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 مقدِّمة -أوال

أيلول/سبتمرب  27إىل  23للجنة االقتصادية ألفريقيا، يف الفرتة من التابع  لوسط أفريقيانظم املكتب دون اإلقليمي  -1
وسط لرباء واخلغينيا االستوائية االجتماع اخلامس والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني  ،، يف ماالبو2019

‘‘ والتحديات والفرصرهانات التحوالت الرقمية والتنويع االقتصادي يف وسط أفريقيا: ال’’أفريقيا الذي تناول موضوع 
 رية غينيا االستوائية.مجهو يف بالشراكة مع وزارة املالية واالقتصاد والتخطيط 

السبل والوسائل الكفيلة بتحسني مراعاة االقتصاد الرقمي يف جالء وكان اهلدف الرئيسي لالجتماع است -2
اسرتاتيجيات التنويع االقتصادي يف املنطقة دون اإلقليمية، وذلك من أجل التعجيل بتحوهلا اهليكلي وتوحيد جهود كافة 

 ة لوضع منظومة رقمية متكاملة.ن  م  ق  بلدان وسط أفريقيا يف جمال الر  

وكان اهلدف أيضا تقييم التقدم احملرز يف التحول اهليكلي يف وسط أفريقيا، واستعراض تقرير أنشطة املكتب دون  -3
-2018اإلقليمي منذ االجتماع الرابع والثالثني للجنة احلكومية الدولية وبرنامج العمل ملا تبقى من برنامج  فرتة السنتني 

، وتقدمي التقرير السنوي عن التقدم احملرز يف الربامج اإلقليمية والدولية واملبادرات اخلاصة األخرى يف املنطقة دون 2019
يف أطر التخطيط الوطين يف وسط أفريقيا(، وإطالق التقرير  2063وخطة عام  2030اإلقليمية )إدماج خطة عام 

واستعراض التقرير السنوي عن املبادرات ‘‘ ملالية لتمويل التنمية املستدامةالسياسة ا’’املعنون  (2019)االقتصادي عن أفريقيا 
  www.uneca.org/ice-ca-35/pages/documents :لشبكي التايلعلى املوقع اوتتوفر وثائق االجتماع دون اإلقليمية. 

 احلضور -ثانيا 

. فباإلضافة إىل غينيا االستوائية، البلد املضيف، كانت البلدان التالية ممثلة يف حضر االجتماع حوايل مئة مشارك -4
وسان تومي  ،ورواندا ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،وتشاد ،وبوروندي ،االجتماع: أنغوال

 والكونغو.  ،والكامريون ،وغابون ،وبرينسييب

واجلماعة  ،والبنك الدويل ،وشارك يف االجتماع أيضا مندوبو املؤسسات التالية: مصرف التنمية لدول وسط أفريقيا -5
واجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، واملعهد دون اإلقليمي لإلحصاءات واالقتصاد  ،االقتصادية لدول وسط أفريقيا

 ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية. التطبيقي

االقتصاد الرقمي يف املنطقة دون اإلقليمية والقارة، مبن فيهم رواد األعمال، إلثراء العاملون يف جمال حضر وقد  -6
 املناقشات مبعرفتهم الواسعة باملواضيع اليت نوقشت.

 وسط أفريقيا، أمانة االجتماع. لية ألفريقيا، من خالل مكتبها دون اإلقليمي وتولت اللجنة االقتصاد -7

 حفل االفتتاح -الثاث

ترأس حفل االفتتاح السيد سيزار مبا أبوغو، وزير املالية واالقتصاد والتخطيط يف غينيا االستوائية. وألقى كلمات  -8
وسط ل، مدير املكتب دون اإلقليمي أنتونيو املركزية، والسيد بيدروكل من ماريا كولوما إدجانغ بنغونو، عمدة بلدية ماالبو 

لذي ا أفريقيا، والسيد مادي بياي، املنسق املقيم باإلنابة ملنظومة األمم املتحدة يف غينيا االستوائية، والسيد سيزار مبا أبوغو
 كومية الدولية. احلافتتح أعمال االجتماع اخلامس والثالثني للجنة 
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 تخاب أعضاء املكتبان  -رابعا

 انتخب املشاركون املكتب التايل: -9

 مجهورية غينيا االستوائية    :الرئيس

 مجهورية الكونغو   :الرئيسنائب 

 مجهورية أفريقيا الوسطى    :املقرِّر

 إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل -خامسا

 .أعماله وبرنامج عمله دون إضافة تعديالتأقّر االجتماع جدول  -10

 وقائع اجللسات -سادسا

خمتلف البنود  نأقدمت عروض بشيف جلسات عامة وجلسات موازية لتعميق املناقشات. و جرت املداوالت  -11
 عقبتها مناقشات.ااملدرجة يف جدول األعمال 

التحوالت الرقمية والتنويع االقتصادي يف وسط أفريقيا: ’’يقة العمل: ثعرض ومناقشة و  )أ( 
 ‘‘الرهانات والتحديات والفرص

