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اللجنة االقتصادية ألفريقيا
املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا
اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء يف مشال أفريقيا
االجتماع اخلامس والثالثون (عرب االنرتنت)
 17تشرين الثاين/نوفمرب 2020

تقرير االجتماع اخلامس والثالثني للجنة احلكومية الدولية
لكبار املسؤولني واخلرباء لشمال أفريقيا
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أوال -افتتاح االجتماع (البند  1من جدول األعمال)
ألف  -التنظيم واحلضور
 -1حضر حفل افتتاح االجتماع اخلامس والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لشمال أفريقيا السيد
عمر أبو عيش ،مساعد الوزير للشؤون االقتصادية اإلقليمية والدولية متعددة األطراف يف وزارة اخلارجية املصرية ورئيس
املكتب املنتهية واليته للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء يف مشال أفريقيا ،والسيد إبراهيم مجال كسايل ،األمني
العام لوزارة املالية اجلزائرية ،ممثالً للسيد عبد الرمحن راوية ،وزير املالية اجلزائري ،والسيد الطيب بكوش ،األمني العام الحتاد
املغرب العريب .ومثلت جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا السيدة فريا سونغوي ،وكيلة األمني العام لألمم املتحدة واألمينة
التنفيذي للجنة.
 -2وقد حضر افتتاح االجتماع ممثلو البلدان السبعة األعضاء يف اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء
لشمال أفريقيا ،وهي تونس ،واجلزائر ،والسودان ،وليبيا ،ومصر ،واملغرب ،وموريتانيا ،ومن مث اكتمل النصاب القانوين .كما
شارك يف حفل االفتتاح ممثلون عن احتاد املغرب العريب واملنظمات الدولية واإلقليمية واجلامعات ووكاالت التعاون واملؤسسات
املالية والوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة.
ابء  -البياانت االفتتاحية
 -3بدأ االجتماع بكلمة ألقاها السيد خالد حسني ،املدير ابإلانبة للمكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة
االقتصادية ألفريقيا ،الذي لفت االنتباه إىل قرار مكتب اللجنة احلكومية الدولية الرابع والثالثني املؤرخ  14أيلول/سبتمرب
 ،2020الذي دعا فيه االجتماع اخلامس والثالثني إىل النظر يف سياسات واسرتاتيجيات ملساعدة الدول األعضاء على
التعجيل بتعافيها من جائحة كوفيد  ،19وإىل عقد االجتماع عرب االنرتنت .وكان املكتب دون اإلقليمي قد عقد سلسلة
من الندوات عرب اإلنرتنت للتشاور مع مجيع اجلهات املعنية بشأن تقييم الوضع االقتصادي واالجتماعي احلايل يف مشال
أفريقيا ،وكيف ميكن للسياسات التجارية ومنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية أن ختفف من أتثري جائحة كوفيد ،19
وكذلك بشأن التكنولوجيات املبتكرة وإجياد فرص العمل يف مشال أفريقيا ،والتقدم الذي أحرزته مشال أفريقيا حنو حتقيق خطة
التنمية املستدامة لعام  ،2030وخطة عام  ’’ :2063أفريقيا اليت نصبو إليها‘‘ .
 -4وسلطت السيدة فريا سونغوي ،يف كلمتها االفتتاحية ،الضوء على حجم أتثري جائحة كوفيد  19يف القارة ،وقالت
تضررا بعد اجلنوب األفريقي .وأشارت إىل أنه على الرغم من أن معظم
إن مشال أفريقيا اثين أكثر منطقة أفريقية دون إقليمية ً
البلدان يف مشال أفريقيا ليست مصنفة من بني البلدان ذات الدخل املنخفض ،إال أن األزمة جعلت كل اقتصادات املنطقة
دون اإلقليمية عرضة للخطر .وأضافت أن اللجنة االقتصادية ألفريقيا أطلقت عددا من املبادرات لتعزيز االنتعاش االقتصادي
يف القارة وحتفيف أعباء الديون على البلدان األفريقية .وأضافت أنه هلذا الغرض ،انشدت اللجنة جمموعة العشرين ،ومنظمة
التنمية التعاون يف امليدان االقتصادي ،وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل لتمنح أفريقيا حزمة إنقاذ كبرية وديون بشروط
تفضيلية .وأشارت إىل أنه من أجل دعم جهود الدول لتخفيف أتثري األزمة تعمل اللجنة على تيسري اعتماد سياسات
إقليمية بشأن التجارة يف السلع األساسية ومواءمتها ،وبروز أقطاب صيدالنية إقليمية ،ومنها يف مشال أفريقيا ،واعتماد أدوات
رقمية لتعزيز تبادل املعلومات بني بني املواطنني واحلكومات وضمان النمو الشامل للجميع واملستدام.
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 -5وشددت السيدة ندى مسعود ،متحدثةً ابسم رئيس مكتب جلنة اخلرباء احلكومية الدولية املنتهية واليته ،على أمهية
املوضوع الذي مت اختياره لالجتماع اخلامس والثالثني ،وهو’’ :التعايف من جائحة كوفيد  :19سياسات واسرتاتيجيات
لشمال أفريقيا‘‘ .وشكرت اللجنة االقتصادية ألفريقيا واألمينة التنفيذية على جهودهم املستمرة املبذولة لدعم القارة األفريقية
طوال أزمة جائحة كوفيد  19وأعربت عن تقديرها للمبادرات اليت أطلقتها اللجنة للتخفيف من اآلاثر االجتماعية االقتصادية
للجائحة ،حيث كانت تلك املبادرات مفيدة بوجه خاص للعديد من البلدان يف مشال أفريقيا .وأشارت إىل أن تقرير
االجتماع اخلامس سريفع إىل مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني ،الذي سيعقد يف آذار/مارس
 .2021وأهنت السيدة مسعود كلمتها متمنية للمشاركني النجاح يف مداوالهتم.
 -6وعندما تناول الكلمة ،أكد السيد الطيب بكوش استعداد األمانة العامة الحتاد املغرب العريب لدعم جهود البلدان
األعضاء ملواجهة آاثر جائحة كوفيد  ،19ال سيما من خالل تيسري املبادالت بني البلدان املغاربية وتبادل املمارسات اجليدة
وتيسري التجارة يف املنطقة دون اإلقليمية .ويف اخلتام ،أعرب السيد بكوش عن شكره للجنة االقتصادية ألفريقيا على تعاوهنا
املثمر مع احتاد املغرب العريب ومتىن للمشاركني النجاح التام يف أعماهلم يف االجتماع اخلامس والثالثني.

