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للجنوب األفريقي تقرير اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولي واخلرباء  
 عن دورهتا الثامنة والعشرين

 افتتاح الدورة -أوال
 مقدمة  -ألف

قدت الدورة الثامنة والعشرون للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء للجنوب  ع     -1
يف مابوتو، حتت   2022تشرين األول/أكتوبر  27و 26نرتنت يومي األفريقي حضوراي وعرب اإل

والتكامل  البنية التحية ختضري التصنيع يف اجلنوب األفريقي من خالل الرقمنة وتطوير ’’ شعار 
 .‘‘ اإلقليمي: االستفادة من تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية

 احلضور - ابء
الدول األعضاء التالية يف اجلنوب األفريقي: إسواتيين،  شارك يف الدورة مندوبون من   - 2

 وأنغوال، وبوتسواان، وزامبيا، وزمبابوي، وليسوتو، ومالوي، وموريشيوس، وموزامبيق، وانميبيا. 

كان من بني املشاركني يف الدورة ممثلون عن الكياانت التالية: املكتب اإلقليمي للجنوب    -3
األفريقي التابع لالحتاد األفريقي؛ ومعهد بوتسواان لتحليل السياسات اإلمنائية؛ والسوق املشرتكة  
 لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي؛ وجملس أعمال الكوميسا؛ مصرف التنمية للجنوب األفريقي؛
 ؛وصندوق غراسا ماشيل االستئماين؛ ومركز االبتكار يف جمال تغري املناخ؛ واجمللس الرقمي ألفريقيا

وصندوق االستثمار البيئي يف انميبيا؛ ووزارة املالية وختطيط التنمية يف بوتسواان؛ ووزارة التجارة  
إسواتيين؛ ووزارة التجارة   يف   ؛ ووزارة التجارة والصناعة‘‘ إيكوانرجيا’’ والصناعة يف بوتسواان؛ ومبادرة  

والصناعة يف ليسوتو؛ ووزارة التجارة والصناعة يف أنغوال؛ ووزارة التنمية االقتصادية والتخطيط يف  
املالية والشؤون االقتصادية يف مالوي؛ ووزارة التجارة والصناعة يف مالوي؛ ووزارة  ارةوز و أنغوال؛. 

قتصادية يف موريشيوس؛ ووزارة الشؤون اخلارجية يف  املالية، والتخطيط االقتصادي والتنمية اال
ووزارة التنمية الصناعية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة   ؛موريشيوس؛ ومؤسسة ثومرو للوقود احليوي 

وزارة التصنيع والتجارة يف انميبيا؛ ووزارة التجارة والصناعة يف موزامبيق؛  و والتعاونيات، موريشيوس؛  
ووزارة التخطيط االقتصادي والتنمية واإلصالحات العامة، موزامبيق؛   وزارة املالية، موزامبيق؛و 

واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي؛ ومركز رصد السياسات والبحوث؛ وشركة احللول األخالقية  
وأمانة  ؛ومؤسسة اتايات االستشارية للنمو والتنمية؛ وصحيفة اتميز أوف زامبيا ؛املستدامة القابضة

رية والصناعية، جنوب أفريقيا؛ ومكتب منسق األمم املتحدة املقيم ألنغوال؛ ووزارة  السياسة التجا 
املالية وختطيط التنمية يف زامبيا؛ ومكتب منسق األمم املتحدة املقيم ملوزامبيق؛ ومكتب منظمة 
األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف موزامبيق؛ ومكتب املنسق اإلقليمي لشرق أفريقيا واجلنوب 
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فريقي ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية؛ ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(؛  األ
ومكتب منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف زمبابوي؛ واللجنة االقتصادية ألفريقيا؛ ومكتب  

يل وحبوث السياسات منسق األمم املتحدة املقيم لزامبيا؛ ووكالة التنمية يف زامبيا؛ ووحدة حتل
املالية والشؤون االقتصادية يف زمبابوي؛ ووزارة التجارة والصناعة   ارةوز و االقتصادية يف زمبابوي؛ 

 مبابوية.يف زمبابوي؛ وهيئة اإلذاعة الز 

 البياانت االفتتاحية -جيم
موزامبيق، سيلفينو أوغوستو  ألقى الكلمة الرئيسية الرمسية للدورة وزير الصناعة والتجارة يف     -4

خوسيه مورينو. وأدلت مبالحظات ترحيبية يونيس كامويندو، مديرة املكتب دون اإلقليمي 
للجنوب األفريقي التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا، كما أدىل أنطونيو بيدرو، األمني التنفيذي 

ان كل من مدير الشؤون  ابلنيابة للجنة االقتصادية ألفريقيا، مبالحظات مسجلة. وأدىل ببي
االقتصادية بوزارة املالية والتنمية االقتصادية يف مالوي، ورئيس مكتب الدورة السابعة والعشرين 
للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء للجنوب األفريقي، رينو مشنغا؛ واملمثل الدائم 

 يد كلود بيري.ملكتب االحتاد األفريقي اإلقليمي للجنوب األفريقي، ديف

 انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرانمج العمل -اثنيا
 انتخبت اللجنة البلدان التالية لتشكيل املكتب اجلديد:   -5

 موزامبيق   الرئيس:

 بوتسواان   انئب الرئيس:

 أنغوال   املقرر: 

 النحو التايل: واعتمدت اللجنة جدول أعمال دورهتا الثامنة والعشرين على    -6

 اجللسة االفتتاحية.  )أ( 

 انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرانمج العمل. )ب(

 عرض التقارير النظامية:  )ج( 

 ؛االقتصادية واالجتماعية يف اجلنوب األفريقيوضاع األ ‘1’ 

 األداء الربانجمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف اجلنوب األفريقي؛ ‘ 2’ 
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اخلطط اإلقليمية والدولية واملبادرات اخلاصة األخرى يف اجلنوب  تنفيذ ‘ 3’ 
األفريقي، مع الرتكيز على أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة ابلتصنيع  

 األخضر.

