
 

 E/ECA/COE/41/15  األمم املتحدة  

  

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 

22 December 2022 

 

Arabic  

Original: English 

   للجنة االقتصادية ألفريقيا ا
 جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط  

 والتنمية االقتصادية األفريقيني  
 االجتماع احلادي واألربعون

   2023آذار/مارس  17-15، )حضوراي وعرب اإلنرتنت( أديس أاباب
 *من جدول األعمال املؤقت 6البند 

 القضااي النظامية
 

تقرير اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لغرب  
 أفريقيا عن دورهتا اخلامسة والعشرين

 
 مذكرة من األمانة

 
تقرير اللجنة  ء هذه األخرية تتشرف أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا أبن حتيل إىل أعضا

 أفريقيا عن دورهتا اخلامسة والعشرين.احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لغرب 
 
 
 

 
 * E/ECA/COE/41/1. 



E/ECA/COE/41/15 

 

2/17  22-01745 
 

أفريقيا تقرير اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لغرب 
 عن دورهتا اخلامسة والعشرين

  
 مقدمة

ُعقدت جلسة مشرتكة للجنتني احلكوميتني الدوليتني لكبار املسؤولني واخلرباء    -1
تشرين الثاين/نوفمرب   3إىل  1لشمال وغرب أفريقيا حضوراي وعرب اإلنرتنت يف الفرتة من 

يف مراكش، املغرب. وتناول االجتماع موضوع األمن الغذائي وأمن الطاقة يف مشال   2022
 زمات املتعددة. أفريقيا وغرهبا يف خضم األ 

واستنادا إىل القواعد اليت حتكم االجتماعات احلكومية الدولية النظامية للجنة     -2
االقتصادية ألفريقيا، يركز هذا التقرير على تقارير وتوصيات املكتب دون اإلقليمي لغرب 

ملشرتكة  أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا واملناقشات اليت جرت خالل اجللسة العامة ا
 للجنتني احلكوميتني الدوليتني.

ا:  ـــة للمكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيـــة التاليــالثـقارير الثـت التـــوقد نوقش  -3
)أ( تقرير عن تطور احلالة االقتصادية واالجتماعية يف غرب أفريقيا: استعراض املوجز دون 

املتعلق ابستعراض تنفيذ خطط ومبادرات التنمية اإلقليمية   2022اإلقليمي؛ )ب( تقرير عام  
تقرير عن تنفيذ برانمج عمل مكتب  )ج( والدولية املتفق عليها: أهداف التنمية املستدامة؛ 

. كما أاتحت اجللسة فرصة  2022- 2021نة االقتصادية ألفريقيا يف غرب أفريقيا للفرتة  اللج
، وكانت مبثابة منصة للتفكري بشأن موضوع الدورة ومسحت  2023لعرض برانمج عمل عام  

بصياغة التوصيات املعنية بتعزيز عملية التكامل اإلقليمي والتنمية الشاملة واملستدامة لبلدان 
 ليت تواجه أزمات متعددة. غرب إفريقيا ا

 املشاركة
اليت   15شاركت يف الدورة الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا الـ    -4

يقوم املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا خبدمتها )بنن وبوركينا فاسو وتوغو والسنغال  
بيساو وكوت ديفوار وليرباي ومايل والنيجر ونيجرياي(.    -وسرياليون وغامبيا وغاان وغينيا وغينيا  

لون عن مجاعات اقتصادية إقليمية ومنظمات حكومية دولية، منها اجلماعة  وكان هناك ممث
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وهيئة التنمية  

غورما، واملصرف املركزي لدول غرب أفريقيا، ومصرف التنمية  -املتكاملة ملنطقة ليبتاكو 
الجتماع أيضا كياانت اتبعة ملنظومة األمم املتحدة، هي مكتب  لغرب أفريقيا. ومثلت يف ا

املنسق اخلاص للتنمية يف منطقة الساحل، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة،  
ومكتب برانمج األغذية العاملي اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا. وشاركت منظمات أخرى يف  

كة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة  االجتماع، منها: اللجنة الدائمة املشرت 
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الساحل، ومصرف االستثمار والتنمية التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واملرصد 
االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وهيئة حوض النيجر، والرابطة 

دولية لتمويل التجارة، واالحتاد اإلقليمي الوطنية للتجار النيجرييني، واملؤسسة اإلسالمية ال
 للبحوث يف اقتصاد األجيال، وصندوق التضامن األفريقي.  
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 من جدول األعمال[ 1]البند  افتتاح الدورة املشرتكة -أوال
حممد   احلنيشسعد السيد لقيت يف حفل االفتتاح أربع كلمات أدىل هبا: )أ( أُ    -5

الرئيس املنتهية واليته ملكتب الدورة السادسة والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار    ، عبد هللا
والسيد  املسؤولني واخلرباء لشمال أفريقيا ووكيل وزارة االقتصاد والتجارة يف ليبيا، ؛ )ب( 

الرئيس املنتهية واليته ملكتب الدورة الرابعة والعشرين للجنة احلكومية الدولية  ،يراأالجي فاد
لكبار املسؤولني واخلرباء لغرب أفريقيا ومدير التخطيط اإلمنائي يف وزارة املالية والشؤون  

مج( الرب املعنية ابانئبة األمني التنفيذي )، حنان مرسيالسيدة االقتصادية يف غامبيا؛ )ج( و 
 .األمني العام الحتاد املغرب العريب، الطيب البكوشالسيد ؛ )د( و نة االقتصادية ألفريقياللج

 من جدول األعمال[ 2]البند  انتخاب أعضاء املكتب املشرتك -اثنيا
 مت انتخاب أعضاء املكتب على النحو التايل:   -6

 غاان  : الرئيس
 بنن انئب الرئيس:  

  غامبيا  املقرر: 

 من جدول األعمال[  3]البند   جدول األعمال وبرانمج العملإقرار   -اثلثا
 أُقر جدول األعمال التايل الذي عرضته األمانة:   -7

 افتتاح الدورة املشرتكة.     -1

 انتخاب أعضاء املكتب املشرتك.    -2

 إقرار جدول األعمال وبرانمج العمل.    -3

االجتماع اخلاص بشأن موضوع األمن الغذائي وأمن الطاقة يف مشال أفريقيا     -4
 وغرهبا يف خضم األزمات املتعددة.  

