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  اللجنة االقتصادية ألفريقيا

  ،اخلاصاللجنة املعنية بتنمية القطاع 

  ،واهلياكل األساسية ،والتجارة ،والتكامل اإلقليمي
 والتكنولوجيا  ،والصناعة

 الدورة الثانية

 2022آذار/مارس  9و 8 ،أديس أاباب )عرب اإلنرتنت(

 *من جدول األعمال 8البند 

 النظر يف تقرير الدورة واعتماده

 
 ،اخلاصتقرير عن الدورة الثانية للجنة املعنية بتنمية القطاع 

 ،والصناعة ،واهلياكل األساسية ،والتجارة ،والتكامل اإلقليمي
 والتكنولوجيا

 افتتاح الدورة  - أوال

 مقدمة - ألف

 ،والتكامل اإلقليمي ،الدورة الثانية للجنة املعنية بتنمية القطاع اخلاص قدتع   -1
، عرب اإلنرتنت يومي )اللجنة فيما يلي( والتكنولوجيا ،والصناعة ،واهلياكل األساسية ،والتجارة

التنمية االقتصادية األفريقية يف مرحلة ’’: هو الدورةكان موضوع و  .2022آذار/مارس  9و 8
 . ‘‘ما بعد اجلائحة: دور التكامل اإلقليمي واهلياكل األساسية والتكنولوجيا

 احلضور -  ابء

حضر الدورة ممثلو الدول األعضاء التالية: إثيوبيا، إريرتاي، إسواتيين، أنغوال، أوغندا،  -2
بنن، بوتسواان، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، مجهورية تنزانيا املتحدة، توغو، اجلزائر، جزر 
 القمر، جنوب أفريقيا، رواندا، زامبيا، زميبابوي، ساو تومي وبرينسييب، السنغال، السودان،

كابو فريدي، الكامريون، كوت ديفوار،   سرياليون، الصومال، غابون، غامبيا، غاان، غينيا،
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مجهورية الكونغو الدميقراطية، كينيا، ليسوتو، مايل، مصر، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، 
 انميبيا، نيجرياي. 

وحضر االجتماع أيضا ممثلون عن اجلماعات واملنظمات االقتصادية اإلقليمية التالية:  -3
مصرف التنمية األفريقي، ومجاعة شرق أفريقيا، ومفوضية االحتاد األفريقي، واحتاد املغرب 
العريب، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، ومؤمتر 

 املتحدة للتجارة والتنمية. األمم 

 م القائمة الكاملة للمشاركني بوصفها وثيقة معلومات.عم  وست   -4

 كلمة االفتتاح  - جيم

أدىل رئيس مكتب اللجنة املنتهية واليته مبالحظاته ابسم اللجنة. وأثىن على مكتب  -5
. 19-يدجائحة كوفاللجنة للعمل الشاق الذي قام به، رغم الظرف الذي اتسم ابنتشار 

وشكر إثيوبيا على موافقتها على استضافة الدورة الثانية للجنة. وأعرب عن تقديره ملا حتلى 
م التوجيه تقد   به املكتب املنتهية واليته من قيادة والتزام. وذك ر الرئيس أبن اللجنة هيئة  

يضا أن . وذَكر أ)اللجنة االقتصادية فيما يلي( أنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقياخبصوص 
قد أاتحت العديد من الفرص، ال سيما على صعيد  ،تشكلها، رغم التحدايت اليت ائحةاجل

 تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

األمني العام لألمم املتحدة،  ةوكيل، للجنة االقتصادية ةالتنفيذي ةوابلنيابة عن األمين  -6
رحب مدير شعبة التكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة املوارد الطبيعية التابعة للجنة االقتصادية 

منرب للحوار  ابملشاركني. وذكَّر أبن اللجنة ك ل ِّفت مبراجعة عمل اللجنة االقتصادية والقيام بدور
تنمية القطاع اخلاص، والتكامل  يف جماالت اإلمنائيةحفز اجلهود  لمن أجوبناء توافق اآلراء 

اإلقليمي، والتجارة، واهلياكل األساسية، والصناعة، والتكنولوجيا. وذَكر أن اللجنة االقتصادية 
الدعم للشركاء )مبا يف ذلك الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ومفوضية  مقد  ت

ة، متاشيا مع رئيسيوشرعت يف إجراء دراسات  ،عدة مشاريعفيما يتعلق باالحتاد األفريقي( 
 طلبات اللجنة.

