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اللجنة االقتصادية ألفريقيا
املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي
اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني
واخلرباء للجنوب األفريقي
الدورة السابعة والعشرون
بالنتاير (حضوراي وعرب اإلنرتنت) 13 ،و 14تشرين األول/أكتوبر 2021

تقرير اللجنة احلكومية الدولية
لكبار املسؤولني واخلرباء للجنوب األفريقي
عن أعمال دورهتا السابعة والعشرين
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أوال -افتتاح الدورة
ألف  -مقدمة
 -1عُقدت الدورة السابعة والعشرون للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء للجنوب األفريقي (اللجنة احلكومية)
حضوراي وعرب اإلنرتنت يومي  13و 14تشرين األول/أكتوبر  2021وكان موضوعها ’’إعادة البناء بشكل أفضل يف اجلنوب
األفريقي يف أعقاب جائحة كوفيد :19-تعزيز التصنيع القائم على السلع األساسية والصناعة التحويلية وسالسل القيمة
اإلقليمية‘‘.
ابء  -املشاركون
 -2شارك يف الدورة مندوبون من مجيع الدول األعضاء الـ  11املنضوية حتت املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي التابع
للجنة االقتصادية ألفريقيا (املكتب دون اإلقليمي) (إسواتيين ،وأنغوال ،وبوتسواان ،وجنوب أفريقيا ،وزامبيا ،وزمبابوي ،وليسوتو،
ومالوي ،وموريشيوس ،وموزامبيق ،وانميبيا) .كما شارك يف الدورة مندوبون عن وزارات املالية ،والصناعة ،والتجارة ،والتنمية
الصناعية ،واملؤسسات الصغرية واملتوسطة والتعاونيات ،واملوارد الطب يعية واملعدنية.
 -3وكان من بني املشاركني اآلخرين يف الدورة ممثلون عن املؤسسات األكادميية والبحثية ،والقطاع اخلاص ومنظمات جامعة
ود ور اإلعالم املطبوع والرقمي ،ومنظمات اجملتمع املدين ،واملنظمات غري
للقطاع اخلاص ،واجلماعات االقتصادية اإلقليميةُ ،
احلكومية ،والشركاء اإلمنائيني اإلقليميني والدوليني ،مبا يف ذلك كياانت األمم املتحدة .وشارك يف الدورة أيضا خرباء ومستشارون
مستقلون يف اجملاالت املتصلة مبوضوع الدورة .وترد يف املرفق األول قائمة أمساء املندوبني احلكوميني املمثلني لكل دولة عضو.
جيم -البياانت االفتتاحية
 - 4أدىل وزير مالية مالوي ،فيليكس ملوسو ،ب كلمة افتتاحية .وأدلت وكيلة األمني العام لألمم املتحدة واألمينة التنفيذية
للجنة االقتصادية ألفريقيا (اللجنة االقتصادية) ،السيدة فريا سونغوي ،بكلمة ترحيبية .وأدىل ببياانت كل من املمثل املقيم لربانمج
األمم املتحدة اإلمنائي يف مالوي ،شيجيكي كوماتسوابرا (ابسم مكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة يف مالوي) ،وانئب األمني
الرئيسي لوزارة املالية يف ليسوتو ،ريثابيلي مالوكي (نيابة عن رئيس مكتب الدورة السادسة والعشرين للجنة احلكومية ووزير مالية
ليسوتو ،اثبو سوفونيا) ،واملمثل الدائم للمكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي التابع لالحتاد األفريقي ،السيد ديفيد كلود بيري.
وقدم رسائل عرب الفيديو كل من األمني العام للسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي ،شيليشي كابويبوي ،واألمني
التنفيذي للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،إلياس ميبيدي ماغوسي.

اثنيا -انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرانمج العمل
-5

انتخبت اللجنة البلدان التالية لتشكيل املكتب اجلديد:
الرئيس:

مالوي
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انئب الرئيس:
املقرر:
-6

موزامبيق
زمبابوي

واعتمدت اللجنة جدول أعمال دورهتا السابعة والعشرين على النحو التايل:
(أ)

افتتاح الدورة.

(ب) انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال وبرانمج العمل.
(ج)

عرض التقارير النظامية:
’ ‘1

األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف اجلنوب األفريقي.

’ ‘2

األداء الربانجمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف اجلنوب األفريقي.

’ ‘3

تنفيذ اخلطط اإلقليمية والدولية وغريها من املبادرات اخلاصة يف اجلنوب األفريقي :التقدم احملرز
وحالة تنفيذ االتفاق املؤسس مل نطقة التجارة احلرة القارية األفريقية (االتفاق).

عرض التقرير املواضيعي املعنون ’’إعادة البناء بشكل أفضل يف اجلنوب األفريقي يف أعقاب جائحة كوفيد-
(د)
 :19تعزيز التصنيع القائم على السلع األساسية والصناعة التحويلية وسالسل القيمة اإلقليمية‘‘.
(ه)

تنظيم حلقة نقاش رفيعة املستوى بشأن موضوع الدورة.

تنظيم حلقة نقاش رفيعة املستوى بشأن ’’املصادر اجلديدة للقدرة التنافسية يف اسرتاتيجيات التصنيع الشاملة
(و)
واملستدامة يف اجلنوب األفريقي :تعزيز عالمة ’صنع يف اجلنوب األفريقي‘ يف سياق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية‘‘ (منطقة
التجارة احلرة).
تنظيم حلقة نقاش رفيعة املستوى بشأن موضوع ’’املصادر اجلديدة للقدرة التنافسية يف اسرتاتيجيات التصنيع
(ز)
الشاملة يف اجلنوب األفريقي :االقتصادات الزرقاء واخلضراء والرقمية‘‘.
(ح) عرض توصيات اجتماع فريق اخلرباء املخصص بشأن ’’سالسل القيمة الزراعية ،والروابط والتحول يف اجلنوب
األفريقي :الفرص املتاحة يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية‘‘.
األفريقي.