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

أفريقيا وغرهبا: استعراض  تطور الظروف االقتصادية واالجتماعية يف مشال    -6
 املوجزات دون اإلقليمية. 

 استعراض تنفيذ اخلطط اإلمنائية اإلقليمية والدولية واملبادرات اخلاصة.     -7

 عرض املبادرات الرئيسية املتخذة على نطاق اللجنة االقتصادية ألفريقيا.     -8
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النظر يف مشاريع توصيات اجتماع فريق اخلرباء املخصص املعين ابلقدرة على    -9
 الصمود يف وجه األزمات واالستدامة يف مشال أفريقيا وغرهبا واقرارها.  

الدوليتني لكبار املسؤولني   النظر يف مشاريع توصيات اللجنتني احلكوميتني   -10
 واخلرباء لشمال أفريقيا وغرهبا واقرارها.  

موعد الدورة املشرتكة القادمة للجنتني احلكوميتني الدوليتني لكبار املسؤولني      -11
 .  هاومكان انعقاد واخلرباء لشمال أفريقيا وغرهبا 

 مسائل أخرى.     -12

 اختتام الدورة املشرتكة.    -13

االجتماع اخلاص بشأن موضوع األمن الغذائي وأمن الطاقة يف مشال   -رابعا
من جدول  4]البند أفريقيا وغرهبا يف خضم األزمات املتعددة 

 األعمال[  
 العروض -ألف

ختللت اجللسة عروٌض ومسامهات من أعضاء فريق النقاش، كان اهلدف منها     -8
املنطقتني دون اإلقليميتني واقرتاح حلول  تقدمي حتليل ملشهد األمن الغذائي وأمن الطاقة يف 

 لتحقيق األمن الغذائي املستدام وأمن الطاقة. 

للجنة احلكومية الدولية السابعة والثالثني لكبار  اجلديد وأدار اجللسة الرئيس    -9
السيدة  سيدي حممد زنفور. وأدىل ببيان كل من السيد املسؤولني واخلرباء لشمال أفريقيا، 

،  نغون ديوب  ،والسيدة  ،  ة املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا، سوزاانمدير شفيدروفسكي،  
رضوان عراش؛  السيد . وشارك يف حلقة النقاش مديرة املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا

األمني العام إلدارة الزراعة بوزارة الزراعة ومصائد األمساك البحرية والتنمية الريفية واملياه  
انئب األمني التنفيذي للجنة الدائمة املشرتكة ، هوبري ندجافاوالسيد ؛ والغاابت يف املغرب

مدير وحدة ، أوابهور –نواين فويد السيد ؛ و بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل
دعم تنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل وممثل مكتب املنسق اخلاص 

 . الساحلللتنمية يف منطقة 

ت مديرة املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا إبجياز عن حالة األمن  ثوحتد -10
وقالت إن البلدان ال تسلك املسار الصحيح لتحقيق  الغذائي وأمن الطاقة يف مشال أفريقيا

إىل    2022من أهداف التنمية املستدامة وإن أسعار املواد الغذائية وصلت يف عام    2اهلدف  
إىل  أدت الصراعات ودرجات احلرارة القصوى أشارت إىل أن ا من قبل. و مل تبلغه مستوايت

تفاقم التحدايت. وأضافت أنه من املتوقع أن يرتفع معدل نقص التغذية يف مشال أفريقيا يف  
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وأن هناك شحا كبريا يف املياه. ومضت قائلة إن االستجاابت السياساتية اليت   ،2030عام 
من الغذائي وانعدام أمن الطاقة يف مشال أفريقيا تشمل:  اقرتحت هبدف معاجلة انعدام األ

تعليق الضرائب على املواد الغذائية، وزايدة املعروض ابستخدام خمزوانت األغذية، وحظر 
الصادرات، ودعم املزارع، واستخدام التحويالت النقدية، واالستثمار يف النظم الغذائية، وزايدة  

؛ ضياع الطعام وتبذيرهلزراعية على حنو مستدام، واحلد من  الدخل والعمالة، وزايدة اإلنتاجية ا
فرص عمل الئقة، واحلصول على دخل كاف ومحاية اجتماعية، وتعزيز الذكاء إجياد و 

 االصطناعي. 

وقدمت مديرة املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا تقريرا عن حالة األمن   -11
غرب أفريقيا تعاين حاليا من ارتفاع  الغذائي وأمن الطاقة يف غرب أفريقيا. وقالت إن منطقة 

معدالت التضخم وانعدام األمن الغذائي والفقر املدقع. إال أن األزمات ميكنها أن تتيح فرصا  
هنا  أللبلدان ألن أفريقيا متتلك موردا هو من بني أغىن املوارد الشمسية على هذا الكوكب بيد  

العاملية. وأضافت أن التحدايت الرئيسية يف املائة من قدرة الطاقة الشمسية    1تتمتع أبقل من  
ألمن الطاقة تتمثل يف عدم موثوقية إمدادات الكهرابء، وارتفاع ضياع الكهرابء، واالنقطاع 
املتكرر للتيار الكهرابئي. وأن منطقة غرب أفريقيا ال تسلك املسار الصحيح لتحقيق الغاية  

اجلميع ، ال سيما الفقراء  ، )القضاء على اجلوع وضمان حصول 2يف إطار اهلدف  2.1
والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرضع، على ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغذي طوال السنة 

( . وابلنظر إىل اعتماد غرب أفريقيا الكبري على واردات القمح، فإن  2030حبلول عام 
بنن، على سبيل  الصراع بني أوكرانيا واالحتاد الروسي يزيد من ضعف البلدان األفريقية. ف

يف املائة تقريبا على االحتاد الروسي وأوكرانيا يف استرياد القمح.  100املثال، تعتمد بنسبة 
ومتثلت االستجاابت السياساتية الرئيسية اليت أبرزهتا السيدة ديوب يف التعجيل بتحويل الطاقة  

يز التكامل اإلقليمي إىل مصادر الطاقة املتجددة، وبناء نظم زراعية قادرة على الصمود، وتعز 
والشراكات يف إطار منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، واالستفادة من إمكاانت جممع  

 الطاقة يف غرب أفريقيا.  

