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  اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية، والتخطيط 
  والتنمية االقتصادية

 االجتماع التاسع والثالثون

 2021آذار/مارس  19-17، )حضوراي وعرب االنرتنت( أديس أاباب
 **من جدول األعمال املؤقت 6البند 

 القضااي النظامية
 

تقرير عن الدورة األوىل للجنة املعنية بتنمية القطاع اخلاص، والتكامل 
 والتجارة، واهلياكل األساسية، والصناعة والتكنولوجيااإلقليمي، 

 مقدمة - أوال
انعقدت الدورة األوىل للجنة املعنية بتنمية القطاع اخلاص، والتكامل اإلقليمي،    -1

والتجارة، واهلياكل األساسية، والصناعة والتكنولوجيا يف مركز األمم املتحدة للمؤمترات يف 
تنمية ’’ . وكان موضوع الدورة 2019األول/ ديسمرب كانون   12و 11أديس أاباب يومي 

 .‘‘للتكامل اإلقليمي يف أفريقيا القطاع اخلاص واالقتصاد الرقمي دعما  

من اجتماعات أفرقة اخلرباء وحلقات العمل، مبا يف  الدورة عدد   انعقاد  وسبق    -2
التكامل اإلقليمي يف تقييم  تقرير الطبعة العاشرة من عنذلك: حلقة عمل متهيدية ومنهجية 

اجتماع لفريق خرباء الستعراض دراسة عن العالقة بني االتفاق املنشئ و (؛ ARIA X) أفريقيا
جلماعات االقتصادية دى املنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية واتفاقات التجارة احلرة ل

ن تسخري اجتماع لفريق خرباء الستعراض دراسة عو اإلقليمية واحتاداهتا اجلمركية؛ 
التكنولوجيات الناشئة ألغراض التنمية املستدامة؛ واجتماع لفريق خرباء الستعراض دراسة 

؛ واجتماع تجارة احلرة القارية األفريقيةعن إمكانية إنشاء منطقة استثمار مشرتكة يف منطقة ال
؛ هرابءيف الك الستثمارات القطاع اخلاصة عن اللوائح التنظيمية لفريق خرباء الستعراض دراس

 .وحلقة عمل إلقرار مؤشر األعمال التجارية القطري ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية

                                                 
 سباب فنية.أل 2021شباط/فرباير  5يوم أعيد إصدار الوثيقة   *
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 احلضور - اثنيا
التالية: إثيوبيا، وإريرتاي، وإسواتيين،  األعضاء حضر االجتماع ممثلو الدول   -3

وأنغوال، وأوغندا، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتوغو، واجلزائر، ومجهورية الكونغو 
الدميقراطية، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، وجيبويت، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، 

ون، وغامبيا، وغاان، وغينيا، والسنغال، والسودان، وسرياليون، وسيشيل، والصومال، وغاب
وغينيا االستوائية، والكامريون، وكوت ديفوار، والكونغو، وكينيا، وليبيا، ومايل، ومصر، 

 واملغرب، ومالوي، وموريتانيا، وموريشيوس، ونيجرياي.

كما حضر االجتماع ممثلون عن املؤسسات واملنظمات التالية: مؤمتر األمم    -4
األونكتاد(، ومصرف التنمية األفريقي، ومركز األعمال األفريقي املتحدة للتجارة والتنمية )

لتطوير التعليم، ورابطة الوقود األحيائي )زامبيا(، وغرفة التجارة الكامريونية، وهيئة املنافسة يف 
املغرب، ورابطة جتار قاوالت كينيا، واحتاد الغرف التجارية لغرب أفريقيا، واالحتاد العام مل

، ومكتب ليرباي للملكية الفكرية، والوكالة املغربية للطاقة الشمسية، وشركة احلبوب يف زامبيا
انجيا لدعم املؤسسات الناشئة )نيجرياي(، ومؤسسة حلول الطاقة املتجددة ألفريقيا 

(RES4Africa ومعهد املعلومات واملفاوضات التجارية يف جنويب أفريقيا وشرقها ،)إيطاليا( )
ربانمج سياسات النقل يف أفريقيا جنوب الصحراء ة املستدامة لالطاق)أوغندا(، و مبادرة 

الكربى ) كينيا(، ومركز التدريب على السياسات التجارية يف أفريقيا، وغرفة التجارة والصناعة 
 ممثلني عن القطاع األكادميي.بيا، ووكالة التنمية يف زامبيا؛ إىل جانب يف زام

ية التالية: احتاد املغرب االقتصادية اإلقليموحضر أيض ا ممثلون عن اجلماعات    -5
، واجلماعة االقتصادية ، ومجاعة شرق إفريقيافريقياألنوب اجل، والسوق املشرتكة لشرق و العريب

، واجلماعة اإلمنائية للجنوب اعة االقتصادية لدول غرب إفريقيالدول وسط أفريقيا، واجلم
 األفريقي.

 افتتاح الدورة  - اثلثا
لدورة العاشرة للجنة ارئيس مكتب ممثل جنوب أفريقيا ابعتباره افتتح االجتماع    -6

شكر اللجنة االقتصادية ألفريقيا على تنظيم حيث . املنتهية واليته التعاون والتكامل اإلقليميني
له.  االجتماع وأعرب عن امتنانه حلكومة مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية الستضافتها

واختيار املوضوع الذي قال إنه قد جاء يف الوقت املناسب، ابلنظر إىل ى أمهيته وشدد عل
دعم بلده على تأكيد الاملناقشات اجلارية حاليا بشأن التجارة والرقمنة. واختتم كلمته إبعادة 

 للمكتب اجلديد ولألمانة يف تنفيذ الربامج واألنشطة.

