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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٣مارس /آذار ١ -فرباير /شباط ٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) م (٣البند 

تطــوير : بنــود للمناقــشة واختــاذ القــرار 
        اإلحصاءات اإلقليمية يف أفريقيا

  تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا    
  

  ني العاممذكرة من األم    
  

انظــر  (قدمتــه اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا الثالثــة واألربعــنيالــذي لطلــب بنــاء علــى ا  
E/2012/24 ،  يتـشرف األمـني العــام بـأن حييـل تقريـر اللجنـة االقتــصادية       ، ) ألـف -الفـصل أوال

يات ويـربز هـذا التقريـر القـضايا والتحـد         . ألفريقيا بشأن التنمية اإلحصائية اإلقليميـة يف أفريقيـا        
وهـو يقـدم عرضـاً عامـاً        . النـهوض بقـدراهتا اإلحـصائية     مـن أجـل     اليت تواجه البلـدان األفريقيـة       

جملــاالت التركيــز الرئيــسية للتنميــة اإلحــصائية يف أفريقيــا وللمبــادرات اجلاريــة الــيت تــضطلع هبــا 
ء وقـد ترغـب اللجنـة يف إبـدا        . األطراف املعنية يف أفريقيا هبـدف التغلـب علـى هـذه التحـديات             

تعليقاهتا على اجلهود اجلارية الراميـة إىل حفـز التنميـة اإلحـصائية للبلـدان واملنظمـات األفريقيـة                   
ــة   ــة يف املنطق ــدان يف جهودهــا اإلمنائي ــع    . دعمــاً للبل ــضاً يف النظــر يف دعــوة مجي ــد ترغــب أي وق

إلحـصائية  األطراف املعنية، مبن فيهم الـشركاء يف التنميـة، إىل تعزيـز دعمهـا ملبـادرات التنميـة ا                 
  . اإلجراءات املطلوب من اللجنة اختاذها من التقرير٩٤وترد يف الفقرة . يف القارة
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  تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا عن تطوير االحصاءات اإلقليمية يف أفريقيا    
  مقدمة  -أوالً   

ضـرورة وضـع مؤشـرات لقيـاس     تفـرض  إن االستراتيجيات واألطر اإلمنائيـة يف أفريقيـا       - ١
وتـشمل هـذه االسـتراتيجيات واألطـر سياسـات وبـرامج            . ملدخالت والنواتج واآلثار والنتـائج    ا

يف جمــاالت احلوكمــة، والــسالم واألمــن، والزراعــة، والتعلــيم، والــصحة، والعمــل        (قطاعيــة 
املــسائل (والعمالــة واالقتــصاد غــري الرمســي، واالســتثمار، والقطــاع اخلــاص، والتنميــة البــشرية   

والتجـارة والـصناعة، والبيئـة،      ) مايـة االجتماعيـة، واملـساواة، وحقـوق اإلنـسان         اجلنسانية، واحل 
حلـد  ورقـات اسـتراتيجية ا    عـادة مـا تكـون       (؛ وخطط التنمية الوطنية     )وتطوير اهلياكل األساسية  

ــة الطويلــة األجــل   )مــن الفقــر وغريهــا مــن اخلطــط اخلمــسية   ــة الوطني ــرؤى (؛ وخطــط التنمي ال
؛ واملبـادرات   )كة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا          مثـل الـشرا   (إلقليمية  ؛ وأطر التنمية ا   )الوطنية

  .الدولية مثل األهداف اإلمنائية لأللفية وحبوث السياسات
واإلحـــصاءات يف أفريقيـــا الزمـــة لالسترشـــاد هبـــا يف املـــسائل اجلامعـــة، مبـــا يف ذلـــك    - ٢

د جهـود مكافحـة فـريوس       الدميقراطية واحلوكمة الرشـيدة، واملـسائل اجلنـسانية، ومراقبـة ورصـ           
  .اإليدز، والطاقة وتغري املناخ والبيئة، وحقوق اإلنسان/نقص املناعة البشرية

ونظراً ألن غالبية الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة يف أفريقيـا تعـاين نقـصاً يف املـوارد، ضـمن                       - ٣
ولويـة لتلبيـة   وينبغي إيالء األ. أمور أخرى، فإن غالبية االحتياجات من البيانات ال ميكن تلبيتها         

الطلب على اإلحصاءات على الـصعيد الـوطين، مبـا يف ذلـك البيانـات الالزمـة إلدارة االقتـصاد                   
البيانات املتعلقة بالناتج احمللـي اإلمجـايل، واألسـعار، والتجـارة           : وحتفيز التنمية االجتماعية، مثل   

اإلحـصاءات القطاعيـة    اخلارجية، والعمالـة والبطالـة، واألجـور، والـصحة، والتعلـيم، والبيئـة، و             
يف البيانـــات احلكوميـــة الدوريـــة املتعلقـــة حتديـــد هـــذه االحتياجـــات عـــادة وجيـــري . األخـــرى

  .العامة ويف امليزانيات املقترحةبالسياسات 
ــدم احملــرز يف جمــاالت التركيــ      - ٤ ــر التق ــة اإلحــصائية  ويغطــي هــذا التقري ــسية للتنمي ز الرئي
التحـديات الـيت يواجههـا النظـام اإلحـصائي األفريقـي،            أفريقيا، ويشري يف الوقـت نفـسه إىل          يف

ويقدَّم هـذا التقريـر    . وإىل بعض املبادرات األخرية املتخذة يف إطار التنمية اإلحصائية يف أفريقيا          
، وهـو يقـدم معلومـات    )E/CN.3/2008/14(على سبيل املتابعة للتقرير السابق املقدم إىل اللجنـة      

  . حدثت يف السنوات اخلمس املاضيةالتطورات اهلامة اليتعن مستجدة 
اللجنـة اإلحـصائية    املطلـوب مـن     ويقترح التقرير يف اخلتام اإلجراءات احملتملة الرئيـسية           - ٥

  .اختاذها من أجل دفع التنمية اإلحصائية يف القارة األفريقية إىل مستويات جديدة
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  اجماالت التركيز الرئيسية للتنمية اإلحصائية يف أفريقي  -ثانياً   
  احلوكمة والسالم واألمن  -ألف   

من األمهية مبكان أن تتوافر إحصاءات موثوقة ومتسقة فيمـا يتعلـق باحلوكمـة والـسالم                  - ٦
وتعكــف مفوضــية االحتــاد  . واألمــن مــن أجــل حتقيــق التنميــة واالســتقرار يف البلــدان األفريقيــة  
املتحـدة اإلمنـائي، ومـصرف      األفريقي، بالتعاون مع املعهد األفريقي للحوكمة، وبرنـامج األمـم           

قـي، واللجنـة االقتـصادية      ، ومنظمـة البـارومتر األفري     “مـو إبـراهيم   ”التنمية األفريقي، ومؤسسة    
ــا ــى وضــع خطــة عمــل، وقائمــة باحلــد األدىن مــ    ألفريقي ــوائم،  ، عل ن املؤشــرات، واســتبيان مت

ومن املتوقـع   . قياأجل حتسني إنتاج اإلحصاءات املتعلقة باحلوكمة وبالسالم واألمن يف أفري          من
أن تــسهم هــذه اخلطــة يف تنــوير اآلليــة األفريقيــة الســتعراض األقــران ويف دعــم جهــود الرصــد   

  .واملساعدة يف تسوية الرتاعات لتحقيق رفاه اجملتمع األفريقي واالستقرار يف القارة بأسرها
  

  احلسابات القومية  -باء   
وبوجـه  . ات القوميـة يف أفريقيـا     تعترض حتديات كثرية سبيل جتميع إحـصاءات احلـساب          - ٧

ــة  عــام،  ــزال عملي ــارة     ال ت ــى صــعيد الق ــة عل  وضــع نظــم صــاحلة ومتوائمــة للحــسابات القومي
فإحــصاءات احلــسابات القوميــة غــري كافيــة وغــري قابلــة للمقارنــة بــشكل  . مراحلــها األوليــة يف

دودة، والقـدرات   كامل على نطاق مجيع البلـدان، كمـا أن املـوارد املاليـة والبـشرية والتقنيـة حمـ                  
. ضعيفة داخـل الـنظم اإلحـصائية، واهلياكـل األساسـية غـري كافيـة لـدعم العمليـات اإلحـصائية              

ونظراً لسوء حالة التقنيات املتاحة، ُتبوَّب التسميات اخلاصـة بالـصناعات واملنتجـات يف فئـات                 
ة بـسهولة   ات آنيـ  ونظراً لضعف النظم اإلحصائية الوطنية، ال تتوافر بيانـ        . واسعة أكثر مما ينبغي   

  .ُتنشر يف أواهنا يف خمتلف جماالت اإلحصاء وال
 ٢٠٠٨لعــام احلــسابات القوميــة يف أفريقيــا  ىل وثيقــة مــشروع تنفيــذ نظــام  إواســتنادا   - ٨

 جتمـع احلـسابات الوطنيـة يف أفريقيـا، يف الغالبيـة العظمـى               ٢٠١٧ىل  إ ٢٠١٢خالل الفترة من    
ــل مكاتــب اإلحــصاءات   مــن احلــاالت   ــة مــن ِقَب ــاملني  عــدد والوطني املــوظفني األخــصائيني الع

يبلــغ متوســط عــدد احملاســبني يف جمــال     و. كاتــب صــغري نــسبياً  هــذه املإدارات حــسابات  يف
احلسابات القومية يف كل بلد مثانية حماسبني، ويف أكثر من نصف البلـدان األفريقيـة يعمـل أقـل           

 مكاتــب اإلحــصاءات الوطنيــة مــن ســتة مــوظفني أخــصائيني يف إدارات احلــسابات الوطنيــة يف 
 ويف املتوسط، تـرك أربعـة أخـصائيني يف جمـال            :معدل دوران املوظفني مرتفع نسبياً    إن  و. لديها

ويتجلـى  . احلسابات القومية العمل يف إدارات احلسابات القوميـة يف الـسنوات اخلمـس املاضـية              
التجاريـة وإجـراء    نقص املوارد وضعف القدرة على االضطالع باستقصاءات األسر واألعمـال           
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التعدادات بغرض مجع البيانات للوفاء باحلد األدىن من جمموعات البيانات املطلوبـة للحـسابات       
املــستخدمة يف جتميــع )  يف املائــة٧٠ يف املائــة إىل ٦٠(القوميــة، يف أن معظــم مــصادر البيانــات 

ح بـني الزراعـة     احلسابات القومية تعتمد على السجالت اإلدارية املـأخوذة مـن صـناعات تتـراو             
  .اخلدماتإىل والصناعة التحويلية 

وتتسم اهلياكل األساسية اإلحصائية بوجه عام أيضاً، من حيث قدرات نـشر البيانـات                - ٩
والــشبكات الــيت تــضم مــستعملني وجميــبني والقــدرات التحليليــة، بأهنــا ضــعيفة نــسبياً يف القــارة 

 اليت يستغرقها إصـدار التقـديرات األوليـة    فعلى سبيل املثال، يبلغ متوسط عدد األشهر   . بأسرها
.  شــهرا١٧ًات النهائيــة حــوايل ستغرق التقــديرتــألي دراســة استقــصائية مخــسة أشــهر، بينمــا  

  .وجد جدول باملواعيد املسبقة إال يف نصف البلدان تقريباًي وال
تـستخدم  فبينمـا   . وُتسَتخَدم صيغ خمتلفة لنظـام احلـسابات القوميـة يف البلـدان املختلفـة               - ١٠

زالـت   مـا )  يف املائـة   ١٢(، فـإن بعـض البلـدان        ١٩٩٣نظـام عـام     )  يف املائـة   ٨٨(غالبية البلدان   
منطقـة دون إقليميـة بعينـها،       واستخدام النظام األقـدم ال يـذكر يف         . ١٩٦٨تستخدم نظام عام    

  .بل ينتشر يف مجيع املناطق
مج املقارنــات الدوليــة  مــن برنــا٢٠٠٥ومــن بــني املــسائل الــيت انبثقــت عــن جولــة عــام    - ١١

البلـدان   أن فعلى الرغم من  .  بعض البلدان  ألفريقيا مسألة عدم االتساق يف احلسابات القومية بني       
، ١٩٩٣ أو عـام     ١٩٦٨كانت ُتجمِّع حساباهتا الوطنية إما وفقاً لنظـام احلـسابات القوميـة لعـام               

 تغـِط بالكامـل كـل اجلوانـب         ُوجَِدت تباينات كبرية بني حسابات بعض البلدان ألن تقديراهتا مل         
ويف أفريقيا، بـرزت الفئـة األساسـية املتعلقـة بقـَيم اإلجيـار              . يف إطار بعض الفئات األساسية اهلامة     

املفترضة للمساكن اململوكة لقاطنيها كأحد املصادر الرئيسية لعدم اتساق البيانات بـني البلـدان،              
وتـأثرت  . ئة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل    يف املا١٠وأكثر من   حيث تراوحت التقديرات بني صفر      