اليت طرأت على والتغيريات املغرب وأطلع السيد عراش املشاركني على جتربة  -12
الرئيسي يف هذا القطاع يف زايدة االستثمار يف القطاع  االبتكار متثلالزراعية. فقد  تهسياس

اجلديدة. وقد تضاعف حجم  ‘‘ املغرب األخضر’’ الزراعي كجزء من تنفيذ اسرتاتيجية 
، حيث مت توجيه نصف التمويل الذي 2020و  2007االستثمارات ثالث مرات بني عامي  

شاركة القوية للقطاع اخلاص يف  وشدد السيد عراش على امل .مت حشده إىل إدارة املوارد املائية
متويل اهلياكل األساسية لإلنتاج والتجهيز والتسويق، ابإلضافة إىل جهود الدولة. كما مت  

،  1993تكثيف السياسة التجارية لتعزيز األمن الغذائي بعد فتح املبادالت التجارية يف عام  
ب القطاع الزراعي. وشجع  ك القطاع إىل جانلوالرتكيز على هدف تعزيز القدرة التنافسية لذ

السيد عراش على تنفيذ االسرتاتيجيات اخلاصة ابلتجهيز والتسويق لتلبية احتياجات األمن  
 الغذائي.
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وبدأ السيد ندجافا عرضه بشرح والية اللجنة الدائمة املشرتكة بني الدول  -13
طق ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل وتدخالهتا الرئيسية، اليت ركزت على رصد املنا

املعرضة للخطر يف جمال األمن الغذائي واالنتباه إىل خماطرها من خالل اإلطار املنسق. وقال  
إن آاثر تغري املناخ، واألزمات السياسية، وانعدام األمن واحلوكمة هي العوامل اهليكلية الرئيسية 

م، ويف منطقة  املتصلة بتواتر نوابت انعدام األمن الغذائي يف املناطق دون اإلقليمية، بشكل عا
الساحل، بشكل خاص. وسلط الضوء على املسألة احلامسة املتمثلة يف إمدادات الطاقة يف  
املنطقتني دون اإلقليميتني واحلاجة إىل اختاذ إجراءات آتزرية إبعطاء األولوية لزايدة االستثمار  

 يف إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيع اهلياكل األساسية. 

هور على ضرورة إيالء االعتبار الواجب للبعد أواب -وشددت السيدة فويدي  -14
اإلنساين النعدام األمن الغذائي والعمل على إجياد سبل للتعجيل ابلتنمية من خالل هنج  
متعدد القطاعات ملعاجلة األمن الغذائي وأمن الطاقة بطريقة كلية. وأضافت أن التماسك  

التفاواتت. وأشارت إىل دور  االجتماعي أمر ابلغ األمهية، شأنه يف ذلك شأن احلد من 
منظومة األمم املتحدة يف دعم البلدان يف مكافحة انعدام األمن الغذائي والطاقة، ولكنها  
سلطت الضوء أيضا على التحدايت املرتبطة ابإلرادة السياسية. واختتمت كلمتها ابإلشارة  

لثالثي فيما بني بلدان إىل احلاجة إىل تعزيز التعاون فيما بني البلدان األفريقية والتعاون ا
 اجلنوب من أجل تعبئة التمويل وتبادل املعارف التكنولوجية لتعزيز إمدادات الغذاء والطاقة.

 املناقشة   - ابء
أكد اخلرباء من جديد أن هناك فجوة متويلية يف قطاعي الزراعة وإمدادات  -15

نقاط الضعف يف الطاقة، مبا يف ذلك املعدات واهلياكل األساسية. وسلطوا الضوء على 
 إمكانيات ميزانيات البلدان فيما يتعلق ابالستجابة بفعالية ألزمة األمن الغذائي املستمرة.

وأشاروا إىل ضرورة اإلقالع عن إعطاء صورة قامتة عن القارة وإغفال ما تزخر   -16
قع به أفريقيا من قدرة على الصمود؛ ومن األمثلة اليت ذُكرت على ذلك عدم إدراك التأثري املتو 

( يف مجيع أحناء القارة. ويرى اخلرباء أن اإلعاانت 19-لتفشي مرض فريوس كوروان )كوفيد
وهو  تكون احلل النهائي للتصدي لألزمات، ال سيما األزمات غري املتكررة،    الالعامة ينبغي أ

 ما قد يؤدي إىل استبعاد متويل الربامج اهليكلية.

ال أفريقيا وغرهبا على أساس  وانقش اخلرباء فرصة تعزيز الشراكات بني مش  -17
اإلمكاانت واملزااي النسبية لكل منطقة دون إقليمية: املوارد الطبيعية يف غرب أفريقيا  

 والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الطاقة يف مشال أفريقيا. 

وأشاروا إىل احلاجة إىل معاجلة مسألة سالسل التربيد عند التصدي لتحدايت  -18
من أجل مواجهة حتدايت احلفظ واالستهالك الرشيد عن طريق احلد انعدام األمن الغذائي 
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من فقد األغذية وهدرها. كما شددوا على موضوع تعزيز كفاءة الطاقة من خالل إعطاء  
 األولوية للطاقات املتجددة واختيار املعدات املناسبة.

