
  االحتاد األفريقي    األمم املتحدة 

  

المجلس االقتصادي 
  واالجتماعي

 

  

 

 االتحاد األفريقي
  

E/ECA/COE/35/12 
AU/STC/FMEPI/EXP/12 (II) 
Distr.: General 
23  March 2016  

 
Arabic 
Original: English 

فريقيااللجنة االقتصادية أل
  لجنة الخبراء

  وناالجتماع اخلامس والثالث
 

 االتحاد األفريقي 
 لجنة الخبراء
  االجتماع الثاين

للجنة االتحاد األفريقي  التاسعةتركة ـالمش االجتماعات السنوية
ة والنقدية والتخطيط والتكامل ـؤون الماليــالفنية المتخصصة للش

وزراء المالية لادي، ومؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا ـاالقتص
  تصادية األفريقيينوالتنمية االق والتخطيط

  اجتماع لجنة الخبراء 
  ٢٠١٦نيسان/أبريل ٢- آذار/مارس ٣١أديس أبابا، 

    

  

  في أفريقيا ئيةاإلحصا التنمية حالة

  مقدمةلا

بعنوان  ٢٠٦٣خطة عام : خطتني للتنمية يف غاية األمهية مهاأفريقيا والعامل لقد اختذت 
اإلحصاءات . وتشكل ٢٠٣٠لعام  دامةالتنمية املستخطة و  ‘‘أفريقيا اليت نصبو إليها’’

ذات جودة فر إحصاءات او اتنت اخلطتني اإلمنائيتني. إن تيف تنفيذ ه للغايةحلقة هامة 
من القيام و  تنفيذمها على حنو جيد، وتقييم رصدحمدَّثة بشأن اخلطتني سيمّكن أفريقيا من و 

 خالل ءاتاإلحصا طويرتكبري يف  تقدمة القارة يف حني ُأحرز تنمياجليد لتخطيط أيضا بال
لتطوير السنوات األخرية، مبا يف ذلك اعتماد البلدان األفريقية اسرتاتيجيات وطنية 

هذا التقدم  الوطنية. إال أنلنظم اإلحصائية جيدا ل اتنسيقأفضل و تتيح رؤية  تءااإلحصا
  .يف أفريقياذات جودة إحصاءات للحصول على ال يزال غري كاف 

امليثاق األفريقي لإلحصاء واسرتاتيجية مواءمة اإلحصاءات يشكل على املستوى القاري، ف
يناير يف كانون الثاين/مؤمتر رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي اللذين أقرمها يف أفريقيا، 
اإلطاَرين املرجعيني يف كمباال (أوغندا)،  ٢٠١٠ هيوليمتوز/إثيوبيا) و ( يف أديس أبابا ٢٠٠٩

  وإنتاجها ونشرها واستخدامها. يف أفريقياجلودة عالية اتنسيق إحصاءات ل
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ي على حد سواء، فإن والقار  الوطينالصعيدين هذه األدوات على وجود وعلى الرغم من 

رصد الميكن أن تساعد على عالية اجلودة بيانات احلصول على  يف تواجه صعوبات أفريقيا
  .الفعال لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية يف أفريقيا

اإلحصاءات يف يف جمال تسليط الضوء على الوضع احلايل هو من هذه الوثيقة والغرض 
أولويات تشكل مخسة جماالت ذكر قتصر على نوس. التحديات واآلفاقوإبراز أفريقيا، 

  ا يف الوقت الراهن، وهي:إحصائية ألفريقي

  واإلحصاءات احليوية؛املدين التسجيل  
  السلم واألمن؛احلوكمة الرشيدة و  
  ؛القومية احلسابات 
  ثورة البيانات؛ 
 اتالتمويل املستدام إلنتاج اإلحصائي 

 اإلحصاءات الحيوية   -١

 يف السجل املدين مسجالأن يكون كون له هوية و تأن يف كل فرد ه  الذي يتمتع بق إن احل
ولكن من . حلقوق اإلنسان وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان الدويلأمٌر يقره امليثاق 

عدة يعيشون بدون هوية و يقيني ما زالوا ماليني من األفر عدة  لراهن أنيف الوقت ا املالحظ
 نيوالدميوغرافيئيني جيعل من عمل اإلحصاما  لكوذغري مقّيدين يف السجل املدين. ماليني 

