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 افتتاح االجتماع -أوال
 واملشاركةالتنظيم  -ألف

شمال أفريقيا لَشرَّف حفل افتتاح االجتماع الرابع والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء ت -1
 ممثال للدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة، التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري حبضور الدكتور أمحد كمايل، نائب وزيرة

يف مصر، وكذلك السيدة كلثوم محزاوي، املديرة العامة للتعاون املتعدد األطراف يف التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري 
 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدويل )تونس(، رئيسة مكتب جلنة اخلرباء احلكومية الدولية املنتهية واليته.

املغرب العريب، واملنظمات الدولية واإلقليمية، واجلامعات، ووكاالت كما شارك يف حفل االفتتاح ممثلو احتاد  -2
التعاون، واملؤسسات املالية واهليئات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، وممثلو ستة من البلدان األعضاء يف جلنة اخلرباء )تونس، 

 واجلزائر، والسودان، ومصر، واملغرب، وموريتانيا(.

 من جدول األعمال( 1بند )الافتتاح االجتماع  -باء

رئيسة املكتب املنتهية واليته )تونس(، حيث بصفتها بدأ حفل االفتتاح بكلمة أدلت هبا السيدة كلثوم محزاوي،  -3
أعربت عن تقديرها ألعضاء املكتب املنتهية واليته، وأثنت على املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية 

د اليت بذهلا يف سبيل ألفريقيا على العمل املنجز منذ الدورة الثالثة والثالثني للجنة اخلرباء احلكومية الدولية فضال عن اجلهو 
 دعم البلدان األعضاء يف مسائل التنمية االجتماعية واالقتصادية والتكامل اإلقليمي. 

التجارة احلرة  ةمنطق’’محزاوي أيضا على أمهية املوضوع املختار هلذا االجتماع الذي يتناول  السيدةوشددت  -4
إنه يأيت يف الوقت املناسب  وقالت ‘‘اإلقليمي على مشال أفريقيا القارية األفريقية والعمالة: تأثري حتسني التجارة والتكامل

تزامنًا مع إطالق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية اليت هتدف إىل توطيد التكامل االقتصادي للقارة. ورحبت السيدة 
يات االقتصادية واالجتماعية محزاوي كذلك بالتنظيم السنوي هلذا االجتماع كمنتدى ممّيز للتفكري واحلوار بشأن التحد

يف مدينة اللجنة الكربى يف املنطقة دون اإلقليمية. كما أعربت عن شكرها حلكومة مصر على استضافتها هذا اجتماع 
 أسوان، ومتنت للمشاركني كل النجاح يف أعماهلم.

نة االقتصادية ألفريقيا، ويف أعقاب هذه الكلمة، شاهد املشاركون رسالة بالفيديو وجهتها األمينة التنفيذية للج -5
السيدة فريا سونغوي، أعربت من خالهلا عن عميق تقديرها للسلطات املصرية على استضافة هذا االجتماع النظامي يف 
أسوان. مث أشارت إىل أمهية املوضوع املطروح هذا العام، والذي يُعدُّ موضوع الساعة بظهور منطقة التجارة احلرة القارية 

 تمل أن يكون هلا من تأثري على تعزيز العمالة يف مشال أفريقيا.األفريقية وما حي

وأكدت األمينة التنفيذية أن دخول املنطقة القارية حيز النفاذ يشكل إطارا مميزًا لتشجيع التجارة بني البلدان  -6
سيما بالنسبة لبلدان األفريقية وتعزيزها، إىل جانب تقوية التكامل االقتصادي داخل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية، ال

مشال أفريقيا، واحتاد املغرب العريب حيث ََتري ثلثا املبادالت التجارية مع االحتاد األورويب، وحيث ال تتجاوز التجارة داخل 
لدى بعض بلدان املنطقة دون اإلقليمية إمكانات  . وأضافت أنمن جمموع املبادالت يف املائة 3املنطقة دون اإلقليمية 
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يف املائة تقريبا من َتارهتا مع السوق املشرتكة  42مصر اليت َتري يف ملغرب، وتونس، وال سيما يف ااحلال  هي، كما ةَتاري
 لشرق أفريقيا، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، واليت ميكنها أيضا استكشاف أسواق جديدة يف املنطقة دون اإلقليمية.