أيضاً مكونات هامة أخـرى نتيجـة عـدم تغطيتـها تغطيـة كاملـة علـى النحـو املوصـى بـه يف نظـام                    
وعلـــى ســـبيل املثـــال، بيََّنـــت االختالفـــات الكـــبرية يف مـــستويات اإلنتـــاج  . احلـــسابات القوميـــة

ة للتنميـــة االقتـــصادية، ثلـــواالســـتهالك للحـــساب اخلـــاص بـــني البلـــدان الـــيت متـــر مبراحـــل متما 
  .تقديرات بعض البلدان مل جتر بالكامل وفقاً للنطاق احملدد يف نظام احلسابات القومية أن
. وهناك حتد متعلق بشمول القطـاع غـري الرمسـي يف احلـسابات القوميـة بـشكل منـتظم                   - ١٢

ه عـام  بينمـا تفـضل بوجـ   ألنـشطة الرمسيـة فقـط،    اتغطيـة بعـض   جيـري   ففي كـثري مـن احلـاالت،        
املؤسـسات غـري    ، جيـري بوجـه عـام تغطيـة          لقطاعـات املؤسـسية   ومن بـني ا   األنشطة غري الرمسية    

ولكن ال جتري تغطية حكومات الواليـات واحلكومـات احملليـة           الرحبية ومجعيات اجملتمع املدين،     
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حجـم االقتـصاد احلقيقـي      تغطـي   وبناًء عليه، فإن نظام احلسابات القومية ال        . ووكاالت املعونة 
  .بشكل كامل

اللجنــة اإلحــصائية للتنفيــذ الكامــل لنظــام     حــددهتا راحــل الــست الــيت   املومــن بــني    - ١٣
ــة       ــة املرحل ــدان األفريقي ــغ ُخمــس البل ــة، بل ــدرة    ١احلــسابات القومي ــديها الق ــط، وأصــبح ل فق

اإلحصائية على إنتاج تصنيفات إحصائية للمؤشرات األساسية للناتج احمللي اإلمجـايل باألسـعار          
  .لية والثابتةاحلا
لـديها  وصـارت   ،  ٢حـىت اآلن املرحلـة      )  يف املائـة   ٦٥(وبلغت معظم البلدان األفريقيـة        - ١٤

القدرة على إنتاج تصنيفات اقتصادية إضافية للدخل القومي اإلمجـايل، وغريهـا مـن املؤشـرات                 
  . بلداً تقوم بتجميع جداول العرض واالستخدام٢٧ وتضم هذه اجملموعة .الرئيسية

لـديها القـدرة علـى      صـارت   ، و ٣املرحلـة   )  يف املائة  ١٥أي  (وبلغ أقل من مثانية بلدان        - ١٥
  .إنتاج اخلطوة األوىل من حسابات القطاع املؤسسي

، قامت اجملموعة األفريقية املعنيـة      ٢٠٠٨وللتعجيل بتنفيذ نظام احلسابات القومية لعام         - ١٦
ت القوميــة للمنطقــة األفريقيــة للحــساباباحلـسابات القوميــة بوضــع اســتراتيجية إلنـشاء أدوات   

وهتـدف االسـتراتيجية إىل تزويـد القـارة بالقـدرات           . يتوافق مع املعايري واملمارسات الدوليـة      مبا
الالزمة إلنشاء احلسابات القومية وفقاً للمعايري الدولية، مع مراعاة الواقع اخلـاص بكـل سـياق        

ع برنـامج   وعلى املستوى التنفيذي، ُوضـ    . ندابعينه، حبسب اختالف مستويات التنمية بني البل      
ــام      ــة لعــ ــسابات القوميــ ــام احلــ ــذ نظــ ــشأن تنفيــ ــي بــ ــنوات ٢٠٠٨إقليمــ ــس ســ ــه مخــ    مدتــ

دعـوة بـدأت    محلـة   وجيري تنفيذ الربنـامج مـن خـالل         . لتنفيذ االستراتيجية ) ٢٠١٤-٢٠١٠(
حفــظ احلــسابات لتحــسني ”موضــوع الــذي كــان  ٢٠١١بيــوم اإلحــصاءات األفريقيــة لعــام 

؛ وإجــراء تطــويرات منهجيــة يليهــا بنــاء القــدرات  “أفريقيــا مــن أجــل مــستقبل أفــضل حاضــر 
  .؛ وتعزيز اإلطار املؤسسي)لتقنيةالتدريب واملساعدة ا(
ة املــوارد علــى مجيــع املــستويات  مــن الــضروري مواصــلة اجلهــود املبذولــة لتعبئــ  وهلــذا   - ١٧
 البلدان األفريقية من أجـل تنفيـذ        أجل تعزيز القدرات املؤسسية وقدرات املوارد البشرية يف        من

  . تنفيذاً فعاال٢٠٠٨ًقومية لعام نظام احلسابات ال
وحـــىت يتـــسىن رصـــد الـــسياسات االقتـــصادية يف أفريقيـــا، شـــرعت مفوضـــية االحتـــاد    - ١٨

األفريقي يف مجع جداول العرض واالستخدام وجداول احلسابات االقتصادية املتكاملة للبلـدان            
رئيسي من ذلك هو وضع مصفوفة للحساب االجتماعي ومنـاذج حموسـبة            واهلدف ال . األفريقية

وتعتزم مفوضية االحتاد األفريقي دعم إنشاء جداول العـرض       . للتوازن العام يف البلدان األفريقية    
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واالستخدام، وجداول احلسابات االقتصادية املتكاملة، والنمـاذج احملوسـبة للتـوازن العـام علـى            
  .الصعيد القطري

  
  املعلومات املتعلقة بالعمالة والقطاع غري الرمسي وسوق العمل  - جيم  

وخطـة العمـل    الفقـر   حـدة   بشأن العمالة وختفيف     ٢٠٠٤يركز إعالن أوغادوغو لعام       - ١٩
وزراء املاليـة والتخطـيط والتنميـة       اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا لـ       مـؤمتر   املرتبطة بــه اللتـان أقرمهـا        

 علــى شـبكة نظــم معلومــات  ا خاصــا تركيـز ٢٠١٠مــاالبو لعــام االقتـصادية األفارقــة، وإعـالن   
لتخفيـف مـن وطـأة الفقـر كمؤشـرات          مبادرات إلجياد فـرص عمـل وا      الن  شميسوق العمل، و  

  .عملية اآللية األفريقية الستعراض األقران يف
قر اإلطار اإلقليمـي لـسياسات العمالـة املتكاملـة بأوجـه القـصور الـيت تعتـري نظـام                    ـوُي  - ٢٠

يترتـب علــى ذلـك مــن مـشاكل يف ختطــيط     ت سـوق العمــل يف البلـدان األفريقيــة، ومـا   معلومـا 
  .ورصد وتقييم سياسات العمالة جلميع املعنيني بسوق العمل

ويهــدف هــذا اإلطــار إىل وضــع نظــام معلومــات ســوق العمــل علــى الــصعيد الــوطين      - ٢١
اإلقليميـة، وحتديـد الـدور    ويهدف أيضا إىل تشجيع املبادرات . كخطوة أوىل يف عملية املواءمة   

  .ه منظمات البلدان األفريقية والشركاء يف التنمية يف هذا الصددـالذي تضطلع ب
علـى صـعيد القـارة بقيـادة االحتـاد        اضـطلع هبـا     وقد أسفرت أنشطة بناء القـدرات الـيت           - ٢٢

وقـدمت خطـة عمـل املـشروع        . “مشروع إطار مواءمـة وتنـسيق سـوق العمـل         ”األفريقي عن   
ــة يف كــانون الثــاين    والقائ ــة اإلحــصائية األفريقي ــدنيا للمؤشــرات إىل اجتمــاع اللجن ــاير /مــة ال ين

ــؤمتر ٢٠١٢ ــي لــ   وإىل م ــة يف آذار االحتــاد األفريق ــصاد واملالي ــارس /وزراء االقت ، وإىل ٢٠١٢م
  .٢٠١٢يوليه /يف متوزيف االحتاد األفريقي مجعية رؤساء الدول واحلكومات 

لقدرات اإلحـصائية، يقـدم مـصرف التنميـة األفريقـي املـساعدة             ويف إطار برنامج بناء ا      - ٢٣
تقــدمي الــدعم الــتقين : للبلــدان مــن أجــل حتــسني إحــصاءاهتا املتعلقــة بالعمــل يف اجملــاالت التاليــة 

والتنفيذي إلجراء دراسات استقـصائية عـن القـوى العاملـة ودراسـات استقـصائية عـن نفقـات                   
) املنـتج والنـشاط االقتـصادي وتـصنيفات املهـن     (ل األسر املعيشية؛ وتصنيفات إحـصاءات العمـ      

باإلضافة إىل ذلـك، وضـع أدلـة تنفيذيـة ومنهجيـة إلجـراء              . ووضع سجالت لألعمال التجارية   
. دراســات استقــصائية عــن القــوى العاملــة ودراســات استقــصائية عــن نفقــات األســر املعيــشية  

  .٢٠١٢ُنشرت األدلة يف عام  وقد
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 بالعمالـة   ا معنيـ  ا تقنيـ  ال عـام  احصائية األفريقية، أنشأت القارة فريقـ     ويف إطار اللجنة اإل     - ٢٤
والقطــاع غــري الرمســي، مــع التركيــز علــى إدمــاج القطــاع غــري الرمســي يف احلــسابات الوطنيــة،   
ــة         ــة ومقارن ــشأن العمال ــهجي ب ــاس القطــاع غــري الرمســي، وإطــار من واالبتكــارات يف جمــال قي

 غـري الرمسـي وبـشأن وضـع منـوذج احلـد األدىن املـشترك                اإلحصاءات املتعلقة بالعمالة والقطـاع    
  .جلمع البيانات

ي ـتدنـ واالفتقار إىل املوارد املاليـة،       غري أن مشاكل عديدة أعاقت أنشطة هذا الفريق، منها          - ٢٥
  .عدم كفاية التنسيق بني أنشطة الفريق واألفرقة األخرىو، ـهمشاركة البلدان يف اجتماعات

  .٢٠١٢ املقررة االنتهاء من وضع دليل حبلول هناية عام األعمالتشتـمل و  - ٢٦
  

  اإلحصاءات املتعلقة بالتجارة اخلارجية وميزان املدفوعات  - دال  
ــني         - ٢٧ ــن ب ــدفوعات م ــة ورصــيد امل ــة بالتجــارة اخلارجي ــة اإلحــصاءات املتعلق ــد مواءم تع
ع البلدان علـى اسـتخدام      وُتشج. األساسية اهلادفة إىل رصد برنامج التكامل يف أفريقيا       بيانات  ال

إحصاءات التجارة الدولية للبـضائع كمنهجيـة وحيـدة إلعـداد إحـصاءات التجـارة يف أفريقيـا،          
والنظــام األورويب للتعقــب ملعاجلــة بيانــات التجــارة اخلارجيــة والنظــام اآليل للبيانــات اجلمركيــة 

جيع البلـدان علــى  يجري تــشأمـا بالنـسبة مليــزان املـدفوعات، فـس    . لتـسجيل البيانـات اجلمركيــة  
  .تنفيذ دليل صندوق النقد الدويل

وأسفرت اجلهـود املبذولـة عـن نـشر مـوجز إحـصاءات التجـارة بـني البلـدان األفريقيـة                       - ٢٨
وكانـت شـعبة اإلحـصاءات التابعـة للجنـة          . ها مـن إحـصاءات التجـارة اخلارجيـة        ـيـرتبط بـ    وما

وتكـرر إصـدار هـذا املنـشور        . ١٩٩٧االقتصادية ألفريقيا قد نشرت املوجز ألول مرة يف عـام           
نف إصـدار املنـشور إال عنـدما بـدأ     أستــ ومل ُي. ٢٠٠٥كل سنتني حىت توقـف إصـداره يف عـام        

. ٢٠١١ مـن عـام    ااملركز األفريقـي لإلحـصاءات يف اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا بإصـداره بـدء               
 “ية األفريقيــةـنـــْـمركــز التجــارة البي”وأصــدرت مفوضــية االحتــاد األفريقــي الطبعــة األوىل مــن  

الـذي قـدم معلومـات ملــؤمتر قمـة االحتـاد األفريقــي حـول موضـوع تعزيــز التجـارة بـني البلــدان          
  .٢٠١٢يوليه /األفريقية يف متوز

  
   ألسعار االستهالكـة متسقاتمؤشر  -هاء   

إن رصــد الــسياسات النقديــة يف أفريقيــا يتطلــب إمكانيــة مقارنــة مؤشــرات أســعار           - ٢٩
ويف ظـل قيـادة مـصرف التنميـة األفريقـي، شـرعت الـسوق املـشتركة                 .  البلـدان  االستهالك بـني  

لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي، وغريهـا مـن األمانـات       
 نياجلمـاعت اتيــن   برنامج لتقـدمي املـساعدة هل     تنـفيذ  ، يف   ٢٠١٠العامة املعنية باإلحصاء، منذ عام      



E/CN.3/2013/14
 

8 12-65711 
 

ــ اتنياالقتــصادي تجميــع مؤشــرات أســعار االســتهالك املتــسقة، متــشيا مــع جهــود    ل)١(تنيإلقليمي
وتقــوم البلــدان . التكامــل دون اإلقليميــة لتلبيــة معــايري التقــارب علــى صــعيد االقتــصاد الكلــي   

األعضاء يف اجلمـاعتني االقتـصاديتني اإلقليميـتني بتجميـع مؤشـرات أسـعار االسـتهالك املتـسقة                  
ا يف املواقــع الــشبكية للــسوق املــشتركة لــشرق أفريقيــا واجلنــوب  اخلاصــة بكــل منــهما ونــشره 

. نميــة األفريقــي علــى اإلنترنــتاألفريقــي، واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي، ومــصرف الت
 ال ممـاث  ابناء القدرات، سـيقدم مـصرف التنميـة األفريقـي دعمـ           ل ـهمن برناجم  ٣ إطار املرحلة  ويف

ــا، واجلماعــة   : وهــيلبقيــة املنظمــات دون اإلقليميــة،   اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقي
  .االقتصادية لدول وسط أفريقيا، واحتاد املغرب العريب

  
  البيئة واإلحصاءات املتصلة هبا  -  واو  

. املعايري الدولية بشأن البيئة واإلحصاءات املتصلة هبـا       عمال  تعمل القارة على تعزيز است      - ٣٠
ريقــي املعــين بالبيئــة واإلحــصاءات املتــصلة هبــا خــالل الــدورة   ذلــك بإنــشاء الفريــق األفىوجــر

ويتمثل هدف الفريق يف توفري آلية تنسيق فعالـة         . ٢٠١٢الثالثة للجنة اإلحصائية األفريقية لعام      
ضــمن األنــشطة القائمــة يف أفريقيــا، فــضال عــن تقــدمي املــساعدة والتوجيــه إىل البلــدان يف جمــال 

فريـق أيـضا مبثابـة وسـيلة جلمـع آراء البلـدان األفريقيـة جلمعهـا           وسـيعمل ال  . اإلحصاءات البيئيـة  
  .وتقدميها على الصعيد الدويل

  
  تعدادات السكان واملساكن  - زاي  

ها خطة عمل مـراكش لإلحـصاء   ـكانت إحدى نقاط اإلجراءات الست اليت أوصت ب      - ٣١
د جلولــة تعــدادات الــسكان الــيت اعتمــدهتا املائــدة املــستديرة الثانيــة بــشأن إدارة النتــائج، اإلعــدا 

 بوصـــفها املـــصدر الرئيـــسي للبيانـــات مـــن أجـــل التخطـــيط والتنميـــة ٢٠١٠واملـــساكن لعـــام 
وتـضافرت جهـود منظمـات البلـدان األفريقيـة إىل جانـب وكـاالت               . االقتصادية - االجتماعية

األمــم املتحــدة وغريهــا مــن الــشركاء الــدوليني لتعزيــز ودعــم تنفيــذ جولــة تعــدادات الــسكان     
القتــصادية ألفريقيــا، بالــشراكة ودعــت اللجنــة ا.  يف البلــدان األفريقيــة٢٠١٠املــساكن لعــام و
منظمـات أخـرى للبلـدان األفريقيـة وبعـض البلـدان الرائـدة مثـل جنـوب أفريقيـا، بقـوة إىل                        مع

__________ 
 حتقيـق  بغرضأفريقيا فرادى البلدان يف املناطق دون اإلقليمية      جمموعة  قتصادية اإلقليمية يف    اجلماعات اال تضم     )١(  

ويف الوقــت .  االحتــاد األفريقــي“نات بنــاءـلبِــ”توصــف بأهنــا و. قــدر أكــرب مــن التكامــل والتنميــة االقتــصاديني
 معاهـدة   نـشـئ كـل منـها مبوجـب       أ ،حتاد األفريقي يعترف هبا اال   اقتصادية إقليمية    مجاعاتي  ـ مثان توجداحلايل،  
دول احتاد املغرب العريب، والسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، وجتمـع    : وهي. منفصلةإقليمية  

 واجلماعـة االقتـصادية لـدول وسـط أفريقيـا، واجلماعـة االقتـصادية               ،مجاعة شرق أفريقيا  والساحل والصحراء،   
 .واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، لدولية املعنية بالتنمية واهليئة احلكومية ا،لدول غرب أفريقيا
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التنميـة  تعلقـة ب  تعزيز مشاركة البلدان األفريقية خالل اجلولة، وال سـيما مـن خـالل النـدوات امل               
 ونتيجــة هلــذا اجلهــد، . ٢٠١٠خرهــا يف القــاهرة يف عــام  آالــيت عقــد وئية يف أفريقيــا، اإلحــصا

وتعتــزم مجيــع البلــدان األخــرى اخلاصــة هبــا، التعــدادات حــىت اآلن  اأجــرى ثالثــة وثالثــون بلــد
  .، باستثناء الصومال٢٠١٤إجراء تعدادهتا حبلول عام 

الحتاد األفريقـي، ووكـاالت األمـم       اومفوضية  وبالتعاون مع مصرف التنمية األفريقي،        - ٣٢
املتحــدة والوكــاالت الدوليــة األخــرى، وبــدعم قــوي مــن الــدائرة اإلحــصائية جلنــوب أفريقيــا،  

لبلــدان علــى بنــاء القــدرات يف خمتلــف جمــاالت   مــساعدة لاللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا  قــدمت 
اجملــاالت تلــك شمل تــو. التعــداد مــن خــالل عقــد حلقــات عمــل واجتماعــات أفرقــة اخلــرباء    

؛ وتقيــيم التعــدادات واالستقــصاءات مــا بعــد التعــداد؛ وجتهيــز   وتبويـبهـــالتعــداداتلتخطــيط ال
 تقــدمي التــدريب اوجــرى أيــض. بيانــات التعــدادات وحتليلــها ونــشرها؛ وحفــظ بيانــات التعــداد

يـز  جتهواملساعدة التقنية إىل عدد من البلدان حول استخدام التقنيات الرقميـة خلـرائط التعـداد و               
املكانيـة  البيانات؛ ونشرها من خالل وضع أطلس رقمي تفاعلي؛ وتنقـيح املعلومـات اجلغرافيـة               

  .وحتديث منتجات اخلرائط
ــه ودعــم       - ٣٣ ــة لتوجي ــا سلــسلة مــن الكتيبــات واألدل ــة االقتــصادية ألفريقي ووضــعت اللجن

لمبـادئ  لريقيـة    اإلضـافة األف   )أ(: وهي تشمل . البلدان يف سعيها لتحسني جودة بيانات التعداد      
يوضــع  مل(دليــل عــن مجــع البيانــات ) ب(تعــدادات الــسكان واملــساكن؛ املتعلقــة بوالتوصــيات 

  . دليل عن جدولة البيانات)د( دليل عن حترير البيانات؛ )ج(؛ )صيغته النهائية يف
يــزال  ويف حــني جيــري حــلّ الــصعوبات الــيت تواجــه إجــراء التعــدادات يف أفريقيــا، ال     - ٣٤

وحيــدث ذلــك .  علــى حنــو غــري مقبــول اخدام بيانــات التعــداد الــسكاين منخفــض مــستوى اســت
ــا      ــة الوصــول إليه ــداد وإمكاني ــات التع ــوافر بيان ــها ت ــل  . ألســباب شــىت، من ــدأ مــشروع حتلي وب

ــا  رجاع وحفــظ البيانــات التعــدادات  وجنــح املــشروع يف اســت . التعــدادات األفريقــي يف بريتوري
وبناء علـى هـذه     . وهي متاحة اآلن إلجراء البحوث عليها     عدة بيانات تعداد أفريقية سابقة       من

  . العلماء واملمارسني يف أفريقيا مبسامهات من“سكان أفريقيا”املبادرة، فقد بدأت سلسلة 
ـــن امل وجتــدر اإلشــارة إىل أنــ   - ٣٥ ــع اـه جــري تدشي ــشبكي لوق ــداد األفريقــي املتكامــل  ل لتع

ــي لإلحــصا    ــصيلية يف املركــز األفريق ــات التف ــه   للبيان ــن خالل ــاح م ــذي يت ــود ءات، ال ــدون قي    ب
ومبجـرد التـسجيل واملوافقـة علـى        . إىل البـاحثني وواضـعي الـسياسات       سجـال   ٥١ ٥٢٤ ٣٢٤

شروط ترخيص االستعمال، مثـل محايـة الـسرية اإلحـصائية، وتبـادل نتـائج البحـوث، يـستطيع                
  .الزائرون استخدام جمموعات البيانات املطلوبة
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ــارة إجــراء     - ٣٦ ــع الق ــام     وتزم ــسكان واإلســكان لع ــداد ال ــة تع ــيم جلول ــام ٢٠١٠تقي  يف ع
، يغطي جوانب خمتلفة من قبيل األسئلة املطروحة، والنواتج احملققـة، والعمليـات املتبعـة               ٢٠١٣

وُيقتـرح أيـضا نـشر األدلـة والكتيبـات الـيت أعـدهتا اللجنـة            . يف مجع البيانات وجتهيزها ونـشرها     
سكان واإلســكان وإدماجهــا يف املنــاهج الدراســية ملراكــز االقتــصادية ألفريقيــا عــن تعــدادات الــ
  .التدريب اإلحصائية بغية زيادة التوعية

  
  التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية  -حاء   

درك القارة األمهية املستمرة للتسجيل املدين واإلحصاءات احليويـة يف النـهوض خبطـة              ت  - ٣٧
ــل     ــسريع التكام ــك ت ــا يف ذل ــة، مب ــة األفريقي ــاد، وحت  التنمي ــات نيب ــوغ أولوي ــق  اإلقليمــي، وبل قي

  .األهداف اإلمنائية لأللفية
شــرعت اللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا، ومفوضــية االحتــاد األفريقــي ومــصرف التنميــة   و  - ٣٨

األفريقي باالشتراك مع مؤسـسات إقليميـة أخـرى ووكـاالت األمـم املتحـدة، يف تنفيـذ مبـادرة            
ووضع تصور هلذا اجلهـد     . واإلحصاءات احليوية يف القارة   لتسجيل املدين   ا نظم   لتحسنيكربى  

برنـامج أفريقيـا للتعجيـل بتحـسني نظـم التـسجيل            كربنامج يشمل القـارة كلـها وُيعـرف باسـم           
 املنظوميـة عاجلة املسائل   مل هنج مشويل    يرمي إىل اعتماد   ، وهو برنامج  املدين واإلحصاءات احليوية  

ــسياس   ــة وال ــة باجملــاالت القانوني ــدين واإلحــصاءات    املتعلق ــسجيل امل ــشغيلية للت ــة والت ية واإلداري
وبعد أن حققت ندوة أفريقيا للتنمية اإلحصائية أهدافها السابقة املتعلقة حبـث البلـدان              . احليوية

فإهنـا   لتعـداد الـسكان واملـساكن،        ٢٠١٠األفريقية على العمل من أجـل اسـتكمال جولـة عـام             
سجيل املــدين واإلحــصاءات احليويــة يف مجيــع  قــررت اآلن أن تركــز علــى اســتحداث نظــم للتــ 

  .بلدان القارة
ومن أهم منجزات هذه العملية، االلتزام الذي أبداه الوزراء املـسؤولون عـن التـسجيل                 - ٣٩

تنفيـذ  ال يف أديـس أبابـا بـدعم خطـة           ٢٠١٠أغسطس  /املدين يف املؤمتر األول الذي ُعقد يف آب       
ويـشكل  . املـدين واإلحـصاءات احليويـة يف بلـداهنم        احملددة املدة من أجل حتسني نظم التـسجيل         

اإلعالن الذي أصدره الوزراء يف االجتماع وخطة العمـل املتوسـطة األجـل الـيت وضـعها فريـق                   
 نظـم   بتحـسني تعجيـل   لأقرها الوزراء حاليا أسـاس العمـل يف املـستقبل ل          واخلرباء يف وقت سابق     

  .لتسجيل املدين واإلحصاءات احليوية يف املنطقةا
وخــالل املــؤمتر، أوصــى الــوزراء األفريقيــون بإضــفاء الطــابع املؤســسي علــى مــؤمترهم      - ٤٠

كمنــرب دائــم جيتمــع كــل ســنتني لرصــد التقــدم احملــرز يف تنفيــذ الربنــامج وتــوفري إرشــاد مــستمر   
وأّيد مؤمتر االحتاد األفريقـي، مبوجـب   . لتحسني التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية يف أفريقيا 
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 التوصــية بــشأن إضــفاء الطــابع املؤســسي  ٢٠١٢يوليــه /الــصادر يف متــوز) ١٩-د (٤٢٤قــراره 
  .على االجتماع الذي يعقد كل سنتني للوزراء األفارقة املسؤولني عن التسجيل املدين