الذي مثل األمينة التنفيذية ورحب مدير شعبة التكامل اإلقليمي والتجارة،    -7
للجنة االقتصادية ألفريقيا، يف مالحظاته االفتتاحية، ابملشاركني وممثلي املنظمات األخرى يف 
االجتماع. وأشار إىل أن عملية املفاوضات اليت تقوم هبا منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية 
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ا قوة دافعة جديدة متكنها من ألهنا تتيح ألفريقيأن أتيت يف وقت أفضل ما كان ميكن 
االستجابة لتباطؤ االقتصاد العاملي. كما أشار إىل أن أعمال النمذجة اليت تقوم هبا اللجنة 
االقتصادية ألفريقيا أظهرت أن اتفاق منطقة التجارة احلرة بني البلدان األفريقية ميكن أن يزيد 

 ة، مقارنة بسيناريو عدم وجود اتفاق.يف املائ 25و  15بنسبة ترتاوح بني نها التجارة فيما بي

إدراكا ألمهية التجارة الرقمية واالقتصاد الرقمي، تقوم مفوضية االحتاد أنه و    -8
األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا بوضع الصيغة النهائية السرتاتيجية التحول الرقمي 

للنظر فيها.  2020شباط/فرباير ألفريقيا، اليت ستعرض على مؤمتر قمة االحتاد األفريقي يف 
ن مؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية، والتخطيط والتنمية أ حدثاملتوأضاف 

وأشار  (1).2019االقتصادية األفريقيني قد أيد إنشاء اللجنة اجلديدة يف مؤمتره السنوي لعام 
لية خطة التنمية يف و أكثر فعاإىل أن والية اللجنة اجلديدة قد مت توسيعها لكي تدعم على حن

 . واحتياجاهتااألعضاء دوهلا برامج اللجنة على حنو أوثق مع أولوايت تالءم القارة ولكي ت

وأبرز املتحدث أمهية هذا املوضوع، الذي قال إنه يسلط الضوء على مسامهة    -9
نشئ ملنطقة التجارة االقتصاد الرقمي يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، مبا يف ذلك االتفاق امل

احلرة القارية األفريقية. مث دعا الدول األفريقية األعضاء إىل تعزيز جهودها يف حتسني استخدام 
االقتصاد الرقمي وتعزيز إدماج الرقمنة يف اسرتاتيجياهتا وخططها اإلمنائية الوطنية، كما دعا 

 القطاع اخلاص إىل التعاون مع احلكومات. 

لدويل والتكامل اإلقليمي والفرانكوفونية يف مجهورية شكر وزير التعاون او  -10
املضيفة على كرم ضيافتها  احلكومة   بيانه،يف الكونغو الدميقراطية، بيبني غيوم ماجنولو بواكيال، 

 وهنأ اللجنة االقتصادية على جناحها يف تنظيم الدورة األوىل للجنة اجلديدة.

احلرة القارية األفريقية يواجه والحظ الوزير أن حتقيق عملية منطقة التجارة  -11
حتدايت خمتلفة، منها اخنفاض املستوى االقتصادي للدول األفريقية؛ والوضع السياسي 
ومصاعب احلوكمة؛ ومشاكل التصنيع. وأشار إىل اجلهود اليت يبذهلا القادة األفريقيون لوضع 

مية على الصعد مشاريع وبرامج للتكامل اإلقليمي، تنفذها اجلماعات االقتصادية اإلقلي
 واإلقليمية والقارية. ،الوطنية

فيما بني البلدان األفريقية يف وتيسريها وركز الوزير كذلك على تنظيم التجارة  -12
األفريقية، وسلط الضوء على ضرورة معاجلة فيما بني البلدان السياحة سهيل جمال النقل، وت

                                                 
قدت الدورة الثانية واخلمسون ملؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ع   (1)

يف قراره قد أيد املؤمتر الوزاري و  .2019آذار/مارس  26إىل  20األفريقيني يف مراكش، املغرب، يف الفرتة من 
]...[ التعديالت اليت أدخلت على اهليكل احلكومي الدويل للجنة االقتصادية ألفريقيا... ( 52-د) 966

[ بغرض تنظيم اهليئات الفرعية القطاعية ]...[: اللجنة املعنية بتنمية القطاع اخلاص، والتكامل اإلقليمي، ...]
 األساسية، والصناعة والتكنولوجيا".والتجارة، واهلياكل 
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النقل ذلك النقل الربي، و  بعض العناصر الرئيسية من أجل تيسري تنفيذ االتفاق، مبا يف
 ابلسكك احلديدية والنقل اجلوي.

وأدىل ابلبيان االفتتاحي وزير الدولة بوزارة التجارة يف حكومة مجهورية إثيوبيا  -13
يف الجتماع رحب الوزير ابملشاركني يف ااالحتادية، ميسغانو أرغا مواش. حيث  الدميقراطية

رها يف تنظيم االجتماع. وأفرد الوزير عبارات أديس أاباب وأثىن على اللجنة االقتصادية لدو 
كانون   10هتنئة إىل رئيس وزراء بلده، أيب أمحد، الذي م نح جائزة نوبل للسالم يف 

. وأكد الوزير أن هذه اجلائزة ت عد جناحا للقارة أبسرها وأهنا أمر 2019األول/ديسمرب 
 يستحق االحتفاء به من جانب اجلميع. 

الرقمنة، اليت قال إهنا حامسة لتطوير وتوسيع األعمال  وسلط الضوء على أمهية -14
التجارية، وحتفيز النمو االقتصادي والفرص، وتوليد الوظائف. وسلط الضوء على إثيوبيا 
كمثال، حيث جيري إصالح اقتصادي حملي، يركز على إجياد فرص العمل، وحتقيق منو شامل 

 للجميع، واحلد من الفقر. 

وأشار الوزير إىل أمهية موضوع االجتماع، فقال إنه مهم للتأثري على احلكومات  -15
األفريقية حلثها على الرتكيز على الرقمنة يف إطار تنفيذها السياسات املتعلقة ابلتجارة والتكامل 

البلدان يف جمال تلك اإلقليمي. وأشار الوزير إىل التقدم املذهل الذي أحرزته العديد من 
لنمو حيث اعترباه ابلغ األمهية لتحقيق ااملاضية،  15الرقمي يف السنوات الـ  االقتصاد

االقتصادي والتنمية. وسلط الضوء على جوانب التقدم احملرز يف جمال الرقمنة، مبا يف ذلك 
تنفيذ منطقة التجارة احلرة الرقمية، اليت متكن التجار من ممارسة التجارة عرب احلدود، وتطوير 

ساسية، والطاقة واخلدمات. وشدد الوزير كذلك على أمهية استخدام الرقمنة يف اهلياكل األ
حتقيق كامل الفوائد اليت توفرها منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. واختتم كلمته إبعادة 
أتكيد التزام حكومته القوي بدعم عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف جمال التكامل اإلقليمي، 

