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اللجنة االقتصادية ألفريقيا
املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا
اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لغرب أفريقيا
الدورة الرابعة والعشرون
بنجول (حضوريا وعرب اإلنترنت) 10 ،و 11تشرين الثاين/نوفمرب 2021

تقرير اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لغرب
أفريقيا عن أعمال دورهتا الرابعة والعشرين
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أوال -مقدمة
 -1بناءً على دعوة موجهة من مجهورية غامبيا ،عُقدت الدورة الرابعة والعشرون للجنة احلكومية الدولية لكبار
املسؤولني واخلرباء لغرب أفريقيا (اللجنة احلكومية) ،يومي  10و 11تشرين الثاين/نوفمرب  ،2021يف بنجول،
حضوريا وعرب اإلنترنت .وكان موضوع الدورة’’ :االستفادة من تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لبناء
اقتصادات قادرة على التعايف ومستدامة يف غرب أفريقيا يف زمن كوفيد.‘‘19-
 -2وقد جرى استعراض تقريرين عن القضايا النظامية قدمتهما األمانة (املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا التابع
للجنة االقتصادية ألفريقيا) ،حيث مت التركيز بوجه خاص على األثر احملتمل جلائحة كورونا (كوفيد .)19-ويتعلق
األمر بتقرير عن تنفيذ برنامج عمل املكتب دون اإلقليمي للفترة  ،2021-2020وتقرير عن التقدم احملرز حنو حتقيق
خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة عام ’’ :2063أفريقيا اليت نصبو إليها‘‘ .ونظرت اللجنة احلكومية أيضا يف
تقرير عام  2021عن التطورات االقتصادية واالجتماعية يف غرب أفريقيا .وعُقدت حلقة نقاش للتعمق يف حبث
املوضوع األساسي للدورة .وأخريا ،اتفقت اللجنة احلكومية على التوصيات ذات الصلة لتسريع التنمية املستدامة يف
بلدان غرب أفريقيا.

ثانيا -احلضور
 -3شاركت يف الدورة الدولُ اخلمس عشرة األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا (اللجنة االقتصادية) املنضوية
حتت املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا (بنن ،وبوركينا فاسو ،وتوغو ،والسنغال ،وسرياليون ،وغامبيا ،وغانا،
وغينيا ،وغينيا  -بيساو ،وكابو فريدي ،وكوت ديفوار ،وليربيا ،ومايل ،والنيجر ،ونيجرييا) .وحضر الدورة ممثلون
عن مجاعات اقتصادية إقليمية ومنظمات حكومية دولية ،منها اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،واالحتاد
االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ،وهيئة التنمية املتكاملة ملنطقة لبتاكو  -غورما ،ومصرف التنمية لغرب أفريقيا.
كما حضر ممثلون لكيانات يف األمم املتحدة ،هي مكتب املنسق اخلاص املعين بالتنمية يف منطقة الساحل ،ومنظمة
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ،ومكتب املنسق املقيم ملنظومة األمم املتحدة يف غامبيا ،واملكتب القطري لربنامج
األمم املتحدة اإلمنائي يف غامبيا .وشارك ،باحلضور الشخصي أو عرب اإلنترنت ،حوايل  200ضيف ،مبن فيهم ممثلون
عن منظمات اجملتمع املدين.

ثالثا -البيانات االفتتاحية
 -4عُرض يف بداية اجللسة مقطع فيديو مدته  15دقيقة لتحديد سياق الدورة .وتضمن الفيديو مداخالت قصرية
من اجلهات التالية :وكيلة األمني العام واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ،فريا سونغوي ،بشأن العمل الذي تقوم به
اللجنة االقتصادية دعما للدول األعضاء؛ ووزيرة املالية وامليزانية والتخطيط الوطين يف نيجرييا ،زينب أمحد ،بشأن
مزايا منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية (منطقة التجارة احلرة) لبلدها وألفريقيا بصورة عامة؛ ووزير التجارة يف
النيجر ،خمتار غادو سابو ،بشأن الدعم الذي تقدمه اللجنة االقتصادية يف إقرار االستراتيجية الوطنية ملنطقة التجارة
احلرة يف النيجر؛ واألمني التنفيذي للجنة الوطنية املعنية مبنطقة التجارة احلرة يف كوت ديفوار ،بشأن الدعم الذي
تقدمه اللجنة االقتصادية يف صياغة وتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملنطقة التجارة احلرة يف كوت ديفوار؛ ورائدات اعمال
شابات ،بشأن كيفية حتسني تفعيل منطقة التجارة احلرة على الصعيد دون اإلقليمي.
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 -5ويف افتتاح الدورة ،أدىل ببيانات كل من :السيد مامبوري جني ،وزير املالية والشؤون االقتصادية يف غامبيا؛
والسيد ديفيد أديوسون ،الرئيس املنتهية واليته ملكتب الدورة الثالثة والعشرين؛ والسيدة سريافني واكانا ،املنسقة املقيمة
ملنظومة األمم املتحدة يف غامبيا؛ والسيدة فريا سونغوي ،وكيلة األمني العام واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا؛
والسيد سوفوال ،مدير التجارة باإلنابة يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،والسيدة يت كونزي ،نيابة عن
مفوض اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املعين بالتجارة واجلمارك وحرية التنقل.

