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صفحة 1

أوال-

التنظيم واملشاركة

َشَّرف حفل افتتاح االجتماع الثالث والثالثني للجنة اخلرباء احلكومية الدولية حضور وزير التنمية واالستثمار
-1
والتعاون الدويل ،السيد زياد العذاري؛ واألمني العام الحتاد املغرب العريب ،الطيب بكوش؛ ورئيس االحتاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية ،السيد مسري ماجول؛ والرئيس املنتهية واليته ملكتب جلنة اخلرباء احلكومية الدولية لعام ،2017
السيد حممد حازم (املغرب).
 -2وشارك يف حفل االفتتاح أيضا أعضاء السلك الدبلوماسي املعتمدين يف تونس العاصمة ،وممثلو احتاد املغرب العريب
واملنظمات الدولية واإلقليمية ،واجلامعات ،ومنظمات أرباب العمل ،ووكاالت التعاون ،واملؤسسات املالية ،واهليئات التابعة
ملنظومة األمم املتحدة ،وممثلو البلدان األعضاء السبعة يف جلنة اخلرباء.

ثانيا-

افتتاح االجتماع (البند  1من جدول األعمال)

 -3بدأ حفل االفتتاح بعرض رسالة بالفيديو من األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا ،السيدة فريا سونغوي،
أعربت خالهلا عن شكرها احلار للسلطات التونسية الستضافتها للمرة األوىل هذا االجتماع النظامي .وبعد ذلك ،ذ ّكرت
بأمهية موضوع هذه السنة ،وهو "ثورة البيانات يف مشال أفريقيا :وضع البيانات يف خدمة التحول اهليكلي".
 -٤أما رئيس املكتب املنتهية واليته ،السيد حممد حازم (املغرب) ،فرحب يف بيانه االفتتاحي باملشاركني وأعرب عن
شكره للحكومة التونسية ولالحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على تنظيم هذا االجتماع يف تونس.
وأعرب ألعضاء املكتب واألمانة عن تقديره للعمل الذي أ ِ
ُجنز منذ االجتماع الثاين والثالثني للجنة اخلرباء.
 -٥وتناولت الكلمة مديرة املكتب دون اإلقليمي للجنة يف مشال أفريقيا ،السيدة ليليا هاشم نعاس ،فحيت بادئ ذي
بدء املسؤولني احلاضرين يف االجتماع الثالث والثالثني للجنة اخلرباء مث رحبت باملشاركني .وأعربت لسلطات وحكومة
اجلمهورية التونسية عن تقديرها للمساعدة والدعم املقدمني إىل املكتب دون اإلقليمي للجنة يف مشال أفريقيا ولتنظيم
االجتماع الثالث والثالثني للجنة اخلرباء يف تونس .وأعربت أيضا عن شكرها لرئيس االحتاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية ،والرئيس املنتهية واليته ملكتب جلنة اخلرباء ،وأوساط األعمال ،والشعب التونسي.
 -٦وذ ّكرت السيدة نعاس باملوضوع الرئيسي هلذا االجتماع الثالث والثالثني للجنة اخلرباء ،حيث يتناول ثورة البيانات
يف مشال أفريقيا واستخدامها للتحول اهليكلي ،وضرورة تعزيز قدرة النظم اإلحصائية الوطنية من أجل التعجيل بتنفيذ خطة
التنمية املستدامة لعام  2030وخطة عام  .20٦3وشددت على أن التوصيات الصادرة عن االجتماع ،اليت ستسمح
بتحديد األولويات وجماالت أنشطة املفوضية ،ستُقدَّم إىل الدورة املقبلة ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
األفريقيني ،وهو اهليئة التداولية للجنة االقتصادية ألفريقيا ،اليت ستُع َقد يف اململكة املغربية يف آذار/مارس .2019
 -7وتناول الكلمة األمني العام الحتاد املغرب العريب ،السيد الطيب بكوش ،حيث أعرب عن شكره جلميع األطراف
اليت يسرت عقد هذا االجتماع يف تونس .وهنأ مديرة املكتب دون اإلقليمي للجنة يف مشال أفريقيا ومجيع أعضاء املكتب
على تفانيهم يف العمل وعلى تأييدهم للمنطقة دون اإلقليمية ودعمهم هلا من أجل حتقيق التكامل والرفاه االقتصادي
واالجتماعي يف املنطقة دون اإلقليمية.
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صفحة 2
 -8أما رئيس االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فأعرب عن تشرفه باستضافة املشاركني يف أعمال
االجتماع الثالث والثالثني للجنة اخلرباء يف مقر مؤسسته مث رحب باملشاركني يف تونس .وسرد السيد ماجول تاريخ االحتاد
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وأشار إىل أن املؤسسة كانت أحد أعضاء اجملموعة الرباعية اليت تلقت جائزة
نوبل للسالم يف عام  .201٥وأشار أيضا إىل أن االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كان قد أعلن سنة
 201٥سنة أفريقيا هبدف تعزيز التعاون فيما بني البلدان األفريقية ،وهو دليل على االلتزام األفريقي للقطاع اخلاص يف
تونس.
 -9ورحب وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدويل ،السيد زياد العذاري ،يف بيانه باملشاركني ورحب بعقد االجتماع
الثالث والثالثني للجنة اخلرباء يف اجلمهورية التونسية للمرة األوىل ،معربا عن أمله يف أن تقرتح دول أعضاء أخرى استضافة
االجتماعات املقبلة .وأعرب أيضا لالحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن امتنانه الستضافة هذا احلدث
اهلام ،الذي يدل على أن الشراكة بني القطاعني العام واخلاص وسيلة متميزة لتعزيز التعاون والتكامل دون اإلقليمي يف مشال
أفريقيا.
 -10وهنأ الوزير التونسي أيضا مكتب اللجنة على العمل املنجز ورحب باختيار موضوع هذا االجتماع ،وهو "ثورة
البيانات يف خدمة التحول اهليكلي يف مشال أفريقيا" .ورأى أن االجتماع الثالث والثالثني للجنة اخلرباء تشكل منربا رفيع
املستوى للتفكري يف موضوع شامل هام فيما خيص تقييم ومتابعة التطورات احلاصلة يف املؤشرات االجتماعية-االقتصادية يف
املنطقة دون اإلقليمية.

