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 أفريقياواخلرباء يف مشال  اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني
 والثالثون اخلامساالجتماع 

 2020الثاين/نوفمرب  تشرين 17

 "أفريقيايف مشال  19-من كوفيدالتعايف  واسرتاتيجيات "سياساتحتت موضوع: 

 مذكرة
 أواًل: السياق

ويغطي،  فريقياهو أحد املكاتب دون اإلقليمية اخلمسة التابعة للجنة االقتصادية أل أفريقيااملكتب دون اإلقليمي لشمال  -1
اجلزائر، والسودان، وليبيا، ومصر، واملغرب، وموريتانيا. ويهدف تونس، و من خالل مقره يف الرابط )املغرب( سبعة بلدان هي: 

املكتب دون اإلقليمي، ابستناده إىل البياانت املوثوقة، إىل تعزيز قدرة الدول األعضاء على صوغ السياسات والربامج الرامية إىل 
. ويف إطار التوجه أفريقياشاملة للجميع وتنفيذها هبدف حتقيق التحول اهليكلي االجتماعي واالقتصادي يف مشال دعم التنمية ال

العمالة واملهارات، ’’ ، اعتمد املكتب دون اإلقليمي جمال اختصاصه ابلرتكيز على فريقيااالسرتاتيجي اجلديد للجنة االقتصادية أل
 ‘‘. والتنمية املستدامة

، ابعتبارها هيئة املداوالت النظامية بتقدمي أفريقيانة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء يف مشال وتتكلف اللج -2
التوجيه االسرتاتيجي لعمل املكتب. وجتتمع جلنة اخلرباء سنواي الستعراض التقرير عن أنشطة املكتب دون اإلقليمي والنتائج اليت 

. كما تتيح اجتماعات جلنة أفريقيااتيجية انسجامًا مع األولوايت اإلمنائية لبلدان مشال حققها وبرانمج عمله وتوجهاته االسرت 
ك اخلرباء احلكومية الدولية إطاراً حتليلياً ووسيلة لتبادل املعلومات بني اخلرباء رفيعي املستوى من اإلدارات الوطنية والباحثني وكذل

الذي تشهده الظروف االجتماعية واالقتصادية للمنطقة دون اإلقليمية وذلك  ممثلي القطاع اخلاص واجملتمع املدين بشأن التطور
وتعميق التكامل  20٦٣هبدف تقدمي توصيات بشأن اسرتاتيجيات التعجيل بتحقيق أهداف التنمية املستدامة، وخطة عام 

 اإلقليمي.

نوفمرب  17املقرر يف  أفريقياخلرباء لشمال ينعقد االجتماع اخلامس والثالثون للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني وا -٣
. وتتوقع األمم املتحدة أن 19-يف سياق عاملي يتسم بتباطؤ النمو االقتصادي بفعل األزمة النامجة عن جائحة كوفيد  2020

الوة ومن املرتقب أن حيدث فقط انتعاش طفيف يف العام املقبل. فع 2020٪ برسم سنة ٣.2-ينكمش االقتصاد العاملي بنسبة 
تضرب  19-جائحة كوفيد  فإن (،على أتثريها على صحة اإلنسان )الذي يتمثل يف معدالت اإلصابة ابألمراض والوفيات

وبشكل غري مباشر من خالل  احلركة،بشدة االقتصاد العاملي من خالل احلد املباشر للنشاط االقتصادي جراء اإلغالق وتقييد 
 .تعطيل سالسل القيمة العاملية )واليت متثل ما يقرب من نصف التجارة العاملية( يف اقتصاد عاملي شديد الرتابط
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. 2020٪ برسم سنة 1.8-إىل  أفريقيالشمال  ةدون اإلقليميهذا وتتوقع األمم املتحدة أن ينخفض النمو يف املنطقة  -4
بينما يشري السيناريو األفضل إىل أن مشال  ،2020٪ يف عام 5.4بنسبة  أفريقياستنكمش اقتصادات مشال  األحوال،ويف أسوأ 

