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 من جدول األعمال( 1)البند االجتماع افتتاح  -أوال
 واحلضور تنظيم ال - ألف

السيد  شمال أفريقيالواخلرباء  للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني نياالجتماع اخلامس والثالثحفل افتتاح حضر   -1
عمر أبو عيش، مساعد الوزير للشؤون االقتصادية اإلقليمية والدولية متعددة األطراف يف وزارة اخلارجية املصرية ورئيس 

سايل، األمني إبراهيم مجال ك والسيد، أفريقياال مشيف للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء املكتب املنتهية واليته 
والسيد الطيب بكوش، األمني العام الحتاد  اجلزائري،وزير املالية  راوية،لسيد عبد الرمحن لالعام لوزارة املالية اجلزائرية، ممثاًل 

 ةوكيلة األمني العام لألمم املتحدة واألمين سونغوي،السيدة فريا  فريقياومثلت جلنة األمم املتحدة االقتصادية أل .العريباملغرب 
 .التنفيذي للجنة

واخلرباء اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني  البلدان السبعة األعضاء يفوقد حضر افتتاح االجتماع ممثلو   -2
. كما يناكتمل النصاب القانو ، ومن مث تونس، واجلزائر، والسودان، وليبيا، ومصر، واملغرب، وموريتانيا، وهي شمال أفريقيال

واملؤسسات شارك يف حفل االفتتاح ممثلون عن احتاد املغرب العريب واملنظمات الدولية واإلقليمية واجلامعات ووكاالت التعاون 
 .التابعة ملنظومة األمم املتحدةوكاالت املالية وال

 البياانت االفتتاحية - ابء

للجنة  عالتاب أفريقيالشمال اإلقليمي  دونمكتب للابإلانبة بكلمة ألقاها السيد خالد حسني، املدير االجتماع  بدأ -3
أيلول/سبتمرب  14لذي لفت االنتباه إىل قرار مكتب اللجنة احلكومية الدولية الرابع والثالثني املؤرخ ا، االقتصادية ألفريقيا

ساعدة الدول األعضاء على ملسرتاتيجيات اوالثالثني إىل النظر يف سياسات و  اخلامس   جتماع  ، الذي دعا فيه اال2020
سلسلة وكان املكتب دون اإلقليمي قد عقد  عرب االنرتنت.عقد االجتماع وإىل ، 19كوفيد من جائحة  بتعافيها التعجيل 

ي واالجتماعي احلايل يف مشال بشأن تقييم الوضع االقتصاداملعنية اجلهات من الندوات عرب اإلنرتنت للتشاور مع مجيع 
، 19 كوفيدجائحة   ، وكيف ميكن للسياسات التجارية ومنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية أن ختفف من أتثريأفريقيا

خطة حتقيق حنو  أفريقياالتقدم الذي أحرزته مشال و ، أفريقيامشال يف عمل فرص الالتكنولوجيات املبتكرة وإجياد كذلك بشأن و 
 ‘‘إليها. اليت نصبو  اأفريقي’’ : 2063خطة عام و  ،2030التنمية املستدامة لعام 

، وقالت يف القارة 19كوفيد جائحة  الضوء على حجم أتثري كلمتها االفتتاحية، يف  السيدة فريا سونغوي، وسلطت  -4
أن معظم من رغم على ال. وأشارت إىل أنه فريقياألنوب اجلتضررًا بعد منطقة أفريقية دون إقليمية ر ثأكاثين  أفريقيامشال إن 

املنطقة  اقتصاداتكل الدخل املنخفض، إال أن األزمة جعلت  ليست مصنفة من بني البلدان ذات  أفريقيامشال البلدان يف 
القتصادي االنتعاش التعزيز املبادرات عددا من وأضافت أن اللجنة االقتصادية ألفريقيا أطلقت عرضة للخطر. دون اإلقليمية 