ختضري التصنيع يف اجلنوب األفريقي من  بشأن ’’ عرض ومناقشة التقرير املواضيعي   )د(
والتكامل اإلقليمي: االستفادة من تنفيذ منطقة التجارة احلرة البنية التحتية خالل الرقمنة وتطوير 

 .‘‘ القارية األفريقية

ختضري التصنيع يف اجلنوب ’’ عرض وتوصيات اجتماع فريق اخلرباء املخصص بشأن   )هـ( 
والتكامل اإلقليمي: االستفادة من تنفيذ منطقة  ية تالبنية التح األفريقي من خالل الرقمنة وتطوير

 .‘‘ التجارة احلرة القارية األفريقية

ضرورة تسريع التصنيع املستدام يف سياق تغري املناخ والرقمنة ’’ حلقة نقاش عن  )و( 
 .‘‘ واحلاجة إىل متويل اهلياكل األساسية للتنمية يف املنطقة

ت احلرجة للتصنيع األخضر من منظور جتارب  لتحدايا’’ حلقة نقاش بشأن  )ز( 
 .‘‘ القطاع اخلاص

تسخري التكامل اإلقليمي من أجل القدرة التنافسية: احلاجة  ’’ ن أحلقة نقاش بش )ح( 
 .‘‘ وقدرات املهارات الرقمية يف املنطقةالبنية التحية امللحة للرقمنة وتطوير 

تسخري االبتكارات القابلة للتطوير مركز االبتكار األخضر: ’’ حلقة نقاش بشأن  )ط(
 .‘‘ لتخضري التصنيع يف املنطقة

والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار  الثامنة  عرض وإقرار البيان اخلتامي للدورة   )ي(
 املسؤولني واخلرباء للجنوب األفريقي.

 استضافة الدورة التاسعة والعشرين ومكان انعقادها.  )ك( 

 اختتام الدورة. )ل(

 عرض التقارير النظامية -ااثلث
نظرت اللجنة احلكومية يف ثالثة تقارير نظامية قدمتها األمانة بشأن: )أ( األوضاع   - 7

؛ )ب( األداء  2023والتوقعات لعام    2022االقتصادية واالجتماعية يف اجلنوب األفريقي يف عام  
الربانجمي للمكتب دون اإلقليمي؛ )ج( تنفيذ اخلطط اإلقليمية والدولية واملبادرات اخلاصة األخرى 



E/ECA/COE/41/16 

 

23-00015  5/18 
 

اجلنوب األفريقي، مع الرتكيز على أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة ابلتصنيع األخضر.  يف
ختضري التصنيع يف اجلنوب األفريقي من  ’’ كما انقشت اللجنة نتائج الدراسة املواضيعية بشأن 

حلرة والتكامل اإلقليمي: االستفادة من تنفيذ منطقة التجارة االبنية التحية خالل الرقمنة وتطوير 
  24واستعرضت وأيدت توصيات اجتماع فريق اخلرباء املخصص الذي عقد يف    ‘‘ القارية األفريقية

 بشأن الدراسة املواضيعية. 2022تشرين األول/أكتوبر 

واعتمدت اللجنة احلكومية الدولية التقرير املتعلق ابألداء الربانجمي للمكتب دون اإلقليمي    -8
 . 2023، وبرانمج العمل لعام 2022للجنوب األفريقي لعام 

 املالحظات -رابعا
تقدمت اللجنة احلكومية بعدة مالحظات استنادا إىل العروض اليت قدمتها األمانة،     -9

 وحلقات النقاش، واملناقشات اليت تناولت التقارير خالل اجللسات العامة. 

ون اإلقليمية يف مواجهة التعايف  االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة دوضاع  وفيما يتعلق ابأل   -10
(، وتبعات حرب أوكرانيا، وما جنم عنها من آاثر  19-البطيء من جائحة فريوس كوروان )كوفيد

 على أسعار الوقود واملواد الغذائية، فإن اللجنة:

الحظت بقلق األثر السليب للحرب األوكرانية على التطورات االجتماعية  )أ( 
األعضاء وعواقبها السلبية على االنتعاش االجتماعي واالقتصادي بعد واالقتصادية يف الدول 

 اجلائحة؛

سلطت الضوء على مستوايت الدين العام املرتفعة ابستمرار، املوروثة من حقبة   )ب(
اجلائحة حيث خصصت البلدان موارد ملعاجلة عواقب اجلائحة، واحلرب املستمرة يف أوكرانيا،  

 على االقتصادات وسبل العيش يف اجلنوب األفريقي؛ابلنظر إىل أتثريها السليب 

أعربت عن تقديرها لألثر الذي أحدثته اخلطوات اليت اختذهتا الدول األعضاء  )ج( 
الصغرى   لتحقيق االستقرار يف اقتصاداهتا عند احنسار اجلائحة، مشريين إىل أن املؤسسات

 القيود اليت تواجهها؛  دور مهم يف ترسيخ االنتعاش رغمتضطلع بوالصغرية واملتوسطة 

الحظت أن ارتفاع أسعار السلع األساسية قد أدى إىل استقرار بل وتعزيز األسس  )د(
االقتصادية لبعض الدول األعضاء، مبا يف ذلك أسعار الصرف، ودعت الدول األعضاء إىل  

 االستفادة من هذه املكاسب غري املتوقعة؛

ا املساعدة يف تعزيز االنتعاش واالزدهار  أعربت عن تقديرها للعوامل اليت من شأهن )هـ( 
واليت تشمل االنتعاش االقتصادي العاملي، وارتفاع الطلب على أسعار السلع األساسية للمنطقة 
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دون اإلقليمية والزايدات الالحقة فيها، والتضامن الدويل، واإلجراءات املتخذة من جانب الدول 
 األعضاء؛

فريقي ال يزال يصدر بصفة رئيسية سلعا أساسية  أنه نظرا ألن اجلنوب األالحظت   )و( 
أولية ووسيطة، ومنتجات منخفضة القيمة املضافة مثل املنسوجات واألغذية واملشروابت واملواد 

 الشديد يف األسعار العاملية؛ التقلبالكيميائية، فهو ال يزال ضعيفا إزاء 

املضافة للصناعة التحويلية كنسبة استمرار اخنفاض القيمة من أعربت عن القلق  )ز( 
مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل يف املنطقة دون اإلقليمية، ولكنها استدركت أن ذلك ي عد مؤشرا  
على القدرة التصنيعية غري املستغلة اليت ميكن حتقيقها من خالل تكثيف االلتزام ابلتصنيع القائم 

