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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط  

   نييقيوالتنمية االقتصادية األفر 
  االجتماع احلادي واألربعون

 2023آذار/مارس  17-15 أديس أاباب )حضوراي وعرب اإلنرتنت(،
 *من جدول األعمال املؤقت)ج(  6البند 

النظامية: التقارير املتعلقة أبعمال اهليئات الفرعية التابعة قضااي ال
 للجنة االقتصادية ألفريقيا 

 

الدوليتني لكبار املسؤولني واخلرباء لوسط تقرير اللجنتني احلكوميتني 
 وشرق أفريقيا عن دورهتما املشرتكة 

 
 مذكرة من األمانة

 
تتشرف أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا أبن حتيل إىل أعضاء هذه األخرية تقرير اللجنتني 

   دورهتما املشرتكة.احلكوميتني الدوليتني لكبار املسؤولني واخلرباء لوسط وشرق أفريقيا عن 
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تقرير اللجنتني احلكوميتني الدوليتني لكبار املسؤولني واخلرباء لوسط 
 وشرق أفريقيا عن دورهتما املشرتكة

 مقدمة -أوال
دون اإلقليميني لوسط وشرق أفريقيا التابعان للجنة االقتصادية ألفريقيا،    املكتبان  عقد  -1

مشرتكة للجنتني احلكوميتني   دورةابلشراكة مع وزارة املالية والتخطيط الوطين والتجارة يف سيشيل،  
تشرين  18إىل  15الدوليتني لكبار املسؤولني واخلرباء لوسط وشرق أفريقيا يف الفرتة من 

على الصمود والنمو   القدرةعزيز  ’’تموضوع    تناولتيف بو فالون، سيشيل،    2022  الثاين/نوفمرب
عدم االستقرار والصدمات العاملية: دور املناطق االقتصادية   منوالتنويع االقتصاديني يف سياق 

 .‘‘ والسياحة ومنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية االبتكاري اخلاصة والتمويل 

النظامية املتصلة  قضااي هذه الدورة املشرتكة هو مناقشة المن كان اهلدف الرئيسي و    -2
إلاتحة منرب للخرباء احلاضرين ملناقشة حتدايت التنمية  وعملهما بوالية املكتبني دون اإلقليميني 

مبا  لتكامل ا ّفزة علىاحملالعوامل االقتصادية واالجتماعية وحتديد اخليارات الواقعية واملستدامة و 
 ينسجم مع موضوع االجتماع. 

 املشاركة -اثنيا
ممثلني   تمشاركا، وضم 160( قرابة  وعرب اإلنرتنت)حضوراي ةاملختلطر الدورة ضح -3

ر، ومجهورية  م  دولة عضوا، هي إثيوبيا، وإريرتاي، وأنغوال، وبوروندي، وتشاد، وجزر الق   18من 
تنزانيا املتحدة، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجنوب السودان، وجيبويت، وسان تومي وبرينسييب،  

 وسيشيل، وغينيا االستوائية، والكامريون، والكونغو، وكينيا، ومدغشقر.

اجلماعات االقتصادية اإلقليمية )اجلماعة االقتصادية   ون عنممثل االجتماعضر حو  -4
والنقدية لوسط أفريقيا، ومجاعة شرق أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا(، وأمانة  
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، ومصرف التصدير واالسترياد األفريقي، ومصارف التنمية  

منظمات و مية، ومنظمات غري حكومية دولية ووطنية، ومراكز الفكر، ومراكز االمتياز، اإلقلي
 دور إعالمية دولية ووطنية وإقليمية.  و اجملتمع املدين، واحتادات القطاع اخلاص الوطنية واإلقليمية؛ 

جزر القمر ومندوبون من مكتب إريرتاي و ومّثل األمم املتحدة املنسقان املقيمان يف  -5
املنسق املقيم يف رواندا، ومكتب منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف الصومال، واللجنة  

 االقتصادية ألفريقيا.  
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 من جدول األعمال[ 1]البند  االفتتاح  جلسة -اثلثا
احلكوميتني الدوليتني  املنتهية واليتهما ملكتيب اللجنتني نيمن الرئيسكل بياانت  ب ديلأ -6

يتا، ووزير املالية  االسيدة ماما ك ،  مديرة املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقياو وشرق أفريقيا،    لوسط 
   .حسن ريوالتخطيط الوطين والتجارة يف سيشيل، السيد اند

ربات واستخالص  اخلأن هذه املناسبة متثل فرصة لتبادل وأشار السيد حسن إىل    -7
والنمو االقتصادي وتنويع النشاط  القدرة على الصمود تعزيز عن الكيفية اليت يتسىن هبا الدروس 

االقتصادي يف سياق يتسم بعدم االستقرار والصدمات العاملية، مع أخذ دور املناطق االقتصادية  
فريقية يف االعتبار. وذّكر  والسياحة ومنطقة التجارة احلرة القارية األ االبتكاري والتمويل  اخلاصة

وأوصى بصياغة حلول   ، املناخ وإدارة الديون والضغوط التضخميةتغرّي  املتمثلة يفابلتحدايت 
 . ة على النحو املناسبمشرتكة للتعامل مع الصدمات اخلارجية املستقبلي

 جدولمن    2  لبند]ااملكتب واستعراض جدول األعمال وإقراره    تشكيل  -رابعا
 [األعمال

 ابإلمجاع أعضاء املكتب على النحو التايل:انتخب املشاركون   -8

 وسط أفريقيا 

 غابون   :الرئيس
 الكامريون  انئب الرئيس:

 تشاد   قرر: امل

 فريقيا أشرق  

 سيشيل   الرئيس:   
 بوروندي  انئب الرئيس:

 إثيوبيا    قرر:امل   

 املشاركون جدول األعمال وبرانمج العمل وأقر     -9

 واحلالة االجتماعية حملة عامة عن االقتصاد الكلي :األوىلاجللسة  - خامسا
 من جدول األعمال[ 3]البند 

 العروض واملناقشة  -  ألف
ومتويله،  ترأس اجللسة ممثل تشاد وأدارها املدير ابلنيابة لشعبة تنمية القطاع اخلاص  -10

رئيس قسم التكامل اإلقليمي  قدم كل من . و جروبرت ليسين، السيد ابللجنة االقتصادية ألفريقيا
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ومنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، ابملكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا، السيد أندرو مولد،  
عرضني   مامادو مالك ابل واخلبري االقتصادي يف املكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا، السيد 

طريني خمتارين أطلعوا احلضور على خرباهتم بشأن التدابري اليت أعقبتهما مسامهات من ممثلني ق  
 اختذت لتعزيز القدرة على الصمود والتخفيف من وطأة الصدمات اخلارجية.

