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احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لشمال أفريقيا تقرير اللجنة  
 عن دورهتا السابعة والثالثني

 التنظيم واحلضور  - أوال

سعد  السيد  حضر حفل افتتاح الدورة السابعة والثالثي للجنة احلكومية الدولية     -1
وكيل وزارة االقتصاد والتجارة الليبية، رئيس مكتب اللجنة احلكومية   ، عبد هللاحممد  احلنيش

األمي العام الحتاد  ،  الطيب البكوشوالسيد  الدولية لكبار املسؤولي واخلرباء لشمال أفريقيا،  
األمي   حنان مرسي، انئبة  كل من السيدة االقتصادية ألفريقيا   اللجنة   تاملغرب العريب. ومثل

سوزاان شفيدروفسكي، مديرة كتب  ، والسيدة لربامج( وكبرية االقتصادييابية املعنالتنفيذي )
دون اللجنة مكتب  ةمدير ، نغون ديوب، والسيدة دون اإلقليمي لشمال أفريقيااللجنة 

   .اإلقليمي لغرب أفريقيا

قد  يتألف املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا من سبعة بلدان أعضاء. و و    -2
الدورة ممثلو ست دول أعضاء، هي اجلزائر، والسودان، وليبيا، ومصر، واملغرب حضر افتتاح  

وموريتانيا، وبذلك اكتمل النصاب القانوين. وشارك يف افتتاح الدورة أيضا ممثلون عن احتاد  
املغرب العريب، واملنظمات الدولية واإلقليمية، واملؤسسات املالية )مثل البنك اإلسالمي  

 األمم املتحدة األخرى.للتنمية( ووكاالت 

 من جدول األعمال[  1]البند  املشرتكة  الدورة افتتاح -اثنيا 
لوبواي ابشاال، اخلبرية  السيدة  بدأت اجللسة مبالحظات ترحيبية وافتتاحية ألقتها     -3

املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا. ورحبت السيدة لوابشا ابملندوبي إل  لدى  االقتصادية  
لدورة السابعة والثالثي للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولي واخلرباء االنعقاد املشرتك ل

لشمال أفريقيا والدورة اخلامسة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولي واخلرباء 
والطاقة يف مشال وغرب إفريقيا يف خضم األزمات  ئي ”الغذاحتت عنوان: قيا لغرب أفري
 . ‘‘ املتعددة 

وشكر السيد عبد هللا املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا على دعمه وعلى    -4
التوجيه الذي قدمه للمكتب املنتهية واليته، وهنأ املغرب على استضافة االجتماع املشرتك.  

ت كبرية من السكان يف أفريقيا تواجه حالة مستمرة من اجملاعة والفقر  وأشار إل أن قطاعا
تغري املناخ، وشدد على أمهية إجياد حلول قصرية األجل وبناء اقتصادات قوية. واختتم  وطأة  و 

كلمته بتسليط الضوء على أمهية الدروس املستفادة، ليس فقط من األزمة املالية العاملية لعامي  
املقرتحة هلا، ولكن أيضا من املقرتحات املقدمة خالل االجتماع واحللول  2008- 2007

، بشأن األمن  2022تشرين األول/أكتوبر  18الذي نظمته اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف 
 األزمة العاملية متعددة األوجه. يف خضم الغذائي وأمن الطاقة يف مشال أفريقيا 
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مية الدولية لكبار املسؤولي واخلرباء وشكر الرئيس املنتهية واليته للجنة احلكو    -5
لغرب أفريقيا ومدير التخطيط اإلمنائي يف وزارة املالية والشؤون االقتصادية لغامبيا، أالجي  
فاديرا، املشاركي وهنأ املكتبي دون اإلقليميي للجنة االقتصادية ألفريقيا على تنظيم االجتماع  

املكتب دون اإلقليمي لغرب إفريقيا قد مت يف ظل  املشرتك. وأشار إل أن العمل الذي قام به  
( والوضع األمين يف الساحل واحلرب يف 19-قيود صعبة، مثل جائحة فريوس كوروان )كوفيد

أوكرانيا. واختتم مالحظاته ابإلشارة إل اإلجنازات الرئيسية اليت حققها املكتب دون اإلقليمي 
 لعائد الدميغرايف.على ادورة تدريبية لغرب أفريقيا، واليت مشلت 

يف مالحظاهتا االفتتاحية، ابملندوبي وسلطت الضوء   ،رحبت السيدة مرسيو    -6
على الطابع اخلاص لالجتماع املتمثل يف تنظيمه بصفة مشرتكة من قبل املكتبي دون 
اإلقليميي. وأشارت إل أن موضوع االجتماع يركز على مسألة حامسة، ابلنظر إل أنه يتيح  

. وأاثرت السيدة مرسي أمهية تنويع تيف جمال السياسا فرصة متميزة إلجراء مراجعات كبرية
إجياد  األفريقية لدعم بعضها البعض و بلدان  بي الفيما  مصادر الغذاء من خالل تعزيز التجارة  

فرص العمل. كما أشارت إل أمهية التحول إل الطاقات املتجددة للتخفيف من آاثر تغري  
ؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم  يف ضوء انعقاد الدورة السابعة والعشرين ملال سيما املناخ، 

مؤمتر األطراف ’’ املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف مصر، والذي أطلق عليه اسم 
. وقالت إن األزمات تتيح فرصة لالخنراط يف انتعاش أكثر مشوال وأكثر اخضرارا. ‘‘ األفريقي

بسندات خضراء ويف اخلتام، أوصت السيدة مرسي أبن تستعي بلدان مشال وغرب أفريقيا 
 مسؤولة اجتماعيا ومستدامة لتمويل املشاريع املفضية إل نتائج اجتماعية ومناخية إجيابية. 