ومنظمة  ،جمموعة العشرينوحتفيف أعباء الديون على البلدان األفريقية. وأضافت أنه هلذا الغرض، انشدت اللجنة  يف القارة
لتمنح أفريقيا حزمة إنقاذ كبرية وديون بشروط وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل  ،االقتصادييف امليدان التعاون التنمية 

على تيسري اعتماد سياسات  زمة تعمل اللجنة  األدعم جهود الدول لتخفيف أتثري أنه من أجل تفضيلية. وأشارت إىل 
، وبروز أقطاب صيدالنية إقليمية، ومنها يف مشال أفريقيا، واعتماد أدوات ومواءمتهايف السلع األساسية أن التجارة شإقليمية ب

 .واملستدامللجميع وضمان النمو الشامل  بني املواطنني واحلكوماترقمية لتعزيز تبادل املعلومات بني 
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املنتهية واليته، على أمهية رئيس مكتب جلنة اخلرباء احلكومية الدولية ابسم  شددت السيدة ندى مسعود، متحدثةً و   -5
: سياسات واسرتاتيجيات 19التعايف من جائحة كوفيد ’’اخلامس والثالثني، وهو:  الجتماعلاملوضوع الذي مت اختياره 

املستمرة املبذولة لدعم القارة األفريقية  همعلى جهود ةالتنفيذية ميناألو  فريقيااالقتصادية أل وشكرت اللجنة   ‘‘.أفريقيالشمال 
اللجنة للتخفيف من اآلاثر االجتماعية االقتصادية اليت أطلقتها لمبادرات لوأعربت عن تقديرها  19جائحة كوفيد طوال أزمة 

أشارت إىل أن تقرير و  .أفريقيامشال يف بلدان اللعديد من رات مفيدة بوجه خاص لللجائحة، حيث كانت تلك املباد
مارس آذار/الذي سيعقد يف ، والتنمية االقتصادية األفريقيني مؤمتر وزراء املالية والتخطيطفع إىل االجتماع اخلامس سري  

 داوالهتم.يف منجاح اللمشاركني ل متمنية. وأهنت السيدة مسعود كلمتها 2021

بلدان حتاد املغرب العريب لدعم جهود الالعامة المانة األأكد السيد الطيب بكوش استعداد عندما تناول الكلمة، و  -6
تبادل املمارسات اجليدة و  ادالت بني البلدان املغاربيةبامليسري ال سيما من خالل ت ،19جائحة كوفيد األعضاء ملواجهة آاثر 

 اعلى تعاوهن فريقيالجنة االقتصادية ألل. ويف اخلتام، أعرب السيد بكوش عن شكره اإلقليميةدون التجارة يف املنطقة  يسريوت
 .اخلامس والثالثنييف االجتماع أعماهلم التام يف النجاح للمشاركني املثمر مع احتاد املغرب العريب ومتىن 

 من جدول األعمال( 2)البند انتخاب أعضاء املكتب  -اثنيا

 :بتوافق اآلراءة أمساؤهم ابإلمجاع أعضاء املكتب التالياحلكومة الدوية بعد التشاور بني رؤساء الوفود، انتخبت اللجنة  -7

 اجلزائر الرئيس: 

 ليبيا انئب الرئيس: 

 موريتانيا املقرر: 

 (من جدول األعمال 3)البند جدول األعمال وبرانمج العمل اعتماد  -اثلثا

بكل املشاركني  ،يف بيانه االفتتاحي د،اجلديلجنة احلكومية الدولية لارئيس مكتب  ،سايلمجال كالسيد إبراهيم رحب  -8
وعلى املكتب دون اإلقليمي  على املكتب املنتهية واليتهكر البلدان األعضاء على الثقة اليت و ضعت يف بلده. وأثىن وش  

 .املاضيالعام اضطلعا به يف الذي الكبري عمل للشمال أفريقيا نظري ا

 .والسياسات بوزارة املالية اجلزائرية للتوقعاتاالجتماع بعد ذلك السيد سيدي حممد فرحان، املدير العام  ترأس أعمال  و  -9