تحركات السكان (معدل املواليد ومعدل الوفيات، ومعدل املتعلقة بؤشرات الذي يتابعون امل
بادرات يف السنوات األخرية العديد من املختذت اُ سريا. وقد وما إىل ذلك) أمرا عاهلجرة، 
  .التسجيل املدينلتحسني 

  احليوية واإلحصاءات املدين التسجيل نظم بتحسني للتعجيل أفريقيابرنامج 

لجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف الهو برنامج مشرتك بني مفوضية االحتاد األفريقي و 
مت تنظيم مؤمترين للوزراء . وقد ألمم املتحدةتابعة لاالت التنمية األفريقي بدعم من عدة وك

. وانعقد يف أفريقيااملدين تسجيل الملناقشة مسألة التسجيل املدين املسؤولني عن يقيني األفر 
 حتسني حنو’’يف أديس أبابا (إثيوبيا) حتت شعار  ٢٠١٠أغسطس آب/األوىل يف املؤمتر 

 للتنمية الالزمة اإلحصاءات وإنتاج فعالة مدنية إدارة إلجياد املدنية األحوال معلومات
سبتمرب أيلول/وعقد املؤمتر الثاين يف  ‘‘أفريقيا. يف لأللفية اإلمنائية األهداف ولرصد الوطنية
 املؤسسية األساسية اهلياكل حتسني’’فريقيا) حتت شعار أربان (جنوب ييف د ٢٠١٢
عن الوزراء أعرب املؤمترين، الل وخ ‘‘احليوية. واإلحصاءات املدين للتسجيل والبشرية
، وكذلك اإلحصاءات احليوية، من خالل تنفيذ املدينتسجيل التحسني ب راسخهم الالتزام

  احليوية. واإلحصاءات املدين التسجيل نظم بتحسني للتعجيل أفريقيابرنامج 
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  ءاتاإلحصا لتطوير يةفريقاألندوة ال

ءات لتناول املشاكل املرتبطة اإلحصار لتطويفريقية األ اتالندو صصت خُ ، ٢٠١١منذ عام 
ءات هي اإلحصاتطوير ل ةالندوة األفريقي. و واإلحصاءات احليويةاملدين التسجيل طوير تب

تنظيم ضطلع بوي. منتدى للنقاش بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف النظام اإلحصائي األفريقي
اللجنة و الحتاد األفريقي بالتعاون مع مفوضية ا لإلحصاءات جنوب أفريقياهذه الندوة مركز 

 ، واليونيسيف وصندوق األمم املتحدةاألفريقياالقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية 
  للسكان.

 أفريقيا برنامجلنجاحات اليت حققها ول احليويةحصاءات املدين واإلتسجيل الونظرا ألمهية 
إىل  ان،الوزاري ناملؤمتراو  احليوية، واإلحصاءات املدين التسجيل نظم بتحسني للتعجيل
خالل  ،مؤمتر رؤساء الدول واحلكوماتقرر املدين، املتعلقة بالتسجيل الندوات جانب 
إضفاء الطابع  يف أديس أبابا (إثيوبيا) ٢٠١٣يناير كانون الثاين/يف  القمة املعقود مؤمتر 

كل الذي سيعقد   املدينالتسجيل املسؤولني عن يقيني مؤمتر الوزراء األفر على املؤسسي 
  .نتنيس

املدين، حتت رعاية االحتاد األفريقي، التسجيل املسؤولني عن يقيني مؤمتر الوزراء األفر وُعقد 
: ) حتت شعاركوت ديفواريف ياموسوكرو ( ٢٠١٥فرباير شباط/ ١٣إىل  ١٢ يومي

 .‘‘أفريقيا يفاحلوكمة الرشيدة لدعم  احليوية واإلحصاءات املدين التسجيل استخدام تعزيز’’
فريقي األ عقدال ٢٠٢٤-٢٠١٥العقد إعالن ؤمتر قرر امل ،هذا االجتماعويف ختام 

 .عرض هذا القرار على مؤمتر رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقيسيو املدين. لتسجيل ل

اجلهات الفاعلة تلف خمفين من بدعم  ،ت أمانة التسجيل املدين واإلحصاءات احليويةأجر و 
. واإلحصاءات احليوية املدينتسجيل الوطنية للنظم لل امتقيي ،يف النظام اإلحصائي األفريقي

