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 إقليمية: ورشة 
 مسامهة القطاع اخلاص   تعزيز

 يف مشال أفريقيا
 2022يوليو متوز/ 22-20، طنجة، املغرب

 مذكرة مفاهيمية 
 واألسبابالسياق  -أوال

مشال   الشباب يف  بني  البطالة  نسبة  ارتفاع  مشكلة  تظل  أن  املتوقع  لعقود،   ، أفريقيامن  استمرت  االقتصادي   واليت  التحدي 
 على واملتوسطة    رى الصغالقطاع اخلاص    شركات  قدرة ورغم  (.  1  لشكل ) واالجتماعي الرئيسي يف املنطقة على املدى املتوسط  

 الشركات   إال أن ،  ودعم النمو وتعزيز االبتكار  الشغلابلنظر إىل قدرهتا على خلق فرص  ،  يف مواجهة هذا التحدي  لعب دور فعال
يف   التنمية  وإن كانت تدعمالكبى   الشركاتهذه  .  أفريقيابارزة القتصادات مشال  السمة  ال  هيما تزال  للدولة   تابعةال  ىالكب 

، مالية على الدولة. ابإلضافة إىل ذلك  ضغوطابتكارات القطاع اخلاص وتشكل  تعيق ويف أحيان كثرية،   إهنا،ف، بعض األحيان 
 وتساهم يف زايدة   فيهما،   القطاع اخلاص   تعّطل تطور ،  على سبيل املثال،  يف املغرب وتونس القطاع العام  املوظفني يف  فإن أجور 

 ظائف القطاع العام. هافت على و على الت  حتثهمألهنا  الشباب  بني  بطالة  ال  نسبة

. معدل البطالة1  الشكل

 
 2022العمالة العاملية والتوقعات االجتماعية: اجتاهات  ،  املصدر: منظمة العمل الدولية
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للقطاع اخلاص،   اجلائحة  ميكن  بعد  التعايف  فرتة  أوكرانياو خالل  املستمرة يف  دورًا حامسًا يف مساعدة أيضا  يلعب  أن  ،  احلرب 
االقتصادي للصدمتني.   التأثري  متعددة أدت    19- كوفيد تسببت أزمة  فقد  احلكومات على معاجلة  إىل يف حدوث صدمات 

للصراع الروسي األوكراين أتثري متباين على توقعات النمو يف  يبقىو .  أفريقياتماعية يف مشال تقويض التوجهات االقتصادية واالج
-النمو يف املنطقة يف عامل ما بعد كوفيد   آفاق يف ميكن أن يؤثر االعتماد على السلع األساسية ف.  2022 عام  يف  أفريقيا مشال 

أبكملها، خصوصا مع سلًبا على املنطقة    سيؤثر  ملدة أطول  النزاع الروسي األوكراين  كما أن استمرار  إذا ترك دون معاجلة.    19
 .املتزايد   انعدام األمن الغذائيو األوضاع املالية العاملية    وتدهور زايدة حالة عدم اليقني 

الذي  لقد   النمو  منوذج  أن  طويلة  فرتة  منذ  السياسات  صانعو  الدولأدرك  الركود   خالل اعتمدته  يف  ساهم  السابقة  العقود 
فضاًل ،  من العمالة الرمسية  ضئيلةنسبة  اخلاص الذي يستقطب    هاقطاع  ضعف تعاين من    أفريقيا مشال  تزال    ما حيث  االقتصادي.  

هيكل القطاع غري  نسبةعن ارتفاع 
ُ
قادرا   يكون املنطقةقطاع خاص ديناميكي يف  خلقأصبح من الضروري جّدا لذا فقد  .فيه امل

 يف توظيف النساء والشباب  عكس االجتاه التنازل   وقادرا أيضا على   ، على دعم التنويع االقتصادي والتحول حنو النمو األخضر
 يف املنطقة. 