الوارد يف املرفق الثاين   (ECA/SRO-NA/ICE/35/1)االجتماع اخلامس والثالثني  اللجنة جدول أعمالمث اعتمدت  -10
 . (ECA/SRO-NA/ICE/35/1/Add.1) وبرانمج العملهبذا التقرير، 

املوجز دون اإلقليمي : استعراض أفريقيااالقتصادية واالجتماعية يف مشال  ظروفتطور ال -رابعا
 من جدول األعمال( 4)البند  أفريقياشمال ل

مشال  – 2020 اأفريقيمشال  :اإلقليمياملوجز دون ’’لتقرير الذي حيمل عنوان: لعرضت األمانة النتائج الرئيسية  -11
االقتصادية التطورات حملة عامة عن التقرير قدم و .  (ECA/SRO-NA/ICE/35/2) ‘‘19زمة كوفيد أ مواجهة حتدايتيف  اأفريقي
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اليت تواجه املنطقة دون اإلقليمية على  19الكلية واالجتماعية اليت شهدها مشال أفريقيا والتحدايت ذات الصلة بكوفيد 
دون اإلقليم كتب الذي وضعه املالوابئي  مؤشر الضعفعرضا عن األمانة أيضا قدمت كما   املديني القصري واملتوسط.

 .أفريقياشمال ل

ملعاهد اإلحصائية الوطنية يف البلدان األعضاء، وإىل أن صالهتا اب وثيقإىل ت األمانة    احلكومية الدوليةدعت اللجنة  و  -12
لتنمية القدرات حلقة دراسية إىل تنظيم ها البلدان. كما دعتمن خمتلف مؤشرات قابلة للمقارنة  اإلمكان،، قدر ستخدمت
 ضعف.قياس درجات الل

اإلقليمي  دونمن املوجز  2021طبعة عام ت األمانة علما ابلتعليقات اليت أبدهتا اللجنة من أجل إعداد خذأو  -13
 .أفريقيالشمال 

من جدول  5)البند اإلقليمية والدولية واملبادرات اخلاصة اخلطط اإلمنائية تنفيذ استعراض  -خامسا
 األعمال(

وخطة االحتاد  2030حتقيق خطة األمم املتحدة لعام ’’ لتقرير الذي حيمل عنوان:لعرضت األمانة النتائج الرئيسية  -14
التقرير يرمي إىل مساعدة الدول يف رصد امتثاهلا قالت إن . و (ECA/SRO-NA/ICE/35/3)‘‘ : خالصة2063األفريقي لعام 

والدويل الصعيدين اإلقليمي على أولوايت املنطقة دون اإلقليمية يف املفاوضات معاجلة لاللتزامات اإلقليمية والدولية وضمان 
خطة و  2030 خطة عاميف تنفيذ  أفريقيامشال بلدان يركز على التقدم الذي أحرزته ن التقرير أعلى حد سواء. وأضافت 

 .يف هذا الصددعلى تعزيز إجنازاهتا ساعدهتا لعامة للبلدان توصيات ورد ، وي2063عام 

ودعت  2063وخطة عام  2030خطة عام يف تنفيذ  أفريقيا اللجنة ابرتياح التقدم الذي أحرزته مشال سجلتو  -15
األمانة إىل استخالص  كما دعت اللجنة  .  االبلدان األعضاء إىل تعزيز آلياهتا الوطنية لتحسني مستوايت معيشة سكاهن

 .البياانت بشكل رئيسي من املصادر الوطنية إلعداد الطبعات املستقبلية من التقرير

مع تواصل العمل بشكل وثيق سا األمانة علما ابلتعليقات والتوصيات اليت قدمتها اللجنة. وأكدت أهن أخذتو  -16
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة.أجل رصد تقدمها حنو  ندوائر املعنية يف ابلدان مشال أفريقيا مال

