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البند  7من جدول األعمال املؤقت
المسائل النظامية الخاصة باللجنة االقتصادية ألفريقيا

تقرير عن الدورة المشتركة الثانية للجنة المديرين العامين للمكاتب اإلحصائية
الوطنية األفريقية ولجنة اإلحصاءات
أوال -مقدمة
 -1عقدت الدورة املشرتكة الثانية للجنة املديرين العامني للمكاتب اإلحصائية الوطنية األفريقية
وجلنة اإلحصاءات 1اليت تشمل الدورة اخلامسة للجنة اإلحصاءات باالقرتان مع االجتماع العاشر
للجنة االحتاد األفريقي للمديرين العامني ملكاتب اإلحصاءات الوطنية يف غراند باسام ،كوت ديفوار،
يف الفرتة من  30تشرين الثاين/نوفمرب إىل  2كانون األول/ديسمرب  .،2016وكان موضوع الدورة
املشرتكة هو ’’تعزيز اإلحصاءات االقتصادية لدعم خطة عام  2063وخطة التنمية املستدامة لعام
 ،‘‘2030وقد اختري هذا املوضوع إلبراز دور اإلحصاءات االقتصادية يف وضع إطار لقياس ورصد
وتقييم اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة وأهداف خطة عام  .2063واستعرض
*)E/ECA/COE/36/1-AU/STC/FMEPI/EXP/1(III

 - 1املعروفة سابقا باسم ’’اللجنة اإلحصائية ألفريقيا‘‘.
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املشاركون يف الدورة املشرتكة أيضا حالة تنفيذ أعمال خمتلف األفرقة العاملة املتخصصة يف إطار
اسرتاتيجية مواءمة اإلحصاءات يف أفريقيا.
 -2و ُعقدت أيضا بالتزامن مع هذه الدورة ويف املكان نفسه ،الدورة الثانية للجنة اإلقليمية
األفريقية التابعة ملبادرة األمم املتحدة بشأن إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية ألفريقيا.
-3
:2016

وسبق انعقاد الدورة املشرتكة تنظيم الفعاليات التالية ،يومي  28و 29تشرين الثاين/نوفمرب

(أ)

منتدى التنمية اإلحصائية يف أفريقيا؛

(ب) اجتماع اجملموعة األفريقية للتدريب اإلحصائي واملوارد البشرية؛
واألمن؛

(ج) اجتماع فرقة العمل التقنية املتخصصة املعنية بإلحصاءات احلوكمة الرشيدة والسلم
(د)

اجتماع فريق اخلرباء املعين بسياسات األراضي يف أفريقيا؛

(هـ) تقدمي عرض بشأن اإلحصاءات الصحية واحلملة الرامية إىل إهناء زواج األطفال؛
(و) اجتماع الفريق االستشاري املعين بتبادل احللول لفائدة جمتمع اإلحصاءات األفريقي؛
(ز)

عرض بشأن تبادل البيانات يف إطار احلولية اإلحصائية األفريقية املشرتكة؛

(ح) عرض بشأن إدماج املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية؛
(ط) عرض بشأن الدليل األفريقي للمسائل اجلنسانية والتنمية ،وبشأن الوكالة الدولية
املشرتكة للمبادرات املتعلقة بالنساء والفتيات؛

ثانيا -هدف الدورة المشتركة
 -4كان اهلدف الرئيسي هو مناقشة حالة اإلحصاءات االقتصادية يف أفريقيا والتحديات اليت
تعرتض إنتاجها ،واالستفادة من اجلهود املبذولة لرفع مستوى اإلحصاءات الرمسية يف القارة دعما
خلطة عام  2030وخطة عام .2063

ثالثا -الحضور
 -5حضر الدورة املشرتكة ممثلون عن الدول التالية األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا:
أنغوال ،وأوغندا ،وبنن ،وبوتسوانا ،وبوركينا فاسو ،وبوروندي ،وتشاد ،وتوغو ،وجزر القمر ،ومجهورية
تنزانيا املتحدة ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،وجنوب أفريقيا ،وزامبيا ،وسان تومي وبرينسييب،
والسنغال ،وسوازيلند ،والسودان ،وسرياليون ،وسيشيل ،وغابون ،وغامبيا ،وغانا ،وكابو فريدي،
2
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والكامريون ،وكوت ديفوار ،والكونغو ،وكينيا ،وليربيا ،وليبيا ،ومايل ،ومدغشقر ،ومصر ،ومالوي،
وموريتانيا ،وموزامبيق ،وناميبيا ،والنيجر ،ونيجرييا.
 -6وحضرها كذلك ممثلون من األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية التالية :اللجنة
االقتصادية ألفريقيا ،ومفوضية االحتاد األفريقي ،ومصرف التنمية األفريقي ،ومجاعة شرق أفريقيا،
واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي (الكوميسا)،
واحتاد املغرب العريب ،واملرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،والشراكة
اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد).
-7

وحضر الدورة املشرتكة أيضا مراقبون ميثلون املنظمات التالية:

مراكز التدريب اإلحصائي :معهد التدريب والبحوث الدميغرافية؛ مركز التدريب
(أ)
اإلحصائي لشرق أفريقيا؛ املدرسة الوطنية العليا لإلحصاءات واالقتصاد التطبيقي ،يف أبيدجان؛
املعهد دون اإلقليمي لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي ،يف ياوندي؛ املدرسة الوطنية لإلحصاءات
والتحليل االقتصادي ،يف داكار؛
(ب) منظمات دولية ومعاهد حكومية :املعهد الوطين الفرنسي لإلحصاءات والدراسات
االقتصادية ،واالحتاد األورويب ،واملكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب ،ومنظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي ،والوكالة الفرنسية للخربات ،وبرنامج التغذية التابع ملنظمة موانزو بورا ،ومكتب
املساح العام يف نيجرييا ،ووزارة التنمية الريفية وإصالح األراضي يف جنوب أفريقيا ،ووحدة البحوث
املشرتكة يف جامعة باريس دوفني ،ومعهد البحوث ألغراض التنمية ،والوكالة الفرنسية للتنمية ،واملنظمة
الدولية لصحة األسرة؛
(ج) منظمات األمم املتحدة :شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة ،وصندوق األمم
املتحدة للسكان ،وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة
للمرأة) ،وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة)؛
 -8إىل جانب استشاريني إحصائيني على املستويني اإلقليمي والدويل وشخصيات بارزة أخرى
وممثلني من وسائل اإلعالم.