 على القيمة املضافة واإلثراء؛

أسفها الخنفاض مستوى التجارة داخل اجلنوب األفريقي واخنفاض  أعربت عن  )ح( 
مستوى التجارة يف املنطقة دون اإلقليمية مع املناطق دون اإلقليمية األفريقية األخرى، وأشارت  
 إىل أن منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية تتيح فرصا للمضي يف توسيع نطاق التجارة عرب القارة؛

أتثري تغري املناخ على األمن الغذائي وعدم املساواة يف املنطقة  من  قها  أعربت عن قل )ط(
دون اإلقليمية، وشددت على ضرورة أن تستثمر الدول األعضاء يف نظم إنتاج األغذية املقاومة  

 لتغري املناخ؛

شددت على أن سالسل القيمة يف املنطقة دون اإلقليمية، ال سيما يف جماالت   )ي(
الزراعي والتعدين، تنطوي على إمكاانت هائلة فيما يتعلق برتسيخ التحول  الزراعة والتجهيز

االقتصادي والتصنيع يف املنطقة دون اإلقليمية، ودعت الدول األعضاء إىل هتيئة بيئة من شأهنا  
 أن تغذي سالسل القيمة املعنية؛

ا يف  الحظت أن أوجه قصور القطاع غري الرمسي الكبري يف اجلنوب األفريقي، مب )ك( 
ذلك طابعه غري النظامي، وافتقاره إىل شبكات األمان االجتماعي، وعدم كفاية فرص حصوله  
على اخلدمات االجتماعية األساسية، وعدم املساواة فيما يتعلق بنوع اجلنس واملوقع، هي مصادر  

 رئيسية للضعف والفقر يف املنطقة دون اإلقليمية.

تنفيذ اخلطط اإلقليمية والدولية واملبادرات اخلاصة األخرى وفيما يتعلق ابلتقدم احملرز يف    -11
 يف اجلنوب األفريقي، مع الرتكيز على أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة ابلتصنيع األخضر: 

الحظت أن اجلائحة قد أعادت عقارب الساعة إىل الوراء فيما خيص بعض   )أ( 
  2030أهداف خطة التنمية املستدامة لعام املكاسب اليت حققتها الدول األعضاء يف بلوغ 
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مبا يف ذلك   ‘‘ أفريقيا اليت نصبوا إليها،’’   :2063وأهداف وتطلعات خطة االحتاد األفريقي لعام  
 تلك اليت هتدف إىل ختضري التصنيع؛

بقاء الربامج الرامية إىل حتقيق  على الدول األعضاء رص شددت على أمهية أن حت )ب(
 مة على املسار الصحيح، رغم آاثر اجلائحة والتأثري السليب حلرب أوكرانيا؛ أهداف التنمية املستدا

أشارت إىل أن التقدم احملرز يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وأهداف وتطلعات  )ج( 
ذات الصلة، ال سيما تلك املتعلقة خبطة التصنيع األخضر، ال يزال متباينا  2063خطة عام 

فقد أحرزت بعض البلدان تقدما، بينما تراجعت   ، املنطقة دون اإلقليميةوغري متساو يف مجيع أحناء  
 بلدان أخرى أو ظلت على حاهلا؛  

شددت على أنه ينبغي للمنطقة دون اإلقليمية أن تستفيد من الفرص الناشئة عن   )د(
لوجيا  خطة التصنيع األخضر مثل الطاقة اخلضراء واالستثمار األخضر واآلاثر التبعية يف جمال التكنو 

 املتأتية عن عمليات التحول إىل الطاقة اخلضراء لدى الشركاء الرئيسيني؛

شددت على أمهية معاجلة أثر تغري املناخ من خالل التكيف والتخفيف من آاثره   )هـ( 
 لبناء اقتصادات وجمتمعات قادرة على الصمود واملسامهة يف التصنيع األخضر؛

االجتاهات اإلجيابية املرصودة يف بعض البلدان فيما يتصل سلطت الضوء على  )و( 
بتحقيق التحول االقتصادي، مبا يف ذلك االجتاهات يف جمال احلصول على الكهرابء، ومعدالت 
إمتام الدراسة يف مجيع مستوايت التعليم، وتبوء املرأة مناصب قيادية على الصعيد السياسي، ومنو  

 ؛ األجنيب االستثمار املباشر

شددت على أن توافر األطر املؤسسية السليمة شرط مسبق للنمو االقتصادي  ( )ز
 والتصنيع األخضر؛

سلطت الضوء على احلاجة املاسة إىل تيسري احلصول على الطاقة كعامل متكيين  )ح( 
للطاقة، مبا يف ذلك  البنية األساسية  رئيسي لإلنتاج واالستهالك على حد سواء ودعم تطوير

 اقة املتجددة؛تكنولوجيات الط

شددت على أن التمويل املستدام أساسي حلماية التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف  )ط(
 التنمية املستدامة وتنفيذ مبادرات التصنيع األخضر؛

أبرزت احلاجة إىل توسيع شبكات األمان االجتماعي، وتنفيذ تدابري ملكافحة   )ي(
 ابلعمالة، واستحداث تدابري إلهناء مجيع أشكال عدم املساواة.التمييز، وحتسني املعايري اخلاصة  



E/ECA/COE/41/16 

 

8/18  23-00015 

 

، البنية التحيةوفيما يتعلق بتخضري التصنيع يف اجلنوب األفريقي من خالل الرقمنة، وتطوير     -12
 فإن اللجنة: ، والتكامل اإلقليمي: واالستفادة من تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية

ها جلودة التقرير، ال سيما القضااي اليت أثريت والتوصيات املقدمة،  أعربت عن تقدير  )أ( 
وذكَّرت الدول األعضاء أبمهية ختضري التصنيع واالقتصاد األخضر كمحركني للوظائف وسبل  

والتكامل دون اإلقليمي يف دعم التنمية االجتماعية البنية التحية  العيش املستدامة، وأمهية الرقمنة و 
 صنيع األخضر يف املنطقة دون اإلقليمية؛واالقتصادية والت

شددت على ضرورة أن تعطي الدول األعضاء األولوية للتصنيع األخضر للحد   )ب(
من األثر السليب للعمليات الصناعية على التنمية املستدامة، بغية محاية الوظائف وسبل العيش 

