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 مقدمة -أوال

للجنة احلكومية الدولية  والعشرون الثالثة الدورة ُعقدت االحتادية، نيجرياي مجهورية من موجهة دعوةعلى  بناء   -1
رب تقنية ع ،2020تشرين الثاين/نوفمرب  27و 26 يومي ،(الدولية يةم)اللجنة احلكو  لكبار املسؤولني واخلرباء لغرب أفريقيا

 سكانيةال الديناميات حتسنيأجل  من اتاالستثمار  قدر من أقصى قيقحت’’وكان موضوع االجتماع:  .التحاضر عن بعد
  .‘‘عاشناإل عمليةب النهوض ضرورة :19 كوفيدظل  يف 

 آلاثرل خاص اهتمام إيالء مع ألفريقيا، االقتصادية للجنةا عملل النظاميةالقضااي  واثئق من اثنتان اسُتعرضتو  -2
 لتقدماب املتعلق والتقرير ،كتبامل عمل برانمج تنفيذب املتعلق التقرير: مها املعنيتان الوثيقتانو  .19 كوفيد  ائحةجل احملتملة

 احلكومية للجنة والعشرون الثالثة الدورة نظرت كما  .2063 عام خطة وتطلعات املستدامة التنمية أهداف حتقيقيف  احملرز
 ألفريقيا االقتصادية للجنة القارية واملبادرات اإلقليمية دون للمنطقة واالجتماعية االقتصادية احلالة عن تقريرال يف الدولية
حلقة  عقدل اإطار االجتماع  أاتح ذلك، إىل وابإلضافة. اإلقليمي التكامل حتقيقو  املستدامة التنمية جلهود دعما املتخذة
 غرب بلدان يف التنمية عمليةب صلة ذات توصياتاالجتماع  مقد   وأخريا،. لالجتماع ورياحمل املوضوع حبث واصلةنقاش مل
 . أفريقيا

 احلضور 

بنن،  وهي: ،يااجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريق عضاء يفاألاخلمس عشرة الدول  يف هذا االجتماع شاركت -3
وكوت ديفوار،  وكابو فريدي، بيساو، - وغينياوغينيا، وبوركينا فاسو، وتوغو، والسنغال، وسرياليون، وغامبيا، وغاان، 

اجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات  انتكما كوليرباي، ومايل، والنيجر، ونيجرياي.  
 ،واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ،: اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياجتماعيف اال لةممث   الدولية التالية

واملرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء ، غورما –هيئة التنمية املتكاملة ملنطقة لبتاكو و  ،واحتاد هنر مانو
التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومصرف مصرف االستثمار والتنمية و  ،النيجر هنر حوض سلطةو  ،الكربى

لغرب أفريقيا،  يةالة النقدوالوكالساحل،  يف منطقة فافاجلكافحة التنمية لغرب أفريقيا، واللجنة املشرتكة بني الدول املعنية مب
 التنمية، ألغراض اجلوية رصاداأل لتطبيقات األفريقيلغرب أفريقيا، واملركز  يعهد النقداملهنر السنغال، و  استثمارومنظمة 

 سنغالوال ومايل للنيجرمنظومة األمم املتحدة  يةتنسيقو األمم املتحدة اليت يوجد مقرها يف النيجر،  منظومة مؤسساتو 
 .مدعو ئيتاالجتماع أكثر من م هذا ونيجرياي. وشارك يف

 األسئلة على املكتب دودر نطاق ل أفضل   حتديد  يف سبيل و ، اإلقليمية التنميةيف سياق  االجتماع وضعبغية و  -4
فريا  سيدةلا ةمداخل منها ،مداخالتعدة  العرض تلتدقائق. و  5فيديو مدته  تسجيل رضذات الصلة، عُ  املطروحة

 املقدم من دعمال تناولت اليت ،للجنة االقتصادية ألفريقيا ةالتنفيذي ةلألمم املتحدة واألمين املساعدة ةالعام ةاألمين سونغوي،
عن  غامبيا،لوزير املالية والشؤون االقتصادية  جني،ا مامبوريالسيد  معايل مداخلةو  ،الدول إىلاللجنة االقتصادية ألفريقيا 

مدير التجارة  فاديغا، كاالدجي  لسيدا مداخلةو اللجنة االقتصادية ألفريقيا،  املقدم من دعمالو  19 كوفيد  جائحة إدارة
منطقة التجارة احلرة القارية  إىلاللجنة االقتصادية ألفريقيا  املقدم من دعمالعن  ،ديفوار وتكبالتجارة  وزارة يفاخلارجية 
 اجلماعة مفوضيةمفوض سياسات االقتصاد الكلي والبحوث االقتصادية يف  أبراكو، كواندوكويف    لسيدا مداخلةو  ،األفريقية

 من املقدم دعمال بشأن وكذلك ،ائحةيف إدارة اجل املقدم منها دعمالو  فوضيةامل قيادةعن  أفريقيا، غرب لدول االقتصادية
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سة  ،وأوكونكو ستيال  نكريوكا السيدةكل من   وركز. إىل املفوضية اللجنة االقتصادية ألفريقيا تنمية األدمغة  مبادرة’’مؤس ِّ

