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تقرير الدورة الثامنة لمجنة األفريقية لمسكان
56-55سبتمبر  ،1155أديس أبابا ،إثيوبيا
أوال -الخمفية:
 -1عقدت الدورة الثامنة لمجنة األفريقية لمسكاف في مقر االتحاد األفريقي بأديس
أبابا ،إثيوبيا يومي  15و  16سبتمبر  .2011وشممت بنود جدوؿ أعماؿ
االجتماع بحث تقرير الرئيس ،تقرير  2010عف وضع السكاف في أفريقيا
ومشروع خطة عمؿ المؤتمر الدولي حوؿ السكاف والتنمية واعداد الموقؼ
األفريقي الموحد مف المؤتمر الدولي حوؿ السكاف والتنمية وبحث عمؿ المجنة
األفريقية لمسكاف .شاركت في االجتماع  19دولة عضواً ىي :الجزائر ،بوركينا
فاسو ،كوت ديفوار ،مصر ،إرتريا ،غانا ،كينيا ،ليسوتو ،مالوى ،النيجر،
نيجيريا ،جميورية غينيا ،الجميورية الصحراوية ،جنوب أفريقيا ،سوازيالند،
توجو ،أوغندا وزامبيا .كما شارؾ في االجتماع صندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف،
اليونيسيؼ ،الشركاء في تنمية السكاف والمجموعة االقتصادية لدوؿ وسط
أفريقيا.
ثانيا :االفتتاح:
 -2افتتحت الدورة الثامنة لمجنة األفريقية لمسكاف رسمي ًا مفوضة الشؤوف
االجتماعية ،المحامية بيانس جاواناس ،التي حثت االجتماع عمى التوصؿ إلى
نتائج ممموسة حيث أف سائر القطاعات تعتمد عمى السكاف لمتنمية .وقبؿ
االفتتاح الرسمي لممفوضة ،رحب مدير إدارة الشؤوف االجتماعية ،السفير
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أوالوالي ماييجوف بالمشاركيف .وقدـ كؿ مف صندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف،
ومنظمة الشراكة لمسكاف والتنمية كممات نيابة عف األمـ المتحدة ومنظمات
المجتمع المدني ،وتعيد كؿ مف صندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف ومنظمة الشراكة
لمسكاف والتنمية بالتزاميما بدعـ المجنة األفريقية لمسكاف .وعقب جميع ىذه
الكممات ،قدمت جميورية توجو كممة الشكر نيابة عف جميع الدوؿ األعضاء
في االتحاد األفريقي.
ثالثا :المسائل اإلجرائية:
 -3تـ اعتماد جدوؿ األعماؿ وبرنامج العمؿ مع تعديالت بسيطة.
 -4انتخبت الدورة الثامنة لمجنة األفريقية لمسكاف ىيئة مكتبيا ،لتحؿ محؿ ىيئة
مكتب الدورة السابعة وتتألؼ مف التالي:
 الرئيس – جميورية توجو
 نائب الرئيس – جميورية أوغندا
 النائب الثاني لمرئيس -جميورية زامبيا
 النائب الثالث لمرئيس – جميورية تشاد
 المقرر – جميورية مصر
رابعا :تقرير الرئيس:
 -5قدمت مفوضية االتحاد األفريقي تقرير رئيس المفوضية الذي أشارت فيو إلى
الدورة السابعة لمؤتمر المجنة األفريقية لمسكاف المنعقدة في ػ 22أكتوبر ،2009
كجزء مف استعراض  15عاماً لخطة عمؿ المؤتمر الدولي لمسكاف والتنمية.
وأبمغ بأف الدورة السابعة لـ تحقؽ نجاحاً كبي اًر .وأفيد أنو خالؿ الفترة -2009
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 ،2011لـ تجتمع ىيئة مكتب المجنة األفريقية لمسكاف .وأوصى التقرير بالحاجة
إلى تقاسـ الدروس المستفادة مف أجؿ تفادي مثؿ تمؾ اليفوات في المستقبؿ.
 -6تداولت المجنة األفريقية لمسكاف حوؿ التحديات المنبثقة عف العرض ودعت
مفوضية االتحاد األفريقي إلى التدقيؽ في تفاصيؿ المسائؿ التشغيمية التي تواجو
المجنة وىيئة مكتبيا مما جعؿ المؤسسات بأكمميا غير نشطة .ذكر االجتماع
بأف ىيئة مكتب المجنة األفريقية لمسكاف يجب دعميا حتى تكوف منتجة.
خامسا :التقرير عن وضع سكان أفريقيا :1151
 -7قدمت مفوضية االتحاد األفريقي تقري اًر عف وضع سكاف أفريقيا  2010تحت
موضوع" :المرأة والسمـ واألمف واالنتعاش في أفريقيا" .وأفيد بأنو توجد في إفريقيا
أعمي معدالت النمو السكاني في العالـ ،والفئات السكانية الشابة؛ وعدد
يج مف مسائؿ
األشخاص الذيف يعيشوف في الفقر المدقع .ويفاقـ ىذا الوضع مز ٌ
السمـ واألمف والصحة العامة التي تعترض جيود تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية

لأللفية .وأفيد أيضاً أف المستويات الراىنة لالجئيف والنازحيف داخمياً تجعؿ
الوصوؿ إلى الخدمات األساسية صعباً مع أف النساء واألطفاؿ يشكموف أكثر
تضرر.
الفئات
ً

 -8قدر التقرير تعداد سكاف أفريقيا في  2010بػ  1003بمميار مع توقع زيادة
ضعفيف إلى ممياريف في السنوات األربعيف المقبمة .وذكر أيضاً أف  %15مف
إجمالي سكاف العالـ و %18مف سكاف المناطؽ األقؿ نمواً .ويتوقع أف يصؿ
تعداد سكاف العالـ إلى  %22بحموؿ منتصؼ القرف ( .)2050شممت توصيات
التقرير عف وضع سكاف أفريقيا ما يمي:
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 االعتراؼ باالنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف لمفتيات والنساء ومعالجتيا.
 مضاعفة الجيود لتنفيذ الصكوؾ الدولية واإلقميمية التي تحمي النساء
واألطفاؿ في النزاعات المسمحة.
 وضع خطط عمؿ وطنية مع التمويؿ الالزـ لمعالجة تنفيذ ىذه الصكوؾ
وغيرىا.
 ضماف تمكيف المرأة بوصفيا مف بناة السالـ ،وصانعي السالـ ،وحافظي
السالـ.
 -9إثر ىذا العرض ،ناقشت المجنة األفريقية لمسكاف وأوصت بأف تستمد الخبرة في
القياـ بالبحث السكاني مف المجنة وأنو يجب تحسيف أنظمة اإلعالـ بما في ذلؾ
إنشاء موقع حيوي في شبكة االنترنت.
سادسا :االستعراض التشغيمي ومشروع خطة العمل لبرنامج  11عاما لممؤتمر الدولي لمسكان
والتنمية:
-10

قدـ صندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف نيجاً نحو المؤتمر الدولي لمسكاف

والتنمية فيما بعد  .2014وقد أفيد االجتماع أف ىذه العممية تشمؿ سمسمة مف
األنشطة المترابطة مثؿ الدراسة االستقصائية العالمية (يرجى أف تعزز نتائجيا
إطار الرصد مع تحسيف المؤشر وخط األساس) ،والدراسات العميقة ،وتقارير
األفرقة المواضيعية والمشاورات الوطنية واإلقميمية.
-11

أفاد صندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف االجتماع بأف األىداؼ تشمؿ :تحديد

الحواجز وعوامؿ النجاح في تنفيذ تنشيط حوار أصحاب المصمحة المتعدديف/
القطاعات عمى مستوى البمداف في مسعى لتحديد فرص اإلسراع بتنفيذ ما ىو