 فيذية للجنة شكرها للمشاركني ومتنت هلم كل النجاح يف أعماهلم. ويف ختام كلمتها، جددت األمينة التن -7

أما السيد أمحد كمايل فقد قال يف كلمته إن بلده يتشرف باستضافة االجتماع الرابع والثالثني للجنة. ورحب  -8
خاصة على عقد باملشاركني يف مدينة أسوان التارخيية على ضفاف هنر النيل. وقال إن وزارة التخطيط يف مصر تعلق أمهية 

مثل هذا االجتماع بالتعاون مع املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا. وأعرب عن ارتياحه 
للمشاركة الواسعة للدول األعضاء والقطاع العام والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية واجملتمع املدين؛ وقال إهنا متثل دليال 

 كة والعمل املشرتك وسيلتان فعالتان لتعزيز التعاون والتكامل يف مشال أفريقيا.على أن الشرا 

ويف اخلتام، جدد السيد كمايل الرتحيب باملشاركني وأعرب عن تقديره العميق ألفرقة اللجنة االقتصادية ألفريقيا،  -9
أدى إىل اجناح عقد االجتماع،  وإلطارات وزارة التخطيط ومسؤوليها إىل جانب سلطات مدينة أسوان على تعاوهنم الذي
 متمنياً بدوره كل النجاح ألعمال االجتماع الرابع والثالثني للجنة اخلرباء احلكومية الدولية. 

 من جدول األعمال( 2)البند انتخاب أعضاء املكتب  - نياثا
 بعد إجراء مشاورات مع رؤساء الوفود، انتخبت اللجنة باإلمجاع أعضاء املكتب التالية أمساؤهم:  -10

 مصر  الرئيس:

 اجلزائر نائب الرئيس:

 موريتانيا  املقرر:

 من جدول األعمال( 3)البند إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل  - ثالثا
أعرب رئيس املكتب اجلديد للجنة اخلرباء، السيد أمحد كمايل، يف كلمته االفتتاحية، عن شكره للبلدان األعضاء  -11

على الثقة اليت وضعتها يف بلده ورحب جبميع املشاركني يف االجتماع. وأثىن على املكتب املنتهية واليته وكذلك على املكتب 
 املاضية.السنة من جهود خالل دون اإلقليمي لشمال أفريقيا على ما بذاله 

وأضاف رئيس املكتب أن االجتماع إطار مالئم للمناقشة وتبادل اآلراء بشأن القضايا الرئيسية، والرهانات  -12
وخطة عام  3030لعام  املستدامةوالتحديات اليت تواجه التنمية املستدامة والتكامل يف مشال أفريقيا يف سياق خطة التنمية 

رؤية مصر لتحقيق اسرتاتيجيتها الوطنية للتنمية املستدامة خالل العقد املقبل. وقبل اختتام كلمته، ، ويتماشى مع 2063
قدم الدكتور كمايل حملة عامة موجزة عن املشاريع والربامج اإلمنائية الرئيسية اليت حتققت خالل السنوات األخرية يف خمتلف 

 رة، واالستثمار.اجملاالت، مثل اهلياكل األساسية، والتمويل، والتجا

 االجتماع العمل وبرنامج (ECA/SRO-NA/ICE/34/1) ويف أعقاب كلمته، أقرت اللجنة جدول األعمال -13
(ECA/SRO-NA/ICE/34/1/Add.1) .)انظر املرفق الثاين هبذا التقرير( 
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التجارة احلرة القارية األفريقية والعمالة: تأثري حتسني التجارة  منطقة’’اجللسة اخلاصة  -رابعا 
 من جدول األعمال( 4البند )‘‘والتكامل اإلقليمي على مشال أفريقيا

يكمن اهلدف الرئيسي للجلسة اخلاصة يف حبث العالقة بني تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية وما لذلك  -14
وُدعي املشاركون يف حلقة النقاش إىل تبادل آرائهم مع املشاركني فيما خيص شروط هذا املشروع من أثر حمتمل على العمالة. 

 القاري وحتدياته والفرص اليت يتيحها، ال سيما فيما يتعلق بإشراك القطاع اخلاص إلجناح املنطقة.

جلمارك العاملية، وشهدت اجللسة حضور ممثلني حكوميني )من مصر( وممثلني عن املنظمات الدولية )منظمة ا -15
 وبرنامج األغذية العاملي، واللجنة االقتصادية ألفريقيا( وكذلك عن القطاع اخلاص.

