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 مقدمة   -ألف 
 
ية     - 1 ية والدول ية واإلقليم بادرات الوطن ن الم د م ور العدي رة الماضية بظه نوات الخمس عش يزت الس تم

ية الرئيسية التي تواجهها القارة األفريقية                  ى معالجة القضايا اإلنمائ ية إل فقد اتفقت مجموعة متنوعة من     . الرام
ا          يع إنحاء الع ن في جم ر المدقع                الفاعلي ية التصدي لمختلف مظاهر الفق ات بغ رنامج مشترك لألولوي ى ب لم عل

ور     ين وتده ن الجنس اواة بي دام المس أوى وانع ى الم تقار إل بطالة والمرض واإلف ة وال ن المجاع تراوحة بي والم
ئة  ود إحصاءات  وفي هذا الصدد ، أقرت البلدان األفريقية والشرآاء اإلنمائيون أآثر فأآثر بالحاجة إلى وج             . البي

ة باألدلة والتخطيط ، بل لدعم عملية تنفيذ السياسات                 ة المدعوم أداة لتصميم السياسات العام يس فقط آ أفضل ل
بادرات اإلنمائية مثل األهداف اإلنمائية                           ار الم تائج وآث يم ن تقدم المحرز وتقي ى نحو أفضل ورصد ال ة عل العام

 ) . نيباد(جديدة لتنمية أفريقيا لأللفية واستراتيجيات الحد من الفقر والشراآة ال
 
ناك زيادة غير مسبوقة في طلب الحصول على إحصاءات جيدة النوعية وفي                      - 2 ك ، آانت ه يجة لذل وآنت

ى          ول عل عون للحص لحة يس حاب المص ائر أص ات وس رري السياس بار أن مق يا باعت ب ألفريق ت المناس الوق
ية            ية والدول ية الوطن ترن   . معلومات بشأن التنم ذا الطلب المتزايد بثقافة جديدة تدعو إلى توخي الدقة في            ويق ه

تعلقة بالسياسات العامة مدعومة باألدلة                     رارات الم ى أن تكون الق تائج وإل يم الن وقد آان هذا بمثابة    . رصد وتقي
ر فرصًا جديدة لرفع الوعي العام باإلحصاءات                         ا وف ية الضعيفة والهشة أصًال آم نظم اإلحصائية الوطن تحد لل

 . تسخير الموارد الوطنية والدولية لتطوير القدرات اإلحصائية و
 
دور الرئيسي الذي ما انفكت اللجنة االقتصادية ألفريقيا                      - 3 يا ، وال ا أفريق تحديات التي تواجهه رارًا بال وإق

يا، وأهمية اإلحصاء                   ية أفريق ي من أجل تنم تعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدول ز ال ه في تعزي ات تضطلع ب
ا ألغراض التخطيط ، ورصد وتقييم التقدم المحرز نحو إنجاز جداول األعمال اإلنمائية                     وق به يانات الموث والب
ى المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية ، طلب وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية           يها عل تفق عل الم

يا بمو             ة اللجنة االقتصادية ألفريق يون من أمان رار اتخذ خالل اجتماع واغادوغو في عام             األفريق  2006جب ق
 . مساعدة البلدان األفريقية على تعزيز قدراتها في مجال جمع البيانات وتطوير اإلحصاءات 

 
ة المعلومات األساسية هذه بعض القضايا والتحديات الماثلة أمام البلدان األفريقية في تعزيز                  - 4 دم ورق وتق

ائية  ا اإلحص ا . قدراته تى اآلن    آم رزه ح ذي أح تقدم ال ثة وال بادرات الحدي ن بعض الم ة ع رة عام تعطي نظ
يون   ناء    . أصحاب المصلحة األفريق ي لب ي المرجع تراتيجي اإلقليم ل االس ار العم بادرات إط ذه الم مل ه وتش

تطوير اإلحصاءات والبرنامج األفريقي المعني بجولة                    ية ل ندوة األفريق يا وال درات اإلحصائية في أفريق  سنة الق
تعدادات السكان والمساآن        2010 ك ، تتناول الورقة بالتفصيل طريق المضي قدمًا والدور              .  ل ى ذل وعالوة عل

 . الذي تؤديه اللجنة االقتصادية ألفريقيا في التصدي لهذه التحديات
 
الج طريق المضي قدمًا عددًا من القضايا الرامية إلى دعم المبادرات اإلقليمية الجار              - 5 د يع ية سعيًا إلى وق

 : وتشمل هذه القضايا . تحسين عملية تطوير اإلحصاءات في القارة 
 

 زيادة الدعم المالي لألنشطة اإلحصائية الوطنية ؛ •
 
 استحداث ثقافة لصنع السياسات المدعومة باألدلة في الوزارات التنفيذية ؛ •

 
ية ال   • يادة الفن ير الق ية بتوف ية الرئيس نظمات اإلقليم يام الم ة ق تقدم  آفال يم ال ي رصد وتقي ة ف مالئم

 المحرز نحو تحسين إنتاج اإلحصاءات ذات النوعية الجيدة في القارة وتقديم التقارير عنها ؛ 
 

تعداد   • ة الفجوات اإلحصائية واإلس عيها لمعالج ي س ن الصراعات ف بلدان الخارجة م اعدة ال مس
  لتعدادات السكان والمساآن ؛2010على نحو آاف لجولة سنة 

 
م ا • يقي دع يد دوره التنس ادة تأآ ع إع يا م ادية ألفريق نة االقتص تابع للج ائي ال برنامج اإلحص ل

