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اللجنة االقتصادية ألفريقيا
املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا
اللجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني
واخلرباء لغرب أفريقيا
االجتماع الثالث والعشرون
عرب االنرتنت 27-26 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2020

تقرير اللجنة احلكومية الدولية لكبار
املسؤولني واخلرباء لعرب أفريقيا
عن أعمال اجتماعها الثالث والعشرين
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أوال -مقدمة
 -1بناء على دعوة موجهة من مجهورية نيجرياي االحتاديةُ ،عقدت الدورة الثالثة والعشرون للجنة احلكومية الدولية
لكبار املسؤولني واخلرباء لغرب أفريقيا (اللجنة احلكومية الدولية) ،يومي  26و 27تشرين الثاين/نوفمرب  ،2020عرب تقنية
التحاضر عن بعد .وكان موضوع االجتماع’’ :حتقيق أقصى قدر من االستثمارات من أجل حتسني الديناميات السكانية
يف ظل كوفيد  :19ضرورة النهوض بعملية اإلنعاش‘‘.
 -2واستُعرضت اثنتان من واثئق القضااي النظامية لعمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،مع إيالء اهتمام خاص لآلاثر
احملتملة جلائحة كوفيد  .19والوثيقتان املعنيتان مها :التقرير املتعلق بتنفيذ برانمج عمل املكتب ،والتقرير املتعلق ابلتقدم
احملرز يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وتطلعات خطة عام  .2063كما نظرت الدورة الثالثة والعشرون للجنة احلكومية
الدولية يف التقرير عن احلالة االقتصادية واالجتماعية للمنطقة دون اإلقليمية واملبادرات القارية للجنة االقتصادية ألفريقيا
املتخذة دعما جلهود التنمية املستدامة وحتقيق التكامل اإلقليمي .وابإلضافة إىل ذلك ،أاتح االجتماع إطارا لعقد حلقة
نقاش ملواصلة حبث املوضوع احملوري لالجتماع .وأخريا ،قدم االجتماع توصيات ذات صلة بعملية التنمية يف بلدان غرب
أفريقيا.
احلضور
 -3شاركت يف هذا االجتماع الدول اخلمس عشرة األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،وهي :بنن،
وبوركينا فاسو ،وتوغو ،والسنغال ،وسرياليون ،وغامبيا ،وغاان ،وغينيا ،وغينيا  -بيساو ،وكابو فريدي ،وكوت ديفوار،
وليرباي ،ومايل ،والنيجر ،ونيجرياي .كما كانت اجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات
الدولية التالية ممثلة يف االجتماع :اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا،
واحتاد هنر مانو ،وهيئة التنمية املتكاملة ملنطقة لبتاكو – غورما ،واملرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء
الكربى ،وسلطة حوض هنر النيجر ،ومصرف االستثمار والتنمية التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،ومصرف
التنمية لغرب أفريقيا ،واللجنة املشرتكة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل ،والوكالة النقدية لغرب أفريقيا،
ومنظمة استثمار هنر السنغال ،واملعهد النقدي لغرب أفريقيا ،واملركز األفريقي لتطبيقات األرصاد اجلوية ألغراض التنمية،
ومؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت يوجد مقرها يف النيجر ،وتنسيقية منظومة األمم املتحدة للنيجر ومايل والسنغال
ونيجرياي .وشارك يف هذا االجتماع أكثر من مئيت مدعو.
 -4وبغية وضع االجتماع يف سياق التنمية اإلقليمية ،ويف سبيل حتديد أفضل لنطاق ردود املكتب على األسئلة
املطروحة ذات الصلةُ ،عرض تسجيل فيديو مدته  5دقائق .وتلت العرض عدة مداخالت ،منها مداخلة السيدة فريا
سونغوي ،األمينة العامة املساعدة لألمم املتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا ،اليت تناولت الدعم املقدم من
اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل الدول ،ومداخلة معايل السيد مامبوري اجني ،وزير املالية والشؤون االقتصادية لغامبيا ،عن
إدارة جائحة كوفيد  19والدعم املقدم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،ومداخلة السيد كاالدجي فاديغا ،مدير التجارة
اخلارجية يف وزارة التجارة بكوت ديفوار ،عن الدعم املقدم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل منطقة التجارة احلرة القارية
األفريقية ،ومداخلة السيد كويف كواندو أبراكو ،مفوض سياسات االقتصاد الكلي والبحوث االقتصادية يف مفوضية اجلماعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،عن قيادة املفوضية والدعم املقدم منها يف إدارة اجلائحة ،وكذلك بشأن الدعم املقدم من
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اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل املفوضية .وركز كل من السيدة نكريوكا ستيال أوكونكووِّ ،
مؤسسة ’’مبادرة تنمية األدمغة
اجلديدة والشابة‘‘ ) (Fresh &Young Brainsيف نيجرياي ،والسيد خادم ديوب ،رئيس اجمللس الوطين للشباب يف
السنغال ،يف مداخلتيهما على فرص عمل الشباب يف ظل جائحة كوفيد  19ومدى أتثر الشباب ابجلائحة.
حفل االفتتاح
 -5أُلقيت يف حفل االفتتاح ست كلمات على النحو التايل ‘1’ :السيد بينديكت كولواب ،الرئيس املنتهية واليته
للدورة الثانية والعشرين للجنة احلكومية الدولية ،من ليرباي؛ ’ ‘2والسيد دافيد أديوسون ،نيابة عن السيد أولوسوال أُ .إدوو،
األمني الدائم لوزارة امليزانية والتخطيط الوطين؛ ’ ‘3والسيدة نغوين ديوب ،مديرة مكتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف
غرب أفريقيا ،نيابة عن السيدة فريا سونغوي ،األمينة العامة املساعدة لألمم املتحدة واألمينة التنفيذية للجنة االقتصادية
ألفريقيا؛ ’ ‘4السيدة خادايات اندايي لو ،املنسقة املقيمة ملنظومة األمم املتحدة يف النيجر؛ ’ ‘5والسيد ماينسارا أسومان،
املدير العام للتخطيط واالستشراف ،نيابة عن معايل السيدة عايشاتو كاين ،وزيرة التخطيط يف النيجر ‘6’ ،واختتمها
معايل األمري كليم إكااندي أغبا ،وزير الدولة املسؤول عن شؤون املالية وامليزانية والتخطيط الوطين جلمهورية نيجرياي
االحتادية ،ابلكلمة االفتتاحية.