وأدىل ابلبيان االفتتاحي السيد فيتسومربهان تسيغاي، نيابة عن وزير النقل يف إثيوبيا.  -7
لتحديد اإلجراءات ذات األولوية  2019وأشار إىل الدورة األوىل للجنة اليت ع قدت يف عام 

ال تزال  لسيد فيتسومربهان أن آفاق التنمية يف أفريقياوذَكر ا .19-للجنة قبل جائحة كوفيد
واجهها القارة، ال سيما يف العامني املاضيني. وذَكر أن هناك ت، رغم التحدايت اليت واعدة

، مبا يف ذلك منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية وغريها من أطر باديةالالعديد من الفرص 
 الصعيدين القاري واإلقليمي.التكامل اإلقليمي القائمة على 
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 انتخاب أعضاء املكتب -اثنيا 

انتخب املشاركون البلدان التالية لتشكيل مكتب اللجنة، على أساس التمثيل اإلقليمي  -8
 ابلتناوب:

 مجهورية الكونغو الدميقراطية )وسط أفريقيا( الرئيس:

 مايل )غرب أفريقيا( النائب األول للرئيس:

 املغرب )مشال أفريقيا(  للرئيس:النائب الثاين 

(1)بيا )اجلنوب األفريقي(يمان   :النائب الثالث للرئيس
 

 أوغندا )شرق أفريقيا( قرر:امل

مجهورية الكونغو  املكتب اجلديد، ممثل   وعقب انتخاب املكتب، شكر رئيس   -9
الدميقراطية، منطقة وسط أفريقيا على ترشيح بلده لرائسة املكتب للسنتني القادمتني. مث نو ه 
مبا قام به رئيس املكتب املنتهية واليته من عمل ودور قيادي رائعني. وفضال عن ذلك، شكر 

املتعلقة ت اتوقعلاب اللجنة االقتصادية على عملها املتمي ز، وأثىن على خربهتا وجتربتها، ورحب
تقدم على صعيد التنمية االقتصادية يف أفريقيا، ال سيما يف جماالت الاملزيد من إحراز ستمرار اب

م والتكنولوجيا و متويل اهلياكل األساسية، والتكامل اإلقليمي والتجارة، والنهوض ابلعل
للمكتب، بكامل الدعم يف  تهسفرتة رائ طوال االقتصادية، م بتزويد اللجنةزَ واالبتكار. والت َ 
     تنفيذ براجمها. 

 مهااعتمادالنظر يف جدول األعمال وبرانمج العمل و  - اثلثا

جدول األعمال املؤقت للدورة. واعت مد جدول األعمال بصيغته اجلديد عرض الرئيس  -10
 التالية:

 افتتاح الدورة.  -1 

 .انتخاب أعضاء املكتب -2 

 .األعمال وبرانمج العمل وإقرارمهاالنظر يف جدول  -3 

 عرض األمانة للتقارير التالية: -4 

                                              
 البلد.وافقة رهنا مب (1)
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مرحلة اهلياكل األساسية يف أفريقيا يف و الطاقة املستدامة تطوير  )أ(
 ؛اجلائحة

 مرحلةتسريع عملية إحداث التحو ل االقتصادي يف أفريقيا يف  )ب(
وحترير نتاجية اإلستثمارات اال عن طريقما بعد اجلائحة 

 إطار منطقة التجارة احلرة األفريقية؛يف تجارة يف اخلدمات ال

من النهوض ابلسياسات املتعلقة ابلعلم والتكنولوجيا واالبتكار  )ج(
النمو االقتصادي  لتحقيقتسخري التكنولوجيات الناشئة  لأج

 يف مرحلة ما بعد اجلائحة.