ديوب، رئيس اجمللس الوطين للشباب يف  خادم والسيدنيجرياي،  يف (Fresh &Young Brains)  ‘‘اجلديدة والشابة
 .ابجلائحة الشباب أتثرومدى  19 كوفيدجائحة   ظليف  الشباب عمل فرصعلى  مداخلتيهما يفالسنغال، 

 حفل االفتتاح

الرئيس املنتهية واليته  كولواب،  بينديكت السيد‘ 1’ :على النحو التايل تلقيت يف حفل االفتتاح ست كلماأُ  -5
 دوو،إ .أُ  أولوسوال السيدنيابة عن  أديوسون،دافيد  السيدو ‘ 2’ ليرباي؛ من ،للجنة احلكومية الدولية والعشرين الثانية للدورة
ديوب، مديرة مكتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف  نغوين السيدةو  ‘3’ ؛الوطين والتخطيط امليزانية وزارةل الدائم األمني

للجنة االقتصادية  ةالتنفيذي ةلألمم املتحدة واألمين املساعدة ةالعام ةاألمين سونغوي،فريا  السيدةنيابة عن غرب أفريقيا، 
 أسومان، ماينسارا السيدو ‘ 5’ لو، املنسقة املقيمة ملنظومة األمم املتحدة يف النيجر؛ نداييا داياتاخالسيدة  ‘4’ ألفريقيا؛

اختتمها و  ‘6’وزيرة التخطيط يف النيجر،  كاين،  يشاتوعاالسيدة  معايلنيابة عن  ،ستشرافواال للتخطيط العام املدير
 نيجرياي جلمهورية الوطين والتخطيط وامليزانية املالية شؤونأغبا، وزير الدولة املسؤول عن  إكااندياألمري كليم  معايل

 .لكلمة االفتتاحيةاب، االحتادية

 املكتب تانتخااب -اثلثا

 :التايل النحو على املكتب أعضاء االجتماع انتخب -6

 : نيجريايالرئيس

 : النيجر الرئيس انئب

 ايليرب : املقرر

 جدول األعمال إقرار  -رابعا

 مندوبو الدول األعضاء جدول األعمال الذي قدمته األمانة. أقر   -7

 واملناقشات  عروضال -امسا  خ
برانمج عمل املكتب دون اإلقليمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف غرب  تنفيذب املتعلق تقريرال  -ألف

 2020والتوقعات لعام  2019أفريقيا يف عام 

 .2020 أكتوبر/األول تشرينإىل  2019 يونيه/حزيرانمن  املمتدة لفرتةا عناألمانة تقرير أنشطة املكتب  قدمت -8
االستقرار االجتماعي  عدم حالةو  19 يدفكو   جلائحة نتيجة  وشدد املكتب على أن السياق االقتصادي ال يزال ضعيفا 

 احتياجات تليبس املساعدة زايدة نأل نظرا للمساعدة اطلب وقدم. اإلقليمية دون املنطقة يف واألمين واملؤسسي السياسيو 
 .19 - كوفيد  جائحة أحدثتهايف االقتصادات املتأثرة ابلصدمة السلبية اليت  االنتعاش حتقيقو  التكيف على قدرةال
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املعين ابلديناميات  التابع له ركزاملتعزيز النتائج اليت حققها  انحية، من ،سيواصل املكتبأشارت األمانة إىل أن و  -9
امليزانيات  إعدادو  سكانيةال لدينامياتاب املتصلةاألعضاء  الدول قدراتب النهوض سيما المن أجل التنمية،  سكانيةال
 ايتواالحتاد اإلقليمي لبحوث اقتصاد عهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيطاملالدميغرايف، ابلشراكة مع  لعائدل راعيةامل

 أجل من اإلقليمية دوناألعضاء يف املنطقة  لدولا إىل دعمه تقدمياملكتب مبواصلة  التزماألجيال. ومن انحية أخرى، 
. اتمةاستفادة  األفريقية القارية احلرة التجارة منطقة اتفاق من لالستفادة تنفيذهاو  اعتمادهاو  وطنيةال سرتاتيجياتاالوضع 

 الوطين كبريا إىل الدول األعضاء لتنفيذ استعراضها  دعما املكتب سيقدم البلدان، أعلنتهاالوفاء اباللتزامات اليت  إطار يفو 
 بشأن أهداف التنمية املستدامة. 2021الطوعي لعام 

توصيات الدورة الثانية  تنفيذ إىل راميةال جهودها على ألفريقيا االقتصادية للجنة امتناهنم عن املشاركون وأعرب -10
 اخلاص الطابعإىل  اأنه نظر  رأواو  .19 يدفكو   جائحةدورهتا الثالثة والعشرين رغم  عقدلو احلكومية الدولية  للجنةوالعشرين 

