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صفحة ١

أوال -مقدمة
ُعقدت الدورة احلادية والعشرون للجنة اخلرباء احلكومية الدولية لغرب أفريقيا التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا يف
-١
الفرتة من  ٢٧إىل  ٢٩حزيران/يونيه  ٢٠١٨يف كوتونو (بنن) ،بدعم تقين ولوجسيت ومايل من حكومة مجهورية بنن .وكان
موضوع الدورة هو’’ :التكامل اإلقليمي يف غرب أفريقيا :التحديات اجلديدة واآلفاق‘‘.
 -٢وقد اختري هذا املوضوع يف ظل التوسع احملتمل للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا حنو بلدان أخرى واقرتاب
املوعد النهائي الذي حددته اجلماعة لتحقيق العملة املوحدة حبلول عام  .٢٠٢٠ويأيت هذا اخليار أيضا ضمن حقبة جديدة
للقارة األفريقية وملنطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية مع اإلطالق الرمسي ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف كيغايل
(رواندا) ،يف آذار/مارس .٢٠١٨
 -3وجرى النظر يف ثالثة تقارير نظامية للجنة االقتصادية ألفريقيا ،هي تقرير عن أنشطة املكتب ،وتقرير عن تنفيذ
الربامج اإلقليمية والدولية ،وتقرير عن األنشطة دون اإلقليمية لغرب أفريقيا .وكانت الدورة احلادية والعشرون للمكتب فرصة
ساحنة للمشاركني لتبادل وجهات النظر بشأن الظروف االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة دون اإلقليمية ،واملبادرات اليت
تنفذها اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف سبيل دعم اجلهود املبذولة لتحقيق التنمية والتكامل اإلقليمي للبلدان .وكانت الدورة
أيضا مبثابة منتدى ملناقشة حتديات التكامل اإلقليمي يف غرب أفريقيا وآفاقه ونشر املوجز القطري لبنن يف جمال التحول
اهليكلي والعمالة واإلنتاج واجملتمع .وأخريا ،أتاحت الدورة الفرصة لصياغة التوصيات ذات الصلة من أجل حتقيق تنمية بلدان
غرب أفريقيا.

ثانيا -املشاركون
 -4حضر االجتماع ممثلو الدول التالية األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا :بنن ،وبوركينا فاسو،
وتوغو ،والسنغال ،وسرياليون ،وغامبيا ،وغانا ،وغينيا ،وغينيا  -بيساو ،وكوت ديفوار ،وليربيا ،ومايل ،والنيجر ،ونيجرييا.
كما حضر ممثلون عن اجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية التالية :الوكالة النقدية لغرب أفريقيا،
ومصرف التنمية األفريقي ،واملصرف املركزي لدول غرب أفريقيا ،ومصرف التنمية لغرب أفريقيا ،واملرصد االقتصادي
واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،ومنظمة استثمار هنر السنغال ،واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