يف  األفريقيةالتنمية االقتصادية ’’موضوع الدورة: بشأن مناقشة عامة  -5
مرحلة ما بعد اجلائحة: دور التكامل اإلقليمي واهلياكل األساسية 

 .‘‘والتكنولوجيا

املتعلقتني  2021و 2020استعراض اخلطتني الربانجميتني لعامي  -6
بتنمية القطاع اخلاص، والتكامل اإلقليمي، والتجارة، واهلياكل األساسية، 

 .2022ت اخلطة الربانجمية لعام والصناعة، والتكنولوجيا، فضال عن أولواي

 النظر يف تقرير الدورة واعتماده. -7 

 اختتام الدورة. -8 

 تعديالت. العمل دونبرانمج  اعت مِّد -11
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 عرض التقارير من قبل األمانة  - رابعا

 اجلائحة مرحلة تطوير الطاقة املستدامة واهلياكل األساسية يف أفريقيا يف   - ألف

 العرض -1

ممثل األمانة الضوء على بعض اإلجنازات احلامسة واجلهود واملبادرات االبتكارية سلط  -12
اليت حتققت يف القارة لدعم التكامل اإلقليمي يف جمايل اهلياكل األساسية والطاقة، مشددا 
على مسأليت متويل القطاع اخلاص للهياكل األساسية والشراكات بني القطاعني العام واخلاص. 

واصلت اللجنة فقد ، 19-واالختالالت النامجة عن جائحة كوفيد ورغم التحدايت
من املشاركة متكني القطاع اخلاص بغية  االقتصادية تنفيذ برامج ترمي لتعزيز بيئة األعمال

اجلائحة أظهرت واالستثمار يف اهلياكل األساسية )يف قطاعي النقل والطاقة ابألساس(. وقد 
يف أفريقيا يف  الرامية إىل حتقيق التعايفطط اخلية مركزية يف ما لتطوير اهلياكل األساسية من أمه

 .19-مرحلة ما بعد كوفيد

 املناقشة -2

سلطت اللجنة الضوء على مسائل شىت متصلة أساسا بقطاعي النقل والطاقة. ومن  -13
بروتوكول املسائل  شأنحتقيق تقدم بول دون مجلة تلك املسائل التحدايت والعقبات اليت حت

اخلاصة ابملعدات الدارجة على السكك احلديدية امللحق ابتفاقية الضماانت الدولية على 
املعدات املنقولة )بروتوكول لكسمربغ(، والتفاواتت واالختالفات يف املعايري التقنية املنطبقة 
على بناء السكك احلديدية يف أفريقيا، ومتويل مشاريع تطوير الطاقة املستدامة والكهرابء. 

إلضافة إىل ذلك، انقشت اللجنة أيضا مسائل الرقمنة، وزايدة إدماج التكنولوجيا يف سوق واب
العمل، وارتفاع أسعار إنتاج الغاز والطاقة يف أفريقيا. وأثنت اللجنة على األمانة العامة للعمل 
الذي قامت به فيما يتصل بربانمج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا وطلبت إليها مواصلة 

 دعم تنفيذ الربانمج.

 التوصيات -3

 الدول األعضاء القيام مبا يلي:إىل ط لب  -14

تيسري االستثمارات يف النقل ابلسكك احلديدية والنقل البحري، وضمان ربط  )أ(
 البلدان غري الساحلية ابلساحل، وتعزيز جتارهتا الدولية؛

متكاملة على الصعيدين اإلقليمي  وجعلهااألطر التنظيمية واملؤسسية  تنسيق )ب(
 والقاري، وضرورة إدماجها يف النظم الوطنية؛

وضع اسرتاتيجيات للتكامل اإلقليمي، مع إيالء االعتبار الواجب  )ج(
 ؛19-لالختالالت اليت حلقت بسلسلة العرض والطلب بسبب جائحة كوفيد
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اهلياكل وير تطلطاقة و اوضع سياسات لتحسني اإلنتاج احمللي وخفض تكلفة  )د(
 األساسية؛

تشجيع استخدام التكنولوجيا املبتكرة لتحسني النقل والرتابط التجاري عرب  )ه (
 احلدود؛

تصميم أطر تنظيمية حلماية القطاع اخلاص وحتم ل القطاعني العام واخلاص  )و(
 معا خماطر استثمارات الشراكات اليت تقام بينهما.