وأشادت اللجنة جبودة املداخالت اليت قدمها املشاركون يف حلقة النقاش، وتوجهت بالشكر للجنة االقتصادية  -16
ارية األفريقية. وأضافت أنه ال ميكن هلذه املنطقة أن ألفريقيا على ما بذلته من جهود لدعم تفعيل منطقة التجارة احلرة الق

حتقق النجاح إال من خالل جمموعة من الوسائل مثل حتسني املوارد البشرية من خالل التعليم والتدريب املهين، وحتسني 
ملادية واإلطار أساليب مرافقة اجلهات الفاعلة االقتصادية لكفالة زيادة إشراك القطاع اخلاص وحتسني اهلياكل األساسية ا

 القانوين والتنظيمي الكفيل بتعزيز االستثمار وتيسري التجارة.

كذلك إىل وضع األدوات الالزمة لتحقيق تقاسم عادل للفوائد احملتملة من املشروع القاري. وأخريا،   مثلونودعا امل -17
دد إىل حد كبري األثر احملتمل ملنطقة أشار املشاركون إىل أن تدابري تيسري التجارة اليت ستتخذها البلدان األعضاء سوف حت

 التجارة احلرة، مبا يف ذلك تأثريها على االستثمار والعمالة.

التجارة يف مشال أفريقيا من أجل تعزيز التكامل  تيسري’’ ص: اجتماع فريق اخلرباء املخصَّ  -خامسا
 األعمال(من جدول  5)البند ‘‘ االقتصادي اإلقليمي: التحديات والفرص واحللول

تولت السيدة ليليا هاشم نعاس، مديرة املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا، افتتاح االجتماع وأداره السيد خالد  -18
حسني، رئيس قسم املبادرات دون اإلقليمية. وقالت املديرة إن االجتماع يأيت يف الوقت املناسب ألنه يتناول بشكل مباشر 

ة األفريقية، ال سيما من حيث التحديات اليت تعرقل تنمية التجارة بني بلدان مشال أفريقيا. تفعيل منطقة التجارة احلرة القاري
وأضافت أن املنطقة تنطوي على معظم اخلصائص اهليكلية الالزمة إلحداث سوق دينامية متكاملة مثل التكامل والقرب 

 اجلغرايف، وتوفر اهلياكل األساسية، والصالت اللغوية والثقافية.

شارة إىل نتائج دراسة استقصائية أجرهتا اللجنة االقتصادية ألفريقيا مؤخراً، أشارت املديرة إىل وجود إمكانات ويف إ -19
كبرية لتنمية سالسل القيمة اإلقليمية على املستوى القطاعي، حيث ساقت أمثلة ملموسة عن بعض القطاعات والبلدان. 

لتجارة وارتفاَع تكاليف املعامالت من بني األسباب الرئيسية حملدودية وأشارت أيضا إىل أن العجز الكامن يف جمال تيسري ا
تذليل العقبات اليت تعرتض سبيل تيسري التجارة أمر ه بات من الضروري التكامل االقتصادي يف مشال أفريقيا؛ وأضافت أن

 بالغ األمهية، وهو ما يتطلب اتباع هنج منسق على الصعيد دون اإلقليمي.

على أنه ينبغي السعي لتيسري التجارة يف مجيع مراحل العملية، سواء على صعيد حتسني اهلياكل وشددت املديرة  -20
األساسية وتطوير خدمات تتسم بالكفاءة والقدرة التنافسية يف جماالت النقل )الطرق، والسكك احلديدية، واملوانئ(، أو 
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مركية واحلدودية ومواءمتها. وأكدت املتحدثة أن على صعيد تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتبسيط اإلجراءات اجل
، احملرز النهج دون اإلقليمي ميكن أن يشكل وسيلة فعالة لتنسيق اإلجراءات، وحتديد األولويات، واستعراض التقدممثل هذا 

 وحشد املوارد وختصيصها ومتابعة مستويات املسامهة.

قديرها حلكومة مصر، وخّصت بالذكر وزيرة التخطيط واختتمت السيدة ليليا هاشم نعاس كلمتها باإلعراب عن ت -21
وأعربت عن متنياهتا بأن ُتكلل اللذين حظي هبما املشاركون واملتابعة واإلصالح اإلداري على االستقبال احلار وكرم الضيافة 

 أعمال اجتماع فريق اخلرباء بالنجاح.

