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أوال -مقدمة
عقد االجتماع العشرون للجنة اخلرباء احلكومية الدولية للمكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا التابع للجنة
-1
االقتصادية ألفريقيا يومي  18و 19أيار/مايو  2017يف واغادوغو ،بدعم لوجسيت ومايل من حكومة بوركينا فاسو.
وقد تناول االجتماع موضوع ’’تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030وخطة عام  2063في غرب أفريقيا:
دور التخطيط اإلنمائي‘‘.
ويستند اختيار هذا املوضوع إىل السياق احلايل الذي يتسم بقيام معظم البلدان األفريقية ،السيما بلدان
-2
غرب أفريقيا ،بتنفيذ أو صياغة سياسات وخطط إمنائية تركز على الرؤى طويلة األجل .ويأخذ هذا االختيار يف احلسبان
أيضا أمهية صياغة هذه اخلطط والرؤى من منظور االلتزامات الدولية اليت تشرتك فيها بلدان هذه املنطقة دون اإلقليمية
يف إطار أهداف التنمية املستدامة وخطة عام .2063
وقد أتاح االجتماع فرصة للمشاركني للنظر يف أربعة تقارير نظامية للجنة االقتصادية ألفريقيا ،وهي تقارير
-3
تتعلق بأنشطة املكتب دون اإلقليمي ،واحلالة االقتصادية يف عام  2016وآفاق عام  2017يف غرب أفريقيا ،وتنفيذ
الربامج اإلقليمية والدولية ،واملبادرات دون اإلقليمية يف غرب أفريقيا .وقد شكل االجتماع كذلك إطارا لصياغة توصيات
ناجعة لتعزيز اجلهود القطرية يف جمال التخطيط اإلمنائي وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

ثانيا – الحضور
حضر االجتماع ممثلو مجيع الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،وهي :بنن ،وبوركينا
-4
فاسو ،وتوغو ،والسنغال ،وسرياليون ،وغامبيا ،وغانا ،وغينيا ،وغينيا  -بيساو ،وكابو فريدي ،وكوت ديفوار ،وليربيا،
ومايل ،والنيجر ،ونيجرييا .وحضر ممثلون أيضا عن اجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية التالية:
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،وسلطة حوض النيجر ،واملصرف املركزي لدول غرب أفريقيا ،ومصرف التنمية
لغرب أفريقيا ،واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ،واحتاد هنر مانو .وشاركت أيضا األمانة الدائمة للمنظمات
غري احلكومية يف بوركينا فاسو يف األعمال.

