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اللجنة االقتصادية ألفريقيا
اللجنة اإلحصائية األفريقية
االجتماع السابع
أديس أاباب (عرب االنرتنت) 15-13 ،تشرين األول /أكتوبر 2020

موجز مداوالت الدورة السابعة للجنة اإلحصائية األفريقية
واستنتاجاهتا
أوال -مقدمة
ُ -1عقد االجتماع السابع للجنة اإلحصائية ألفريقيا يف الفرتة من  13إىل  15تشرين
األول/أكتوبر  2020حتت شعار ’’وضع حلول إقليمية لتعزيز قدرة النظم اإلحصائية الوطنية
األفريقية على التكيف لتلبية احلاجة إىل البياانت خالل عقد العمل يف ظل جائحة كوفيد
 ،‘‘19وذلك الستعراض االجتاهات احلالية ووضع حلول إحصائية مبتكرة لتعزيز النظم
اإلحصائية الوطنية يف أفريقيا يف ظل اجلائحة.

اثنيا -احلضور
الدول األعضاء
 -2حضر االجتماع السابع ممثلو الدول األعضاء التالية :إثيوبيا ،وإسواتيين ،وأنغوال،
وبنن ،وبوتسواان ،وبوركينا فاسو ،وبوروندي ،وتشاد ،وتونس ،واجلزائر ،ومجهورية تنزانيا
املتحدة ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،وجنوب أفريقيا ،وجيبويت ،ورواندا ،وزامبيا ،وسان
تومي وبرينسييب ،والسنغال ،وسرياليون ،وسيشيل ،وغامبيا ،وغاان ،وغينيا االستوائية ،وكابو
فريدي ،والكامريون ،وليرباي ،وليسوتو ،ومايل ،ومدغشقر ،ومصر ،واملغرب ،ومالوي،
وموريتانيا ،وموريشيوس ،وانميبيا ،والنيجر ،ونيجرياي.
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املراقبون
 -3وحضر االجتماع مراقبون من الدول غري األفريقية واملنظمات واملؤسسات الدولية
واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية التالية:
(أ) الدول غري األفريقية :اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
وفرنسا ،والنرويج؛
(ب) املنظمات واملؤسسات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية :مصرف
التنمية األفريقي؛ ومفوضية االحتاد األفريقي؛ واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي؛ واهليئة
احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية؛ واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ والسوق املشرتكة
لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي؛ واملرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء
الكربى؛ والشراكة العاملية لبياانت التنمية املستدامة؛ ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي؛ والشراكة يف جمال اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين (شراكة
اإلحصاء  ،)21واالحتاد األوريب؛ ومركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية
والتدريب للدول اإلسالمية؛
(ج) مؤسسات التدريب :مركز التدريب اإلحصائي لشرق أفريقيا؛ وجامعة إابدان؛
واملعهد اإلقليمي لدراسات السكان التابع جلامعة غاان؛ وجامعة أوكالهوما احلكومية؛ واملدرسة
الوطنية لإلحصاءات واالقتصادات التطبيقية ،كوت ديفوار؛ واملدرسة الوطنية لإلحصاءات
والتحليل االقتصادي ،السنغال؛ واملعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط؛
(د) وكاالت منظومة األمم املتحدة :منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛
ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة؛ وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة؛ وصندوق
األمم املتحدة للسكان؛ وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي؛ ومنظمة الصحة العاملية؛ ومنظمة
األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف)؛ وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
(هيئة األمم املتحدة للمرأة)؛ واملنظمة الدولية للهجرة؛ وأفرقة األمم املتحدة القطرية؛ ومنظمة
العمل الدولية؛
أخرى.

