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 مقدمة -أوال
االجتماع السادس  )املكتب دون اإلقليمي( أفريقيا وسط يف ألفريقيا االقتصادية للجنة اإلقليمي دون املكتبعقد  -1

رب ع 2020تشرين الثاين/نوفمرب  12و 11والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء يف وسط أفريقيا يومي 
 ‘‘.االالزمة لتنويع االقتصاد يف وسط أفريقي بناء القدرات’’. وتناول االجتماع موضوع االنترنت

واملعارف األخرى الالزمة لدعم التنوع االقتصادي يف  القدرات راضاستعاهلدف الرئيسي لالجتماع يف  ومتثل -2
الالزمة القدرات وسط أفريقيا، وحتديد التحديات والقيود والفرص، واقتراح توصيات بشأن استراتيجية التدريب وتعبئة 

 .اإلقليمية دونقتصادات املنطقة ال ييكلاهل ليلتحول

 تقريرال ‘1’وهي:  اإلقليمي،املتعلقة بأداء املكتب دون  تنظيميةال املسائل حبث أيضا االجتماع كان اهلدف منو -3
 والدولية اإلقليمية الربامجاحملرز يف  متقّدالالتقرير املتعلق بو ‘2’ ؛2020و 2019 لعامياإلقليمي  دوناملكتب  أنشطةب املتعلق
 .أفريقيا وسط يف اإلقليمية دون املبادرات بتنفيذ املتعلق التقريرو ‘3’ اإلقليمية؛ دون املنطقة يف اخلاصة املبادرات من وغريها

 احلضور -ثانيا
: أنغوال، وبوروندي، تية ممثلة فيهالبلدان اآلكانت شخص. و 100االفتراضي زهاء يف هذا االجتماع  شارك -4

ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ورواندا، وسان تومي  الكونغو،مجهورية وتشاد،  ومجهوريةومجهورية أفريقيا الوسطى، 
 وبرينسييب، وغابون، والكامريون. 

املؤسسات التالية: مصرف التنمية لدول وسط أفريقيا، واجلماعة االقتصادية عن يف املؤمتر أيضا مندوبون  وشارك -5
 ية األفريقي، واالحتاد األورويب. التنممصرف لدول وسط أفريقيا، واجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، و

 حفل االفتتاح  -ثالثا
 والتكامل واإلحصاء التخطيط وزيرة باباكاس، - إيبوكا غيسلينيأولغا  إنغريداالفتتاح معايل السيدة  حفَل تسترّأ -6

األمني العام املساعد لألمم  سونغوي،فريا  السيدة قبل من التوايل على كلمات ثالث وألقيت. الكونغو مجهورية يف اإلقليمي
اخلرباء احلكومية  جلنةرئيسة  تاباريس، بونكانكاللجنة االقتصادية ألفريقيا، والسيدة ماريا ديل مار  ةالتنفيذي ةاملتحدة واألمين

اليت  بابكاس - إيبوكا غيسلنيأولغا  إنغريدواليتها، رئيسة وفد مجهورية غينيا االستوائية، ومعايل الوزيرة  املنتهية الدولية
 واخلرباء.  ملسؤولنيا كباراالجتماع السادس والثالثني للجنة احلكومية الدولية ل الافتتحت أشغ

 انتخاب أعضاء املكتب -رابعا
 :التالني األعضاء من املؤلف اجمللس باإلمجاع االجتماع انتخب -7

 الكونغو مجهورية  : الرئيس •

 تشاد  الرئيس:  نائب •
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 الكامريون  : املقرر •

 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل -خامسا
 .العمل وبرنامج األعمال جدول االجتماع اعتمد -8

 االجتماع وقائع -سادسا
 الالزمة بناء القدرات’’اليت حتمل عنوان:  للوثيقة الرئيسية العناصر وُعرضت. عرب االنترنت االجتماعأعمال جرت  -9
خرباء من املكتب  ضّم املستوى رفيع حوار إطار يفوهي التقرير األساسي لالجتماع،  ،‘‘أفريقيا وسط يف االقتصاد تنويعل

 اخلارجيني. رباءدون اإلقليمي لوسط أفريقيا وغريهم من اخل

االقتصاد يف وسط  تنويعل الالزمة هاراتاملوالقدرات  ثورة يف إحداث’’رفيع املستوى حول  حوار (أ)
 ‘‘إلعادة البناء بشكل أفضلدعوة  - 19 كوفيد جائحةظل  يفأفريقيا 

 تقرير أبرزه الذي النحو علىيف وسط أفريقيا،  بناء القدراتب تتعلقاحلوار الرفيع املستوى على قضايا رئيسية  ركز -10
 .‘‘لتنويع االقتصاد يف وسط أفريقيا الالزمة بناء القدرات’’

التكنولوجي يف  طويروالت والصناعة املناجم وزير ندوكي، دودومن معايل السيد غابرييل  النقاش حلقة توتشكل  -11
 الكهربائية اهلندسة أستاذ مونغاش،خبرية اقتصادية مبنظمة العمل الدولية؛ والسيد أمري  نوبيلر، ايرمغاردالكامريون؛ والسيدة 