 املستدامة؛

التصنيع األخضر دون اإلقليمية على احملدود لسياسات االعتماد أشارت إىل  )ج( 
 الصعيد الوطين، رغم التزام الدول األعضاء ابلتصنيع وتطوير سالسل القيمة دون اإلقليمية؛

أعربت عن أسفها لضعف الرتكيز على التصنيع األخضر يف االسرتاتيجيات وخطط  )د(
فتقار إىل األدوات  لالعن أسفها ما يقوض التوجه حنو ختضري التصنيع، و وهو العمل الوطنية، 

 الالزمة لدعم أهلية التقاضي بشأن احلقوق؛

أشارت إىل أتثري القيود النامجة عن حمدودية إمدادات الطاقة، مبا يف ذلك سبل   )هـ( 
احلصول على الطاقة النظيفة، على مبادرات اإلنتاجية والتصنيع يف مجيع أحناء اجلنوب األفريقي، 

اإلقليمية لديها موارد طاقة كبرية غري مستغلة ميكن االستفادة منها  مشرية إىل أن املنطقة دون 
 وتطويرها لسد العجز؛ 

الثورة الصناعية الرابعة وهتيئة بيئة مواتية ميكن فيها  اعتماد شددت على أمهية  )و( 
للقطاع اخلاص أن يدعم هذا التقدم، مبا يف ذلك من خالل الشراكات بني القطاعني العام  

 البحث والتطوير واالبتكار؛  واخلاص وتعزيز

سلطت الضوء على الدور احلاسم لسالسل القيمة دون اإلقليمية يف إضافة القيمة   )ز( 
ويف إقامة روابط بني الدول األعضاء، وعلى أثر هذه األنشطة على تصدير املنتجات ذات القيمة  

 ؛املضافة والقدرة التنافسية عرب منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية

شددت على أن منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية تشكل إطارا حامسا لدعم   )ح( 
تسريع عملية التصنيع يف اجلنوب األفريقي وأنه ينبغي للدول األعضاء أن تغتنم الفرص اليت يتيحها 

 اإلطار؛ 
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شددت أيضا على األمهية احلامسة للتنويع االقتصادي وسالسل القيمة بوصفهما  )ط(
 ني للتحول وحتقيق قفزات نوعية، مشرية إىل توافر الروابط األمامية واخللفية واألفقية؛ ركيزت

أن الرقمنة تتمتع ابلقدرة على تغيري عمليات التنمية االقتصادية   اتفقت على )ي(
القائمة، ويف ذات الوقت تطرح حتدايت جديدة تتعلق بتوزيع مكاسب الرفاهية من التصنيع 

 واحلصول على فرص العمل؛

أحاطت علما ابلتحدايت اليت يطرحها تراكم النفاايت اإللكرتونية ومعاجلة املواد  )ك( 
خلطرة والتخلص منها، مشددة على احلاجة إىل إعطاء األولوية هلذه القضااي يف  الكيميائية ا

 اسرتاتيجيات االستدامة؛

إلنتاج وتوريد السلع واخلدمات والبنية التحية شددت على أمهية الطاقة والرقمنة  )ل(
عزيز قطاع  وجململ القدرة التنافسية، مع التأكيد على أن الوصول إىل الطاقة املوثوقة أمر أساسي لت

 الصناعة التحويلية، والتحول والتصنيع؛

اعتماد  شددت على ضرورة أن تضع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية آلياٍت لتيسري   )م( 
 الدول األعضاء سياسات التصنيع األخضر دون اإلقليمية وتنفيذها؛

أشارت إىل أن التجارة والسياسة التجارية ينبغي أن تؤداي دورا يف مجيع  )ن(
سرتاتيجيات التحول، كما أشارت إىل أمهية الرتكيز على تعددية األطراف وعلى االتفاقات  ا

 التجارية مثل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛ 

بنية شددت على ضرورة وجود أطر تنظيمية واستثمارات يف التعليم واملهارات وال )س( 
 لتيسري االنتقال حنو التصنيع األخضر، ابإلضافة إىل التكامل اإلقليمي؛ التحية

بع البلدان اسرتاتيجيات تصنيع أقل كثافة يف  سلطت الضوء على أمهية أن تت   )ع( 
استخدام الكربون، وأن تتصدى الصناعات األفريقية للتلوث الصناعي والتلوث املتصل 

رة النفاايت، وأن تستفيد من نظم البياانت لتتبع ابلبالستيك عن طريق زايدة قدرهتا على إدا
 التلوث البيئي؛

من أهداف التنمية   9شددت على أن التصنيع املستدام أمٌر حاسم لتحقيق اهلدف   )ف(
 الدول األفريقية األعضاء لفائدة شعوهبا؛ تعتمده ة أن ر املستدامة، وعلى ضرو 

ة تغري املناخ، فإهنا تواجه  الحظت أنه يف الوقت الذي تشعر فيه أفريقيا بوطأ )ص( 
فرص العمل وإنتاج املزيد من الطعام ملواطنيها يف  إلجياد  معضلة احلاجة إىل إنتاج املزيد من السلع  

 سياق النمو السكاين السريع، وكل هذا دون إغفال أمر البيئة؛
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أشارت إىل أن رقمنة تدابري تيسري التجارة )من خالل النظام اآليل للبياانت  )ق( 
ركية اخلاص مبؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، مثال( ميكن أن تقلل من تكلفة ممارسة  اجلم

 األعمال التجارية وحتد من البصمة الكربونية للمعامالت التجارية؛

ل بلدان املنطقة دون اإلقليمية خبطى تنويع صادراهتا   )ر(  شددت على أمهية أن تعج ِّ
األسواق ملختلف السلع األساسية يف املنطقة دون اإلقليمية وخارجها.  لزايدة فرص الوصول إىل 

وجرى التشديد كذلك على أن إزالة احلواجز اجلمركية وغري التعريفية من شأهنا أن تساعد على  
 تعزيز سالسل القيمة الضعيفة يف املنطقة دون اإلقليمية؛

متساوين يف تعزيز التجارة  أبرزت األمهية احلامسة إلشراك نقاابت العمال كشركاء  )ش( 
داخل املنطقة دون اإلقليمية، مشرية إىل أمهية دورهم يف معاجلة قضااي التكلفة والفرص على امتداد 

 سالسل القيمة؛ 

أشادت ابلتعاون القائم بني مجهورية الكونغو الدميقراطية وزامبيا بشأن مبادرة   )ت(
ء جممع صناعي زراعي مشرتك، مشرية إىل  سالئف البطارايت، وبني زامبيا وزمبابوي بشأن إنشا

أن هذه اجلهود ميكن، بل وينبغي، تكرارها يف صناعة إنتاج األمسدة يف املنطقة دون اإلقليمية، 
 ابالعتماد على القدرات القائمة لضمان االكتفاء الذايت.

