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اللجنة االقتصادية ألفريقيا
مكتب مشال أفريقيا
االجتماع الثاني والثالثون للجنة الخبراء الحكومية الدولية
الرباط  3-6 ،تشرين األول/أكتوبر 2017

مـذكــرة تــقديمية
أوال  -السياق
تُعد جلنة اخلرباء احلكومية الدولية اهليئة التقريرية النظامية ملكتب مشال أفريقيا
التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا .وتتوىل اإلشراف على أنشطة
هذا املكتب وتعقد اجتماعها سنويا لدراسة تقرير أنشطته؛ وخمططات العمل
قصرية األجل ومتوسطة األجل ،وبرنامج عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا
وتوجهاهتا االسرتاتيجية يف املنطقة دون اإلقليمية لشمال أفريقيا .وجيدر التذكري
بأن املهمة الرئيسية للمكتب تتمثل يف "بناء قدرات البلدان األعضاء ...

لتحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية ،السيما فيما يتعلق باألولويات
اإلقليمية يف جمال التكامل ضمن اإلطار العام للنيباد وأهداف التنمية املتفق
عليها دوليا  ."...ويشمل اختصاصها اجلغرايف كال من تونس ،واجلزائر،

والسودان ،وليبيا ،ومصر ،واملغرب ،وموريتانيا .وميثل احتاد املغرب العريب
اجلماعة االقتصادية اإلقليمية القائمة يف هذه املنطقة دون اإلقليمية.

وتوفر جلنة اخلرباء احلكومية الدولية إطارا للتحليل وتبادل األفكار بني اخلرباء
رفيعي املستوى من اإلدارات الوطنية ،والباحثني ،وممثلي القطاع اخلاص واجملتمع
املدين ،عن األحوال االقتصادية واالجتماعية باملنطقة دون اإلقليمية ،يف سبيل
صياغة التوصيات ذات الصلة باالسرتاتيجيات الوطنية للتنمية وتكريس التكامل
اإلقليمي.

وعلى غرار الدورتني السابقتني ،يندرج االجتماع الثاين والثالثون للجنة اخلرباء
احلكومية الدولية ،الذي سينعقد يف الفرتة ما بني  3و 6تشرين األول/أكتوبر
 2017بالرباط (اململكة املغربية) ،يف إطار التوجه االسرتاتيجي اجلديد للجنة
االقتصادية ألفريقيا الذي يرّكز على أجندة التحول اهليكلي القتصادات القارة
والرؤية األفريقية للتنمية والتكامل يف أفريقيا.
وسينعقد االجتماع يف سياق إقليمي يشهد خصوصا اعتماد أجندة التنمية
 ،2030واستكمال عملية االنتقال السياسي يف بلدين من البلدان الثالثة من
هذه املنطقة دون اإلقليمية اليت اخنرطت يف هذه العملية ،واستمرار املخاطر
األمنية يف جزء كبري من منطقة الساحل والصحراء .وتؤثر خمتلف هذه العوامل،
اليت تتفاعل فيما بينها ،بدرجات متفاوتة على األداء االقتصادي واالجتماعي
لبلدان املنطقة دون اإلقليمية ،والسيما على النمو ،والصادرات ،واالستثمارات
املباشرة األجنبية ،والسياحة والتشغيل.
وسيتطرق االجتماع الثاين والثالثون للجنة اخلرباء احلكومية الدولية ملوضوع
"تشغيل الشباب والتنمية املستدامة يف مشال أفريقيا".
واهلدف العام الجتماع اخلرباء املخصص املوازي الجتماع جلنة اخلرباء احلكومية
الدولية ،ويف نفس املوضوع ،هو إجراء مزيد من التحليل لتوظيف الشباب
والتنمية املستدامة يف سياق الدراسة حول "الشباب يف املغرب العريب" الصادرة
عن مكتب مشال أفريقيا التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا يف عام
 .2013هذا وسيتم ذلك من خالل تسليط الضوء على التحديات الرئيسية
اليت يواجهها الشباب يف إجياد "فرص العمل .واالفتقار إىل املهارات وفرص
العمل ،يضاف إىل ذلك عدم التطابق بني املهارات املطلوبة وتوفريها ،يشكل
العائق املشرتك بني الشباب الذين حياولون دخول سوق العمل .وخلق فرص
عمل للشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام قد ثبت أنه يشكل حتديا.
وارتفاع معدالت البطالة وانعدام الفرص االقتصادية تؤدي إىل اهلجرة غري الشرعية
اخلطرة ،خاصة بني الشباب .وهكذا ،فإن برنامج  2030يدعو الدول األعضاء
لوضع وتنفيذ اسرتاتيجية عاملية لتوظيف الشباب حبلول عام  .2020ويهدف
حتليل دراسة اجتماع اخلرباء املخصص لتوضيح ما تقوم به احلكومات واجلهات
الفاعلة الرئيسية األخرى لكي تصل سياسات التشغيل إىل نتائج هامة ملصلحة
الشباب .وهكذا ،فإن التحليل يظهر دراسات حاالت يف مشال أفريقيا واليت توفر

أفضل املمارسات لتعزيز فرص العمل ومتكني مستدام للشباب .كما سيتم
استخدام نتائج هذه الدراسة إلنتاج املواجيز القطرية.
وبالتايل ،سيكون موضوع اجتماع جلنة اخلرباء احلكومية الدولية وموضوع اجتماع
اخلرباء املخصص مناسبة أمام املسؤولني من البلدان األعضاء وغريهم من اخلرباء
املرموقني ملشاركة أفكارهم ومقرتحاهتم عن السبل والطرق الكفيلة برفع حتديات
التنمية اليت تواجه بلدان هذه املنطقة دون اإلقليمية ،وبصفة مستدامة.