ورأوا أن األزمات، ال سيما أزميت الغذاء والطاقة، ميكن أن تولد صراعاٍت  -19
حرواب إذا مل توضع األفكار والسياسات اجلديدة موضع التنفيذ دون إبطاء. وابإلضافة إىل  و 

ذلك، ينبغي النظر يف اهلجرة غري القانونية أو غري النظامية يف سياق األمن الغذائي وأمن 
ضيفة وبلدان العبور، وأخذها يف االعتبار يف االسرتاتيجيات ستالطاقة، ال سيما يف البلدان امل

 لربامج اإلمنائية ذات الصلة. وا

وشدد اخلرباء على ضرورة إعطاء األولوية للزراعة األسرية، اليت هلا أتثري مباشر   -20
على احلالة الغذائية للسكان، ال سيما أكثرهم ضعفا، وذلك بغية عدم إغفال حالة الفقر  

 العامة لألرايف يف املنطقتني دون اإلقليميتني. 

احملورية إلجياد نظام إحصائي فعال قادر على إنتاج  وأشاروا أيضا إىل األمهية  -21
معلومات إحصائية عالية اجلودة وإجراء حتليالت وتقييمات ذات مصداقية للسياسات  
والربامج اإلمنائية، بوجه عام، ويف جمال األمن الغذائي، مبا يف ذلك القدرة على إجراء مقارانت 

 ان واملناطق.يف هذا اخلصوص بني الفرتات الزمنية وبني البلد

لتآزر  تتسم ابوأخريا، أشار اخلرباء إىل ضرورة أن تتخذ البلدان األفريقية إجراءات   -22
والتضافر للدفاع عن موقفها املشرتك يف الدورة السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية  

االستفادة من االقتصاد  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. كما أشاروا إىل إمكانية 
 األخضر للتصدي لقضية انعدام األمن الغذائي.

 التوصيات - جيم
   :يف ضوء املناقشة اليت جرت، قدمت اللجنة احلكومية الدولية التوصيات التالية -23

 ينبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي:  (أ)

الثالثي  تعزيز التعاون فيما بني البلدان األفريقية والتعاون  ‘ 1’ 
لتعبئة التمويل وتبادل املعرفة التكنولوجية لتعزيز األمن 

 الغذائي وإمدادات الطاقة؛

التعجيل بتطوير سالسل التربيد لتحسني توافر األغذية   ‘ 2’ 
أمناط االستهالك على  يف لطعام وتبذيره ضياع اواحلد من 

 مستوى األسرة؛ 



E/ECA/COE/41/15 

 

22-01745   9/17 

 

حتديدا على تطوير تعزيز كفاءة الطاقة من خالل الرتكيز  ‘ 3’ 
الطاقة من مصادر متجددة واختيار املعدات املناسبة يف 

 عملية اإلنتاج والنقل والتوزيع؛

إدراج مسألة اهلجرة غري النظامية يف االسرتاتيجيات والربامج  ‘ 4’ 
الرامية إىل حل حتدايت األمن الغذائي وأمن الطاقة، ال 

 ضيفة وبلدان العبور؛ستسيما يف البلدان امل

تعزيز الدعم للزراعة األسرية كي يكون هلا أتثري مباشر على  ‘ 5’ 
 الوضع الغذائي لألسر، ال سيما األكثر ضعفا؛ 

تكثيف البحوث الزراعية الستنباط أصناف من البذور   ‘ 6’ 
 تتكيف مع آاثر تغري املناخ يف املناطق دون اإلقليمية؛

أفريقيا وغريها من املنظمات ينبغي للجماعة االقتصادية لدول غرب  )ب(
أن تتخذ إجراءات آتزرية على الصعيد دون اإلقليمي مع الرتكيز، 
كأولوية، على زايدة االستثمار يف توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها يف  

 املنطقة دون اإلقليمية؛

ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا وغريها من كياانت منظومة األمم  )ج( 
ىل تعزيز القدرات التمويلية للجنة الدائمة املشرتكة  املتحدة أن تدعو إ

بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل واملنظمات 
دون اإلقليمية املعنية ابألحواض )مثل سلطة حوض هنر النيجر، 
ومنظمة تنمية هنر السنغال، وهيئة حوض هنر الفولتا، ومنظمة تنمية 

رية تشاد، وآلية منافع التكيف(  حوض هنر غامبيا، وجلنة حوض حب
املشارِكة يف إنتاج، وتطوير ونشر املعلومات واخلدمات املتعلقة ابألمن 
املائي والغذائي والتغذوي، ابتباع هنج يقوم على الرتابط )املياه والطاقة  

 والغذاء( لصاحل بلدان غرب إفريقيا يف منطقة الساحل. 

واالجتماعية يف مشال أفريقيا وغرهبا:  تطور الظروف االقتصادية  -خامسا
   من جدول األعمال[  6]البند    استعراض املوجزات دون اإلقليمية

 العرض -ألف
ابكاري دوسو، رئيس قسم تسخري الدينامية الدميغرافية من أجل  السيد  وىَل ت   -24

، تقدمي استعراض املوجز دون اإلقليمي لغرب  أفريقياالتنمية يف املكتب دون اإلقليمي لغرب 
أقل من قيمته    2023واملتوقع لعام    2022أفريقيا. وقال إن منو الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  

ميضي يف اجتاه تصاعدي. وقد ُقدر متوسط التضخم  التضخممضيفا أن  2021يف عام 
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وما يقف وراءه بشكل أساسي هو   2022يف املائة يف عام  16,8دون اإلقليمي بنسبة 
ابلصراع بني االحتاد الروسي وأوكرانيا. كما ازداد عجز املالية العامة    19-اقرتان جائحة كوفيد

ما قلص احليز املايل  وهو تدهورا، دان وأرصدة احلساابت اجلارية ونسب الدين العام يف البل
املتاح لالستثمارات االجتماعية واالقتصادية وقلل من فرص إجياد استجابة قوية للصدمات.  
وفيما يتعلق حبالة التنمية االجتماعية، فإن البلدان بعيدة عن حتقيق غايتني يف إطار اهلدف  