(هـ) جهات أخرى :استشاريون دوليون يف جمال اإلحصاءات وشخصيات ابرزة

اثلثا -انتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال
 -4وافق املشاركون على اإلبقاء على املكتب املنتهية مدته لفرتة السنتني التاليتني (2020
إىل  .)2022وتتألف عضوية املكتب من:
الرئيس :مجهورية تنزانيا املتحدة
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النائب األول للرئيس :كينيا
النائب الثاين للرئيس :تونس
املقرر األول :زامبيا
املقرر الثاين :السنغال
 -5وأقر املندوبون جدول األعمال التايل:
 -1افتتاح االجتماع.
 -2القضااي النظامية.
 -3األنشطة اإلحصائية يف ظل جائحة كوفيد  :19جتارب الدول األعضاء.
 -4اسرتاتيجيات لتعزيز بيئة البياانت يف سياق إصالحات األمم املتحدة:
املنظورات األفريقية.
 -5املبادرات املتصلة ابلقضااي الناشئة.
 -6برامج شركاء اللجنة االقتصادية ألفريقيا لبناء القدرات يف جمال اإلحصاءات.
 -7النظر يف التوصيات واالستنتاجات.
 -8اختتام االجتماع.

رابعا -وقائع املداوالت
افتتاح االجتماع [البند  1من جدول األعمال]
 -6افتتحت االجتماع رمسيا رئيسةُ مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية ،السيدة ساهلي
ُورك زودي .ويف معرض أتكيدها على أمهية موضوع االجتماع وحسن توقيته ،وقفت السيدة
زودي على اآلاثر السلبية جلائحة كوروان  ،19وشددت على احلاجة امللحة إىل حتويل نظم
اإلنتاج اإلحصائي يف البلدان األفريقية لتوليد البياانت الالزمة لتنفيذ خطة التنمية املستدامة
لعام  2030وخطة االحتاد األفريقي لعام ’’ :2063أفريقيا اليت نصبو إليها‘‘.
 -7مث أدلت األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا ،السيدة فريا سونغوي ،مبالحظات
ترحيبية ،قالت فيها إنه على الرغم من أن جائحة كوفيد  19املستمرة تقوض جهود التنمية،
إال تعطي كذلك زمخا لتطوير واستخدام تكنولوجيات مبتكرة يف طائفة واسعة من امليادين.
وأقرت السيدة سونغوي أبن قياس الظواهر يف الوقت املناسب أمر صعب ،ال سيما يف فرتات
األزمات ،كما هي احلال يف جائحة كوفيد  19املستمرة.
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 -8وقال سـتيفان شفاينفيست ،مدير ش ـ ـعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة ،إن أزمة
كوفيد  19ال تزال تعرقل األنشطة اإلحصائية يف مجيع أحناء العامل ،ولكن ينبغي النظر إليها
على أهنا فرصة لتحديث النظم اإلحصائية ،مبا يف ذلك من خالل تطوير واستخدام مصادر
جديدة للبياانت ،وإطالق مبادرات إحصائية عاملية ،مبا يف ذلك منصات البياانت الضخمة.
 -9مث خاطبت السيدة ألبينا تشوا ،املديرة العامة ملكتب اإلحصاء الوطين يف مجهورية
تنزانيا املتحدة ورئيسة اللجنة اإلحصائية ألفريقيا ،املشاركني ،وانشدت مجيع احلكومات
األفريقية إجراء جولة عام  2020من تعدادات السكان واملساكن ومجع سجالت التسجيل
املدين وإحصاءات األحوال املدنية .كما انشدت اإلحصائيني تعزيز ثورة البياانت يف مجيع
أحناء القارة من خالل االستفادة من مصادر البياانت املبتكرة واالستفادة من البياانت
الضخمة بشكل أكثر فعالية.

القضااي النظامية [البند  2من جدول األعمال]
الواثئق
;E/ECA/STATCOM/7/7

;E/ECA/STATCOM/7/6

;E/ECA/STATCOM/7/5

;E/ECA/STATCOM/7/10

;E/ECA/STATCOM/7/9

;E/ECA/STATCOM/7/8
E/ECA/STATCOM/7/11.

 -10قدم ممثلو اللجنة االقتصادية ألفريقيا مثانية تقارير نظامية (موجزة يف الفقرات -11
 18أدانه) تسلط الضوء على العمل املنجز وتقرتح نقاطا للمناقشة واختاذ إجراءات بشأهنا.
وطُلب إىل اللجنة اإلحصائية األفريقية أن تنظر يف التوجيهات والتوصيات املقدمة يف فرادى
التقارير.

