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اللجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال أفريقيا
االجتماع الرابع والثالثون
أسوان (مصر)
 ٢٨-٢٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٩

مذكرة
أوالً :السياق
 -١املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا هو أحد املكاتب دون اإلقليمية اخلمسة التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا ويغطي،
من خالل مقره يف الرباط (املغرب) سبعة بلدان هي :تونس ،واجلزائر ،والسودان ،وليبيا ،ومصر ،واملغرب ،وموريتانيا .ويهدف
املكتب دون اإلقليمي ،باستناده إىل البيانات املوثوقة ،إىل تعزيز قدرة الدول األعضاء على صوغ السياسات والربامج الرامية إىل
دعم التنمية الشاملة للجميع وتنفيذها هبدف حتقيق التحول اهليكلي االجتماعي واالقتصادي يف مشال أفريقيا .ويف إطار التوجه
االسرتاتيجي اجلديد للجنة االقتصادية ألفريقيا ،اعتمد املكتب دون اإلقليمي جمال اختصاصه بالرتكيز على ’’العمالة واملهارات،
والتنمية املستدامة‘‘.
 - ٢وتتكلف اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء يف مشال أفريقيا ،باعتبارها هيئة املداوالت النظامية بتقدمي
التوجيه االسرتاتيجي لعمل املكتب .وجتتمع جلنة اخلرباء سنويا الستعراض التقرير عن أنشطة املكتب دون اإلقليمي والنتائج اليت
حققها وبرنامج عمله وتوجهاته االسرتاتيجية انسجاما مع األولويات اإلمنائية لبلدان مشال أفريقيا .كما تتيح اجتماعات جلنة
اخلرباء احلكومية الدولية إطارا حتليليا ووسيلة لتبادل املعلومات بني اخلرباء رفيعي املستوى من اإلدارات الوطنية والباحثني وكذلك
ممثلي القطاع اخلاص واجملتمع املدين بشأن التطور الذي تشهده الظروف االجتماعية واالقتصادية للمنطقة دون اإلقليمية وذلك
هبدف تقدمي توصيات بشأن اسرتاتيجيات التعجيل بتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،وخطة عام  ٢٠٦٣وتعميق التكامل
اإلقليمي.
 - ٣ويأيت انعقاد الدورة الرابعة والثالثني للجنة املقرر عقدها يف الفرتة من  ٢٥إىل  ٢٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٩يف
أسوان ،جبمهورية مصر العربية ،يف سياق عاملي يتسم بتباطؤ النمو العاملي الذي تناقص من  ٤يف املائة يف عام  ٢٠١٧إىل
()1
 ٣ .٦يف عام  ٢٠١٨وفقا لتقديرات صندوق النقد الدويل اليت تتنبأ بأن النمو لن يتجاوز  ٣.٣يف املائة يف عام .٢٠١٩
وتتحدث التوقعات لعام  ٢٠٢٠عن زيادة طفيفة جدا يف النمو قد تصل إىل  ٣.٦يف املائة .ومن العوامل اليت سامهت يف خلق
هذا الوضع استمرار التوترات التجارية بني الواليات املتحدة ،والصني ،وأوروبا ،وتدين النمو يف منطقة اليورو الذي مل يتجاوز
 ١.٣يف عام .٢٠١٩
()

