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 السياق  - أوال
دون اإلقليميد اخلمسمممممممد املكتب دون اإلقليمي لشممممممممماا افريبيا التا ا للصاد االقترمممممممماديد ملفريبيا  و ا   املكاتب   -1

التا عد للصاد االقترممماديد ملفريبياي وي هي  اا املكتب، وهبر  ل الر س، ةمممدعد  ل ان  ي  تونا واوااسر والسمممودان وليديا وهرممر 
ل  ا  املاهبد دون اإلقليميد على ترمممميت وتا يا  و تعايا ق رة ال وا املعضممما    ف رسيسمممي اا املكتب هلي و وهوريتانيا وامل رب

ةمياةماو و راهو وطايد هالسمد، اةمتاادا بي  يامو هوثوا  ا، هن اجن تاميد لماهلد و وجا اجتماعي اقترمادل  يكلي ل  اا 
ملغراض  املهاراو تاميدو  التش ينون اإلقليمي جماال خترريا يركجا على اقرج املكتب د ه االةرتاتيصي للصاد،ول بطار التوجج  افريبياي

   التاميد املست اهدي

تشممممممريعيد، هسمممممماولد عن  ت اوليد،  وصمممممم ها  ي د واللصاد احلكوهيد ال وليد لكدار املسمممممماولا واخلربا  لشممممممماا افريبيا  -2
التبرير عن انشمممممممممهد املكتب دون ه االةمممممممممرتاتيصي ملنشمممممممممهد املكتب دون اإلقليميي وتعب  اللصاد اجتماعا ةممممممممماو  للا ر ل التوجج 

 بومياإلقليمي، ونتمماسصممه و رمهو عملممه وتوجهمماتمه االةممممممممممممممرتاتيصيممد، اإلماةي ل اعتدممار ما املولو و اإل ماسيممد لدلمم ان  ماا افريبيمماي و 
إلربا  رفيعي املسممممممممممممممتوم وثلون  كوهابت و  ثا وها و ا عن البهاع اخلا  التدادا  ا و  حم ن للتبييتهبام االجتماع ايضمممممممممممممما 

 أبةمممر ا املاهبد دون اإلقليميد على هسمممتوماالقترممماديد واالجتماعيد  املوضممماعل   هورواجملتما امل ين  شمممان امل اس اةإلاة ل ال
لال اد املفريبي وةممممدن  2063تاميد املسممممت اهد وإلهد عام ا  اف الن تسممممريا عمليد  بيق د  ةمممم   خبرممممو توصممممياو  وضمممما  يد 

  التكاهن اإلقليميي رةيخت

، املبرر عب   يوم للصاد احلكوهيد ال وليد لكدار املسممممممممماولا واخلربا  لشمممممممممماا افريبيالسمممممممممادس والثالثا جتماع االوا  -3
قترممادل  سممدب املاهد الااند عن االامو تداطا ال ا دةةمميعب  ل ةممياا عاملي يتسممت   ،2021تشممرين الثاين/نوفمرب  24املر عا  

فإن اثر  اا املرض على صمحد اإلنسمان ثهثلما يتصلى هن اع اد اإلصما و والوفياو ،  نجاسحد هرض فريوس كورومي وعالوة ع
هن  ،هدالمممرةورة رمممالاشممماس االقترمممادل    حل  هنوذلك  ،لممم ي  الرتا   يالقترممماد العامل   رممم د بحلاا ضمممرر فاد رض امل  اا

ةمالةمن البيمد العامليد ثالت تسمتاثر أبكثر هن ل  ب  اث إللن رمورة غري هدالمرة هن إلالا و إلالا اإلغالقاو والبيود امل وضمد، 
  نرف التصارة العامليد تبريدا  ل اقتراد عاملي ل ي  الرتا  ي

ويتوقَّا ان ي اكثر ةممممممو اي  دون اإلقليميد الدهالد ل هاهبد  اا افريبيا  الد جعن  رمممممم دهرض فريوس كوروم  مث بن  -4
ختلجِّف هسممالد فب ان هااصممب الشمم ن وفب ان امل اإلين اكرب املثر على السممكان املكثر  رهام  و ت الاين يعملون ل البهاع غري 

ةمممممميا اهلوة على تادل  ا  اةاثر بي تو الرمسي، والعماا ذول املهاراو احمل ودة وذول املجور املت نيد، والشممممممداب، والاسمممممما ي وةمممممم
قها هرممادر ال إلن عن العماا الاين يعتم ون ل عيشمهت وق  تسممددت ت ا ري اإلغالا ل  صممعي  ع م املسمماواة ل  اا افريبياي

  على البهاع غري الرمسي، و و ها ترك هاليا هن املةر دون هورد وهن مث االعتماد على ال عت املايل احلكوهيي 

 أهداف االجتماع - اثنيا
فتحسا التكاهن اإلقليمي ةيادل ل ‘‘ي تعايا التكاهن اإلقليمي ل  اا افريبيا’’املوضوع الرسيسي لالجتماع  و   -5

التشمم ين وتاميد املهاراو  و و  ،ج ي ة هرتدهد مبصاا خترممم هكتب املاهبد دون اإلقليميد وظاسفاةممتح اث هنايد املهاف بي 
   هن اجن التاميد املست اهدي

اللصاد احلكوهيد ال وليد  شمممممممان املوضممممممموع ذل  لتااهن ها اجتماع  ، الال ةممممممميعب اجتماع فريق اخلربا ةممممممميكون و   -6
، ‘‘الرقمي تموينةن البيمد اإلقليميد ل  اا افريبيا  الرتكيا على قهاعي الرااعد الري النيد والبهكانيد تعايا ةال’’الرلد، و و 



ECA/SRO-NA/ICSOE/36/INF/1 

 2ص حد 
 

  

