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 جتماعافتتاح اال  -أوال
 أوال مقدمة  -ألف 

لجنوب لالسادس والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء جتماع ترأست حكومة ليسوتو اال -1
السياسات ’’حتت عنوان  2020تشرين األول/أكتوبر  29و 28قدت عرب على اإلنرتنت يومي األفريقي، وع  

 .‘‘واالسرتاتيجيات الرامية إىل حتقيق منو فعال يقوده القطاع اخلاص وإجياد فرص عمل يف اجلنوب األفريقي

 احلضور - ابء

اجلنوب األفريقي، ميثلون وزارات الزراعة والتجارة مندوبون من الدول األعضاء التالية يف جتماع شارك يف اال -2
اخلارجية والصناعة والتجارة: إسواتيين، وأنغوال، وبوتسواان، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، الشؤون والتنمية االقتصادية واملالية و 

 وزمبابوي، وليسوتو، ومالوي، وموريشيوس، وموزامبيق، وانميبيا.

ممثلون عن املؤسسات األكادميية والبحثية؛ والقطاع اخلاص واملنظمات ماع جتوكان من بني املشاركني يف اال -3
دور و التاجرات؛ ومنظمات الشحن؛ النساء اجلامعة للقطاع اخلاص؛ واجلماعات االقتصادية اإلقليمية؛ ومنظمات 

، ني والدوليني اإلقليمينيائياإلعالم املطبوعة والرقمية؛ ومنظمات اجملتمع املدين؛ واملنظمات غري احلكومية؛ والشركاء اإلمن
خرباء ومستشارون جتماع االفرتاضي مبا يف ذلك هيئات األمم املتحدة ومصرف التنمية األفريقي. وشارك أيضا يف اال

، والتجارة يف ، والتصنيع، واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، والتكامل اإلقليميمعنيون بتنمية القطاع اخلاصمستقلون 
 . السع واخلدمات

 البياانت االفتتاحية - جيم

ألقى السيد، اتبو سوفونيا، وزير املالية يف ليسوتو، الكلمة الرئيسية الفتتاح االجتماع، عقب مالحظات ترحيبية  -4
أدىل هبا السادة سيزو موالنغا، مدير املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا؛ 

سق األمم املتحدة املقيم يف ليسوتو؛ وماراندا لوتيمبو، موظف أقدم لشؤون السياسات يف املكتب وسلفاتور نيونزميا، من
)ممثل االحتاد األفريقي(؛ وبروفيدانس مافويب، مدير الصناعة والزراعة التابع لالحتاد األفريقي اإلقليمي للجنوب األفريقي 

)ممثال عن األمني العام(؛ وسيبونغينخوسي كريستوفر  ميسا()الكو  يف السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
رئيس بوصفها مافوسو، مسوؤل سياسات الرتويج بوزارة التجارة والصناعة والتجارة يف إسواتيين )ممثال عن إسواتيين 

 والعشرين للجنة احلكومية الدولية(.االجتماع اخلامس مكتب 

 عمالانتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األ - اثنيا
 انتخبت اللجنة البلدان التالية لتشكيل املكتب اجلديد: -5

 ليسوتو  الرئيس: 

 مالوي انئب الرئيس: 
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 جنوب أفريقيا املقرر: 

 اعتمدت اللجنة احلكومية الدولية جدول األعمال التايل لدورهتا السادسة والعشرين: -6

 اجللسة االفتتاحية )أ( 

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

ويل نكويب، وزير املالية ت  ، معايل األستاذ م  اخلاصوالعشرين  االجتماع السادسقدمه ضيف يعرض  )ج(
على أمناط التنمية االجتماعية واالقتصادية  19أتثري جائحة كوفيد ’’بعنوان والتنمية االقتصادية، 

 .‘‘: جتارب من زميبابويالوطنية وتنفيذ اسرتاتيجيات إعادة البناء بشكل أفضل

 تقارير نظامية تقدمها اللجنة االقتصادية ألفريقيا: )د(

 .الظروف االقتصادية واالجتماعية يف اجلنوب األفريقي ‘1’

 .األداء الربانجمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف اجلنوب األفريقي ‘2’

صة يف اجلنوب األفريقي: التقدم تنفيذ اخلطط اإلقليمية والدولية وغريها من املبادرات اخلا ‘3’
 منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛وحالة احملرز 

السياسات واالسرتاتيجيات الرامية إىل حتقيق منو فعال يقوده القطاع ’’بعنوان: عرض تقرير مواضيعي   )هـ(
 .‘‘اخلاص وإجياد فرص عمل يف اجلنوب األفريقي

القيود اليت تعرتض منو القطاع اخلاص يف اجلنوب األفريقي يف سبيل معاجلة ’’بعنوان: حلقة نقاش  )و(
 .‘‘حتقيق منو اقتصادي وإجياد فرص عمل

يف سبيل إعادة يف اجلنوب األفريقي  19ستجاابت جلائحة كوفيد االدعم ’’بعنوان: حلقة نقاش  )ز(
 .‘‘نيأفضل وأسرع: جتربة الشركاء اإلمنائي بشكلالبناء 

منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ’’: بشأن اجتماع فريق اخلرباء املخصصائج ونتعرض توصيات  )ح(
 .‘‘للجنوب األفريقياملتاحة سرتاتيجيات االو  فرصالوالتجارة يف اخلدمات: 

دعم بلدان اجلنوب األفريقي العتماد ودمج كل من خطة التنمية املستدامة لعام ’’بعنوان: عرض  )ط(
 .‘‘من خالل جمموعة أدوات التخطيط واإلبالغ املتكاملة 2063وخطة عام  2030

تعزيز قدرة القطاع اخلاص على استغالل الفرص اليت تتيحها منطقة التجارة احلرة ’’: بعنوانحلقة نقاش  )ي(
 .‘‘القارية األفريقية

 .مسائل أخرىأي  )ك(
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 .القادم ومكانهاالجتماع اتريخ انعقاد  )ل(