(ط)

صياغة التقرير املتعلق اب لدورة السابعة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء للجنوب

(ي)

عرض التقرير املتعلق ابلدورة السابعة والعشرين واعتماده.

E/ECA-SA/ICSOE/XXVII/2021/8.1

صفحة 3

(ك)

استضافة الدورة الثامنة والعشرين ومكان انعقادها.

(ل)

اختتام الدورة.

اثلثا -عرض التقارير النظامية
 -7نظرت اللجنة احلكومية يف ثالثة تقارير نظامية قدمتها األمانة بشأن( :أ) األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف اجلنوب
األفريقي يف عام  2020والتوقعات لعام 2021؛ (ب) األداء الربانجمي ل لمكتب دون اإلقليمي؛ و(ج) التقدم احملرز يف تنفيذ
اخلطط اإلقليمية والدولية وغريها من املبادرات اخلاصة ابملنطقة دون اإلقليمية ،مع الرتكيز على التقدم احملرز يف تنف يذ االتفاق.
وعرضت اللجنة احلكومية وانقشت نتائج الدراسة املتعلقة مبوضوع ’’إعادة البناء بشكل أفضل يف اجلنوب األفريقي يف أعقاب
جائحة كوفيد :19-تعزيز التصنيع القائم على السلع األساسية والصناعة التحويلية وسالسل القيمة اإلقليمية‘‘ .وعالوة على
ذلك ،استعرضت توصيات اجتماع فريق اخلرباء املخصص الذي عقد يف  12تشرين األول/أكتوبر  2021بشأن
موضوع ’’ سالسل القيمة الزراعية ،والروابط والتحول يف اجلنوب األفريقي :الفرص املتاحة يف منطقة التجارة احلرة القارية
األفريقية‘‘.
 -8واعتمدت اللجنة احلكومية التقرير املتعلق ابألداء الربانجمي للمكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي لعام ،2021
وبرانمج العمل لعام .2022

رابعا -مالحظات
-9

قدمت اللجنة احلكومية عدة مالحظات استنادا إىل العروض اليت قدمتها األمانة ،وحلقات النقاش ،واملناقشات العامة.

 - 10ففيما يتعلق ابألوضاع االقتصادية واالجتماعية يف اجلنوب األفريقي:
(أ)
بشكل أفضل؛
(ب)

أشارت اللجنة احلكومية إىل أن اإلدارة السليمة للديون أمر ابلغ األمهية ألن البلدان تسعى إىل إعادة البناء
استفسرت عن كيفية توصيف اإلدارة السليمة للديون؛

(ج) أشارت إىل ضرورة تعزيز تعبئة املوارد احمللية ،وتدعيم النظم الضريبية ،والتحفيز على تسديد الضرائب ،وتعزيز
بيئات األعمال التجارية من أجل توسيع مشاركة القطاع اخلاص يف األنشطة االقتصادية؛
أشارت إىل ضرورة معرفة األسباب اليت تدفع الدول األعضاء إىل متويل التنمية عن طريق االقرتاض عوضا عن
(د)
أنواع التمويل األخرى؛
(هـ)

شددت على احلاجة إىل الشفافية يف إدارة املوارد املالية؛

E/ECA-SA/ICSOE/XXVII/2021/8.1

صفحة 4

(و)
(ز)
(كوفيد)19-؛

أكدت على أمهية إدماج شواغل النساء والشباب يف امليزانيات واخلطط والسياسات احلكومية؛
أشارت إىل أمهية دعم املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة من أجل التصدي لتأثري مرض فريوس كوروان

حمدثة من أجل إعداد التقرير املتعلق
(ح) أشارت إىل ضرورة أن تدعم الدول األعضاء توفري بياانت إحصائية ّ
ابألوضاع االقتصادية واالجتماعية؛
(ط) أعربت عن قلقها إزاء عدم وجود حتليل ألثر جائحة كوفيد 19-فيما يتعلق بعدم املساواة ،وتقاعس الدوائر
املعنية ابلسياسات اإلمنائية عن إيالء االهتمام ملسألة عدم املساواة؛
(ي) دعت إىل حتليل أثر جائحة كوفيد 19-على االقتصادات من منظور أوسع ،يشمل مسائل احلصول على
التعليم والطاقة وفرص العمل والتصنيع الشامل.
 - 11وفيما يتعلق ابلتقدم احملرز يف إنشاء منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف اجلنوب األفريقي:
(أ)
املستدامة؛

أشارت إىل التقدم الذي أحرزته مجيع البلدان يف حتقيق األهداف  1و 2و 7و 8و 9من أهداف التنمية

(ب) أشارت إىل استمرار عدم كفاية اهلياكل األساسية يف اجلنوب األفريقي ،وأثر اجلائحة على التقدم احملرز حنو
حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة عام  :2063أفريقيا اليت نصبو إليها؛
(ج) سلطت الضوء على القيود اليت تواجهها البلدان يف حتقيق األهداف ،واملتمثلة يف عدم كفاية البياانت ،وعدم
وج ود آلية لتتبع التقدم احملرز ،وضعف آليات الرصد؛
شددت على أن توفري العمل الالئق للجميع هو مفتاح حتقيق الشمول والتنمية املستدامة ،وتساءلت عما
(د)
إذا كان العمل يف القطاع غري الرمسي يرقى إىل مستوى العمل الالئق؛
(هـ)

أكدت على ضرورة البحث عن مصادر مبتكرة وجديدة لتمويل التنمية؛

(و)

الحظت أن التصنيع ميكن أن يكون السبيل ل تعزيز تعبئة املوارد احمللية وتقليل االعتماد على الديون؛

(ز)