 التوصيات -خامسا
االقتصاد الكلي اإلقليمية، والتأسيس  تقدمت اللجنة بتوصيات خمتلفة لتعزيز واستقرار بيئة     -13

على زخم االنتعاش الذي كان سائدا قبل اجلائحة، وتكثيف مبادرات التنمية الوطنية واإلقليمية 
املتخذة سعيا حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وتعزيز التصنيع األخضر، واالستفادة من الرقمنة  

 تجارة احلرة القارية األفريقية. والتكامل اإلقليمي واهلياكل األساسية ومنطقة ال

ففيما يتعلق بتحقيق االستقرار وتعزيز بيئة االقتصاد الكلي اإلقليمية ملواصلة استدامة    -14
 وتعزيز االنتعاش وترسيخ التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ينبغي للدول األعضاء: 

االستفادة من االجتاه التصاعدي ألسعار السلع األساسية واستقرارها، وما يرتتب   )أ( 
من زايدة يف تدفقات اإليرادات من الصادرات، لالستثمار يف حتسني القدرة اإلنتاجية سعيا    ليهع

لتعزيز القدرة التنافسية يف املستقبل؛ وميكن تيسري ذلك عن طريق استرياد املدخالت الوسيطة 
 ناء القدرات وإنشاء هوامش أمان يف املالية العامة ملواجهة الصدمات املستقبلية؛الالزمة لب

التنفيذ احلكيم للسياسات االقتصادية واالجتماعية الرامية إىل القضاء على الفقر   )ب(
وكافة أشكال عدم املساواة )سواء كانت قائمة على أساس نوع اجلنس أو السن أو اإلعاقة أو  
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ا، أو غري ذلك( والضعف، بغية حتقيق العدالة االجتماعية يف مجيع الدول العرق أو اجلغرافي
 األعضاء؛

التصنيع األخضر من خالل تنفيذ السياسات املناسبة،  اعتماد السعي هبمة إىل  )ج( 
وإنشاء املؤسسات املصاحبة وتوفري املوارد الالزمة لتقدمي الدعم الكايف للربامج الرامية إىل تعزيز  

 التصنيع األخضر واالقتصاد األخضر؛

هتيئة بيئة تتيح تيسري منو سالسل القيمة دون اإلقليمية يف كافة الدول األعضاء،  )د(
وإضافة القيمة وإثرائها، إلنتاج وتصدير منتجات قادرة على املنافسة من خالل منطقة التجارة 

 احلرة القارية األفريقية؛ 

نطقة دون اإلقليمية من خالل إزالة احلواجز اجلمركية تسريع حترير التجارة عرب امل )هـ( 
جياد ا، و البنية التحيةمنو سالسل القيمة عرب احلدود، والتعجيل بتطوير يسري وغري اجلمركية لت

 يف ذلك الشباب والنساء؛ نوظائف وفرص مستدامة جلميع أصحاب املصلحة، مب

قة، مبا يف ذلك موارد الطاقة  للطاالبنية التحتية تطوير جمال دعم االستثمار يف  )و( 
املتجددة، كعامل متكني حاسم لإلنتاج واالستهالك على حد سواء، وتسهيل احلصول على الطاقة  

 أبسعار تنافسية جلميع أصحاب املصلحة؛

توسيع نطاق القيمة املضافة واالستفادة من السلع األساسية من خالل تركيز   )ز( 
 تع ابلفعل مبيزة نسبية؛ االستهداف على سالسل القيمة اليت تتم

بذل جهود هتدف حتديدا لضمان التواصل القوي مع مجيع أصحاب املصلحة،   )ح( 
مبا يف ذلك القطاع اخلاص واألوساط األكادميية ومنظمات األعمال املوجهة للشباب والنساء،  

وتطوير سالسل يف وضع السياسات واالسرتاتيجيات، مبا يف ذلك تلك اليت تدعم التنمية الصناعية  
 القيمة؛

تعزيز وتوسيع نطاق تعبئة املوارد احمللية لدعم مبادرات التصنيع وضمان توافر  )ط(
التمويل املستدام لربامج التنمية، مبا يف ذلك تلك اليت ترتكز على أهداف التنمية املستدامة وغريها  

لك من مصرف التنمية من أولوايت التنمية الوطنية احملددة، وحشد مصادر التمويل، مبا يف ذ
األفريقي، ومصرف التصدير واالسترياد األفريقي، وبنك التنمية للجنوب األفريقي، من بني جهات 

 أخرى.

وفيما يتعلق بتعزيز التصنيع األخضر واالستفادة من الرقمنة والتكامل اإلقليمي ومنطقة     -15
   :التجارة احلرة القارية األفريقية
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 األعضاء القيام مبا يلي:ينبغي للدول  )أ( 

وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وسياسات وطنية للتصنيع األخضر تتماشى مع   ‘ 1’ 
األطر اإلقليمية ذات الصلة وإنشاء مؤسسات ممولة متويال كافيا لإلشراف 

 على تنفيذ هذه املبادرات اخلضراء؛

اخلاص، من خالل عرض حوافز وآليات أخرى   للقطاعأتسيس ودعم منرب   ‘ 2’ 
ومن خالل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص وغريها من اآلليات،  

للنقل والطاقة لتعزيز سالسل القيمة، ودعم  البنية التحية لالستثمار يف 
 التنمية اخلضراء، وتعزيز التجارة اإلقليمية، وتشجيع التصنيع؛

لتعزيز القدرة  املناخاستحداث آليات واسرتاتيجيات للزراعة املقاومة لتغري  ‘ 3’ 
على الصمود، واحلفاظ على اإلنتاجية، ومعاجلة انعدام األمن الغذائي 