ثالثا -انتخاب أعضاء املكتب (البند  2من جدول األعمال)
-11

على إثر مشاورات بني رؤساء الوفود ،انتخبت جلنة اخلرباء باإلمجاع أعضاء املكتب اجلديد التالية أمساؤهم:
الرئيس :
نائب الرئيس:
املقرر :

تونس
اجلزائر
مصر

رابعا -إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل (البند  3من جدول األعمال)
 -12أعربت رئيسة املكتب اجلديد للجنة اخلرباء ،السيدة كلثوم محزاوي ،يف خطاهبا االفتتاحي ،عن شكرها للبلدان
األعضاء على الثقة املوضوعة يف بلدها ورحبت جبميع املشاركني .وهنأت املكتب املنتهية واليته واملكتب دون اإلقليمي
للجنة يف مشال أفريقيا على اجلهود املبذولة خالل الفرتة املاضية.
 -13وأقرت جلنة اخلرباء ،بعد مداخلتها ،جدول األعمال ( )ECA/SRO-NA/ICE/33/1وبرنامج العمل
 - )NA/ICE/33/1/Add.1انظر املرفق الثالث هلذا التقرير.

(ECA/SRO-

ECA/SRO-NA/ICE/33/5

صفحة 3

خامسا -تطور األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف مشال أفريقيا :حتليل الوضعية على املستوى اإلقليمي
(البند  ٤من جدول األعمال)
 -1٤عرضت األمانة االستنتاجات الرئيسية للوثيقة املعنونة ’’اخلصائص دون اإلقليمية  -لشمال أفريقيا يف عام
 .)ECA/SRO-NA/ICE/33/2( ‘‘2017ويتناول التقرير ذو الصلة تطور جماميع االقتصاد الكلي واجملاميع االجتماعية،
فضال عن التحديات اليت جيب أن تواجهها املنطقة دون اإلقليمية.
 -1٥ويف ختام العرض ،هنأت جلنة اخلرباء األمانة على جودة العرض وثرائه ،وكذلك على اختيار املوضوع .غري أهنا
أشارت إىل عدم وجود عناصر من شأهنا أن تسلط الضوء على حالة التجارة ومستواها داخل املنطقة يف الوقت الراهن
ولفتت االنتباه إىل ضرورة مواءمة التقدم احملرز يف حتقيق النمو االقتصادي مع األداء االجتماعي ،وكذلك إىل ضرورة احلصول
على بيانات أكثر دقة بغية وضع سياسات عامة أكثر مالءمة.
 -1٦ويف هذا الصدد ،رأى مندوب مصر أن من املهم مواءمة فرتات حساب مؤشرات االقتصاد الكلي املختلفة مع
فرتات السنة املالية .والحظت جلنة اخلرباء أن التكلفة البيئية للنمو ال تؤخذ يف االعتبار عند حساب النمو االقتصادي وأن
ذلك قد ال يعطي املقاييس الصحيحة الالزمة .وفيما خيص مشاكل العجز املايل ،أشارت جلنة اخلرباء إىل أن عجزا ناشئا
عن جهد استثماري ينبغي أال يعترب مشكلة يف حد ذاته ألنه يكون قد ساهم بصورة غري مباشرة يف زيادة اإلنتاجية .وأشارت
من جهة أخرى إىل أن حتليل اإلنتاجية ينبغي إجراؤه باستخدام هنج قطاعي مضيفة أن منو اإلنتاجية يعتمد أيضا على
البحث-التطوير واالستثمار يف رأس املال البشري .وتشكل املواءمة بني التدريب واالحتياجات القطاعية أيضا جانبا هاما
من النمو االقتصادي ينبغي إدماجه .وأبلغ ممثل السودان جلنة اخلرباء أن اجلزاءات االقتصادية تشكل عقبة رئيسية أمام حتقيق
أهداف التنمية املستدامة .وحث اجملتمع الدويل على مساعدة بلده يف جهوده الرامية إىل إحراز تقدم حنو حتقيق أهداف
التنمية املستدامة على الرغم من أثر اجلزاءات.
 -17وأحاطت األمانة علما باملالحظات اليت أبدهتا جلنة اخلرباء لكي تُؤخذ يف االعتبار ،يف اخلصائص دون اإلقليمية
 مشال أفريقيا ،التجارة داخل املنطقة ومسألة التكامل اإلقليمي وحتليل مسارات التنمية اليت تسلكها بلدان املنطقة دوناإلقليمية.
-18

