
 
 
 

تدعيم التنسيق والتعاون اإلحصائي  حول لإلحصاءاجتماع اللجنة المغاربية 
 بين دول المغرب العربي

 
حول تدعيم  ثثالالا هعامتجا ،اءصإلحلني وطالعهد مع الم نو عاالتب ،اءإلحصاة ربياغمنة الجللا تدقع

ترّأس هذا  .نسو تب ،2019ناو ج 12و 11 يومي ،التنسيق والتعاون اإلحصائي بين دول المغرب العربي

كل من المدير العام للمعهد الوطني ر و ضحبو ا المدير العام لمصلحة اإلحصاء والتعداد بدولة ليبي االجتماع

ممثل المندوبية السامية و  ممثل الديوان الوطني لإلحصاء بدولة الجزائرو  ،وثّلة من إطاراته نسو تلإلحصاء ب

 .اتحاد المغرب العربي ممثلو  للتخطيط بالمملكة المغربية

المغرب  اتحادالمسائل المتعّلقة بتفعيل التعاون بين هذه األجهزة وترابطه مع هياكل  االجتماعويتناول هذا 

 ف المستويات سواء التنظيمية أو الفنية.العربي والنظر في الّسبل الكفيلة بمزيد التّنسيق بينها على مختل

 20 و19) اءصلإلحة بيار غمة النجلل نيثاال االجتماعيات صو ت ذفيتنار طإفي  االجتماعا ذهج ر دين كما

 بير غائي المإلحصاا لمالعسار مفي  نتيمهم نتيطقن رسادت ىلإ فهديو ، (2016بر تمسب

 وتبني مشروع النظام األساسي للجنة المغاربية لإلحصاء دراسة .1

إثر دعوتها المؤسسات  وذلك ،توصلت االمانة العامة بمقترح مشروع نظام أساسي من طرف الجانب التونسي

قامت االمانة العامة فقد بناء عليه، و  .المغاربية لإلحصاءاالحصائية بمدها بمقترحات النظام األساسي للجنة 

بإعداد مشروع النظام األساسي للجنة المغاربية لإلحصاء ثم إرساله إلى الدول األعضاء لتحضير مالحظاتهم 

 .حوله قبل انعقاد االجتماع

 .بدراسة وتبني هذا النظام األساسي االجتماعوستقوم اللجنة خالل هذا 



2 

 

 دراسة وتبني خارطة الطريق الخاصة بتنسيق مؤشرات االسعار عند االستهالك بالمنطقة المغاربية .2

 

امكانية االنخراط في على دراسة ، لهاخالل نفس االجتماع الثاني المغاربية لإلحصاء، وافقت اللجنة 

عملية إعداد مؤشر موحد للتضخم على غرار ما يعمل به في إطار المجموعات االقتصادية األخرى 

 .ودراسة إمكانية إحداث معطيات جديدة خاصة بالمنطقة في وقت الحق

، ورشة وفي هذا السياق، نظمت األمانة العامة التحاد المغرب العربي، بشراكة مع البنك األفريقي للتنمية

عمل إحصائية إقليمية حول تنسيق مؤشرات األسعار عند االستهالك في منطقة المغرب العربي، وذلك 
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تجارب التجمعات اإلقليمية  كلالمشاركون على مؤشرات األسعار في بلدان المنطقة، وكذ اطلعبعد أن 

ت بشأن اختيار صيغة مؤشر األسعار المنسق في منطقة األخرى، افتتح النقاش من أجل وضع التوصيا

 المغرب العربي.
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