ثالثا -حفل االفتتاح
 -5أدلت الشخصيات التالية بأربعة بيانات خالل حفل االفتتاح ‘١’ :السيد دميرتي سانغا ،مدير مكتب غرب أفريقيا
للجنة االقتصادية ألفريقيا؛ ’ ‘٢السيد سياكا كوليبايل ،املنسق املقيم ملنظومة األمم املتحدة يف بنن؛ ’ ‘3السيد ساوبو ديالو،
الرئيس املنتهية واليته للدورة العشرين للجنة اخلرباء احلكومية الدولية واملدير العام لالقتصاد والتخطيط يف بوركينا فاسو؛ ’‘4
عبد اهلل بيو تشاين ،وزير الدولة املكلف بالتخطيط والتنمية يف مجهورية بنن ،الذي ألقى الكلمة االفتتاحية.
 -6وأعرب السيد دميرتي سانغا ،مدير مكتب غرب أفريقيا للجنة االقتصادية ألفريقيا يف كلمته عن شكره لسلطات
مجهورية بنن على التزامها بالتكامل اإلقليمي ودعمها املستمر الذي ما فتئت تقدمه للجنة االقتصادية ألفريقيا .وقام السيد
سانغا باستعراض التحديات الرئيسية اليت تواجهها غرب أفريقيا ،مبا يف ذلك التوسع احملتمل للجماعة االقتصادية يف ضوء
طلبات االنضمام اليت جيري النظر فيها ،وتطبيق التعريفة اخلارجية املوحدة للجماعة اليت اعتمدت يف عام  ،٢٠١5وتأثري
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية على املنطقة دون اإلقليمية ،ومشروع العملة املوحدة ،ناهيك عن التهديدات األمنية
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اليت تعاين منها منطقة الساحل .وقبل أن يتمىن للمناقشات أن تكون مثمرة وأن تفضي إىل توصيات مفيدة ،أكد السيد
سانغا على أمهية تسليط الضوء على اإلمكانات يف جمال الطاقة ،والتعدين ،والزراعة ،واملوارد البشرية اليت تتوفر عليها املنطقة
دون اإلقليمية وضرورة االستفادة منها بتطويرها ملا خيدم مصاحل شعوب منطقة غرب أفريقيا.
 -٧وأكد ،السيد سياكا كوليبايل ،املنسق املقيم ملنظومة األمم املتحدة يف بنن ،من جانبه ،التزام منظومة األمم املتحدة
مبساعدة بلدان غرب أفريقيا يف ما تبذله من جهود يومية لتحقيق التنمية ،وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة
مع أخذ خططها الوطنية يف االعتبار .وشدد على األمهية اليت توليها املنظومة ملبدأ ’’وحدة العمل يف األمم املتحدة‘‘ يف
جهودها املبذولة لدعم البلدان.
 -٨أما السيد ساوبو ديالو ،الرئيس املنتهية واليته للدورة العشرين للجنة اخلرباء احلكومية الدولية واملدير العام لالقتصاد
والتخطيط يف بوركينا فاسو ،فقد أشاد بأداء املكتب الذي ميكن الوقوف عليه ،ليس من خالل ما قام به من أعمال منذ
أيار/مايو  ،٢٠١٧ولكن كذلك من خالل تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة األخرية للجنة اخلرباء احلكومية الدولية.
وأشار إلسيد ديالو إىل ما جرى من تعزيز إلجراءات الدعم املقدمة للجماعة ،وإعداد املوجزات القطرية الستة وهو ما م ّكن
من تغطية مجيع البلدان اخلمسة عشرة يف إطار مبادرة اجلماعة إلنتاج املعارف ،واجلهود اجلارية الرامية إىل تعزيز التكامل
اإلقليمي .وفيما يتعلق بالنقطة األخرية ،أضاف أن التحليالت بشأن منطقة الساحل وانضمام بعض البلدان إىل اجلماعة،
السيما املغرب ،كانت موضع ترحيب.
 -٩ويف األخري ،رحب السيد عبد اهلل بيو تشاين ،وزير الدولة املكلف بالتخطيط والتنمية يف مجهورية بنن ،يف كلمته
االفتتاحية باختيار بنن الستضافة الدورة احلالية للجنة .وأقر بأمهية املوضوع الرئيسي عن التكامل اإلقليمي وكذلك املواضيع
الفرعية املختلفة اليت ستجري مناقشتها .وأشار وزير الدولة جمددا إىل قناعته بالتزام بنن الراسخ بالتكامل اإلقليمي .ويف هذا
الصدد ،أشار إىل القرار القوي الذي اختذته بفتح حدودها جلميع املواطنني األفريقيني ،ما جعلها البلد األفريقي الثاين الذي
يعتمد هذا االجراء بعد رواندا .وأبرز األولوية اليت توليها بنن لتحقيق أهداف التنمية املستدامة والتحول اهليكلي لالقتصاد
البنِين ،وهو ما يشكل أحد أعمدة برنامج عمل احلكومة الذي تعكف على تنفيذه .وقبل أن يعلن افتتاح الدورة ،أثىن على
التدخالت اليت قامت هبا اللجنة االقتصادية ألفريقيا لصاحل بنن ودعا الوفود إىل اغتنام ما يتيحه هذا االجتماع من فرص
لتبادل اآلراء للخروج بتوصيات مالئمة تتيح لصانعي القرار العمل من أجل مستقبل أفضل ملنطقة غرب أفريقيا دون
اإلقليمية.

رابعا -انتخاب أعضاء املكتب
 -١٠انتخب االجتماع بالتزكية البلدان التالية أعضاء للمكتب:
الرئيس:

بنن

نائب الرئيس:

غانا

املقرر:

بوركينا فاسو
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خامسا -إقرار جدول األعمال
 -١١أقر مندوبو الدول األعضاء جدول األعمال الذي عرضته األمانة دون تعديل.

سادسا -سري األعمال
(أ)

