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  1صفحة 

 

 املقدمة -أوال 
، الدورة اخلامسة 2019أيلول/سبتمرب  13إىل  10زولويين يف الفرتة من ياستضافت حكومة إسواتيين يف إ  - 1
االسرتاتيجيات ’’كبار املسؤولني واخلرباء يف اجلنوب األفريقي. اليت تناولت موضوع لللجنة احلكومية الدولية  نو العشر و 

 .‘‘واملتوسطة احلجم يف عملية التصنيع يف اجلنوب األفريقيالصغرى والصغرية املؤسسات والسياسات الرامية إىل إدماج 

وبعد املالحظات االفتتاحية اليت أدىل  .ين، رئيس وزراء مملكة إسواتيينوافتتح الدورة السيد أمربوس ماندفولو دالمي  - 2
هبا كل من السيد سعيد أدجيومويب، مدير املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي للجنة االقتصادية ألفريقيا؛ والسيدة ناتايل 

وزارة الصناعة لرمحن أمحد، األمينة الدائمة، سيه، املنسق املقيم لألمم املتحدة يف إسواتيين؛ والسيدة بييب  عبد ال -ندونقو
والتجارة ومحاية املستهلك يف موريشيوس، ممثلة لرئيس مكتب الدورة الرابعة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني 

 ،ئية للجنوب األفريقيواخلرباء يف اجلنوب األفريقي؛ والدكتورة ستريغومينا لورانس تاكس، األمينة التنفيذية للجماعة اإلمنا
 وبا خومالو، وزير التجارة والصناعة والتجارة يف إسواتيين.غو والسيناتور مان

إثيوبيا، و إسواتيين، و بوتسوانا، وجزر القمر، و وحضر الدورة اخلامسة والعشرين ممثلو الدول األعضاء التالية: أنغوال،   - 3
زمبابوي. وكانت اجلماعات و زامبيا، و جنوب أفريقيا، و سيشيل، و ناميبيا، و موزامبيق، و موريشيوس، و مالوي، و ليسوتو، و 

لشرق أفريقيا واجلنوب والسوق املشرتكة  ،االقتصادية اإلقليمية التالية ممثلة يف الدورة: اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي
نظومة األمم املتحدة: منظمة األغذية والزراعة وميسا(. وكان من بني احلضور ممثلو املنظمات التالية التابعة ملالكاألفريقي )

 واللجنة االقتصادية ألفريقيا. ،للتنمية الصناعيةاإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة لألمم املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة 

سوانا منظمة منشآت بوت وكانت منظمات القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين التالية ممثلة يف االجتماع:  - 4
شبكة التحليل و وشركة فيناكو لالستشارات؛ الصغرية احلجم ومصدريها؛ والغرفة التجارية الربيطانية يف جنوب أفريقيا؛ 

العاملني بالتجارة بني لصناعية يف جنوب أفريقيا؛ و السياسايت يف جماالت الغذاء والزراعة واملوارد الطبيعية؛ وشركة التنمية ا
 ‘‘نيشن’’وصحيفة وغرفة التجارة والصناعة يف ناميبيا؛ ؛ وجملة االكسربس؛ ومعهد كايزن؛ مالوي يف احلدود بصفة غري رمسية

ورابطة  ومؤسسة القطاع اخلاص يف ليسوتو؛ ؛منظمة أوكسفام الدوليةو  يف موزامبيق؛ األعماللسيدات  ؛ واالحتاد الوطين
ورابطة احتضان األعمال التجارية املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف زمبابوي؛ وغرفة التجارة والصناعة جلنوب أفريقيا؛ 

والصندوق االستئماين للجنوب األفريقي؛ ووكالة التنمية يف زامبيا؛ واحتاد مزارعي زامبيا؛  ؛؛ يف جنوب أفريقياوالتكنولوجيا 
 .الصاعدونباب مزارعو زامبيا الشو 

وميكن االطالع على تفاصيل املشاركة من وثيقة قائمة املشاركني املنشورة حتت الرقم املرجعي:   - 5
ECA/SA/ICSOE.XXV/2019/8 