اثنيا -انتخاب أعضاء املكتب (البند  2من جدول األعمال)
-7

بعد التشاور بني رؤساء الوفود ،انتخبت اللجنة احلكومة الدوية ابإلمجاع أعضاء املكتب التالية أمساؤهم بتوافق اآلراء:
الرئيس:

اجلزائر

انئب الرئيس :ليبيا
املقرر:

موريتانيا

اثلثا -اعتماد جدول األعمال وبرانمج العمل (البند  3من جدول األعمال)
 -8رحب السيد إبراهيم مجال كسايل ،رئيس مكتب اللجنة احلكومية الدولية اجلديد ،يف بيانه االفتتاحي ،بكل املشاركني
وشكر البلدان األعضاء على الثقة اليت وضعت يف بلده .وأثىن على املكتب املنتهية واليته وعلى املكتب دون اإلقليمي
لشمال أفريقيا نظري العمل الكبري الذي اضطلعا به يف العام املاضي.
-9

وترأس أعمال االجتماع بعد ذلك السيد سيدي حممد فرحان ،املدير العام للتوقعات والسياسات بوزارة املالية اجلزائرية.

 -10مث اعتمدت اللجنة جدول أعمال االجتماع اخلامس والثالثني ) (ECA/SRO-NA/ICE/35/1الوارد يف املرفق الثاين
هبذا التقرير ،وبرانمج العمل ). (ECA/SRO-NA/ICE/35/1/Add.1