تقرير عن املوجز دون اإلقليمي لغرب أفريقيا

 -١٢أشارت اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف العرض الذي قدمته إىل ما شهدته غرب أفريقيا من انتعاش اقتصادي ،حيث
ُسجل معدل منو بلغ  ٢.6يف املائة يف عام  ٢٠١٧بعد أن كان  ٠.3يف املائة يف عام  .٢٠١6وأشارت إىل أنه من املتوقع
أن يتعزز هذا االجتاه أكثر يف عام  ٢٠١٨مبعدل منو قدره  3.5يف املائة .بيد أن املنطقة دون اإلقليمية سجلت تنمية ضعيفة
إمجاال وتواجه حتديات خاصة يف جماالت التعليم ،واحلد من الفقر ،والنهوض باملرأة .ويتضح من خالل التحليل اخنفاض
مستوى تنويع االقتصاد ،مع حتول طفيف من اخلدمات واألنشطة اإلنتاجية الزراعية حنو قطاع اخلدمات والصادرات اليت
تتكون من املعادن واألحجار الكرمية واملعادن النفيسة يف حوايل  ٨٠يف املائة منها .وتضمن العرض يف األخري تذكريا باحلالة
األمنية الصعبة اليت تعاين منها املنطقة دون اإلقليمية ،مشريا إىل ما حتقق من تقدم يف جمال احلكم الرشيد وحتسني بيئة
األعمال التجارية.
 -١3وركزت املناقشات أساسا على احلاجة إىل حتسني حتليل التجارب القطرية يف جمال التنويع االقتصادي ،والنهوض
باملرأة من حيث حتقيق التكافؤ بني اجلنسني ،وتوسيع املنظور البيئي وتعزيز سالسل القيمة للسلع األساسية .كما تطرق
احلاضرون إىل مسألة متويل اهلياكل األساسية ،بالنظر إىل الصعوبات القائمة يف جمال التواصل اإلقليمي .وأثارت الوفود بعض
التساؤالت فيما خيص اإلحصاءات املتعلقة بالفقر ،وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين مع الرتكيز على التكافؤ .وأخريا ،دعت
الوفود اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل التعمق يف حتليل احلالة األمنية والتدقيق فيما أبدته بعض البلدان من شك يف األداء
احملرز يف بعض املؤشرات مثل التعليم ،مع تسليط الضوء على جهود البلدان والسياسات اليت تنفذها يف اجملاالت املذكورة.
 -١4وقدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا إيضاحات بشأن األسئلة اليت أثريت .كما أحاطت علما بالتوصيات
واالقرتاحات اهلادفة إىل حتسني حمتوى حتليالهتا .كما دعت البلدان إىل تقدمي مسامهاهتا يف جمال التنويع االقتصادي ،بغية
إدراجها يف الوثيقة.
(ب)

تقرير عن العرض الذي تقدمت به اللجنة االقتصادية ألفريقيا لبناء القدرات يف أفريقيا :دعم الدول
الكتساب القدرات يف جمال التكيف واألمن والتنمية

 -١5قدم املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط خالل عرضه إحاطة شاملة عن اجملاالت اليت تغطيها الدورات
التدريبية ،وعدد املوظفني املدربني ،واآللية املتعلقة باختيار املرشحني ،والرصد والتقييم من أجل كفالة أفضل تأثري ممكن يف
جمال تعزيز قدرات البلدان.
 -١6وأشار املعهد إىل أن ما يقدمه من تدريب يأيت يف إطار املبادئ التوجيهية االسرتاتيجية املشار إليها يف خطة التنمية
املستدامة لعام  ٢٠3٠وخطة عام  .٢٠63وأضاف أن من بني املبادرات االسرتاتيجية الرئيسية اليت نفذها ،جتدر اإلشارة
إىل بدء التدريب عن بعد ،حيث سيم ّكن حتسينه وتطويره يف املستقبل من االستجابة لطلبات التدريب على نطاق أوسع.
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 -١٧وركزت املناقشات على احلاجة إىل توسيع نطاق التدريب إىل مواضيع حمددة مثل الشراكات بني القطاع العام
والقطاع اخلاص ومتويل التنمية بصفة عامة ،وكذلك على عملية اختيار املرشحني وعلى متثيل أكرب للبلدان الناطقة باللغة
املعهد على مواصلة التعاون مع اجلامعات ومراكز البحوث من أجل تدريب
الربتغالية يف التدريب .كما َش َّجعت البلدان َ
الطالب وتوجيههم.
 -١٨وقدم ممثل املعهد توضيحات بشأن الشواغل واالقرتاحات املطروحة .وأشار على وجه اخلصوص إىل أن الغرض من
عملية اختيار املرشحني هو كفالة اختيار أفضل املواهب ،ولكن ينبغي أن حتظى املواهب املختارة باملوافقة النهائية من لدن
السلطات املختصة .وأكد ،من جانب ثان كذلك ،على أمهية الطلب على التدريب ،باإلضافة إىل أن االستجابات احلالية
تركز على تعزيز دورات التدريب عن بعد وتشجيع البلدان على تطوير التدريب على جماالت حمددة على الصعيد الوطين.
(ج)

تقرير عن تنفيذ برنامج عمل املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا يف عام  ٢٠١٧وآفاق عام ٢٠١٨

