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 بيان أمسرة

تشرين  7إىل  5انعقد االجتماع الثالث والعشرون للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء يف الفرتة من  -1
ظم االجتماع باالشرتاك بني حكومة دولة إريرتيا، ومكتب ون  ، يف فندق قصر أمسرة يف أمسرة، إريرتيا. 2019الثاين/نوفمرب 

االستفادة من الفرص اجلديدة للتكامل ’’ي لشرق أفريقيا. وتناول االجتماع موضوع اللجنة االقتصادية ألفريقيا دون اإلقليم
 .‘‘اإلقليمي يف شرق أفريقيا

وأدلت السيدة سوزان نغونغي، املنسق املقيم لألمم املتحدة يف إريرتيا، مبالحظات ترحيبية أشادت فيها باملكتب  -2
الجتماع السنوي الثالث والعشرون، كما أثنت على حكومة دولة دون اإلقليمي لشرق أفريقيا الختياره أمسرة الستضافة ا

 ط االقتصاديإريرتيا لتيسري االجتماع. وألقى السيد غودفري كابريا، املدير العام للتخطيط الوطين يف وزارة املالية والتخطي
فه لعدم متكنه من حضور االجتماع. ، عن أسالوزير، الرئيس املنتهية واليتهأعرب معايل ، بكلمة بالنيابة عن الوزير. و برواندا

وأشار السيد كابريا إىل االجتماع السنوي الثاين والعشرين، مذكرا املندوبني بأن إشراك مجيع أصحاب املصلحة، وال سيما 
القطاع اخلاص أمر ضروري للنجاح يف تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. وأضاف أن مشاريع اهلياكل األساسية 

قليمية من شأهنا أن تيسر تدفق التجارة واحلد من تكلفة ممارسة األعمال التجارية، وقال إنه من املهم كفالة إطالع اإل
املواطنني والتشاور معهم على امتداد مراحل العملية. ورحبت السيدة فريا سونغوي، األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية 

والبلد املضيف. وذكرت أن شرق أفريقيا كانت أسرع املناطق منوا يف أفريقيا على الرغم ألفريقيا، باملشاركني مشيدة باملنظمني 
من أن ذلك النمو مل يكن، كما كان ي توخى، مدفوعا بصفة رئيسية باالستثمار أو التكنولوجيا. ووصفت السيدة سونغوي 

وزير  رمسيا صاحب املقام السيد عثمان صاحل،وافتتح اللجنة السالم بأنه أحد العوامل الرئيسية اليت يسرت هذه املسألة. 
خارجية دولة إريرتيا، الرئيس املقبل ملكتب االجتماع الثالث والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء. 

م التارخيي بني ق السالوبعد أن رحب يف خطابه الرئيسي باملشاركني يف إريرتيا، أشاد بالرئيس املنتهية واليته، وذكر أن اتفا
 إثيوبيا الذي وقع مؤخرا يف أمسرة هو أحد العناصر الرئيسية لتحسني التكامل اإلقليمي يف شرق أفريقيا.إريرتيا و 

للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني  2020 – 2019وانتخب االجتماع باإلمجاع البلدان التالية ملكتب  -3
 واخلرباء:

 إريرتيا الرئيس:
  سيشيل ل للرئيس:النائب األو 

 إثيوبيا النائب الثاين للرئيس:
 مجهورية تنزانيا املتحدة   :املقرر

 ومن مث مت استعراض جدول األعمال وإقراره.

وحضرت االجتماَع وفود من البلدان التالية: إثيوبيا، وإريرتيا، وجزر القمر، ومجهورية تنزانيا املتحدة، وجيبويت،  -4
 وكينيا، ومدغشقر.يشيل، والصومال، ورواندا، وس

وباإلضافة إىل عدد كبري من أصحاب املصلحة من إريرتيا، البلد املضيف، حضر االجتماَع ممثلون عن املؤسسات  -5
الوطنية، ودون اإلقليمية، واإلقليمية والدولية التالية: مفوضية االحتاد األفريقي؛ السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب 

لبحريات الكربى؛ مجاعة شرق أفريقيا؛ اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ااألفريقي؛ اجلماعة االقتصادية لبلدان منطقة 
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؛ جلنة احمليط اهلندي؛ هيئة تنسيق النقل العابر باملمر الشمايل؛ هيئة إدارة املرافئ يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي؛ يغاد(اإل)
نيا؛ جامعة نريويب؛ شباب كينيا العاملني بالتجارة؛ مركز مبادرة حوض النيل؛ جامعة جنوب أفريقيا؛ وزارة الطاقة يف كي

السالم املستدام والتنمية الدميقراطية؛ معهد احلياة والسلم؛ اللجنة الوطنية الكينية للوئام واالندماج؛ معهد دراسات السالم 
؛ معهد كينيا للسياسة واألمن؛ جامعة دار السالم؛ معهد رواندا الدويل لتحليل السياسات والبحوث؛ جامعة ماكرييري

