوفالبارزة و  الشخصيات من وغريهم واإلقليمية، الوطنية

 صخي فيما ومتسق متكامل ج حنو’’ موضوع مداوالتنا يف تناولنا وقد   -٣
 التنمية وأهداف ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية  وخطة ٢٠٦٣ عام خلطة والتقييم والرصد التنفيذ

لالزمة اُألطر ا ،هاتني اخلطتنيمع ظهور  القارة،يف متناول أنه بات قد أدركنا ، و ‘‘املستدامة
بني  ويراعي يف اعتباراته اجلمعالبشر  حولإمنائي يتمركز نوعي حنو مسار التحول لإلحداث ا

  ،واإلمنائية االقتصادية واالجتماعية والبيئيةالعوامل 

  نعلن مبوجبه ما يلي:

 ٣,٩ نمبشكل طفيف  اخنفضقد  أفريقيا يف النمو معدل أنحنيط علماً    -٤
 القارة منو معدلقد بقي مع ذلك فو . ٢٠١٥ عام يف املائةيف  ٣,٧ إىل  ٢٠١٤ عام املائة يف

 ،جنوب آسياو  شرق استثناءب األخرى، املناطق سائرومن متوسطه يف  العاملي، املتوسط من أعلى
 احمللي، الطلبزيادة و  ،الكلي االقتصاد وإدارة االقتصادية اإلدارة حتسن استمراريعود ذلك إىل و 
 خاللزيادة النمو  املتوقع ومن. العامل بقيةها و بينفيما و أفريقيا  داخل واالستثمار التجارة تنويعو 

 املخاطرن بيد أ. االستثمارات وزيادة احمللي الطلبارتفاع باساساً مدفوعا  ٢٠١٧و ٢٠١٦ يعام
تشهده  الذي االقتصادي تباطؤوال العاملي القتصادا انتعاشضعف  مثل واخلارجية، الداخلية

 ملرتبطةا والصدمات العمالت، قيمة واخنفاض األساسية السلع أسعار واخنفاض ،األسواق الناشئة
يف  ديدات تشكل تزال الكلها عوامل  ،األفريقية البلدان بعض يفوالشواغل األمنية ناخ بامل

 .النمو تحقيقلالرامية  أفريقيا مساعي طريق

 تائجنتحقيق ل يف سعيهاملحوظًا   تقدما حققتقد  أفريقياأن درك نو    -٥
 بوتريةذلك  انك وإن ،دون اإلقليمية املناطق خمتلف يف الفقر ستوياتبتخفيضها مل اجتماعية

انب اجلو و  ،الدخلمن حيث  قائمة التفاوتأوجه  ال تزال ،التحسن اهذ من وبالرغم. بطيئة
 .جلغرايفا واملوقعوالشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة وإمكانيات احلصول على الفرص  ،انيةاجلنس

إىل  حةاملل حاجة أفريقيا تلبِ  مل تعددةمنائية املاإل طراأل أنكذلك درك  نو    -٦
قعات القارة يف و ت بالتايلضعف أما وهو  ،يتصف باالستدامةو للجميع منو سريع وشامل حتقيق 
 .اهليكلي لتحولاجمال 

ثالن مت ٢٠٣٠ التنمية املستدامة لعام وخطة ٢٠٦٣ خطة عام بأنسلم نو    -٧
. ملصحوب بالعدالةا تفضي إىل إحداث التحولللجميع  شاملة تنمية لتحقيق ألفريقيا فريدة فرصة

 الفعال يذالتنف أجل من تماسكةم اسرتاتيجية أفريقياأن تعتمد  أمهية نؤكد السياق، هذا يفو 
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واحد  إطاروضع  علىوافق ن الصدد، هذا ويف .٢٠٣٠ عام وخطة ٢٠٦٣خلطة عام  واملنسق
حيد دوري و  تقرير تقوم بإعدادموحَّدة  إبالغجهة وإنشاء  اخلطتني معا،ضم ي والتقييم، للرصد

 عن األداء.

ما بالغواإل ،خلطتنيا تنفيذ بأنكذلك سلم  نو    -٨  تطلبي متابعتهماو  بشأ
ضية باإلضافة إىل أر  واملؤشرات، والغايات األهداف من متكاملة وجمموعةماسكة مت اسرتاتيجية

 لالستعراض واإلبالغ. ماسكة مت

ما منفصالن ميكن أن بشأن اإلبالغ  أن ندركو    -٩ اإلطارين اللذين يبدو أ
اف ما ورد من أهديكون عمال شاقا ومن مث نوصي بضرورة وضع أرضية موحدة تكون متسقة مع 

السجل املرتب حسب األهداف والغايات واملؤشرات الذي جرى إعداده يف وغايات يف مرصد 
 .مصحوباً بقائمة التكاليف  هلذا الغرض

