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أوال -مقدمة
 -1عقدت اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء التابعة للمكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا لدى اللجنة
االقتصادية ألفريقيا ،اجتماعا عرب االنرتنت يف  25-24تشرين الثاين/نوفمرب  ،2020لدراسة موضوع ’’اآلاثر االقتصادية
واالجتماعية ألزمة كوفيد  19على شرق أفريقيا :اسرتاتيجيات إعادة البناء بشكل أفضل‘‘ .وكان من الضروري عقد
االجتماع عرب االنرتنت بسبب جائحة كوفيد  19اليت فرضت قيودا على السفر.
 -2وقد مجعت اللجنة ،بوصفها جهازا من األجهزة النظامية للجنة االقتصادية ألفريقيا يف شرق أفريقيا ،عدة مشاركني،
من بينهم ممثلون من الدول األعضاء االثنيت عشرة ،وكذلك من اجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية
اليت خيدمها املكتب .وشارك يف اللجنة أيضا ،وهي منتدى لكبار املسؤولني واخلرباء من شرق أفريقيا وخارجها ،الشركاء
حتولت
اإلمنائيون والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين ومراكز البحث وغري ذلك من اجلهات املعنية .وعلى مر السننيّ ،
اللجنة إىل منصة لعقد االجتماعات وتبادل الدروس ومناقشة أداء االقتصاد اإلقليمي ،ابإلضافة إىل معاجلة مسائل مواضيعية.
 -3ويف ظل أتثري جائحة كوفيد  19على مجيع البلدان بال استثناء ،رّكزت املناقشات العامة على األداء االجتماعي
واالقتصادي لشرق أفريقيا .وسامهت تدخالت الدول األعضاء والقطاع اخلاص بشأن الدروس املستفادة من التعامل مع
كوفيد  19واسرتاتيجيات إعادة بناء االقتصادات ،يف إثراء املناقشات.
 -4ويف الوقت الذي تقوم فيه حاليا  7من البلدان األربعة عشر لشرق أفريقيا ابلتصديق على االتفاق املؤسس ملنطقة
التجارة احلرة القارية األفريقية (منطقة التجارة احلرة) ،انقش االجتماع الرابع والعشرون للجنة عددا من املواضيع حتت العنوان
الرئيسي’’ :الفرص واملردودية اليت تتيحها منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية‘‘ ،واطّلعت اللجنة خالله على استعداد الدول
األعضاء والقطاع اخلاص ومفوضية االحتاد األفريقي واجلهات الفاعلة األخرى يف املنطقة لتفعيل منطقة التجارة احلرة.
 -5واطلع االجتماع كذلك على عمل املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا على امتداد عام  2020وعلى خطط عام
 .2021واستفاد أيضا من العروض املقدمة بشأن أداة التخطيط املتكاملة ،ومنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة،
ومنصة اللوازم الطبية األفريقية.
احلضور
االجتماع الرابع والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء وفود من البلدان التالية:
 -6حضرت
َ
إريرتاي ،وأوغندا ،وبوروندي ،وجزر القمر ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،وجيبويت ،ورواندا،
وسيشيل ،والصومال ،وكينيا ،ومدغشقر.
 -7وكانت املؤسسات واملنظمات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية التالية ممثلةً أيضا :مفوضية االحتاد
األفريقي؛ والسوق املشرتكة لشرق وجنوب أفريقيا؛ واجلماعة االقتصادية لبلدان البحريات الكربى؛ ومجاعة شرق أفريقيا؛
وجلنة احمليط اهلندي؛ ووكالة تيسري النقل العابر يف املمر الرئيسي؛ ومبادرة حوض النيل يف املمر الشمايل؛ ومصرف التنمية
األفريقي؛ وجملس أعمال شرق أفريقيا؛ ومبادرة الدعم دون اإلقليمية لشرق أفريقيا من أجل النهوض ابملرأة؛ ومركز القانون
التجاري؛ ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)؛ ووسائل اإلعالم الوطنية والدولية؛ واخلرباء االستشاريون؛
واملرتمجون الفوريون؛ وموظفو اللجنة االقتصادية ألفريقيا.
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اثنيا -املداوالت
-1
(أ)

اجللسة االفتتاحية

كلمة ترحيب السيد عثمان صاحل ،وزير خارجية إريرتاي

 -8ألقى السيد عثمان صاحل كلمة افتتاحية بصفته رئيس مكتب االجتماع الثالث والعشرين للجنة احلكومية الدولية
لكبار املسؤولني واخلرباء .وشكر املشاركني على ختصيص وقت للمشاركة يف االجتماع ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا على
الدعوة إىل عقده ،إذ مسح ابلتداول بشأن القضااي السياساتية من أجل التصدي للتحدايت االجتماعية واالقتصادية
وتشكيل املشهد من أجل تنمية شرق أفريقيا .وشكر كذلك أعضاء مكتب االجتماع الثالث والعشرين للجنة على
استعدادهم للعمل من أجل صياغة السياسات على عدة مستوايت منذ تعيينهم يف أمسرة يف عام  .2019وأعرب الرئيس
املنتهية واليته عن تقديره الستمرار تعهد اللجنة االقتصادية ألفريقيا بتنفيذ التزامات االجتماع الثالث والعشرين للجنة .وإىل
جانب االعرتاف ابلعدد املنخفض حلاالت الوفيات النامجة عن كوفيد  19يف املنطقة ،بفضل التدابري الصارمة ملكافحة
اجلائحة ،سلّط الضوء على التحدايت اإلقليمية اليت ه ّددت رفاه الناس ،مبا فيها جائحة كوفيد 19؛ والفيضاانت اليت
دمرت اهلياكل األساسية؛ وغزو اجلراد الذي ه ّدد األمن الغذائي والدخل.
 -9واعرتف السيد عثمان صاحل مبا ساد يف املنطقة من وحدة حترتم التنوع ،وش ّدد على ضرورة تسخري إمكاانت
التكامل اإلقليمي للقضاء على كوفيد  ،19وحتفيز التعايف االقتصادي ،وتعزيز تنمية اقتصادات املنطقة ،وهو أمر ابلغ األمهية
إلجياد فرص العمل وحتقيق الرخاء للجميع .وأثىن أيضا على الدول األعضاء الختاذها تدابري للحد من انتشار العدوى
وتعبئتها حوافز عدة من أجل توفري احلماية االجتماعية وتعايف االقتصاد الكلي .وأبرز ضرورة وضع إطار مفاهيمي إقليمي
من أجل التأهب حلاالت الطوارئ مستقبال.
(ب)

كلمة ترحيب السيدة ماما كايتا ،مديرة املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا

 -10أدلت السيدة ماما كايتا ،مديرة املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا ،بكلمة افتتاحية نيابة عن األمينة التنفيذية
للجنة االقتصادية ألفريقيا ،السيدة فريا سونغوي .ورحبت ابملشاركني وأشارت إىل الظروف االستثنائية اليت يعقد فيها
االجتماع الرابع والعشرون للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء .واستذكرت روح التفاؤل اليت طبعت اجتماع
أمسرة ،واليت تعود بشكل كبري إىل النمو اإلقليمي اجلماعي الذي كان قد بلغ نسبة  6.6يف املائة قبل جائحة كوفيد .19
وأضافت أنه جيري إحراز تقدم كبري يف توطيد السالم ،وأن إمكاانت تعميق التعاون يف مجيع أحناء شرق أفريقيا تظهر بشكل
جلي ،ال سيما على النحو اجملسد يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية .وأشارت السيدة كايتا إىل مدى قابلية شرق
تضررت اخلدمات بشدة ،ومن مث أتثرت
أفريقيا للتأثر ،بسبب اعتماد بعض اقتصاداهتا على السياحة والزوار الدوليني .كما ّ
العمالة سلبيا .وأشارت إىل فقدان  38مليون وظيفة دائمة يف عام  2020يف شرق أفريقيا .وأشارت مديرة املكتب دون
اإلقليمي مع األسف إىل النزاع اخلطري يف القرن األفريقي ،ورمست صورة قامتة للمستقبل.
 -11ورغم أن املستقبل يبدو قامتا ،أشارت السيدة كيتا إىل أنه إبمكان شرق أفريقيا  -يف حال إجراء التدخالت
السياسية الصحيحة وضمان السالم واألمن يف منطقة القرن األفريقي -أن حتقق تعافيا قواي من األزمة ،السيما بفضل
األسس اجليدة للمنطقة النتعاش النمو .وقالت إن انكماش االقتصادات سيكون مبستوى منخفض جدا .فقد بدأت التجارة
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اإلقليمية يف االنتعاش ،وابتت شرق أفريقيا جاهزة لالستفادة من منطقة التجارة احلرة .وحثت القطاع اخلاص على استغالل
الفرص اليت تتيحها منطقة التجارة احلرة ،ال سيما يف قطاعات النمو املستقبلية مثل االقتصاد الرقمي والتمويل .وقالت إن
على منطقة شرق أفريقيا أن تعطي األولوية للسالم واألمن يف القرن األفريقي ،وأن تعيد بناء االستقرار املايل ،وأن تتقدم يف
اخلطة اإلقليمية على حنو سريع.
-2

تشكيلة املكتب واستعراض جدول األعمال واعتماده

 -12اقرتح أن يواصل مكتب االجتماع الثالث والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء العمل لسنة
إضافية .وهو يتشكل على النحو التايل :إريرتاي (الرئيس) ،ومجهورية سيشيل (النائب األول للرئيس) ،وإثيوبيا (النائب الثاين
للرئيس) ،ومجهورية تنزانيا املتحدة (املقرر) .وأعربت سيشيل عن تفضيلها شغل منصب النائب الثاين للرئيس ،يف ظل غياب
إثيوبيا عن االجتماع .وقد تركت املسألة للمكتب من أجل حلها.
-3