 فرص عمل مستدامة؛إجياد وعدم املساواة، و 

للنقل البنية التحتية التعجيل بتنفيذ الربامج املتفق عليها إقليميا لتطوير  ‘ 4’ 
للبنية  د الطاقة، مبا يف ذلك الربامج الواردة يف إطار اخلطة الرئيسية وموار 

ياكل  للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي وبرانمج تطوير اهلالتحية 
 يف أفريقيا؛ األسياسية 

من خالل اتباع االسرتاتيجيات املالئمة، تكثيف أنشطة تطوير موارد   ‘ 5’ 
مائية الصغرية،  و شمسية والطاقة الكهر الطاقة املتجددة، مبا يف ذلك الطاقة ال

لدعم أنشطة التجهيز الزراعي وغريها من األنشطة ذات القيمة املضافة يف  
 اجملتمعات الريفية اليت تعيش خارج نطاق شبكة اإلمداد الكهرابئي؛

القطاع  يبذهلادعم مساعي تطوير البحث والتكنولوجيا واالبتكار اليت  ‘ 6’ 
االبتكار واجلامعات ومؤسسات البحوث، من خالل  اخلاص ومراكز 

احلوافز الضريبية املناسبة وغريها من احلوافز، ومساعدة هذه االبتكارات  
 على النمو حىت تصبح تطبيقات صناعية حتميها قوانني امللكية الفكرية؛

تسريع التكامل اإلقليمي بشكل عام ابختاذ إجراءات تشمل تنفيذ االتفاق   ‘ 7’ 
نطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، مبا يف ذلك من خالل وضع ملؤسس  امل

 وتنفيذ االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية ذات الصلة؛
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حركة الصادرات والواردات عرب  يسري اعتماد وتنفيذ حلول مجركية آلية لت ‘ 8’ 
 احلدود الوطنية وبناء القدرات الالزمة لدعم هذه املبادرات؛

سياسات إقليمية منسقة بشأن التخلص من املخلفات وضع وتنفيذ  ‘ 9’ 
اإللكرتونية، مبا يف ذلك النفاايت الناجتة عن التكنولوجيات الزائدة عن 

 احلاجة، يف عملية ال تستثين أحدا.

 ينبغي للجماعات االقتصادية اإلقليمية القيام مبا يلي:  )ب(

تنفيذ أطر واسرتاتيجيات وضع وتنفيذ آليات لتشجيع الدول األعضاء على   ‘ 1’ 
التصنيع األخضر مبا يتماشى مع ظروفها احمللية، وتشجيعها على إنشاء  

 هياكل مؤسسية لرصد تنفيذ املبادرات اخلضراء؛

توفري منرب ألصحاب املصلحة اإلقليميني، مبا يف ذلك القطاع اخلاص،   ‘ 2’ 
يت تركز  األنشطة ال يف ذلك لعرض أنشطة البحث والتطوير واالبتكار، مبا 

يسري  على التصنيع األخضر من خالل أسبوع التصنيع يف أفريقيا، مثال، لت
 التكنولوجيا.  اعتماد تبادل املعارف و 

وحثت اللجنة األمانة على تعزيز التعاون يف تنفيذ جمموعة أدوات التخطيط واإلبالغ    -16
يف تنفيذ أي   2063املتكاملة يف اجلنوب األفريقي وضمان إدماج مجيع جوانب خطة عام 

 تدخالت وخطط إمنائية دون إقليمية، مبا يف ذلك تقدمي الدعم يف إطار جمموعة األدوات. 

ختضري  ’’ وأيدت اللجنة توصيات فريق اخلرباء املخصص الذي عقد اجتماعا حتت عنوان    -17
والتكامل اإلقليمي: االستفادة  البنية التحتية  التصنيع يف اجلنوب األفريقي من خالل الرقمنة وتطوير  

)انظر املرفق( وشددت على أمهية تيسري التنفيذ  ‘‘ من تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
 السريع للتوصيات من جانب أصحاب املصلحة املعنيني.

 ستقبلآفاق امل -سادسا
 شددت اللجنة احلكومية على ما يلي:   -18

تقدمي التوصيات إىل أصحاب املصلحة املناسبني على األمانة رص ضرورة أن حت )أ( 
 الختاذ إجراءات بشأهنا ولرصد عملية التنفيذ؛

ضرورة أن تواصل األمانة تقدمي الدعم التقين للدول األعضاء، ال سيما يف اإلعداد  )ب(
 التصنيع األخضر؛خطة لالجتار يف إطار منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ويف دفع 
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تسليط املزيد من الضوء على  على الدول األعضاء رص احلاجة امللحة إىل أن حت )ج( 
 الوطنية للتصنيع والتنمية من خالل إبرازه فيها مبزيد من اإلسهاب. التصنيع األخضر يف أطرها 

استضافة الدورة التاسعة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولي  
 ومكان انعقادها  واخلرباء للجنوب األفريقي

مناقشة  ستستضيف حكومة بوتسواان الدورة التاسعة والعشرين يف غابورون. وستجري    -19
اتريخ انعقاد الدورة مع البلد املضيف واملكتب وستتكفل األمانة إبطالع مجيع الدول األعضاء 

 على ما يتم التوصل إليه. 

 شكر كلمة 
أعرب املندوبون واملشاركون يف الدورة الثامنة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار     -20

املسؤولني واخلرباء للجنوب األفريقي عن تقديرهم حلكومة موزامبيق وشعبها على كرم ضيافتهما  
حنكته يف إدارة املداوالت، وصياغة  على واستضافتهما للدورة؛ كما أعربوا عن شكرهم للرئيس 

صيات والنتائج، واضطالعه بدور رائد يف إعداد هذا التقرير؛ كما تقدموا ابلشكر إىل األمانة  التو 
 ملا بذلته من جهود دؤوبة لتنظيم هذه الدورة الناجحة اليت انعقدت حضوراي وعرب االنرتنت. 
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 املرفق
 

اجتماع فريق اخلرباء ملخص القضااي الرئيسية والتوصيات الصادرة عن 
ختضري التصنيع يف اجلنوب األفريقي من خالل الرقمنة ’’املخصص بشأن  

والتكامل اإلقليمي: االستفادة من تنفيذ منطقة  البنية التحية وتطوير 
 ‘‘التجارة احلرة القارية األفريقية.