تـشكيل فريـق رئيـسي لتنـسيق تنفيـذ          ) أ: (وأُبلغ عن إحـراز تقـدم كـبري، مشـل مـا يلـي               - ٤١
إمتـام الفريـق    ) ب(؛  م التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية    برنامج أفريقيا للتعجيل بتحسني نظ    

إجـراء تقيـيم شـامل لـنظم التـسجيل املـدين واإلحـصاءات        ) ج(الرئيسي خلطة متوسطة األجل؛   
إعـداد إطـار مفـاهيمي واضـح ووجيـز لربنـامج            ) د(احليوية يف أفريقيـا، عـن طريـق اسـتبيانات؛           

  .واإلحصاءات احليويةأفريقيا للتعجيل بتحسني نظم التسجيل املدين 
سـبتمرب  / أيلـول  ٧  و ٦وانعقد املؤمتر الثاين للوزراء املـسؤولني عـن التـسجيل املـدين يف                - ٤٢

ــا، حــول موضــوع حتــسني اهلياكــل األساســية املؤســسية والبــشرية       ــان، جنــوب أفريقي يف دورب
قتــصادية اللجنــة االوشــارك يف تنظـيم املــؤمتر كــلٌ مــن  . للتـسجيل املــدين واإلحــصاءات احليويــة 

حكومة جنـوب أفريقيـا، بـدعم       ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي و       
مفوضـية  و) اليونيـسيف (صندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة           من  

والحـظ  . وشـبكة القياسـات الـصحية    ومنظمـة الـصحة العامليـة     األمم املتحدة لشؤون الالجـئني    
ــؤمت ــة إىل إصــالح وحتــسني نظــم       امل ــود الرامي ــل اآلن يف توســيع نطــاق اجله ر أن التحــدي يتمث

وأوصى املؤمتر بأن جيـري كـل بلـد، كخطـوة      .  يف أفريقيا  التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية   
ضـمن أطـر    التسجيل املدين واإلحصاءات احليويـة    أوىل، تقييما شامال مث ُيعد خطة عمل لتعزيز         

ــنظِّم مفوضــية االحتــاد األفريقــي املــؤ وســو. ةزمنيــة حمــدد متر الثالــث بالتعــاون مــع شــركاء  ف ُت
  . يف أبيدجان٢٠١٤سبتمرب /أيلول يف
  

  ةنسانياإلحصاءات اجل  -طاء   
الفتــرة مــا بــني   ني يف يجانعقــاد املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة يف بــ      يف أعقــاب   - ٤٣
حــصائية يف مجيــع أحنــاء العــامل كاتـب اإل ، شــرع العديــد مــن امل١٩٩٥ســبتمرب /أيلـول  ١٥ و ٤
العمل من أجل وضع برامج لإلحصاءات اجلنسانية هتدف إىل تقييم الفجوات بـني اجلنـسني              يف

ــوع اجلــنس،       ــشر اإلحــصاءات املــصنفة حــسب ن ــع ون ــة، وجتمي ــاد التنمي  فــضال يف خمتلــف أبع
أطلقـت يف الـسنوات    و.االضطالع باملـشاريع اإلحـصائية بـشأن املـسائل اجلنـسانية الناشـئة             عن

األخــرية عــدة مبــادرات علــى الــصعيد العــاملي مشلــت برناجمــاً لإلحــصاءات اجلنــسانية العامليــة،     
، وآليـة   ٢٠٠٧واملنتدى العاملي املعين باإلحصاءات اجلنسانية الذي عقد ثالث مرات منذ عـام             

 اخلــرباء تنــسيق تــستند إىل أنــشطة فرقــة عمــل األمــم املتحــدة املــشتركة بــني الوكــاالت وفريــق  
وهتـــدف هـــذه املبـــادرات إىل تبـــادل املعـــارف واخلـــربات،  . املعنـــيني باإلحـــصاءات اجلنـــسانية
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واستحداث قواعد بيانات لإلحصاءات اجلنسانية، وإعداد دورات تدريبيـة حـول اإلحـصاءات             
  .اجلنسانية، والتعرف على أفضل املمارسات بشأن التشريعات املتعلقة باإلحصاءات اجلنسانية

صرف التنميــة انــصب إىل حــد كــبري تركيــز برنــامج اإلحــصاءات اجلنــسانية التــابع ملــ و  - ٤٤
 بــني اجلنــسني يف العمــل وغريهــا   علــى إنتــاج دراســات حتليليــة بــشأن عــدم املــساواة  األفريقــي

االستقــصاءات االجتماعيــة، وبنــاء قــدرات البلــدان األعــضاء يف جمــال قيــاس الفجــوة بــني     مــن
  .ات يف االستقصاءات الوطنية لألسر املعيشيةاجلنسني يف األصول واملمتلك

ــسانية        - ٤٥ ــادرات يف جمــال اإلحــصاءات اجلن ــاك عــدة مب وعلــى صــعيد القــارة، كانــت هن
هتــدف إىل الــدعوة إىل إجيــاد إحــصاءات تراعــي الفــوارق بــني اجلنــسني؛ وتعــزز تعمــيم مراعــاة   

ــادل أفــضل املمار    ــوطين لإلحــصاء، وتب ــاء  املنظــور اجلنــساين يف النظــام ال ســات واخلــربات، وبن
ــشر اإلحــصاءات اجل     ــصنيف ون ــدرات يف جمــال مجــع وت ــسانيةالق ــة   . ن ومت اختــاذ خطــوات هام

ــة       يف ــة األفريقــي الــذي وضــعته اللجن قيــاس التفــاوت بــني اجلنــسني يف اســتخدام مؤشــر التنمي
 االقتــصادية ألفريقيــا يف مركزهــا األفريقــي للتنميــة االجتماعيــة واجلنــسانية، وإجــراء دراســات   

ووضـع  استقصائية عن استخدام الوقت، وإنشاء حساب فرعي خاص بإنتـاج األسـر املعيـشية،               
وعـالوة علـى ذلـك،    . العنف ضد املرأة؛ وإنشاء شـبكة اإلحـصائيات اجلنـسانية      إحصاءات عن   

ــة اإلحــصائية    ســّهفقــد  ل الفريــق األفريقــي املعــين باإلحــصاءات اجلنــسانية الــذي أنــشأته اللجن
  .تنسيق بني األنشطة املختلفة املتعلقة باإلحصاءات اجلنسانية يف أفريقيااألفريقية عملية ال

وعلى مدى سنوات عديدة، اضطلعت عدة مؤسسات أفريقية ووكاالت دولية وغريهـا              - ٤٦
وعلــى . مــن املؤســسات بأنــشطة متنوعــة مــن أجــل اســتحداث اإلحــصاءات اجلنــسانية يف القــارة 

قـدم يف جمـال اإلحـصاءات اجلنـسانية علـى الـصعيدين             الرغم من إسـهام هـذه اجلهـود يف إحـراز ت           
اإلقليمي والقطري، فقـد كانـت يف معظمهـا قائمـة علـى مـشاريع ومؤقتـة الطـابع إىل حـد كـبري                         

وساد ألمد طويل شـعور باحلاجـة إىل اسـتحداث          . وبالتايل مل حتقق حتسينات مستدامة يف الوضع      
واملبـادرات الراهنـة املتعلقـة باسـتحداث        . وتنفيذ برنامج مشترك لإلحـصاءات اجلنـسانية ألفريقيـا        

اإلحصاءات اجلنـسانية، وتلـك الـيت ختطـط الوكـاالت اإلقليميـة والدوليـة وغريهـا مـن املنظمـات              
ــامج          ــو برن ــامج واحــد، ه ــة برن ــدرج حتــت مظل ــستقبال، صــارت اآلن تن ــة م ــذها يف املنطق لتنفي

فــضل اســتخدام للمــوارد ولــن يكــون مــن شــأن ذلــك حتقيــق أ . اإلحــصاءات اجلنــسانية ألفريقيــا
فحــسب، ولكــن مــن املتوقــع أيــضا أن يــؤدي إىل حتــسينات ملموســة ومــستدامة يف اإلحــصاءات 

وعالوة علـى ذلـك، فـإن اسـتحداث الربنـامج وتنفيـذه يتمـشى مـع اجلهـود            . اجلنسانية يف أفريقيا  
ــذ اســتراتيجية مواءمــة اإلحــصاءات يف أ     ــة إىل تنفي ــصعيد القــاري الرامي ــااملــستمرة علــى ال . فريقي
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 استراتيجية مواءمة اإلحصاءات يف أفريقيـا أثنـاء دورهتـا         اللجنة اإلحصائية األفريقية  اعتمدت   وقد
  . بتنسيق تنفيذ االستراتيجيةالفريق األفريقي املعين باإلحصاءات اجلنسانيةالثالثة، واليت كلفت 

مـن الوكـاالت   وقد قامت مجيع املنظمات اإلقليمية ووكـاالت األمـم املتحـدة وغريهـا              - ٤٧
وتــشمل هــذه ). ٢٠١٦-٢٠١٢(الدوليــة بإعــداد اســتراتيجية مواءمــة اإلحــصاءات يف أفريقيــا 
هبــا خــالل فتــرة مخــس ســنوات تبــدأ اخلطـة مجيــع األنــشطة الرئيــسية الــيت ســيجري االضـطالع   

الـشراكة والتنـسيق اإلقليميـان؛ وبنـاء        :  وُصنفت األنشطة يف أربع فئات واسـعة       ٢٠١٢عام   يف
  .والبحوث؛ واإلبالغ والتخزين والنشر؛ والدعوةالقدرات 

  
  برنامج املقارنات الدولية ألفريقيا  -ياء   

ــام   ســاعد   - ٤٨ ــا لع ــة ألفريقي ــات الدولي ــامج املقارن ــز  ٢٠٠٥برن ــشاركة يف تعزي ــدان امل  البل
ــايل       ــي اإلمجـ ــا احمللـ ــتهالك، وناجتهـ ــعار االسـ ــراهتا ألسـ ــع مؤشـ ــصادية، وجتميـ ــصاءاهتا االقتـ إحـ

وقــدم الربنــامج أيــضاً مــساعدة . ذات الــصلة، ويف وضــع تعــادالت القــوة الــشرائيةواملؤشــرات 
ــة   ألغــراض النــهوض باجملــال اإلحــصائي عمومــا    يف جمــاالت مثــل تــصميم االســتراتيجية الوطني

واســتعان مــصرف التنميــة األفريقــي بربنــامج املقارنــات الدوليــة ألفريقيــا . إلعــداد اإلحــصاءات
  .ةتعلق ببناء القدرات اإلحصائية على مستوى القاركنقطة انطالق لربناجمه امل

ــة عــام    - ٤٩ ــا يف حزيــران ربنــامج املقارل ٢٠١١وانطلقــت جول ــة ألفريقي ــه /نــات الدولي يوني
، وميكــن تقــسيم األنــشطة. ٢٠١١ينــاير /، واســتهلت أنــشطتها رمسيــا يف كــانون الثــاين٢٠١٠

، مهــا إحــصاءات األســـعار،    إىل قــسمني رئيــسيني  الــيت تــشمل التــدريب واملــساعدة التقنيـــة،    
وقد أتاح الربنامج منربا لبناء القدرات بشأن مجع وإدارة البيانـات املتعلقـة             . واحلسابات القومية 

  .باستهالك األسر املعيشية
  

  مؤشرات التنمية  -كاف   
دفعــت احلاجــة إىل إحــصاءات دقيقــة يف حــني وقتــها لرصــد التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق     - ٥٠

 لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليـا البلـدان األفريقيـة إىل               األهداف اإلمنائية 
وأتاحــت اجلهــود اجلاريــة . إنتــاج مؤشــرات أكثــر تــواترا بكــثري اآلن منــها يف أي وقــت مــضى 

ــوفري          ــى ت ــة عل ــا اإلحــصائية الوطني ــدرة نظمه ــة ق ــة فرصــة تقوي ــدان األفريقي ــضا للبل ــؤخرا أي م
وقتـها ألغـراض صـياغة سياسـات وبـرامج تـستند إىل األدلـة ورصـد                  معلومات موثوقة يف حني   

وقــد ُبــذلت عــدة . التقـدم احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف، مبــا يف ذلـك األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  
جهود على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين لتعزيز القدرات اإلحصائية الوطنيـة بغيـة حتـسني      

وبـالرغم مـن هـذه    . وقـة يف حـني وقتـها عـن تلـك املؤشـرات      مجع وتصنيف ونشر البيانات املوث  
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ــدان األ      ــإن البلـ ــاه، فـ ــذا االجتـ ــرز يف هـ ــدم احملـ ــود والتقـ ــثري    اجلهـ ــه الكـ ــزال تواجـ ــة ال تـ فريقيـ
التحــديات اإلحــصائية، مبــا يف ذلــك الثغــرات املــستمرة يف البيانــات، وتــضارب البيانــات      مــن