رابعا-

افتتاح الدورة المشتركة

 -9رحب جورج فيليب ازاليي ،رئيس بلدية غراند باسام ،باملشاركني يف الدورة املشرتكة وأدىل
مبالحظات استهاللية .وعقب كلمة الرتحيب ،قدم مالحظات موجزة كل من دوفو نغيسان إنوسان،
املدير العام للمعهد الوطين لإلحصاء يف كوت ديفوار ،وتشارلز لوفومبا ليكا ،مدير إدارة اإلحصاءات
يف مصرف التنمية األفريقي ،ورينيه كواسي انغوتيا ،مدير الشؤون االقتصادية يف مفوضية االحتاد
األفريقي ،واوليفر تشينجانيا ،مدير املركز األفريقي لإلحصاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا.
 -10وافتتحت الدورة املشرتكة رمسيا السيدة نيايل كابا ،وزيرة التخطيط والتنمية يف كوت ديفوار.
وسلطت السيدة كابا الضوء يف مالحظاهتا على أمهية بيانات اإلحصاءات االقتصادية خلطة تكامل
3
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القارة .وأشارت إىل أن جمال اإلحصاءات االقتصادية ال يزال يف مراحله األوىل يف العديد من البلدان
األفريقية ،وأن أحد التحديات يتمثل يف عدم كفاية املوارد البشرية املتخصصة يف هذا اجملال.

خامسا-
-11

انتخاب أعضاء المكتب
وافق املشاركون على تشكيل املكتب على النحو التايل:
الرئيس:

كوت ديفوار

النائب األول للرئيس:

تشاد

النائب الثاين للرئيس:

كينيا

املقرر األول:

تونس

املقرر الثاين:

مالوي

سادسا -المداوالت
ألف -الجلسة األولى :تعزيز اإلحصاءات االقتصادية لدعم خطة عام  2063وخطة
التنمية المستدامة لعام 2030
 -1الكلمة الرئيسية
 -12ألقي الكلمة الرئيسية السيد ستيف كاييزي-موجريوا ،نائب الرئيس السابق وكبري
االقتصاديني يف مصرف التنمية األفريقي .وتناول موضوع الكلمة حقبة التطلعات الكبرية احلالية اليت
تراود العديد من البلدان األفريقية الساعية إىل أن تصبح ضمن االقتصادات املتوسطة الدخل ،وتراود
القارة األفريقية اليت تقف على أعتاب التحول االقتصادي .وأشار إىل تفاوت اجلهود املبذولة على
الصعيد الوطين تفاوتا كبريا من بلد إىل آخر ،بيد أن غالبية البلدان األفريقية قد شهدت حدوث
حتسن ،باستثناء تلك اليت متر بفرتات صراع أو مبرحلة ما بعد الصراع .وجيب إيالء االهتمام إىل
االحتياجات من البيانات اليت أثارهتا مبادرات جديدة من قبيل خطة عام  2063وخطة عام 2030
والتحديات والفرص املستقبلية.
 -13ودحضا لالنتقادات املوجهة ضد املشاريع اإلحصائية األفريقية ،تناول التقدم الكبري الذي
أحرزته القارة خالل العقود األخرية من أجل حتسني مجع البيانات وإنشاء منابر لنشرها يف عدد من
البلدان األفريقية.
 -14وأشار السيد كاييزي-موجريوا إىل ضرورة النظر فيما إذا كانت الوكاالت اإلحصائية األفريقية
كيانات قائمة على العرض وواقعة يف شراك األساليب الروتينية القائمة منذ عقود ،أم ترغب يف
التحول إىل مؤسسات ابتكارية قائمة على الطلب وتستجيب الحتياجات عمالئها .وحتقيقا هلذه
الغاية ،ينبغي أن يسعى اإلحصائيون األفريقيون إىل االستجابة لتطلعات التحول املتزايدة يف أفريقيا.
4
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ويف هناية املطاف ،فإن قيمة إسهام اإلحصائيني يف حتول أفريقيا ستحددها فعالية اجلهود اليت يبذلوهنا
لزيادة اإلنتاجية احمللية ،وتعزيز القدرة التنافسية واحلد من الفقر والتفاوتات اإلقليمية.
 -15ويف اخلتام ،شدد على أن التحدي الذي يواجهه اإلحصائيون يكمن يف االرتقاء إىل مستوى
اللحظة والتحلي بروح االبتكار يف جمال مجع البيانات وحتليلها ونشرها .وبناء على ذلك ،جيب على
رامسي السياسات أن يكفلوا حصول املكاتب اإلحصائية على دعم جيد من حيث املوارد التقنية
واملالية والبشرية .وجيب أال تتحول اإلحصاءات إىل جمرد نشاط ثانوي يف الوزارات املختصة من أجل
اسرتضاء وكاالت خارجية ،مثل اجلهات املاحنة.
-2

حالة مواءمة جمع اإلحصاءات االقتصادية في أفريقيا وإنتاجها ونشرها ،والتحديات
المطروحة أمامها

(أ)

العرض
 -16أعطى مقدم العرض حملة عامة مقتضبة عن التحديات اليت تواجهها البلدان األفريقية يف
جمال مجع اإلحصاءات االقتصادية وإنتاجها ونشرها .وتضمنت التحديات احملددة استخدام البلدان
األفريقية صيغا شىت فيما يتعلق بنظام احلسابات القومية والتصنيف ،وسنوات أساس خمتلفة ،ووجود
طلب متزايد على اإلحصاءات االقتصادية من أجل عملية أهداف التنمية املستدامة .وأشار إىل
احلاجة املاسة إىل بناء قدرات املكاتب اإلحصائية الوطنية ،وإىل بذل جهود لتلبية احتياجات مجيع
البلدان يف جماالت التدريب واملساعدة التقنية واملالية .ويف اخلتام ،قدم حملة موجزة عن املشروع األفريقي
املشرتك بشأن تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام  ،2008والتقدم احملرز والتحديات والقضايا
املكتشفة خالل تنفيذه.

(ب) التوصيات
 -17أوصى املشاركون مبا يلي:
ينبغي جلميع املؤسسات العاملة يف جمال اإلحصاءات ،مبا يف ذلك املكاتب
(أ)
اإلحصائية الوطنية والوزارات املسؤولة عن التخطيط ،أن تشارك يف عملية التقارب من أجل وضع
مؤشرات لتنفيذ السنوات العشر األوىل من خطة عام  2030وخطة التنمية املستدامة لعام ،2063
توخيا لالقتصاد والكفاءة يف جمال اإلبالغ؛
(ب) ينبغي للدول األعضاء تبسيط مؤشراهتا الوطنية مبا يتماشى مع خطة عام 2063
وخطة عام .2030
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باء -الجلسة الثانية :التقرير المتعلق بتنفيذ قرارات الدورة التاسعة للجنة المديرين
العامين
-1

العرض
 -18تناول مقدم العرض بإجياز حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة التاسعة للجنة املديرين
العامني للمكاتب اإلحصائية الوطنية ،اليت عقدت يف ليربفيل يف تشرين الثاين/نوفمرب .2015

-2

المناقشة
 -19خالل املناقشة اليت تلت العرض ،أيد املشاركون فكرة عقد دورة االجتماع املشرتك للجنة
املديرين العامني للمكاتب اإلحصائية الوطنية وجلنة اإلحصاءات  ،بصورة منفصلة عن اجتماع الندوة
األفريقية املعنية بتنمية اإلحصاءات .وسلطوا الضوء أيضا على ضرورة النظر يف مجيع التوصيات
السابقة وتوثيق حالة تنفيذها.