رابعا -انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال
 -6انتخبت اللجنة احلكومية البلدان التالية لتشكيل املكتب اجلديد:
الرئيس:

غامبيا

نائب الرئيس:

السنغال

املقرر:

نيجرييا

 -7وأقرت اللجنة احلكومية جدول أعمال دورهتا الرابعة والعشرين بتعديالت طفيفة.1

خامسا -العروض واملناقشات
ألف -مشروع تقرير عن تنفيذ برنامج عمل املكتب دون اإلقليمي للفترة 2021-2020
 -8قدمت األمانة التقرير املتعلق بأنشطة املكتب دون اإلقليمي للفترة من تشرين الثاين/نوفمرب  2020إىل تشرين
الثاين/نوفمرب  .2021ومت التأكيد يف التقرير على أن السياق االجتماعي االقتصادي ال يزال هشا نتيجة جلائحة
كوفيد 19-وبسبب انعدام األمن االجتماعي والسياسي واملؤسسي يف املنطقة دون اإلقليمية.
 -9فمن جهة ،سيواصل املكتب تقدمي الدعم للنتائج اليت حققها مركز الديناميات الدميغرافية من أجل التنمية التابع
له ،ال سيما بتعزيز قدرة الدول األعضاء فيما يتعلق بديناميات السكان ووضع امليزانيات لالستفادة من العائد الدميغرايف،
وذلك بالشراكة مع املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط واالحتاد اإلقليمي للبحوث يف اقتصاديات األجيال.
ومن جهة أخرى ،تعهد املكتب أنه سيواصل دعم الدول األعضاء للتعجيل بعملية التكامل دون اإلقليمي ووضع
استراتيجيات وطنية بشأن منطقة التجارة احلرة وتنفيذها .ويف إطار الوفاء بااللتزامات اليت قطعتها البلدان األعضاء،
سيستمر املكتب يف تقدمي دعم كبري يف طرح جمموعة أدوات التخطيط واإلبالغ املتكاملة والتشجيع على استخدامها،
ما سيسهل رصد تنفيذ خطط التنمية الوطنية وخطة عام  2030وخطة عام  2063واإلبالغ عنه.
 -10وأعرب املشاركون عن امتناهنم للجنة االقتصادية على اجلهود اليت بُذلت يف سبيل تنفيذ توصيات الدورة الثالثة
والعشرين وعلى تنظيم الدورة الرابعة والعشرين حضوريا وعرب اإلنترنت رغم القيود املفروضة يف إطار مكافحة
اجلائحة .وأشاروا إىل اإلجنازات اليت حتققت وشددوا على ضرورة احلرص على ضمان أن ينعكس األداء اجليد للمكتب
 1متاح على الرابط التايلhttps://www.uneca.org/?q=events/west-africa/twenty-fourth-meeting-of-the- :
.intergovernmental-committee-of-senior-officials-and
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دون اإلقليمي يف تقدم البلدان صوب حتقيق أهداف التنمية املستدامة .ودعوا إىل مواصلة تقدمي الدعم يف طرح جمموعة
أدوات التخطيط واإلبالغ املتكاملة ،ويف تفعيل منطقة التجارة احلرة ،ويف إدماج الديناميات الدميغرافية يف السياسات
اإلمنائية.