 
 مقدمة -الأو 

نظم املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا، ابلتعاون     -1
  2022تشرين األول/أكتوبر  24مع حكومة موزامبيق، اجتماعا لفريق خرباء خمصص عقد يف 

والتكامل البنية التحية  ختضري التصنيع يف اجلنوب األفريقي من خالل الرقمنة وتطوير  ’’ حتت شعار  
، واختذت املشاركة يف  ‘‘ يمي: االستفادة من تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقيةاإلقل

 شكلني خمتلفني: مشاركة حضورية أو وعرب اإلنرتنت.  االجتماع

وكان اهلدف العام لالجتماع هو توفري منصة إلجراء دراسة نقدية ملشروع التقرير املتعلق    -2
والتأكد من أنه سيكون حمكما مبا يكفي لتوجيه السياسات   ابلدراسة اليت أجريت عن املوضوع

البنية التحتية واإلجراءات حنو ختضري التصنيع يف اجلنوب األفريقي من خالل الرقمنة وتطوير 
  :والتكامل دون اإلقليمي. ومتثلت أهداف االجتماع حتديدا فيما يلي

 يمة وإثراء التقرير؛كشف الثغرات وعرض مسامهات اخلرباء وأفكارهم إلضافة ق   )أ( 
اقرتاح تنقيحات والتأكد من أن التوصيات مناسبة وكافية لكي ي سرتشد هبا يف   ()ب

 وضع الصيغة النهائية للتقرير؛
تعزيز تبادل اخلربات والدروس املستفادة وأفضل املمارسات يف جمال ختضري التصنيع   )ج( 

 يف املنطقة دون اإلقليمية؛
تعزيز تبادل املعرفة والتواصل والتعاون بشأن اخلطة اخلضراء األوسع للجنوب  )د(  

 األفريقي. 

املخصص للنظر فيها وإقرارها خالل   من املقرر تقدمي توصيات اجتماع فريق اخلرباءكان و    -3
ي، املقرر الدورة الثامنة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء للجنوب األفريق

 .  2022تشرين األول/أكتوبر  27و  26عقدها حضوراي وعرب اإلنرتنت يف مابوتو يومي  
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 احلضور -اثنيا
حضر االجتماع خرباء من القطاعني العام واخلاص، ومنظمات اجملتمع املدين، واملنظمات  -4

البلدان التالية: إثيوبيا، اإلمنائية اإلقليمية والدولية، واألوساط األكادميية، ومؤسسات البحوث من  
 وغاان، وليسوتو، ومالوي، وموزامبيق.   وبوتسواان، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، وزمبابوي،

وكان من بني املشاركني يف الدورة ممثلون عن الكياانت التالية: املكتب اإلقليمي للجنوب    -5
ات اإلمنائية؛ والسوق املشرتكة  األفريقي التابع لالحتاد األفريقي؛ ومعهد بوتسواان لتحليل السياس 

لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي؛ وجملس أعمال الكوميسا؛ ومصرف التنمية للجنوب األفريقي؛ 
 ؛وصندوق غراسا ماشيل االستئماين؛ ومركز االبتكار يف جمال تغري املناخ؛ واجمللس الرقمي ألفريقيا

ووزارة املالية   ؛ألخالقية املستدامة القابضةوصندوق االستثمار البيئي يف انميبيا؛ وشركة احللول ا
؛ ‘‘ إيكوانرجيا’’ وختطيط التنمية يف بوتسواان؛ ووزارة التجارة والصناعة يف بوتسواان؛ ومبادرة 

ووزارة التجارة والصناعة يف إسواتيين؛ ووزارة التجارة  ؛ومؤسسة غوتسامبا للخدمات الزراعية
اعة يف أنغوال؛ ووزارة التنمية االقتصادية والتخطيط يف  والصناعة يف ليسوتو؛ ووزارة التجارة والصن

ارة املالية والشؤون االقتصادية يف مالوي؛ ووزارة التجارة والصناعة يف مالوي؛ ووزارة  ووز  أنغوال؛
املالية، والتخطيط االقتصادي والتنمية االقتصادية يف موريشيوس؛ ووزارة الشؤون اخلارجية يف  

ووزارة التنمية الصناعية   ؛ارة يف مالوي؛ ومؤسسة ثومرو للوقود احليوي موريشيوس؛ ووزارة التج
واملؤسسات الصغرية واملتوسطة والتعاونيات، موريشيوس؛ وزارة التصنيع والتجارة يف انميبيا؛ ووزارة  
التجارة والصناعة يف موزامبيق؛ ووزارة املالية، موزامبيق؛ ووزارة التخطيط االقتصادي والتنمية  

حات العامة، موزامبيق؛ واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي؛ ومركز رصد السياسات  واإلصال
وأمانة السياسة   ؛ والبحوث؛ ومؤسسة اتايات االستشارية للنمو والتنمية؛ وصحيفة اتميز أوف زامبيا

ة يف  التجارية والصناعية؛ ومكتب منسق األمم املتحدة املقيم ألنغوال؛ ووزارة املالية وختطيط التنمي
زامبيا؛ ومكتب منسق األمم املتحدة املقيم ملوزامبيق؛ ومكتب منظمة األمم املتحدة للتنمية 
الصناعية يف موزامبيق؛ ومكتب املنسق اإلقليمي لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي ملؤمتر األمم 

مم املتحدة املتحدة للتجارة والتنمية؛ ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية؛ ومكتب منظمة األ
للتنمية الصناعية يف زمبابوي؛ واللجنة االقتصادية ألفريقيا؛ ومكتب منسق األمم املتحدة املقيم 
لزامبيا؛ ومكتب املمثل املقيم لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف موزامبيق؛ ووكالة التنمية يف زامبيا؛  

رة املالية والشؤون االقتصادية يف  اووحدة حتليل وحبوث السياسات االقتصادية يف زمبابوي؛ ووز 
 مبابوية.زمبابوي؛ ووزارة التجارة والصناعة يف زمبابوي؛ وهيئة اإلذاعة الز 

 جدول األعمال -الثاث
 ا عتمد جدول األعمال على النحو التايل:    -6
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 افتتاح االجتماع. )أ( 
ختضري التصنيع يف اجلنوب األفريقي من  بشأن ’’ عرض ومناقشة التقرير املواضيعي   )ب(

والتكامل اإلقليمي: االستفادة من تنفيذ منطقة التجارة احلرة البنية التحتية خالل الرقمنة وتطوير 
 ‘‘ القارية األفريقية.