 . والقيادي في تطوير اإلحصاءات في القارة 
 

 القضايا والتحديات التي تواجهها أفريقيا   -باء 
 
 : وتشملهناك العديد من القضايا والتحديات الماثلة أمام تطوير القدرات اإلحصائية في أفريقيا،   - 6
 

ى الصعيد الوطني                    • تاج اإلحصائي ال سـيما عل تزام السـياسـي القوي باإلن  غالبًا ما تحتل مكاتب     .االل
يكل التسلسل الهرمي الحكومي                      دًا في ه ًا منخفضًا ج ية موقع ويتمثل التحدي في   . اإلحصاءات الوطن

تا        وى إلن ة قص ي أولوي ات أن تعط نى للحكوم تى يتس ع ح دور المداف طالع ب تعمال اإلض ج واس
رري السياسات  . اإلحصاءات ن ومق يانات وخاصة المخططي تعملو الب ون مس ن الضروري أن يك وم

ي اإلدارة     يما ف م وال س ي عمله تراتيجية ف ية إس ن أهم ا لإلحصاءات م ى وعي بم رار عل وصّناع الق
 استنادًا إلى   اإلقتصادية وصياغة السياسات العامة وقياس ورصد الفقر ومعالجة سائر القضايا اإلنمائية           

 . أدلة ملموسة 
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ات • م المعلوم بكي وتقاس ربط الش تعاون وال يق وال ز التنس ية ودون  ، تعزي تويات الوطن ى المس عل
ية      ية واإلقليم ية بأنشطة بناء                   . اإلقليم زويد نظم اإلحصاءات الوطن ينبغي أن يسعى المسؤولون عن ت

ز التنسيق والتآزر بين المؤسسات المنخر         ى تعزي درات إل طة في األنشطة اإلحصائية في القارة بغية الق
 . تجنب إزدواجية الجهود والتداخل بين أعمالها 

 
ية  • درات المؤسس ز الق تاج     ، تعزي ية إلن ياآل األساس ية واله رية والمال وارد البش ك الم ي ذل ا ف بم

اءات ي.  اإلحص ز األداء التنظيم ية تعزي ا بغ ية وإدارته رية والمؤسس درات البش ر الق ن تطوي  يتعي
 . وتوسيع قاعدة المعرفة والمهارات االستراتيجية وتحفيز الموظفين 

 
ية      • األدوات اإلحصائية الوطن نهوض ب ى اإلحصاءات الضرورية لتكون       ال تزايد عل ية الطلب الم  ، لتلب

ية   ية والدول ية الوطن برامج اإلنمائ ندًا لل توى  . س رفع مس ية ل م اإلحصاءات الوطن عى نظ ن أن تس يتعي
ي    درات الوطن ة لتخطيط وإجراء الدراسات اإلستقصائية وتعدادات السكان والمساآن الخاصة باألسر     الق

 . المعيشية 
 

 الذي يتعين اعتماده    1993 من قبيل نظام الحسابات الوطنية لعام        التطابق مع األطر المفاهيمية الحالية     •
ى نحو أسرع                ى نطاق أوسع وعل يذه عل يد نظم اإلحصاءات الوط       . وتنف نية بالمنهجيات  وينبغي أن تتق

ة مع غيرها في جميع                             ة للمقارن تجها قابل يانات التي تن ة أن تكون الب ية لكفال ير والقواعد الدول والمعاي
 .أنحاء القارة وعلى الصعيد الدولي 

 
 المبادرات اإلقليمية الرئيسية   : بناء القدرات اإلحصائية   -جيم 

 
إن أصحاب المصلحة في تطوير اإلحصاءات في أفريقيا من أجل التغلب على التحديات سالفة الذآر، ف       - 7

دة من قبيل إطار العمل اإلستراتيجي اإلقليمي المرجعي لبناء القدرات اإلحصائية والندوة            بادرات عدي إتخذوا م
تطوير اإلحصاءات ، وجولة سنة      ية ل  لتعداد السكان والمساآن ، وبرنامج عمل المرآز األفريقي 2010األفريق

وتستند هذه المبادرات إلى استراتيجيات مثل الدعوة وتنسيق أنشطة       . اللجنة االقتصادية ألفريقيا      لإلحصاء في     
كان         دادات الس ائية وتع ات االستقص يام بالدراس درات للق ز الق ب ، وتعزي ائية ، والتدري درات اإلحص ناء الق ب

رفع الو         . والمساآن الخاصة باألسرة المعيشية          الدعوة ل يام ب ية اإلحصاءات بين    ومن الضروري الق عي بأهم
ائر أصحاب المصلحة              ن اإلحصائيين والمستعملين وس ا يتعين آفالة التنسيق للتغلب على الطريقة        . المنتجي آم

غير المنسقة وغير المستدامة التي آان يتم بها بذل الجهود في الماضي، مما يتسبب في إنعدام إحراز التقدم في                    
ر اإلحصاءات  ن الجوهري تدر. تطوي ن ذوي  وم ية بالعاملي م اإلحصاءات الوطن تزويد نظ ب اإلحصائيين ل ي

رامجها   يذ ب ل تنف ن أج ارات م ات   . المه راء الدراس يط وإج ية للتخط درات الوطن توى الق ع مس وال شك أن رف
دادات السكان والمساآن الخاصة باألسرة المعيشية وتوفير المساعدة الفنية وإسداء المشورة                    االستقصائية وتع

لجة وتحليل ونشر البيانات سوف تساعد البلدان على االستجابة للطلب المتزايد الخاص باإلحصاءات              بشأن معا  
 . والوارد من البرامج اإلنمائية الوطنية والدولية 

