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 مقدمة -أوال

لني واخلرباء لغرب أفريقيا التابعة للجنة ُعقد االجتماع الثاين والعشرون للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤو  -1
، يف روبرتسفيلد، ليربيا، مبسامهة فنية ودعم لوجسيت 2019أيار/مايو  10إىل  8االقتصادية ألفريقيا يف الفرتة من 

تسخري الديناميات الدميغرافية للتنمية املستدامة يف غرب ’’ومايل من احلكومة الليربية. وتناول االجتماع موضوع 
 ‘.‘وتدابري السياسات العامةيا: التحديات أفريق

وجرى استعراض وثيقتني نظاميتني من وثائق اللجنة االقتصادية ألفريقيا، مها التقرير املتعلق بتنفيذ برنامج  -2
والتقرير  ،2020-2019والتوقعات للفرتة  2019-2018غرب أفريقيا يف الفرتة لعمل املكتب دون اإلقليمي 

الفرصة أيضا الثاين والعشرون اللجنة ز يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. وأتاح اجتماع املتعلق بالتقدم احملر 
الرامية االقتصادية واالجتماعية للمنطقة دون اإلقليمية ومبادرات اللجنة االقتصادية ألفريقيا احلالة للمشاركني ملناقشة 

موجز ناقشة ملمنتدى مبثابة أيضا االجتماع يني. وكان التنمية والتكامل اإلقليمخمتلف البلدان لتعزيز جهود  عمإىل د
اليت ينبغي اختاذها والتدابري  ‘‘،التحول اهليكلي والعمالة واإلنتاج واجملتمع’’الذي أُعد يف إطار سلسلة طري القُ ليربيا 

العائد الدميغرايف.  على تسخريبلدان غرب أفريقيا وطيد قدرة التنمية وتبغية تعزيز الدميغرافية لالستفادة من التوجهات 
 صلة بتنمية بلدان غرب أفريقيا. التوصيات ذات من ال عددا  ، قدم االجتماع وأخريا  

 احلضور -ثانيا

بنن، : )اإلكواس( االقتصادية لدول غرب أفريقياماعة األعضاء يف اجل 15ممثلو الدول الـ  االجتماع  حضر  -3
بيساو، وكابو فريدي، وكوت ديفوار،  -يا، وغانا، وغينيا، وغينيا وبوركينا فاسو، وتوغو، والسنغال، وسرياليون، وغامب

 اجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية التاليةكانت . كما  اوليربيا، ومايل، والنيجر، ونيجريي
غرب أفريقيا، واحتاد هنر : اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واالحتاد االقتصادي النقدية واآلثار يف ممثلة فيه

مانو، ومصرف التنمية األفريقي، واملرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى، ووحدة التنفيذ 
مم املتحدة اإلمنائي يف التابعة للرئيس الكيين، واملركز األفريقي لتطبيقات األرصاد اجلوية ألغراض التنمية، وبرنامج األ

 ليربيا.

 فل االفتتاحح -ثالثا

دون اإلقليمي لغرب مكتب للباإلنابة كاري دوسو، املدير تتاح بأربع كلمات ألقاها السيد ببدأ حفل االف -4
لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي اإلنابة ، والسيد با المني بياي، املمثل املقيم بللجنة االقتصادية ألفريقياأفريقيا التابع 

 ن بنن بصفته الرئيس املنتهية واليته ملكتب االجتماع احلادي والعشرين للجنةيف ليربيا، والسيد روك كوماهوي م
، والسيد صمويل تويه، وزير املالية والتخطيط اإلمنائي يف مجهورية ليربيا، الذي ألقى كلمة االفتتاح احلكومية الدولية

 الرمسية. 

بلغ اليت دون اإلقليمية املنطقة إن قال الرئيسية الختيار موضوع االجتماع. و سوغات امل وعرض السيد دوسو -5
، تنمو مبعدل ككليف املائة من سكان أفريقيا   30ما يعادل  ووه، 2018يف عام  مليون نسمة 377سكاهنا عدد 

 200سنة. وأشار إىل أن ما يزيد قليال عن  25هذا الرقم سيتضاعف كل مضيفا أن يف املائة،  2.7سنوي قدره 
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من السكان، يعيشون حتت خط الفقر الوطين، ما يدل على حجم التحديات  يف املائة 53.5مليون شخص، أو 
، نتيجة لذلك، إىل إصالح يف حاجة املنطقة دون اإلقليمية يفأن الدول ضاف . وأدون اإلقليمية اليت تواجه املنطقة

ل األساسية، وحتسني اكالبشرى، ومعاجلة العجز يف اهلي رأس املال يفأطرها االقتصادية الكلية واملالية، واالستثمار 
قدرة  يفوقال السيد دوسو إن النجاح يكمن  اجيابية ومستدامة.مناخ األعمال من أجل قلب االجتاهات بصورة 

خمتلف الربامج اليت تعهدوا هبا يف سبيل  تنفيذو وتقييم قيامهم يف أقرب وقت ممكن بإطالق القادة الوطنيني على 
 .ككل  حتويل بلداهنم والقارة