وأعرب السيد البكوش، يف كلمته، عن امتنانه ملشاركته يف االجتماع املشرتك     -7
املختلفة. األول للجنتي احلكوميتي الدوليتي، وأبرز أمهية االجتماع يف أعقاب األزمات 

وسلط الضوء أيضا على التعاون القائم منذ عدة سنوات بي اللجنة االقتصادية ألفريقيا واحتاد  
على احتاد املغرب العريب. وشدد على  19-املغرب العريب. وحتدث عن أتثري جائحة كوفيد

 أن االعتماد الشديد على األسواق اخلارجية يعمق مشاكل البلدان األفريقية. وقال السيد
البكوش إن حل هذه األزمات جيب أن يكون عامليا من أجل حتقيق التنمية املستدامة. ويف  
اخلتام، قال إن االنتقال إل الطاقات املتجددة أمر أساسي وإنه جيب أن يتم بطريقة مكملة  

 للخصائص املميزة لكل بلد.

 من جدول األعمال( 2)البند انتخاب أعضاء املكتب  -اثلثا 
مشاورات مع رؤساء الوفود، اِنتخبت اللجنة  احلكومية الدولية لكبار    بعد إجراء   -8

 املسؤولي واخلرباء لشمال أفريقيا ابإلمجاع املكتب اجلديد الذي تشكل على النحو التايل: 

 موريتانيا  :الرئيس

 املغرب انئب الرئيس:  
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 السودان    :املقرر

 من جدول األعمال(   3)البند   إقرار جدول األعمال وبرانمج العمل -رابعا 
مدير اسرتاتيجية النمو املتسارع والرخاء   ،سيدي حممد زنفورالسيد رحب    -9

القطاعات اإلنتاجية يف موريتانيا، يف كلمته االفتتاحية  ترقية  املشرتك بوزارة الشؤون االقتصادية و 
جبميع املشاركي وشكر البلدان األعضاء على الثقة اليت أولتها    ،بصفته رئيسا للمكتب اجلديد

لبلده. وأثىن على املكتب املنتهية واليته واملكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا على جهودمها  
 خالل الفرتة املاضية.

اللجنة  احلكومية الدولية لكبار املسؤولي واخلرباء لشمال أفريقيا  مث اعتمدت    -10
( الوارد يف املرفق الثاين  ECA/SRO-NA/ICE/37/1ل الدورة السابعة والثالثي )جدول أعما

 (. ECA/SRO-NA/ICE/37/1/Add.1هبذا التقرير، فضال عن برانمج العمل )

استثنائية بشأن األمن الغذائي وأمن الطاقة يف مشال أفريقيا وغرهبا  جلسة -مسا خا 
 من جدول األعمال[ 4]البند   يف خضم األزمات املتعددة

  السيد زنفور قام االستثنائية و اجللسة  احالسيدة شفيدروفسكي افتتتولت    -11
. وقالت السيدة شفيدروفسكي يف عرضها عن األمن الغذائي يف مشال أفريقيا، إن  إبدارهتا

وأن   2008انعدام األمن الغذائي العاملي أكثر حدة يف الوقت الراهن مما كان عليه يف عام 
فريقيا أتوي  أارتفاع األسعار الدولية كان له أتثري مباشر على القوة الشرائية للناس. وقالت إن  

  2021أكثر من ثلث السكان الذين يعانون من نقص التغذية على مستوى العامل يف عام 
يف املائة من سكان العامل. ومن منظور دون إقليمي، يبدو أن  17رغم أهنا ال متثل سوى 

ن نسبة األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية  إبالء حسنا، حيث  ىبلأأفريقيا مشال 
أقل من املتوسط العاملي. ومع ذلك، عند النظر إل فرادى البلدان، جند أن موريتانيا والسودان  
لديهما معدل انتشار مرتفع لنقص التغذية. وأشارت السيدة شفيدروفسكي أيضا إل أن  

األغذية املغذية واملأمونة للجميع واحلصول عليها أمران أساسيان لتحقيق توافر كمية كافية من  
من أهداف التنمية املستدامة. وشددت على ضرورة النظر يف مشكلة األمن املائي    2اهلدف  

يف منطقة مشال أفريقيا عند معاجلة انعدام األمن الغذائي. وختاما، قدمت توصيات مشلت،  
: )أ( بناء نظم مستدامة إلنتاج األغذية؛ )ب( زايدة الدخل احلاجة إل  ،بي ما مشلتمن 

التجارة القارية؛ )د( إضفاء   قوة والعمالة العالية اجلودة يف نظم إنتاج األغذية؛ )ج( تسخري 
املزيد من الفعالية على نظم الرعاية االجتماعية ابلنسبة ألضعف الفئات؛ )ه( اتباع هنج 

 إقليمي إزاء األمن الغذائي. 

أشارت السيدة ديوب، يف عرضها بشأن األمن الغذائي وأمن الطاقة يف غرب  و    -12
-فريقيا جراء جائحة كوفيدأاألسر املعيشية يف غرب  بي  إفريقيا، إل أن هناك زايدة يف الفقر  

وأن الوضع قد تفاقم بسبب احلرب األخرية يف أوكرانيا. وقالت إنه رغم اإلمكاانت العالية    19
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الطاقة، فإن احلصول على الكهرابء ميثل حتداي يف املنطقة دون اإلقليمية وأن أمن الطاقة  ملوارد  
أدىن بكثري من املستوى العاملي. وقالت أيضا إن االعتماد على واردات الطاقة، رغم موارد  
أفريقيا الوفرية، واالعتماد على منتجات غذائية وزراعية بعينها، مثل األمسدة، جيعالن أفريقيا  

رضة للهشاشة. وأخريا، طلبت من البلدان املتقدمة أن تفي ابلتزاماهتا بتمويل التحول ع
 األخضر للبلدان األفريقية.

العام لوزارة الفالحة املغربية، رضوان  لكاتب قدت حلقة نقاش أشار فيها اوع     -13
أمن الطاقة  ش، إل أوجه التشابه يف النتائج املستخلصة من العرضي بشأن األمن الغذائي و اعر 

يف مشال أفريقيا وغرب أفريقيا. وسلط الضوء على اسرتاتيجية املغرب األخضر وأشار إل أهنا  
زادت اإلنتاجية وعززت احلوكمة. وشدد على أن االستثمار يف الزراعة يتطلب متويال وأن 

 مسامهة القطاع اخلاص أساسية الزدهار القطاع الزراعي.  

فيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة  وركزت مديرة وحدة دعم تن   -14
أوابهور،    -نواين فويد  السيدة  الساحل يف مكتب املنسق اخلاص للتنمية يف منطقة الساحل،  

عرضها على مسامهة األمم املتحدة يف األمن الغذائي يف منطقة الساحل دون اإلقليمية.  
ة عند تنفيذ األنشطة، كما شددت وشددت على ضرورة مراعاة األوضاع السياسية واإلنساني

على أمهية اتباع هنج كلي ومتعدد القطاعات إزاء قضااي األمن الغذائي. وأكدت أن اجملاالت 
اليت قدمت فيها األمم املتحدة دعما شامال تشمل املياه والطاقة واحلوكمة، إل جانب تنمية  

 القدرات التقنية يف قطاع الطاقة والتكيف مع املناخ. 

عقب الكلمات اليت ألقاها مقدمو العروض وأعضاء فريق النقاش، جرت  و    -15
مناقشات ركزت على األمن الغذائي، واإلعاانت، وكفاءة الطاقة، والقابلية للتأثر، 
والتكنولوجيا، والشراكات بي القطاعي العام واخلاص. وقال ممثل من سرياليون إن التحدايت 

ا كانت موجودة من قبل، وضرب مثال ابالهنيارات  اليت تواجه البلدان ليست جديدة وأهن
 األرضية يف غرب أفريقيا واندالع مرض فريوس اإليبوال.  

وأشار ممثل من ليبيا إل أن قضااي األمن الغذائي قد تفاقمت بسبب عوامل    -16
خارجية وأن املوارد املتجددة مل تعد تليب احتياجات السكان. وأوضح أنه استجابة ألزمات  

ء، والوقود، والتقلبات، والتعصب واخلوف، حتتاج البلدان إل إرادة سياسية متسقة  الغذا
ومتماسكة، وأشار إل أن الفقر والبطالة وعدم االستقرار هي شواغل رئيسية تتطلب اختاذ 

 قرارات ملموسة وتدابري حمسوسة.  

أن تتبع هنجا   رباء أيضا إل أن البلدان األفريقية حباجة إلالعديد من اخلوأشار     -17
أكثر استباقية بدال من أسلوب ردود األفعال بعد وقوع األزمات. وابإلضافة إل ذلك، شددوا  
على أن حل مشاكل توافر املياه والطاقة ي عد أمرا أساسيا لألمن الغذائي، وأن الرتكيز ينبغي  

كم الرشيد، األمر. وأشار املشاركون إل أن احل  اأن ينصب على االحتياجات ذات الصلة هبذ
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ودور الشراكات بي القطاعي العام واخلاص والقطاع العام، واملنظمات غري احلكومية،  
 والشباب، واملرأة، واالقتصاد الدائري، كلها مسائل ينبغي أن تؤدي دورا رئيسيا.  

تطور الظروف االقتصادية واالجتماعية يف مشال أفريقيا: استعراض املوجز   -سادسا 
 من جدول األعمال( 7)البند  اإلقليمي لشمال أفريقيا دون 

عرض املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا النتائج الرئيسية لتقرير بعنوان    -18
الظروف االقتصادية  صورة  :2022استعراض املوجز دون اإلقليمي لشمال أفريقيا لعام ’’ 

توقعات االقتصاد الكلي للمنطقة . وتضمن التقرير ‘‘ واالجتماعية واملناخية يف مشال أفريقيا
واحلرب  19-دون اإلقليمية يف سياق الصدمات املتعددة احلالية، مبا يف ذلك جائحة كوفيد

 يف أوكرانيا وحتدايت تغري املناخ.  

وأوصى التقرير ابختاذ تدابري مالية، مثل توفري حيز أكرب يف امليزانيات لتمويل    -19
توسيع نطاقها وجتنب الدعم غري احملدد اهلدف ألنشطة  شبكات األمان االجتماعي من خالل  

الطاقة للحد من التضخم. وأشارت اللجنة االقتصادية ألفريقيا إل التدابري املتوسطة األجل،  
مبا يف ذلك زايدة كفاءة اإلنفاق العام، وتوسيع نطاق تعبئة املوارد احمللية، والتعجيل 

تصاد األخضر، وإعادة هيكلة الديون، وتنفيذ ابإلصالحات اهليكلية، واالنتقال إل االق
مقايضة الديون إبجراءات التكيف مع املناخ، ابعتبارها ضرورية ملعاجلة تفاقم الدين العام،  

 وتشديد األوضاع املالية العاملية، وحتدايت تغري املناخ.

ن  احلكومية الدولية لكبار املسؤولي واخلرباء لشمال أفريقيا أنة والحظت اللج   -20
. ويف إطار ما اقرتحته من توصيات، أعربت اللجنة ييأرقام النمو يف اجلزائر حباجة إل حت

الصغرية واملتوسطة، وزايدة دور الشباب،  املؤسسات احلكومية الدولية عن احلاجة إل دعم 
جعل امليزانيات أكثر مراعاة للفوارق بي اجلنسي. وتضمنت التوصيات أيضا إعادة هيكلة و 

وإعادة جدولتها ابعتبار أن هذين األمرين مهمان ملساعدة البلدان على التحول إل  الديون
 االقتصاد األخضر. 

وأشار املكتب دون اإلقليمي إل أنه طلب بياانت من الدول األعضاء إلعداد     -21
مشاركة  لدول األعضاء إل ل اللجنة االقتصادية ألفريقيا دعوهتا  جددت املوجزات اإلقليمية. و 

 هذه البياانت عند الطلب.