ملصرية، حيث أعرب عن احلاجة إىل إشراك القطاع وتناول الكلمَة سعادة السفري ياسر هاشم، ممثل وزارة اخلارجية ا -22
اخلاص يف تفعيل االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. ودعا إىل اختاذ تدابري داعمة يف سبيل معاجلة 

ى احلاجة إىل االحتياجات اخلاصة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت لديها معامالت َتارية مع القارة األفريقية. وشدد عل
توفري املزيد من الفرص لالستثمار اإلنتاجي يف جمال بناء سالسل القيمة اإلقليمية. وأشار املتحدث إىل أنه ينبغي تفعيل 
اإلطار والصالت بني البلدان العربية واملؤسسات اليت متلك ثقافة ولغة وخصائص متماثلة ومتكاملة؛ وأضاف أنه ينبغي 

واخلدمات املالية يف املنطقة دون اإلقليمية. وشدد يف هناية مداخلته على أمهية االستعانة بروابط  االستفادة من التكنولوجيا
الشبكات الكهربائية وطرائق النقل البحري من البحر األبيض املتوسط إىل احمليط األطلسي لتنفيذ منطقة التجارة احلرة على 

 املنطقة دون اإلقليمية. 

بتبادل املعارف واخلربات وأفضل املمارسات يف جمال تنفيذ الربامج الوطنية وتيسري صَّص املخومَسَح اجتماع اخلرباء  -23
التجارة، وتشجيع استخدام املعايري والتطبيقات الدولية يف مشاريع النافذة الوحيدة والتجارة اإللكرتونية. وأتاح أيضا فرصًة 

 كفيلة بتيسري التجارة يف مشال أفريقيا.للخروج بتوصيات يف جمال السياسات واالسرتاتيجيات الفعالة ال

تطور الظروف االقتصادية واالجتماعية يف مشال أفريقيا: استعراض املوجز اإلقليمي  - دساسا
 من جدل األعمال( 6)البند لشمال أفريقيا 

دون اإلقليمي لشمال أفريقيا لعام  املوجز’’عرضت األمانة بعد ذلك النتائج الرئيسية للوثيقة اليت حتمل عنوان  -24
2018‘‘ (ECA/SRO-NA/ICE/34/2) تناول التقرير التطورات األخرية اليت طبعت اجملاميع االقتصادية الكلية قد . و

 واالجتماعية، فضال عن التحديات اليت واجهتها املنطقة.

دعت مكتب مشال أفريقيا إىل وضع و وأثنت اللجنة على األمانة ملا اتسم به تقريرها من جودة وُعمق يف الطرح.  -25
آلية جلمع البيانات الوطنية من أجل إعداد املوجز دون اإلقليمي وأيدت اللجنة واعتمدت اقرتاح األمانة باالستعانة باستبيان 

وعد سنوي يُرسل إىل الدول األعضاء جلمع البيانات الوطنية. وحتضريا لنسخة السنة املقبلة من املوجز، حدََّدت األمانة امل
 .2020حزيران/يونيه  15النهائي لتعبئة االستبيان بيوم 

استعراضا ‘‘ التنمية االجتماعية’’ودعت اللجنُة األمانَة إىل أن تدرج يف التحليل الوارد يف جزء التقرير الذي يتناول  -26
حتققت من أهداف التنمية لألبعاد التكميلية األخرى، مثل الفقر من حيث الدخل والفقر متعددة األبعاد، واإلجنازات اليت 

املستدامة، وكذلك بدائل ملؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. ودعا ممثل موريتانيا إىل استكمال 
ازات بتقييم اجلهود املبذولة يف جمال تيسري التبادل للتمكن من تعداد اإلجناملنطقة دون اإلقليمية  حتليل املبادالت التجارية يف
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الوطنية على حنو أفضل. وأبلغت األمانُة اللجنَة أن تقرير اجتماع اخلرباء املخصص، الذي ُعرض يف اليوم السابق، فضال 

 عن املناقشات ذات الصلة سيسمح بتوفري هذا التحليل التكميلي.

ون اإلقليمي لشمال من املوجز د 2020وأحاطت األمانة علما بالتعليقات اليت قدمتها اللجنة إلعداد نسخة عام  -27
 أفريقيا.