 قيام مبا يلي:اللجنة االقتصادية الإىل وط لب  -15

مواصلة حتديد األولوايت وهتيئة الفرص االستثمارية للمشاريع يف إطار برانمج  )أ(
 تعبئة املوارد احمللية وآليات التمويل املبتكرة؛ عن طريقتطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا 

إجراء دراسات لتحديد احللول التمويلية العملية فضال عن الشراكات بني  )ب(
 القطاعني العام واخلاص لسد الفجوة بني االحتياجات اإلمنائية واملوارد املتاحة؛

 دعم تعبئة املوارد لتنفيذ برانمج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا؛ )ج(

مساعدة الدول اجلزرية على حتسني خدمات النقل البحري اليت تربطها  )د(
 ابلقارة؛

 نقل التكنولوجيا يف أفريقيا؛حتديد اآلليات الكفيلة بتعزيز  )ه (

تنفيذ املشاريع يف إطار برانمج تطوير  لمن أجمواصلة دعم تعبئة املوارد  )و(
 اهلياكل األساسية يف أفريقيا؛

دعم الدول األعضاء يف تنفيذ قواعد ومعايري منسقة للسكك احلديدية يف  )ز(
قة للنقل بوجه عام.  أفريقيا، وقوانني وإجراءات منس 

ما بعد  مرحلة تسريع عملية إحداث التحّول االقتصادي يف أفريقيا يف - ابء
وحترير التجارة يف اخلدمات نتاجية اإلستثمارات عن طريق االاجلائحة 

 ضمن إطار منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية

 العرض -1

د فيه على  -16 الستثمارات اإلنتاجية وحترير لكبري الالدور قدم ممثل األمانة عرضا شد 
من يه نطوي عليما و  ،19-جائحة كوفيدمن لتعايف االقتصادي يف أفريقيا حتقيق ايف التجارة 

 اتاخنفاض حاد يف االستثمار حبوث اجلائحة عجلت قد فآفاق إمنائية على املدى الطويل. 
ربوتوكول االستثمار امللحق ل ميكنو يف تقويض ثقة املستثمرين.  توتسبب ،أفريقياتدفقة إىل امل
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، الذي )اتفاق املنطقة احلرة فيما يلي( ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقيةؤسس ابالتفاق امل
جيري التفاوض بشأنه حاليا، أن يزيد إىل حد كبري من مستوى تدفقات االستثمار إىل القارة 

. نسيق قواعد االستثمار يف القارةت، وذلك عن طريق واالستثمارات فيما بني البلدان األفريقية
مفوضية االحتاد األفريقي، دعمت اللجنة االقتصادية  ن قبيلم ،شركاءالومن خالل العمل مع 

إلذكاء الوعي لدى أصحاب املصلحة املعنيني بغية تيسري التكامل وة خمتلف أنشطة الدع
 . املنطقة احلرة اإلقليمي والتصديق على اتفاق

 املناقشة -2

أعدهتا قد هذه التقارير كانت طت اللجنة علما ابلتقارير الثالثة املقدمة وأقر هتا. و أحا -17
شعبة التكامل اإلقليمي والتجارة التابعة للجنة االقتصادية بناء على طلب اللجنة يف دورهتا 

 القْبلية والبعْدِّية مشلت القضااي اليت نوقشت الروابطو  .2019األوىل املعقودة يف عام 
ارات املستدامة بني الصناعات املضيفة وبقية اقتصادات البلدان املضيفة؛ وبطء وترية لالستثم

؛ وأمهية املنطقة احلرة املفاوضات بشأن الربوتوكول املتعلق ابلتجارة يف اخلدمات امللحق ابتفاق
 .الروابط بني املفاوضات بشأن الربوتوكولني املتعلقني ابلتجارة يف السلع والتجارة يف اخلدمات

 التوصيات -3

 الدول األعضاء القيام مبا يلي:إىل ط لب  -18

دعم اجلهود اليت تبذهلا األمانة لنشر التوصيات الواردة يف التقارير الثالثة،  )أ(
وتشجيع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني على األخذ هبا الحقا، والتأك د من جعل تلك 

 منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛التوصيات جزءا من املفاوضات اجلارية يف إطار 

سياساهتا االستثمارية بني محاية املستثمر من  وضعإقامة توازن دقيق أثناء  )ب(
 جهة والتزامات املستثمرين واحلق يف التنظيم من جهة أخرى؛

األولوية للفرص االستثمارية حتقيقا للقيمة املضافة وترابط سلسلة القيمة،  منح )ج(
من االستثمارات عالية االنبعااثت إىل للتحول مسار  رسم، على أمكنوالعمل، حيثما 

 االستثمارات منخفضة االنبعااثت.