وأحاط املكتب دون اإلقليمي علما بتعليقات اللجنة احلكومية الدولية    -22
 .  2022وتوصياهتا، اليت ستدرج يف املشروع النهائي للموجز اإلقليمي لعام 
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)البند    استعراض تنفيذ اخلطط اإلمنائية اإلقليمية والدولية واملبادرات اخلاصة  -سابعا 
 من جدول األعمال(  8

التقدم احملرز حنو  ’’ قليمي لشمال أفريقيا تقريرا بعنوان عرض املكتب دون اإل   -23
.  ويهدف التقرير إل  ‘‘ من أهداف التنمية املستدامة يف مشال أفريقيا 12حتقيق اهلدف 

، الذي يتعلق 12مساعدة الدول األعضاء يف رصد التقدم الذي حترزه حنو حتقيق اهلدف 
ش التقرير أداء بلدان مشال أفريقيا فيما يتعلق أمناط االستهالك واإلنتاج. وانقاستدامة  بضمان  

 اهلدف، مع إيالء اهتمام خاص لكفاءة الطاقة وكثافة إنتاج اثين أكسيد الكربون. ذا هب

وشدد التقرير على بطء التقدم الذي أحرزته املنطقة دون اإلقليمية حنو حتقيق     -24
إجياد أساليب جديدة ومستدامة   ، ومن مث احلاجة إل التعجيل ابجلهود الرامية إل12اهلدف  

أضاف أنه ابلنظر إل التحدايت اليت تواجهها املنطقة فيما يتعلق و لالستهالك واإلنتاج. 
ابلطاقة واألمن الغذائي وآاثر تغري املناخ، من األمهية مبكان التحول إل منوذج االقتصاد  

لكربون وحيد من الضغوط  الدائري الذي يفصل بي النمو االقتصادي وانبعااثت اثين أكسيد ا
على املوارد الطبيعية. وشدد املكتب دون اإلقليمي على الدور احلاسم الذي تؤديه الشركات،  

. ويف هذا الصدد،  12مبا فيها املؤسسات الصغرية واملتوسطة، يف حتقيق غاايت اهلدف 
ة  ن صحت احلكومات بتهيئة وإاتحة بيئة مواتية للشركات، ال سيما املؤسسات الصغري 

لتعجيل ابلتحول إل االقتصاد الدائري وتنفيذ عمليات إنتاج وذلك يف سبيل اواملتوسطة، 
 أكثر مسؤولية. 

وانقش أعضاء اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولي واخلرباء لشمال أفريقيا     -25
أمهية حتسي استهالك املياه، اليت هي مورد اندر بشكل خاص يف مشال أفريقيا. وأشار  

ألعضاء أيضا إل أن مجيع بلدان مشال أفريقيا قد أجرت استعراضا وطنيا طوعيا. كما تناولوا  ا
 الصغرية واملتوسطة من أجل التحول األخضر.  املؤسسات  أمهية التدريب ومتويل 

  وأحاط املكتب دون اإلقليمي علما ابلتعليقات والتوصيات اليت قدمتها اللجنة    -26
. وأكد أنه سيواصل العمل بشكل وثيق مع الدوائر اإلدارية املعنية يف بلدان املنطقة احلكومية

دون اإلقليمية ومع أمانة احتاد املغرب العريب من أجل رصد تقدمها حنو حتقيق أهداف التنمية 
 املستدامة يف مشال أفريقيا.  

 من جدول األعمال[  9]البند القضااي النظامية    -اثمنا 

كتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا التقرير املتعلق أبنشطته للفرتة من  قدم امل   -27
 . 2023، وبرانمج العمل لعام  2022إل أيلول/سبتمرب  2021تشرين األول/أكتوبر 

، وشراكات  2021وتناول العرض اإلجنازات الرئيسية اليت حتققت خالل عام    -28
املكتب دون اإلقليمي، وعملية تنفيذ توصيات الدورة السادسة والثالثي للجنة احلكومية  
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الدولية لكبار املسؤولي واخلرباء لشمال أفريقيا، والدروس املستفادة والتحدايت اليت متت  
املكتب دون اإلقليمي، يف الفرتة قيد االستعراض،  فقد اضطلع . مواجهتها يف العام املاضي

شى مع أهدافه االسرتاتيجية. وسلط املكتب دون اإلقليمي الضوء على اأبنشطة تتم
التحدايت الرئيسية، مثل التكيف وبناء القدرة على الصمود يف مواجهة الصدمات املستقبلية،  

دون اإلقليمي، وانعدام االستقرار يف منطقة  وصعوبة احلصول على البياانت، وضعف التنسيق  
مشال أفريقيا دون اإلقليمية. ومن انحية أخرى، أشار املكتب دون اإلقليمي إل أن الدروس 

فيما بي   التجارب املستفادة تشمل ما يلي: )أ( حاجة املنطقة دون اإلقليمية إل تعزيز تبادل
 املضي يف توسيع نطاق نشر املمارسات  مجيع الدول األعضاء واخلرباء؛ )ب( هناك حاجة إل 

اجليدة، ابلنظر إل تنوع األزمات وتواترها؛ )ج( جيب تقاسم أفضل املمارسات فيما خيص  
 صياغة وتنفيذ االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية يف مجيع أحناء املنطقة دون اإلقليمية.  

مع أهدافه    2023م  ويتماشى برانمج العمل املقرتح للمكتب دون اإلقليمي لعا   -29
اعتماد  ، واليت تتمثل يف زايدة قدرة البلدان فيما خيص: )أ( يينهااالسرتاتيجية اليت جرى حت

فرص العمل؛ )ب( وضع السياسات اليت جياد  أفضل املمارسات يف جمال هتيئة البيئة املواتية إل
سطة ورايدة الصغرية واملتو  ؤسساتتعزز التكامل اإلقليمي؛ )ج( تصميم سياسات تدعم امل

ستجري مواءمة اهلدف  و األعمال كمحركات لالزدهار والتنمية املستدامة يف مشال أفريقيا. 
مع جمال ختصص املكتب دون اإلقليمي، أال وهو تعزيز  2023العام السرتاتيجية عام 

الوظائف. وستتمثل ركائز اسرتاتيجية عام    جياداملهارات والقدرة التنافسية واالبتكار كأساس إل
فيما يلي: )أ( دعم الدول األعضاء يف تنويع اقتصاداهتا؛ )ب( دعم الدول األعضاء   2023

يف تعزيز املهارات، والقدرة التنافسية واالبتكار؛ )ج( مجع البياانت بشأن بياانت اهلجرة  
اقرتح املكتب دون اإلقليمي أن يكون موضوع  و والتشجيع على االعرتاف مبهارات املهاجرين.  