العامة؛ احتاد السياحة التنزاين؛ مكتب جيبويت الوطين للسياحة. الرتفيه والسياحة؛ شركة هوارث الدولية للنقل؛ مؤسسة 
حلول الطاقة املتجددة ألفريقيا؛ املنظمة البحرية الدولية؛ مؤسسة العالمات التجارية لشرق أفريقيا؛ مصرف التنمية األفريقي؛ 

اف التنمية املستدامة ألفريقيا؛ الشبكة األفريقية لشراكات القطاعني العام واخلاص؛ مكتب مؤمترات كينيا؛ منصة مركز أهد
تشجيع االستثمار يف أفريقيا؛ مبادرة الدعم دون اإلقليمية لشرق أفريقيا من أجل النهوض باملرأة؛ معهد القرن األفريقي 

دبلوماسي ووكاالت األمم املتحدة يف إريرتيا؛ وسائط اإلعالم الوطنية للسياسات االقتصادية واالجتماعية؛ السلك ال
 موظفو اللجنة االقتصادية ألفريقيا؛و والدولية؛ اخلرباء االستشاريون؛ املرتمجون الشفويون؛ 

 ومشلت دورة اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء اجللسات العامة التالية: -6

 ألوضاع االقتصاد الكلي واألوضاع االجتماعية لشرق أفريقيا؛استعراض عام  )أ( 

 كيفية التعجيل بتنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف شرق أفريقيا؛ )ب( 

 الدفع قدما جبهود تنمية السياحة يف شرق أفريقيا؛ )ج( 

 واستقطاب االستثمارات لتطوير الطاقة واهلياكل األساسية يف شرق أفريقيا؛  )د( 

 التنمية املستدامة يف شرق أفريقيا: املواءمة بني اخلطط الوطنية، والقارية والعاملية. )هـ( 

ا وتضمنت دورة اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء كذلك جلسات جانبية موازية نوقشت نتائجه -7
 بصورة مجاعية. ومتثلت اجتماعات أفرقة اخلرباء املخصصة فيما يلي:

 تعزيز التجارة اإلقليمية للتعجيل خبلق فرص العمل؛  )أ( 

 حالة التماسك االجتماعي يف شرق أفريقيا. )ب( 

إىل جانب عشاء رفيع  ‘‘تسخري االقتصاد األزرق من أجل التكامل اإلقليمي’’ونظمت أيضا فعالية جانبية بشأن 
 .‘‘املنظورات القانونية بشأن التكامل اإلقليمي يف شرق أفريقيا’’املستوى تناول 

 الرسائل ونقاط العمل الرئيسية

يف شرق أفريقيا  2018درس االجتماع االستعراض العام ألوضاع االقتصاد الكلي واألوضاع االجتماعية لعام  -8
استنادا إىل تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا السنوي الذي حيمل االسم نفسه. وأشار االجتماع إىل استمرار ارتفاع معدل 

تصادية، مثل احلالة املالية وحالة الديون يف بعض البلدان، واالفتقار إىل النمو يف املنطقة، مع االعرتاف ببعض املخاطر االق
التحول اهليكلي، وضعف األداء التجاري يف املنطقة مقارنة مبا تنطوي عليه من إمكانيات، وأوجه الضعف إزاء تغري املناخ، 

إىل حجم السوق اإلقليمية من حيث وغريها من املخاطر العاملية، فضال عن بطء وترية خلق الوظائف. وأشار االجتماع 
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القوة الشرائية، قبل اإلشارة إىل أن حاالت العجز التجاري غالبة ما تقف وراءها السلع املصنعة، مما أدى إىل ما لوحظ من 
يف يف املائة منها من البلدان اآلسيوية. ووقف االجتماع على التقدم احملرز  70اعتماد شديد على الواردات، اليت تأيت نسبة 

حتقيق أهداف التنمية املستدامة، مع اإلشارة إىل أن مركز أهداف التنمية املستدامة ألفريقيا كان قد خص بالذكر األهداف 
باعتبارها ذات أولوية، بسبب بطء التقدم احملرز يف املنطقة حىت اآلن. وعلى الرغم من االجتماع تعرض  16و  9و 3

إال أنه أشار إىل التفاوتات الكبرية بني اجلنسني يف  والتمثيل السياسي للمرأة، ملتوقعللتحسينات اليت طرأت على العمر ا
معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة وإىل تدين معدالت األمن الغذائي يف املنطقة. وأقر املشاركون باحللول والفرص اجلديدة 

 لية التصنيع وخلق ما يصل إىل مليوين فرصة عمل.اليت تتيحها منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، مثل التعجيل بعم

وأبلغت سيشيل عن سياساهتا واسرتاتيجياهتا للتنمية والتكامل اإلقليمي، مشرية إىل ما تزخر به من موارد احمليطات  -9
شاء إدارة وإىل النهج االسرتاتيجي الذي تبنته على حنو مستدام لالستفادة من تلك املوارد. ونوه االجتماع بقرار احلكومة إن

آليات متويل مبتكرة، مثل السندات الزرقاء ومقايضة الديون. وهذا  عن استنباط جديدة خمصصة لالقتصاد األزرق، فضال
يدعم تنفيذ سياسات وخريطة طريق سيشيل االسرتاتيجية بشأن االقتصاد األزرق. ومت إلقاء الضوء على قطاعي السياحة 

زة األساسية لالقتصاد األزرق، حيث يتوفر التمويل ملتعهدي املشاريع للمضي يف ومصائد األمساك بوصفهما يشكالن الركي
االستفادة من الفرص املتاحة يف هذا الصدد. وأحاط االجتماع علما برغبة سيشيل يف التكامل اإلقليمي، كما أحاط علما 

 بالتحديات املرتبطة بانتمائها لعضوية مجاعات اقتصادية إقليمية متعددة.