جلسة عامة عن التطورات االقتصادية الكلية واالجتماعية يف شرق أفريقيا

 -13ق ّدمت السيدة ماما كيتا ،مديرة املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا ،حملة عامة عن التطورات االقتصادية الكلية
واالجتماعية يف شرق أفريقيا يف عام  .2020وسعى التقرير إىل قياس األداء ،وتسليط الضوء على اإلجنازات والتحدايت،
وحتديد اخليارات السياسية .وأشار العرض إىل أن االقتصاد العاملي يتعاىف ببطء من االخنفاض احلاد الذي سجله خالل
اإلغالق الشامل املرتبط بكوفيد  19يف الربع الثاين من عام  ،2020وأن شرق أفريقيا تعد من بني أسرع املناطق منوا يف
منو طفيف بسبب جائحة كوفيد  ،19حيث سجلت أربعة بلدان منها فقط
أفريقيا والعامل .غري أن املنطقة مل تسجل سوى ّ
منوا إجيابيا يف عام  .2020ولوحظ أيضا أن األزمة كانت تضخمية يف بعض البلدان
 -14وأشارت املديرة إىل أن جائحة كوفيد  19ضاعفت من قابلية التأثر ابلديون يف املنطقة .وقبل األزمة ،كانت مثة
أربعة بلدان جتاوزت فيها نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل  50يف املائة يف عام  .2019غري أن اجلائحة زادت من
عدد بلدان املنطقة اليت تتجاوز فيها نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل  50يف املائة .ومن شأن احلصول على التمويل
بشروط ميسرة وختفيف عبء خدمة الديون أن يساعدا البلدان على خفض تكاليف االقرتاض وإعادة توجيه األموال من
خدمة الديون حنو معاجلة األزمة الصحية واالقتصادية .ويف حني انتعشت جتارة البضائع ،ظلت جتارة اخلدمات تعاين من
كساد شديد يف املنطقة.
 -15وسلّط العرض الضوء على اخنفاض حاالت اإلصابة جبائحة كوفيد  19يف شرق أفريقيا مقارنة بسائر أفريقيا؛ ومع
ذلك ،كشفت هذه األزمة عن وجود ثغرات خطرية يف النظام الصحي اإلقليمي .فقد أنفقت معظم اقتصادات شرق أفريقيا
أقل من  50دوالرا للفرد على الصحة ،أي أقل من نصف املتوسط األفريقي .وأسفر أتثري كوفيد  19على التعليم عن
إغالق املدارس يف وجه  96مليون تلميذ .وبينما كان اإلنفاق دون اإلقليمي على الضمان االجتماعي منخفضا نسبيا،
استجابت حكومات كثرية من خالل توفري محاية اجتماعية قصرية األمد .وابإلضافة إىل األزمة الصحية ،واجهت عدة
اقتصادات يف املنطقة أيضا صدمات مرتبطة ابلطقس وأسراب جراد كبرية ،السيما يف بلدان جنوب السودان والصومال
وإثيوبيا وكينيا وأوغندا اليت شهدت أكرب غزو للجراد الصحراوي منذ  70عاما .كما أتثرت املنطقة ابلفيضاانت املومسية.
وأشارت التقديرات إىل أن  6ماليني شخص حلقهم الضرر ،من بينهم  1,5مليون شخص اضطروا إىل مغادرة منازهلم .ويف
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اخلتام ،حثت املديرة حكومات املنطقة على القيام مبا يلي :احلفاظ على التوازن الصحيح بني التدخالت يف جمال السياسات
الصحية واالقتصادية واالجتماعية؛ وتوفري احلوافز للرقمنة؛ وحتسني شفافية املالية العامة ،ومعاجلة الشواغل املتعلقة ابلديون،
وتوفري تدخالت مالية إضافية ملواجهة فقدان الوظائف.
 -16وقد طرحت اجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء واملؤسسات الشريكة جمموعة أفكار خالل جلسة
املناقشة الرفيعة املستوى .وتبادل املشاركون يف النقاش اآلراء بشأن أتثري كوفيد  19والدروس املستفادة واسرتاتيجيات التعايف
وإعادة البناء بشكل أفضل.
 -17وأشار األمني العام جلماعة شرق أفريقيا ،ليربات مفوموكومبيكو ،إىل اجتماع رؤساء دول اجلماعة يف أاير/مايو
 ،2020الذي ق ّدم توجيهات سياساتية بشأن كيفية تنسيق إجراءات التصدي اإلقليمي جلائحة كوفيد  .19ومشلت الدروس
املستفادة من إجراءات التصدي هذه ما يلي :أمهية اتباع هنج متعدد القطاعات ،مع وجود آلية تنسيق قوية لنجاح هذه
اإلجراءات إقليميا؛ وضرورة وجود قنوات اتصال واضحة من أجل اختاذ اإلجراءات يف الوقت املناسب أثناء تفشي اجلائحة؛
وضرورة إشراك الدول الشريكة واجلهات صاحبة املصلحة الرئيسية يف التفاوض حول التدخالت اإلقليمية وبناء توافق اآلراء
لضمان اإلمساك بزمام األمر ،والتأييد ،وزايدة احتمال تنفيذ التوصيات .وقال السيد مفوموكيكو إن وجود أدوات توجيهية
عترب ضروراي لتوجيه املوارد ابزدواجية حمدودة ،ويتيح فرصة أفضل لتحقيق األهداف
إقليمية يساعد على احلد من اللبس ،وي َ
املتفق عليها.
 -18وأشار األمني العام للجنة احمليط اهلندي ،فياليودوم مارميوتو ،إىل أن شبكة مراقبة األوبئة وإدارة عمليات اإلنذار
(هنج الصحة الواحدة  )Health One-SEGAالتابعة للجنة احمليط اهلندي قامت بتنسيق خطة الطوارئ ضد جائحة كوفيد
 .19وهلذه اخلطة عدة عناصر تشمل ما يلي :مراقبة احلدود؛ والتوعية العامة؛ والوقاية واالستجابة ،مبا يف ذلك إدارة
احلاالت .وأشار أيضا إىل أمهية تعزيز التواصل اإلقليمي ،ال سيما ابلنسبة لدول جلنة احمليط اهلندي ،وكذا تعزيز التكامل
اإلقليمي يف شرق أفريقيا .وسلّط األمني العام الضوء على تعزيز نظم الصحة العامة ،واالستثمار يف التواصل الرقمي ،وحتسني
نظم إنتاج األغذية ،وتعزيز سالسل اإلمداد اإلقليمية.
 -19وتطرقت السيدة نّينا نوابوفو ،املديرة العامة ابإلانبة جملموعة مصرف التنمية األفريقي ،يف عرضها إىل الكيفية اليت
هبا املصرف البنك أفريقيا خالل أزمة كوفيد  .19وأشارت املتحدثة إىل قيام ابملصرف بتكييف الربانمج املصرفية من أجل
تقدمي دعم سريع ومرن للدول األعضاء .ووافق املصرف على تقدمي  27مليون دوالر لتعزيز جهود االحتاد األفريقي الرامية
إىل حشد استجابة قارية للحد من اجلائحة .وإىل جانب ذلك ،وافق املصرف على تقدمي مساعدة طارئة بقيمة مليوين دوالر
ملنظمة الصحة العاملية هبدف تعزيز قدرهتا على مساعدة البلدان األفريقية على احتواء اجلائحة والتخفيف من آاثرها.
وأشارت السيدة نوابوفو أيضا إىل الدروس املستفادة من اجلائحة ،مبا يف ذلك :أمهية تعزيز التعاون اإلقليمي؛ وضرورة دعم
املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ وضرورة دعم اهلياكل األساسية املادية وتيسري التجارة؛ وكذلك أمهية رقمنة قطاعات الصحة
والتعليم واخلدمات .وأشارت أيضا إىل أن منطقة التجارة احلرة تتيح فرص منو للمنطقة.
 -20وعرضت السيدة ابتريشيا أروا ،انئبة مدير وزارة التصنيع والتجارة وتنمية املشاريع يف كينيا ،التدابري اليت ن ّفذها البلد
من أجل التصدي لألزمة ،مبا يف ذلك:
(أ)

إحالة مسألة االستجابة الصحية الوطنية إىل جملس الوزراء ،مع تقدمي تقارير أسبوعية للرئيس؛
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إنشاء أفرقة عاملة على مستوى القطاعات؛

(ج)

وضع سياسة اخلدمات األساسية (ال تزال املنتجات الطازجة متاحة واألسواق مفتوحة)؛

5

إعطاء األولوية لإلمدادات الصيدالنية والطبية والتعهد ابحلفاظ على الوظائف يف قطاعي الصيدلة
(د)
والنسيج يف حال تعطل اإلمدادات؛
(هـ)
(و)
الرقمية للنقود.

التوجه حنو تصنيع معدات احلماية الشخصية؛
حث مصنعي قطاع النسيج على إعادة ّ
حتويل منصة الدفع بواسطة األجهزة احملمولة ’’أم بيسا‘‘ ) (M-Pesaللتشجيع على استخدام البدائل

 -21وحتدثت ماري سالومي ندااباتريي ،األمينة الدائمة لوزارة املالية وامليزانية والتخطيط االقتصادي يف بوروندي ،عن
التدخالت الوطنية ،مبا يف ذلك ختصيص مبلغ  50مليون دوالر من امليزانية ملكافحة جائحة كوفيد  ،19وتنظيم محلة وطنية
إلجراء فحوص شاملة على امتداد ثالثة أشهر ،وهو ما كشف عن وجود حاالت دنيا لإلصابة بكوفيد  .19وأنشئ
صندوق للشركاء الذين يرغبون يف دعم احلكومة .وأبرزت الدروس املستفادة من التصدي للجائحة يف بوروندي أمهية ما
يلي:
(أ)

االلتزام السياسي؛

(ب)

إدارة املالية العامة؛

(ج)

تنظيم محالت ملكافحة سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي؛

(د)

التعاون مع الشركاء التقنيني واملاليني؛

(هـ)

العمل مع البلدان اجملاورة؛

(و)

استكشاف مصادر أخرى لإليرادات؛

(ز)

وضع اسرتاتيجيات للحد من انتشار اجلائحة وإعادة تشغيل االقتصاد؛

(ح)

االستثمار يف القطاعني العام واخلاص :الزراعة واهلياكل األساسية ورأس املال البشري.