 عام خطة يذلتنفيف جمال القدرات الالزمة  ائلةاهل تطلباتبامل علماً  وحنيط   -١٠
 القدرات بناءل إلعطاء األولوية احلامسة مهيةباألو  ،٢٠٣٠ التنمية املستدامة لعام وخطة ٢٠٦٣
 .املستويات مجيع علىباخلطتني  الصلة ذات

 واللجنة ،قياألفري االحتاد اليت تبذهلا مفوضية واصلةتباجلهود امل نرحبو    -١١
 التخطيط وكالةو ، ىووكاالت األمم املتحدة األخر  األفريقي، التنمية ومصرف ،ألفريقيا االقتصادية
 اض األقران،واآللية األفريقية الستعر  ،أفريقيا تنمية أجل من اجلديدة للشراكة التابعة والتنسيق

 تبعلت القارية املؤشرات من أساسية جمموعةإعداد  لمن أج ،اإلقليمية االقتصادية واجلماعات
 منوذلك  ،دةبلد على ح كل يف التنمية مستوياتمراعاة  مع ،يف تنفيذ اخلطتني احملرز التقدم
جيل بإنشاء التععلى  املعنيةحنث كافة اجلهات  ،ويف هذا الصدد .واملقارنة القياسيسري ت أجل

يف   ائياملركز األفريقي للتدريب اإلحصيف تونس و  اتاألفريقي لإلحصاء نيلسون مانديالمعهد 
  . كوت ديفوار

 عراضواست ملتابعة ةمشرتكوضع أرضية على  املؤسسات هذه نشجع كما    -١٢
ا أفريقي منتدى مثل ،٢٠٣٠ التنمية املستدامة لعام وخطة ٢٠٦٣خطة عام  تنفيذ يف احملرز التقدم

 .املستدامة لتنميةاإلقليمي ل

خطة  دراجإمن أجل  األفريقي االحتاد مفوضيةنسلم باجلهود اليت بذلتها و    -١٣
تدعمها يف  ،األفريقية للبلدان الوطنية التنمية خطط يفوأهداف التنمية املستدامة  ٢٠٦٣عام 

 فريقي،األ التنمية ومصرف ، ووكاالت األمم املتحدة األخرى،ذلك اللجنة االقتصادية ألفريقيا
ية األفريقية واآلل ،أفريقيا تنمية أجل من اجلديدة للشراكة التابعة والتنسيق التخطيط وكالةو 
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اإلبالغ  يكلمتشيًا مع ه األعضاء والدول اإلقليمية االقتصادية واجلماعات الستعراض األقران،
 املتبع يف االحتاد األفريقي. 

 ة عامطاملتصلة خبالسنوات العشر األوىل  تنفيذ خطة أن أيضا ونالحظ   -١٤
نقدر أن . و الوطنية األطر يف همااجر إد عمليةمن خالل بني اخلطتني  تسعى إىل الدمج ٢٠٦٣

 مستوى لىعاخلطتني  بني التقارب على الضوء يسلطلقياس التقدم وضعه جرى  الذي طاراإل
 لتنفيذ ةفرصالهذه تتيح  التآزرأوجه  أنسلم بنو . مشرتكة مؤشرات حتديد أتاح مما ،هدافاأل

عليها  ترتتبومعامالت مرهقة  متعددة إمنائية أطرب القرار صناع كاهل إثقال دون املبادرتني
 .باهظةتكاليف 

وأهداف التنمية املستدامة  ٢٠٣٦ه ال بد من إدراج خطة عام أن ندركو    -١٥
. طاسرتاتيجيات اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف جمال التخطييف و  ةالوطني التخطيط أطر يف
بشأن  للحوار ةلقار مبثابة منتدى ا اآلن هو املستدامة لتنميةل يا اإلقليميأفريق منتدى أن ندركو 

. يف إطار املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة املستدامة التنمية قضايا
 متابعةا املنوط  ةالوحيدهو اجلهة  املنتدى يكون أن ينبغي املتابعة، عملية اتساق لضمانو 

 .٢٠٣٠ عام وخطة ٢٠٦٣ خطة عام واستعراض

د يف زيادة الوعي على الصعيجوهري لع بدور طمثة مسائل تض أن ونالحظ   -١٦
تنمية الاليت تتضمن أهداف  ٢٠٣٠خطة عام  أهداف صياغة يف أفريقيا مسامهةالعاملي مثل 
ة املشرتكاجلوانب  هذه آثارو  ،٢٠٦٣عام  خطةو  األهداف هذه بني التشابهأوجه و  املستدامة،

تنبعان و  سعة،وا تشاور عملية علىان ترتكز و  ،شاملتاناخلطتني  أن ندركو . تنفيذعلى عملية ال
خلطتان منسجمتان ا، وبالتايل فاملستدامة والتنمية اهليكلي التحول على صعيد مشرتكة تطلعاتمن 
 . متاماً 