 توفري إىل احلاجة تدعو ،2020أيلول/سبتمرب  إىل 2019أاير/مايو  من املمتدة الفرتة وهياملشمولة هبذا التقرير،  لفرتةل
الذي تقدمه اللجنة االقتصادية ألفريقيا واجلماعة  الدعمبعث و  ،الدولية احلكومية اللجنةعن تنفيذ توصيات  مفصلة معلومات

. 2063االحتاد األفريقي لعام  خطة تعميمب النهوضو  ،19 كوفيد  ظلسيما يف  ال لدول،ا إىلاالقتصادية لدول غرب أفريقيا 
 إعادةتدهور احلالة األمنية يف املنطقة دون اإلقليمية، ومواءمة  ضوء يفاحلوكمة  شؤونحتسني  مسألة أيضا اخلرباء وانقش
الوطنية  راصدامل اتالناتج احمللي اإلمجايل اجلارية يف البلدان بقيادة اللجنة االقتصادية ألفريقيا، وتعزيز قدر  ساأس حتديد

 .دميغرايفال ائدعللسكان وال

  دون اإلقليمية غرب أفريقيانطقة مل ةواالجتماعي ةاالقتصادي ةالحلاب املتعلق تقريرال -ابء

لغرب أفريقيا. ووفقا للتقرير، من املتوقع  ةواالقتصادي ةاالجتماعي الةحلاب املتعلق 2020األمانة تقرير عام  عرضت -11
توقعات  نع يقل معدل منو وهو ،2020يف املائة يف عام  2.9 قدارمب انكماشا اقتصاد املنطقة دون اإلقليمية شهدأن ي

اخنفاض أسعار السلع  سيما ال ،العواملعن مزيج من  انجم مئوية. وهذا األداء الضعيف اطنق 6.5 قداربما قبل اجلائحة 
 يف تباطؤالإيرادات السياحة، وزايدة التقلبات يف األسواق املالية. وسيؤدي  تراجعاألساسية، وضعف التدفقات املالية، و 

 األمد على سوءا وضاعاأل زدادتيف املائة.  وميكن أن  5.4 قدارمب الفرد دخل متوسطيف  ةسلبي زايدةإىل  نتاجمنو اإل
اهلياكل األساسية، وبيئة االقتصاد الكلي غري املواتية، وسوء األحوال  صعيد على القائم الكبري عجزلل نتيجة  املتوسط 

 .الساحل منطقة يف األمنية والتهديدات االجتماعية، واالضطراابت ،ناخيةامل

 االقتصاداالقتصادات الوطنية و  صعيد على جائحةللاآلاثر السلبية  على املشاركون ركز ،هذا العرض عقبو  -12
تعبئة  تنظيم إىل دعواو يف غرب أفريقيا،  اجلائحة على القضاء عملية أوجه عدم اليقني اليت تكتنف حبثوا. كما اإلقليمي

البحث عن  سياق يف ،تقنية وعلمية قوية، بدعم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
 ال ،على اختالفها البلدان وضعتها يتال واالقتصادية الصحية االستجابة خطط على املناقشات وركزت. ناسبةامل لولاحل

 جانب إىلملا ذكره املشاركون، ميكن النظر يف تقييم فعالية هذه اخلطط  ووفقا. ألفريقيا االقتصادية اللجنة من بدعم سيما
 غرب لدول االقتصادية اجلماعة اختذهتا اليت اإلجراءات مبختلف املشاركون وأُبلغ. اجلهود جتميعأفضل املمارسات و  بادلت

 عبء ختفيف إىل لدعوةاب مكلف خاص يقفر  إنشاء املشاركون اقرتح ،الصدد هذا يفو . ألفريقيا االقتصادية واللجنة أفريقيا
 وتنسيق ،األدوية شراء منصات تعميمو  تطويرو  ذلك، إىل وما املالية املؤسسات وتعبئة بشأهنا، التفاوض إعادةو/أو  الديون

 والتدخالت على الصعيد دون اإلقليمي.  ةالصحي االستجاابت
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  2063 لعام األفريقي االحتاد وخطةتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ب املتعلق التقرير -جيم

أهداف  حتقيقدون اإلقليمية من أجل  عن التقدم الذي أحرزته بلدان املنطقة 2020األمانة تقرير عام  قدمت -13
 يف املائة من بلدان املنطقة دون 40أكثر من  اجتاز ،عام بوجهو  .2063 لعاماالحتاد األفريقي  وخطةالتنمية املستدامة 

التنمية املستدامة لعام  خطة مناألهداف التالية  حتقيق إىل املؤدي ساريف املائة من امل 70 على يزيد ماابلفعل  اإلقليمية
 ىلإ 4و ؛2األهداف  حتقيق من هنك  مت اليت رحلةامل بعد غبلي مل دبل أي أن غري. 15و 13و 12و 10األهداف  :2030

السالم واألمن،  إرساء إعادةمع ذلك، اضطلعت البلدان إبصالحات وبرامج لتعزيز احلكم واملؤسسات، و و  .14و 9و ؛7
 االجتماعي.    لتماسكاب النهوضو 

