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 مقّدمة -أواًل
نظم املكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا االجتماع السابع والثالثني للجنة  -1

 ،2021كانون األول/ديسمرب  10إىل  6احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لوسط أفريقيا، يف الفترة من 
القيادة  زتعزي ’’ شعار حتتوزارة االقتصاد والتخطيط واإلحصاء والتكامل اإلقليمي يف مجهورية الكونغو،  مع الشراكةب

 .‘‘يف وسط أفريقيا من أجل حتقيق التنويع االقتصادي اجلذريحول والت
يف وسط أفريقيا، ذري اجلحول وكان اهلدف الرئيسي لالجتماع إجراء استعراض معمق حلالة القيادة والت -2

بغية التعجيل بتحقيق التنويع  امهوتطبيقوحتديد الثغرات واقتراح طرق عملية لتعزيز فهم هذين املفهومني املترابطني 
 االقتصادي يف املنطقة دون اإلقليمية.

املرحلي بأداء املكتب دون اإلقليمي، على النحو املبني يف التقرير ذات الصلة قضايا النظامية وجرى أيضا حبث ال -3
 .2021-2020لفترة ا عنللمكتب 

 املشاركون -ثانيًا
شاركت البلدان التالية يف االجتماع:  قدحوايل مائة مشارك، باحلضور الشخصي أو عن بعد. و حضر االجتماَع -4

وغينيا بوروندي، وتشاد، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وسان تومي وبرينسييب، وغابون، 
 االستوائية، والكامريون، والكونغو.

ممثلون عن املؤسسات واملنظمات التالية: اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا،  كذلكوحضر االجتماع  -5
ومصرف التنمية لدول وسط أفريقيا، واملعهد دون اإلقليمي لإلحصاءات واالقتصاد التطبيقي، وجممع الطاقة يف وسط 

)جنوب أفريقيا(، ومكتب األمم  أفريقيا، ومؤسسة التمويل األفريقية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وجامعة كيب تاون
منظمة األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، و

فريقيا، وبنك التنمية األفريقي، وسط أ يفملنظمة األغذية والزراعة  التابعاملتحدة للتنمية الصناعية، واملكتب دون اإلقليمي 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي )مكتبا الكونغو وغابون(، ومكتب منسق األمم املتحدة املقيم يف كل من الكونغو 

 والكامريون.
وضوعات اليت املوساهم خرباء وميسرون من شىت املناحي يف إثراء املناقشات مبا لديهم من معارف واسعة ب -6

 نوقشت. 
بدور أمانة االجتماع كل من املكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا،  واضطلع -7

 ووزارة االقتصاد والتخطيط واإلحصاء والتكامل اإلقليمي يف مجهورية الكونغو.

 االفتتاححفل  -ثالثًا
االقتصاد والتخطيط واإلحصاء والتكامل اإلقليمي يف مجهورية الكونغو، السيدة  االفتتاح وزيرُة حفَلترأست  -8

على التوايل كل من األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية  االجتماعَ  باباكاس. وخاطَب - إنغريد أولغا غيسلني إيبوكا
اعة والتنمية الريفية للجماعة االقتصادية ألفريقيا، السيدة فريا سونغوي، ومفّوض الشؤون البيئية واملوارد الطبيعية والزر
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لدول وسط أفريقيا، السيد أونوري تابونا، ووزيرة االقتصاد والتخطيط واإلحصاء والتكامل اإلقليمي يف مجهورية 
 الكونغو، اليت افتتحت االجتماع. 

 انتخاب أعضاء املكتب -رابعًا
 :انتخب املشاركون باإلمجاع أعضاء املكتب على النحو التايل -9

 الكونغو   الرئيس:  •
 غابون   نائب الرئيس: •
 بوروندي   املقرر:  •

 جدول األعمال وبرنامج العمل اعتماد -خامسًا
 مد جدول األعمال وبرنامج العمل.اعُت -10

 االجتماع سري أعمال  -سادسًا
. مستفيضة مناقشات إجراءخمتلطة وجلسات موازية من أجل ظمت أعمال االجتماع يف جلسات عامة ُن -11

 وجرى عرض ومناقشة خمتلف البنود املدرجة يف جدول األعمال.
من أجل حتقيق التنويع اجلذري حول تعزيز القيادة والت :2030حنو عام ’’ املعنونةعرض ورقة العمل  )أ(

 ‘‘يف وسط أفريقيا االقتصادي
ستيلينبوش، جنوب أفريقيا. وقد جامعة  منعمل اللجنة احلكومية الدولية الربوفيسور ديستا مرباتو،  قدم ورقةَ  -12

السابق. وأشار إىل أن االجتماع السادس والثالثني  هااجتماعوللجنة استهل العرض بالربط بني موضوعي االجتماع احلايل 
وقال إن املشاركني يف . ‘2030-2021لتنويع االقتصادي يف وسط أفريقيا للفترة با خلاصا العقد’ أسفر عن إعالن

يتطلب وجود قيادة وحدوث تغيري حتويلي من أجل حتقيق التنويع  املذكوراالجتماع اتفقوا باإلمجاع على أن العقد 
العديد من السياسات واخلطط واالستراتيجيات اليت تناولت، على مر  وجوداالقتصادي. وواصل عرضه مشريا إىل 

قتصادي يف منطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية. وذكر أن تدين مستويات التنويع للتنويع اال امللحةالسنني، احلاجة 
االقتصادي دليل على أن اقتصادات وسط أفريقيا تعتمد اعتمادا كبريا على تصدير القليل من املنتجات واخلدمات. 