  الة فيه حملة عامة عن االقتصاد الكلي واحل قّدموذكر السيد مولد، يف عرضه الذي   -11
، مقارنة ابلتحسن  2022س جل يف عام  يف شرق أفريقيا، أن انكماشا اقتصاداي قد ةتماعياالج

لت إثيوبيا أعلى معدل للتضخم يف املنطقة دون اإلقليمية . وقد سجّ 2020الذي لوحظ قي عام  
أن  ذلك  يف املائة(. وإمجاال، فإن التضخم يف املنطقة دون اإلقليمية سببه األزمة يف أوكرانيا،    30)
البية البلدان يف املنطقة دون اإلقليمية مستوردة صافية لألغذية. وقد حدثت زايدة يف مستوايت  غ

الديون على مدى السنوات األربع املاضية وظل عبء الديون متوقفا على قوام الدين )كأن يكون  
تعلق ر الشروط أو خاصا(. ومن الواضح أن مثة تفاوات بني البلدان يف سداد الديون. وفيما يميسّ 

زادت صادرات مجهورية تنزانيا املتحدة فقد ابلتجارة الثنائية بني كينيا ومجهورية تنزانيا املتحدة، 
ألفريقيا، فإن الصادرات  االقتصاديةوفقا للجنة إىل كينيا نتيجة لرفع احلواجز غري التعريفية. و 

مليون دوالر    258من  ت  إىل كينيا قد ارتفع  مجهورية تنزانيا املتحدة)أغذية زراعية ابألساس( من  
، ارتفع االستثمار  2021يف عام و  (1) .2021 دوالر يف عام نيي الم 503إىل  2020يف عام 

ال  املعونة اإلنسانية    كانت مليارات دوالر. و   10يف املائة لتبلغ قيمته حنو    3األجنيب املباشر بنسبة  
من الناحية االجتماعية، حصلت زايدة كبرية يف مهيمنة مقارنة ابملساعدة اإلمنائية. و تزال 

اإلصاابت ابألمراض املعدية نتيجة للتغريات احلاصلة يف منط احلياة. وظل مرض فريوس نقص 
املناعة البشرية/اإليدز املرض القاتل الرئيسي. وقد عانت بعض البلدان، مبا فيها إثيوبيا ومجهورية  

عن  ابألخصالنامجة  ،املعاانة من األزمات الغذائية الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان، أشد
 ن الصراعات.م و  ،ب يف حاالت اجلفاف والفيضاانت( املناخ )الذي تسبّ تغرّي 

السيد ابل، يف العرض الذي قدمه عن تطورات االقتصاد الكلي يف وسط  أشار و  -12
أن املنطقة دون  إىل ، 2025- 2022والتوقعات للفرتة  2021-2020الفرتة يف أفريقيا 

، بسبب السياق العاملي الصعب  2020يف املائة يف عام  3,6لت ركودا بنسبة اإلقليمية سجّ 
دت حركة الناس يف العامل  ابكا يف سالسل التوريد وقيّ ابألزمة الصحية اليت أحدثت إر الذي اتسم 
  7,3) 2020فريقيا معدالت تضخم عالية بوجه عام يف عامي أمنطقة وسط لت سجّ أبسره. و 

ادة يف الطلب، احلزايدة  اليف املائة( نتيجة للقيود على مستوى العرض و   7,4)   2021يف املائة( و
زايدة يف أسعار   ا صاحبتهيت(، ال 19-فريوس كوروان )كوفيد جائحةوابألخص يف أعقاب 

يف املائة من الناتج   0,8املنتجات الغذائية املستوردة. وأظهر ميزان احلساب اجلاري عجزا بنسبة 
 الناتج احمللي  يف املائة يف  0,5، مقارنة بفائض قدره  2021يف عام    احمللي اإلمجايل دون اإلقليمي

يف املائة    2,4. وانقلب رصيد احلساب اجلاري دون اإلقليمي إىل فائض ) 2020  عام   يف اإلمجايل  
 

(1)   Macroeconomic and Social Developments in Eastern Africa 2022: Building Resilience in a Hostile Global Context, ECAUnited Nations, 

(Kigali, 2022), figure 16 
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لت  من الناتج احمللي اإلمجايل(. وظلت املالية العامة متوقفة على أسعار السلع األساسية. وقد سجّ 
من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  يف املائة    5,5عجزا إمجاليا يف امليزانية بنسبة    منطقة وسط أفريقيا

بسبب زايدة عائدات النفط واجلهود اليت  2021، وهو العجز الذي اخنفض يف عام 2020
بذلت لتعبئة اإليرادات الضريبية غري النفطية. وعلى املدى املتوسط، كان من املتوقع أن يتماسك 

يف املائة يف عام   3,8مستوى  د النمو االقتصادي يف اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا عن
. وهناك حاجة إىل  2025يف املائة يف عام  4,2، و2024يف املائة يف عام  4,0، و2023

السلع األساسية لضمان منو مطرد   على االعتماد نع والعدولالتعجيل ابإلصالحات اهليكلية 
 ومستدام. للجميع وشامل

اليت انتهجوها   السبلن عممثلو الدول األعضاء والقطاع اخلاص والشباب  حتّدثو  -13
على أمهية التنويع االقتصادي  وا دوشدّ  ،19-لتعزيز قدرهتم على الصمود يف مواجهة كوفيد

 لتحسني القدرة على الصمود.

يد آدم احلريكة، مدير شعبة االقتصاد الكلي واحلوكمة، ابللجنة االقتصادية  م السّ دّ قو  -14
وء على  طا الضّ من التقرير االقتصادي عن أفريقيا، مسلّ  2023يقيا، عرضا عن طبعة عام ألفر 

 االقتصادية العاملية على أفريقيا وسبل تعزيز القدرة على الصمود.   آاثر الصدمات

 التوصيات -ابء
 ات التالية: يهذه املناقشة، قدمت اللجنتان التوص ضوءيف  -15

 القيام مبا يلي:ينبغي للدول األعضاء  )أ( 

 تعزيز السياسات املتعلقة ابلتنويع االقتصادي؛ ‘ 1’ 

 على أولوايت اخلطط اإلمنائية الوطنية؛احلفاظ   ‘ 2’ 

االستتتتتتتتتتتتثمار يف سالستتتتتتتتتتتل القيمتتتتتتتتتتتة الغذائيتتتتتتتتتتتة اإلقليميتتتتتتتتتتتة بغيتتتتتتتتتتتة  ‘ 3’ 
 تقليص االعتماد على سالسل القيمة الغذائية العاملية؛

دعتتتتتتم البلتتتتتتتدان يف مستتتتتتاعيها لتنويتتتتتتتع  األفريقيتتتتتت ينبغتتتتتتي للجنتتتتتتة االقتصتتتتتتتادية  )ب(
 اقتصاداهتا.
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التكنولوجيا  – أفريقياشرق التمويل االبتكاري يف الثانية:  اجللسة -سادسا

من جدول  4]البند  املالية والعمالت املشفرة والتمويل اإلسالمي
 األعمال[

 العروض واملناقشة  -  ألف
وثيقة ، الفال بكنداامعة جب خمرب اهلندسة املالية، ، مديرإيسوف سوماري قّدم السيد  -16

