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 ةـالتنمي :رارــــذ القاــــود للمناقشة واختــــبن

   اـة اإلقليمية يف أفريقيـاإلحصائي
 تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا   
 مذكرة من األمني العام  

 
 يتـشرف األمـني العـام     ،** دورهتـا الثامنـة والـثالثني      يفاللجنة اإلحـصائية    ملا طلبته   وفقا   

ويـربز   .إلحـصائية اإلقليميـة يف أفريقيـا      بإحالة تقرير اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا بـشأن التنميـة ا            
ــة يف النــهوض بقــدراهتا اإلحــصائ     . يةالتقريــر القــضايا والتحــديات الــيت تواجــه البلــدان األفريقي

ويقدم التقرير استعراضا عاما للمبادرات اجلارية اليت يضطلع هبـا أصـحاب املـصلحة يف أفريقيـا                 
ت تـشكيل جلنـة إحـصائية ألفريقيـا         وتـشمل هـذه املبـادرا      .التحـديات تلـك   هبدف التغلب على    

 املــضي قــدما ودوريــبني التقريــر بالتفــصيل ســبل كمــا  .واللجنــة األفريقيــة للتنــسيق اإلحــصائي
إبـداء تعليقاهتـا علـى      وقـد ترغـب اللجنـة يف         .اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف مواجهة التحـديات      

ترغـب   وقـد  .املنظمـات األفريقيـة  لبلـدان و لالتنميـة اإلحـصائية   اجلهود اجلارية الراميـة إىل حفـز     
 لنـهوض إىل ا اء يف جمـال التنميـة       ـــالـشرك أصحاب املصلحـــة مبن فيهـــم      ع  ـــا يف دعوة مجي   ـــأيض

ـــمبدعمه ـــ ملبــ ــة اإلحــصائية  ـ ــارةيفادرات التنمي ــي      وال، الق ــن خــالل املركــز األفريق ســيما م
 .التقرير من ٢٥ الفقرة يفاملطلوب من اللجنة اختاذها وترد اإلجراءات  .اتلإلحصاء
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ــا      ــصادية ألفريقي ــة االقت ــر اللجن ــشأنتقري ــة  ب ــة اإلحــصائية اإلقليمي  التنمي
 أفريقيا يف
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 مقدمة - أوال 
يـة املاضـية زيـادة هائلـة يف الطلـب علـى اإلحـصاءات        شهدت العقود األخرية مـن األلف   - ١

 بالدرجــة ،ونــشأت هــذه الزيــادة غــري املــسبوقة يف الطلــب  .عاليــة اجلــودة يف البلــدان األفريقيــة
 األحــوال ني عــدد مــن املبــادرات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة الراميــة إىل حتــس       عــن ،األوىل

هـذه املبـادرات الـشراكة اجلديـدة     وتـشمل  . الـشعب أفريقيـ  االقتصادية واالجتماعية والسياسية    
مــن أجــل تنميــة أفريقيــا، واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، واســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر، وأُطُــر   

 .أو النقدي دون اإلقليمية، وغري ذلك من أُطُـر العمـل القطاعيـة احملـددة              /التكامل االقتصادي و  
اإلقليميـة واإلقليميـة    دون  ريقيـة واملنظمـات     ونتيجة لـذلك، فـإن الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة األف           
جتد نفسها فحـسب يف مواجهـة التحـديات         العاملة يف جمال اإلحصاءات والتنمية اإلحصائية مل        

بأمهية اإلحـصاءات يف تنميـة القـارة وتـسخري املـوارد الوطنيـة ودون               العام  لوعي  املتعلقة بزيادة ا  
الطلـب املتزايـد    تلبيـة   رات البلـدان األفريقيـة علـى        اإلقليمية واإلقليمية والدولية من أجل بناء قد      

، لكنـها أيـضا أتيحـت هلـا الفـرص           دة والناشئ عن براجمهـا اإلمنائيـة      على اإلحصاءات عالية اجلو   
 . أمور، من االضطالع هبذه املهاماليت متكنها، يف مجلة

ال يف جمـ  أصـحاب املـصلحة     هذا التقرير بعـض التحـديات الرئيـسية الـيت تواجـه             وحيدد   - ٢
تلـك   يف أفريقيـا، فـضال عـن بعـض املبـادرات الـيت طرحـت مـؤخرا ملواجهـة             التنمية اإلحـصائية  

وتشمل هذه املبـادرات إصـالح املهـام اإلحـصائية يف املنظمـات اإلقليميـة الرئيـسية                  .التحديات
 ؛ ومـصرف التنميـة األفريقـي، ومفوضـية االحتـاد األفريقـي            ؛والسيما اللجنة االقتصادية ألفريقيا   

 واللجنة األفريقيـة    ؛االستراتيجي اإلقليمي املرجعي لبناء القدرات اإلحصائية يف أفريقيا       إلطار  وا
 ؛والنــدوة األفريقيــة للتنميــة اإلحـــصائية   ؛  واللجنــة اإلحــصائية ألفريقيــا   ؛للتنــسيق اإلحــصائي  

الذي ميكـن للجنـة     دور  الوفضال عن ذلك، يشرح هذا التقرير        .اتوامليثاق األفريقي لإلحصاء  
املطلـوب مـن اللجنــة    واإلجـراءات  ،يف مواجهــة التحـديات قتـصادية ألفريقيـا أن تـضطلع بـه     اال