- 3والنفاسية وفيات الاحلد من بشأن  1-3من أهداف التنمية املستدامة، مها الغايتان  3
بذل مزيد من اجلهود يتعني بشأن خفض معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة. و  2

بشأن حمو األمية. ورغم أن مستوايت الفقر آخذة يف   4من اهلدف  6-4لتحقيق الغاية 
وا يعيشون  يف املائة من السكان يف املنطقة دون اإلقليمية ما زال  27التناقص، إال أن أكثر من  

دوالر يف اليوم. وأضاف أن البطالة مرتفعة يف أوساط الشباب وأن أكثر    2,15على أقل من  
. فقد  2021يف املائة منهم مل يكونوا يعملون أو يتلقون تعليما أو تدريبا يف عام  25من 

أضعفت األزمات األداء االجتماعي واالقتصادي للمنطقة دون اإلقليمية. وفيما يتعلق  
سياسات سليمة يف جمال االقتصاد  عتمد  يات، قال السيد دوسو إنه ينبغي للبلدان أن تابلتوص

الكلي لتعزيز استقرار النمو واستدامته، واستقرار األسعار، واستدامة السياسة املالية؛ ولتقليل  
االعتماد اخلارجي على السلع االسرتاتيجية، واالستثمار يف الطاقة املتجددة ويف الصحة  

 . وأضاف أن هناك أيضا حاجة إىل إنفاذ اآلليات الوطنية واإلقليمية والتصدي والتعليم
 لتحدايت السالم واألمن، وال سيما يف منطقة الساحل.  

 املناقشة  - ابء
االنتقال من التحدايت الدورية إىل التحدايت اهليكلية فيما إىل اخلرباء أشار  -25

، ولفتوا انتباه صناع  2012وتزايد تعقيدها منذ عام خيص األزمة األمنية يف منطقة الساحل 
لطابع امللح للحالة االجتماعية واجليوسياسية، األمر الذي يتطلب اعتماد تدابري االقرار إىل 

 مناسبة. 

على قطاع السياحة يف املنطقة  19- جلائحة كوفيدوشددوا على األثر السليب -26
من آاثر ارتفاع أسعار   املعيشية دون اإلقليمية وأوصوا بتنفيذ تدابري الدعم حلماية األسر

احلبوب يف أعقاب النزاع بني االحتاد الروسي وأوكرانيا. وعالوة على ذلك، فإن االخنفاض  
الية ال يسمح للبلدان بتمويل استجاابت فعالة.  التدرجيي يف احليز املايل نتيجة لألزمات املتت

ولذلك اقرتح اخلرباء حتديد أولوايت اإلنفاق وتكثيف رقمنة إدارة املالية العامة من أجل زايدة  
 تعبئة املوارد احمللية.   

اخلرباء العوامل الرئيسية للمرونة يف غرب ومشال أفريقيا داعني إىل اختاذ  تناول و  -27
زيز تلك املرونة واحلفاظ عليها يف مواجهة الصدمات واألزمات، رغم  ما يلزم من تدابري لتع

أن تواتر تلك األزمات قد قلل من فرص حتقيق أهداف التنمية املستدامة وزاد من عبء 
 خدمة الديون.
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وأخريا، أعرب املشاركون عن أملهم يف أال يكون حتليل السياق االجتماعي   -28
، وأشاروا إىل احلاجة إىل تسليط الضوء أيضا على  واالقتصادي احلايل سلبيا بشكل حصري 

اإلمكاانت واألداء، ال سيما فيما يتعلق ابلنمو االقتصادي. وأوصوا بتحسني املرافق اليت تتيح 
 احلصول على التمويل االبتكاري.  

 التوصيات  -جيم
   :ضوء املناقشة اليت جرت، قدمت اللجنة احلكومية الدولية التوصيات التالية  يف -29

 ينبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي:   (أ)

تعزيز رقمنة االقتصاد، ال سيما يف قطاع املالية العامة، من   ‘ 1’ 
 أجل النهوض بتعبئة املوارد احمللية لتمويل التنمية؛

تعزيز استقرار االقتصاد الكلي لضمان املزيد من املرونة يف  ‘ 2’ 
 مواجهة الصدمات واألزمات؛  

سياسات سليمة يف جمال االقتصاد الكلي هبدف اعتماد  ‘ 3’ 
تعزيز النمو املستقر واملستدام واعتماد ما يلزم من 
إصالحات لتحقيق استقرار األسعار، إىل جانب سياسة  

ح التنبؤ بسعر الصرف،  مالية مستدامة، وسياسة تتي
 وسياسة قابلة للتطبيق فيما خيص ميزان املدفوعات؛

ينبغي للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واملنظمات األخرى  )ب(
اختاذ إجراءات عاجلة الستعادة األمن يف املنطقة دون اإلقليمية، بشكل عام، ويف منطقة  

ظاهرة هيكلية وعائقا أمام التنمية   الساحل على وجه اخلصوص، حيث أصبح انعدام األمن
 ؛ 2012املستدامة منذ عام 

ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا وغريها من كياانت منظومة األمم  )ج( 
 املتحدة القيام مبا يلي:

الوصول إىل التمويل املبتكر )مثل  يسري الدعوة إىل تعزيز وت ‘1’ 
 الصناديق اخلضراء وصناديق أهداف التنمية املستدامة(؛ 

ملنطقة  ؤسس مواصلة دعم البلدان يف تنفيذ االتفاق امل ‘2’ 
التجارة احلرة القارية األفريقية للتعجيل بعملية التحول 
اهليكلي يف املنطقة دون اإلقليمية من خالل التصنيع 

 والتجارة.
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استعراض تنفيذ اخلطط اإلمنائية اإلقليمية والدولية واملبادرات  -سادسا
 من جدول األعمال[ 7]البند اخلاصة 