دث أثرا هائال على  حيأن التطور يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أشار إىل عمل. و 
اخنفاض يف تكلفة املعامالت وإىل زايدة  أدى إىل  ف  ،االقتصادية  مناحي النشاطالبشر وعلى مجيع  

هي النوع الرئيسي من  عمليات الدفع بواسطة اهلاتف احملمول قال إن تعميم اخلدمات املالية. و 
من شأن تطويرها يف املنطقة أن  أضاف  و   معامالت التكنولوجيا املالية املستخدمة يف شرق أفريقيا،

يعطي دفعة للتنمية دون اإلقليمية. وميكن  أن دون اإلقليمية أن يزيد من تعميم اخلدمات املالية و 
من  حلرة القارية األفريقية وذلك للتكنولوجيات املالية أيضا أن تسهم يف جناح منطقة التجارة ا 

نظم الدفع والتجارة اإللكرتونية واالستثمارات عرب احلدود يف التكنولوجيات املالية. وقد   خالل
العديد من  محلأدى إقبال املزيد من األشخاص والشركات على استعمال العمالت املشفرة إىل 

د لذلك. ومشلت التحدايت اليت اعرتضت  البنوك املركزية على إطالق عمالهتا الرقمية أو االستعدا
اضطالع التكنولوجيا املالية بدور أكرب بكثري يف شرق أفريقيا االفتقار إىل املهارات واخلربات، 

خدمات اإلنرتنت   استعمالالربط ابإلنرتنت، ال سيما يف املناطق الريفية، وارتفاع تكلفة    وحمدودية
عدد  وميّثل تزايدواملتطلبات القانونية والتنظيمية.  واهلواتف احملمولة، وضعف الثقافة الرقمية،

املؤسسات املالية اليت تعرض خدمات ومنتجات مالية إسالمية، مقرتان بتزايد حجم جمموع أصول 
كبرية القتصادات شرق أفريقيا اليت تكافح لتعبئة التمويل من أجل   يةمتويل  هذه املؤسسات، فرصة  

أن الثروة جيب أن يكون مصدرها التجارة   هيل اإلسالمي، و ث عن مبادئ التمويالتنمية. وحتدّ 
وأن االستثمار جيب أن يعود بفائدة اجتماعية  ؛واالستثمارات املشروعة القائمة على األصول

وصف  )توأنه ينبغي تقاسم املخاطر. وينبغي جتنب أي أنشطة غري مشروعة    ؛وأخالقية على اجملتمع
مثة فوائد ميكن أن يعود هبا التمويل اإلسالمي يف املنطقة  قال إن و  .‘‘(حرام’’  اابللغة العربية أبن 

النساء والشباب، مبا يف ذلك زايدة تعميم  فئيت  الصغرية واملتوسطة و   تاملؤسسادون اإلقليمية على  
 اجتذاب املستثمرين من منطقة اخلليج. عن طريقاخلدمات املالية وتعبئة موارد مالية إضافية 

مديرة أدارهتا  ، اليترفيعة املستوى النقاش الحلقة أثناء ق ّدمت  ليترّكزت البياانت ا -17
وتطوير النظام املصريف   ؛املايلالشمول توسيع  ضرورة قليمي لشرق أفريقيا، علىاإلاملكتب دون 

والتوفيق بني الشفافية واخلصوصية    ؛الصغرية واملتوسطةؤسسات  احلايل لتمويل الشركات الناشئة وامل
واإلقرار أبن عملية حتويل   ؛وبناء القدرات يف جمال التمويل االبتكاري  ؛ يف التكنولوجيا املالية

واالعرتاف أبن النساء والشباب   ؛األموال بواسطة اهلاتف احملمول أصبحت حتظى بشعبية كبرية
ب املتطلبات األمنية اليت تشرتطها البنوك  يف بعض البلدان، إىل التمويل اإلسالمي لتجن حتولوا،
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وتعزيز التعاون يف شرق أفريقيا يف جمال التكنولوجيات املالية ألنا ميكن أن تكون داعمة   ؛التقليدية
 للتمويل عرب احلدود.

 التوصيات -ابء

 يف ضوء هذه املناقشة، قدمت اللجنتان التوصيات التالية:  -18

 :يلي مبا القيام األعضاء للدول نبغيي (ب)

استتتتتتتتتتتتتتتتحداث إطتتتتتتتتتتتتتتتار تنظيمتتتتتتتتتتتتتتتي مالئتتتتتتتتتتتتتتتم إلعمتتتتتتتتتتتتتتتال أدوات   ‘ 1’ 
 ؛( M-PESAبيسا )-أمالتمويل االبتكارية، مثل 

النتشتتتتتتار ملزيتتتتتتد متتتتتتن اتمكتتتتتتني الو  حتستتتتتتني بيئتتتتتتة القطتتتتتتاع املتتتتتتايل  ‘ 2’ 
 ؛رقميال

إنشتتتتتتتتتتاء نظتتتتتتتتتتام للتستتتتتتتتتتوايت واملتتتتتتتتتتدفوعات التجاريتتتتتتتتتتة لعمتتتتتتتتتتوم   ‘ 3’ 
 ؛فريقياأفريقيا يعتمد على تقنية سلسلة الكتل داخل أ

 القيام مبا يلي: اينبغي للجنة االقتصادية ألفريقي )ب( 

بنتتتتتتاء قتتتتتتدرات أستتتتتتواق رأس املتتتتتتال احملليتتتتتتة أو تعزيزهتتتتتتا أو كالمهتتتتتتا  ‘ 1’ 
 معا؛

املاليتتتتتتتتتتة إدارات دعتتتتتتتتتتم املستتتتتتتتتتاعي الراميتتتتتتتتتتة إىل حتستتتتتتتتتتني كفتتتتتتتتتتاءة  ‘ 2’ 
 مايل؛مناورة العامة إلجياد هامش 

إجيتتتتتتتتتتاد بيئتتتتتتتتتتتة رقميتتتتتتتتتتتة دون إقليميتتتتتتتتتتتة وأداة للتصتتتتتتتتتتتنيف والرتقيتتتتتتتتتتتة  ‘ 3’ 
إضتتتتتتتتفاء الطتتتتتتتتابع الر تتتتتتتتي علتتتتتتتتى القطتتتتتتتتاع غتتتتتتتتري الر تتتتتتتتي يستتتتتتتتري لت

والصتتتتتتغرية واملتوستتتتتتطة متتتتتتن أجتتتتتتل تعزيتتتتتتز رى واملؤسستتتتتتات الصتتتتتتغ
 .بتكاري وتنمية القطاع اخلاصالشمول املايل اال

حالة التنفيذ الفعلي التفاق منطقة التجارة احلرة  الثالثة:اجللسة  -سابعا
 جدول األعمال[ من 5البند ] القارية األفريقية

 العروض واملناقشة -ألف
سيشيل وأدارها مدير شعبة   ها ممثل منترأسحلقة نقاش ع قدت اجللسة يف شكل  -19