وبعد املناقشات ،اعتمدت جلنة اخلرباء توصيات األمانة الواردة يف املرفق األول.

سادسا -جلسة خاصة’’ :اتفاق إنشاء منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية وتأثري ذلك على مشال
أفريقيا‘‘ (البند  ٥من جدول األعمال)
 -19كان اهلدف الرئيسي لالجتماع هو مساعدة البلدان األعضاء على حتسني فهمها للتكامل القاري بتوفري مساحة
للحوار والتبادل فيما بينها ومبشاركة خرباء.
 -20واتسمت اجللسة مبشاركة خبري من املركز األفريقي للسياسات التجارية وممثلة برنامج التكامل اإلقليمي ملكتب مشال
أفريقيا التابع ملصرف التنمية األفريقي.
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صفحة ٤
 -21وحيا ممثال السودان وموريتانيا اجلهود اليت تبذهلا اللجنة االقتصادية ألفريقيا لدعم العملية القارية .ولكنهما حددا
أيضا حتديات هامة ينبغي للبلدان أن تواجهها من أجل جناح هذا املشروع الطموح .ويتعلق األمر على اخلصوص بتطوير
اهلياكل األساسية ،ووضع تدابري لتيسري التجارة ،وتوافر التمويل الكايف لتشجيع التجارة .وشددت جلنة اخلرباء أيضا على
أمهية إنشاء آليات لتعويض اخلسائر الناجتة عن ختفيض اإليرادات اجلمركية بغية ضمان متكن مجيع البلدان من االستفادة
بطريقة عادلة من عملية التكامل القاري .وأخريا ،فيما يتصل باملوضوع الذي اختري هلذا االجتماع الثالث والثالثني للجنة
اخلرباء ،أكدت اللجنة على ضرورة احلصول على بيانات حمدَّثة ومنتظمة كشرط مسبق لنجاح منطقة التجارة احلرة القارية
األفريقية.

سابعا -اجتماع املائدة املس ت ت تتتديرة/اجتماع فريق اخلرباء’’ :ثورة البيانات يف مشال أفريقيا :وض ت ت تتع البيانات يف
خدمة التحول اهليكلي‘‘ (البند  ٦من جدول األعمال)
 -22افتتحت االجتماع مديرة املكتب دون اإلقليمي للجنة يف مشال أفريقيا ،السيدة ليليا هاشم نعاس ،ويسرت املناقشة
املديرة يف وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدويل يف تونس ،السيدة كلثوم محزاوي.
 -23وأجرى اجتماع اخلرباء فحصا كامال للنظام البيئي للبيانات يف سياق ثورة البيانات القائمة على إحصاءات اقتصادية
واجتماعية وبيئية جيدة ،وهو أمر ضروري إلحداث التحول االقتصادي وحتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة
عام  20٦3يف مشال أفريقيا.
 -2٤وبعد املناقشات ،اعتمدت جلنة اخلرباء توصيات األمانة وقدمت توصيات إضافية أُدرجت يف املرفق الثاين من تقرير
املائدة املستديرة.

