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أوال -افتتاح الدورة [البند  1من جدول األعمال]
ألف  -التنظيم واحلضور
 -1حضر السيد كمال مراغين ،مدير التقدير والسياسات يف وزارة املالية اجلزائرية والرئيس املنتهية واليته ملكتب اللجنة
احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء ،والسيد الطيب بكوش ،األمني العام الحتاد املغرب العريب ،حفل افتتاح الدورة السادسة
ومثلت اللجنةَ االقتصادية ألفريقيا السيدة زوزاان شويدروفسكي ،مديرة املكتب دون اإلقليمي
والثالثني للجنة احلكومية الدوليةَ .
لشمال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا.
 -2وحضر اف تتاح الدورة ممثلو سبع دول أعضاء (تونس ،واجلزائر ،والسودان ،وليبيا ،ومصر ،واملغرب ،وموريتانيا) ،وبذلك
مت بلوغ النصاب القانوين املطلوب .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

 -3أعرب السيد م راغين عن تقدير بلده لتعيينه رئيسا للدورة اخلامسة والثالثني للجنة احلكومية الدولية اليت ركزت على
املوضوع الرئيسي لتدابري التحفيز االقتصادي فيما يتعلق جبائحة كوفيد  .19وشدد الرئيس املنتهية واليته على األثر غري املسبوق
هلذه اجلائحة على الظروف االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة دون اإلقليمية ويف العامل ،وعلى أمهية التدابري اليت اختذهتا البلدان
األعضاء وفعاليتها لتخفيف األثر على السكان .وأعرب أيضا عن تقديره للمكتب دون اإلق ليمي لشمال أفريقيا جلهوده املستمرة
لدعم الدول األعضاء يف سياق القيود املفروضة بسبب اجلائحة.
وابلنيابة عن السيدة فريا سونغوي ،األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا ،وكيلة األمني العام لألمم املتحدة ،رحبت
-4
السيدة شويدروفسكي ابملشاركني يف افتتاح االجتماع السادس والثالثني للجنة احلكومية الدولية .وأشارت إىل أمهية التكامل
اإلقليمي يف معاجلة االختالالت احلالية يف التجارة العاملية ،ال سيما يف التصدي للتحدي املتمثل يف إجياد فرص العمل الالزمة
الستيعاب تدفق ماليني الشباب إىل سوق العمل كل عام .وأشارت أيضا إىل الدور الذي ميكن أن يؤديه االتفاق املؤسس ملنطقة
التجارة احلرة القارية األفريقية يف تعزيز التصنيع والتحول اهليكلي يف اقتصادات مشال أفريقيا .واختتمت كلمتها حيث أعربت عن
متنيها كل التوفيق للجنة يف عملها.
 -5وشكر السيد البكوش يف مالحظاته االستهاللية اللجنة االقتصادية ألفريقيا على عقد واستضافة هذا االجتماع احلكومي
الدويل الذي عقد يف الوقت املناسب ملعاجلة مسألة حامسة ابلنسبة لبلدان املنطقة دون اإلقليمية ،وعلى إاتحة الفرصة للبناء على
اخلربات والسياسات العامة اليت مت تنفيذها .وأكد على الدور الديناميكي للقطاع اخل اص يف التجارة والتكامل االقتصادي يف
مشال أفريقيا ،ال سيما يف القطاعات االسرتاتيجية اليت سيدرسها املشاركون يف الدورة ،مثل قطاع األدوية وقطاع التمويل الرقمي.
متنيه كل التوفيق للجنة يف عملها.
واختتم كلمته حيث أعرب عن ّ
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اثنيا -انتخاب أعضاء املكتب (البند  2من جدول األعمال)
-6

بعد إجراء مشاورات مع رؤساء الوفود ،اِنتخبت اللجنةُ ابإلمجاع أعضاء املكتب اجلديد التالية أمساؤهم:
الرئيس:

ليبيا

انئب الرئيس:

موريتانيا

املقرر:

املغرب

اثلثا -اعتماد جدول األعمال وبرانمج العمل (البند  3من جدول األعمال)
 -7رحب السيد سعد حممد عبد هللا احلنيش ،من وزارة االقتصاد والتجارة الليبية ،يف بيانه االفتتاحي بصفته رئيسا للمكتب
اجلديد ،جبميع املشاركني وشكر الدول األعضاء على الثقة اليت وضعتها يف بالده .وأثىن على املكتب املنتهية واليته واملكتب
دون اإلقليمي على جهودمها خالل الفرتة املاضية.
 -8مث اعتمدت اللجنة جدول أعمال الدورة السادسة والثالثني ( )ECA/SRO-NA/ICE/36/1الوارد يف املرفق الثاين هبذا
التقرير ،وبرانمج العمل ()ECA/SRO-NA/ICE/36/1/Add.1

رابعا -تطور الظروف االقتصادية واالجتماع ية يف مشال أفريقيا :استعراض املوجز دون اإلقليمي لشمال
أفريقيا (البند  4من جدول األعمال)
 -9عرضت األمانة النتائج الرئيسية للتقرير املعنون ’’ املوجز دون اإلقليمي لشمال أفريقيا لعام  :2020الشراكات بني
القطاعني العام واخلاص من أجل انتعاش أخضر وشامل للجميع يف فرتة ما بعد جائحة كوروان يف مشال أفريقيا‘‘ (ECA/SRO-
 . )NA/ICSOE/36/2وتضمن التقرير حتليال لتطورات االقتصاد الكلي يف مشال أفريقيا ،فضال عن دور الشراكات بني القطاعني
العام واخلاص يف إطار اسرتاتيجية لإلنعاش يف فرتة ما بعد اجلائحة.
 - 10وأشارت اللجنة إىل عدم وجود بياانت عن ليبيا ،وأوضحت أنه مت القضاء على الفقر املدقع يف املغرب .ويف هذا الصدد
اخنفض معدل الفقر الناجم عن اخنفاض الدخل يف املغرب من  4.8يف املائة يف عام  2014إىل  1.7يف املائة يف عام ،2019
قبل أن يرتفع إىل  2.5يف املائة يف عام  .2020وأكد املندوب التونسي أن عدم االستقرار السياسي ليس العامل الفريد وراء
تطور االقتصاد الكلي يف تونس.
 - 11وأوضحت األمانة أن املكتب دون اإلقليمي يرسل سنواي استبياان إىل البلدان األعضاء يطلب فيه البياانت الالزمة
إلعداد املوجز دون اإلقليمي ،وأشارت إىل أنه مل يرد أي رد من البلدان األعضاء يف عام  .2021ويف هذا الصدد ،اقرتحت
األمانة إعادة النظر يف عملية مجع البياانت ابلتشاور مع البلدان األعضاء.
- 12

وعقب املناقشة ،أحاطت األمانة علما ابلتعليقات والتوصيات املقدمة من اللجنة.
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خامسا -استعراض تنفيذ اخلطط اإلمنائية اإلقليمية والدولية واملبادرات اخلاصة (البند  5من جدول األعمال)
 - 13قدمت األمانة التقرير املعنون ’’ بلدان مشال أفريقيا واهلدف  9من أهداف التنمية املستدامة من خطة األمم املتحدة
لعام  :2030الطريق إىل األمام‘‘ ( .)ECA/SRO-NA/ICSOE/36/3ويقدم التقرير حملة عامة عن اجلهود اليت تبذهلا بلدان مشال
أفريقيا لتحقيق اهلدف  9من أهداف التنمية املستدامة (إقامة بُىن حتتية قادرة على الصمود ،وحتفيز التصنيع املستدام الشامل
للجميع ،وتشجيع االبتكار) ،ويسلط الضوء على جماالت التقدم واجملاالت اليت يلزم اختاذ املزيد من اإلجراءات فيها ،ويقدم
توصيات عامة للبلدان ملساعدهتا على توطيد إجنازاهتا يف هذا الصدد.
 - 14ووفقا لنتائج التقرير املستندة إىل مؤشر اهلدف  ، 9كان أداء العديد من بلدان مشال أفريقيا جيدا يف حتقيق هذا اهلدف
مقارنة ابالقتصادات الصناعية الناشئة ككل .غري أن حصة القيمة املضافة للصناعة التحويلية كنسبة مئوية من الناتج احمللي
اإلمجايل آخذة يف االخنفا ض ،يف حني ظلت حصة الزراعة مستقرة .وأبرز املغرب يف تعليقاته على التقرير أن البياانت املتعلقة
ابألهداف  1-9و 2-9و 5-9حتتاج إىل حتديث.
 - 15وابإلضافة إىل االلتزامات اليت قطعتها بلدان مشال أفريقيا ابلفعل على نفسها بتحقيق اهلدف  9يف السنوات املاضية،
أوصت اللجنة االق تصادية ألفريقيا أبن تعتمد بلدان املنطقة دون اإلقليمية سياسات صناعية أفقية ورأسية ،هدفها تعزيز القدرة
التنافسية عن طريق خفض تكاليف اإلنتاج جلميع الشركات ،وتعزيز بيئة سوقية تتسم ابلكفاءة والتنافس ،وتوفري ما يلزم من
هياكل أساسية ورأس مال بشري لدعم اقتصاد صناعي دينامي .وأُوصي بوضع سياسات نشطة ورأسية وقوية لتعزيز الروابط بني
املؤسسات احمللية الصغرية واملتوسطة والشركات الدولية الكبرية من خالل برامج تنمية املوردين ،وابلتايل زايدة القدرة التنافسية عن
طريق عصرنة املوردين احملليني.
 - 16وأخذت األمانة علما ابلتعليقات والتوصيات اليت قدمتها اللجنة .وأكدت أهنا ستواصل العمل بشكل وثيق مع الدوائر
املعنية يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية من أجل رصد تقدمها حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