 1الوضع والتوقعات االقتصادية في العالم  .2019تقرير مشرتك إلدارة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية ،واألونكتاد وجلان األمم املتحدة اإلقليمية اخلمس :اللجنة
االقتصادية ألفريقيا ،اللجنة االقتصادية ألوروبا ،اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ،واللجنة
االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا.
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 -٤ومن بني االقتصادات النامية ،يفرتض أن تشهد أفريقيا يف جمملها تسارعا يف النمو قد يصل إىل  ٣.٤يف املائة يف عام
 ٢٠١٩و ٣.٥يف املائة يف عام  ٢٠٢٠مقارنة بـ  ٣.٥يف املائة اليت سجلتها عام  .٢٠١٨ومع ذلك ،ال تزال هناك فروقات
كبرية بني خمتلف املناطق دون اإلقليمية للقارة .فخالل عام  ،٢٠١٩ال تزال منطقة شرق أفريقيا يف املقدمة من حيث النمو
حيث يتوقع أن يصل ناجتها االمجايل احمللي إىل  ٦.٤يف املائة ،تليها مشال أفريقيا مبعدل  ٣.٤يف املائة ،فغرب أفريقيا مبعدل
 ٣.٤يف املائة ،مث وسط أفريقيا مبعدل  ٦.٥يف املائة ،وأخريا اجلنوب األفريقي مبعدل قدره  ١.٢يف املائة.
 - ٥وفيما خيص املنطقة اإلقليمية لشمال أفريقيا حتديدا ،تعاين ثالثة بلدان فيها من اضطرابات اجتماعية سياسية .فقد
أدت احلركات الشعبية غري املسبوقة من حيث النطاق إىل التعجيل برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يف اجلزائر ،والرئيس عمر
البشري يف السودان ،مما أحدث أزمة داخلية يف البلدين قد تكون هلا تأثريات سلبية على النمو واالستثمار إذا ما طال أمدها.
وأدى احتدام النزاع يف ليبيا إىل مزيد من تدهور الوضع املتسم أصال بالضعف وانعدام األمن الذي يعاين منه السكان .ويبقى
إجياد فرص العمالة  ،والسيما للشباب ،واحلد من أوجه التفاوت مها التحديان الرئيسيان بالنسبة للمنطقة اإلقليمية برمتها.
 - ٦وقد أفرزت االنتخابات الرئاسية يف موريتانيا لعام  ٢٠١٩للمرة األوىل منذ استقالل البلد عام  ١٩٦٠انتقاال سلميا
للسلطة من الرئيس املنتهية واليته ،السيد حممد ولد عبد العزيز ،إىل الرئيس املنتخب يف اجلولة األوىل السيد حممد ولد الغزواين،
حيث حصل على  ٥٢. ٠١يف املائة من أصوات الناخبني.
 -٧وقد كانت سنة  ٢٠١٩سنة انتخابات كذلك يف تونس ،غري أن وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أخلت
باجلدول الزمين املقرر لالنتخابات الرئاسية اليت كان مقررا إجراؤها بعد االنتخابات الربملانية ،فتقرر الشروع يف االنتخابات الرئاسية
قبل أواهنا يوم  ١٥أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٩فيما أُجلت االنتخابات الربملانية إىل يوم  ٦تشرين األول/أكتوبر .٢٠١٩
 -٨وفيما خيص اخلطط اإلمنائية الرئيسية ،سيشهد عام  ٢٠١٩التدشني الرمسي ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،اليت
تضم  ۱.٢مليار نسمة يزيد ناجتهم احمللي االمجايل جمتمعني على  ٢٥٠٠مليار من دوالرات الواليات املتحدة.

ثانياً :أهداف االجتماع
 - ۹سيكون املوضوع العام للدورة الرابعة والثالثني للجنة اخلرباء احلكومية الدولية هو ’’منطقة التجارة الحرة القارية
األفريقية والعمالة :التأثير الذي سيحدثه تحسين أساليب تيسير التجارة والتكامل اإلقليمي على شمال أفريقيا‘‘ .وذلك
يف انسجام مع اختصاص املكتب يف جمال ’’العمالة والقدرات والتنمية المستدامة ‘‘ ،وهو موضوع سيجري نقاشه بشكل
معمق يف اطار دورة خاصة لتحليل الفرص والتحديات اليت تواجه املنطقة دون اإلقليمية والوقوف على ما ينبغي القيام به من
تعديالت لالستفادة من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف إجياد فرص العمالة .ويشكل موضوع تيسري التجارة وأثره على
العمالة مسألة هامة بالنسبة لشمال أفريقيا ،ألنه بالرغم من توفر املنطقة على غالبية العناصر اهليكلية الكفيلة بإجياد سوق دينامية
متكاملة مثل القرب اإلقليمي ،وتوافر اهلياكل األساسية ،والروابط اللغوية والثقافية وغريها ،فإن ضعف مستوى التكامل دون
اإلقليمي هو السبب يف فقدان البلدان ملعدالت يف سلم النمو ويف احلد من إجياد فرص العمالة .وستتيح املناقشة بشأن هذا
املوضوع التوصل إىل منهج شامل ومتكامل القرتاح حلول للتكامل اإلقليمي على املديني القصري والطويل حلالة العمالة يف املنطقة
دون اإلقليمية .وسريكز التحليل واملناقشة بشأن شروط حتقيق التكامل اإلقليمي على توليد ديناميات اقتصادية جديدة من شأهنا
تيسري فرص العمالة من خالل حتقيق املزيد من النمو األكثر استدامة وتوازنا من الناحيتني االجتماعية واجلغرافية.
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 -۱۰هذا وسيعقد اجتماع خمصص للخرباء بالتوازي مع اجتماع اللجنة احلكومية الدولية ليتطرق إىل موضوع له صلة
هو’’تيسير التجارة في شمال أفريقيا من أجل تحقيق التكامل اإلقليمي االقتصادي :التحديات والفرص والحلول‘‘،
حيث سيتيح هذا االجتماع التعمق أكثر يف التفكري لكي يكون دعم سالسل القيمة اإلقليمية وتوسيع التجارة فيما بني بلدان
مشال أفريقيا حمركا للنمو االقتصادي والتنمية الشاملة للجميع.
 -۱۱وفيما يتعلق باحلواجز التجارية القائمة ،فإن التجارة بني بلدان املنطقة دون اإلقليمية ال تتجاوز نسبة  ٥يف املائة من
إمجايل النشاط التجاري .وهذه القيود تزيد من تكاليف املعامالت وتؤثر على القدرة التنافسية للشركات على الصعيد دون
اإلقليمي .هذا وسيؤدي تيسري التجارة بشكل أفضل إىل مزيد من الشفافية والفعالية وكفالة قدر أكرب من حركة التدفقات
التجارية .وسيتيح اجتماع اخلرباء حتديد الشروط املسبقة والوسائل الكفيلة بتعزيز التدفقات التجارية وتقدمي توصيات حمددة
وحلول من أجل تعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي يف مشال أفريقيا.
 - ۱٢وستتيح جلنة اخلرباء احلكومية الدولية أيضا ملمثلي البلدان األعضاء فرصة ملناقشة عدد من التقارير النظامية مثل املوجز
اإلقليمي الذي يقدم حتليال مقارنا للظروف االجتماعية واالقتصادية يف املنطقة دون اإلقليمية ،وتبيان أنشطة املكتب ،وحالة
تنفيذ اخلطط اإلمنائية اإلقليمية والدولية الرئيسية ،باإلضافة إىل خطة عمل املكتب واملبادئ التوجيهية االسرتاتيجية املعمول هبا.