اليت تواجه املنطقة دون اإلقليمية. غري أنه شدد على أن ام اجلسإىل التحديات سيد بياي ال وأشار -6
العائد تسخري مكن من تتحىت فيها عمل البلدان اليت تمؤسسات منظومة األمم املتحدة مستعدة ملساعدة كل 

على املدى مل اإلقليمي التكاحنو الزخم احلفاظ على من األمهية مبكان الدميغرايف. وقال إنه لكي يتحقق ذلك، 
 فئة الشباب قوة حقيقية للتنمية والسالم واألمن.غدو القصري واملتوسط والطويل حىت ت

دون املكتب شهدها ياليت دينامية البيرحبون إىل أن املشاركني يف هذا االجتماع  وأشار السيد كوماهوي -7
ون يف أضاف أهنم يقرّ . و قّدمهتالذي لدعم اللجنة االقتصادية ألفريقيا على خمتلف أشكال ا نشكرو يو اإلقليمي 

حتويل املكتب إىل مركز للديناميات الدميغرافية من أجل التنمية، الذي تقرر كجزء من اإلصالح أن بنفسه الوقت 
اجلاري للجنة، سيكون له تأثري على تنظيمه وأسلوب عمله. ورحب املتحدث بالقرار احملمود العتماد موضوع 

وأشار إىل ‘‘. العامة اتلتنمية املستدامة يف غرب أفريقيا: التحديات وتدابري السياسلالدميغرافية الديناميات تسخري ’’
وقدمت العديد من اخلدمات االستشارية خالل والية  ،تقارير، وعقدت اجتماعاتالعديد من الأن اللجنة نشرت 

مية والدول األعضاء. وأشار إىل أنه السابق، وشجعها على مواصلة جهودها ملساعدة املؤسسات دون اإلقلياملكتب 
أقيمت اليت أنشطة املكتب دون اإلقليمي، يبدو أن مجيع األنشطة املتعلق بتقرير الإليها بالنظر إىل النتائج اليت توصل 

 ومصداقية لدى عمالئه وشركائه الرئيسيني.تأثري نته من اكتساب مك   2018منذ اجتماع اللجنة يف عام 

ا تقدمه من دعم مستمر لليربيا واملنطقة دون اإلقليمية، ألفريقيا ملاللجنة االقتصادية لى عتويه أثىن السيد و  -8
وأعرب عن أمله  .2063وخطة االحتاد األفريقي لعام  2030حتقيق خطة لعام قدمه لتيسري الذي تالدعم ال سيما 

، وهي التوصيات اليت والزراعة واملالية التعليميف جماالت يف أن يقدم املشاركون يف هذا االجتماع اهلام توصيات قوية 
. وقال إنه ينبغي أال حتال هذه السياسات الوطنيةتقدميها للربملانات أيضا حىت تساعد يف صياغة ينبغي يرى أنه 

إىل املشرعني  ، بل أيضافقط املؤمتر السنوي لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقينيإىل التوصيات 
 .التأثريمن ممكن من أصحاب املصلحة لتحقيق أقصى قدر  وغريهم

فرقة ثقافية من ليربيا، حبضور السيد كويف كونادو أبراكو، مفوض هتا أدوصلٌة فنية االفتتاح  حفل  قد أعقبت و  -9
الشؤون  ة، والسيدة فاطمة سيغا جاين، مفوضاإلكواسسياسات االقتصاد الكلي والبحوث االقتصادية يف 

 .هالشؤون اجلنسانية فياالجتماعية وا

 :انتخاب أعضاء املكتب -رابع

 على النحو التايل: أعضاء املكتباركون املشانتخب  -10
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 ليربيا   :الرئيس

 نيجرييا  :نائب الرئيس

 بنن   :املقرِّر

 

 إقرار جدول األعمال -خامسا
 

 أي تغيريات.األمانة، دون إجراء على النحو الذي قدمته أقر ممثلو الدول األعضاء جدول األعمال  -11

  العروض واملناقشات -سادسا

  لغرب أفريقيااملوجز دون اإلقليمي تقرير عن  )أ(

يف املائة يف  2.4من ع ار  س  إىل أن النمو يف غرب أفريقيا ت  ها عرضيف اللجنة االقتصادية ألفريقيا ت ممثلة أشار  -12
ينامية اليت دالالنفط يف نيجرييا وغانا، و بفضل التوسع يف إنتاج  ، وذلك2018يف عام يف املائة  3.2إىل  2017عام 

يف عام توجه هذا الستمر األساسية. ومن املتوقع أن ي اهلياكلاالستثمارات يف قطاع اخلدمات، والطلب احمللي و شهدها 
أداء املنطقة دون اإلقليمية من املرجح أن يكون ضعيفا يف أن ذكرت و يف املائة.  3.4، مع توقع منو بنسبة 2019
الظروف الدولية، واالضطرابات املدنية النامجة عن رضة ألشكال خمتلفة من املخاطر يظل عُ سو  ،االجتماعياجملال 

التقدم االقتصادي عيق واألمنية الداخلية، والتغريات املناخية، وحتديات الديناميات الدميغرافية اليت ميكن أن ت
 ،ذه الغايةهلأنه ، و إجياد احللول املناسبة هلذه العراقيلن قالت إنه ال بد مواالجتماعي يف األجلني القصري واملتوسط. و 

. الدميغرايفجين مثار العائد من أجل بصورة فعالة أكثر الديناميات الدميغرافية نبغي اختاذ إجراءات لتحسني التحكم يف ي
على التكيف  اتدتعبئة مزيد من املوارد الداخلية، وتعزيز قدرة االقتصان أصحاب املصلحة يف حاجة إىل أضافت أو 

 من خالل سياسات التنويع والتحول وحتسني بيئة األعمال.