سادسا -القضااي النظامية :تقرير عن أنشطة املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية
ألفريقيا عن الفرتة املمتدة من تشرين األول/أكتوبر  2020إىل أيلول/سبتمرب  2021وبرانمج
العمل للعام ( 2022البند  6من جدول األعمال)
 - 17قدمت األمانة تقريرا عن األنشطة اليت اضطلعت هبا املنطقة دون اإلقليمية يف الفرتة بني تشرين األول/أكتوبر 2020
وأيلول/سبتمرب  ،)ECA/SRO-NA/ICSOE/36/4( 2021إىل جانب برانمج عمل املكتب دون اإلقليمي لعام ( 2022انظر
( A/76/6الفرع  .))18واقرتحت األمانة أن يركز موضوع دورة العام القادم على دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف النمو
الشامل للجميع واملستدام.
 - 18وقد هنأت السيدة حسنة الشيخ العلوي ،من املندوبية السامية للتخطيط يف املغرب ،السيدة شويدروفسكي على تعيينها
الفعال ألداة التخطيط واإلبالغ
مديرًة للمكتب دون اإلقليمي .واتبعت حديثها لتُع ِرب عن اهتمام املغرب الكبري يف اإلعمال ّ
املتكاملة فيما يتعلق خبطة عام  2030وخطة عام  ،2063وذلك يف أعقاب املناقشات الثنائية اليت جرت مؤخرا األخرية بني
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ملكتب دون اإلقليمي واملندوبية .وشددت على ضرورة تكييف هذه األداة مع السياق احملدد للتخطيط القطاعي ،والنموذج
اجلديد للتنمية حىت عام  2035الذي أطلقه املغرب مؤخرا .وواصلت حديثها لتُذ ّكِر احلاضرين أبن املندوبية أرسلت إىل األمانة
تعليقاهتا ومالحظاهتا اخلطية على التقارير املقدمة يف افتتاح الدورة السادسة والثالثني ،ال سيما فيما يتعلق ابملوجز دون اإلقليمي.
 - 19وأشار السيد عبد هللا انصر اجلندي ،من وزارة االقتصاد والتجارة الليبية ،إىل أن ليبيا ،وفقا لبياانت األمم املتحدة ،هي
بال شك البلد األكثر تضررا من مشكلة اهلجرة يف املنطقة دون اإلقليمية .ويف هذا الصدد ،أعرب عن رغبته يف معرفة ما إذا
كانت لدى املكتب دون اإلقليمي أي برامج تعاون يف ليبيا مع املنظمة الدولية للهجرة ،اليت تعمل حكومته معها حاليا بشأن
هذه املسألة .وأ ضاف أن ليبيا تود احلصول على دعم اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف جمال اهلجرة على غرار ما مت تقدميه للمغرب
وبلدان أخرى ،مع األخذ يف االعتبار وضع ليبيا كبلد عبور للمهاجرين من جنوب الصحراء الكربى.
 - 20كما لفت انتباه األمانة إىل الصعوابت اليت حيتمل أن تعوق تنفيذ الربامج يف ضوء حالة البلد ،واليت جيب أن تؤخذ يف