واإلحصاءات احليوية يف املدين التسجيل لنهوض بل جيري حشدها حاليا موارد ضخمة ومثة
مجع ة القائمني على احملليالسلطات  مسؤويل اتقدر أن وجتدر اإلشارة إىل . البلدان األفريقية

الدول . ويف حني أن الدول األعضاءمستوى تعززت على بيانات عن احلالة االجتماعية ال
 على الرغم منإال أنه إحصاءات جيدة عن التسجيل املدين؛ بدأت يف إنتاج األعضاء 

ية االحتاد األفريقي، اللجنة االقتصادية ضاجلهود اليت تبذهلا املنظمات األفريقية (مفو 
نيسيف وصندوق و دة مثل اليألفريقيا، مصرف التنمية األفريقي) واهليئات التابعة لألمم املتح

حتسني اإلحصاءات اخلاصة بالتسجيل املدين يف أفريقيا، بغية األمم املتحدة للسكان 
  .احليويةحصاءات اإل نتاجوإاملدين ما تزال قائمة يف التسجيل ن مثة صعوبات أالحظ يُ 

االيت املشكالت واحدة من انعدام اجلنسية يشكِّل و  ع يلحق ا الوضأفريقيا. فهذ اُبتليت 
 وميوتونبعض األفريقيني. فهناك أفريقيون يولدون ال نظري له حبق املواطَنة بالنسبة ل اضرر 
على ا الوضع أيضا نطوي هذيو  .تسجيلهم يف أي من سجالت احلالة املدنيةأن يتم  دون
إحصائي  قصورظ وجود الحَ يُ  لظاهرة،. ورغم جسامة هذه اذريتهمعلى  للغايةسليب  تأثري

  ام اجلنسية.بشأن انعد
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إحصاءات  نتاجحتسني التسجيل وإمن أجل ة اليت جيدر طرحها لوهناك العديد من األسئ

  ل املدين وانعدام اجلنسية:يتسجال

    
اإلمنائيون شركاء الزال يالحظ وجود قصور رغم  اجلهود اليت يبذهلا ال يملاذا  - ١

  يف هذا اجملال؟ واإلحصاءات احليويةاملدين لتسجيل من أجل ا

ال سيما احلكومات احمللية، لكي تتوىل  ،تعبئة احلكومات الوطنيةميكن كيف  - ٢
  واإلحصاءات احليوية؟زمام التسجيل املدين 

املدين التسجيل يف جمال  ةفريقياألاملنظمات كيف ميكن تعزيز قدرات  - ٣
 واإلحصاءات احليوية؟

فريقية يتعني على احلكومات األاليت ما هي النسبة املئوية من امليزانية الوطنية  - ٤
 اإلحصاءات احليوية؟املدين وإعداد تسجيل لل هاختصيص

واإلحصاءات املدين التسجيل لتعجيل بصندوق أفريقي لكيف ميكن إنشاء  - ٥
 احليوية؟

انعدام ذات جودة وحمدَّثة عن إحصاءات كيف ميكن احلصول على  - ٦
 ؟اجلنسية

ءات واإلحصااملدين التسجيل املعنية بقارية المانة األتعزيز كيف ميكن  - ٧
 احليوية؟

تعزيز التنسيق والتعاون بني اإلدارات املسؤولة عن التسجيل كيف ميكن  - ٨
 ؟املكاتب اإلحصائية الوطنيةوبني  واإلحصاءات احليويةاملدين 

  
  والسلم واألمنالمتعلقة بالحوكمة الرشيدة حصاءات اإل -٢

يع أحناء يف مجهو احلال احلوكمة الرشيدة والسلم واألمن يف أفريقيا، كما ت أصبحلقد 
شاملة القتصادية التنمية االأكثر من أي وقت مضى األساس الذي ترتكز عليه  العامل

إلدارة الفعالة للموارد أمرا ال غىن عنه ل احلوكمة الرشيدةي بلد. وتعد ستدامة ألاملو للجميع 
فريقية، لقارة األاليت تكتسي أمهية كبرية بالنسبة للربامج الرئيسية الفعال لتنفيذ لولالوطنية 