 -22وأبلغت مرمي محادو ،املديرة بوزارة املالية يف جيبويت ،االجتماع أبن جيبويت سارعت إىل اختاذ التدابري الالزمة ،مبا
يف ذلك اإلغالق الشامل وتعبئة املوارد الطبية وإجراء االختبارات اجلماعية .وأشارت إىل أنه بينما كان التأثري املباشر لكوفيد
 19على الصحة قليال يف ظل عدد اإلصاابت احملدود ،فإنه أثر على مشاكل أخرى ،مثل السل ووفيات األمهات .وقد
أفرج عن مزيد األموال لقطاع الصحة.
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 -23وأشار السيد هربرت روبنسون ،من املؤسسة األفريقية لبناء القدرات ،إىل أن معظم بلدان شرق أفريقيا ابتت تعتمد
كثريا على قطاع اخلدمات ،وهو القطاع الذي أتثّر ابألزمة .وأعرب عن أتييده لنهج املؤسسة إزاء بناء القدرات فيما يتعلق
بكوفيد  ،19مربزا ،ضمن مسائل أخرى ،إنقاذ األرواح ،وإعادة بناء االقتصادات وسبل كسب العيش بسرعة ،ومحاية
الرخاء من أجل استخدام طويل األمد وفعال للتكنولوجيا الرقمية لضمان بناء القدرة على الصمود أمام اجلوائح مستقبال.
وأعرب على وجه التحديد ،ومن خالل أمثلة ،عن أتييده السرتاتيجية املؤسسة بشأن كوفيد  19إلعادة البناء بشكل
أفضل ،واليت مشلت:
(أ)

القدرة على تنسيق التأهب للجوائح والتصدي هلا؛

(ب)

قدرة اجملتمع على الصمود أمام كوفيد  19والتصدي له؛

(ج)

الديون وإدارة االقتصاد الكلي؛

(د)

التعايف االقتصادي االجتماعي والقدرة على الصمود يف فرتة ما بعد كوفيد 19؛

(هـ)

توليد املعارف وتقامسها لتعزيز القدرة على التصدي لكوفيد .19

 -24وعند تلخيص اإلجراءات ،سلّط رئيس مكتب اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء ،ممثالً ابلسفري
غرياتو تيسفاميل من إريرتاي ،الضوء على أمهية التحلي ابلواقعية يف احتواء اجلائحة ،مع احلفاظ على األمن االقتصادي
واالجتماعي .وأ ّكد أيضا على ضرورة حتلي السكان ابالنضباط واملشاركة املسؤولة ،ووجود نظم صحية عامة فعالة على كل
الصعد من احمللي إىل الوطين.
 -25واستمعت حلقة النقاش مع القطاع اخلاص إىل السيد قيصر ريكو ،ممثل القطاع اخلاص يف جنوب السودان.
وأشار السيد ريكو إىل تزامن األزمة العاملية للجائحة يف جنوب السودان مع أزماته احمللية .وأضاف أن القطاع اخلاص يواجه
حتدايت يف العمل بفعالية ،وقد تكبد خسائر ،ال سيما يف قطاع النفط ،بسبب تناقص الطلب العاملي الذي ّأدى إىل تراجع
حاد يف األسعار .ونتيجة لذلك ،شرعت احلكومة يف تنويع االقتصاد كاسرتاتيجية ملكافحة الصدمات اخلارجية مثل كوفيد
 ،19ولدعم القطاع اخلاص .وأكد أن من شأن احلد من االعتماد على النفط أن يساعد البالد على التعامل بشكل أفضل
مع الركود املرتبط بكوفيد  .19وهذا من شأنه أن يفضي إىل توسيع قاعدة صادرات البلد .وسلط الضوء على بعض
القطاعات اليت يتعني تعزيزها ضمن قطاعات أخرى ،مبا يف ذلك الزراعة والتعدين والسياحة واألعمال املصرفية واألسواق
املالية واخلدمات .وابلنسبة للخدمات ،تعترب اخلدمات اللوجستية أساسية لكنها أتثرت كثرياً جبائحة كوفيد  19احلالية.
 -26وأشار السيد ريكو إىل أنه ال تزال أمام اخلطط الرامية إىل تعبئة املوارد ،وتعزيز اهلياكل األساسية ،وتوفري لوائح
تنظيمية مالئمة ومناخ أعمال موات ،طريق طويلة ينبغي قطعها .وق ّدمت التوصيات التالية:
نظرا ملا تسبب فيه ارتفاع التكاليف ونقص القدرات البشرية من تقييد لزايدة الرقمنة يف القطاعني العام
(أ)
واخلاص خالل اجلائحة ،فإنه ميكن تصنيع املنتجات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خلفض التكاليف ،وميكن
أيضا تقاسم القدرات البشرية القائمة؛
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إعادة أتهيل القطاعات اليت تكبّدت خسائر فادحة بسبب كوفيد  ،19من خالل تقدمي بعض الدعم