صادية يف املكتب دون اإلقليمي للجنة االقتموظف الشؤون االقتصادية  ماساكي،لوك  جان السيدو تشاد؛ يف جناميناا جبامعة
إطار  يفدردشة ’’نافذة املشاركون من خالل  ثوحتّد. املكتب مدير بيدرو،ألفريقيا يف وسط أفريقيا، والسيد أنطونيو 

تصاالت االالسيد آبيل أكارا، خبري توىل املستخدمة يف هذا الصدد. و (Interprefy) ‘‘أنتربريفاي’’ منصةعلى  ‘‘احلدث
 .الرفيع املستوىاحلوار إدارة  اإلقليمي دون املكتبب

 اخليارات أمام اعائقبوصفه يف سوق العمل  االختاللإىل  ،املناقشاتاملشاركون، أثناء أشار ، الوهلة األوىل ومن -12
ألهنا تسمح هلم باحلصول على عمل إداري يف القطاع العام. ومن  كادمييةاأل املهن إىليتجهون  الشبابفبالفعل، و. املهنية

 للشباباجملتمع  اهب يبعث اليت اإلشارات تلكمث، ال يعريون اهتماما للمهن التقنية والعلمية واهلندسية. ويثري هذا االختالل 
يف خياراهتم الوظيفية مع تسليط الضوء على الصلة الضعيفة بني احتياجات القطاعات من املوارد البشرية وخيارات  ههموتوّج

 . الوظيفية الشباب

أحد التحديات الرئيسية اليت تواجه اقتصادات  وليةاملواد األ هيزجت عدم ميثل النقاش، حلقة يف للمشاركني وبالنسبة -13
 تعزيزاليت من شأهنا  ن القدراتضائعة لتزويد الشباب بطائفة واسعة م فرصًة الوضع هذا اعُترباملنطقة دون اإلقليمية. وقد 

التنمية الصناعية. وأوصوا بلدان املنطقة دون اإلقليمية بوضع تدابري تسمح بإضافة القيمة إىل املنتجات احمللية لتمكني الشباب 
 . الصناعية القطاعات يف العمل أثناءو رفمن االستفادة من التدريب على احل

 منالشهادات  توفره ام دىمو العملية الدراية ملسألة األولويَةقدرات وال ؤهالتبامل املتعلقة املناقشات أعطت وقد -14
. وشّدد املشاركون يف حلقة النقاش على ضرورة أن تكون الشركات قادرة على فك املسار املهيناختيار  نبشأ كافية إشارة

 تشري ال ما غالبا ،الشهادات وطلبات العمل، ناهيك عن السري الذاتية نإحيث  ،فعال بهعرف طالب العمل القيام يشفرة ما 
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 قدراتبال عترافاال زيادةأصحاب العمل على إيالء أمهية ملسار الفرد من خالل  . وحّث اخلرباُءجيب كماهذا األمر  إىل
 املكتسبة يف مكان العمل.

املشاركون على ضرورة معاجلة مشكلة اختالل التوازن بني التدريب والعمالة يف وسط أفريقيا عن طريق  وشّدد -15
مكن املنطقة دون اإلقليمية من احلصول على املوارد العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات اليت سُت ُشعبتعزيز جاذبية 

 .وليةعلى صادرات املواد األ باألساس مقائعن منوذج إمنائي  هابعاداليت من شأهنا إالبشرية 

دون اإلقليمية على االستفادة من النماذج الناجحة يف تعزيز املناطق  ةاملنطق قادة املستوى رفيعو اخلرباء وحّث -16
من خالل شراكاهتا الشاملة مع مؤسسات  ،بناء القدراتاالقتصادية اخلاصة وغريها من املراكز الصناعية، باعتبارها قواعد ل

 .التصنيعو بحثالو دريبتال

الذي ات رالقدعلى االعتراف بدور املغتربني ودور نقل القدرات  لتعزيز مقترحة أخرى مبتكرة مناذج ورّكزت -17
 تيّسره عملية اعتمادها يف منطقة دون إقليمية أكثر تكامال وحيث ُتعزَّز حرية تنقل الناس. 

وتعزيز القدرات  يف ثورة إحداث إىل امللحة احلاجة على التعّلم، منوذج حتسني إىل دعوهتا يف النقاش حلقة وشّددت -18
 تفضي دينامية أفريقيا وسط يف الفقر عليها يغلب اليت لبلدانا تطلق كي، باعتبار ذلك شرطا ضروريا ليقوم على التعّلمجمتمع 

 نقل تيّسر بيئة هتيئةضرورة  على أيضا النقاش حلقة وشّددت. االقتصاد عيوتنو اإلنتاجية وحتسني اإلنتاج نظم تطوير إىل
 .واحلرف املدارس بني الروابط وتعزيز االبتكار تشجيع خالل من العمل مكان يف التدريب مكاسب

 اليت البلدان من قدراهتا، حمدوديةرغم  تستفيد، أن أفريقيا وسط بلدان إىل النقاش حلقة يف املشاركون وطلب -19
 مسألة هوهذه البلدان  بني املشترك القاسمو. والصني واليابان اجلنوبية كوريا مثل ،اقتصاداهتا تنويع عمليات يف جنحت
 حتدياٌت ها الدراسيَةمع طموحاهتا يف تنويع االقتصاد. وقد اعترضت مناهَج بناء القدراتو التعلم جمال يف استراتيجياهتا مواءمة
 على تلبية احتياجات اقتصاد متحول.  القدرةيف  تتمثل