مـن مـصادر خمتلفـة داخـل البلـد، وهـو تـضارب              الدولية والبيانات الوطنية مع البيانات الـواردة        
يعود بصورة رئيسية إىل اخـتالف املفـاهيم والتعـاريف واملنـهجيات؛ ونـشر البيانـات واإلبـالغ                  

  .عنها؛ ونوعية البيانات
ومــن أجــل املعاجلــة األفــضل هلــذه القــضايا، أنــشئ الفريــق األفريقــي املعــين مبؤشــرات       - ٥١

ويتمثـل اهلـدف الرئيـسي للفريـق يف دعـم اللجنـة             . األفريقيـة اللجنـة اإلحـصائية     التنمية يف إطار    
ــة وإســداء املــشورة إليهــا يف مــسعاها إىل مواجهــة التحــديات الــيت تواجــه       اإلحــصائية األفريقي

  .البلدان األفريقية بشأن رصد مؤشرات التنمية، وال سيما األهداف اإلمنائية لأللفية
.  التنميـة باالسـتعداد ملواجهـة تلـك التحـديات          ويقوم الفريق األفريقي املعـين مبؤشـرات        - ٥٢

ورغــم أن اجلهــود الراهنــة املتعلقــة ببنــاء القــدرات يف جمــال مجــع البيانــات ومعاجلتــها ونــشرها    
سوف تستمر، فإنه يتعني على الفريق االضطالع بدور قيادي على الساحة اإلقليمية مـن أجـل                

  .٢٠١٥ملا بعد عام احملتملة خطة التنمية اإلسهام يف 
 يف دورهتــا الثالثــة علــى اإلجــراءات التاليــة الــيت   اللجنــة اإلحــصائية األفريقيــة ووافقــت   - ٥٣

إشــراك ســائر وكــاالت األمــم املتحــدة ) أ: (اقترحهــا الفريــق األفريقــي املعــين مبؤشــرات التنميــة
وتـــدريب مـــوظفي ) ب(؛ مراكـــز التـــدريب اإلحـــصائي واجلماعـــات االقتـــصادية اإلقليميـــةو

 املعـدة علـى   دلـة األتيبـات و  علـى اسـتخدام خمتلـف الك     كاتب اإلحصائية الوطنيـة   املاإلحصاء يف   
ــي؛   ــصعيد اإلقليمـ ــفية؛      ) ج(الـ ــات الوصـ ــة البيانـ ــفية وكتابـ ــات الوصـ ــايري البيانـ ــسني معـ وحتـ

وحتــسني آليــات البلــدان لإلبــالغ عــن البيانــات، مبــا يف ذلــك البيانــات والبيانــات الوصــفية   )د(
  .ة لأللفية، بشكل منتظم وموحد عن طريق منرب منسق وموحداملتعلقة باألهداف اإلمنائي

  
 إحصاءات اهلياكل األساسية  -الم   

، اضـــطلع البنـــك الـــدويل، بالتعـــاون مـــع مـــصرف التنميـــة األفريقـــي  ٢٠٠٩يف عـــام   - ٥٤
وشركاء آخـرين، بالتـشخيص القطـري للـهياكل األساسـية يف أفريقيـا، وهـو مـشروع طمـوح                    

ــاً، اســتناداً إىل املعلومــات   ٢٤اهلياكــل األساســية يف  لتحليــل تكلفــة معاجلــة عجــز    ــداً أفريقي  بل
  .ياجات اخلاصة باهلياكل األساسيةالقطرية بشأن خمتلف أبعاد االحت

ــية  خلـــفووضـــع الربنـــامج الـــذي    - ٥٥  مـــشروع التـــشخيص القطـــري للـــهياكل األساسـ
طة يـتعني علـى      اسـتراتيجية التنفيـذ أنـش      وحتـدد . ٢٠١٦-٢٠١٠أفريقيا وهو يـشمل الفتـرة        يف

، أعـد دليـل إحـصاءات اهلياكـل األساسـية           ٢٠١١ويف عـام    . أصحاب املصلحة االضطالع هبـا    
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التابع لربنامج املعارف املتعلقة باهلياكل األساسية يف أفريقيا، وأقره اجتماع فريق اخلـرباء الـذي               
 وقـد عـرض علـى     .  وهـو جـاهز للنـشر      ٢٠١١أبريـل   /نظمه مصرف التنمية األفريقي يف نيسان     

ــة يف كــانون الثــاين   ــة اإلحــصائية األفريقي ــاير /اللجن ــدة  . ٢٠١٢ين وجــرى ختطــيط أنــشطة عدي
 ،مجـع البيانـات   : إطار مشروع التشخيص القطري للهياكل األساسية يف أفريقيا مبا يف ذلـك            يف
ــاتصــحة عمــل للتحقــق مــن  الحلقــات و ــات البيان ــل البيان ــة  ، وحتلي ــارير القطري ، وإعــداد التق

  .ية املتعلقة باهلياكل األساسيةفواملنتجات املعر
وتسعى مبادرة مـصرف التنميـة األفريقـي بـشأن إحـصاءات اهلياكـل األساسـية يف إطـار                     - ٥٦

برنـــامج املعـــارف املتعلقـــة باهلياكـــل األساســـية يف أفريقيـــا إىل حتـــسني قاعـــدة معـــارف اهلياكـــل 
ل هـذه املبـادرة جهـداً       وتـشك . األساسية للمساعدة يف رصد أثر زيادة االستثمار يف هذا القطـاع          

غــري مــسبوق جلمــع البيانــات االقتــصادية والتقنيــة املفــصلة عــن اهلياكــل األساســية األفريقيــة ذات 
الصلة بالتكاليف املالية لكل قطاع، واالحتياجات االستثمارية القطاعية يف املستقبل، ومؤشـرات            

يف أفريقيـا منظـور طويـل األجـل         ولربنـامج املعـارف املتعلقـة باهلياكـل األساسـية           . األداء القطاعية 
  .األساسية على أساس أكثر استدامةاهلياكل جلمع املعلومات عن وهو يوفر إطاراً 

  
  إدارة البيانات اإلحصائية ونشرها  -ميم   

ويعترب االستخدام الواسـع للبيانـات،      . تلزم إحصاءات موثوقة لدعم املساءلة والشفافية       - ٥٧
ــسياسات وا    ــن أجــل صــنع ال ــنظم اإلحــصائية     ال ســيما م ــة الســتدامة ال ــالغ األمهي ــرارات، ب لق

ــا ــات إىل         . وتطويره ــل املعلوم ــشر ونق ــة مبكــان حتــسني نظــم الن ــن األمهي ــصدد، م ــذا ال ويف ه
وعلـى صـعيد القـارة،      . املستخدمني بشأن البيانات املتاحة وكيفية الوصـول إليهـا واسـتخدامها          

ــة  ــتج املنظمــات األفريقي ــل مفوضــية اال - تن ــا،   حتــاد األف مث ــصادية ألفريقي ــة االقت ريقــي، واللجن
ــة األفريقــي   ــصورة مــشتركة ســنوياً  -ومــصرف التنمي ــدليل اإلحــصائي األفريقــي  ب ــرال   وتقري

ويتمثـل اهلـدف العـام      .  أفريقيـا   األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف       تقييم التقدم احملرز حنـو حتقيـق       عن
  . معلوماهتا من املصادر القطريةيأفريقيا تستقيف وضع قاعدة بيانات مشتركة عن التنمية  يف
 اسـتقاء البيانـات مـن أغلبيـة الـدول            يف  صـعوبات   باستمرار  املنظمات األفريقية  وتواجه  - ٥٨

وهــي تبحــث باســتمرار، نتيجــة  . األعــضاء مــن أجــل اختــاذ القــرارات علــى الــصعيد اإلقليمــي  
، عقــد ٢٠١١ديــسمرب /ويف كــانون األول. لــذلك، عــن الــسبل الكفيلــة بتحــسني هــذا الوضــع

ــدة          ــه ع ــا وصــدرت عن ــات وإدارهت ــع البيان ــصلة جبم ــضايا ذات ال ــف الق ــشة خمتل اجتمــاع ملناق
ــا      ــر فيهـ ــة النظـ ــصائية األفريقيـ ــة اإلحـ ــب إىل اللجنـ ــيات، طلـ ــيات  . توصـ ــذه التوصـ ــن هـ : ومـ

ضرورة تعاون اللجنة االقتصادية ألفريقيا، واالحتاد األفريقي، ومصرف التنميـة األفريقـي،             ‘١’
قتصادية اإلقليمية، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات اإلقليمية األخـرى،         واجلماعات اال 
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ضــرورة قيــام املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة مبــضاعفة جهودهــا   و ‘٢’لتحــسني مجــع البيانــات؛  
ــة واالقتــصادية      ــة االجتماعي ــة اإلحــصاءات ودورهــا يف حتقيــق التنمي لتــسليط الــضوء علــى أمهي

 .انات ونشرها، من بني وظائف أخرىب يف جمال مجع البيوتعزيز وظائف هذه املكات

ومن املبادرات الرئيسية املتعلقة بإدارة البيانات ونشرها بوابة البيانـات ونظـام البيانـات          - ٥٩
ــة االقتــصادية         ــدة اإلحــصاءات يف اللجن ــة األفريقــي وقاع ــصرف التنمي ــائمني يف م ــوح الق املفت

طـالع علـى قواعـد      مراكـز البيانـات ويتيحـان اال      وفرهـا   الـيت ت  دمات  اخلـ ومهـا يـوفران     . ألفريقيا
وعالوة على ذلك، جيري حاليـاً إعـداد نظـام جلمـع البيانـات وإدارهتـا                . البيانات بسهولة وجماناً  

يف مصرف التنمية األفريقي وسيتم إطالع املؤسسات والبلدان األخرى يف املنطقة عليـه لتيـسري          
ويعتزم مصرف التنمية األفريقـي، يف إطـار        .  البلدان تبادل البيانات وختفيف عبء اإلبالغ على     

، تـوفري الـدعم جلميـع    ٢٠١٢املرحلة الثالثة من برناجمه لبناء القدرات اإلحصائية اليت تبـدأ عـام        
طـالع اجلمهــور  إالبلـدان األفريقيـة إلنـشاء هــذه الـنظم مـن أجــل تيـسري نـشر البيانــات وإتاحـة         

 ذلـك مـع خطـة عمـل بوسـان لإلحـصاءات الـيت        ويتـسق . بشكل تام على اإلحصاءات الرمسيـة     
 .٢٠١١ديسمرب /اعتمدها مجيع الشركاء اإلمنائيني يف كانون األول

  
  وارد البشرية يف جمال اإلحصاءاتالتدريب وامل  - نون  

 اإلحصائية الوطنية يف أفريقيا عـدم وجـود   النظم التحديات الرئيسية اليت تواجهها     أحد  - ٦٠
نـشئ الفريـق األفريقـي      وقـد أُ  . اإلحصاءات وإدارهتا على حنـو فعـال      نتاج  إل تكفيموارد بشرية   

 برعايـة اللجنـة اإلحـصائية       ٢٠٠٩املعين بالتدريب واملوارد البـشرية يف جمـال اإلحـصاءات عـام             
ــة لتنــسيق خمتلــف املبــادرات املتعلقــة بالتــدريب اإل      ــاء ذلــك  . حــصائي يف أفريقيــا األفريقي وج

رات املتعلقــة بالتــدريب اإلحــصائي يف أفريقيــا، وهــو وضــع علــى تكــاثر اجملموعــات واملبــاد رداً
يـة  يؤدي إىل استخدام املوارد الشحيحة على حنو يفتقر إىل الكفاءة وإىل ازدواجية اجلهـود الرام    

  .إىل رفع مستوى قدرات البلدان
واهلدف الرئيسي للفريق كفالة تنسيق األنشطة واملبادرات دعماً للتـدريب اإلحـصائي              - ٦١

وحيصل هذا التنـسيق علـى ثـالث مـستويات خمتلفـة،            . قدرات املوارد البشرية يف أفريقيا    وتنمية  
 وتنـسيق الـدعم الـذي يقدمـه الـشركاء           ؛ وختطـيط املـشاريع    ؛وهي األنشطة واملبـادرات اجلاريـة     

  .ون للتدريب اإلحصائي يف أفريقياالتقنيون واملالي
ليل عنـصر التـدريب يف االسـتراتيجيات        حت: وقد نفذ الفريق منذ إنشائه األنشطة التالية        - ٦٢

 وتقيـيم االحتياجـات     ؛مبراكز التدريب اإلحـصائي   قوائم   وحتديث   ؛الوطنية لتطوير اإلحصاءات  
ــصائي   ــدريب اإلحـ ــال التـ ــدرات يف جمـ ــدريب    ؛والقـ ــرامج التـ ــة بـ ــتراتيجية ملواءمـ ــع اسـ  ووضـ