اثلثا -انتخاابت املكتب
-6

انتخب االجتماع أعضاء املكتب على النحو التايل:
الرئيس :نيجرياي
انئب الرئيس :النيجر
املقرر :ليرباي

رابعا -إقرار جدول األعمال
-7

أقر مندوبو الدول األعضاء جدول األعمال الذي قدمته األمانة.

خامسا -العروض واملناقشات
ألف -التقرير املتعلق بتنفيذ برانمج عمل املكتب دون اإلقليمي للجنة االقتصادية ألفريقيا يف غرب
أفريقيا يف عام  2019والتوقعات لعام 2020
 -8قدمت األمانة تقرير أنشطة املكتب عن الفرتة املمتدة من حزيران/يونيه  2019إىل تشرين األول/أكتوبر .2020
وشدد املكتب على أن السياق االقتصادي ال يزال ضعيفا نتيجة جلائحة كوفيد  19وحالة عدم االستقرار االجتماعي
والسياسي واملؤسسي واألمين يف املنطقة دون اإلقليمية .وقدم طلبا للمساعدة نظرا ألن زايدة املساعدة ستليب احتياجات
القدرة على التكيف وحتقيق االنتعاش يف االقتصادات املتأثرة ابلصدمة السلبية اليت أحدثتها جائحة كوفيد .19 -
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 -9وأشارت األمانة إىل أن املكتب سيواصل ،من انحية ،تعزيز النتائج اليت حققها املركز التابع له املعين ابلديناميات
السكانية من أجل التنمية ،ال سيما النهوض بقدرات الدول األعضاء املتصلة ابلديناميات السكانية وإعداد امليزانيات
املراعية للعائد الدميغرايف ،ابلشراكة مع املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط واالحتاد اإلقليمي لبحوث اقتصادايت
األجيال .ومن انحية أخرى ،التزم املكتب مبواصلة تقدمي دعمه إىل الدول األعضاء يف املنطقة دون اإلقليمية من أجل
وضع االسرتاتيجيات الوطنية واعتمادها وتنفيذها لالستفادة من اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية استفادة اتمة.
ويف إطار الوفاء اباللتزامات اليت أعلنتها البلدان ،سيقدم املكتب دعما كبريا إىل الدول األعضاء لتنفيذ استعراضها الوطين
الطوعي لعام  2021بشأن أهداف التنمية املستدامة.
 -10وأعرب املشاركون عن امتناهنم للجنة االقتصادية ألفريقيا على جهودها الرامية إىل تنفيذ توصيات الدورة الثانية
والعشرين للجنة احلكومية الدولية ولعقد دورهتا الثالثة والعشرين رغم جائحة كوفيد  .19ورأوا أنه نظرا إىل الطابع اخلاص
للفرتة املشمولة هبذا التقرير ،وهي الفرتة املمتدة من أاير/مايو  2019إىل أيلول/سبتمرب  ،2020تدعو احلاجة إىل توفري
معلومات مفصلة عن تنفيذ توصيات اللجنة احلكومية الدولية ،وبعث الدعم الذي تقدمه اللجنة االقتصادية ألفريقيا واجلماعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا إىل الدول ،ال سيما يف ظل كوفيد  ،19والنهوض بتعميم خطة االحتاد األفريقي لعام .2063
وانقش اخلرباء أيضا مسألة حتسني شؤون احلوكمة يف ضوء تدهور احلالة األمنية يف املنطقة دون اإلقليمية ،ومواءمة إعادة
حتديد أساس الناتج احمللي اإلمجايل اجلارية يف البلدان بقيادة اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،وتعزيز قدرات املراصد الوطنية
للسكان والعائد الدميغرايف.
ابء -التقرير املتعلق ابحلالة االقتصادية واالجتماعية ملنطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية
 -11عرضت األمانة تقرير عام  2020املتعلق ابحلالة االجتماعية واالقتصادية لغرب أفريقيا .ووفقا للتقرير ،من املتوقع
أن يشهد اقتصاد املنطقة دون اإلقليمية انكماشا مبقدار  2.9يف املائة يف عام  ،2020وهو معدل منو يقل عن توقعات
ما قبل اجلائحة بقدار  6.5نقاط مئوية .وهذا األداء الضعيف انجم عن مزيج من العوامل ،ال سيما اخنفاض أسعار السلع
األساسية ،وضعف التدفقات املالية ،وتراجع إيرادات السياحة ،وزايدة التقلبات يف األسواق املالية .وسيؤدي التباطؤ يف
منو اإلنتاج إىل زايدة سلبية يف متوسط دخل الفرد مبقدار  5.4يف املائة .وميكن أن تزداد األوضاع سوءا على األمد
املتوسط نتيجة للعجز الكبري القائم على صعيد اهلياكل األساسية ،وبيئة االقتصاد الكلي غري املواتية ،وسوء األحوال
املناخية ،واالضطراابت االجتماعية ،والتهديدات األمنية يف منطقة الساحل.
 -12وعقب هذا العرض ،ركز املشاركون على اآلاثر السلبية للجائحة على صعيد االقتصادات الوطنية واالقتصاد
اإلقليمي .كما حبثوا أوجه عدم اليقني اليت تكتنف عملية القضاء على اجلائحة يف غرب أفريقيا ،ودعوا إىل تنظيم تعبئة
تقنية وعلمية قوية ،بدعم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،يف سياق البحث عن
احللول املناسبة .وركزت املناقشات على خطط االستجابة الصحية واالقتصادية اليت وضعتها البلدان على اختالفها ،ال
سيما بدعم من اللجنة االقتصادية ألفريقيا .ووفقا ملا ذكره املشاركون ،ميكن النظر يف تقييم فعالية هذه اخلطط إىل جانب
تبادل أفضل املمارسات وجتميع اجلهود .وأُبلغ املشاركون مبختلف اإلجراءات اليت اختذهتا اجلماعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا واللجنة االقتصادية ألفريقيا .ويف هذا الصدد ،اقرتح املشاركون إنشاء فريق خاص مكلف ابلدعوة إىل ختفيف عبء
الديون و/أو إعادة التفاوض بشأهنا ،وتعبئة املؤسسات املالية وما إىل ذلك ،وتطوير وتعميم منصات شراء األدوية ،وتنسيق
االستجاابت الصحية والتدخالت على الصعيد دون اإلقليمي.