٪ فقط من إمجال 20وحوال    ،(2  الشكل)  أفريقيا٪ من االستثمار اخلاص يف  15أقل من    بشكل عام   أفريقيامتثل مشال  و 
٪ من الناتج 28  مثلت  ورغم كوهنا ،  بعض أكب االقتصادات مثل املغرب ومصر  حتتضن املنطقة    أن  على الرغم من و ،  االستثمار

مليار دوالر أمريكي    1.2  ارتفع إىل  البنية التحتية  متويل  القطاع اخلاص يف   مسامهة   أن   و  ،2019يف عام    فريقيااحمللي اإلمجال أل
متخلفة عن نظريهتا   ، إال أهنا تظل(3عام )الشكل  نفس اليف  للقطاع العام  مليار دوالر أمريكي    18.7مقارنة بـ    2018يف عام  

 . بشكل أكباالستثمار اخلاص يف البنية التحتية  يساهم  حيث   القارة،  يف جنوب
 .حسب املنطقة )مليون دوالر أمريكي(  أفريقيا: إمجايل االستثمار اخلاص يف  2الشكل  

 
 " 2021،  شامل"من أجل تنمية قطاع خاص أخضر وذكي و   :تقرير:  أفريقيااملصدر: التمويل يف  
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 2018،  دون اإلقليميةحسب املناطق  ، اخلاص للبنية التحتية: متويل القطاع  3الشكل  

 
 (. 2020)  فريقيااللجنة االقتصادية أل،  فريقيااملصدر: التقرير االقتصادي أل

فاملغرب على ،  يف حماولة منها ملعاجلة ضعف القطاع اخلاصإصالحات  عدة  ب  أفريقياقامت معظم احلكومات يف منطقة مشال  
استفاد من موقع طنجة االسرتاتيجي على مضيق جبل طارق حيث يلتقي احمليط األطلسي ابلبحر األبيض املتوسط سبيل املثال،  

وفًقا لتصنيف املناطق . و نطقة مزدهرة غنية ابلصناعةمل  احالًيا مركز   هذه املدينة، حىت أصبحت  اخلاص  القطاع  استثمارات  جلذب
العاملية لعام   مناطق نشاط   ستةواليت تضم  ،  املغرب  يفاحتلت منطقة طنجة املتوسط  ،  (FDi)الصادر عن    2020احلرة 

املرتبة الثانية يف املنطقة االقتصادية العاملية بعد ،  لصناعات السيارات والطريان واللوجستيات واملنسوجات والصناعات التجارية
مليون دوالر أمريكي من االستثمارات   120مت ضخ  ،  2021يف عام  و   يف اإلمارات العربية املتحدة.،  للسلع املتعددة""مركز ديب  
 طنجة املتوسط.باألنشطة  مشروًعا جديًدا يف مجيع    28اخلاصة يف  

 مثل ،  تعيق ولوجهامجة  تصطدم بصعوابت  تزال الشركات احمللية    ما ،  العديد من اإلصالحات اهليكلية يف املنطقة  لكن ورغم
، اإلطار القانوينعدم فعالية  و ،  والعقبات البريوقراطية،  وضعف رأس املال االجتماعي،  الوصول إىل األراضي الصناعية  صعوبة

ومن بني أمور أخرى، فإن   وتشري استطالعات البنك الدول للمؤسسات إىل أنه،.  ...إخلتفويت الصفقات العامةنظام  تعقيد  و 
٪ من الشركات املصرية واملغربية والتونسية اليت يعمل هبا أقل من 28إىل    23ابلنسبة ل  التمويل ميثل قيًدا رئيسًيا أو شديًدا  

 ٪ ابلنسبة لنظرياهتا يف اهلند والصني، وتركيا. 15موظف، مقارنة أبقل من    100

غري الفعال   ال سيما التخصيص،  وخيمةعواقب اقتصادية    إىل  أفريقيا املسامهة احملدودة للقطاع اخلاص يف مشال    تؤديهذا و 
أن تنظر للجانب اإلجيايب، احلكومات األفريقية  إذا أرادت  لكن  للموارد عب الشركات والقطاعات والتنويع االقتصادي احملدود.  