، وتشجيع منو طوير اهلياكل األساسيةتعزيز على أمهية حتديث القطاع الزراعي، وتأساسا وركزت املناقشات  -13
املزيد من فرص القطاع اخلاص، واحلد من أوجه عدم املساواة بني اجلنسني، واالستثمار يف رأس املال البشري، وإجياد 

مثلون . ودعا املالواحدةالعملة إطالق وتسريع عملية اإليكواس بني بلدان  فيما العمل الالئق، وتعزيز املبادالت التجارية
لحالة األمنية وأثرها على األداء االجتماعي االقتصادي للبلدان وحتديث ل هاحتليلتعميق اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل 

 لبلدان، مع الرتكيز قدر اإلمكان على املصادر الوطنية.عن اصاد الكلي بعض بيانات االقت

يف تنفيذ برنامج عمل املكتب دون اإلقليمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف غرب أفريقيا املتعلق بتقرير ال )ب(
 2020-2019لفرتة والتوقعات ل 2019-2018الفرتة 

إىل أيار/مايو  2018ون اإلقليمي للفرتة من متوز/يوليه قدمت األمانة التقرير املتعلق بأنشطة املكتب د -14
 املتوقعُيشرع فيها وتأثريها حيتمل أن ُشرع أو لتقرير السابق، انصب الرتكيز على التغيريات اليت على منوال او  .2019

على السياسات،  هتأثري زيادة إمجاال، للمكتب ب ،حأنشطة مس   من  ُأجنزما يتضح أن استنادا إىل التقرير، . و على النتائج
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فعاليته وطيد وت ،التعلمته يف جمال ثقافعميق املساءلة، وته يف عزيز آلياتوت، أصحاب املصلحة ثقة   ل  نيو  مصداقية   ب  وكس  
السياسي و االقتصادي واالجتماعي التهديد ضعف النظم اإلحصائية الوطنية و شدد التقرير على أن . و شغيليةالت

ن يواجه أمن املرّجح . وأشار إىل أنه ملكتباة أداء أنشطعرقالن ينطقة دون اإلقليمية امليف سياق  واملؤسسي واألمين
اليت طُّرق والالديناميات الدميغرافية جمال لتخصصه يف ظرا طلبا  متزايدا  على املساعدة ن 2020-2019خالل الفرتة 

للدول  سيواصل جهوده لتقدمي الدعمكتب أن املالتقرير لتنمية. وأضاف التعزيز   ممكنا  منها أمرا  االستفادة جتعل 
تفاق االيف وضع اسرتاتيجيات وطنية لالستفادة الكاملة من مبساعدهتا  ، وذلكاألعضاء يف املنطقة دون اإلقليمية

خطة عام تنفيذ ورصد  االتحول اهليكلي القتصاداهتما حتقق من تقدم يف نطقة التجارة احلرة القارية، وتقييم املؤسس مل
 وتقييمه. 2063طة عام وخ 2030

تقدمي مزيد منها خمتلف أشكال الدعم وطلبوا ما قدمته من اللجنة االقتصادية ألفريقيا على  ر املشاركونك  وش   -15
املتعلق بتنفيذ تقرير الشكل بوجه خاص على املناقشات ركزت . و من املعلومات عن بلدان بعينها قامت فيها بأنشطة

احلكومية الدولية  للجنةاُعتمدت يف االجتماع احلادي والعشرين اليت توصيات الو  املكتب دون اإلقليمي،برنامج عمل 
بعض املشاريع اليت بدأت على املستوى القاري. وعلى  التقدم احملرز يفعلى إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا، و ورُفعت 

لوضع اسرتاتيجيات  الدعم  التمسوا ، و دليل التكامل اإلقليمي األفريقيمعلومات عن املشاركون ب ل  ط  وجه اخلصوص، 
، الواحدة، ومشروع العملة أفريقيا الغربيةعلى اقتصادات تلك املنطقة  وطنية بشأن منطقة التجارة احلرة القارية وأثر

، اليت ُصممت لتيسري بالغواإلاملتكامل . وأعربوا عن أسفهم ألن أداة التخطيط اإلكواستوسيع املنتظرة من توقعات الو 
على اعتماد خطة  ال تزال يف مرحلة االختبار يف بعض البلدان، بعد مرور أربع سنوات تقريبا   2030طة عام ختنفيذ 
 ، وحثوا اللجنة االقتصادية ألفريقيا على التعجيل بإجنازها ووضعها يف املتناول.2030عام 