 برنامج العمل  -أوالً 
ليسوتو  تانتخب اكم  .الدوليةمكتب الدورة اخلامسة والعشرين للجنة احلكومية إسواتيين لرئاسة  ت اللجنةنتخبا  - 6

 .نائبا للرئيس؛ ومالوي مقرراً 

  جدول األعمال التايل بدون تعديالت:لجنة أقرت ال  - 7
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 ؛افتتاح الدورة  - 1

 .التعريف باملشاركني؛ انتخاب أعضاء املكتب؛ النظر يف جدول األعمال وبرنامج العمل وإقرارمها  - 2

 النظر يف التقارير النظامية:  - 3

 الظروف االقتصادية واالجتماعية يف اجلنوب األفريقي؛تقرير عن  )أ( 
 تقرير عن األداء الربناجمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف اجلنوب األفريقي؛ )ب(
تقرير عن تنفيذ جداول األعمال اإلقليمية والدولية وغريها من املبادرات اخلاصة يف املنطقة دون  )ج(

 التجارة احلرة القارية األفريقية ووضعها؛اإلقليمية: التقدم احملرز يف منطقة 

 عرض عن احملفل األفريقي للتنمية املستدامة على الصعيد اإلقليمي.  - 4

املؤسسات االسرتاتيجيات والسياسات الرامية إىل إدماج ’’عرض ومناقشة التقرير املواضيعي بشأن   - 5
 .‘‘والصغرية واملتوسطة احلجم يف عملية التصنيع يف اجلنوب األفريقي الصغرى

 حلقة نقاش بشأن:  - 6

التحول، والفرص  –والصغرية واملتوسطة احلجم املتنامية يف اجلنوب األفريقي  املؤسسات الصغرى )أ( 
 والتحديات؛

اخلاصة بتجهيز املنتجات والصغرية واملتوسطة احلجم يف سالسل القيمة  املؤسسات الصغرىإدماج  )ب(
 الزراعية؛

 والصغرية واملتوسطة احلجم. املؤسسات الصغرىدور املؤسسات اإلقليمية يف تعزيز ودعم  )ج(

 واملتوسطة احلجم.الصغرى والصغرية اجتماع مائدة مستديرة رفيع املستوى بشأن: منوذج متويلي للمنشآت   - 7

مواءمة اسرتاتيجيات وسياسات التصنيع اإلقليمي يف اجلنوب ’’اجتماع فريق اخلرباء املخصص بشأن  - 8
 .‘‘األفريقي

 عرض املنتجات املعرفية للجنة االقتصادية ألفريقيا وبدء العمل هبا. -9

عن يف اجلنوب األفريقي تقرير اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء عرض، واستعراض وإقرار  - 10
 ؛والعشرينلدورة اخلامسة عمل ا

البلد املضيف للدورة السادسة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء يف اجلنوب  - 11
 ؛2020األفريقي وموعد انعقادها يف 

 ؛اختتام الدورة - 12
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 وقائع املداوالت -ثالثاً 
املقدمة من األمانة، وهي: تقرير عن الظروف االقتصادية واالجتماعية يف  ةنظرت اللجنة يف التقارير النظامية الثالث  - 8

؛ وتقرير عن األداء الربناجمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف اجلنوب األفريقي؛ وتقرير عن تنفيذ 2018اجلنوب األفريقي يف 
منطقة  ما خيصاإلقليمية: التقدم احملرز في جداول األعمال اإلقليمية والدولية وغريها من املبادرات اخلاصة يف املنطقة دون

، تضمن أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامةعن منتدى  عرضاً كذلك التجارة احلرة القارية األفريقية ووضعها؛ وقدمت األمانة  
ات الرامية إىل االسرتاتيجيات والسياس ’’اللجنة يف التقرير املتعلق بــ  ظرتون.2020أيضا خريطة طريق لدورة املنتدى لعام 