ECA/WA/ICE/23/01E

صفحة 4

جيم -التقرير املتعلق بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة وخطة االحتاد األفريقي لعام 2063
 -13قدمت األمانة تقرير عام  2020عن التقدم الذي أحرزته بلدان املنطقة دون اإلقليمية من أجل حتقيق أهداف
التنمية املستدامة وخطة االحتاد األفريقي لعام  .2063وبوجه عام ،اجتاز أكثر من  40يف املائة من بلدان املنطقة دون
اإلقليمية ابلفعل ما يزيد على  70يف املائة من املسار املؤدي إىل حتقيق األهداف التالية من خطة التنمية املستدامة لعام
 :2030األهداف  10و 12و 13و .15غري أن أي بلد مل يبلغ بعد املرحلة اليت متكنه من حتقيق األهداف 2؛ و 4إىل
7؛ و 9و .14ومع ذلك ،اضطلعت البلدان إبصالحات وبرامج لتعزيز احلكم واملؤسسات ،وإعادة إرساء السالم واألمن،
والنهوض ابلتماسك االجتماعي.
 -14ويف الواقع ،أدت السياسات الرامية إىل تعبئة املوارد الداخلية إىل إحراز تقدم مشجع يف حشد اإليرادات الضريبية،
ال سيما يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية (بوركينا فاسو ،وتوغو ،وغاان ،وكابو فريدي ،ومايل ،والنيجر) رغم أن األداء ال
يزال ضعيفا .كما أُحرز تقدم يف احلصول على اخلدمات الصحية ،عن طريق بناء وإصالح اهلياكل األساسية ،والتدريب
الصحي ،وزايدة عدد العاملني يف جمال الصحة ،وتنفيذ برامج الرعاية الصحية اجملانية ،وال سيما لألطفال والنساء احلوامل.
 -15ومن انحية أخرى ،تشهد املنطقة دون اإلقليمية أتخريات كبرية يف حتقيق كفاءة أمناط االستهالك واإلنتاج،
واحلماية واالستغالل املستدامني للموارد البحرية وموارد احمليطات ،والتكيف مع آاثر تغري املناخ ،واحلصول على الطاقة
ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي املناسبة .وينبغي أيضا اعتماد إصالحات حمددة األهداف وسريعة املكاسب من
أجل إحداث أثر أكرب يف القضاء على الفقر املدقع ،وخلق فرص عمل الئقة ،واحلد من أوجه عدم املساواة ،وتعزيز املدن
املستدامة عن طريق التوسع احلضري املنظم.
 -16وتناولت املناقشات اليت أعقبت ذلك مدى تعقيد اجلائحة وآاثرها االجتماعية االقتصادية على بلدان املنطقة
دون اإلقليمية ،وأفضت إىل ردود اللجنة االقتصادية ألفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتعزيز البحوث
من أجل التنمية حتقيقا لقدر أكرب من االستقاللية يف إمداد املنطقة دون اإلقليمية ابملنتجات واألدوية األساسية أبسعار
ميسورة .وشدد املندوبون على ضرورة حتسني تنسيق االستجاابت لكوفيد  19على املستوى دون اإلقليمي ،واحلاجة إىل
االرتقاء ابلنظم الوطنية لألحوال الشخصية ومحاية الضمان االجتماعي ،وتكثيف عملية انتقال األعمال التجارية من
القطاع غري النظامي إىل القطاع النظامي .ويف اخلتام ،أكد املشاركون من جديد ضرورة أن يعجل املسؤولون بتنفيذ خطة
التنمية املستدامة لعام  2030وخطة عام .2063