االقتصادية ألفريقيا، السيد جان بول آدم.  ابللجنة   املناخ وإدارة املوارد الطبيعيةالتكنولوجيا وتغريّ 
 املناخ وإدارة املوارد الطبيعية، السيد  مها رئيس قسم شعبة التكنولوجيا وتغريّ وتضمنت عروضا قدّ 

مارك كيلولو؛  - ماكتار سيك؛ وخبري اقتصادي، ابملكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا، السيد جان
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مانة منطقة  أب ستشار اإلقليمي ملنطقة وسط أفريقيا يف جمال الوصول إىل األسواق واملواملستشار 
السيد سيكو دومبواي؛  واملستشار الدويل،التجارة احلرة القارية األفريقية، السيد إميانويل مبارغا؛ 

قدموا معلومات عن حالة منطقة التجارة احلرة القارية  ، الذين والسيد مولد؛ والسيد ليسينج
وعن التحدايت والفرص ذات الصلة؛  ‘‘ هة،ادرة التجارة املوجّ مب’’ األفريقية، وعن حالة تنفيذ 
احلافز للتجارة، وتطوير سالسل القيمة اإلقليمية، وتعزيز  أداء دورومدى قدرة قطاع النقل على 

لتعزيز التجارة  ‘‘ التبادل التجاري األفريقي’’ ة التصنيع؛ ومدى اإلمكانية اليت تتمتع هبا منصّ 
 ، وغري ذلك من املسائل.واالستثمار داخل املنطقة

  التوصيات -ابء

 : التالية التوصيات اللجنتان قدمت املناقشة،  هذه ضوء يف -20

 ينبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي: )أ( 

الصتتتتتتتتتتتتغرية ؤسستتتتتتتتتتتتات بنتتتتتتتتتتتتاء قتتتتتتتتتتتتدرات الشتتتتتتتتتتتتباب والنستتتتتتتتتتتتاء وامل ‘ 1’ 
لتحقيتتتتتتتتتتق أقصتتتتتتتتتتى استتتتتتتتتتتفادة ممكنتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتن منطقتتتتتتتتتتة واملتوستتتتتتتتتتطة 

 ؛األفريقيةالتجارة احلرة القارية 

رواد األعمتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتن الشتتتتتتتتتتباب لتتتتتتتتتت االنتتتتتتتتتتدماج الستتتتتتتتتتريع يستتتتتتتتتتري ت ‘ 2’ 
والنستتتتتتتتتتتتتتاء يف عمليتتتتتتتتتتتتتتات منطقتتتتتتتتتتتتتتة التجتتتتتتتتتتتتتتارة احلتتتتتتتتتتتتتترة القاريتتتتتتتتتتتتتتة 

 األفريقية؛

تشتتتتتتتجيع ظهتتتتتتتور قتتتتتتتادة األعمتتتتتتتال التتتتتتتذين ستتتتتتتيكونون مناصتتتتتتترين  ‘ 3’ 
  قيني؛يأفر 

 القيام مبا يلي: اينبغي للجنة االقتصادية ألفريقي )ب( 

إطالق مشاريع تصنيع على  كاء املاليني،العمل، سواي مع الشر   ‘ 1’ 
لدعم منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية واستحداث  مشرتكة

 ؛ سالسل قيمة إقليمية

 ؛ تعزيز قدرات البلدان على حتقيق االندماج التجاري عامليا وإقليميا ‘2’ 

املسامهة يف استحداث نظام، يكون يف شكل مرصد، لتبادل  ‘3’ 
 ؛ املعلومات عن الفرص التجارية املتاحة يف القارة

النساء فئيت دعم أنشطة مجع البياانت التجارية اليت تراعي  ‘4’ 
 ؛ بطريقة أفضل عملية وضع السياساترِفد والشباب ل
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 ينبغي للقطاع اخلاص القيام مبا يلي: )ج(   

والتشاور املستمر  الدعوة إىل احلوار بني القطاعني العام واخلاص  ‘1’ 
 بشأن تنفيذ االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛ 

 . حتديد التمثيل املشروع للقطاع اخلاص على املستوى القاري  ‘2’ 

تقدمي وثيقة العمل املتعلقة ابجليل التايل من املناطق الرابعة:  اجللسة   -اثمنا
لتنويع االقتصادي والتصنيع يف وسط  ايف سبيل  االقتصادية اخلاصة  

 من جدول األعمال[ 6 ]البند أفريقيا
 العروض واملناقشة -ألف

سيلفسرت مساعد جبامعة برازافيل، و أستاذ  السادة مارين نغوايب،  وثيقة العمل  تقدمي    توىل  -21
صناعية  قع  ا، مهندس تصميم مو وفيليمون روجر إيسونو أوابم املختص يف صناعة النفط،    ،أوسياال
م السيد أوسياال تقييما لألداء االقتصادي ملنطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية، وحدد . وقدّ سابقا  

ط ل اهليكلي. وسلّ تحوّ ال يف سعيها إلحداث تواجههاالرئيسية اليت والعوائق بعض التحدايت 
ر عددها أحناء العامل، واليت يقدّ   شىتوء على التجارب الناجحة للمناطق االقتصادية اخلاصة يف  الضّ 

منطقة أ نشئت  ألف ، منها 2019يف عام  بلدا 147موجودة يف كانت منطقة   5 400بنحو 
االقتصادية اخلاصة،  البلدان النامية هي موطن ملعظم املناطق  تفيد التقارير أن  و   (2) 2014منذ عام  

(. وقد فتحت منطقة وسط أفريقيا منطقة 4 046حيث استحوذت آسيا على نصيب األسد )
هذه املناطق، فكان أن ازدهرت املشاريع يف مجيع بلدان اجلماعة مثل اقتصاداهتا لتجسيد 

لتصنيع  تقريبا. وتليب هذه املناطق احلاجة إىل التنويع وا 11االقتصادية لدول وسط أفريقيا الت 
واملعاجلة احمللية للمواد اخلام. وتعد املناطق االقتصادية اخلاصة التقليدية وتطورها حنو مناطق اجليل 
التايل مبثابة الركائز األساسية اليت ينبغي أن تستند إليها املعاجلات لألداء االقتصادي السليب ملنطقة  

 وسط أفريقيا.

بنشأة الثورات   عن التخطيط الصناعي،، يف معرض حديثه إيسونو أوابمالسّيد وذّكر  -22
الصناعية األربع اليت  حت، مقرتنة بظهور الكهرابء، ابإلنتاج واسع النطاق، بعد أن كان اإلنتاج  

 املنزيل هو السائد.