 
         1اإلطار االستراتيجي اإلقليمي المرجعي   - 1
 
بذولة                     - 8 الجهود الم تعلق ب يما ي ى أوجه القصور ف ى التغلب عل عيًا إل  في الماضي والرامية إلى تعزيز        س

ية ،          اءات األفريق تطوير اإلحص نى ب تدى المع يين للمن رعاة الرئيس إن ال يا ، ف ي أفريق ائية ف درات اإلحص الق
ية األفريقي والشراآة في مجال اإلحصاءات ألغراض التنمية في القرن الـ                     والبنك الدولي   21ومصرف التنم

ية إستحداث إطار ى إطالق عمل تفقون عل يا ي ي أفريق درات ف ناء الق تراتيجي اإلقليمي المرجعي لب  العمل اإلس
يا            يادة اللجنة االقتصادية ألفريق توقع أن يفضي هذا اإلطار إلى تحقيق التآزر ، ويكفل تجنب               . تحت ق ومن الم

 . ازدواجية الجهود ويؤدي إلى وجود القدرات المستدامة لتطوير اإلحصاءات في أفريقيا 
 
بر إط   - 9 ارًا       ويعت يا إط ي أفريق ائية ف درات اإلحص ناء الق ي لب ي المرجع تراتيجي اإلقليم ل االس ار العم

ر            و يق ة ، فه ات العام ة بالسياس يهات الخاص طة والتوج ن األنش ددة م ة مح ه مجموع ن آون دًال م ًا ب عريض
تلفة                             ات مخ ا مشاآل وأولوي بلدان له أن ال ى الصعيد الوطني وب تم معظم األنشطة عل إن إطار  . بضرورة أن ت

العمل االستراتيجي اإلقليمي المرجعي لبناء القدرات اإلحصائية في أفريقيا ، الذي يتمثل هدفه العام في تعزيز       
ة مواضيع                تمحور حول ثالث ية، ي ية احتياجات المستعملين ، وتحسين إدارة النظم        : نظم اإلحصاءات الوطن تلب

ر    ية تطوي تمرارية عمل تدامة واس ة اس ائية، وآفال اءات اإلحص ب   . اإلحص اء مكات يه رؤس ق عل د واف وق
يا وأصحاب المصلحة في منتدى تطوير اإلحصاءات األفريقية       ية في أفريق وتقع المسؤولية . اإلحصاءات الوطن

ية أهم                           ثل مكاتب اإلحصاءات الوطن ية التي تم ى عاتق نظم اإلحصاءات الوطن يذ اإلطار عل الرئيسية في تنف
يها  ة ف ات الفاعل نما ي. الجه يذ ورصد  بي ي تنف يا ف نة االقتصادية ألفريق ي واللج ية األفريق شترك مصرف التنم

م  يا ، فضًال عن تقدي ي أفريق درات اإلحصائية ف ناء الق تراتيجي اإلقليمي المرجعي لب يم إطار العمل االس وتقي
أن   ذا الش تقارير به تما         . ال ار إع ي إط ا ف ى به ال الموص ن األعم د م يذ العدي ت تنف ي ذات الوق ن ف دات ويمك

يات الوطنية القائمة من أجل تحقيق أهداف إطار العمل االستراتيجي المرجعي لبناء القدرات اإلحصائية                الميزان
ته                        ا قيم در بم تكلفة اإلضافية تق امًال ، غير أن ال يقًا آ يا تحق يونًا من دوالرات الواليات المتحدة    75في أفريق  مل

                                                           
ي، الشراآة في مجال اإلحصاءات من أجل ا          1 ية األفريق  ، اللجنة االقتصادية ألفريقيا، البنك 21لتنمية في القرن الـ مصرف التنم

ي ،  يا     " الدول ي أفريق ائية ف درات اإلحص ناء الق ي لب ي المرجع تراتيجي اإلقليم ار اإلس تائج  : اإلط ين ن اءات أفضل لتحس إحص
  . 2006آتوبر أ/ وحدة نشر وتوزيع وثائق اللجنة االقتصادية ألفريقيا ، أديس أبابا ، تشرين األول" التطوير
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ي      ة وبحوال ية عام بلدان األفريق بة لل نويًا بالنس بلدان      60 س بة لل تحدة بالنس ات الم ن دوالرات الوالي يونًا م  مل
ذا يتطلب التزامات متزايدة من طرف الحكومات الوطنية ودعمًا من الشرآاء اإلنمائيين         . المنخفضة الدخل      وه

 . لتوفير الموارد المالية الكافية والمستدامة 
 
 الندوة األفريقية لتطوير اإلحصاءات   - 2

       
ى  - 10 إن عل يا، ف ية أفريق ي تنم يا من دور رئيسي ف نة االقتصادية ألفريق ه اللج ا تؤدي تراف بم  ضوء االع

درة الجماعات االقتصادية اإلقليمية والتصدي للتحديات األخرى التي                   ك ق دول األعضاء وآذل درات ال ز ق تعزي
ا األعضاء يشكالن جزءًا هامًا من الدعم الذي تقدمه اللجنة للبلدا                ا دوله ن في مختلف المجاالت بما فيها      تواجهه

اءات   ر اإلحص اء وتطوي ية      . اإلحص ية المعن ندوة األفريق يا ال ادية ألفريق نة االقتص م اللج رض تدع ذا الغ وله
 . بتطوير اإلحصاءات 

 
تطوير اإلحصاءات مبادرة تقودها البلدان وتهدف إلى توفير منتدى يمكن                    - 11 ية ب ية المعن ندوة األفريق إن ال