خرية أشار اخلبري إىل أن هذه األحيث قدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا عرضاً موجزاً عن الثورة الصناعية الرابعة.  -12
تقوم على  إن الثورة الصناعية الرابعة اليتبإجياز. وقال التطرق إليها  جرىالثالث األخرى اليت  هي أهم ثورة مقارنة بالثورات

وم والرياضيات واخلوارزميات سيكون هلا تأثري على جمتمعنا بأكمله خالل السنوات اخلمس أو العشر القادمة. وإلعطاء العل
، وهو ما ينبئ بتأثريه ألف درجةسّلم من يف  ةالثانيدرجة فكرة عن بعد هذه الثورة، قال إن الذكاء االصطناعي هو ال

الضروري دمج هذه احلالة من احلقائق يف النماذج االقتصادية يف املستقبل وعدم أنه من أضاف املستقبلي على جمتمعاتنا، و 
سيكون قد عفا عليها الزمن. واختتم مالحظاته بالقول إن الثورة تلك اليت ال تزال قيد االستخدام حيث االحتفاظ ب

على ذلك بنموذج  اً ية والثالثة، مستشهدوىل والثانالصناعية الرابعة تندرج يف منطق الالمركزية، مقابل الثورات الصناعية األ
  عمل تقنية السجالت املغلقة.

القتصادي يف وسط أفريقيا: التحوالت الرقمية والتنويع ا’’وبدأت األمانة عرض وثيقة العمل اليت حتمل عنوان  -13
ا املعلومات بالقول إن االقتصاد الرقمي ينمو بسرعة، سواء كان ذلك يف تكنولوجي، ‘‘والتحديات والفرص الرهانات

واالتصاالت أو اخلدمات ذات الصلة، وهو ما يؤدي إىل زيادة يف معدل تغلغلها وزيادة كبرية يف عدد األعمال التجارية يف 
كمثال على ذلك خبدمات االتصاالت اإللكرتونية املتنقلة، أو اخلدمات املصرفية املتنقلة، أو التجارة   تاالقتصاد. واستشهد
سسات واملستهلكني، وهي قطاعات شهدت منوًا وتطورًا سريعني يف أفريقيا، مبا يف ذلك يف اجلماعة اإللكرتونية بني املؤ 

إىل أن تأثري االقتصاد الرقمي على إجياد فرص العمل أو منو الناتج  تأشار  ةاالقتصادية لدول وسط أفريقيا. غري أن املتحدث
من املتوسطات العاملية، وكذلك على مستوى التحول الرقمي لإلدارة احمللي اإلمجايل أو اإليرادات الضريبية يف أفريقيا أقل 

 واألعمال التجارية. 
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ومن أجل زيادة مسامهة التكنولوجيا الرقمية يف بلدان اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، مع مراعاة إمكاناهتا  -14
األقمار الصناعية صور  لطائرات بدون طيار إىلترتاوح بني استخدام احمتملة يف الزراعة واحلراجة والتعدين، ُقدمت حلول 

أن تسمح هذه احللول بإحداث حتوُّل يف اإلنتاج واالنتقال فرتض أو الذكاء االصطناعي. وبالنظر إىل العناصر املقدمة، ي
 إىل مرحلة تصنيع بإتقان استخدام األدوات الرقمية وتطويرها.

ستند إىل التكنولوجيا يلتحدي املتمثل يف التحول والتنويع والتصنيع جيب أن الرد على ان أوأشارت األمانة إىل  -15
الدراسة، وهي: إطار قانوين غري بقا للتعويض عن نقاط الضعف اليت وقفت عليها الرقمية من خالل إجياد حلول مس

متويل تكاد تكون معدومة، مناسب، وموارد بشرية ضعيفة التدريب، ومناخ أعمال ال يفضي إىل تنمية هذا القطاع، وآليات 
ال سيما بالنسبة لرواد األعمال واهلياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات الرقمية املنخفضة األداء 
وغري املستقرة. ويف اخلتام، ُقدِّمت العديد من التوصيات، مبا يف ذلك جعل اإلنرتنت ملكية عامة ووضع نظام هلوية رقمية 

 الشمول الرقمي واملايل. لتعزيز 

أشار فيها اخلرباء إىل أن إقامة اقتصاد رقمي يف املنطقة دون اإلقليمية يتجاوز نطاق  وأعقبت العرض  مناقشة   -16
ال غىن عنه السرتاتيجية رقمية دون إقليمية، ودعوا إىل  اهلياكل األساسية لالتصاالت، رغم أن هذه اهلياكل تشكل حموراً 

 الفرص املتاحة لكل بلد. تراعيلالقتصاد الرقمي موحِّدة ية وضع سياسة دون إقليم

 فريق املناقشة األول -احلوار الرفيع املستوى بشأن االقتصاد الرقمي يف وسط أفريقيا  )ب( 

رفيعي املستوى أدارمها الصحفي نيكويزي نوفيال. وتألف الفريق  فريقنيللعرض  وثيقة العمل مناقشات   تأعقب -17
األول من السيد روفينو أوفونو أوندو، وزير النقل والربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية يف غينيا االستوائية، والسيد جان 

دة رين مبانغ إيسومباجي، الندجي، ممثل االحتاد الدويل لالتصاالت يف وسط أفريقيا ومدغشقر، والسي -جاك ماسيما 
الرئيسة واملديرة التنفيذية للجنة االقتصاد الرقمي يف رابطة منظمات أرباب العمل يف الكامريون، والسيد جان فرانسوا لو 

 بيهان، مدير السياسات العامة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى لدى الرابطة العاملية ملشغلي اهلواتف النقالة.