 والعشرين للجنة اخلرباء احلكومية الدولية للجنوب األفريقي جتماع السادساخلتامي لالالنظر يف البيان  )م(
 .واعتماده

 اختتام الدورة. )ن(

 سرد وقائع اجللسات - اثلثا
 والعشرين اخلاص  االجتماع السادسعرض قدمه ضيف   -لف أ

على  19أتثري جائحة كوفيد ’’قدم وزير املالية والتنمية االقتصادية يف زمبابوي، متويل نكويب، عرًضا بعنوان  -7
 .‘‘أمناط التنمية االجتماعية واالقتصادية الوطنية وتنفيذ اسرتاتيجيات إعادة البناء بشكل أفضل: جتارب من زميبابوي

 عرض التقارير  - ابء

االقتصادية واالجتماعية ظروف : )أ( العننظرت اللجنة احلكومية الدولية يف ثالثة تقارير نظامية قدمتها األمانة  -8
أداء برانمج املكتب دون اإلقليمي و ؛ )ب( 2021والتوقعات لعام  2020و 2019عامي يف اجلنوب األفريقي يف 

التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطط اإلقليمية والدولية وغريها من و للجنوب األفريقي التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا؛ )ج( 
 املبادرات اخلاصة يف املنطقة دون اإلقليمية، مع الرتكيز على حالة منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية والتجارة. 

تيجيات الرامية السياسات واالسرتا’’وعرضت اللجنة احلكومية الدولية وانقشت نتائج الدراسة املواضيعية بشأن  -9
فة إىل ذلك، استعرضت وابإلضا‘‘. إىل حتقيق منو فعال يقوده القطاع اخلاص وإجياد فرص عمل يف اجلنوب األفريقي

، بشأن 2020تشرين األول/أكتوبر  20توصيات فريق اخلرباء املخصص الذي اجتمع عرب االنرتنت يف  اللجنة أيضا
للجنوب املتاحة سرتاتيجيات االفرص و الريقية والتجارة يف اخلدمات: منطقة التجارة احلرة القارية األف’’موضوع 
 .‘‘األفريقي

ونظرت اللجنة يف التقرير املتعلق ابألداء الربانجمي للمكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي التابع للجنة  -10
 وأيدهتما. 2021وبرانمج العمل للعام  2020االقتصادية ألفريقيا يف عام 

 مالحظات - رابعا
قدمت اللجنة احلكومية الدولية عدة مالحظات على أساس العروض اليت قدمتها األمانة وما تالها من  -11

 مناقشات وحلقات نقاش.

يتعلق ابلظروف االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة يف مواجهة اجلائحة واخليارات واالسرتاتيجيات فيما  -12
  :جتاوزها، فإن اللجنةو بقوة العودة وأفضل و أسرع  بشكلالالزمة إلعادة البناء 

ما مت مسار اجتاه الحظت أن اجلائحة دمرت االقتصادات اليت تعاين أصال يف اجلنوب األفريقي وقَلبت  (أ)
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 تقدم يف اجلوانب االجتماعية واالقتصادية؛إحرازه من 

 االستثمار؛تطرقت إىل األثر السليب للجائحة على التقدم القطاعي والتصنيع والسياحة والتجارة و  (ب)

أعربت عن انزعاجها من بطء وترية اإلصالحات يف جماالت الزراعة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  (ج)
وتعزيز النمو االقتصادي والتنويع،  ،اإلنتاجية سنيوالتعدين والطاقة والنقل اليت أجريت لضمان األمن الغذائي، وحت

 وتطوير سالسل القيمة الوطنية واإلقليمية؛

الحظت مع القلق تفاقم األزمات املالية والديون بني الدول األعضاء، وكيف أن دوامة الديون الناشئة  (د)
حتّول املوارد بعيدا عن الضرورات االجتماعية االقتصادية، مبا يف ذلك الربامج املتعلقة أبهداف التنمية املستدامة، وهو 

 ؛اسبق حتقيقهمسار املكاسب اليت  اجتاه ما أدى إىل قلب

البطء اهليكلي يف الناجم يف جزء منه عن تدهور أساسيات االقتصاد الكلي، من أعربت عن جزعها  (هـ)
النمو، واخنفاض الثقة يف األعمال التجارية، وتراجع تدفقات االستثمارات، وضعف بيئة السياسات، وجائحة كوفيد 

 اليت أدت إىل قطع سالسل اإلمداد اإلقليمية والدولية؛ 19

 ي جتلت يف التصدي للجائحة وآاثرها؛ذاإلقليمي والقاري والعاملي التضامن أشادت ابل (و)

وأيدت عزم الدول األعضاء على العمل معا للتصدي للكوارث الصحية والبيئية يف املستقبل كّررت  (ز)
 وغريها من الصدمات االجتماعية واالقتصادية العاملية؛

)أي االفتقار إىل موارد ضّيق احليز املايل أن بني الدول األعضاء و الحظت أن التأهب للجوائح حمدود  (ح)
 لتحمل الصدمات( للتصدي للجائحة؛

لالرتفاع احلاد غري املقبول يف حاالت العنف القائم على نوع اجلنس وإساءة معاملة حتسّرت  (ط)
 األطفال، وهو ما زادته عمليات اإلغالق النامجة عن اجلائحة حدة؛

مجاعي من املزاعم املتعلقة بتبديد األموال املوجهة ملعاجلة أثر اجلائحة على الصحة استياء أعربت عن  ي()
وسبل العيش، ودعت الدول األعضاء إىل إنشاء آليات الستعادة املوارد املنهوبة وإعادة توجيهها إىل االستخدامات 

 املذنبني؛مع متابعة املناسبة 

ع بقدرات جيدة ورأس مال جيد، مبا يف ذلك املؤسسات أكدت على أمهية وجود قطاع خاص يتمت (ك)
 اوز اجلائحة؛العودة بقوة وجتالصغرى والصغرية واملتوسطة، ابعتباره ركيزة لالنتعاش، وإعادة البناء بشكل أفضل، و 