   .٢٠٣٠عام خطة و  ٢٠٦٣خطة عام  وعلى وجه اخلصوص

يبعث ومناخ من السلم واألمن  ةرشيد ةكمو ححتتاج إىل وحنن ندرك أن إدارة الشؤون العامة 
يف اختاذ وتوجيههم صناع القرار على الطمأنينة من أجل إنارة الطريق بصورة أفضل ل

مالية العامة، وجذب رؤوس األموال لتحسني التخطيط واإلدارة السليمة لل، و القرارات
  .األجنبية
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 توطئة جلمع البيانات وفهمهاأجنع الوسائل تعد اإلحصاءات اليوم  ،ع احلديثمويف اجملت
رور الزمن ثبت مبأفريقيا حيث ويصدق هذا بصفة خاصة على  ة.ختاذ قرارات سليمال

ة على حد سواء، سليمة للخدمات العامة واخلدمات اخلاصالإلدارة ل أمهيتها القصوى
دف الوقوف علىهداف واملهام األحتقيق  ودورها اجلوهري يف اجات تيحاال املوكلة إليها، و

خرى، تكتسي البيانات ألرصد هذه األهداف. وبعبارة  ةداحلالية واملستقبلية احملدَّ 
  عات.االجتماعي ومنع النزاماسك التإدارة يف و يف اختاذ القرارات تُنكر اإلحصائية أمهية ال 

على مدى العقدين بلدان واجهت الالعديد من  ، من الواضح أنمما تقدموعلى الرغم 
. والسلم واألمنعن احلوكمة الرشيدة يف إنتاج ونشر البيانات اإلحصائية صعوبات  املاضيني

املنظمات غري احلكومية (منظمة تنتجها هذه القضايا بشأن معظم البيانات املوجودة و 
وما إىل ذلك) واجلهات الفاعلة يف ، أفروبارومرتمؤسسة مو إبراهيم،  الشفافية الدولية،

 يف النظام اإلحصائي إحصاءات عناجلهات الفاعلة  من ال تنتج سوى قلة. و اجملتمع املدين
، وحىت تلك اليت تنتج هذه اإلحصاءات ال ميلك البعض واألمن موالسل احلوكمة الرشيدة

  اجملاالت من أمهية.هذه مما تتسم به ت، على الرغم القدرة على حتليل هذه البيانامنها 

ها، ال سيما كائأنشأت مفوضية االحتاد االفريقي بالتعاون مع شر ولتصحيح هذا الواقع، 
 مم املتحدة اإلمنائي، فرقةَ فريقي، وبرنامج األاللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية األ

من أفرقة العمل واحدة هي و  واألمن،والسلم  احلوكمة الرشيدة العمل األفريقية إلحصاءات
 يف جمال اسرتاتيجية مواءمة اإلحصاءات يف أفريقيا. ووضعت فرقة العملالعاملة  ١٤ــال

إلجراء الدراسات قة منسَّ  ناتاستبيا مناذج، ٢٠١٢نشئت يف أيار/مايو اليت أُ هذه، 
عت هذه النماذج، مج. واستنادا إىل والسلم واألمن عن احلوكمة الرشيدة ستقصائيةاال

ج هذه وذلك بإدرا  املذكورة بيانات عن املوضوعات بالفعلالعديد من البلدان األفريقية 
املتعلقة باألسر املعيشية. يف إطار الدراسات االستقصائية  راةالنماذج ضمن االستبيانات اجملْ 

دثة يف ودة وحمعالية اجلنتاج إحصاءات اآلن إية قفريالبلدان األ وأصبح مبقدور بعض
  .منوالسلم واأل احلوكمة الرشيدة جماالت

منائي إلنتاج اإل ةاجلهود اليت تبذهلا مفوضية االحتاد األفريقي وبرنامج األمم املتحدورغم 
أن عموما يالحظ من يف أفريقيا، والسلم واأل احلوكمة الرشيدة ودة عنعالية اجلإحصاءات 

  :اجملاالتهذه يف  ءاتنقصا يف إنتاج اإلحصاهناك 

 احلوكمة الرشيدة أمهية اإلحصاءات عنباألفريقيني القادة  إقناعكيف ميكن   -١
  والسلم واألمن؟

