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 فريقيااللجنة االقتصادية أل
  لجنة الخبراء

  االجتماع اخلامس والثالثون
  

 االتحاد األفريقي  
 لجنة الخبراء
  االجتماع الثاين

ريقي للجنة االتحاد األف التاسعةتركة ـالمش االجتماعات السنوية
تكامل ة والنقدية والتخطيط والـؤون الماليــالفنية المتخصصة للش

اء المالية وزر لادي، ومؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا ـاالقتص
  والتنمية االقتصادية األفريقيين والتخطيط

   اجتماع لجنة الخبراء
   ٢٠١٦نيسان/أبريل ٢-آذار/مارس ٣١أديس أبابا، 

    

  
  إعالن أكرا

 المؤتمر الرابع للخبراء االقتصاديين األفريقيين

املؤمترات الثالثــــــة األوىل للخرباء يف إطــــــار دينــــــاميكيــــــة  إذ نواصل العمل
يف نريويب (كينيا) حول  ٢٠٠٩االقتصـــــــــــــــاد األفريقيني املنعقدة على التوايل يف مارس 

يف أبيدجان (كوت  ٢٠١١موضــوع: "حنو إنشــاء عملة أفريقية موحدة"؛ ويف نوفمرب 
ديفوار) حول موضـــــوع "كيف ميكن حتقيق منو اقتصـــــادي قوي ومســـــتدام يف أفريقيا، 

على البطــالــة واحلفــاظ على زخم التكــامــل اإلقليمي والقــاري"؛ ويف مــارس  للقضـــــــــــــــاء
يف داكار (الســــــــــنغال) حول موضــــــــــوع "التصــــــــــنيع والنهوض باالقتصـــــــــــاد يف  ٢٠١٣
  أفريقيا"؛

ني يف األفريقيني يف القارة، ويف املهجر، اجملتمع نحن، الخبراء االقتصاديين
ن مفوضــــــــــــية االحتاد األفريقي، ، بدعوة م٢٠١٥نوفمرب  ١٨إىل  ١٦أكرا (غانا) من 
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واملؤســـــــــــــــســـــــــــــــة األفريقيـة لبناء القدرات، وحكومة مجهورية غانا، يف إطار املؤمتر الرابع 
للخرباء االقتصـاديني األفريقيني حول موضـوع "السـياسـة الصناعية واألداء االقتصادي 

  يف أفريقيا"؛

حدود الســـــــــــــــياســـــــــــــــات الصـــــــــــــــناعية يف مواجهة حتديات العمالة،  نـدركإذ 
بتكار، وبناء قدرات أصــحاب املصــلحة للقطاعات احمللية، وكذلك اآلثار الســلبية واال

 على األداءات االجتماعية للبلد؛

أن هذا العجز يف وضــــــــــع اســــــــــرتاتيجية صــــــــــناعية قوية هو أحد  نالحظوإذ 
يئة  األســــــــــــباب الرئيســــــــــــية لعدم حتقيق األداء لوحدات اإلنتاج يف أفريقيا وصــــــــــــعوبة 
الظروف املناســـــــــــــبة للتحول االجتماعي واالقتصـــــــــــــادي، على غرار القارات األخرى، 

  وهذا على الرغم من وفرة املوارد الطبيعية والسياحية يف القارة؛

عن قلقنا إزاء ضـــعف احلكم الســـياســـي واملؤســـســـي واالقتصـــادي  نعربوإذ 
واالجتماعي يف أفريقيا، الذي أدى إىل ضـــــــعف مســـــــتوى االســـــــتغالل األمثل للموارد 
البشـــرية واملادية، والقضـــاء على كل اجلهود الرامية إىل التصـــنيع، وخلق القيمة املضـــافة 

  وحتقيق التنمية؛

على ضــــرورة اســــتغالل أفريقيا يف الســــنوات اخلمســــني القادمة، يف  نؤكدوإذ 
، للتعجيل بتوفري الثروة على الصعيد احمللي واملشاركة الناجحة يف ٢٠٦٣إطار أجندة 