 .2063ذلك خطة عام مبا يف 

 انتخاب أعضاء املكتب - رابعا
انتخب املشاركون البلدان التالية على أساس التمثيل اإلقليمي ابلتناوب لتشكيل  -16

 مكتب اللجنة:

 جيبويت )شرق أفريقيا(   الرئيس:

 )وسط أفريقيا(  مجهورية الكونغو الدميقراطية  النائب األول للرئيس:

 سرياليون )غرب أفريقيا( النائب الثاين للرئيس:

 ليبيا )مشال أفريقيا( النائب الثالث للرئيس:
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 زامبيا )اجلنوب األفريقي(   املقرر:

وبعد انتخاب أعضاء املكتب، أشاد رئيس املكتب اجلديد، ممثل جيبويت،  -17
ابلعمل اجليد الذي قام به رئيس املكتب املنتهية واليته وابحلنكة اليت أبداها، وشكر األمانة 

 ك على عملها املتميز.كذل

 النظر يف جدول األعمال وبرانمج العمل وإقرارمها - خامسا
 اعتمد املشاركون بعد ذلك جدول األعمال التايل: -18

 افتتاح الدورة.  -1

 .انتخاب أعضاء املكتب -2

 .النظر يف جدول األعمال وبرانمج العمل وإقرارمها -3

 التالية: لتقاريراألمانة لعرض  -4

 احملرز يف جمال حتقيق التكامل اإلقليمي يف أفريقيا؛تقييم التقدم  )أ(

حملة عامة عن البيئة السياساتية والتنظيمية للتمويل املبتكر  )ب(
 لتنمية الطاقة املستدامة واهلياكل األساسية يف أفريقيا؛

 التكنولوجيات الناشئة، والقدرة التنافسية والتكامل اإلقليمي؛ )ج(

بشأن آخر التطورات ارية األفريقية: منطقة التجارة احلرة الق )د(
 ملرحلة الثانية.اوضع االتفاق وحالة مفاوضات 

تنمية القطاع اخلاص ’’ موضوع اجللسة األوىل مناقشة عامة بشأن -5
 .‘‘واالقتصاد الرقمي دعما للتكامل اإلقليمي يف أفريقيا

استعراض برانمج عمل جلنة التعاون والتكامل اإلقليميني للفرتة  -6
وأولوايت اللجنة املعنية بتنمية القطاع اخلاص،  2018-2019

والتكامل اإلقليمي، والتجارة، واهلياكل األساسية، والصناعة 
 .2020والتكنولوجيا لعام 

 .النظر يف تقرير الدورة األوىل للجنة واعتماده -7

 اختتام الدورة. -8

 أ قر برانمج العمل بدون تعديالت. -19
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 لتقارير األمانة لعرض  - سادسا
 تقييم التقدم احملرز يف جمال حتقيق التكامل اإلقليمي يف أفريقيا - ألف

 العرض

سلطت األمانة الضوء على بعض اإلجنازات الرئيسية اليت حققتها القارة يف  -20
بلدا أفريقيا يف كيغايل على االتفاق املنشئ  44جمال التكامل اإلقليمي، مبا يف ذلك توقيع 

ة تنفيذها يف وإطالق مرحل، 2018آذار/مارس  21ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف 
. وأوجزت األمانة أيضا التقدم الذي أحرزته اجلماعات 2019وليو نيامي يف حزيران/ ي

وخطة عام  2030االقتصادية اإلقليمية يف تنفيذ بعض املبادرات القارية مثل خطة عام 
2063 . 

ويف جمال التجارة، واصلت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ابلتعاون مع شركائها،  -21
شئ ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، مبا يف ذلك دعم اجلهود املبذولة لتنفيذ االتفاق املن

وضع مشروع النص الذي استخدم فيما بعد كأساس لعملية املفاوضات. وابإلضافة إىل 
ذلك، اشرتكت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومصرف التنمية األفريقي ومفوضية االحتاد 

اإلقليمي ألفريقيا. ولوحظ أن الدليل يركز األفريقي يف إعداد الطبعة الثانية من دليل التكامل 
على احلاجة إىل مزيد من املوارد لتطوير دل على أربعة أنواع من اهلياكل األساسية، مما ي

 اهلياكل األساسية اجليدة يف أفريقيا.

وأبلغت األمانة أيضا  عن األداء على صعيد تكامل االقتصاد الكلي يف  -22
ذي اعت رب ملحوظا، حيث بلغ معدال قدره، يف املتوسط، اجلماعات االقتصادية اإلقليمية، ال

تعزيز ها ل. وفيما يتعلق بتكامل اهلياكل األساسية، شددت األمانة على أمهية تطوير 0.399
النمو االقتصادي، بيد أهنا أشارت إىل أن الدول األعضاء حباجة إىل تعزيز جهودها من 

 تطوير اهلياكل األساسية. خالل ختصيص املزيد من املوارد التمويلية من أجل

واختتمت األمانة بتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته الدول األفريقية  -23
األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف جمال اهلجرة، وحرية تنقل األشخاص عرب 

 تعزيز التكامل اإلقليمي والتنمية. لاحلدود، واحلوكمة، والسلم واألمن 

 املناقشة

ى بروتوكول االحتاد األفريقي شواغل بشأن بطء وترية تصديق البلدان علثريت أ   -24
رية تنقل األشخاص، وحق اإلقامة واالستقرار، الذي يسعى إىل تعزيز حرية تنقل حب املعين

بلدا أفريقيا؛ إال أن أربع  32 هيف القارة. وعلى الرغم من أن الربوتوكول قد وقّع األشخاص
. وأشار عدد من الدول األعضاء إىل الشواغل األمنية عليه صدقتهي اليت دول فقط 

 بوصفها أحد األسباب الرئيسية لرتددها يف التصديق على بروتوكول االحتاد األفريقي. 
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ويف إطار األمر نفسه، شدد املشاركون على أمهية إنشاء مؤسسات مصرفية  -25
املعامالت من تيسري كن مما مي صرفها،ومالية إقليمية للمساعدة يف قابلية حتويل العمالت أو 

إىل تقييم اهليكل التنظيمي املؤسسي يف  عرب احلدود على حنو مالئم. ومثة حاجة أيضا  
 اجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء. 