ثامنا -تقرير عن برامج التنمية اإلقليمية والدولية وغريها من املبادرات اخلاصة يف مشال أفريقيا (البند  7من
جدول األعمال)
 -2٥ذ ّكرت األمانة بالغرض من التقرير املتعلق بتنفيذ برامج التنمية اإلقليمية والدولية واملبادرات اخلاصة يف مشال أفريقيا
( .)ECA/SRO-NA/ICE/33/3ويتعلق األمر مبساعدة الدول يف رصد التقدم احملرز يف ضوء االلتزامات العاملية واإلقليمية
وضمان مراعاة األولويات يف املنطقة دون اإلقليمية يف العمليات التفاوضية على الصعيدين الدويل واإلقليمي.
 -2٦وركزت املناقشات على ضرورة تعميق بلدان مشال أفريقيا التفكري يف املسائل املتعلقة بتغري املناخ ،واهلجرة ،والتكامل
اإلقليمي ،والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب .وفيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ،يشكل التنسيق املؤسسي ومشاركة
مجيع اجلهات الفاعلة شرطا مسبقا أساسيا .وميكن تبادل اخلربات القطرية يف هذا الصدد يف إطار التعاون فيما بني بلدان
اجلنوب.
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تاسعا -تقرير أنشطة املكتب يف الفرتة  2018-2017وبرنامج عمل :2019املسائل النظامية (النقطة 8
من جدول األعمال)
 -27قدمت األمانة اخلطة االسرتاتيجية املنقحة للجنة االقتصادية ألفريقيا للفرتة  .2 019–2018ولفتت نظر
املشاركني إىل أن اللجنة كانت قد أجرت استعراضا اسرتاتيجيا لربناجمها من أجل إعادة مواءمة أنشطتها املتعلقة باإلصالحات
اليت تنفذها األمم املتحدة لتحسني االستجابة ملطالب الدول األعضاء وأولوياهتا.
 -28وهلذا الغرض ،تسمح اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة بإعادة حتديد وضع اللجنة وإعادة توجيه برناجمها وفقا للرؤية
اجلديدة ’’من أجل أفريقيا تنعم باالستقالل والتحول – االنتقال من األفكار إىل األعمال‘‘ .ومسح هذا النهج بإعادة حتديد
املهام األساسية واألهداف العامة والتوجهات االسرتاتيجية اليت سرتكز عليها اللجنة يف الفرتة .2019–2018
 -29وأدت هذه اخلطة االسرتاتيجية كذلك إىل إعادة تنظيم املكاتب دون اإلقليمية لتصبح أكثر صلة باملوضوع وأكثر
ختصص لكي تقدم خدمات حبثية وحتليلية رفيعة املستوى وتسدي
فعالية .واهلدف من ذلك هو جعلها تركز على جماالت ّ
املشورة يف جمال السياسة وبناء القدرات لفائدة الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف املنطقة دون اإلقليمية
وعلى الصعيد القاري.
ختصص جديدة
 -30ويف هذا السياق ،وضع املكتب دون اإلقليمي لشمال أفريقيا وأقر مع البلدان األعضاء اسرتاتيجية ّ
لفرتة السنتني  2019– 2018بشأن موضوع" :العمالة واملهارات والتنمية املنصفة" .والغرض من ذلك هو مساعدة البلدان
األعضاء السبعة على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج قادرة على إجياد فرص عمل وتنمية متوازنة يف انتظار إحداث حتول
هيكلي يتماشى مع خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة عام  .20٦3ويف هذا السياق ،أعربت جلنة اخلرباء عن أملها
يف أن يصبح املكتب دون اإلقليمي أكثر مشاركة يف العمل على أرض الواقع ،سواء من حيث املساعدة التقنية أو من حيث
الدعم املايل للربامج باإلضافة إىل جمال ختصصه الذي هو مصدر علم ومعارف.
 -31وقدمت األمانة تقرير أنشطة املكتب دون اإلقليمي للجنة يف مشال أفريقيا يف الفرتة من تشرين األول/أكتوبر
 2017إىل أيلول/سبتمرب .)ECA/SRO-NA/ICE/33/٤( 2018
 -32وبعد ذلك ،قدمت األمانة برنامج عمل املكتب دون اإلقليمي لعام  ،2019املنظم حول حمورين مها :االجتماعات
(النظامية أو املواضيعية) واملنشورات.
 -33وأخريا ،قدمت األمانة التوجهات االسرتاتيجية اجلديدة ألنشطة املكتب دون اإلقليمي املقررة للفرتة -2019
 ،2020وهي‘1’ :عمالة الشباب يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية وخريطة الطريق للتخصص بشأن موضوع "العمالة
واملهارات والتنمية املنصفة"؛ ’ ‘2أنشطة متابعة أهداف التنمية املستدامة يف املغرب العريب.
 -3٤وقدم املكتب دون اإلقليمي يف وقت الحق جماالت جديدة سيغطيها أيضا خالل الفرتة املقبلة ‘1’ :االقتصاد
األزرق يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية وخريطة الطريق لوضع اسرتاتيجية للتنمية؛ ’ ‘2التحليل املقارن إلدماج اهلجرة يف
سياسات التنمية الوطنية وخريطة الطريق لتنفيذ االتفاق العاملي من أجل اهلجرة.