ثالثا -الجلسة االفتتاحية (البند  1من جدول األعمال)
جرى اإلدالء ببيانات عديدة يف اجللسة االفتتاحية مشلت على وجه اخلصوص بيانات السيد دمييرتي سانغا،
-5
مدير املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا ،والسيد أونغون أوبامي ،املمثل املقيم ملنظمة
األغذية والزراعة نائباً عن املنسقة املقيمة ملنظومة األمم املتحدة يف بوركينا فاسو ،وممثلة رئيس االجتماع التاسع عشر
للجنة اخلرباء احلكومية الدولية املنتهية واليته ،السيدة أومي ندياي سار من مديرية التخطيط والسياسات االقتصادية يف
السنغال .وألقت السيدة بولني زوري ،وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية يف بوركينا فاسو كلمة االفتتاح الرمسي نيابة عن
وزيرة االقتصاد واملالية والتنمية.
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وقد أعرب السيد دمييرتي سانغا ،مدير املكتب دون اإلقليمي لغرب ألفريقيا ،يف كلمته عن امتنانه للمسؤولني
-6
يف بوركينا فاسو على دعمهم املتواصل للجنة االقتصادية ألفريقيا .وقال السيد سانغا إن ’’هذا االجتماع ،إىل جانب
إتاحته الفرصة إلجراء مناقشات بشأن التخطيط اإلمنائي ،يتيح للجنة احلكومية الدولية فرصة لتقدمي تقرير عن أعمال
اللجنة االقتصادية ألفريقيا واستعراض التقارير املتعلقة بالوضع االقتصادي يف غرب أفريقيا يف عام  ،2016وآفاق عام
 ،2017وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة واملضي قدما حنو حتقيق العملة املوحدة يف منطقة اجلماعة االقتصادية لدول
غرب أفريقيا‘‘.
وجدد السيد أونغون أوبامي ،املمثل املقيم ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،نيابة عن املنسقة املقيمة
-7
ملنظومة األمم املتحدة يف بوركينا فاسو ،التزام منظومة األمم املتحدة بدعم بلدان غرب أفريقيا يف جهودها اإلمنائية اليومية،
والسيما فيما يتصل بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف تناغم مع خططها اإلمنائية الوطنية.
أما السيدة أومي ندياي سار ،ممثلة املدير العام للتخطيط والسياسة االقتصادية يف السنغال ،الرئيس املنتهية
-8
واليتها للجنة احلكومية الدولية ،فقد شكرت يف كلمتها مدير املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا وهنأت املكتب على
األنشطة اليت اضطلع هبا .حيث أشارت إىل أن هذه األنشطة تتماشى متاما مع توصيات االجتماع التاسع عشر للجنة
احلكومية الدولية .ومن مث استعرضت السيدة سار األنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة يف إطار واليتها ،مبا يف ذلك تعزيز
املساعدة التقنية املقدمة من اللجنة االقتصادية ألفريقيا للبلدان ،واجلهود الرامية إىل إضفاء الطابع املؤسسي على التعاون
مع املنظمات دون اإلقليمية ،السيما اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،والمرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا
جنوب الصحراء الكربى واحتاد هنر مانو ،فضال عن تعزيز إنتاج املعرفة .ويف هذا الصدد ،أشارت السيدة سار إىل نشر
مثانية موجزات قطرية يف املنطقة دون اإلقليمية ،فضال عن دراسات رئيسية عن العملة املوحدة ،وامليثاق األفريقي
لإلحصاء ،والتعريفة اخلارجية املوحدة واتفاقات الشراكة االقتصادية مع االحتاد األورويب .ويف اخلتام ،جددت السيدة
سار دعمها الكامل للرئيس القادم للجنة احلكومية الدولية.
ويف اخلتام حتدثت كذلك السيدة بولني زوري ،وزيرة الدولة للتخطيط اإلقليمي يف بوركينا فاسو ،بصفتها
-9
وزيرة االقتصاد واملالية والتنمية باإلنابة ،فرحبت يف كلمتها االفتتاحية باختيار بوركينا فاسو الحتضان هذا االجتماع
للجنة احلكومية الدولية .وأثنت على أمهية املواضيع اليت ستناقش يف ضوء اجلهود احلالية اليت يبذهلا بلدها يف تنفيذ خطته
الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية .وأشارت السيدة زوري أيضا إىل أن مجيع بلدان غرب أفريقيا ،وليس بوركينا
فاسو وحدها ،مهتمة مباشرة بتعزيز التخطيط اإلمنائي ومواءمة أهداف التنمية املستدامة مع االسرتاتيجيات اإلمنائية
الوطنية .وقبل أن تعلن افتتاح االجتماع ،حثت وزيرة الدولة املشاركني على اغتنام فرصة املداوالت اليت تتيحها اللجنة
احلكومية الدولية لتقدمي توصيات ذات صلة ميكن أن يسرتشد هبا صانعو القرار يف سعيهم لتحقيق مستقبل أفضل ملنطقة
غرب أفريقيا دون اإلقليمية.
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رابعا – انتخاب أعضاء المكتب( :البند  2من جدول األعمال)
-10

انتخب االجتماع أعضاء املكتب بالتزكية ،على النحو التايل:
الرئيس :بوركينا فاسو
نائب الرئيس :ليربيا
املقرر :السنغال

خامسا – إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل (البند  3من جدول األعمال)
أقر املشاركون جدول األعمال املعروض أمامهم بتعديل واحد ،وهو إضافة بند لليوم الثاين ،يتمثل يف ملخص
-11
مناقشات اليوم السابق.
-1

اجللسة االفتتاحية.

-2

انتخاب أعضاء املكتب.

–3

إقرار برنامج العمل وجدول األعمال.

–4

النظر يف التقارير النظامية:

تقرير عن تنفيذ برنامج عمل املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا التابع للجنة
(أ)
االقتصادية ألفريقيا لعام  2016والتوقعات لعام 2017؛
(ب)

مذكرة عن الوضع االقتصادي يف عام  2016والتوقعات لعام  2017يف غرب أفريقيا؛

(ج)

تقرير عن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة؛

(د)
دون اإلقليمية؛

تقرير عن املبادرات دون اإلقليمية :التقدم احملرز حنو حتقيق العملة املوحدة يف املنطقة

مائدة مستديرة عن تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة عام  2063يف
(ه)
غرب أفريقيا :دور التخطيط اإلمنائي.
-5

عروض عن مبادرات اللجنة االقتصادية ألفريقيا على الصعيد القاري.

–6

جلسة خاصة بالتكامل اإلقليمي.

-7

النظر يف استنتاجات االجتماع وتوصياته واعتمادها.
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–8

موعد انعقاد االجتماع القادم للجنة احلكومية الدولية ومكان انعقاده وموضوعه.

–9

أي مسائل أخرى.

- 10

اختتام االجتماع.