الحظت ضرورة أن تعاجل البلدان أوجه القصور يف هياكلها األساسية ،ال سيما يف قطاع الطاقة؛

(ح)

أبرزت ضرورة شرح فوائد االتفاق للدول األعضاء من أجل تعزيز عملية التصديق؛
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(ط) أعربت عن ضرورة أن ينخرط القطاع اخلاص بصورة أكرب يف املفاوضات املتعلقة ابالتفاق من أجل تعزيز
إِحساس القطاع اخلاص ابإلمساك بزمام هذه العملية؛
(ي)

أشارت إىل أن تيسري التجارة أمر أساسي لتحقيق املنافع املتوقعة من االتفاق؛

(ك) أكدت على ضرورة تقدمي الدعم للمفاوضني واللجان الوطنية املنشأة لتنفيذ االتفاق ومتكينهم بوسائل شىت
تشمل اهلياكل ال تشريعية.
 - 12وفيما يتعلق ابلسياسات واالسرتاتيجيات الرامية إىل تعزيز التصنيع القائم على السلع األساسية ،والصناعة التحويلية
وسالسل القيمة اإلقليمية:
أشارت اللجنة احلكومية إىل أن حصة الصناعة التحويلية من الناتج احمللي اإلمجايل اخنفضت يف مجيع بلدان
(أ)
اجلنوب األفريقي منذ عام  1996ابستثناء أنغوال وليسوتو وانميبيا؛
(ب)
السلع األساسية؛

أشارت إىل أن اجلنوب األفريقي يعتمد على السلع األساسية وأن املعادن تستأثر جبزء كبري من صادراته من

(ج) أشارت إىل أن اجلنوب األفريقي ال يزال يعاين من نقص يف إنتاج الطاقة وإمداداهتا ،وهو ما حيد من القدرة
على التنمية الصناعية يف املنطقة دون اإلقليمية؛
(د)

شددت على ضرورة حتقيق أمن الطاقة؛

(ه) شددت على ضرورة االستفادة من الفرص اجلديدة (مثل الطلب على املستحضرات الصيدالنية املنتجة حمليا)
هبدف إجياد فرص للمؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة؛
(و) أشارت إىل أنه ينبغي أن تشمل اخلطط التصنيع املستدام يف ضوء تغري املناخ ،كما ينبغي إيالء االهتمام
للدور الكبري الذي ميكن أن تؤديه احلكومات يف تيسري التنمية على نطاق االقتصاد والتنمية القطاعية؛
املنشأ؛

(ز)

أشارت إىل أن فوائد االتفاق يف جمال التصنيع قد ال تتحقق دون تسهيالت كبرية يف جمال التعريفات وقواعد

(ح) أكدت أن التكامل اإلقليمي واألسواق اإلقليمية مها أمران أساسيان ابلنسبة لبلدان اجلنوب األفريقي من
أجل حتقيق وفورات احلجم الالزمة لدعم التنمية الصناعية؛
(ط) أبرزت األمهية الشديدة لتبادل املعارف واملهارات من أجل دعم اخلروج من األزمة احلالية ،والتوزيع املنصف
للمكاسب االقتصادية ،وضمان مشاركة النساء والشباب يف مجيع األنشطة االقتصادية؛
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(ي) أكدت على أن حتويل االقتصادات القائمة على املوارد سيتطلب مزيدا من التطوير والرتكيز على التصنيع
األخضر واالستخدام املكثف للطاقة املتجددة؛
(ك) شددت على أن الطريقتني الفعالتني لتيسري االنتعاش االقتصادي يف املنطقة مها التعاون اإلقليمي وتبادل
أفضل املمارسات يف جمال التصنيع القائم على السلع األساسية؛
(ل) أعربت عن قلقها من التحدايت املالية واملتعلقة ابلوصول إىل األسواق والتحدايت التقنية اليت تواجهها
املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة في ما خيص مشاركتها الفعالة يف سالسل القيمة الوطنية واإلقليمية ،مع التأكيد يف الوقت
نفسه على أمهية هذه املؤسسات ،مبا فيها تلك اليت متلكها النساء والشباب ،ابعتبارها مرتكزا لتسريع إعادة البناء بصورة أسرع
وأكثر مراعاة للبيئة يف أعقاب جائحة كوفيد19-؛
أكدت أن التصنيع القائم على السلع األساسية والتصنيع القائم على الصناعة التحويلية مها مرحلتان خمتلفتان
(م)
السرتاتيجية واحدة تتعلق بتعزيز النمو والتنمية على الصعيد اإلقليمي؛
(ن) شددت على أمهية التصنيع لتعزيز التكامل اإلقليمي وضمان حتقيق االزدهار االقتصادي الشامل ،مع مالحظة
أن زايدة التكامل قد ت شكل أداة اسرتاتيجية ملساعدة البلدان على مواجهة التحدايت غري املسبوقة مثل جائحة كوفيد19-؛
(س) أعربت عن قلقها من الدعم احملدود الذي تقدمه احلكومات إىل رابطات األعمال التجارية ،مشرية إىل أن
القطاع اخلاص القوي ميكن أن يكون شريكا هاما يف صنع السياسات؛
(ع)
(ف)
االقتصادي؛

أشارت إىل ضرورة هتيئة بيئة عمل مواتية لألعمال التجارية؛
أقرت بتـأثري جـائحـة كوفيد 19-ودورهـا يف الكشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف عن إمكـاانت التكنولوجيـات الرقميـة يف تعزيز النمو

(ص) أعربت عن قلقها من املشاركة احمللية اليت ال تزال متدنية يف تعزيز التنمية الصناعية ،مع االعرتاف ابألمهية
احلامسة لالستثمار األجنيب املباشر يف هذا اجملال.