باء -مشروع تقرير عن التطورات االقتصادية واالجتماعية يف غرب أفريقيا يف عام 2020
والتوقعات لعامي  2021و2022
َ -11ق َّدمت األمانة التقرير املتعلق بالتطورات االقتصادية واالجتماعية يف غرب أفريقيا يف عام  2020يف مواجهة
التحديات األمنية والدميغرافية والتحديات املتصلة باجلائحة .ووفقا للتقرير ،كان من املتوقع أن ينخفض متوسط الناتج
احمللي اإلمجايل احلقيقي يف املنطقة دون اإلقليمية بنسبة  0.9يف املائة يف عام  ،2020مقارنة بنمو نسبته  3.3يف املائة
يف عام  .2019وقد تسببت اجلائحة يف ركود عدد من اقتصادات املنطقة دون اإلقليمية .وسجلت ستة بلدان
(سرياليون ،وغينيا  -بيساو ،وكابو فريدي ،وليربيا ،ومايل ،ونيجرييا) من بني البلدان اخلمسة عشر األعضاء يف
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا منوا سلبيا ،وجتسَّد أسوأ أداء يف االخنفاض املسجل يف كابو فريدي بنسبة
 14.0نقطة ،مبا أن هذا البلد يعتمد اعتمادا كبريا على قطاع السياحة .ورغم انكماش النشاط االقتصادي ،أظهرت
اقتصادات املنطقة دون اإلقليمية مرونة أكرب مما سُجل يف أفريقيا ككل ،حيث اخنفض متوسط الناتج احمللي اإلمجايل
يف عام  2020بنسبة  2.5يف املائة .ومن املتوقع أن ينتعش النمو االقتصادي يف املنطقة دون اإلقليمية ليصل إىل 3.5
يف املائة يف عام  2021و 4.9يف املائة يف عام  .2022وظل التضخم حتت السيطرة يف بلدان االحتاد االقتصادي
والنقدي لغرب أفريقيا يف عام  ،2020حيث كان أقل من املستوى العام للجماعة البالغ  3.0يف املائة ،ولكن متوسطه
بلغ  12.8يف املائة يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية خارج االحتاد .وقد تفاقم متوسط عجز املوازنة ،يف ظل التأثريات
املتظافرة النامجة عن االستجابة جلائحة كوفيد 19-واألزمة األمنية (يف منطقة الساحل على وجه اخلصوص) ،فبلغ
 6.8يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  ،2020مقارنة بنسبة  4.4يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام
 .2019وفيما يتعلق بالتنمية االجتماعية ،من املرجح أن يؤدي األثر السليب للجائحة إىل عكس مسار التقدم الذي
أحرزته املنطقة دون اإلقليمية صوب حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
 -12ويف هناية العرض ،أبرز املشاركون ضرورة إدراج حتليالت حمددة للسلع األساسية واجتاهات األسعار ذات
الصلة يف التقرير .وفيما يتعلق بتحليل الفقر ،شددوا على أمهية التركيز على عدم املساواة يف الدخل ومدى انتشار
الفقر .وسلَّموا بوجود حتديات تواجه إجراء حتليالت عن احلوكمة واألمن ،وهي عقبات رئيسية أمام التنمية يف املنطقة
دون اإلقليمية يتعني معاجلتها .وأشاروا أيضا إىل أنه ال بد من توجيه انتباه صناع السياسات إىل الفجوات املستمرة يف
قطاعي التعليم والصحة ،رغم التقدم احملرز يف الفترة األخرية.

جيم -مشروع تقرير لعام  2021عن التقدم احملرز يف حتقيق أهداف خطة عام  2030وخطة عام
2063
 -13قدمت األمانة تقرير عام  2021عن التقدم الذي أحرزته بلدان املنطقة دون اإلقليمية حنو حتقيق خطة عام
 2030وخطة عام  .2063وبصرف النظر عن األثر السليب احملتمل للجائحة ،أحرزت بلدان غرب أفريقيا ،على
مدى العقدين املاضيني ،تقدُّما مشجعا بوجه عام صوب حتقيق األهداف الرئيسية خلطة عام  2030حبلول عام
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 .2030ويف الواقع ،تشري تقديرات وتوقعات اللجنة االقتصادية إىل أن ما ال يقل عن  40يف املائة من بلدان املنطقة
دون اإلقليمية يفترض أن حتقق ما ال يقل عن  35يف املائة من أهداف التنمية املستدامة استنادا إىل املؤشرات الرئيسية
ذات الصلة .وقد أحرز هذا التقدم املشجع أساسا يف جماالت الفقر املدقع ،وانعدام األمن الغذائي والتغذوي ،وتوفري
الرعاية الصحية ،والتعليم الشامل للجميع .غري أن متكني املرأة ،ومكافحة آثار تغري املناخ ،واحلوكمة ،والسلم واألمن،
واحلصول على الكهرباء ،وتوفري اهلياكل األساسية ،والتصنيع املستدام هي اجملاالت اليت تسجل فيها بلدان املنطقة دون
اإلقليمية أكرب اخنفاض يف األداء.
 -14وركزت املناقشات اليت تلت ذلك على البيانات واحلاجة إىل تعزيز قدرة البلدان فيما يتعلق بالرصد والتقييم.
فعلى سبيل املثال ،ينبغي التصدي لالحتياجات من البيانات يف القطاع البيئي بدعم من الشركاء اإلمنائيني .وشدد
املشاركون على أمهية استخدام البيانات الوطنية ،نظرا للتباين الذي لوحظ بني النتائج الواردة يف التقرير وتقييمات
أهداف التنمية املستدامة لدى بعض البلدان .2كما أشاروا إىل أن التوقعات الواردة يف التقرير مل تأخذ يف االعتبار أثر
اجلائحة.