 -١٩قدمت األمانة التقرير املتعلق بأنشطة املكتب خالل الفرتة املمتدة من أيار/مايو  ٢٠١٧إىل حزيران/يونيه .٢٠١٨
فأكدت بصفة خاصة يف هذا التقرير على التغيريات املتوخاة أو املمكنة من خالل ما سيتحقق من نتائج .وعلى وجه
اخلصوص ،أشارت إىل أن األنشطة املنجزة مبجملها قد مكنت املكتب من تعزيز التأثري يف السياسات ،واكتساب املزيد من
املصداقية والثقة ،ومتتني آليات املساءلة ،وترسيخ ثقافة التعلم وتعزيز الفعالية التشغيلية للمكتب .وشدد املكتب على أن
ضعف النظم اإلحصائية الوطنية مصحوبا بالسياقات االقتصادية واالجتماعية والسياسية واملؤسسية واألمنية كلها عوامل
هتدد املنطقة دون اإلقليمية ومتثل عوائق تعرقل اضطالع املكتب بأعماله .وأفاد املكتب دون اإلقليمي بأنه خالل الفرتة
 ٢٠١٩–٢٠١٨سيواصل دعمه لتنفيذ املبادرات دون اإلقليمية وبناء قدرات الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية
اإلقليمية ،وعلى وجه اخلصوص من خالل حتسني نظمها اإلحصائية ،ومساعدهتا على اإلملام باستخدام أدوات منَم َذ َجة
سياسات التخطيط والرصد املتكامل لربامج التنمية .وأشارت األمانة إىل أن حتويل املكتب إىل مركز امتياز متخصص يف
الديناميات الدميغرافية من أجل التنمية ،الذي تقرر يف إطار اإلصالح اجلاري للجنة االقتصادية ألفريقيا ،سوف تكون له
تأثرياته على تنظيم املكتب وعلى طريقة عمله.
 -٢٠ورحب املندوبون بالدينامية اليت يتميز هبا املكتب ،وشكر اللجنة االقتصادية ألفريقيا على ما تقدمه من دعم يف
خمتلف اجملاالت .وحثوا على توخي احلذر عند االستعانة بالشبكات االجتماعية لتقييم تأثري اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،يف
ظل غياب معلومات مفصلة عن املشرتكني وعند مقارنة األداء بأداء مؤسسات أو منظمات أخرى .وعالوة على ذلك،
شددوا على ضرورة تعزيز الشراكة االسرتاتيجية مع اجلهات الفاعلة من غري الدول ،مبا يف ذلك القطاع اخلاص واملنظمات
غري احلكومية .وفتح املندوبون آفاقا للقيام بأنشطة بشأن آلية التقارب ،يف سياق تنقيح قواعد حساب الناتج احمللي اإلمجايل
ومرافقة البلدان يف مسار منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.
 -٢١وأحاطت اللجنة االقتصادية ألفريقيا علما هبذه االقرتاحات والتوصيات املقدمة ،وأكدت من جديد التزامها بتعزيز
التدخالت الرامية إىل تلبية احتياجات البلدان .وقدمت معلومات عن اجلهود احلالية الرامية إىل تعزيز الشراكات مع اجلهات
الفاعلة من غري الدول ،مبا يف ذلك من خالل إنشاء ُشعبة مكلفة بتنمية القطاع اخلاص.
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صفحة 5
(د)

تقرير عن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة

 -٢٢قدمت األمانة تقريرها املرحلي لعام  ٢٠١٨بشأن التقدم الذي أحرزته غرب أفريقيا يف حتقيق أهداف التنمية
املستدامة .وقبل أن تتطرق ملا أحرزه كل بلد حسب كل هدف وغاية وكذلك التحديات الرئيسية ،قامت باستعراض املنهجية
املتبعة ،ومصادر البيانات والقيود الرئيسية للتقرير ،ال سيما من حيث توافر البيانات.
 -٢3واتفق املشاركون على أن دول غرب أفريقيا سجلت تقدما مشجعا خالل العقد املاضي يف جماالت صحة األم
والطفل ،وتوفري مياه الشرب ،وتشجيع الطاقات املتجددة وتوليد الثروة الذي جنم عنه منو الطبقة الوسطى .ومع ذلك ،يظل
من املهم سد الفجوة يف جماالت مكافحة الفقر ،وسوء التغذية ،ونوعية التعليم ،وأوجه التفاوت فيما بني اجلنسني ويف
الدخل ،واملرافق الصحية ،واملسكن الالئق ،واحلفاظ على الطبيعة ،واحلالة املدنية ،وتعبئة املوارد احمللية .ويف اخلتام تناول
العرض التحديات الرئيسية اليت تواجه األبعاد الشاملة لعدة قطاعات ،مبا يف ذلك الفجوة يف متويل النظم اإلحصائية الوطنية
واستقاللية املكاتب اإلحصائية الوطنية.
 -٢4والستكمال هذا العرض ،تقامست بنن خربهتا يف تنفيذ أهداف خطة التنمية املستدامة لعام .٢٠3٠
 -٢5وعقب العرض ،الحظ املندوبون تكرار أوجه القصور يف النظم اإلحصائية للبلدان ،مؤكدين على أن تقييم املؤشرات
كثريا ما يستند إىل بيانات سابقة على عام  ،٢٠١5كانت قد غطتها أصال األهداف اإلمنائية لأللفية .وباإلضافة إىل ذلك،
فقد أشاروا إىل االختالفات يف املقارنة بني خمتلف املؤشرات واألهداف ،يف سياق ختتلف فيه أولويات البلدان .وأضافوا أن
بعض البلدان ،مثل ليربيا ،اليت ال تزال تواجه عواقب وباء فريوس اإليبوال الذي ضرب البالد يف الفرتة ،٢٠١5- ٢٠١4
سجلت تأخرا يف إدماج أهداف التنمية املستدامة يف سياساهتا وخططتها الوطنية ،األمر الذي جيعل من الصعب قياس
األهداف املنشودة .وطلبت بعض الوفود أيضا مزيدا من املعلومات عن أفضل املمارسات يف اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف
التنمية املستدامة وكذلك إدراج جداول يف الوثيقة تتضمن أداء البلدان يف خمتلف مؤشرات.
 -٢6وأحاطت اللجنة االقتصادية ألفريقيا علما بالتوصيات واالقرتاحات املقدمة.
(ه)