، أعرب االجتماع عن تقديره لبعض تطورات رواندا األخرية اجلديرة باملالحظة، مثل التقدم احملرز يف حتويل وباملثل -10
االقتصاد هيكليا من الزراعة إىل اخلدمات، وتعزيز صناعة املنسوجات يف رواندا من خالل احلظر املفروض على الواردات 

املتمثلة يف تشجيع الصناعات احمللية. وجرت اإلشارة إىل التحدي  ‘‘صنع يف رواندا’’من املالبس املستعملة، وجناح سياسة 
املتمثل يف استمرار العجز التجاري. وأحاط االجتماع علما بإميان حكومة رواندا بأمهية منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية 

 ية اإلقليمية. وثقتها فيها قبل التأكيد على أمهية املشاريع املشرتكة واالسرتاتيجيات التنافس

املنازعات التجارية بني الواليات بريطانيا من االحتاد األورويب و  العاملية مثل خروج ‘‘املخاطر’’ورأى االجتماع أن  -11
املتحدة والصني ميكنها يف الواقع أن توفر مصدرا للفرص يف القارة. ويف الوقت نفسه، طلب االجتماع تقدمي املزيد من 

الرمسية القتصادات شرق أفريقيا، والتجارة العابرة للحدود وحتويالت املهاجرين. وأثريت نقاط  املعلومات عن اجلوانب غري
أخرى منها دور اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف التعجيل بإنشاء منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية والفرص اليت تتيحها 

ورة مت التسليم باحلاجة إىل خطط ملموسة لتسريع السياحة اإلقليمية، املياه املشرتكة يف التكامل اإلقليمي. ويف ختام الد
واحلاجة إىل إشراك الشباب يف أنشطة االقتصاد األزرق، وأخريا بنجاح حكومة رواندا يف استحداث إطار مفصل وفعال 

 للرصد والتقييم.

من خالل الوقوف على خلفيتها  األفريقية،لتجارة احلرة القارية وتوصل االجتماع إىل فهم مشرتك لتنفيذ منطقة ا -12
التارخيية ووضعها احلايل، وأوصى بالسبل اليت يتعني انتهاجها للمضي قدما. وأكد االجتماع أن العديد من األجزاء الفنية 

إذ أن بروتوكول اخلدمات اكتفى مبجرد  –لالتفاق قد اكتمل وضعها. وفهم املشاركون أن حترير اخلدمات لن حيدث فورا 
وضع املعايري اليت ستستخدم للجولة األوىل من املفاوضات املتعلقة باألعمال التجارية، واالتصاالت، واخلدمات املالية 

اخلمس اليت أطلقت يف مؤمتر قمة متوز/يوليه  ‘‘األدوات التشغيلية’’والسياحة وخدمات النقل. وأعاد االجتماع إىل األذهان 
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ئد البعيدة األثر ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، أوصى باخلطوات املقبلة اليت . وبعد أن سلم االجتماع بالفوا2019
  :يتعني على القارة األفريقية، مبا فيها منطقة شرق أفريقيا، اتباعها. وهذه اخلطوات هي

 وضع الصيغة النهائية للمكونات احلامسة املتبقية؛ )أ(

 زيادة عدد الدول األطراف؛ )ب(

 املؤسسات، واستحداث اآلليات التعاونية، ووضع التزامات تتخذ شكل قوانني ولوائح؛ إنشاء )ج(

 حتقيق أعلى قدر من التنفيذ، عن طريق تدابري تكميلية مثل االسرتاتيجيات الوطنية؛ )د(

 واختتام املرحلة الثانية من املفاوضات؛  )هـ(

 السوق األفريقية. جارة احلرة القارية كوسيلة إلنشاءتسخري منطقة الت )و(

وبعد أن حدد االجتماع سبل املضي قدما، أ بلغ بأن إريرتيا ملتزمة بالتكامل اإلقليمي، الذي ال تعتربه خيارا بل  -13
اوض اخلاصة مبنطقة التجارة ضرورة. وأشار املشاركون يف حلقة النقاش إىل أن التشاور مع القطاع اخلاص مهم لعملية التف

. وشددوا أيضا على فوائد متويل اهلياكل األساسية اإلقليمية من أجل زيادة اإلنتاجية، ومجع البيانات القارية األفريقية احلرة
 املوثوقة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع اخلاص ومواءمة اللوائح. 