أكدت على احلاجة إىل إدماج قضااي تغري املناخ يف كل اخلطط اإلمنائية االجتماعية واالقتصادية الوطنية  (ل)
ركيزة لالستعداد ملواجهة التحدايت الناشئة عن اجلفاف والفيضاانت وغريها من الكوارث  ااإلقليمية الشاملة، ابعتبارهو 

 النامجة عن الطقس؛

يف البياانت الالزمة لتيسري التخطيط املستنري واختاذ القرارات  ندرة عامةبتتسم  عدة مؤشرات الحظت أن (م)
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 واإلقليمي؛على الصعيدين الوطين 

الحظت ابرتياح اخلطوات االستباقية اليت اختذهتا الدول األعضاء وال تزال تتخذها لوقف انتشار  (ن)
 السلبية على األرواح وسبل العيش. اللتخفيف من آاثرهحشدت اجلائحة، واملوارد اليت 

فرص العمل، فإن  اد  منو يقوده القطاع اخلاص وإجيالرامية إىل سرتاتيجيات االسياسات و لفيما يتعلق اب -13
  :اللجنة

أكدت على أمهية وجود قطاع خاص يتمتع بقدرات جيدة يف قيادة االنتعاش االقتصادي والنمو من  )أ(
 خالل إجياد فرص عمل مستدامة والئقة؛

تواجه القطاع اخلاص، فيما يتعلق ابلتمويل والطاقة والنقل واألسواق ِجسام الحظت أن هناك حتدايت  )ب(
 التقنية، فضاًل عن التحدايت التقنية والتشغيلية األخرى، اليت تقوض اإلنتاج والقدرة التنافسية عموما؛ واملعايري

خمتلف الفرص التجارية الوطنية واإلقليمية اليت ميكن للقطاع اخلاص استغالهلا على حنو مربح، أبرزت  )ج(
الصغرية واملتوسطة، عن الصغرى و إال أهنا أعربت عن أسفها لعجز القطاع اخلاص اإلقليمي، مبا يف ذلك املؤسسات 

 يف استغالل تلك الفرص؛االضطالع بدور قيادي 

العمل غري يطرحها الحظت ارتفاع مستوايت الطابع غري الرمسي يف الدول األعضاء، والتحدايت اليت  )د(
 الالئق الذي كثريا ما يرتبط ابلقطاع غري الرمسي، وابلتايل احلاجة إىل حتسني عمل ذلك القطاع؛

اع اخلاص، غري أهنا أكدت على أمهية األطر الصناعية اإلقليمية يف ترسيخ بيئة مواتية الزدهار القط )هـ(
 أعربت عن أسفها لبطء وترية التنفيذ على الصعيد الوطين بسبب انعدام اإلرادة السياسية؛

سالل القيمة يف قطاعي الزراعة والتعدين ويف قطاع اخلدمات املتنامي، اليت تتيحها الفرص اهلائلة أبرزت  )و(
 ال سيما يف ضوء منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛

شددت على أمهية االرتقاء ابملهارات يف ترسيخ القيمة املضافة وتطوير سالسل القيمة، وأكدت على  )ز(
 أمهية اتباع هنج إقليمي لتنمية املهارات.

منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف اجلنوب األفريقي يف موضوع فيما يتعلق ابلتقدم احملرز  -14
 :ت، فإن اللجنةوابسرتاتيجيات التجارة يف اخلدما

ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية،  املؤسسأكدت على أمهية أن تصّدق الدول األعضاء على االتفاق  )أ( 
وإيداع صكوك التصديق، ووضع اسرتاتيجيات وطنية مناسبة من أجل التمتع ابلفوائد كدول أطراف مبجرد بدء التجارة 

 ؛2021مبوجب االتفاق يف كانون الثاين/يناير 

االستثمار يف اهلياكل األساسية احليوية لتسريع تدفقات االستثمار األجنيب واحمللي على السواء اعتربت  )ب(
 لنمو القطاع اخلاص؛ عاماًل أساسيا
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أبرزت احلاجة إىل تيسري إنشاء منرب لتبادل اخلربات يف تنفيذ االتفاق حىت تتمكن الدول األعضاء من  )ج(
 ؛االتعلم من بعضها بعض

أكدت على التحدايت اليت يواجهها القطاع اخلاص يف جمال القدرات، مبا يف ذلك املؤسسات الصغرى  )د(
التجارة احلرة  منطقةإطار التعاون يف ظل والصغرية واملتوسطة، يف استغالل الفرص اهلائلة اليت يتيحها حترير التجارة يف 

 ؛القارية األفريقية

القيمة يف قطاع اخلدمات على الصعيد إضافة رة التنافسية والكفاءة و أكدت على ضرورة تعزيز القد )هـ(
 اإلقليمي؛ ع نطاق هذه اخلدمات لتشمل الصعيدالوطين، مث توسي

ضرورة مواءمة السياسات واألطر القانونية والتنظيمية يف قطاع اخلدمات على الصعيد على أكدت  )و(
 اخلدمات؛ اإلقليمي لتيسري االستثمارات عرب احلدود يف قطاع

أعربت عن أسفها لعدم وجود بياانت للقياس املستنري ملسامهة اخلدمات والتجارة يف اخلدمات يف  )ز(
 االقتصادات الوطنية واإلقليمية على السواء؛

تسخري التكنولوجيات من أجل أتسفت لعدم وجود سياسات منسقة يف مجيع الدول األعضاء يف املنطقة  )ح(
التنافسية يف قطاع اخلدمات وإطالق العنان للتجارة يف اخلدمات اليت كانت حىت اآلن غري  الرقمية لتحسني القدرة

 بعد؛االتصال عن قابلة للتداول مثل التعليم والصحة من خالل وسائل 

أشارت إىل اخلربة التقنية احملدودة يف قطاع اخلدمات يف املنطقة ابعتبارها عائقا رئيسيا أمام تسارع النمو  )ط(
 ا القطاع؛يف هذ