(ج) صياغة خطة شاملة للتعايف من جائحة كوفيد  19وإنشاء صندوق خاص لتسهيل تعايف اقتصادات
املنطقة تعافيا أسرع وإعادة البناء بشكل أفضل.
 -27وق ّدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا عروضا تتعلق أبهداف التنمية املستدامة .وكان الغرض من هذه اجللسة هو
تبادل املعلومات وإبقاء الدول األعضاء على علم ابلتطورات ذات الصلة.
 -28وق ّدم السيد نسيم أوملان ،ممثل اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،عرضا بعنوان ’’حنو التعجيل بتنفيذ خطة عام 2030
وخطة عام  ‘‘.2063ومن أبرز ما تضمنه عرضه أن متويل أهداف التنمية املستدامة ال يزال يشكل حتداي كبريا ،حيث
تكافح البلدان األفريقية من أجل سد الثغرة التمويلية السنوية اليت تبلغ  92.8مليار دوالر لتنفيذ خطة التنمية املستدامة
ويتعني على البلدان إجراء استعراضات وطنية طوعية قائمة على األدلة،
لعام  2030والتصدي ألزمة كوفيد ّ .19
واستعراضات حملية طوعية ،ومتابعة هذه االستعراضات للمسامهة يف حتسني توطني أهداف التنمية املستدامة وخطة عام
’’ :2063أفريقيا اليت نصبو إليها ‘‘.وهناك حاجة إىل تعزيز مشاركة اجلهات صاحبة املصلحة وتعزيز الشراكات وتعبئة
وشجع السيد أوملان البلدان اليت مل ترتشح بعد إلجراء استعراضات وطنية طوعية على التخطيط إلجرائها يف عام
املواردّ .
املقررة للمنتدى اإلقليمي األفريقي للتنمية املستدامة وأبهدافها املتمثلة
 .2022ويف اخلتام ،أبلغ االجتماع ابلدورة السابعة ّ
يف النظر يف إجراءات التعايف من كوفيد  19وبلورهتا؛ والتعجيل بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ،مبا يتماشى مع َعقد
العمل؛ وتسهيل التعلّم وتقاسم النّهج واألدوات واخلربات ،مع احلرص على إشراك اجلميع.
 -29وقدم السيد اتديلي فرييدي ،ممثل اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،عرضا عن أداة التخطيط واإلبالغ املتكاملة ،وأشار
إىل وظائف األداة ،مثل القدرة على إدماج خطط إمنائية متعددة وتنفيذها يف الوقت نفسه يف إطار خطط التنمية الوطنية،
ودعم االتساق ،وتتبع التقدم احملرز ،وحتديد أولوايت التدخالت ،وإعداد التقارير بطريقة منسقة .وأضاف أنه إبمكان هذه
األداة أن تساعد يف إدماج أهداف التنمية املستدامة وخطة عام  2063واتفاق ابريس ،من بني أمور أخرى ،يف خطط
التنمية الوطنية .وقال على وجه التحديد إن األداة تسهل مواءمة خطة عام  2030وخطة  2063على مستوى األهداف
والغاايت واملؤشرات .وأكد أن هذا اإلبالغ املتكامل مفيد يف خفض تكاليف معامالت رصد اخلطط اإلقليمية والعاملية
واإلبالغ عنها ،وساعد على حتديد الثغرات يف القدرات اليت قد تش ّكل أساسا لتصميم برامج بناء القدرات القائمة على
موحدة وبرانمج آيل شبكي ،كإطار عمل جلعل جيل اخلطط
األدلة .وبشكل عام ،تعمل األداة ،ابعتبارها نقطة خدمات ّ
اإلمنائية القادم مران وشامال .وقد ص ّممت األداة لدعم البلدان األفريقية من أجل حتسني نوعية خططها اإلمنائية .وعند
الطلب ،ميكن تقدمي الدعم التقين بشأن استخدام وتطبيق جمموعة األدوات.
-4

عروض عن فرص منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ومردوديتها

 -30أ ّكد العرض الذي قدمته السيدة كايتا ،مديرة املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا ،واملستمد من منشور املكتب
دون اإلقليمي الذي حيمل عنوان إنشاء سوق إقليمية موحدة يف شرق أفريقيا ،على أمهية منطقة التجارة احلرة يف شرق
أفريقيا ،وقيّم آاثرها .وأضاف أنه يف حني كانت منطقة شرق أفريقيا أسرع املناطق منوا يف أفريقيا ،فإهنا ابتت تواجه حتدايت
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الضغوط الدميغرافية ،ونقص فرص العمل ،وضعف األداء التجاري ،والتغري اهليكلي البطيء .وتشمل املنافع اليت يتوقع أن
جتنيها منطقة شرق أفريقيا من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية مكاسب رفاه تبلغ قيمتها  1.8مليار دوالر ،وصادرات
جديدة داخل املنطقة تبلغ قيمتها مليار دوالر ،فضال عن مليوين وظيفة جديدة .وأشار العرض إىل أن املنافع ستكون يف
هناية املطاف أكرب بسبب اخنفاض احلواجز غري اجلمركية ،وتيسري التجارة ،وزايدة جتارة اخلدمات .وابإلضافة إىل ذلك ،فإن
النساء والشباب ،وكذلك الشركات الصغرية ،حباجة إىل االستفادة من منطقة التجارة احلرة ،بدعم من احلكومات واملؤسسات.
وقد أشارت االعتبارات الرئيسية من التقرير إىل ما يلي:
(أ)

حيتاج شرق أفريقيا إىل تكامل أعمق؛

(ب)

تشكل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية حمركا لتحقيق التغيري؛

(ج)

حتتاج منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية إىل أن تكون شاملة.