الضوء على السياق  ت سلطيتقاش األوىل من احلوار الرفيع املستوى الصحفية نيفيزيز نوفيال، الوأدارت حلقة الن -18
الذي جتري فيه املناقشة بشأن االقتصاد الرقمي يف وسط أفريقيا. وشددت على كوننا نشهد ظهور الثورة الصناعية الرابعة 

خمة لزيادة النمو، وزيادة اإلنتاجية وحتسني القدرة اليت تفتح فرصا هائلة، مبا حتمله من خماطر عديدة، وإمكانيات ض
يساهم يف مواجهة التحديات اإلمنائية املتمثلة يف يف وسط أفريقيا ميكنه أن القتصاد الرقمي أشارت إىل أن االتنافسية. و 

بدأ للتو يف جذب ال يزال يف مراحله األوىل، و فإنه التنويع االقتصادي والتصنيع. ومع ذلك، ورغم بعض اجلهود املبذولة، 
 انتباه واضعي السياسات والقطاعني العام واخلاص.

إىل أن البيانات اإلقليمية والدولية تظهر أن مستويات االتصال منخفضة جداً، وأن مشرية ومضت يف حديثها  -19
تكاليف اإلنرتنت هي من بني أعلى املستويات، وأن عرض النطاق الرتددي هو من أدىن املستويات. وباإلضافة إىل ذلك، 

قال، يف حني أن املستخدمني حيصلون توافر وإمكانيات اجليل الرابع من اهلاتف النصخبا إعالميا بشأن أن هناك الحظت 
على خدمات بسرعة قريبة عموما من اجليل الثالث أو حىت الثاين. وتتفاقم هذه احلالة يف حالة األسر املعيشية احلضرية 

املنطقة دون اإلقليمية من حيث الوظائف اليت تتكبدها الفقرية وسكان الريف بوجه عام. وركزت املتحدثة على اخلسائر 
واملوارد الضريبية واإلنتاجية والقدرة التنافسية والتطور التكنولوجي والرفاه. واختتمت كلمتها بالتساؤل عما جيب والدخل 
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على احلكومات والقطاع اخلاص القيام به اآلن بعد أن أصبح العامل على وشك االنتقال إىل اجليل اخلامس، لالنتقال 
 التقنية األساسية اليت ستشكل مستقبل اإلنتاج واخلدمات واالستهالك.باهلياكل األساسية بسرعة واحلصول على الدراية 

مث توجهت باحلديث إىل أعضاء فريق املناقشة، مؤكدة أن هذا األخري سيتناول األمهية االسرتاتيجية لالقتصاد  -20
  :ثالثة التاليةالرقمي وآثاره على التنويع االقتصادي والتصنيع يف وسط أفريقيا. وطُرحت على املشاركني األسئلة ال

 ما مدى أمهية االقتصاد الرقمي لوسط أفريقيا يف مواجهة حتمية التنويع االقتصادي والتصنيع؟ )أ( 

 هل ميكن لوسط أفريقيا االنتقال إىل الثورة الصناعية الرابعة؟ وما هي الرهانات واملخاطر؟ )ب( 

 ينبغي أن تقوم هبا الدول؟ما هي الشروط اليت ينبغي تلبيتها. ما هي األدوار اليت  )ج( 

 هل حنن حباجة إىل مناذج جديدة لوضع السياسات والشراكات؟ )د( 

 ما هو دور املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية؟ )هـ( 

بأمهية االقتصاد الرقمي يف تعزيز التنويع والتصنيع يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية.  كلهمأعضاء فريق املناقشة   وسّلم -21
رباء شددوا على أن االقتصاد الرقمي ال يزال يُنظر إليه على أنه مسألة تقنية وقطاعية وليس حتواًل شاماًل رئيسياً غري أن اخل

تناول املسائل التالية يف مداخالهتم وأثناء املناقشات وُقدمت التوصيات جرى يؤثر على مجيع جماالت النشاط البشري. و 
  :التالية

 األساسيةاهلياكل توصيات بشأن   -1

تكتسي اهلياكل األساسية أمهية بالغة، وبالتايل فإن البحث عن وفورات احلجم ضروري بالنظر إىل تكلفة 
االستثمار واخنفاض القدرة املالية للعديد من الدول األعضاء. ويسهم هذا العائق أيضا يف ارتفاع تكاليف 

 املنتجات واخلدمات الرقمية يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية. 

  :يوصى مبا يليولذلك 

ينبغي للحكومات واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا واجلماعة االقتصادية  )أ( 
بني فيما والنقدية لوسط أفريقيا أن تعتمد سياسة استثمارية منسقة يف القطاع الرقمي وأن تعزز التعاون 

 دول املنطقة دون اإلقليمية.