والسلم واألمن  احلوكمة الرشيدة لتعجيل بإنتاج إحصاءات عنكيف ميكن ا  -٢
  يف أفريقيا؟

تعبئة املوارد الكافية إلجراء الدراسات االستقصائية ووضع كيف ميكن     -٣
  والسلم واألمن؟ حلوكمة الرشيدةمؤشرات عن إحصاءات ا
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 إنتاج إحصاءات ذات جودة عن بأناألفريقيني لقادة ا إقناعكيف ميكن   -٤
ن يساهم يف حفظ السلم واألمن ويف أوالسلم واألمن ميكن  احلوكمة الرشيدة

  يف البلدان األفريقية؟سيادة احلوكمة الرشيدة 
  الحسابات القومية -٣

كلية تسمح بتقييم ومتابعة  اقتصادية متّكن احلسابات القومية كل بلد من امتالك جماميع
وضع االقتصاد الكلي والوضع املايل. ويتيح نظام احملاسبة القومية تقييم الوضع االقتصادي 
ا على إعطاء توضيحات  لبلد ما وأدائه عرب الزمن. وتكمن أمهية احلسابات القومية يف قدر

يف، وتنفيذ ومتابعة السياسات املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان بشأن تعر 
، اليت تسمح ٢٠٠٨املعنية. والنسخة األحدث لنظام احلسابات القومية هي نسخة عام 

ا تأخذ النشاط االقتصادي  بتحسني قياس النشاط االقتصادي للبلدان، ال سيما وأ
ولكن ال بد من اإلشارة إىل أن عددا قليال للغاية من للقطاع غري الرمسي يف احلسبان. 

. وملعاجلة هذا ٢٠٠٨البلدان األفريقية يستخدم نسخة نظام احلسابات القومية لعام 
، يف  ٢٠١٠الوضع، اعتمد مؤمتر رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي يف متوز/يوليه 

. ٢٠٠٨سابات القومية لعام كمباال (أوغندا) االسرتاتيجية األفريقية لتنفيذ نظام احل
والغرض من هذه االسرتاتيجية هو متكني املنظمات األفريقية (مفوضية االحتاد األفريقي 
واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقي) واجلماعات االقتصادية اإلقليمية من 

ة بفعالية على مستوى مجيع حشد املوارد التقنية واملالية الالزمة لتنفيذ نظام احلسابات القومي
  البلدان األفريقية. ويتوىل الفريق العامل املعين باحلسابات القومية تنفيذ هذه االسرتاتيجية.

       للفرتة شروعبامل وثيقة إعداد مت االسرتاتيجية، هذه تنفيذ يف اإلسراع أجل ومن
 احملاسبة نظام ادالعتم القارة بلدان يئة مجيع إىل املشروع هذا ويهدف. ٢٠١٧- ٢٠١٢

 ضعو  واملؤسسات القدرات تعزيز خالل من ٢٠١٧ عام حبلول ٢٠٠٨القومية لعام 
 األفريقي كما أعدت مفوضية االحتاد. دعوة هلذا الغرضتكثيف محالت الو  املنهجيات

 احلسابات الالزمة لتجميع املعلومات تكنولوجيا أدوات ترمي إىل حتسني وثيقة مشروع
. القومية احلسابات إلنتاج املرجعية بوصفه األداة )ERETES( إريتيس امواعتمد نظ. القومية

القومية، وخباصة فيما يتعلق  احلسابات يف إنتاج وييسر هذا النظام مهمة البلدان االفريقية
 ألفريقيا واإلحصائي االقتصادي . وقدم املرصد٢٠٠٨بتطبيق نظام احلسابات القومية لعام 

 نظام استخدام يف بالفرنسية الناطقة األفريقية كبريا للبلدان  الكربى دعما الصحراء جنوب
 الوطين املعهد من ومايل تقين بدعم األفريقي، . وتقوم مفوضية االحتاد)ERETES( إريتيس

 يف الوقت الراهن إىل البلدان بتقدمي الدعم األورويب، اإلحصاء ومكتب لالحصاءات
   .القومية احلسابات يف جتميع )ERETES( إريتيس نظام استخدام لتمكينها من األخرى