وفيما يتعلق ابحلوكمة، والسلم واألمن، أشري إىل أنه قد تكون هناك حاجة إىل  -26
م واألمن يف أفريقيا، ابلنظر إىل أمهيتهما يف النهوض اسرتاتيجيات متينة تساعد يف صون السل

 ابلتكامل القاري. 

وط لبت توضيحات بشأن حساب دليل التكامل اإلقليمي ألفريقيا للمؤشرات  -27
املركبة للجماعات االقتصادية اإلقليمية؛ وتوسيع نطاق التدابري لتشمل املؤشرات على الصعيد 

حه اإلقليمي. وأ وضح أن الدليل قد جرى تنقي القطري؛ والفصل بني بعض أبعاد التكامل
، الذي سيشمل مؤشرات على الراسخ ‘‘ملكوانت الرئيسيةحتليل ا’’وتعزيزه، بتطبيق هنج 

 الصعيدين اإلقليمي والقطري على حد سواء.

األفريقية ونوقشت االحتياجات والتحدايت اخلاصة اليت تواجهها البلدان  -28
من حيث إدماج اقتصاداهتا يف القارة والنظام التجاري العاملي. ، وال سيما النامية غري الساحلية

ويف هذا الصدد، اقرت ح أن يشار إىل هذه اجملموعة من البلدان على أهنا بلدان مرتابطة من 
 أجل التأكيد على أهنا تسخر فوائد موقعها اجلغرايف من أجل حتسني التكامل والتجارة.

 التوصيات

توصيات إىل الدول األعضاء، واجلماعات ويف ضوء املناقشات، ق دمت  -29
 واللجنة االقتصادية ألفريقيا، على النحو الوارد أدانه. ،االقتصادية اإلقليمية، والقطاع اخلاص

 ط لب من الدول األعضاء أن تقوم مبا يلي: -30

إنشاء جلان تنفيذ وطنية ووضع اسرتاتيجيات تنفيذ وطنية ملنطقة التجارة احلرة  )أ(
 قية من أجل االستفادة الكاملة من االتفاق؛ القارية األفري

االنضمام إىل سوق النقل اجلوي األفريقي املوحد لتيسري التنفيذ الكامل لقرار  )ب(
ايموسوكرو بشأن حترير أسواق النقل اجلوي يف أفريقيا من أجل تسهيل حركة السلع، 

 واألشخاص واخلدمات يف مجيع أحناء القارة؛

اجلماعات االقتصادية اإلقليمية أن تدمج خطة العمل املتعلقة بتعزيز  منوط لب  -31
التجارة فيما بني البلدان األفريقية يف براجمها وسياساهتا من أجل تعزيز التصنيع، والتنويع 

 االقتصادي، والتكامل اإلنتاجي والتكامل التجاري.
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وة إىل التصديق اجلماعات االقتصادية اإلقليمية والقطاع اخلاص الدع منوط لب  -32
 على الربوتوكول املتعلق حبرية تنقل األشخاص وحق اإلقامة واالستقرار.

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي: منوط لب  -33

ملها على توقيع بروتوكول االحتاد األفريقي حلالدول األعضاء حتسيس مواصلة  )أ(
وكذلك التصديق  ؛والتصديق عليه تقراراملتعلق حبرية تنقل األشخاص واحلق يف اإلقامة واالس

 منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية;على 

توسيع نطاق العمل التحليلي املتعلق مبؤشر األعمال التجارية ملنطقة التجارة  )ب(
احلرة القارية األفريقية بشأن املؤشرات، واملنتجات املعرفية والدراسات القائمة ابلتعاون مع 

 الت الدولية؛ الشركاء والوكا

تعزيز دعمها ملساعي بناء القدرات التقنية للجماعات االقتصادية اإلقليمية   )ج(
 على تنفيذ سياساهتا واسرتاتيجياهتا املتعلقة ابلتصنيع؛

توسيع نطاق برانجمها لبناء القدرات فيما خيص استخدام مناذج االقتصاد  )د(
لفائدة الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية الكلي والتنبؤ يف التخطيط االقتصادي والتنمية 

 اإلقليمية؛

مواصلة وتوسيع نطاق دعمها للبلدان األفريقية غري الساحلية يف تنفيذ  )هـ(
 برانمج عمل فيينا ومتكينها من جين فوائد منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛

تعزيز التفاعل بني منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لاجلهود الرامية  دعم و( )
 اجلماعات االقتصادية اإلقليمية؛ لدىومناطق التجارة احلرة 

تعميق توليد املعارف ونشرها فيما يتعلق مبختلف أبعاد التكامل اإلقليمي، مبا  )ز(
 يف ذلك إعداد التقرير املتعلق بتقييم التكامل اإلقليمي يف أفريقيا.

حملة عامة عن البيئة السياساتية والتنظيمية للتمويل املبتكر لتنمية الطاقة  -ابء
 املستدامة واهلياكل األساسية يف أفريقيا

 العرض

أكدت األمانة أن متويل تنفيذ مشاريع اهلياكل األساسية ال يزال يشكل أحد  -34
ائلة يف متويل اهلياكل وأن هناك فجوة ه ،التحدايت الرئيسية يف العديد من البلدان األفريقية

مليار دوالر سنواي . وال تزال هناك حتدايت ملحوظة فيما  108تقدر مببلغ  -األساسية 
مليون شخص يف القارة  595يتعلق بسوق الكهرابء األفريقية، حيث ال حيصل أكثر من 

 على الكهرابء. وقد بلغت احتياجات القارة من متويل اهلياكل األساسية رقما سنواي قدره
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مليار دوالر. أما أكرب فجوة يف  108مليار دوالر، مما يرتك فجوة سنوية تقدر مببلغ  170
 مليار دوالر.  90قطاع الطاقة حيث يلزم استثمار سنوي قدره  التمويل فكانت من نصيب

واختتمت األمانة كلمتها بتحديد القضااي احلامسة اليت يلزم استكشافها، مبا  -35
ت اليت يواجهها القطاع اخلاص يف مشاريع الطاقة واهلياكل يشمل: )أ( التصدي للتحداي

األساسية؛ )ب( مدى االستعانة ابلشراكات بني القطاعني العام واخلاص لتمويل مشاريع 
الطاقة واهلياكل األساسية يف أفريقيا، والتحدايت العملية اليت تواجهها؛ )ج( مبادئ 

لبلدان واملنظمات غري األفريقية بشأن تطوير مع ا جيات املنطقة فيما يتعلق ابلتواصلواسرتاتي
هياكلها األساسية اإلقليمية؛ )د( مؤشرات األداء الرئيسية إلقامة شراكات فعالة يف جمال 

 اهلياكل األساسية مع البلدان واملنظمات غري األفريقية من منظور أفريقي.