رابعا -تطور الظروف االقتصادية واالجتماعية يف مشال أفريقيا :استعراض املوجز دون اإلقليمي
لشمال أفريقيا (البند  4من جدول األعمال)
 -11عرضت األمانة النتائج الرئيسية للتقرير الذي حيمل عنوان’’ :املوجز دون اإلقليمي :مشال أفريقيا  – 2020مشال
أفريقيا يف مواجهة حتدايت أزمة كوفيد  . (ECA/SRO-NA/ICE/35/2) ‘‘19وقدم التقرير حملة عامة عن التطورات االقتصادية
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الكلية واالجتماعية اليت شهدها مشال أفريقيا والتحدايت ذات الصلة بكوفيد  19اليت تواجه املنطقة دون اإلقليمية على
املديني القصري واملتوسط .كما قدمت األمانة أيضا عرضا عن مؤشر الضعف الوابئي الذي وضعه املكتب دون اإلقليم
لشمال أفريقيا.
 -12ودعت اللجنة احلكومية الدولية األمانة إىل توثيق صالهتا ابملعاهد اإلحصائية الوطنية يف البلدان األعضاء ،وإىل أن
تستخدم ،قدر اإلمكان ،مؤشرات قابلة للمقارنة من خمتلف البلدان .كما دعتها إىل تنظيم حلقة دراسية لتنمية القدرات
لقياس درجات الضعف.
 -13وأخذت األمانة علما ابلتعليقات اليت أبدهتا اللجنة من أجل إعداد طبعة عام  2021من املوجز دون اإلقليمي
لشمال أفريقيا.

خامسا -استعراض تنفيذ اخلطط اإلمنائية اإلقليمية والدولية واملبادرات اخلاصة (البند  5من جدول
األعمال)
 -14عرضت األمانة النتائج الرئيسية للتقرير الذي حيمل عنوان’’ :حتقيق خطة األمم املتحدة لعام  2030وخطة االحتاد
األفريقي لعام  :2063خالصة‘‘ ) .(ECA/SRO-NA/ICE/35/3وقالت إن التقرير يرمي إىل مساعدة الدول يف رصد امتثاهلا
لاللتزامات اإلقليمية والدولية وضمان معاجلة أولوايت املنطقة دون اإلقليمية يف املفاوضات على الصعيدين اإلقليمي والدويل
على حد سواء .وأضافت أن التقرير يركز على التقدم الذي أحرزته بلدان مشال أفريقيا يف تنفيذ خطة عام  2030وخطة
عام  ،2063ويورد توصيات عامة للبلدان لساعدهتا على تعزيز إجنازاهتا يف هذا الصدد.
 -15وسجلت اللجنة ابرتياح التقدم الذي أحرزته مشال أفريقيا يف تنفيذ خطة عام  2030وخطة عام  2063ودعت
البلدان األعضاء إىل تعزيز آلياهتا الوطنية لتحسني مستوايت معيشة سكاهنا .كما دعت اللجنة األمانة إىل استخالص
البياانت بشكل رئيسي من املصادر الوطنية إلعداد الطبعات املستقبلية من التقرير.
 -16وأخذت األمانة علما ابلتعليقات والتوصيات اليت قدمتها اللجنة .وأكدت أهنا ستواصل العمل بشكل وثيق مع
الدوائر املعنية يف ابلدان مشال أفريقيا من أجل رصد تقدمها حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
سادسا -القضااي النظامية :تقرير عن أنشطة املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا
(تشرين األول/أكتوبر  -2019أيلول/سبتمرب  )2020وبرانمج العمل للعام ( 2021البند  6من جدول
األعمال)
 -17عرضت األمانة برانمج عمل املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا للعام 2021
) (ECA/SRO-NA/ICE/35/4والتقرير املتعلق ابألنشطة اليت اضطلع هبا املكتب دون اإلقليمي يف الفرتة املمتدة من
تشرين/أكتوبر  2019إىل أيلول/سبتمرب  .(ECA/SRO-NA/ICE/35/5) 2020وقالت إن املكتب قام بدراسات استقصائية
لتقييم أتثري كوفيد  19يف املنطقة دون اإلقليمية وقدم الدعم لبلدان مشال أفريقيا لتنفيذ السياسات املناسبة لتخفيف آاثرها.
وأضافت أن املكتب سيسعى إىل تنفيذ برانمج عمل عام  2021بطريقة مرنة قدر اإلمكان حىت يتمكن من تلبية الطلبات
املتوقعة من الدول األعضاء بكفاءة.
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 -18وعند استعراض أنشطة املكتب دون اإلقليمي ،الحظت اللجنة احلكومية ابهتمام حجم اجلهود املبذولة ورحبت
ابلتزام املكتب املستمر لدعم الدول األعضاء يف إطار برانمج العمل لعام  .2021ويف هذا الصدد ،شجعت اللجنة املكتب
على وضع منصة ميكن للبلدان أن تتبادل من خالهلا أفضل املمارسات .كما شددت على أمهية أخذ رأس املال البشري يف
االعتبار يف العمل املستقبلي للجنة االقتصادية ألفريقيا ،ال سيما يف سياق أزمة جائحة كوفيد  19وحثت اللجنة االقتصادية
ألفريقيا على مواصلة عملها يف جمال التجارة ،ال سيما يف ما يتعلق مبنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.
 -19وأخذت األمانة علما ابلتعليقات والتوصيات اليت قدمتها اللجنة احلكومية الدولية وأكدت أنه خالل العامني
املاضيني ،استجاب املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا بشكل إجيايب جلميع طلبات املساعدة الفنية الواردة من البلدان
األعضاء .وقالت إهنا تعكف على االنتهاء من حتليلها للتجارب الناجحة يف جمال العمالة يف بلدان مشال أفريقيا وأن هناك
خططا لتوسيع نطاق ذلك التحليل ليشمل أفضل  25ممارسة يف جمال إجياد فرص العمل يف أفريقيا.
سابعا-