 منبرية ك مالية وغري مالية موارد سيتطلبمعا اخلطتني  تنفيذ أن ندركو    -١٧
 علىشدد ن إنناف الرمسية، اإلمنائية املساعدةب التنبؤ وألننا ندرك أنه ليس مبقدورنا. املصادر مجيع
اليت  أبابا أديس ملع خطة معمتشيًا اخلطتني  لتمويل الرئيسي املصدر بوصفها احمللية املوارد دور

 .التنمية لتمويل الثالث الدويل ملؤمترمتخض عنها ا

 ملع خطة إطار يفالتزموا،  واحلكومات الدول رؤساء أنإىل  أيضاشري ون    -١٨
هذا اجملال؛  يف راتاالستثما تنسيق ههدفيكون  هلياكل األساسيةيُعىن بامنتدى  إنشاءب أبابا أديس

 الدويل التعاون زيزتعو  والتكنولوجيا؛ والعلم االبتكار دعم لمن أج التكنولوجيايسري لت آلية وضعو 
على  لقدراتا وحتسني املشروعة؛ غري املالية التدفقاتلحد من ظاهرة ل الضريبية املسائل بشأن
  .احمللية املوارد تعبئة
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 أفريقيا ةقدر من شأنه أن يقوِّض  املناخ تغري أنأيضًا  اعتبارنا يف نضعو  -١٩
 املتحدة األمم فاقيةات يف األطراف مؤمتر باعتماد نرحب فإننا ،مث ومن. اإلمنائية أهدافها حتقيق على

 إىل لالنتقال فرص من االتفاق هذا يتيحه مبا ونقر ،باريس التفاق املناخ تغري بشأن اإلطارية
  .أفريقيا يف الكربون منخفض إمنائي مسار

 ،فريقياأل االقتصادية بدعم من اللجنة األفريقي، االحتاد مفوضيةَ  وندعو   -٢٠
 تنمية أجل نم اجلديدة لشراكةل التابعة والتنسيق التخطيط ووكالةَ  األفريقي التنمية ومصرف
ا يتعلق فيما السيما باريس، اتفاق تنفيذ يف األعضاء الدول مساعدة إىل أفريقيا،  احملددة مبسامها
  .االتفاق مع الوطنيةها اإلمنائية خطط مواءمة لضمان ،وطنياً 

 وخطة ٢٠٦٣ خطة تنفيذ يف رئيسي دور من اإلقليمي للتكامل ما ندركو    -٢١
 إىل ةاملفضي أفريقيا خلطة دعمها مواصلة إىل املتحدة األمم وندعو. ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية

 تنمية لأج من اجلديدة والشراكة األفريقي االحتاد أولوياتوقوفها إىل جانب ب وذلك التحول،
 تجارةالو  قليمياإل كاملتالو  احلرة للتجارة قارية اتفاقيةالعمل ب إىل أفريقيا تطلعات السيما أفريقيا،

 ةاألساسي اهلياكل تطوير برنامج ذلك يف مبا ،٢٠٦٣ عام خبطة الصلة ذات واألهداف تصنيع،الو 
 واالبتكار والتكنولوجيا لومالع واسرتاتيجية أفريقيا، يف الزراعية للتنمية الشامل والربنامج أفريقيا، يف

  .أفريقيا يف الصناعية التنمية تسريعمن أجل  العمل وخطة أفريقيايف 

 البشريةو  االقتصادية للتنمية فوائد من اهلجرة عليه تنطوي ما أيضا نؤكدو    -٢٢
 اهلجرة لضمان ويلوالد واإلقليمي الوطين الصُّعد على التعاون أمهية نؤكد فإننا ولذلك. أفريقيا يف

 صلهمأ عن النظر بغض املهاجرين، وكرامة اإلنسان حقوق احرتام مع واملنتظمة واملنظمة اآلمنة
  .مركزهمو 

 ةبالغاألمن ومكافحة اإلرهاب يكتسي أمهية السلم و ونقر بأن تعزيز   -٢٣
سلم ولذلك ندعو الدول األعضاء إىل التعاون لكفالة حتقيق الألفريقيا لتحقيق التنمية املنشودة. 
  واألمن يف أفريقيا ويف العامل بأسره.

  رسالة شكر 

 به غمروا الذي الضيافة كرم على وشعبها إثيوبيا كومةحل بالشكر توجهن   -٢٤
 األمر الذي ،فاوةح من به حظينا ما وعلى ألفريقيا، االقتصادية واللجنة األفريقي االحتاد مفوضية
  .اجتماعاتنا جناح يف الطيب ألثرا له كان

 واللجنة األفريقي االحتاد ملفوضية امتناننا عميق عن نعرب أن نود وأخريا،   -٢٥
 االحتاد للجنة التاسعة املشـرتكة السنوية االجتماعات عقد يف جناحهما على ألفريقيا االقتصادية
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 اللجنة ومؤمتر صـادي،االقت والتكامل والتخطيط والنقدية املاليـة للشــؤون املتخصصة الفنية األفريقي
 .األفريقيني االقتصادية والتنمية والتخطيط املالية لوزراء ألفريقيا االقتصادية

 