)APC/RPT(VIII
Page 5

متأخر ،وتجديد االلتزاـ ببرنامج القاىرة لتعزيز وتوسيع الشراكات حوؿ قضايا
المؤتمر الدولي لمسكاف والتنمية.
أشار العرض إلى األسموب المقترح ألفريقيا حوؿ االستعراض التشغيمي

-12

لممؤتمر الدولي لمسكاف والتنمية عمى النحو المتفؽ عميو خالؿ اجتماع
المشاورات المنعقد في الفترة مف  14إلى  15يوليو  2011في جوىانسبرغ.
ويشمؿ األسموب منيجية أداة الدراسة االستقصائية الدولية ،واجراء الدراسات
المعمقة لبمداف واقميـ فرعي مختارةحسب االقتضاء ،واعداد تقارير األفرقة
المواضيعية بناء عمى المشاورات الوطنية واإلقميمية الفرعية حوؿ الموضوع ذي
األولوية المراد بحثو وعقد اجتماعات الخبراء اإلقميمية لضماف مشاورات
ومشاركة أوسع في العممية.
خارطة الطريق الستعراض المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية
اإلطار الزمني

التدابير
االجتماعات االستشارية

أغسطس إلى ديسمبر 2011

استكماؿ الخطة التحضيرية

األسبوع الثاني مف ديسمبر 2011

تكممة لمدراسة العامة

 15يناير 2012

نشر استبياف الدراسة مرفقاً بمذكرة توجييية

مارس 2012

بدأ التنفيذ القطري الستعراض المؤتمر الدولي مارس 2012
حوؿ السكاف والتنمية
اختيار الموضوع والبمداف لمدراسات المعمقة نياية فبراير
وتعييف القائميف بيا
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استكماؿ جمع وتحميؿ البيانات

يناير 2013

قرار حوؿ النموذج األفضؿ وعمؿ المتابعة

نياية فبراير 2015

استكماؿ تحميؿ الردود عمى الدراسة

يناير /فبراير 2013

استكماؿ األنشطة المتداخمة (الدراسة المعمقة مارس 2013
والتقارير القطرية)
االجتماعات االستشارية اإلقميمية الفرعية

يونيو 2013

قرار حوؿ النموذج األفضؿ وعمؿ المتابعة

نياية فبراير 2012

اجتماع المجنة األفريقية لمسكاف واالجتماع سبتمبر 2013
الوزاري
تنقيح التقارير وتقديميا إلى صندوؽ األمـ أكتوبر 2013
المتحدة لمسكاف وادماجيا في التقرير العاـ
-13

إثر العرض ناقشت المجنة األفريقية لمسكاف وأوصت بأف يتضمف الموقؼ

األفريقي الموحد  20لممؤتمر الدوؿ حوؿ السكاف والتنمية وخطط العمؿ لفترة ما
بعد األىداؼ اإلنمائية لأللفية.
تعزيز أنظمة المساءلة والتعاوف والتكامؿ.
سابعا :خارطة الطريق لمموقف األفريقي الموحد لممؤتمر الدولي حول السكان والتنمية
-14