مفوضية االحتاد  ساعدت األفريقية، على مستوى البلدان القومية احلسابات نوعية ولتحسني
 حلساباتاملستخدمة يف ا األساس نةسَ لِ  املنتظم التحديثعملية يف  لبلدانااألفريقي 
. ألفريقيا القتصاديةا األفريقي واللجنة التنمية مصرف مع إطار شراكة وذلك يف القومية،
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 الرئيسية للمجاميع احلقيقية ميكن احلصول على القيم األساس سنة بفضل حتديثو 
  .اإلمجايل احمللي الناتج وخباصة إعادة تقييم الكلي، لالقتصاد

 وضعت األفريقية، للبلدان القومية احلسابات بني حبدوث تبادل ومن أجل السماح
 بإعداد املعنية الوطنية النظم ألقران الغرض منها تقييما لتقييم األفريقية آليات املنظمات
يف  القومية مكلفون باحلسابات األقران حماسبون تقييمات ويتوىل إجراء .القومية احلسابات
  .األفريقية البلدان

ا ووفقًا لدراسة  مفوضية مع بالتعاون ،٢٠١٥ عام يف ألفريقيا االقتصادية اللجنة أجر
أو  صاغت األفريقية من البلدان ٣٨ فإن اإلفريقي، رف التنميةومص األفريقي، االحتاد

 ولدى معظم. ٢٠٠٨ لعام القومية احلسابات نظام لتنفيذ عمل تعكف على صياغة خطة
 أفريقيا بلدا ٣٤ وهناك .هذه العمل خطط تنفيذ وتقييم لرصد واضحة آلية الدول هذه
 لديها بلدا ١٢منها  ٢٠٠٨ لعام يةالقوم احلسابات نظام إىل لالنتقال واضحة برامج لديها

 خالل الفرتة بني عامي ٢٠٠٨ لعام القومية احلسابات نظام إىل برامج واضحة لالنتقال
 ٢٠٠٨ لعام القومية احلسابات نظام إىل انتقال برامج لديها بلدا ٢٢و ،٢٠١٤و ٢٠١٠

  .٢٠١٨و ٢٠١٥ خالل الفرتة بني عامي

 نظام تنفيذ أن الواضح فمن املشروع، ثيقةوو  اكتمال االسرتاتيجية من الرغم وعلى 
 العديد وما زال. األفريقية البلدان يف للغاية بطيئا يزال ال ٢٠٠٨ لعام القومية احلسابات

أو نظام احلسابات  )SCN 63( ٦٣يستخدم نظام احلسابات القومية  األفريقية البلدان من
   .القومية احلسابات إنتاج ىعل للغاية سليب تأثري الوضع وهلذا. )SCN 93( ٩٣ القومية

  
لعام القومية احلسابات نظام تنفيذ األفريقيني بأن كيف ميكن إقناع القادة  -١  

  للحصول على بيانات جيدة النوعية؟ الوحيد احلل هو٢٠٠٨  
 احلسابات لتنفيذ نظام وطنية خبطط األفريقية البلدان كيف ميكن تزويد  -٢

  ؟٢٠٠٨ لعام القومية
 ERETES إريتيس نظام باستخدام األفريقية البلدان ع مجيعكيف ميكن إقنا   -٣

  القومية؟ احلسابات لتجميع
الوحيد للحصول على  املوثوق املصدر القومية احلسابات كيف ميكن جعل  -٤

  األفريقية؟ للبلدان الكلية االقتصادية اجملاميع عن بيانات
 البلدان ععلى مستوى مجي الفصلية القومية احلسابات كيف ميكن إنتاج  -٥

  األفريقية؟
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 ثورة البيانات -٤

 مفادها عدم توافر أفريقيا يف التنمية برصد فيما يتعلق األخرية السنوات خالل مثة مالحظة
   .واملكان الزمان من حيث موثوقة بيانات

 اليت الرئيسية املشاكل ة إحدىديشكل عدم وجود إحصاءات عالية اجلو  املثال، سبيل فعلى
 لأللفية، اإلمنائية األهداف تنفيذ يف احملرز التقدم يف قياس مدى ريقيةاألف تواجه البلدان

وهلذا . لأللفية اإلمنائية األهداف مؤشرات تقريبًا عن بيانات ألي حيث تفتقر أفريقيا
ا إجراء واملفوضية مضطرة إىل األفريقية السبب فإن البلدان  اإلمنائية لألهداف تقييما