جتماع فريق الوالتقرير املقدم  ‘‘ملية التصنيع يف اجلنوب األفريقيواملتوسطة احلجم يف عالصغرى والصغرية  املؤسساتإدماج 
 .‘‘مواءمة اسرتاتيجيات وسياسات التصنيع اإلقليمية يف اجلنوب األفريقي’’اخلرباء املخصص بشأن 

 - 2018ربناجمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف اجلنوب األفريقي )لفرتة السنتني وأقرت اللجنة التقرير عن األداء ال  - 9
 .2020 (، الذي مشل أيضا النتائج الرئيسية للخطة الربناجمية لعام2019

 املالحظات -رابعاً 
 قدمت اللجنة املالحظات التالية بشأن جمموعات املسائل الرئيسية اليت جرى التداول بشأهنا:  - 10

 ؛2018تقرير عن الظروف االقتصادية واالجتماعية يف اجلنوب األفريقي يف  )أ(

ال يزال تغري املناخ يؤثر على سبل العيش من خالل اخلسائر يف األرواح، واألضرار اليت حتيق باهلياكل  ‘1’
 ة الوطنية؛ األساسية واآلثار السلبية على النمو االقتصادي، ولذلك ينبغي إدماجه يف االسرتاتيجيات اإلمنائي

أحدثت احلروب التجارية اآلخذة يف التفاقم، وتباطؤ النمو العاملي، وتصاعد التوترات االجتماعية  ‘2’
والسياسية يف املنطقة وخارجها، وحالة اجلفاف الشديد يف اجلنوب األفريقي آثارا سلبية على قطاعي الزراعة 

 والطاقة؛

على استقرار االقتصاد الكلي، ويقوض قدرة الدول األعضاء ما فتئ ارتفاع الدين العام يؤثر سلبا  ‘3’
 على متويل أولويات التنمية االقتصادية االجتماعية وحتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

فرص العمل جراء أوجه القصور إجياد لتعزيز االستثمارات و  ةرجال األعمال الضروريت ثقة تقلص ‘4’
صادية واملؤسسية، مبا يف ذلك الفساد، وعدم اتساق السياسات وأوجه املاثلة يف احلوكمة السياسية واالقت

 الغموض اليت تكتنف خمتلف قطاعات االقتصاد؛

الصغرى والصغرية  ملؤسساتمسامهة ميكن أن يقدمها القطاع اخلاص، وبصفة خاصة اتتطلب أية  ‘5’
 رص العمل؛واملتوسطة احلجم، تعزيز الدعم احلكومي من أجل دفع عجلة النمو وإجياد ف

ح فرصا كما يفرض يتي 2019 عام بدء نفاذ االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف ‘6’
 التصنيع؛ ذبتنفيحتديات أمام تعميق التجارة فيما بني بلدان القارة والتعجيل 
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اململوكة للدولة يف واستمر التقويض الذي حلق بتقدمي اخلدمات العامة جراء سوء إدارة املؤسسات  ‘7’
 مجيع أحناء املنطقة، بفعل هدر املوارد الضريبية.

 لعام عملالبرنامج كان التقرير املعين باألداء الربناجمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف اجلنوب األفريقي:   )ب(
إقرار اخلطة الربناجمية لعمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا لعام جرى الرابعة والعشرين، وقد الدورة فقا مع توصيات امتو  2019
 يف اجلنوب األفريقي. 2020

تقرير عن تنفيذ جداول األعمال اإلقليمية والدولية وغريها من املبادرات اخلاصة يف املنطقة دون اإلقليمية:  )ج(
 التقدم احملرز يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ووضعها؛

إسواتيين، ناميبيا، جنوب  –صدقت أربعة بلدان يف منطقة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي  ‘1’
رب أن من املهم حشد على اتفاق إنشاء منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، واعت   –أفريقيا، وزمبابوي 

 بقية البلدان لدعم تنفيذه؛

واملتوسطة الصغرى والصغرية املؤسسات مبا يف ذلك  هناك حاجة إىل تواصل قوي مع القطاع اخلاص، ‘2’
 احلجم، بشأن منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.