اإليرادات الضريبية،  حشدإىل إحراز تقدم مشجع يف  داخليةتعبئة املوارد ال إىل راميةال سياساتالالواقع، أدت  ويف -14
 ال األداء أن رغم( والنيجر ومايل،فريدي،  وكابو)بوركينا فاسو، وتوغو، وغاان،  اإلقليمية دونسيما يف بلدان املنطقة  ال

والتدريب  ،بناء وإصالح اهلياكل األساسية طريق عنتقدم يف احلصول على اخلدمات الصحية،  حرزأُ  كما.  ضعيفا يزال
 سيما لألطفال والنساء احلوامل.  الو  انية،اجمل صحيةال رعايةال الصحي، وزايدة عدد العاملني يف جمال الصحة، وتنفيذ برامج

أمناط االستهالك واإلنتاج،  كفاءةحتقيق   يف كبرية  أتخريات اإلقليمية دون املنطقة تشهد أخرى، انحية ومن -15
 الطاقة على واحلصول املناخ، تغري آاثر مع والتكيف ،احمليطات مواردو  البحرية للموارد نياملستدام واالستغالل واحلماية

من  كاسبامل وسريعة إصالحات حمددة األهداف اعتمادأيضا  ينبغيو . ناسبةاملوخدمات الصرف الصحي  شربال ومياه
عدم املساواة، وتعزيز املدن  أوجه القضاء على الفقر املدقع، وخلق فرص عمل الئقة، واحلد من يفأكرب  أثر أجل إحداث

 . نظمامل ياحلضر  سعالتو  طريق عناملستدامة 

 املنطقة بلدان على ةاالقتصادي ةاالجتماعيآاثرها و  اجلائحة تعقيد مدىذلك  أعقبتاملناقشات اليت  تناولتو  -16
البحوث  تعزيزب املتعلقةاللجنة االقتصادية ألفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  ردود إىل أفضتو ، اإلقليمية دون
 أبسعاراألساسية  واألدوية ملنتجاتاب اإلقليمية دونأكرب من االستقاللية يف إمداد املنطقة  قدرل احتقيق التنمية أجل من

 إىل احلاجةعلى املستوى دون اإلقليمي، و  19 لكوفيد حتسني تنسيق االستجاابت ضرورة. وشدد املندوبون على ميسورة
 التجارية من األعمالانتقال  عملية وتكثيف االجتماعي، الضمان محايةو  الشخصية حواللأل الوطنية لنظماب االرتقاء
خطة بتنفيذ اخلتام، أكد املشاركون من جديد ضرورة أن يعجل املسؤولون  ويف .النظامي قطاعإىل ال نظاميال غري القطاع

 .2063وخطة عام  2030التنمية املستدامة لعام 

 

 

 ،العامة ةالسياس وتدابري ،واقع احلال :19 كوفيدأفريقيا يف عصر   غرب موضوع عن جلسة -دال
  أفضل بشكل البناءواإلجراءات والتوقعات من أجل إعادة 

 مدى يف أول األمر إىل مداخلتهاألستاذ الفخري يف جامعة ماساتشوستس، يف  نديكوماانن،السيد ليونس  أشار -17
اجلائحة  عن النامجة الرئيسية اآلاثر عرض مث .غنية مأكانت فقرية   سواءابلنسبة جلميع الدول،  19 وفيدكجائحة   ديتعق

أن تقوض اجلائحة مث أشار إىل أنه من شأن خاص.  وجهب أفريقيا غربلألفريقيا عموما و  ابلنسبة العدوى نتقالا وقنوات
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 انكماشحدث سييف السنوات األخرية. ونتيجة لذلك،  لبلدانا حققتها اليتالتنمية االجتماعية واالقتصادية  مكاسب

أنشطة قطاع السياحة  تراجعو  ،األولية وادامل أسعار اخنفاضإىل يف املقام األول،  ،، ويعود ذلكاالقتصادي النمو يفكبري 
املايل. وتتمثل التحدايت الرئيسية املتصلة بذلك يف إجياد  اجملال يف التصرف هامشوالدخل، وفقدان الوظائف، وضيق 

 مواجهة على املعيشية األسر وقدرة ،احةاملت املوارد الطبيعية وفرة استغالل على والقدرة لشباب،ا بنيسيما  الفرص عمل، 
 .االجتماعي والضمان احلماية نظام وضعف الصدمات،

دون اإلقليمية  يف املنطقة هياكل اقتصادات البلدان أتثرشدة  على ركزت ،متنوعة مداخالت هذا العرض تأعقبو  -18
 عدمب املتعلقةالتحدايت  أيضا املناقشات يف وبرزت. احةاملت ضعف القدرات عن فضال  واألزمات الصحية،  لصدماتاب

دعا املندوبون إىل حتقيق االكتفاء  ،اخللفية هذه علىو . ابلقدر الكايف نتاجيةاإل االستثمارات لتمويل الداخلية املوارد تعبئة
وحتسني مالءمة التدريب مع متطلبات سوق العمل. كما  ،ةالرشيد وكمةمثل األدوية، وتعزيز احل أساسيةالذايت يف جماالت 