سادسا -سرد وقائع الجلسات
ألف –

استعراض التقارير النظامية (البند  4من جدول األعمال)
 -1تقرير عن تنفيذ برنامج عمل المكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا التابع للجنة االقتصادية
ألفريقيا في عامي 2017 - 2016والتوقعات للفترة 2018-2017

عرضت األمانة تقريرا عن أنشطة املكتب للفرتة املمتدة من آذار/مارس  2016إىل آذار/مارس .2017
-12
واستعرض التقرير املنشورات والتقارير اخلاصة باالجتماعات واحللقات الدراسية ،ووقف على املساعدة التقنية املقدمة
للدول األعضاء واملنظمات دون اإلقليمية ،مسلطا الضوء على التغطية الكاملة لألنشطة املقررة يف برنامج العمل للفرتة
قيد النظر .وركزت هذه األنشطة على اإلجراءات الرامية إىل تعزيز النظم اإلحصائية والتعجيل باملبادرات دون اإلقليمية
وعلى تقدمي اخلدمات الوظيفية للمنظمات احلكومية الدولية مبا يف ذلك اجتماع جلنة اخلرباء احلكومية الدولية واجتماعات
فريق اخلرباء ،وخدمات املشورة واملساعدة التقنية للدول األعضاء ،والتعاون التقين مع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية
واملنظمات دون اإلقليمية األخرى .وأطلع املكتب املشاركني أيضا على األنشطة الرئيسية األخرى يف جمايل وضع املوجزات
القطرية وسجل وإحصاءات احلالة املدنية .أما فيما يتعلق بالفرتة  ،2018-2017فسوف تتعلق األنشطة الرئيسية
باالجتماع احلايل للجنة احلكومية الدولية ووضع موجزات قطرية جديدة وإصدار وثيقة جتريبية بعنوان ’’ التحول اهليكلي:
العمالة واإلنتاج واجملتمع‘‘بالنسبة لبنن ،فضال عن االستمرار يف تقدمي املساعدة والتعاون التقين مع الدول األعضاء
واملنظمات دون اإلقليمية.
وأشاد املشاركون يف مداخالهتم حبيوية املكتب وطلبوا منه تصحيح معدل تنفيذ األنشطة ( 100يف املائة يف
-13
التقرير) ،مبراعاة معدالت التنفيذ .وأعربوا عن رغبتهم يف تبادل اخلربات بني البلدان فيما يتعلق بإجراءات املساعدة
التقنية ،وتقييم عملية وضع املوجزات القطرية ،ودليل التنمية االجتماعية يف أفريقيا ،ودليل التكامل اإلقليمي األفريقي.
وأوصوا أيضا بتعزيز التآزر بني األنشطة واملنظمات احلكومية الدولية ومشاركة اجملتمع املدين يف أنشطة اللجنة .ودعوا
أخريا إىل عرض األنشطة اليت تركز على النتائج احملققة.
وأحاط مدير املكتب دون اإلقليمي علما بالتوصية املقدمة بشأن شكل التقرير ،يف حني دعا البلدان اليت
-14
تدعمها اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل صياغة التقارير باالستناد إىل النتائج واألثار .وأشار أيضا إىل الدعم املتعدد
األوجه الذي تقدمه اللجنة إىل بلدان خمتلفة مثل كوت ديفوار .فقد استفادت هذه األخرية من مساعدة اللجنة يف وضع
دليل إجراءات للرصد والتقييم جلميع املشاريع والربامج ذات األولوية املدرجة يف خطتها اإلمنائية الوطنية .ويف الوقت
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نفسه ،تبادل السنغال جتربته بشأن نظام الرصد والتقييم للمشاريع والربامج اليت وضعت بدعم من اللجنة .وجددت
اللجنة أيضا التزامها بتعزيز الطابع الشامل ألنشطتها ،كما يتضح من توجيه الدعوة بانتظام إىل اجلهات الفاعلة من غري
الدول حلضور اجتماعاهتا .وفيما يتعلق باملوجزات القطرية وأدلة اللجنة (دليل التنمية االجتماعية يف أفريقيا ،ودليل
التكامل اإلقليمي األفريقي) ،أجريت حتليالت منتظمة الستخالص الدروس من التجارب املختلفة .ولتحقيق هذه الغاية،
جرى إعداد موجز منوذجي عن التحول اهليكلي ،والعمالة ،واإلنتاجية ،واجملتمع يهدف إىل تعزيز اتساق املوجز القطري
مع موضوع التحول اهليكلي.
-2

تقرير عن المبادرات دون اإلقليمية :التقدم المحرز نحو تحقيق العملة الموحدة في المنطقة
دون اإلقليمية