 العرض -ألف
مسؤول الشؤون االقتصادية يف املكتب دون مامودو سيبيغو، السيد أشار  -30

األخرية، تشهد غرب أفريقيا أداء   البياانتإىل أنه وفقا لنتائج حتليل اإلقليمي لغرب أفريقيا، 
ومن الصراع   19-متباينا على خلفية متيزت ابلتعايف اهلش من املراحل احلرجة جلائحة كوفيد

بني االحتاد الروسي وأوكرانيا. وأضاف أن املنطقة دون اإلقليمية ال تسلك املسار املؤدي  
تقدم فيما  من رصد ا م مرغقال إنه . و 2030لتحقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 

فرص العمل، فقد    إجيادبفضل النمو االقتصادي الشامل واملستدام و   8يتعلق بتحقيق اهلدف  
.  16و  13و  12ابلنسبة لألهداف    2020-2000لوحظ تراجع يف التقدم احملرز يف الفرتة  

غري أنه ابلنظر إىل البياانت اليت توفرت مؤخرا، فإن بلدان اجلماعة االقتصادية لدول غرب 
أفريقيا ختطو خطوات مشجعة يف جمال احلد من الفقر املدقع )ستة بلدان(، وحتسني فرص  

صول على مياه الشرب )مخسة بلدان(، وحتسني فرص احلصول على الطاقة )مخسة  احل
بلدان(، وحتسني متويل التنمية النابع من الداخل )ستة بلدان(. وال تزال هناك حاجة إىل  

يف املائة من بلدان اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا فيما خيص    80إحراز تقدم كبري يف  
الغذائي، واحلصول على اخلدمات الصحية اجليدة، والتصنيع والتنويع  اجلوع وانعدام األمن

 االقتصادي، وحتسني الظروف املعيشية يف املدن، والسالم واحلكم الرشيد.

 املناقشة - ابء
، حبكم عالقته ببقية  2القوي للهدف  عقب العرض، شدد اخلرباء على الدور -31

، ال سيما من خالل  2030حبلول عام األهداف، يف التعجيل بتحقيق مجيع األهداف 
حتسني الغلة واإلنتاجية يف القطاع الزراعي. وأشاروا إىل أن حتقيق هذه النتائج يتطلب ابلضرورة  
وبصفة رئيسية اإلدارة الرشيدة للمياه، كما يتضح من األداء الذي حققه املغرب يف هذا 

 اجملال.

أمناط االستهالك مبا يتماشى    وأكد اخلرباء جمددا على احلاجة امللحة إىل حتسني -32
مع احلد بشكل كبري من هدر الطعام يف املنازل، وأشاروا إىل أنه ينبغي للبلدان   12مع اهلدف  

 إجراء إصالحات شجاعة يف هذا اجملال.

وأشار اخلرباء إىل ضرورة مراعاة القضااي البيئية بطريقة كلية يف صياغة وتنفيذ   -33
ة القطاعية. وشجع اخلرباء أيضا على تعزيز االنتقال إىل  السياسات واالسرتاتيجيات اإلمنائي

 الطاقة لزايدة استخدام الطاقات املتجددة.
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وأعربوا أيضا عن أملهم يف أن تؤخذ متابعة مبادرة الشراكة العاملية من أجل   -34
 . 17التنمية املستدامة يف االعتبار عند تقييم التقدم احملرز بشأن اهلدف 

ضرورة إعطاء األولوية للبياانت املستمدة من املصادر    وأخريا، شدد اخلرباء على -35
الوطنية يف تقييم التقدم احملرز يف حتقيق األهداف، ال سيما البياانت املتعلقة ابألمن الغذائي، 

 مبا يف ذلك حالة العجز يف احلبوب يف البلدان.

 التوصيات  -جيم
   :الدولية التوصيات التاليةيف ضوء املناقشة اليت جرت، قدمت اللجنة احلكومية   -36

 ينبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي:   )أ( 

توحيد اإلجراءات السياساتية لتسريع حتقيق أهداف التنمية  ‘1’ 
، وتعزيز 16و  6و 3و 2املستدامة، وال سيما األهداف 

 ؛  8و 1التقدم احملرز يف حتقيق اهلدفني  

تعزيز إطار الرصد من خالل حتسني القدرات اإلحصائية،   ‘ 2’ 
مبا يف ذلك عن طريق إجراء استقصاءات منتظمة لألسر  

 املعيشية؛

مواءمة خطة التنمية الوطنية مع خطة التنمية املستدامة لعام  ‘ 3’ 
أفريقيا اليت   :2063، وخطة االحتاد األفريقي لعام 2030

نصبو إليها، ورؤية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
لتحسني االتساق والتآزر يف تنفيذ برانمج التنمية   2050
 العامة؛ 

قيا وغريها من كياانت منظومة األمم ينبغي للجنة االقتصادية ألفري (ب)
املتحدة أن تعزز استخدام البياانت األحدث اليت تصدر عن املكاتب الوطنية إلنتاج  
اإلحصاءات ونشرها يف تقييم األداء االجتماعي واالقتصادي، وال سيما يف جمال األمن 

 الغذائي.