دون اإلقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا  املكتب ةنشطأالقضااي النظامية: تقرير عن  -دساسا
من جدول  6)البند  2021وبرانمج العمل للعام  (2020أيلول/سبتمرب  -2019)تشرين األول/أكتوبر 

 األعمال(

    2021للعام املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا برانمج عمل عرضت األمانة  -17
(ECA/SRO-NA/ICE/35/4)  يف الفرتة املمتدة من ألنشطة اليت اضطلع هبا املكتب دون اإلقليمي املتعلق ابتقرير وال

بدراسات استقصائية قام املكتب قالت إن و . (ECA/SRO-NA/ICE/35/5) 2020سبتمرب أيلول/إىل  2019أكتوبر تشرين/
. لتخفيف آاثرها لتنفيذ السياسات املناسبةوقدم الدعم لبلدان مشال أفريقيا  اإلقليميةيف املنطقة دون  19كوفيد أتثري  لتقييم 

الطلبات حىت يتمكن من تلبية قدر اإلمكان  ةمرنبطريقة  2021عام برانمج عمل ن املكتب سيسعى إىل تنفيذ أأضافت و 
 بكفاءة. املتوقعة من الدول األعضاء
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حجم اجلهود املبذولة ورحبت  ابهتماماحلكومية الحظت اللجنة وعند استعراض أنشطة املكتب دون اإلقليمي،   -18
املكتب  نةشجعت اللجويف هذا الصدد، . 2021لدعم الدول األعضاء يف إطار برانمج العمل لعام املستمر ملكتب اابلتزام 
أمهية أخذ رأس املال البشري يف شددت على كما   .أفضل املمارساتمن خالهلا تبادل ميكن للبلدان أن تمنصة وضع على 

االقتصادية  للجنة  احثت و  19كوفيد جائحة   ، ال سيما يف سياق أزمةفريقيااالعتبار يف العمل املستقبلي للجنة االقتصادية أل
 .نطقة التجارة احلرة القارية األفريقيةما يف ما يتعلق مبي، ال سيف جمال التجارة هامواصلة عملعلى ألفريقيا 

أنه خالل العامني كدت وأ احلكومية الدولية أخذت األمانة علما ابلتعليقات والتوصيات اليت قدمتها اللجنةو  -19
نية الواردة من البلدان فاملساعدة البشكل إجيايب جلميع طلبات  أفريقيااملكتب دون اإلقليمي لشمال  املاضيني، استجاب

وأن هناك مشال أفريقيا بلدان عمالة يف لتجارب الناجحة يف جمال المن حتليلها لاالنتهاء إهنا تعكف على قالت األعضاء. و 
 .أفريقيافرص العمل يف جمال إجياد ممارسة يف  25شمل أفضل يلنطاق ذلك التحليل لتوسيع  اخطط

للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني االجتماع اخلامس والثالثني وتقرير التوصيات النظر يف مشاريع   -سابعا
 من جدول األعمال( 7)البند  واخلرباء

ويف سبيل تيسري مداوالت اللجنة احلكومية الدولية، متت ، 2020سبتمرب أيلول/ 14ملؤرخ املكتب اعمال بقرار  -20
تشرين سبتمرب و أيلول/بني عرب اإلنرتنت إىل نتائج سلسلة الندوات اليت ع قدت استنادا التوصيات صياغة جمموعة من 

واستعرضت اللجنة األعضاء السبعة. بلدان يف التبادل التوصيات مع جهات االتصال  متوقد . 2020أكتوبر األول/
ذا التقرير. وابإلضافة هبعلى النحو الوارد يف املرفق األول  اواعتمدهتاخلامس والثالثني اجتماعها توصيات احلكومية الدولية 