قدمت األمانة تقريرا عن التقدم احملرز منذ بداية التعاون النقدي داخل اجلماعة االقتصادية لدول غرب
-15
أفريقيا .وتناول التقرير املعوقات والتطورات الضرورية املطلوبة ،وكذلك العوامل اخلارجية اإلجيابية للعملة املوحدة ،السيما
فيما يتعلق بتنمية التجارة داخل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا .وقدم التقرير حتليال لنقاط القوة والضعف
والفرص املتاحة يف خيار العملة املوحدة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،واختتم بتقدمي توصيات.
ووفقا ملا ذكرته األمانة ،فإن الصعوبات واملعوقات اليت يواجهها التكامل النقدي للجماعة االقتصادية لدول
-16
غرب أفريقيا تنبع من عوامل تقنية ،مبا يف ذلك أوجه التفاوت االقتصادي والتباين بني البلدان فيما خيص عالقاهتا
االقتصادية الدولية ،وضعف النظم املالية ونظم املدفوعات يف أفريقيا الغربية .كما أن االنتماء لعضوية منطقة اجلماعة
املالية األفريقية ،اليت تضم  8بلدان من أصل  15بلدا يف املنطقة دون اإلقليمية ،يشكل أيضا ،اقتصاديا وسياسيا
وتارخييا ،أحد العوامل اليت تعيق التكامل يف املنطقة.
وترى األمانة ،أن التكامل النقدي اإلقليمي من جهة والتكامل االقتصادي من جهة أخرى يسريان جنبا إىل
-17
جنب .وال ميكن للعملة املوحدة للجماعة االقتصادية لبلدان غرب أفريقيا أن حتدث أثرا إال إذا حتقق تقدم يف اجملاالت
األخرى للتكامل اإلقليمي (مثل التجارة واهلياكل األساسية وغريها) .ويف اخلتام ،أشار التقرير إىل أنه بالنظر إىل خمتلف
أشكال التكامل النقدي والدروس املستفادة من التجارب السابقة ،فإن خيار العملة املوحدة الذي اعتمدته بلدان هذه
املنطقة يبدو له ما يربره لضمان االلتزام فيما بني بلدان املنطقة ،بصورة ال رجعة فيها ومتكينها من مواجهة غموض البيئة
الدولية بصورة مجاعية.
وشكر املشاركون اللجنة االقتصادية ألفريقيا على تقريرها وحتليلها ،السيما التحليل الذي تناول مجيع املواضيع
-18
اخلاضعة للمناقشة وآفاق العملة املوحدة دون اإلقليمية .وأشاروا إىل التغيريات العديدة يف جدول األنشطة .ونتيجة
لذلك ،أوصوا بإجراء حتليالت ووضع سيناريوهات تتناول التحول إىل العملة املوحدة ،مع اختاذ عملة ’’ النايرا‘‘أو ’’
فرنك اجلماعة املالية األفريقية‘‘عملةً مرجعية .وشددوا أيضا على ضرورة إشراك نيجرييا بصورة أكرب يف العملية نظرا لوزهنا
االقتصادي والدميوغرايف يف املنطقة دون اإلقليمية .وتساءل املشاركون عن جدوى معايري التقارب اليت ال يعريها أحد
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اهتماما سواء يف منطقة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا أم يف منطقة االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
على الرغم من أن هذه األخرية لديها بالفعل عملة موحدة .وأخريا ،أكدوا على أمهية العوامل السياسية يف حتقيق العملة
املوحدة.
ويف ردها على تلك التعليقات ،دعت األمانة املشاركني إىل مواصلة تبادل اآلراء بشأن اجلوانب الفنية
-19
للموضوع بغرض تزويد صانعي السياسات باملعلومات .وجددت التزام اللجنة بتجويد التحليالت املتعلقة بالسيناريوهني
ومساعدة الدول من خالل إجراء دراسات تقنية بشأن هذا املوضوع تتضمن تكاليف الفرص بالنسبة للبلدان.
–3