 بني الشراكةكمبتكرة   آليات طريق عن سيما ال ،نتاجيةاإل اتالقطاع اخلاص لتعزيز االستثمار  تنشيطشددوا على ضرورة 
جيب أن يستند إىل أسس  19 يدفو ك  بعد يف مرحلة ما نتعاشاال حتقيق أن على اتفقوا وأخريا، .واخلاص العام القطاعني
  .2030حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام  يف إلسراعا أجل منجديدة 

 لجنة االقتصادية ألفريقيااليت اختذهتا ال بشأن املبادرات القارية جلسة -هاء

الرسائل  ال سيماالقاري،  صعيدعرضت األمانة أبرز اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة االقتصادية ألفريقيا على ال -19
على املتكاملة  إلبالغوا أداة التخطيططرح و  ،لتنمية املستدامةلالسادس  اإلقليمي ريقياأف نتدىمالرئيسية الصادرة عن 

 عن طريق، وتعزيز عملية التكامل اإلقليمي حوال املدنيةودعم حتسني نظم التسجيل املدين وإحصاءات األ ،الصعيد الوطين
 .19 جائحة كوفيدسيلق يف  منطقة التجارة احلرة القارية األفريقيةتفعيل اتفاق 

خيارات السياسة العامة وغريها من  على للتنمية املستدامةنتدى أفريقيا اإلقليمي السادس مباملتعلق  عرضال ركزو  -20
عمال األتوجيهات بشأن املشاركون قدم و  عقد العمل. إطاريف التدابري الرامية إىل التعجيل بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة 

يف ، 2021آذار/مارس  4إىل  1 ة منالفرت  يف عقدهاملقرر  ،ملنتدى أفريقيا اإلقليمي السابع للتنمية املستدامة التحضريية
على صياغة خاص  وجهب عا االجتما كز هذري . وسللمناسبة مستعدةو  على علم هبا الدول األعضاء كي تكونل، برازافيل
 فضال  عن، 19 كوفيد  مرحلة اجتياز مستدام ومرن بعد من أجل حتقيق انتعاشالالزمة تدابري الو  السياسة العامة خيارات

 يف إطار عقد العمل. 2030تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام بغية وفعال  للجميع حتديد مسار شامل

اللجنة االقتصادية  قبلت ،اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقيةاإلقليمي وتنفيذ  التكامل عمليةب يتعلق وفيما -21
 دوالرات من دوالر مليار يفوق قدارالقارة مب يف األجنبية ةاملباشر  اتاالستثمار  تراجعاملتمثل يف  لتحديا معاجلةألفريقيا 
 منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية تتيحها اليت الفرصةعلى  الضوء سلطت. كما 19-كوفيد  ثرأل نتيجة   املتحدة الوالايت

يف جمال  اسيم الاجلارية،  إلجراءاتل تعدادا أجرتبني البلدان األفريقية. و  فيما تعزيز التجارة ظل يفللبلدان األفريقية، 
شددت اللجنة  ،االقتصادية اإلقليمية. وأخريا ماعاتواجل البلدان مع السياسات بشأن حوار إقامةالقدرات و  بناء

 ذات إلجراءاتاب النهوضالتجارة اإللكرتونية و  نميةاالقتصاد، مبا يف ذلك ت رقمنةاالقتصادية ألفريقيا على ضرورة تعزيز 
 .الصلة
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التنمية  خطةو العامة  اتتقييم السياس عملية يف املدنية األحوالإىل أمهية إحصاءات  لسةاجل املشاركون يف وأشار -22

برانمج أفريقيا للتعجيل بتحسني نظم  تنفيذ يف احملرز التقدم عن بلغ. كما أُ 2063عام  خطةو  2030املستدامة لعام 
 يف إلعرابل الفرصة أُتيحتو  ،يلاحمل الصعيد على وللتوفري حل به اسُتعنيو . إحصاءات األحوال املدنيةالتسجيل املدين و 

 اللجنة وأبلغت. ألفريقيا االقتصادية اللجنة قيادةبحتسني التنسيق والتكامل بني التدخالت،  ضرورة عن نفسه الوقت
 وتقييم متابعة إطار يف ةاملتكامل واإلبالغ التخطيط أداة صميمت عليها يقوماليت  سابألس اخلرباء ألفريقيا االقتصادية

عشرون بلدا هذه األداة، ومتكنت  اعتمد قدو  .2063وخطة عام  2030التنمية املستدامة لعام  خطةو  ،السياسات العامة
 أنشطةجتري . و 2063عام  خطةو  2030مخسة بلدان أخرى من مواءمة سياساهتا الوطنية مع خطة التنمية املستدامة لعام 

 لتشمل األداة هبذه التوسع فرص يف النظر وجيري. والنيجر وليرباي بنن هي أفريقيا غرببثالثة بلدان  يف حاليا األداةطرح 
 .  املعنية البلدان من طلب على بناء   ،2021 عام يفأخرى يف غرب أفريقيا  بلداان