. بناء القدراتل مرنإىل منهجية التدريس والقدرة على تطوير مشاريع وأساليب استكشافية كأساس لنظام  وأشري -20
منهجية تعليمية تسمح للطالب  وضعكما حث املشاركون يف حلقة النقاش أصحاب املصلحة يف جمال التعليم على 

د اخلرباء، من خالل الدعوة إىل تنظيف بيئة التعلم، إجهادهم بعقوبات غري ضرورية. وأّك فاديباالستمتاع بالتعلم، السيما ت
م. يف نظام اإلنتاج الوطين وكذلك يف أي عملية تعلُّبالغ األمهية  دوراألخرية تقوم ب هفهذ للشركات. الرئيسىعلى الدور 

 نميةتلكسبيل األجنيب االستثمار املباشر  تشجيعلاجلنوبية واليابان والصني  كوريا مثل بلدانتقوم به  اوُسّلط الضوء على م
 يف خمتلف سالسل القيمة العاملية. ها إدماجسّهلت حمددة قدرات 

 ،لطالبا دىلاخلرباء إىل الدور الرئيسي لألسرة والبيئة االجتماعية، بصفة عامة، يف تعزيز الفضول العلمي  وأشار -21
يف اعتماد التكنولوجيات اجلديدة. وشّجعوا اجلامعات ومراكز التدريب األخرى على استعمال  الفضول حامسا حبيث يظل

 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة لتقدمي برامج شبكية قد تكون مفيدة لغالبية السكان، وال سيما الشباب. 

 بتوفري وأوصى. مواهب من به يتمتعون ما رغم اإلقليمية دون املنطقة لشباب املتاحة الفرصقلة  االجتماع وانتقد -22
يف الوقت ذاته إىل تعزيز منصات التبادل بني  اودع األوىل، الوظيفةاليت متنح  لشركاتل اتحتفيزتقدمي و تدريبية دورات

 املدرسة والقطاعات الصناعية.
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 من ئةايف امل 70توجيه  ما يعين يف املنطقة دون اإلقليمية. وهو 30-70حلقة النقاش على اعتماد منوذج  وشّجعت -23
اآلداب والعلوم والعلوم  حنواملسجلني  منيف املئة  30جمال العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات و حنوالطالب املسّجلني 

تمثل يف االستعاضة عن الواردات باملنتجات تالركائز الرئيسية لنجاح هذه االستراتيجية إحدى اإلنسانية. وأّكد اخلرباء أن 
 على والشباب الشركات عيتشجل نحاملو عاناتاإلسياسية قوية تتجّلى يف تقدمي  إرادةمدفوعة بوهي استعاضة  ،حمللية اجملهزةا

 .والرياضيات واهلندسة والتكنولوجيا العلوم حنو التوجه

تصنيف نقاط  تباشر أناملنطقة دون اإلقليمية لوسط أفريقيا على حتديد قيمها على حنو أفضل، قبل  اخلرباُء وحّث -24
ومن مث االستثمار يف حتقيق التوافق بني  ،اهقواها حسب القطاع. ومن شأن هذا النهج أن يسمح لكل بلد بتحديد نقاط قو

املالئمة للواقع. فعلى سبيل املثال، ميكن لتشاد، اليت يبلغ  بناء القدراتعرض السلع واخلدمات والطلب عليها، وكذا يف 
تطوير سالسل من اخلاصة بسلسلة التربيد الالزمة ملزيد  بناء القدراترأس، أن حتدد سياسات مليون  96 فيها املاشيةعدد 

بناء مكانة  نالقيمة العاملية للحوم. وباإلضافة إىل إقامة شراكات مع القطاع اخلاص، ينبغي لبلدان وسط أفريقيا أن حتّس
 ئية الوطنية.يف استراتيجياهتا لتنويع االقتصاد وخططها اإلمنا القدرات

 ياضرورنظاما إيكولوجيا  تنشئ اليت االقتصادية األنشطة لتركيز كأماكن اخلاصة االقتصادية املناطق ُحّددت وقد -25
وتقامسها. والحظ اخلرباء أن إنشاء هذه املناطق قد  بناء القدراتل مراكز بوصفها واألجنبية احمللية االستثمارات الجتذاب
 للبلدان وبالنسبة. التكنولوجيا إىل الوصول وتعزيز التدريب معاهد مع شراكاتالمن خالل إقامة  بناء القدراتيسهم يف 

 تبلورها اليت لالستثمارات ميكن ،بقوة واملتوسطة الصغريةاملؤسسات  فيه تتركز الذي الرمسي غري القطاع عليها يهيمن اليت
 مداداإل سياسات ووضع احمللي، احملتوى ترويج عملية حتسني خالل من احمللي االقتصاد تفيد أن اخلاصة االقتصادية املناطق

 سمحسي احمللية واملتوسطة الصغريةاملؤسسات احمللية  أمام املناطق هذهاحمللي، والتعاقد من الباطن مع الشركات األجنبية. وفتح 
من منوذج مجهورية الكونغو الدميقراطية  حنو الشركات احمللية. وينبغي لبلدان وسط أفريقيا أن تستفيد القدراتو املعارف نقلب