بلدا    يه لل ناقش قضايا متصلة بتطوير إحصاءاتها على أساس منسق إقليمياً             ف ية أن ت وتنظم الندوات في   . ن األفريق
ناوب          ى أساس الت بلدان وعل ددًا من الجوانب المتصلة بوضع نظم مستدامة لإلحصاءات ،                . ال تدارس ع ا ت آم

تحديات المتعلقة ببناء القدرات وتوفر برنامجًا لتبادل شامل للخبرا            ت والمساعدات الفنية بين البلدان     وتتصدى لل
 . األفريقية 

 
باط  - 12 ي ش اون ف ي آيب ت د ف د ُعق براير / وق تماعات بلغت 2006ف تماع األول من سلسة اج  ، 53 االج

ي                يا حول الموضوع التال يادة جنوب أفريق ك بق جولة :  األفريقية لتطوير اإلحصاءات     2006ندوة سنة   : " وذل
تعدادات السكان    2010سنة    وُنظِّم هذا االجتماع بالتشاور الوثيق مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا         " .  والمساآن    ل

وتولى إفتتاحه معالي تريفور مانويل وزير المالية لجنوب أفريقيا وعبد اهللا           . والشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة       
 . جانيه وآيل األمين العام واألمين التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا 

 
وافتتحه . 2007يناير  /  آانون الثاني  19 إلى   15أما االجتماع الثاني فقد إنعقد في آيغالي في الفترة من             - 13

يل األمين العام واألمين التنفيذي للجنة                           يه وآ بد اهللا جان يد ع دا والس ة روان يس جمهوري ول آاغامي رئ ة ب فخام
رة                 و وزي ا جاس لورانك يدة آن يا ، والس وال، والسيد جيمس موسوني         االقتصادية ألفريق ة أنغ التخطيط لجمهوري

رواندا        ية ل ر المال ان موضوع االجتماع      . وزي يا تحصى   " وآ نحو تعداد آامل للسكان األفريقيين خالل : أفريق
ة سنة      تعدادات السكان والمساآن        20010جول دول األعضاء خالل هذا االجتماع استعداد             " .  ل د ناقشت ال وق

تقوم ب  ي س بلدان الت ترة من  ال تعداد خالل الف ية ال ى 2007عمل تعاون المحتمل 2009 إل د مجاالت ال ية تحدي  بغ
بادل الخبرات      برنامج اإلقليمي األفريقي المعني            . وت تدخل في إطار ال تحديد بعض مجاالت ال ام الشرآاء ب وق

يا     ادية ألفريق نة االقتص تابع للج اآن ال كان والمس تعدادات الس ن  . ب ارآون ال اد المش ا أع ياتهم  آم ي توص ظر ف
بيل       ي س الت ف وا مدخ اآن وقدم كان والمس تعدادات الس تعلقة ب يات الم بادئ والتوص ترحة بخصوص الم المق

ا تم اإلعراب عنها خالل اجتماعي مابوتو وباماآو            بادئ والتوصيات آم ية للم تكملة اإلقليم وتقوم . التحضير لل
ية لل        تكملة األفريق اج ال يًا بإدم بادئ والتوصيات  اللجنة االقتصادية حال ية في شهر آانون     . م ندوة التال تعقد ال وس

 .   في أآرا، غانا2008يناير / الثاني
 

تطوير اإلحصاءات   - 14 ى ل ية األول ندوة األفريق د عينت ال دان 9لق يق ، (  بل يا ، موزامب ا، آين مصر، غان
ندا      س ، وأوغ يا ، تون نوب أفريق نغال ، ج دا، الس ا  ) روان ب اإلحص ي مكت اء ف نة  : ءات آأعض دقاء اللج أص

يا    ادية ألفريق تحديات     . االقتص تلف ال يا بمخ ادية ألفريق نة االقتص الغ اللج ؤولية إب ب مس تولى المكت وي
نطقة وتستوجب مشارآة اللجنة االقتصادية ألفريقيا وقيادتها                     ا الم ياجات اإلحصائية التي تواجهه وقد . واالحت

يا " أنشئ  نة االقتصادية ألفريق تدام   " أصدقاء اللج رنامج إحصائي مس ادة وضع ب ى إع نة عل ع اللج ل م للعم
يا  نة     . ألفريق ة س ي لجول برنامج العالم ى ال يز الخاص عل ى الترآ الوة عل اموا ع ذا الصدد ، ق ي ه  2010وف

لتعدادات السكان والمساآن ، بصياغة برنامج عمل من أجل التصدي للتحديات الماثلة أمام مجتمع اإلحصاءات               
بناء القدرات ، اإلصالح المؤسسي ، القيادة واإلدارة، الدعوة وتعبئة : مواضيع األربعة التالية األفريقي تحت ال    

وارد    يا منذ اجتماع آيب تاون ما                       . الم ا أصدقاء اللجنة االقتصادية ألفريق وتشمل بعض اإلنجازات التي حققه
 : يلي 

 
 فريقي؛ برنامج العمل للتصدي للتحديات التي يواجهها مجتمع اإلحصاءات األ •
 
حملة قوية للدعوة بهدف تعزيز المهمة اإلحصائية في اللجنة االقتصادية ألفريقيا أفضت إلى إنشاء               •

 المرآز األفريقي لإلحصاء آإحدى شعب اللجنة االقتصادية ألفريقيا ؛ 
 

ي          • ز األفريق ال المرآ ة أعم ع خط ية وض ي عمل يا ف ادية ألفريق نة االقتص دقاء اللج ارآة أص مش
ذ    رًا      لإلحصاء ال تفيدة الرئيسية من عمل اللجنة               . ي ُأنشئ مؤخ ية هي المس بلدان األفريق ا أن ال وبم