مائدة مستديرة’’ :التكامل اإلقليمي يف غرب أفريقيا :التحديات اجلديدة واآلفاق‘‘

 -٢٧اتسمت الطريق حنو التكامل يف غرب أفريقيا يف السنوات األخرية بأشكال خمتلفة من الديناميات ذات الطبيعة
اإلقليمية والقارية والعاملية تستحق التمعن فيها بدقة لتقييم اآلثار املرتتبة على األهداف احملددة للتكامل اإلقليمي .وقد ال
يكون تنفيذ اتفاقات منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،على سبيل املثال ،سهال بالنسبة للجماعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا (السيما بسبب التعريفة اخلارجية املوحدة) ،ألن بعض بلدان اجلماعة مل تصدق بعد على اتفاقات تلك املنطقة .ومن
أشكال الديناميات اهلامة األخرى اليت تستحق اهتماما خاصا أيضا هي قضية العملة املوحدة حيث ُشكلت فرقة عمل
رئاسية للعمل عليها مؤخرا ،وكذلك قضية اهلياكل األساسية للجماعة ،حيث جرى مؤخرا تفعيل وحدة إعداد املشاريع
وتطويرها ،وقضية السالم واألمن ،والشؤون االجتماعية ،والتنقل ،وهي قضايا أساسية لرفع مستوى األنشطة االقتصادية يف
اجلماعة.
 -٢٨وقد مكنت املناقشات اليت تلت العرض من تركيز االهتمام على قضية العملة املوحدة وأمهية تعميق التفكري بشأن
تقارب املعايري ،مبا يف ذلك أمهية االلتزام بالشروط املطروحة لالنتقال إىل العملة املوحدة .واقرتح املشاركون كذلك إضافة
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مادة تتلعق باملؤشرات احلقيقية للتقارب .وناقش املشاركون أيضا إنشاء منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،اليت ينبغي أن
تكون مصحوبة بدراسات األثر ومشاورات واسعة مع خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية (السكان والربملانيون ،والقطاع اخلاص)
قبل الشروع يف مرحلة التفاوض .وركزت املناقشات كذلك على الروابط بني األمن والتكامل اإلقليمي .فقد َم َّكنت
اإلحصاءات اليت جرت دراستها يف هذا اإلطار من الوقوف على عدم وجود صالت مباشرة بني هاتني املشكلتني .كما
تطرق املندوبون للخربة اليت اكتسبتها اجلماعة وأدائها يف جمال إدارة النزاعات .وأخريا ،أكدوا على احلاجة إىل إزالة خمتلف
العوائق اليت تعرتض سبيل حرية احلركة الفعالة لألشخاص والبضائع بغية االستفادة القصوى من منطقة التجارة احلرة القارية
األفريقية واالحتاد اجلمركي للجماعة.
(و )

تقرير عن املبادرات القارية للجنة االقتصادية ألفريقيا

 -٢٩تطرق عرض اللجنة االقتصادية ألفريقيا إلطارها االسرتاتيجي املنقح لفرتة السنتني  .٢٠١٩–٢٠١٨وركز على
رؤية اللجنة ،وتوجهاهتا االسرتاتيجية ،وتركيزها الربناجمي ،ووظائفها األساسية واإلطار الذي تعتمد عليه لقياس أدائها .وأكد
أن مربر تنقيح اإلطار االسرتاتيجي هو التغريات اليت طرأت على البيئة العاملية والقارية .وأشار إىل أن هدف اللجنة هو تعزيز
التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة واملستدامة من خالل تسريع حتقيق التنويع االقتصادي والتحول اهليكلي يف أفريقيا.
وأضاف أن اللجنة تسرتشد يف عملها بـخطة االحتاد األفريقي لعام  ٢٠63وخطة عام  .٢٠3٠وذ ّكر العرض مبجاالت
اللجنة االسرتاتيجية اخلمسة وهي ‘١’ :تعزيز موقع اللجنة االقتصادية ألفريقيا بصفتها املؤسسة اليت حتظى باملكانة األوىل
من خالل موقعها ومكانتها الفريدة يف تقدمي حلول شاملة للقارة؛ ’ ‘٢إجياد حلول إمنائية قابلة للتطبيق لتسريع حتقيق التنويع
االقتصادي والتصنيع يف أفريقيا؛ ’ ‘3وضع حلول مبتكرة لتمويل اهلياكل األساسية البشرية واملادية واالجتماعية املستدامة
خلدمة أفريقيا اليت تسري يف طريق التحول؛ ’ ‘4إجياد حلول للمشاكل العابرة للحدود ،مع الرتكيز على اإلدماج
االجتماعي؛ ’ ‘5إجياد حلول إقليمية تساهم يف قضايا احلوكمة العاملية ،وتطوير املعرفة الالزمة للحماية من التحديات اليت
ستواجهها األجيال القادمة يف أفريقيا وإدارة تلك التحديات.
 -3٠وأحاط املندوبون علما باإلطار االسرتاتيجي املنقح للجنة االقتصادية ألفريقيا ،وجماالت تدخلها ودعمها وكذلك
قنوات طلب املساعدة من األمينة التنفيذية للجنة .وأعربت بعض البلدان مثل كوت ديفوار (يف جمال تعزيز نظام إدارة
املشاريع) ،عن استعدادها إلرسال طلبات جديدة للحصول على مساعدة اللجنة ،متمنية أن تؤخذ بعني االعتبار .كما
أعربت بلدان أخرى مثل بوركينا فاسو وغامبيا غينيا-بيساو عن عزمها إرسال طلبات هبذا اخلصوص إىل اللجنة.
(ز)