حلقة نقاش رفيعة املستوى ترأسها املدير ابلنيابة للمكتب دون اإلقليمي  قد تلت ذلك  و  -23
 لوك ماستاكي. -جانلوسط أفريقيا، السيد 

طنجة  شركة السيد أيوب الرميلي، مدير تطوير املناطق الصناعية واللوجستية، ب  قّدمو  -24
،  الصناعية للشركة منصة لل توصيفا، (Tanger Engineering Med)اهلندسية لألعمال  املتوسط 

 
(2)  (United Nations publication, 2019) World Investment Report 2019: Special Economic Zones 
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ميناء  يف   180أبكثر من  ةوموصول طارق جبل مضيق يف قعت ةعاملي ةلوجستيبوابة  بوصفها
 .  خمتلف أحناء العامل

ز األفريقي للمسائل املتصلة ابلبحوث يف جمال البطارايت،  ق مركز التميّ م منسّ وقدّ  -25
كان جزءا من ركز، وهو مركز أفريقي للبحث والتدريب  املالسيد جان ماري كاندا، عرضا عن 

تنفيذ مسؤول عن إنشاء جملس للبطارايت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ضم مشروع ضخم 
سياسة احلكومة يف جمال البطارايت والتحّول يف جمال الطاقة، وكذلك إنشاء منطقة اقتصادية  

بطارايت للسيارات   وي موقعا إلنتاجؤ ت  خاصة يف مقاطعة كااتنغا العليا، حيث من املقرر أن 
  الكهرابئية.

يف جمال  احلضور على جتربة بلديهما  االكونغو فأطلعو غابون بريان من ث خوحتدّ  -26
 املناطق االقتصادية اخلاصة. 

 التوصيات -ابء
 : تانالتالي انيف ضوء هذه املناقشة، قدمت اللجنتان التوصيت -27

 :يلي مبا القيام ألفريقيا االقتصادية للجنة ينبغي )أ(  

االستتتتتتتتتتتتثمار وتعزيتتتتتتتتتتتتز دعتتتتتتتتتتتم املبتتتتتتتتتتتتادرات الراميتتتتتتتتتتتة إىل تشتتتتتتتتتتتتجيع  ‘ 1’ 
 الشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛

املساعدة يف صياغة سياسات صناعية مشرتكة يف إطار منطقة  ‘2’ 
 التجارة احلرة القارية األفريقية؛ 

عرض وثيقة العمل بشأن اإلطار االسرتاتيجي لتطوير   :اخلامسةاجللسة   -اتسعا
اجليل التايل من اهلياكل األساسية للمناطق االقتصادية اخلاصة يف 

 من جدول األعمال[ 7 ]البند منطقة وسط أفريقيا ودليل التشغيل
 العروض واملناقشة -ألف

وضع عن حتليال  ،السيد فرانسوا سرييس قّدم احملامي املتخصص يف التنمية الدولية،  -28
نطاق التطبيق، وإطار احلوكمة،  رّكزا على م  املناطق االقتصادية اخلاصة يف منطقة وسط إفريقيا 

ل يف النموذج حبيث ميكن أن وأساليب التطوير، وآليات التحفيز، وشدد على ضرورة إحداث حتوّ 
م يف  عمّ ية وأن ت  تنعكس جماالت تركيز السياسات اإلمنائية بصورة متزايدة يف الصكوك التنظيم

رين. وينبغي أن تكون السياسة الصناعية، اليت ينبغي جتنب االرجتال  واملطوّ املسوِّقني  معايري توظيف  
  تفعيل املناطق االقتصادية اخلاصة.  يف سبيلتوصيات  قّدم عّدة  يف وضعها، داعمة هلذه املناطق. و 
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، كبري موظفي  وليبايلالسيد أداما ك حلقة نقاش رفيعة املستوى ترأسهاوأعقبت ذلك  -29
املدير العام ملكتب التوقعات    ، وهميف حلقة النقاش  أبرز أعضاء فريق املناقشة. و الشؤون االقتصادية

ورئيس مؤمتر البلدان األفريقية إلدارة املشاريع، السيد   ؛ االقتصادية يف السنغال، السيد موابراك لو 
اخلبري لدى أمانة املنطقة و  ؛دومبوايالسيد سيكو اخلبري االستشاري الدويل، و  ؛ اببيساكاان

 :النقاط التالية ؛السيد إميانويل مبارغا االقتصادية احلرة القارية األفريقية، 

  عظم املناطق االقتصادية اخلاصة يف أفريقياعادة ما يشوب التعريف مب   )أ( 
 عادة ما تكون أهدافها حمدودة؛فاليت حتقق جناحا من هذه املناطق أما  ، كبري  قصور  

إجياد توازن مناسب عند متويل اهلياكل األساسية  األمهية مبكان من  )ب(
 ضغط هائل على ميزانية الدولة؛ وضع للمناطق االقتصادية اخلاصة لتجنب 

ا طر متوازنة إلدارة املشاريع ورصدها وتقييمهمن الضروري إجياد أ   )ج( 
 للمناطق االقتصادية اخلاصة؛ 

ينبغي االهتمام عن كثب مبعايري اجلودة، مثل املعايري التقنية للمنظمة     )د(
 الدولية لتوحيد املقاييس؛

رانمج التصنيع يف أفريقيا أخذ املناطق االقتصادية اخلاصة يف  بجيب على    )هت( 
 االعتبار. 

 التوصيات -ابء
ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا دعم   اللجنتان أبنه ، أوصت املناقشة ذهيف ضوء ه -30

 املوارد املالية من أجل تنفيذ خطط التنمية الصناعية والتنويع االقتصادي.  اجلهود الرامية إىل تعبئة

 : تعزيز التنويع االقتصادي من خالل قطاع السياحةالسادسةاجللسة   -عاشرا
استكشاف الفرص اليت تنطوي عليها السياحة احلضرية يف منطقة   -

 من جدول األعمال[ 8 ]البند شرق أفريقيا
 العروض واملناقشة -ألف

ن يعمالن لدى اللجنة االقتصادية  استشارايقدمهما خبريان مشلت اجللسة عرضني  -31
لكي تظل  ه السيد أيوريكريي أنالسيد جيم أيوريكري والسيد بيوس أودونغا. وأبرز مها  ،ألفريقيا
يف حاجة إىل التنويع فإنا    ع السياحة احمللية واإلقليميةيتشجيتسىن هلا  قادرة على املنافسة و أفريقيا  

مليار سائح دويل،   1,5قد بلغ عدد السياح يف العامل أبسره، قبل اجلائحة، و يف قطاع السياحة. 
تراجع عدد السياح الدوليني ، 2021يف عام و  يف املائة منهم. 5مل تستقطب أفريقيا سوى نسبة  

ذكر مبليار سائح يف العامل أبسره، وهو ما يربر اللجوء إىل تطوير أشكال أخرى من السياحة. و 
مثاال على كيفية االستفادة من إمكاانت السفر داخل املنطقة. أما يف أفريقيا، فلم  ت عد أورواب  أن
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املائة من مجيع السفرايت. ومن مجلة العوامل احملركة يف  30تتجاوز نسبة السفر داخل املنطقة 
ع الطبقة الوسطى، وتنامي قطاع املؤمترات الدولية، وتغلغل للسياحة احلضرية يف شرق أفريقيا توسّ 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. أما الصعوابت اليت تعوق تنمية السياحة احلضرية فهي البيئة 
اجع األداء السياحي، وضعف مستوايت التخطيط ودعم السياسات،  االقتصادية غري املواتية، وتر 

 وضعف اجلاذبية، وقصور اهلياكل األساسية، ووجود حد أدىن من األحكام الصحية. 