عملية التوزيع العادل للقدرة الشـــــــــــــــرائية بني األفريقيني، وتدارك ختلفها اإلمنائي مقارنة 
مة ة يف اختاذ القرارات املتعلقة باحلوكبالقارات األخرى لتصـــــــــبح عنصـــــــــرا ذا مصـــــــــداقي

  العاملية؛

منا بأن التصــــنيع حمور اســــرتاتيجي بالغ األمهية وكفيل باملســــامهة يف  واقتناعا
، بفضـــــل وضـــــع أطر للســـــياســـــات الصـــــناعية ٢٠٦٣التحول اهليكلي ألفريقيا يف أفق 

ا يف شــبكة هالديناميكية واملتســقة، وتنويع هياكل اإلنتاج للصــناعات األفريقية وإدماج
القيم العاملية لتحقيق أداء اقتصــــادي أقوى وأكثر اســــتمرارية يتجلى من خالل التنمية 

 املستدامة والشاملة؛

عن يقيننــــا بــــأن االحتــــاد األفريقي، واجملموعــــات االقتصـــــــــــــــــاديــــة  نعربوإذ 
اإلقليمية، والدول األعضـــــــــاء قد أدركت متام اإلدراك اخلطورة اليت ميثلها غياب القدرة 

افسية لالقتصادات األفريقية، واعرتافا منا بضرورة إشراك اجلامعات واملراكز البحثية التن
  يف القارة ويف املهجر، يف البحث عن اسرتاتيجية للرد املناسب على هذا الوضع؛
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  نوصي مبا يلي:

  فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بالمناخ السياسي والمؤسسي - والأ

واجملموعـــات االقتصــــــــــــــــاديـــة اإلقليميـــة والـــدول جيـــب على االحتـــاد األفريقي   - ١
األعضـــاء أن جتعل من االســـتقرار الســـياســـي وقوة املؤســـســـات، القائمة على 
احلكم الــدميقراطي، أولويــة قصـــــــــــــــوى. وبــالتــايل، يتعني، مهمــا كلف األمر، 
التصـــــــــــــدي لعدم االســـــــــــــتقرار والعنف الوطين أو اإلقليمي جبميع أشـــــــــــــكاله 

 تمعية، والعابرة للحدود ...)؛(السياسية، واالنتخابية، واجمل

جيـــب على االحتـــاد األفريقي واجملموعـــات االقتصــــــــــــــــاديـــة اإلقليميـــة والـــدول   - ٢
األعضـــاء أن تســـتخلص الدروس من التجارب الفاشـــلة املاضـــية لســـياســـات 

، وإعداد وتنفيذ السياسات البديلة اليت صمَّمها ١٩٦٠التصنيع املتبعة منذ 
 األفريقيون لألفريقيني؛

جيب على اجملموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء أن توفر شروط   - ٣
    االستقطاب والقدرة التنافسية خبصوص ما يلي:

احلوكمة الســياســية واملؤســســية: فعالية احلكم، ونوعية اإلدارة العامة،   (أ) 
 والشفافية واملساءلة، ومكافحة الفساد ...

الية افـة ونوعيـة البنيـة التحتية، وفعاحلوكمـة االقتصـــــــــــــــاديـة واملـاليـة: كثـ  (ب) 
األســـــــــواق املختلفة، واســـــــــتقرار االقتصـــــــــاد الكلي، وحجم الســـــــــوق 
اإلقليمية اليت ميكن اســـــــتغالهلا من قبل املؤســـــــســـــــات احمللية، ومحاية 
الصـــــناعات احمللية الناشـــــئة، واالبتكار التكنولوجي، وتطوير أســـــواق 

  رأس املال، إخل؛

فحة الفقر بشكل فعال، والبحث املستمر احلوكمة االجتماعية: مكا  (ج) 
عن حتقيق اإلنصــــــــاف من خالل النفقات العامة والضــــــــرائب، ورفع 

 مستويات التعليم والصحة ...