خامسا -التوصيات
 - 13قدمت اللجنة احلكومية التوصيات التالية( :أ) تعزيز بيئة االقتصاد الكلي على الصعيدين الوطين واإلقليمي من أجل
التصدي جلائحة كوفيد 19-وإعادة البناء بشكل أفضل؛ (ب) التعجيل بتنفيذ االتفاق يف اجلنوب األفريقي؛ (ج) تعزيز التصنيع
القائم على السلع األساسية ،والصناعة التحويلية غري القائمة على املوارد ،وسالسل القيمة اإلقليمية؛ و (د) إعادة البناء بشكل
أفضل بغية حتقيق القدرة على التعايف يف سياق فرتة ما بعد كوفيد.19-
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 - 14وفيما يتعلق بتعزيز بيئة االقتصاد الكلي على الصعيدين الوطين واإلقليمي من أجل التصدي ألثر جائحة كوفيد19-
وإعادة البناء بشكل أفضل ،ي نبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي:
األدلة؛

(أ)

وحمدثة هبدف توجيه عملية صنع السياسات القائمة على
إيالء اهتمام أكرب لتوفري بياانت إحصائية موثوقة ّ

(ب) دعم إجراء حبوث لتحليل آاثر اجلائحة فيما يتعلق ب عدم املساواة ،بغية حتديد فرص التعايف وسد فجوة عدم
املساواة عن طريق مجلة من األمور ،منها التنمية الريفية ،وزايدة فرص احلصول على ال تعليم اجليد ،وتعزيز الرقمنة؛
دعم التعاون بني األوساط األكادميية ومؤسسات البحوث وكياانت القطاعني العام واخلاص ،وتعزيز قدرات
(ج)
البحث املتاحة يف مراكز الفكر اإلقليمية ،واملنظمات الشريكة ،واجلامعات ،والتشجيع على نشر البحوث؛
(د)

تعزيز حتول املنطقة حنو التصنيع عن طريق اإلسراع بوضع أطر إقليمية ووطنية وحملية لتعزيز التصنيع؛

مواصلة فتح االقتصادات يف مجيع أحناء املنطقة أمام أعضاء اجلماعات االقتصادية اإلقليمية ذات الصلة من
(ه)
أجل بناء القدرة على الصمود يف وجه الصدمات اخلارجية؛
تعزيز إضفاء الطابع اإلقليمي على شبكات اإلمداد اليت ميكن ترسيخها يف األطر الوطنية واإلقليمية للتصنيع،
(و)
وهتدف إىل حتقيق تكافؤ الفرص ومواءمة السياسات واألنظمة يف مجيع أحناء املنطقة للتمكني من تطوير سالسل القيمة؛
(ز)

تعزيز تطوير سالسل القيمة اإلقليمية ،مبا يف ذلك تلك احملددة ابلفعل يف اسرتاتيجيات التصنيع اإلقليمية؛

اعتماد آليات متويل تكميلية ألهدا ف التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك عن طريق وضع أطر متويل وطنية
(ح)
متكاملة وتشغيلها ،واستخدام مصادر متويل مبتكرة ووقف التدفقات املالية غري املشروعة.
 - 15وفيما يتعلق ابلتعجيل بتنفيذ اال تفاق يف اجلنوب األفريقي:
(أ)

ينبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي:
تقوض القدرة
’ ‘1اختاذ إجراءات على املستوى الوطين لتنمية املوارد البشرية والتصدي للتحدايت اليت ّ
التنافسية ،مبا يف ذلك عدم استقرار االقتصاد الكلي واملعوقات التنظيمية اليت تؤثر على إنشاء األعمال
التجارية؛
’ ‘2
االتفاق؛

حل مشاكل نقص الطاقة وعدم كفاية تطوير التعليم واملهارات ،لكي يتسىن جين املكاسب من

’ ‘3

دعم تطوير مصادر الطاقة النظيفة واملتجددة؛

E/ECA-SA/ICSOE/XXVII/2021/8.1

صفحة 8

’ ‘4

االعرتاف ابحملتوى اإلقليمي ابإلضافة إىل احملتوى احمللي هبدف تعزيز تطوير سالسل القيمة اإلقليمية؛

’ ‘5إزالة القيود اليت حتول دون هتيئة بيئة متكن التجارة اإلقليمية ،وتتيح تنمية القطاع اخلاص والقدرة
التنافسية للشركات؛
’ ‘6تسريع تنفيذ خمتلف بروتوكوالت االتفاق وأحكامه ،مبا فيها تلك املتعلقة مبتطلبات قواعد املنشأ،
وهو ما يساعد على التحول حنو التصنيع ومعاجلة املسائل املتصلة ابلنقل العابر؛
’ ‘7

ضمان وجود تشريعات وهياكل وآليات على املستوى الوطين لتيسري إنفاذ حقوق امللكية الفكرية؛

’ ‘8
احلدود؛

إيالء االهتمام للدور الذي ميكن أن تؤديه التجارة اإللكرتونية يف تعزيز التجارة اإلقليمية عرب

’ ‘9

االستثمار يف تكييف التكنولوجيا واالبتكار وتنفيذ تدابري تيسري التجارة واللوجستيات؛