دال -تنفيذ برامج لتحقيق أهداف التنمية املستدامة والطريق للمضي قدما يف غامبيا بدعم من
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 -15عرض السيد إبراهيم كينتيه ،نائب مدير التخطيط يف وزارة املالية والشؤون االقتصادية يف غامبيا ،التقدم الذي
أحرزه البلد يف تنفيذ الربامج الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة واملبادرات اجلارية واملستقبلية لتسريع أداء
البلد .وأشار إىل إنه مت ترتيب األهداف حسب األولوية وتنسيقها مع خطة التنمية الوطنية باستخدام أداة التقييم
املتكامل السريع .ففي عام  ،2018أُدرجت األهداف يف خطة التنمية الوطنية لضمان تنفيذ الربامج تنفيذا شامال
بإشراك اجملتمعات احمللية .وباإلضافة إىل ذلك ،عُززت قدرات اخلرباء الوطنيني يف التخطيط االستراتيجي من خالل
نشر جمموعة أدوات التخطيط واإلبالغ املتكاملة بدعم من اللجنة االقتصادية .وأضاف أن غامبيا اختذت إجراءات
إلذكاء الوعي وتعزيز النجاح يف تنفيذ الربامج وخطة التنمية الوطنية .وأشار إىل أنه على غرار البلدان األخرى يف
املنطقة دون اإلقليمية ،يشكل التحدي الناجم عن أوجه القصور يف البيانات الالزمة لرصد وتقييم السياسات العامة
والتقدم احملرز حنو حتقيق أهداف خطة عام  2030وخطة عام  2063شاغال رئيسيا للبلد .وأفاد املتحدث أن غامبيا
جتري استعراضا وطنيا طوعيا واستعراضا حمليا طوعيا لعام  2022بدعم من الشركاء اإلمنائيني ،ال سيما برنامج األمم
املتحدة اإلمنائي.
 -16وأَطلعت السيدة عيساتا دي ،املمثلة املقيمة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف غامبيا ،املشاركني على جمموعة
خدمات الدعم الفين اليت يقدمها الربنامج لغامبيا ،وحتديدا يف صياغة ورصد السياسات اإلمنائية وتنفيذ الربامج .وقالت
إن الربنامج قدّم الدعم لصياغة خطة التنمية الوطنية وإعادة ترتيب أولوياهتا يف سياق اجلائحة ،ويف رصد وتقييم التقدم
احملرز يف حتقيق خطة عام  2030وخطة عام  ،2063ويف إجراء االستعراض الوطين الطوعي .كما ركز الربنامج
تركيزا خاصا على تعزيز احلوكمة الرشيدة ومتكني الشباب والنساء.