النظر يف مشاريع التوصيات وتقرير االجتماع اخلامس والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني
واخلرباء (البند  7من جدول األعمال)

 -20عمال بقرار املكتب املؤرخ  14أيلول/سبتمرب  ،2020ويف سبيل تيسري مداوالت اللجنة احلكومية الدولية ،متت
صياغة جمموعة من التوصيات استنادا إىل نتائج سلسلة الندوات اليت عقدت عرب اإلنرتنت بني أيلول/سبتمرب وتشرين
األول/أكتوبر  .2020وقد مت تبادل التوصيات مع جهات االتصال يف البلدان األعضاء السبعة .واستعرضت اللجنة
احلكومية الدولية توصيات اجتماعها اخلامس والثالثني واعتمدهتا على النحو الوارد يف املرفق األول هبذا التقرير .وابإلضافة
إىل ذلك ،شجعت اللجنة املشاركني من بلدان املنطقة دون اإلقليمية على إرسال تعديالهتم إىل املكتب دون اإلقليمي
لشمال أفريقيا يف غضون أسبوعني ،من أجل متكني األمانة من إدراجها يف التقرير النهائي لالجتماع.
 -21وعلى أساس تلك املالحظات ،اعتمدت اللجنة احلكومية الدولية التقرير وطلبت إىل األمانة أن ترفع توصيات
اجتماعها اخلامس والثالثني إىل مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني للنظر فيه يف دورته القادمة.
اثمنا -

موعد ومكان انعقاد االجتماع السادس والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء (البند
 8من جدول األعمال)

 -22وافقت اللجنة ابإلمجاع على أن يعقد االجتماع السادس والثالثون للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء
لشمال أفريقيا يف مقر املكتب دون اإلقليمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف الرابط ابملغرب يف تشرين الثاين/نوفمرب .2021
اتسعا-

مسائل أخرى (البند  9من جدول األعمال)

 -23أعرب ممثل ليبيا عن شكره لألمانة وممثلي البلدان األعضاء على اجلهود اليت بذلوها لضمان جناح االجتماع .واقرتح
أن تكون اللغة العربية ،وهي لغة رمسية يف كل البلدان يف مشال أفريقيا ،لغة العمل يف االجتماعات املقبلة للجنة احلكومية
الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لشمال أفريقيا.
 -24وردا على ممثل ليبيا ،قالت األمانة إن األمم املتحدة لديها ست لغات رمسية ،مبا يف ذلك اللغة العربية ،وإن املكتب
دون اإلقليمي لشمال أفريقيا أاتح الرتمجة الفورية إىل اللغة العربية يف كافة اجتماعات اللجنة احلكومية الدولية.
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صفحة 5

عاشرا -اختتام االجتماع (البند  10من جدول األعمال)
 -25أعرب السيد خالد حسني ،املدير ابإلانبة للمكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا ،يف كلمته اخلتامية ،عن رضاه عن
جناح أعمال االجتماع اخلامس والثالثني للجنة احلكومية الدولية.
 -26وهنأ السيد كسايل ،رئيس مكتب اللجنة احلكومية الدولية اجلديد ،بدوره ،املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا
وكذلك البلدان األعضاء على جناح االجتماع اخلامس والثالثني للجنة.
 -27وعقب ذلك ،أعلن الرئيس اختتام أعمال االجتماع اخلامس والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء
لشمال أفريقيا.
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صفحة 6