دال -جلسة عن موضوع غرب أفريقيا يف عصر كوفيد  :19واقع احلال ،وتدابري السياسة العامة،
واإلجراءات والتوقعات من أجل إعادة البناء بشكل أفضل
 -17أشار السيد ليونس نديكوماانن ،األستاذ الفخري يف جامعة ماساتشوستس ،يف مداخلته يف أول األمر إىل مدى
تعقيد جائحة كوفيد  19ابلنسبة جلميع الدول ،سواء كانت فقرية أم غنية .مث عرض اآلاثر الرئيسية النامجة عن اجلائحة
وقنوات انتقال العدوى ابلنسبة ألفريقيا عموما ولغرب أفريقيا بوجه خاص .مث أشار إىل أنه من شأن اجلائحة أن تقوض
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مكاسب التنمية االجتماعية واالقتصادية اليت حققتها البلدان يف السنوات األخرية .ونتيجة لذلك ،سيحدث انكماش
كبري يف النمو االقتصادي ،ويعود ذلك ،يف املقام األول ،إىل اخنفاض أسعار املواد األولية ،وتراجع أنشطة قطاع السياحة
والدخل ،وفقدان الوظائف ،وضيق هامش التصرف يف اجملال املايل .وتتمثل التحدايت الرئيسية املتصلة بذلك يف إجياد
فرص عمل ،ال سيما بني الشباب ،والقدرة على استغالل وفرة املوارد الطبيعية املتاحة ،وقدرة األسر املعيشية على مواجهة
الصدمات ،وضعف نظام احلماية والضمان االجتماعي.
 -18وأعقبت هذا العرض مداخالت متنوعة ،ركزت على شدة أتثر هياكل اقتصادات البلدان يف املنطقة دون اإلقليمية
ابلصدمات واألزمات الصحية ،فضال عن ضعف القدرات املتاحة .وبرزت يف املناقشات أيضا التحدايت املتعلقة بعدم
تعبئة املوارد الداخلية لتمويل االستثمارات اإلنتاجية ابلقدر الكايف .وعلى هذه اخللفية ،دعا املندوبون إىل حتقيق االكتفاء
الذايت يف جماالت أساسية مثل األدوية ،وتعزيز احلوكمة الرشيدة ،وحتسني مالءمة التدريب مع متطلبات سوق العمل .كما
شددوا على ضرورة تنشيط القطاع اخلاص لتعزيز االستثمارات اإلنتاجية ،ال سيما عن طريق آليات مبتكرة كالشراكة بني
القطاعني العام واخلاص .وأخريا ،اتفقوا على أن حتقيق االنتعاش يف مرحلة ما بعد كوفيد  19جيب أن يستند إىل أسس
جديدة من أجل اإلسراع يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام .2030
هاء -جلسة بشأن املبادرات القارية اليت اختذهتا اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 -19عرضت األمانة أبرز اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة االقتصادية ألفريقيا على الصعيد القاري ،ال سيما الرسائل
الرئيسية الصادرة عن منتدى أفريقيا اإلقليمي السادس للتنمية املستدامة ،وطرح أداة التخطيط واإلبالغ املتكاملة على
الصعيد الوطين ،ودعم حتسني نظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية ،وتعزيز عملية التكامل اإلقليمي عن طريق
تفعيل اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف سيلق جائحة كوفيد .19
 -20وركز العرض املتعلق مبنتدى أفريقيا اإلقليمي السادس للتنمية املستدامة على خيارات السياسة العامة وغريها من
التدابري الرامية إىل التعجيل بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف إطار عقد العمل .وقدم املشاركون توجيهات بشأن األعمال
التحضريية ملنتدى أفريقيا اإلقليمي السابع للتنمية املستدامة ،املقرر عقده يف الفرتة من  1إىل  4آذار/مارس  ،2021يف
برازافيل ،لكي تكون الدول األعضاء على علم هبا ومستعدة للمناسبة .وسريكز هذا االجتماع بوجه خاص على صياغة