.https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/ 2
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هاء -حلقتا نقاش بشأن الدروس املستفادة من وضع استراتيجيات دون إقليمية ووطنية لتفعيل
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية بنجاح
 -17عُقدت خالل هذا اجلزء من الدورة حلقتا نقاش :إحدامها عن حالة منطقة التجارة احلرة ووجهات النظر
اإلقليمية بشأهنا ،توىل إدارهتا السيد أمادو ضيوف ،رئيس قسم املبادرات دون اإلقليمية يف املكتب دون اإلقليمي؛
واألخرى عن تبادل التجارب والدروس املستفادة يف تفعيل منطقة التجارة احلرة ،وقد أدارها السيد عبد اهلل سيك،
كبري خرباء التجارة واألستاذ يف جامعة الشيخ أنتا ديوب.
 -18وقد تشكَّل أعضاء حلقة النقاش األوىل من التالية أمساؤهم :السيدة ماهليت غريما من املركز األفريقي للسياسات
التجارية التابع للجنة االقتصادية؛ والسيد فرانسيس إيكومي ،من شعبة التجارة والتكامل اإلقليميني يف اللجنة
االقتصادية؛ والسيد عبد الرمحن ديالو ،املدير العام إلدارة العمليات يف املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة.
 -19وذكرت السيدة ماهليت غريما أن احلقوق واألحكام وااللتزامات املتعلقة مبنطقة التجارة احلرة تنطبق على
البلدان اليت أودعت صكوك تصديقها .ومع ذلك ،ال تزال هناك مسائل عالقة يتعني حلها .وأضافت أن التجارة بني
البلدان األفريقية منخفضة نسبيا ،ما يعكس استمرار اعتماد البلدان األفريقية على شركاء جتاريني من خارج القارة.
وعالوة على ذلك ،تفتقر االقتصادات األفريقية إىل التنويع .ووفقا للنتائج األخرية اليت توصلت إليها اللجنة االقتصادية،
من احملتمل أن تتركز فوائد منطقة التجارة احلرة يف التجارة بني البلدان األفريقية .وأشارت إىل أن من شأن منو التجارة
بني البلدان األفريقية أن يعزز التصنيع والتنويع يف القارة ،من خالل تفعيل منطقة التجارة احلرة .وقالت إن اللجنة
االقتصادية قدمت املساعدة إىل البلدان يف مراحل التفاوض والتصديق والتنفيذ والرصد يف إطار عملية منطقة التجارة
احلرة ،بتقدمي املشورة التقنية ودعم بناء القدرات ،ويف جماالت منها الدفاع ،ووضع استراتيجيات وطنية وإقليمية،
وأدوات سياساتية ،ومنتجات معرفية.
 -20وعرض السيد ديالو خمتلف املبادرات اجلارية لدعم البلدان املستهدفة يف تنفيذ استراتيجيات منطقة التجارة
احلرة .وأشار إىل أن هناك مبادرات مشتركة جيري تنفيذها بني البنك اإلسالمي للتنمية ،واللجنة االقتصادية ،واإلطار
املتكامل املعزز .وأضاف أن هذه املبادرات تسترشد بربامج العمل ذات األولوية املتصلة باالستراتيجية الوطنية ملنطقة
التجارة احلرة يف بوركينا فاسو ،وتوغو ،والسنغال ،وكوت ديفوار ،والنيجر .وأهنى السيد ديالو مداخلته بإبالغ
املشاركني بإعداد دراسة عن املكاسب والفرص احملتملة اليت ميكن أن جتنيها البلدان غري الساحلية من تفعيل املنطقة.
 -21وشدد السيد إيكومي ،من بني أمور أخرى ،على أهداف االستراتيجيات دون اإلقليمية لتفعيل منطقة التجارة
احلرة والقيمة املضافة منها ،مع تسليط الضوء على النهج املستخدمة يف وضع تلك االستراتيجيات والدروس الرئيسية
املستفادة فيما يتعلق باجلماعات االقتصادية اإلقليمية .وختم مداخلته بتوجيه االنتباه إىل دور اجلماعات االقتصادية
اإلقليمية احملوري يف دفع خطة التكامل يف القارة قدما ،مبا يف ذلك تنفيذ املبادرات االستراتيجية مثل منطقة التجارة
احلرة .وأكد أن هذه اجلماعات لن تكون مبثابة لبنات إلنشاء اجلماعة االقتصادية األفريقية فحسب ،بل إن اتفاقاهتا
املتعلقة بالتجارة احلرة تعترب أيضا أساسية إلنشاء منطقة التجارة احلرة .وشدد على أمهية توخي العناية يف إدارة التفاعل
بني االلتزامات واحلقائق الوطنية ودون اإلقليمية والقارية من أجل النجاح يف تفعيل منطقة التجارة احلرة.
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 -22وحضر حلقة النقاش الثانية خرباء من بوركينا فاسو ،وتوغو ،والسنغال ،وسرياليون ،وغامبيا ،وغينيا ،وكوت
ديفوار ،والنيجر ،ونيجرييا .وأتاحت احللقة للبلدان فرصة لتبادل جتارهبا وأفضل ما لديها من ممارسات إىل جانب
التحديات اليت تواجهها يف تفعيل منطقة التجارة احلرة .وركز املشاركون حوارهم على عملية تنفيذ االتفاق املنشئ
ملنطقة التجارة احلرة ،من املفاوضات اليت تقودها اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا إىل تنفيذ االستراتيجيات
الوطنية .وتطرقوا إىل عملية التشاور مع خمتلف اجلهات الفاعلة ،وإنشاء اآلليات املؤسسية (مبا يف ذلك اللجان الوطنية
واملنظمات القطاعية املعنية مبنطقة التجارة احلرة) ،وما مت القيام به من أنشطة التوعية وبناء القدرات لتعزيز تنفيذ
االتفاق .وناقشت البلدان أيضا التحديات املتصلة بتمويل تنفيذ االستراتيجيات الوطنية ،وطرحت قضايا التحول
اهليكلي عن طريق حفز استهالك املنتجات احمللية ،وتنسيق األطر التنظيمية واجلمركية .واغتنمت هذه البلدان الفرصة
لعرض النقاط الرئيسية يف استراتيجياهتا الوطنية واملشاريع قيد التنفيذ .واختتموا حلقة النقاش بتوجيه الشكر إىل اللجنة
االقتصادية على ما قدمته من دعم تقين ومايل كبري لصياغة االستراتيجيات الوطنية ملنطقة التجارة احلرة وتنفيذها.
 -23وفيما يتعلق بوجهات النظر اليت انبثقت عن العروض اليت قدمتها البلدان ،طلب املندوبون مزيدا من الدعم يف
مجع البيانات عن اخلدمات ويف قياس أداء البلدان يف جمال اخلدمات .ودعوا إىل تنسيق األنظمة اجلمركية والربط بينها
ومحاية امللكية الفكرية ،ال سيما بالنسبة إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة .وأخريا ،شدد املشاركون على ضرورة
احلفاظ على الوترية واملضي قدما يف خطة التكامل اإلقليمي يف املنطقة دون اإلقليمية للجماعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا ،ال سيما فيما يتعلق بالعملة املشتركة وحرية تنقل األشخاص والسلع واخلدمات على حنو فعال .وسيتيح ذلك
للمنطقة دون اإلقليمية االستفادة الكاملة من منطقة التجارة احلرة.