التقرير املتعلق بتنمية القدرات اإلحصائية يف أفريقيا
 -11تضمن التقرير استعراضا ملبادرات التنمية اإلحصائية خالل الفرتة .2020-2019
ففي ضوء أتثري جائحة كوفيد  19على النظم اإلحصائية الوطنية ،أصبح حتويل اإلحصاءات
الرمسية يف أفريقيا وحتديثها حتداي ملحا.

التقرير املتعلق ابلتقدم احملرز يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 -12تضمن التقرير استعراضا للتحدايت واملبادرات والفرص والدروس املستفادة وأفضل
املمارسات يف تتبع التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف أفريقيا.

التقرير املتعلق جبولة تعدادات السكان واملساكن يف أفريقيا لعام 2020
 -13قُدمت إحاطة للمشاركني يف االجتماع بشأن جولة عام  2020يف أفريقيا ،اليت كانت
جزءا من الربانمج العاملي لتعداد السكان واملساكن لعام .2020
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التقرير املتعلق بربانمج أفريقيا للتعجيل بتحسني نظم التسجيل املدين وإحصاءات
األحوال املدنية
 -14تضمن التقرير استعراضا للتقدم احملرز يف تنفيذ الربانمج األفريقي للتعجيل بتحسني
نظام التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية يف الفرتة من تشرين األول  /أكتوبر 2018
إىل تشرين األول  /أكتوبر  ،2020يف ضوء التزامات مؤمتر الوزراء األفريقيني املسؤولني عن
التسجيل املدين.

التقرير املرحلي املتعلق بتنفيذ الربانمج األفريقي لإلحصاءات اجلنسانية
 -15تضمن التقرير موجزا لألنشطة اليت اضطلعت هبا املؤسسات األعضاء يف الفريق
األفريقي املعين ابإلحصاءات اجلنسانية وفقا خلطة عمل الفريق للفرتة  ،2020-2018مبا
يف ذلك وضع جمموعة حد أدىن من املؤشرات اجلنسانية ألفريقيا.

التقرير املرحلي املتعلق بتنفيذ نظام احلساابت القومية لعام  2008يف أفريقيا
 -16تضمن التقرير استعراضا للتقدم احملرز يف تنفيذ نظام احلساابت القومية لعام 2008
يف أفريقيا .وقد مت االضطالع أبنشطة لبناء القدرات أو كانت يف مراحل التخطيط يف عدة
جماالت (من أمثلة ذلك تيسري تنفيذ نظام احلساابت االقتصادية البيئية ،وتعزيز قدرة البلدان
األفريقية فيما يتصل حبساب مؤشرات أسعار املستهلكني والتجارة يف القيمة املضافة وإعادة
حتديد اخلط املرجعي هلا ،وتيسري مشاركة البلدان يف برانمج املقارانت الدولية).

مبادرة األمم املتحدة بشأن إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي :تقرير
األنشطة اإلقليمية يف أفريقيا
 -17يغطي التقرير أنشطة اللجنة اإلقليمية ألفريقيا ملبادرة األمم املتحدة بشأن إدارة
املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي منذ الدورة السادسة للجنة اإلحصائية
األفريقية.

اإلطار اجلغرايف املكاين اإلحصائي العاملي :املبادئ التوجيهية القياسية إلدماج املعلومات
اإلحصائية واجلغرافية املكانية يف أفريقيا
 -18يغطي التقرير العمل الذي تضطلع به اللجنة االقتصادية ألفريقيا لتعزيز قدرات البلدان
األفريقية فيما يتصل بتطوير موارد وخدمات املعلومات اجلغرافية املكانية ،ووضع مبادئ
توجيهية سياساتية لوضع اطر لإلحصاءات واملعلومات اجلغرافية املكانية.

املناقشة والتوصيات
 -19قدمت اللجنة اإلحصائية األفريقية مزيدا من التوجيه بشأن التسجيل املدين
وإحصاءات األحوال املدنية ،وبشأن تعدادات السكان واملساكن .وانقش املشاركون سبل
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تعبئة اإلرادة السياسية الالزمة للعمل ،وإقامة الشراكات وتعزيزها لدعم البلدان األفريقية يف
تلك اجملاالت .وشددت اللجنة على ضرورة إنشاء فريق ضغط حلفز اإلرادة السياسية بشأن
التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية واملسائل املتعلقة بتعداد السكان واملساكن.
 -20وانقشت اللجنة اإلحصائية هذه التقارير والتوصيات ذات الصلة وأيدهتا.