والقطاع اخلاص تعزيز وتوسيع اهلياكل  ينبغي للحكومات واملنظمات دون اإلقليمية )ب( 
خدمات فعيل والكهرباء( وتلك اليت تربط بني البلدان وتالطرق بكات ش األساسية الوطنية )مبا يف ذلك

 التكامل دون اإلقليمي مثل التجوال اجملاين أو نقطة تبادل اإلنرتنت دون اإلقليمية.
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 الضرائبتوصيات بشأن   -2

ال مفر منه، ومن هنا تأيت أمهية السياسات أمرا لتعزيز االقتصاد الرقمي، ال يزال دور الدولة  
الضريبية، من بني أمور أخرى. وحىت اآلن، أدت السياسات الضريبية بوجه خاص إىل حتيزات سلبية 

تأثريها على الشركات الناشئة، ال سيما من خالل تأسيس ضد االبتكار واالرتقاء بتكنولوجيا الشركات و 
 تكلفة املنتجات واخلدمات الرقمية.

 ولذلك يوصى مبا يلي: 

ينبغي للحكومات، من أجل دعم االرتقاء بتكنولوجيا األعمال التجارية وتيسري ظهور القطاع  
، ال سيما بإلغاء الضرائب عن مجيع املدخالت الالزمة لتطوير امناسب ضريبياً  نظاماً الرقمي، أن تعتمد 

رقمي، مع حتليل تكاليف الفرص من حيث الدخل والنمو االقتصادي وإجياد فرص العمل االقتصاد ال
 القصري واملتوسط والطويل. على املدى 

 اإلطار القانوين والتنظيميتوصيات بشأن   -3

، ال يزال اإلطار القانوين والتنظيمي الذي حيكم االقتصاد الرقمي املبذولة رغم بعض اجلهود
من ظهور االقتصاد الرقمي.  حُيدُّ األمر الذي ضعيفاً وغري متسق على الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي، 

من نقل النصوص  صعوبات جمتمعية على مستوى اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا حتدُّ هناك و 
وطنية، مبا يف ذلك تعدد اجلهات الفاعلة واملبادرات يف اجملال الرقمي، التشريعات الة إىل دون اإلقليمي

ال أمر  ويف بعض احلاالت، أولوية القوانني الوطنية على القوانني فوق الوطنية. ولكن وجود نصوص 
لرقمي كقيود احتكارات القلة والتواطؤ بني املشغلني يف القطاع اتصرفات إىل اإلشارة  جرتيكفي. كما 

 حتد من ظهور االقتصاد الرقمي بسبب تأثريه على أسعار املستهلكني.

 ولذلك يوصى مبا يلي: 

األطر دون اإلقليمية واإلقليمية و القوانني الوطنية بني املواءمة ينبغي للحكومات  )أ( 
يما يف جمال محاية والدولية يف القطاع الرقمي، وكذلك يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، ال س

 البيانات وأمن املعامالت.

القطاع يهيمن  حيثخصوصيات االقتصادات الوطنية مراعاة ينبغي للحكومات  )ب( 
 .، من بني أمور أخرىاملتوسطةالصغرية و غري الرمسي واملؤسسات 

 التمويلتوصيات بشأن   -4

فر سوى عدد قليل جدًّا ايتو رغم فرص االقتصاد الرقمي يف التنويع االقتصادي والتصنيع، ال 
من مصادر التمويل لدعم االبتكار والشركات الناشئة واالرتقاء بالتكنولوجيا وحصول الناس على 

 املنتجات واخلدمات الرقمية. 
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 ولذلك يوصى مبا يلي: 

االقتصاد الرقمي من خالل صندوق استثمار  ينبغي أن يدعم مصرف التنمية لدول وسط أفريقيا 
ملشاريع اليت تنفذها الدول األعضاء والقطاع اخلاص، ال سيما فيما يتعلق باهلياكل األساسية رقمي لدعم ا

 والشركات املبتكرة على املستوى دون اإلقليمي.

 السياسات واالسرتاتيجيات اإلمنائيةتوصيات بشأن   -5

ئيل بعملية التنمية، جمتمعاتنا وال ترتبط إال بقدر ضيف ال تزال التكنولوجيا الرقمية قليلة االنتشار 
من وجهة نظر حبتة نظر إليها على أهنا مسألة تقنية ال سيما بالسياسات القطاعية، حيث كثريًا ما يُ 

اهلياكل األساسية. وباإلضافة إىل ذلك، هناك تردد بسبب العادات املكتسبة. وهلذا السبب، يتعني على 
داخل النسيج االقتصادي، ومراكز التعليم، الدولة أن تقوم بدور يف دعم وتشجيع زيادة االستخدام 

بني الدور الذي ميكن أن تؤديه احلكومة املركزية يف الربط بني التكنولوجيا واجملتمع ككل. وِسيقت أمثلة تُ 
فعالة لتحقيق  الرقمية والتنمية. فاهلوية الرقمية، وهي برنامج رئيسي للجنة االقتصادية ألفريقيا، وسيلة  