جلسة خاصة عن التكامل اإلقليمي

 -3١قامت املنظمات دون اإلقليمية مثل املرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،ومنظمة
استثمار هنر السنغال ،ومصرف التنمية لغرب أفريقيا بتبادل خرباهتا يف جمال التكامل اإلقليمي وتقدمي الدعم للبلدان .فأحاط
املرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى املشاركني علما بتنفيذ برنامج عمله االسرتاتيجي للفرتة
 ٢٠٢١-٢٠١٧وكذلك خمتلف املبادرات اجلارية على مستوى دوله األعضاء االثنتني والعشرين ،مبا يف ذلك تقدمي الدعم
لرصد أهداف التنمية املستدامة ،ووضع مؤشرات متسقة لألسعار ،وتنقيح قواعد بيانات حساب الناتج احمللي اإلمجايل.
وأحل ممثل املرصد كذلك على ضرورة منح األولوية لإلحصاءات من خالل تكفل امليزانيات الوطنية باالحتياجات املتعلقة
بتعزيز النظم اإلحصائية .وأبرز ممثل منظمة استثمار هنر السنغال الربامج الرئيسية اليت تسهم يف تعزيز التكامل اإلقليمي ،مبا
يف ذلك السدود الكهرمائية يف مناطق مانانتايل ودياما وفالو وتنفيذ الربامج اإلقليمية .وأشار أيضا إىل املبادرات اجلارية يف
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صفحة ٧
جمال النقل املتعدد الوسائط على هنر السنغال .وأخريا ،ركز ممثل مصرف التنمية لغرب أفريقيا يف عرضه على مبادرتني
رئيسيتني ،مها املشاريع اليت تساعد على حتقيق االندماج والشراكات بني القطاعني العام واخلاص .فأشار إىل توسيع نطاق
عمل املصرف ،الذي كان يقتصر على االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.
فأفاد أنه ميكن ملؤسسته متويل املشاريع لصاحل البلدان غري األعضاء يف االحتاد يف احلاالت اليت ميكن للبلد املعين أن يثبت
الطابع االندماجي للمشروع الذي يريد متويله .وفيما يتعلق بالشراكة بني القطاع العام والقطاع واخلاص ،قال إنه اُنشئت
وحدة لتعزيز هذا النوع من التمويل مع احلفاظ على مصاحل البلد.
(ح)

إصدار املوجز ال ُقطري لبنن يف جماالت التحول اهليكلي والعمالة واإلنتاج واجملتمع

 -3٢أشار العرض املشرتك الذي قدمته اللجنة االقتصادية ألفريقيا واليونيسيف إىل أن بنن تعاين من ضعف التنوع يف
اقتصادها حيث مل تتغري بنيته إال قليال منذ عام  .١٩٩٠وجاء فيه أن الناتج احمللي اإلمجايل للبلد يرتكز أساسا على الزراعة
والصناعة والتجارة والصناعة التحويلية .وأضاف أن هذه القطاعات الثالثة توفر اجلزء األكرب من فرص العمل للسكان (٧٨
يف املائة يف عام  ،)٢٠١5ولكنها تتسم باخنفاض اإلنتاجية .ونتيجة لذلك ،ارتفع حجم العمالة غري املستقرة يف االقتصاد
(يقل الدخل الشهري ل ـ 6٢يف املائة من العمال عن احلد األدىن املضمون لألجور يف املهن املختلفة) .وباإلضافة إىل ذلك
فإن النمو السكاين املرتفع يف البلد ( 3 .5يف املائة) يطرح حتديات اجتماعية (يف جماالت التعليم والصحة ،والتوسع احلضري)
ويؤدي إىل ضغوط كبرية على ميزانية الدولة اليت تؤثر بدورها على نوعية اخلدمات العامة املقدمة للسكان .وأفاد العرض أن
القيود َّ
احملددة اليت تعاين منها قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية الزراعية ال تيسر حتقيق التحول اهليكلي.
 -33ورحب املندوبون جبودة املوجز ال ُقطري يف جماالت التحول اهليكلي والعمالة واإلنتاج واجملتمع ،املشفوع بتحليالت
مستفيضة يف جمال اإلنتاج والعمالة وعلى املستوى االجتماعي .وتساءلوا عن أمهية اإلحصاءات املتعلقة بالعمالة
واإلصالحات احملددة لدعم عملية التحول اهليكلي للبلدان وكذلك ضرورة اعتماد هنج قائم على املشاركة واإلمساك بزمام
األمر يف عملية إعداد الوثيقة.
(ط)

تقرير اجتماع فريق اخلرباء بشأن ’’اآلثار احملتملة لتوسيع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وملنطقة
التجارة احلرة القارية األفريقية‘‘

 -34أحاط املندوبون علما بتقرير االجتماع.