 املناقشة

احلاجة إىل سد الفجوة يف االستثمار يف اهلياكل أقر املشاركون على نطاق واسع  -36
التشديد على دور رأس املال اخلاص يف متويل تطوير اهلياكل جرى األساسية يف أفريقيا، كما 

األساسية. وذ كر أن هناك العديد من مصادر التمويل، مبا فيها صندوق األسهم اخلاصة، 
أموال االستثمار ملشاريع اهلياكل  مليار دوالر من 100حيث ميكن ألفريقيا أن حتصل على 

أبن مشاريع اهلياكل األساسية بطبعها مشاريع معقدة، وطويلة هناك قناعة األساسية. بيد أنه 
عدة خماطر، وخاصة  ملال، وابلتايل فهي تقتضي التكيف معرأس امن حيث األجل وكثيفة 

 حلكومية. نجم عن تغيري يف اإلدارة االسياسة العامة، اليت ميكن أن ت خماطر

النوعية القابلة  والحظ املشاركون أن القارة تفتقر إىل املشاريع االستثمارية اجليدة -37
القطاع اخلاص. ولذلك، يلزم تعزيز القدرة  للتمويل املصريف والقادرة ابلتايل على اجتذاب

على إعداد املشاريع وتطويرها. وذ كر أن العديد من البلدان قد وضعت إطارا  تنظيميا  
راكات بني القطاعني العام واخلاص. بيد أن الدول األعضاء تكابد من أجل تعبئة التمويل للش

 للهياكل األساسية. 

ا ينطوي على إمكاانت على كون بتعليقات مفادها أن مشروع إنغوأدىل املشار  -38
نطاق أفريقيا أبسرها وأن من شأنه أن يزيد من سبل احلصول على الكهرابء يف مجيع أحناء 

كما أن شركاء متعددين من مجيع أحناء العامل مهتمون به. بيد أنه لوحظ أن املنظمات   القارة،
واملستثمرين األفريقيني، خالفا للمنظمات واملستثمرين من أحناء أخرى من العامل، مل يظهروا 

 سوى اهتمام حمدود ابملشاركة يف تطوير املشروع. 

 التوصيات
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا: منلب ط  ق دمت التوصيات التالية، حيث  -39
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، وال سيما من القطاع اخلاص، للمشاركة يف تطوير تعبئة الشركاء األفريقيني )أ(
 مشروع إنغا؛

ضمان وجود استثمار كاف يف العلم، والتكنولوجيا واالبتكار، ألن ذلك  )ب(
 تكرة؛سيكفل أن تعزز أفريقيا مهاراهتا وكفاءاهتا لتطوير هياكلها األساسية بصورة مب

)ب( استكشاف سبل مبتكرة لتمويل مشاريع اهلياكل األساسية ومساعدة  )ج(
 ، داخليا وخارجيا، مبا يف ذلك من القطاعني العام واخلاص؛مواردهاالبلدان يف تعبئة 

التعاون مع الشركاء اآلخرين ملساعدة البلدان على وضع جمموعة من مشاريع  )د(
املصريف، فضال عن مساعدة الدول اجلزرية الصغرية النامية اهلياكل األساسية القابلة للتمويل 

 يف تطوير هياكلها األساسية )وال سيما النقل(؛

دعم البلدان األفريقية يف مواءمة إطار الشراكة بني القطاعني العام واخلاص  )هـ(
 بغية تشجيع االستثمار يف املشاريع العابرة للحدود.

 التنافسية والتكامل اإلقليمي التكنولوجيات الناشئة والقدرة -جيم
 العرض

شدد ممثل األمانة على أمهية تسخري التكنولوجيات الناشئة لتعزيز القدرة  -40
التنافسية والتكامل اإلقليمي يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار. ومتثل اهلدف العام 

واالقتصاد األخضر  للتقرير يف دعم الدول األعضاء يف تسخري العلم، والتكنولوجيا واالبتكار
لتحقيق أهدافها اإلمنائية اليت ركزت على ثالث قضااي رئيسية هي: التكنولوجيات الناشئة، 
والتكنولوجيا النانوية، واملنظورات اإلقليمية لتسخري التكنولوجيات الناشئة، مبا يف ذلك الفرص 

 جمال التكنولوجيا. الدول الرائدة يف ركب واخلطوات اليت ميكن أن تتخذها البلدان للحاق ب

والتكنولوجيا واالبتكار ال  ،إىل أن قدرة أفريقيا يف جمال العلمحدث وأشار املت -41
ر أن أفريقيا فذكتزال حمدودة وأن أداءها يف جمال استخدام التكنولوجيا وملكيتها متفاوت. 

املائة من صادرات  يف 0.3ويف املائة من اإلنفاق العاملي على البحث والتطوير،  1متثل 
على دور شدد املائة من املدفوعات املتعلقة ابمللكية الفكرية. و  يف 0.2والتكنولوجيا الرفيعة، 

موضوعا حيظى بقدر كبري من االهتمام التكنولوجيات الناشئة يف قيادة حتول القارة بوصفها 
جوانب   كافةيفل نولوجيات الرقمية اليت تواصل إحداث التحو ، وكذلك على التكواألمهية

يف املائة من حركة اإلنرتنت العاملية وأقل  1حظ أن أفريقيا متثل أقل من اجملتمع. بيد أنه ال
 منصة رقمية يف العامل.  70يف املائة من بني أكرب  1من 
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منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، مسار واختتم املتحدث كلمته ابإلشارة إىل  -42
عمل كمحرك جلذب يوة الدافعة لوضع اسرتاتيجيات مشرتكة، وأن الققد يشكل  اليت قال إنه

 االستثمار إىل التكنولوجيات الناشئة وخفض تكلفتها. 