على أســـــــاس شـــــــروط احلكم الرشـــــــيد، جيب على الدول أن حتدد، يف إطار   - ٤
اجملموعات االقتصــــادية اإلقليمية، رؤية واضــــحة لســــياســــات واســــرتاتيجيات 

 بطريقة مباشــــــــرة أو غري ية على املدى الطويل وأن تشــــــــارك،صــــــــناعية حقيق
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مباشــرة ومن خالل التنظيم، يف عملية التصــنيع اليت ال ميكن تركها ملبادرات 
  القطاع اخلاص وحده.

جيب على الدول أن تضــــع آليات لتحســــني املؤشــــرات االجتماعية اخلاصــــة   - ٥
قيق حت بالصـــــــحة والتعليم، بفضـــــــل انتهاج ســـــــياســـــــات حكيمة تســـــــاهم يف

التماســــــــك االجتماعي الواســــــــع النطاق، مع تســــــــهيل اســــــــتقطاب املواهب 
 املنبثقة عن األفريقيني يف املهجر من خالل التحفيز املهين واملايل املناسب.

جيـــب أن تـــدفع احلكومـــات بـــالربملـــانـــات إىل املوافقـــة على مجيع املعـــامالت   - ٦
تياز، وعقود االماملتعلقة بالرتاث الوطين لكل بلد: عمليات اخلصــــــــخصـــــــــة، 

والشـــــــراكات بني القطاعني العام واخلاص، وعقود اســـــــتغالل املوارد الطبيعية 
(الغابات، واملناجم، والطاقة ...). يف هذا الصدد، ميكن للربملانات الوطنية 
أن تطلـــب من احلكومـــات إعـــادة التفـــاوض على العقود اليت دخلـــت حيز 

  التنفيذ. 

  التصنيع في أفريقيافيما يتعلق بُمحدِّدات   - اثاني

جيب على البلدان واجملموعات االقتصــــــادية اإلقليمية أن تضــــــع ســــــياســــــات   - ٧
صــــــــــناعية ديناميكية تقوم على األطر املؤســــــــــســــــــــية اليت تشــــــــــجع احلوار بني 
القطاعني العام واخلاص، والتنســيق والدعم الســياســي الرفيع املســتوى ملعاجلة 

 القتصادي للقارة.املتطلبات املرتبطة بالتحول االجتماعي وا

جيـــب على اجملموعـــات االقتصــــــــــــــــاديـــة اإلقليميـــة أن ختطط لتنويع اإلنتـــاج،   - ٨
والصـــــــادرات، والُوجهات على أســـــــاس املزايا النســـــــبية والتنافســـــــية بغية دعم 

 زيادة القيمة املضافة للتصنيع.

جيب أن يشــــــــــــكل إنتاج الطاقة جبميع أشــــــــــــكاهلا وبوفرة، إحدى األولويات   - ٩
 اليف التصنيع وزيادة القدرة التنافسية.للحد من تك

ا على اســــــــــتيعاب   -١٠ جيب على الدول أن تقوم بإعداد ســــــــــياســــــــــة لزيادة قدر
التكنولوجيــا (معــدل االســـــــــــــــتثمــار، وكثــافــة ونوعيــة البنيــة التحتيــة، والبحــث 
والتنميــة، وامليكنــة الزراعيــة ...)، حيــث إن زيــادة القــدرة على اســـــــــــــــتيعــاب 

افســـــــــــية زيد يف إنتاجية العوامل، وبالتايل يف القدرة التنالتكنولوجيا هي اليت ت
 الشاملة لالقتصاد.
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جيب تقليص الفوارق االجتماعية لتمكني الطبقة املتوسطة من زيادة عددها   - ١١
ا على االســــتثمار، الســــيما يف املؤســــســــات الصــــغرية  وحجم ادخارها وقدر

 واملتوسطة والصناعات الصغرية واملتوسطة.