وغالباً ما ال تعكس . املتحدة األمم منظمات الصادرة عن قعاتلأللفية باالعتماد على التو 
 على رصد تأثري البيانات يف النقص ويرتتب على هذا. األفريقية البلدان واقع التوقعات هذه

وبرنامج  أفريقيا يف الزراعة لتنمية الشامل األفريقية مثل الربنامج اخلطط خمتلف وتقييم
 أفريقيا، يف األساسية اهلياكل تطوير يقيا، وبرنامجالشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفر 

  للتكامل. األدىن احلد وبرنامج

 ملا عن خطة التنمية املستوى الرفيع البارزة الشخصيات فريق دعا تقرير الوضع، هذا وملعاجلة
 ومن شأن ثورة البيانات. أفريقيا يف وخباصة العامل يف" بيانات ثورة" إىل ٢٠١٥ بعد عام

 أهداف عن خمتلف جيدة النوعية وحمدثة من احلصول على بيانات أفريقيا نهذه أن متك
جيب  اخلطط، تضارب وازدواجية ولتجنب. ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣ وغايات خطة عام

ا وأن تندرج بكلمتاماً،  أفريقيا مدجمة أن تكون ثورة البيانات يف  اسرتاتيجية يف حمتويا
  .أفريقيا يف اإلحصاءات مواءمة

 ألمهية منه األفريقي إدراكا االحتاد وحكومات دول رؤساء بأن مؤمتر لتذكريا وجيب 
 اإلحصاءات إنتاج لتعزيز رئيسيني األفريقية قد اعتمد قرارين البلدان تنمية يف اإلحصاءات

 لالحتاد التابع اإلحصاء معهد والقراران املعنيان مها قرار إنشاء. أفريقيا اجليدة النوعية يف
يف  اإلحصائي للتدريب اإلفريقي وقرار إنشاء املركز) تونس( ونس العاصمةت يف األفريقي

  العاج).  ساحل( ياموسوكرو

للتدريب سوف  اإلفريقي األفريقي واملركز لالحتاد التابع اإلحصاء معهد وبفضل إنشاء
  .أفريقيا يف جيدة النوعية إحصاءات وإنتاج لتنسيق جديد إطار يتسىن إجياد

  حقيقة؟ أم أسطورة: أفريقيا ثورة البيانات يف - ١
 ومركز األفريقي لالحتاد التابع اإلحصاء ميكن أن يساهم معهد كيف   - ٢

 أفريقيا؟ ثورة البيانات يف يف األفريقي التدريب
تتجاوز  هيئة يصبح أن األفريقي لالحتاد التابع اإلحصاء ملعهد ميكن كيف - ٣

البيانات  إنتاج وتنسيق تنظيم وتضطلع مبسؤولية الوطنية حدود الوالية
 أفريقيا؟ يف اإلحصائية

 األفريقي على غرار لالحتاد تابع بإنشاء معهد إحصاء حنلم هل ميكننا أن - ٤
 أوروبا؟ األوروبية يف للجماعة االحصائي املكتب
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 القدرات بناء يف أن يساهم اإلحصائي للتدريب اإلفريقي للمركز ميكن هل - ٥
 أفريقيا؟ يف اإلحصائية

  تمويل اإلحصاءات -٥

  .أفريقيا لتحقيق ثورة البيانات يف ضرورياً  شرطاً  الوطنية اإلحصائية النظم ليعد متوي

 دون وحتول األفريقية البلدان يف الوطنية اإلحصائية النظم تواجه اليت الرئيسية ومن املشاكل
 فاحلكومات. واملستدام الكايف مشكلة توفري التمويل ذات جودة، إحصاءات إنتاج

 الوضع وهذا. ذات جودة إحصاءات حة للغاية ال تكفي إلنتاجشحي ترصد موارد األفريقية
آخذة يف التناقص، يف  خارجية بشكل كبري على موارد يعتمد اإلحصاءات إنتاج جيعل

  .الوطنية بالسيادة على أنه مسألة تتعلق حني ينبغي النظر إىل إنتاج اإلحصاءات

 العقود خالل األفريقية انالبلد وضعت الوطنية، اإلحصائية النظم متويل كفاية ولضمان
 رمسية ذلك إىل إجياد أطر أدى وقد. اإلحصاءات لتطوير وطنية األخرية اسرتاتيجيات