 الفرعية. األفرقة عرض املبادئ التوجيهية لعمل  )ج( 
 الفرعية.األفرقة عمل  )د(
 ة.الفرعياألفرقة عروض ومناقشات  )هـ( 
 .والتوصيات عرض وإقرار القضااي الرئيسية )و( 
 اختتام االجتماع. )ز( 

 وقائع املداوالت 
ي جور جألقى الكلمة االفتتاحية الرمسية األمني الدائم لوزارة الصناعة والتجارة يف موزامبيق،     -7
األفريقي،  ريوس، عقب مالحظات ترحيبية أدلت هبا مديرة املكتب دون اإلقليمي للجنوب ج

يونيس كامويندو، ورئيس الدورة السابعة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء 
 للجنوب األفريقي، رينو مشينغا. 

وأعرب اخلرباء عن شكرهم للمنظمني على إاتحة الفرصة للتفكري وتبادل املعلومات    -8
يسية وطرق ختضري التصنيع. ونظروا يف مشروع واخلربات بشأن القضااي والتحدايت والقيود الرئ

البنية التحتية ختضري التصنيع يف اجلنوب األفريقي من خالل الرقمنة وتطوير بشأن ’’ التقرير 
واعتربوا أن  ‘‘ والتكامل اإلقليمي: االستفادة من تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية

 ية واضحة للتحدايت املستكشفة. التوصيات تستند إىل أسس جيدة وتنبع من رؤ 

وركز االجتماع على اجلوانب املوضوعية والفنية للتقرير وحدد التحدايت والفرص املتاحة     -9
للدول األعضاء يف سعيها إىل حتقيق التصنيع األخضر. وانقش اخلرباء الفرص اليت توفرها الرقمنة 

قيق  والتكامل دون اإلقليمي ومنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لتحالبنية التحتية وتطوير 
 التصنيع األخضر. وأخريا، استكمل اخلرباء القضااي الرئيسية والتوصيات الواردة يف التقرير. 

 آفاق املستقبل
بدأت السيدة كامويندو كلمتها بتوجيه الشكر إىل اخلبري االستشاري الذي قاد عملية     -10

د الطريق إىل مزيد من املداوالت. وأشارت أيضا إىل املسامهات  مهَّ  صياغة التقرير، وهو تقرير
العديدة اليت قدمها اخلرباء خالل االجتماع، ال سيما املالحظات املتعلقة ابالستخدام املكثف 
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للفحم يف املنطقة دون اإلقليمية وسط اجلهود اجلارية للتصنيع األخضر والتخفيف من اآلاثر  
قائما بشأن ما جيب أن يكون عليه املزيج األخضر ال يزال السؤال السلبية لتغري املناخ. ولكن 

الصحيح. حيث شددت السيدة كامويندو على ضرورة العمل فورا للحد من أثر تغري املناخ يف  
املستقبل. مث كررت النقاط اليت أثريت خالل االجتماع واليت مل يتم تضمينها يف التقرير، مثل 

التقرير بشكل أكرب على اإلنتاجية(، واملزيج الصحيح من التخلص من النفاايت )حيث ركز 
 الطاقة والعالقة بني الرقمنة والتصنيع.

وأبلغت السيدة كامويندو املشاركني أبن التقرير، كما الحظ اخلرباء دون اإلقليميني، يوفر    -11
أساسا جيدا للمضي حنو حتقيق هدف التصنيع األخضر. وأكدت أن التقرير تضمن توصيات  

ديدة ستعرض على الدورة الثامنة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء س
للجنوب األفريقي. مث أشارت إىل اعتزام فريق األمم املتحدة القطري يف موزامبيق تقدمي دعم إضايف 

 ألصحاب املصلحة اآلخرين يف تطوير سالسل القيمة املستدامة.

وأبلغت السيدة كامويندو املشاركني مبا يلي: )أ( أن اخلبري االستشاري سيدرج مجيع     -12
التوصيات املقدمة من كبار املسؤولني واخلرباء؛ )ب( أن األمانة ستضطلع بوضع التقرير يف صيغته 
النهائية مع الرتكيز على التوصيات؛ )ج( وست قدَّم توصيات االجتماع للنظر فيها واعتمادها يف 

دورة الثامنة والعشرين للجنة احلكومية الدولية. ويف اخلتام، شكرت أعضاء فريق األمانة على  ال
إجناح هذا احلدث. وأعربت أيضا عن تقديرها لرئيس مكتب اللجنة احلكومية الدولية املنتهية 

ة  حديثها قائلختتمت  اواليته، السيد مشينغا، الذي سيسلم رائسة املكتب إىل موزامبيق. وأخريا،  
 بشأن هذا املوضوع يف الدورة الثامنة والعشرين. إهنا تتطلع إىل مزيد من املداوالت

معارفهم وإجناح االجتماع. وابإلضافة إىل ذلك،  تبادل  وشكر السيد جريوس اخلرباء على ت   -13
 أعرب عن تقديره للعمل اجلدير ابلثناء الذي أجنزه اخلبري االستشاري وفريق األمانة بشأن التقرير.

من شأهنما مساعدة البلدان يف جهودها الرامية إىل  البنية التحتية وأشار إىل أن الرقمنة وتطوير 
بناء الصناعات التنافسية واخلضراء الالزمة لتنميتها املستدامة. وأبرز أيضا أمهية تنسيق  

دورة الثامنة  االسرتاتيجيات يف املنطقة دون اإلقليمية. وذكر أنه يتطلع إىل مزيد من املشاركة يف ال
والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء للجنوب األفريقي، اليت أيمل يف إجراء 
حماداثت أعمق خالهلا بشأن القضااي احلامسة اليت أثريت يف اجتماع فريق اخلرباء املخصص. 

 وأخريا، أعلن اختتام االجتماع.

__________ 