 اللجنة االقتصادية القيام مبا يلي:إىل وط لب  -19

قضااي االستثمار ب ةتعلقامل بناء وتعزيز القدرات مواصلة دعم الدول األعضاء يف )أ(
املستدام والتجارة يف اخلدمات، ال سيما أثناء املفاوضات بشأن الربوتوكوالت ذات الصلة 

 نطقة احلرة؛املامللحقة ابتفاق 
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التقارير ددة يف واالحتياجات احمل بعينهاقطاعات ب املتصلةحتليل املسائل  )ب(
املتصلة واستخدام النتائج لالسرتشاد هبا يف وضع األطر القانونية والتنظيمية  ،الثالثة املقدمة

 على الصعد الوطنية واإلقليمية والقارية؛ هبا

زايدة الدعم الفين إلجراء حتليالت تتناول سلسلة قيمة اخلدمات للدول  )ج(
 .حمددةومواصلة دراسة سالسل قيمة إقليمية واعدة  ،األعضاءاألفريقية 

املنطقة  اتفاقاليت ترتكز على واصلة تنفيذ األبعاد الثالثة للمبادرة الصيدالنية م )د(
)عمليات الشراء املشرتكة، والصناعة التحويلية احمللية، واملعايري وضمان اجلودة( وتوسيع احلرة 

نطاق هذا التنفيذ، مبا يف ذلك عن طريق إقامة شراكات مع أصحاب املصلحة املعنيني 
 وتعزيزها.

 لمن أجالنهوض ابلسياسات املتعلقة ابلعلم والتكنولوجيا واالبتكار  - جيم
النمو االقتصادي يف مرحلة ما  لتحقيقتسخري التكنولوجيات الناشئة 

 بعد اجلائحة

 العرض -1

ا عن تصميم السياسات املتعلقة ابلعلم والتكنولوجيا واالبتكار م ممثل األمانة عرض  قد   -20
عجلة االبتكار وتعزيز بلدفع لاليت مكنت البلدان األفريقية من تسخري التكنولوجيات الناشئة 

الدول األعضاء على اجلهود الكفيلة ابلنهوض بعملية وضع العرض القدرة التنافسية. وأطلع 
ما تنطوي عليه التكنولوجيات الناشئة من إمكاانت لتوجيه  السياسات يف هذا اجملال وتسخري

 التنمية يف بلداهنا على مسار مستدام. 

 املناقشة -2

تركزت املناقشة على مبادرات اللجنة االقتصادية الرامية إىل املضي يف حتقيق التحو ل  -21
األفريقيات، وإطالق للفتيات يف جمال الربجمة يف الفضاء الرقمي، مبا يف ذلك إقامة معسكرات 

مركز للذكاء االصطناعي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ووضع منهج دراسي عام يف جمال 
الذكاء االصطناعي، وإطالق حتالف اجلامعات الرايدية يف أفريقيا، وإطالق الشبكة األفريقية 

لعلم والتكنولوجيا أن السياسات املتعلقة ابإىل املشاركون أشار لتطوير التكنولوجيا ونقلها. و 
واالبتكار كثريا ما تفتقر إىل التخطيط لالستثمارات وأن وثيقة اسرتاتيجية العلوم والتكنولوجيا 

 واالبتكار األفريقية ال تتضمن تقييما شامال للمصادر املالية ومدى توافرها. 