قدمت مفوضية االتحاد األفريقي عرضا لتقديـ المناقشة حوؿ التعاوف في

تنفيذ برنامج اؿ  20عاماً لممؤتمر الدولي حوؿ السكاف والتنمية بغية بمورة
موقؼ أفريقي موحد .أبمغ مقدـ العرض االجتماع بأنو سوؼ يتـ القياـ بعممية
استشارية تتضمف مجموعة كبيرة مف أصحاب المصمحة وأنو سوؼ يتـ
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استكشاؼ المشاورات حوؿ استعراض عممية برنامج اؿ  20لممؤتمر الدولي
حوؿ السكاف والتنمية .لقد تمت توصية المجنة االفريقية لمسكاف بتوفير القيادة
القارية لمعممية عمى المستوييف اإلقميمي والوطني مما يؤدي إلى اعتماد وعرض
الموقؼ األفريقي الموحد مف البرنامج عمى أف تقوـ ىيئة مكتب المكتب بعد ذلؾ
بالتعاوف مع مفوضية االتحاد األفريقي بإعداد مشروع وثيقة .ويمكف تسمؿ ىذه
العممية توزيع ىذه الوثيقة عمى األعضاء واجراء المشاورات بيف الدوؿ األعضاء
واألقاليـ وتوحيد المدخالت مف قبؿ ىيئة مكتب المجنة وبدعـ مف مفوضية
االتحاد األفريقي والشركاء ،وقياـ اجتماع وزاري يسبقو اجتماع المجنة األفريقية
لمسكاف باستعراض واعتماد الوثيقة ونقميا مف خالؿ القنوات المناسبة إلى الدورة
التاسعة والستيف لمجمعية العامة.
-15

حدد االستعراض بعض العوامؿ الميسرة والمعوقة لتحقيؽ أىداؼ خطة

عمؿ المؤتمر الدولي حوؿ السكاف والتنمية وتشمؿ ما يمي:
 توفر الموارد
 االلتزاـ السياسي
 السياسة واإلصالحات المؤسسية
 تنفيذ وادارة البرامج
-16

شممت التوصيات الرئيسية التي قدمت ونوقشت واعتمدت مف قبؿ المجنة

األفريقية لمسكاف ما يمي:
 تقوية أنظمة المساءلة.
 ضماف إدماج الديناميات السكانية في تخطيط التنمية.
 تعزيز التضامف والتعاوف الدولي واإلقميمي.
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ثامنا -بحث عمل المجنة األفريقية لمسكان:
-17

خالؿ عرض العمؿ السابؽ لمجنة األفريقية لمسكاف ،أبمغ االجتماع بأف

المجنة تواجو بعض التحديات وأنيا لـ تكف نشطة جداً وأف معظـ المياـ
المندرجة تحت صالحياتيا ال يتـ تنفيذىا وأبمغ خالؿ الفترة ، 2011-2009
وشأنيا في ذلؾ شأف ىيئات المكتب السابقة ،لـ تتمكف ىيئة مكتب المجنة مف
القياـ بكثير مف األنشطة ،وبالرغـ مف أف ندرة الموارد المالية ىي مشكمة عامة
تواجو معظـ المنظمات ال يمكف أف يعزى إلييا كؿ شئ في ىذه الحاؿ ألنو
كانت ىناؾ أنشطة تـ تمويميا ولكف أعضاء المجنة األفريقية لمسكاف لـ يقـ بيا.
-18