 .اإلحصائية اختاذها
 

 ة األفريقية الوطنيةالتحديات اليت تواجه النظم اإلحصائي - ثانيا 
ــة األفريقيــة وغريهــا مــن    - ٣ ــنظم اإلحــصائية الوطني يف جمــال أصــحاب املــصلحة تواجــه ال

 :ا ما يليمن بينهعديدة األفريقية حتديات التنمية اإلحصائية 
األفريقيــة يف االجتماعــات الدوليــة وأفرقــة  ضــعف مــستوى مــشاركة البلــدان   )أ( 

أدى ذلـك    وقـد    - واملنهجيات والتصنيفات الدولية  جيري فيها مناقشة وإقرار املعايري      املدن اليت   
نــهجيات والتــصنيفات  إىل عــدم مراعــاة اخلــصوصيات األفريقيــة بقــدر كــاف يف املعــايري وامل      
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وتتعلـق املـسألة    .املذكورة، كما أثار يف بعض احلاالت شواغل بشأن أمهيتـها للبلـدان األفريقيـة   
 ؛ الدوليةواملناقشاتكيفية تنشيط املشاركة األفريقية الفعالة يف االجتماعات ب

اإلحـصاءات بوجـه   دور شكل يـ ال  -ترتيب اإلحصاءات يف سلم األولويـات    )ب( 
 .اجلهـات املاحنـة للبلـدان     توفرها  ة يف العمليات اإلمنائية الوطنية ويف برامج الدعم اليت          عام أولوي 

انعكس عدم االلتـزام الـسياسي علـى حنـو كـاف بالتنميـة اإلحـصائية يف                 وعلى الصعيد الوطين،    
ويف األوضاع غري املالئمـة للمكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة           لإلحصاءات،  املمنوحة  ولوية  تدين األ 
. ئيةومــا يــصاحب ذلــك مــن نقــص يف متويــل التنميــة اإلحــصا سلــسل اهلرمــي احلكــومي، يف الت

بقــدر وباإلضــافة إىل ذلــك، مل جتــر توعيــة صــانعي الــسياسات يف العديــد مــن املنظمــات املاحنــة 
. لـة بالطابع بالغ األمهية لإلحصاءات يف دعم تقرير السياسات والرصد القائمني علـى األد            أكرب  

ــسألتان ينطــو   ــاك م ــر، مهــا  وهن ــذا األم ــا ه ــن أجــل    كي) أ(: ي عليهم ــدعوة م ــهوض بال ــة الن في
 ؛اإلحصاءات يف العمليـات اإلمنائيـة الوطنيـة، وال سـيما يف اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر                    دمج
 أكـرب مـن     ءجـز ك كيفية منح أولوية أعلى لإلحصاءات إما باعتبارها نـشاطا قطاعيـا أو              )ب( و

 ؛ تقوم هبا املنظمات املاحنةالربامج القطاعية ذات األولوية اليت

 حتـث   - التخطيط الطويـل األجـل للتنميـة اإلحـصائية        ) أو عدم مالءمة  (نقص   )ج( 
علــى ) والعديــد منــها يف أفريقيــا(عمــل مــراكش لإلحــصاء مجيــع البلــدان الناميــة الفقــرية خطــة 

ــام       ــة ع ــول هناي ــة اإلحــصائية حبل ــة للتنمي ــذ  ٢٠٠٦وضــع اســتراتيجية وطني ــدء التنفي ــو وب ل حبل
لكن ال تزال هناك بلدان مل توضع فيها تلك االستراتيجية، كمـا أن هنـاك بلـدانا                 . ٢٠٠٧ عام

وتتعلـق املـسألة بكيفيـة     .ُوضعت فيها هذه االستراتيجية ولكن عدم كفاية املوارد أعاق التنفيـذ 
ارد وأن تتـوفر لـه املـو      استراتيجية تتسم بالتصميم املالئـم،      البلدان  كفالة أن يكون لكل بلد من       

 ؛لتنفيذهاالالزمة 
 القــدرات اإلحــصائية أمهيــة بالغــة لالســتدامة   تــشكل- القــدرات اإلحــصائية )د( 

ــة    زال العديــد مــن يــوال  .واألنــشطة الطويلــة األجــل الطويلــة األجــل للــنظم اإلحــصائية الوطني
وحالـة هـذه     .عـاين مـن نقـص القـدرة علـى القيـام بأنـشطة إحـصائية أساسـية                 يالبلدان األفريقية   

ال يتخرج مـن    و .منها يف املكاتب اإلحصائية الوطنية    لقدرات يف الوزارات التنفيذية هي أسوأ       ا
شـواغل  وهنـاك أيـضا      .مؤسسات التدريب ما يكفي لتلبية الطلب احلايل على األفـراد املـدربني           
ــيما اجلامعـــات ال تتـــضمن    ــدريب وال سـ ــاهج مؤســـسات التـ ــأن منـ ــاول  بـ ــية تتنـ ــواد دراسـ  مـ

ــةاإلحــصاء” ــق     “ ات الرمسي ــواد تتعل ــي أو م ــابع عمل ــواد ذات ط ــدريس  أو م ــاإلدارة؛ وأن ت ب
اإلحصاء ال يزال جيري من جانب العـرض علـى الـرغم مـن احلاجـة اهلائلـة إىل معاجلـة املـسائل                       