ادة النظر يف طبيعـة ونوعيـة وشـــــــــــــــروط توجيـه التـدفقات الصـــــــــــــــافية جيـب إعـ  - ١٢
 لالستثمارات األجنبية املباشرة جلعلها أكثر منفعة للسكان األفريقيني.

تنحو عمليــات متــابعــة مســــــــــــــــائــل النمو الــدميغرايف والفقر متــابعــة أوثق حنو   - ١٣
ىل أقصــى إتعطيل جهود التصــنيع لزيادة الفرص اليت يوفرها العائد الدميغرايف 

  حد.

  فيما يتعلق بدور الصناعة في التحول االقتصادي ألفريقيا  - اثالث

جيـــب على االحتـــاد األفريقي واجملموعـــات االقتصــــــــــــــــاديـــة اإلقليميـــة والـــدول   - ١٤
األعضـــــــــاء النظر يف إعادة حتديد معايري تقييم أداء االقتصـــــــــادات األفريقية. 

القدرة ة التحويلية، و تقع التحديات الرئيســـــــية على مســـــــتوى قطاع الصـــــــناع
اإلنتـاجيـة، والكفـاءات اجملّمعـة اليت تشـــــــــــــــكـل حمرك الفعـاليـة واألداء والقدرة 

 التنافسية.

جيب على البلدان األفريقية حتديد مســـــــارات ومنهجيات صـــــــناعية مناســـــــبة   - ١٥
 لتلبية االحتياجات اخلاصة للسكان متاشيا مع متطلبات العوملة.

لزراعية إحدى القوى الدافعة للتصـنيع بالنظر إىل ا الصـناعةجيب أن تشـكل   - ١٦
ــــا أفريقيــــا. ومن مث، جيــــب على الــــدول  اإلمكــــانيــــات الزراعيــــة اليت تزخر 

بشــــأن  ٢٠٠٣األعضـــاء أن تنفذ تنفيذا فعاال وملموســـا مقرر مابوتو لســـنة 
ا السنوية للزراعة. يف املائة ١٠ختصيص نسبة   على األقل من ميزانيا

قيا، شـــــــــبكات متوين قوية فيما يتعلق بالصـــــــــناعة الزراعية يف أفري يتعني تعزيز  - ١٧
صـــــــــــــــنِّعني، 

ُ
الســـــــــــــــيمـا من خالل دعم إقـامة عالقات وثيقة بني املنتجني وامل

وكذلك التخطيط الرشــــيد، مما يعترب ضـــــروريا لتقليص مســـــتوى اخلســـــائر إىل 
ن مأدىن حد بالنسـبة ملعظم منتجات احملاصيل وتربية املاشية القابلة للتلف. 

املهم أيضـــــا إنتاج كمية مناســـــبة من األنواع واألصـــــناف اليت تكون ناضـــــجة 
  خالل مواسم خمتلفة.
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من املهم كـــــــذلـــــــك الرتكيز على تعزيز روح املبـــــــادرة واملهـــــــارات اإلداريـــــــة   - ١٨
واالســــــــرتاتيجية وختصــــــــيص ميزانيات مناســــــــبة هلا بغية دعم تطوير القدرات 

  لشراكة مع البلدان الناشئة.اإلنتاجية يف أفريقيا، وذلك يف إطار ا

جيب على الدول اســـــتخدام االقتصـــــاد الرقمي واملعرفة من خالل تكنولوجيا   - ١٩
املعلومات واالتصـــاالت كوســـيلة لالســـتفادة القصـــوى من املعرفة واملضـــامني 

 التكنولوجية للتعجيل بعملية خلق القيمة املضافة.