 تنفيذ أهداف التنمية املستدامةالتقدم احملرز حنو حتقيق تقرير عن  )ج(

حنو حتقيق  اإلقليميةعن التقدم الذي أحرزته البلدان يف املنطقة دون  2019مانة مشروع تقرير عام قدمت األ -16
على أهداف التنمية املستدامة، قّيم تقرير عام كثريا ، الذي ركز  2018لتقرير عام  أهداف التنمية املستدامة. وخالفا  

ويعود ما، نوعا  أن نطاق التقرير كان حمدودا   غري .2063خطة عام غايات حنو حتقق التقدم احملرز  كذلك  2019
تسن تغطية مجيع مؤشرات اخلطتني. وفيما يتعلق بالنتائج، تونتيجة لذلك، مل . عدم توافر البياناتإىل  اذلك أساس

يف  ا  مشجع ا  غالبية البلدان تقدماملنطقة دون اإلقليمية، أحرزت لسياسات العامة اليت تنفذها دول ه نتيجة لاتضح أن
أدى إىل وتكوين الثروة الذي جماالت صحة األم والطفل، واحلصول على مياه الشرب املأمونة، وتعزيز الطاقة املتجددة، 

واة ع الطبقة الوسطى. غري أن الفجوات ال تزال تتسع من حيث الفقر وسوء التغذية، ونوعية التعليم، وعدم املساتوسّ 
احلالة املدنية، وتعبئة التسجيل يف الالئق، واحلفاظ على البيئة، و  والسكن الصحي الدخل، والصرفيف بني اجلنسني و 

شامال لعدة قطاعات  اعجز تعاين املنطقة دون اإلقليمية ، يف هذه اجملاالت األداءضعف وباإلضافة إىل . ليةاملوارد احمل
التطورات إبراز عدد من ب اإلحصائية الوطنية. واختتمت األمانة مداخلتها التمويل واالستقالل املايل للنظممن حيث 

 وتقييمهما ورصدمها.  2063وخطة عام  2030تنفيذ خطة عام املتصلة بعملية اجلديدة 

، اليت قدمتها الدولاتساق البيانات اليت جرى حتليلها مع البيانات ناقش املشاركون درجة ويف هناية العرض،  -17
تطرق هلا ، وعدد البلدان اليت لفرادى الدولاخلاصة  ظروفالومدى مالءمة املؤشرات اليت جرى حتليلها فيما يتعلق ب
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اتساق مدى على أرض الواقع، و  اليت مت حتليلها احلقائق   البياناتُ املدى الذي عكست فيه بعض املؤشرات، و  حتليل
الفرق يف إىل  املشاركون أيضا  أشار التحليالت الواردة يف التقرير. و مع البيانات الواردة يف اجلداول والرسوم البيانية 

. املسطّرة األهدافاستنادا إىل التقدم احملرز دعوا إىل تقييم . و صعبا   أمرا   جعل مقارنة البلدان، وهو ما سنوات األساس
حسب البلد معمق أكثر ودعوا إىل إجراء حتليل  ال صلة له باملوضوع 2015قبل عام أن حتليل األداء أشاروا إىل و 

 واملؤشر. 

  بادرات اللجنة االقتصادية ألفريقيا على الصعيد القارياملتعلق مب تقريرال )د(

على الصعيد القاري وفرص بناء االقتصادية ألفريقيا النقاط البارزة يف عمل اللجنة الضوء على األمانة سلطت  -18
ذي قدمته إىل التقرير الباإلشارة . و للدول األعضاء املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيطاليت يتيحها القدرات 

إىل مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني، املعقود يف للجنة االقتصادية ألفريقيا األمينة التنفيذية 
اجملاالت اليت قدمت فيها اللجنة مؤخرا الدعم الضوء على األمانة ت سّلطيف مراكش، املغرب،  2019مارس آذار/

التخطيط اإلمنائي، أساسا يف جماالت دم إىل الدول األعضاء الدعم قُ ن ذلك أوضحت أو على الصعيد القاري. 
، والتنويع االقتصادي والتصنيع، واملسائل 2063وخطة عام  2030خطة عام مع اخلطط الوطنية للتنمية ومواءمة 

للتنمية االقتصادية فريقي املعهد األدت األمانة املشاركني مبعلومات عن و وز اإلحصاءات. ، و اجلنسانية والعائد الدميغرايف
 نعدد األشخاص الذيباإلضافة إىل معلومات عن ، نظاميةواليته، وهيئات إدارته، وأنشطته الوالتخطيط، مبا يف ذلك 

االستشارية ، واألنشطة البحثية اليت نُفذت بالفعل، وقائمة الدورات اليت اعتمدهتا اللجنة 2018تلقوا تدريبا منذ عام 
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، والدورات بشأن  حاليا   ، وأنشطة التدريب والبحث اجلارية2018عام منذ التقنية 

املقرتحة ذات الصلة والربامج املبادرات و  اليت يقدمها املعهد حاليا أو سيتم إطالقها يف املستقبل القريبالتدريبية 
 املنطقة دون اإلقليمية.ب

مبا يف ذلك تلك املتعلقة اللجنة االقتصادية ألفريقيا على الصعيد القاري،  أنشطةعلما  باملشاركون وأحاط  -19
على أهداف الدول األعضاء أثنت حسب الطلب. و  اتدريبيقدم املعهد كون البلدان بمن عدد  ببناء القدرات. ورحب