ECA/SRO-NA/ICE/33/5

صفحة ٦
 -3٥وعند النظر يف أنشطة املكتب دون اإلقليمي وبرنامج عمله لفرتة السنتني املقبلتني ،الحظت جلنة اخلرباء باهتمام
حجم اجلهود املبذولة وحيت رغبة املكتب دون اإلقليمي املستمرة يف مساعدة البلدان األعضاء على بلورة مشروع التكامل
اإلقليمي يف مشال أفريقيا.
 -3٦وأثىن املشاركون على اجلهود اليت يبذهلا املكتب دون اإلقليمي لتنفيذ التوصيات الصادرة عن االجتماعات السابقة
للجنة اخلرباء ،وعلى وجه اخلصوص تلك املتعلقة بضرورة حتقيق التوازن بني تدخالت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ودعمها
التقين يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية ،وكذلك تغطية مجيع البلدان من حيث البيانات.
يعمق حتليل الروابط بني االسرتاتيجيات الوطنية من أجل حتقيق أهداف
 -37غري أن جلنة اخلرباء طلبت من املكتب أن ّ
التنمية املستدامة وما يرتتب عنها من آثار على العمالة.
 -38واستجابة للدعوة املوجهة من رئيسة املكتب دون اإلقليمي اليت أوعزت باقرتاح مواضيع تود جلنة اخلرباء أن تتناوهلا
اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف عملها ،جرى التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن طائفة من املواضيع اليت تعترب ذات صلة وذات
أمهية حامسة للمنطقة دون اإلقليمية .وترد املواضيع املقرتحة ضمن التوصيات (املرفق األول).
-39

وبعد املناقشات ،اعتمدت اللجنة توصيات األمانة وأضافت التعديالت الواردة يف املرفق (املرفق األول).

عاشرا -إصدار التقرير األول عن حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف املغرب العريب (البند  9من جدول
األعمال)
 -٤0صدر التقرير حبضور ممثل وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدويل يف تونس ،السيد عياد بلقاسم ،وممثلة مكتب
املنسق املقيم ملنظومة األمم املتحدة يف تونس ،السيدة عايدة ربانة ،اللذين أدىل كل منهما ببيان موجز.
 -٤1وذ ّكر املكتب دون اإلقليمي بسياق وأهداف التقرير قبل عرض نتائجه الرئيسية والتحديات اليت ينبغي مواجهتها
وبعض التوصيات.

حادي عشر  -النظر يف توصيات اجتماع املائدة املستديرة/اجتماع فريق اخلرباء واعتمادها (البند  10من
جدول األعمال)
ُ -٤2ع ِرضت توصيات اجتماع اخلرباء املخصص بشأن ’’ثورة البيانات يف مشال أفريقيا :وضع البيانات يف خدمة التحول
اهليكلي‘‘ على جلنة اخلرباء لتنظر فيها وتعتمدها .وأدخلت جلنة اخلرباء تعديالت عليها واعتمدهتا (انظر املرفق الثاين).

ثاين عشر -

دراسة واعتماد تقرير وتوصيات االجتماع الثالث والثالثني للجنة اخلرباء (البند  11من جدول
األعمال)

 -٤3نظرت جلنة اخلرباء يف توصيات اجتماعها الثالث والثالثني واعتمدهتا (املرفق الثاين) .ومن جهة أخرى ،شجعت
املشاركني من بلدان املنطقة دون اإلقليمية على أن يرسلوا إىل املكتب دون اإلقليمي تعديالهتم يف غضون فرتة ال تتجاوز
أسبوعني بغية متكني األمانة من إدراجها يف التقرير النهائي.
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 -٤٤وبناء على هذه املالحظات ،اعتمدت جلنة اخلرباء هذا التقرير وطلبت من األمانة إحالة التوصيات الصادرة عن
جلنة اخلرباء إىل املؤمتر املقبل لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية اإلفريقيني.

ثالث عشر-

تاريخ انعقاد االجتماع الرابع والثالثني للجنة اخلرباء ومكان انعقاده (بند  12من جدول
األعمال)

 -٤٥أثناء املناقشات املتعلقة باختيار مكان وتاريخ االجتماع املقبل ،أعربت ممثلة مصر عن رغبة بلدها يف استضافة
االجتماع الرابع والثالثني للجنة اخلرباء يف عام  .2019وأشارت إىل أن بلدها سيتصل يف أقرب وقت ممكن باملكتب دون
اإلقليمي للجنة يف مشال أفريقيا لالتفاق على موعد وطرائق تنظيم هذا االجتماع.
 -٤٦وتناول ممثل اجلزائر الكلمة بدوره فالحظ بأن بلده انتُخب هذا العام ملنصب نائب رئيس مكتب االجتماع الثالث
والثالثني للجنة اخلرباء وأنه ،حسب املمارسة املتبعة ،سيرتأس حبكم الواقع الدورة املقبلة للجنة اخلرباء .ولذلك فإنه يود بدوره
استقبال هذا االجتماع يف عام .2019
مصر واجلزائر وشكرامها على مبادرتيهما ودعيا اللجنة إىل النظر يف إنشاء آلية
 -٤7وحيا ممثال املغرب وتونس كال من َ
لتنظيم دورات جلنة اخلرباء بالتناوب بني بلدان املنطقة دون اإلقليمية واملغرب ،الذي هو بلد مقر املكتب دون اإلقليمي.
 -٤8وشكرت مديرة املكتب دون اإلقليمي بدورها مصر واجلزائر على إبداء رغبتهما يف استقبال وتنظيم االجتماع املقبل
للجنة اخلرباء .وأشارت إىل أهنا ستتشاور مع مقر اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن املمارسة املتبعة يف هذا الصدد وستتصل
بالبلدان األعضاء من أجل حتديد البلد املضيف لالجتماع املقبل إما باعتماد اآللية املشار إليها ،على غرار اآللية املطبقة
على مؤمتر الوزراء ،أو باختيار أي نوع آخر من أنواع التناوب اليت تسمح بتنظيم االجتماع بالتناوب يف بلدان املنطقة دون
اإلقليمية.