الشركات   خصوصا   عدة أمور وأّوهلا دعم القطاع اخلاص،   على  زعليها أن تركفيجب  ة  إىل فرص  19- ل أزمة كوفيد  أن حتوّ و 
 . توسطة، واملقاوالت اليت تديرها النساءالصغرية وامل
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لى التمويل هو العائق الرئيسي أمام الشركات الصغرية واملتوسطة ع احلصولالعديد من الدراسات االستقصائية أن    أظهرتلقد  
لبلدان النامية يف ااملتوسط    املعّدل  أقل بكثري من يف املغرب ومصر    املقدمة هلذه الشركاتالقروض  العرض من  ، إذ أن  والتوظيف

املسح األخري الذي أجراه بنك االستثمار كما أن  أقل من نصف الطلب احملتمل.    أي ما ميثل،  ٪ من الناتج احمللي اإلمجال(14)
٪ من الشركات املصرية اليت حتتاج إىل قرض 80أن    أظهر  والتنمية والبنك الدول   األورويب والبنك األورويب إلعادة اإلعمار

 البلدان  املعّدل املتوسط يف وهو ما يتجاوز بكثري  ،  (4)الشكل    من األساسأو مل يقّدم  فض  )طلب القرض رُ تواجه قيوًدا ائتمانية  
هي  ف ائتمانية    اً ٪( اليت تواجه قيود53٪( وتونس ) 50املغرب ) (. أما نسبة الشركات يف  ٪59)   األدن ت الدخل املتوسط  ذا

ضعف   . من جهة أخرى، فإنمع ذلك تظل كبرية  لكنها   األدن،  املتوسط  الدخل  ذات  البلدان  يف املتوسط    املعّدل   أقل من 
البن التمويل  لشركات الصغرية واملتوسطةاحصول  وك تقلل من فرص  املنافسة بني  الربح وسعر ،  على  كما أن ارتفاع هوامش 

 . الصغرىإقراض الشركات  ال يشجع على    أفريقيا الفائدة يف القطاع املصريف بشمال  

 أفريقيايف مشال   اليت تواجه قيودا ائتمانية: الشركات  4الشكل  

 
 " 2021"من أجل تنمية قطاع خاص أخضر وذكي وشامل،    :: تقريرأفريقيااملصدر: التمويل يف  

مصر واجلزائر يعد منح القروض   ، ففيمن دولة إىل أخرى  املنطقة دون اإلقليمية  داخل للقطاع اخلاص    القروض  منحخيتلف  
٪ من الناتج احمللي اإلمجال. 60بينما يزيد يف تونس واملغرب عن   من الناتج احمللي اإلمجال ضعيفا جدا،  للقطاع اخلاص كنسبة

ة املمنوح  القروض ومع ذلك فإن  ،  ن الناتج احمللي اإلمجال٪ م85حوال  يف مصر  ل إمجال األصول املصرفية  مثّ   2019ويف عام  
 (. 5مما يعكس مزامحة الدين العام )الشكل  ،  ٪24تجاوز  للقطاع اخلاص ال ت
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  للقطاع اخلاص )٪ من الناتج احمللي اإلمجايل(  ة احمللي  القروض:  5الشكل  

 
 الشكل )ب(   يف  وأ(  )   الشكل  تونس وموريتانيا يف ال توجد بياانت عن    ، املصدر: مؤشر التنمية العاملية

، اخلاص يف املنطقة، ولتحقيق ذلكلعب دور املنظم واحملفز واملنسق لتحفيز القطاع  ت أن  أفريقياحكومات دول مشال  ينبغي على
جتعل منه قطاعا حيواي، من خالل تقليل احلواجز أمام اخلروج و القطاع اخلاص  تطوير  هد الطريق أمام  سّهل ومتأن تجيب عليها  

لكن ، و السلع الرقمية  ومن ضمنها   توفري السلع العامة  ، ليس فقط  ،ذلك سيتطلب  و وإنشاء بنية حتتية تكميلية.    والولوج إىل السوق 
، تعمل احلوكمة القوية واملؤسسات املستقرة كات اجلديدة إىل السوق. بشكل عامالشر   ولوج أيًضا إصالح النظام التنظيمي لتسهيل  

 على تعزيز وصول الشركات الصغرية واملتوسطة إىل اخلدمات املالية الرمسية. 