استعراض تنفيذ اخلطط اإلمنائية اإلقليمية والدولية واملبادرات اخلاصة يف مشال أفريقيا  - سابعا
 عمال(من جدول األ 7)البند 

أشارت األمانة إىل الغرض من التقرير املتعلق بتنفيذ اخلطط اإلمنائية اإلقليمية والدولية واملبادرات اخلاصة يف مشال  -28
. وذكرت أن الغرض يكمن يف مرافقة الدول يف عملية رصد التقدم احملرز إزاء االلتزامات (ECA/SRO-NA/ICE/34/3) أفريقيا

العاملية واإلقليمية، وكفالة أخذ أولويات املنطقة دون اإلقليمية بعني االعتبار يف عملية التفاوض على الصعيدين الدويل 
 واإلقليمي.

التقرير، مؤكدين على أمهية إعداد تقرير معمق وإثراء حمتوياته بالتشاور مع الدول األعضاء وأحاط املشاركون علما ب -29
إلدراج األنشطة املنجزة على الصعيد الوطين بالنظر إىل االلتزامات املتعهد هبا. وأحاطت األمانة علمًا باملالحظات اليت 

 ليمية والعاملية للتنمية املستدامة.قدمتها الدول األعضاء، ال سيما ما تعلق منها باملنتديات اإلق

ب( تقرير )؛ 2020لعام اللجنة االقتصادية ألفريقيا  برنامج عملأ( )املسائل النظامية:  -ثامنا
ه برنامج عملو  2019-2018يف الفرتة لشمال أفريقيا عن أنشطة املكتب دون اإلقليمي 

 من جدول األعمال( 8)البند  2020لعام 
. وأشارت أنه وفقاً لوالية 2020عرضت األمانُة وثيقة اخلطة وامليزانية الربناجميتني للجنة االقتصادية ألفريقيا لعام  -30

 أهدافاللجنة االقتصادية ألفريقيا، فإن براجمها الفرعية تتماشى مع األهداف اليت تتوخاها األمم املتحدة املتسقة بدورها مع 
هذه األهداف ترمي أيضا إىل دعم حتقيق الرؤية واألولويات احملددة يف خطة االحتاد األفريقي  التنمية املستدامة. وأضافت أن

 إىل جانب النصوص واملقررات الصادرة عن املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة العاملية. 2063لعام 

تعزيز الروابط بني بيئة  2020ففيما خيص اخلطة الربناجمية، لوحظ أن اللجنة االقتصادية ألفريقيا تنوي يف عام  -31
االقتصاد الكلي والقضايا اإلمنائية األخرى، مثل الفقر وانعدام املساواة، ومنو القطاع اخلاص، والتكامل اإلقليمي والتجارة، 

العناصر هذه  وستتدّعموتغري املناخ، والطاقة واملوارد الطبيعية، واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والبيانات اإلحصائية. 
بنظام حوكمة قوي ونظام لتعبئة املوارد يكون مواتيًا لنمو اقتصادي شامل للجميع ولتنمية مستدامة. وحتقيقا هلذه الغاية، 
ستواصل اللجنة العمل بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء، ومع نظام املنسقني املقيمني وأفرقة األمم املتحدة القطرية واألفرقة 

 ة األمم املتحدة للتنمية املستدامة، واالحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي.اإلقليمية جملموع

وتقرير األنشطة اليت اضطلع هبا يف الفرتة  2020وعرضت األمانة أيضا برنامج عمل املكتب دون اإلقليمي لعام  -32
 .(ECA/SRO-NA/ICE/34/4) 2019إىل أيلول/سبتمرب  2018من تشرين األول/أكتوبر 
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النظر يف أنشطة املكتب وبرنامج عمله للفرتة املقبلة، أحاطت اللجنة علمًا حبجم اجلهود املبذولة وأبدت وعند  -33
 اهتماما هبا، ورحبت بااللتزام الراسخ للمكتب يف دعم البلدان األعضاء يف تنفيذ مشروع التكامل اإلقليمي يف مشال أفريقيا.