رابع عشر-

مسائل أخرى (البند  13من جدول األعمال)

 -٤9اقرتح املشاركون على األمانة ،من باب احلرص على الفعالية ،أن تُعرض توصيات اجتماع اخلرباء ،من أجل
اعتمادها ،على اخلرباء أنفسهم قبل هناية أعماهلم ،ومن مث جتنب عرضها على أعضاء جلنة اخلرباء أثناء اعتماد التقرير النهائي
الجتماع جلنة اخلرباء.
 -٥0وعقب االجتماع الثالث والثالثني للجنة اخلرباء احلكومية الدولية ،وجه ممثل املغرب باألصالة عن نفسه وبالنيابة
عن البلدان األعضاء واملشاركني رسالة شكر إىل وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدويل ،السيد زياد العذاري ،ورئيس االحتاد
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،السيد مسري ماجول ،وإىل حكومة اجلمهورية التونسية وشعبها .ويرد نص
هذه الرسالة باللغة العربية كامال يف املرفق اخلامس.
خامس عشر-

اختتام االجتماع (البند  1٤من جدول األعمال)

 -٥1أعربت مديرة املكتب دون اإلقليمي للجنة يف مشال أفريقيا ،السيدة ليليا هاشم نعاس ،يف بياهنا اخلتامي ،عن
ارتياحها لنجاح أعمال االجتماع الثالث والثالثني للجنة اخلرباء ،الذي نُظِّم هذا العام يف تونس ،وللمرة األوىل خارج البلد
املضيف للمكتب دون اإلقليمي (املغرب).
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 -٥2وأعربت من جهة أخرى ،باسم اللجنة ودوهلا األعضاء ،عن شكرها وهتانيها للسلطات التونسية ،والسيما وزير
التنمية واالستثمار والتعاون الدويل ،السيد زياد العذاري ،ولالحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي
استضاف هذا االجتماع ،وملسؤويل وأطر هاتني املؤسستني على نوعية التنظيم.
 -٥3وأعربت السيدة ليليا هاشم أيضا لفريق املكتب دون اإلقليمي وموظفي االحتاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية وموظفي وزارة التعاون الدويل عن امتناهنا ملا قدموه من دعم لوجسيت .مث أثنت على املضيفات واملرتمجني
الفوريني على الصرب الذي حتلوا به طوال االجتماع.
 -٥٤وحيت رئيسة مكتب جلنة اخلرباء ،السيدة كلثوم محزاوي ،البلدان األعضاء واملشاركني على رسالة الشكر املوجهة
إىل وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدويل ،السيد زياد العذاري ،ورئيس االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات،
السيد مسري ماجول ،وحكومة اجلمهورية التونسية وشعبها.
-٥٥

وأعلنت بعد ذلك اختتام أعمال االجتماع الثالث والثالثني للجنة اخلرباء احلكومية الدولية.
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املرفق األول :توصيات االجتماع الثالث والثالثني للجنة اخلرباء احلكومية الدولية
بعد املداوالت ،قدمت اللجنة التوصيات التالية وطلبت إىل املكتب أن حييلها إىل مؤمتر الوزراء:

التوصيات املتعلقة باخلصائص دون اإلقليمية
املوجهة إىل الدول األعضاء:
-1

تزويد اللجنة االقتصادية ألفريقيا بالبيانات املتاحة الالزمة لوضع اخلصائص دون اإلقليمية.

املوجهة إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا:
-2

خمصص لتحليل التجارة داخل املنطقة وللتكامل اإلقليمي بوجه أعم؛
إدراج فرع يف اخلصائص دون اإلقليمية َّ

 -3وضع حتليل ملسارات التنمية يف البلدان األعضاء ،والسيما فيما يتعلق بتطور التنظيم القطاعي لالقتصادات
والتحاليل املقارنة بني بلدان املنطقة دون اإلقليمية؛
-٤

إدماج التكلفة البيئية يف تقدير النمو االقتصادي لبلدان املنطقة دون اإلقليمية.

التوصيات املتعلقة مبنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
املوجهة إىل الدول األعضاء:
-٥

التعجيل بالتصديق على منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لدعم عملية حتقيق التكامل يف املنطقة دون اإلقليمية؛

 -٦تعزيز النظم اإلحصائية الوطنية إلنتاج البيانات الالزمة لتقييم التقدم احملرز بشأن التكامل القاري وأثره على
االقتصادات األفريقية.