نة             دقاء اللج الل أص ن خ بلدان ، م ذه ال ون ه ان أن تك ية بمك ن األهم يا ، فم ادية ألفريق االقتص
ناء        ال ب ي مج تقبلية ف طة المس أن األنش رار بش اذ الق ية اتخ ن عمل زءًا م يا ، ج ادية ألفريق االقتص

درا ائية  الق ادية         . ت اإلحص نة االقتص دقاء اللج ًا ألص فها رئيس يا بوص نوب أفريق تها ج د مثل وق
 . ألفريقيا
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ية تعدادات السكان والمساآن التي سيتم الشروع فيها خالل                     • ة لصالح تحسين عمل يام بدعوة قوي الق
نة   ة س اء      2010جول يوم اإلحص ير ل ي التحض ارآتهم ف اآن بفضل مش كان والمس تعدادات الس  ل

ذي جرى في أنغوال واستهدف حمل ذلك البلد على إجراء عملية تعداد للسكان                  األ فريقي الخاص ال
 .  والمساآن في الجولة الحالية 

 
يا في المناقشات التي أدت إلى إستحداث إطار للتعاون            • مشارآة أصدقاء اللجنة االقتصادية ألفريق

ية األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا             ن مصرف التنم  في مجال بناء القدرات اإلحصائية في       بي
 . أفريقيا 

 
  لتعدادات السكان والمساآن  2010البرنامج األفريقي المعني بجولة سنة   - 3
 

نة      - 15 ة س ي جول ية ف بلدان األفريق ارآة ال ادة مش بر زي م   2010تعت د أه اآن أح كان والمس تعدادات الس  ل
ي  تمع اإلحصاءات األفريق بة لمج ى .الشواغل بالنس تعدة عل ية مس بلدان األفريق ون ال  ومن أجل ضمان أن تك

نة   ة س ه لجول ن   2010أحسن وج تماع األول م ز االج ى أن يرآ اق عل م االتف اآن ، ت كان والمس تعدادات الس  ل
دادات السكان والمساآن                    ى تع تطوير اإلحصاءات عل ية ل ندوة األفريق لة اجتماعات ال وآان المقصود من   . سلس

ذي    ل ال رنامج العم ارة        ب داد الق ى إع يرة عل ة آب يز بدرج يا الترآ ادية ألفريق نة االقتص دقاء اللج ترحه أص اق
داد للسكان والمساآن خالل الفترة من                 يات تع يام بعمل ية للق وتشمل اإلنجازات التي    . 2014 إلى   2005األفريق

 : تحققت في إطار هذا البرنامج 
 

ية          • ية والعالم برامج اإلقليم ن ال للجنة االقتصادية ألفريقيا نتائج اجتماع آيب تاون       قدمت ا  : التنسيق بي
راجعة المبادئ والتوصيات المقدمة إلى اللجنة اإلحصائية لسنة                   تعلقة بم يها التوصيات الم ا ف  2006بم

ى فريق الخبراء آمدخالت إقليمية في إعداد المبادئ والتوصيات المنقحة            لتها إل ا أرس وعالوة على . آم
تا عمل أل         ك ، ُنظمت حلق  المعني بتعدادات 2010ربعة وعشرين بلدًا أفريقيًا بخصوص برنامج سنة     ذل

ن    ترة م ي الف يق ف و ، موزامب ي موبوت اآن ف كان والمس رين األول30الس ى /  تش توبر إل رين 2أآ  تش
ي بر  / الثان ن    2006نوفم اآو م ي بام ية ف ة الفرنس ناطقة باللغ بلدان ال ى 6 ، ولل ي 9 إل رين الثان /  تش

بر    تا العمل على تطبيق المبادئ والتوصيات من جانب البلدان األفريقية                و . 2006نوفم د رآزت حلق ق
 . التي تقوم بعملية تعداد السكان والمساآن في المستقبل القريب 

 
قامت اللجنة االقتصادية ألفريقيا وأصدقاؤها      : الدعوة والشبكات الخاصة بتعدادات السكان والمساآن       •

 لألمم المتحدة ، بتنظيم يوم أفريقي خاص لإلحصاء في أنغوال بتاريخ            ، بالتعاون مع شعبة اإلحصاءات    
انون األول7 مبر /  آ تزام       . 2006ديس ى ال ول عل الدعوة الحص اص ب تماع الخ ذا االج تهدف ه واس

داد للسكان والمساآن خالل جولة سنة            ية تع ة أنغوال بإجراء عمل وقد ضم هذا االجتماع . 2010حكوم
د من رؤساء مكاتب        اإلحصاءات الوطنية األفريقيين وآذلك بعض المسؤولين األفريقيين الرفيعي        العدي

المستوى ، بمن فيهم األمين التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوض الشؤون االقتصادية لمفوضية       
وآنتيجة لذلك ، التزمت    . االتحاد األفريقي ووزير التخطيط ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية أنغوال          

ية تعداد للسكان والمساآن بحلول سنة              حك ة أنغوال بإجراء عمل  بينما التزم المجتمع األفريقي     2010وم
كان           دادات الس ية تع تعدادًا لعمل ي اس ية األنغول اءات الوطن ب اإلحص درات لمكت ناء الق رآاء بب والش

ام            رر إجراؤها في ع د أجريت آخر عملية تعداد للسكان في أنغو          . 2010والمساآن المق ال في عام   وق
ى تحسين مستوى مشارآة البلدان األفريقية في                          . 1970 ة إل ة الدعوة الهادف ذا جزءًا من جول ّد ه ويع