خيارات السياسة العامة والتدابري الالزمة من أجل حتقيق انتعاش مستدام ومرن بعد اجتياز مرحلة كوفيد  ،19فضال عن
حتديد مسار شامل للجميع وفعال بغية تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030يف إطار عقد العمل.
 -21وفيما يتعلق بعملية التكامل اإلقليمي وتنفيذ اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،قبلت اللجنة االقتصادية
ألفريقيا معاجلة التحدي املتمثل يف تراجع االستثمارات املباشرة األجنبية يف القارة مبقدار يفوق مليار دوالر من دوالرات
الوالايت املتحدة نتيجة ألثر كوفيد .19-كما سلطت الضوء على الفرصة اليت تتيحها منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
للبلدان األفريقية ،يف ظل تعزيز التجارة فيما بني البلدان األفريقية .وأجرت تعدادا لإلجراءات اجلارية ،ال سيما يف جمال
بناء القدرات وإقامة حوار بشأن السياسات مع البلدان واجلماعات االقتصادية اإلقليمية .وأخريا ،شددت اللجنة
االقتصادية ألفريقيا على ضرورة تعزيز رقمنة االقتصاد ،مبا يف ذلك تنمية التجارة اإللكرتونية والنهوض ابإلجراءات ذات
الصلة.
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 -22وأشار املشاركون يف اجللسة إىل أمهية إحصاءات األحوال املدنية يف عملية تقييم السياسات العامة وخطة التنمية
املستدامة لعام  2030وخطة عام  .2063كما أُبلغ عن التقدم احملرز يف تنفيذ برانمج أفريقيا للتعجيل بتحسني نظم
التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية .واستُعني به لتوفري حلول على الصعيد احمللي ،وأُتيحت الفرصة لإلعراب يف
الوقت نفسه عن ضرورة حتسني التنسيق والتكامل بني التدخالت ،بقيادة اللجنة االقتصادية ألفريقيا .وأبلغت اللجنة
االقتصادية ألفريقيا اخلرباء ابألسس اليت يقوم عليها تصميم أداة التخطيط واإلبالغ املتكاملة يف إطار متابعة وتقييم
السياسات العامة ،وخطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة عام  .2063وقد اعتمد عشرون بلدا هذه األداة ،ومتكنت
مخسة بلدان أخرى من مواءمة سياساهتا الوطنية مع خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة عام  .2063وجتري أنشطة
طرح األداة حاليا يف ثالثة بلدان بغرب أفريقيا هي بنن وليرباي والنيجر .وجيري النظر يف فرص التوسع هبذه األداة لتشمل
بلداان أخرى يف غرب أفريقيا يف عام  ،2021بناء على طلب من البلدان املعنية.
واو -جلسة خاصة بشأن عملية التكامل اإلقليمي :تعزيز التكامل اإلقليمي يف إطار تنفيذ اتفاق منطقة
التجارة احلرة القارية األفريقية
 -23أدار هذه اجللسة السيد عبد الرمحن دايلو من املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة/البنك اإلسالمي للتنمية،
وأحاط علما مبداخالت كل من مفوضية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،ومفوضية االحتاد االقتصادي والنقدي
لغرب أفريقيا ،واملرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،والقطاع اخلاص يف النيجر.
 -24وركز خمتلف املتدخلني على ضرورة وضع إطار لتشغيل اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف غرب
أفريقيا ،مع إيالء اهتمام خاص ،يف إطار املناقشات ،ملسألة تنظيم املمارسات ومواءمتها .وخالل هذه املناقشات ،أُثريت
إشكالية احلصول على االئتمان بشروط ميسرة لتمويل القطاع اخلاص .وابلفعل ،من املرجح أن يتيح هذا الشرط للقطاع