 -3التوصيات
 -20أوصى املشاركون مبا يلي:
(أ) دعوة املنظمات األفريقية إىل دعم تنفيذ القرار الوزاري املتعلق بتخصيص  0.15يف
املائة من امليزانية الوطنية لإلحصاءات ،ودعوة البلدان إىل ضمان تنفيذ هذا القرار؛
(ب) اإلشادة باللجنة االقتصادية ألفريقيا مبناسبة تعيني مدير املركز األفريقي لإلحصاء.

جيم -الجلسة الثالثة :استراتيجية مواءمة اإلحصاءات في أفريقيا
 -1التقارير المقدمة من األفرقة التقنية المتخصصة
(أ)

العروض

’ ‘1إحصاءات الهجرة
اطلع املشاركون على أن اإلجنازات الرئيسية للفريق العامل املعين بإحصاءات اهلجرة
-21
متثلت يف مجع إحصاءات عن هجرة اليد العاملة يف أفريقيا ،والعمل املتعلق مبواءمة مفاهيم وتعاريف
البيانات املتعلقة باهلجرة يف أفريقيا .وأُشري إىل أن اخلطوة التالية هي نشر التقرير األول عن إحصاءات
هجرة اليد العاملة ،واستكمال مواءمة املفاهيم والتعاريف ،وإطالق احلملة الثانية جلمع البيانات
عن هجرة اليد العاملة يف أفريقيا.
’ ‘2إحصاءات التجارة
 - 22متثلت األنشطة الرئيسية اليت اضطلع هبا الفريق العامل املعين بإحصاءات التجارة يف مجع
بيانات عن التجارة اخلارجية ،باستخدام منهجية جيدة التنظيم ،وتقدمي التدريب للجماعات
االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء يف جمال استخدام الربنامج احلاسويب للنظام األورويب للتعقب.
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ومتثلت اخلطوة التالية يف وضع اللمسات األخرية على عملية مجع البيانات ،ونشر احلولية اإلحصائية
واستكمال تطوير النموذج اخلاص مبؤشرات األسعار.
’ ‘3إحصاءات الحوكمة والسلم واألمن
 - 23أشار تقرير الفريق العامل عن هذه املسألة إىل أن أفريقيا حتتل موقع الصدارة على الصعيد
العاملي يف جمال مجع إحصاءات احلوكمة والسلم واألمن ،وينبغي هلا االستفادة من إجنازات املرحلة
التجريبية هلذه العملية لكي يتسىن للقارة تقاسم خربهتا على الصعيد الدويل .ولوحظ أن املرحلة
التجريبية املتعلقة بعشرة بلدان قد أثبتت إمكانية استخدام أدوات احلوكمة والسلم واألمن يف طائفة
واسعة من السياقات الوطنية .وتتمثل اخلطوة التالية يف استعراض املنهجية املتعلقة مبراعاة خطة عام
 2063وأهداف التنمية املستدامة ،وإدراج وحدة احلوكمة والسلم واألمن يف الدراسات االستقصائية،
وبناء قدرة منتجي ومستخدمي اإلحصاءات اخلاصة باحلوكمة والسلم واألمن.
’ ‘4

االحصاءات الجنسانية
 -24ناقش الفريق العامل يف تقريره عن اإلحصاءات اجلنسانية املسائل التالية :تنفيذ الربنامج
األفريقي بشأن اإلحصاءات اجلنسانية؛ ونتائج اجتماع الفريق العامل األفريقي املعين باإلحصاءات
اجلنسانية؛ ووضع الربنامج األفريقي لإلحصاءات اجلنسانية للفرتة 2021-2017؛ ومذكرة التفاهم
املوقعة بني مصرف التنمية األفريقي وهيئة األمم املتحدة للمرأة؛ وجمموعة األدوات التدريبية على
اإلنرتنت يف جمال اإلحصاءات اجلنسانية؛ وجمموعة أدوات اإلحصاءات اجلنسانية املتعلقة باملرأة يف
جمال التجارة غري الرمسية عرب احلدود يف أفريقيا؛ ودليل البلدان لتقييم ووضع إحصاءات جنسانية
وطنية؛ والربنامج الرئيسي ملبادرة هيئة األمم املتحدة للمرأة بشأن موضوع ’’جعل كل امرأة موضع
تقدير‘‘؛ والدليل األفريقي للمسائل اجلنسانية والتنمية.

’ ‘5الحسابات القومية
 -25تناول تقرير الفريق العامل املعين باحلسابات القومية عددا من العمليات اليت عكف عليها
الفريق ،وقدم معلومات حم ّدثة عنها .وأوضح أن هدف املشروع األفريقي لتنفيذ نظام احلسابات
القومية لعام  2008يكمن يف حتسني جودة اإلحصاءات االقتصادية واحلسابات القومية يف أفريقيا،
وحسن توقيتها واتساقها ومواءمتها ،بغية دعم صياغة سياسات سليمة يف جمال االقتصاد الكلي
واختاذ القرارات على أساس األدلة .ومن النتائج اهلامة اليت متخض عنها االجتماع السنوي للفريق،
املعقود يف نيسان/أبريل  ،2016مصفوفة عرض وطلب املساعدة التقنية من أجل تنفيذ نظام
احلسابات القومية لعام  2008يف أفريقيا ،واليت صممت لتلبية احتياجات البلدان من التدريب
واملساعدة التقنية ،وكفالة حتسني تنسيق املساعدة التقنية .وخالل اجتماع اللجنة التوجيهية القارية
املعنية باملشروع ،املعقود يف  31تشرين األول/أكتوبر و 1تشرين الثاين/نوفمرب  2016يف تونس ،مت
وضع خطة لتنفيذ املرحلة الثانية من املشروع بصورة تعاونية من قبل مجيع اجلهات الرئيسية صاحبة
املصلحة يف عام .2017