منطقة  اتفاق تنفيذ يف إطاراإلقليمي: تعزيز التكامل اإلقليمي  التكامل عمليةخاصة بشأن  جلسة  -واو
 التجارة احلرة القارية األفريقية

 ،للتنمية اإلسالميالبنك /املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارةمن  دايلو رمحناجللسة السيد عبد ال هذه أدار -23
االقتصادي والنقدي  االحتاد مفوضيةو  ،مفوضية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيامن  كلوأحاط علما مبداخالت  

 .النيجر يف اخلاص والقطاع ،املرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربىو لغرب أفريقيا، 

 غرب يفاتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية إطار لتشغيل  وضع ضرورة علىاملتدخلني  خمتلف وركز -24
 ثريتأُ  ،املناقشات هذه. وخالل ومواءمتهااملمارسات  تنظيم سألةمل ،املناقشاتيف إطار  ،خاص اهتمام إيالء مع أفريقيا،

 لقطاعلهذا الشرط  تيحي أن املرجح من ،لابلفعو . اخلاص القطاع لتمويل ةيس ر احلصول على االئتمان بشروط م إشكالية
االتفاق. ولذلك شدد املشاركون على  وفرهاي اليت نموالو  التجارةاخلاص االستفادة الكاملة من فرص حتقيق مكاسب 

نشاط اإلنتاج وتيسري التجارة، يف سياق  تعزيزأجل  من لطاقةوا لنقلل األساسية ياكلاهل احلاجة امللحة إىل حتسني نوعية
 توجيهلالبياانت واإلحصاءات  توافر أمهية الضوء على املندوبون سلط وأخريا،اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. 

 .على حنو أفضل اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقيةوتقييم وتنفيذ  حتليل عملية

 ظلالسكانية يف  الدينامياتمن االستثمارات من أجل حتسني  قدرأقصى  حتقيق’’حلقة النقاش:  -ايز 
 ‘‘عاشناإل عمليةضرورة النهوض ب :19 كوفيد

: ضم ت يتالحلقة  النقاش ديوب، مديرة مكتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف غرب أفريقيا،  نغوينالسيدة  أدارت -25
 االحتاد يفو  ديفوار وتبك أبيدجان يف بوانيي-هوفويه فيليكسيف جامعة  حبوثموظف كوانن، األستاذ و   سيلفري سيدال

 وزارة يفماينسارا أسومان، املدير العام للتخطيط واالستشراف والسيد  ؛يف السنغال األجيال اقتصادايت لبحوث اإلقليمي
 الدميغرايف العائدمدير مرصد  دومبو،سادو  السيدو  ؛يف نيجرياي إابداناألستاذ جبامعة  أوبونو، السيدو  ؛النيجر يف التخطيط

والسيد سيمون كويف، رئيس شعبة الدراسات  ؛سانشيز، اخلبري االقتصادي يف كابو فريدي أنييلو خوسيه والسيد ؛مايل يف
 والبحوث يف مفوضية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف أبوجا.

املتعلقة  ةناسبالسياسات امل انتهاج إىل أن واوأشار . املناقشات إلثراء ذكرةمبحلقة النقاش يف  شاركونامل عانواست -26
 يف هذا الصدد وأنه ينبغي، اإلقليمية دون ملنطقةا يفللنمو االقتصادي والتنمية املستدامة  امصدر  ميثلالسكانية  ابلديناميات
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 اإلنفاق برامج فعالية حتسن وأن الضريبية نظمها تعزز أن للبلدان ينبغي ،شاركونهنج متعدد األبعاد. ووفقا ملا ذكره امل اتباع
أن جيمع هذا النهج بني  تعنيواحلوكمة. وي ،والبيئة ،ودعم القطاع اخلاص ،والعمالة ،والصحة ،التعليم جماالت يف العام

 ،واجملتمع املدين والقطاع اخلاص ،واألسر املعيشية واجملتمعات احمللية ،احلكومات سيما ال ،املعنية الفاعلة هاتمجيع اجل
 تطلبت فهي. البتكارا روح تستدعي 19 كوفيد  أن جائحة املشاركون ىرأو . اإلمنائيونواملنظمات دون اإلقليمية والشركاء 

 علنةامل وااللتزامات الدميغرافية املسألة على أفريقيا تركز أن جيب ،االقرار. ولذ االتجممن مجيع  وعاجلةقوية  استجاابت
 حتقيق العائد الدميغرايف.   إىل سعيا   سكاهنا،ل رفاهالأقصى قدر من االستثمارات يف جماالت الصحة والتعليم و  تعبئةل

 ،ونيجرياي ،)النيجر الوطنية اخلرباتحلقة النقاش تبادل املشاركون يف  سياق،عن الاألمانة  من املقدم عرضال وبعد -27
على زايدة  الوطين، الصعيد على ،خاص وجهالرتكيز ب جرىو دون اإلقليمي.  الصعيد على رباتوكابو فريدي( واخل

. نيوالديني نيالتقليدي زعماءوال احمللية وإشراك اجملتمعات ،تعزيز رأس املال البشري إطار يف إىل أقصى حد االستثمارات
الدميغرايف ودعم بناء قدرات  التحول عمليةب للتعجيل اجلارية املبادرات على الرتكيز جرىوعلى الصعيد دون اإلقليمي، 

 النساء والفتيات. 