تعزيز االقتصاد الرقمي، تظل الدولة أساسية، ال سيما بالنظر إىل الطابع الشامل  هذا اهلدف. ومن أجل
االقتصاد الرقمي ووزن االستثمارات الالزمة. وعلى املنوال نفسه، ومن أجل قتضيها للتدخالت اليت ي

 رمسي. حتسني اإلدماج، متثل االتصاالت اهلاتفية املتنقلة فرصة كبرية، ال سيما بالنسبة للقطاع غري ال

 ولذلك يوصى مبا يلي: 

إزالة احلواجز الرقمية وبالتايل جعل جمتمعاتنا أكثر مشوال يف سبيل ينبغي للحكومات،  )أ( 
وكفاءة ومرونة وابتكارا وشفافية، أن حتوسب اإلدارة العامة وتقوم باستثمارات كبرية يف اهلياكل األساسية 

للجنة الذي وضعته اوميكن لربنامج اهلوية الرقمية الرقمية من خالل اعتماد احلكومة اإللكرتونية. 
ألفريقيا أن يسهم يف ذلك. كما ستتمكن احلكومة اإللكرتونية من املسامهة يف تغيري املواقف  ةاالقتصادي

والعادات جتاه التكنولوجيا الرقمية ومتكني نشر استخدام التكنولوجيات واخلدمات الرقمية مع حتسني 
 ى اخلدمات، والشفافية، والكفاءة.فرص حصول املواطنني عل

خطة عام مع مواءمة سياسات االقتصاد الرقمي احلرص على ينبغي للحكومات  )ب( 
من أجل تعزيز القدرة التفاوضية للبلدان يف املنطقة دون اإلقليمية يف اجملال  2063عام  وخطة 2030

 الرقمي. 

على  قادراً ر التكنولوجيا الرقمية تطوّ يكون رص على أن احلينبغي للحكومات  )ج( 
لتعجيل بتنمية الصناعات الكبرية، باإلضافة إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ألن تنمية لساعدة امل

الصناعات الكبرية ذات التوجه الرقمي ميكن أن يكون مصدراً كبرياً جداً من مصادر النمو وفرص العمل 
 للمنطقة دون الفرعية.
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ينبغي للحكومات ربط االقتصاد الرقمي بعملية التنويع والتصنيع وأن حتدد الربامج  )د( 
أو النظم اإليكولوجية اليت ميكن إنشاؤها مع خمتلف الشركاء، مبن فيهم املستثمرون، سواء كانوا مواطنني 

 حمليني أو أجانب. 

يز الشمول خطوات خلفض تكاليف اخلدمات الرقمية لتعز ينبغي للحكومات اختاذ  )هـ( 
 الرقمي. 

 فريق املناقشة الثاين -احلوار الرفيع املستوى بشأن االقتصاد الرقمي يف وسط أفريقيا  )ج( 

ألف فريق املناقشة الثاين من السيد إينوسنت أسيمويسي مودينغ، رئيس شعبة يف تنسيقية اجملموعات الرقمية ت -22
والتنمية اجملتمعية يف هيئة جمتمع املعلومات يف رواندا، والسيد سيمبليسيو ماركوس نكوغو ماي، املدير العام املساعد هليئة 

الدكتور إريك توتو تشاو، قسم هندسة احلاسوب، جامعة كوامي نكروما و ائية؛ اهلياكل األساسية لالتصاالت يف غينيا االستو 
رئيس منتجات الربجميات للدول األعضاء، مركز تطبيقات املؤسسات  ،آالن نكويوكدكتور للعلوم والتكنولوجيا، غانا؛ وال

 اجلرمية.مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات و و مكتب علوم احلاسوب واالتصاالت، و يف فيينا، 

وركز الفريق على اخلربات واحللول العملية لتنمية االقتصاد الرقمي من أجل االنتقال من النظرية إىل املمارسة  -23
األخرى. وكمثال على املمارسة اإلقليمية االبتكارية وتكييفها مع التغريات اليت شهدها هذا القطاع وبلدان املنطقة دون 

بيئة إجياد يتضح من هذا احلوار أن الدولة مسؤولة يف املقام األول عن حيث ندا وغانا. اإلشارة إىل حاليت روا جرتاجليدة، 
مواتية لتنمية االقتصاد الرقمي. وعالوة على ذلك، يوجد بالفعل، يف الوضع الراهن، عدد كبري من اجملاالت اليت تستفيد 

ذلك حوسبة العمليات. وسلط املشاركون يف حلقة فيها بلدان وسط أفريقيا استفادة مباشرة من االقتصاد الرقمي، مبا يف 
النقاش الضوء على مسألة األمية الرقمية، اليت رأوا أنه ال ينبغي إغفاهلا ألن عدم اإلملام باألداة احلاسوبية هو عامل من 

هنا بالفعل مراكز عوامل االستبعاد. ومن املسلم به أن املدن ميكن أن تؤدي دورًا اسرتاتيجيًا يف تعزيز االقتصاد الرقمي أل
 لالبتكار واخلدمات واإلنتاج يف االقتصاد الرقمي.