مذكرة عن الوضع االقتصادي لعام  2016والتوقعات لعام 2017

استعرضت اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف تقريرها عن األداء االقتصادي لعام  2016وتوقعات عام 2017
-20
على الصعد العاملي واألفريقي ودون اإلقليمي .مث استعرضت مبادرة وضع موجزات قطرية ،مع الرتكيز على ما أحرز من
تقدم والدروس املستفادة وآفاق العملية.
ووفقا لتقديرات إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية وتوقعاهتا ،فقد شهد معدل النمو العاملي
-21
تباطؤا طفيفا ،حيث بلغ  2.2يف املائة يف عام  2016مقابل  2.5يف املائة يف عام  ،2015مع توقع حدوث انتعاش
طفيف يف عام  2017يقدر بنسبة  2.7يف املائة .ويف مجيع أحناء القارة ،تباطأ معدل النمو حيث استقر عند نسبة
 1.7يف املائة يف عام  2016من  3.1يف املائة يف عام  ،2015مع تباين يف األداء عرب املناطق دون اإلقليمية.
وفيما يتعلق باملنطقة دون اإلقليمية للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،فقد اخنفض معدل النمو ليبلغ
-22
 0.2يف املائة يف عام  2016مقارنة بنسبة  3.1يف املائة يف عام  .2015وقد جنم هذا االخنفاض يف النشاط االقتصادي
البالغ نسبة  3.3يف املائة نقطة أساسا عن تدين األداء يف نيجرييا ،صاحبة االقتصاد الرئيسي للمنطقة دون اإلقليمية.
ويعزى ذلك األداء الضعيف بدوره إىل اخنفاض أسعار النفط .كما أنه يعكس اجتاهات متباينة ،حيث سجلت بعض
البلدان والفئات الفرعية من البلدان منوا اقتصادياً أقوى نسبيا .وسجلت منطقة االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
معدل منو بلغ  7يف املائة يف حني سجلت ستة بلدان يف املنطقة دون اإلقليمية منوا اقتصاديا بلغ أكثر من  5يف املائة.
ومن املنتظر على نطاق واسع أن تكون التوقعات أكثر إجيابية يف عام  ،2017مع انتعاش النشاط بنسبة 2
-23
يف املائة .بيد أن التهديدات األمنية املستمرة يف بلدان منطقة الساحل ميكن أن تؤثر على هذا التطور.
ووصف العرض الذي قدمته األمانة عملية وضع املوجزات القطرية ،وأشاد بالتقدم احملرز الذي متثل يف نشر
-24
 41موجزا ،منها مثانية موجزات لغرب أفريقيا بني عامي  2016و ،2017وإجناز أربعة موجزات قطرية أخرى لبلدان
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا .ومتثلت الدروس الرئيسية املستفادة من العملية وآفاقها يف ضرورة تعزيز التكامل
وحتليل أبعاد التحول اهليكلي ،وإمساك الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية بزمام هذه العملية ،وتعزيز النظم اإلحصائية
ونظم التخطيط.

ECA/WA/ICE/20/01d

صفحة 7

وأبرز املشاركون أمهية حتليالت اللجنة االقتصادية ألفريقيا للحالة االقتصادية واآلفاق بالنسبة للمنطقة دون
-25
اإلقليمية .مث أشاروا إىل مشكلة مصادر البيانات املستخدمة ،قبل أن يدعوا اللجنة إىل منح األولوية للبيانات املستمدة
من املصادر الوطنية .وجرت اإلشارة أيضا إىل استمرار اآلثار السلبية لداء إيبوال على البلدان املتضررة .وأوصى املشاركون
بإجراء حتليالت قطرية أكثر حتديدا إلبراز التقدم احملرز رغم االخنفاض العام يف النشاط دون اإلقليمي .وأخريا ،شددوا
على أمهية التنقيحات اجلارية حاليا لألسس املستخدمة حلساب الناتج احمللي اإلمجايل ،فضال عن ضرورة تكثيف اجلهود
من أجل تعبئة املوارد الداخلية.
وردا على ذلك ،أكدت األمانة أن البيانات املستخدمة يف التحليالت صادرة عن مفوضية اجلماعة االقتصادية
-26
لدول غرب أفريقيا ،ومؤسسة النقد لغرب أفريقيا ،والبلدان املعنية .وأشارت األمانة إىل حدوث انتعاش يف اثنني من
البلدان الثالثة املتضررة من أزمة إيبوال .كما جددت التزام اللجنة بدعم البلدان يف عملية إعادة النظر يف أسس حساب
الناتج احمللي اإلمجايل .وهذه التنقيحات ضرورية بالفعل لتحسني حتليل ديناميات التحول اهليكلي .وأشارت األمانة أخريا
إىل أن تعبئة املوارد احمللية هي إحدى التوصيات الرئيسية الواردة يف التقرير.
-4

تقرير عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

قدمت األمانة تقريرا عن استعراض أهداف التنمية املستدامة .حيث أشار التقرير إىل أنه رغم تعدد التحديات
-27
وتعقيدها ،فإن مجيع البلدان يف املنطقة دون اإلقليمية قد اختذت بالفعل إجراءات ملموسة لضمان اإلمساك اجليد بزمام
املبادرة يف أهداف التنمية املستدامة ورصد هذه األهداف وتقييمها .ومشلت هذه اإلجراءات حتديد أولويات الغايات
املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة وسياق املؤشرات املرتبطة هبا ،فضال عن إدماج أهداف التنمية املستدامة يف السياسات
واالسرتاتيجيات اإلمنائية القطاعية الوطنية.
وأضافت األمانة أن هذه العمليات ما تزال جارية وأن التقييم التجرييب للتقدم احملرز يف تنفيذ أهداف التنمية
-28
املستدامة بعد عامني من اعتمادها يكشف عن بعض املعوقات .وأشار التقرير إىل أن أكثر من  48يف املائة من املؤشرات
تتطلب إجناز عمليات جديدة جلمع البيانات (مبا يف ذلك اآلثار املرتتبة عن تعبئة املوارد البشرية واملالية) .وشددت
األمانة على احلاجة إىل تعزيز نظم التخطيط واإلحصاء الوطنية من حيث القدرات املؤسسية والتقنية والتشغيلية.
وأثارت املناقشات اليت تلت العرض شواغل تتعلق بالتنسيق املؤسسي ورصد تنفيذ أهداف التنمية املستدامة
-29
وخطة عام  ،2063وأوجه الضعف يف النظم اإلحصائية والتخطيطية يف بلدان املنطقة دون اإلقليمية .وأشار املشاركون
إىل حمدودية نطاق التقرير ،حيث ركز على حتليل  5مؤشرات فقط من أصل .17
وردا على ذلك ،ذكرت اللجنة أن الدول اعتمدت أهداف التنمية املستدامة؛ ولذلك تقع على عاتقها
-30
مسؤولية الوفاء مبتطلبات التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم .وفيما يتعلق برصد أهداف التنمية املستدامة وخطة عام
 2063وتقييمها ،جيري وضع إطار منسق للرصد والتقييم على مستوى اللجنة لدعم البلدان يف وضع أهداف التنمية
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املستدامة وخطة عام  2063يف سياق خطوطها املرجعية اإلمنائية .وأخريا ،شددت اللجنة على ضرورة املواءمة بني
اآلفاق الزمنية للمعايري اإلمنائية الدولية والوطنية لتيسري الرصد املوحد للمؤشرات.
-5