؛ وأن التــدريب علــى حتليــل البيانــات وعرضــها ونــشرها غــري     كــذلكاملتعلقــة جبانــب الطلــب 
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علـى األفـراد املـدربني    العاجـل  الطلب تلبية يفية  ك)أ: (وينطوي األمر على مسألتني مها   . كاف
ــة  ــة قطاعـــات احلكومـ ــة   و) ب(و  ؛يف كافـ ــدريب باألمهيـ ــرامج التـ ــة أن تتـــسم بـ ــة كفالـ كيفيـ

 ؛العملي والطابع
شارك العديـد مـن البلـدان األفريقيـة يف        - برنامج املقارنات الدولية يف أفريقيا     )هـ( 

 .الذي نـسقه مـصرف التنميـة األفريقـي    ) ٢٠٠٧-٢٠٠٢(برنامج املقارنات الدولية يف أفريقيا      
وساعد هذا الربنامج البلدان املشاركة على تعزيز إحصاءاهتا االقتصادية وما جتمعه مـن األرقـام               

 وإعــداد ؛القياســية ألســعار االســتهالك، والنــاتج احمللــي اإلمجــايل واألرقــام القياســية ذات الــصلة
 مبـا يف ذلـك وضـع االسـتراتيجية الوطنيـة            ،ة العامـة   والتنميـة اإلحـصائي    ؛تعادالت القوة الشرائية  

برنـامج املقارنـات    بـدأها   يف كيفيـة مواصـلة األنـشطة الـيت           املـسألة وتكمـن   . للتنمية اإلحـصائية  
 ؛ عندما ينتهي الربنامج العاملي للمقارنات الدولية،٢٠٠٧الدولية يف أفريقيا فيما بعد عام 

 بلـدا   ١٧ حنـو مل يـشارك     - ٢٠١٠جولة تعـدادات الـسكان واملـساكن لعـام           )و( 
ونتيجـة لـذلك،     .٢٠٠٠ يف جولـة عـام       )جمموع البلدان  يف املائة من     ٣٠ من   قرابةأي  (أفريقيا  

 ؛ يف املائـة مـن سـكان أفريقيـا خـالل تلـك اجلولـة مـن التعـدادات                   ٥٠ مـا يقـرب مـن      مل جير عدّ  
ان يف العديــد مــن وباإلضــافة إىل ذلــك، ُتــستخدم بيانــات قدميــة أو توقعــات قدميــة لعــدد الــسك

األهـداف اإلمنائيـة    حتقيـق   البلدان يف إعالم الربامج اإلمنائية الوطنيـة وقيـاس التقـدم احملـرز باجتـاه                
هنـــاك ، ٢٠١٠ عـــام األعمـــال التحـــضريية جلولـــةويف ظـــل الـــزخم الـــذي تكتـــسبه   .لأللفيـــة

 يف املـسألة  وتكمـن  .ولـة اجلبلدان أفريقية رمبا يكون لديها مشاكل خطرية يف املشاركة يف  ١٠
 ؛٢٠١٠  عامالبلدان األفريقية وتشارك يف جولةمجيع كيفية كفالة أن تتحرك 

ضـروريا مـن أجـل      أمـرا   يعد تنـسيق األنـشطة والـربامج اإلحـصائية           - التنسيق )ز( 
ويف العديـد   .اجلهود وإهـدار املـوارد، وحتـسني جـودة البيانـات       حتقيق التالحم، وجتنب ازدواج   

 تنـــسيق كـــاف بـــني أصـــحاب املـــصلحة، مثـــل منتجـــي البيانـــات   لـــيس هنـــاكمـــن البلـــدان، 
 ومؤســـسات منتجـــي البيانـــات منتجـــي البيانـــات، وفيمـــا بـــني    فيمـــا بـــني  ومـــستعمليها، و

وبينما يوجد تنسيق جيد فيما بني اجلهات املاحنة على الـصعيد الـدويل، فـإن               . التدريب/البحث
وحتـسني آليـات التنـسيق    وضـع  فية وتتعلق املسألة بكي .األمر ليس كذلك على الصعيد القطري

 .اجلهات املاحنة مبا يف ذلك ،أصحاب املصلحة الرئيسينيعلى الصعيد القطري فيما بني 
ــة،      - ٤ ــة اإلحــصائية يف املنطق ــل بالتنمي ــه ومــن أجــل التعجي ــضروري أن تعمــل   فإن ــن ال م

ططــني  وال ســيما املخ، البيانــاتمــستعملياألطــراف املــؤثرة جاهــدة علــى زيــادة الــوعي لــدى  
ن األمهيـة االسـتراتيجية لإلحـصاءات يف عملـهم،          أومقرري السياسات وصـانعي القـرارات بـش       

ــة        ــرارات املتعلقـ ــنع القـ ــة، وصـ ــى األدلـ ــة علـ ــة القائمـ ــصادية الكليـ ــيما يف اإلدارة االقتـ وال سـ
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الـدعوة مـن   جمـال  كمـا ينبغـي أن تقـوم األطـراف بـدور يف       .بالسياسات، وقياس الفقر ورصده
حيظـــى إنتـــاج اإلحـــصاءات واســـتخدامها بأولويـــة عاليـــة لـــدى احلكومـــات   أجـــل كفالـــة أن 
ومن خالل بناء قدرة كبرية على تقييم احتياجات املستخدم بـشكل أفـضل    .والوكاالت املاحنة 