 ويف أعقاب املناقشات، قدم الفريق التوصيات التالية: -24

ينبغي للحكومات واملنظمات دون اإلقليمية أن تعتمد أوال رؤية واضحة تتضمن خارطة طريق تشمل  )أ( 
 للرصد والتقييم الدوريني.  نظاماً 

للحكومات واملنظمات دون اإلقليمية أن تعمل على تطوير اهلياكل األساسية القائمة وتعزيزها ينبغي  )ب( 
، من أجل إقامة صلة أفضل على الصعيدين القطري ودون اإلقليمي عن طريق إنشاء لقاتوتوسيعها من خالل توسيع احل

 حلقات تربط بني بلدان املنطقة دون اإلقليمية. 

لكرتوين، والتوظيف اإللكرتوين، ومنصة اإلقد الصفقات ضع تطبيقات )ع  ينبغي للحكومات أن ت )ج( 
مكافحة الفساد، واحلكومة اإللكرتونية، واهلوية الرقمية، والتكنولوجيا املالية، وما إىل ذلك( لتحسني تلبية احتياجات اجملتمع، 

مثل حوسبة توزيع ذات مردود سريع بتدابري  . وميكنها أن تبدأاجلميعوزيادة اإليرادات والرحبية، مع التأكيد على مساءلة 
 ، ورصد أداء املوظفني العموميني.عقد الصفقاتالطالب، و 
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جياد تطبيقات تليب احتياجات املنطقة إلبوجه خاص على البحث والتطوير الرتكيز ينبغي للحكومات  )د( 
 . اإلقليميةدون 

إجراء  االقتصاد الرقمي، ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيازيادة دور املدن األفريقية يف تعزيز يف سبيل و  )هـ(
رقمية وتكنولوجية للمسامهة يف  مناذج للتحضر تشمل أقطاباً اقرتاح دراسات عن الدور املتنامي للمدن يف الثورة الرقمية و 

 التنويع االقتصادي والتحول اهليكلي.

 أعمال األفرقة املواضيعية )د( 

  :التفكري يف املواضيع التاليةلتعميق انقسم املشاركون إىل ثالثة أفرقة  -25

حنو منظومات بيئية تفضي إىل شراكة بني القطاعني العام واخلاص من أجل التحول الرقمي يف وسط  )أ( 
 (1أفريقيا )الفريق 

 (2التجارة اإللكرتونية والتنويع االقتصادي يف وسط أفريقيا )الفريق  )ب( 

 (.3تكارات التكنولوجية من أجل التنويع االقتصادي يف وسط أفريقيا )الفريق االب )ج( 

 . طبيقالذين شاركوا يف هذا العمل بتقدمي توصيات عملية وقابلة للت اخلرباءُ وقد ُكّلف  -26

وسط أفريقيا منذ االجتماع الرابع والثالثني للجنة لعرض تقرير عن أنشطة املكتب دون اإلقليمي  )ه( 
 2019-2018الدولية وبرنامج عمله ملا تبقى من برنامج فرتة السنتني احلكومية 

وسط أفريقيا للفرتة من أيلول/سبتمرب لمسحت هذه اجللسة بعرض النتائج اليت حققها املكتب دون اإلقليمي  -27
، واإلطار االسرتاتيجي 2019أنشطة عام ما تبقى من من خالل تنفيذ برنامج أنشطته، و  2019إىل أيلول/سبتمرب  2018

 . 2020لعام 

اإلشارة إىل اإلطار الذي تعمل فيه مجاعة شرق أفريقيا، ال سيما املكتب دون اإلقليمي، عرضها باألمانة استهلت و  -28
اليت  بني النتائجمنذ اإلصالح الذي أدخله األمني العام لألمم املتحدة من جهة، وتوافق آراء دواال من جهة أخرى. ومن 

بوصفه مؤسسة مرجعية لقضايا التنويع االقتصادي والتحول اهليكلي. وقال املتحدث إن املكتب ه االعرتاف بحققها املكتب 
والتصنيع واالندماج  االقتصاديوضع اسرتاتيجياهتا للتنويع  يف، على مستوى الدول، كال من تشاد والكامريون والكونغو رافقي

ى يقول إن املكتب ساهم، على الصعيد دون اإلقليمي، يف اعتماد أدوات هامة ملواءمة منطقة التجارة احلرة. ومض يف
وسط أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ويف بناء والنقدية لدول جلماعة االقتصادية بني االسياسات التجارية 

. وخالل املناقشات، عرض 2020التوقعات لعام العرض  تناولىف اخلتام قدرات املتعاملني االقتصاديني يف القطاع اخلاص. و 
املكتب على اخلرباء املخطط التنظيمي للجنة االقتصادية ألفريقيا وأكد من جديد استعداده لدعم الدول األعضاء يف 