احلدود وتعليق النقل تؤكد على غلق اإلغالق و عمليات الحظت أن االضطراابت يف التجارة بسبب  )ي(
ضرورة أن تقوم الدول األعضاء بتنويع االقتصادات وتعزيز القطاعات اليت تعتمد يف معظمها على الواردات من خارج 

 املنطقة، مثل قطاع الصحة؛

فرصة للدول األعضاء لالستثمار يف التكنولوجيات الرقمية من أجل  أن اجلائحة تتيحعلى أكدت  )ك(
 .هاوزايدة استخدام التكنولوجيا الرقميةاعتماد اإلنتاج واخلدمات على السواء، وإصالح اخلدمات العامة من خالل 

 التوصيات - خامسا
اللجنة توصيات بشأن: )أ( تعزيز و/أو حتقيق االستقرار يف بيئة االقتصاد الكلي على الصعيدين الوطين  قدمت -15

حفز و يف اجلنوب األفريقي؛ )ج( القارية األفريقية إنشاء منرب لتنفيذ اتفاق منطقة التجارة احلرة و واإلقليمي؛ )ب( 
أفضل  بشكلإعادة البناء و ى والصغرية واملتوسطة؛ )د( املؤسسات الصغر يف ذلك االبتكار يف القطاع اإلنتاجي، مبا 

 جتاوز اجلائحة.و بقوة العودة و وأسرع 

تعزيز و/أو حتقيق االستقرار يف بيئة االقتصاد الكلي الوطنية واإلقليمية، ينبغي للدول األعضاء فيما يتعلق ب -16
 :القيام مبا يلي
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حبكمة على اجملاالت ذات األولوية، ورصد دؤوب على خفض الدين العام، واإلنفاق بشكل العمل  )أ( 
 الضغوط التضخمية الناشئة عن قرارات اإلنفاق هذه؛

إعادة هيكلة املوارد احلالية بعيدا عن اإلنفاق الرأمسايل املقرر سابقا، حيثما أمكن، قبل النظر يف  )ب(
 االقرتاض؛

)ال سيما السياسات القطاعية  العامة اتسياسيف الالتامة الثقة ترسيخ بيئة مواتية للمستثمرين من خالل  )ج(
استقرار االقتصاد الكلي؛ واحلوكمة الرشيدة، مبا يف ذلك عدم التسامح مطلقا مع حاالت و املتصلة ابالستثمار(؛ 

 الفساد الفعلية أو احملتملة؛

، وإجياد تنفيذ إصالحات قطاعية لتعزيز القدرات اإلنتاجية الوطنية واإلقليمية، وضمان األمن الغذائي )د(
 فرص العمل ودعم منو اقتصادي أسرع؛

، مبا يف ذلك من خالل: تعزيز حتسني النواتج التعليمية والصحية؛ تعزيز اإلدماج االجتماعييف االجتهاد  )هـ(
إجياد فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، من خالل دعم القطاعات ذات الصلة اليت تتطلب عمالة كثيفة وتشجع و 

 ضمان عدم التسامح مطلقا مع العنف القائم على نوع اجلنس وإساءة معاملة األطفال؛رايدة األعمال؛ و 

ركائز للتصنيع من أجل النمو وإجياد بوصفها اعتماد اسرتاتيجيات فعالة وشاملة للجنسني والشباب  )و(
 فرص العمل يف املنطقة؛

التحويلية يف اقتصادات الدول معاجلة العوامل املسؤولة عن خفض مسامهة قطاعي الزراعة والصناعة  )ز(
 األعضاء؛

التحدايت وضع االقتصاد يف مأمن من تيسري تطوير سالسل القيمة داخل املنطقة لتحفيز الطلب احمللي و  )ح(
 الناشئة عن االقتصاد الدويل؛

ئية اعتماد التزام سياسي قوي، يسرتشد إبطار تنظيمي تشارك فيه مجيع الدول األعضاء يف اجلماعة اإلمنا )ط(
التوقيع حبيث يتجاوز جمرد خطة التنمية اإلقليمية، حتقيق جتسيد عمل للجنوب األفريقي بشكل تعاوين من أجل 

 والتصديق على الربوتوكوالت واالتفاقات.

لتصنيع اإلقليمي، ينبغي ابو  ،نطقة التجارة احلرة يف اجلنوب األفريقيميتعلق إبنشاء منرب لتنفيذ اتفاق  فيما -17
 :القيام مبا يليللدول األعضاء 

اسرتاتيجيات التنفيذ بطريقة تشاورية كاملة لضمان  ووضعتفاق االالتصديق على وجه السرعة على  )أ( 
املتعلقة إدراج مجيع القضااي والتحدايت ذات الصلة يف االنفتاح على األسواق اخلارجية يف االسرتاتيجيات الوطنية 

 ؛ابملنطقة

تنسيق أطر السياسات والقوانني واهليئات التنظيمية يف قطاع اخلدمات لتسهيل انتقال رواد األعمال يف  )ب(
 جمال اخلدمات عرب املنطقة الستغالل الفرص.
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التصنيع اإلقليمي، سريع تفيما يتعلق إبنشاء منرب لتنفيذ اتفاق منطقة التجارة احلرة يف اجلنوب األفريقي وب -18
 :القيام مبا يليينبغي للجماعات االقتصادية اإلقليمي 

وضع اسرتاتيجيات إقليمية ملنطقة التجارة احلرة لتوجيه االسرتاتيجيات الوطنية وتيسري تطوير هنج منسق  )أ( 
 جتاه املنطقة يف مجيع أحناء املنطقة؛

نونية والتنظيمية يف قطاع اخلدمات على الصعيد دعم الدول األعضاء ملواءمة السياسات واألطر القا )ب(
 اإلقليمي لتيسري االستثمارات عرب احلدود يف قطاع اخلدمات؛

إنشاء منصة ميكن للدول األعضاء فيها عرض قطاعات خدماهتا لتحفيز التعاون وتعزيز القدرة التنافسية  )ج(
 من خالل حتسني جودة املنتجات واخلدمات.