 واحملتوى احمللي يف قطاع التعدين.  مدادوجنوب أفريقيا وغانا يف تعزيز اإل

على الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي.  لتصنيعباأدوات ذات صلة  لتشّك اخلاصة الصناعية املناطق فإن وهكذا  -26
وهي توفر إطارا للتعاون بني الشركات وأصحاب املصلحة العاملني يف خمتلف اجملاالت، مبا يف ذلك اجلامعات ومراكز 

 فرصة أفضل قيد اإلعدادالتدريب، وتشكل إطارا مالئما لتعزيز االبتكار. وتتيح اخلطة اإلقليمية للتصنيع والتنويع االقتصادي 
يف املنطقة دون  ونقلها وقابليتها للنقل املهاراتلتعزيز ممارسة املناطق االقتصادية اخلاصة العابرة للحدود، وتعزيز اعتماد 

 اإلقليمية.

وأن تقترح حلوال ملشاكل  بناء القدراتيف  هامغتربيالدول األعضاء على أن تستفيد من خربات  اخلرباُء عوشّج -27
بناء يف عملية فعالة كلها عقبات حتول دون مشاركة املغتربني الهي والبطء اإلداري وغياب اإلرادة السياسية، و وكمةاحل

 يف وسط أفريقيا.  القدرات

 يف لفشلها اخلارج، يف التدريب وتعزيز الدراسية املنح طريق عن ،بناء القدراتل التقليدية سياساتالاخلرباء  وانتقد -28
من أجل حتسني إدماج اخلرجيني الشباب العائدين من اخلارج. والحظوا امتالك العديد من بلدان  عملشاريا خلق مكون دمج

 .كتسبةاملقدراهتم املنطقة دون اإلقليمية، مثل الكامريون، سياسات لتشجيع عودة املغتربني وتعزيز 
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 كبري حد إىل جتاهلتها اليتعمال ريادة األ ثقافة تعزيز أمهية على الضوء النقاش حلقة سّلطت آخر، جانب ومن -29
، مبا يف ذلك على القدراتتشجيع ال بناء القدراتيف املدارس. وُطلب إىل املوظفني املسؤولني املكلفني ب ارفاملع نقل عملية

واالبتكار. وينبغي أن يستند نقل املوارد البشرية إىل مواءمة مناهج  تواصلالقدرة على التدريب املتواصل والعمل اجلماعي وال
 جتاربالتدريب وإنشاء سوق عمل مشتركة يف املنطقة دون اإلقليمية. وسيتعني على املنطقة دون اإلقليمية االستفادة من 

وإصدار  القدراتجنح االحتاد األورويب يف وضع إطار مشترك العتماد بالفعل، فقد االحتاد األورويب وأفضل ممارساته. و
 للنقل يف صلب عملية التكامل اإلقليمي. هاراتامل قابلية حتسني مسألة يضع مبا بشأهنا، شهاداتال

 ،بناء القدراتمالئم لنظام إيكولوجي املشاركون يف حلقة النقاش أن مسائل التنويع االقتصادي، وإنشاء  ذّكرو -30
وما  19 كوفيد جائحة أن على وشددوا. أفريقيا وسط تنمية عملية صلب يف تكون أنينبغي  للموارد، املستدام واالستخدام

إىل  ةاسعن دينامية جديدة تؤّكد احلاجة امل تأسفر عوامُلفيه من اضطرابات يف سالسل اإلمداد والتجارة الدولية  تسببت
تطوير نسيج صناعي للمنطقة دون اإلقليمية وتعزيز القدرات اإلنتاجية احمللية من حيث املدخالت واملنتجات األساسية 

 األخرى. 

عقد التنويع االقتصادي من أجل  2030-2020عقد الاللجنة االقتصادية ألفريقيا على ضرورة جعل  وشّددت -31
زال متعثرا يف املنطقة دون اإلقليمية. ال يتعبئة الطاقات حول تعزيز التنويع االقتصادي الذي ُينشد منذ مدة طويلة لكنه 

( املتحدة األمم) 2030فاعلة مع خطة التنمية املستدامة لعام وكذا ما ينطوي عليه من تعبئة اجلهات ال عقدال هذاوسيتماشى 
 يتعلق الذي 9دف اهلالتنمية املستدامة الذي يشجع على توفري العمل الالئق للجميع، ومن أهداف  8دف اهلمن خالل 

 .للجميع والشامل املستدام التصنيعب

  :التالية الرئيسية التوصيات انبثقت اخلرباء، فريق ومناقشات ،مداخالهتم و النقاش حلقة يف املشاركني عروض ومن -32

 هاراتيوفر املقائم على التعلُّم م الساري يف املنطقة دون اإلقليمية، وتعزيز جمتمع حتسني منوذج التعلُّ ضرورة •
دينامية تفضي إىل  بإطالقتسمح للبلدان اليت يغلب عليها الفقر القدرات ثورة يف  وإحداث للشباب،

