بيان صحفي
في نواكشوط ،فيرا سونغوي تهنئ موريتانيا على التصديق على
اتفاق منطقة التبادل الحر القارية األفريقية )(ZLECA
نواكشوط ،في  29كانون األول /يناير (اللجنة االقتصادية ألفريقيا) – بمناسبة استقبالها من قبَل فخامة رئيس
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية م حمد ولد عبد العزيز بنواكشوط ،هنأت األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا
السيدة فيرا سونغوي موريتانيا على قيامها بالتصديق على اتفاق منطقة التبادل الحر القارية األفريقية ) ،(ZLECAالذي
يعتبر مشروعا ً رائدا ً من أجل التنمية االقتصادية للقارة.
وصرحت السيدة سانغوي قائلةً " :الرئيس والحكومة في موريتانيا ،مقتنعون بأهمية التكامل اإلقليمي ،كما يشهد على
ذلك حقيقة أن موريتانيا هي أحد أوائل البلدان التي وقعت على وثائق اتفاق ." ZLECA
كما ركز لقاء األمينة التنفيذية والرئيس الموريتاني على التوجهات اإلستراتيجية لعمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا في
موريتانيا وتعاونها مع البلد في إطار دورها في دعم تنمية القارة.
وخالل زيارة العمل هذه ،أجرت األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا محادثات مع العديد من أعضاء الحكومة،
من بينهم محمد سالم ولد البشير ،الوزير األول ،وإسماعيل ولد الشيخ أحمد ،وزير الشؤون الخارجية ،ومختار ولد
دياي ،وزير االقتصاد والمالية وخديجة أمبارك فال ،وزيرة التجارة والصناعة والسياحة.
وركزت مناقشاتهم على آليات التمويل المبتكرة لتعزيز القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والمعادن؛ واستخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت لتخفيف اإلجراءات اإلدارية وتحسين تصنيف "القيام بأنشطة األعمال" في موريتانيا ،وكذلك
تعزيز تحليل المالية العامة والديون بهدف تقوية سياسات االقتصاد الكلي والسياسات الجبائية في البلد.
هذا ،وقد جرى الحديث كذلك عن التشغيل ،وتنويع االقتصاد ،وتطوير نظام الهوية الرقمي من أجل اإلدماج
االجتماعي ،وتوزيع أفضل لفوائد النمو تماشيا ً مع أهداف التنمية المستدامة ،وكذلك تنفيذ صندوق التميز للمرأة
األفريقية ،الذي بدأته اللجنة االقتصادية ألفريقيا في  ،2018لصالح النساء الموريتانيات.
تنضاف هذه الفرص التعاونية المختلفة إلى مشاريع اللجنة االقتصادية ألفريقيا الجارية في موريتانيا .وتشمل هذه
المشاريع إعادة تقييم الناتج المحلي اإلجمالي استنادا ً إلى نظام الحسابات الوطنية لعام  ،2008ودعم إعداد التقرير
الوطني الطوعي األول لموريتانيا ،وع ّما قريب إطالق دراسة حول التنافسية في إطار الدعم لتنفيذ اتفاق منطقة التبادل
الحر القارية األفريقية.
كما اغتنمت السيدة سونغوي هذه الزيارة لاللتقاء بفريق األمم المتحدة في موريتانيا لتعزيز التنسيق بين مختلف
مبادرات األمم المتحدة في البلد.

ملحوظة للمحررين
اللجنة االقتصادية ألفريقيا هي إحدى اللجان اإلقليمية الخمسة التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لمنظمة
األمم المتحدة .ومهمة مكتبها بشمال أفريقيا دعم التنمية في بلدان دون-اإلقليم السبعة (تونس ،الجزائر،
السودان ،ليبيا مصر ،المغرب وموريتانيا) ومساعدتها في بلورة وتنفيذ سياسات وبرامج كفيلة باإلسهام في
تحولها االقتصادي واالجتماعي ،باالهتمام على وجه الخصوص بموضوعين أساسيين هما :االندماج اإلقليمي
في شمال أفريقيا ،واإلشكاليات المتصلة بالقدرات ،والتشغيل ،والتنمية العادلة في المنطقة.