واو -حلقة نقاش بشأن املوضوع الرئيسي للدورة الرابعة والعشرين وإطالق مبادرة ’’صنع يف
غرب أفريقيا‘‘
 -24تولت السيدة نغوين ديوب ،مديرة املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا ،إدارة احللقة اليت َتشكَّل فريق املناقشة
فيها من األعضاء التالية أمساؤهم :السيد عثمان بوجانغ ،مدير التجارة يف وزارة التجارة والصناعة والتكامل اإلقليمي
والعمالة يف غامبيا؛ والسيد كريستوفر منساه  -ياوسون ،موظف إدارة الربامج يف إدارة التجارة واجلمارك وحرية
التنقل التابعة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ والسيد راميوند موزر ،ممثل مركز التجارة الدولية يف غامبيا؛
والسيد علي بامبا ،مدير الدراسات واالستراتيجيا يف وزارة التخطيط يف كوت ديفوار؛ والسيد جوزيف ب.
أشيامبونغ ،الرئيس املشارك ملبادرة الصدارة األفريقية واملؤسس املشارك والرئيس التنفيذي ألكادميية بلوسوم يف غانا.
 -25وأشارت السيدة ديوب إىل أن االحتاد األفريقي يسعى ،من خالل منطقة التجارة احلرة ،إىل إنشاء منطقة
للتجارة احلرة لعموم أفريقيا من أجل حترير تدفق السلع واخلدمات ،وهو ما يزيد من التجارة فيما بني البلدان األفريقية
ويعزز آفاق التنمية اإلقليمية .ووفقا لطبعة عام  2020من التقرير االقتصادي عن أفريقيا ،ستعزز منطقة التجارة احلرة
هذه التجارة فيما بني البلدان األفريقية بنسبة تتراوح بني  15و 25يف املائة حبلول عام  2040وتزيد الدخل اإلقليمي
بنسبة  7يف املائة ،أو ما يعادل  450مليار دوالر ،حبلول عام  ،2035وستنشئ سوقا تضم  1.3مليار مستهلك.
 -26وتبادل املشاركون آراءهم وقدموا توصيات بشأن مسائل مهمة شىت ،مبا يف ذلك( :أ) اإلجراءات امللموسة
اليت يتعني على احلكومات اختاذها لضمان النجاح يف تفعيل منطقة التجارة احلرة؛ و(ب) السبل اليت ميكن هبا استخدام
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منطقة التجارة احلرة لتعزيز الفعالية يف تنفيذ مبادرة ’’صنع يف غرب أفريقيا‘‘؛ و(ج) احلاجة إىل هيكل واستراتيجية
دون إقليميني منسَّقني تنسيقا جيدا لضمان النجاح يف تفعيل منطقة التجارة احلرة؛ و(د) دعم األمم املتحدة لغامبيا يف
تفعيل منطقة التجارة احلرة ،ال سيما يف حتسني إشراك النساء والشباب يف إعادة بناء اقتصادات غرب أفريقيا يف زمن
كوفيد19-؛ و(ه) الكيفية اليت ميكن هبا للشركات اليت ميلكها النساء والشباب أن تأخذ مكانا على طاولة املفاوضات
بشأن منطقة التجارة احلرة ،مع مراعاة التحديات اإلضافية اليت يواجهوهنا.

زاي -حلقة نقاش بشأن املبادرات القارية اليت اختذهتا اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 -27تولَّى السيد باكاري دوسو ،رئيس قسم الديناميات السكانية من أجل التنمية يف املكتب دون اإلقليمي ،تيسري
حلقةَ نقاش قُدمت فيها للمشاركني معلومات حمدَّثة عن ثالث مبادرات رئيسية على النحو التايل :طرح جمموعة
أدوات التخطيط واإلبالغ املتكاملة ،اليت قدمها تادَله أغاجي ،من شعبة االقتصاد الكلي واحلوكمة يف اللجنة
االقتصادية؛ وإجنازات املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط وبرناجمه املتعلق ببناء القدرات ،قدمها تيريي
أموسوغبو؛ والرسائل الرئيسية للدورة السابعة ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة ومعلومات عن األعمال
التحضريية للدورة الثامنة ،قدمها السيد نسيم أوملان ،من شعبة التكنولوجيا وتغري املناخ وإدارة املوارد الطبيعية.

حاء -حلقة نقاش بشأن املعامل الرئيسية يف تسريع التكامل اإلقليمي من أجل التحول يف غرب
أفريقيا
 -28تضمنت حلقة النقاش ،اليت توىل تيسريها السيد مامودو سيبيغو ،من املكتب دون اإلقليمي ،مداخلتني قدمهما
عضوان من أعضائها ،مها :السيد سيميون كويف ،املدير باإلنابة هليئة املنافسة اإلقليمية للجماعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا؛ والسيد سيكو كانايت ،من مفوضية االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا .وعرض احملاوران جتارب
مؤسساهتما وإسهاماهتا يف تعزيز عملية التكامل اإلقليمي .ويف هذا الشأن ،أطلع السيد سيبيغو املشاركني على صياغة
رؤية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  2050واإلجناز الرئيسي اليت حتقق باعتمادها من قبل جملس وزراء
االقتصاد والتخطيط ،وهو ما مهد السبيل أمام إقرارها من جانب هيئة رؤساء الدول واحلكومات .وسلط السيد
كانايت الضوء على وضع اخلطة االستراتيجية اجلديدة ملفوضية االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا للفترة
 ،2025-2021اليت ستموهلا املفوضية بنسبة  92يف املائة.