ورشة الأهداف   -اثنيا  
الرئيسي من   القطاع اخلاص يف مشال  الاهلدف  املسامهة يف تسريع دور  اجليدة.   أفريقيا ورشة هو  املمارسات  تبادل  من خالل 

 رئيسية:  مواضيع  ستةورشة حول  الستتمحور  و 

لالستثمار   املناسب   املناخ   ختلق و   سات الالزمة لنمو الشركات اخلاصة، توفري املؤس  عب تلعب الدولة دوراً حامساً    الدولة الفعالة:  ▪
وتنظيم املرافق وأنظمة العدالة التجارية والضرائب وإصالحات األراضي    ،منافسةإرساء سياسة جتارية وسياسة    والتجارة من خالل 

 وقوانني العمل واإلدارة البيئية.  
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التنبؤ   صياغة السياسات ميكن من شأهنا أن تبني أن    يكون   أن تطور أنظمة موثوقة لصنع السياسات، الدولة    وجيب على 
 ةجيب على الدولو ،  ال ميكن أن تكون حتت رمحة جمموعات املصاحل اخلاصة  ة هبا، وأن الفساد حتت السيطرة، وأن الدول

 زايدة مساءلتها من خالل ثقافة "القيمة مقابل املال".  كذلك
فإن اجلزء ،  أفريقياع القطاع املال يف مشال  تعزيز وتنويعلى الرغم من التقدم الكبري يف جمال    لى التمويل: احلصول ع ▪

من التمويل   يستحوذ على جزء كبري   القطاع العام  كما أنعدد صغري من الشركات الكبرية.  منحه ل يتم  األكب من القروض  
اجلزائر حيث تسيطر البنوك اململوكة للدولة على أكثر ء يف  وهو ما يظهر جبالالقطاع اخلاص.    مما يؤدي إىل مزامحة،  املصريف

فإن حتسني حوكمة ،  لذلك ثالثة من أكب مخسة بنوك مملوكة للدولة.    حيث   ويف مصر   ،٪ من قطاع البنوك التجارية90من  
ية القطاع اخلاص القطاع املصريف من خالل زايدة الدخول واملنافسة بني مجيع البنوك )العامة واخلاصة( هو شرط ضروري لتنم

 يف املنطقة. 
، سواق رأس املال يتعلق األمر ابخلصوص أبتوفر األسواق املالية بديالً عن التمويل املصريف كمصدر لتمويل القطاع اخلاص. و 

تغري هذه النقطة األخرية ميكن أن    واملتوسطة والتكنولوجيا املالية،  مثل قطاعات أسواق األسهم اخلاصة ابملؤسسات الصغرية
اللعبة القيود املذكورة أعاله على اإلقراض املصريف وفتح مصادر متويل جديدة للشركات ،  قواعد  عن طريق تقليل بعض 

 . الّند إىل الّند ل واملنصات اإللكرتونية من  األوّ   والتمويلمثل التمويل اجلماعي  ، الصغرية واملتوسطة
جلمع األموال يف االقتصادات املتقدمة وتعبئة املدخرات الوطنية.   ساحنة   فرصةوراق املالية للشركات احمللية  تتيح أسواق األو 

 ومع ذلك، فإن كل هذه القنوات البديلة تتطلب خلق بيئات قانونية وتنظيمية حمددة. 
 لتدابريتعلق األمر اب سواء  ،أفريقيايف مشال   يؤدي وجود حواجز أمام التجارة  سالسل القيمة الوطنية واإلقليمية: ▪

أيًضا   أفريقياتعتب مشال  و .  اإلنتاجيةالكفاءة ومتوسط  تقليل  إىل تقليل املنافسة يف السوق وابلتال  ،  اجلمركية أو غري اجلمركية
فقط من إمجال %  5.1الصادرات البينية األفريقية    شكلت،  2020يف عام  و املنطقة األقل تكاماًل يف القارة األفريقية.  