املشاركني من بلدان املنطقة دون اإلقليمية على إرسال تعديالهتم إىل املكتب دون اإلقليمي  إىل ذلك، شجعت اللجنة  
 .لالجتماعلشمال أفريقيا يف غضون أسبوعني، من أجل متكني األمانة من إدراجها يف التقرير النهائي 

توصيات ترفع التقرير وطلبت إىل األمانة أن احلكومية الدولية وعلى أساس تلك املالحظات، اعتمدت اللجنة  -21
 للنظر فيه يف دورته القادمة.يقيني األفر  يةاالقتصادالتنمية اخلامس والثالثني إىل مؤمتر وزراء املالية والتخطيط و اجتماعها 

البند )واخلرباء للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني موعد ومكان انعقاد االجتماع السادس والثالثني  - اثمنا
 (من جدول األعمال 8

واخلرباء السادس والثالثون للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني االجتماع عقد ي  وافقت اللجنة ابإلمجاع على أن  -22
 .2021نوفمرب يف تشرين الثاين/ملغرب اب يف الرابط فريقيااإلقليمي للجنة االقتصادية أل دونيف مقر املكتب  شمال أفريقيال

 (من جدول األعمال 9)البند أخرى  مسائل  -اتسعا

على اجلهود اليت بذلوها لضمان جناح االجتماع. واقرتح  ألمانة وممثلي البلدان األعضاءل عن شكره ليبياممثل  أعرب -23
للجنة احلكومية العمل يف االجتماعات املقبلة لغة  ، وهي لغة رمسية يف كل البلدان يف مشال أفريقيا،العربيةاللغة أن تكون 

 .شمال أفريقيالالدولية لكبار املسؤولني واخلرباء 

املكتب  نإست لغات رمسية، مبا يف ذلك اللغة العربية، و  لديهااألمم املتحدة إن األمانة وردا على ممثل ليبيا، قالت  -24
 .ةياحلكومية الدول اللجنةيف كافة اجتماعات إىل اللغة العربية الرتمجة الفورية أاتح  أفريقيادون اإلقليمي لشمال 
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 (من جدول األعمال 10)البند جتماع اختتام اال  -عاشرا

عن رضاه عن كلمته اخلتامية، يف  ، أفريقياللمكتب دون اإلقليمي لشمال ابإلانبة املدير  السيد خالد حسني،أعرب  -25
 .احلكومية الدولية لجنةجناح أعمال االجتماع اخلامس والثالثني ل

 دون اإلقليمي لشمال أفريقيا ملكتب  ا، بدوره، رئيس مكتب اللجنة احلكومية الدولية اجلديدالسيد كسايل، وهنأ  -26
 .اخلامس والثالثني للجنة جتماعاألعضاء على جناح االبلدان وكذلك ال

واخلرباء اخلامس والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني االجتماع أعلن الرئيس اختتام أعمال  ،عقب ذلكو  -27
 .شمال أفريقيال
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 األولرفق امل

 أفريقياشمال ل واخلرباء توصيات االجتماع اخلامس والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني

املالية والتخطيط  التوصيات التالية وطلبت من املكتب إحالتها إىل مؤمتر وزراء امداوالهتيف أعقاب اللجنة قدمت 
 :والتنمية االقتصادية األفريقيني

 :ابلنسبة للدول األعضاء

 :جديدة من خاللعمل فرص إجياد  -1

للطالب من خالل تشجيع االستثمار يف التدريب املهين والتقين ويف حتسني التوجيه املهين عند اختيار الدورات  1-1
املهارات املهنية املطلوبة ملطابقة مهارات عن و دراسي توفري معلومات كافية عن الفرص املهنية يف هناية املسار ال

 ؛املتاحة وظائفال املرشحني الناجحني مع جمموعة

ل عمفرص الإجياد والتقييم لربامج  رصدلتخطيط والتنسيق واللبرامج وضع من خالل  اتالسياسيف اعتماد تغيريات  1-2
هيئات تنظيمية للحفاظ على لتكون مبثابة أطر قانونية لتبسيط برامج العمل  راجإدو  ؛ؤشرات قياس أداء واضحةمب