القطـاع اخلـاص واجملتمـع      فـإن   ،  ملقـرري الـسياسات   حتياجات املتغرية مـن البيانـات       االومواكبة  
وفضال عـن ذلـك، ينبغـي تـشجيع البلـدان علـى بنـاء                .ودذلك يف تلك اجله   سيسامهان ك املدين  

ــى         ــا عل ــا وتوزيعه ــات وإدارهت ــا وحتــسني وســائل مجــع البيان ــسخري التكنولوجي ــى ت ــدراهتا عل ق
 مؤهلـة مـن أجـل       مـستعملني البلـدان أفرقـة     تـشكل   وباإلضافة إىل ذلـك، ينبغـي أن         .املستعملني

إعــداد الكفــاءات يف إدارة أعمــال  فهــم وتفــسري البيانــات اإلحــصائية املتاحــة بــشكل ســليم، و  
املسح يف املكاتب اإلحصائية الوطنية، وتعزيز التنسيق والتالحم فيما بني املؤسـسات املـشاركة              

 والتحـديات الـيت يـتعني مواجهتـها مـن أجـل       تلك هي بعـض املـسائل  و .يف األنشطة اإلحصائية 
 .تلبية الطلب املتزايد على اإلحصاءات عالية اجلودة

 
ملبادرات الرامية إىل التـصدي للتحـديات الـيت تواجـه الـنظم اإلحـصائية               ا - اثالث 

 الوطنية األفريقية
 يف ميـدان    يتخـذ أصـحاب املـصلحة     من أجل مواجهة التحديات اليت جـرى حتديـدها،           - ٥

اسـتراتيجيات  الـيت تـستند بالدرجـة األوىل إىل         التنمية اإلحصائية يف أفريقيا عددا من املبـادرات         
 وتنسيق أنـشطة بنـاء القـدرات اإلحـصائية، والتـدريب، والنـهوض بالقـدرات            ،وةالدعمن قبيل   

وسريكز هـذا التقريـر علـى        .من أجل إجراء االستقصاءات والتعدادات اخلاصة باألسر املعيشية       
 .املبادراتهذه أحدث بعض 

 
 الرئيسية اإلقليمية املنظمات يف اإلحصائية املهام إصالح - ألف 

إلجيابيـــة الـــيت جـــرت يف بدايـــة األلفيـــة اجلديـــدة إصـــالح املهـــام   تـــشمل التطـــورات ا - ٦
اليت أعرب عنـها    اإلحصائية يف املنظمات اإلقليمية الرئيسية، وذلك استجابة للمطالب املتكررة          

 . يف أفريقياةاإلحصائياألنشطة مسألة ختلف منو أصحاب املصلحة من أجل معاجلة 
، ٢٠٠٦/٢٠٠٧القتـصادية ألفريقيـا يف الفتـرة        عملية إعادة تنظيم اللجنة ا    ويف أعقاب    - ٧

للجنـــة حتـــت اســـم املركـــز األفريقـــي لإلحـــصاء يف  شـــعبة اإلحـــصاءات التابعـــة أُعيـــد إنـــشاء 
شــامل هــام اإلحــصاءات موضــوع أن وجــاء ذلــك نتيجــة االعتــراف بــ. ٢٠٠٦أغــسطس /آب

ة وال سـيما    لنهوض باالحتياجات اخلاصة للبلـدان األفريقيـ      حيوي بالنسبة ل  لقطاعات متعددة، و  
فيما يتعلق بالشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، ورصـد وتقيـيم التقـدم احملـرز باجتـاه بلـوغ         

كمـا وسـعت منظمـات إقليميـة         .مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية    املتفق عليها    اإلمنائيةغايات  ال
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فريقــي إىل وانتــهت إعــادة هيكلــة مــصرف التنميــة األ .أخــرى مــن نطــاق أنــشطتها اإلحــصائية
ذات شعبتني، واحـدة ملعاجلـة اإلحـصاءات االقتـصادية واالجتماعيـة،            لإلحصاءات  إنشاء إدارة   

واألخرى لبناء القدرات اإلحصائية، مما جيعل املصرف أحد أهـم مقـدمي املـساعدة اإلحـصائية                
ــة يف القــارة  وباإلضــافة إىل ذلــك، أنــشأت مفوضــية االحتــاد األفريقــي مــؤخرا وحــدة        .التقني

عمليـة إعـداد ميثـاق    شـرعت يف  صائية جديدة يف إدارة الشؤون االقتصادية التابعة هلا، كمـا    إح
 .اتأفريقي لإلحصاء

 
 لإلحصاء مراكش عمل خطة - باء 

 خطــة ،٢٠٠٤أقــر اجتمــاع املائــدة املــستديرة الــذي ُعقــد يف مــراكش، املغــرب، عــام   - ٨
لنـهوض  مـن أجـل ا  ، )١(عمل حمددة زمنيا وحمددة التكاليف، ُعرفت باسم خطـة عمـل مـراكش           