السعي  ’’ للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولي واخلرباء لشمال أفريقيا  2023دورة عام 
، مع استمرار الرتكيز على ‘‘إل جعل منطقة مشال أفريقيا قادرة على التكيف مع تغري املناخ

 األمن الغذائي. 

وخالل املناقشات، أشادت الدول األعضاء ابلعمل الذي أجنزته اللجنة    -30
ريقيا خالل العام املاضي وسلطت الضوء على اجلهود اجلديرة ابلثناء اليت بذهلا االقتصادية ألف

املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا بقيادة السيدة شفيدروفسكي، رغم حمدودية املوارد  
البشرية واملالية للمكتب. ومن هذا املنطلق، قدمت الدول األعضاء توصيات تتناول برانمج 

أقل من حلقات  أكثر إجيازا، وعدد   أن تكون هناك أهداف   واقرتحت 2023عمل عام 
العمل اليت تتناول مواضيع متنوعة، وأن ينصب الرتكيز على مشاريع رئيسية خمتارة ذات نتائج 

 قابلة للقياس، وعلى توزيع املشاريع عرب الدول األعضاء بطريقة أكثر توازان. 

املتعدد األطراف والشؤون االقتصادية  ويف هذا الصدد، رحب مدير التعاون    -31
فريقي واملغاربة املقيمي ابخلارج، عبد هللا بن ملوك،  الدولية بوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون األ

ابألنشطة اليت يضطلع هبا املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا. كما أعرب عن تقديره 
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للجنة احلكومية الدولية لكبار  للمشاريع والدراسات واالجتماعات اليت نظمها مكتب ا
 املسؤولي واخلرباء لشمال أفريقيا، وشجع أعضاءها على ما يلي: 

دعم الدول األعضاء يف تنفيذ التوصيات اليت اختارت تلك الدول األعضاء   •
 تنفيذها؛ 

السعي إل حتقيق قدر أكرب من الكفاءة من خالل أنشطة التخطيط  •
 ضاء؛االسرتاتيجي ابلتشاور مع الدول األع

دث أتثريا هيكليا ومستداما؛ •  الرتكيز على املشاريع اليت من شأهنا أن حت 

إعطاء أولوية أكرب ملشاريع التعاون فيما بي بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي،   •
 ال سيما تلك اليت تتعلق ابلتعاون بي مشال أفريقيا وغرب أفريقيا؛ 

لتعاون من أجل التنمية دعم الدول األعضاء يف تنفيذ أطر األمم املتحدة ل •
 املستدامة.

ودعا ممثل  من ليبيا املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا إل زايدة مشاركته يف     -32
التخفيف من أزمة اهلجرة اليت متر هبا بالده. وردا على ذلك، ذكَّرت السيدة شفيدروفسكي  

عرتاف مبهارات املهاجرين املندوبي أبن نطاق عمل املكتب دون اإلقليمي ينحصر يف تعزيز اال
ومجع إحصاءات اهلجرة، فضال عن اجلوانب االقتصادية العامة ملسألة اهلجرة. وأشار رئيس  
قسم املبادرات دون اإلقليمية يف املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا، خالد حسي، إل أن  

ف اليت طلبت ليبيا أهداف مشروع اهلجرة التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا ختتلف عن األهدا
ن اهلدف من مشروع اللجنة االقتصادية ألفريقيا هو دعم البلدان يف تعزيز إالدعم بشأهنا، إذ  

اسرتاتيجيات اهلجرة الوطنية، ومجع إحصاءات اهلجرة، وتعزيز االعرتاف مبهارات املهاجرين. 
شأن  كما أشار إل ورشة عمل تنمية القدرات اليت عقدها املكتب دون اإلقليمي ب

االسرتاتيجية الوطنية لليبيا املتعلقة بتنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، واليت هتدف 
 إل حتسي قدرة البالد على زايدة صادراهتا إل البلدان األفريقية.

وعقب املناقشة، أحاط املكتب دون اإلقليمي علما ابلتعليقات والتوصيات     -33
 .  احلكومية الدولية املقدمة من اللجنة

عرض بشأن املبادرات الرئيسية املتخذة يف خمتلف الدول األعضاء   -اتسعا
 من جدول األعمال[ 10]البند  يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا

قدم ممثل شعبة التكامل اإلقليمي والتجارة التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا     -34
لدول األعضاء يف تنفيذ منطقة  لقتصادية ألفريقيا عرضا عن الدعم املقدم من اللجنة اال

التجارة احلرة القارية األفريقية. وخالل العرض، الذي ركز أوال على خلفية منطقة التجارة  
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احلرة القارية األفريقية وأهدافها ونطاقها، مث على احلالة العامة الراهنة فيها، أشار املمثل إل  
االنتهاء، ولكن ال تزال هناك عدة مسائل يتعي وضع ما يلي: )أ( املفاوضات أوشكت على  

اللمسات األخرية عليها؛ )ب( الربوتوكوالت املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية وسياسة املنافسة  
أوشكت على االنتهاء؛ )ج( الربوتوكوالت املتعلقة ابلتجارة الرقمية والتجارة اإللكرتونية،  

 مراحلها األول. ويف إطار مبادرة التجارة املوجهة اليت يفال تزال  والنساء والشباب يف التجارة  
، فقد بدأت املبادالت التجارية مبشاركة تونس،  2022تشرين األول/أكتوبر  7أطلقت يف 

 ومجهورية تنزانيا املتحدة، ورواندا، وغاان، والكامريون، وكينيا، ومصر، وموريشيوس.  