 املناقشة

التشديد على أمهية التكنولوجيا الرقمية يف تعزيز النمو جرى خالل املناقشة،  -43
االقتصادي والتنمية املستدامة. وأثريت أسئلة بشأن ما يلزم عمله من أجل إدماج القطاع غري 
الرمسي يف القطاع الرمسي من خالل التكنولوجيات الرقمية. وركزت أسئلة أخرى على كيفية 

 الضرائب من القطاع غري الرمسي.  استخدام التكنولوجيات الرقمية يف حتصيل

ولتشجيع االبتكار بني الشباب األفريقي، اتفق املشاركون على ضرورة تعديل  -44
اجلامعات ومراكز االبتكار األفريقية  أبن تقيم ية. ويف هذا الصدد، أوصوااملناهج التعليم

إىل أن تعزيز من أجل تعزيز إدراج البحث والتطوير يف مناهجها التعليمية. وأ شري  شراكات  
الشركات الناشئة ومراكز االبتكار يف املنطقة أمر أساسي للنمو االقتصادي للقارة. وابلنظر 

يف تطوير تلك الشركات إىل أمهية الشركات الناشئة ابلنسبة لالقتصاد، أوصى املشاركون بدعم 
 أعماهلا التجارية لتمكينها من النمو. 

لقة مبوظفي والعالقة بني األرقام املتع وجرت مناقشة هامة بشأن نوعية البياانت -45
. وق دمت مالحظة مفادها أن مؤسسات البحث والتطوير البحث والتطوير والنمو يف اإلنفاق

األفريقية حتتاج إىل التعاون فيما بينها وعلى الصعيد العاملي على حد سواء، األمر الذي 
إىل حتسني اهلياكل األساسية  ينطبق أيضا على الباحثني. وشدد عدد من اخلرباء على احلاجة

، والتعاون يف جمال أمن الفضاء اإللكرتوين اللبياانت، ووضع القواعد التنظيمية بشأن تبادهل
 ومحاية البياانت الشخصية، مع االحتذاء بنهج االحتاد األورويب. 

 التوصيات
 ق دمت توصيات على النحو املذكور أدانه: -46

 يلي:ط لب من الدول األعضاء أن تقوم مبا  -47

دعم البحث والتطوير، واقتناء التكنولوجيا، وتطوير اهلياكل األساسية، مبا يف  )أ(
ذلك من خالل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، يف حماولة لتعزيز وتوطيد النمو 

 الشامل للتكنولوجيات الرقمية وغريها من أشكال التكنولوجيات؛

لتسخري  ياكل األساسيةبناء اهلاعتماد سياسات واسرتاتيجيات متسقة و  )ب(
ومحايتها مع االبتكار من أجل التنمية املستدامة، وال سيما احرتام حقوق امللكية الفكرية 

 حتديث املناهج التعليمية هبدف تعزيز ثقافة االبتكار ورايدة األعمال؛
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وضع معايري وقواعد للحد األدىن املقبول على الصعيد اإلقليمي لزايدة التعاون  )ج(
 فيما بني البلدان األفريقية واجتذاب االستثمار إىل التكنولوجيات الناشئة. 

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي: منوط لب  -48

الشركات  الداعمة لالبتكار يف الرئيسية دعم البحوث اليت تركز على العناصر )أ(
للتكنولوجيات الرقمية لتوسيع أعماهلا غري الرمسية، وكيفية استخدام الشركات غري الرمسية 

 والتنافس يف السوق؛

لتحسني فهم السوق األفريقية للشركات الناشئة، عمقة إجراء حبوث م )ب(
 واملؤسسات اليت تدعمها، ومستوايت الدعم، والسياسات اليت تستهدف الشركات الناشئة؛

لبناء نظمها تقدمي معلومات عن األساليب اليت تستخدمها الدول األعضاء  )ج(
اخلاصة ابلبحث والتطوير ولزايدة عدد الباحثني واإلنفاق على البحث والتطوير، لتمكني 

 البلدان من استخالص الدروس؛

ن مؤسسات البحث والتطوير األفريقية من استحداث منصة افرتاضية متكّ   )د(
ثني يف مجيع أحناء التعاون فيما بينها، ومع الباحثني األفريقيني يف الشتات وغريهم من الباح

 العامل.

وضع االتفاق وحالة آخر تطورات منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية:  -دال
 املفاوضات للمرحلة الثانية 

 العرض

االضطالع به، مبا  جرىقدم ممثل األمانة معلومات أساسية عن العمل الذي  -49
يف ذلك إنشاء اللجنة احلالية، استجابة جلهود اإلصالح الرامية إىل ضمان اتباع هنج أكثر 

 تنسيقا وسالسة، يف إطار التوجهات االسرتاتيجية واملهام األساسية اجلديدة للجنة.

للجنة  2وسلط املتحدث الضوء على بعض اإلجنازات الرئيسية للربانمج الفرعي  -50
، مبا يف ذلك: مواصلة حتليل أثر االتفاق 2019-2018ية ألفريقيا لفرتة السنتني االقتصاد

املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، والقضااي املتعلقة إبعداد مفاوضات املرحلة الثانية 
حقوق امللكية الفكرية وسياسة املنافسة(؛ وإطالق مسار عمل جديد بشأن و )االستثمار، 

 البياانت عن االستثمارات فيما بني البلدان األفريقيةالرقمية واالقتصاد الرقمي؛ ومجع التجارة 
(؛ وتقييم الصلة بني اتفاقات iGuides؛ وإطالق سبعة أدلة إلكرتونية لالستثمار )وتصنيفها

االزدواج الضرييب ومعاهدات االستثمار الثنائية والعوامل الدافعة لالستثمار فيما بني البلدان 
 دليل التكامل اإلقليمي ألفريقيا.نسخة احملدثة الثانية من فريقية؛ وإعداد الاأل
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وأكد مقدم العرض أنه مع تطور املفاوضات املتعلقة مبنطقة التجارة احلرة القارية  -51
املشاركة بغية األفريقية، هناك حاجة إىل مزيد من العمل التحليلي، فضال عن الدعم التقين 

 عميقني يتناوالنيشمل العمل املستقبلي أيضا  إجراء تقدير وحتليل يف االتفاق وتنفيذه. وس
فاوضات منطقة التجارة احلرة القارية ملالتجارة يف اخلدمات، من أجل تعزيز الدعم املقدم 

 األفريقية واسرتاتيجيات التنفيذ الوطنية. 