اخلاص االستفادة الكاملة من فرص حتقيق مكاسب التجارة والنمو اليت يوفرها االتفاق .ولذلك شدد املشاركون على
احلاجة امللحة إىل حتسني نوعية اهلياكل األساسية للنقل والطاقة من أجل تعزيز نشاط اإلنتاج وتيسري التجارة ،يف سياق
اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية .وأخريا ،سلط املندوبون الضوء على أمهية توافر البياانت واإلحصاءات لتوجيه
عملية حتليل وتقييم وتنفيذ اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية على حنو أفضل.
زاي -حلقة النقاش’’ :حتقيق أقصى قدر من االستثمارات من أجل حتسني الديناميات السكانية يف ظل
كوفيد  :19ضرورة النهوض بعملية اإلنعاش‘‘
 -25أدارت السيدة نغوين ديوب ،مديرة مكتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف غرب أفريقيا ،حلقة النقاش اليت ضمت:
السيد سيلفري كوانن ،األستاذ وموظف حبوث يف جامعة فيليكس هوفويه-بوانيي يف أبيدجان بكوت ديفوار ويف االحتاد
اإلقليمي لبحوث اقتصادايت األجيال يف السنغال؛ والسيد ماينسارا أسومان ،املدير العام للتخطيط واالستشراف يف وزارة
التخطيط يف النيجر؛ والسيد أوبونو ،األستاذ جبامعة إابدان يف نيجرياي؛ والسيد سادو دومبو ،مدير مرصد العائد الدميغرايف
يف مايل؛ والسيد خوسيه أنييلو سانشيز ،اخلبري االقتصادي يف كابو فريدي؛ والسيد سيمون كويف ،رئيس شعبة الدراسات
والبحوث يف مفوضية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف أبوجا.
 -26واستعان املشاركون يف حلقة النقاش مبذكرة إلثراء املناقشات .وأشاروا إىل أن انتهاج السياسات املناسبة املتعلقة
ابلديناميات السكانية ميثل مصدرا للنمو االقتصادي والتنمية املستدامة يف املنطقة دون اإلقليمية ،وأنه ينبغي يف هذا الصدد
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اتباع هنج متعدد األبعاد .ووفقا ملا ذكره املشاركون ،ينبغي للبلدان أن تعزز نظمها الضريبية وأن حتسن فعالية برامج اإلنفاق
العام يف جماالت التعليم ،والصحة ،والعمالة ،ودعم القطاع اخلاص ،والبيئة ،واحلوكمة .ويتعني أن جيمع هذا النهج بني
مجيع اجلهات الفاعلة املعنية ،ال سيما احلكومات ،واألسر املعيشية واجملتمعات احمللية ،واجملتمع املدين والقطاع اخلاص،
واملنظمات دون اإلقليمية والشركاء اإلمنائيون .ورأى املشاركون أن جائحة كوفيد  19تستدعي روح االبتكار .فهي تتطلب
استجاابت قوية وعاجلة من مجيع جماالت القرار .ولذا ،جيب أن تركز أفريقيا على املسألة الدميغرافية وااللتزامات املعلنة
لتعبئة أقصى قدر من االستثمارات يف جماالت الصحة والتعليم والرفاه لسكاهنا ،سعيا إىل حتقيق العائد الدميغرايف.
 -27وبعد العرض املقدم من األمانة عن السياق ،تبادل املشاركون يف حلقة النقاش اخلربات الوطنية (النيجر ،ونيجرياي،
وكابو فريدي) واخلربات على الصعيد دون اإلقليمي .وجرى الرتكيز بوجه خاص ،على الصعيد الوطين ،على زايدة
االستثمارات إىل أقصى حد يف إطار تعزيز رأس املال البشري ،وإشراك اجملتمعات احمللية والزعماء التقليديني والدينيني.
وعلى الصعيد دون اإلقليمي ،جرى الرتكيز على املبادرات اجلارية للتعجيل بعملية التحول الدميغرايف ودعم بناء قدرات
النساء والفتيات.
حاء -موجز النتائج والتوصيات الصادرة عن احللقة الدراسية الشبكية جملامع الفكر واخلرباء يف موضوع
’’اقتصادايت األجيال والتحول اهليكلي يف عصر كوفيد  19يف غرب أفريقيا‘‘
-28