املرفق األول
توصيات االجتماع اخلامس والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لشمال أفريقيا
قدمت اللجنة يف أعقاب مداوالهتا التوصيات التالية وطلبت من املكتب إحالتها إىل مؤمتر وزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني:
ابلنسبة للدول األعضاء:
-1

إجياد فرص عمل جديدة من خالل:

1-1

تشجيع االستثمار يف التدريب املهين والتقين ويف حتسني التوجيه املهين عند اختيار الدورات للطالب من خالل
توفري معلومات كافية عن الفرص املهنية يف هناية املسار الدراسي وعن املهارات املهنية املطلوبة ملطابقة مهارات
املرشحني الناجحني مع جمموعة الوظائف املتاحة؛

2-1

اعتماد تغيريات يف السياسات من خالل وضع برامج للتخطيط والتنسيق والرصد والتقييم لربامج إجياد فرص العمل
مبؤشرات قياس أداء واضحة؛ وإدراج أطر قانونية لتبسيط برامج العمل لتكون مبثابة هيئات تنظيمية للحفاظ على
استمرارية الربامج والتدخالت؛ وجيب أن أيخذ تصميم الربامج يف االعتبار مشكلة الريف/احلضر والبعد اجلنساين
وأن يقدم حوافز للشركات املسامهة يف برامج إجياد فرص العمل؛

3-1

تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص وحتسني بيئة األعمال واملنافسة والولوج إىل سوق العمل؛

4-1

توطيد الروابط بني املصارف والشركات الصغرية (الساعية للحصول على قروض) وتعزيز قدرة النظم املصرفية
على توفري التسهيالت االئتمانية للشركات الناشئة وللمستثمرين ،من خالل إجراء إصالحات على املصارف
اململوكة للدولة ،مبا يتيح زايدة استفادة شركات القطاع اخلاص من القروض.

-2

تشجيع االبتكار واعتماد التقنيات اجلديدة من خالل:

1-2

تشجيع اعتماد التكنولوجيات الرقمية وتكييفها عرب اإلسراع يف إنشاء حكومة إلكرتونية ،واالستثمار يف اهلياكل
األساسية الرقمية ،وتطوير االقتصاد الرقمي؛

2-2

حتسني الوصول إىل شبكة اإلنرتنت ،ال سيما يف املناطق الريفية ويف صفوف الفئات احملرومة؛

3-2

املسامهة يف إقامة بيئة مواتية لالبتكار ،ال سيما من خالل وضع إطار قانوين وتنظيمي هبدف ضمان محاية
البياانت احلساسة وحقوق براءات االخرتاع و /أو االخرتاعات املسجلة؛

4-2

الزايدة يف اإلنفاق على البحث والتطوير بنفس مستوى إنفاق البلدان املماثلة ،وتيسري نقل االبتكار من جمال
البحث إىل عامل األعمال من خالل إنشاء آليات عامة وخاصة مصممة هلذا الغرض.
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صفحة 7
-3

دعم منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية والسياسات التجارية

1-3

إدراج املخاطر املتعلقة جبائحة كوفيد  19واملخاطر الصحية األخرى يف اتفاق وبروتوكوالت منطقة التجارة احلرة
أيضا ،يف هذا
القارية األفريقية ،ال سيما فيما يتعلق ابلتجارة واالستثمار وامللكية الفكرية .كما ميكن للبلدان ً
الصدد ،إدراج املنتجات الصيدالنية وشبه الصيدالنية يف قوائم اإلعفاء الفوري؛

2-3

تيسري التجارة فيما بني بلدان مشال أفريقيا من خالل حتسني جودة اهلياكل األساسية ،وتعميم مكاتب اجلمارك
املتكاملة بني البلدان املتجاورة ،وتيسري خمتلف التدابري واإلجراءات ،تعزيز استخدام املمرات اإلقليمية لتحسني
العالقات التجارية وتقليل احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية؛

3-3

اإلبقاء على مسألة موازنة التكاليف اإليرادات يف صميم تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية .كما جيب
التقدم يف مفاوضات التجارة اإللكرتونية من املرحلة الثالثة ،كما كان مقررا يف األصل ،إىل املرحلة الثانية من
املفاوضات.