ة االقتصادية ألفريقيا لدوهلا األعضاء  وق دِ م عرض  عن الدعم الذي تقدمه اللجن   -35
فيما يتعلق مبنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. ومتثلت جماالت الدعم فيما يلي: 

عمليات التفاوض؛ )ب( البحوث وأنشطة الدعوة استنادا إل األدلة التجريبية وأنشطة    )أ(
الوطنية؛ )ه( مشاركة القطاع  بناء القدرات؛ )ج( دراسات األثر؛ )د( اسرتاتيجيات التنفيذ 

  19-اخلاص؛ )و( تعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛ )ز( التخفيف من أثر جائحة كوفيد
 واحلرب يف أوكرانيا؛ )ح( املبادرة الصيدالنية املستندة إل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.  

يف مشاريع توصيات اجتماع للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني    النظر   -عاشرا
 من جدول األعمال(  11)البند  واخلرباء لشمال أفريقيا وإقرارها 

استعرضت اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولي واخلرباء لشمال أفريقيا     -36
 املبي يف املرفق األول هبذا التقرير.توصيات دورهتا السابعة والثالثي، وأقرهتا على النحو 

وتوقع املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا أن تتلقى الدول األعضاء التقرير    -37
 عن مداوالت الدورة السابعة والثالثي يف األسابيع املقبلة.

وإل جانب ذلك شجعت اللجنة احلكومية الدولية املشاركي من بلدان املنطقة    -38
ية على موافاة املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا ابلتعديالت يف غضون فرتة  دون اإلقليم

ال تتجاوز أسبوعي بغية متكي األمانة من إدراجها يف التقرير النهائي. وسينتظر املكتب دون  
 اإلقليمي تعقيبات الدول األعضاء. وإذا مل ترد أي تعقيبات، سيعترب التقرير هنائيا. 

املالحظات، اعتمدت اللجنة التقرير وطلبت إل املكتب دون  وبناء على هذه   -39
اإلقليمي أن حييله إل املؤمتر القادم لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيي  

 لينظر فيه يف دورته القادمة. 

من جدول    12]البند    موعد الدورة املشرتكة القادمة ومكان انعقادها    -حادي عشر
 األعمال[ 

سلط رئيس مكتب اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولي واخلرباء لغرب    -40
أفريقيا الضوء على احلاجة إل االتفاق على موعد ومكان انعقاد الدورة املشرتكة املقبلة  
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رتح عقد الدورة للجنتي احلكوميتي الدوليتي. وبناء عليه، أعطى الكلمة ملمثل غاان الذي اق
املشرتكة املقبلة يف أكرا. واقرتح، ابلنظر إل التجربة اجليدة يف الدورة املشرتكة احلالية، أن تعقد  
اللجنتان احلكوميتان الدوليتان دوراهتما السنوية معا مرة أخرى. مث قدم رئيس اجللسة املشرتكة  

اعتمدوا ابإلمجاع اقرتاح عقد االقرتاح للتصويت عليه من قبل ممثلي الدول األعضاء، الذين 
 يف أكرا.   2023الدورة املشرتكة املقبلة للجنتي احلكوميتي الدوليتي يف تشرين الثاين/نوفمرب  

 من جدول األعمال[  13]البند  مسائل أخرى   - اثين عشر
 مل تثر أي مسائل أخرى يف ختام املناقشات.     -41

 من جدول األعمال[  14]البند   اختتام الدورة املشرتكة - اثلث عشر
أعرب ممثل عن ليبيا، ابسم مجيع املندوبي، عن شكره للمغرب على كرم    -42

الضيافة. وشكر الرئيس املنتهية واليته للدورة السادسة والثالثي للجنة احلكومية الدولية لكبار  
املسؤولي واخلرباء لشمال أفريقيا، وكذلك املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة  

 ريقيا، على التنظيم املمتاز للدورة السابعة والثالثي. االقتصادية ألف

يف مالحظاهتا اخلتامية، عن امتناهنا جلميع  ، وأعربت السيدة شفيدروسكي   -43
توجهت  املندوبي على املناقشات املثمرة حول القضااي املتعلقة ابألمن الغذائي وأمن الطاقة. و 

كما شكرت فريق اللجنة االقتصادية ألفريقيا  السيدة ديوب على التعاون املشرتك  ابلشكر إل  
 على التنظيم املمتاز للدورة املشرتكة األول للجنتي احلكوميتي الدوليتي. 

وعقب ذلك، أعلن رئيس مكتب الدورة السابعة والثالثي للجنة احلكومية     -44
 الدولية لكبار املسؤولي واخلرباء لشمال أفريقيا اختتام الدورة.  
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    املرفق األول 
توصيات الدورة السابعة والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني  

 واخلرباء لشمال أفريقيا 
اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولي واخلرباء لشمال أفريقيا يف ختام  قدمت     -45

مداوالهتا التوصيات الواردة أدانه وطلبت إل املكتب إحالتها إل مؤمتر وزراء املالية والتخطيط 
 والتنمية االقتصادية األفريقيي.  

 تقوم مبا يلي:يتعلق بتعزيز األمن الغذائي، ينبغي للدول األعضاء أن  فيما   -46

تشجيع االستثمار يف اإلنتاج الغذائي احمللي للحد من االعتماد على   )أ( 
الواردات، وحتفيز الشباب على دخول القطاع الزراعي وبناء القدرات الزراعية يف املنطقة دون  

 اإلقليمية، ال سيما الزراعة الذكية لزايدة اإلنتاجية؛ 

وأتهيل األراضي الزراعية ابلتعاون مع القطاع تذليل املشاكل العقارية   )ب(
 اخلاص. 

العمل على بناء خمزوانت للحبوب على املستوى الوطين حىت تتمكن  )ج( 
الدول من االستفادة منها أثناء األزمات وتطوير سالسل إنتاج الغذاء والطاقة على املستويي 

 ارية األفريقية.دون اإلقليمي والقاري لالستفادة من منطقة التجارة احلرة الق

تعزيز دور املنتجي يف توريد األمسدة للمزارعي وتسهيل الوصول إليها،    )د(
مع إيالء اهتمام خاص لصغار املزارعي، وتعزيز التنمية الزراعية املستدامة يف إطار تنموي  

 متكامل يشمل اهلياكل األساسية والقضااي االجتماعية. 