طاء -ملخص استنتاجات وتوصيات احلوار السياسايت الذي عقد قبل الدورة بشأن املبادرات
دون اإلقليمية الرئيسية للمكتب دون اإلقليمي
 -29عُرضت على املشاركني يف الدورة الرابعة والعشرين للجنة احلكومية استنتاجات وتوصيات االجتماع املتعلق
باملبادرات دون اإلقليمية الرئيسية للمكتب دون اإلقليمي ،املعقود يف  9تشرين الثاين/نوفمرب  .2021واعتمدت
اللجنة احلكومية التوصيات فيما بعد ،إىل جانب توصيات إضافية طرحت واعتمدت يف الدورة ،على النحو املبني
أدناه.
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ياء -التوصيات
 -30عمال باالستنتاجات الواردة يف مشروع التقرير عن تنفيذ برنامج عمل املكتب دون اإلقليمي للفترة -2020
 ،2021ينبغي أن تقوم اللجنة االقتصادية ألفريقيا مبا يلي:
(أ)

تعزيز قدرات الدول األعضاء يف التخطيط االستراتيجي للسياسات العامة وتقييمها من أجل حتسني إدارة
رصد السياسات اإلمنائية العامة وتقييمها؛

(ب) تعزيز الدعم احلايل لبلدان غرب أفريقيا يف دمج جمموعة أدوات التخطيط واإلبالغ املتكاملة ضمن
أدوات التخطيط اإلمنائي لديها ويف تفعيل منطقة التجارة احلرة ،وإدراج الديناميات الدميغرافية يف
السياسات اإلمنائية ،وذلك بتركيز خاص على تنفيذ ميزانيات تراعي املبادرات املتعلقة بالعائد الدميغرايف؛
(ج) إنشاء آلية لرصد تنفيذ التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة احلكومية وتقدمي تقرير عنها يف كل دورة تعقبها.
 -31وخبصوص مشروع التقرير عن التطورات االقتصادية واالجتماعية يف غرب أفريقيا يف عام  2020والتوقعات
لعامي  2021و:2022
(أ)

ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي:
’ ‘1إجراء حتليالت حمددة الجتاهات األسعار يف السلع األساسية ،وعدم املساواة يف الدخل ،والفقر من
حيث اجتاهات عدد الفقراء؛
’ ‘2لفت انتباه صناع السياسات إىل الفجوات املستمرة يف قطاعي التعليم والصحة ،رغم التقدم الذي
أحرزته البلدان يف الفترة األخرية؛
’ ‘3دعم تعزيز قدرات الدول األعضاء حىت يتسىن هلا استيعاب خمتلف الوثائق االستراتيجية دون اإلقليمية
واإلقليمية والدولية وخطط التنمية على حنو أفضل.

(ب) ينبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي:
’ ‘1التصدي للتحديات اليت تواجه السلم واألمن يف غرب أفريقيا مبعاجلة أوجه القصور يف احلوكمة اليت
تسهم إسهاما رئيسيا يف عدم االستقرار والصراع ،مبا يف ذلك مسائل توطيد الدميقراطية ،والشفافية
واملساءلة ،واإلقصاء االجتماعي ،وانتهاكات حقوق اإلنسان؛
’ ‘2تعظيم فوائد منطقة التجارة احلرة لتنويع االقتصادات باالنتقال من املوارد األولية إىل القطاعات الكثيفة
العمالة (مثل الزراعة والنفط والتعدين) وإنشاء سالسل قيمة يف التصنيع من أجل تنفيذ االستراتيجيات
الوطنية ملنطقة التجارة احلرة تنفيذا فعاال.
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 -32ومبراعاة االستنتاجات الواردة يف مشروع التقرير عن التقدم احملرز يف حتقيق أهداف خطة عام  2030وخطة
عام :2063
(أ)

ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي:
’ ‘1تقدمي الدعم التقين واملايل للرصد والتقييم ،مبا يف ذلك آليات اإلبالغ عن التنمية ،وتعزيز النظم
اإلحصائية الوطنية من أجل تنسيق ونشر البيانات اجليدة على حنو سليم لتتبع األداء فيما يتعلق
باخلطتني؛
’ ‘2سد الثغرات يف البيانات من خالل استخدام املؤشرات ،ال سيما فيما يتعلق بالبيئة وتغري املناخ ،سعيا
إىل تعزيز رصد وتقييم التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف اخلطتني على حنو أكثر مشوال؛
’ ‘3مراعاة آثار أزمة كوفيد 19-يف التوقعات املتعلقة مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة حىت عام
 ،2030سعيا إىل حتسني حتديد التدابري الالزمة إلعادة ترتيب أولويات السياسات وامليزانيات والربجمة
يف إطار عقد العمل الرامي إىل حتقيق التنمية املستدامة.