’ ‘10بدء التخطيط بصورة اسرتاتيجية لتحديد أفضل السبل الكفيلة جب عل املنطقة مركزا للتصنيع
والتكنولوجيا؛
’ ‘11ضمان النظر إىل القطاع اخلاص كشريك أساسي يف تنفيذ االتفاق ومراعاة الشمول؛
’ ‘12النظر يف تسريع مسار التصنيع يف املنطقة وحتديد القطاعات االسرتاتيجية حىت يتمكن االتفاق من
حتقيق وعده ابعتباره فاعال يف تغيري قواعد اللعبة؛
’ ‘13إعطاء األولوية لتنمية املهارات ،واملصادر اجلديدة للقدرة التنافسية ،ووضع خطة تصنيع شاملة
للجميع تشمل النساء واملؤس سات الصغرى واملتوسطة احلجم ،مع تشجيع االبتكار واإلبداع؛
’ ‘14املشاركة يف تقييم مدى استعداد الشركات لالستفادة من االتفاق؛
’ ‘15تسريع مسار تعميم اسرتاتيجيات التصنيع الوطنية واإلقليمية ،وضمان اتساق كافة اسرتاتيجيات
التصنيع املتعددة واملتداخلة على الصعيدين اإلقليمي والقاري؛
’ ‘16التصدي للتحدايت املرتبطة بضعف إمكانية االتصال اإللكرتوين ،وذلك عن طريق تيسري
اإلجراءات على احلدود والرقمنة؛
’ ‘17حتديد القطاعات والسلع اليت متنح املنطقة ميزة تنافسية؛
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’ ‘18ضمان زايدة التآزر بني التجارة يف السلع والتجارة يف اخلدمات ،وتسريع اختتام املفاوضات املتعلقة
بربوتوكول التجارة يف اخلدمات؛
’ ‘19تبين رؤية للتجارة ال تقتصر على اجلماعات االقتصادية اإلقليمية أو القارة األفريقية ،بل حتقق
الفائدة من فرص التجارة العاملية؛
’ ‘20تعزيز إقامة شراكات اسرتاتيجية أفضل هبدف تسريع تنفيذ االتفاق؛
’ ‘21وضع آليات لضمان االتساق بني خمتلف املبادرات القائمة اليت جيري اختاذها مع اجلهات الفاعلة
اإلمنائية هبدف دعم تنفيذ االتفاق.
(ب)

ينبغي للجماعات االقتصادية اإلقليمية القيام مبا يلي:
’ ‘1إعادة أتكيد الدور احلاسم للتصنيع والتحول اهليكلي واملستدام ابعتبارمها قوتني دافعتني للتنمية
والتجارة اإلقليمية؛
صنع يف اجلنوب األفريقي‘ واسرتاتيجية إقليمية مشرتكة لتنفيذ االتفاق وتطوير
’ ‘2النظر يف اعتماد هنج ’ ُ
سالسل القيمة اإلقليمية؛
’ ‘3

التصدي للتحدايت اليت تتسبب يف انعدام القدرة التنافسية عن طريق اعتماد هنج تعاونية إقليمية؛

’ ‘4إرساء هنج إمنائي للتكامل اإلقليمي عن طريق إنشاء أسواق فعالة ،وتطوير اهلياكل األساسية للنقل
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتعزيز االستقرار السياسي ،واستقرار االقتصاد الكلي ،والعلم
والتكنولوجيا؛
’ ‘5دراسة مدى تيسري التجارة داخل املنطقة اب الستفادة من معيار ’’احلصرية‘‘ الوارد يف الربوتوكول
املتعلق ابلتجارة؛
’ ‘6

النظر يف وضع سياسة إقليمية للمنافسة لضمان تقاسم املنافع على حنو منصف بني األعضاء؛

’ ‘7االخنراط يف املزيد من األنشطة ذات الصلة بتعزيز التجارة واالستثمار والتأكيد على أمهية االستعالم
عن األسواق (على سبيل املثال عن طريق تنظيم معارض جتارية إقليمية هبدف سد الثغرات يف املعلومات
وإعداد الفهارس) من أجل تقييم منتجات املنطقة؛
’ ‘8تيسري التعلم من األقران فيما بني الدول األعضاء وتبادل اخلربات والدروس املستفادة وأفضل
املمارسات.

E/ECA-SA/ICSOE/XXVII/2021/8.1

صفحة 10

 - 16وفيما يتعلق بتعزيز التصنيع القائم على السلع األساسية ،والصناعة التحويلية غري القائمة على املوارد ،وسالسل القيمة
اإلقليمية:
(أ)

ينبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي:
’ ‘1تعزيز التصنيع القائم على السلع األساسية والصناعة التحويلية غري القائمة على املوارد ،وسالسل
القيمة اإلقليمية كوسيلة إلعادة البناء بشكل أفضل وبناء القدرة على التعايف؛
’ ‘2االستفادة القصوى من املزااي النسبية للمنطقة يف جمال إنتاج السلع األساسية من أجل تطوير
س السل قيمة كاملة للسلع األساسية عن طريق االستفادة من أصول الدولة وحقوقها ومشرتايهتا ،وهتيئة بيئة
مالئمة لالستثمار يف الروابط القبلية والبعدية واملعرفية يف قطاع السلع األساسية؛
’ ‘3
التصنيع؛

تعزيز االستخدام الذكي للموارد الوطنية (مثل املياه والكهرابء) وحق الدولة يف االستفادة من

’ ‘4

تسخري التكامل اإلقليمي لتطوير الصناعات القائمة على السلع األساسية وسالسل القيمة:

’ ‘5تعزيز تنمية املهارات والبحث والتطوير واالبتكار هبدف بناء قدرة تنافسية صناعية ورفع مستوى
سالسل القيمة؛
’ ‘6االستفادة من التحول يف جمال الطاقة من أجل إعادة البناء بشكل أفضل عن طريق تطوير وسائل
لتوليد الطاقة وختزينها وتوزيعها؛
’ ‘7