مائدة مستديرة عن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030وخطة عام  2063في غرب
أفريقيا :دور التخطيط اإلنمائي

قدمت األمانة للمشاركني مذكرة عن مفاهيم التخطيط اإلمنائي تصف جتارب بلدان غرب أفريقيا يف هذا
-31
الصدد .وركز التقرير على املعوقات الرئيسية ،قبل حتديد العقبات اليت تعرتض التخطيط اإلمنائي يف غرب أفريقيا ،واآلفاق
املتعلقة بكيفية استخدام البلدان للخطط اإلمنائية الوطنية لكفالة التنفيذ األمثل خلطة االحتاد األفريقي لعام  2063وخطة
التنمية املستدامة لعام .2030
وأشار التقرير إىل أن العديد من بلدان غرب أفريقيا لديها وثائق استشراف وأطر ختطيط متوسطة وطويلة
-32
األجل ذات أهداف منو وتنمية اجتماعية أكثر طموحا .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية مل
تعد تقتصر على جمرد هدف احلد من الفقر ،بل أصبحت تشمل أهدافا مثل تسريع النمو وإجياد فرص العمل والتحول
اهليكلي والتنمية املستدامة .ويف اخلتام ،أعرب التقرير عن قلقه إزاء تعدد أطر التخطيط ومدى اتساق ترسيخها املؤسسي،
وتعبئة املوارد احمللية لتمويل التنمية يف غرب أفريقيا ،واملواءمة بني امليزانية وأولويات اخلطة.
واستكمل تقرير اللجنة بعرض قدمه السيد مرسي إجييغو ،وزير التخطيط السابق يف إثيوبيا ،بشأن حتديات
-33
التخطيط اإلمنائي .وركزت التحليالت والتجارب املشرتكة يف هذا الصدد على احلاجة إىل تعزيز القيادة من أجل حتقيق
رؤية شاملة للتنمية املتوسطة والطويلة األجل وتعزيز اجلهود اجلارية يف التخطيط اإلمنائي ومواءمة االسرتاتيجيات الوطنية
مع اخلطط الدولية (أهداف التنمية املستدامة وخطة عام  .)2063ومتخضت املناقشات عن مداخالت من دول أعضاء
عديدة ،السيما بوركينا فاسو وليربيا.
وأبرز املشاركون يف املناقشات الصعوبات اليت تواجهها البلدان يف تنفيذ خططها اإلمنائية .واستشهدوا ،من
-34
بني ما قدموه من تفسريات ،بعدم االستقرار املؤسسي يف وضع األطر املرجعية للتنمية يف خمتلف البلدان وتنفيذها ،فضال
عن الصعوبات اليت تواجهها خطط التمويل .وأبرز املشاركون أمهية إشراك القطاع اخلاص يف صياغة اخلطط وتنفيذها.
وشددوا أيضا على ضرورة توسيع مفهوم االقتصاد األزرق حبيث يشمل اجملاري املائية واملياه اجلوفية ،وأن يؤخذ ذلك يف
منوذج التخطيط القطري بعني االعتبار.
وردا على ذلك ،شددت اللجنة واملشاركون من البلدان املعنية على أمهية عنصر التمويل واحلاجة إىل الرتكيز
-35
بقدر أكرب على املوارد احمللية .واستشهدت ببوركينا فاسو يف هذا الشأن مبعدل متويل حملي قدره  60يف املائة خلطة التنمية
اليت تعكف على تنفيذها حاليا .وبالنسبة للتوطيد املؤسسي ،فإن التوصية الرئيسية تتمثل يف استثمار اهليكل املركزي
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املسؤول عن التخطيط ومنح املعاهد الوطنية للدراسات اإلحصائية دورا حموريا يف مكونات الرصد والتقييم .كما جرى
اإلقرار بتعزيز القيادة السياسية واستقرار االجتاهات االسرتاتيجية للتنمية كعوامل جناح يف تنفيذ اخلطط.
باء -