٪. وستكون النتيجة زايدة كبرية يف قصور التشغيل والبطالة. ووفًقا ملنظمة العمل الدولية 0.٣ابلكاد ستنمو مبعدل  أفريقيا
٪ من القوى العاملة يف العامل. 81ميثلون حوايل  عامل،مليار  2.7أثرت إجراءات اإلغالق اجلزئي على ما يقرب من  (،2020)

ماليني يف  5قد يصل إىل  أفريقياالدولية إىل أن فقدان الوظائف بدوام كامل يف مشال وتشري التقديرات األولية ملنظمة العمل 
 .2020عام 

ومن الناحية االجتماعية، من املرتقب أن يؤثر فقدان الوظائف واملداخيل بشكل أقوى على األشخاص األكثر هشاشة،  -5
مما يوسع فجوة عدم  والنساء،والشباب  املتدنية،واألجور  والعاملني يف القطاع غري املهيكل، والعاملني ذوي املهارات احملدودة

. وشهد العاملون املعتمدون على القطاع غري املهيكل تقلص مصادر دخلهم ةدون اإلقليمي أفريقيااملساواة داخل منطقة مشال 
  .بسبب إجراءات اإلغالق، مما ترك ماليني العائالت بدون موارد ومعتمدين على الدعم املايل العمومي

 أهداف االجتماع -اثنيا
هو  أفريقيااملوضوع الرئيسي لالجتماع اخلامس والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لشمال  -٦

" التشغيل  :اإلقليمي دون مبجال ختصص املكتب وابرتباط ،"أفريقيايف مشال  19-التعايف من كوفيد  واسرتاتيجيات "سياسات
 ." ومهارات التنمية املستدامة

دون  نظم املكتب ،أفريقياأتهبا لالجتماع اخلامس والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لشمال   -7
سلسلة من الندوات عرب اإلنرتنت للتشاور مع مجيع األطراف املعنية بشأن تقييم الوضع االقتصادي واالجتماعي الراهن  اإلقليمي

وتوفري الوظائف وخلق  النمو،وتعزيز  التعايف،وحدد عددا من السياسات املختلفة الكفيلة بتقليص مدة فرتة  أفريقيايف مشال 
 ،فريقياألاإلنرتنت إىل نتائج العمل البحثي والتحليل الذي أجرته اللجنة االقتصادية  فرص عمل جديدة.  وتستند الندوات عرب

 .أفريقياومراكز الفكر واألوساط األكادميية العاملة يف جمال تنمية مشال  األخرى،واملؤسسات الشريكة 

يف مواجهة خماطر اجلائحة وسلطت الضوء  أفريقياوانقشت الندوات عرب اإلنرتنت نقاط اهلشاشة يف اقتصادات مشال  -8
على نقاط الضعف اهليكلية لالقتصادات. وابلتايل أاتحت فضاء لتبادل اخلربات بشأن اسرتاتيجيات التجارة الوطنية املتنوعة اليت 

لسلبية جلائحة كوفيد ودور منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية للتخفيف من اآلاثر ا أفريقيااعتمدهتا الدول األعضاء يف مشال 
يف احلد من التداعيات  أفريقيا. كما انكبت الندوات على كيف ميكن للتكنولوجيات اجلديدة أن تساعد بلدان مشال 19-

على اخلدمات احلكومية واالقتصادات الوطنية واستخدام التقنيات اجلديدة للرفع من وترية االنتعاش  19-السلبية جلائحة كوفيد 
 .ياق االقتصادي اجلديدوالتكيف مع الس

من خالل عرض دراسات  أفريقياوتروم الندوات عرب اإلنرتنت تعزيز أفضل املمارسات يف خلق فرص العمل يف مشال   -9
اليت تقدم أفضل املمارسات لتعزيز تشغيل الشباب والنساء. كما تناولت املناقشات استفاء العرب املستفادة ونقل  أفريقيااحلالة من 