تيسري منو رأس املال احمللي من أجل بناء سالسل قيمة قائمة على السلع األساسية؛

’ ‘8مواصلة تشجيع وجذب االستثمارات على الصعيدين الوطين واإلقليمي ،ووضع اسرتاتيجيات
استثمار متبادلة املنفعة ،وكفالة رفاه اإلنسان ومحاية البيئة ،ووصع أنظمة حتكم أنواع االستثمارات الواردة؛
’ ‘9وضع سياسات منافسة لتعزي ز املنافسة القائمة على السوق ،وإنشاء اهليئات امل عنية ابملنافسة
واملؤسسات ذات الصلة اليت ميكنها التحقيق يف املخالفات احمللية يف جمال تشجيع االستثمار؛
’ ‘10ال تشجيع على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة يف بلدان املنطقة ومعاجلة املسائل العابرة للحدود
ابتباع هنج للتنمية االقتصادية اجلغرافية؛
’ ‘11االستثمار يف إنتاج الطاقة واهلياكل األساسية اإلقليمية املرتابطة ،مبا يف ذلك عن طريق استغالل
املصادر اجلديدة واملتجددة لدعم خطة التصنيع؛
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’ ‘12التشجيع على إنتاج األمسدة ،وخاصة تلك اليت تقوم على النيرتوجني (مثل اليوراي) ،من أجل تعزيز
الزراعة ،ومن مث توفري الدعم لتجهيز املنتجات الزراعية وإضافة القيمة .وينبغي وضع اسرتاتيجية واضحة
إلنتاج األمسدة هبدف التحكم يف االنبعااثت احملتملة اليت قد تضر ابلتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية؛
’ ‘13إجراء حتليل اترخيي ألسباب تقليص التصنيع يف اجلنوب األفريقي ،ال سيما على النحو الذي
شهدته زمبابوي ،وجنوب أفريقيا مؤخرا ،من أجل استخالص الدروس اليت من شأهنا أن توجه اجلهود احلالية
واملستقبلية الرامية إىل تعزيز التصنيع يف املنطقة دون اإلقليمية؛
’ ‘14وضع اسرتاتيجيات لتشجيع التمويل االبتكاري من قبل القطاع اخلاص ،مثل تسهيالت التأجري
التمويلي ،هبدف دعم منو املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة ومشاركتها يف عملية التصنيع.
(ب)

ينبغي للجماعات االقتصادية اإلقليمية القيام مبا يلي:
’ ‘1التشجيع على اعتماد اسرتاتيجية ل لجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي يف جمال التصنيع القائم على
السلع األساسية تستند إىل الرؤية األفريقية للتعدين ورؤية التعدين اإلقليمية للجماعة اإلمنائية للجنوب
األفريقي؛
’ ‘2مواصلة دعم تطوير سالسل القيمة اإلقليمية ،مبا يف ذلك اعتماد اسرتاتيجية للجماعة اإلمنائية
للجنوب األفريقي يف جمال توطني إنتاج الطاقة املتجددة ،هبدف تعزيز الروابط القبلية والبعدية واملتعلقة
ابملعارف؛
’ ‘3دعم تطبيق تعريفة خارجية موحدة للتجارة ضمن سالسل القيمة اإلقليمية القائمة على السلع
األساسية.

 - 17وفيما يتعلق إبعادة البناء بشكل أفضل من أجل حتقيق القدرة على التعايف يف سياق ما بعد جائحة كوفيد:19-
(أ)

ينبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي:
’ ‘1

إيالء اهتمام أكرب لتعزيز مشول خطط التنمية؛

’ ‘2االستفادة من الفرص املتنامية اليت ت تيحها االقتصادات الزرقاء واخلضراء والرقمية ،وحتديد األسواق
املتخصصة والفرص للمؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة يف سياق سعيها إىل إعادة البناء بشكل أفضل
بعد اجلائحة؛
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’ ‘3النظر يف إمكانية االستفادة من السندات اخلضراء والزرقاء وتسهيالت التمويل األخضر واألزرق
مثل التمويل املناخي ،وتبادل حقوق إ طالق االنبعااثت الكربونية وترتيبات التعويض ،وحتويل الديون إىل
التزام بصون البيئة ،يف سياق سعيها إىل حشد التمويل من أجل إعادة البناء بشكل أفضل؛
’ ‘4تعزيز األدوات واملنصات الرقمية هبدف الربط بني املوردين واملستهلكني يف األسواق وعلى طول
سالسل القيمة اإلقليمية؛
’ ‘5

النظر يف تسريع التكامل اإلنتاجي ابإلضافة إىل دمج األسواق؛

’ ‘6إزالة القيود اليت تواجه املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة يف االستفادة من الفرص اليت يتيحها
االتفاق يف جمال االقتصادات الزرقاء واخلضراء والرقمية وغريها من الفرص ،مبا يف ذلك عن طريق إنشاء
آليات متويل خاصة؛
’ ‘7توفري الدعم ل لمؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة لتمكينها من احلصول على التمويل وإزالة
القيود األخرى؛

(ب)

’ ‘8

حتديد أولوايت حتقيق األهداف اإلمنائية ملواجهة حمدودية املوارد؛

’ ‘9

تعزيز التعبئة عن طريق الشراكات سعيا إىل حتقيق األهداف اإلمنائية الوطنية.

ينبغي للجماعات االقتصادية اإلقليمية القيام مبا يلي:
’ ‘1تسريع تنفيذ رقمنة مناطق التجارة احلرة لديها ،وعناصر االقتصادات الزرقاء واخلضراء والرقمية
ألطرها اخلاصة ابلتصنيع؛
’ ‘2دراسة كيفية مسامهة التعاون اإلقليمي واألطر الصناعية اإلقليمية والوطنية القائمة يف تنمية
االقتصادات الزرقاء واخلضراء والرقمية يف اجلنوب األفريقي (على سبيل املثال ،فيما يتعلق ابالستثمار
االسرتاتيجي واإلنفاق ،وتعزيز احلوار ،وبناء القدرات)؛
’ ‘3تعزيز تبادل الدروس املستفادة وأفضل املمارسات من أجل دعم دخول البلدان يف االقتصاد األزرق
واألخضر والرقمي.