االقتصادي سيتوقف على  وأضاف الربوفيسور مرباتو قائال إن جناح السياسات الصناعية الرامية إىل تعزيز التنويع
وأكد أن القيادة ال تتعلق باملدير أو صاحب املؤسسة التجارية بقدر ما . ‘‘ة وبناء مؤسسات مالئمةفعالقيادة ’’وجود 

لدولة والقطاع اخلاص واجملتمع املدين، القادرين على توجيه التغيري لالسياسية واإلدارية األوساط  يفتتعلق مبجموعة القادة 
للتحول من أجل حتقيق التنويع االقتصادي،  امُلحِدثةللقيادة الفعالة  أساسيةشروط  ستة عرض مث ،النتائج املرجوةحنو 

إىل  ؤديالتزامات واضحة وحازمة ت حتديدوالطبقة احلاكمة، هبدف  التجارية املؤسساتوهي: تعزيز املصاحل املتبادلة بني 
تتوىل ) وظفي الدولةبني النخب احلاكمة وم ‘‘فعالةعامة خدمية وكاالت ’’التنويع االقتصادي؛ وإنشاء  عمليةتسريع 

بني عالقات ثقة قامة ؛ وإ(ا، حيث تكون احلكومة غري فعالة بشكل عام السلع واخلدمات العامة بطريقة فعالة نسبي ًّميتقد
حتسني اإلنتاجية؛ وإقامة شراكات  هبدفوآليات مؤسسية متكن من التعلم املؤسسات التجارية واملسؤولني احلكوميني 
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من أجل بناء الثقة داخل موظفي الدولة التفاهم املتبادل بني اجملتمع املدين ووواجملتمع املدين؛ املؤسسات التجارية بني 
 .وراء الريعحلد من السعي ا بغيةاجملتمع بأسره؛ ومسؤولية النخب احلاكمة جتاه اجملتمع املدين 

من شأهنا حفز التنويع االقتصادي يف سياق  فعالةإجراءات ذات أولوية و جمموعةوسلط املتحدث الضوء على  -13
االستفادة من خفض انبعاثات الكربون على الصعيد العاملي  ‘1’متطور. وتشمل على وجه اخلصوص: و أوسععاملي 

تعزيز تطوير اهلياكل  ‘2’واقة املتجددة؛ عن طريق تسريع االستفادة من الط وذلكمن أجل تنمية خفيضة الكربون، 
إعادة النظر يف التدفقات املالية، مع التركيز بوجه  ‘4’وتسريع التحول الرقمي؛  ‘3’واألساسية من أجل اقتصاد أخضر؛ 

 خاص على تعزيز املؤسسات املالية يف وسط أفريقيا.
من أجل حتقيق التنويع ذري اجلحول تعزيز القيادة والت’’بشأن موضوع رفيع املستوى الوار احل )ب(

 ‘‘يف وسط أفريقيا االقتصادي
أدى عرض ورقة العمل إىل مناقشات يف إطار حوار رفيع املستوى أدارته الصحفية نوفيليا نيكويغزي. وتألف  -14

إنغريد فريق املناقشة من وزيرة االقتصاد والتخطيط واإلحصاء والتكامل اإلقليمي يف مجهورية الكونغو، السيدة غيسلني 
باباكاس، ومفّوض الشؤون البيئية واملوارد الطبيعية والزراعة والتنمية الريفية للجماعة االقتصادية لدول  -أولغا إيبوكا 

أنطونيو بيدرو، ومدير  السيد ألفريقيا،وسط أفريقيا، السيد أونوريه تابونا، ونائب األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية 
، السيد جيلربت ‘‘نعم للكامريون’’، ورئيس منظمة بيترس إدغارديف جنوب أفريقيا، السيد مدن املركز األفريقي لل

 إيومه، والسيد ويلفريد مباشام.
استكمال تنفيذ خطتها اإلمنائية الوطنية اجلديدة  إطارباباكاس جتربة الكونغو يف  -وتناولت السيدة إيبوكا  -15

التركيز على بهذه اخلطة اإلمنائية  طريق عن. وقالت إن بلدها يعتزم تنويع االقتصاد الوطين 2026-2022 للفترة
هذه اخلطة الوطنية وضع القطاعات احملفزة للنمو، يف هذه الفترة اليت مير فيها الكونغو بأزمة اقتصادية ومالية. وقد أمكن 

لحة، أي السلطات العامة واملنظمات غري احلكومية ومؤسسات فيها مجيع أصحاب املصساهم من خالل عملية تشاركية 
، والسياحة، وقطاع يالرقم التحولاجلمهورية والقطاع اخلاص والربملان. وقد أعطت هذه اخلطة األولوية للزراعة، و

االت ، والصناعة، واملناطق االقتصادية اخلاصة. وإىل جانب هذه القطاعات، تعتزم احلكومة أيضا تطوير جماتالعقار
الدعم، مع التركيز بوجه خاص على التنمية االجتماعية الشاملة. وقالت إن البلد حيتاج إىل شباب يتمتعون بتدريب 

الفرص واالستفادة منها. ويف إطار رصد اخلطة إجياد كنهم من متبيئة ، فضال عن ريادة األعمال جمالجيد ومهارات يف 
، تعتزم احلكومة التصدي للتحديات والتغلب على العقبات اليت تعوق قطاع إنتاج البيانات اإلحصائية. هاوتقييم اإلمنائية