املعين بالتنمية املستدامة اخلامس الرفيع املستوى عرض الرسائل الرئيسية للمنتدى السياسي  -تاسعا
املعقود حتت رعاية اجلمعية ملنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة وا

 من جدول األعمال( 9)البند العامة لألمم املتحدة 
عرض ممثل املغرب، بصفته الرئيس احلايل ملنتدى أفريقيا اإلقليمي للتنمية املستدامة، الرسائل الرئيسية والتوصيات  -34

متكني السكان ’’حتت موضوع  2019الصادرة عن الدورة اخلامسة اليت عقدت يف مراكش )املغرب( يف نيسان/أبريل 
وخطة  2030ّيموا التقدم احملرز يف تنفيذ خطة األمم املتحدة لعام وأشار إىل أن املشاركني ق‘‘. وضمان الشمول واملساواة

. وأضاف أن التقرير املقدم يف هذا املنتدى تناول إجراء استعراض شامل ألهداف التنمية 2063االحتاد األفريقي لعام 
انعدام املساواة(، واهلدف )احلد من  10)العمل الالئق(، واهلدف  8)التعليم الشامل(، واهلدف  4املستدامة الستة: اهلدف 

 )الشراكة العاملية(. 17)السالم والعدل واملؤسسات القوية( واهلدف  16)التصدي لتغري املناخ(، واهلدف  13

وعقب ذلك، شكرت اللجنُة ممثَل املغرب على العرض الذي قدمه وأحاطت علماً بالرسائل الرئيسية الصادرة عن  -35
 مية املستدامة.منتدى أفريقيا اإلقليمي اخلامس للتن

اللجنة االقتصادية ألفريقيا: أداة ملواءمة  وإعداِد تقاريراملتكامل عرض أداة التخطيط  -اشر اع
من  10)البند  2030وخطة عام املستدامة خطط التنمية الوطنية مع أهداف التنمية 

  جدول األعمال(
تقرير. وهي عبارة عن تطبيقة على شبكة التخطيط املتكامل وإعداِد الاخلاصة بداة األبعد ذلك  عرضت األمانة -36

اإلنرتنت برعاية اللجنة االقتصادية ألفريقيا، مت تطويرها لتلبية احتياجات البلدان األفريقية يف جمال اعتماد خطة التنمية 
ها ودجمهما يف وقت واحد يف خططها الوطنية للتنمية ولتمكين 2063وخطة االحتاد األفريقي لعام  2030املستدامة لعام 

من رصد التقدم احملرز بطريقة منسقة. وبإدراج أهداف اخلطتني وغاياهتما ومؤشراهتما يف التطبيقة، ميكن للمستخدمني تقييم 
مستوى املواءمة بني اخلطتني تقييما بصريًا. وتتيح لوحات املعلومات املدجمةُ استعراضا بصريا للمعلومات بشأن مواءمة هاتني 

 يف هذا اجملال. اخلطتني وعن أداء البلدان

وتتسم التطبيقة بطابع دينامي وقابل للتكيف مع إطار التخطيط القطري، سواء على الصعيد الوطين أو دون  -37
الوطين أو القطاعي. ومبجرد إدخال إطار نتائج التنمية الوطنية للبلد يف التطبيقة، ميكن للمستخدم بسهولة تقييم مدى 

. وتسمح وحدة الرصد والتقييم بتجميع البيانات القطرية عن 2063وخطة عام  2030توافق اخلطة الوطنية مع خطة عام 
 املؤشرات الرئيسية )وكذلك البيانات األساسية واألهداف والقيم احلالية( خلطط التنمية الوطنية.

 2030عام وأحاطت اللجنة علما هبذه األداة، اليت رأت أهنا مفيدة للغاية للرصد واملتابعة املتكاملني لتنفيذ خطيت  -38
 الدول األعضاء رغبتهم يف االستفادة من التدريب ونشر هذه األداة على مستوى مشال أفريقيا.ثلو . وأبدى مم2063وعام 
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التجارة  تيسري’’املخصص بشأن موضوع: النظر يف توصيات اجتماع فريق اخلرباء  - عشرحادي 
يف مشال أفريقيا من أجل تعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي: التحديات والفرص 

 من جدول األعمال( 11)البند  ‘‘واحللول
بشأن تيسري التجارة يف املخصص جتماع االيف سبيل تيسري مداوالت اللجنة، اقرتحت األمانة عرض توصيات  -39

مشال أفريقيا مباشرة على فريق اخلرباء الذين شاركوا يف هذا االجتماع وتعديلها وإقرارها معهم يف غضون فرتة ال تتجاوز 
اليت دعت املكتب دون اإلقليمي إىل متابعة هذه املسألة مباشرة مع فريق  اللجنةأسبوعني. وحظي هذا االقرتاح بقبول 

 اخلرباء.