 - 18وقبلت اللجنة توصيات اجتماع فريق اخلرباء املخصص بشأن ’’سالسل القيمة الزراعية ،والروابط والتحول يف اجلنوب
األفريقي :الفرص املتاحة يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية‘‘ (انظر املرفق).
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سادسا -آفاق املستقبل
 - 19شددت اللجنة احلكومية على ما يلي:
(أ)

ضرورة اإلسراع بتنفيذ توصيات فريق اخلرباء املخصص؛

(ب) ينبغي للمكتب دون اإلقليمي أن يواصل حث الدول األعضاء يف املنطقة على التصديق على االتفاق،
وتقدمي الدعم التقين لوضع اسرتاتيجيات وطنية متهيدا للتبادل التجاري كدول أطراف حاملا تبدأ التجارة يف إطار االتفاق؛
(ج) ينبغي للمكتب دون اإلقليمي العمل بشكل لصيق مع الدول األعضاء ،واجلماعات االقتصادية اإلقليمية،
واملنظمات احلكومية الدولية واجلهات املعنية األخرى ،لدعم الدول األعضاء يف إعادة البناء بشكل أفضل يف أعقاب جائحة
كوفيد19-؛
تقدمي التوصيات اليت متخض ت عنها الدراسة املتعلقة بتعزيز التصنيع القائم على السلع األساسية والصناعة
(د)
التحويلية وسالسل القيمة اإلقليمية إىل أصحاب املصلحة ذوي الصلة (أي أمانة السوق املشرتكة لشرق أفريقيا وأمانة اجلماعة
اإلمنائية للجنوب األفريقي) لتنفيذها.
بيان شكر
 - 20أعرب املندوبون املشاركون يف الدورة السابعة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء يف اجلنوب
األفريقي عن تقديرهم حلكومة مالوي وشعبها على استضافة الدورة ،وللرئيس على براعته يف إدارة املداوالت وتوجيه إعداد هذا
التقرير ،ولألمانة على تنظيم الدورة بنجاح.
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مرفق
البيان اخلتامي لنتائج اجتماع فريق اخلرباء املخصص بشأن ’’سالسل القيمة الزراعية،
والروابط والتحول يف اجلنوب األفريقي :الفرص املتاحة يف منطقة التجارة احلرة القارية
األفريقية‘‘
مقدمة
 -1نظم املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا (املكتب دون اإلقليمي) ،ابلتعاون مع
حكومة مالوي ،اجتماعا لفريق خرباء خمصص بشأن ’’سالسل القيمة الزراعية ،والروابط والتحول يف اجلنوب األفريقي :الفرص
املتاحة يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية‘‘ يف  12تشرين األول/أكتوبر  ،2021وكان االجتماع حضوراي وعرب اإلنرتنت،
بسبب القيود ا ملفروضة على السفر من أجل التصدي جلائحة كوفيد.19-
 -2وكان اهلدف العام لالجتماع هو إاتحة منرب إلجراء دراسة نقدية لنتائج تقرير متخضت عنه دراسة بشأن موضوع
االجتماع ،ول تحديد الثغرات ،وتقدمي مسامهات واملزيد من األفكار املتعمقة من أجل إضافة قيمة للتقرير وإعادة تركيز التوصيات.
وكان من املقرر تقدمي توصيات االجتماع إلقرارها خالل الدورة السابعة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء
للجنوب األفريقي (اللجنة احلكومية) ،املقرر عقدها حضوراي وعرب اإلنرتنت يف بالانتري يومي  13و 14تشرين األول/أكتوبر.
وعلى وجه التحديد ،أاتح االجتماع ما يلي( :أ) فرصة إجراء دراسة أعمق ،وتبادل املعلومات واخلربات بشأن القضااي والتحدايت
والقيود الرئيسية ،وسبل دعم سالسل القيمة الزراعية والتحول االقتصادي يف اجلنوب األفريقي ،مبا يف ذلك عن طريق االستفادة
من الفرص اليت تتيحها منطقة التجارة احلرة؛ (ب) واستكشاف طرائق االستفادة من منطقة التجارة احلرة عن طريق األدوات
ذات الصلة للسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،بغية استكمال الطرائق اخلاصة
مبنطقة التجارة احلرة فيما يتعلق ب تعزيز سالسل القيمة الزراعية والروابط والتحول؛ (ج) وتقدمي توصيات هبدف التصدي للتحدايت
والقيود وتسريع التحول االقتصادي للقطاع الزراعي يف اجلنوب األفريقي.
 -3وأدلت مديرة املكتب دون اإلقليمي ،إ يونيس كامويندو ،بكلمة ترحيب .وألقت الكلمة الرمسية الفتتاح االجتماع انئبة
األمني الرئيسي لوزارة املالية يف ليسوتو ورئيسة الدورة السادسة والعشرين للجنة احلكومية ،ريثابيلي مالوكي .وأدار اجللسة
االفتتاحية األمني الرئيسي للشؤون اإلدارية يف وزارة املالية يف مالوي ،هيثرويك جنايت .وحضر االجتماع خرباء من القطاعني
العام واخلاص ،ومنظمات اجملتمع املدين ،واملنظمات اإلمنائية اإلقليمية والدولية ،واألوساط األكادميية ،ومؤسسات البحوث من
البلدان التالية :إثيوبيا ،وبوتسواان ،وجنوب أفريقيا ،وزامبيا ،وزمبابوي ،وغاان ،وليسوتو ،ومالوي ،وموزامبيق.
 - 4ومشلت املنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية املمثلة يف االجتماع :وزارات املالية ،والتخطيط االقتصادي والتنمية ،والزراعة،
واإلعالم ،والصناعة ،والتجارة ،والطاقة والتعدين يف مالوي؛ وجلنة التخطيط الوطنية يف مالوي؛ ووكالة التنمية يف زامبيا؛ واللجنة
االقتصادية ألفريقيا؛ ومصرف التصدير واالسترياد األفريقي؛ ومصرف التنمية األفريقي؛ واملنظمة اإلقليمية األفريقية لتوحيد
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املقاييس؛ ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛ والصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛ وأمانة منطقة التجارة احلرة؛ وأمانة السوق
املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي؛ وأمانة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي؛ ومنظمة أوكسفام الدولية؛ ومؤسسة
برنثرست؛ والشبكة اإلقليمية ملعاهد حبوث السياسات الزراعية؛ ومنظمة املرأة واملوارد يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي؛ وجامعة
ستيلينبوش؛ وجامعة زمبابوي؛ وجامعة ليلونغوي للزراعة واملوارد الطبيعية؛ واحتاد املزارعني يف مالوي؛ ورابطة منتجي الشاي يف
مالوي.
جدول األعمال وبرانمج العمل
-5

اُعتمد جدول األعمال على النحو التايل:
(أ )

افتتاح االجتماع.