شممت التحديات التي عرضت ونوقشت قمة أنشطة المجنة األفريقية

لمسكاف ومكتبيا في الفترات الفاصمة بيف الدورات العادية لمجنة ،ندرة الموارد
المالية وتدني مستوى االتصاؿ بيف الدوؿ األعضاء ومفوضية االتحاد األفريقي.
شممت التوصيات التي عرضتيا وناقشتيا المجنة األفريقية لمسكاف ،إبراز السكاف
عمى المستوييف الوطني واإلقميمي وتأميف الموارد المالية والحفاظ عمى حيوية
ىيئة المكتب خالؿ مدة واليتيا مع خطة عمؿ صالحة لمبقاء والحد مف ازدواجية
عمؿ المجنة وذلؾ بحث الالعبيف اآلخريف عمى إدماج عمميـ في عمؿ المجنة.
أوصي االجتماع أيضا بالحاجة إلى استخالص مزيد مف الدروس وتوثيقيا مف
جميع أصحاب المصالح (الدوؿ األعضاء ،مفوضية االتحاد األفريقي ،صندوؽ
األمـ المتحدة لمسكاف  ،لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا ومنظمات
المجتمع المدني) حوؿ السبب الذي أدي إلى انخفاض مستوى المشاركة .حث
االجتماع كذلؾ بضرورة توثيؽ وتنفيذ المقررات السابقة الصادرة عف المجنة
األفريقية لمسكاف.
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تاسعا :االستنتاجات والتوصيات:
 .5التقرير عن وضع سكان أفريقيا :1151
 إف تحديات السكاف والتنمية في القارة معروفة جداً لدىالخبراء والشركاء في
المجاؿ .ويظؿ التحدي ىو عدـ القدرة عمى ضماف اإلرادة السياسية الكافية
وااللتزاـ بمواجية التحديات .ويجب إعداد استراتيجية واضحة المعالـ لمدعوة
إلى اإلرادة السياسية الالزمة وتحفيزىا واستدامتيا داخؿ الدوؿ األعضاء عمى
المستوى اإلقميمي.
 ىناؾ حاجة إلى تعزيز التسجيؿ المدني في القارة مف أجؿ إيجاد قاعدة بيانات
وظيفية مف شأنيا أف توجو عممية صنع القرار عمى مستوى الدوؿ األعضاء
والمستوى القاري.
 يمكف تقسيـ البمداف األفريقية حسب الخصائص السكانية وتصنيفيا إلى
مناطؽ سكانية ألغراض التحميؿ وتقديـ التقارير عف وضع السكاف والتنمية،
حيث أف ىذه المناطؽ قد ال تكوف مترادفة مع (الشكؿ الراىف لرفع التقارير
بناء عمى) المناطؽ الجغرافية /السياسية.
 .1خطة عمل برنامج  11عاما لممؤتمر الدولي لمسكان والتنمية :
 يجب أف يكوف االتصاؿ بيف جميع أصحاب المصمحة وظيفيا ومعزاز مف
أجؿ تسييؿ المشاركة النشطة لجميع أصحاب المصمحةومساىمتيـ والسيما
الدوؿ األعضاء في العممية العامة لالستعراض التشغيمي لبرنامج  20عاماً
لممؤتمر الدولي لمسكاف والتنمية .وعميو ،ينبغي توفير بوابة شبكة اإلنترنت
المقترحة لبرنامج  20عاماً لممؤتمر الدولي لمسكاف والتنمية لتقديـ المدخالت
عمى مدى العممية الكاممة بما في ذلؾ استعراض مشاريع التقارير.
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 يجب توفير جميع األدوات والوثائؽ ذات الصمة باالستعراض التشغيمي
لبرنامج  20عاماً لممؤتمر الدولي لمسكاف والتنمية بجميع لغات العمؿ األربعة
لالتحاد األفريقي في زمف معقوؿ وكذلؾ ضماف التماسؾ بيف المحتويات
بجميع المغات األربعة.
 يجب أف تعمؿ ىيئة مكتب المجنة األفريقية لمسكاف مع مفوضية االتحاد
األفريقي وصندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف لتنسيؽ مدخالت المجنة األفريقية
لمسكاف (والخبرة الفنية ذات الصمة في الدوؿ األعضاء) في تطوير المؤشرات/
األدوات والعممية برمتيا.
 يجب عقد اجتماع الوزراء المسؤوليف عف السكاف في إطار عممية استعراض
برنامج  20عاماً لممؤتمر الدولي حوؿ السكاف والتنمية.
 .3خارطة الطريق لمموقف األفريقي الموحد من برنامج ال  11عاما لممؤتمر الدولي
حول السكان :والتنمية:
 تعزيز إدماج العوامؿ السكانية في التخطيط اإلنمائي مف خالؿ بناء القدرات
المؤسسية عمى المستوى الوطني والوطني الفرعي؛
 الدعوة لتخصيص موارد كافية لقضايا السكاف والتنمية السيما ما يؤثر منيا
عمى جودة الحياة العامة؛
 إنشاء آليات لتبادؿ المعمومات الخبرات وكذلؾ إدارة المعرفة بغية إيجاد نظاـ
حديث لممعمومات الخاصة بالسكاف عمى المستوى القاري باستكشاؼ فوائد
تكنولوجيا المعمومات؛
 مشاركة المجنة األفريقية لمسكاف وىيئة مكتبيا مع المجموعات االقتصادية
اإلقميمية في صياغة الموقؼ الموحد.
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 إنشاء وتعزيز أنشطة المساءلة عمى المستوييف القاري والوطني.
-4بحث عمل المجنة األفريقية لمسكان:
 يجب عمى ىيئة مكتب المجنة األفريقية لمسكاف وبدعـ مف مفوضية االتحاد األفريقي
وسائر الشركاء إعداد خطة استراتيجية (تضـ نظاماً مالئماً لمرصد والتقييـ) لمجنة
األفريقية لمسكاف ( ،)2015-2012مع إيالء االىتماـ الواجب لخطة العمؿ المستحدثة
خالؿ الدورة السابعة لمجنة األفريقية لمسكاف.
 يجب استحداث استراتيجية االتصاؿ لتيسير االتصاؿ الفعاؿ بيف جميع أصحاب
المصمحة :ىيئة مكتب المجنة األفريقية لمسكاف ،وأعضاء المجنة األفريقية لمسكاف،
ومفوضية االتحاد األفريقي ،والمجموعات االقتصادية اإلقميمية ،والشركاء اإلنمائييف.
وينبغي أيضاً أف تستفيد ىذه اإلستراتيجية بصورة كاممة مف تكنولوجيا المعمومات بما في
ذلؾ قاعدة البيانات الخاصة بأعضاء المجنة األفريقية لمسكاف والموقع في شبكة
اإلنترنت.
 يمكف تحديد دوؿ أعضاء ذات ميزة نسبية /قدرة في بعض مجاالت السكاف والتنمية لدعـ
بناء القدرات وتعاوف الجنوب -الجنوب بيف أعضاء وشركاء المجنة األفريقية لمسكاف.
 يجب القياـ بتعبئة الموارد لزيادة توفرىا مف أجؿ دعـ مبادرات السكاف والتنمية عمى
المستويات الوطنية ،اإلقميمية الفرعية والقارية ،مع إيالء العناية الالزمة لزيادة الموارد
المحمية .وعميو ،يجب توجيو الجيود نحو اجتماع والتزاـ الوزراء المسؤوليف عف السكاف.
-19