ثالثاً :النتائج المتوقعة

 -۱٣من املتوقع أن تؤدي هذه الدورة من اجتماعات اللجنة إىل إثراء التقارير اليت سيقدمها املكتب دون اإلقليمي واقرارها،
وكذلك صياغة التوصيات املتعلقة بالسياسات واالسرتاتيجيات املوجهة لصناع القرار ،بغية وضع برامج امنائية وطنية وتسريع عملية
التكامل اإلقليمي .وسيلخص التقرير املفصل الصادر عن االجتماع العروض واملناقشات واالقرتاحات املقدمة الثراء الوثائق وكذلك
النتائج والتوصيات الرئيسية.
 -۱٤وسيُطَْرح تقرير االجتماع على مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني باعتباره اهليئة التداولية للجنة
االقتصادية ألفريقيا.

رابعاً :تنظيم االجتماع وشكله
 -١٥ستكون الدورة الرابعة والثالثني للجنة اخلرباء احلكومية الدولية على شكل جلسات عامة تُـ ْعَرض خالهلا التقارير اليت
وسرتسل املسودة النهائية للتقارير إىل البلدان األعضاء ،يف موعد ال
أعدها املكتب وتُـنَاقَش فيها كذلك عروض اخلرباء البارزينُ .
يتجاوز شهرين بعد انتهاء اجللسة.

خامساً :المشاركة

 -١٦املشاركة يف اجتماع اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء من مشال أفريقيا مفتوحة أيضا للممثلني 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 الدولية األخرى
العاملة يف مشال أفريقيا ،وممثلي منظمات القطاع اخلاص واجملتمع املدين ،واجلامعات ومراكز البحث ،ووكاالت منظومة األمم
املتحدة وغريها من الشركاء االمنائيني يف املنطقة دون اإلقليمية.
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سادساً :تاريخ االجتماع ومكان انعقاده
 - ١٧سيعقد االجتماع يف الفرتة من  ٢٥إلى  ٢٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٠١٩يف أسوان (مصر).

سابعاً :لغات العمل
 - ١٨ستكون لغات عمل االجتماع هي العربية والفرنسية واإلنكليزية.

ثامناً :مزيد من المعلومات
 - ١۹لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن تنظيم الدورة:

جهة االتصال والتنسيق:
▪ عمر إمساعيل عبد الرمحن
abdourahman@un.org

إدارة المعارف:
▪ سامل الصبار

sebbar@un.org

االتصاالت:
▪ هدى فياليل أنصاري

filali-ansary@un.org

الوثائق:
▪

حممد مصدق

mosseddek.uneca@un.org

اإلدارة واللوجستيات:
▪ حلسن محاد

hmade@un.org

األمانة:
▪

نعيمة صحراوي

Sahraoui.uneca@un.org

▪

فوزية عسو

assouqaddou@un.org
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