صادية عرض املبادرات الرئيسية املتخذة على نطاق اللجنة االقت -سابعا
 من جدول األعمال[ 8]البند  ألفريقيا

وفاء عيدي، مسؤولة الشؤون االقتصادية يف شعبة التكامل   جددت السيدة -37
اإلقليمي والتجارة التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا، دعم اللجنة االقتصادية ألفريقيا ألعضاء  
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، وأشارت إىل أن اللجنة تدعم عملية التفاوض والبحث  
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التجريبية وأنشطة بناء القدرات، مبا يف ذلك القضااي الشاملة، مثل    والدعوة استنادا إىل األدلة 
إىل  يهدف ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ؤسس التفاق امل، فاالتجارة الرقمية والبيئة

إنشاء سوق واحدة وتوسيع التجارة فيما بني البلدان األفريقية. وقالت إن املفاوضات ال تزال 
، ولكن هناك حاجة إىل وضع اللمسات النهائية  3و  2املرحلتني  جارية، وخاصة بشأن

. وقد بدأت  1للعديد من القضااي، مبا يف ذلك بعض القضااي املدرجة يف إطار املرحلة 
املبادالت التجارية جتري مبوجب االتفاق ابلفعل يف إطار مبادرة التجارة املوجهة، األمر الذي  

بيا. وأضافت أنه وفقا للدراسات اليت أجرهتا اللجنة  حتقق على أرض الواقع بني غاان وزام
االقتصادية ألفريقيا، من املتوقع حتقيق املكاسب الرئيسية من القطاعات التالية: الصناعة،  
والنقل، والطاقة، والزراعة، مبا يف ذلك األغذية الزراعية. وستتطلب هذه املكاسب تنويعا  

 اهلياكل األساسية لإلنتاج، وتطوير سالسل القيمة  اقتصاداي مسبقا، ودعما ملعاجلة الثغرات يف
يف مجيع أحناء   19-اإلقليمية. ومضت قائلة إن خطى الرقمنة تسارعت بعد جائحة كوفيد

العامل ، مبا يف ذلك يف إفريقيا. وفيما يتعلق ابلدعم املباشر املقدم إىل الدول األعضاء، قالت  
 منها.   16لتنفيذ االتفاق، وإنه جيري تنفيذ اسرتاتيجية وطنية  37إنه متت املصادقة على 

 من جدول األعمال[ 9]البند  القضااي النظامية  -اثمنا
 العروض -ألف

السيد  و مديرة املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا،  نغون ديوب،  السيدة  قدمت   -38
قرير األنشطة ، تمدير املعرفة يف املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيابريفات دينيس أكوشاي،  

، وكذلك برانمج عمل  2022إىل أيلول/سبتمرب  2021للفرتة من تشرين األول/أكتوبر 
سعيد أدجيومويب،  السيد    أيضا  ابإلضافة إىل ذلك، قدمو .  2023املكتب دون اإلقليمي لعام  

أيضا  والنتائج يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا،  شرافمدير شعبة التخطيط االسرتاتيجي واإل
 . 2023وط العريضة السرتاتيجية اللجنة االقتصادية ألفريقيا وبرانمج عملها لعام اخلط

وفيما يتعلق ابلنتائج الرئيسية اليت حتققت خالل العام املاضي، واصل املكتب  -39
تعزيز دعمه لبناء القدرات يف البلدان وللجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف جمال  

صياغة خطط التنمية الوطنية والدراسات املستقبلية الطويلة  التخطيط اإلمنائي، ال سيما يف 
وإطارها   2050األجل، مبا يف ذلك رؤية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لعام 

صيغتهما النهائية. ويتعلق هذا الدعم  ن جيري وضعياالسرتاتيجي للجماعات احمللية، اللذ
وعة أدوات التخطيط واإلبالغ املتكاملة أيضا بنشر أداتني للتخطيط والنمذجة، مها جمم

ومنوذج االقتصاد الكلي للجنة االقتصادية ألفريقيا، لتعزيز قدرات الرصد والتقييم واإلبالغ 
للسياسات والربامج اإلمنائية وألهداف التنمية املستدامة. وواصل املكتب أيضا تعزيز دعمه  

ة األفريقية، ال سيما من خالل صياغة  ملنطقة التجارة احلرة القاري ؤسسلتنفيذ االتفاق امل
االسرتاتيجيات الوطنية وتنفيذ برامج العمل ذات األولوية املرتبطة هبا. ويتعلق هذا الدعم أيضا  
بتيسري التجارة فيما بني البلدان األفريقية يف سياق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية من  
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يف   ’’صنع  اليت حتمل عالمة  منتجاتللرتويج  لاخالل إنشاء منصات للروابط التجارية ودعم  
. وعلى مستوى الديناميات السكانية من أجل التنمية، واصل املكتب تقدمي  ‘‘ غرب أفريقيا

الدعم إلنشاء أدوات متنوعة لتحسني االستفادة من العائد الدميغرايف، وتعزيز رأس املال 
البلدان، يقوم املكتب بوضع اللمسات البشري، وتعبئة املوارد لتمويل التنمية. وبناء على طلب  

األخرية على دراسات لدعم صنع السياسات، ال سيما يف القطاع غري الرمسي وسالسل القيمة 
 يف غرب أفريقيا.

، يعتزم املكتب مواصلة تعزيز دعمه 2023وفيما يتعلق بربانمج األنشطة لعام  -40
وتقييم السياسات واالسرتاتيجيات للبلدان واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف صياغة وتنفيذ  

الوطنية، والرؤى منائية طط اإلاخلاإلمنائية، ال سيما منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، و 
اإلمنائية الوطنية واإلقليمية طويلة األجل، وأطر التمويل الوطنية املتكاملة، وخطة التنمية 

 ‘‘ أفريقيا اليت نصبو إليها،’’  :2063م ،  وخطة االحتاد األفريقي لعا2030املستدامة لعام 
مبا يف ذلك االستعراضات الوطنية الطوعية واالستعراضات احمللية الطوعية. ويتعلق هذا الدعم 
أيضا ابلتدخالت اخلاصة بتمكني النساء والفتيات والشباب، وتعزيز رأس املال البشري من 

رقمنة االقتصادات، بشكل عام،  خالل تسخري الديناميات الدميوغرافية من أجل التنمية، و 
واملالية العامة، على وجه اخلصوص، بغرض تعزيز تعبئة اإليرادات الداخلية لتمويل التنمية 

 املستدامة.