جمـال اإلحـصاء علـى      لتحـسني   عمـل سـتة إجـراءات رئيـسية         الوتضم خطـة     .بالتنمية اإلحصائية 
تعميم التخطـيط االسـتراتيجي للـنظم اإلحـصائية، وال سـيما       :الصعيدين الوطين والدويل، وهي

 العامليـــة ٢٠١٠ســـتراتيجية وطنيـــة للتنميـــة اإلحـــصائية؛ واإلعـــداد جلولـــة مـــن خـــالل تنفيـــذ ا
ــة       ــبكة دوليـ ــشاء شـ ــصائية؛ وإنـ ــدرات اإلحـ ــاء القـ ــل لبنـ ــادة التمويـ ــسكان؛ وزيـ ــدادات الـ لتعـ
ــة؛       ــة لأللفي ــة لرصــد األهــداف اإلمنائي ــشية؛ وإجــراء حتــسينات عاجل الستقــصاءات األســر املعي

 .وزيادة مساءلة النظام اإلحصائي الدويل
ــا باســتخدام اإلطــار االســتراتيجي       - ٩ وســُتَنفَّذ خطــة عمــل مــراكش لإلحــصاء يف أفريقي

 .اإلقليمي املرجعي لبناء القدرات اإلحصائية يف أفريقيا باعتباره استراتيجية التنفيذ
 

 اإلطار االستراتيجي اإلقليمي املرجعي لبناء القدرات اإلحصائية يف أفريقيا -جيم  
رئيــسيون ملنتــدى التنميــة اإلحــصائية يف أفريقيــا، املتمثلــون يف مــصرف   اتفــق الرعــاة ال - ١٠

التنمية األفريقي والشراكة يف تسخري اإلحصاءات ألغراض التنمية يف القرن احلادي والعـشرين             
والبنــك الــدويل علــى الــشروع يف إعــداد إطــار العمــل االســتراتيجي  ) “٢١بــاريس ”شــراكة (

نة االقتـصادية ألفريقيـا، ابتغـاء التغلـب علـى أوجـه الـنقص يف                ، بقيادة اللج  )٢(اإلقليمي املرجعي 
وُيتوقــع أن يــتم مــن خــالل . اجلهــود املاضــية اهلادفــة إىل تعزيــز القــدرات اإلحــصائية يف أفريقيــا

_________________ 
 .http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc04/marrakech.pdf: متاحة على املوقع )١( 
يف القـرن احلـادي والعـشرين        مصرف التنميـة األفريقـي والـشراكة يف تـسخري اإلحـصاءات ألغـراض التنميـة                  )٢( 

إطـار العمـل االسـتراتيجي اإلقليمـي        ”: واللجنة االقتصادية ألفريقيا والبنـك الـدويل      ) “٢١باريس  ”شراكة  (
، اللجنـة  “حتسني اإلحـصاءات مـن أجـل حتـسني نـواتج التنميـة         : املرجعي لبناء القدرات اإلحصائية يف أفريقيا     
 .٢٠٠٦أكتوبر /ثائق، أديس أبابا، تشرين األولاالقتصادية ألفريقيا، وحدة نشر وتوزيع الو
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إطار العمـل تكـوين أواصـر التـآزر وجتنـب ازدواجيـة اجلهـود وإجيـاد قـدرات مـستدامة للتنميـة             
 .اإلحصائية يف أفريقيا

اإلطار االسـتراتيجي باتـساع نطاقـه، عوضـا عـن التركيـز علـى جمموعـة حمـددة            ويتسم   - ١١
مــن األنــشطة والوصــفات الــسياسية، مــن منطلــق اإلدراك بــأن معظــم األنــشطة مــن الــضروري  
ــديها أولويــات       ــوطين، وأن البلــدان تواجــه مــشاكل خمتلفــة ول الــشروع فيهــا علــى املــستوى ال

اإلحـصائية الوطنيـة يف أفريقيـا وأصـحاب املـصلحة يف           وقد أقر اإلطار رؤسـاء املكاتـب        . خمتلفة
، ومـؤمتر وزراء املاليـة والتخطـيط        ٢٠٠٦فرباير  /منتدى التنمية اإلحصائية يف أفريقيا، يف شباط      

وتقــع املــسؤولية األساســية . ٢٠٠٧أبريــل /والتنميــة االقتــصادية األفــريقيني، املعقــود يف نيــسان 
اإلحـصائية الوطنيـة، بتعـاون مـن املكاتـب اإلحـصائية            فيما يتعلـق بتنفيـذ اإلطـار علـى األنظمـة            

ــيم        ــذ والرصــد والتقي ــام التنفي ــسية، يف حــني أن مه ــا األطــراف الداعمــة الرئي ــة باعتباره الوطني
واإلبالغ املتعلقة باإلطار سيتم القيام هبا بصفة مشتركة بني مـصرف التنميـة األفريقـي واللجنـة              

 .االقتصادية ألفريقيا
 

 جيات الوطنية لتنمية اإلحصاءاتاالستراتي -دال  
ــة اإلحــصاءات هــي حمــك العمــل الرئيــسي خلطــة عمــل      - ١٢ ــة لتنمي االســتراتيجيات الوطني

. مراكش لإلحصاء، وعنوان االستراتيجية الـيت يتبناهـا اإلطـار االسـتراتيجي اإلقليمـي املرجعـي               
راتيجياهتا وحثت خطـة عمـل مـراكش لإلحـصاء مجيـع البلـدان الناميـة الفقـرية علـى وضـع اسـت               