 ُقدمت شروح أيضا  . و ناخلدمة املدنية من خمتلف البلدا موظفيعدد كبري من  تدريب  ه طريق خارطةُ تشمل يت املعهد ال
 معايري تقدمي املنح الدراسية. و  كيفية اختيار جهات التنسيق التابعة للمعهدللمشاركني عن  

  اصة عن التكامل اإلقليمياخللسة اجل )هـ(

عن  اإلكواسمفوض سياسات االقتصاد الكلي والبحوث االقتصادية يف  هقدماستمع املشاركون إىل عرض  -20
يف جمال السالم واألمن  هاجهودبتسليط الضوء على فوض بدأ امل. و لتحقيق التكامل ماعةهود اليت تبذهلا اجلاجل
مايل. أقل حدٍّ إىل بيساو وغامبيا، و  -ديفوار وغينيا ليربيا وكوت منها و عدد من البلدان، اليت حققها نتائج امللموسة الو 

بنّي أجل السالم واألمن والتنمية. مث  عنصر هام يف الكفاح منوكمة تعمل على أساس أن احلاإلكواس وقال إن 
تتضمن هذه اخلطوات و  .2020حبلول عام  الواحدةيف تنفيذ العملة اجلماعة قطعتها  يتالالكبرية األشواط املفوض 

إىل الطبيعة غري املنتظمة للنمو أشار . و بطريقة منسجمةمتعدد األطراف للرصد لضمان تقدم الدول  وضع نظام
اخلطوات التالية يف خارطة اختتم عرضه ببيان خرى. و على املؤشرات اإلقليمية من فرتة أل سلبا   االقتصادي اليت أثرت
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اجلهود املبذولة يف العديد من اجملاالت األخرى ذات األمهية لتنمية إىل أشار ، و إلكواسل الواحدةالعملة وضع لالطريق 
 غرب أفريقيا. 

التنمية اجملتمعية الذي اإلكواس يف جمال ومتويل برنامج  دةالواحوركزت املناقشات على كيفية تنفيذ العملة  -21
 يتضمن سبعة مشاريع رئيسية. 

فريقيا: التحديات وتدابري غرب أيف الديناميات الدميغرافية للتنمية املستدامة تسخري املائدة املستديرة:  )و(
 العامة السياسات

من أجل الديناميات الدميغرافية ركز الرئيس باإلنابة مل أدار املائدة املستديرة السيد أمادو ضيوف، القائم بأعمال -22
السيدة اخلرباء التالية أمساؤهم: ضمن حلقة نقاش واختذ شكل ، ب أفريقيار لغ لمكتب دون اإلقليميلتنمية التابع لا

كز املر السيد لطيف دراماين، منسق و للشؤون االجتماعية والشؤون اجلنسانية؛ اإلكواس  ةفاطمة سيغا جاين، مفوض
؛ )السنغال(تييس يف جامعة واملالية التطبيقي مركز البحوث يف االقتصاد و  اإلقليمي للبحوث يف اقتصاديات األجيال

السيد مايناسارا أسومان، املدير العام و السيدة ليتيسيا أبياه، املديرة التنفيذية للمجلس الوطين للسكان )غانا(؛ و 
والسيدة  ؛نيجرييايف من وزارة امليزانية والتخطيط الوطين  ،انري يد ساجنو فانالسو النيجر؛ يف للتخطيط يف وزارة التخطيط 

 السنغال.يف من وزارة االقتصاد والتعاون الدويل أومي جناي 

أشارت، من بني أمور أخرى، إىل أن التنمية معلومات أساسية مذكرة إىل مناقشتهم احللقة يف أعضاء استند و  -23
أنه رغم األداء االقتصادي ، و االقتصادية بسياسات اجتماعية مالئمة السياساتُ قرتن تال ميكن أن تكون فعالة إذا مل 

الذي حققته معظم البلدان يف املنطقة دون اإلقليمية يف السنوات األخرية، ال يزال غرب أفريقيا يواجه حتديات الكبري 
حوايل وبالفعل، فنسبة . نسبة كبرية شكل فيهم الشبابيمية ياملنطقة دون اإلقلسكان وأضافت أن اجتماعية كبرية. 

تسخري يف املائة. ومن أجل  2.7نمو مبعدل مرتفع قدره عددهم يزال ي، وال سنة 15تقل أعمارهم عن  يف املائة 44
كبرية   اتاستثمار القيام بواجتاههم، ال بد من  املنطقة دون اإلقليميةالعائد الدميغرايف الذي يتيحه هيكل سكان هذا 

، ال سيما للفتيات. ومن األمهية من حيث املدةأطول جيد و عليم تاحلصول على ضمان اإلجنابية و تحسني الصحة ل
من  مبكان أيضا تعزيز الفرص االقتصادية، ال سيما للنساء والشباب، من أجل إجياد املزيد من فرص العمل هلذه الفئات