 مسريهتا حنو التنويع االقتصادي والتنمية املستدامة من أجل منطقة دون إقليمية تنعم باالزدهار.
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عرض التقرير السنوي عن حالة اخلطط اإلقليمية والدولية وغريها من املبادرات اخلاصة يف املنطقة دون   )و(
 يف أطر التخطيط الوطنية يف وسط أفريقيا 2063وخطة عام  2030اإلقليمية: إدماج خطة عام 

السنوي عن التقدم احملرز يف اخلطط اإلقليمية والدولية وغريها من املبادرات اخلاصة يف  قدمت األمانة التقرير   -29
يف أطر التخطيط الوطنية يف وسط أفريقيا. وكشف  2063وخطة عام  2030املنطقة دون اإلقليمية: إدماج خطة عام 

مية تواجه حتديات يف القضاء على الفقر املنطقة دون اإلقليظلت العرض أنه رغم التقدم املشجع احملرز يف بعض األهداف، 
الضوء على التحديات اليت تواجه  املدقع واجلوع، وحتسني الصحة والتعليم، والوصول إىل اهلياكل األساسية. وسلط العرضُ 
. واختتم 2063وخطة عام  2030تنفيذ الربامج ورصدها، وإنتاج اإلحصاءات والتمويل من أجل التنفيذ الفعال خلطة عام 

تحدث كلمته باإلشارة إىل أمهية قيام بلدان وسط أفريقيا بتعزيز أسسها االقتصادية الكلية يف سبيل حتسني قدرهتا على امل
أيضا ضرورة قيام حكومات وسط أفريقيا  مواجهة الصدمات الداخلية واخلارجية وتعزيز اجلدوى االقتصادية. وأبرز العرضُ 

 ملعاجلة الثغرات اإلحصائية.بتهيئة بيئة مواتية إلجياد بيانات شاملة 

وركزت املناقشات اليت تلت ذلك على توافر البيانات عن أهداف معينة من أهداف التنمية املستدامة. وشدد  -30
. وشددوا على ضرورة إشراك اهليئات اخلطتني ورصدمهااخلرباء على أمهية بناء قدرات النظم اإلحصائية الوطنية على تنفيذ 

ن من األنسب اآلن إصدار إىل أنه نظرا لنقص البيانات، سيكو  وااملعاهد اإلحصائية الوطنية. وأشار القطاعية باإلضافة إىل 
. واقرتحوا ، من بني أمور أخرىز على رصد أهداف التنمية املستدامة باستخدام أداة التخطيط واإلبالغ املتكاملةكتقرير ير 

. وأعربت بعض البلدان عن 16ط أفريقيا لتوثيق اهلدف التواصل مع فريق العمل املعين مبكافحة غسل األموال يف وس
 اهتمامها بتلقي التدريب على استخدام أداة التخطيط واإلبالغ املتكاملة.

 ‘‘السياسة املالية لتمويل التنمية املستدامة يف أفريقيا’’ 2019أفريقيا لعام عن إصدار التقرير االقتصادي  )ز( 
 وتقييمهما 2063وخطة عام  2030 وعرض األداة املشرتكة لرصد خطة عام

السياسة املالية لتمويل التنمية املستدامة يف ’’بعنوان  2019أفريقيا لعام عن االقتصادي  األمانة التقرير  أصدرت  -31
 .وتقييمهما 2063وخطة عام  2030األداة املشرتكة لرصد خطة عام  توعرض‘‘ أفريقيا

االقتصادي إىل أن متوسط النمو االقتصادي يف  عرضها التقريرصادية ألفريقيا يف االقتوأشارت خبرية اللجنة  -32
النمو يف االستهالك ويف االستثمار العام مستندا يف ذلك إىل يف املائة،  4أفريقيا بلغ على مدى العقدين املاضيني حوايل 

فريقية أهداف التنمية يف اهلياكل األساسية وأسعار السلع األساسية املواتية عموما. ومع ذلك، لكي حتقق البلدان األ
، سيكون من الضروري التعجيل بوترية النمو ونوعيته. وهلذا الغرض، شددت 2063املستدامة وتليب تطلعات خطة عام 

اخلبرية على أن السياسة املالية ميكن أن تعزز النمو الشامل إذا ما اختذت تدابري لتحقيق مزيد من الكفاءة يف اإلنفاق العام 
العامة. وقالت إن التقرير يوصي احلكومات األفريقية باستخدام أدوات السياسة الضريبية بشكل أفضل لتسريع وإدارة املالية 

 تحقيق أهداف التنمية املستدامة.لاجلهود الرامية 

حيث عرض  عن تشغيل أداة التخطيط واإلبالغ املتكاملة اليت وضعتها اللجنة االقتصادية ألفريقيا.  وأعقب  التقرير   -33
هذه األداة التوفيق بني أهداف اخلطتني وغاياهتما ومؤشراهتما، واحلصول على تشخيص على مستوى إدماجهما يف تتيح 

، وأعربت بعض البلدان عن 2019اخلطط اإلمنائية الوطنية. وأحاط املشاركون علماً بعرض التقرير االقتصادي ألفريقيا لعام 
 يط واإلبالغ املتكاملة. اهتمامها بتلقي التدريب على استخدام أداة التخط
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 تقرير عن تنفيذ املبادرات دون اإلقليمية يف وسط أفريقيا: منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية  )ح( 