أُتيح للمندوبني موجز النتائج والتوصيات الصادرة عن احللقة الدراسية الشبكية جملامع الفكر واخلرباء.
طاء -التوصيات

-29

قدمت الدورة الثالثة والعشرون للجنة احلكومية الدولية التوصيات التالية:

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


ابلنسبة للجنة االقتصادية ألفريقيا:


حتسني عرض حالة تنفيذ توصيات اللجنة احلكومية الدولية عن طريق حتديد األنشطة اليت نُفذت،
واألنشطة اجلاري تنفيذها ،واألنشطة اليت ال يزال يتعني تنفيذها؛



تعزيز الدعم املقدم إلعادة حتديد أساس الناتج احمللي اإلمجايل للبلدان من أجل مواءمة و/أو حتديث
سنة األساس للحساابت القومية يف مجيع البلدان ،وحتسني نتائج تقييم معايري التوافق يف جمال
االقتصاد الكلي على املستوى اجملتمعي؛



اإلسهام يف بناء قدرات املراصد الوطنية املعنية ابلسكان والعائد الدميغرايف؛



تقدمي الدعم إىل الدول يف عملية تقييم اآلاثر احملتملة على االقتصاد يف سياق تنفيذ اتفاق منطقة
التجارة احلرة القارية األفريقية.
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ابلنسبة للدول األعضاء:


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

مشروع تقرير عن احلالة االقتصادية واالجتماعية ملنطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية


ابلنسبة للجنة االقتصادية ألفريقيا:




مجع ونشر اخلربات املتوافرة وأفضل املمارسات املتبعة يف البلدان األخرى بشأن اسرتاتيجيات وتدابري
الوقاية ،واالستجابة ،وحتقيق اإلنعاش االجتماعي واالقتصادي بعد أزمة كوفيد .19

ابلنسبة للدول األعضاء:


اختاذ تدابري للتعجيل بعملية إدماج األعمال التجارية يف القطاع النظامي ،وتعزيز آلية تطوير القابلية
للتوظيف ورايدة األعمال ،ال سيما ابلنسبة للشباب والنساء؛



تعزيز قدرة الفئات السكانية الضعيفة على الصمود ،ومتكني املرأة يف مواجهة الصدمات واألزمات
الصحية ،ال سيما عن طريق تعزيز اآلليات والنُظم الوطنية للحماية والضمان االجتماعي.

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




ابلنسبة للجنة االقتصادية ألفريقيا:


املسامهة يف تعزيز بروز خطة عام  2063عن طريق تنفيذ اسرتاتيجية جيدة لالتصال والتعميم؛



تعزيز القدرات التقنية والتنظيمية للبلدان يف جمال إعداد ونشر البياانت اإلحصائية اجليدة النوعية
يف الوقت الالزم ،ال سيما عن طريق نشر أداة التخطيط واإلبالغ املتكاملة ،وذلك لتحسني متابعة
وتقييم خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة عام  2063واإلبالغ عنهما خالل عقد العمل.