 اإلنتاجية والقدرة التنافسية، وتنويع االقتصاد. دةحتسني نظم اإلنتاج، وزيا

 .املتواصل التدريب ثقافة وتعزز العمل أثناء التدريب تشّجع بيئة هتيئة •

عمليات تسجيل الطالب يف جمال العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات وتشجيع االستثمار  تشجيع •
 ولوجيا واالبتكار.يف التكن

 النظام ومتكني االقتصاد بتنويع املتعلقة وبراجمها البلدان خطط مع تتماشى تعلمللاستراتيجيات  وضع •
 .وشاملة مبتكرة شراكات خالل من الصناعة وقطاع املتحول االقتصاد احتياجات تلبية من املدرسي

وجعل املناطق االقتصادية اخلاصة  ،أخرى أماكن يف احملّددة املمارسات وأفضل النماذج من االستفادة •
وحتسني صالهتا مع الشركات الصغرية واملتوسطة احمللية من خالل سياسة نشطة  بناء القدراترائدة يف 

 إىل االقتصاد احمللي. هاراتتتعلق باحملتوى احمللي والتعاقد من الباطن واإلمداد وترمي إىل نقل امل
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وكذلك التواصل والعمل اجلماعي واالبتكار ريادة األعمال ذلك ثقافة املرنة مبا يف  بناء القدرات تشجيع •
 املعرفية. هاراتوالقدرة على مواصلة التدريب، فضال عن تعزيز امل

املكتسبة وإصدار شهادات بشأهنا، وتطوير املناطق  هاراتامل واعتماد التدريب، مناهج مواءمة عملية تيسري •
وذلك  ،للنقل املهارات قابليةاالقتصادية اخلاصة العابرة للحدود، وإنشاء سوق عمل مشتركة كضمانة ل

 .املبتكرة البلدان من وغريها واهلند األورويب االحتاد بلدانباالستفادة من جتارب 

املطلوبة  هاراتنطقة دون اإلقليمية بشأن خصائص املدراسات تسّلط الضوء على خيارات امل إجراء •
واجلهود اليت يتعني بذهلا من أجل تطويرها، باالعتماد على أدلة مكتب العمل الدويل، وتعبئة جهات فاعلة 

 أخرى من أجل حتسني الدعم يف هذا السياق. 

أفريقيا منذ  وسطيف  ألفريقيااملكتب دون اإلقليمي للجنة االقتصادية  أنشطةب املتعلق تقريرالعرض  (ب)
 2021 لعام االستراتيجي واإلطاراحلكومية الدولية  اخلرباءاالجتماع اخلامس والثالثني للجنة 

للجنة االقتصادية ألفريقيا يف وسط أفريقيا للفترة من  اإلقليمي دوناألمانة النتائج اليت حققها املكتب  عرضت -33
بقية األنشطة املتدخل استعرض من خالل تنفيذ برنامج أنشطته. و 2020إىل تشرين األول/أكتوبر  2019أيلول/سبتمرب 

 . 2021قبل حتديد اإلطار االستراتيجي لعام  2020لعام 

 على اعتراف املنطقة دون اإلقليمية هحصول إىل اإلشارةكن مي، اإلقليمي دون املكتباليت حققها نتائج البني  ومن -34
 بوصفه مؤسسة مرجعية ومركزا للتميز يف قضايا التنويع االقتصادي والتحول اهليكلي القتصادات وسط أفريقيا. 

األمانة عرضا عن خمتلف أشكال الدعم الذي قدمه املكتب دون اإلقليمي إىل البلدان يف إطار وضع  وقدمت -35
واستكمال استراتيجيات ورؤى التنوع االقتصادي والتصنيع يف مجهورية الكونغو والكامريون وتشاد، وكذا عن الفوائد 

احلرة القارية األفريقية على مستوى بلدان املنطقة دون املتصلة هبا. وقّدمت عرضا عن الدعم املقدم لتفعيل منطقة التجارة 
اللجنة االقتصادية واإلقليمية قبل تسليط الضوء على االستثمارات اليت أجنزها املكتب، من خالل اتفاقية االحتاد األورويب 

ألفريقيا، إلزالة احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية تدرجييا أمام التجارة، وكذلك على التقدم احملرز، مبا يف ذلك املصادقة 
)اجلماعة لجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا لعلى مشروع اإلطار القانوين والتنظيمي وعلى التعريفة اخلارجية املوّحدة 

على الدراسة متت املوافقة اليت من أجلها  )اجلماعة االقتصادية(وسط أفريقيا لدول اجلماعة االقتصادية وصادية والنقدية( االقت
 املتعلقة بتفعيل املمارسة احلرة ونظم إعادة التصدير. 

 املتعلقة تالدراسا وكذا اإلقليمي، دون التجوال بفضلالتقدم اليت حتققت  أشكالالنتائج األخرى للمكتب  وتشمل -36
 على الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي.  19 كوفيد جلائحة واالقتصادية االجتماعية باآلثار

على تنفيذ أنشطة  رالذي أّث 19 كوفيد جلائحة الصعب بالسياق املرتبطة التحديات على الضوء األمانة وسّلطت -37
هذا الوضع حتديدا. واختتمت األمانة عرضها بتحديد اإلطار االستراتيجي للمكتب دون  دروس منالربنامج، واستفادت 

 التزام الربنامج مبواصلة دعم التنويع األفقي والعمودي القتصادات املنطقة دون اإلقليمية.  وأكدت ،2021 عاملاإلقليمي 



ECA/CA/ICSOE/36 

7صفحة   

  

 

 كثريا هنكهاأ اليت اإلقليمية دون املنطقة بلدان لدعم اإلقليمي دون املكتب يبُذهلا اليت اجلهود على اللجنة وأثنت -38
قبل  19 كوفيد جلائحة االقتصادية االجتماعية اآلثار وكذلك اخلصوص، وجه على والنفط ية،ولاخنفاض أسعار السلع األ

 اعتماد تقرير أنشطة املكتب. 