لكبار النظر يف تقرير وتوصيات االجتماع الرابع والثالثني للجنة احلكومية الدولية   - شرع ينثا
 (من جدول األعمال 12البند واعتمادمها )املسؤولني واخلرباء 

يف التوصيات الصادرة عن اجتماعها الرابع والثالثني،  احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباءنظرت اللجنة  -40
الوارد يف املرفق الثاين هبذا التقرير. وشجعت اللجنة أيضا املشاركني من بلدان املنطقة دون اإلقليمية على موافاة على النحو 

املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا بالتعديالت يف غضون فرتة ال تتجاوز أسبوعني بغية متكني األمانة من إدراجها يف 
 التقرير النهائي.

ها املالحظات، اعتمدت اللجنة هذا التقرير وطلبت إىل األمانة أن حتيل التوصيات الصادرة عنوبناء على هذه  -41
 .الستعراضها يف دورته املقبلة إىل املؤمتر املقبل لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني

لكبار املسؤولني موعد االجتماع اخلامس والثالثني للجنة احلكومية الدولية   - عشر ثالث
 (من جدول األعمال 13البند واخلرباء ومكان انعقاده )

خالل املناقشات اليت دارت بشأن اختيار مكان االجتماع القادم وتارخيه، أعربت ممثلة اجلزائر عن رغبتها يف  -42
 أقرب وقت ممكن . وأشارت إىل أن دولتها ستتواصل يف2020استضافة االجتماع اخلامس والثالثني للجنة املقرر يف عام 

 مع املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا لالتفاق على املوعد احملدد والرتتيبات العملية لتنظيم هذا االجتماع.

 .2020وبناءً على هذا االقرتاح، أيد أعضاء اللجنة باإلمجاع دعوة اجلزائر الستضافة اجتماع اللجنة القادم يف عام  -43

 من جدول األعمال( 14)البند  مسائل أخرى  - عشر رابع
يف ختام االجتماع الرابع والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء، أدىل ممثل السودان، بامسه  -44

اخلاص ونيابة عن البلدان األعضاء واملشاركني، ببيان شكر للسيدة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح 
 مجهورية مصر العربية وشعبها.اإلداري، وحلكومة 

 من جدول األعمال( 15)البند  اختتام االجتماع - عشر خامس
أعربت السيدة ليليا هاشم نعاس، مديرة املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا، يف مالحظاهتا اخلتامية عن تقديرها  -45

 .لنجاح املؤمتر الرابع والثالثني الذي ُعقد هذا العام يف مدينة أسوان مبصر
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كما توجهت املديرة بالشكر والتهنئة، نيابة عن اللجنة االقتصادية ألفريقيا والدول األعضاء، للسلطات املصرية،  -46
ال سيما السيدة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، اليت نظمت هذا االجتماع على أفضل 

 مال أفريقيا.ة لشيما يكون بالشراكة مع املكتب دون اإلقليم

وأعربت السيدة ليليا هاشم نعاس عن امتناهنا لفريق وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري على الدعم  -47
اللوجسيت الذي قدمه مسؤولوها وإطاراهتا طوال هذا االجتماع. كما شكرت املضّيفني واملرتمجني الفوريني واملرتمجني التحريريني 

 طيلة اجتماع اللجنة.على الصرب الذي حتلوا به 

وأثىن رئيس مكتب اللجنة، بدوره، على البلدان األعضاء واملشاركني على بيان الشكر الذي توجهوا به للدكتور  -48
هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، وحلكومة مجهورية مصر العربية وشعبها على كرم الضيافة 

كتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف مشال أفريقيا والبلدان األعضاء على النجاح الذي تكللت وحسن الرتحيب. وهنأ أيضا م
 به أعمال الدورة الرابعة والثالثني للجنة.