وشددت الوزيرة على أمهية امتالك األدوات نفسها من أجل املقارنة بني مسار الكونغو ومسارات البلدان اجملاورة 
 البيانات من أجل إجراء حتليل مقارن جيد. والشريكة. وأشارت إىل أنه ال غىن عن األدوات املناسبة ملقارنة 

وشدد السيد بيدرو على أن التنويع االقتصادي يكتسي أمهية مركزية يف اخلطاب السياسي منذ سنوات، مشريا  -16
يف الوقت نفسه إىل ضرورة اختاذ منوذج جديد من أجل إهناء اجلمود يف تنفيذ هذا الربنامج. وأشار إىل أن التنويع 

وقدم مبادرة . ‘‘توافق آراء دواال’’ز مكانته يف األطر االستراتيجية والسياسية للمنطقة منذ اعتماد االقتصادي قد عز
من أجل حتقيق للتحول  امُلحِدثةالتجارية كمثال على القيادة  لألعمال أفريقيا -منتدى مجهورية الكونغو الدميقراطية 

الدخول يف شراكات جمدية، مبا يف ذلك  بغيةية لكل بلد . ورأى أن من املهم فهم املزايا النسبالتنويع االقتصادي
للتحول عن طريق جمموعة  امُلحِدثةالشراكات املالية، من أجل تنويع اقتصادي ناجح. وأشار إىل أنه ينبغي تعزيز القيادة 
قيمة إلجياد رؤية  تدعمهمتكامل ومن األدوات االقتصادية والسياسية واالجتماعية ودعمها بتحليل اقتصادي سليم 



ECA/CA/ICSOE/37 

 4صفحة 

 

 

مشتركة، حيث ميكن لكل مواطن املشاركة يف احلوار واغتنام الفرص املتاحة. وعرض نائب األمينة التنفيذية للجنة 
ما يسمح برسم خرائط وهو االقتصادية ألفريقيا تقريرا عن برنامج تعبئة نظم املعلومات املسندة جغرافيا دعما للتخطيط، 

للتنمية على الصعيدين احمللي والوطين. وقال إن هذه األداة تتعلق باملوارد االجتماعية  تفصيلية للموارد املتاحة الالزمة
واالقتصادية والفيزيائية احليوية على حد سواء، ومتكن من التخطيط بصورة أكثر فعالية، ما يتيح بالتايل توجيه التغيريات 

قسيم أقطاب النمو إىل مناطق، على غرار مثلث ن توأضاف أاحمللي والوطين ودون اإلقليمي. عيد التحولية على الص
قدم بعض الرؤى بشأن تطوير مناطق على أساس جترييب، وأدلة على جدوى الطموحات ي، ‘‘دواال-إديا-كرييب’’النمو 

 املتعلقة بتحول البلدان واملنطقة دون اإلقليمية حنو التصنيع.  
فيها من  العاملنيغالبية وِعَماد االقتصاد األفريقي، الصغرية واملتوسطة هي ؤسسات مه أن امليهوأكد السيد إيو -17

الصغرية ؤسسات واملؤسسات الناشئة النساء والشباب الذين يشكلون الشرحية الضعيفة يف اجملتمع. ومع ذلك، تواجه امل
على  هاز املنطقة على القيادة السياسية بصورة أكرب من تركيزتركِّ حيثحتديات خاصة يف وسط أفريقيا،  واملتوسطة

أشار تتعرض لإلفالس خالل السنوات الثالث األوىل من عمرها. وؤسسات الناشئة القيادة االقتصادية. وقال إن غالبية امل
ا ما يثبطهم يتعني عليها التغلب على الكثري من التحديات، ال سيما نقص التمويل، ألن كبار املستثمرين غالب إىل أنه 

 فتقار إىل اهلياكل األساسية. عدم االستقرار السياسي، فضال عن اال
إنتاج وتسويق منتجات صيدالنية، بفضل ما  على اعتادتوأشار السيد مباشام إىل أن منطقة وسط أفريقيا  -18

اليت يتم احلصول عليها من الغابات تلك ، وخاصة املتنوعة ية يدعمها توافر املوارد الطبيعيةائود منتجاتخر به من زت
األفريقي تديره أسر وأفراد يعملون يف شكل تعاونيات، إضافة  الدوائية املنتجاتومناطق السافانا. وأضاف أن قطاع 

املشاكل اليت  19-ظهور جائحة كوفيدمع  أدركالعامل إىل شركات أجنبية تعمل منذ احلقبة االستعمارية. غري أن 
ر إىل أن هذه املشاكل االصيدالنية. وأش املستحضرات تصنيع وتسويق منتجاهتا الدوائية وغريها من تواجهها أفريقيا يف

نامجة عن ضعف املهارات يف جمايل االتصال والتدريب، فضال عن نقص املعدات، وضعف وصول اأَلْدِوية األفريقية إىل 
 يف جمال احلوكمة.املستحضرات الصيدالنية  صناعةاألسواق اإلقليمية والدولية على حد سواء، والتحديات اليت تواجه 

قيا تشهد توسعا حضريا بوترية أسرع من سائر القارات. ومن املتوقع أن يتضاعف إن أفري سوقال السيد بيتر -19
عدد سكان أفريقيا خالل السنوات الثالثني املقبلة، وأن يزداد تعداد سكان املناطق احلضرية باملاليني. ومع ذلك، تواجه 