  .ني الشبابوإرشاد اإلحصائيعلى شبكة اإلنترنت؛  وإنشاء بوابة ؛والشهادات وتوحيدها
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ــي املعــين            - ٦٣ ــق األفريق ــسيق، مــا زال الفري ــال التن ــدم يف جم ــن إحــراز تق ــرغم م ــى ال وعل
 مبـا يف ذلـك تعبئـة املـوارد؛        ،بالتدريب واملوارد البشرية يف جمـال اإلحـصاءات يواجـه صـعوبات           

واالضطالع بأنشطة دون إرسـال أي معلومـات عنـها إىل أمانـة الفريـق الـيت تتخـذ مـن اللجنـة                       
تــصادية ألفريقيــا مقــراً هلــا؛ ووجــود عــدد حمــدود مــن مراكــز التــدريب اإلحــصائي للبلــدان  االق

األفريقية الناطقة باللغة الربتغالية؛ ووجود حواجز لغوية تعيق أنشطة البحوث التعاونية وبـرامج             
  .التبادل بني خمتلف املراكز

 بإنـشاء   الحتاد األفريقي  مفوضية ا  حتاد األفريقي االكلّف مؤمتر   ،  ٢٠١٢يوليه  /ويف متوز   - ٦٤
ــاج           ــاملني يف إنت ــيني الع ــدرة املهن ــاء ق ــن أجــل بن ــى اإلحــصاء م ــي عل ــدريب األفريق مركــز للت

  .اإلحصاءات والطالب الذين يستخدمون املنهاج املوحد يف أفريقيا
  

  اإلحصاءات املتعلقة باألمن الغذائي والزراعة املستدامة والتنمية الريفية  - سني  
ميــة اإلحــصاءات الزراعيــة وتــردي نوعيتــها يف البلــدان الناميــة، أعــدت   إزاء تراجــع ك  - ٦٥

ــة وا  ــة لتحــــسني اإلحــــصاءات الزراعيــ ــتراتيجية عامليــ ــة اإلحــــصاءات  اســ ــة أيــــدهتا جلنــ لريفيــ
والغرض من هذه االستراتيجية العاملية توفري إطار ومنهجيـة سـيؤديان           . ٢٠١٠فرباير  /شباط يف

ــة    ــوافر اإلحــصاءات الغذائي ــة وجودهتــا، وذلــك لكــي    إىل حتــسني ت ــة والدولي ــة الوطني والزراعي
 .رارات يف القرن احلادي والعشرينيسترشد هبا حتليل السياسات وصنع الق

وقـــد أعـــد . العامليـــة وتنفـــذهاوأفريقيـــا هـــي املنطقـــة األوىل الـــيت تـــضع االســـتراتيجية    - ٦٦
ــا ومفوضــية ا    مــن كــل ــة االقتــصادية ألفريقي ــة األفريقــي واللجن الحتــاد األفريقــي مــصرف التنمي

خطـة العمـل ألفريقيـا يف إطـار االسـتراتيجية           ) الفـاو (ومنظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة          
ــام   ــة ع ــل األجــل     . ٢٠١٠العاملي ــوراً طوي ــد خطــة العمــل منظ ــني  (وتعتم ــراوح ب ــوام  ١٠يت أع

ة الـسنوات   ولكنها ستتبع هنجاً تدرجيياً، وتشمل املرحلة األوىل من هذه اخلطة فتـر           ) عاماً ١٥ و
ــام    ــن ع ــدة م ــام ٢٠١١اخلمــس املمت ــد نظمــت . ٢٠١٥ إىل ع ــرانولق ــه وآب/، يف حزي / يوني

 عمل بشأن إطالق اخلطـة والتـدريب عليهـا عمومـاً،         حلقاتُ ، لفائدة البلدان،  ٢٠١٢ أغسطس
وجيـري حاليـاً جتميـع      . وبشأن عملية التقييم القطري لالحتياجات والقدرات القطريـة خـصوصاً         

 .٢٠١٣النتائج ذو الصلة خالل عام م القطري ومن املتوقع أن يصدر تقرير بيانات التقيي

االضطالع بأعمال هتدف إىل إدماج اإلحصاءات الزراعيـة        يف  اخلطوات التالية   وتتمثل    - ٦٧
معمَّقـة هبـدف وضـع      يف االستراتيجيات الوطنية لتطـوير اإلحـصاءات وإجـراء تقييمـات قطريـة              

  .خطط عمل وطنية
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  سسي لتطوير اإلحصاءات يف أفريقياإلطار املؤا  -ثالثاً   
 التحديات  -ألف   

تتناول خطة التكامل األفريقي، على النحـو املـبني يف املعاهـدات والربوتوكـوالت الـيت                  - ٦٨
اعتمدها رؤساء الدول واحلكومات األفريقية، ثالثة جماالت رئيـسية، وهـي التكامـل الـسياسي               

تتطلـب هـذه اخلطـة، لكـي تــنجح      وال. تمـاعي والثقــايف والتكامـل االقتـصادي، والتكامـل االج   
 مـن حيـث   جناحاً تاماً، معلومات إحـصائية جيـدة النوعيـة فحـسب بـل كـذلك بيانـات منـسقة                    

  .الزمان واملكان
ات اإلمنائيـــة وكـــذلك للممارســـني ويف املاضـــي، تـــبني لـــصانعي الـــسياسات والقـــرار   - ٦٩
عـوق عمليـات التنميـة والتكامـل     ية يف أفريقيـا  املعلومـات اإلحـصائي  نقـص   اجملال اإلمنـائي أن      يف

ــبني، علــى وجــه اخلــصوص، رغــم إحــراز بعــض التقــدم اهلــام علــى مــستوى تطــوير      . فيهــا وت
اإلحـــصاءات يف أفريقيـــا بفـــضل عـــدد مـــن املبـــادرات، أن التقـــدم كـــان متفاوتـــاً وأن النظـــام  

  :منها ما يلياإلحصائي األفريقي ما زال يواجه عدداً من التحديات 
علــى البيانــات مــن ناحيــة، والبيانــات املتاحــة مــن ناحيــة  الفجــوة القائمــة بــني الطلــب   •  

ــرى ــات     أخـ ــوفري بيانـ ــام اإلحـــصائي األفريقـــي علـــى تـ ــدرة النظـ ــدم قـ ــيما عـ ، وال سـ
مــسائل الــسياسات الراهنــة واملواضــيعية مــن قبيــل مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة   عــن

 بيانـات   ايا اجلنـسانية، ويف اآلونـة األخـرية،       اإليدز، والبيئة وتغري املناخ، والقض    /البشرية
  أزمة الغذاء واألزمة املالية؛عن

ــصورة       •   ــات مرضــية كمــاً ونوعــاً وعــدم اســتخدامها ب ــاج بيان ــز  عــدم إنت  مرضــية لتعزي
 ؛والتكامل التنمية

اســتخدام املراجــع واملعــايري اإلحــصائية الدوليــة الــيت ال تراعــي دائمــاً اخلــصوصيات           •  
 ؛)وما إىل ذلكعة االقتصادات األفريقية، وعادات السكان احملليني، طبي(األفريقية 

إدارة األداء واملـساءلة،   والبريوقراطيـة والقـيم واملعـايري    (عدم كفاية القدرات املؤسـسية        •  
 ؛)وما إىل ذلك

 قيمة اإلحصاءات وأمهيتها؛ل  اجملتمع عموماتدين مستويات تقدير  •  

 ؛متويلها ين األولوية املمنوحة لإلحصاءات وعدم كفايةعدم كفاية الدعم السياسي، وتد  •  

  .تطوير اإلحصاءاتأعمال عدم كفاية تنسيق   •  
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وباإلضافة إىل ذلك، فإن برامج املواءمة اإلحصائية يف اجلماعات االقتـصادية اإلقليميـة               - ٧٠
 واسـتجابةً . تتفاوت بني منطقة وأخرى وبالكاد تليب طلـب احلـصول علـى إحـصاءات متوائمـة              

للشواغل اليت أثارها أصحاب املصلحة يف النظام اإلحصائي األفريقـي يف خمتلـف احملافـل بـشأن                  
بــادرات واألطــر واالســتراتيجيات التحــديات ومــواطن الــضعف املــذكورة، وضــع عــدد مــن امل 

  .السنوات العشر األخرية لتحسني اإلحصاءات دعماً خلطة التنمية األفريقية يف
  

  ة ألفريقيااللجنة اإلحصائي  -باء   
أنــشأ مــؤمتر وزراء املاليــة والتخطــيط والتنميــة االقتــصادية األفارقــة اللجنــة اإلحــصائية     - ٧١

ــسان  ــا يف نيــ ــل /ألفريقيــ ــة احلك ٢٠٠٧أبريــ ــون اهليئــ ــسؤولة   ، لتكــ ــا املــ ــة العليــ ــة الدوليــ وميــ
وتتــألف عــضوية اللجنــة اإلحــصائية ألفريقيــا . اإلحــصاءات والتنميــة اإلحــصائية يف القــارة عــن
ــديرين    مــن ــة بامل ــة ممثل ــدان األفريقي ــامنيالبل ــة الع ــة  .  للمكاتــب اإلحــصائية الوطني ــرب اللجن وتعت

وتقـدم تقاريرهـا إىل مـؤمتر       . اإلحصائية ألفريقيا هي اجلهة الراعية للنهضة اإلحصائية يف أفريقيا        
يــا، وإىل وزراء املاليــة والتخطــيط والتنميــة االقتــصادية األفارقــة التــابع للجنــة االقتــصادية ألفريق 

. جلنــة األمــم املتحــدة اإلحــصائية، مثلــها يف ذلــك مثــل اللجــان اإلحــصائية اإلقليميــة األخــرى   
  .وجتتمع اللجنة اإلحصائية ألفريقيا مرة كل سنتني

ــاون       - ٧٢ ــد عقــــدت يف كيــــب تــ ــا قــ ــصائية ألفريقيــ ــة اإلحــ ــر دورة للجنــ وكانــــت آخــ
وكـــان . ٢٠١٢ينـــاير /لثـــاين كـــانون ا٢٣ إىل ٢١يف الفتـــرة املمتـــدة مـــن ) أفريقيـــا جنـــوب(

مواءمة اإلحصاءات دعماً للتكامل االقتصادي والنقدي واالجتمـاعي        ”موضوع االجتماع هو    
ــا ــراز ا  . “يف أفريقي ــه اإلحــصاءات   وكــان هــذا املوضــوع قــد اخــتري إلب ــدور الــذي تــضطلع ب ل

ــا     يف ــة مــن أجــل حتقيــق التكامــل االقتــصادي والنقــدي واالجتمــاعي يف أفريقي . اجلهــود اجلاري
وأجــرى االجتمــاع أيــضا استعراضــا للتقــدم احملــرز يف اجلهــود اجلاريــة الراميــة إىل بنــاء قــدرات  

  .البلدان األفريقية على إنتاج إحصاءات عالية اجلودة واستخدامها يف دعم اجلهود اإلمنائية
  

  للمكاتب اإلحصائية الوطنيةالعامني جلنة املديرين   -جيم   
مــرة كــل ســنة حتــت رعايــة االحتــاد   العــامني  املــديرين ، جتتمــع جلنــة٢٠٠٦منــذ عــام   - ٧٣

 مبـا يف ذلـك تنفيـذ امليثـاق      ،األفريقي ملناقشة بعض املسائل املتعلقة بالتنمية اإلحصائية يف أفريقيا        
وقـد دأبـت هـذه      . األفريقي لإلحصاءات واالستراتيجية املتعلقة مبواءمة اإلحـصاءات يف أفريقيـا         

واللجنــة الــذي ينظمــه االحتــاد األفريقــي،    املــشترك ؤمتر املــعلــى تقــدمي تقاريرهــا إىل    اللجنــة
وأعضاء جلنـة املـديرين العـامني هـم نفـس أعـضاء اللجنـة               . ٢٠٠٨االقتصادية ألفريقيا منذ عام     
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اإلحصائية ألفريقيا، وتتألف من املديرين العامني للمكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة، ولكنـها تقـدم                
  .فةتقاريرها مبوجب أنظمة وإجراءات خمتل

واللجنـة  العـامني    عدد احملافل على صعيد القارة، اقُترح دمـج جلنـة املـديرين              لتخفيضو  - ٧٤
وميكـن للمنتـدى املنـدمج    اإلحصائية ألفريقيـا ليـشكال منتـدى واحـدا، مثـل اللجنـة اإلحـصائية            

جيتمــع ســنويا بــصفة اللجنــة التوجيهيــة املعنيــة باســتراتيجية مواءمــة اإلحــصاءات يف أفريقيــا    أن
  .مليثاق األفريقي لإلحصاءاتوا
اتــب اإلحــصائية الوطنيــة قــد عقــد للمكالعــامني تمــاع للجنــة املــديرين جوكــان آخــر ا  - ٧٥
 ٢٠١٢ديــــسمرب / كــــانون األول٢ىل نــــوفمرب إ/ تــــشرين الثــــاين٣٠الفتــــرة املمتــــدة مــــن  يف
يقـي  الـذي اختـذه مـؤمتر االحتـاد األفر        ) ١٩-د(يف إطـار املقـرر      ) كوت ديفوار (ياموسوكرو   يف
 بالتـشاور الوثيـق   ، الـذي يكلـف مفوضـية االحتـاد األفريقـي بـأن تـضطلع        ٢٠١٢يوليـه   /متوز يف
 بتحديـد أولويـات أفريقيـا املتعلقـة خبطـة           ،الدول األعضاء واجلماعات االقتـصادية اإلقليميـة       مع