دور اإلحصاءات يف حسن تسخري الفرص اليت تتيحها السياحة  ويف معرض تناول  -32
  ه أن ، موضحاياحة الفرعييد أودوجنا بصورة وافية عن منهجية حساب السث السّ احلضرية، حتدّ 

بوسع هذه املنهجية قياس األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية آلاثر السياحة. وأضاف أن  
السياحة ليست قطاعا منعزال بل يتقاطع مع أنشطة األغذية والصحة ونوع اجلنس واالستثمار.  

ل أساس  حية، اليت تشكّ ومن املهم للغاية ابلنسبة لقطاع السياحة احلفاظ على املناطق السيا
 إطار دعم القطاع.  أبعادازدهاره، وقد تساعد املنهجية يف حتديد 

يف مداخالهتم بتوجيهات املدير التنفيذي للشراكة من   أعضاء فريق املناقشة واسرتشد  -33
وزير املتحدثني  بني  كان من  أجل البحوث االجتماعية واحلوكمة األفريقية، السيد أنتوين مفياجني. و 

اهلياكل األساسية يف وزارة السياحة إبثيوبيا، السيد سيليشي  املناطق السياحية  الدولة لشؤون تطوير  
ة لوزارة الشؤون اخلارجية والسياحة يف سيشيل، السيدة شريين فرانسيس؛  غريما؛ واألمينة الدائم

التنفيذي ملكتب السياحة الوطين اجليبويت، السيد عثمان عبدي حممد؛ والرئيس التنفيذي   والرئيس
، السيد كواكي دونكور؛  (African Tourism Partners) ’’شركاء السياحة األفريقية‘‘  ملؤسسة

للمعهد الكيين للبحوث يف جمال السياحة، السيد ديفيد جيتونغا؛  لنيابة ابوالرئيس التنفيذي 
سؤول الرئيسي عن قطاع السياحة يف مجاعة شرق أفريقيا، السيد سيمون كياري؛ والرئيسة  املو 

كبري املوظفني املسؤول عن البحوث التنفيذية الحتاد السياحة الكيين، السيدة سوزان أونغالو؛ و 
لجنة السياحة يف زجنبار، السيد معبد حمي الدين؛ وكبري اإلحصائيني  ب واإلحصاءات السياحية 

 بوزارة السياحة واحلياة الربية واآلاثر يف أوغندا، السيد دينيس أوجوك.

التأشريات ’’ الضوء على ما للتأشريات اإللكرتونية و أعضاء فريق املناقشةط وسلّ  -34
من دور ميّسر، وعلى ضرورة حتقيق الفعالية يف مجع البياانت السياحية،   ‘‘ املمنوحة عند الوصول

دة، واحلاجة إىل ضمان ترسيخ مفهوم االستدامة وتعميم السياحة احلضرية وشبكات النقل اجليّ 
السياحية يف السياق احمللي، واحلاجة إىل إعمال احلساابت السياحية الفرعية يف مجيع أحناء منطقة  

أمهية معاجلة مسائل الثقة مع منظمي الرحالت السياحية اخلواص وتشجيع تبادل شرق أفريقيا، و 
 املعلومات، وهو ما يعزز من توفر البياانت املوثوقة . 

 التوصيات -ابء
 يف ضوء هذه املناقشة، قدمت اللجنتان التوصيات التالية:  -35
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 :يلي مبا القيام األعضاء للدول ينبغي )أ(

أوستتتتتتاط املستتتتتتؤولني بضتتتتتترورة دعتتتتتتم عمليتتتتتتات إذكتتتتتتاء التتتتتتوعي يف  ‘ 1’ 
 مجع البياانت املتعلقة ابلسياحة ومتويلها؛

مراعاة تدابري التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره يف املرافق   ‘ 2’ 
 السياحية واملناطق احملمية؛

 حتسني عملية ختطيط السياسات يف جمال السياحة؛  ‘3’ 

وتنظيمية لصاحل القطاع االضطالع إبصالحات مؤسسية  ‘4’ 
 السياحي؛

 توفري اهلياكل واخلدمات السياحية؛ ‘5’ 

النظر يف إمكانية إضفاء الطابع املؤسسي على البحوث اإلحصائية   ‘6’ 
 . املتعلقة ابلسياحة ورقمنتها 

 ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي: )ب(

لتنمية السياحة احلضرية يف دعم البلدان يف صياغة اسرتاتيجية  ‘1’ 
 أفريقيا؛

دعم البلدان يف تطوير نظام احملاسبة البيئية واالجتماعية لصاحل   ‘2’ 
 السياحة؛ 

املتعاملني يف قطاع السياحة أبمهية   يف أوساطرفع مستوى الوعي  ‘3’ 
 .تبادل البياانت املوثوقة

 رية. ينبغي للقطاع اخلاص املشاركة يف احلوار بشأن السياحة احلض )ج( 

احتاد مايل استحداث  اليت يطرحهاالتحدايت  السابعة:اجللسة  -حادي عشر
  وسط أفريقيا منطقة معين بتقييم وتثمني رأس املال الطبيعي يف 

 من جدول األعمال[ 9 ]البندوالفرص اليت يتيحها
 العروض واملناقشة -ألف

ممثل غابون وأدارها املدير  ، حلقة نقاشقدت يف شكل ، اليت ع  السابعة ترأس اجللسة -36
 ابلنيابة للمكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا.
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ملكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا أن  الدى وذكر كبري موظفي الشؤون االقتصادية  -37
املنطقتني دون اإلقليميتني لوسط وشرق أفريقيا تعانيان من نقص يف التمويل ألغراض التنمية. 

فهي مل تتلق سوى القليل من التمويل   ، حالة من الضعف الشديديف تظل  أفريقيا ككل  أضاف أن  و 
ملناخ، يف حني أن إقليم القارة األفريقية ميثل ما يقرب من ربع مساحة اليابسة يف العامل.  املتعلق اب

بني  برأس مال طبيعي هائل يف حوض الكونغو. ومن منطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية تتمتع و 
ثت  يف الدورة السابعة والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء اخليارات اليت حب 

، خيار إنشاء احتاد مايل  2021للمكتب اإلقليمي لوسط أفريقيا، املعقودة يف برازافيل يف عام 
جلمع البياانت عن رأس املال الطبيعي يكون كفيال بتعبئة املوارد الالزمة  لتنمية رأس املال الطبيعي  

ومن مث التمتع بوضع تفاوضي    ث بصوت واحد على الصعيد الدويل،ا يتيح للقارة التحدّ مبوقيمته،  
 أفضل. 