، بغيــة ٢٠٠٧ والــشروع يف تنفيــذها يف عــام  ٢٠٠٦الوطنيــة لتنميــة اإلحــصاءات بنهايــة عــام  
توفري إحصاءات أفضل لالستخدام الوطين والـدويل مـع حلـول موعـد اسـتعراض األلفيـة التـايل                   

وُينظـــر إىل االســـتراتيجيات الوطنيـــة باعتبارهـــا هنجـــا يتمتـــع بفرصـــة أفـــضل . ٢٠١٠يف عـــام 
وإذا مــا أُحــسن وضــع هــذه االســتراتيجيات وتنفيــذها، وفقــا   . حــصاءات الوطنيــةلتحــسني اإل

 “٢١بـاريس  ”ملبادئ إعداد االستراتيجيات الوطنية لتنمية اإلحصاءات، اليت وضـعتها شـراكة      
 ميكـن هلـا أن تغـري بـشكل جـوهري املـشهد اإلحـصائي، وتعـزز فـرص تطـور                      وشركاء آخرون 

وتبــذل جهــود حنــو الــدفع جبميــع البلــدان األفريقيــة حنــو  . العمــل اإلحــصائي يف خمتلــف البلــدان
 .إعداد وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية تنمية اإلحصاءات
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 الندوة األفريقية للتنمية اإلحصائية -هاء  
 هـي مبـادرة تـتم بقيـادة قطريـة هتـدف إىل إتاحـة              )٣(الندوة األفريقية للتنمية اإلحـصائية     - ١٣

 األفريقية مـن مناقـشة املـسائل املتعلقـة بتنميـة إحـصاءاهتا علـى             منتدى تتمكن من خالله البلدان    
وتنظر يف عدد مـن اجلوانـب       . وُتعقد الندوة يف البلدان األفريقية بالتناوب     . أساس منسق إقليميا  

املتعلقة بتطـوير نظـم إحـصائية مـستدامة، ومعاجلـة التحـديات املتعلقـة ببنـاء القـدرات، وإتاحـة                     
 .ات العملية وأفضل املمارسات بني البلدان األفريقيةمنرب للتبادل الشامل للخرب

وُعقــدت النــدوة األوىل يف كيــب تــاون، جنــوب أفريقيــا؛ وُعقــدت النــدوة الثانيــة يف     - ١٤
وركــزت هــذه النــدوات الــيت نظمتــها اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا،   . كيغــايل والثالثــة يف أكــرا

أنــشطتها ) اء اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــارئيــسة أصــدق(والــشعبة اإلحــصائية، وجنــوب أفريقيــا 
 .على تبادل املعلومات واخلربات بشأن تعداد السكان واملساكن

 
 برنامج املقارنات الدولية ألفريقيا -واو  

 بلـدا أفريقيـا، يف      ٥٢ُشرع يف هذا الربنامج الذي يشمل القارة بكاملها، ويشارك فيـه             - ١٥
األفريقيــة علــى إتاحــة بيانــات ذات موثوقيــة، ويف ، هبــدف تعزيــز قــدرات البلــدان ٢٠٠٢عــام 

ــات        ــسهل إجــراء مقارن ــشرائية الــيت ت ــد إدراج تقــديرات تعــادل القــوة ال الوقــت املناســب، عن
وســاعد . بــني البلــدان ملــستويات األســعار واملؤشــرات االقتــصادية الكليــة بــالقيم احلقيقيــة فيمــا

مـصرف التنميـة   ) ماليـا وتقنيـا  (يقه وقيادتـه   برنامج املقارنات الدولية ألفريقيا، الذي يقـوم بتنـس        
األفريقي، عدة بلدان أفريقية أيضا يف وضع استراتيجياهتا الوطنيـة لتنميـة اإلحـصاءات، وإنـشاء               

 .مراكز التدريب اإلحصائية اإلقليمية، لتحسني اخلدمات اليت تقدمها للبلدان
 

 اللجنة اإلحصائية ألفريقيا -زاي  
عبة اإلحصائية يف اللجنة االقتـصادية ألفريقيـا، أُنـشئت هيئـة فرعيـة      إثر إعادة إنشاء الش   - ١٦

ــارة     ــة اإلحــصائية يف الق ــدا لإلحــصاءات والتنمي ــدة مكرســة حتدي ــوزاري  . جدي ــؤمتر ال ــر امل وأق
، إنشاء اهليئـة الفرعيـة الـيت تتـوىل املهـام           ٢٠٠٧أبريل  /األخري، املعقود يف أديس أبابا، يف نيسان      

هــي اللجنــة اإلحــصائية ألفريقيــا، باعتبارهــا الكيــان احملــوري للتطــوير  املتعلقــة باإلحــصاءات، و
 .اإلحصائي يف القارة

_________________ 
ــايل      )٣(  ــوان التـــــ ــى العنـــــ ــدوة علـــــ ــع النـــــ ــر موقـــــ ــيل، انظـــــ ــن التفاصـــــ ــد مـــــ ــى مزيـــــ :  لالطـــــــالع علـــــ

http://www.statssa.gov.za/asc/index.asp. 
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 امليثاق األفريقي لإلحصاءات -حاء  
حيث اإلطار االستراتيجي اإلقليمي املرجعي مؤمتر االحتـاد األفريقـي علـى القيـام بـدور                  - ١٧

