دعوة لوسائل االعالم
المنتدى الثامن للتنمية في شمال أفريقيا يبحث في االقتصاد األزرق
في مراكش
مراكش ،في  12مارس ( 2019اللجنة االقتصادية ألفريقيا) :سيعقد المنتدى الثامن للتنمية في شمال أفريقيا يوم
السبت  23مارس بمراكش تحت موضوع "االقتصاد األزرق في شمال أفريقيا :فاعلية النقل البحري في تسهيل
التجارة الدولية في العصر الرقمي".
سيكون هذا المنتدى المنظم على هامش الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية األفريقيين للجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة ،بمثابة منصة لتبادل اآلراء والحوار حول
اإلمكانات االقتصادية لالقتصاد األزرق وإدماجه في سياسات واستراتيجيات أفريقيا للتنمية .وسيشتمل اللقاء على
عرض لنتائج التحليل القطاعي للنقل البحري في شمال أفريقيا باعتباره ناقلًةً لنمو التجارة الدولية وخاصة التجارة
البينية األفريقية ،على عتبة دخول اتفاقية منطقة التبادل الحر القاريّة األفريقية حيز النفاذ .وسيكون هذا اللقاء
فرصة لتقديم "الدليل العملي حول االقتصاد األزرق" الذي وضعته اللجنة االقتصادية ألفريقيا لتوجيه البلدان في
صياغة استراتيجيات وطنية في هذا المجال.
يدمج االقتصاد األزرق ،وهو مفهوم جديد نسبيًا ،االستخدام المسؤول والمستدام للموارد المائية والبحرية للبلدان،
مستغالً إمكانياتها االقتصادية بفعالية .ويقدّم هذا المنتدى الثامن الذي تنظمه اللجنة االقتصادية ألفريقيا في شمال
أفريقيا لممثلي المؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية ،ولممثلي القطاع الخاص في شمال أفريقيا والمشاركين في
المؤتمر الثاني والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفارقة ،فرصة إثراء النقاش حول هذا
الموضوع ومواصلة تبادلهم اآلراء حول هذا الشأن من خالل المنصة اإللكترونية التي سيتم إطالقها بالمناسبة.
الحدث :المنتدى الثامن للتنمية في شمال أفريقيا" :االقتصاد األزرق في شمال أفريقيا :فاعلية النقل البحري في
تسهيل التجارة الدولية في العصر الرقمي"
التاريخ :يوم السبت  23مارس  ،2019من الساعة  13:00إلى الساعة 16:00
المكان :قاعة النخيل ،فندق النخيل گولف باالس ،مراكش ،المملكة المغربية.

ملحوظة للمحررين
ندعوكم لزيارة الموقع ( www.uneca.org/fr/cfm2019باللغة الفرنسية) و ( www.uneca.org/cfm2019باللغة اإلنجليزية)
للمزيد من المعلومات وتحميل وثائق هذا الملتقى ووثائق المؤتمر الوزاري ).(COM2019
المرجو من المشاركين والصحفيين الراغبين في حضور هذا الملتقى أن يطلبوا شارات المشاركة على الموقع اإللكتروني
 http://events.uneca.org/registration/register?eventId=0db3764f -94e2-e811-824a-00505695004fقبل
تاريخ  11مارس .2019
للمزيد من المعلومات وطلب المقابالت ،يرجى االتصال بـ  filali-ansary@un.orgأو على الرقم06 673 734 462 :