لسكاين بوترية تعترب األعلى يف العامل؛ النمو ا ‘1’املدن األفريقية الكثري من التحديات اليت تعوق تطورها، ال سيما: 
' ضعف حشد رأس املال البشري من 4ضعف متويل االقتصادات؛ و' ‘3’والشواغل املتعلقة باالستدامة البيئية؛  ‘2’و

 أجل حتقيق الزخم الالزم للتنمية املتكاملة. 
رأس املال الطبيعي املتاح  تنميةوأعرب السيد تابونا عن تصميم اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا على  -20

الذي ينطوي على إمكانات هائلة، مبا يف ذلك اليورانيوم وطاقة الرياح، والغابات واملياه. ودعا  ،يف املنطقة دون اإلقليمية
 الصغرية واملتوسطة على الصعيد احمللي.ؤسسات إىل حتسني تنمية القطاع اخلاص على حنو يتيح فرصا كافية لزيادة منو امل

: دور القيادة هاوتنفيذ تصنيع والتنويع االقتصاديلبشأن وضع استراتيجيات وسياسات لحلقة نقاش  )ج(
 يف وسط أفريقيااجلذري حوُّل للت امُلحِدثة

: دور القيادة وتنفيذها لتصنيع والتنويع االقتصاديلوضع استراتيجيات وسياسات ’’ بعنوانحلقة نقاش  تظمُن -21
، مواصلًة للمناقشات اليت أثارهتا ورقة العمل املقدمة من األمانة. وأدارت ‘‘قيايف وسط أفري اجلذريحول تلثة لامُلحد

الصحفية أرميل انكي نغا. وكان املتحدثون يف االجتماع السيدة آن انغا نغو، ممثلة وزير التعدين والصناعة ه احللقة هذ
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ي سيدة أعمال ورئيسة منتدى األعمال الكامريوين، والتنمية التكنولوجية يف الكامريون، والسيدة كارول مبيسا، وه
والسيدة مارغريت أوغومو، خبرية الطاقة يف مؤسسة التمويل األفريقية، والسيد جوليان بالوكو، وزير الصناعة يف 

أفريقيا لوسط دون اإلقليمي  املكتب املوظف املسؤول عن مجهورية الكونغو الدميقراطية، والسيد جان لوك مستاكي، 
يا، والسيد غي جريفيه بوانغا، املدير يف وزارة الصناعة وتعزيز القطاع اخلاص يف مجهورية قللجنة االقتصادية ألفري التابع

 الكونغو.
الكامريون خطة رئيسية للتنمية الصناعية. وأشارت إىل أن التحديات الرئيسية لدى وقالت السيدة انغا نغو إن  -22

ر إىل اهلياكل األساسية اجليدة، وضعف التطور التكنولوجي، وأوجه القصور اليت اليت تواجه تنفيذ اخلطة هي االفتقا
تعتري النظام املايل، واحلاجة إىل إصالحات أساسية )اهلياكل األساسية، والتدريب على املهارات، والبنية التحتية الرقمية(، 

لية يف بلد يطمح إىل تطوير القطاع اخلاص وإجياد واإلمساك بزمام تنفيذ اخلطة، فضال عن املشاكل املتعلقة بالسياسات املا
الكامريون أيضا بإنشاء مناطق اقتصادية خاصة، ال سيما لتجهيز األخشاب، بدعم من  تطبقة متوسطة. وقد تعهد

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومن مؤسسة التمويل األفريقية. 
نمية الصناعية من خالل عرض حماورها الرئيسية للت ةوقدمت السيدة مبيسا معلومات إضافية عن اخلط -23

االستراتيجية، مبا يف ذلك التحول الرقمي، والصناعة الزراعية، والطاقة والصناعات الكيميائية. وشجعت على توفري 
، فضال عن تعزيز القطاع املايل من أجل وضع املنطقة دون اإلقليمية بقوة ‘‘تغيري طريقة التفكري’’اإلرشاد والتدريب و

اقترحت إىل أن القيود اليت تواجه الصناعة ذات صلة أيضا حبجم السوق، فقد إذ أشارت التصنيع الشامل. و على طريق
إيالء اهتمام خاص لتنمية السوق يف املنطقة دون اإلقليمية، دون إمهال ما قد يتصل بذلك من حتديات األمنية. وأشارت 

يف  يف جمال التنويع االقتصادي يف املنطقة دون اإلقليمية، مؤكدًةضطلع به الكامريون تإىل الدور الريادي الذي ينبغي أن 
 الوقت نفسه على ضرورة وضع استراتيجية اتصال وتسويق فعلية ملواكبة حتول املنطقة دون اإلقليمية حنو التصنيع.