 وظاسفل عت املوجه بي اةممممتح اث ا ي ي هاراو هن اجن التاميد املسممممت اهد  ي  وضمممموع التشمممم ين وتاميد اململ مبثا د ةمممما  بضممممال
 ست اهدياملشاهلد و التاميد القترادل و االالامو  تاشي ل السبد ل  اا افريبيا 

هن قدن سمتد م نتاسو املااقشماو و ليالبا وةمت     املكتب دون اإلقليمي اجتماع فريق اخلربا يل  اا السمياا يعبِّ و   -7
حم ال  اجتماع فريق اخلربا  يتيحان  امل رتضتعايا التكاهن اإلقليميي وهن للرمممممممياغد ةمممممممياةممممممماو هرةممممممموهد  عاايد  كوهاو خمتارة 

 حم دةو لوا التكاهن اإلقليمي، و و ها ياد ي ان ي ضي بي تب مي توصياو  لتح ي  الشروس املسدبد واوجه الاإلت املهلو د لتعايا
 جتماعي االقترادل ل  اا افريبيايلتعايا التكاهن اال

وةممممممميكون اجتماع اللصاد احلكوهيد ال وليد ايضممممممما مبثا د حم ن ملمثلي ال وا املعضممممممما  للا ر ل الع ي  هن التبارير   -8
لألوضماع وي إلن ل ذلك  لين هبارن املاهبد دون اإلقليميد،  الت  ي عليهوتشمممن  ا  التبارير الرممورة  يذاو الها ا التشممريعي

االقترماديد واالجتماعيد على هسمتوم املاهبد دون اإلقليميدو وتبرير عن  الد الاشماس االقترمادل ل  اا افريبياو وهعلوهاو عن 
 املكتب دون اإلقليمي وتوجهاته االةرتاتيصيدي  الد تا يا الرباهو اإل اسيد اإلقليميد وال وليد الرسيسيدو و رمهو عمن

 توخاةالنتائج امل - اثلثا
واعتممماد التبممارير الت هن املات ر ان يبمم ههمما املكتمب دون   رممممممممممممممبممنهن املتوقا ان تبوم اللصاممد احلكوهيممد المم وليمد   -9

اإلقليمي و رمياغد توصمياو  شمان السمياةماو واالةمرتاتيصياو ملسماع ة اصمحاب البرار ل وضما الرباهو اإل اسيد الوطايد الك يلد 
للعروض املب هد فيه، واملااقشممماو الت  ابرير امل رمممن عن االجتماع هلدرممموةممميتضممممن التسبدي  تعايا عمليد اةمممتح اث وظاسف ال

 تلت تلك العروض، واالةتاتاجاو الرسيسيد الت إللم بليها، والتوصياو املب هد فيهي

م تبرير اللصاد احلكوهيد ال وليد عن اجتماعها السممممممماد  -10 هامتر وارا  املاليد والتدهي  والتاميد والثالثا بي  سوةمممممممي ب َّ
   ت اوليا ات عا للصاد االقتراديد ملفريبياي ا وص ه جهاا االقتراديد املفريبيا، 

 التنظيم والتفاصيل العملية لالجتماع  - رابعا
م ةمي    -11 إلربا  ع ج ا اضمعها املكتب دون اإلقليمي وورقاو و فيها تبارير وتااَقش عب  االجتماع ل جلسماو عاهد، تب َّ

 هن اإلتتام االجتماعي ينبي ال وا املعضا  ل غضون لهر  التبرير الاهاسي هشروعةن ري ي وة راون

 املشاركة - خامسا
ن وااراو وبداراو وهاةساو وطايد هساولا عن لاون عاملشاركد ل االجتماع ه تو د للممثلا رفيعي املستوم   -12

والرممممااعد، والاراعد، والدي د، والتاميد االجتماعيد،  واالجتماعيد، والشمممماون املاليد، والعمالد، والتصارةالتدهي  والتاميد االقترمممماديد 
لمصتما لاملا مماو احلكوهيمد الم وليمد اإلقليميمد الكماسامد ل  ماا افريبيما، و  غري  هنوملمثلي املهمانمد العماهمد ال ماد امل رب العر  و 

العاهلا ل املاهبد دون  التاميدل شممممممركا  ال سمممممماسرلعا   الدح ، ووكاالو املهت املتح ة، و امل ين والبهاع اخلا ، واواهعاو وه
 اإلقليميدي

 اتريخ انعقاد االجتماع - سادسا
 ي2021تشرين الثاين/نوفمرب  24يوم املر عا  عب  االجتماع ةي    -13
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 لغات العمل - سابعا
 العمن ل االجتماعي ةتكون اإلنكليايد والعر يد وال رنسيد  ي ل او  -14

 جهات االتصال - اثمنا
 االتراا  وهاو التاليد  ملاي  هن املعلوهاو خبرو  تا يت االجتماع، يرجى  -15

 التنسيق
 اهن جنا  الدشديشي
 elbeshbishi@un.org الربي  اإللكرتوين 

 عايا جعي 
 jaid@un.org الربي  اإللكرتوين 

 
 إدارة املعلومات

 ةامل صدار
 sebbar@un.org الربي  اإللكرتوين 

 االتصاالت
 انرارل-  م فياليل

 filali-ansary@un.org الربي  اإللكرتوين 

 الواثئق
 حمم  هر ا

 mosseddek.uneca@un.org الربي  اإللكرتوين 

 اإلدارة/اإلمداد
 حلسن محاد

 hmade@un.org الربي  اإللكرتوين 

 األمانة
 نعيمد صحراول
 shraoui.uneca@un.org الربي  اإللكرتوين 

  212 537 71 56 537/13 71 78 29 كتب  املاهلاتف ث
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