 أفريقيا السوق املشرتكة لشرق وجنوب  يف  %  10.5مقارنة بـ  ،  احتاد املغرب العريب يف    %3.1و  ،  أفريقياالصادرات يف مشال  
 . (صادكاجلنوبية )    فريقياجملموعة التنمية ألابلنسبة    %19.8و (  كوميسا)

وطنية وإقليمية فعالة أن تساعد البلدان أيضا على االنضمام إىل سالسل القيمة العاملية، من شأن إنشاء سالسل قيمة  
تونس  على سالسل القيمة العاملية   معالتكامل  قتصر وجود بعض حيث ي  ، أفريقيابشمال   خاصة يف املنطقة دون اإلقليمية

ويف املغرب مثّلت   بسالسل القيمة العاملية.   ةمرتبط  ٪ من صادراهتا 45  إذ أن  ،وتعّد تونس األكثر تكامالواملغرب ومصر.  
مصر أدن مستوى من التكامل   سّجلت ، يف حني 2015٪ من القيمة املضافة للصادرات املغربية يف  43سالسل القيمة 

وستكون معاجلة التفاواتت اإلقليمية مفيدة هذا  .  2018٪ فقط من صادراهتا يف عام  10  ب مع سالسل القيمة العاملية،  
 . يف هذا الصددوحامسة 
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مت اغتنام الفرص اليت تتيحها زايدة املشاركة يف سالسل   ما   إذاويتطور  أن يزدهر    أفريقيايف مشال  ميكن لالستثمار اخلاص  
 جنوب الصحراء.  أفريقيا يف   وتعميق التكاملالقيمة العاملية 

ابإلضافة   ، خلالدّ   وتوفري  ، يساهم االبتكار يف بناء اقتصاد قوي من خالل خلق فرص العمل  القدرة على االبتكار:  ▪
فإن املغرب ،  2020  لعام   وفًقا لتقرير مؤشر االبتكار العاملي و   إىل كونه حمرًكا أساسًيا للنمو االقتصادي على املدى الطويل.

وتونس يفوقان التوقعات من حيث االبتكار، يف حني أن اجلزائر ومصر بعيدان عن إمكاانت االبتكار لديهما ابملقارنة مع 
 تشمل عوائق االبتكار يف املنطقة ما يلي:و مستوى تطورمها.  

 ؛ لالبتكار والعلوم والتكنولوجيا   ي قلة الدعم احلكوم -
 ؛ ضعف اإلطار املؤسسي -
 ؛ ثمار يف خدمات املعرفة وخلق املعرفةاخنفاض االست -
  ؛ بتكاراالنظام  تفّرق   -
 .مدخالت االبتكار إىل خمرجات ابتكار  القدرة على حتويل عدم   -

التحول على هذا  جيب    لكن.  لالقتصاد قمنة يف التحول اإلنتاجي  دور الرّ   تعزز   19-كوفيد جائحة    ممّا ال شك فيه أن 
 الرشيدة. تكون مستها األساسية هي احلوكمة  و ،  اإلنسان على رأس أولوايهتا   تضع األبعاد    ةمتعدد أن ينتهج مقاربة  الرقمي  

تعد اليد العاملة املاهرة شرطا أساسيا لالبتكار الناجح واإلنتاجية املستدامة، وقد أحرزت تونس  فجوة املهارات:  ▪
فيما متكنت مص التعليم واملغرب واجلزائر وموريتانيا تقدما كبريا يف تعليم شباهبا.  نتائج أفضل على مستوى  ر من حتقيق 

تتميز بعدم   أفريقيامشال    منطقة  لكن ما تزال.  زايدة نسبة إمتام التعليم الثانوي والعالاالبتدائي وحققت تقدًما كبريًا يف  
دراسة أجرهتا اللجنة االقتصادية   ووفقوتلك اليت يتطلبها القطاع اخلاص.    ،التعليم الرمسييوفرها  التوافق بني املهارات اليت  