 تقرير عن الدراسة بشأن مواءمة السياسات واالسرتاتيجيات الصناعية يف اجلنوب األفريقي: )د(

ألفريقيا على وضع أشارت اللجنة إىل أمهية الدراسة وحسن توقيتها، وحثت اللجنة االقتصادية  ‘1’
 ؛يف االعتبار صيغتها النهائية، آخذة الثغرات، واملسائل والتوصيات املقدمة يف االجتماع

أشري إىل أن ضعف اهلياكل املؤسسية على الصعيد الوطين يقوض توطني السياسات واالسرتاتيجيات  ‘2’
 ؛هاوتنفيذ الصناعية اإلقليمية

الصناعية يعد أمرا هاما، وينبغي أن يسرتشد على حنو كامل تام أن صوغ السياسات رأت اللجنة  ‘3’
باالسرتاتيجيات اإلقليمية ويتماشى معها، كما ينبغي أن يرتكز إىل التشاور الكامل مع مجيع األطراف 

 املعنية، وأن يستند إىل اإلحصاءات احلديثة واملفصلة.

واملتوسطة احلجم الصغرى والصغرية املؤسسات  إدماج االسرتاتيجيات والسياسات الرامية إىل’’التقرير بشأن  )هـ(
 .‘‘يف عملية التصنيع يف اجلنوب األفريقي

بالنظر إىل أن الدراسة هامة وتأيت يف وقت مناسب، فقد حثت اللجنة احلكومية الدولية اللجنة  ‘1’
واملسائل والتوصيات املقدمة االقتصادية ألفريقيا على وضع صيغتها النهائية، آخذة يف االعتبار الثغرات، 

 يف االجتماع؛

واملتوسطة احلجم بدور رئيسي يف دفع عملية التصنيع يف الصغرى والصغرية املؤسسات تضطلع  ‘2’
املنطقة؛ غري أن هذه االقتصادات تواجه طائفة متنوعة من التحديات، من قبيل حمدودية الوصول إىل 
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والتقنية، وعدم كفاية اهلياكل األساسية، والبيئة السياسية غري التمويل واألسواق، وضعف القدرة التنظيمية 
 املواتية والعوائق اليت حتول دون مشاركتها يف سالسل القيمة؛

الصغرى والصغرية املؤسسات كما أن التعامالت فيما بني املؤسسات التجارية والشراكات بني  ‘3’
 واملتوسطة احلجم والشركات الكبرية تتسم باحملدودية؛

واملتوسطة احلجم وبناء قدراهتا الصغرى والصغرية املؤسسات أن الدعم احلكومي لتسجيل بالنظر إىل  ‘4’
 غري كاف، وينبغي الرتكيز على تبسيط القواعد التنظيمية وتيسري احلصول على التمويل واملشرتيات الشاملة؛ 

لنساء والشباب والفئات املهمشة األخرى يف قطاع املؤسسات لالدور اهلام إىل اللجنة  أشارت ‘5’
أمهية التدخالت اليت تستهدف على وجه اخلصوص التصدي إىل واملتوسطة احلجم و الصغرى والصغرية 

 للتحديات احملددة اليت تواجهها هذه الفئات.

فريقيا اإلقليمي للتنمية إن منتدى أرأت اللجنة عرض عن منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة:  )و(
ساعدة البلدان على النهوض بتنفيذ خطة التنمية املستدامة ملاملستدامة، واالستعراضات الوطنية الطوعية تشكل آليات هامة 

 يف زمبابوي. 2020بعقد املنتدى اإلقليمي املقبل لعام رحبت ، ومن مث 2063وخطة االحتاد األفريقي لعام  2030لعام 

تجات املعرفية الرئيسية للجنة االقتصادية ألفريقيا: أثنت جلنة اخلرباء على اللجنة االقتصادية إصدار املن )ز(
ألفريقيا والشركاء لقيامهم بإجراء البحوث وإنتاج املنتجات املعرفية القيمة التالية لكي تستخدمها الدول األعضاء واجلهات 

ختاذ القرارات وصياغة السياسات واالسرتاتيجيات على الصعيدين املعنية األخرى كأساس لألدلة اليت تقوم عليها عملية ا
 الوطين واإلقليمي:

 (؛التحول اهليكلي والعمالة واإلنتاج واجملتمع) 2018املوجز القطري إلسواتيين لعام  ‘1’
 ؛ يل التنمية املستدامة يف أفريقياالسياسة املالية لتمو  :2019 التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام ‘2’
 ؛التجارة احلرة القارية األفريقيةتقييم التكامل اإلقليمي يف أفريقيا: اخلطوات املقبلة ملنطقة  ‘3’
 .و قارة متحولة وقادرة على الصمودحن :2018 تقرير التنمية املستدامة ألفريقيا لعام ‘4’

 التوصيات -خامساً 
 الرئيسية للمداوالت.قدمت اللجنة التوصيات التالية يف إطار كل من اجملاالت   - 11

واملتوسطة احلجم الصغرى والصغرية املؤسسات االسرتاتيجيات والسياسات الرامية إىل إدماج  -1التوصية 
 يف عملية التصنيع يف اجلنوب األفريقي.

 ينبغي للدول األعضاء:  

من سالسل القيمة واملتوسطة احلجم من االستفادة الصغرى والصغرية املؤسسات هتيئة الظروف اليت متكن  )أ(
 اإلقليمية وتعزيزها، باالستفادة من اسرتاتيجية التصنيع اإلقليمية ومنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛
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تعزيز املنصات والشبكات لتيسري التعاون، والتعلم من األقران، وتشجيع مباشرة األعمال احلرة وزيادة  )ب(
 االستثمار اخلاص؛

وضع آليات للدعم مثل السياسات التفضيلية للمشرتيات العامة، واحملتوى احمللي، ومتويل املشاريع واحلوافز  )ج(
 واملتوسطة احلجم؛ الصغرى والصغرية املؤسسات الضريبية، لتعزيز منو واستدامة 

واإلبداعية  لنهج االبتكاريةواملتوسطة احلجم لكي تتمكن من تسخري االصغرى والصغرية املؤسسات دعم  )د(
  إنتاجية ونوعية املنتجات والقدرة التنافسية، وتعزيز الوصول إىل األسواق؛لتحسني

بذل اجلهود واملوارد من أجل دعم وضع وتنفيذ املشاريع العابرة للحدود بغرض تيسري منو ومشاركة  )هـ(
 واملتوسطة احلجم يف سالسل القيمة اإلقليمية.الصغرى والصغرية املؤسسات 

 يف اجلنوب األفريقي هوسياساتمواءمة اسرتاتيجيات التصنيع اإلقليمي  -2ية التوص

 :ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا 

للسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ستمر يف دعمها أن ت )أ(
على دمج املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة يف عملية  لكي تتمكن من وضع إطار إقليمي ملساعدة الدول األعضاء

 التصنيع؛

 واءمة سياسات التصنيع اإلقليمية مع سياسات التصنيع القطرية. أن تستمر يف دعمها كذلك مل )ب(

 ينبغي للدول األعضاء: 

 –مبا يف ذلك التعاون بني الوزارات، والقطاع اخلاص واجلهات الفاعلة األخرى  –ز ترتيباهتا املؤسسية يتعز  )أ(
 لوضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وسياسات التصنيع؛ 

 االتساق بني خمتلف السياسات القطاعية، مع احلفاظ على اتساق تلك السياسات مع مرور الوقت؛تعزيز  )ب(

على الصعيدين اإلقليمي والوطين، من أجل ضمان  هاوتنفذأطر فعالة لرصد وتقييم أطر التصنيع اعتماد  )ج(
 أن تتمتع هذه األطر بالدينامية والقدرة على االستجابة للتحديات والفرص الناشئة.