  اإلقليمي فيما يتعلق باألداء االقتصادي والتكامل  - رابعا

يتعني على االحتـــاد األفريقي واجملموعـــات االقتصــــــــــــــــاديـــة اإلقليميـــة والـــدول   - ٢٠
األعضـــــــاء، بعد إدراكها أن التصـــــــنيع والتنمية االقتصـــــــادية ألفريقيا ال ميكن 
اإلســـــــــــــراع بتحقيقهما إال من خالل التكامل، أن تنشـــــــــــــئ مراصـــــــــــــد لتقدم 

ألفريقية إلقامة الســوق االتكامل على املســتويني القاري واإلقليمي للتحضــري 
  املوحدة والعملة الواحدة.

ينبغي أن تشـــكل حرية تنقل األشـــخاص والســـلع يف مجيع أحناء أفريقيا أحد   - ٢١
 مؤشرات التوجه حنو حتقيق التكامل على املستويني القاري واإلقليمي.

جيب الشـــــروع يف إنشـــــاء جمموعات القدرة التنافســـــية يف األقاليم الفرعية مع   - ٢٢
 راعاة املزايا النسبية والتنافسية لكل بلد.م

جيب على اجملموعات االقتصــادية اإلقليمية إنشــاء خطة قيادة اقتصــادية من   - ٢٣
خالل االســـــــــــــــتنــاد إىل معــايري تقــارب لالقتصـــــــــــــــاد الكلي، ومعــايري التقــارب 
الصـــــــــــــــنــاعي: ختصـــــــــــــــيص جزء من النــاتج احمللي اإلمجــايل لتمويــل البحوث 

جات الصــــــناعية يف الصــــــادرات، وحصــــــة للتبادالت والتنمية، وحصــــــة للمنت
إلقليمي افيما بني املناطق يف جمال التبادالت التجارية، إخل. سيكون املعدل 

والقــاري، ومعــدل البلــدان النــاشـــــــــــــــئــة مبثــابــة مرجع. ومن املفروض أن تكون 
خطة القيادة حمل عرض من قبل االحتاد األفريقي لقياس التقدم الســــنوي يف 

 ل االقتصادي.جمال التحو 

ميكن لالحتاد األفريقي أن يضـــــــــع، بالتعاون مع اللجنة االقتصـــــــــادية ألفريقيا   - ٢٤
والبنـك األفريقي للتنميـة، خطـة قيـادة للرصـــــــــــــــد الصـــــــــــــــناعي للبلدان وتقدمي 

 املشورات املناسبة.
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جيب على اجملموعات االقتصـــــــادية اإلقليمية والدول األعضـــــــاء الشـــــــروع يف   - ٢٥
ى األســــــــس اإلقليمية فيما يتعلق باملنتجات املصــــــــنعة مفاوضــــــــات جتارية عل

واملنتجـــات غري املتمـــاثلـــة ذات املســـــــــــــــتوى التكنولوجي العـــايل مع البلـــدان 
  الصناعية من أجل تصحيح االختالالت اليت غالبا ما ال تكون يف صاحلها.

قد يشـــكل التكامل اإلقليمي الوســـيلة الناجعة لبناء مواقع للصـــناعة الثقيلة،   - ٢٦
خالل إنشــــــاء آلية لتقاســــــم التكاليف بواســــــطة نظام اإلنتاج املشـــــــرتك، من 

  والشراكات بني البلدان الناشئة والبلدان النامية.

  فيما يتعلق بتمويل التصنيع  - اخامس

ينبغي للـــــدول األعضـــــــــــــــــــاء يف االحتـــــاد األفريقي التعجيـــــل بعمليـــــة التوقيع   - ٢٧
ما املالية األفريقية، الســــــيوالتصــــــديق على بروتوكوالت إنشــــــاء املؤســــــســــــات 

البنــك املركزي األفريقي، وصـــــــــــــــنــدوق النقـــد األفريقي، وبنـــك االســـــــــــــــتثمـــار 
األفريقي. تعترب هذه املؤســـــســـــات أدوات هامة لتمكني القارة على الصـــــعيد 

 املايل ضمن آفاق مواتية لتطوير نسيجها الصناعي.