 لتوليد سدودوأوضحت السيدة أوغومو أن حتسني احلصول على الطاقة يف منطقة وسط أفريقيا يتطلب بناء  -24
ما يستوجب تدخل القيادة لكي يتسىن للمنطقة دون اإلقليمية يف هناية املطاف حتقيق الطموح وهو الطاقة الكهرمائية، 

املتمثل يف بناء أكرب سد يف العامل بفضل ما يتيحه هنر الكونغو من إمكانات أثبتتها الدراسات املتعمقة يف هذا اجملال. 
بد من تنسيق جيد بني البلدان واجلهات الفاعلة، ومشاركة القطاع اخلاص  ، الومن أجل إقامة هذه املشاريع التكاملية
مشاريع قابلة للتمويل. وقالت إن تطوير هياكل أساسية من هذا القبيل  لتصميمبصورة أفضل، إضافة إىل بذل جهود 

جملتمعات احمللية يستوجب االنضباط والشفافية والتواصل، فضال عن اتباع هنج تشاركي جيد يشمل إىل حد كبري ا
. ومن الضروري تعزيز قدرة القطاع اخلاص على توفري التمويل، وذلك عن طريق وضع إطار تنظيمي يتيح اورةواجمل

التغطية القانونية للمشروع، ألن القطاع اخلاص حيتاج دائما إىل ضمانات. وينبغي جلميع البلدان األفريقية أن تكفل 
 جز التجارية ومنع الفساد. وضع أطر تنظيمية تكفل إزالة احلوا

وأكد السيد بالوكو أن أفريقيا متتلك احللول ملشاكل العامل، وشدد على أن تعبئة املوارد االستراتيجية حلوض    -25
 الكونغو هلا دور رئيسي يف التحول اجلاري يف جمال الطاقة، وبالتايل يف مكافحة آثار تغري املناخ.

ا والفرص اليت يتيحها فتح األسواق مع إنشاء منطقة ملنتجات حمليًّوشدد السيد مستاكي على أمهية جتهيز ا -26
املنتجات احمللية ذات القيمة املضافة. ويف سياق  تسويقنطقة ستمكن من املالتجارة احلرة القارية األفريقية. وقال إن 

واملؤسسية اليت ما زالت تعوق حركة ينبغي إيالء االهتمام ملسألة احلواجز املادية إنه  قالنطقة، املاملناقشة املتعلقة ب
 األشخاص والسلع بني بلدان وسط أفريقيا.
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مبا يكفي لتحقيق االستفادة من منطقة التجارة احلرة القارية  متطورة غريورأى السيد بوانغا أن الصناعة احمللية  -27
ىل أن معظم املناطق للصناعات والقطاع اخلاص بشكل عام. وأشار إ استقصائية دراسةاألفريقية، وأوصى بإجراء 

جتريبية، وشدد على احلاجة امللحة إىل حتديد منوذج اقتصادي للمنطقة دون اإلقليمية  ةتزال يف مرحل الاالقتصادية اخلاصة 
نموذج باملناطق االقتصادية اجلديدة  الرتباطمناطق االقتصادية اخلاصة. ونظرا للاليت تعكف جبدية على إنشاء أوىل 

، األفريقيةالضروري التفكري يف مسألة إزالة احلواجز التجارية يف سياق إنشاء منطقة التجارة احلرة القارية التصدير، فمن 
 ألن بعض البلدان األفريقية متيل إىل محاية أسواقها من االقتصادات األفضل تنظيما.

  :تاليةعن التوصيات الرئيسية الحلقة النقاش ومتخضت مداخالت أعضاء فريق النقاش ومناقشات  -28
صناعة جيب على احلكومات األفريقية التصدى للتحديات املتعلقة بإزالة احلواجز اليت تعترض تنمية  ‘1’

' تعزيز القدرات املؤسسية 1احمللية، وذلك عن طريق اختاذ التدابري التالية: 'املستحضرات الصيدالنية 
' تعزيز القدرات 2'ووغريها من القطاعات؛ صناعة املستحضرات الصيدالنية املتصلة بسلسلة القيمة يف 

املستحضرات الصيدالنية ' تيسري وصول 3و' اأفريقي يفصناعة املستحضرات الصيدالنية لالتشغيلية 
 األفريقية إىل األسواق الدولية؛ 

ؤسسات احلكومات األفريقية على إجياد احللول املناسبة للتحديات والعقبات اليت تعوق تنمية امل حث ‘2’
الصغرية ؤسسات تعزيز قدرات امل ‘1’الصغرية واملتوسطة. وسيشمل ذلك على وجه اخلصوص: 

إىل األسواق اإلقليمية ا تيسري وصوهل ‘3’و؛ هاوضع سياسة ضمان لتحسني دعم متويل ‘2’وواملتوسطة؛ 
نولوجيا حتسني إمكانية حصوهلا على خدمات اهلياكل األساسية )املياه والكهرباء والتك ‘4’ووالدولية؛ 

 الرقمية والطرق، وما إىل ذلك(؛
، وبدور احلكومات يف لتوسع احلضريجيب على احلكومات األفريقية التصدي للتحديات املتصلة با ‘3’

 دعم التصنيع والتحول اهليكلي لالقتصادات؛ 
ا عن طريق حتسني تطوير سالسل قيمة قادرة على ينبغي مواصلة التشجيع على جتهيز املنتجات حمليًّ ‘4’

 املنافسة، بدال من االستمرار يف تصدير املواد األولية اخلام؛ 
وفيما يتعلق بالتحفيز، مثة حاجة ملحة لتيسري احلصول على األراضي، وتشجيع احلوافز الضريبية، وتعزيز  ‘5’

 قدرة هيئات التفتيش املايل على مكافحة الفساد بفعالية؛ 
ينبغي تشجيع التدريب املهين كأساس لدعم قابلية التوظيف لدى الشباب، مع إنشاء آليات متويل تشمل  ‘6’

على سبيل املثال صناديق الضمان، من أجل دعم ريادة األعمال يف أوساط الشباب وتشجيعهم على 
 التحول حنو قطاع التصنيع؛ 