7

E/ECA/COE/36/9
)AU/STC/FMEPI/EXP/9(III

 -26واستجابة للعرض ،اتفق املشاركون على أن الوثائق التقنية املتعلقة مبسائل من قبيل جداول
العرض واالستخدام ،واالستفادة من البيانات اإلدارية ،ودمج القطاع غري الرمسي يف احلسابات
القومية ،ينبغي استكماهلا وتعميمها لدعم البلدان يف جهودها الرامية إىل معاجلة هذه املسائل.
وباإلضافة إىل ذلك ،حدد املشاركون أيضا احلاجة إىل بناء القدرات ،مبا يف ذلك التدريب واملساعدة
التقنية من أجل اعتماد وتطبيق نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ،لدعم تتبع أهداف التنمية املستدامة.
وحث املشاركون البلدان على وضع الصيغة النهائية خلطط العمل الوطنية لتنفيذ نظام عام 2008
للمحاسبة الوطنية حبلول نيسان/أبريل  ،2017وإرسال خطط العمل الوطنية إىل الوديع املركزي يف
اللجنة االقتصادية ألفريقيا من أجل االستعراض وتبادل اخلربات وأفضل املمارسات .وأخرياُ ،شجعت
البلدان على اختاذ إجراءات متابعة لتنفيذ خطط عملها الوطنية.
’ ‘6المجموعة األفريقية للتدريب اإلحصائي والموارد البشرية
 -27تناول تقرير اجملموعة األفريقية للتدريب اإلحصائي واملوارد البشرية الدعم الذي يتقدمه
اجملموعة لعنصر التدريب يف االسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية .ويف هذا
السياق ،أشار التقرير إىل االنتهاء من اعتماد منهج لوضع برنامج متخصص يف جمال اإلحصاءات
الزراعية ،وحتديد املتطلبات املتعلقة بتوافر اإلحصائيني ،واحلاجة إىل حتسني نوعية البيانات ،وحتديد
وترتيب االحتياجات يف جمال إدارة املوارد البشرية يف النظم اإلحصائية األفريقية ،ووضع اسرتاتيجية
لتعزيز قدرات مراكز التدريب اإلحصائي .وباإلضافة إىل ذلك ،طُرحت أسئلة بشأن الكيفية اليت
متكن اجملموعة األفريقية للتدريب اإلحصائي من دعم مراكز التدريب اإلحصائي لكي يتسىن هلا تنفيذ
املنهج الذي وضع يف إطار االسرتاتيجية العاملية؛ وحتديد االسرتاتيجية اليت ينبغي اتباعها لزيادة التمويل
املخصص للتدريب اإلحصائي يف أفريقيا؛ والدور الذي ينبغي أن تؤديه اجملموعة األفريقية للتدريب
اإلحصائي واملوارد البشرية يف إدارة مركز التدريب اإلحصائي اجلديد.
(ب)

المناقشة
 -28خالل املناقشة اليت تلت عرض التقرير ،أُعرب عن القلق بشأن القرار السابق املتعلق
بتخصيص  0.15يف املائة فقط من امليزانيات الوطنية لإلحصاءات ،السيما يف ظل احلاجة إىل موارد
كبرية للغاية من أجل تعدادات السكان واملساكن .وأشري إىل أن القرار ال ميكن تعديله ،ألنه قد أُقر
بالفعل من جانب وزراء املالية والتخطيط وسيعرض على رؤساء الدول واحلكومات العتماده يف
كانون الثاين/يناير .2017
 -29ولُفت االنتباه أيضا إىل ضرورة إعطاء األولوية لإلحصاءات ومواءمتها مع خطط التنمية
الوطنية بغية تأمني التمويل الكايف هلا.
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-2
(أ)

الصيغة المنقحة من مشروع استراتيجية مواءمة اإلحصاءات في أفريقيا
العرض
 -30قدم مشروع الصيغة املنقحة من مشروع اسرتاتيجية مواءمة اإلحصاءات يف أفريقيا حملة
عامة عن حالة تنفيذ االسرتاتيجية احلالية والقيود اليت تواجهها ،مبا يف ذلك حمدودية الوعي ،وغياب
الرصد والتقييم ،وتدين مستوى االلتزام السياسي .وأبرز العرض أيضا اهليكل اإلداري للصيغة املنقحة
لالسرتاتيجية واملخطط العام املقرتح له.

(ب) المناقشة
 -31خالل املناقشة اليت تلت ذلك ،وجه املشاركون االنتباه إىل أمهية كفالة االستقالل املهين
والشفافية .وأعربوا أيضا عن القلق من أن الوثيقة جيري تنقيحها على يد خرباء عملوا على إعداد
الصيغة األوىل لالسرتاتيجية ،وهو ما يشكل تضارب مصاحل واضحا .وباإلضافة إىل ذلك ،شدد
املشاركون على احلاجة إىل توسيع الفريق املكلف بإعداد االسرتاتيجية املنقحة لكي يستفيد بصورة
أكرب من التجارب واخلربات التقنية ،وأوصوا أيضا بتضمني الفريق رؤساء املكاتب اإلحصائية الوطنية
وخرباء يف هذا اجملال .واتفق املشاركون على أن الصيغة املنقحة لالسرتاتيجية ينبغي أن توفر اسرتاتيجية
اتصال واضحة تساعد على التوعية يف أوساط الدول األعضاء.
(ج) التوصيات
-32

أوصت اللجنة مبا يلي:

ينبغي حث الشركاء على توفري التدريب وتقدمي الدعم التقين للدول األعضاء فيما
(أ)
يتعلق بنظام احلسابات القومية لعام  ،2008وعلى املساعدة يف تعبئة املوارد املالية دعما لإلحصاءات
االقتصادية ،وتعزيز تنسيق أنشطتها؛
(ب) ينبغي دعوة اللجنة االقتصادية ألفريقيا واملنظمات الشريكة إىل مواصلة الرتكيز
على تنمية املوارد البشرية الالزمة الستدامة نظام إنتاج إحصاءات زراعية جيّدة؛
(ج) ينبغي تشجيع املنظمات األفريقية على اختاذ تدابري لضمان استفادة مدارس التدريب
من مبادرات بناء القدرات واألنشطة؛
(د) ينبغي ملفوضية االحتاد األفريقي أن تنشئ ،بالتعاون مع مصرف التنمية األفريقي واللجنة
االقتصادية ألفريقيا ،فريق خرباء ميثل مجيع املناطق األفريقية ،باإلضافة إىل اخلبريين االستشاريني،
هبدف العمل مع املديرين العامني للمكاتب اإلحصائية الوطنية على وضع اسرتاتيجية منقحة
تستجيب لتطلعات أفريقيا وتربز شواغل خطة عام  2063وخطة عام  ،2030كما تشمل القضايا
املتعلقة بثورة البيانات والبيانات الضخمة وغري ذلك من القضايا الناشئة عن اختصاصات الفريق.
ويتعني على املديرين العامني للمكاتب اإلحصائية الوطنية التحقق من هذه االسرتاتيجية قبل عرضها
على الوزراء.
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دال -الجلسة الرابعة :القضايا القائمة والجديدة والناشئة