األنشطة اإلحصائية يف ظل جائحة كوفيد  :19جتارب الدول األعضاء [البند
 3من جدول األعمال]
 -21قُدمت مخسة عروض إىل اللجنة اإلحصائية األفريقية (يرد موجز هلا يف الفقرات -22
 26أدانه).

اإلحصاءات الصحية (منظمة الصحة العاملية)
 -22قدم ممثل عن منظمة الصحة العاملية عرضا عن التحدايت املتصلة ابلبياانت الصحية
يف ظل جائحة كوفيد  ،19ودعا البلدان األفريقية والشركاء اإلمنائيني إىل بناء نظم قوية للرصد
واملعلومات الصحية لضمان استمرار القدرة على توفري اخلدمات الصحية احليوية.

برانمج تعداد السكان واملساكن (غاان)
 -23قدم ممثل غاان عرضا عن األنشطة اإلحصائية يف ظل جائحة كوفيد  ،19مبا يف ذلك
اعتماد السلطات الغانية خطة الستمرارية تصريف األعمال بغرض االضطالع ابألنشطة اليت
تتصل ابلتعداد.

الدراسات االستقصائية اجلارية لألسر املعيشية (زامبيا)
 -24أكد ممثل زامبيا أن جائحة كوفيد  19كان هلا أثر سليب كبري على توليد اإلحصاءات
يف زامبيا ،وهو ما اضطر وكالة اإلحصاءات الزامبية إىل تنقيح جدول إنتاج إحصاءاهتا وأتجيل
تعداد عام  2020إىل عام .2021

مجع البياانت املتعلقة بـمؤشر أسعار االستهالك (جنوب أفريقيا)
 -25أكد ممثل جنوب أفريقيا أن جائحة كوفيد  19فاقمت صعوبة االضطالع ابألنشطة
املتعلقة جبمع البياانت حلساب املؤشر الوطين ألسعار االستهالك .وقد تكيفت السلطات مع
هذا الوضع من خالل مجع بياانت األسعار على اإلنرتنت أسبوعيا ،من بني خطوات أخرى.
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التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية (انميبيا)
 -26قدم ممثل انميبيا عرضا عن النظام الوطين الشبكي لتسجيل السكان يف البلد ،مبا يف
ذلك إطاره القانوين ،وأصحاب املصلحة الرئيسيون واملستخدمون ،والطرائق اليت استخدمت
هبا انميبيا النظام خالل جائحة كوفيد .19

املناقشة والتوصيات
 -27أحاطت اللجنة اإلحصائية علما ابلتجارب اليت تقامستها الدول األعضاء والشركاء،
وحثت الشركاء واحلكومات على إقامة نظم قوية للرصد ونظم للمعلومات الصحية على
الصعيدين الوطين واحمللي.

اسرتاتيجيات تعزيز النظام اإليكولوجي للبياانت يف سياق إصالحات األمم
املتحدة :املنظورات األفريقية [البند  4من جدول األعمال]
 -28قُدمت ثالثة عروض إىل اللجنة اإلحصائية األفريقية (يرد موجز هلا يف الفقرات -29
 32أدانه).

التنسيق اإلحصائي فيما بني وكاالت األمم املتحدة (صندوق األمم املتحدة للسكان)
 -29قدم ممثل عن صندوق األمم املتحدة للسكان عرضا عن التنسيق اإلحصائي فيما بني
وكاالت األمم املتحدة ،ركز بوجه خاص على الفرص والتحالفات القائمة على القضااي اليت
أُنشئت لتنسيق أنشطة اللجنة االقتصادية ألفريقيا وغريها من كياانت األمم املتحدة يف أفريقيا
ومنع ازدواجية اجلهود.