 -31وأعرب االجتماع أيضا عن تقديره الستنتاجات تقرير اخلدمات التجارية املق ّدم من السيد أندرو مولد من اللجنة
االقتصادية ألفريقيا .وأكد السيد مولد أن بروتوكول منطقة التجارة احلرة بشأن جتارة اخلدمات يهدف إىل إنشاء ’’سوق
خدمات واحدة مفتوحة وقائمة على قواعد وشفافة وشاملة ومتكاملة‘‘ .وأضاف أنه مت يف املرحلة األوىل ،مت حتديد مخسة
قطاعات ذات أولوية (خدمات األعمال التجارية ،واالتصاالت ،والتمويل ،والنقل ،والسياحة) ،بناء على أساس منطقي
مفاده أن قطاعات اخلدمات هذه سيكون هلا ،يف حال حتريرها إقليميا ،أكرب أثر على جتارة البضائع .وشدد على أن
املفاوضات على اخلدمات هي بطبيعتها أكثر تعقيدا من املفاوضات على السلع .فعلى الصعيد القاري ،يف حني تتّبع مصر
إطارا تنظيميا وقائيا إىل ح ّد ما ابلنسبة لقطاع خدماهتا ،فإن جنوب أفريقيا تتّبع تدابري أقل محاية وإن ظلت أكرب من التدابري
اليت يتبعها العديد من البلدان يف املنطقة دون اإلقليمية لشرق أفريقيا .ويوجد تباين كبري داخل املنطقة دون اإلقليمية ،حيث
تعتمد مجهورية الكونغو الدميقراطية وإثيوبيا بيئات تنظيمية تقييدية يف جمال اخلدمات ،يف حني تعتمد رواندا وبوروندي
ومدغشقر بيئات أكثر انفتاحا .وأشار املتحدث اىل أمهية اعتماد نوع من التنظيم ىف قطاعات األعمال املصرفية والسفر
اجلوي وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والطاقة حلماية املستهلكني.
 -32وقال السيد مولد إن احلجج الداعية إىل حترير قطاع اخلدمات أكثر تشبه تلك الداعية إىل حترير التجارة يف السلع.
ونشر تقديرات واسعة النطاق مستمدة من دراسات سابقة عن حترير التجارة العاملية يف اخلدمات ،وهي ختص مكاسب
ترتاوح بني  50مليار دوالر وأكثر من تريليون دوالر .ومن خالل منوذج اجلاذبية لتقدير أثر بروتوكوالت مجاعة شرق أفريقيا
على اخلدمات ،حيث ق ّدر املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا أن إنشاءه أسفر عن زايدة جتارة اخلدمات داخل املنطقة
بنسبة  65يف املائة (وهي زايدة مماثلة لتلك اليت ح ّققها االحتاد األورويب من خالل برانجمه للسوق املوحدة) .وفيما يتعلق
أبسباب تشجيع حترير جتارة اخلدمات أكثر يف شرق أفريقيا ،أشار السيد مولد إىل النتائج اإلجيابية اليت أسفر عنها حتليل
امليزة النسبية الظاهرة .فمنطقة شرق أفريقيا هي املنطقة دون اإلقليمية الوحيدة اليت لديها ميزة نسبية ظاهرة اثبتة يف اخلدمات
تسجل قطاعات
يف مجيع أحناء القارة .وعالوة على ذلك ،تبلغ املردودية يف اخلدمات يف املنطقة مستوى مرتفعا للغاية ،حيث ّ
فرعية عديدة مردودا مبعدالت تزيد على  10يف املائة سنواي .ونبّه مق ّدم العرض إىل كون املسائل غري بسيطة ابلنسبة لكل
قطاع فرعي .وأ ّكد على ضرورة أن جيري واضعو السياسات املزيد من البحوث كي تسرتشد هبا القرارات.
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 -33وق ّدم السيد جوزيف ميثوا من اللجنة االقتصادية ألفريقيا عرضا عن منصة اللوازم الطبية يف أفريقيا .وقال إن املنصة
أنشئت لضمان توافر اللوازم الطبية احليوية على منصة مركزية .وقال إن ذلك يفتح الباب أمام الوصول الفوري إىل قاعدة
أفريقية وعاملية من املصنّعني والشركاء االسرتاتيجيني للمشرتايت املعتمدين .وأضاف أهنا مت ّكن الدول األعضاء يف االحتاد
األفريقي من شراء مع ّدات طبية معتمدة مثل أدوات التشخيص ،ومعدات الوقاية الشخصية ،ووسائل التنظيم السريرية مع
سجلة
زايدة فعالية التكلفة واملوثوقية والشفافية .وعالوة على ذلك ،تكفل املنصة احلصول على إمدادات جيدة النوعية وم ّ
من خالل مصنّعني معتمدين وحيملون شهادات دولية وأفريقية ،وابلتايل يتجنّب وصول املنتجات اليت ال تستويف املعايري
املطلوبة إىل املنصة .وهي تشكل واجهة فريدة تسمح بتجميع األحجام ،وإدارة احلصص ،وتيسري الدفع ،فضال عن توفري
اللوجستيات والنقل ،لضمان حصول احلكومات األفريقية على اإلمدادات احليوية بشكل متساو وفعال من حيث التكلفة.
كما تقوم ببناء الشراكات واستكشاف مجيع األسواق عن طريق املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها.
 -34ومت احلصول على زهاء  10ماليني من أدوات االختبار التشخيصي من خالل منظمة الصحة العاملية على أساس
دعم مؤسسات عاملية صارمة ،مثل إدارة األغذية والعقاقري يف الوالايت املتحدة األمريكية ،وإدارة
احلصص .وأدرجت املبادرة َ
الصحة الوطنية يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،ومنظمة الصحة الكندية ،ووكالة الطب األفريقية،
حث املوردين األفريقيني على االنضمام إىل املنصة اليت
ومنظمة الصحة العاملية ،للمساعدة يف ضمان اجلودة .وفد جرى ّ
أنشئت لسد فجوة العرض والتصدي بفعالية جلائحة كوفيد .19
 -35وق ّدم السيد كومي تسووو من األونكتاد عرضا عن ’’منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية وآاثرها على األعمال
التجارية يف شرق أفريقيا‘‘ .وأشار يف عرضه إىل أنه بينما تعتمد معظم البلدان األفريقية على صادرات السلع األساسية،
متثل السلع املصنعة نسبة أعلى بكثري من التجارة داخل املنطقة ،وهو ما يبني مدى استصواب رفع مستوى هذه التجارة يف
إطار منطقة التجارة احلرة لدعم التصنيع .ومن خالل إزالة احلواجز التعريفية وغري التعريفية أو ختفيضها ،ستوحد منطقة
التجارة احلرة أفريقيا يف سوق يزيد عدد سكاهنا على  2.3تريليون دوالر و 1.3مليار نسمة ،وهو ما يعين حتسني وفورات
احلجم وزايدة القدرة التنافسية .وتعتمد أفريقيا أيضا اعتمادا كبريا على الواردات من بقية العامل ،مقارنة ابلواردات بني البلدان
األفريقية .وهي تشمل ،من بني منتجات أخرى ،منتجات األغذية الزراعية مثل األرز واحلليب ،وكذا املواد الكيميائية .غري
أنه حيتمل أن ترّكز البلدان األفريقية على سالسل قيمة بعض املنتجات الرئيسية مثل الوقود واألمسدة ومنتجات األلبان
واألمسنت واملعادن.
 -36وتقاسم السيد تسووو عددا من الفوائد احملتملة ،مبا يف ذلك يف قطاع السيارات ،حيث من املتوقع أن ينمو سوق