-4

دعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة

1-4

استكشاف مصادر متويل جديدة لدعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030وتشجيع الدول األعضاء
على إنشاء صناديق متويل أخضر وتقدمي حوافز للقطاع اخلاص لزايدة االستثمارات واالستفادة من السيولة الزائدة
يف القطاع املصريف؛

2-4

إنشاء منصة لرصد وتقييم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ،ميكنها أن تتخذ شكل ’’بياانت مفتوحة‘‘ متاحة
للعموم.

-5

حتسني بيئة االقتصاد الكلي من خالل:

1-5

حتسني جودة اللوائح التنظيمية العامة لتهيئة بيئة أكثر تنافسية وتشجيع رايدة األعمال وإقامة جمتمع رقمي؛

2-5

تعزيز القدرة املالية للدولة (الرتشيد ،والنزاهة ،واالمتثال ،وما إىل ذلك) ،وتسريع عملية رقمنة تعبئة اإليرادات
الضريبية وإدارهتا؛

3-5

تكريس ثقافة تقييم السياسات العامة وشفافية ميزانية الدولة.

ابلنسبة للجنة االقتصادية ألفريقيا
-1

إنشاء منصة لتبادل أفضل املمارسات ،مبا يف ذلك إدارة جائحة كوفيد  ،19جلعل العمل أكثر سهولة وإفادة
جلميع البلدان األعضاء.

-2

مراعاة رأس املال البشري يف األعمال املقبلة للجنة االقتصادية ألفريقيا ،ال سيما يف ظل أزمة كوفيد .19

-3

تقدمي املساعدة الفنية للسودان ،ال سيما يف التفاوض مع املؤسسات املالية الدولية مثل صندوق النقد الدويل.
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صفحة 8
-4

تقييم أتثري جائحة كوفيد  19على أسواق العمل يف مشال أفريقيا ،ومن مث مساعدة واضعي السياسات على
وضع سياسات ت عايف على املدى القصرية واملتوسط والبعيد.

-5

مساعدة الدول األعضاء على حتديد أفضل املمارسات يف إجياد فرص العمل اليت ميكن أن تؤدي إىل اعتماد
أفضل السياسات املمكنة وتنفيذها.

-6

وضع برانمج لبناء القدرات للدول األعضاء من أجل دعمها يف املفاوضات التجارية وتكييف أحكام منطقة
التجارة احلرة القارية األفريقية ،ال سيما فيما يتعلق ابلقضااي املتعلقة ابملرحلة الثانية (سياسة املنافسة واالستثمارات
وحقوق امللكية الفكرية)؛

-7

مواصلة العمل اجلاري ملساعدة بلدان مشال أفريقيا على اعتماد أداة التخطيط املتكامل واإلبالغ وتنفيذها لقياس
أداء البلد على طريق حتقيق أهداف التنمية املستدامة ومواءمة خطة عام  2063مع أهداف التنمية املستدامة؛

-8

استعراض التقدم الذي أحرزته منطقة مشال أفريقيا دون اإلقليمية يف تنفيذ خطة لعام ( 2030أهداف التنمية
املستدامة) وخطة االحتاد األفريقي لعام .2063
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صفحة 9

املرفق الثاين
جدول األعمال
-1

افتتاح االجتماع.

-2

انتخاب أعضاء املكتب.

-3

اعتماد جدول األعمال وبرانمج العمل.

-4

تطور الظروف االقتصادية واالجتماعية يف مشال أفريقيا :استعراض املوجز دون اإلقليمي لشمال أفريقيا.

-5

استعراض تنفيذ اخلطط اإلمنائية اإلقليمية والدولية واملبادرات اخلاصة.

-6

القضااي النظامية :تقرير عن أنشطة املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا
(تشرين األول/أكتوبر  -2019أيلول/سبتمرب  )2020وبرانمج العمل للعام .2021

-7

النظر يف مشاريع التوصيات وتقرير االجتماع اخلامس والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني
واخلرباء

-8

موعد ومكان انعقاد االجتماع السادس والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء.

-9

مسائل أخرى.

-10

اختتام االجتماع.