 السكان تعدادات متويل وخباصة األفريقية، البلدان باإلحصاءات يف النهوض لتمويل
 لعمالة،وإجراء الدراسات االستقصائية املتعلقة با واالقتصادية الزراعية والتعدادات واملساكن

 وما والدراسات االستقصائية املتعلقة باألسر املعيشية، ،٣و ٢و١والدراسات االستقصائية 
   .ذلك إىل

 يتكفل به الشركاء ما اإلحصاء غالبا لتطوير الوطنية االسرتاتيجيات متويل أن واملالحظ
 ألن للبلد، اإلحصائي املقدم من الشركاء غالبا ما ال يناسب الربنامج والتمويل. اإلمنائيون
 ويرتتب عن هذا. الشركاء أولويات يف أغلب األحيان مع تتطابق ال البلدان أولويات
 معظم وتعرتف. القطري املستوى على اإلحصائي النشاط على سليب تأثري الوضع

ال ترصد سوى موارد شحيحة للغاية  لكنها اإلحصاءات، بأمهية األفريقية احلكومات
ملكاتب اإلحصاء الذي ُعقد يف ليربفيل  العامني للمديرين خرياأل وكان االجتماع. لتطويرها
. اإلحصائية للتنمية ميزانيته يف املائة من ٠,١٥ أفريقي بلد خيصص كل بأن قد أوصى

 أيلول/سبتمرب يف نيويورك يف اعتمدت اليت املستدامة التنمية من أهداف ١٧وترمي الغاية 
  .املستدامة التنمية أجل من العاملية الشراكة تعزيز إىل ٢٠١٥

تتعلق  عامة منفعة اإلحصاءات األفريقيني بأن كيف ميكن إقناع القادة  -١
أن تتوىل البلدان األفريقية نفسها توفري اجلزء األكرب  وينبغي البلدان بسيادة

  من متويلها؟
 إلنتاج ختصص أن اليت جيب الوطنية امليزانية من املئوية النسبة ما هي  -٢

  اإلحصاءات؟
 ما أقره امليثاق حنو على اإلحصاء لتطوير وطنية صناديق سيتم إنشاء ىتم  -٣

  حصاءات؟لإل األفريقي
 اإلحصاء؟ الكافية لتنمية املوارد تعبئة ميكن ملعاهد اإلحصاء الوطنية كيف  -٤
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  الخالصة

تعتمد يف تقييم  أفريقيا وال تزال. أفريقيا يف اإلحصاءات ال يزال الطريق طويًال أمام تنمية
 الدويل، النقد صندوق مثل دولية مؤسسات تنتجها اليت راجمها اإلمنائية على البياناتب

 ومنظمة والزراعة، األغذية ومنظمة املتحدة، يف األمم اإلحصاءات وشعبة الدويل، والبنك
 مما الواقع يف أفريقيا، تعكس ال توقعات هي إالَّ  البيانات ما هذه ومعظم. الدولية العمل
  .اإلمنائية غري حقيقي للربامج يمتقي إىل يؤدي

 واسرتاتيجية لإلحصاءات األفريقي امليثاق تنفيذ تسريع خالل وسيكون مبقدور أفريقيا، من
لالحتاد األفريقي  التابع اإلحصاء عن طريق تشغيل معهد أفريقيا يف اإلحصاءات مواءمة
 القاري، ستوىامل على اإلحصائي التحدي مواجهة األفريقي، اإلحصائي التدريب ومركز
 خلطط السليم متكنها من املتابعة/التقييم اجليد والتخطيط ا خاصة إحصاءات واقتناء
  يف أفريقيا.  التنمية

 املستوى يتطلب دعماً قوياً على أفريقيا يف إحصاءات ذات جودة إنتاج فإن ضمان وأخريا،
اإلحصائية  البيانات إنتاج الجم يف الوطنية القدرات لتعزيز الكافية بغية توفري املوارد الوطين
تسمح  ومستدامة كافية موارد بتوفري التحديد وجه ويتعلق األمر على. ونشرها وحتليلها

من حيث  القدرات تعزيز ذاته الوقت وتكفل يف جيدة النوعية إحصاءات باستمرار إنتاج
   .البشرية املوارد

           
 

  