 :القيام مبا يلي لقطاع اخلاص واستدامته، ينبغي للدول األعضاءفيما يتعلق بدعم منو ا -19

استحداث آليات للتعاون بني املؤسسات الصغرية والكبرية، مبا يف ذلك املتطلبات اإللزامية إلقامة روابط  )أ( 
 د الكبرية؛جتارية بني تلك املؤسسات، لتوفري فرص التعلم، فضاًل عن متكني املؤسسات األصغر من املشاركة يف العقو 

االستثمار يف اهلياكل األساسية املادية واملرنة على السواء لتوفري بيئة مواتية لنمو القطاع اخلاص  )ب(
 واستدامته، مبا يف ذلك ضمان هتيئة بيئة مالئمة وداعمة للمؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة؛

علومات واحلوافز، إىل جانب دعم املنظومة البيئية، يشمل دعم املقائم على تطوير  اعتماد هنج )ج(
االستثمارات والتنفيذ، للمؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة يف القطاعات االقتصادية االسرتاتيجية، من أجل 

 حتقيق نتائج إمنائية شاملة وابتكارية ومستدامة ومرنة؛

عمال التجارية يف املؤسسات ال واألمرايدة األعيف جمال هارات واستدامة املاالستثمار يف برامج تطوير  )د(
، مبا يف ذلك من خالل أطر مثل مراكز االبتكار، واملناطق االقتصادية اخلاصة، واملناطق واملتوسطةالصغرى والصغرية 

 الصناعية.

، ينبغي للدول 19ة كوفيد جتاوز جائحو بقوة العودة أفضل وأسرع و  بشكلبناء فيما يتعلق إبعادة ال -20
 :القيام مبا يلياألعضاء 

تدخالت حمددة اهلدف بشكل جيد للتعامل بشكل حاسم مع اآلاثر الصحية واالجتماعية بالقيام  )أ( 
 إنقاذ األرواح وسبل العيش، مع القضاء على اهلدر والفساد؛يف سبيل واالقتصادية النامجة عن اجلائحة 

 يتم حشدها استخداما حكيما تعزيز نظام اإلدارة املالية لضمان استخدام املوارد املالية واملادية اليت )ب(
 التسرب؛حاالت والقضاء على 

الصناعة واملؤسسات األكادميية لدعم البحوث اإلنتاجية حنو عامل إطار عمل مستدام للتعاون بني وضع  )ج(
 تطوير حلول للتحدايت اليت تطرحها اجلائحة؛
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واالتفاق على شروط ال تقوض قدرة السعي بصورة استباقية إىل إعادة هيكلة الديون مع الدائنني  )د(
 البلدان على التعامل مع آاثر اجلائحة وغريها من املتطلبات االجتماعية امللحة؛

القطاع الصحي، مبا يف ذلك إليها  إقامة شراكات على الصعيد اإلقليمي لتصنيع املنتجات اليت حيتاج )هـ(
 بيل؛وجوائح أخرى من هذا الق 19كوفيد تلك الالزمة للتعامل مع  

، مستقبال حدوثهااحليلولة دون مماثلة و وقوع جوائح لتصدي لمن أجل اوضع سياسات واسرتاتيجيات  )و(
وذلك للتقليل إىل أدىن حد من اآلاثر السلبية املرتبطة بعمليات اإلغالق االقتصادي وغريها من القيود على العمليات 

 التجارية؛

نمو، حيث ينشط القطاع اخلاص بشكل كبري، يف إعادة استهداف قطاعات اقتصادية حمددة عالية ال )ز(
 ؛بقوة سريعاعودة اليسري لتأسرع وأفضل  بشكلالبناء 

إعادة البناء بشكل من أجل لتمويل احمللي حنو مبادرات العنان لوضع آليات واسرتاتيجيات إلطالق  )ح(
 طر السياسات االقتصادية واملالية.أفضل، مبا يف ذلك تلك اليت تشمل القطاع اخلاص احمللي، وإدماج ذلك يف أ

 شركاء اإلمنائينيجتاوز اجلائحة، ينبغي للو  بقوة العودةأفضل وأسرع و بشكل إعادة البناء دعم فيما يتعلق ب -21
 مبا يلي:القيام 

دعم جهود الدول األعضاء يف إعادة البناء بشكل أفضل )مبا يف ذلك الربامج االجتماعية( والعودة  )أ( 
 مرحلة اجلائحة، ال سيما ابستخدام التمويل امليسر لتجنب زايدة مستوايت املديونية؛وجتاوز بقوة 

هود اإلنعاش االجتماعي واالقتصادي، مبا جل اتبادل اخلربات ابستمرار مع خمتلف الدول األعضاء دعم )ب(
 لمؤسسات والقطاع غري الرمسي؛ليف ذلك عن طريق تقدمي الدعم املباشر 

نة من أجل اإلعفاء من الديون ودعم تطور ومنو وإنعاش الصناعات ذات التأثري حشد الدول املدي )ج(
 الكبري لتكون ركائز للتعايف يف مرحلة ما بعد اجلائحة.