 .ابقةالنجاحات الس
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ملساعدهتا على وضع  أفريقياكما شكلت نتائج هذه املناقشات األساس للتوصيات املشرتكة مع حكومات دول مشال  -10
 .19-كوفيد  سياسات ترمي إىل تقصري فرتة التعايف ملا بعد

منتدى ميكن من خالله ملمثلي الدول األعضاء  أفريقياوستوفر اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لشمال  -11
اإلقليمي، الذي يتضمن حتلياًل مقارانً للظروف االقتصادية واالجتماعية  دونالنظر يف العديد من التقارير القانونية، مثل امللف 

 2021تقرير النشاط وبرانمج العمل لعام  الرئيسية؛حالة تنفيذ برامج التنمية اإلقليمية والدولية  ،ليميةقدون اإلعلى امتداد املنطقة 
 .أفريقيادون اإلقليمي لشمال والتوجهات االسرتاتيجية للمكتب 

 النتائج املتوقعة -اثلثاً 
قرارها، إالتقارير اليت سيقدمها املكتب دون اإلقليمي و من املتوقع أن تؤدي هذه الدورة من اجتماعات اللجنة إىل إثراء  -12

منائية وطنية وتسريع إوكذلك صياغة التوصيات املتعلقة ابلسياسات واالسرتاتيجيات املوجهة لصناع القرار، بغية وضع برامج 
الواثئق  إلثراءعملية التكامل اإلقليمي. وسيلخص التقرير املفصل الصادر عن االجتماع العروض واملناقشات واالقرتاحات املقدمة 

 وكذلك النتائج والتوصيات الرئيسية.

قيني ابعتباره اهليئة التداولية للجنة وسُيْطرَح تقرير االجتماع على مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفري -1٣
 .فريقيااالقتصادية أل

 رابعاً: تنظيم االجتماع وشكله
والثالثني للجنة اخلرباء احلكومية الدولية على شكل جلسات عامة تُ ْعَرض خالهلا التقارير اليت  اخلامسةستكون الدورة  -14

سل املسودة النهائية للتقارير إىل البلدان األعضاء، يف موعد ال أعدها املكتب وتُ َناَقش فيها كذلك عروض اخلرباء البارزين. وسرتُ 
 يتجاوز شهرين بعد انتهاء اجللسة.  

 خامساً: املشاركة
 متثياًل رمسًيا حلكومات أفريقياتضم املشاركة يف فعاليات اجتماع اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لشمال  -15

 .اليت هلا احلق يف التدخل أفريقيادول مشال 
مفتوحة أيضاً للممثلني  أفريقيااملشاركة يف اجتماع اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء من مشال ما أن ك -1٦

، الرفيعي املستوى من الوزارات، واإلدارات احلكومية واملؤسسات الوطنية املسؤولة عن التخطيط والتنمية االجتماعية واالقتصادية
 والشؤون املالية، والعمالة، والتجارة والصناعة، والزراعة والبيئة، وممثلي األمانة العامة الحتاد املغرب العريب واملنظمات احلكومية

، وممثلي منظمات القطاع اخلاص واجملتمع املدين، واجلامعات ومراكز البحث، ووكاالت أفريقياالدولية األخرى العاملة يف مشال 
 املتحدة وغريها من الشركاء االمنائيني يف املنطقة دون اإلقليمية. منظومة األمم
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 اتريخ االجتماع ومكان انعقادهسادساً: 
 . 2020الثاين/نوفمرب  تشرين 17سيعقد االجتماع يف  -17

 لغات العملسابعاً: 

 .العربية والفرنسية واإلنكليزيةستكون لغات عمل االجتماع هي  -18

 املعلوماتاثمناً: مزيد من 
 على مزيد من املعلومات بشأن تنظيم الدورة: طالعلال -19

 @un.orgjaid    زيز جايدع   :جهة االتصال والتنسيق

 sebbar@un.org       سامل الصبار   :إدارة املعارف

   ansary@un.org-filaliهدى فياليل أنصاري    :االتصاالت

    mosseddek.uneca@un.org  حممد مصدق    :الواثئق

   hmade@un.org  حلسن محاد  :اإلدارة واللوجستيات
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