 -1تقرير عن إحصاءات وبيانات التوسع الحضري
(أ) العرض

 -33استعرض التقرير املتعلق بإحصاءات وبيانات التوسع احلضري موجز النتائج املستخلصة
بصورة أولية من تقييم بيانات وإحصاءات التوسع احلضري يف أفريقيا هبدف حتسني فهم املؤشرات
ذات الصلة بالتوسع احلضري اليت أنتجتها البلدان األفريقية خالل السنوات األخرية .ومضى التقرير
إىل تقييم جودة تلك املؤشرات وحتديد الثغرات املتعلقة مبؤشرات مل تنتج بعد لكنها مستصوبة،
وخباصة فيما يتعلق بتنفيذ الغاية  11من أهداف التنمية املستدامة .كما قيّم التقرير املدى الذي قد
تبلغه املؤشرات املنتجة يف أفريقيا فيما يتعلق برصد التقدم احملرز يف دمج اإلحصاءات احلضرية يف
ختطيط التنمية الوطنية بشكل عام؛ وقيّم جتربة أفريقيا يف جمال إنتاج املؤشرات ذات الصلة الالزمة
جلولة تعدادات السكان لعام .2020
 -34وباإلضافة إىل ذلك ،استعرض التقرير االسرتاتيجية املتعلقة بوضع برنامج أفريقي لبيانات
وإحصاءات التوسع احلضري يكون الغرض منه انتاج معلومات شاملة وقابلة للمقارنة وميكن االعتماد
عليها لوضع سياسات واسرتاتيجيات قائمة على األدلة ،بغية تعزيز إنشاء مدن ومستوطنات بشرية
قابلة لالستدامة بوصفها حمركات للنمو والتحول الشاملني .وتسعى االسرتاتيجية إىل تعزيز قدرة النظم
اإلحصائية الوطنية على مجع اإلحصاءات احلضرية وحتليلها من خالل هنج إقليمي منسق.
 -35وأخريا ،أشار التقرير إىل أن احلاجة إىل إحصاءات التنمية احلضرية يف أفريقيا تسرتشد
باخلطط اإلمنائية الوطنية وما تنطوي عليه من اسرتاتيجيات ورؤى ،مبا يف ذلك خطة عام 2063
وخطة التنمية املستدامة لعام  ،2030ومؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باإلسكان والتنمية احلضرية
املستدامة (املوئل – الثالث).
(ب) التوصيات
 -36أوصى املشاركون مبا يلي:
(أ) املوافقة على االقرتاح املتعلق بإنشاء برنامج أفريقي لبيانات وإحصاءات التوسع
احلضري ،استنادا إىل تقرير التقييم املتعلق ببيانات وإحصاءات التوسع احلضري يف أفريقيا؛
(ب)
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’ ‘2تقرير عن التنمية اإلحصائية في أفريقيا
(أ)

العرض
 -37مشل التقرير جماالت خمتارة تشكل حمط االهتمام بالنسبة للتنمية اإلحصائية يف أفريقيا،
وسلط الضوء على التقدم احملرز يف جمال األنشطة اإلحصائية اليت اضطلعت هبا اللجنة االقتصادية
ألفريقيا بدعم من الشركاء .كما تناول القيود الرئيسية اليت حتول دون إحراز تقدم يف بعض اجملاالت.

(ب) التوصيات
 -38أوصى املشاركون مبا يلي:
املوافقة على التقرير؛

(أ)

(ب) متابعة نقاط العمل التالية:
’‘1

بناء القدرات الوطنية من أجل وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية للتنمية
اإلحصائية يف سياق اخلطة الوطنية والدولية للتنمية املستدامة؛

’‘2

بناء القدرات من أجل تنفيذ األنشطة اجلارية املتعلقة بنظام احلسابات القومية
لعام  ،2008واإلحصاءات اجلنسانية ،والتسجيل املدين واإلحصاءات احليوية،
ونظم املعلومات اجلغرافية؛

’‘3

مشاركة البلدان األفريقية مشاركة فعالة يف جولة تعدادات السكان واملساكن لعام
.2020

’ ‘3تقرير بشأن مؤشر التنمية اإلحصائية في أفريقيا
(أ)

العرض

 -39تناول التقرير بإجياز اهليكل احلايل ملؤشر التنمية اإلحصائية يف أفريقيا ومواطن قوته وضعفه
وجماالته اليت ينبغي إصالحها ،مبا يف ذلك رصد التنمية اإلحصائية يف أفريقيا وتقييمها .كما قارن
التقرير بني املؤشر واملؤشرات األخرى للقدرة اإلحصائية على ثالثة مستويات هي :اختيار املتغريات،
ومجع البيانات ومنهجية احلساب.
(ب)
-40

التوصيات
أوصى املشاركون مبا يلي:
(أ) إقرار املنهجية املبينة يف التقرير؛

(ب) أن تنشئ املنظمات والبلدان األفريقية آليات مؤسسية على الصعيد القاري لدعم تنفيذ
املؤشر الذي وضعته اللجنة االقتصادية ألفريقيا؛
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(ج) أن تضع اللجنة االقتصادية ألفريقيا ترتيبات دورية جلمع البيانات من أجل احلسابات
املتعلقة باملؤشر.
تقرير بشأن استخدام التكنولوجيا الجوالة في أفريقيا

’ ‘4

العرض

(أ)

 -41عرض التقرير معلومات أساسية عن مشروع اللجنة االقتصادية ألفريقيا املتعلق باستخدام
التكنولوجيات اجلوالة يف مجع البيانات .وذكر أن األهداف الرئيسية هلذا املشروع التجرييب هي تعزيز
قدرة البلدان على مجع البيانات باستخدام التكنولوجيا اجلوالة؛ واختبار أسلوب العد الذايت باستخدام
التكنولوجيا اجلوالة؛ وحتديد مدى مالءمة هذه البيانات ألغراض إنتاج اإلحصاءات؛ وتعزيز عالقات
العمل بني املكاتب اإلحصائية الوطنية واملعهد الوطين للتدريب والبحوث.
ومشلت األنشطة اليت اضطلع هبا املشروع اجتماع فريق اخلرباء ،والتدريب ،وإرسال بعثات
-42
إىل البلدان ،وتنظيم حلقات عمل وطنية ،وترقية املرافق ،ومجع البيانات امليدانية ،وتنظيم مؤمتر إقليمي
وإجراء تقييم منتصف املدة .كما أوصى التقرير الدول األعضاء بأن تعتمد استخدام التكنولوجيا
اجلوالة يف العملية اإلحصائية ،ودعا احلكومات إىل رصد خمصصات من امليزانية لتطوير استخدام هذه
التكنولوجيا يف العمليات اإلحصائية.
(ب)

التوصيات

 -43أوصى املشاركون مبا يلي:
(أ) حث البلدان األفريقية على ختصيص املوارد الالزمة الستخدام التكنولوجيات اجلوالة
وإنشاء آلية لتقاسم التكاليف على الصعيد القاري؛
(ب) تشجيع البلدان على إعطاء األولوية للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب من أجل بناء
القدرات يف جمال مجع البيانات باستخدام األجهزة اجلوالة.
’ ‘5
(أ)