وعرض مدير شعبة التخطيط االسرتاتيجي والرقابة والنتائج التابعة للجنة   -41
مهام أساسية )تنظيم  االقتصادية ألفريقيا اإلطار االسرتاتيجي للجنة، الذي يستند إىل ثالث  

االجتماعات، ودور اللجنة كمركز للفكر، ومهامها التنفيذية( وأربع ركائز )النفوذ السياسي،  
واملصداقية والثقة، واملساءلة والتعلم، والفعالية التشغيلية(. ووصف أيضا خمتلف التغيريات 

ؤسسي للجنة. املؤسسية اليت حدثت على مدى السنوات األربع املاضية، وعرض التنظيم امل
وشرح األساس املنطقي للتنظيم املشرتك لدورات اللجان احلكومية الدولية لكبار املسؤولني  
واخلرباء ملختلف املناطق دون اإلقليمية، وأوجز اجملاالت الرئيسية لتدخل اللجنة االقتصادية  

حتققت. واختتم ألفريقيا على مدى السنوات الثالث املاضية، مربزا بعض النتائج الرئيسية اليت  
اليت اعتمدها مؤمتر وزراء املالية والتخطيط   2023عرضه بشرح جماالت التدخل الرئيسية لعام  

 والتنمية االقتصادية األفريقيني.  

 املناقشة  - ابء
عقب العرض، أعرب املندوبون عن تقديرهم لنوعية الدعم الذي تلقته بلداهنم  -42

وأعربوا أيضا عن أملهم يف أن تواصل تركيز تدخالهتا على  من اللجنة االقتصادية ألفريقيا. 
 اجملاالت واملواضيع اليت تتمتع فيها مبيزة نسبية، ما سيؤدي إىل زايدة األثر للمستفيدين.
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ت البلدان واللجان االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية يف  د  وعدَ  -43
اللجنة االقتصادية ألفريقيا فضال عن أوجه التعاون املثمرة غرب أفريقيا الدعم الذي تلقته من  

 اليت شاركت فيها، وشجعت على مواصلة هذه األنشطة وتعزيزها.

طط اخلوأقر املندوبون أيضا ابلدعم املخصص حتديدا ألنشطة ترتاوح بني صياغة   -44
املة، ومنوذج  وطنية وبياانت الرؤية ونشر جمموعة أدوات التخطيط واإلبالغ املتكاإلمنائية ال

االقتصاد الكلي، وأطر التمويل الوطنية املتكاملة، واالستعراضات الوطنية واحمللية الطوعية، 
واالستفادة من العائد الدميغرايف، وصياغة وتنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية املتصلة  

 ابالتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.  

ممثلو اللجنة الدائمة املشرتكة بني الدول من جديد ابلتعاون، أكد  وفيما يتعلق -45
املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل، وبرانمج األغذية العاملي، واملصرف املركزي لدول  

استعدادهم لتعزيز التعاون املثمر مع   غرب أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،
ريقيا. ومن مث، اقرتحوا وضع إطار لتحليل االتساق بشأن ديناميات  اللجنة االقتصادية ألف

 االقتصاد الكلي واألمن الغذائي يف غرب أفريقيا.

وأخريا، أوصى اخلرباء بتناول املسائل املتصلة ابلسياسة النقدية يف املنطقة دون  -46
قتصادية  اإلقليمية واحلصول على االئتمان يف خمتلف تقارير التحليل االقتصادي للجنة اال

 ألفريقيا. 

 التوصيات  -جيم
يف ضوء املناقشة، أوصت اللجنتان احلكوميتان الدوليتان أبن تقوم اللجنة  -47

  :االقتصادية ألفريقيا وغريها من كياانت منظومة األمم املتحدة مبا يلي

دعم عملية تكييف منوذج االقتصاد الكلي للجنة االقتصادية ألفريقيا    )أ( 
 الوطين؛مع املستوى 

تعزيز قدرة البلدان على االستفادة من العائد الدميغرايف من خالل  )ب(
 تطوير أدوات متنوعة، وتعميمها يف واثئق السياسة العامة؛ 

مواصلة تقدمي الدعم للبلدان واملنظمات اإلقليمية لصياغة الدراسات  )ج( 
اإلقليمية، مبا يف ذلك  الوطنية و اإلمنائية سرتاتيجيات االطط و اخلاملستقبلية الوطنية، و 

اسرتاتيجيات الساحل للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وإعداد االستعراضات الوطنية 
 الطوعية؛ 

تعزيز الدعم املقدم إىل البلدان من أجل وضع أطر متويل وطنية   )د(
 متكاملة، مبا يف ذلك تنفيذ خرائط الطريق املرتبطة هبا؛
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مواصلة دعم بناء القدرات يف جمال التخطيط والرصد، وتقييم   )هـ( 
وخطة عام    2030الوطنية، واملضي يف تنفيذ خطة عام  منائية  سرتاتيجيات اإلاالسياسات و ال

 ، مبا يف ذلك من خالل نشر جمموعة أدوات التخطيط واإلبالغ املتكاملة؛ 2063

تصادية لدول غرب إعداد إطار أو دراسة، ابلتعاون مع اجلماعة االق  )و( 
 أفريقيا وبرانمج األغذية العاملي، لتحليل االتساق بني إطار االقتصاد الكلي واألمن الغذائي؛ 

تسليط الضوء على حتدايت التحول اهليكلي من خالل حتسني مناخ   )ز( 
 األعمال من أجل جذب رأس املال الالزم للتنمية الصناعية وتطوير الصناعات التحويلية.   

موعد الدورة املشرتكة القادمة للجنتني احلكوميتني الدوليتني لكبار   -اتسعا
]البند  هاومكان انعقاد ااملسؤولني واخلرباء لشمال أفريقيا وغرهب

 من جدول األعمال[ 11
عرضت غاان استضافة الدورة السادسة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار   -48

أفريقيا. وستحدد اللجنة االقتصادية ألفريقيا التاريخ ابلتعاون مع  املسؤولني واخلرباء لغرب 
 السلطات يف غاان. 

 ________ 

 
 
 
 