ول يميـــة والـــداالحتـــاد األفريقي واجملموعـــات االقتصــــــــــــــــاديـــة اإلقلجيـــب على   - ٢٨
األعضـاء أن تشـرع، بالتعاون مع البنك األفريقي للتنمية واللجنة االقتصادية 
ألفريقيـــا، يف محلـــة قـــاريـــة وعـــامليـــة من أجـــل تعبئـــة املوارد احملليـــة ومكـــافحـــة 
التـدفقـات املـاليـة غري املشـــــــــــــــروعة اليت حترم القارة من موارد هامة ضـــــــــــــــرورية 

 لتنميتها الصناعية وحتوهلا اهليكلي.

جيب أن تشــــــــــــــارك الدول األعضــــــــــــــاء يف االحتاد األفريقي يف مبادرة املواءمة   - ٢٩
الدولية لإلحصــــــــــاءات الضــــــــــريبية واجلمركية الرامية إىل تســــــــــهيل املقارنة بني 

 السياسات الضريبية، والشروع يف حوار شفاف مع املواطنني وممثليهم.

جيـــب على االحتـــاد األفريقي واجملموعـــات االقتصــــــــــــــــاديـــة اإلقليميـــة والـــدول   - ٣٠
األعضــاء أن تفكر، بدعم من الشــركاء اآلخرين، يف تنفيذ ســياســات هادفة 
إىل دعم فرص حصــــــــول الســــــــكان األفريقيني على القروض، وتطوير وتنويع 
مؤســـســـات التمويل، وإنشـــاء نظام التخصـــص املصـــريف: البنوك العامة احمللية 

متدادا للبنوك اخلاصة، والبنوك اإلمنائية، وبنوك االستثمار، والبنوك الزراعية، ا
  إخل. 
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مبا أن غياب الضــــمانات يشــــكل إحدى العقبات الرئيســــية للحصــــول على   - ٣١
القروض يف أفريقيـا، جيـب على الدول بذل اجلهود الالزمة لتقدمي املعلومات 

على هذه املعلومات،  الكاملة حول األصــــــــول العقارية وتســــــــهيل احلصــــــــول
 لتقليص تكلفة الرصد، ومن مث، تكلفة القروض.

مبا أن متويل عملية التصنيع على املدى الطويل صعب املنال، ميكن التفكري   - ٣٢
  يف وضع آلية متويل على املدى القصري تكون قابلة للتجديد.

ي للتنمية قجيب على االحتاد األفريقي، أن يُنشــــئ، بالتعاون مع البنك األفري  - ٣٣
واللجنـة االقتصـــــــــــــــاديـة ألفريقيا والقطاع اخلاص األفريقي، صـــــــــــــــندوقا أفريقيا 

 للتعجيل بتصنيع أفريقيا تدعيما لتنمية القدرات اإلنتاجية.

قد يتمثل أحد معايري التقارب الصــناعي يف إعادة التخصــيص التلقائي جلزء   - ٣٤
ل د الطبيعية، لتمويمن الـدخـل القومي الســـــــــــــــيما اإليرادات الناجتة عن املوار 

اقتنــاء املضـــــــــــــــامني التكنولوجيــة واملهــارات لتحقيق التحول اهليكلي للقطــاع 
 الصناعي األفريقي.

  فيما يتعلق بتعزيز البحوث االقتصادية واالجتماعية في أفريقيا  - اسادس

جيـــب على االحتـــاد األفريقي واجملموعـــات االقتصــــــــــــــــاديـــة اإلقليميـــة والـــدول   - ٣٥
يف إطار االنســـجام التام، إىل تعزيز البحوث يف اجملاالت األعضـــاء الســـعي، 

 الرئيسية اليت تؤثر على التحول االقتصادي واالجتماعي ألفريقيا.