االعتبار ،ال سيما فيما يتعلق برصد األنشطة وتقييمها .وأشار أيضا إىل أن برامج األمم املتحدة اإلمنائية احلالية يف ليبيا ُحتدث
أثرا إجيابيا ،ال سيما على تشغيل الشباب ،وأن البلد يشارك حاليا يف مبادرات مثرية لالهتمام يف هذا اجملال ،ميكن أن تقدم
اللجنة االقتصادية ألفريقيا املساعدة التقنية بشأهنا .مث طلب املندوب اللييب من األمانة أن حتدد املبادرات اليت مل تنفذها ليبيا
خالل السنة املالية .2021
 - 21وردا على األسئلة اليت طرحها املندوب املغريب ،أكدت األمانة استئناف العمل مع امل غرب بشأن مشروع قياس التشوهات
واإلنتاجية يف الصناعة .وأضافت األمانة أنه ميكن استئناف العمل يف هذا اجملال بشكل فعال عند تلقي بياانت عن قطاع
اخلدمات من املندوبية السامية للتخطيط .وأعلنت األمانة كذلك عزمها على أن يعمل املكتب دون اإلقليمي مع املندوبية على
تفع يل أداة التخطيط واإلبالغ املتكاملة ،مع مراعاة سياق التخطيط القطاعي للبلد وإدخال منوذجه اإلمنائي اجلديد.
 - 22واستطردت األمانة مشرية إىل أن ليبيا ستكون ،ألسباب موضوعية ،ذات أمهية خاصة للجنة االقتصادية ألفريقيا ابتداء
استئناف الزايرات امليدانية الوشيكة بغية تقدمي دعم أكرب هلذين البلدين.
من السنة املالية القادمة ،إىل جانب السودان ،وأعلنت
َ
وتعهدت األمانة أيضا ابلتحقيق يف إمكانية توسيع نطاق الربانمج املتعلق ابهلجرة ليشمل ليبيا ،الذي ينفذه حاليا املكتب دون
اإلقليمي يف ستة بلدان ،إىل جانب عمله يف جمال مكافحة الفقر وتعزيز توظيف الشباب والنساء.
 - 23وردا على سؤال املندوب اللييب ،أشارت األمانة إىل أنه بناء على طلب من وزارة املالية الليبية للمساعدة يف جتديد
اإلطار التنظيمي لقطاع التعدين ،مل تتمكن اللجنة االقتصادية ألفريقيا من االجتماع مبمثلي الوزارة لتعيني أفرقة خرباء وإطالق
امل شروع بفعالية .وعلى الرغم من ذلك ،أعادت األمانة أتكيد اهتمام املكتب دون اإلقليمي ومقر اللجنة االقتصادية ألفريقيا
هبذه املبادرة كجزء من برانمج عملها القادم مع ليبيا.
 - 24وعند استعراض أنشطة املكتب دون اإلقليمي وبرانمج عمله لعام  ،2022أحاطت اللجنة علما ،ابهتمام ،ابجلهود
الكبرية املبذولة وأثنت على املكتب اللتزامه املستمر مبساعدة الدول األعضاء ،على النحو املبني يف برانمج العمل لعام .2022
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ويف ختام املناقشات ،أخذت األمانة علما بتعليقات اللجنة وتوصياهتا.
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صفحة 5