مسدة العضوية وتشجيع املزارعي على التأكيد على أمهية إنتاج األ  )هـ( 
 استخدامها.

 فيما يتعلق بتعزيز األمن الغذائي، ينبغي للدول األعضاء أن تقوم مبا يلي:   -47

احلد من خماطر أمن الطاقة املرتبطة بتقلب أسعار الوقود األحفوري   )أ( 
ن خالل  من خالل التشجيع على تنويع مصادر الطاقة، مع محاية الفئات األكثر ضعفا م

 عمليات انتقالية دقيقة ودورية؛ 

حتويل أزمة الطاقة العاملية إل فرصة لزايدة استثمارات القطاع اخلاص   )ب(
 يف الطاقة املتجددة وبناء القدرة على الصمود يف مواجهة األزمات؛

 إعطاء األولوية لكفاءة الطاقة وحتفيزها؛  )ج( 
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حد من هدر الطاقة  النظر يف سن قواني وطنية للالتشجيع على   )د(
واعتماد هذه القواني وتوجيه هيئات التفتيش والرقابة حنو الدور احليوي لقطاعي الغذاء وإنتاج 

 الطاقة.

يتعلق مبواصلة جهود التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره، ينبغي    وفيما   -48
 للدول األعضاء أن تقوم مبا يلي: 

حتسي كفاءة استخدام مياه األمطار واملياه السطحية للمساعدة يف   )أ( 
 معاجلة أزمة املياه يف املنطقة دون اإلقليمية؛

تسريعها من خالل الدفع بعملية االنتقال إل االقتصاد األخضر و  )ب(
 التعاون اإلقليمي وتبادل املعرفة ملواكبة تغري املناخ وحتقيق التنمية املستدامة.

 تعزيز قدرة اهلياكل األساسية على الصمود يف وجه تغري املناخ؛ )ج( 

تعزيز اجلهود املبذولة يف جمال التكيف مع اآلاثر السلبية لتغري املناخ   )د(
 كثر مقاومة للجفاف؛ من خالل تطوير أصناف بذور أ

 محاية التنوع البيولوجي، ال سيما األصناف واألنواع احمللية؛  )هـ( 

مناشدة البلدان املتقدمة النمو، مبناسبة الدورة السابعة والعشرين ملؤمتر   )و( 
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ، أن تفي ابلتزاماهتا بتوفري  

الالزم لتغطية تكاليف اخلسائر واألضرار النامجة عن تغري املناخ والتكيف مع هذه  التمويل
 التغريات، مع أتمي نقل املعارف والتكنولوجيا ذات الصلة؛ 

موقف مشرتك لشمال أفريقيا يف احملافل اعتماد التشجيع على   )ز( 
 واملؤمترات الدولية لضمان التمويل العادل؛

الري املوفرة للمياه لزايدة كفاءة الري من  تعميم استخدام معدات )ح( 
 خالل تسهيل اقتناء هذه املعدات؛

برامج حمددة لالنتقال إل الطاقة املتجددة على وضع تشجيع ال )ط(
 ؛ودعمها والنظيفة

تطوير تقنيات جتميع مياه األمطار وزايدة القدرة على تعبئة املوارد   )ي(
 املائية لتوسيع مساحاهتا املروية؛ 

 ؛ هاوتطوير  دعم أنشطة الصيد البحري  )ك( 
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دعم قطاع حتسي إنتاج البذور من خالل التشجيع على إنشاء أنظمة    )ل(
 وطنية تليب احلاجة إل بذور احملاصيل االسرتاتيجية.

يتعلق بتعزيز اإلصالح والتحول اهليكليي، ينبغي للدول األعضاء أن   وفيما   -49
 تقوم مبا يلي: 

اقتصادات إجياد تسريع التحول اهليكلي وإخضاعه للمراجعة، بغية   )أ( 
 شاملة وقادرة على الصمود ومعاجلة األزمات املتعددة )مثل تغري املناخ واألزمات الصحية(؛ 

نعاش االقتصادي ومحاية استقرار وضع وتنفيذ سياسات لدعم اإل )ب(
 االقتصاد الكلي؛ 

تعزيز السياسات والقواني اليت حتكم الفضاء الرقمي لتشجيع االبتكار   )ج( 
 وتسريع االندماج يف سالسل القيمة اإلقليمية والعاملية؛ 

 التعجيل بتنفيذ الربامج الرامية إل تعزيز تعبئة املوارد احمللية واألجنبية؛   )د(

لقطاع اخلاص وخفض احلواجز اليت حتول دون دخول لتمكي ال  )هـ( 
األسواق واخلروج منها من خالل تزويد البلدان هبياكل أساسية تكميلية وحوكمة قوية  

 ومؤسسات تدعم مسارات االستثمار األخضر؛ 

تنفيذ السياسات واملبادرات اليت تعمل على حتسي القدرة التنافسية    )و( 
 توسطة من خالل تنمية املهارات والقدرة على االبتكار؛ الصغرية واملمؤسسات لل

االستقالل املايل للمرأة من خالل اتباع سياسات وبرامج حمددة عزيز  ت  )ز( 
 اهلدف لتعزيز رايدة األعمال النسائية ومشاركة املرأة يف سوق العمل؛

واالقتصادية  عن احلالة االجتماعية يَّنة االحتفاظ بقاعدة بياانت حم   )ح( 
وإاتحة االطالع عليها لتيسري إصدار املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا املنشور اخلاص  

 ابملوجز دون اإلقليمي؛

تكثيف اجلهود لتنفيذ اخلطط اإلمنائية الدولية )أي خطة التنمية   )ط(
 (؛ أفريقيا اليت نصبو إليها :2063وخطة االحتاد األفريقي لعام  2030املستدامة لعام 

تشجيع األنشطة اإلنتاجية لتحقيق التنمية املستدامة يف البلدان  )ي(
 األفريقية؛
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تعزيز األطر اهليكلية واملؤسسية إلنتاج األغذية واستخدام الطاقة   )ك( 
لتحسي سبل العيش يف املناطق املعرضة للخطر، وتوفري خيارات اقتصادية لألفراد والقطاع 

 اخلاص؛ 

ية وجتارية لتشجيع االستثمار الذي يتناسب مع  توفري حوافز اقتصاد  )ل(
 األوضاع احمللية، مع توفري آليات مناسبة للدعم والتمويل والقروض بشروط مبسطة وشفافة. 