 أفريقيا وسط يف التجوال عن عرض )ج(

باملكتب دون اإلقليمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف وسط  ةقتصاديموظف الشؤون اال دارونكو،السيد  عرض -39
يف أعقاب إشارته إىل الدور الرئيسي الذي يؤّديه هذا  أّكد،أفريقيا، التقدم احملرز يف إنشاء شبكة وحيدة يف وسط أفريقيا. و

مل ُتشّغل بعُد الشبكة الوحيدة  يتيف أفريقيا ال ةالوحيد نطقةامل هي أفريقيا وسط أن قليمي،اإلدون  تكاملالالتطور يف عملية 
باجتماع التوعية الذي نظمه املكتب، وسّلط  2010هذه الشبكة بدأت يف عام  فعيلت عملية أن إىل وأشار. اأحنائه مجيع يف

تنظيمية  الئحةً اجلماعة االقتصادية والنقدية إىل اعتماد  تفضيأن  قبلسنوات  10 تمرتالضوء على بطء العملية اليت اس
 .2021 ينايركانون الثاين/ 1 حبلولمنطقتها التجوال يف  رسوم تلغي

أن التعريفة  دارونكوعلى اجلدول التعريفي للمنطقة دون اإلقليمية، أّكد السيد  دةيالوح الشبكة بتأثري يتعّلق وفيما -40
لن ميكنها جتاوز التعريفة اجلماعة االقتصادية والنقدية املطبقة على املكاملات والرسائل القصرية الواردة أو الصادرة يف منطقة 

هذه صاحلة أيًضا يف إطار التجوال اخلاص بالبيانات. ولذلك لن  الفوترةالعليا جملموع املشغلني يف املنطقة. وستظل قاعدة 
على املستهلك سيكون كبريا الزيارة. وأّكد أن تأثري هذا النهج  لحم البلد يف الواحد ميغابايتلتعريفة لأعلى ميكنها جتاوز 

اعتبارا من ئة ايف امل 98فرنك أفريقي، أي أنه سينخفض بأكثر من  100ألن سعر االتصال يف شكل التجوال سيصبح 
 . 2021كانون الثاين/يناير 

 دةيالنصوص املعتمدة إلنشاء شبكة وح استنساخعلى إعادة اجلماعة االقتصادية  دارونكوشّجع السيد  وكتوصية، -41
بشأن إلغاء رسوم االقتصادية والنقدية يف منطقتها. ودعا املشغلني إىل االستعداد لتنفيذ اللوائح التنظيمية اليت اعتمدهتا اجلماعة 

اللوائح التنظيمية اليت اعتمدها  طبيق. وحّث اخلبري الدول على اإلسراع يف ت2021كانون الثاين/يناير  1التجوال اعتبارا من 
 االقتصادية والنقدية. ودعا الشركاء التقنيني واملاليني إىل دعم اجلماعة 2021مطلع عام  فعيل نظام التجوالت الوزراء من أجل

 يف باقي بلدان املنطقة دون اإلقليمية. ىاملعف التجوال نطاق توسيع يفيف رصد تنفيذ هذا املشروع، واجلماعة االقتصادية 

أجل  منأفريقيا جلعل الثورة الرقمية أولوية رئيسية وسط إىل قوي نداء  توجيهب مداخلته دارونكوالسيد  واختتم -42
 .اإلقليمية دون املنطقة يف االقتصادي التنويع جناح

جتارب بلدان املنطقة دون اإلقليمية اليت طّبقت بالفعل نظام التجوال تبادل املناقشات اليت تلت هذا العرض  تتناولو -43
. كما شّددت على ضرورة تعزيز إمكانيات التحويالت املالية بني بلدان املنطقة دون اإلقليمية املستعملة ثنائي أساس علىهذا 

 خلدمات شركات االتصاالت املتنقلة. 
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تنفيذ الربامج اإلقليمية والدولية وغريها من املبادرات اخلاصة يف  يف احملرز التقدمتقدمي التقرير السنوي عن  (د)
التنمية املستدامة من أهداف  12 دفاهلرأس املال الطبيعي لتحقيق  احتساب إدماجاملنطقة دون اإلقليمية: 

 يف وسط أفريقيا

الربامج اإلقليمية والدولية وغريها من املبادرات اخلاصة يف  تنفيذاحملرز يف  التقدماألمانة التقرير السنوي عن  قّدمت -44
من أهداف التنمية املستدامة يف  12رأس املال الطبيعي لتحقيق اهلدف  احتساب إدماجاملنطقة دون اإلقليمية، والذي تناول 