جتاوز اجلائحة، ينبغي للجماعات العودة بقوة و أفضل وأسرع و بشكل إعادة البناء دعم فيما يتعلق ب -22
 :القيام مبا يلي االقتصادية اإلقليمية

يف املستقبل، مبا يف ذلك اجلوائح م الربامج واالسرتاتيجيات الرامية إىل اتباع هنج إقليمي ملعاجلة أثر دع )أ( 
 من خالل مواءمة السياسات واعتماد هنج منسق إلنتاج وشراء األدوية واملعدات املطلوبة؛

القيمة، ميكن مبوجبه حتديد تنفيذ وتسريع املبادرات الرامية إىل اتباع هنج إقليمي إزاء تطوير سالسل  )ب(
ودعم نقاط التقاطع اخلاصة مبشاركة املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة من خالل سياسات احملتوى احمللي، ومن 

، لتعزيز تطور املزيد من الشركات القارية األفريقية مث متكني تلك املؤسسات من االستفادة من منطقة التجارة احلرة
 الرائدة.اإلقليمية 
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 السبيل للمضي ُقدما - ادساس
منطقة ’’الذي تناول موضوع: أيدت اللجنة احلكومية الدولية توصيات فريق اخلرباء املخصص خالل اجتماعه  -23

 )انظر املرفق(.‘‘ يف اخلدمات: الفرص واالسرتاتيجيات املتاحة للجنوب األفريقيالتجارة احلرة القارية األفريقية والتجارة 

 الدولية على ما يلي: شددت اللجنة احلكومية -24

احلاجة إىل اإلسراع بتنفيذ توصيات فريق اخلرباء املخصص ملواجهة التحدايت يف قطاع اخلدمات يف  )أ( 
يف السلع القارية األفريقية املنطقة، لتمكني الدول األعضاء من االستفادة إىل أقصى حد من منطقة التجارة احلرة 

 واخلدمات على حد سواء؛

املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي حث الدول األعضاء يف املنطقة على التصديق أن يواصل  )ب( 
على اتفاق منطقة التجارة احلرة وكذلك تقدمي الدعم التقين لوضع اسرتاتيجيات وطنية متهيدا للتجارة كدول أطراف، 

 االتفاق؛يف إطار حاملا تبدأ التجارة 

جلنوب أفريقيا عن كثب مع الدول األعضاء، واجلماعات ضرورة أن يعمل املكتب دون اإلقليمي  )ج( 
أفضل  بشكلاجلهات املعنية األخرى لدعم الدول األعضاء للبناء االقتصادية اإلقليمية، واملنظمات احلكومية الدولية، و 

 ؛وجتاوز اجلائحةبقوة وأسرع والعودة 

إىل اجلهات املعنية، مبا يف ذلك  تقدمي توصيات الدراسات املتعلقة ابلقطاع اخلاص وقطاع اخلدمات )د( 
 أمانتا اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، من أجل تنفيذها؛

السابع جتماع احلاجة املاسة إىل أن تتابع األمانة العرض الذي تقدمت به ماالوي الستضافة اال )هـ( 
 الالزمة بشكل مبكر. ومية الدولية للجنوب األفريقي حىت يتسَّنى الشروع يف التحضرياتوالعشرين للجنة اخلرباء احلك

 بيان شكر

والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء  االجتماع السادسأعرب املندوبون واملشاركون يف  -25
يف اجلنوب األفريقي عن تقديرهم لقيادة ليسوتو يف توجيه املداوالت وصياغة التوصيات، ولألمانة على عملها الدؤوب 

 يف تنظيم االجتماع االفرتاضي الناجح للجنة احلكومية الدولية.
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 مرفق 
منطقة التجارة احلرة ’’الذي تناول موضوع: تقرير فريق اخلرباء املخصص عن اجتماعه 

الفرص واالسرتاتيجيات املتاحة للجنوب  يف اخلدمات:القارية األفريقية والتجارة 
 ‘‘األفريقي

 افتتاح اجللسة - أوال
 مقدمة - ألف

نظم املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا اجتماعا لفريق خرباء خمصص حتت   -1
‘‘. اخلدمات: الفرص واالسرتاتيجيات املتاحة للجنوب األفريقي منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية والتجارة يف’’ :عنوان

 .2020تشرين األول/أكتوبر  20وع قد االجتماع عرب اإلنرتنت يوم الثالاثء 

القارية  وكان الغرض من االجتماع مناقشة حالة املفاوضات املتعلقة ابلتجارة يف اخلدمات يف إطار منطقة التجارة احلرة  -2
تطوير قطاعات اخلدمات القابلة للتداول التجاري يف منطقة اجلنوب األفريقي، وذلك ل، والتحدايت والفرص املتاحة األفريقية

منطقة ’’من خالل استعراض نتائج وتوصيات دراسة أ جريت بتكليف من املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي بعنوان 
 .‘‘مات: الفرص واالسرتاتيجيات املتاحة للجنوب األفريقيالتجارة احلرة القارية األفريقية والتجارة يف اخلد

 احلضور - ابء

خبريا يف التجارة والتجارة يف اخلدمات والتكامل اإلقليمي، إىل جانب كبار املفاوضني  30حضر االجتماع أكثر من   -3
نة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي؛ بشأن منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية من املؤسسات العامة واخلاصة التالية: أما

والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي؛  وأمانة مجاعة شرق أفريقيا؛ وجملس التنمية االقتصادية يف موريشيوس؛ ومركز 
يرية التجارة بوزارة القانون التجاري؛ ومديرية التجارة بوزارة اخلارجية والتكامل اإلقليمي والتجارة الدولية يف موريشيوس؛ ومد

الصناعة والتجارة يف موزامبيق؛ ومديرية التجارة والصناعة يف مفوضية االحتاد األفريقي؛ ومديرية التجارة بوزارة الصناعة والتجارة 
والتنمية؛  ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة ؛يف ليسوتو؛ ومديرية التجارة بوزارة التجارة والصناعة يف زامبيا؛ ومركز التجارة الدولية

واملنظمة الدولية للهجرة؛ وجامعة الفال؛ ومؤسسة الدراسات والبحوث املتعلقة ابلتنمية الدولية؛ وجامعة زامبيا؛ وجامعة إابدان؛ 
استشارات االقتصاد الدولية احملدودة؛ واملكتب دون مؤسسة ومعهد الدراسات العليا الدولية واإلمنائية؛ وجامعة ويتواترسراند؛ و 

للجنة االقتصادية ألفريقيا؛ ومركز يف اوشعبة التكامل اإلقليمي والتجارة  ؛ي لشرق أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيااإلقليم
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا؛ واملكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي.يف السياسة التجارية األفريقية 

 كلمات افتتاحية -جيم

. وأدىل ببيان افتتاحي مدير يةموالنغا، مدير املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي، كلمات ترحيبألقى السيد سيزو   -4
املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة يف وزارة التجارة والصناعة يف إسواتيين، السيد ملوليكي س. دالميين، الذي ترأس 

جنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء يف اجلنوب والعشرين لل االجتماع اخلامساجتماع فريق اخلرباء املخصص و 
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 األفريقي.