عقــد التحــول  ٢٠٢٥-٢٠١٥النظــر يف جعــل  مــن أجــل ٢٠١٥التنميــة ملرحلــة مــا بعــد عــام 
تمثــل اهلــدف مــن عقــد هــذا االجتمــاع يف أخــذ رأي اإلحــصائيني بــشأن خطــة   وي. أفريقيــا يف

ــام      ــد ع ــا بع ــة م ــة ملرحل ــة     ٢٠١٥التنمي ــة مبواءم ــتراتيجية املعني ــاق؛ واالس ــذ امليث ــشة تنفي  ومناق
األهـــداف اإلمنائيـــة لرصـــد اإلحـــصاءات يف أفريقيـــا واالســـتراتيجيات القطاعيـــة املنبثقـــة عنـــها 

وإضافة إىل ذلك، ناقش االجتماع تنفيذ املقرر الذي اختذتـه          . قيلأللفية؛ وخطة التكامل األفري   
 بشأن تعزيز التجارة البينيـة األفريقيـة، وخطـة العمـل املقترحـة لتعزيـز التجـارة           ٢٠١٢قمة عام   

البينية األفريقية، واإلطار املقترح لإلسراع يف مسار إنشاء منطقة جتارة حرة على صعيد القـارة               
  .تجارة األفريقيةوإنشاء مرصد ملراقبة ال

  
  اللجنة األفريقية للتنسيق اإلحصائي  -دال   

، على صـعيد القـارة، جلنـة أفريقيـة للتنـسيق اإلحـصائي تتـألف                ٢٠٠٧أُنشئت يف عام      - ٧٦
من مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقـي واللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا واملرصـد                

 الـصحراء الكـربى ومؤسـسة بنـاء القـدرات األفريقيـة             االقتصادي واإلحصائي ألفريقيـا جنـوب     
وتكفل اللجنـة األفريقيـة للتنـسيق اإلحـصائي حتقيـق التنـسيق             . واجلماعات االقتصادية اإلقليمية  

 مبا يف ذلك تنفيـذ اإلطـار االسـتراتيجي اإلقليمـي     ةالعام للمبادرات اإلحصائية على صعيد القار     
ــصائ     ــدرات اإلحـ ــق ببنـــاء القـ ــي املتعلـ ــة مبواءمـــة    املرجعـ ــا، واالســـتراتيجية املتعلقـ ية يف أفريقيـ

، واالسـتراتيجيات الوطنيـة لتطـوير اإلحـصاء،         )انظـر الفـرع واو أدنـاه       (اإلحصاءات يف أفريقيـا   
  .ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة اإلحصائية ألفريقيا
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، ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٢٢يف   لتنـسيق جلـستها الـسادسة يف بريتوريـا        اوعقدت جلنـة      - ٧٧
ــشتركة    ــة امل ــز األمان ــا    (وأوصــت بتعزي ــصادية ألفريقي ــة االقت مفوضــية االحتــاد األفريقــي واللجن

، وتعبئــة املــوارد الالزمــة لــدعم األنــشطة املــشتركة، ووضــع وثيقــة )ومــصرف التنميــة األفريقــي
ء نري هبـا نتـائج التنميـة يف أفريقيـا، علـى أن ُتنـاقش أثنـا                تاستراتيجية عن أمهيـة اإلحـصاءات، تـس       

ــة املــديرين   ــة يف كــوت ديفــوار   العــامني االجتمــاع املــشترك للجن للمكاتــب اإلحــصائية الوطني
  .٢٠١٣االحتاد األفريقي يف عام ومؤمتر قمة )  أعاله٧٥الفقرة  انظر(
  

  الندوة األفريقية للتنمية اإلحصائية  - هاء  
هتــدف إىل إتاحــة النــدوة األفريقيــة للتنميــة اإلحــصائية مبــادرة مطروحــة بقيــادة قطريــة   - ٧٨

منتدى تتمكن فيه البلدان األفريقية من مناقـشة املـسائل املتعلقـة بتنميـة إحـصاءاهتا علـى أسـاس                    
وتنظـر النـدوة يف عـدد       . وجيري عقد هذه الندوة يف البلـدان األفريقيـة بالتنـاوب          . منسق إقليميا 

حـديات املتعلقـة    من اجلوانب اليت تتعلق بتطـوير نظـم إحـصائية مـستدامة، وتتـصدى ملعاجلـة الت                
ببناء القدرات، وتتـيح منـربا للتبـادل الـشامل للخـربات العمليـة وأفـضل املمارسـات يف مـا بـني                       

  .البلدان األفريقية
ــامي      - ٧٩ ظمــت ســت نــدوات علــى التــوايل     ُن، ٢٠١١ و ٢٠٠٦وخــالل الفتــرة بــني ع
اد مــن جنــوب أفريقيــا وروانــدا وأنغــوال وغانــا والــسنغال ومــصر حــول موضــوع تعــد   كــل يف

ــة عــام    . الــسكان واملــساكن وأدى هــذا اجلهــد إىل حتــسني مــشاركة البلــدان األفريقيــة يف جول
يف كيــب تــاون عقــدت الــدورة الــسابعة، الــيت يف وتقــرر .  لتعــداد الــسكان واملــساكن٢٠١٠
، أنـه ينبغـي للنـدوة أن تركـز اآلن علـى تطـوير               ٢٠١٢ينـاير   /أفريقيـا، يف كـانون الثـاين       جبنوب

 واإلحــصاءات احليويــة يف مجيــع البلــدان مبختلــف أحنــاء القــارة للــسنوات   نظــم الــسجل املــدين 
  .اخلمس القادمة

  
  اإلطار االستراتيجي اإلقليمي املرجعي املتعلق ببناء القدرات اإلحصائية  -واو   

 ُصمم اإلطار االستراتيجي اإلقليمي املرجعي املتعلق ببناء القـدرات اإلحـصائية يف عـام               - ٨٠
هـــات اســـتراتيجية وآليـــات مالئمـــة لتوجيـــه تنميـــة القـــدرات اإلحـــصائية  ليقـــدم توجي٢٠٠٦

النتـائج، وتنفيـذ   من أجـل حتقيـق   املستدامة والتعجيل بذلك يف أفريقيا هبدف تطبيق هنج اإلدارة     
وبنـــاء علـــى توصـــية خطـــة العمـــل، فـــإن تـــصميم وتنفيـــذ  . خطـــة عمـــل مـــراكش لإلحـــصاء

وتتمثــل . هلــدفان الرئيــسيان هلــذه االســتراتيجيةاالســتراتيجيات الوطنيــة لتطــوير اإلحــصاء مهــا ا 
إدماج اإلحصاء بوصفه جمـاال شـامال       وتقوية الدعوة اإلحصائية؛    : يف ما يلي  األهداف األخرى   

ــة؛  لعــدة  ــة التنمي ــيم احتياجــات  التنظيمــيحتــديث اإلطــار القــانوين و وقطاعــات يف عملي ؛ وتقي
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ات؛ وتعزيز التنسيق والتعـاون والـشراكات؛       املستعملني وحتديد أولوياهتا؛ والتعهد بتطوير البيان     
وتعزيز البىن األساسية اإلحصائية؛ واالستفادة من تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت؛ وتنميـة        
رأس املال البشري؛ وحتسني حتليل البيانـات؛ وحتـسني نـشر البيانـات؛ وحتـسني عمليـة التمويـل                   

  .للنظم اإلحصائية وحتقيق استدامة تلك النظم
 مبا يف ذلـك تفعيـل   ،إلطار االستراتيجي ماثلة يف تنفيذهلما زالت التحديات الرئيسية  و  - ٨١

  .آلية الرصد واإلبالغ عن طريق االستراتيجيات الوطنية
  

  االستراتيجية املتعلقة مبواءمة اإلحصاءات يف أفريقيا  -زاي   
علــى الــصعيد  هــي جهــد يبــذلاالســتراتيجية املتعلقــة مبواءمــة اإلحــصاءات يف أفريقيــا    - ٨٢

القاري ملواجهة هذه التحديات على حنـو مباشـر، ولـدعم خطـة التكامـل األفريقـي، وال سـيما                    
 ٢٠١٠يوليـه  /برنامج احلد األدىن للتكامـل الـذي اعتمـده رؤسـاء الـدول واحلكومـات يف متـوز        

ر ويتمثل اهلدف مـن هـذا الربنـامج يف تزويـد املنظومـة اإلحـصائية األفريقيـة بإطـا         ). كمبااليف  (
ــا      ــة يف أفريقي ــوفر إحــصاءات ذات جــودة ومتوائمــة لتــصميم سياســات التكامــل والتنمي عــام ي

وعلــى حنــو أكثــر حتديــدا، هتــدف االســتراتيجية  . وتنفيــذ تلــك الــسياسات ورصــدها وتقييمهــا 
حتديــد اجملــاالت ذات األولويــة يف عمليــة : املتعلقــة مبواءمــة اإلحــصاءات يف أفريقيــا إىل مــا يلــي

ــون علــى أرفــع مــستوى،      التكامــل األفر ــيت اختــذها القــادة األفريقي ــاًء علــى املقــررات ال يقــي بن
وكذلك على أساس الـسياسات والـربامج الـيت تنفـذ علـى الـصعيدين اإلقليمـي والقـاري والـيت                     
يتعني أن تستند إىل إحصاءات؛ وتقييم حالـة املنظومـة اإلحـصائية األفريقيـة وخمتلـف املبـادرات            

التنــسيق علــى الــصعيدين اإلقليمــي والقــاري علــى حــد ســواء؛ ووضــع املتعلقــة باإلحــصائيات و
نري هبــا عمليــة التنميــة  تونــشرها كــي تــس إحــصاءات نوعيــة متوائمــة  اســتراتيجية قاريــة إلنتــاج  

  .أفريقيا والتكامل يف
وقام االحتاد األفريقـي ومـصرف التنميـة األفريقـي واللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا بإعـداد                    - ٨٣

وتوفر خطـة   . ذ االستراتيجية وتنفيذ بعض االستراتيجيات القطاعية املنبثقة عنها       خطة عمل لتنفي  
ومنــذ . العمــل تفاصــيل عــن كــل مــا هــو متوقــع مــن نــواتج وأنــشطة وإطــار زمــين ومــسؤوليات

ية الــيت ئئ فريــق تقــين متخــصص لكــل جمــال مــن اجملــاالت اإلحــصا   نــِشاعتمــاد االســتراتيجية، أُ
ومــن أجــل تفــادي حــدوث  . مــة رائــدةواملــسؤولية إىل منظُحــددت، وأُســندت مهــام التنــسيق  

ازدواجيــة، وتأسيــسا علــى اجلهــود اجلاريــة والقائمــة حاليــا، ُتوجــد أفرقــة تقنيــة متخصــصة     أي
مقابل األفرقة العاملة التابعـة للجنـة اإلحـصائية ألفريقيـا، وإن كانـت هـذه املقابلـة غـري متكافئـة                      

الت الـيت ال يوجـد أفرقـة عاملـة معنيـة هبـا، أنـشئت                ويف اجملـا  . يوجد فريق مقابل كـل فريـق       فال
وتضم هـذه األفرقـة، الـيت تتـألف      . أفرقة تقنية متخصصة جديدة للتعامل مع املسائل ذات الصلة        
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ــن ــن الــدول األعــضاء،       ٢٥ إىل ٢٠ م ــال اإلحــصاءات م  عــضوا، أخــصائيني وممارســني يف جم
ــة، والوكــاالت املتخصــصة اإل    ــصادية اإلقليمي ــات االقت ــة واجلماع ــة والدولي ــذه  . قليمي ــوم ه وتق
فرقــة التقنيــة املتخصــصة مــرتني  العــضوية علــى أســاس طــوعي، ومــن املتوقــع أن جتتمــع هــذه األ  

وُيتوقــع إنــشاء أربعــة عــشر فريقــا تقنيــا متخصــصا لــشىت اجملــاالت   . الــسنة علــى أقــل تقــدير  يف
ذا الـشأن، اسـتنادا     ومت حتديد بلدان لكي تضطلع بدور ريادي يف ه        . اإلحصائية اليت مت حتديدها   

  .فعاال ستراتيجية تنفيذاتنفيذ االيف عملية األفرقة التقنية املتخصصة قيادة إىل قدراهتا على 
  

  امليثاق األفريقي لإلحصاء  -حاء   
ــة عــشرة ملــؤمتر القمــة لرؤســاء دول وحكومــات االحتــاد        - ٨٤ ــة الثاني ــدورة العادي أقــرت ال