نشر وزايدة الوعي العام بقضااي األمن الغذائي وتعزيز نظم وأساليب    )م( 
 اإلنتاج واالستثمار املستدامة؛

 بتكار ونظم املعلومات.وضع األسس املناسبة للبحث واال  )ن(

يتعلق بتيسري تبادل املعارف واملمارسات اجليدة فيما بي الدول األعضاء   وفيما   -50
 وعرب املناطق دون اإلقليمية، يطلب إل اللجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي: 

تيسري تبادل اخلربات بي املنطقتي دون اإلقليميتي لشمال أفريقيا    )أ( 
أفريقيا )على سبيل املثال، جتربة غرب أفريقيا يف إنشاء خمزون دون إقليمي من احلبوب وغرب  

 كتدبري وقائي لتعزيز األمن الغذائي يف دول تلك املنطقة دون اإلقليمية(؛

متابعة وتوسيع برامج تعبئة املوارد احمللية لدعم اإلصالحات اجلارية يف  )ب(
 ري املناخ والتحول إل النمو املستدام؛مشال أفريقيا يف جماالت التكيف مع تغ

توسيع إطار اهلجرة من خالل إدراج بلدان إضافية وتبادل التجارب  )ج( 
 واملمارسات اجليدة مع املناطق دون اإلقليمية األخرى؛

 مناصرة الدول املدينة يف احملافل الدولية.  )د(

املطلوب من يرها، يتعلق بتقدمي الدعم يف جمال حتليل السياسات وتطو  وفيما   -51
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي:

تعزيز دور املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا فيما خيص تقدمي   )أ( 
خدمات حتليل السياسات واملشورة يف جماالت تنمية املهارات والقدرة التنافسية وتنظيم  

 املشاريع والعمالة؛ 

حتليل حالة ديوهنا، ومدى أتثرها حبالة  مساعدة البلدان األعضاء على   )ب(
تغري املناخ، وآفاق تنمية القطاع اخلاص، ومساعدهتا يف صياغة السياسات الالزمة جلذب 

 استثمارات القطاع اخلاص، ال سيما يف القطاعات احليوية للتحول األخضر؛ 
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مواصلة تطبيق املؤشرات القائمة ووضع مؤشرات جديدة بشأن  )ج( 
، مثل القابلية للتأثر ابألزمات، واملساواة بي اجلنسي، وتغري املناخ، يف تقرير القضااي الشاملة

 املشهد دون اإلقليمي.

اللجنة االقتصادية   املطلوب من وفيما يتعلق بتقدمي الدعم لبناء القدرات،   -52
 ألفريقيا القيام مبا يلي: 

ل إل مواصلة بذل اجلهود لتعزيز قدرة الدول األعضاء على الوصو   )أ( 
ملنطقة التجارة  ؤسساألسواق اإلقليمية، بغية متكينها من االستفادة الكاملة من االتفاق امل

 احلرة القارية األفريقية؛ 

تزويد البلدان األعضاء بربامج لبناء القدرات ملساعدهتا يف اختاذ   )ب(
 مبادرات وطنية لرصد التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

تعزيز القدرات يف جمال السياسات العامة وتطوير أدوات التخفيف  )ج( 
من املخاطر وخطط الطوارئ للحماية من األزمات والتصدي هلا )مثل تغري املناخ وتداعياته 

 املباشرة واألزمات الصحية والوصول إل املوارد احليوية(. 
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    املرفق الثاين
 جدول األعمال 

 

 الدورة املشرتكة.افتتاح   - 1

   :انتخاب أعضاء املكتب   -2

 * .اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولي واخلرباء لشمال أفريقيا )أ(  

 **.اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولي واخلرباء لغرب أفريقيا )ب(  

 إقرار جدول األعمال وبرانمج العمل.    -3

استثنائية بشأن األمن الغذائي وأمن الطاقة يف مشال أفريقيا وغرهبا يف  جلسة    -4
 خضم األزمات املتعددة.

اجتماع فريق اخلرباء املخصص املعين ابلقدرة على الصمود يف وجه األزمات     -5
 واالستدامة يف مشال أفريقيا وغرهبا.  

 النظر يف مشاريع توصيات اجتماع فريق اخلرباء املخصص وإقرارها.     -6

تطور الظروف االقتصادية واالجتماعية يف مشال أفريقيا وغرهبا: استعراض     -7
 املوجزات دون اإلقليمية.

 استعراض تنفيذ اخلطط اإلمنائية اإلقليمية والدولية واملبادرات اخلاصة.   -8

 القضااي النظامية:   - 9

قرير عن أنشـــــــــطة املكتب دون اإلقليمي لشــمال أفريقيا )تشرين ت  )أ( 
 * ؛2023( وبرانمج عمله لعام 2022أيلول/ سبتمرب  -2021األول/ أكتوبر 

تقرير عن أنشـــــــــطة املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا )تشرين  )ب(
   **؛2023لعام ( وبرانمج عمله 2022أيلول/ سبتمرب  -2021األول/ أكتوبر 

 . 2023اخلطة الربانجمية املقرتحة للجنة االقتصادية ألفريقيا لعام  )ج( 

 
 .غدالأقاعة   *

 .ايندِ قاعة مِ   **
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عرض املبادرات الرئيسية املتخذة يف خمتلف الدول األعضاء يف اللجنة    -10
 االقتصادية ألفريقيا. 
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