 اجلنساينوالبعد مشكلة الريف/احلضر جيب أن أيخذ تصميم الربامج يف االعتبار ؛ و استمرارية الربامج والتدخالت
 ل؛عمفرص الإجياد ة يف برامج سامهوأن يقدم حوافز للشركات امل

 ل؛عمإىل سوق ال لوجتعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص وحتسني بيئة األعمال واملنافسة والو  1-3

صرفية ( وتعزيز قدرة النظم املقروضالساعية للحصول على والشركات الصغرية )صارف الروابط بني امل وطيدت 1-4
ملصارف اعلى إصالحات إجراء لمستثمرين، من خالل لالناشئة و على توفري التسهيالت االئتمانية للشركات 

 .القروض مناخلاص القطاع شركات  استفادةا يتيح زايدة مباململوكة للدولة، 

 :االبتكار واعتماد التقنيات اجلديدة من خاللتشجيع   -2

ياكل واالستثمار يف اهل ،حكومة إلكرتونيةإنشاء اإلسراع يف  عربشجيع اعتماد التكنولوجيات الرقمية وتكييفها ت 2-1
 الرقمية، وتطوير االقتصاد الرقمي؛األساسية 

 ؛ةاحملرومفئات ال ويف صفوف يفيةاإلنرتنت، ال سيما يف املناطق الر وصول إىل شبكة حتسني ال 2-2

ضمان محاية هبدف إطار قانوين وتنظيمي  وضعلالبتكار، ال سيما من خالل  يةموات ةبيئقامة املسامهة يف إ  2-3
 ؛املسجلةالبياانت احلساسة وحقوق براءات االخرتاع و/ أو االخرتاعات 

نقل االبتكار من جمال يسري تو  ،البلدان املماثلةإنفاق الزايدة يف اإلنفاق على البحث والتطوير بنفس مستوى  2-4
 .البحث إىل عامل األعمال من خالل إنشاء آليات عامة وخاصة مصممة هلذا الغرض
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 والسياسات التجارية منطقة التجارة احلرة القارية األفريقيةم دع -3

وبروتوكوالت منطقة التجارة احلرة  الصحية األخرى يف اتفاقاملخاطر و  19كوفيد ائحة  املتعلقة جباملخاطر إدراج  3-1
أيًضا، يف هذا ميكن للبلدان كما فيما يتعلق ابلتجارة واالستثمار وامللكية الفكرية.   سيماال القارية األفريقية، 

 الصيدالنية يف قوائم اإلعفاء الفوري؛ شبهالصدد، إدراج املنتجات الصيدالنية و 

، وتعميم مكاتب اجلمارك ياكل األساسيةمن خالل حتسني جودة اهل أفريقيامشال بلدان بني فيما التجارة يسري ت 3-2
تعزيز استخدام املمرات اإلقليمية لتحسني ، اإلجراءاتخمتلف التدابري و  يسري، وتبني البلدان املتجاورةاملتكاملة 

 العالقات التجارية وتقليل احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية؛

ب كما جيمنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.   صميم تفعيلاإليرادات يف موازنة التكاليف مسألة على بقاء اإل 3-3
يف األصل، إىل املرحلة الثانية من مقررا ة، كما كان مفاوضات التجارة اإللكرتونية من املرحلة الثالثيف تقدم ال

 .املفاوضات

  دعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة -4

وتشجيع الدول األعضاء  2030جديدة لدعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام متويل استكشاف مصادر  4-1
من السيولة الزائدة  االستثمارات واالستفادةعلى إنشاء صناديق متويل أخضر وتقدمي حوافز للقطاع اخلاص لزايدة 