 ا الكلمة متحدثون وخرباء رفيعو املستوى.ه تناول في مناقشة  احللقَة وأعقبت  -38

 التوصيات -ابء
 يف ضوء هذه املناقشة، قدمت اللجنتان التوصيتني التاليتني: -39

األعضتتتتتتتتتتتاء تستتتتتتتتتتتريع اإلصتتتتتتتتتتتالحات اهليكليتتتتتتتتتتتة للتخلتتتتتتتتتتتي عتتتتتتتتتتتن للتتتتتتتتتتتدول ينبغتتتتتتتتتتتي  )أ(
 االعتماد املفرط على املواد اخلام؛

ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا االضطالع بتحليل عن وضع  )ب(
 . املناخف مع تغرّي االستدامة والقدرة على التكيّ 

تقدمي نتائج الدورة الثامنة ملنتدى أفريقيا  :الثامنةاجللسة   -اثين عشر
 من جدول األعمال[ 10 ]البند اإلقليمي للتنمية املستدامة

 املناخ وإدارة املوارد الطبيعية ابللجنة االقتصادية  وتغرّي  التكنولوجيامدير شعبة  عرض -40
أوصي أبن الذي  للتنمية املستدامةالثامنة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي  الدورة أبرز ما مّيز،  ألفريقيا

   ،  :مبا يلي ؤهاتقوم الدول األفريقية األعضاء وشركا 

 ؛ ةعادل  بصورة 19-تيسري حصول البلدان األفريقية على لقاحات كوفيد  )أ( 

االستثمار يف تطوير نظم تعليمية أكثر قدرة على الصمود، مبا يف ذلك   )ب(
 ؛ والفنونمن خالل تعزيز مراكز االمتياز لتعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات 

تعزيز الرتتيبات املؤسسية لتعزيز الرصد واملساءلة فيما يتعلق ابألهداف  )ج( 
 ية؛ والغاايت ذات الصلة ابملسائل اجلنسان
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 تعزيز القدرات املؤسسية ألغراض إدارة املوارد البحرية؛  )د(

 تعزيز القدرة على تقييم رأس املال الطبيعي؛  )هت( 

هود ملواءمة اخلطط اإلمنائية الوطنية مع خطة التنمية املستدامة اجلبذل   )و( 
 ؛ ‘‘ أفريقيا اليت نصبو إليها’’  :2063وخطة االحتاد األفريقي لعام    2030لعام 

زايدة االستثمار يف وضع اإلحصاءات ذات الصلة يف الوقت املناسب   )ز( 
 إلثراء اخلطط اإلمنائية الوطنية واإلقليمية والعاملية. 

اليت اضطلع نشطة ألاب املتعلقةرير اعرض التق :التاسعةاجللسة   -اثلث عشر
منذ وشرق أفريقيا لوسط أفريقيا  نيدون اإلقليمي اناملكتبهبا 

لكبار املسؤولني  تنيالدولي تنياحلكومي تنيللجن السابقةات الدور 
 من جدول األعمال[ 11 ]البندواخلرباء 

 العروض واملناقشة -ألف
اليت ق طعت  الرئيسية  لوسط وشرق أفريقيا املراحل    نيدون اإلقليمي  نيعرض ممثلو املكتب -41

 . تنيالدولي تنياحلكومي تنيمنذ الدورات السابقة للجن

حتققت  ابلنيابة ثالث نتائج رئيسية    ملكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقياامدير  وعرض   -42
، وهي زايدة التنويع االقتصادي وذلك 2022لعام  للمكتب    طار االسرتاتيجياإلمبا يتماشى مع  

من تصميم اسرتاتيجيات التنويع االقتصادي  نتقال واال ؛ابعتماد سياسات وإدخال إصالحات
نتقال إىل األخذ بسياسات مفضية إىل حتقيق التنويع الواهذه االسرتاتيجيات؛  إىل تنفيذ

وإعادة البناء   19-تجاوز اآلاثر االجتماعية واالقتصادية اليت خلفتها جائحة كوفيدلاالقتصادي 
ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. وقد حتققت النتائج    سؤسامل على حنو أفضل وتنفيذ االتفاق  

 :ما يلي لبفض

تطوير اخلطة الرئيسية للتصنيع والتنويع لإقرار مشروع اإلطار املرجعي   )أ( 
 االقتصادي لصاحل منطقة وسط أفريقيا؛

إذكاء الوعي يف أوساط خمتلف أصحاب املصلحة بفوائد منطقة التجارة   )ب(
 احلرة القارية األفريقية؛ 

الدميقراطية لكي تنشئ، برفقة زامبيا،  تكثيف الدعم إىل مجهورية الكونغو  )ج( 
منطقة اقتصادية خاصة للبطارايت والسيارات الكهرابئية ومصادر للطاقة املتجددة واسرتاتيجية 
كاملة لتنمية املهارات املتصلة بذلك من أجل حتقيق مستوى أفضل من الشمول )بيّنت عدة 

 جهود يف هذا الصدد(؛ اتفاقات ومراسيم تنفيذية ما بذله املكتب دون اإلقليمي من
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، بفضل الدعوة 2022، يف أاير/مايو  ‘‘ مؤسسة التمويل األفريقية’’ التزام    )د(
- 2022اليت قام هبا املكتب دون اإلقليمي، بدعم الكونغو يف تنفيذ خطته اإلمنائية اجلديدة للفرتة  

 ؛ 2022، املعتمدة يف كانون الثاين/يناير 2026

تطوير املناطق االقتصادية اخلاصة  أجل من شراكات متعددة  توسيع  )هت( 
 وإنشاء احتاد لتقييم وتنمية رأس املال الطبيعي دعما للتنويع والتصنيع؛

بناء قدرات اخلرباء من منطقة وسط أفريقيا يف خمتلف جماالت التنويع   )و( 
 االقتصادي وإدراك األمهية اليت تنطوي عليها منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. 

  سيؤّكد ، الذي  2023تقدمي اإلطار االسرتاتيجي للمكتب دون اإلقليمي لعام  جرى  و  -43
على تطوير املناطق االقتصادية اخلاصة واعتماد سياسات جريئة للتنويع االقتصادي والتنمية  

 الصناعية يف منطقة وسط أفريقيا.

لسيدة  موظفة الشؤون االجتماعية يف املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا، اوَقدمت  -44
إجنازات املكتب منذ الدورة اخلامسة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار  إمييالنغ ليتني،

واخلرباء لشرق أفريقيا، والتقرير السنوي عن أعمال املكتب. ونّوهت ابلتقدم احملرز يف   املسؤولني
جماالت تنمية التجارة وسالسل  ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، ويف ؤسس تنفيذ االتفاق امل

زر القمر  قالت إنه جيري تقدمي دعم مستمر جلاإلقليمية. و  القيمة، واالقتصاد األزرق، والسياحة
منطقة التجارة    خبصوصاسرتاتيجية  لوضع    وجنوب السودان واهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية

اللجنة االقتصادية ألفريقيا، أطلقت  من عم لدا أضافت أنه عقب تلقياحلرة القارية األفريقية. و 
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية وشرعتا يف بشأن رواندا وكينيا اسرتاتيجيتيهما الوطنيتني 

دراسة عن الوصول من خالل    ادعم  ،تنفيذ اسرتاتيجيتها الوطنية، يف إطار  ا. وتلقت روانداتنفيذمه
أيضا إىل جنوب السودان والصومال مبدمها ابسرتاتيجيات إىل األسواق. وقّدم املكتب املساعدة 

استفاد الصومال من الدعم لوضع  فضال عن ذلك، و  النضمام إىل منظمة التجارة العاملية. عن ا
 إطار قانوين وسياسايت للشراكات بني القطاعني العام واخلاص. 