مث أعلن رئيس املكتب اختتام أعمال االجتماع الرابع والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء   -49
 لشمال أفريقيا.
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 : 1املرفق 
 ع والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني للخرباء ابتوصيات االجتماع الر 

بعد املداوالت، أصدرت اللجنة التوصيات التالية، وطلبت إىل املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة 
 ية االقتصادية األفريقيني:موالتناالقتصادية ألفريقيا رفعها إىل مؤمتر وزراء املالية والتخطيط 

 ‘‘:منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية والعمالة’’توصيات اجللسة اخلاصة بشأن   - ألف

  ينبغي للدول األعضاء:

حتسني أساليب العمل والدعم املوجهة للشركاء االقتصاديني، من خالل تزويدهم مبعلومات أفضل عن  )أ( 
 أدوات مالية مبتكرة، ووضع تدابري لتعزيز التجارة اخلارجية، هبدف زيادة إشراك القطاع اخلاص.السوق األفريقية، وإنشاء 

راكز احلدودية، وتنقيح اإلطار القانوين املحتسني نوعية اهلياكل األساسية املادية، مبا يف ذلك النقل الدويل و  )ب( 
  التجارة.والتنظيمي لتعزيز االستثمار فيما بني البلدان األفريقية وتيسري

حتسني جودة نظام التعليم والتدريب املهين، إىل جانب وسائل تبادل املعارف وخاصة بالنسبة للشباب  )ج( 
 والنساء، بغية حتقيق اإلمكانات املتوقعة من عملية تفعيل منطقة التجارة احلرة.

األمثل لإلمكانات اليت التعجيل بوضع تدابري لتيسري التجارة هبدف حتقيق أكرب املكاسب والتحقيق  )د( 
 تتيحها منطقة التجارة احلرة، السيما يف جمايل االستثمار والعمالة.

 ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا:

بناء قدرات البلدان األعضاء على استيعاب منطقة التجارة احلرة وتقييم األثر املتوخى منها على  )أ( 
 اقتصادات بلدان مشال أفريقيا.

 اقتصادات بلدان مشال أفريقيا. علىوضع دراسة استشرافية عن أثر هذه املنطقة  )ب( 

 من أجل تيسري نشر هذا االنتاج املعريف. اإللكرتونيةتعزيز اإلنتاج املعريف يف جمال التجارة وإقامة املنابر  )ج( 

 توصيات خاصة باملوجزات دون اإلقليمية:  -باء

 ينبغي للدول األعضاء:

 االقتصادية ألفريقيا بالبيانات احلديثة املتوفرة إلعداد املوجزات دون اإلقليمية. تزويد اللجنة

 ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا:

 تصميم آلية جلمع البيانات الوطنية الالزمة للموجز دون اإلقليمي، مبا يف ذلك إطار زمين حمدد. )أ( 
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يف التقرير، مثل ‘‘ التنمية االجتماعية’’إدراج األبعاد التكميلية األخرى يف اجلزء التحليلي الذي يتناول  )ب( 
 الفقر املرتبط بالدخل واملتعدد األبعاد، وكذلك اإلجنازات اليت حتققت يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

بشرية الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إدراج مؤشرات أخرى تكميلية أو بديلة لدليل التنمية ال )ج( 
 يف التقرير.

 إجراء حتليل معمق لألسباب الكامنة وراء خمتلف األوضاع القائمة يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية. )د( 

اإلمنائية اإلقليمية والدولية واملبادرات اخلاصة  اخلطط ة بالتقرير املتعلق بتنفيذتوصيات خاص  - جيم
 مشال أفريقيا:يف 

 ينبغي للدول األعضاء:

م مبعلومات عن األنشطة املنجزة على الصعيد الوطين يف تظمكتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشكل منموافاة 
 سياق تنفيذ اخلطط اإلمنائية على الصعيدين اإلقليمي والدويل.

 ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا:

بالتشاور مع البلدان األعضاء عن األنشطة املنجزة على الصعيد الوطين فيما يتصل تعميق التقرير وإثراؤه  )أ( 
 بااللتزامات اليت مت التعهد هبا واملشاركة يف املؤمترات.

حتسني قدرة البلدان األعضاء على استخدام األدوات واملنهجيات املوحدة لرصد أهداف التنمية  )ب(
 املستدامة وتنفيذها.

  :2020بربنامج عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا لعام  توصيات خاصة  -دال

 ينبغي للجنة االقتصادية ألفريقيا:

تيسري تبادل الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة املستخلصة من األنشطة وبرامج الدعم املوجهة ملختلف الشركاء على 
 جهدر املوارد وتداخل الرباماملستويات الوطنية واإلقليمية والقارية بغية تعزيز التآزر وَتنب 
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