املوجهة إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا:
-7
األفريقية.

تعزيز أنشطة التوعية والدعوة لدى البلدان األعضاء بغية التعجيل بالتصديق على منطقة التجارة احلرة القارية

التوصيات املتعلقة بربامج التنمية اإلقليمية والدولية
املوجهة إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا:
 -8تنظيم اجتماع الصعيد دون اإلقليمي لتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة للبلدان يف إعداد التقارير الوطنية الطوعية
وحتقيق أهداف التنمية املستدامة؛
-9

وضع نبذة مشال أفريقيا بشأن بأهداف التنمية املستدامة حبيث تشمل حاالت مجيع بلدان املنطقة دون اإلقليمية.
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صفحة 10

التوصيات املتعلقة باإلطار االسرتاتيجي لعمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا
املوجهة إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا:
 -10دراسة إمكانية تعزيز املساعدة التقنية وتوسيع نطاقها لتشمل عددا أكرب من البلدان األعضاء يف املنطقة دون
اإلقليمية ،والسيما من أجل وضع وتنقيح املؤشرات ذات الصلة بالتفاوتات اإلقليمية والفقر والعمالة والتكامل اإلقليمي؛
مواصلة العمل يف إطار التكامل مع مجيع الشركاء يف التنمية من أجل جتنب االزدواجية ،وجتميع اجلهود ،وتثمني

-11
النتائج؛

 -12إنشاء منتدى خاص مكرس للمبادرات الوطنية الناجحة يف جمال إجياد فرص العمل ،وهو ما من شأنه أن يتيح
تبادل اخلربات ،وجتميع املهارات ،وحتديد جماالت الشراكة املمكنة بني بلدان املنطقة دون اإلقليمية؛
-13
اإلقليمية:

العمل ،قدر اإلمكان على مراعاة جماالت التنمية التالية ،اليت تعترب ذات صلة وذات أمهية جوهرية للمنطقة دون

-

أداء بلدان مشال أفريقيا يف جمال اإلنفاق العام؛
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتكامل الصناعي يف مشال أفريقيا؛
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب فيما يتعلق بالنقل واخلدمات املقدمة لتيسري نقل البضائع؛
تيسري التجارة؛
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب :املمارسات اجليدة دون اإلقليمية وآفاق املستقبل؛
مسألة املياه وأمهيتها للمنطقة دون اإلقليمية؛
نطاق القطاع غري الرمسي والتهريب وآثاره على االقتصادات الوطنية.

التوصيات املتعلقة بالبحث يف جمال االقتصاد األزرق
املوجهة إىل الدول األعضاء:
-1٤

الشروع يف التفكري من أجل إدماج االقتصاد األزرق يف اسرتاتيجيات التنمية الوطنية؛

-1٥

تعزيز مجع وحتليل البيانات من أجل حتسني نوعية املؤشرات املتعلقة باالقتصاد األزرق.

املوجهة إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا:
-1٦

دعم البلدان األعضاء يف التفكري من أجل إدماج االقتصاد األزرق يف اسرتاتيجيات التنمية الوطنية؛

 -17تعميق البحوث املتعلقة باالقتصاد األزرق من خالل العمل مع البلدان األعضاء من أجل حتديد ومجع أكثر
البيانات صلة باملوضوع.
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صفحة 11

التوصيات املتعلقة باهلجرة
املوجهة إىل الدول األعضاء:
-18

مراعاة مسألة اهلجرة وصالهتا بالتنمية يف سياسات التنمية الوطنية؛

-19

ضمان توافر بيانات موثوقة عن اهلجرة؛

-20

تعزيز التعاون اإلقليمي بشأن مسائل اهلجرة؛

-21

إدماج البعد االقتصادي للهجرة يف املفاوضات مع الشركاء يف التنمية.

املوجهة إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا:
-22

مساعدة البلدان األعضاء على مراعاة مسألة اهلجرة وصالهتا بالتنمية يف سياسات التنمية الوطنية؛

-23

مساعدة البلدان األعضاء على إنتاج وحيازة بيانات موثوقة بشأن اهلجرة.
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صفحة 12

املرفق الثاين :توصيات اجتماع اخلرباء’’ :ثورة البيانات يف مشال أفريقيا :وضع البيانات يف خدمة
التحول اهليكلي‘‘
التوصيات املتعلقة بتعديل التشريعات واألنظمة
املوجهة إىل الدول األعضاء:
-1

تعزيز االستقاللية املهنية واستقاللية املعاهد الوطنية لإلحصاءات يف إطار تنظيمي وتشريعي مالئم ،عند االقتضاء؛

 -2تعزيز قيادة املعاهد الوطنية لإلحصاءات فيما خيص مواءمة النصوص القانونية واعتماد تشريعات حتدد اختصاصات
مكونات النظام اإلحصائي الوطين ،مع ضمان احلصول على املعلومات؛
 -3تعزيز اجملالس اإلحصائية الوطنية فيما خيص تنسيق النظم اإلحصائية الوطنية هبدف تنقيح القوانني والنصوص
القانونية واعتماد تشريعات حتدد إجراءات إعداد الربامج اإلحصائية ورصدها ومتابعتها.