 اعتماد جدول األعمال - اثنيا
 التايل:على النحو دول األعمال جاعتمد   -5

 .اجللسة االفتتاحية  - 1

نظرة عامة على قطاعات اخلدمات واخلدمات القابلة للتداول يف اجلنوب األفريقي: اخلصائص،  -1اجللسة   - 2
 والدروس املستفادة. ،حاالتدراسات الضعف، و مواطن ونقاط القوة، و 

التجارة يف اخلدمات يف إطار منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية: الوضع الراهن يف اجلنوب  -2اجللسة   - 3
 ي.األفريق

منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية وجتارة اخلدمات: الفرص واالسرتاتيجيات املتاحة للجنوب  -3اجللسة   - 4
 األفريقي وخربات من مناطق أخرى.

 اختتام اجللسة.  -5

 وقائع املداوالت - اثلثا
وذلك ن اإلقليمي للجنوب األفريقي، استعرض اخلرباء نتائج وتوصيات الدراسة اليت أ جرَيت بتكليف من املكتب دو   - 6
رتكيز على الكيفية اليت ميكن هبا للجنوب األفريقي مواجهة التحدايت يف قطاع اخلدمات واالستفادة من الفرص املصاحبة ابل

لتجارة يف اخلدمات يف املنطقة وتدعم عطي دفعا لإلقامة قطاعات خدمات تنافسية وفعالة ورمسية وعالية القيمة ميكن أن ت
أهداف التنمية املستدامة. وا ستكمل االستعراض بعروض ومداخالت  فرص عمل الئقة، وحتقيقَ  ملية التصنيع، وتعزز إجيادَ ع

 قدمها مناقشون وخرباء مدعوون آخرون.

 التوصيات - رابعا
 وتوصياهتا، أوصى اخلرباء مبا يلي:نسقها و تعزيز سياق الدراسة ومضموهنا وهيكلها يف سبيل   - 7

 اعلى التجارة يف جمال اخلدمات يف اجلنوب األفريقي، وحتديد آاثره 19إدراج حتليل عن أثر جائحة كوفيد  )أ( 
 على التجارة اإلقليمية واحمللية يف اخلدمات، ال سيما يف جماالت النقل والسياحة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

، وما يتصل بذلك من آاثر ألجنيبا ثمار املباشريف جتارة اخلدمات، ال سيما االست 3األسلوب حتليل  )ب(
 وانعكاسات؛

 راجع يف الدراسات اخلاصة أبفريقيا بشأن جتارة اخلدمات )حالة قطاع اخلدمات يف القارة(؛مَ راج إد )ج(

وأمثلة احلاالت عن التجارة يف اخلدمات يف املنطقة، مع حتليل النجاحات املروية األمثلة  نتقدمي مزيد م )د(
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 واإلخفاقات والدروس املستفادة؛

معاجلة العمل غري الرمسي يف قطاع اخلدمات وآاثره على السياسات واالسرتاتيجيات الرامية إىل تطوير اخلدمات  )هـ(
 القابلة للتداول التجاري يف املنطقة؛

 حتليل أعمق وأوسع نطاقا لنقاط الضعف والقوة يف قطاع اخلدمات يف املنطقة؛إجراء  )و(

وضع احلواجز التنظيمية للتجارة يف اخلدمات واإلصالحات التنظيمية الالزمة يف مجيع أحناء املنطقة لرتسيخ  )ز(
 التنمية اإلقليمية للقطاع؛

املفاوضات املتعددة واملتوازية املستمرة وآاثرها على تنمية التجارة يف اخلدمات يف اجلنوب مشكلة معاجلة  )ح(
 األفريقي؛

شأن الرقمنة، وإمكانية إطالق قطاعات جديدة )مثل التكنولوجيا املالية( والتجارة الرقمية يف تعزيز النقاش ب )ط(
 اخلدمات؛

 معاجلة أثر االعرتاف املتبادل ابملؤهالت واحلاجة إليها يف مجيع الدول األعضاء؛ )ي(

دخول يف سالسل توسيع نطاق الفرص املتاحة للجنوب األفريقي )أي القطاعات/القطاعات الفرعية/نقاط  )ك(
 اخلدمات املضيفة للقيمة والقطاعات اليت تتيح جماالً للتجارة عرب احلدود(؛

املتعلق بزايدة إنتاج واستخدام وبيع اخلدمات يف سالسل القيمة يف جمال التصنيع واخلدمات وما اخلطاب تعزيز  )ل(
 يرتتب عن ذلك من آاثر؛

 ا إىل املناقشات والعروض اليت ق دمت يف االجتماع؛تعزيز التوصيات املتعلقة ابلسياسات استناد )م(

تقدمي اقرتاحات بشأن كيفية حتسني مواءمة أحكام التجارة يف اخلدمات عرب منطقة التجارة احلرة، واجلماعة  )ن(
 بطريقة منسقة ومتسقة. السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقياإلمنائية للجنوب األفريقي، و 

رباء الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية وأصحاب املصلحة اآلخرين ابختاذ إجراءات وأوصى اخل  -8
 للتصدي للتحدايت وإاتحة الفرص أمام قطاع اخلدمات.