السيارات األفريقية بشكل كبري ،من  45مليون سيارة يف عام  2018إىل أكثر من  135مليون سيارة حبلول عام .2040
وعالوة على ذلك ،أشار إىل احتمال استغالل بلدان أفريقية مثل جنوب السودان وأوغندا الزيوت ومواد التشحيم األساسية
(يف السنوات املقبلة) ،مبا يسمح هلا إبنتاج منتجات كيميائية نفطية يف املنطقة .ويستورد أكثر من  95يف املائة من املنتجات
الطبية والصيدالنية األفريقية من خارج القارة (مبا يف ذلك من االحتاد األورويب واهلند والوالايت املتحدة واململكة املتحدة).
وتفعيل منطقة التجارة احلرة إبمكانه دعم اجلهود القارية الرامية إىل إعادة تشكيل قطاع املستحضرات الصيدالنية عن طريق
زايدة االعتماد على الصناعات احمللية/اإلقليمية .وتتداول منتجات األلبان من شرق أفريقيا يف األسواق اإلقليمية أساسا
بسبب الرتتيبات التفضيلية القائمة ،وتواصل القارة االعتماد أكثر على االحتاد األورويب السترياد منتجات األلبان .ويف هذا
الصدد ،أشار إىل أن القدرة على املنافسة ستطرح مشكلة أمام أسواق االحتاد األورويب ونيوزيلندا .كما ينطوي الشاي على
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إمكاانت جتارية كبرية داخل أفريقيا ،وال سيما من شرق أفريقيا حنو مشاهلا .ويف اخلتام ،نبّه إىل أن جين املنافع من منطقة
التجارة احلرة ليس أمرا تلقائيا ،وإىل أن التصدي للحواجز غري التعريفية ،اليت ال تزال تعوق السوق األفريقية الداخلية ،ينبغي
أن يكون أولوية .وينبغي للحكومات أن هتيّئ البيئة املواتية وأن تسلّم يف الوقت ذاته ابلدور احملوري للقطاع اخلاص يف تفعيل
منطقة التجارة احلرة.
 -37واستفاد االجتماع أيضا من حلقة النقاش املتعلقة ابالستعداد لتفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية .ويتألف
الفريق من السادة جان لوسيان بوسا تونغبا ،وزير الدولة للتجارة اخلارجية جبمهورية الكونغو الدميقراطية؛ وبرودونس
سيباهيزي ،كبري املستشارين التقنيني املعين مبنطقة التجارة احلرة (مفوضية االحتاد األفريقي) ،وجيوفري كامانزي من جملس
األعمال التجارية لشرق أفريقيا؛ وجون ستيوارت من مركز القانون التجاري.
 -38وعرض السيد تونغبا جتربة بالده يف االستعداد لالنضمام إىل منطقة التجارة احلرة .وأشار إىل أن املنطقة ستساعد
يف ختطي الصدمات املرتتبة عن كوفيد  .19وش ّدد على توجيه االستثمار صوب التعليم والتكنولوجيا الرقمية من أجل منو
سريع للقارة.
 -39وقال السيد سيبياهيزي إن جائحة كوفيد  19أبطأت مستوى االستعداد الوطين لتفعيل منطقة التجارة احلرة.
ونظرا للتحدايت اليت تواجهها الدول األفريقية األعضاء اليت ركزت جهودها على إنقاذ احلياة البشرية بدال من مواصلة
املفاوضات التجارية ،فإنه قد أتجل بدء موعد التبادل التجاري إىل  1كانون الثاين/يناير  .2021فقد كانت هناك حتدايت
اقتصادية ذات صلة ،مبا يف ذلك اهنيار أسواق السلع األساسية ،ابستثناء الذهب؛ وتعطيل سالسل اإلمداد العاملية
للمنتجات النهائية والوسيطة ،مبا يؤدي إىل نقص على مستوى البيع ابلتجزئة واإلنتاج؛ وتعطيل التجارة عرب احلدود ،فضال
عن اخنفاض التجارة الدولية والتجارة داخل أفريقيا بسبب أمور من بينها اإلغالق الشامل ،والقيود املفروضة على احلركة،
وإغالق احلدود واملطارات .وسيتجلّى ذلك يف تسجيل مع ّدالت منو سلبية وزايدة الفقر.
 -40وأشار السيد سيباهيزي إىل الدور االسرتاتيجي ملنطقة التجارة احلرة يف تيسري التعايف السريع ،من خالل تطوير
سالسل قيمة إقليمية وقارية مرتبطة على حنو تنافسي بسالسل القيمة العاملية .وأشار إىل أن القيمة املضافة ستشكل األداة
الرئيسية لالسرتاتيجية األفريقية للسلع األساسية ،وإىل أن جتهيز املنتجات الزراعية يشكل نقطة انطالق جيدة .وأضاف أن
منطقة التجارة احلرة ستقوم ،عند تفعيلها ابلكامل ،بتحويل أفريقيا من مستورد صاف لألغذية إىل مصدر صاف هلا .ومن
شأن ذلك أيضا أن يعزز التجارة األفريقية بشكل كبري ،السيما التجارة داخل املنطقة يف جمال الصناعة التحويلية .وأشار
السيد سيباهيزي ،مستشهدا بدراسة أجراها البنك الدويل ،إىل النتائج اليت توصلت إليها بشأن اآلاثر االقتصادية والتوزيعية
اإلجيابية ملنطقة التجارة احلرة .وقد كشفت الدراسة أن املرأة األفريقية ستحصل على فوائد كثرية ،ألهنا متثل غالبية املشتغلني
ابلتجارة فيما بني البلدان األفريقية .ومن شأن منطقة التجارة احلرة أن خترج  30مليون أفريقي من براثن الفقر املدقع ،وأن
تعزز إيرادات زهاء  68مليون آخرين يعيشون على أقل من  5.50دوالر يف اليوم .ومن املتوقع أن تقدم هذه املنطقة دفعة
لإلنتاج اإلقليمي ،إذ سيكون إمجايل إنتاج القارة أعلى بقرابة  212مليار دوالر من خط األساس حبلول عام .2035
 -41وابلنسبة لالحتاد األفريقي ،قال السيد سيباهيزي إن استعداد البلدان يشمل عوامل كثرية ،منها التوقيع والتصديق
على اتفاق إنشاء منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،مث مواءمة القواعد والنظم احمللية .و َعرض قائمة ابألعمال التحضريية
على الصعيد الوطين .وأطلع اللجنة على مبادرات أخرى الستكمال اجلهود الوطنية املتعلقة بتنفيذ االتفاق ،مبا يف ذلك
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تطوير واختبار املرحلة التجريبية ملنصات البلدان األفريقية للدفع والتسديد واملرصد األفريقي للتجارة ،ضمن آليات أخرى.
وأكد من جديد على ضرورة أن تضع احلكومات أطرا تنظيمية وأن تقوم بتعبئة القطاع اخلاص ،وهو ما سيشكل عنصرا
أساسيا يف جناح منطقة التجارة احلرة.
 -42وأبرز جيوفري كامانزي من جملس األعمال يف شرق أفريقيا أمهية اإلرادة السياسية لتفعيل منطقة التجارة احلرة.
وأشار إىل أمهية زايدة وعي القطاع اخلاص أبمهية هذه املنطقة .وفيما يتصل ابلثغرات يف القدرات يف القطاع اخلاص ،أشار
إىل ضرورة معاجلتها مع الرتكيز على ثغرات املوارد املالية واملهارات على حد سواء .كما ش ّدد على أمهية اتّباع هنج تشاركي
متكامل ابلنسبة جلميع اجلهات صاحبة املصلحة.