سابعا -النظر يف مشاريع التوصيات وتقرير الدورة السادسة والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار
املسؤولني واخلرباء (البند  7من جدول األعمال)
 - 26وافقت اللجنة على إطار زمين مدته أسبوعان لكي تقوم األمانة بتوحيد توصيات دورهتا السادسة والثالثني وإرساهلا،
على النحو املبني يف املرفق األول هبذا التقرير .وشجعت اللجنة أيضا املشاركني من بلدان املنطقة دون اإلقليمية على تقدمي
مقرتحاهتم إلجراء تعديالت للمكتب دون اإلقليمي يف غضون مهلة أقصاها أسبوعان ،لتمكني األمانة من إدراجها يف التقرير
النهائي.
 - 27وبناء على هذه املالحظات ،اعتمدت اللجنة هذا التقرير وطلبت إىل األمانة أن حتيل التوصيات الصادرة عنها إىل
املؤمتر القادم لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني لينظر فيها يف دورته القادمة.

اثمنا -موعد الدورة القادمة للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء ومكان انعقادها (البند 8
من جدول األعمال)
 - 28أبرزت األمانة احلاجة إىل االتفاق على موعد الدورة القادمة ومكان انعقادها .وقالت إن على البلدان الراغبة يف
استضافة الدورة السابعة والثالثني للجنة أن تُقدم طلباهتا للقيام بذلك يف غضون شهر واحد من اختتام الدورة السادسة والثالثني.
وإذا مل ترد أي طلبات من أي دولة عضو ،سيُعقد االجتماع يف الرابط يف األسبوع األخري من تشرين األول/أكتوبر .2022
 - 29وأشارت إىل أن الدول األعضاء ستتلقى التقرير عن الدورة السادسة والثالثني للجنة يف األسبوعني القادمني .وسينتظر
املكتب دون اإلقليمي احلصول على تعليقات الدول األعضاء بشأهنا .وإذا مل ترد أي تعليقات ،سيعترب التقرير هنائيا.

اتسعا -مسائل أخرى (البند  9من جدول األعمال)
 - 30مل تثر أي مسائل أخرى يف ختام مناقشات اللجنة.
عاشرا -اختتام الدورة [البند  10من جدول األعمال]
 - 31أعرب رئيس املكتب اجلديد عن شكره حلكومة املغرب على استضافتها الدورة ،وكذلك اجلزائر على رائستها الدورة
املكتب دون اإلقليمي والبلدان األعضاء على جناح االجتماع .وعقب ذلك ،أعلن الرئيس اختتام
اخلامسة والثالثني للجنة .وهنأ
َ
أعمال الدورة السادسة والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لشمال أفريقيا.
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صفحة 6

املرفق األول
توصيات الدورة السادسة والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لشمال أفريقيا
أصدرت اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لشمال أفريقيا يف ختام مداوالهتا التوصيات الواردة أدانه وطلبت
إىل املكتب إحالتها إىل مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني.
يُطلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،من خالل مكتبها دون اإلقليمي لشمال أفريقيا ،أن تقوم مبا يلي:
-1

إعادة النظر يف عملية مجع البياانت ابلتشاور مع البلدان األعضاء ،لضمان تلقي البياانت املطلوبة إلعداد
املوجزات دون اإلقليمية يف الوقت املناسب؛

-2

ا لرجوع أوال إىل البياانت املنشورة على املواقع الشبكية الرمسية للبلدان األعضاء عند إعداد التقارير؛

-3

تنفيذ أداة التخطيط واإلبالغ املتكاملة يف املغرب وتكييفها مع السياق احملدد للتخطيط القطاعي والنموذج
اجلديد للتنمية حىت عام  2035الذي أُطلق مؤخرا؛

-4

تزويد ليبيا ابلدعم التقين فيما يتعلق ابهلجرة ،مبا يتفق مع اجلهود اجلارية يف املغرب وبلدان أخرى؛

-5

النظر يف الصعوابت اليت حيتمل أن تعوق تنفيذ الربامج ابلنظر إىل احلالة يف ليبيا ،ال سيما فيما يتعلق برصد
األنشطة وتقييمها؛

-6

تقدمي املساعدة التقنية لليبيا يف تعزيز توظيف الشباب ،مبا يتماشى مع املبادرات الوطنية اجلارية من قبل
احلكومة واملنظمات الدولية.
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صفحة 7

املرفق الثاين
جدول أعمال
-1

افتتاح الدورة.

-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

املسائل النظامية :تقرير عن أنشطة املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا عن
الفرتة املمتدة من تشرين األول/أكتوبر  2020إىل أيلول/سبتمرب  2021وبرانمج العمل للعام .2022

-7

النظر يف مشاريع التوصيات وتقرير الدورة السادسة والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء.

-8

موعد الدورة القادمة ومكان انعقادها.

-9

مسائل أخرى.

 - 10اختتام الدورة.
__________