يف املهارات يف القطاع   العجزإىل تفاقم   يؤديالعمالة املاهرة، مما  على    يستحوذيف املغرب وتونس   القطاع العامفإن    فريقياأل
 ص لالستثمار يف تدريب وتطوير املوظفنيعن حاجة القطاع اخلا  الدراسة أيضا   كشفت و .  وابلّتال أثر عليه سلبا اخلاص،  

. لذلك، ميكن أن تلعب املساعدة احلكومية دورًا حامسًا يف تشجيع االستثمار الكايف والواسع النطاق للقطاع اخلاص لديه
إىل توسيع فجوة   19-أدت الصدمة االقتصادية اليت سببها فريوس كوفيد  ابإلضافة إىل ذلك، فقديف رأس املال البشري.  

إحلاًحا.  امل أكثر  إىل سدها  احلاجة  املنطقة إىل  هارات وجعلت  آليات جديدة إحداث  استثمارات و ضخ  عموما، حتتاج 
 لتحسني املهارات وإعادة صقلها سواء تعّلق األمر ابملهارات الشخصية أو ابملهارات الرقمية.

 وزاد األمر سوءا مع، خلطر أتثريات تغري املناخ  من أكثر املناطق عرضةً   أفريقيا مشال  تعتب   االنتقال إىل االقتصاد األخضر: ▪
احلياد  للوصول إىل  بغية  ختاذ إجراءات طموحة  لذلك هناك حاجة الاحلرب بني روسيا وأوكرانيا.    واندالع   19- كوفيد جائحة  
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االستثمار   من حيث   طقة دون اإلقليميةاألخرى يف املنيتقدم املغرب ومصر على البلدان  و .  الكربوين أو صفر انبعااثت الكربون 
أصدرت احلكومة املصرية سندات ،  2020في سبتمب  فمن خالل إصدار السندات اخلضراء.    ال سيما،  يف االقتصاد األخضر

جمموعة من املشاريع ستمول  كما  مليون دوالر أمريكي    750بقيمة    أفريقيايف منطقة الشرق األوسط ومشال  سيادية  خضراء  
والتنقل  ،  ملياه الصرف الصحي املستدامة  دارة  اإلو ،  مليار دوالر أمريكي يف جمال منع التلوث والسيطرة عليه  1.9بقيمة  اخلضراء  
مليون دوالر أمريكي اعتبارًا من أوائل  416.7يف حني أصدر املغرب مخس سندات خضراء بقيمة  ، والطاقة املتجددة،  النظيف

 مشروع جممع نور. وهو  ،  من أكب حمطات الطاقة الشمسية املركزة يف العامل  ةميتلك املغرب واحدً ،  عالوة على ذلك ،  2020عام  
وتوجيه متويل إضايف  حشديف   جّدا يف مواجهة قيود امليزانية احلالية املفروضة على القطاع العام، فإن دور القطاع اخلاص ضروري

تواجه عدة عقبات يف مشال ما زالت  مشاركة القطاع اخلاص يف االستثمارات اخلضراء    ورغم ذلك فإنلتحول األخضر.  حنو ا
يواجه القطاع األخضر منافسة    عالوة على ذلك،استخدام الطاقة الشمسية.    يكافئيفتقر حالًيا إىل إطار    املغرب مثال، ، فأفريقيا

ضماانت أو إعفاءات ضريبية.    كمنح ن ضعف احلوافز املالية،  قوية من توليد الكهرابء من الفحم والغاز، املدعوم ضمنًيا، فضاًل ع
من الضروري أن   لذلك، أنظمة وطنية لتتبع االستثمارات اليت يقوم هبا القطاع اخلاص األخضر.  أيضا إىل    كما تفتقر دول املنطقة 

خصيًصا لتمكني البلدان من تقدم املؤسسات املالية الدولية واجلهات الفاعلة األخرى خدمات استشارية وحلول مالية مصممة  
 جذب االستثمار ومساعدة الشركات احمللية على خلق وظائف خضراء.