ينطوي  وتلقى االجتماع عرضا عن احلالة الراهنة لصناعة السياحة يف شرق أفريقيا ركز على أمهية هذا القطاع وما -14
مليون شخص. ومع التسليم بالنمو  7.2عليه من إمكانات اقتصادية، حيث يوفر القطاع حاليا فرص العمل ملا يربو على 

املطرد، أ طلع املشاركون يف االجتماع على التصنيف املتدين للدول األعضاء يف مؤشر التنافسية للمنتدى االقتصادي العاملي 
ليت تقف وراء ذلك وهي حمدودية املنتجات السياحية واالفتقار إىل إحصاءات السياحة للسفر والسياحة، وعلى األسباب ا

ذات النوعية اجليدة. وأشار االجتماع أيضا إىل الفرص الناشئة، مبا يف ذلك األولوية اليت توليها الدول األعضاء لقطاع 
والفرص املتاحة لتطوير منتجات أحناء القارة ص لإلنفاق يف مجيع السياحة، وتنامي الطبقة الوسطى مبا لديها من دخل خمص

جديدة. ورحبت اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء باملبادرات الوطنية واإلقليمية اليت تقوم هبا اللجنة 
يئة احلكومية االقتصادية ألفريقيا لتعزيز السياحة اإلقليمية. ويشمل ذلك اخلطة الرئيسية للسياحة املستدامة يف منطقة اهل

خطة إثيوبيا الرئيسية للسياحة املستدامة، واسرتاتيجية االحتاد األفريقي للسياحة، وخطة إليغاد(، و الدولية املعنية بالتنمية )ا
 تسويق السياحة جلماعة شرق أفريقيا وحسابات السياحة الفرعية يف رواندا، وأوغندا وكينيا. 

اجتذاب السوق  فاق السياحة يفيف اعتبارها إخ لصعيد اإلقليمي آخذةكيز على اوواصلت املداوالت الالحقة الرت  -15
األفريقية، والتشدد يف نظم منح التأشريات، وارتفاع تكاليف النقل اجلوي. ولتحسني عائدات السياحة، أوصى االجتماع 

  :يات األخرى ما يليبأن تدعم الوفود الوطنية التنفيذ الكامل ملبادرات السياحة اإلقليمية والقارية. ومشلت التوص

حتسني الشراكات بني األطراف الفاعلة الرئيسية يف قطاع السياحة املستمدة من القطاعني العام واخلاص،  )أ(
 واألوساط األكادميية واجملتمع املدين؛ 
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ة تنويع جمموعة املنتجات السياحية يف شرق أفريقيا بالتوجه حنو املنتجات اليت جتد رواجا يف سوق السياح )ب(
 ؛ عن املنتجات القائمة على الطبيعةاألفريقية بدال 

( الذي MICEالرتويج املشرتك ملفهوم السياحة القائم على االجتماعات، واحلوافز، واملؤمترات واملعارض ) )ج(
 ينطوي على مردود عاٍل؛ 

فيما بني األقاليم، وهو مفهوم ال خالف عليه يف سياق  ‘‘العطالت احلضرية القصرية’’الرتويج ملفهوم  )د(
 منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛ 

 التشجيع على ختفيف القيود املفروضة يف نظم منح التأشريات، وال سيما بالنسبة للدول األعضاء األفريقية؛  )هـ(

 وسائط النقل؛ دعم تنفيذ السوق األفريقية املوحدة للنقل اجلوي، مع تعزيز و  )و(

 إدماج البحوث يف تنمية السياحة، وإنتاج إحصاءات السياحة ذات النوعية اجليدة.  )ز(

ومن خالل االستعانة باملشورة املقدمة، متكن املشاركون يف االجتماع من االتفاق على اإلجراءات التالية: وضع 
ا؛ وضع إطار لكي يسرتشد به تنويع املنتجات يانات السياحة يف شرق أفريقيجيات لتوحيد عمليات مجع وحتليل بمنه

السياحية يف شرق أفريقيا، وال سيما مفهوم السياحة يف املناطق احلضرية؛ والعمل اجلماعي يف إطار املبادرات اإلقليمية 
 والقارية القائمة املذكورة.

والعاملية. وقارن االجتماع، على  ونظر االجتماع يف أمهية كفالة اتساق وتواؤم األطر الوطنية، واإلقليمية، والقارية -16
، حيث سلم من جهة بوجود توافق بني اخلطتني إال 2063وخطة عام  2030سبيل املثال، خطة التنمية املستدامة لعام 

التوافق. فاألمم املتحدة نفسها تعمل على نطاقات جغرافية خمتلفة عرب العديد من إىل  أنه الحظ أيضا وجود جماالت تفتقر
 ‘‘خطة مارشال’’األطر. واستنادا إىل التحديات اليت تواجهها األمم املتحدة أيضا، أشار االجتماع إىل أنه ليس هناك أي 

لة للتخطيط واإلبالغ اليت تقودها اللجنة االقتصادية مما يفسر الضغوط املالية للمواءمة. وباإلشارة إىل جمموعة األدوات املتكام
ألفريقيا، خلص املشاركون إىل أن املواءمة األساسية لالسرتاتيجيات ينبغي أن حتدث على املستوى الوطين، ليس فقط 