ستراتيجيات ال اعلى املستوى دون اإلقليمي دعم تصميم وتنفيذ إطار تنظيمي للتنويع االقتصادي جيب ‘7’
 التنويع االقتصادي الوطنية القائمة؛ 

أن يكون النقاش بشأن منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية شامال وأن يضع يف االعتبار  ينبغي ‘8’
وار بني التحديات اليت تواجه صغار التجار العاملني يف القطاع غري الرمسي. ومن الضروري إجراء ح

تنفيذ استراتيجيات التنويع االقتصادي. وتتطلب املناقشة الشاملة  تعزيزالقطاعني العام واخلاص بغية 
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لقطاع اخلاص وتوزيعه، من أجل الوصول إىل فهم أفضل للتحديات اليت تواجه احتسني رسم خارطة 
 خمتلف مكوناته. 

 أعمال اجملموعات املواضيعية )د(
  :دراسة معمقة ملواضيع التاليةادراسة لجمموعات  إىل مخسجرى تقسيم املشاركني  -29

: دور القيادة الوطنية واإلقليمية يف الداعمة البيئية الظروف له تتوفرالفرص املتاحة لتنويع اقتصادي  ‘1’
 وسط أفريقيا؛ 

 ؛ بدعةل واملللتحوُّ امُلحِدثةالعقبات املالية اليت تواجه التنويع االقتصادي يف وسط أفريقيا: دور القيادة  إزالة ‘2’
االرتقاء بدور القطاعني العام واخلاص يف تعزيز التنويع االقتصادي: مسؤوليات كل قطاع وضرورة  ‘3’

 التحاور؛ 
: املوازنة اجليدة بني اجلوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية واعتماد اجلذري للتحول امُلحِدثةالقيادة  ‘4’

 ممارسات أفضل يف كل جمال من هذه اجملاالت؛ 
: ما هي األفكار هاوتنفيذ لتصنيع والتنويع االقتصادي يف وسط أفريقيالوضع استراتيجيات وخطط  ‘5’

 ؟ اجلذري ثة للتحولحِدقيادة مُ  إرساءاجلديدة من أجل 
 ، مبا يف ذلك التوصيات. اجملموعاتوعقدت جلسة عامة عرضت خالهلا نتائج أعمال  -30

عرض التقرير املرحلي للمكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا منذ  (ھ)
سنتني املتبقية من فترة المدة االجتماع السادس والثالثني للجنة احلكومية الدولية، وبرنامج العمل لل

2021-2022 
عرض املكتب النتائج اليت حققها منذ االجتماع السادس والثالثني للجنة احلكومية الدولية. وسلط الضوء، يف  -31

، على طموحه املتمثل يف حتقيق نتيجتني، ومها زيادة التنويع االقتصادي عن طريق اختاذ 2021إطاره االستراتيجي لعام 
قاس رسم استراتيجيات التنويع االقتصادي إىل وضعها موضع التنفيذ. وُت سياسات وإجراء إصالحات، والتحول من

  :مؤشرات األداء األربعة التالية باستخدامهذه النتائج 
 عدد القرارات السياساتية أو اإلصالحات اليت ساهم املكتب يف اختاذها لفائدة التنويع االقتصادي: :1املؤشر 

، واعتماد ‘‘دواال -إيدا  -كرييب ’’سياساتية، وهي تعزيز مثلث النمو ساهم املكتب يف اختاذ ثالثة قرارات 
إلطار التعاون مع منظومة األمم األوىل املسائل املتعلقة بالتنويع االقتصادي والتحول اهليكلي بوصفها الركيزة 

 مية يف غابون؛ بلدان، مبا فيها الكامريون، ومسألة دمج رأس املال الطبيعي يف احلسابات القو ةاملتحدة يف عد
: ميكن اإلشارة يف هذا عدد املبادرات أو األدوات اليت أطلقتها اللجنة االقتصادية ألفريقيا أو نفذهتا :2املؤشر 

يف  عُصن’’ التجاريةعالمة ال إنشاءالسياق إىل جمموعة األدوات املتكاملة للتخطيط وإعداد التقارير، فضال عن 
 من أجل الترويج ملنتجات املنطقة دون اإلقليمية؛  ‘‘وسط أفريقيا

دعم  - أدخلت الكامريون منوذج التجارة :تزويد منطقة وسط أفريقيا بنماذج اقتصادية وجتارية :3املؤشر 
اختاذ القرارات، ونظام املعلومات اجلغرافية املتعلق بالتخطيط ودراسة الفرص على طول ممرات التنمية، وجتري 

 اجلهود لتعميمها على بلدان أخرى؛ 
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من أجل تشجيع االستثمار يف القطاع غري إعدادها مشاريع قابلة للتمويل أو املسامهة يف إعداد  :4املؤشر 
األخشاب يف الكامريون،  صناعةثالث مناطق اقتصادية خاصة، تشمل وتنفيذ إعداد  ساهم املكتب يف :النفطي

 واألمسدة والبوتاس يف الكونغو، والبطاريات الكهربائية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. 
وعرض املكتب أيضا جمموعة أدواته املتعلقة بتحليل وتعزيز قدرات الدول يف خمتلف اجملاالت، وأبرز أمهية  -32

مناطق اقتصادية خاصة. واخُتتم العرض بتناول اإلطار إنشاء الشراكة اليت أقامها مع املؤسسات املالية األفريقية من أجل 
، على اعتماد ستة تغيريات سياساتية 2021ا إىل إجنازات عام الذي سريكز، استناد 2022االستراتيجي للمكتب لعام 

 لفائدة التنويع االقتصادي والتنمية الصناعية يف منطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية.