 . جولة تعدادات السكان والمساآن الحالية 
 

دأت اللجنة االقتصادية ألفريقيا بناء الشراآات من أجل إطالق البرنامج األفريقي              : إنشاء الشراآات    • ب
ويعد البرنامج األفريقي لتعداد السكان جزءًا ال يتجزأ من المذآرة          . ن والمساآن   المعني بتعدادات السكا  

يما يتعلق بالتعاون في                         يا ف ية األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريق ا مصرف التنم التفسيرية التي وقعه
باألفرقة وأجرت اللجنة االقتصادية ألفريقيا آذلك إتصاًال    . مجال اإلحصاءات خالل السنتين المقبلتين         

 . القطاعية القطرية التابعة لصندوق األمم المتحدة للسكان بغية التعاون على القيام بعملية التعداد 
 
 تصدي اللجنة االقتصادية ألفريقيا للتحديات   - 4
 

ا في مختلف مجاالت                     - 16 ز قدراته ناء وتعزي ى ب ية عل بلدان األفريق يا ال ساعدت اللجنة االقتصادية ألفريق
ر  الل تطوي ن خ ياجات   : اإلحصاءات م يم االحت يه لتقي بادئ التوجيه داد الم ارية ، وإع ات االستش م الخدم تقدي

 . اإلحصائية، وصياغة االستراتيجيات ، والتدريب ، وإعداد واعتماد الدالئل الكتيبات وتنسيق التعاون الفني 
 

ام    - 17 ن ع ترة م الل الف ام   1970خ ى ع نة االقتص 1993 إل ت اللج ية    ، أطلق رامج إقليم يا ب ادية ألفريق
تعددة األطراف                  ية والم تعاون الثنائ االت ال ية بدعم من وآ ذه البرامج أثر بالغ على    . للمساعدة الفن ان له د آ وق

 : وفيما يلي البرامج المذآورة . تطوير اإلحصاءات األفريقية 
 

ية لمعا     • اعدة فن ارية ومس ات استش دم خدم ذي ق اء ال ي لإلحص برنامج األفريق ى  ال بلدان عل ة ال ون
 . تخطيط وإجراء عمليات تعدادات السكان والمساآن 
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درات في مجال المسوحات األسرية ، الرامي إلى تعزيز القدرة على                 • ناء الق برنامج األفريقي لب ال
 . إجراء الدراسات االستقصائية القطرية لألسر المعيشية 

 
 ماد وتنفيذ نظام الحسابات الوطنية؛برنامج القدرة على تنظيم الحسابات القومية من أجل إعت •

 
اءات في مختلف المجاالت                 • ارات والكف ز المه يا من أجل تعزي رنامج التدريب اإلحصائي ألفريق ب

 . المرتبطة باإلحصاءات 
 

ى الدول األفريقية إنخفاضًا                         - 18 ية إل ا اللجنة االقتصادية األفريق ية التي تقدمه د انخفضت المساعدة التقن لق
ا      ادًا في ع ي وصندوق األمم المتحدة          1993م ح تحدة اإلنمائ م الم رنامج األم تمويل من جانب ب ندما توقف ال  ع

 . للسكان لبرامج التعاون اإلقليمي الرئيسية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا 
 

 المرآز األفريقي لإلحصاء   - 5
 

وآان أحد المجاالت الرئيسية .  للمسار  بعملية تصحيح2006قامت اللجنة االقتصادية ألفريقيا في عام       - 19
م بحثها في عملية تصحيح المسار هو اإلحصاءات وبناء القدرات اإلحصائية في المنطقة األفريقية                   وقد . التي ت

ن   ان المرآزي م ي المك ى وضع اإلحصاءات ف ة إل رارات واألطر الهادف داث والق ن األح ة م ُتّوجت مجموع
ي بإن ي األفريق برنامج اإلنمائ عبةال ى مستوى الُش ي لإلحصاء عل اء المرآز األفريق ن . ش توقع أن ُتمكِّ ومن الم

رنامج اإلحصاءات اللجنة االقتصادية ألفريقيا من أداء الدور الذي يليق بها في تطوير                       ية تصحيح مسار ب عمل
ية       بلدان األفريق درات اإلحصائية لل ز الق د  . اإلحصاءات عن طريق تعزي ذه الق ير ه رات ومن الضروري توف

داف         ين واأله ن الجنس اواة بي يق المس رز صوب تحق تقدم المح د ال ل ورص ادية األفض ة اإلدارة اإلقتص لكفال
 . اإلنمائية األخرى المتفق عليها دوليًا ، بما فيها األهداف اإلنمائية لأللفية 

 
د وضع المرآز األفريقي لإلحصاء برنامجًا يهدف إلى تنشيط وتنسيق اإلحصاءات بشك                - 20 ل أفضل في  لق

تها التنسيقية اإلحصائية والمساعدة في تقوية النظم اإلحصائية                     ز مهم يا ، وتعزي ة اللجنة االقتصادية ألفريق أمان
يا      ام الرئيسية للجنة االقتصادية ألفريقيا آما أصدرها األمين العام                 . في أفريق بار المه أخذ المرآز في االعت وي

رامج العمل لمخ            تحدة واقتضتها ب م الم ر اإلحصاءات في أفريقيا             لألم وهذا . تلف أصحاب المصلحة في تطوي
ة         ات الفاعل ن الجه تآزر بي ناء ال ل وب ية العم ب إزدواج ل تجن ية    . يكف تحديات اإلنمائ تلف ال ي مخ ا يراع آم

يا ويرتكز أيضًا على مجموعة من االستراتيجيات الرامية إلى التغلب على تلك                     ا أفريق اإلحصائية التي تواجهه
 . التحديات 