ت، مبا يف على حياة الناس. ومت تقاسم املنهجيا ‘‘م سَتشعر أثر’’ألغراض التخطيط بل ألن التطورات الوطنية لديها أكرب 
ذلك منح األولوية لألهداف األكثر طموحا كأسلوب لتحقيق التزامن الرأسي بني خمتلف األهداف. وأشاد املشاركون أيضا 
بنهج الصندوق املشرتك للتربعات املستخدم يف رواندا جلمع البيانات، الذي سّهل جتميع املوارد لتلبية االحتياجات اإلحصائية 

 جتنب االزدواج. من خالل تعبئة املوارد و 

وسلم االجتماع بالتحوالت اجلارية يف قطاع الطاقة يف أفريقيا، اليت تتجلى يف التحسينات امللحوظة يف احلصول  -17
مصادر االستثمار وحتسني سعة اهلياكل األساسية. ومع ذلك، ال تزال الفجوات يف اهلياكل األساسية  وتوسيععلى الطاقة، 

نطقة من حيث ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة تكاليف التجارة. وستتطلب معاجلة الفجوة تؤثر على القدرة التنافسية للم
 بليون دوالر يف السنة لتطوير الطاقة. 90يف اهلياكل األساسية 

التقدم احملرز حاليا فيما أهداف التنمية املستدامة من أن  من 7وقد حذر أحدث التقارير العاملية اخلاصة باهلدف  -18
يف املائة تقريبا من  90، وأن 2030خيص احلصول على الكهرباء لن يكون كافيا لتعميم احلصول عليها حبلول عام 
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سيكونون من سكان أفريقيا. وبالنظر إىل أن التمويل احلايل ال  2030األشخاص الذين لن تتوفر لديهم الكهرباء يف عام 
مناقشة استقطاب موارد إضافية من خالل استثمارات القطاع العام واالستثمارات املشرتكة بني  يزال غري كاٍف، فقد جرت

وإىل جانب ذلك، فإن تنويع املوارد االستثمارية ينطوي أيضا على توسيع نطاق  .القطاعني العام واالستثمارات اخلاصة
ويالت املغرتبني، واالستعانة بأسواق األسهم اخلاصة، املالية العامة، من خالل توسيع القاعدة الضريبية، واالستفادة من حت

ثالث توصيات الدولية. واختتمت اجللسة بإصدار من خالل استخدام موارد اإليرادات املصرفية وإصدار السندات السيادية 
 قابلة للتنفيذ:

الستثمار يف اهلياكل ينبغي استقطاب موارد استثمارية إضافية من القطاعني العام واخلاص كليهما ملواصلة ا )أ(
 األساسية يف شرق أفريقيا؛ 

ينبغي السعي لتبادل اخلربات من خالل املنتديات اإلقليمية الدورية من أجل دعم الدول األعضاء اليت  )ب(
 تنفذ حلوال خمتلفة لسد الفجوة يف اهلياكل األساسية؛ و 

تقدم احملرز يف جمال التكامل االقتصادي ينبغي ملشاريع اهلياكل األساسية اإلقليمية أن تستفيد من ال )ج(
 اإلقليمي، وال سيما فيما خيص منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، وذلك لتحسني بيان اجلدوى. 

 الفعالية اجلانبية.ألفرقة اخلرباء املخصصة فضال عن  وقد تفرع االجتماع إىل اجتماعني -19

 ‘‘تشجيع التجارة اإلقليمية من أجل التعجيل خبلق فرص العمل’’وانتخب اجتماع فريق اخلرباء املخصص املعين بــ  -20
باإلمجاع املشاركني يف اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء اآلتية أمساؤهم لكي يشكلوا مكتب اجتماع فريق 

 اخلرباء املخصص:

 مؤسسة العالمات التجارية لشرق أفريقياأنطوين مفيانج،  الرئيس:

 أوغندا ‘‘إن يت يف’’أرنولد سيغاوا، حمطة تلفزة  املقرر:

ومت عرض املوضوع، الذي يتمثل يف النمو السريع ألعداد الوافدين اجلدد إىل القوة العاملة. وأشار اجتماع فريق 
اخلرباء املخصص إىل أن اجلزء األكرب من العمالة يوجد يف القطاع الزراعي كما أشار إىل األمهية املتزايدة لقطاع اخلدمات. 

ملعلومات واالتصاالت تشكل مصادر للعمالة، مث استنتج أن زيادة معدالت وسلم االجتماع بأن السياحة وتكنولوجيا ا
التبادالت التجارية داخل املنطقة الواحدة املرتبطة بتنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية سوف تغري سوق العمل، األمر 

 ومليوين وظيفة. 800000الذي سيفضي إىل إجياد ما بني 

اخلرباء املخصص من املسامهات اليت بينت التحديات اليت تواجه إجياد فرص العمل )وهي واستفاد اجتماع فريق  -21
احلواجز غري التعريفية األخرى(، استرياد السلع الرخيصة الثمن، وحمدودية التجارة بني البلدان األفريقية، وضعف الرتابط و 