عروض عن مبادرات اللجنة االقتصادية ألفريقيا على الصعيد القاري (البند  5من جدول
األعمال)

قدمت األمانة ثالثة عروض بشأن ‘1’ :اسرتاتيجية تعزيز قدرة اللجنة االقتصادية ألفريقيا لدعم التحول
-36
اهليكلي للبلدان ‘2’ ،التقرير عن أنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقيا لعامي  2017 – 2016وتوقعات الفرتة -2017
 ‘3’ ،2018الفرع املواضيعي اخلاص بالتحضر يف التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام .2017
وأعرب املشاركون من جديد عن تقديرهم حليوية اللجنة يف جمال إنتاج املعارف وتقدمي املساعدة التقنية
-37
للبلدان .وشددوا على أمهية بناء القدرات يف جمال قضايا التحضر ألخذها بعني االعتبار يف مسائل التنمية االقتصادية
والتحول اهليكلي يف أفريقيا بوجه عام واملنطقة دون اإلقليمية لغرب أفريقيا على وجه اخلصوص.
وردا على ذلك ،أعربت اللجنة عن استعدادها لتلقي طلبات من البلدان يف جماالت تدخلها ،وتنظيم أنشطة
-38
بناء القدرات يف املوضوعات ذات الصلة لتحقيق التنمية االقتصادية ،مبا يف ذلك التحضر.
جيم –

جلسة خاصة بالتكامل اإلقليمي (البند  6من جدول األعمال)

قدمت عروض من االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا واحتاد هنر مانو .وجرى التشديد على ضرورة
-39
تعميق التكامل اإلقليمي وأوجه التآزر يف العمل فيما بني املنظمات دون اإلقليمية .وأبلغت اللجنة أيضا املشاركني يف
الدورة باملبادرات املقامة على نطاق منظومة األمم املتحدة بغرض تعزيز قدرات جلنة حوض حبرية تشاد ،نظرا لألزمة
متعددة األبعاد اليت تؤثر على منطقة الساحل.

سابعا -النظر في استنتاجات االجتماع وتوصياته واعتمادها
تال املقرر مشروع االستنتاجات والتوصيات على املشاركني .وبعد املناقشة وإدراج مقرتحات التعديالت
-40
املعتمدة ،أقر أعضاء جلنة اخلرباء احلكومية الدولية التوصيات الواردة يف املرفق أدناه.

ثامنا -موعد انعقاد االجتماع القادم للجنة الحكومية الدولية ومكان انعقاده وموضوعه
سيعقد االجتماع القادم للجنة احلكومية الدولية يف عام  2018يف بنن .وسيتوىل السيد ساوبو ديالو ،مدير
-41
عام االقتصاد والتخطيط من بوركينا فاسو ،مهام رئيس اللجنة إىل حني اجتماعها القادم الذي ستحدده اللجنة االقتصادية
ألفريقيا باالتفاق مع بنن .وستبلغ اللجنة أيضا موضوع االجتماع املقبل قبل ذلك التاريخ.
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صفحة 10

تاسعا -مسائل أخرى (البند  9من جدول األعمال)
-42

مل تطرح أي مسألة يف إطار هذا البند من جدول األعمال.

عاشرا  -اختتام االجتماع (البند  10من جدول األعمال)
متت تالوة بيان شكر نيابة عن املشاركني يف االجتماع العشرين للجنة اخلرباء احلكومية الدولية للمكتب دون
-43
اإلقليمي لغرب أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا .وقد وجه هذا البيان إىل املسؤولني يف بوركينا فاسو على ترحيبهم
واهتمامهم باملشاركني .كما شكر البيان أيضا أعضاء املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا ،مبن فيهم مديره واألمانة اليت
رافقته أثناء العمل.
وأديل بكلمتني يف حفل االختتام .ففي الكلمة األوىل ،أثىن مدير املكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا ،السيد
-44
سانغا على نوعية النقاش ’’الذي مسح للعديد من اخلرباء بالتعمق يف القضايا اليت تنطوي عليها كلتا اخلطتني‘‘ .وقال
األمني العام لوزارة االقتصاد واملالية والتنمية يف بوركينا فاسو ،السيد أبيل سومي ،يف كلمة االختتام إن اجتماع واغادوغو
مسح بتأكيد دور التخطيط وفائدته يف تنفيذ خطة عام  2030وخطة عام  2063يف غرب أفريقيا.