 -43وق ّدم جون ستيوارت من مركز القانون التجاري عرضا عن اإلمكاانت املتاحة للتجارة الرقمية يف شرق أفريقيا.
وأشار إىل أن جائحة كوفيد  19أسفرت عن زايدة كبرية يف التجارة الرقمية ،وإىل أنه من املتوقع استمرار جزء كبري من هذا
التحول .وقد احتلت أوغندا ورواندا وكينيا معا مرتبة عليا يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى من حيث االستعداد للتجارة
اإللكرتونية .وسلّط السيد ستيوارت الضوء على احتالل كينيا املعروفة اببتكار اخلدمات النقدية بواسطة األجهزة احملمولة
املوجهة للمشاريع الناشئة يف الفرتة
 ،M-Pesaاملراكز الثالثة األوىل من بني أكثر الوجهات األفريقية جذاب لالستثمارات ّ
 .2018-2017وتش ّكل التكنولوجيا املالية أهم جمال يف نشاط املشاريع الناشئة يف أفريقيا ،ألن تيسري الدفع عرب احلدود
يتطلب وجود منصات كبرية مثل منصة عموم أفريقيا للمدفوعات والتسوايت .وبغية توسيع التجارة الرقمية بني البلدان
األفريقية ،ال بد من االستثمار يف القدرة اللوجستية .وينبغي أن تكون اجلهات املقدمة للخدمات الربيدية الوطنية ،اليت غالبا
ما تكون احللقة األضعف ،واخلدمات التوصيلية واللوجستية ،متاحة ومعبأة .وال بد أيضا من وجود هياكل أساسية طرقية
وسككية وجوية موثوقة .وميكن أن تكون أفريقيا مبتكرة يف التجارة الرقمية  -فعمالق التجارة اإللكرتونية األفريقي
 Jumia.comابتكر نظما للدفع والتسليم من أجل إجياد حلول لتجارته .وأشار السيد ستيوارت إىل أن الشركات الصغرية
والصغرى كثريا ما ال تتمكن من االستفادة من األفضليات يف إطار الرتتيب التجاري التفضيلي جلماعة شرق أفريقيا بسبب
تكاليف االمتثال الثابتة .ومع ذلك ،متثل ’’الشركات متعددة اجلنسيات الصغرى‘‘ قصة جناح للمنصات العاملية مثل ’’علي
اباب‘‘ ( )Alibabaوإيباي ( )eBayو .ويف اخلتام ،سلط مقدم العرض الضوء على الفجوة بني املناطق الريفية واحلضرية
والفجوة الرقمية يف بوروندي وجنوب السودان ،ومها البلدان املتخلفان من حيث تغطية النطاق العريض.
 -44وق ّدمت السيدة راشيل نسوبوغا التقرير السنوي عن أعمال املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا .وأشارت إىل
التقدم احملرز يف جماالت التكامل اإلقليمي وتفعيل منطقة التجارة احلرة ،والتجارة ،وتطوير سالسل القيمة ،وكذا يف االقتصاد
األزرق والسياحة اإلقليمية ،وهو ما جيري دعمه من خالل املهام األساسية الثالث للمكتب املتمثلة يف العمل كمركز فكر
والدعوة والدعم التشغيلي .وأحاط االجتماع الرابع والعشرون للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء علما بنقاط
العمل املنبثقة عن االجتماع الثالث والعشرين للجنة بشأن منطقة التجارة احلرة ،واالقتصاد األزرق والسياحة اإلقليمية ،وكذا
التعجيل ابلشراكة من أجل التنمية املستدامة.
 -45وأيّد املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا وضع اسرتاتيجيات منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف كينيا وبوروندي
وجزر القمر ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا ،وكذا اسرتاتيجية إقليمية جلماعة شرق أفريقيا .كما أعدت تقارير إقليمية
عن إمكاانت منطقة التجارة احلرة .ومشلت الشراكات املتعلقة بتفعيل املنطقة تنظيم حلقات دراسية شبكية مع مفوضية
االحتاد األفريقي ،واملعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط ،ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،واألونكتاد؛
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وإعداد موجزات سياساتية بشأن التجارة اإلقليمية ابالشرتاك مع مبادرة ’’شرق أفريقيا عالمة مسجلة‘‘ ،ومؤسسة بروكينغز؛
وتنظيم احللقة الدارسية الشبكية بشأن التجارة واألعمال التجارية لشرق أفريقيا مبعية الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة؛
ودعم منصة اللوازم الطبية األفريقية إىل جانب املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها ،ومصرف أفريكسيم ومكتب
املبعوث اخلاص لالحتاد األفريقي؛ وتنظيم املنتدى العاملي للتصنيع بشأن مستقبل سالسل القيمة اإلقليمية مع البنك الدويل
ومنظمة التجارة العاملية وغرفة التجارة الدولية واحتاد األعمال الياابين ومفوضية االحتاد األورويب ومنطقة التجارة احلرة القارية
األفريقية؛ وعقد مشاورات مع القطاع اخلاص ،ابالشرتاك مع احتاد القطاع اخلاص يف رواندا.
 -46وفيما يتعلق ابالقتصاد األزرق ،أشار االجتماع إىل العمل اجلاري لوضع األدوات والنُّهج الالزمة لقياس إمكاانته،
ومن بينها دراسة حساابت االقتصاد األزرق الفرعية ،وهي مبادرة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب مع مصرف التنمية
الكارييب؛ وجمموعة أدوات تقييم االقتصاد األزرق اليت تستخدم لتحديد حجم مسامهة املوارد املائية والبحرية يف املنطقة من
خالل التقييمات االجتماعية واالقتصادية يف البلدان الرائدة .كما أشري إىل الدعم املق ّدم خلطة التنمية الوطنية جليبويت ،حيث
تشكل مصائد األمساك قطاعا ذا أولوية ،والجتماعات االقتصاد األزرق وحلقاهتا الدراسية الشبكية اليت نظّمت لدعم عملية
وضع السياسات وزايدة الوعي مبفهوم االقتصاد األزرق يف املنطقة.
 -47وفيما يتعلق ابلسياحة ،أشار االجتماع إىل أن هذا القطاع ،الذي يعمل فيه زهاء  7,2ماليني شخص يف املنطقة،
كان األكثر تضررا من كوفيد  .19وتشري تقديرات مجاعة شرق أفريقيا إىل اخنفاض بنسبة  40إىل  60يف املائة يف أنشطة
السياحة داخل املنطقة ،وإىل خسائر كبرية يف الوظائف يف مجيع سالسل القيمة .ومن مث ،أعربت اللجنة عن تقديرها لنشر
دراسة متويل السياحة ،ولتنظيم اجتماع فريق اخلرباء املخصص يف  23تشرين الثاين/نوفمرب .2020
 -48وتل ّقى االجتماع مسامهة من برانمج عمل املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا لعام  ،2021وأشار إىل أن املكتب
سيواصل تقدمي الدعم لتقييم أثر كوفيد .19
-49

ويتعني على املكتب دون اإلقليمي لشرق أفريقيا أن يتابع التوصيات واإلجراءات الواردة يف البيان.