 . السكان

إدماج كيفية العائد الدميغرايف و تسخري ل مة  ء  مالالسياسات والتدابري كثر أاحللقة أعضاء ناقش  ،بعد ذلكو  -24
على مفاهيم االنتقال والعائد النقاش بوحه خاص انصب و يف اخلطط اإلمنائية الوطنية. والتدابري هذه السياسات 

 بني الديناميات الدميغرافية واملسائلعالقة الدميغرايف، والتجارب الدميغرافية للبلدان املتقدمة وجنوب شرق آسيا، وال
الدميغرافية، مبا يف ذلك تحديات املبادرات اجلارية يف غرب أفريقيا بشأن الو  األمنية يف املنطقة، وسياسات منع احلمل

. رأةبناء قدرات الشباب واملاملوجهة لشاريع املاملؤسسات الصغرية واملتوسطة، و تعزيز سياسات العمالة، واسرتاتيجيات 
العائد تسخري السياسات والتدابري ليف صياغة بلداهنم  وكابو فريدي خرباتالنيجر ونيجرييا والسنغال ممثلو عرض و 

 الوطنية. اإلمنائية  اخلططيف تلك السياسات  الدميغرايف وإدماج
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دون إقليمي  عدا  أن تشمل بُ ب الدميغرايف جيتسخري العائد ح من املناقشات أن االسرتاتيجيات الرامية إىل واتض -25
أن تشمل ب . وجي، من بني أمور أخرىاإلكواسمفوضية تعتمدها  على صعيد اجلماعة سياساتبواسطة ينبغي تنفيذه 

إجراءات ذلك يف مبا  ،أيضا  إجراءات حمددة اهلدف ملكافحة االعتداء اجلنسي واالجتار بالبشرهذه االسرتاتيجيات 
بادرات وإطالق امل لسلوكايف تغيري إلحداث الوعي فع ر باإلضافة إىل أنشطة حقوق األطفال ومحايتهم، للدفاع عن 

 أمرا   ةاملدنياحلالة التسجيل يف نظم  فرص لتعليم الفتيات. واعُتربت حتسنيلزيادة معدالت االلتحاق باملدارس وإجياد 
، مبا أيضا   وتوجيهه لتخطيط اإلمنائيبل ييّسر تطوير ا، يف حتديد اهلوية املدنية فقط السكان، ألنه ال يعزز حق أساسيا

 بناء رأس املال البشري.الرامية لسات سياالك يف ذل

 لتحول اهليكلي والعمالة واإلنتاج واجملتمع لليربيا موجز إطالق  )ز(

أن االقتصاد الليربي غري متنوع إىل حد كبري. فقد العرض الذي قدمته يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا شارت أ -26
 2010بني يف املائة من إمجايل القيمة املضافة  70، الذي شكل حنو القطاع األويلمعتمدا بصورة كبرية على ظل 

يف املائة  17.9الثالث وبينما شكل القطاع يف املائة من هذه القيمة املضافة  11.4 شكل القطاع الثاين. و 2017و
ئل القيمة املضافة اإلمجالية مستقرة نسبيا منذ أوايف والصناعات القطاعات خمتلف  ة. وظلت مسامهذاهتا يف الفرتة منها

عتمد يأن االقتصاد يف االقتصاد. ويضاف إىل ذلك جيري نوعا ما  يئا  بط ا  هيكلي الحتوّ أن التسعينات، ما يشري إىل 
يف املائة من  70شكل حنو تغري اجملهزة أو ضعيفة التجهيز، اليت ركاز احلديد واملطاط صادرات على  كبريا    اعتمادا  

، معدل اخلصوبة مرتفعا  ال يزال غم التقدم احملرز يف تنفيذ الربامج اإلمنائية، صادرات البلد. ومن الناحية االجتماعية، ور 
فرص حمدودة للحصول على اخلدمات االجتماعية األساسية. سوى كثري من الناس ال ميلك  ، و والتحول الدميغرايف بطيئا  

فيذ الناجح خلطة الرخاء والتنمية بذل مزيد من اجلهود لضمان التناألمر تطلب ي ،ذه الصعوباتالتصدي هلمن أجل و 
 وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. 2023-2018لصاحل الفقراء للفرتة 

استخدام بيانات من مصادر وطنية إلجراء القاضي بللجنة االقتصادية ألفريقيا اقرار ب ورحب املشاركون -27
بة يف الوثيقة املقدمة. ولدى تقييم معدل التحليالت. وأعربوا عن أسفهم لعدم اإلشارة إىل احملددات الرئيسية للخصو 

البطالة، شددوا على أمهية مراعاة سياق البلدان األفريقية اليت هتيمن فيها العمالة غري الرمسية. وفيما يتعلق باألداء 
نية جتماعي يف امليزااالستثمار يف القطاع الزراعي وضعف اإلنفاق االقلة االقتصادي واالجتماعي لليربيا، أشاروا إىل 

حتسني النتائج من خالل تنفيذ يف سبيل باجلهود اليت تبذهلا السلطات الليربية  أيضا  علما املشاركون ط احالوطنية. وأ
نسيجها االقتصادي للنهوض بليربيا دعم جهود من أجل الشركاء اخلارجيني ناشدوا خطة التنمية الوطنية. و 