برنامج أفريقيا للتعجيل بتحسين نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية
العرض
 -44عرض التقرير بإجياز املعلومات األساسية املتعلقة بربنامج أفريقيا للتعجيل بتحسني نظم
التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية .وخلص اإلجنازات الرئيسية والتقدم احملرز يف جمال التسجيل
املدين واإلحصاءات احليوية ،مبا يف ذلك إضفاء الطابع املؤسسي على مؤمتر الوزراء األفريقيني املسؤولني
عن التسجيل املدين ،وتشكيل اجملموعة األساسية اإلقليمية ،وحتسني التعاون بني أصحاب املصلحة
الرئيسيني يف نظم التسجيل املدين الوطنية واإلحصاءات احليوية ،وأنشطة بناء القدرات والتقييم
الشامل هلذه النظم ،ووضع خطط حتسني اسرتاتيجية .وسلط التقرير الضوء أيضا على بعض
التحديات ذات الصلة ،مبا يف ذلك متويل الربنامج.
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 -45وأخريا ،اقرتح التقرير بنودا للمناقشة ،مثل تنظيم الدورة الرابعة ملؤمتر الوزراء األفريقيني
املسؤولني عن التسجيل املدين واالحصاءات احليوية ،وتعبئة املوارد من أجل التسجيل املدين
واإلحصاءات احليوية ،ورصد وتقييم نظم التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية.
(ب) المناقشة
 -46خالل املناقشة اليت تلت عرض التقرير ،شدد املشاركون على أن نتائج تقارير استعراض
األقران ينبغي أن تعمم على مجيع اجلهات صاحبة املصلحة .وأشادوا باللجنة االقتصادية ألفريقيا
على تنشيط العمل يف جمال التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية ،واقرتحوا عرض التقدم احملرز حىت
اآلن واالقرتاحات بشأن األعمال املقبلة على مؤمتر الوزراء األفريقيني املسؤولني عن التسجيل املدين
للنظر فيها .ويف اخلتام ،سلطوا الضوء على ضرورة تعزيز قدرات األمانة املعنية بالتسجيل املدين
واإلحصاءات احليوية يف املركز األفريقي لإلحصاء.
(ج) التوصيات
ث املنظمات األفريقية والشركاء على تقدمي دعم معزز لربنامج أفريقيا
 -47أوصت اللجنة حب َّ
للتعجيل بتحسني نظم التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية ،ال سيما تدريب اخلرباء.
’ ‘6تقرير عن جولة تعدادات السكان والمساكن في أفريقيا لعام 2020
(أ)

العرض
 -48قدم التقرير حملة موجزة عن األعمال التحضريية لربنامج عام  2020املتعلق بتعداد السكان
واملساكن على الصعيد العاملي ،وعن تنقيح اإلضافة األفريقية امللحقة باملبادئ والتوصيات املتعلقة
هبذه التعدادات .كما استعرض أنشطة تعدادات عام  2020يف أفريقيا ،وقدم ملخصا للفرتات
املتوقعة إلجراء التعداد حسب السنة والبلد .مث تناول الربنامج املتعلق جبولة تعدادات السكان واملساكن
يف أفريقيا لعام ( 2020للعقد  ،)2024-2015وخطة العمل للفرتة  .2020-2015وباإلضافة
إىل ذلك ،اقرتح التقرير بنودا للمناقشة أثناء االجتماع ،تضمنت أنشطة التعدادات يف أفريقيا لعام
 ،2020وأهداف التنمية املستدامة ،وإنشاء جلنة إقليمية لتنسيق التعداد ،وإنشاء مركز امتياز إقليمي.

(ب) التوصيات
 -49أوصى املشاركون مبا يلي:
(أ) دعوة مجيع البلدان األفريقية إىل املشاركة يف جولة تعدادات السكان واملساكن لعام
2020؛
(ب) أن يطلب من صندوق األمم املتحدة للسكان زيادة دعمه جلولة تعدادات السكان
واملساكن لعام 2020؛
(ج) تشجيع البلدان على استخدام التكنولوجيات اجلوالة على نطاق أوسع يف جولة
تعدادات السكان واملساكن لعام 2020؛
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(د) حث املنظمات األفريقية على تقدمي املساعدة للبلدان الضعيفة لتمكينها من إجراء
تعدادات السكان واملساكن قبل عام .2020

هاء -الجلسة الخامسة :تقارير عن الفعاليات الجانبية
’ ‘1

منتدى التنمية اإلحصائية في أفريقيا
ُعقد االجتماع السابع ملنتدى التنمية اإلحصائية يف أفريقيا يوم االثنني  28تشرين
-50
الثاين/نوفمرب  ،2016وحضره ممثلون عن البلدان األفريقية ،واالحتاد األفريقي ،ومؤسسات ثنائية
ودولية ،واألمانة العامة لألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة التابعة هلا ،ومراكز التدريب اإلحصائي
األفريقية ،ومنظمات إقليمية ودون إقليمية.
 -51وناقش املشاركون يف االجتماع السابع طائفة من املسائل املتصلة بالتنمية اإلحصائية يف
أفريقيا .ومشل ذلك برامج بناء القدرات اإلحصائية للمؤسسات األفريقية واملنظمات الدولية والشركاء
الثنائيني؛ والتنسيق فيما بني مجيع املؤسسات املشاركة يف بناء القدرات يف جمال اإلحصاءات؛ ودور
املعهد اإلحصائي األفريقي يف النظام اإلحصائي األفريقي؛ والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف جمال
بناء القدرات اإلحصائية.
 -52وأعرب املشاركون عن تقديرهم لاللتزام الذي أبدته اللجنة االقتصادية ألفريقيا بتعزيز
القدرات اإلحصائية لدوهلا األعضاء ،واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ،واملؤسسات األفريقية ،يف
جماالت السياسات والبحوث ونقل املعارف .وحث املشاركون املؤسسات األفريقية على حتسني تنسيق
أنشطة بناء القدرات اإلحصائية يف القارة ،حتت قيادة البلدان ،مع إعطاء األولوية للتعاون فيما بني
بلدان اجلنوب .وأخريا ،طلبوا من اللجنة االقتصادية ألفريقيا عقد االجتماع القادم للمنتدى يف عام
 ،2017بالتعاون الوثيق مع مصرف التنمية األفريقي ،وأمانة الشراكة يف جمال اإلحصاء من أجل
التنمية يف القرن احلادي والعشرين (شراكة اإلحصاء  ،)21والبنك الدويل.