وسـيكون هـذا امليثـاق مبثابـة        . ٢٠٠٩فربايـر   /يف شـباط  األفريقي لإلحصاء   األفريقي هذا امليثاق    
أداة للــدعوة إىل العمــل اإلحــصائي علــى أعلــى مــستوى حكــومي، وصــكا ُملزمــا للحكومــات  

 وإعـداد إحـصاءات بطريقـة تتـسق         ،األفريقية بأن تعمل على زيـادة الـدعم املقـدم لإلحـصاءات           
 لوضـع الـسياسات العامـة ويف        مع أفضل املمارسات واملعايري الدوليـة، واسـتخدام اإلحـصاءات         

  .صنع القرار على مجيع املستويات
 دولـة مـن الـدول األعـضاء يف االحتـاد األفريقـي       ٢٢ومنذ اعتماد امليثاق، وقعـت عليـه         - ٨٥

  .ق عليه سوى ست دولومل تصّد
تـدعو إىل التـصديق علـى امليثـاق         لوأوفدت مفوضية االحتاد األفريقي بعثات استـشارية          - ٨٦

وبدعم مـن البنـك الـدويل، جـرى إعـداد وثـائق للـدعوة هبـدف                 .  العديد من البلدان   وإقراره يف 
ــة زمــام     ــع اجلهــات املعني ــة تــويل مجي ــاق وكفال ــشأن التعريــف بامليث ــع .  األمــور يف هــذا ال ويتوق

املكاتب اإلحصائية الوطنية، باعتبارها اجلهات املناط هبا تنسيق الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة،               من
يف بامليثاق، كل مكتب يف بلـده، مـستعينة يف ذلـك بالوسـائل والوثـائق املناسـبة           أن تتوىل التعر  

  .اليت مت تزويدها هبا
ويتوقع أن يؤدي التنفيذ الفعال للميثـاق األفريقـي لإلحـصاءات والسـتراتيجية مواءمـة                 - ٨٧

ة اإلحــصاءات يف أفريقيــا واالســتراتيجيات القطاعيــة املنبثقــة عنــها إىل إتاحــة بيانــات موثوقــ        
ومتوائمة تصدر بانتظام، وتغطـي األبعـاد الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة لعمليـة                 

وما زالت التحديات اهلائلة املتمثلـة يف إنتـاج إحـصاءات عاليـة اجلـودة أمـرا                 . التكامل األفريقي 
  .بعيد املنال بالنسبة لفرادى املؤسسات والبلدان
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قران، اضطلعت هبا الشراكة يف جمال اإلحـصاء مـن أجـل            وأُجريت مثانية استعراضات أ     - ٨٨
ــة يف القــرن احلــادي والعــشرين     ــاريس (التنمي ــاد األفريقــي، واملرصــد    )٢١ب ، ومفوضــية االحت

االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى، بالتعاون مع الدول األعضاء هبـدف            
ــة  . األفريقــي لإلحــصاءبــادئ امليثــاق ملتقيــيم مــدى امتثــال النظــام اإلحــصائي    وبــدعم مــن هيئ

إحصاءات جنوب أفريقيا ومصرف التنمية األفريقي، وضعت مفوضية االحتاد األفريقي مبـادئ            
اإلحـصاءات الوطنيـة اسـتنادا إىل امليثـاق         تتعلـق ب  توجيهية منهجية يف مـا يتعلـق بـصياغة قـوانني            

بـادئ امليثـاق،    مبة قياسـا    إلحـصاءات الوطنيـ   شـفرات يف ا   األفريقي لإلحصاءات، وإجـراء حتليـل       
  .ووضع قانون منوذجي للبلدان األفريقية على أساس مبادئ امليثاق

  
  الربامج اإلحصائية للجماعات االقتصادية اإلقليمية  -طاء   

وضعت خمتلف اجلماعات االقتصادية اإلقليمية برامج إحـصائية تراوحـت بـني املتوسـطة                - ٨٩
تكامل اإلقليمي عن طريق إتاحة معلومات إحصائية سديدة        والطويلة األجل ُيتوقع هلا أن تدعم ال      

لالستعانة هبا يف املنطقة ألعمال التخطيط وصياغة السياسات ورصد         يف حني وقتها    ودقيقة ُتقدم   
وعمومــا، تركــز هــذه الــربامج علــى تــوافر إحــصاءات أساســية . الربوتوكــوالت واختــاذ القــرارات

  .ة، يف اجملالني االقتصادي واالجتماعيموائمة وقابلة للمقارنة وموثوقة ومستكمل
ــا          - ٩٠ ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة االقت ــل اجلماع ــة مث ــصادية إقليمي ــات اقت وقامــت مجاع

 مواءمـة احلـسابات القوميـة، واملؤشـرات املتـسقة ألسـعار       :بتحديد مخـسة جمـاالت ذات أولويـة      
ــة      ــدفوعات، واإلحــصاءات البيئي ــزان امل ــة إحــصاءات مي ونظــم معلومــات  االســتهالك، ومواءم

وقامــت هــذه اجلماعــات أيــضا بوضــع أدلــة إحــصائية ملــساعدة البلــدان يف إعــداد         . الزراعــة
وتــسعى اجلماعــة  . إحــصاءات بــشأن هــذه اجملــاالت ذات األولويــة واإلبــالغ عنــها بانتظــام       

نتـــاج إحـــصاءات إلـــدعم مـــشترك صـــندوق إلنـــشاء االقتــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا أيـــضا  
لويـة واجملــاالت األخـرى ذات االهتمــام الـوطين علــى املـستوى القطــري،     اجملـاالت ذات األو  يف

وتتوىل اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا مـسؤولية تعبئـة املـوارد لالضـطالع باألنـشطة                    
ــة إىل ضــرورة   . علــى الــصعيد دون اإلقليمــي  ويــشري العــدد الكــبري للمجموعــات دون اإلقليمي

صــعدة لكفالــة اتــساق املعلومــات اإلحــصائية الــيت  وجــود تنــسيق ومــشاورات علــى خمتلــف األ 
  .نتاجها على املستويات كافةإجيري 

  
  االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات  -ياء   

يوجد توافـق يف اآلراء علـى الـصعيد الـدويل بـشأن احلاجـة إىل اتبـاع هنـج اسـتراتيجي                        - ٩١
حـصائية هبـدف تـوفري املعلومـات        شامل لتحـسني الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة وبنـاء القـدرات اإل             
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تعمـيم  حتديـد  وكانت خطة عمل مـراكش لإلحـصاء أكثـر حتديـدا يف     . الالزمة للربامج اإلمنائية  
التخطــيط االســتراتيجي للــنظم اإلحــصائية، وإعــداد اســتراتيجيات وطنيــة لتطــوير اإلحــصاءات  

وعلـى حنـو    . ية بوصفها إجراءات ذات أولو    ٢٠٠٦جلميع البلدان املنخفضة الدخل حبلول عام       
كــر مــن قبــل، متثــل االسـتراتيجيات الوطنيــة لتطــوير اإلحــصاءات االســتراتيجيات الــشاملة  ذُُمـا  

  .لإلطار االستراتيجي اإلقليمي املرجعي املتعلق ببناء القدرات اإلحصائية
مـن اخلطـط   هـي يف األسـاس جيـل ثـان       واالستراتيجيات الوطنيـة لتطـوير اإلحـصاءات          - ٩٢

نص علـى  هـي تـ  و. قدم إطـارا شـامال للتنميـة اإلحـصائية علـى الـصعيد الـوطين         اإلحصائية اليت ت  
  :أمور من بينها ما يلي

الدعوة اإلحصائية إلجياد وعي أكـرب بـشأن دور اإلحـصاءات وتعزيـز الطلـب                 ‘١’  
  على اإلحصاءات واستخدامها؛

ــراكات   ‘٢’   ــة شــ ــصاءات   لإقامــ ــا بــــني منتجــــي اإلحــ ــصائية يف مــ ــة اإلحــ لتنميــ
   وكذلك للتنسيق بني اجلهات املاحنة؛ومستعمليها،

وضع رؤية ملا ينبغـي أن يكـون عليـه النظـام اإلحـصائي علـى املـدى املتوسـط                      ‘٣’  
  واملدى الطويل؛

 للوصـول إىل تلـك الغايـة،        “معـامل علـى الطريـق     ” و   “خريطـة طريـق   ”وضع    ‘٤’  
  وقاعدة ميكن انطالقا منها قياس التقدم احملرز؛

  غيري بناًء على معلومات عند االقتضاء؛إنشاء آلية إلجراء ت  ‘٥’  
إجراء تقييم مستمر الحتياجات املستخدمني املتغرية مـن اإلحـصاءات وتقيـيم              ‘٦’  

حتياجـــات، علـــى حنـــو يتـــسم مبزيـــد لبنــاء القـــدرات الالزمـــة لتلبيـــة هـــذه اال 
  التنسيق والتآزر والكفاءة؛ من

فـضل يف الوقـت     وضع إطار لدعم إنتـاج إحـصاءات واسـتخدامها علـى حنـو أ               ‘٧’  
  الراهن، والتعجيل ببناء قدرات إحصائية مستدامة للمستقبل؛

التواصــل علــى حنــو جيــد، وإبــداء املالحظــات، والــتعلم، كلــها أمــور أساســية    ‘٨’  
  غىن عنها لتحقيق النمو املؤسسي وحتسني األداء؛ وال

 علــى كــل مــن الــصعيدين الــوطين(تعبئــة املــوارد وتــسخريها واالســتفادة منــها   ‘٩’  
؛ وإجيــاد وعــي بــاجلودة يف جهــد موحَّــد؛ وحــشد الطاقــات الفرديــة )والــدويل

  وحتسني نوعية اإلحصاءات الوطنية؛
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  ؛التنظيميالتفكري املستقبلي والتعلم   ‘١٠’  
ــاد   ‘١١’   ــدة        اعتم ــادئ وممارســات جي ــن مب ــه م ــت جناح ــو حــديث وثب ــا ه   كــل م

ــتراتيجي يف عم  ــاول يف جمـــايل التخطـــيط واإلدارة علـــى الـــصعيد االسـ ــة تنـ ليـ
  .الرمسية اإلحصاءات

ويقوم أكثر من نصف البلدان األفريقية بتنفيـذ اسـتراتيجيات وطنيـة لتطـوير اإلحـصاء                  - ٩٣
. أو ما يعادهلا والبلدان األخرى متر مبراحل خمتلفـة مـن مراحـل إعـداد اسـتراتيجياهتا أو حتـديثها                   

دان أنـه حـىت إذا كانـت        السـتراتيجيات لـبعض البلـ     لوقد أظهـرت االستعراضـات الـيت أُجريـت          
عملية إعداد تلك االستراتيجيات تضمنت استخدام إجـراءات تـشاركية مشلـت مجيـع اجلهـات                

ــإن التحــدي الرئيــسي    ــة، ف ــزالاملعني ــة    ال ي ــها مــن جانــب احلكومــات األفريقي  متمــثال يف متويل
  .وشركاء التنمية

  
   اإلحصائية اختاذهااللجنةاملطلوب من اإلجراءات   -رابعاً   

  :النظر يف اإلجراءات احملتملة التاليةقد ترغب اللجنة يف   - ٩٤
البلـــدان األفريقيـــة بـــدعم   حتـــرزه اإلحاطـــة علمـــا بالتقـــدم املـــستمر الـــذي       )أ(  

اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي ومـصرف التنميـة          (املنظمات األفريقية    من
  ؛تطوير اإلحصاءات دعما جلهودها اإلمنائيةتسريع عملية وغريها من الشركاء يف ) األفريقي
ــوة  )ب(   ــة     دع ــة عالي ــاء أولوي ــة إىل إعط ــشركاء يف التنمي ــة وال ــدان األفريقي  البل

لإلحــصاءات يف براجمهــا اإلمنائيـــة وإىل دعــم تعمــيم اإلحـــصاءات يف العمليــات اإلمنائيـــة      
  للبلدان مبا يف ذلك يف استراتيجيات النمو واحلد من الفقر؛

يع البلدان األفريقية لتحسني تنفيذ اسـتراتيجياهتا الوطنيـة لتطـوير           دعوة مج   )ج(  
اإلحصاء، ودعوة احلكومات األفريقية والشركاء يف التنمية إىل زيادة مـساعداهتا يف تقـدمي      

  الدعم التقين واملايل الالزمني لتنفيذ االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاء؛
عــم البلــدان األفريقيــة عــن طريــق آليــات دعــوة الــشركاء يف التنميــة إىل د  )د(  

اللجنـة اإلحـصائية ألفريقيـا واإلطـار        أي  التنسيق الـيت وضـعتها اجلهـات األفريقيـة املعنيـة،            
االستراتيجي اإلقليمي املرجعـي املتعلـق ببنـاء القـدرات اإلحـصائية واالسـتراتيجية املتعلقـة                

  .مبواءمة اإلحصاءات يف أفريقيا
  