سابعا -

استعراض االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن االجتماع وإقرارها

ع املقرر يف تالوة مشاريع االستنتاجات والتوصيات على املشاركني .وبعد مناقشة مستفيضة وإدراج بعض
شر َ
َ -35
التعديالت املقرتحة ،اِعتمد االجتماع التوصيات الواردة يف املرفق.

ثامنا -

تاريخ اجتماع جلنة اخلرباء املقبل ومكان انعقاده وموضوعه

 -36تقرر أن تُعقد الدورة املقبلة للجنة اخلرباء يف عام  ٢٠١٩يف ليربيا .وسيتوىل السيد سوستني كنانسونو ،نائب مدير
ديوان وزير الدولة للتخطيط والتنمية يف مجهورية بنن رئاسة مكتب جلنة اخلرباء إىل حني انعقاد الدورة املقبلة .وستُحدد اللجنة
االقتصادية ألفريقيا تاريخ الدورة باالتفاق مع ليربيا .وستُشعر اللجنة كذلك الدول األعضاء مبوضوع الدورة قبل انعقادها.
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تاسعا -

حفل االختتام

 -3٧تال أحد املندوبني قرار شكر باسم املشاركني يف الدورة احلادية والعشرين للجنة اخلرباء احلكومية الدولية لغرب
أفريقيا .حيث أعربوا عن تقديرهم للسلطات العليا والشعب يف بنن عن حسن الضيافة واملعاملة الطيبة اليت حظُوا هبا .كما
شكروا مدير املكتب دون اإلقليمي للجنة وأمانتها الذين رافقوهم خالل اجللسات.
 -3٨وقُدمت مداخلتان أثناء احلفل اخلتامي .فقد أعرب مدير املكتب دون اإلقليمي ،السيد دميرتي سانغا ،عن شكره
من جديد لبنن وللمندوبني على إجناح تنظيم االجتماع وعلى جودة املناقشات وأمهية التوصيات اليت سيَسرتشد هبا صانعو
القرار من دون شك على الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي يف جهودهم الرامية إىل مواجهة حتديات التنمية والتكامل .وبينما
أكد مدير ديوان وزير الدولة للتخطيط والتنمية يف مجهورية بنن يف كلمته اخلتامية أن اجتماع كوتونو كان ناجحا للغاية،
طَ ممأن املشاركني على التزام بنن بتعزيز التكامل دون اإلقليمي والشراكة من أجل التنمية.
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صفحة ٩

املرفق:
موجز التوصيات
 -3٩قدمت جلنة اخلرباء احلكومية الدولية التوصيات التالية للدول األعضاء واجلماعة االقتصادية اإلقليمية واملنظمات
احلكومية الدولية:
’‘١

تقرير عن املوجز دون اإلقليمي لغرب أفريقيا

اللجنة االقتصادية ألفريقيا:
-

التعمق يف التحليالت اخلاصة بالتجارب ال ُقطرية يف جمال التنويع االقتصادي وتوسيع تلك
التحليالت؛

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا:
-

اختاذ التدابري املناسبة لتعزيز التكامل دون اإلقليمي ،السيما فيما يتعلق باألبعاد اخلاصة بالرتابط
بني اهلياكل األساسية ،والتكامل التجاري والتكامل اإلنتاجي.

الدول األعضاء:
-

تعزيز اجلهود املبذولة من أجل تطوير سالسل القيمة للسلع األساسية يف املنطقة دون اإلقليمية
وذلك للحد من التعرض لتقلبات أسعار املواد اخلام وللرفع من القيمة املضافة احمللية؛

-

كفالة تنفيذ خمتلف املبادرات املتعلقة بالتنويع االقتصادي املدرجة يف برامج التنمية الوطنية يف
البلد.