ة علـى أرفـع املـستويات لتطـوير         أكرب يف التطوير اإلحصائي للمنطقـة، ال سـيما يف جمـال الـدعو             
وشــرع مــؤمتر االحتــاد األفريقــي، بالتعــاون مــع الــشركاء اإلقليمــيني، يف   . األنــشطة اإلحــصائية

ــة االحتــاد         ــوزراء مالي ــل ل ــؤمتر املقب ــي لإلحــصاءات، ســُيعرض يف امل ــاق أفريق وضــع خمطــط مليث
 .قراره، إل٢٠٠٨يناير /األفريقي ومؤمتر القمة لرؤساء الدول، يف كانون الثاين

 
 اللجنة األفريقية لتنسيق اإلحصاءات -طاء  

إثــر اجتمــاع ممثلــي مــصرف التنميــة األفريقــي، واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا، ومــؤمتر    - ١٨
ســبتمرب /االحتــاد األفريقــي، واملؤســسة األفريقيــة لبنــاء القــدرات، املعقــود يف تــونس، يف أيلــول   

إلحــصائية يف أفريقيــا، تقــرر إنــشاء اللجنــة     ، ملناقــشة تنــسيق أنــشطة بنــاء القــدرات ا    ٢٠٠٧
 .األفريقية لتنسيق اإلحصاءات لتتوىل قيادة تنسيق األنشطة اإلحصائية يف أفريقيا

 
 مبادرات أخرى -ياء  

جتــدر اإلشــارة إىل االحتفــاالت الــسنوية الــيت عّمــت كامــل أفريقيــا بيــوم اإلحــصاءات   - ١٩
ــي، يف  ــاين١٨األفريقـ ــشرين الثـ ــع/ تـ ــوفمرب، لرفـ ــشأن دور  نـ ــع بـ ــوعي يف اجملتمـ ــستويات الـ  مـ

وكـان موضـوع احتفـاالت      . اإلحصاءات وأمهيتها يف التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة ألفريقيـا         
؛ وكــان “٢٠١٠جولــة تعــداد الــسكان واملــساكن الــيت ســُتجرى يف عــام   ” هــو ٢٠٠٥عــام 

شـرا مرجعيـا    االسـتراتيجيات الوطنيـة لتنميـة اإلحـصاءات باعتبارهـا مؤ          ” ٢٠٠٦موضوع عام   
ــدا يف التخطــيط اإلحــصائي  ــة  ” ٢٠٠٧؛ وكــان موضــوع عــام  “جدي ــاس مؤشــرات العمال قي

 .“واملؤشرات ذات الصلة
ومن املبادرات الرئيسية إصدار اجمللة اإلحصائية األفريقية اليت هتدف إىل تـسهيل تبـادل         - ٢٠

وميــول . ريقيــةاملعلومــات وأفــضل املمارســات بــني أصــحاب املــصلحة يف الــنظم اإلحــصائية األف
وفـضال عـن ذلـك، شـرعت اللجنـة االقتـصادية       . مـصرف التنميـة األفريقـي نـشر وتوزيـع اجمللـة      

ألفريقيا يف إصدار رسالة إخباريـة إحـصائية أفريقيـة ربـع سـنوية، وقـد صـدر عـددها األول يف                       
 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣الندوة األفريقية للتطوير اإلحصائي، يف 
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 االستجابة للتحديات: فريقي لإلحصاءاتاملركز األ -رابعا  
 أن ميكّن للجنـة االقتـصادية ألفريقيـا مـن           )٤(ُيتوقع إلنشاء املركز األفريقي لإلحصاءات     - ٢١

ــز القــدرات اإلحــصائية      ــة اإلحــصائية مــن خــالل تعزي ــام بــدورها الــصحيح يف جمــال التنمي القي
جنع للتقدم احملرز جتـاه حتقيـق املـساواة         للبلدان األفريقية من أجل إدارة اقتصادية أفضل ومتابعة أ        

 .بني اجلنسني واألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية
وألجــل حتقيــق تلــك الغايــة، وضــع املركــز األفريقــي لإلحــصاءات برناجمــا يهــدف إىل    - ٢٢

ــصادية أل     ــة االقت ــة اللجن ــشطة اإلحــصائية يف أمان ــضل،   إنعــاش األن ــشكل أف ــسيقها ب ــا وتن فريقي
. يعزز مهامها التنسيقية اإلحصائية، ويساعد على تعزيز قدرات النظم اإلحصائية يف أفريقيـا             مبا

ويأخذ الربنامج يف احلسبان املهام األساسية للجنة االقتصادية ألفريقيـا، وعمـل وبـرامج خمتلـف              
اصـة مـصرف التنميـة األفريقـي،     أصحاب املـصلحة يف جمـال التنميـة اإلحـصائية يف أفريقيـا، وخب            

واملؤسسة األفريقية لبناء القدرات، ومؤمتر االحتاد األفريقي، مبا يضمن جتنب االزدواجيـة وبنـاء      
وينظر الربنامج أيـضا يف التحـديات املختلفـة الـيت جتاهبهـا             . أواصر التعاون بني األطراف الفاعلة    