 التوصيات -3

 الدول األعضاء القيام مبا يلي:إىل ط لب  -22
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تعزيز أو إنشاء مؤسسات من قبيل اجملالس الوطنية أو مؤسسات مماثلة تكون  )أ(
ة لتقدمي يستوايت احلكوماملمعنية ابلعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ويرأسها مسؤولون على أعلى 

خدمات متواصلة ومناسبة من حيث التوقيت وواقعية على صعيد الرايدة والدعم والرصد 
 والتقييم؛ 

 والتكنولوجيا ابلعلم املتعلقة السياسات لتنفيذ اسرتاتيجياتو  خطط وضع )ب(
من التكنولوجيات الناشئة ابالستناد إىل أولوايت وآليات متويلية واضحة  الستفادةل واالبتكار

 وكفاءة؛ بفعالية اإلمنائية تطلعاهتاحتقيق و  سياساهتا إعمالن من متك  

 وتنفيذ صياغة بشأن ةاالقتصادي اللجنة دليل من الكاملة االستفادة )ج(
ابلعلم  ةوخرائط طريق األمم املتحدة املتعلق ،واالبتكار والتكنولوجيا ابلعلم املتعلقة السياسات

بوصفهما أداتني لالسرتشاد هبما يف  ،والتكنولوجيا واالبتكار لبلوغ أهداف التنمية املستدامة
 وضع السياسات وتنفيذها؛

يف حتالف اجلامعات الرايدية الكاملة دعم مؤسساهتا وتشجيعها على املشاركة  )د(
بوصفهما  ،يف أفريقيا الذي أطلق مؤخرا ويف الشبكة األفريقية لتطوير التكنولوجيا ونقلها

 إلحداث التحول االقتصادي.ني كحمر  ني لَ عامِّ و أداتني لتبادل املعارف 

 مبا يلي: اللجنة االقتصادية القيامإىل وط لب  -23

إطالق الشبكة األفريقية لتطوير التكنولوجيا عن طريق مساعدة البلدان،  )أ(
التكنولوجيا الالزمة استحداث ونقلها، على تعزيز الرتتيبات املؤسسية املطلوبة لتسريع عملية 

 إلنشاء معارف علمية وتكنولوجية وطنية وإقليمية سليمة وتسويقها ونشرها؛ 

اليت تبذهلا الدول األعضاء لتوفري خطة مالية أو  ياملساعاملساعدة يف  )ب(
 استثمارية واضحة وآلية تنفيذية يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار؛

 السياسات وضع جمال يف القدرات وتعزيز بناء يف األعضاء الدول دعم مواصلة )ج(
 خرائط وضع ذلك يف مبا سات،السيا تلك ورصد وتنفيذ واالبتكار والتكنولوجيا ابلعلم املتعلقة

 املستدامة؛ التنمية أهداف حتقيق إىل ترمي واالبتكار والتكنولوجيا ابلعلم متعلقة طريق

إجراء حبوث دقيقة عن اجتاهات وممارسات تطوير التكنولوجيا ونقلها على  )د(
الناشئة الصعيدين احمللي والدويل، وعن النظم القانونية والتنظيمية يف جمال التكنولوجيات 

 لالسرتشاد هبا يف وضع السياسات واالسرتاتيجيات؛

دعم الدول األعضاء يف تصميم وتنفيذ اسرتاتيجياهتا الرقمية وأنظمتها القانونية  )ه (
 ؛(2030-2020)والتنظيمية وأدواهتا وتطبيقاهتا وفقا السرتاتيجية التحول الرقمي ألفريقيا 
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دول األعضاء يف جمال تكنولوجيات إجراء البحوث وتقدمي الدعم الفين لل )و(
إجياد الناشئة، نظرا ألمهيتها من حيث الوفاء اباللتزامات على صعيد تغري املناخ، و ة الطاق

لطاقة، وتوفري الطاقة النظيفة ل  ا مصادرجمموعة  فرص عمل مراعية للبيئة، وتوسيع نطاق
 ا احملرومني من الكهرابء.ريقيأف مليون نسمة من سكان 600

التنمية االقتصادية ’’موضوع الدورة: بشأن مناقشة عامة  -خامسا
األفريقية يف مرحلة ما بعد اجلائحة: دور التكامل اإلقليمي 

 ‘‘واهلياكل األساسية والتكنولوجيا

 املناقشة -1

سعيها إىل التعايف من اآلاثر االقتصادية السلبية يف أن أفريقيا، إىل االجتماع أشار  -24
، قد استجابت اسرتاتيجيا من خالل جهودها للتكامل اإلقليمي، ممثلة 19-جلائحة كوفيد