 تنفيذ اخلطط اإلقليمية والدولية واملبادرات اخلاصة األخرى يف املنطقة دون اإلقليمية -3التوصية 

را ينبغي للكوميسا واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، بدعم تقين من اللجنة االقتصادية ألفريقيا، أن تضعا إطا 
 أطر كوميسا واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي السياساتية اخلاصة بالتصنيع. لدعم الدول األعضاء يف توطني

ب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي، وبالتعاون مع مفوضية من خالل املكت –نبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا ي 
بوضع وتنفيذ برنامج توعية لرفع مستوى الوعي أن تقوم  –االحتاد األفريقي، والكوميسا واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي 
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لى التصديق على االتفاق ووضع باتفاق إنشاء منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، وتعبئة الدول األعضاء املتبقية حلثها ع
 اسرتاتيجيات التنفيذ.

ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا، بالتعاون مع الشركاء املنظمني، أن تعزز تبادل املمارسات اجليدة املتعلقة بتنفيذ  
 .2020 يف منتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة لعام 2030خطة التنمية املستدامة لعام 

دول األعضاء اليت مل جتر استعراضات وطنية طوعية أن تفعل ذلك على حنو شامل، هبدف تنشيط تنفيذ ينبغي لل 
 لتحقيق األهداف يف اإلطار الزمين احملدد. 2063وخطة عام  2030خطة التنمية املستدامة لعام 

يمي للتنمية املستدامة لعام ينبغي للدول األعضاء واجلهات املعنية األخرى أن تشارك بنشاط يف منتدى أفريقيا اإلقل 
 2030وأن تساهم يف استكشاف السياسات واإلجراءات الرامية إىل التعجيل بتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2020

 .2063وخطة عام

 سبيل املضي قدماً  -4التوصية 

 أن يقوم مبا يلي:املكتب دون اإلقليمي للجنوب األفريقي على ينبغي  

 تعزيز التعاون مع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف تنفيذ برنامج العمل السنوي؛  )أ(

مواصلة دعم الدول األعضاء يف وضع السياسات واالسرتاتيجيات القائمة على األدلة على حنو تشاوري  )ب(
 كامل؛

عملية تنفيذ توصيات  مواصلة التعاون الوثيق مع الدول األعضاء واجلهات املعنية األخرى من أجل تيسري )ج(
 الدورة اخلامسة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء يف اجلنوب األفريقي؛ 

وبالتنسيق مع مكتب الدورة اخلامسة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء يف اجلنوب  )د(
 شأن املوضوع الرئيسي للدورة السادسة والعشرين للجنة ولوجستيات الدورة؛األفريقي، بدء مناقشات مع حكومة ليسوتو ب

مبا يشمل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ومنظمة  –مواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء اآلخرين  )هـ(
االقتصادية اإلقليمية وعلى يف تنفيذ األولويات املشرتكة يف اجلماعة  -، ومنظمة أوكسفاماألمم املتحدة للتنمية الصناعية

 الصعيد الوطين على حد سواء. 
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 اختتام الدورة  – سادساً 

عند اختتام أعربت الدورة اخلامسة والعشرون للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء يف اجلنوب األفريقي   - 12
 عن تقديرها لكل من:دورهتا اخلامسة والعشرين 

واملتوسطة احلجم يف سالسل الصغرى والصغرية املؤسسات دمج ’’منظمة أوكسفام، لرعاية الفريق املعين بـ  )أ(
واملتوسطة يف اجلنوب الصغرى والصغرية املؤسسات منو ’’، وعلى ترؤس الفريق املعين بـ ‘‘قيمة جتهيز املنتجات الزراعية

 ؛‘‘األفريقي

السادسة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء حكومة ليسوتو لعرضها استضافة الدورة  )ب(
 يف اجلنوب األفريقي؛

للمداوالت، واإلدارة اجليدة حكومة وشعب إسواتيين للرتتيبات املمتازة، والتسهيالت املقدمة لالجتماع،  )ج(
 لكبار املسؤولني واخلرباء يف اجلنوب األفريقي. اليت توجت بالنجاح الباهر للدورة اخلامسة والعشرين للجنة احلكومية الدولية

للدورة اخلامسة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء يف اجلنوب وأعن رئيس مكتب الدورة  – 13
 عن اختتام الدورة. األفريقي

 
 

__________ 
 
 

 