’ ‘2تبادل البيانات
 -53قُدم عرض يوم االثنني  28تشرين الثاين/نوفمرب  2016عن تبادل البيانات يف إطار
احلولية اإلحصائية األفريقية املشرتكة .وتناول العرض مبادرات تبادل البيانات اليت شارك فيها مصرف
التنمية األفريقي ،ومفوضية االحتاد األفريقي ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا ،السيما أسبوع تبادل
املعارف الذي نُظم يف الفرتة من  13إىل  17حزيران/يونيه  ،2016يف أديس أبابا ،هبدف التعلم
من عمليات إنتاج اإلحصاءات يف املؤسسات الثالث .وقد مكنت هذه العملية مجيع املشاركني من
استكشاف وسائل لتفادي االزدواجية يف جهود مجع البيانات ،عن طريق االستفادة من قدرات كل
منهما ومن اخلربة الفنية لكل مؤسسة .وهذه املبادرة ال تؤدي إىل تقليل تكلفة مجع البيانات فحسب،
وإمنا أيضا إىل ختفيف عبء تقدمي التقارير ،الذي يؤثر بشكل كبري على املكاتب اإلحصائية الوطنية.
ويكمن هدف املبادرة النهائي يف إنشاء مستودع بيانات فريد على الصعيد القاري يكون متاحا
للمؤسسات اليت حتتاج الوصول إىل بيانات بشأن أفريقيا.
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 -54وطلب املشاركون يف هذه الفعالية إىل جلنة املديرين العامني للمكاتب اإلحصائية الوطنية
واللجنة اإلحصائية ألفريقيا إجراء مداوالت بشأن املسائل التالية:
(أ) السماح بالوصول إىل مجيع البيانات املقدمة إىل صندوق النقد الدويل ،مبا يف ذلك
البيانات اخلاصة اليت حتتفظ هبا املؤسسات الثالث؛
(ب إنشاء آليات جامعة لتبادل البيانات يف إطار النظم اإلحصائية الوطنية ،لتجنب
ازدواجية اجلهود اليت يبذهلا الشركاء يف التنمية ولتقليل عبء االستجابة؛
(ج) تقدمي الدعم إلنشاء بوابة بيانات مفتوحة لتبادل البيانات املتعلقة باحلولية اإلحصائية
األفريقية؛
(د) دعم استخدام نظام تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية يف األنشطة املستقبلية
لتبادل البيانات.
’ ‘3تبادل الحلول لفائدة مجتمع اإلحصاءات األفريقي
 -55يف العرض املتعلق بتبادل احللول لفائدة جمتمع اإلحصاءات األفريقي ،الذي جرى يوم
األثنني  28تشرين الثاين/نوفمرب  ،2016أحيط املشاركون علما بأن جمتمع اإلحصاءات ،الذي
أُطلق يف آب/أغسطس  ،2015هو منرب لتبادل املعارف أتاحه املركز األفريقي لإلحصاءات خدمة
للمهنيني اإلحصائيني األفريقيني وغريهم من اجلهات اليت تتيح املعلومات اإلحصائية من أجل حتقيق
الفعالية يف التخطيط واإلدارة والرصد والتقييم يف سياق اجلهود اإلمنائية الوطنية واإلقليمية يف القارة.
ويضم جمتمع اإلحصاءات أكثر من  500عضو سامهوا يف اكتساب وتبادل اخلربات املتوفرة يف شىت
جوانب األنشطة اإلحصائية يف  50بلدا.
 -56وأظهر العرض الكيفية اليت تتيح تبادل احللول من تتبع مؤشرات األداء الستة التالية :منو
جمتمع اإلحصاءات ،وحيويته ،وتوازنه التنظيمي واإلقليمي ،وعدد الردود املوحدة. ،والوقت املطلوب
لتجهيز البيانات ،ورضا املستخدمني .وتقاس هذه املؤشرات يف ضوء األهداف اليت حددها الفريق
االستشاري .ويف هذا الصدد ،فإن أداء جمتمع اإلحصاءات على مدى أربعة فصول انتهت يف
أيلول/سبتمرب  ،2016أعطى االنطباع بأن هذه اخلدمة قد سدت الثغرة املتعلقة باحلاجة إىل منرب
لتبادل املعارف ،كما أظهرت احلاجة إىل مواصلة حتسني أدائها .وسيسعى املركز األفريقي لإلحصاءات
والفريق االستشاري إىل حتسني مستويات املشاركة ،وتعزيز املساواة اجلنسانية والتوازن اإلقليمي فيما
يتعلق بتشكيلة األعضاء ،وكفالة توافر املوارد املالية هلذه األداة اهلامة ،وبالتايل استدامتها.
’ ‘4استراتيجية إدماج المعلومات الجغرافية المكانية واإلحصائية
 -57قُدم عرض يوم األثنني  28تشرين الثاين/نوفمرب  2016بشأن االسرتاتيجية املقرتحة
إلدماج املعلومات اجلغرافية املكانية واإلحصائية .وحضر العرض عدد كبري من املشاركني ،مبن فيهم
ممثلو عشرة بلدان أفريقية ،إىل جانب مراقبني من املنظمات الدولية ،مبا يف ذلك مفوضية االحتاد
األفريقي ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا ،وأمانة مبادرة األمم املتحدة بشأن إدارة املعلومات اجلغرافية
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املكانية على الصعيد العاملي ،واجلامعات ،واملنظمات الصناعية والقطاع اخلاص .وأبرز العرض املبادئ
الشاملة إلدماج املعلومات اجلغرافية املكانية واإلحصائية يف أفريقيا ،واليت مت استخالصها من اإلطار
العاملي للمعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية الذي جيري تطويره على الصعيد الدويل .وأُشري إىل
أن إدماج هذه املعلومات يستوجب حتوال يف طريقة إنتاج املعلومات واستخدامها :جيب أن تتوافر
معلومات إحصائية أساسية ومرجعية وحمدثة وقائمة على املعلومات املكانية وأن تكون متاحة بصورة
الص ُعد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي.
متسقة من أجل اختاذ قرارات مستنرية على ُ
 -58وأحاط املشاركون علما كذلك باهلياكل األساسية املقرتحة للمعلومات املتعلقة بالتنمية
صمم للتأكد من مالءمة نواتج ومصادر املعلومات
الوطنية ،وهي منوذج أويل هلياكل املعلومات ُ
املستخدمة يف رسم السياسات والتنمية املستدامة.
 -59وعقب العرض واملناقشة اليت تلت ذلك ،أوصى املشاركون بأنه ينبغي تشجيع النظم
واملكاتب اإلحصائية الوطنية والوكاالت الوطنية لرسم اخلرائط على مواصلة إدماج املعلومات اجلغرافية
املكانية واإلحصائية ،وحتسني التنسيق املؤسسي بني هذين اجملالني يف سياق خطة عام  2063وخطة
التنمية املستدامة لعام  ، 2030وجولة تعدادات عام .2020

واو -الجلسة السادسة :تبادل اآلراء بشأن األنشطة اإلحصائية :التنسيق والشراكات
’ ‘1
(أ)

العروض
الندوة األفريقية المعنية بتنمية اإلحصاءات
 -60أعطى مقدم العرض حملة تارخيية موجزة عن الندوة األفريقية املعنية بتنمية اإلحصاءات،
وخلص النتائج الرئيسية اليت توصلت إليها الندوة يف دورهتا الثانية عشرة ،املعقودة يف الفرتة من  2إىل
 4تشرين الثاين/نوفمرب  ،2016بشأن موضوع تعزيز اإلحصاءات االقتصادية األساسية من أجل
مجع احلسابات القومية .وأُبلغ املشاركون بأن الندوة ستواصل تركيزها على اإلحصاءات االقتصادية
ودعيت اللجنة اإلحصائية األفريقية إىل
واحلسابات القومية خالل دورهتا املقبلة وحىت عام ُ .2020
املوافقة على القرارات اليت اختذهتا الندوة يف دورهتا الثانية عشرة ،وإىل تقدمي توجيهات بشأن تنفيذها.
وباإلضافة إىل ذلك ،عكفت الندوة على وضع خطة عمل وطنية من مخس سنوات لتعزيز
اإلحصاءات االقتصادية األساسية من أجل مجع احلسابات القومية ،وستوضع خطة العمل يف
صيغتها النهائية حبلول كانون الثاين/يناير  ،2017وترغب الندوة يف تقدميها إىل الوديع املركزي يف
اللجنة االقتصادية ألفريقيا الستعراضها واالستفادة من تبادل اخلربات وأفضل املمارسات.