 
ى ستة عناصر هي               - 21 برنامج عل البرنامج األفريقي لتعدادات السكان والمساآن الهادف إلى       : ويشتمل ال

ة في جولة سنة                ية للمشارآة الكامل بلدان األفريق داد ال  لتعدادات السكان والمساآن في أفريقيا، وإعادة       2010إع
يا بغ                ية الطلب المتزايد           توجيه الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية في أفريق بلدان لتلب درات ال ع ق رض رف

ية ، واإلحصاءات االقتصادية لدعم البلدان في                        ية والدول ية الوطن برامج اإلنمائ وارد من ال ى اإلحصاءات ال عل
ية ، والتدريب اإلحصائي لمساعدة البلدان على معالجة مسألة الموارد               ير والقواعد الدول ثال للمعاي سعيها لالمت

ألة الجهود المبعثرة لتطوير اإلحصاءات، وإدارة                   البشرية ، تن    الج مس ر اإلحصاءات التي تع سيق أنشطة تطوي
 . البيانات اإلحصائية لتزويد أصحاب المصلحة بإحصاءات ذات نوعية جيدة حول البلدان األفريقية 

 
 طريق المضي قدمًا   -دال 

 
ي تواجهه   - 22 ية الت تحديات الرئيس رة بعض ال ذه المذآ تطوير  طرحت ه يما يختص ب ية ف ارة األفريق ا الق

تحديات      ك ال ة تل ى معالج ة إل بادرات الهادف ك بعض الم اءات وآذل نقاط   . اإلحص زء بعض ال ذا الج دم ه ويق
بلدان األفريقية لإلستجابة للطلب                          درات ال ى تحسين ق بادرات التي تهدف إل ذه الم ًا له المطروحة للمناقشة دعم

 .  النوعية المتزايد على اإلحصاءات الجيدة 
 
 اإلطار اإلستراتيجي اإلقليمي المرجعي   - 1
 

درات اإلحصائية في                     - 23 ناء الق ى إطار العمل اإلستراتيجي اإلقليمي المرجعي لب ة عل اب الموافق في أعق
ر اإلحصاءات األفريقية المعقود في أديس أبابا خالل الفترة من         تدى تطوي يا وخالل اجتماع من  10 إلى 6أفريق

براير   / الثاني تشرين    أن يتفق مصرف التنمية األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا               2006ف  ، تمت التوصية ب
يذ                  ة التنف ية مشترآة للتنسيق من أجل آفال ى آل وتتمثل إحدى الدروس المستفادة من الماضي في أن وجود         . عل

يا     ي أفريق اءات ف ر اإلحص ية تطوي يق عمل ي لتحق يد ال يكف ار الج تخذوا  فعل. اإلط لحة أن ي ى أصحاب المص
 . إجراءات إذا ما أريد تنفيذ اإلطار ، آما يتعين أن يتم رصد عملية التنفيذ بشكل وثيق وتقديم تقارير عنها 

 
 

 :قضايا للنقاش 
 

ية االقتصادية األفريقيين إلطار العمل اإلستراتيجي اإلقليمي                 • ية والتخطيط والتنم دعم وزراء المال
در      ناء الق يا   المرجعي لب ه رؤساء مكاتب اإلحصاءات     :  ات اإلحصائية في أفريق ا أوصى ب ًا لم وفق

ل   ار العم تماد إط روري الع ن الض ية ، م اءات األفريق ر اإلحص تدى تطوي الل من ية خ الوطن
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ية   ن جانب وزراء المال وي م م السياسي الق ى الدع تراتيجي اإلقليمي المرجعي الحصول عل االس
 . فريقيين والتخطيط والتنمية االقتصادية األ

 
تقوية دور مفوضية االتحاد األفريقي في مجال الدعوة لصالح تطوير اإلحصاءات على المستوى                • ل

اد األفريقي أن تعمل على إيجاد الدعم القيادي                 : اإلقليمي    دة مفوضية االتح ناشدت اجتماعات عدي
توى سياسي  ى مس ى أعل ن أجل اإلحصاءات عل وة م د طلب المجلس . للدع ي فق يذي وبالتال التنف

اد األفريقي أن تتخذ المفوضية ، بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف                لمفوضية االتح
ي   ثاق أفريق ية ، الخطوات الضرورية لوضع مي ي والجماعات االقتصادية اإلقليم ية األفريق التنم

ارة                تطوير اإلحصاءات في الق م المشروع إل       . لإلحصاء آإطار تنظيمي ل ن تقدي ى المجلس  ويتعي
  . 2007يونيه / التنفيذي في حزيران

 
ية      • ية الوطن برامج اإلنمائ يع الخطط وال ى ضمان أن تتضمن جم ل عل بلدان أن تعم ى ال يجب عل

ل   ية ضمن إطار العم ل األنشطة اإلحصائية بصفة رئيس تم تموي ًا إحصائيًا وأن ي ية مكون الرئيس
من الضروري توفر القيادة    : ائية في أفريقيا    االستراتيجي اإلقليمي المرجعي لبناء القدرات اإلحص      

رارات         تائج والق يم الن د وتقي وة رص اند بق ة تس تحداث ثقاف ي الس توى الوطن ى المس ية عل السياس
ة  ة باألدل ية المدعوم ي   . السياس ى الصعيد الوطن ي عل م المال ادة الدع ن الضروري زي ه م ا أن آم

ومن شأن ذلك أن يحد     . الها بشكل مستدام    لألنشطة اإلحصائية من أجل إنتاج اإلحصاءات واستعم        
 . والبرامج اإلحصائية التي يقودها المانحون " الممنوحة " من التبعية لالحصاءات 