حادي عشر -مرفق :موجز التوصيات
تدعو جلنة اخلرباء احلكومية الدولية الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات احلكومية
الدولية واللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل القيام مبا يلي:
 -1تقرير عن تنفيذ برنامج عمل المكتب دون اإلقليمي لغرب أفريقيا التابع للجنة االقتصادية
ألفريقيا في عام  2016والتوقعات لعام 2017

توصيات للجنة االقتصادية ألفريقيا
•

عرض أنشطة املكتب يف إطار يتسم باملزيد من التوجه حنو النتائج وقياس األداء؛

•

وضع إطار عمل مع الدول األعضاء إلدماج أهداف التنمية املستدامة وخطة عام  2063يف
اخلطط اإلمنائية الوطنية.

–2

تقرير عن المبادرات دون اإلقليمية :التقدم المحرز نحو تحقيق العملة الموحدة في
المنطقة دون اإلقليمية

توصية للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
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صفحة 11

دعوة نيجرييا ومؤمتر قمة رؤساء دول االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا للتعجيل بعملية
حتقيق العملة املوحدة؛

•

توصيات للجنة االقتصادية ألفريقيا
•

إجراء دراسة عن املكاسب املتأتية من العملة املوحدة واخلسائر املرتتبة عنها ،وتوسيع نطاق
السيناريوهات لتشمل احلالة اخلاصة بنيجرييا وحالة منطقة فرنك اجلماعة املالية األفريقية ،فضال
عن أمهية معايري التقارب؛

•

تنظيم اجتماع أو ندوة للخرباء رفيعي املستوى ملناقشة الدروس املستفادة من إخفاقات الفرص
الضائعة يف حتقيق العملة املوحدة وآفاق االحتاد النقدي دون اإلقليمي.

-3

خطة التنمية المستدامة لعام  2030وخطة عام  2063والتخطيط اإلنمائي في غرب
أفريقيا

(أ)

مالحظة بشأن الوضع االقتصادي يف عام  2016وآفاق عام  2017يف غرب أفريقيا

توصيات للدول األعضاء
•

اختاذ خطوات للحد من ضعف البلدان إزاء التغريات يف أسعار السلع األساسية ،من خالل
وضع سياسات إنفاق عام حذرة وآليات إلدارة املخاطر النامجة عن تقلب إيرادات الصادرات؛
تعزيز السياسات الرامية إىل تنويع الصادرات وحتويل املنتجات األساسية؛

•

توصيات للجنة االقتصادية ألفريقيا
•

(ب)

دعم البلدان يف عملية مراجعة قاعدة حسابات الناتج احمللي اإلمجايل لديها لفهم ديناميات
التحول اهليكلي بشكل أفضل.
تقرير عن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة/املائدة املستديرة بشأن تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام
 2030وخطة عام  2063يف غرب أفريقيا :دور التخطيط اإلمنائي

توصيات للدول األعضاء
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صفحة 12

•
•
•
•

تعزيز التنسيق املؤسسي لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة وخطة عام  2063ورصدها وتقييمها،
وذلك بوضع اهلياكل املركزية املسؤولة عن التخطيط واإلحصاءات يف صميم العملية؛
العمل ،بالنسبة للبلدان اليت ما زالت معنية ،على حتديد أولويات أهداف التنمية املستدامة وحتديد
السياق للمؤشرات؛
ضمان االتساق بني خمتلف أدوات التخطيط اإلمنائي؛
تعزيز التنسيق املؤسسي والربناجمي للدول األعضاء اليت تتقاسم أحواض األهنار يف تنفيذ أهداف
التنمية املستدامة وخطة عام 2063؛

توصية للجنة االقتصادية ألفريقيا
•

تنفيذ إجراءات بناء القدرات للتخطيط الوطين والنظم اإلحصائية.

 - 4عروض عن مبادرات اللجنة االقتصادية ألفريقيا على صعيد القارة

توصية للدول األعضاء
•

إدماج األبعاد املتعددة للتحضر ،مبا يف ذلك األبعاد االقتصادية ،يف االسرتاتيجيات اإلمنائية
الوطنية والتحول اهليكلي؛

توصية للجنة االقتصادية ألفريقيا
•

عقد اجتماعات للخرباء على املستوى دون اإلقليمي مكرسة حصرا للعالقات بني التحضر
والتصنيع والتحول اهليكلي.

 – 5جلسة خاصة بالتكامل اإلقليمي

توصية للدول األعضاء واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واملنظمات احلكومية الدولية
•
-6

تعميق التكامل اإلقليمي وأوجه التآزر بني اإلجراءات اليت تتخذها املنظمات دون اإلقليمية،
السيما يف سياق تنفيذ التعريفة اخلارجية املوحدة ،والنفاذ املرتقب التفاقات الشراكة االقتصادية.
توصيات االجتماع الخاص للخبراء

أيدت اللجنة احلكومية الدولية توصيات اجتماع اخلرباء بشأن أثر تنفيذ التعريفة اخلارجية املوحدة واتفاقات
الشراكة االقتصادية يف غرب أفريقيا.