اغتنام الفرص الناشئة. وأكد االجتماع أن موثوقية  من املسامهات اليت تناولت احلاجة إىل تدريب الشباب علىكما استفاد 
بالغ األمهية لدعم األنشطة الصناعية، وسلط الضوء على احلاجة إىل وجود سياسات للمنافسة وجلنة  إمدادات الطاقة أمر  

 معنية باملنافسة. وتناول االجتماع أيضا حالة العمالة يف إريرتيا. 
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 العملية اخلمس التالية:وأفضت املناقشة إىل التوصيات  -22

 إتاحة تنقل اليد العاملة من خالل التنسيق اإلقليمي ملعايري املؤهالت؛ )أ(

االستفادة من الفرص اليت ميكن أن تتيحها التكنولوجيات اجلديدة إلجياد فرص العمل، على الرغم من  )ب(
 االختالل الذي ميكنها أيضا أن تتسبب فيه يف بعض األحيان؛

 طابع الرمسي على أقصى قدر ممكن من القطاعات غري الرمسية، من أجل تشجيع التنافس املنصف؛إضفاء ال )ج(

التوافق بني  التقين واملهين لتسوية حاالت عدمإدخال حتسينات على التعليم والتدريب  تشجيع وتيسري )د(
 التعليم والوظائف؛ و

تنقل اليد العاملة على  ريقية اخلاص حبرية احلركة لتعزيزدعم تنفيذ بروتوكول منطقة التجارة احلرة القارية األف )هـ(
 الصعيدين اإلقليمي والقاري. 

باإلمجاع املشاركني  ‘‘حالة التماسك االجتماعي يف شرق أفريقيا’’وانتخب اجتماع فريق اخلرباء املخصص املعين بــ  -23
 يف اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء اآلتية أمساؤهم لكي يشكلوا مكتب اجتماع فريق اخلرباء املخصص:

 يوهانس إسحاق يهيديغو، املدير العام، إدارة اإليرادات الداخلية، وزارة املالية  :الرئيس

 لرعاية االجتماعية، إريرتيابريهي أرايا مانا، وزارة العمل وا املقرر:

افتتحت الدورة بعرض تقرير حيمل نفس االسم. وأحاط االجتماع علما بالنتائج اليت توصل إليها التقرير، اليت و 
تستند إىل استقصاء للتصورات يتمحور حول مخسة مواضيع رئيسية، هي: االنتماء واإلدماج االجتماعي والرؤية املشرتكة؛ 

 عدم املساواة واهلجرة؛ وآثار التجارة العابرة للحدود؛ ومشاركة املواطنني وتفاعلهم النشط. و والسالم واألمن؛ 

وتداول فريق اخلرباء املخصص بشأن األخطار اليت هتدد التماسك االجتماعي جراء تفاوت النمو واالختالالت  -24
ذلك، أوصى اجتماع فريق اخلرباء املخصص املتصورة، املعروف عنها أهنا تؤجج التوترات والنزاعات االجتماعية. ونتيجة ل

بأن يكون هذا أحد السبل اليت ميكن من خالهلا تعزيز التماسك االجتماعي، واحلد من أوجه عدم املساواة وحتسني التجارب 
ات، احلياتية اليومية للناس يف خمتلف أرجاء شرق أفريقيا. مع الرتكيز على أفضلية التدخل املبكر من أجل منع نشوب الصراع

اجتماع فريق اخلرباء املخصص كينيا كمثال لفهم  أشار االجتماع إىل وجود مؤشر التماسك االجتماعي واملصاحلة. واختارو 
املواضيع واألمناط ومعرفة كيف ميكن للبيانات املوجودة أن تعطي صورة عن احلالة الراهنة للتماسك االجتماعي، فضال عن 

يف البيانات. ومتثلت االستنتاجات الرئيسية يف أنه ينبغي للحكومات أن تكون يف طليعة تناول املنهجيات اجلديدة والثغرات 
التماسك االجتماعي، باسم التنمية املؤسسية، وأن وجود دستور ميكن أن يعزز التماسك االجتماعي. وجرى أيضا تقاسم 

عي ودليل التنمية البشرية، يف حني اقرتحت اخلربات واألفكار للتشديد على االرتباط اإلجيايب بني مؤشر التماسك االجتما
 جهات أكادميية النظر يف شيخوخة السكان يف املستقبل.

اجتماع فريق اخلرباء املخصص إىل ما تزخر به شرق أفريقيا من إمكانات لزيادة التماسك االجتماعي على  وأشار -25
رخيية، ال سيما يف ضوء ما تواجهه من حتديات مثل الصعيد اإلقليمي، وإىل مرونتها النسبية يف هذا الصدد من الناحية التا
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النزوح والتفاوت يف مستويات التنمية االقتصادية، والصراعات، وتفشي اهلويات الوطنية واحمللية. وبفضل التشخيص الواضح 
 للتحديات متكن االجتماع من طرح توصيات قابلة للتنفيذ:

الدعوة إىل و الصالت العرقية عرب احلدود؛ من هناك حاجة إىل تعزيز التدخالت السياساتية اليت تستفيد  )أ(
تعزيز السالم والرتبية و أن جتري دراسة عن التماسك اإلقليمي؛ و فائدة مفهوم التماسك االجتماعي على الصعيد اإلقليمي؛ 