 ؛صريفيف القطاع امل

متاحة  ‘‘بياانت مفتوحة’’أن تتخذ شكل  هاإنشاء منصة لرصد وتقييم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، ميكن 4-2
 .عموملل

 :حتسني بيئة االقتصاد الكلي من خالل -5

 جمتمع رقمي؛إقامة تنافسية وتشجيع رايدة األعمال و بيئة أكثر لتهيئة العامة التنظيمية حتسني جودة اللوائح  5-1

رقمنة تعبئة اإليرادات عملية القدرة املالية للدولة )الرتشيد، والنزاهة، واالمتثال، وما إىل ذلك(، وتسريع تعزيز  5-2
 ؛هتاوإدار  الضريبية

 .ة الدولةيناز يس ثقافة تقييم السياسات العامة وشفافية مير كت 5-3

 فريقياتصادية ألللجنة االقابلنسبة 

، جلعل العمل أكثر سهولة وإفادة 19كوفيد جائحة  إنشاء منصة لتبادل أفضل املمارسات، مبا يف ذلك إدارة  -1
 .جلميع البلدان األعضاء

 .19فيد أزمة كو ظل ، ال سيما يف فريقيامراعاة رأس املال البشري يف األعمال املقبلة للجنة االقتصادية أل -2

 .التفاوض مع املؤسسات املالية الدولية مثل صندوق النقد الدويلال سيما يف  ،للسودانتقدمي املساعدة الفنية  -3
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واضعي السياسات على  ة، ومن مث مساعدأفريقياعلى أسواق العمل يف مشال  19كوفيد جائحة  تقييم أتثري  -4
 .ايف على املدى القصرية واملتوسط والبعيدع  وضع سياسات ت   

فرص العمل اليت ميكن أن تؤدي إىل اعتماد إجياد مساعدة الدول األعضاء على حتديد أفضل املمارسات يف  -5
 .هاوتنفيذ أفضل السياسات املمكنة

دعمها يف املفاوضات التجارية وتكييف أحكام منطقة من أجل وضع برانمج لبناء القدرات للدول األعضاء  -6
ال سيما فيما يتعلق ابلقضااي املتعلقة ابملرحلة الثانية )سياسة املنافسة واالستثمارات  األفريقية،التجارة احلرة القارية 

 (؛وحقوق امللكية الفكرية

لقياس  هاوتنفيذ واإلبالغ على اعتماد أداة التخطيط املتكامل أفريقيامواصلة العمل اجلاري ملساعدة بلدان مشال  -7
 املستدامة؛مع أهداف التنمية  2063خطة عام حتقيق أهداف التنمية املستدامة ومواءمة على طريق  بلدأداء ال

)أهداف التنمية  2030خطة لعام يف تنفيذ دون اإلقليمية  أفريقيااستعراض التقدم الذي أحرزته منطقة مشال  -8
 .2063لعام االحتاد األفريقي خطة و  املستدامة(
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 املرفق الثاين

 عمالاألجدول 

 فتتاح االجتماع.ا -1

 انتخاب أعضاء املكتب. -2

 جدول األعمال وبرانمج العمل.اعتماد  -3

 .اإلقليمي لشمال أفريقيا تطور الظروف االقتصادية واالجتماعية يف مشال أفريقيا: استعراض املوجز دون -4

 .استعراض تنفيذ اخلطط اإلمنائية اإلقليمية والدولية واملبادرات اخلاصة -5

لتابع للجنة االقتصادية ألفريقيا االقضااي النظامية: تقرير عن أنشطة املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا  -6
 .2021 وبرانمج العمل للعام (2020أيلول/سبتمرب  -2019)تشرين األول/أكتوبر 

للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني االجتماع اخلامس والثالثني النظر يف مشاريع التوصيات وتقرير  -7
 واخلرباء 

 .موعد ومكان انعقاد االجتماع السادس والثالثني للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء -8

 مسائل أخرى. -9

 اختتام االجتماع. -10

 

                                                                                            

 