 مسائل أخرى   -سابعًا
 مل تثر أي مسائل يف إطار هذا البند من جدول األعمال.      -33

 الدولية وتارخيه ومكان انعقاده موضوع االجتماع القادم للجنة احلكومية -ثامنًا
من اجليل اجلديد من املناطق االقتصادية اخلاصة ’’اعتمدت اللجنة باإلمجاع موضوع اجتماعها املقبل، وهو  -34

 . ‘‘التصنيع يف وسط أفريقياحنو  التحولو أجل حتقيق التنويع االقتصادي
 للجنةاجري املكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا مشاورات يف الوقت املناسب بشأن مكان انعقاد اجتماع وسُي -35

 .هوتارخي القادم

 لالجتماع وضوع األساسيامل شأنب لجنةال أعمالعن  الصادرةالرئيسية توصيات ال -تاسعًا

وإىل األفكار اليت تناوهلا الفريق الرفيع استنادا إىل املناقشات واملباحثات اليت أعقبت عرض ورقة عمل االجتماع  -36
 املواضيعية، قدمت اللجنة التوصيات الرئيسية التالية:مل العجمموعات ، فضال عن حلقة النقاشاملستوى و

 التوصيات املقدمة للجنة االقتصادية ألفريقيا والشركاء التقنيني واملاليني: )أ(
ياس مستوى القيادة واحلوار بني اجلهات الفاعلة إعداد تقارير ووضع برامج وأدوات إحصائية لق ‘1’

عملية التنويع االقتصادي  سياق يف املقارنتحليل اليف القطاعني العام واخلاص، وكذلك لتوجيه 
 يف املنطقة دون اإلقليمية؛

على دور اللجنة االقتصادية ألفريقيا وأثرها يف املنطقة دون اإلقليمية عن أكثر تسليط الضوء  ‘2’
طريق التواصل مع الدول األعضاء و/أو اطالعها على اجملاالت الرئيسية خلربة اللجنة االقتصادية 

 من أجل حث الدول على التماس املساعدة، عند االقتضاء؛ 
اللجنة  تقدمهاستشارية وخدمات التعاون التقين اليت توسيع النطاق اجلغرايف للتغطية باخلدمات اال ‘3’

 االقتصادية ألفريقيا جلميع بلدان املنطقة دون اإلقليمية؛ 
تبادل الدراسات اليت أجريت يف الكامريون مع جمموعات السكان األصليني وضمان عدم إغفال  ‘4’

 املنطقة دون اإلقليمية؛مصاحلهم عند تنفيذ استراتيجيات التصنيع والتنويع االقتصادي يف 
 تنفيذ برنامج التنويع االقتصادي؛  سياقتعبئة القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين يف  ‘5’
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تقدمي املساعدة التقنية لصياغة و/أو استكمال وثائق الرؤية االستراتيجية لبلدان املنطقة دون  ‘6’
 اإلقليمية؛

 استراتيجية تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛و/أو تفعيل وضع تقدمي املساعدة التقنية ل ‘7’
حساب رأس املال الطبيعي ومساعدة البلدان على اعتماد مناذج لالقتصاد الكلي تراعي اآلثار  ‘8’

 البيئية؛
 نشر النواتج املعرفية املتصلة بالتنويع والتصنيع يف وسط أفريقيا. ‘9’

 التوصيات املقدمة للدول: )ب(
التحول يف جمال الطاقة عن طريق تعزيز استخدام الطاقات املتجددة واحلساب الفعال لرأس دعم  ‘1’

 املال الطبيعي؛
الدعوة إىل اختاذ سياسات مالية حتفيزية ال تكون على حساب عملية حشد املوارد احمللية اليت  ‘2’

 الذاتية؛  على املوارد  قائمةالتشكل األساس للتنمية 
تنسيق السياسات  هبدفووضع ميثاق بيئي  هاو/أو حتديثإعدادها وتصميم سياسات بيئية وطنية  ‘3’

 البيئية على الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي؛
املستحضرات  ةصناعلإزالة العقبات اليت تعوق تطوير القطاع احمللي ب املتعلقةالتصدي للتحديات  ‘4’

 القيمة بأكملها؛وفق هنج متكامل لسلسلة  الصيدالنية،
اليت ال الصناعات الصغرية واملتوسطة عن طريق إزالة العقبات /ؤسساتهتيئة بيئة مواتية لتنمية امل ‘5’

 يف اقتصاد منطقة وسط أفريقيا؛ األغلبيةاليت تشكل  املؤسسات ذهه تزال تؤثر على منو
عن طريق مواءمتها مع أهداف  وسع احلضريتال تنفيذ استراتيجيات مبتكرة وطموحة يف جمال ‘6’

 التحول حنو التصنيع يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية؛ 
وضع أطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية تشجع على التنويع االقتصادي على الصعيدين دون  ‘7’

 اإلقليمي والقطري، بوصفها عناصر رئيسية لتحسني التحول اهليكلي لالقتصادات؛ 
لمشاريع الصناعية يف املنطقة دون اإلقليمية، مع التشجيع لدعم تطوير حاضنات وُمَحفِّزات  ‘8’