ابلنسبة للدول األعضاء:


زايدة االستثمار يف نُظم التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية للحصول على إحصاءات
جيدة النوعية يف الوقت الالزم وكفالة متابعة السياسات العامة وتقييمها على حنو أفضل؛



تكثيف اإلصالحات والسياسات املعتمدة على مدى عقد العمل بشأن حتقيق الكفاءة يف أمناط
االستهالك واإلنتاج ،واحلماية واالستغالل املستدامني للموارد البحرية وموارد احمليطات ،والتكيف
مع آاثر تغري املناخ ،واحلصول على الطاقة ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.
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ابلنسبة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا:


تعزيز الدعم املقدم إىل الدول األعضاء من أجل النهوض ابحلوكمة يف السياق دون اإلقليمي املتسم
بتدهور األجواء األمنية وزايدة الصدمات واألزمات الصحية املتكررة؛



تشجيع البحث العلمي ودعمه يف دول املنطقة دون اإلقليمية بدرجة أكرب تعزيزا للحلول احمللية يف
سياق االستجابة لألزمات الصحية ،وال سيما يف جمال إنتاج األدوية واللقاحات واملدخالت
واملعدات الطبية.

حلقة النقاش’’ :حتقيق أقصى قدر من االستثمارات من أجل حتسني الديناميات السكانية يف ظل كوفيد  :19ضرورة
النهوض بعملية اإلنعاش‘‘


ابلنسبة للدول األعضاء:


تعزيز هنج امليزنة املراعية للعائد الدميغرايف يف تنفيذ السياسات العامة إمجاال والسياسات السكانية
بصفة خاصة؛



تعزيز االستثمارات يف رأس املال البشري ،ال سيما فيما يتعلق ابلصحة ،والقضااي اجلنسانية ،ومتكني
املرأة ،ووفيات األطفال؛



اعتماد زايدة كبرية يف موارد امليزانيات الوطنية املخصصة لتمويل النظم اإلحصائية بوجه عام وإنتاج
ونشر اإلحصاءات بوجه خاص ،دون إغفال السعي إىل إنشاء صناديق وطنية للتنمية اإلحصائية
يف مجيع بلدان غرب أفريقيا.

مبادرات اللجنة االقتصادية ألفريقيا على الصعيد القاري


ابلنسبة للدول األعضاء:


تقدمي طلبات رمسية إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا عن طريق مكتبها يف غرب أفريقيا من أجل
احلصول على دعم لنشر وتشغيل أداة التخطيط واإلبالغ املتكاملة يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية؛



املشاركة ابنتظام يف إعداد التقارير السنوية لعملية االستعراض احمللية وعملية االستعراض الوطنية
الطوعية ،ال سيما ابلنسبة للبلدان اليت مل تبدأ هذه العمليات بعد.

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


ابلنسبة للجنة االقتصادية ألفريقيا:


تشجيع وتنسيق عملية املواءمة بني إعداد ونشر البياانت اإلحصائية يف بلدان غرب أفريقيا من
أجل تلبية احتياجات املقارانت الوطنية واإلقليمية.

ECA/WA/ICE/23/01E

صفحة 10



ايء-

ابلنسبة للدول األعضاء:


زايدة التمويل املخصص لكل من اهلياكل األساسية االقتصادية بوجه عام واهلياكل األساسية للنقل
والطاقة بوجه خاص هبدف تنمية التجارة وتيسريها يف سياق تنفيذ اتفاق منطقة التجارة احلرة
القارية األفريقية؛



تعزيز التعاون داخل املنطقة لتحقيق االستفادة الكاملة من الفرص اليت يتيحها اتفاق منطقة التجارة
احلرة القارية األفريقية.

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

 -30أحاطت اللجنة احلكومية الدولية علما ابلنتائج والتوصيات الرئيسية الصادرة عن احللقة الدراسية الشبكية جملامع
الفكر واخلرباء واعتمدهتا.
سادسا -موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للجنة احلكومية الدولية لكبار املسؤولني واخلرباء لغرب أفريقيا
 -31ابلنظر إىل ال اخلاص لكوفيد  ،19اقرتحت أمانة اللجنة احلكومية الدولية على اللجنة إجراء مشاورات مع الدول
لتحديد البلد املضيف للدورة الرابعة والعشرين للجنة لعام  .2021وستُبلِّغ األمانة مكتب الدورة الثالثة والعشرين مبوعد
الدورة الرابعة والعشرين للجنة يف أعقاب حتديد البلد املضيف.
________