 
 الندوة األفريقية المعنية بتطوير اإلحصاءات   - 2
 

ية المعنية بتطوير اإلحصاءات في عام                - 24 ندوة األفريق ان اجتماع ال  ُسمح فيه    اجتماعًا تاريخيًا إذ   2006آ
اآلها اإلحصائية على أساس منسق إقليميًا                ول لمش اد حل يد الطريق نحو إيج ية بتمه بلدان األفريق ففي أعقاب . لل

ذا االجتماع ، حقق أصدقاء اللجنة االقتصادية ألفريقيا عددًا من االلتزامات المتعهد بها أثناء الندوة المذآورة          ه
 . وفي خالل فترة قصيرة نسبيًا 

 
 : لنقاش قضايا ل

 
تطوير اإلحصاءات عن طريق الطلب من                          • ية ب ية المعن ندوة األفريق بادرة ال م دعم لم بلدان تقدي ى ال عل

يًا في تنظيمها           بلدان المستضيفة أن تساهم مال لتشجيع هذه المبادرة ، يتعين على البلدان المستضيفة         : ال
تماعات    يم االج ي تنظ يًا ف هام مال تدا  . اإلس مان اس أنه ض ن ش ذا م تمع  وه ن مج بادرة وتمكي مة الم

 .  في آيب تاون ) هكذا وردت (2058اإلحصاءات األفريقي من االجتماع في عام 
 
ية والتخطيط والتنمية اإلقتصادية األفريقيين لتبادل الخبرات األفريقية            • تحتاج البلدان   : دعم وزراء المال

 لتعدادات 2010عداد لجولة سنة   الخارجة من الصراع إلى المساعدة على سد فجواتها اإلحصائية واإل           
ن البلدان األفريقية           . السكان والمساآن      بادل الخبرات بي بر ت إحدى ) التعاون بين بلدان الجنوب     ( ويعت

ومن الضروري إعداد آليات آفيلة بتمكين موظفي مكاتب اإلحصاءات الوطنية          . الدعائم في هذا الشأن     
 . أنشطة بناء القدراتمن قضاء بعض أوقاتهم في بلدان أخرى في إطار 

 
 األنشطة اإلحصائية للجنة االقتصادية ألفريقيا   - 3
 

ية في أفريقيا في جهودها الرامية إلى                      - 25 يا الجماعات االقتصادية اإلقليم تساعد اللجنة االقتصادية ألفريق
يذ األوليات القارية ، بما في ذلك التكامل اإلقليمي وتلبية اإلحتياجات الخاصة لكل               من الدول األعضاء لتقديم     تنف

ية ذات الصلة           بر هذه األنشطة مكملة لبعضها البعض وداعمة للدول األعضاء          . الخدمات واألنشطة العمل وتعت
وتتولى اللجنة االقتصادية ألفريقيا القيادة     . ومفوضية االتحاد األفريقي والنيباد والجماعات االقتصادية اإلقليمية        

نظومة   يق م ن تنس ؤولية ع ي ودون      والمس عيدين اإلقليم ى الص اق عل ن اإلتس زيد م يق م تحدة لتحق م الم  األم
 . اإلقليمي 

 
ر عملية تصحيح المسار التي تولي قيادتها األمين التنفيذي ، أنشأت                        - 26 ى إث في مجال اإلحصاءات ، وعل

عبة                يا المرآز األفريقي لإلحصاء آُش ذا هو البرنامج الفرع    . اللجنة االقتصادية ألفريق  ضمن البرنامج   9ي  وه
ام للجنة االقتصادية ألفريقيا        وقد تم إعداد برنامج عمل المرآز بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء وسائر         . الع

ية   ر اإلحصاءات وتجنب إزدواج ي تطوي ية ف بلدان األفريق ياجات الحرجة لل ية االحت نى تلب الشرآاء حتى يتس
 . رين العمل الذي يجري القيام به من طرف شرآاء آخ

 
 : قضايا للنقاش

 
يقي           • دور التنس يد ال ادة تأآ ن إع ادية األفريقيي ية االقتص يط والتنم ية والتخط وزراء المال ي ل ينبغ

ود  يه الجه ارآين لتوج وة المش ي مجال اإلحصاءات ، ودع يا ف نة االقتصادية ألفريق يادي للج والق
اء    ي لإلحص ز األفريق الل المرآ ن خ اءات م ر اإلحص ى تطوي ية إل برنامج : الرام من ال يتض

ي    دم ف ائي المق ن       اإلحص ترة م يا للف ادية ألفريق نة االقتص ال اللج ة أعم ى  2007خط  2009 إل
ي   ات لعام ترح واألولوي ل المق رنامج العم يق  2009 – 2008وب ية التنس الج عمل ًا يع ًا هام . مكون
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ة ، من الضروري أن تكون                  ارة بطريقة فاعل  ألمانة ولضمان تنسيق األنشطة اإلحصائية في الق
 . اللجنة االقتصادية ألفريقيا والية قوية نابعة من دولها األعضاء 

 
دعم وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين لبرنامج العمل العام للمرآز األفريقي             �

ال    : لإلحصاء ي مج ام ف يا الع نة االقتصادية ألفريق ل اللج رنامج عم ن الضروري أن يحظى ب م
ياج  الدعم من جانب الدول األعضاء عن طريق زيادة الموارد بشكل ملحوظ            االحت ات اإلحصائية ب

اءات       طة الخاصة باإلحص و األنش ة نح ية الموجه يات الوطن ن والميزان رآاء الدوليي بل الش ن ق م
 .    وتعزيز مكاتب اإلحصاءات الوطنية 

 
 
 