(ب)

عرض مشروع التقرير املعنون ’’سالسل القيمة الزراعية ،والروابط والتحول يف اجلنوب األفريقي :الفرص املتاحة
يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية‘‘ من املكتب دون اإلقليمي.

(ج)

حلقة نقاش بشأن سالسل القيمة الزراعية ومنطقة التجارة احلرة :الفرص واالسرتاتيجيات للجنوب
األفريقي.

(د)

حلقة نقاش بشأن تعزيز قط اع تصنيع املنتجات الزراعية ودور سالسل القيمة اإلقليمية.

(ه)

حلقة نقاش بشأن فرص التآزر والتنسيق من أجل تعزيز سالسل القيمة الزراعية.

(و)

إعداد مشروع التوصيات.

(ز )

عرض التوصيات ومناقشتها واعتمادها.

(ح)

اختتام االجتماع.

سرد وقائع االجتماع
 -6أعرب اخلرباء عن الشكر للمنظمني على إاتحة الفرصة لتداول األفكار وتبادل املعلومات واخلربات بشأن القضااي
الرئيسية والتحدايت والقيود وسبل تعزيز سالسل القيمة الزراعية والتحول االقتصادي يف اجلنوب األفريقي ،مبا يف ذلك عن طريق
االستفادة من الفرص اليت تتيحها منطقة التجارة احلرة .ونظروا يف مشروع التقرير واتفقوا على أن التوصيات الواردة فيه تستند
إىل أسس سليمة وحتدد التحدايت بوضوح.
 - 7وركز اخلرباء على اجلوانب الفنية والتقنية للتقرير ،وحددوا التحدايت اليت يواجهها القطاع الزراعي ،وربطوها ابلسياسات
الوطنية واإلقليمية والقاري ة الرامية إىل التصدي هلا .وتدارس اخلرباء الفرص اليت تتيحها منطقة التجارة احلرة ،وسالسل القيمة
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الزراعية يف اجلنوب األفريقي اليت ميكن أن تستفيد على وجه التحديد من هذا االتفاق القاري .وأخريا ،استكمل اخلرباء التوصيات
الواردة يف التقرير.
آفاق املستقبل
 -8يف ختام االجتماع ،شكرت مديرة املكتب دون اإلقليمي ،السيدة كامويندو ،اخلرباء على حرصهم على جناح االجتماع.
وتوجهت ابلشكر كذلك لرئيسة مكتب اللجنة احلكومية املنتهية واليته على ترُؤس مناقشات اليوم .وأعربت عن امتناهنا
للمشاركني يف حلقة النقاش وامليسرين واملشاركني الذين ساعدوا يف توجيه املناقشات وتركيزها .وأشارت إىل أن االجتماع قد
متكن من تناول العديد من املسائل اهلامة فيما يتعلق بتعزيز القطاع الزراعي ،مثل ضرورة توفري هياكل أساسية داعمة وإاتحة
الوصول إىل املعلومات املتعلقة ابلسوق .وأقرت بوجود حتدايت ال حتصى تستوجب إيالء اهتمام خاص هلا .وأشارت إىل نقاط
إجيابية تكرر ذكرها على مدار اليوم منها( :أ) تَوافُر اإلرادة السياسية ،على حنو ما تبينه العديد من األطر القارية ودون اإلقليمية
اليت مت إنشاؤها لتسريع تطوير سالسل القيمة؛ (ب) ومتتع املنطقة دون اإلقليمية بسالم وأمن نسبيني ،مما يشكل أحد اجلوانب
اهلامة اليت مت ّكن من حتقيق التنمية؛ (ج) وسعي الدول األعضاء فعال إىل إعادة توجيه خططها اإلمنائية لضمان حتقيق التصنيع
الشامل وصناعة الثروة.
 -9واختتمت السيدة كامويندو حديثها مبا يلي( :أ) سيدرج اخلبري االستشاري يف الصيغة النهائية للتقرير املالحظات
والتوصيات املقدمة من كبار املسؤولني واخلرباء؛ (ب) وسيعمم التسجيل الكامل ملداوالت االجتماع على مجيع احلاضرين؛ (ج)
وستتوىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا وضع التقرير يف صيغته النهائية وتوزيعه على أصحاب املصلحة؛ (د) وستُقدم توصيات
االجتماع للنظر فيها واعتمادها يف الدورة السابعة والعشرين للجنة احلكومية الدولية.
 -10ويف املالحظات اخلتامية ،أكدت رئيسة مكتب اللجنة احلكومية املنتهية واليته ،السيدة مالوكي ،على أن التنمية ضرورية
ابلنسبة للشباب ،وجيب أن ترتكز على شراكات معززة وعلى استخدام التكنولوج يا .وقالت إن تقدمي الدعم إىل املؤسسات
الصغرى والصغرية واملتوسطة ميكن أن يكون عن طريق بناء القدرات والتدريب وإقامة الشبكات .وأشارت إىل أن حتسني الوصول
إىل اهلياكل األساسية سيكون ضرورًاي لربط تلك الشبكة .وأخريا ،أعربت عن الشكر جلميع املشاركني وامليسرين وموظفي اللجنة
االقتصادية ألفريقيا.

__________