اإلقليمي للجنة االقتصادية اقتصادي باملكتب دون  موظف الشؤون االقتصاديةماليك بال،  مامادوقّدم السيد ووسط أفريقيا. 
ألفريقيا يف وسط أفريقيا، رأس املال الطبيعي على أنه من األصول األساسية لبلدان املنطقة دون اإلقليمية ويشّكل نصيبا كبريا 

ستمدة من املسامهة الكاملة لرأس املال هذا يف التدابري االقتصادية التقليدية امل جتاهلأنه أشار إىل  بيدمن ثروهتا اإلمجالية. 
احلسابات القومية، مثل الناتج احمللي اإلمجايل. وحّلل املتدخل نظام احلسابات البيئية واالقتصادية الذي أنشأته األمم املتحدة 

 19 لقياس مسامهة املوارد الطبيعية مثل مصائد األمساك واملعادن والغابات يف عملية التنمية. وأشار إىل أن جائحة كوفيد
أفريقيا فرصة إعادة تقييم أولوياهتا وإعادة بناء اقتصاداهتا بشكل أفضل عن طريق اعتماد أمناط استهالك  تتيح لبلدان وسط

 وإنتاج مستدامة وشاملة للجميع. 

. 2030عام  لولحببال، يف ختام كلمته، إىل بذل املزيد من اجلهود لتحقيق أهداف التنمية املستدامة  مامادو ودعا -45
واإلنتاج املستدامني ضروريان لتمكني بلدان وسط أفريقيا من حتقيق منو اقتصادي مستدام واحلد على أن االستهالك  دوشّد

يف حد ذاته آليات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة،  نشئيرأس املال الطبيعي ال  احتسابمن الفقر. وأشارت األمانة إىل أن 
سات ميكن تعبئتها لوضع وتنفيذ وتقييم السياسات أو ترتيبات إطارا مفيدا وعناصر قيمة ودروسا وممار وّفريلكن ميكنه أن 

 الالزمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة على املستوى القطري. احلوكمة

الرسائل الرئيسية وهو يكرر مدير املكتب دون اإلقليمي للجنة االقتصادية ألفريقيا،  بيدرو،أنطونيو  السيدوقال  -46
خاصا ملسألة مراعاة رأس املال الطبيعي مراعاة أفضل يف الناتج  بال، إن اللجنة تويل اهتماما مامادومداخلة  تضمنتها اليت

مسامهة رأس املال الطبيعي يف التدابري احلالية للحسابات القومية. وهكذا فإن هذه التدابري  نصفاحمللي اإلمجايل، وبالتايل ت
للتنويع االقتصادي والتحول اهليكلي.  التمويل من املزيدفريقيا لتعبئة أ وسطتعتمد عليها منطقة  أنالتقليدية ختفي فرصا ميكن 

رأس املال الطبيعي أن يؤدي إىل إعادة تقييم الناتج احمللي اإلمجايل للمنطقة حنو األعلى، مبا يعطي  احتسابومن شأن حتسني 
املنطقة دون اإلقليمية إىل االستفادة  بيدروونيو صورة أكثر دقة عن مسامهة املنطقة دون اإلقليمية يف الثروة العاملية. ودعا أنط

حماسبة ’ مشروع خالل من الطبيعي املال رأس مسامهة نصفُت للثروة مؤشرات وضعلأعمال البنك الدويل  مناخلصوص  على
 .‘‘اإليكولوجية النظموحتسني خدمات  وةالثر

 متويل على آثاره نقل وقنوات الطبيعي املال رأس قياس ُنهج على ركزت اليت األسئلة من عددا اخلرباء وطرح -47
إىل أن حتسني قياس رأس املال الطبيعي ملنطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية قد حساب الثروة  مشروع مدير وأشار. التنمية

ال سيما من خالل مراعاة رأس املال مراعاة أفضل عند قياس الناتج احمللي  ،يسفر عن تقييم عادل لثروات هذه املنطقة
القاعدة  عتوّس اإهناستخدام هذه الثروة كآلية لتمويل خطط التنويع يف املنطقة دون اإلقليمية، حيث  هااإلمجايل. وميكن حين

بتحويل تكر. واستشهد املكتب دون اإلقليمي الضريبية للبلدان وتسمح بتعبئة التمويل األخضر وغريه من أشكال التمويل املب
بتكلفة أقل  هاأو استرداد ديوهنا ختفيف إجراءاتاليت تسمح لبعض البلدان باالستفادة من  الديون إىل استثمارات يف البيئة

ليات آ مقابل ضمان احلفاظ على الطبيعة. وأشار مدير املكتب دون اإلقليمي إىل أن األمر هنا ال يتعلق سوى بآلية ضمن
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 اإلقليمية دون املنطقة بلدان لفائدة جديدة متويل مصادر تعبئة إىلخالهلا  منحتسني قياس رأس املال البشري  يسفر قد أخرى
 .للبيئة مالئمة اقتصادي تنويع سياسات لتطبيق حتتاجه الذي املايل احليز توسيع وإىل

 وتعبئة الطبيعي، املال رأس سابحل الدولة قدرات بناء يف رئيسي بدور القيام إىل اإلقليمي دون املكتَب اخلرباء ودعا -48
 قدراهتا تعزيز مع األخضر االقتصاد يتيحها اليت الفرص يف اخلاص القطاع وإشراك للتنمية، أفضل متويل أجل من النتائج هذه
 .القطاع هذا يف االستثمار على