يف إطالق منصة اإلمدادات الطبية األفريقية، وفرقة العمل األفريقية املعنية ابقتناء اللقاحات، 
االنتباه إىل ارتفاع مستوى االجتماع والشراكة من أجل تصنيع اللقاحات يف أفريقيا. واسرتعى 

يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، وإىل  5كافحة تغري املناخ، اليت انهزت النفقات املتصلة مب
، وإىل تفعيل اتفاق األجنيب ضرورة معاجلة النقائص على صعيد تدفقات االستثمار املباشر

أيضا لتعزيز مساعي تطوير اهلياكل األساسية اإلقليمية  لت جهود  ذِّ ب  قد . و املنطقة احلرة
حدي الكبري القائم من حيث التمويل وهو ما يتطلب اللجوء إىل طائفة والوطنية، رغم الت

 من برامج الشراكة.

 التوصيات -2

 اللجنة االقتصادية القيام مبا يلي:إىل ط لب  -25

دعم تنمية القدرات الوطنية يف جمال هيكلة عقود مشاريع الطاقة املتجددة  )أ(
اليت تواجهها الدول األعضاء فيما يتعلق وصياغتها والتفاوض بشأهنا، مع أخذ التحدايت 

 ابلقدرات املؤسسية بعني االعتبار؛

 املساعدة يف وضع اسرتاتيجيات لتعبئة املوارد من أجل استحداث قدرات )ب(
 يف جمال الطاقة املتجددة يف الدول األعضاء. وافية على نطاق واسع

تعلقتني امل 2021و 2020استعراض اخلطتني الربانجميتني لعامي  -سادسا
بتطوير القطاع اخلاص، والتكامل اإلقليمي، والتجارة، واهلياكل 
األساسية، والصناعة، والتكنولوجيا، فضال عن أولوايت اخلطة 

 2022الربانجمية لعام 

 2022خلطة الربانجمية املقرتحة لعام عرضا عن ام ممثل اللجنة االقتصادية قد   -26
الثة اليت  يف جماالت الربامج الفرعية الث 2021و 2020تعرض أداء الربامج يف عامي  واس



E/ECA/CPRTIIT/2/9 

 

22-00314  11/11 

 

 تقع ضمن اختصاص اللجنة، وهي: تطوير القطاع اخلاص ومتويله؛ والتكامل اإلقليمي
وأثىن املشاركون على األداء املمتاز  .؛ والتكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة املوارد الطبيعيةوالتجارة

جماالت الربامج الفرعية هذه، مثلما يتبني  من الذي حققته اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف 
منتجاهتا البحثية املتمي زة بشأن املواضيع ذات الصلة. وشددوا على أمهية العمل الذي تقوم 
به اللجنة االقتصادية ألفريقيا فيما خيص تغري  املناخ، ال سيما عملها املندرج يف سياق الدورة 

فاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، املزمع السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف يف ات
 .2022عقدها يف شرم الشيخ، مبصر، يف تشرين الثاين/نوفمرب 

 النظر يف تقرير الدورة واعتماده   - سابعا

اعتمدت اللجنة التقرير مع إدخال بعض التعديالت وطلبت إىل األمانة إدراج تلك  -27
 وإحالته إىل املشاركني.التعديالت يف التقرير النهائي 

 اختتام الدورة - اثمنا

م املوظف املسؤول عن شعبة تنمية القطاع اخلاص ومتويله مالحظات ختامية،  -28 قد 
وفريق  ،املكتبإىل شكر أيضا توجه ابلوشكر مجيع املشاركني على ما أنفقوه من وقت. و 

ي اللجنة االقتصادية من  املؤمترات، في خدمات وموظفي اللغات وموظ ،االتصاالتخمتص ِّ
 تنظيم الدورة.سياق على ما قدموه من دعم يف  إثيوبيا وحكومة

وبعد ذلك، شكر رئيس املكتب مجيع املشاركني على مسامهاهتم يف املداوالت املثمرة  -29
عمل شاق يف بذلوه من اليت جرت أثناء الدورة. وأثىن على موظفي اللجنة االقتصادية ملا 

من مساء السادسة والربع يف الساعة الدورة الدورة الثانية للجنة. مث أعلن اختتام  سياق تنظيم
 .2022آذار/مارس  9يوم األربعاء املوافق 

_________ 

 
 
 