’‘٢

تقرير عن العرض الذي تقدمت به اللجنة االقتصادية ألفريقيا لبناء القدرات يف أفريقيا :دعم
الدول الكتساب القدرات يف جمال التكيف واألمن والتنمية

اللجنة االقتصادية ألفريقيا/املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط:
-

تعزيز نظام اختيار املرشحني وقياس أثر التدريب على تعزيز قدرات البلدان؛

الدول األعضاء:
-

تشجيع تقدمي الطلبات للمعهد للتدريب املخصص لالستجابة بشكل أفضل لالحتياجات
ال ُقطرية وتوسيع عدد املستفيدين؛

-

ضمان انتظام دفع املسامهات املالية للمعهد.
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صفحة ١٠

’‘3

تقرير عن تنفيذ برنامج عمل املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا للفرتة  ٢٠١٧وآفاق عام
٢٠١٨

اللجنة االقتصادية ألفريقيا:
-

تعزيز تبادل اخلربات بني البلدان على أساس أفضل املمارسات على صعيد بلدان غرب أفريقيا؛

-

تعزيز الدعم املقدم للنظم اإلحصائية الوطنية ،والتعجيل خصوصا بإعادة النظر يف قاعدة حساب
الناتج احمللي اإلمجايل؛

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ودوهلا األعضاء:
-

تشجيع التفكري يف معايري التقارب يف سياق تنقيح قاعدة حساب الناتج احمللي اإلمجايل.

’‘4

تقرير عن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة

اللجنة االقتصادية ألفريقيا:
-

مساعدة البلدان على حتسني نوعية البيانات وطريقة مجعها بغية تقييم التقدم احملرز حنو تنفيذ
خطيت عامي  ٢٠3٠و ٢٠63على حنو واف؛

-

وضع أداة الرصد املشرتك خلطيت عامي  ٢٠3٠و ٢٠63يف متناول الدول وتعزيز قدراهتا يف هذا
الصدد؛

الدول األعضاء:
-

تزويد النظم اإلحصائية باملوارد الالزمة لضمان إدماج أهداف التنمية املستدامة يف السياسات
واخلطط الوطنية من أجل حتسني تقييم التقدم احملرز يف حتقيق أهداف خطة عام ٢٠3٠؛

-

إتاحة البيانات املستحدثة بدعم من املؤسسات اإلمنائية للتمكني من رصد أهداف التنمية
املستدامة وتقييمها يف الوقت املناسب؛

-

تعزيز النُّظم اإلحصائية وإدماج أهداف التنمية املستدامة يف السياسات واخلطط الوطنية من أجل
حتسني تقييم التقدم احملرز يف حتقيق هذه األهداف.

’‘5

مائدة مستديرة’’ :التكامل اإلقليمي يف غرب أفريقيا :التحديات اجلديدة واآلفاق‘‘

اللجنة االقتصادية ألفريقيا:
-

دعم البلدان يف إجراء دراسات األثر ومواءمة األطر التنظيمية والقانونية للدول األعضاء مع تلك
املنصوص عليها يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛
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صفحة ١١
الدول األعضاء /اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا:
-

رفع القيود عن احلركة الفعلية للسلع واألشخاص وتعزيز اهلياكل األساسية والرتابط بني اهلياكل
األساسية على الصعيد دون اإلقليمي؛

-

تعزيز آلية السلم واألمن يف وجه التهديدات األمنية اليت تعاين منها املنطقة دون اإلقليمية؛

-

تعزيز آلية التشاور املسبق وإشراك اجلهات املعنية بصفة مباشرة يف تنفيذ منطقة التجارة احلرة
القراية األفريقية (السكان ،والقطاع اخلاص ،والربملانيون) قبل الدخول يف مرحلة التفاوض.

’‘6

تقرير عن املبادرات القارية للجنة االقتصادية ألفريقيا

اللجنة االقتصادية ألفريقيا:
-

نشر اإلطار االسرتاتيجي املنقح للجنة لفرتة السنتني  ٢٠١٩–٢٠١٨على نطاق واسع لتوعية
الدول األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين بتوجيهات من اللجنة؛

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واملنظمات احلكومية الدولية األخرى والدول األعضاء:
-

التوفيق بني الطلبات املقدمة للجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن جماالت تدخلها الربناجمية ،وفقا
إلطارها االسرتاتيجي املنقح لعام .٢٠١٨

’‘٧

جلسة خاصة عن التكامل اإلقليمي

-

مراعاة املبادرات اليت تتخذها املنظمات دون اإلقليمية لدعم التكامل اإلقليمي مبا فيها منظمة
استثمار هنر السنغال ،ومصرف التنمية لغرب أفريقيا ،واملرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا
جنوب الصحراء الكربى.

’‘٨

إصدار املوجز ال ُقطري لبنن يف جماالت التحول اهليكلي والعمالة واإلنتاج واجملتمع

اللجنة االقتصادية ألفريقيا:
-

تعزيز العملية القائمة على املشاركة وامللكية لعملية إصدار املوجز يف جماالت التحول اهليكلي والعمالة
واإلنتاج واجملتمع

الدول األعضاء:
-

املعمقة يف جماالت اإلنتاج والعمالة واحلماية االجتماعية.
تعزيز النظم اإلحصائية لتوفري التحليالت َّ
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صفحة ١٢

’‘٩

تقرير اجتماع فريق اخلرباء بشأن ’’اآلثار احملتملة لتوسيع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
وملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية‘‘

أحاطت جلنة اخلرباء علما باستنتاجات اجتماع فريق اخلرباء وأيدهتا.