 من الورشة  املتوخاةالنتائج  -اثلثا
 لـ:   فرصةسيكون االجتماع  ،  يف ضوء ما سبق

املنطقة وكذلك    املشاركني - القطاع اخلاص يف مجيع أحناء  يواجهها  اليت  للتحدايت  اجليدة لتبادل فهمهم  املمارسات 
 ؛ واحللول املبتكرة

السياساخللتحديد    السابقة  الدروس والتجارب  االستفادة من - مشاركة   تعزيزة وكذلك األساليب اليت تضمن  ييارات 
 ؛ أفريقياالقطاع اخلاص يف مشال 

االتفاق على تطوير خارطة طريق ملواجهة بعض التحدايت مع مراعاة السياق املؤسسي والسياسي لكل دولة يف مشال  -
 مع حتديد اإلجراءات املشرتكة.   أفريقيا
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 اجلمهور املستهدف -رابعا
إدارات االستثمار والقطاع ستضم ورشة العمل مسؤولني من وزارات املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية وخاصة مسؤولني من  

مشاركني من القطاع اخلاص واألوساط األكادميية ومؤسسات التنمية    إضافة إىل  صانعي السياسات من الدول األعضاء،اخلاص و 
 من ذوي اخلبة يف تنمية القطاع اخلاص. 

 ورشة الهيكل  -خامسا
تبادل  ول سئلة واألجوبة  لألخمّصصة  وستتضمن حتليالً مرتبطًا بدراسات احلالة وجلسات    ا وتفاعلي  ا تشاركيجماال  ورشة  الستكون  
 ، اليت تستمر ثالثة أايم،  ورشةالستوفر    كما   وجهات النظر الشخصية والدولية واإلقليمية والوطنية.  استكشاف  هبدفاخلبات  

 : أفريقياقطاع اخلاص يف مشال فرصة للمناقشة املتعمقة واكتساب فهم عملي للتحدايت امللحة لتنمية ال 

 : األّولاليوم  
 ؛ املتحدث الرئيسي -
 ؛ اجللسة األوىل: دور الدولة  -
 .: الوصول إىل مصادر جديدة للتمويلالثانيةجللسة  ا -
 ؛ اجللسة الثالثة: سالسل القيمة الوطنية واإلقليمية -

 : الثّاينليوم  ا
 ؛ املتحدث الرئيسي -
 . االبتكار )مبشاركة املنطقة احلرة بطنجة(على  قدرة  الاجللسة الرابعة: حلقة نقاش حول   -
 ؛ أفريقياص جناح من مشال اجللسة اخلامسة: فجوة املهارات: قص -
 . ة السادسة: دور القطاع اخلاص يف التحول إىل االقتصاد األخضراجللس -
 : الثالثيوم  ال 

 املوقع الذي متت  زايرته :طنجة املتوسط
  



 

 األمم المتحدة  

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا 

 

 

 

 

10 
 

 

 تصال اال -سادسا
 ملزيد من املعلومات خبصوص تنظيم االجتماع، يرجى االتصال ابجلهات التالية:

 التنسيق
 أماندين انكوموراينغو 

 amandine.nakumuryango@un.org البيد اإللكرتوين:

 املعرفة إدارة  
 سامل صبار 

 sebbar@un.org البيد اإللكرتوين:

 التواصل واإلعالم 
 أنصاري -هدى فياليل

 filali-ansary@un.org البيد اإللكرتوين:

 قـــــــالواثئ
 حممد مصدق 

 mosseddek.uneca@un.org البيد اإللكرتوين:

 واللوجستيك   اإلدارة
 ويلوندجا كابيلوكوا  كلود

 wilondjaclaude@un.org البيد اإللكرتوين:

 سكراترية
 فوزية عسو 

 assouqaddou@un.orgالبيد اإللكرتوين:  

 ++  212  537  71  56  537/13  71 78  29  اهلاتف )املكتب(:
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