عــة مــن االســتراتيجيات الــيت هتــدف إىل أفريقيــا يف جمــال التنميــة اإلحــصائية، ويقــوم علــى جممو
 .التغلب عليها

برنـامج تعـداد الـسكان واملـساكن األفريقـي،          : ويتكون الربنامج مـن سـتة عناصـر هـي          - ٢٣
 مـن تعـداد     ٢٠١٠الذي يهدف إىل إعداد البلدان األفريقيـة للمـشاركة الكاملـة يف جولـة عـام                 

 لألسر املعيشية يف أفريقيا اليت هتـدف        السكان واملساكن؛ وإعادة تنظيم الدراسات االستقصائية     
إىل حتسني قدرات البلدان على مواجهة الطلب املتزايـد علـى اإلحـصاءات النـاجم عـن اخلطـط                   
اإلمنائية الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية؛ واإلحصاءات االقتصادية لدعم البلـدان يف            

تــدريب اإلحــصائي ملــساعدة البلــدان علــى  مــساعيها لالمتثــال للمعــايري والقواعــد الدوليــة؛ وال 
معاجلـة مـسألة املـوارد البـشرية؛ وتنـسيق أنـشطة التطـوير اإلحـصائي اهلادفـة إىل معاجلـة مــسألة           
جهود التطوير اإلحصائي غـري املنـسقة، وإدارة البيانـات اإلحـصائية لتزويـد أصـحاب املـصلحة                

 .بإحصاءات تتسم باجلودة عن البلدان األفريقية
 عــن ذلــك، ســيعمل املركــز األفريقــي لإلحــصاءات باعتبــاره أمانــة للكيانــات    وفــضال - ٢٤
اللجنة اإلحصائية ألفريقيا، واللجنة األفريقية لتنسيق اإلحصاءات، وجلنة تنـسيق اإلطـار      : التالية

 .االستراتيجي اإلقليمي املرجعي
_________________ 

نميــة خطــة أعمــال اســتراتيجية لت”بــاملركز األفريقــي لإلحــصاءات يف الوثيقــة املعنونــة   تــرد التفاصــيل املتعلقــة  )٤( 
، اللجنــة االقتــصادية “حتــسني اإلحــصاءات مــن أجــل حتــسني الــسياسات وحتــسني نــواتج التنميــة : اإلحــصاءات

 .٢٠٠٦سبتمرب /قيا، أيلولريألف
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 اإلجراءات املطلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذها -خامسا  
تقريـر بعـض التحـديات الرئيـسية الـيت جتاهبهـا القـارة األفريقيـة فيمـا خيـص                    حدد هذا ال   - ٢٥
ترغـب   وقـد . رات اهلادفـة إىل التـصدي هلـا        القدرات اإلحصائية، باإلضافة إىل بعض املباد      نميةت

اللجنـة يف اإلعـراب عـن وجهـات نظرهـا بـشأن املبـادرات التاليـة لكـي يتـسىن حتـسني قــدرات            
إلحصاءات املتسمة بـاجلودة النـاجم عـن        على ا تجابة للطلب املتزايد    البلدان األفريقية على االس   

 :خططها اإلمنائية
ليمي املرجعي باعتباره اإلطار الذي ميكـن       االعتراف باإلطار االستراتيجي اإلق    )أ( 
  يف املنطقة األفريقية؛ة اإلحصائينميةتللاملكرسة هود اجل توجيه مجيع من خالله
 أولويـة أعلـى لإلحـصاءات يف         إىل منح  ة وشركاء التنمية  دعوة البلدان األفريقي   )ب( 

تعمـــيم اإلحـــصاءات يف العمليـــات اإلمنائيـــة القطريـــة، مبـــا يف ذلـــك  دعـــم  و،براجمهـــا اإلمنائيـــة
 استراتيجيات احلد من الفقر؛

 إىل وضــــع اســــتراتيجيات وطنيــــة لتنميــــة دعــــوة مجيــــع البلــــدان األفريقيــــة   )ج( 
عـداد وتنفيـذ هـذه االسـتراتيجيات علـى          إإىل املـساعدة يف     اإلحصاءات، ودعوة شركاء التنمية     

 حد سواء؛
لكاملـة يف جولـة     دعوة شركاء التنمية إىل دعم البلدان األفريقية يف املـشاركة ا           )د( 

 ؛كنا لتعداد السكان واملس٢٠١٠عام 
 مـن خـالل آليـات التنـسيق     ،دعـوة شـركاء التنميـة إىل دعـم البلـدان األفريقيـة       )هـ( 

 مبا يف ذلك اللجنة اإلحصائية األفريقيـة وجلنـة تنـسيق      يف أفريقيا،  أصحاب املصلحة    اليت أنشأها 
 املرجعي واللجنة األفريقية لتنسيق اإلحصاءات؛اإلقليمي  االستراتيجي طاراإل

ــال      )و(  ــا يف جمـ ــة االقتـــصادية ألفريقيـ ــام للجنـ ــامج العمـــل العـ ــدعم لربنـ تقـــدمي الـ
 ،ات املختلفة، مبـا يف ذلـك اللجنـة اإلحـصائية ألفريقيـا           دورها التنسيقي يف اهليئ   لاإلحصاءات، و 

 . واهليئات األخرى،واللجنة األفريقية لتنسيق اإلحصاءات
 