 :القيام مبا يلي ينبغي للدول األعضاء  -9

 وضع اسرتاتيجيات وتنفيذها لتيسري حترير قطاع اخلدمات؛ )أ( 

الصعيد الوطين لقياس مسامهة اخلدمات والتجارة يف اخلدمات كجزء من اإلحصاءات تعزيز القدرات على  )ب(
 الوطنية واإلقليمية؛

 ، بداًل من شركات السلع فقط؛يتمويل التجار اللى عصول شركات اخلدمات تعزيز ح )ج(
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 تيسري عقود املشرتايت العامة للشركات يف قطاع اخلدمات، على غرار قطاع السلع؛ )د(

األجنيب إىل قطاع اخلدمات، وليس قطاع السلع فحسب، وذلك أيضا كجزء من املباشر جذب االستثمار  )هـ(
 تعزيز توافر التمويل األجنيب؛

منح األولوية للتنمية يف خدمات اهلياكل األساسية، نظرا للدور احلاسم الذي تؤديه اهلياكل األساسية يف ترسيخ  )و(
 لسلع واخلدمات على السواء؛القدرة التنافسية يف التجارة يف ا

تسخري التكنولوجيات الرقمية لتحسني القدرة التنافسية يف قطاع اخلدمات وإطالق العنان للتجارة يف اخلدمات  )ز(
 اليت كانت حىت اآلن غري قابلة للتداول )مثل التعليم والصحة( من خالل الوسائل البعيدة؛

م لدعم رايدة األعمال الرقمية كجزء من االستفادة من الرقمنة لتطوير تعزيز تنمية املهارات الرقمية وتيسري نظا )ح(
 خدمات الدعم؛

محاية العالمات التجارية وحقوق النشر وبراءات االخرتاع، ووضع نظام حلقوق امللكية الفكرية على الصعيدين  )ط(
 الوطين والقاري؛

مية، مبا يف ذلك السياسات واللوائح والتشريعات وضع منظومة بيئية حمكمة للتجارة اإللكرتونية/التجارة الرق )ي(
 والربوتوكوالت لنقل البياانت ومحايتها؛

 تشجيع التنويع داخل القطاعات الفرعية للخدمات من خالل اسرتاتيجيات حمددة األهداف؛ )ك(

ت القانونية وضع اسرتاتيجية شاملة للنطاق العريض، مصحوبة ابستعراض لبيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاال )ل(
 ؛املعلومايتوالتنظيمية وتعزيز إطار األمن 

حل مشكلة احلواجز التنظيمية أمام التجارة يف اخلدمات اليت متيل إىل أن تكون أعلى من احلواجز أمام جتارة  )م(
 السلع؛

األعمال ممارسة قوض احلد من التعقيد التنظيمي من خالل حتديث اللوائح للقضاء على األساليب اليت ت )ن(
 التجارية؛

تعزيز التعاون بني املصارف املركزية إلنشاء وحتسني آليات ختليص املدفوعات، وذلك مثال من خالل مبادرات  )س(
 ؛التسوايتلمدفوعات و عموم أفريقيا لمن قبيل نظام  اأفريقيعموم 

 ؛حترير التدفقات املالية داخل أفريقيا ابلنسبة للمدفوعات يف التجارة الرقمية )ع(

 ؛العاملة يف الصناعة التنميةالكياانت يف  ، وذلكوالشركات الناشئة الفاعلني الصغارصوت إمساع  )ف(

 ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لضمان متتع البلدان بفوائد الدول األطراف. املؤسسالتصديق على االتفاق  )ص(
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 ا يلي:مب مالقيا لجماعات االقتصادية اإلقليميةينبغي ل  -10

مواءمة األطر السياساتية والتنظيمية يف قطاع اخلدمات من أجل إزالة الفوارق على املستوى على تشجيع ال )أ( 
 القطري لتيسري التنمية اإلقليمية لقطاع اخلدمات؛

صادية مواءمة املفاوضات واالتفاقات يف احلاالت اليت تنتمي فيها الدول األعضاء اإلقليمية إىل عدة مجاعات اقت )ب(
اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي،  -إقليمية )على سبيل املثال، هناك مفاوضات على أربعة مستوايت لبعض الدول األعضاء 

وأحياان ختتلف  -ومنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية (1)الثالثية،اهليئة ، و السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقيو 
 ات، بل وقد تكون متناقضة(؛العروض واالتفاق

 حتسني البيئة التنظيمية يف قطاع اخلدمات لضمان وجود لوائح سليمة وواضحة لتيسري املفاوضات؛ )ج(

 تيسري االنتقال احلر للسلع واألشخاص يف املنطقة دون اإلقليمية؛ )د(

 تشجيع التجميع اإلقليمي لشركات اخلدمات لتيسري تطور وفورات احلجم؛ )هـ(

 إنشاء مراكز لتقدمي اخلدمات اإلقليمية للمنطقة دون اإلقليمية والقارة أبسرها؛ )و(

 تشجيع إنشاء مراكز للملكية الفكرية تركز على أفريقيا؛ )ز(

 وضع منصات تسوية للمعامالت واستخدامها؛ )ح(

 االسرتاتيجيات السليمة؛وضع قواعد بياانت على نطاق املنطقة عن قطاع اخلدمات لتيسري وضع السياسات  )ط(

إنشاء منرب ميكن للدول األعضاء فيه أن تتبادل أفضل املمارسات يف قطاع اخلدمات، فضال عن بيع خدماهتا  )ي(
 على حنو تنافسي؛

اعتماد هنج تعاونية من خالل زايدة احلوار وتبادل املعلومات بني جمتمعات التجارة واهلجرة )العمالة( والقطاع  )ك(
 طول املمرات بني بلدان املنشأ وبلدان املقصد. اخلاص وعلى

 السبيل للمضي ُقدما -خامسا
أوصى اخلرباء بتنقيح التقرير استنادا إىل هذه التوصيات، وتبادله يف غضون األسابيع الثالثة املقبلة لفرتة استعراض هنائي  -11

نهائية للتقرير بعد أن جييزه اخلرباء يف االستعراض مدهتا أسبوعان. وسيضع املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي الصيغة ال
 الذي جرى بعد االجتماع.

__________ 

 
                                                      

 بني الكوميسا واجلماعة االقتصادية لدول شرق افريقيا واجلماعة االمنائية للجنوب االفريقي. (1)