يف الدول اجلزرية يف املنطقة  التماسكنشاء إطار متخصص لفهم حالة الوطنية يف املدارس، واجلامعات واجملتمعات احمللية؛ وإ
 احتياجاهتا اخلاصة. كما ميكن وينبغي إنشاء منتديات إقليمية لتحويل األموال.  من أجل تلبية

نصح احلكومات: بفهم املهارات الشخصية اليت تعزز ثقافة ممارسة األعمال احلرة، وتبين، واعتماد وتنفيذ ت   )ب(
التصديق على بروتوكول االحتاد األفريقي املتعلق حبرية تنقل و السياسات املناسبة تبعا لذلك؛ معاجلة حاالت عدم املساواة؛ 

ترات االجتماعية، مثل تلك اليت تعمل على وضع شبكات األمان متويل السياسات اليت ختفف من حدة التو و األشخاص؛ 
وبشكل أعم  –االجتماعي؛ وتيسري التجارة عرب احلدود. كما ينبغي للحكومات أن تشجع استخدام اللغة السواحيلية 

 والربامج التعليمية. الثقايفتعزيز التبادل 

 باإلمجاع  ‘‘التكامل اإلقليمي االقتصاد األزرق من أجلتسخري ’’ــ وانتخب اجتماع فريق اخلرباء املخصص املعين ب -26
املشاركني يف اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء اآلتية أمساؤهم لكي يشكلوا مكتب اجتماع فريق اخلرباء 

 املخصص:

رد البحرية، ميكائيل، املدير العام إلدارة التنمية البحرية، وزارة املوا السفري تولدى ولد  :الرئيس
 إريرتيا

عبود س. جوميب، حملل ختطيط السياسات والبحوث، وزارة البيئة، زجنبار، مجهورية  املقرر:
 تنزانيا املتحدة

خيص مصائد األمساك  وخاصة فيماة اجلانبية اإلمكانات الكبرية إلريرتيا يف جمال االقتصاد األزرق، وأبرزت الفعالي
بادرات السياساتية يف جمال االقتصاد األزرق يف املنطقة دون املواستعرض االجتماع  وقطاعات التعدين يف أعماق البحار.

كما أحاط املشاركون علما أيضا باملبادرات السياساتية لالحتاد   –مبا يشمل سيشيل، وجزر القمر ومدغشقر  –اإلقليمية 
ثل اهليئة احلكومية الدولية )اإليغاد(، وجلنة احمليط األفريقي، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية، م

 اهلندي، واألوساط األكادميية )جامعة جنوب أفريقيا( واألمم املتحدة )املنظمة البحرية الدولية(.

ألفريقيا، حيث أعربت اللجنة  املوارد البحرية واملائيةعلى  ملسائل املتعلقة مبخاطر التكالبوأثريت خالل اجللسة ا -27
من خالل اسرتاتيجيته اليت أقرت مؤخرا. وشدد االجتماع أيضا على االحتاد األفريقي هلذه املسألة  رها لتصديعن تقدي

احلاجة إىل تقييم القيمة االجتماعية االقتصادية احلقيقية لالقتصاد األزرق ووضع آليات للتأكد من أن اجملتمعات احمللية 
دم وجود فهم مشرتك ملفهوم االقتصاد األزرق وعدم كفاية البيانات تستفيد أيضا من عوائده. وتطرق االجتماع إىل ع

والبحوث املتاحة إلعداد السياسات، حيث أكد املشاركون على الدور اهلام للتعاون اإلقليمي يف تعزيز التقاسم واإلدارة 
ناخ من األمور احلامسة. وجرى املستدامني ملوارد وقطاعات االقتصاد األزرق. واعتربت االستدامة البيئية والتصدي لتغري امل

كذلك إلقاء الضوء على بعض التجارب الناجحة اليت مشلت آليات التمويل املبتكرة، مثل السندات الزرقاء ومقايضة الديون 
 يف سيشيل، إىل جانب آليات التشاور الرفيعة املستوى )جملس االقتصاد األزرق( وأدوات التخطيط )ختطيط احليز البحري(. 



ECA/EA/ICSOE/23 

 9صفحة  
 

  

 تبادل الرؤى واستيعاهبا بصورة جيدة، أوصت الدورة باإلمجاع باختاذ اإلجراءات التالية:وبعد  -28

مواءمة املنهجيات بشأن كيفية قياس التقدم احملرز يف االقتصاد األزرق يف إطار خطة األمم املتحدة التنمية  )أ(
 ؛2063وخطة االحتاد األفريقي لعام  2030املستدامة لعام 

التضافري يف املنتديات اإلقليمية من أجل تفادي االزدواجية وتعزيز املمارسات اجليدة لكي يتسىن العمل  )ب(
مواءمة السياسات اإلقليمية وحتقيق مبدأ التكامل يف اجلماعات االقتصادية اإلقليمية، واملنظمات احلكومية الدولية وبرامج 