 املناقشة

القطاع غري الرمسي من الفرص اليت يتيحها استقادة شدد املشاركون على ضرورة  -52
القطاع معارف ومهارات اإلملام هذا االقتصاد الرقمي، األمر الذي يتطلب أن يكتسب 

أيضا أن اهلوية الرقمية تتيح الفرصة ملساعدة  وارتؤي ابلتكنولوجيا الرقمية الغتنام هذه الفرص.
لسياق األفريقي، نصف سكان أولئك الذين ليس لديهم هوية رمسية، وهو ما ميثل، يف ا

القارة. وأبديت مالحظة مفادها أنه ابإلضافة إىل هذه املزااي، ميكن للهوية الرقمية أن متكن 
األفراد من احلصول على خدمات ابلغة األمهية مثل تسجيل الناخبني، واخلدمات االجتماعية 

 واخلدمات املصرفية املتنقلة.

دية ألفريقيا ملا قدمته من دعم تقين للدول وأثىن املشاركون على اللجنة االقتصا -53
األعضاء، مع اإلشارة بوجه خاص إىل مشروع األدلة االلكرتونية. وأوصي أبن تضع اللجنة 

وضع ، مثل العامة االقتصادية ألفريقيا آلية تكفل تتبع املنصة للتطورات يف جمال السياسات
اللجنة  منالسياسات. وط لب  ، من أجل تقدمي التعليقات إىل مقرريةم اإللكرتونيالنظ

األولوية لربامج العمل املتعلقة ببناء القدرات يف تنفيذ هذا االستمرار يف منح االقتصادية 
املشروع. واعت رب من األمهية مبكان أن تكون األدلة االلكرتونية تفاعلية مع املستثمرين لدعمهم 

 جرىز تتبع املستثمرين.، كما يتعز وتلبية احتياجاهتم، وأن يكون مبقدورها يف الوقت نفسه 
 تسليط الضوء على احلاجة إىل حتسني الرتمجة عرب اإلنرتنت.

منطقة التجارة احلرة القارية مسار حلة الثانية من وركز املشاركون على املر  -54
األفريقية، وشددوا على إدراج دور املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف السوق القارية 

ا السياق، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ميكن تسخري الرقمنة من املتوخاة. ويف هذ
أجل حتصيل الضرائب من القطاع غري الرمسي وابلتايل التصدي لآلاثر السلبية املتوقعة. وعلى 
الرغم من اخنفاض إيرادات التعريفات اجلمركية، أظهرت حبوث اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن 

ة من املتوقع أن تكون إجيابية ومن املرجح أن تكون أكرب مبجرد فتح مكاسب الرفاه األفريقي
 الباب أمام اخلدمات واالستثمارات. 

 التوصيات
اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تقوم  منلب ط  ق دمت التوصيات التالية، حيث  -55

 مبا يلي:



E/ECA/COE/39/10 

21-00143 14/17 
 

تعميق الفهم، يف عملها التحليلي، لألثر االقتصادي على خمتلف قطاعات  )أ(
 االقتصاد األفريقي ملساعدة الدول األعضاء على فهم الفرص والفوائد احملتملة بصورة أفضل؛

من أجل االرتقاء أبدائها إىل أقصى وحتسينها استعراض األدلة االلكرتونية   )ب(
حد ممكن، والنظر أيضا  يف توسيع نطاق هذه املبادرة الحقا  لتشمل الدول األعضاء األخرى 

 قدراهتا يف جمال تشجيع االستثمار؛بغية بناء 

األعضاء يف وضع اسرتاتيجياهتا الوطنية لتنفيذ االتفاق لدول ادعم املزيد من  )ج(
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، مبا يف ذلك تقدمي حول مع املفاوضات تعاملها ويف 

منطقة تعمل بكامل ها إبنشائ للدول األعضاء لكي تكون منطقة التجارة اليت تقومالدعم 
 طاقتها؛

مساعدة الدول األعضاء يف التفاوض بشأن قضااي املرحلة الثانية وتنفيذ االتفاق )د( 
ابلتعاون مع شركائها، وال سيما مفوضية االحتاد  املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية

 ؛األفريقي

املشاريع الصغرية  دعم شأهناتقدمي الدعم للبلدان يف حتديد اإلجراءات اليت من  )هـ(
الرامية إىل االنتقال من القطاع غري الرمسي إىل القطاع  وتنفيذها ضمن اجلهودواملتوسطة احلجم 

 الرمسي مع االستفادة الكاملة من األدوات الرقمية.

تنمية القطاع اخلاص ’’ األوىل موضوع اجللسةمناقشة عامة عن  -سابعا
  ‘‘للتكامل اإلقليمي يف أفريقيا واالقتصاد الرقمي دعما  

 حلقة نقاش

األول الضوء على اتساع نطاق املبادرات الرقمية اليت تضطلع  حدثاملتسلط  -56
هبا ابلفعل السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي )الكوميسا(، مبا يف ذلك منطقة 

ألفريقيا، واالجتماعات غري التجارة احلرة الرقمية للسوق، والنظام اإليكولوجي السحايب 
يف املائة. وجرى التشديد على أن الرتكيز ال ينبغي أن ينصب أبكمله  100الورقية بنسبة 

عامال  يات املعلومات واالتصاالت تكنولوج لوجيا فحسب، بل أيضا على اعتبارعلى التكنو 
جيات لتعزيز لتحقيق األهداف األوسع نطاقا. وميكن االستفادة من هذه التكنولو متكينيا  

 الركائز الرئيسية للتكامل اإلقليمي، مبا يف ذلك اإلنتاج، والتجارة، والتصنيع والنقل. 