جيـب على االحتاد األفريقي أن يقوم، بالتعاون مع اجملموعات االقتصـــــــــــــــادية   - ٣٦
 اإلقليمية والدول األعضـــــــــــــــاء واملراكز البحثية   للجامعات األفريقية، بتقدمي

. من "ديناميكية االقتصــــــــــادات األفريقيةتقرير اقتصــــــــــــــادي عن أفريقيا: "
املفروض أن يقــدم التقرير تقييمــا أفريقيــا لآلفــاق املتعلقــة مبســـــــــــــــائــل التنميــة 

 املرتبطة بالتحول االقتصادي واالجتماعي ألفريقيا.

جيب على االحتاد األفريقي أن ينشـــــئ، بالتعاون مع اجملموعات االقتصـــــادية   - ٣٧
المنتدى األفريقي لمراكز البحوث االقتصـــــــــادية اإلقليمية، منربا قاريا :""

ا بغية إجراء  تقييم أفضــــل و االجتماعية ص للتقريب بني مؤســــســــا " ُخيَصــــَّ
ود اخلمســــــــة قملســــــــامهتها يف نضــــــــج النقاش املتعلق بتحول أفريقيا خالل الع

 القادمة.
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جيب على االحتاد األفريقي أن ينشـــــئ، بالتعاون مع اجملموعات االقتصـــــادية   - ٣٨
اإلقليمية والدول األعضــــــــاء هيئة قارية "الســــــــتثارة األفكار" تســــــــمى "املركز 
األفريقي للبحث والتحليل االقتصـــــــادي واإلدارة." ســـــــتتمثل مهمة املركز يف 

ليت تعيق عملية التحول االقتصــــــــادي إجراء دراســـــــات حول اإلشــــــــكاليات ا
 واالجتماعي وذلك بفضل انتهاج سياسات مثلى.

 مذكرة شكر  - سابعا

نود أن نعرب عن عميق امتناننا وشــــــــــكرنا لفخامة الســــــــــيد دراماين ماهاما، 
رئيس مجهورية غانا، وحلكومة وشـــــــــعب غانا على حفاوة االســـــــــتقبال الذي حظي به 

ي الضــــــيافة األســــــطورية اليت متيز شــــــعب هذا البلد، مجيع املشــــــاركني. كما نود أن حني
أرض الوحدة األفريقية الشـــــــــاملة بامتياز. ونود كذلك اإلشـــــــــادة بالتزام رئيس مجهورية 
غانا بتعزيز التنمية املســـــــتدامة وحتقيق التحول االقتصـــــــادي للقارة، وهو ما يربر دعمه 

  املستمر لقضية التصنيع ودعمه لتنظيم املؤمتر احلايل.

نعرب أيضـــــا عن تقديرنا ملفوضـــــية االحتاد األفريقي واملؤســـــســـــة األفريقية  إننا
لبناء القدرات للفرصة اليت أُتيحت لنا للمسامهة يف النقاش حول املسائل ذات الصلة 
بالســـــياســـــة الصـــــناعية واألداء االقتصـــــادي يف إطار التحول االقتصـــــادي، مما يشـــــكل 

  .جوانب بالغة األمهية بالنسبة لتنمية القارة

نشـــــــــــــــكر مجيع اخلرباء األفريقيني يف القارة ويف املهجر ملســـــــــــــــامهتهم. وندعو 
الدول األفريقية واجملموعات االقتصـــــــــــــادية اإلقليمية واالحتاد األفريقي إىل االســـــــــــــتعانة 

  بشكل أكثر انتظاما باخلربات األفريقية.

إننا نلتزم بأخذ التوصـــــــــــــيات املنبثقة عن مناقشـــــــــــــاتنا بعني االعتبار يف إطار 
  أنشطتنا.

 

 ٢٠١٥نوفمبر  ١٨حرر في أكرا (غانا)، في 
  
  
  
 