ثانيا – أهداف االجتماع

يهدف اجتماع جلنة اخلرباء احلكومية الدولية إىل حتليل وضع وتطورات اجملاميع
االقتصادية الكلية واالجتماعية الرئيسية يف بلدان مشال أفريقيا ،يف سبيل صياغة
التوصيات املثلى للسياسات واالسرتاتيجيات الرامية إىل حتقيق تنمية مستدامة
وأكثر اندماجا ،وتكامل أكرب بني اقتصادات بلدان املنطقة وحتقيق حتوهلا
اهليكلي.
لذا ،سيستعرض االجتماع مجلة من التقارير ،من بينها ’1‘ :التقرير عن تطورات
األحوال االقتصادية واالجتماعية يف مشال أفريقيا؛ ‘ ’2والتقرير عن األجندات
اإلقليمية والدولية مبا يف ذلك املبادرات اخلاصة يف مشال أفريقيا؛ ‘ ’3والتقرير
السنوي ألنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف مشال أفريقيا وبرنامج عمل السنتني
.2018-2019
وسيصوغ االجتماع توصياته اليت سيحيلها على مؤمتر وزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية ،اهليئة التداولية للجنة االقتصادية ألفريقيا.

ثالثا  -النتائج المرتقبة

يُرتقب أن يساهم اجتماع جلنة اخلرباء احلكومية الدولية يف إثراء واعتماد التقارير
اليت سيقدمها أمامه مكتب مشال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا،
ويساهم أيضا يف صياغة توصيات بشأن السياسات واالسرتاتيجيات املوجهة
ألصحاب القرار ،من أجل إعداد الربامج الوطنية للتنمية وتسريع عملية التكامل
اإلقليمي .وسيتضمن تقرير مفصل لالجتماع تلخيصا للعروض واملناقشات

واإلضافات اليت ينبغي إدراجها يف الوثائق املقدمة واخلالصات الرئيسية
والتوصيات.
وستتم إحالة تقرير هذا االجتماع على مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية ،اهليئة التداولية للجنة االقتصادية ألفريقيا.

رابعا  -تنظيم االجتماع وطريقة العمل

سيشتمل االجتماع الثاين والثالثون للجنة اخلرباء احلكومية الدولية على
جلسات عامة لعرض ومناقشة التقارير اليت أعدها املكتب ومداخالت
اخلرباء.

خامسا  -المشاركة

يُفتح باب املشاركة يف اجتماع جلنة اخلرباء احلكومية الدولية خصوصا يف
وجه الوزارات واإلدارات واملؤسسات الوطنية املكلفة بالتخطيط والتنمية
االقتصادية واالجتماعية ،والتكامل اإلقليمي ،والصناعة ،والزراعة ،والطاقة،
والبيئة ،والتنمية االجتماعية ،وممثلي األمانة العامة الحتاد املغرب العريب
وباقي املنظمات غري احلكومية الدولية املوجودة يف مشال أفريقيا ،وممثلني عن
منظمات القطاع اخلاص واجملتمع املدين ،واجلامعات ومراكز البحث،
ووكاالت منظومة األمم املتحدة ،وغريهم من شركاء التنمية يف املنطقة دون
اإلقليمية.

سادسا – تاريخ االجتماع ومكانه

سينعقد االجتماع يف الفرتة ما بني  3و 6تشرين األول/أكتوبر 2017
بالرباط (اململكة املغربية).

سابعا – لغات االجتماع

لغات العمل يف االجتماع هي اللغة العربية والفرنسية واإلجنليزية.

ثامنا – االتصال

ملزيد من املعلومات املتعلقة بتنظيم االجتماع املرجو االتصال:
نقطة االتصال والتنسيق:
 عمر إسماعيل عبد الرحمان ،مدير املكتب باإلنابةالربيد اإللكرتوينabdourahman@un.org:
سكرترية املدير:
 نعيمة الصحراويالربيد اإللكرتوينsahraoui.uneca@un.org :
االتصال واإلعالم:
 هدى الفياللي-األنصاريالربيد اإللكرتوينfilali-ansary@un.org :
وثائق االجتماع:
محمد مصدق
الربيد اإللكرتوينmosseddek.uneca@un.org :
اإلدارة واللوجستيك:
لحسن حماد
الربيد اإللكرتوينhmade@un.org :
هاتف المكتب (++212) 537 71 78 29 / 537 71 56 13 :