كيزه وبشأن  جماالت تر  يفوقد أعد املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا مواد معرفية  -45
واحلرب يف أوكرانيا. وشارك املكتب يف حماداثت مع اهليئة احلكومية   19-ر جائحة كوفيداثآ

الدولية املعنية ابلتنمية والدول األعضاء والقطاع اخلاص وجهات معنية أخرى بشأن منطقة التجارة  
االجتماعية  سائلاملاحلرة القارية األفريقية، وقام بتوجيه مناقشات السياسات بشأن العديد من 

الدعم جلمهورية تنزانيا املتحدة وسيشيل لتعزيز قدراهتما على تسخري  قد مت تقدمي االقتصادية. و 
مع الربانمج اإلقليمي لألمن   ةمشرتك  دراسة 2022يف حزيران/يونيه  تاالقتصاد األزرق، ون شر 

نعدام األمن البحري.  البحري وجلنة احمليط اهلندي لبحث التكاليف االقتصادية واالجتماعية ال
- 2021اسرتاتيجيتها للتسويق السياحي للفرتة  وضع  فريقيا يف  أوقّدم املكتب الدعم جلماعة شرق  

بشأن حساب السياحة الفرعي.  اتقدم تأحرز كانت قد ، و 2022، ن شرت يف عام 2025
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. وقد 2022يف أاير/مايو مجهورية تنزانيا املتحدة  ،إعداد احلساب يف زجنبارمن وانتهى العمل 
تعزيز السياحة اإلقليمية يف شرق أفريقيا: استكشاف  ’’  املنشور املعنونالعمل بشأن ابلفعل بدأ 

  ‘‘ .إمكاانت السياحة احلضرية

زت املناقشات اليت أعقبت العروض على الشأن اخلاص مبنطقة التجارة احلرة القارية  وركّ  -46
دد اخلرباء على أمهية بناء قدرات القطاع اخلاص على حتقيق االستفادة القصوى من  األفريقية. وش

 املنطقة، وأشاروا إىل ضرورة إجياد اسرتاتيجية إلشراك القطاع اخلاص.  

ن دون اإلقليميني لوسط وشرق ااملكتبأحاطت اللجنتان علما ابلعروض اليت قدمها و  -47
على املكتبني دون اإلقليميني  ه نت اإلشارة إىل أمت، و 2022لعام هما عمل يبرانجم بشأن أفريقيا 

مواصلة تعزيز أنشطة التحليل بشأن تفعيل اتفاق املنطقة وتقدمي الدعم هلذا الغرض. ورحب 
 . املتواصلاملشاركون ابجلهود اجلارية لتعميق التحليل وتقدمي الدعم التقين 

 التوصيات  - ابء
للدول األعضاء تعزيز مصادر  ينبغي أبنه  اللجنتانهذه املناقشة، أوصت ضوء  يف -48

 الطاقة املتجددة واالستثمار يف االقتصاد األزرق. 

موضوع الدورة القادمة للجنتني احلكوميتني العاشرة: اجللسة  -رابع عشر
الدوليتني لكبار املسؤولني واخلرباء لوسط وشرق أفريقيا وموعدها 

 األعمال[من جدول  12 ]البند ومكان انعقادها
لكبار املسؤولني واخلرباء   ةالدولي  ة احلكومي  ةمد ابإلمجاع موضوع الدورة املقبلة للجناعت   -49

حتسني املعايري والقواعد جلعل منطقة وسط أفريقيا منطقة منشأ عالية اجلودة ’’ لوسط أفريقيا، وهو  
وسيناقش املكتب دون  . ‘‘ ومقصدا استثماراي مفضال للتعجيل ابلتصنيع والتنويع االقتصادي 

اإلقليمي لشرق أفريقيا أيضا مسائل نوعية بشأن التجارة أثناء الدورات الالحقة للجنة احلكومية  
 الدولية لشرق أفريقيا. 

جراين، يف الوقت املناسب، مشاورات بشأن يأن املكتبني دون اإلقليميني سوأ علن  -50
 مكان انعقاد الدورة املقبلة وموعدها.

من جدول  13 ]البند مسائل أخرى  :ية عشرةداحلا اجللسة -خامس عشر
 [األعمال

أعربوا عن  أثناء الدورة املشرتكة لكنهم املواضيع اليت جرى تناوهلا نوه املشاركون أبمهية  -51
كانوا يودون لو أتيح هلم قالوا إنم  ولضيق الوقت املخصص للمناقشات. و   هاعدم ارتياحهم لعدد

السياحة واملناطق االقتصادية    ومهاملوضوعني الفرعيني للدورة،  اب  متصلةيوم إضايف لزايرات ميدانية  
 اخلاصة. وو زّع استبيان تقييمي لالجتماع على املشاركني هبدف حتسني نوعية االجتماعات املقبلة.
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بيان توصيات الدورة  وإقراراستعراض  :عشرةثانية الاجللسة  -سادس عشر
لكبار املسؤولني واخلرباء   تنيالدولي  تنياحلكومي  تنياملشرتكة للجن

 من جدول األعمال[ 14 ]البندلوسط وشرق أفريقيا 
استنادا إىل املناقشات واملداوالت اليت أعقبت تقدمي واثئق عمل اللجنتني احلكوميتني  -52

اللجنتان احلكوميتان ت عتمداِ ، حلقات النقاشالتفكري و الدوليتني وإىل حمتوى جلسات أفرقة 
   .التوصيات اليت قدمتها السيدة ليتيان الدوليتان

بتوجيه  أشارت عليها ألمانة علما بطلبات الدول األعضاء وتوصياهتا و وأحاطت ا -53
 الطلبات عرب القنوات الر ية.

 من جدول األعمال[ 15 ]البندالدورة  اختتام -عشر سابع
واملدير ابلنيابة للمكتب دون   مديرة املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا إدالءعقب  -54

الوطين والتجارة    الرئيسية لوزارة املالية والتخطيط   ة، ألقت األمينمبداخلتيهما  اإلقليمي لوسط أفريقيا
يف سيشيل ورئيسة الدورة املشرتكة للجنتني احلكوميتني الدوليتني لوسط وشرق أفريقيا، السيدة 

 إليزابيث تشارلز، الكلمة اخلتامية نيابة عن السيد حسن. 

 _________ 