الثاين على قيمة االقتصاد الرقمي ابلنسبة للمرأة، وأضاف تحدث وشدد امل -57
ة سبل الوصول إىل األسواق وتسهم يف التغلب لول الرقمية ميكن أن تتيح للمرأقائال إن احل

أشار إىل أن فرص حصول املرأة على  املتحدثاجلنسانية التقليدية. غري أن  على احلواجز
التكنولوجيات الرقمية، واهلياكل األساسية الرقمية والكهرابء واالقتصاد الرقمي أقل، وهلذا 

 لتمكني املرأة.ابلغ األمهية السبب، فإن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين أمر 
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فريقي يضطلع ابلعديد من التدخالت إىل أن مصرف التنمية األأشار و  -58
للمنصات الرقمية لوصول املفتوح لالقطاع اخلاص لدى حاجة ن هناك التكنولوجية الرقمية. وأ

أحد  ليشكراعاة البعد االقتصادي للبياانت الشخصية، الذي أصبح اليوم ملاحلاجة وكذلك 
 للتنمية الشاملة للتجارة. اهلياكل األساسية 

الرابع إىل إيالء مزيد من االهتمام لالستثمار يف العلم ودعا املتحدث  -59
وهي جماالت أساسية لالقتصاد الرقمي، ولكنها جماالت تؤدي  -والتكنولوجيا واالبتكار 

أداء  أقل من املتوقع. ومثة حاجة إىل استثمارات ملعاجلة فجوة  -يف املنحى العام – أفريقيافيها 
إىل  املتحدثوأشار . ‘‘واطنة قائمة على النشاط العلميم’’وإلنشاء  -املهارات يف أفريقيا 

 .أن تبادل املعلومات واملعارف فيما بني البلدان األفريقية أمر ابلغ األمهية أيضا  

اخلامس بني قضااي الرقمنة، والقطاع اخلاص والتكامل اإلقليمي تحدث وربط امل -60
إىل ودعا آلخرى ويعمقها. بوصفها تشكل حلقة محيدة، يقود فيها كل عنصر إىل العناصر ا

حتسني اهلياكل األساسية، مبا يف ذلك املنصات السحابية القارية وإىل زايدة االستفادة من 
ر إىل أن للتكامل اإلقليمي دورا  يؤديه يف التصدي ايف أفريقيا. وأشانتاجها اهلواتف الذكية، و 

لكي يتوسع يف ألفريقي للحواجز الرقمية اإلقليمية ويف إاتحة فرص أكرب للقطاع اخلاص ا
 منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية أمهية ذلك. أبرز مفهومحيث جمال التكنولوجيا، 

 مناقشة عامة بشأن املوضوع

لتكنولوجيات الرقمية األفريقية، تبادل لأ ثريت شواغل بشأن حمدودية التشغيل امل -61
التكامل اإلقليمي ميكنه أن يدعم اليت تقتصر على عدد قليل من األسواق. ولذلك فإن تعزيز 

 . تبادلالتشغيل امل

أفريقيا ’’وأقر املشاركون ابحلاجة امللحة إىل تنمية القدرات البشرية لكي تصبح  -62
األفريقيني كما نريدهم أن ‘‘واقعا وإىل مواصلة السعي إىل أن يتحقق حلم  ‘‘اليت نصبو إليها

توفري التعليم، مثل التعلم من األقران، ومشلت احللول املقرتحة وسائل رقمية ل. ‘‘يكونوا
 . ‘‘مواطنة قائمة على النشاط العلمي’’واالستثمار يف العلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل 

وفيما يتعلق بدعم االقتصاد الرقمي، أثريت عدة حتدايت: منها أن فرص  -63
ة. ويضاف إىل الوصول إىل األسواق، واللوجستيات، واملعلومات والبياانت قد تكون حمدود

ذلك أن احلصول على التمويل، والكهرابء، واإلنرتنت واهلوايت الرقمية، فضال عن القدرة 
 على حتمل تكاليفها يشكالن عقبات أساسية. 

وركزت املناقشة على عوامل جناح الرقمنة يف أفريقيا، مبا يف ذلك اهلياكل  -64
اهلواتف الذكية، وحتسني املهارات،  األساسية للنطاق العريض، واهلياكل األساسية اليت تيسرها
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خمتربات ’’والوصول إىل البياانت، ووضع نظم مناسبة حلقوق امللكية الفكرية، والرتويج لـــ 
 .‘‘التصنيع

 التوصيات
 لب من الدول األعضاء أن تقوم مبا يلي:ط  ق دمت التوصيات التالية، حيث  -65

األفريقية، واجلماعات االقتصادية بني اجلامعات وتوطيدها إقامة الروابط   )أ( 
 اإلقليمية واحلكومات؛

ختصيص املزيد من املوارد لالستثمار يف التعليم ويف تعميم مراعاة املنظور  )ب( 
 اجلنساين لدعم العلم، والتكنولوجيا واالبتكار.

ينبغي للدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، أن تستعد للثورة  -66
 ة. الصناعية الرابع

اللجنة من لب ط  قشات، ق دمت التوصيات التالية، حيث ويف ضوء املنا -67
  :االقتصادية ألفريقيا أن تقوم مبا يلي

ابلتعاون مع شركائها، ، شاملة ومتماسكة للقارة األفريقيةإعداد خطة رقمية  )أ(
إنشاء منصة مجيع الركائز األساسية الالزمة لدفع مسرية التكامل اإلقليمي، مبا يف ذلك راعي ت

خيارات التمويل املتاحة، دون ترك أي بلد جارة احلرة القارية األفريقية، و رقمية ملنطقة الت
 ؛ يتخلف عن الركب

 تقدمي املساعدة التقنية لرتشيد السياسات واالسرتاتيجيات الرقمية اإلقليمية؛ )ب(

رات النظر يف ختصيص مزيد من الوقت للمناقشات بشأن املوضوع خالل الدو  )ج(
 املقبلة للجنة، مبا يف ذلك ختصيص اعتمادات للدورات املوازية. 

استعراض برانمج عمل جلنة التعاون والتكامل اإلقليميني للفرتة  - اثمنا  
وأولوايت اللجنة املعنية بتنمية القطاع اخلاص  2018-2019

والتكامل اإلقليمي والتجارة واهلياكل األساسية والصناعة 
  2020لعام والتكنولوجيا 

-2018اعت مد استعراض برانمج عمل جلنة التعاون والتكامل اإلقليميني للفرتة  -68
 مع بعض التعديالت. 2019
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 النظر يف تقرير الدورة األوىل للجنة واعتماده -اتسعا
اعتمدت اللجنة التقرير مع بعض التعديالت وطلبت إىل األمانة إحالة التقرير  -69

 النهائي إىل املشاركني.

 اختتام الدورة. - عاشرا
، مبالحظات ختامية أدىل مدير شعبة التكامل اإلقليمي والتجارة ورئيس الدورة -70
كانون األول/ديسمرب   12من يوم اخلميس  00/18أعلن اختتام الدورة يف الساعة مث 

2019. 
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