يف عرضها التقرير  املتعلق باملبادرات دون اإلقليمية، إىل أن هذه الوثيقة اللجنة االقتصادية ألفريقيا أشارت خبرية  -34
ويف إطار تنفيذ برنامج عمل املكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا عالم يل اإلبس احلكومية الدولية علىتُقد م إىل اللجنة 

. وقالت إن تقرير هذا العام سيهدف إىل إطالع اللجنة على اجلهود اليت تبذهلا اللجنة االقتصادية يف 2018-2019
سلطت ، بإجيازالتجارة احلرة منطقة  أفريقيا. ويف عرضها نشأة  تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، ال سيما يف وسط 

تقنية رفيعة املستوى لالستفادة منها والتخفيف   الدول األعضاء أفرقةً الضوء على تعقيد عملية التفاوض وضرورة أن تعنيِّ 
 من خماطرها إىل احلد األقصى. 

دون اإلقليمية من  ماعاتىل الدول األعضاء واجلإ وهلذا الغرض، عرضت اخلدمات اليت تقدمها اللجنة االقتصادية -35
وسط لخالل املركز األفريقي للسياسات التجارية، واملعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط، واملكتب دون اإلقليمي 

يف املنطقة االضطالع هبا يف بعض البلدان  جرىأفريقيا. وأوجزت املتحدثة خمتلف أنواع األنشطة املعروضة واألنشطة اليت 
. نطقةملذه اهلدون املنطقة، مبا يف ذلك املنتديات، ودراسات أثر منطقة التجارة احلرة واالسرتاتيجيات الوطنية لالستجابة 

الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية على حنو أفضل من استفادة واختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة 
، وبالتايل احلرص على إشراك أفرقة قوية ومتسقة من أجل إجياد رأمسال يف جمال االقتصاديةت اليت تقدمها اللجنة اخلدما

املعارف والقدرات التفاوضية اليت تتطلبها منطقة التجارة احلرة، بالنظر إىل ما متثله من فرص وتطرحه من حتديات وخماطر. 
عن تقديرهم للجهود اليت تبذهلا اللجنة االقتصادية ألفريقيا  باملعلومات املستمدة من التقرير وأعربوا وأحاط املشاركون علماً 

 يف تنفيذ منطقة التجارة احلرة.

 مسائل أخرى  -اً بعسا
 .أي نقطة يف هذا البند تُثر مل -36

 موضوع الدورة القادمة للجنة احلكومية الدولية وموعد انعقادها ومكانه - ثامناً 
أوصت األمانة اخلرباء بالتفكري يف مسألة رأس املال البشري بوصفه عاماًل رئيسياً يف التنويع االقتصادي يف وسط  -37

. وعقب العرض الذي قدمته 2020يف عام عقده املقرر أفريقيا يف االجتماع السادس والثالثني للجنة احلكومية الدولية 
موجز للتحديات والفرص يف وسط أفريقيا، جرت مناقشة  املوضوع وحتليل  ألفريقيا بشأن مسّوغات هذا  ةاللجنة االقتصادي

أعربوا باإلمجاع عن تأييدهم للموضوع الذي اُعترب مناسبا يف ضوء القضايا االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة فبني اخلرباء 
 دون اإلقليمية. وأثىن اخلرباء على األمانة جلودة العرض وأمهية املوضوع. 

. وتعهد 2020اخلرباء أيضا أن تستضيف مجهورية الكونغو االجتماع السادس والثالثني للجنة يف عام  واقرتح -38
 االقتصادية ألفريقيا يف أقرب وقت ممكن.  ةرئيس وفد مجهورية الكونغو بإبالغ السلطات وإرسال التأكيد إىل اللجن

 اعتماد بيان ماالبو اخلتامي  -تاسعاً 
تمد اخلرباء بيان ماالبو اخلتامي الذي يتضمن توصيات لتعتمدها العديد من اجلهات بعد العروض واملناقشات، اع -39

 الفاعلة على املدى القصري. 
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 االختتام - عاشراً 
الدولة شكر إىل فخامة السيد تيودورو أوبيانغ نغوميا مباسوغو، رئيس رسالة  يف هناية املداوالت، وجهت اللجنةُ  -40

ما مجهورية غينيا االستوائية، وكذلك إىل شعب مجهورية غينيا االستوائية على ما قدموه من دعم وكذلك على واحلكومة يف 
 خالل إقامتهم يف ماالبو. ضيافة كرم و حار ب يترحمن مجيع املشاركني حظي به 

يقيا، شكرت ونيو بيدرو، مدير املكتب دون اإلقليمي لوسط أفر توعقب الكلمة اخلتامية اليت ألقاها السيد أن -41
اريس، وزيرة الدولة املكلفة باملنظمات االقتصادية واملالية الدولية، اخلرباء على مشاركتهم بالسيدة ماريا ديل مار بونكانكا تا

 اختتام االجتماع اخلامس والثالثني للجنة احلكومية الدولية.أن تعلن النشطة يف العمل قبل 

 

_______ 