 موضوع يفالفكر واخلرباء  امعجمل الشبكية الدراسية احللقة الصادرة عن توصياتالو  نتائجال موجز  -حاء
 ‘‘يف غرب أفريقيا 19 كوفيداألجيال والتحول اهليكلي يف عصر   ايتاقتصاد’’

 .واخلرباء الفكر جملامع الشبكية الدراسية احللقة عن الصادرة والتوصيات النتائج موجزللمندوبني  تيحأُ  -28

 التوصيات -طاء

  :تاليةال التوصياتالدورة الثالثة والعشرون للجنة احلكومية الدولية  تقدم -29

والتوقعات  2019برانمج عمل مكتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف غرب أفريقيا يف عام  تنفيذ عن تقرير مشروع
  2020لعام 

    ألفريقيا االقتصادية للجنةابلنسبة: 

 اليت نُفذتاألنشطة  ديدحت طريق عن الدولية احلكومية اللجنةتوصيات  تنفيذحالة  عرض حتسني، 
 واألنشطة اليت ال يزال يتعني تنفيذها؛ ،تنفيذها اجلاري واألنشطة

 حتديثو/أو  مواءمة أجل منالناتج احمللي اإلمجايل للبلدان  أساس ديدحت عادةإل املقدم الدعم تعزيز 
 يف جمال وافقتالنتائج تقييم معايري  حتسنيو  ،البلدان مجيع يف القومية للحساابت األساس سنة

  ؛تمعياجمل ستوىاملاالقتصاد الكلي على 

 ؛الدميغرايف والعائد لسكاناب املعنية الوطنية اصدر امل قدرات بناء يف سهاماإل  

 منطقة  اتفاق تنفيذ سياق يفعلى االقتصاد  ةاحملتمل اثرتقييم اآل عملية الدول يف إىل الدعم تقدمي
 .احلرة القارية األفريقيةالتجارة 
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    األعضاء لدوللابلنسبة: 

 منطقة التجارة املتعلقة ابتفاق  الوطنية االسرتاتيجيات وتنفيذ صياغة عملية يف الوطنية القيادة تعزيز
 زايدة فعالية تنفيذه.   هبدف احلرة القارية األفريقية

    قليميةدون اإل أفريقياغرب  نطقةاحلالة االقتصادية واالجتماعية ملتقرير عن  مشروع

    ألفريقيا االقتصادية للجنةابلنسبة: 

 اسرتاتيجيات وتدابري  بشأن األخرى البلدان املتبعة يف وأفضل املمارسات املتوافرة رباتاخلونشر  مجع
 .19 كوفيد  أزمة بعد واالقتصادي االجتماعي اإلنعاش حتقيقو  ،ستجابةواال ،لوقايةا

   األعضاء لدولابلنسبة ل: 

 قابليةالتطوير  آليةوتعزيز  ،يف القطاع النظامي التجارية األعمال دماجإ عمليةب لتعجيلل تدابري اختاذ 
 للشباب والنساء؛ ابلنسبة سيما ال ،األعمال رايدةو  لتوظيفل

 ومتكني املرأة يف مواجهة الصدمات واألزمات  ،على الصمود ةيفالضعفئات السكانية درة التعزيز ق
 .الوطنية للحماية والضمان االجتماعي ُنظمتعزيز اآلليات وال طريق عنالصحية، ال سيما 

 2063االحتاد األفريقي لعام  وخطة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة عن 2020 امع تقرير مشروع

   ألفريقيا االقتصادية جنةابلنسبة لل: 

  ؛تعميمتنفيذ اسرتاتيجية جيدة لالتصال وال قطري عن 2063 عام خطةتعزيز بروز املسامهة يف  

 النوعية يدةاجل حصائيةاإل بياانتالونشر  عدادالتقنية والتنظيمية للبلدان يف جمال إ تاالقدر  تعزيز 
 متابعة تحسنيل وذلك ،ةاملتكامل واإلبالغالتخطيط  أداةنشر  عن طريق اسيم ال ،الزمال الوقت يف

 خالل عقد العمل.  امواإلبالغ عنه 2063عام  ةخطو  2030وتقييم خطة التنمية املستدامة لعام 

   األعضاء لدولابلنسبة ل: 

 إحصاءات على للحصولاملدين وإحصاءات األحوال املدنية  التسجيل ظمنُ  يف االستثمار زايدة 
 السياسات العامة وتقييمها على حنو أفضل؛ متابعة وكفالة الزمال الوقت يف النوعية جيدة