(ب) الدورة الثامنة واألربعون للجنة اإلحصائية لألمم المتحدة
 -61قُدم عرض عن الدورة الثامنة واألربعني للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة ،املقرر عقدها يف
نيويورك يف الفرتة من  7إىل  10آذار/مارس  .2017وأحيط املشاركون علما بأن وثائق الدورة
ستكون متاحة على املوقع الشبكي لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة .ودعيت الدول األعضاء
إىل اإلعراب عن آرائها وتقدمي توجيهات بشأن الكيفية اليت ميكن هبا ألفريقيا أن تساهم يف عمل
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اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة خالل تلك الدورة ،وحتديد بنود جدول األعمال اليت قد تود املشاركة
يف مناقشتها خالل الدورة .وفيما يتعلق بتعيني ممثلني أفريقيني يف الفريق الرفيع املستوى املعين بالشراكة
والتنسيق وبناء القدرات ،وفريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة،
تقرر بقاء املمثلني ذاهتم يف وظائفهم خالل السنتني التاليتني.
’ ‘2التوصيات
 -62عقب تلك العروض ،أوصى املشاركون بأنه ينبغي دعوة مجيع الشركاء إىل مواصلة دعم
التنمية اإلحصائية يف أفريقيا.

زاي -الجلسة السابعة :المسائل النظامية
’ ‘1

عرض البرنامج اإلحصائي للجنة االقتصادية ألفريقيا لفترة السنتين 2019-2018
قدم ممثل اللجنة االقتصادية ألفريقيا عرضا تناول األنشطة اإلحصائية املقررة للفرتة
-63
 .2019-2018وستغطي هذه األنشطة جماالت مثل التنمية اإلحصائية ،واملعلومات اجلغرافية،
واحلسابات القومية ،واإلحصاءات الدميوغرافية واالجتماعية ،وإعداد قواعد البيانات واملنشورات
وتكنولوجيا البيانات .ومشل العرض أيضا خطة العمل املتعلقة بربنامج حتول أفريقيا يف جمال
اإلحصاءات الرمسية .وأحيط املشاركون علما بأن املركز األفريقي لإلحصاءات سيبقي تركيزه ،خالل
فرتة السنتني  ،2019-2018على حتسني إنتاج نوعية البيانات واإلحصاءات يف أفريقيا ونشرها
واستخدامها يف وضع السياسات القائمة على األدلة ويف التخطيط وتنفيذ الربامج .وسيوىل اهتمام
خاص أيضا إىل االحتياجات من البيانات واإلحصاءات الالزمة للتنفيذ والرصد واإلبالغ فيما يتعلق
خبطة عام  2030وخطة التنمية املستدامة لعام .2063
 -64ويف هذا الصدد ،سيوىل اهتمام خاص للمجاالت التالية :العمل املنهجي ،مثل إنتاج
الكتيبات ووضع املبادئ التوجيهية؛ وتنفيذ املشاريع امليدانية؛ والتدريب؛ ونشر املعلومات وأفضل
املمارسات؛ ومبادرات البيانات املفتوحة؛ وتقدمي املساعدة التقنية .واعتمدت خطة عام 2030
منوذجا جديدا للتنمية يؤكد مشوهلا للجميع  -عدم ختلف أحد عن الركب .ولتحقيق هذا الطموح،
جيب أن تكون اإلحصاءات مصنفة حسب نوع اجلنس ،واملوقع ،اجلغرايف ،والدخل ،واألبعاد
االجتماعية واالقتصادية األخرى .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن تكون اإلحصاءات مقرتنة بالبيانات
املستمدة من مصادر أخرى وأن تكون متاحة للجمهور على نطاق أوسع .وأوضح املمثل أن عمل
اللجنة االقتصادية ألفريقيا سيشمل بالتايل محلة دعوة مركزة بشأن املسائل املؤسسية ،مبا يف ذلك
كيفية مواءمة اسرتاتيجيات اإلحصاءات مع خطط التنمية الوطنية .وباختصار ،فإن احلاجة إىل
معاجلة التحديات اجلديدة يف جمال البيانات واستغالل الفرص اجلديدة تتطلب ثورة بيانات.

’ ‘2التوصيات
-65

أوصى املشاركون مبا يلي:
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(أ) ينبغي أن يُطلب إىل مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي واللجنة
االقتصادية ألفريقيا حتسني آليات التنسيق؛
(ب) ينبغي التماس توجيهات واضحة من مصرف التنمية األفريقي بشأن تنفيذ برناجمه
اإلحصائي ،مبا يف ذلك العمليات اإلدارية ذات الصلة؛
(ج) ينبغي إقرار برنامج العمل اإلحصائي للجنة االقتصادية ألفريقيا لفرتة السنتني -2018
 2019واجملاالت املواضيعية اخلمسة خلطة التحول يف أفريقيا؛
(د) ينبغي أن يُطلب املزيد من الدعم من مصرف التنمية األفريقي ومفوضية االحتاد
األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا يف جمال التدريب اإلحصائي من خالل رعاية الدراسات وتقدمي
املساعدة يف تنظيم امتحانات الدخول ،كما يتعني تعزيز قدرات املوارد البشرية يف هذا اجملال؛
(هـ) ينبغي تشجيع مفوضية االحتاد األفريقي على دعوة ممثل من جلنة املديرين العامني
للمكاتب اإلحصائية الوطنية للمشاركة يف االجتماعات الوزارية ،هبدف تعزيز جهود الدعوة اليت
تضطلع هبا تلك االجتماعات؛
(و) ينبغي أن يُطلب إىل مصرف التنمية األفريقي ومفوضية االحتاد األفريقي واللجنة
االقتصادية ألفريقيا مساعدة البلدان يف تعزيز قدراهتا اإلحصائية.

سابعا -اختتام الدورة المشتركة
 -66خالل اجلزء اخلتامي للدورة املشرتكة ،اتفق املشاركون على أن يستضيف السودان دورة
جلنة املديرين العامني للمكاتب اإلحصائية الوطنية يف عام  ،2017وأن تستضيف زامبيا الدورة الثالثة
املشرتكة للجنة املديرين العامني للمكاتب اإلحصائية الوطنية واللجنة اإلحصائية األفريقية يف عام
.2018
 -67وأعرب مفوض الشؤون االقتصادية يف مفوضية االحتاد األفريقي ،باسم املؤسسات األفريقية
الثالث ،عن خالص تقديره حلكومة وشعب كوت ديفوار ،واملكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب،
وشراكة باريس  ،21وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،وسائر
الشركاء ،على دعمهم املتواصل لتنمية اإلحصاءات يف القارة.
 -68مث أدىل ممثل كوت ديفوار مبالحظات ختامية ،أعرب خالهلا عن تقديره للطريقة اليت
ُعقدت هبا الدورة املشرتكة بشكل عام والنتائج اليت توصلت إليها .وسلط الضوء على جودة املواضيع
اليت نوقشت وأمهيتها ،ودعا مجيع املشاركني إىل مواصلة السعي من أجل تنمية اإلحصاءات يف القارة.
ويف اخلتام ،شكر مجيع الشركاء على مسامهتهم يف تنمية اإلحصاءات يف أفريقيا.
 -69وعقب اإلدالء بتلك املالحظات اخلتامية ،تكلم بصفته رئيسا للدورة املشرتكة ،وأعلن اختتامها.
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