 البحار اإلقليمية؛

بشأن االقتصاد األزرق من أجل التوعية وتعبئة مجيع أصحاب املصلحة  ةاسرتاتيجي تصميم وصياغة خماطبة )ج(
 على حنو فعال؛

تعزيز اقتصاد التدوير كاسرتاتيجية للحفاظ على املوائل احلساسة، وتشجيع مباشرة األعمال احلرة والتصدي  )د(
 للتلوث البحري؛

 عاجلة املسائل املتصلة باملخاطر الطبيعية؛االستثمار يف تدابري التخفيف والتكيف ملكافحة تغري املناخ وم )هـ(

تعزيز السالمة البحرية واألمن البحري من خالل اآلليات اململوكة على الصعيد اإلقليمي من أجل التصدي  )و(
 ملشكلة الصيد غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم، والتلوث البحري، واالجتار غري املشروع، والبحث واإلنقاذ؛

والسياسات بغرض معاجلة يف العروة اليت تربط بني العلم اك األوساط األكادميية واملؤسسات البحثية إشر  )ز(
 االقتصاد األزرق يف املنطقة؛

إدماج مجيع أصحاب املصلحة، من خالل احلوار واملشاورات، مبا يف ذلك الشباب والقطاع اخلاص، من  )ح(
 ؛أجل ضمان التآزر مع سائر املبادرات اإلقليمية

التضافر على الصعيدين اإلقليمي والقاري ملعاجلة التمويل املبتكر يف تنفيذ أطر االقتصاد األزرق من خالل  )ط(
االستفادة من الشراكات مع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية، واملنظمات احلكومية الدولية وبرامج البحار اإلقليمية، وتوفري 

 ما يكفي من امليزنة والتمويل املشرتك؛

وضع األطر السياساتية والتشريعية املناسبة لتعزيز التعدين يف قاع البحار العميقة واستخراج املواد  )ي(
 اهليدروكربونية بطريقة مستدامة، باالستفادة من مبادرات التخطيط املكاين البحري؛

 قليمي؛رفع مستوى الوعي وتنظيم منتدى سنوي أو نصف سنوي لالقتصاد األزرق على الصعيد اإل )ك(

 اعتماد املبادرات اإلقليمية الناجحة يف جمال االقتصاد األزرق، وتكرارها واالرتقاء هبا؛ و )ل(

وضع اسرتاتيجيات أو خطط عمل وطنية ودون إقليمية بشأن االقتصاد األزرق حيثما تدعو احلاجة هلا،  )م(
خمطط االحتاد األفريقي لالقتصاد ادية ألفريقيا و عن اللجنة االقتصباالستناد إىل دليل سياسات االقتصاد األزرق الصادر 

 األزرق ألفريقيا. 
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رفيع املستوى تدارس خالله املشاركون اجلانب القانوين للتكامل اإلقليمي، الذي قدمه  وتضمنت الدورة عشاء   -29
دل لشرق أفريقيا. ويف قاضي احملكمة العليا يف كينيا ونائب رئيس احملكمة االبتدائية يف حمكمة الع لينواال،القاضي إسحاق 

ل معرض التشديد على الدروس اليت ميكن استخالصها من التاريخ، مت اإلقرار بأن العنصر القانوين جلماعة شرق أفريقيا يكف
على املكاسب اليت حتققت فيما خيص االحتاد اجلمركي  إلشادة جبماعة شرق أفريقيادر االرخاء واالستدامة للمعاهدة. وجت

قيا، والسوق املشرتكة واالحتاد النقدي. وتشكل املشاركة العامة جزءا ال يتجزأ من املعاهدة، ويعين هذا أن جلماعة شرق أفري
أن كامل اإلقليمي، خاصة بالنظر إىل ينبغي أن يكون من مناصري الت –وكل مواطن من شرق أفريقيا  –اجملتمع املدين 

 وجود اإلطار القانوين يهدف إىل إشراك الناس ومتكينهم من اإلدالء بآرائهم يف هذه العملية. 

ا إعجاهبم بسدي غريغريا وبدعوة من حكومة إريرتيا، قام املشاركون الدوليون جبولة خارج مدينة أمسرة، أبدوا خالهل -30
 نتاج الطاقة الشمسية ومبزارع ألبان هلهايل.إل نشأةومبولوغو، 

يف جلسة عامة، قدم املقرران تقريريهما إىل اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء بشأن دورة كل و  -31
 منهما.

وشارك املشاركون يف اجتماعات اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء يف جلسة خاصة باألسئلة  -32
 واألجوبة مع غابريل نيغانتو، املدير العام السابق ملكتب مصرف التنمية األفريقي يف منطقة شرق أفريقيا. 

استضافتها االجتماع الثالث والعشرين للجنة وأعرب املشاركون عن صادق شكرهم وتقديرهم حلكومة إريرتيا على  -33
احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لشرق أفريقيا التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا وعلى حسن الضيافة والتسهيالت 

تب ( يف موعد الحق، بالتشاور الوثيق مع مك2020املقدمة. وسوف حيدد موضوع ومكان االجتماع الرابع والعشرين )
 االجتماع الثالث والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء. 
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