 اخلاص ملبادرات رواد األعمال الشباب؛
على االستفادة من التمويل املتاح على املستوي الوطين واإلقليمي  رواد األعمالتعزيز قدرات  ‘9’

 والعاملي؛
 التكامل اإلقليمي وتنفيذ الدول للتوصيات؛ وتقييمرصد لإنشاء فرقة عمل خاصة  ‘10’
، والتشجيع يف املدارس على تعلم ريادة املؤسساتحتقيق وحتسني المركزية إجراءات إنشاء  ‘11’

 األعمال التجارية؛
مواصلة اجلهود الرامية إىل إضفاء الطابع األخالقي على اإلدارة العامة ومكافحة الفساد بشكل  ‘12’

 فعال؛
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تسديد  علىتشجيع الاحمللي، والصعيد  علىريادة األعمال  تعزيزلوضع سياسات حتفيزية  ‘13’
 كوسيلة لتعزيز قدراهتم؛لمتعاملني االقتصاديني ل ةن احملليوالدي

األمثلة الناجحة يف جمايل التصنيع والتنويع االقتصادي يف املنطقة دون اإلقليمية  من االستفادة ‘14’
 يف أفريقيا والعامل.

 التوصيات املقدمة إىل القطاع اخلاص: )ج(
تعزيز املسؤولية االجتماعية للشركات والتشجيع على تبادل اخلربات من خالل منتديات  ‘1’

 األعمال على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي؛
نتاجية على املستوى اإلرأمسالية السلع الوامُلعدات تشجيع قطاع احلرف اليدوية هبدف تصنيع  ‘2’

 احمللي؛
 املسامهة يف صياغة سياسات دون إقليمية ووطنية للتنمية الصناعية والتنويع االقتصادي؛ ‘3’
 توعية القطاع اخلاص بالسياسات دون اإلقليمية والوطنية للتنمية الصناعية والتنويع االقتصادي؛ ‘4’
 .للجميع تعزيز التدريب على ريادة األعمال الشاملة ‘5’

 املقدمة إىل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية:التوصيات  )د(
 ا للتنويع والتصنيع؛ دعم وتنميته رأس املال الطبيعي  وتنميةإنشاء احتاد يضطلع بتقييم  ‘1’
لجهات الوطنية ل تشجيع الدبلوماسية االقتصادية والبيئية على املستوى دون اإلقليمي دعما ‘2’

 اليت متتلك حافظات متويل؛امُلناِصرة 
 يف وسط أفريقيا؛بيئي برامج القتصاديات خدمات النظام الوضع  ‘3’
يعكس القيادة  كتدبري فعليا تطبيقا والسلعحتديد أجل قريب لتطبيق حرية تنقل األشخاص  ‘4’

 للتحول حنو التنويع االقتصادي الفعال؛ امُلحِدثة
 قيادة إقليمية على أساس املزايا النسبية لكل بلد؛إنشاء  ‘5’
إنشاء مناطق اقتصادية إقليمية خاصة تشارك فيها مجيع اجلهات الفاعلة يف اجلماعات االقتصادية  ‘6’

 اإلقليمية، ما يعزز تنمية املهارات بصورة أفضل يف املنطقة دون اإلقليمية؛ 
حتسني جودة اهلياكل األساسية اإلقليمية يف جماالت النقل والطاقة والتكنولوجيات اجلديدة  ‘7’

 ت.لالتصاال
 التوصيات املقدمة للمجتمع املدين: (ھ)

يف شمول الالستدامة ولإظهار قدر أكرب من الروح القيادية من أجل تعزيز األبعاد األخالقية  -
 منوذج التنويع االقتصادي يف املنطقة دون اإلقليمية.

 التوصيات املقدمة للجامعات ومراكز البحوث: )و(
 الطبيعي والتصنيع يف وسط أفريقيا؛ تشجيع األعمال املتصلة برأس املال ‘1’
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 ضمان توافق مناهج مؤسسات التعليم العايل مع االحتياجات احلقيقية القتصادات وسط أفريقيا.  ‘2’
 التوصيات املقدمة جلميع أصحاب املصلحة: )ز(

تعزيز املساءلة على مجيع مستويات اجملتمع من أجل بناء حتالف حقيقي لفائدة التنويع االقتصادي  -
 يف املنطقة دون اإلقليمية.

 اعتماد بيان االستنتاجات والتوصيات -عاشرًا
عقب املناقشات، قدمت األمانة البيان املتعلق باستنتاجات اللجنة وتوصياهتا، الذي اعتمده املشاركون مع تقدمي  -37

 تعليقات وتصويبات. 

 االجتماع اختتام -عشر حادي
، وجهت اللجنة الشكر إىل فخامة رئيس مجهورية الكونغو، السيد دينيس ساسو االجتماع أعمال يف ختام -38

 على حفاوة الترحيب الذي حظي به مجيع املشاركني أثناء إقامتهم يف برازافيل. احكومة وشعب الكونغو نغيسو، وإىل 
مبورو، ألقى املدير العام وبعد مداخلة املنسق املقيم ملنظومة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو، السيد كريس  -39

للتخطيط والتنمية يف مجهورية الكونغو ورئيس االجتماع السابعة والثالثني للجنة، السيد فرانك كورنيل مامبويا مباما، 
 الكلمة اخلتامية باسم وزيرة االقتصاد والتخطيط واإلحصاء والتكامل اإلقليمي يف مجهورية الكونغو. 

 
__________ 