 . التنمية الوطنية خطةسني القدرة على تنفيذ الشباب وحتعليم واالجتماعي، مبا يف ذلك دعم برامج ت

الوطنية يف تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ واآلليات القدرات ’’موضوع عن تقرير اجتماع فريق اخلرباء  )ح(
  ‘‘والتحديات والتوقعات يف غرب أفريقياالراهنة احلالة  :2063وخطة عام  2030خطة عام 

 اع. أحاط املندوبون علما بتقرير االجتم -28

 التوصيات -سابع

  :التوصيات اآلتيةأقرت اللجنة احلكومية الدولية  -29
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  وجز دون اإلقليمي لغرب أفريقيااملاملتعلق بتقرير ال

 غرب أفريقيا القيام مبا يلي:دول صادية لتنبغي للجماعة االقي

 ؛يلتنويع االقتصاددون إقليمية لوضع اسرتاتيجية يف سبيل يف املناقشات ثتك -

 املفروضة على تنفيذ التعريفة اخلارجية املشرتكة. رفع القيود -

  :ينبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي

 طويلة األجل للزراعة.وضع خطة متويل وضع اسرتاتيجيات لتحديث الزراعة و  -

-2018للفرتة برنامج عمل املكتب دون اإلقليمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف غرب أفريقيا تنفيذ املتعلق ب التقرير
  2020-2019لفرتة والتوقعات ل 2019

 

 ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي:

ثائق العمل والوثائق اإلعالمية الجتماعات اللجنة احلكومية نشر و احلد من استخدام الورق يف إنتاج و  -
 الدولية؛

 ؛قيااالقتصادية ألفري االسرتاتيجية للجنةاألولويات تقرير مع الحتسني مواءمة  -

 ؛احلالة املدنيةإحصاءات ما تنتجه من تعزيز ل ، بناء على طلبها،لدول األعضاءهود اتقدمي الدعم جل -

لفقر واإلعاقة يف التحليالت والبحوث اليت جيريها املكتب دون لأكرب احلرص على إيالء اهتمام  -
خلف  ك أحدقضي بأال ُيرت ذي يالوبااللتزام  2030بروح خطة عام يف ذلك  مستنريا  اإلقليمي 

 الركب؛

التكامل وضع دليل حتسني التنسيق مع مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي يف  -
 ألفريقي. ااإلقليمي 

 ينبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي:

 األولويات.ضمن مسألة التسجيل يف احلالة املدنية وضع  -

 لتنمية املستدامةأهداف االتقدم احملرز يف حتقيق املتعلق بالتقرير 

 ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي:

 املقارنة بني البلدان؛بغية تعزيز اإلمجايل احمللي  هاناجتلوضع أساس جديد ألرقام البلدان جهود دعم  -
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، بالتعاون مع مفوضية االحتاد 2063خطة عام توىل بنفسها زمام تليف جهودها الدول األعضاء دعم  -
 .األفريقي

 ينبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي:

 رجعية ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة؛املسنوات توفري ال -

 احمللي اإلمجايل؛ هاناجتوضع أساس جديد ألرقام  -

لتحقيق  ياالقتصاداالستشراف الوطنية ووزارات التخطيط و  مكاتب اإلحصاءاتبني تواصل تعزيز ال -
 السياسات. بني اإلحصاءات وحتليلأكرب اتساق 

 العامة اتالديناميات الدميغرافية للتنمية املستدامة لغرب أفريقيا: التحديات وتدابري السياستسخري املائدة املستديرة: 

 ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي:

دعم ستليت اارف املعنتاج تيسري اجلهود اليت يبذهلا مركز الديناميات الدميغرافية من أجل التنمية إل -
 دميغرايف. لتسخري العائد الالدول يف صياغة السياسات املالية 

 

 غرب أفريقيا القيام مبا يلي:دول ل ةاالقتصاديينبغي للجماعة 

ج من ثروة ملعاجلة لضمان استخدام ما ينتُ إدماج الديناميات السكانية يف السياسات اإلمنائية  -
 سكاين؛االحتياجات االجتماعية النامجة عن النمو ال

 اللتحاق الفتيات باملدارس يف صياغة السياسات اإلمنائية وتنفيذها ورصدها أكرباهتمام إيالء  -
 وتقييمها.

  بادرات اللجنة االقتصادية ألفريقيا على الصعيد القارياملتعلق مبالتقرير 

 ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي:

اإلكواس االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا و مبا يف ذلك ، الشركاء دون اإلقليمينيالعمل مع  -
املعهد األفريقي للتنمية ، يتوىل متوسط املدى حسب الطلبوضع برنامج للتدريب املهين من أجل 

يف االحتياجات ذات األولوية يف جمال التدريب ، استنادا إىل تقييم تنسيقه االقتصادية والتخطيط
 ؛قليميةملنطقة دون اإلا

ما يكفي من تعبئة تيسري للشركاء اإلمنائيني ضم اتمائدة مستديرة  جتماعاتنظيم لتيسري الو تخطيط ال -
 هين.املتدريب إقليمية للاملوارد املالية لتنفيذ خطة 