يجب إنشاء آلية لمتنسيؽ ،تأخذ في االعتبار الحاجة إلى تعزيز الذاكرة

المؤسسية ،ما مف شأنو دعـ ىيئة مكتب المجنة األفريقية لمسكاف وضماف وجود
الروابط الالزمة بيف أعضاء المجنة األفريقية لمسكاف ،ومفوضية االتحاد
األفريقي ،واألمـ المتحدة ،والشبكات ذات الصمة لألشخاص العامميف في مجاؿ
السكاف والتنمية.
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عاش ار :الجمسة الختامية:
-20

بعد المداوالت ،اختتـ االجتماع في الساعة الثامنة مف مساء يوـ 16

سبتمبر  .2011عند اختتاـ الجمسة أعرب رئيس قسـ الصحة والسكاف والتغذية
لمفوضية االتحاد األفريقي ،الدكتور أداموال أوالجيدي عف شكره لجميع
المشاركيف عمى مداوالتيـ المثمرة وأكد ليـ أف مفوضية االتحاد األفريقي ممتزمة
بتقوية المجنة األفريقية لمسكاف ومعالجة مسائؿ السكاف في أفريقيا .اتفقت
مفوضية االتحاد األفريقي وىيئة المكتب عمى العمؿ معاً وبنشاط فيما يتعمؽ
بمسائؿ السكاف قبؿ انعقاد الدورة التاسعة لمجنة األفريقية لمسكاف التي سيتـ
تحديد موعدىا ومكانيا في وقت الحؽ.
-
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