 الكفاءة يف أمناط  حتقيق على مدى عقد العمل بشأن املعتمدة والسياسات اإلصالحات تكثيف
 والتكيف احمليطات، وموارد البحرية للموارد املستدامني واالستغالل واحلمايةاالستهالك واإلنتاج، 

 . الصحي الصرف وخدمات الشرب ومياه الطاقة على واحلصول املناخ، تغري آاثر مع
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   أفريقيا غرب لدول االقتصادية لجماعةابلنسبة ل: 

 املتسم قليمياإلدون  سياقاليف  حلوكمةاب النهوضأجل  مناألعضاء  لدولا إىلالدعم املقدم  تعزيز 
 ؛املتكررة الصدمات واألزمات الصحية زايدةو  ةمنياأل جواءاأل بتدهور

 يف ةلياحمل لحلولل اتعزيز  أكرب درجةب دون اإلقليمية املنطقة دول يف هودعمالعلمي  البحث تشجيع 
إنتاج األدوية واللقاحات واملدخالت  جمال يف سيما واللألزمات الصحية،  الستجابةا سياق

 واملعدات الطبية.

ضرورة  :19 كوفيد  ظليف  قدر من االستثمارات من أجل حتسني الديناميات السكانية أقصى حتقيق’’ حلقة النقاش:
 ‘‘عاشنالنهوض بعملية اإل

   األعضاء لدولابلنسبة ل: 

 السكانية  اتوالسياس إمجاال  يف تنفيذ السياسات العامة  الدميغرايف لعائداملراعية ل امليزنةهنج  تعزيز
 بصفة خاصة؛

 ومتكني ،انيةاجلنس القضاايو  صحة،لاب يتعلق مافي سيما الاالستثمارات يف رأس املال البشري،  تعزيز 
 األطفال؛ ووفيات ،املرأة

 عام وإنتاج وجهالوطنية املخصصة لتمويل النظم اإلحصائية ب اتموارد امليزاني كبرية يف  زايدة اعتماد 
 ئيةاإلحصا تنميةلصناديق وطنية ل إنشاء إىل السعي إغفال دونخاص،  وجهب ءاتاإلحصا ونشر

 يف مجيع بلدان غرب أفريقيا.

 على الصعيد القاري ألفريقيا االقتصادية اللجنة مبادرات

   األعضاء لدولابلنسبة ل: 

 أجل منطلبات رمسية إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا عن طريق مكتبها يف غرب أفريقيا  تقدمي 
 ؛اإلقليمية دونبلدان املنطقة  يف ةاملتكامل واإلبالغ التخطيطوتشغيل أداة  نشرل دعمعلى  حلصولا

 ةالوطني الستعراضا عمليةو  ةاحمللي الستعراضا عمليةل ابنتظام يف إعداد التقارير السنوية املشاركة 
 . بعد اتهذه العملي بدأت مل اليت لبلدانل ابلنسبة سيما ال ،ةالطوعي

 منطقة التجارة احلرة القارية األفريقيةالتكامل اإلقليمي: تعزيز التكامل اإلقليمي يف إطار تنفيذ اتفاق  عملية

   ألفريقيا االقتصادية لجنةابلنسبة ل: 

 ونشر البياانت اإلحصائية يف بلدان غرب أفريقيا من  عدادإ بني واءمةامل عملية وتنسيق تشجيع
 أجل تلبية احتياجات املقارانت الوطنية واإلقليمية.
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   األعضاء لدوللابلنسبة:   

 للنقل األساسية هلياكلاو عام  بوجهاألساسية االقتصادية  هلياكلا من لكل املخصصالتمويل  زايدة 
اتفاق منطقة التجارة احلرة  تنفيذ سياق يف وتيسريها التجارة تنمية هبدف بوجه خاص والطاقة

 ؛القارية األفريقية

 منطقة التجارة اتفاق  تيحهايالكاملة من الفرص اليت  الستفادةا تحقيقل املنطقة داخل التعاون تعزيز
 .احلرة القارية األفريقية

 موضوع يف واخلرباء الفكر جملامع الشبكية الدراسية احللقة عن الصادرة والتوصيات النتائج موجز  -ايء
 ‘‘يف غرب أفريقيا 19-كوفيد  عصر يف اهليكلي والتحول األجيالاقتصادايت ’’

جملامع  الشبكيةالصادرة عن احللقة الدراسية والتوصيات الرئيسية  ابلنتائج علما احلكومية الدولية اللجنة أحاطت -30
 واعتمدهتا. الفكر واخلرباء

 موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لغرب أفريقيا -سادسا

مع الدول  مشاورات إجراء اللجنة على احلكومية الدولية اللجنةأمانة  اقرتحت، 19 كوفيدلإىل ال اخلاص  ابلنظر -31
 وعدمب الدورة الثالثة والعشرين مكتب األمانة غ. وسُتبل ِّ 2021 لعام نةللج والعشرين الرابعة للدورة املضيف البلد تحديدل

 حتديد البلد املضيف. أعقاب يفالدورة الرابعة والعشرين للجنة 
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