  :ينبغي للدول األعضاء القيام مبا يلي
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من  ادية والتخطيطاملعهد األفريقي للتنمية االقتصت من االشرتاكات املالية لتمكني تسديد املتأخرا -
لدعم تنفيذ خطة عام معاجلته هو أمر جيب ، و يف جمال التدريب تلبية االحتياجات املتزايدة للبلدان

 ؛2063وخطة عام  2030

 .على الصعيد الوطين ةموظفي اخلدمة املدنيعدد كبري من تدريب دورات مصممة خصيصا لوضع  -

 تاج واجملتمعلتحول اهليكلي والعمالة واإلنليربيا لموجز  إطالق

 ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا القيام مبا يلي:

 ؛الرئيسية الرتفاع اخلصوبة العوامل   الظروف االجتماعيةاملتعلق ب هايف حتليلأن تراعي  -

على  فيها العمالة غري الرمسيةتنتشر البلدان األفريقية اليت  سياق  عند تقييم حالة سوق العمل أن تراعي  -
 .نطاق واسع

 2030تنفيذ خطة عام يف تقييم التقدم احملرز يف واآلليات الوطنية القدرات ’’موضوع: عن  ر اجتماع فريق اخلرباءتقري
  ‘‘والتوقعات يف غرب أفريقيا والتحدياتالراهنة احلالة  :2063وخطة عام 

 

 .افقت عليهبتقرير اجتماع الفريق وو أحاطت اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء علما  -30

 موعد انعقاد اجتماع اللجنة الثالث والعشرين ومكانه -ثامنا

وستقوم اللجنة  .2020املقرر عقده يف اقرتحت نيجرييا وغانا استضافة االجتماع الثالث والعشرين للجنة  -31
 يف تاريخ الحق، بالتعاون مع سلطات البلد املضيف.املوعد و املكان االقتصادية ألفريقيا بتحديد 

 حفل االختتام -تاسعا

عقب كلمة أدىل هبا السيد دوسو، ألقت السيدة تانه برونسون، نائبة وزير املالية والتخطيط اإلمنائي يف  -32
 مجهورية ليربيا، كلمة االختتام الرمسية. 

مهمة وأن املواضيع اليت نوقشت خالل األيام الثالثة ثرية املناقشات كانت أن السيد دوسو يف كلمته أكد و  -33
االسرتاتيجيات الرامية إىل البلدان مهتمة للغاية ب. وأضاف أنه أصبح من الواضح أن ةطقة دون اإلقليميلمنجدا ل

الدول األعضاء إدماج الديناميات السكانية يف خططها اإلمنائية وميزانياهتا الوطنية. ناشد و  .الدميغرايفتسخري العائد 
من  ةالدميغرافيلديناميات ا، من خالل مركز قصارى جهدها بذلأن اللجنة االقتصادية ألفريقيا ستللمشاركني وأكد 
الدول األعضاء على صياغة وتنفيذ سياسات عامة  ةساعدملاملعارف واألدوات إنتاج ، على للتنمية املنشأ حديثا  أجل 

، وكذلك اوي ب عن امتنانه للرئيس جورجالعائد الدميغرايف. وقبل أن خيتتم مالحظاته، أعر تسخري ميكنها التشجيع على 
لرتتيبات املمتازة املتخذة لالجتماع النظامي للجنة االقتصادية على احلكومة ليربيا وشعبها، على كرم الضيافة، و 

يف غرب أفريقيا على مشاركتهم الفعالة لدول  ةاالقتصاديألفريقيا. واختتم كلمته بتوجيه الشكر ملفوضي اجلماعة 
 .اإلمنائية للجماعةربامج عن الوعلى تبادل معلومات اسرتاتيجية االجتماع 
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االجتماع الذي استمر . وقالت إن ميع املشاركنيجلبتوجيه الشكر كلمتها فقد استهلت  السيدة برونسون أما  -34
الديناميات الدميغرافية للتنمية تسخري ’’اخلربات الثرية بشأن موضوع:  وتبادل  أتاح منتدى لنقاش مفتوح ثالثة أيام 

أكدت أن دميغرافيا املنطقة دون اإلقليمية، اليت و  ،‘‘العامة اتالسياستدابري يا: التحديات و دامة يف غرب أفريقاملست
مسؤولية قالت إن لتحول االقتصادي. و لمتاحة كبرية جدا إمكانات  ، تعين أن هناك تتسم بفئة الشباب الفتية جدا  

تقع بالتايل على  أكرب رصيد للبلدانون يشكلالذين  الشبابتدريب وتنمية يف  ةالكافياملوارد استثمار احلرص على 
ليربيا موجز  حددهاالعديدة اليت التحديات مواجهة النجاح يف حقق . وأعربت عن أملها يف أن يتعاتق املواطنني والقادة

قبل صدور الطبعة  ،الذي جيري وضعه يف صيغته النهائية ،2019لعام  لتحول اهليكلي والعمالة واإلنتاج واجملتمعل
تحسني رصد التقدم احملرز على الصعيد اليت من شأهنا أن تسمح ببيانات ال، مبا يف ذلك عن طريق توفري همن املقبلة

 الوطين.

__________ 

 