املوجهة إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا:
 -٤تقدمي املساعدة التقنية إىل بلدان مشال أفريقيا من أجل تعزيز أطرها القانونية والتنظيمية وكذلك العالقات بني
املؤسسات لتمكني النظم اإلحصائية الوطنية من االستجابة للطلبات اجلديدة والفرص اليت تتيحها ثورة البيانات.

التوصيات املتعلقة ببناء القدرات البشرية والتقنية
املوجهة إىل الدول األعضاء:
-٥
أنشطتها؛

االستثمار يف املوارد البشرية وحتسني الظروف اليت متارس فيها املعاهد الوطنية لإلحصاءات واهلياكل القطاعية

-٦

تعزيز قدرات املوارد البشرية يف دوائر اإلحصاءات يف الوزارات واملؤسسات العامة؛

 -7تشجيع التدريب املستمر يف املعاهد الوطنية لإلحصاءات من أجل مزيد من التكيف مع التطورات التكنولوجية
وتعقيد االحتياجات فيما خيص البيانات.

املوجهة إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا:
 -8تقدمي املساعدة التقنية يف جمال اإلحصاءات األساسية ،خاصة املهارات واألدوات التقنية الضرورية إلجراء
التعدادات والدراسات االستقصائية ومسك السجالت اإلدارية.
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صفحة 13

التوصية املتعلقة بالتمويل املخصص للبيانات
املوجهة إىل الدول األعضاء:
-9

ضمان توافر بنود امليزانية املكرسة حصرا للهياكل اإلحصائية القطاعية يف الوزارات املختلفة لعملياهتا اإلحصائية؛

 -10املشاركة يف برنامج الصندوق التحفيزي ملرفق اإلحصاءات من أجل حتقيق نتائج تعوض عن صعوبات متويل خطط
بناء القدرات اإلحصائية للنظم اإلحصائية الوطنية.

املوجهة إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا:
 -11تعزيز الدعم التقين واملايل للبلدان األعضاء من أجل حتديث مناذجها اإلحصائية واحلد من تكاليف إنتاج البيانات
اإلحصائية ،مع ضمان نوعيتها وموثوقيتها.

التوصيات املتعلقة بإنشاء آليات مراقبة نوعية البيانات
املوجهة إىل الدول األعضاء:
-12

وضع اسرتاتيجية إلنشاء وبناء القدرات يف جمال النوعية؛

املوجهة إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا:
-13

تقدمي دعم تقين لتعزيز القدرات يف جمال نوعية البيانات اإلحصائية.

التوصيات املتعلقة باستخدام مصادر البيانات غري التقليدية
املوجهة إىل الدول األعضاء:
 -1٤استخدام أمثل جلميع مصادر البيانات اليت توفرها ثورة البيانات ،مبا يف ذلك البيانات الضخمة ،من أجل إنتاج
إحصاءات رمسية ووضع منهجيات حتليل مناسبة؛
 -1٥اعتماد التكنولوجيات املتنقلة وتعميمها على مجيع أنواع التحقيق (مؤشر أسعار االستهالك ،وتعداد السكان،
والعمالة ،وما إىل ذلك)؛
-1٦

تشجيع املعاهد الوطنية لإلحصاءات على االلتحاق بالتحول الرقمي ووضع اسرتاتيجياهتا اخلاصة.

املوجهة إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا:
 -17دعم حتديث النظام اإلحصائي الوطين من خالل التشجيع على اعتماد تكنولوجيات جديدة يف العمليات
اإلحصائية؛
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صفحة 1٤
 -18إضفاء الطابع املؤسسي على املمارسات اجليدة يف إطار منصة بقيادة اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،مثال لالستفادة
من اخلربة الفنية.

التوصيات املتعلقة بتعزيز برامج اإلحصاءات األساسية
املوجهة إىل الدول األعضاء:
 -19تعزيز نظم تسجيل الوقائع وإنشاء إحصاءات احلالة املدنية من خالل التنفيذ الفعال للربنامج األفريقي للتحسني
السريع لنظم تسجيل الوقائع وإنشاء إحصاءات احلالة املدنية.

املوجهة إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا:
 -20تقدمي املساعدة التقنية من أجل تنفيذ الربنامج األفريقي للتحسني السريع لنظم تسجيل الوقائع وإنشاء إحصاءات
احلالة املدنية؛
 -21وضع األطر القانونية والتنظيمية واآلليات املؤسسية الكافية لضمان حتسني فرص الوصول إىل البيانات ،مبا يف ذلك
البيانات البالغة الصغر مع حتديد أدوار كل من اجلهات الفاعلة املعنية وضمان إخفاء هوية امللفات وقواعد البيانات.

