
 
 

 بيان صحفي
 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا تقوم بتدريب مسؤولين تونسيين على  

 أداة التخطيط المتكامل واإلبالغ لتسهيل مراقبة التنمية استعمال
 

أطلقت اللجنة االقتصادية   –)اللجنة االقتصادية ألفريقيا(  2020أكتوبر األول/ تشرين 5تونس العاصمة، في 
عدد األطراف بوزارة االقتصاد والمالية واالستثمار التونسية، يوم االثنين  تألفريقيا والمديرية العامة للتعاون الم

 أداة التخطيط المتكاملتستمر يومين حول تطبيق عبر األنترنيت ، ورشة عمل 2020أكتوبر األول/ نري تش 5
 . واإلبالغ

 

ريقيا، قد انطلقت عام  ، التي ترعاها اللجنة االقتصادية ألفواإلبالغ  أداة التخطيط المتكاملكانت حزمة أدوات 
ً للبلدان األفريقية التي تسعى إلى إدماج أجندة  2019   2063)أهداف التنمية المستدامة( وأجندة  2030دعما

   .في خططها التنموية الوطنية وتقييم تقدم بلدانها المحرز في التزاماتها الدولية
 

ءمة خططها التنموية الوطنية مع  لموا  داةِ جامعةالبلدان بأ واإلبالغ  أداة التخطيط المتكاملللقيام بذلك، تزّود 
  2030التزاماتها الدولية ومراقبة التقدم المحرز تجاه أهدافها وغاياتها الوطنية وكذلك أهداف وغايات أجندة 

، رئيس الوحدة االستشارية  العوامندمجة ومتسقة، كما عبّر عن ذلك السيد أحمد ، بكيفية 2063وأجندة 
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا.   ة المعلومات لدىاالستراتيجية لتقني

 

أداة التخطيط  وبحسب السيد خالد حسين، المدير بالنيابة لمكتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشمال أفريقيا، " إن 
كل  قد جرى تصميمها من أجل تمكين شركائنا في تونس من تقييم تقدمهم الوطني في مقابل  واإلبالغ المتكامل

، ومراقبة التطور على أساس شهري وسنوي، ومقارنة التقدم أهداف التنمية المستدامةمؤشر وهدف من 
 ".   واإلبالغ أداة التخطيط المتكاملالمتحقق مع البلدان األخرى التي تستعمل 

 

  ثر تؤ 19-جائحة كورونا  لكن ،2063 وأجندة المستدامة التنمية أهداف تنفيذ على جاهدة تعمل " إن تونس
ً سلبي  اً تأثير   تقييم  إعادة إجراء إلى فريقنا دفع مما البالد، في واالجتماعي االقتصادي الوضع على اً كبير ا

  القطاعية  التنمية لجنة رئيس عايد، بلقاسمالسيد  قالكما  "،المنصرم سبتمبر في الوطنية واألولويات لألهداف
 هذه العمل ورشة إنمضيفاً "  ،2063ندة وأج 2030 ةأجند وتنفيذ لرصد التونسي والمسؤول العامة واإلقليمية

 في  وضعالو بالرصد األمر يتعلق عندما السيما الدولية، التنمية أجندتي من كل مع روابط بناء من ستمكننا
 " .السياق

 

 نذ م غواإلبال أداة التخطيط المتكامل على ألفريقيا االقتصادية اللجنة تدريبات من أفريقي بلد 18 من أكثر استفاد
 وسيشيل  والمغرب وغانا ومصر الديمقراطية الكونغو وجمهورية ،الكاميرون ذلك في بما ،2019 عام

  وفي  2020 أكتوبر  8و  7 في  موريتانيا في  مماثلة  تدريبات  إجراء  المقرر من فريقيا، أ شمال فيو. وأوغندا
 . 2021  عام في والسودان وليبيا الجزائر



 
 

 

 
 

 ملحوظة للمحررين 
 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا هي إحدى اللجان اإلقليمية الخمسة التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لمنظمة  
اإلقليم السبعة )تونس، الجزائر، السودان، -حدة. ومهمة مكتبها بشمال أفريقيا دعم التنمية في بلدان دوناألمم المت

لة باإلسهام في تحولها  ليبيا مصر، المغرب وموريتانيا( ومساعدتها في بلورة وتنفيذ سياسات وبرامج كفي
التشغيل،  ، واإلشكاليات المتصلة ب االندماج اإلقليمياالقتصادي واالجتماعي، باالهتمام على وجه الخصوص 

 .  المستدامةوالتنمية 
 

 

 