  2063خطة عام وأهداف التنمية املستدامة و املتكاملة بالغواإل تخطيطالاإلبالغ عن جمموعة أدوات  (ھ)

ُوضعت ملساعدة البلدان األفريقية اليت  واإلبالغ للتخطيط املتكاملة أدواهتا جمموعة ألفريقيا االقتصادية اللجنة قّدمت -49
يف  2063االحتاد األفريقي لعام خطة و 2030التنمية املستدامة لعام  خطةوإدماج  باعتمادالوقت نفسه  يف تقومعلى أن 

 . سقةخطط التنمية الوطنية بطريقة مّت

اللجنة على مسامهة جمموعة األدوات أيضا يف خفض تكاليف املعامالت املرتبطة باإلبالغ عن الربامج  دتوشّد -50
فضاًل عن التزامات أخرى، مبا يف ذلك إطار  ،2063عام خطة و 2030اإلقليمية والعاملية مثل خطة التنمية املستدامة لعام 

 أقل البلدان منوا. عمل  برنامجو 2030-2015للحد من خماطر الكوارث للفترة داي سين

الناحية العملية، تسمح جمموعة األدوات برصد التقدم احملرز يف التنمية الوطنية للبلد، من خالل استخدام  ومن -51
عام وخطة  2030ية املستدامة لعام البيانات الوطنية ورصد التقدم الذي أحرزه البلد فيما يتعلق بأهداف وغايات خطة التنم

التنمية املستدامة عن طريق قاعدة بيانات  أهداف حتقيق. وهي تسمح بتقييم التقدم الذي أحرزه بلد أو إقليم ما حنو 2063
 التنمية أهداف مركزاملؤشرات العاملية لألمم املتحدة وغريها من مصادر البيانات والتقارير املعترف هبا دوليا مثل بيانات 

 .املستدامة التنمية أهدافب املتعلق تقريرالاملستخدمة إلعداد  أفريقيا يف املستدامة

حصول باقي الدول األعضاء على التدريب على جمموعة تيسري املكتب دون اإلقليمي توىل اخلرباء بأن ي وأوصى -52
 املتكامل النهج يعزز مبا ،2063عام طة خفيما يتعلق بأهداف التنمية املستدامة و املتكاملة بالغواإل تخطيطالأدوات 

من  دعمهمب ألفريقيا االقتصادية للجنة والسماح اخلرباء، وحتديد احتياجاهتا، عن التعبري على البلدان شّجعوا كما. لسياساهتا
 مجهورية الكونغو والكامريون. معخالل تنظيم التدريب، كما فعلت 

 أخرى مسائل -سابعا
 . هذا البند يف إطارمل ُتثر أي نقطة   -53

 ومكانه وتارخيه الدولية احلكومية اخلرباء للجنة القادم االجتماع موضوع -ثامنا
 شاملة وقيادة فعالة حوكمةعلى  تشجيعال’’هو:  الدولية احلكومية خلرباءا للجنة القادم املؤمترعنوان موضوع  -54

وقد اعتمد املشاركون هذا املوضوع باإلمجاع وحثوا . ‘‘أفريقيا وسط يف قتصادياال تنويعاللتحقيق  تغيري وعواملللجميع 
 لى تنقيحه من أجل وضع صيغته النهائية. عاألمانة 
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 ،الدولية احلكومية رباءاخل للجنة املقبل االجتماع موعد بشأن احملادثات لبدء امللحة احلاجة على االجتماع دوأّك -55
 .االجتاه هذا يف إجراءات باختاذ األمانة وأوصى الكونغو، جبمهورية برازافيل يف عقده وإمكانيات

 اخلتامي البيان اعتماد -تاسعا
  .التنقيحاتاعتمده املشاركون مع بعض  وقد ،االجتماع لتوصيات موجزا بيانا األمانة قدمت املناقشات،يف ختام  -56

 اخلامتة  -عاشرا

مامبا، املدير العام للتخطيط والتنمية يف هناية األعمال اليت استغرقت يومني، أعرب السيد فرانك كورناي مامبويا  -57
جبمهورية الكونغو ورئيس االجتماع، عن امتنانه للجنة اليت منحته شرف تويل رئاسة مكتب االجتماع السادس والثالثني 

تب . وقد قّدر املهمة املوكلة إليه حّق قدرها وتعّهد بعدم ادخار أي جهد لضمان متثيل املكالدولية احلكومية اخلرباءللجنة 
 متثيال جيدا. 

كلمة االختتام نيابة عن الوزيرة إنغريد أولغا  ،بالوزارة املكتب مديرسوستني ليكوكا،  فرديناندالسيد  وألقى -58
قد أسهمت  الدولية احلكومية اخلرباء جلنةغيسليني إيبوكا بابكاس. وهنأ املشاركني واملنظمني على جناح األعمال. وأّكد أن 

إسهاما حقيقيا يف تنفيذ توافق آراء دواال، وهو دعوة إىل تصميم وتنفيذ استراتيجيات تنويع وسياسات صناعية ذكية وخاصة 
 بسياق وسط أفريقيا. 

____________ 

 