(ب) ينبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي:
تكثيف االستثمارات يف تطوير اهلياكل األساسية وتوفري املياه النظيفة والصرف الصحي الكايف ،مع إيالء
اهتمام خاص للمناطق الريفية وشبه احلضرية.
 -33ومتابعة حللقة النقاش بشأن الدروس املستفادة من وضع استراتيجيات وطنية ودون إقليمية للنجاح يف تفعيل
منطقة التجارة احلرة:
(أ)

ينبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي:
’ ‘1مواصلة تعزيز تعبئة الشراكات التقنية يف إطار تفعيل منطقة التجارة احلرة ،بتركيز خاص على االتصال
والتدريب وبناء القدرات وإجراء الدراسات؛
’ ‘2التشجيع على إنشاء أطر لتعزيز امللكية الفكرية واملنتجات احمللية.

(ب) ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي:
دعم الدول األعضاء يف حتسني توافر البيانات عن التجارة يف اخلدمات من أجل تقييم تنفيذ االستراتيجيات
الوطنية ملنطقة التجارة احلرة يف املنطقة دون اإلقليمية تقييما أفضل.
(ج) ينبغي للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا القيام مبا يلي:
’ ‘1إنشاء آلية لتيسري التجارة ومواءمة األطر التنظيمية يف غرب أفريقيا ،على غرار ما جيري القيام به على
الصعيد اإلقليمي من خالل دعم مصرف التصدير واالسترياد األفريقي؛

ECA/WA/ICE/24/01d
صفحة 10

’ ‘2احلفاظ على وترية حتقيق التكامل يف منطقة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،ال سيما من
خالل العملة املشتركة وحرية تنقل األشخاص والسلع واخلدمات ،وهو ما سيعزز تفعيل منطقة التجارة
احلرة؛
’ ‘3مواءمة األنظمة اجلمركية والتنظيمية وتوحيدها يف منطقة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.
 -34ومتابعة حللقة لنقاش بشأن االستفادة من تفعيل منطقة التجارة احلرة لبناء اقتصادات مرنة ومستدامة يف غرب
أفريقيا يف زمن كوفيد:19-
(أ)

ينبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي:
’ ‘1وضع إطار دون إقليمي للسماح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بالوصول إىل الفرص اليت تتيحها
الصفقات العمومية على الصعيد دون اإلقليمي؛
’ ‘2زيادة سهولة ممارسة األعمال التجارية من خالل إعادة هتيئة اهلياكل األساسية لإلنتاج والتسويق وبناء
هياكل أساسية جديدة يف هذا الصدد تسمح للقطاع اخلاص (وخاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة)
باالستفادة من تفعيل منطقة التجارة احلرة؛
’ ‘3دعم الفعالية يف تنفيذ مبادرة ’’صنع يف غرب أفريقيا‘‘ من خالل تعزيز اإلنتاجية احمللية من حيث
الكمية والنوعية ،وبناء سالسل القيمة دون اإلقليمية على أساس امليزات النسبية لكل بلد ،وتعزيز
املشاركة الكاملة للقطاع اخلاص يف تفعيل منطقة التجارة احلرة.

(ب) ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي:
’ ‘1إجراء دراسة لتحديد الفرص الرئيسية من حيث سالسل القيمة يف املنطقة دون اإلقليمية؛
’ ‘2إجراء دراسة عن القطاع غري املنظم هبدف إضفاء الطابع املنظم على القطاع وزيادة القاعدة الضريبية
للبلدان األعضاء؛
(ج) ينبغي للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا القيام مبا يلي:
وضع إطار على املستوى دون اإلقليمي ملواءمة استراتيجيات تفعيل منطقة التجارة احلرة وتنسيقها (مثل
إنشاء جلنة تنفيذ دون إقليمية).

كاف -ملخص استنتاجات وتوصيات احلوار السياسايت الذي عقد قبل الدورة بشأن املبادرات
دون اإلقليمية الرئيسية للمكتب دون اإلقليمي خالل الفترة 2021-2020
 -35أحاطت اللجنة علما باالستنتاجات والتوصيات الرئيسية اليت انبثقت عن احلوار السياسايت الذي عقد قبل
الدورة وأضافت التوصيات التالية:
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(أ)

تنفيذ بروتوكول اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن حرية تنقل األشخاص عرب املنطقة دون
اإلقليمية تنفيذا أكثر فعالية ،وذلك بإزالة احلواجز غري اجلمركية؛

(ب) تعزيز اإلنتاج احمللي وتيسري احلصول على االئتمان وتعزيز اهلياكل األساسية للتجارة؛
(ج) العمل مع اخلرباء القُطريني لضمان تنفيذ عملية الستعراض املنهجية والنتائج األولية ملبادرة اللجنة
االقتصادية والتحقق من صحتها ،من أجل وضع لوحة معلومات لتقييم األداء االجتماعي واالقتصادي.

سادسا -موعد الدورة اخلامسة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لغرب
أفريقيا ومكان انعقادها
 -36دُعي املندوبون إىل التواصل مع اللجنة االقتصادية لإلعراب عن رغبتهم يف استضافة الدورة اخلامسة والعشرين
للجنة احلكومية .وستحدِّد اللجنة االقتصادية التاريخ يف وقت الحق بالتعاون مع البلد املضيِّف.

__________