جتربة القطاع اخلاص يف البياانت الضخمة (هشام عرفات ،قسم اخلدمات االستشارية يف
أورواب والشرق األوسط وأفريقيا)
 -30قدم هشام عرفات ،كبري اخلرباء املستشارين للتحول الرقمي يف قسم اخلدمات
االستشارية لشركة ’’إمييا‘‘ ) ،(EMEAعرضا أوجز فيه جتربة إحدى مؤسسات القطاع اخلاص
اليت تتعامل مع البياانت الضخمة يف أفريقيا.

منصة األمم املتحدة العاملية واملركز اإلقليمي املعين ابلبياانت الضخمة لإلحصاءات
الرمسية (الشعبة اإلحصائية ابألمم املتحدة)
 -31قدمت الشعبة اإلحصائية ابألمم املتحدة عرضا عن أنشطة الفريق العامل العاملي املعين
ابلبياانت الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية ،الذي أنشأته اللجنة اإلحصائية التابعة
للمجلس االقتصادي واالجتماعي يف عام  2014من أجل تقدمي رؤية اسرتاتيجية لربانمج
عاملي يُعىن ابلبياانت الضخمة وتنسيقه ،وتعزيز االستخدام العملي للبياانت الضخمة ،وتعزيز
بناء القدرات يف جمال البياانت الضخمة ،وبناء ثقة اجلمهور يف استخدام البياانت الضخمة
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لإلحصاءات الرمسية .ودعا مقدم العرض مكاتب اإلحصاء الوطنية يف أفريقيا إىل تقدمي
مقرتحات بشأن سبل تنشيط املركز اإلقليمي للبياانت الضخمة يف أفريقيا أبقصى درجة ممكنة
حىت يتسىن جلميع البلدان األفريقية أن حتقق الفائدة الكبرية املرجوة من مبادرات البياانت
الضخمة.
 -32ويف أعقاب ذلك العرض ،دعا املدير العام للمعهد الوطين لإلحصاءات يف رواندا،
يوسف مورانغوا ،إىل إقامة شراكات قوية مع منصة األمم املتحدة العاملية واملركز اإلقليمي من
أجل تعزيز القدرات الوطنية ،وتعزيز إمكانية احلصول على البياانت ،والرتويج الستخدام
أدوات تكنولوجية مبتكرة.

املناقشة والتوصيات
 -33الحظ املشاركون أن عدة بلدان أفريقية تستخدم ابلفعل البياانت الضخمة يف إنتاج
اإلحصاءات الرمسية .وال بد من بذل اجلهود لتعزيز التعاون بني االحتاد األفريقي ومصرف
التنمية األفريقي هبدف تشجيع استخدام البياانت الضخمة يف أفريقيا .كما ينبغي أيضا بذل
اجلهود لتعزيز التنسيق بني املاحنني على الصعيد الوطين.
 -34وشجعت اللجنةُ اإلحصائية األفريقية على توثيق التعاون مع النظم اإلحصائية الوطنية،
ألن ذلك من شأنه أن يسهل نقل البياانت والتكنولوجيا واستخدامها دعما لربامج التنمية يف
أفريقيا ،وطلبت إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تضع قائمة ابخلرباء ملساعدة الدول األعضاء
يف استخدام البياانت الضخمة.

املبادرات املتعلقة ابلقضااي الناشئة [البند  5من جدول األعمال]
 -35قُدمت أربعة عروض إىل اللجنة اإلحصائية األفريقية (يرد موجز هلا يف الفقرات -36
 39أدانه).

البياانت املفتوحة
 -36قدم ممثل تونس عرضا عن البياانت املفتوحة واقرتح إنشاء فريق عامل أفريقي لوضع
خارطة طريق تساعد الدول األعضاء على وضع أطر قانونية وأدلة إجرائية تعكس املعايري
الدولية املتعلقة ابلبياانت املفتوحة .وقال إنه ينبغي أيضا إنشاء بوابة للبياانت لتيسري وصول
أصحاب املصلحة املعنيني إىل قواعد البياانت اإلحصائية اليت جتمعها الدول األعضاء.

علم البياانت
 -37قدم مكتب اإلحصاء الوطين يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
واملعهد الوطين لإلحصاءات يف رواندا عرضا مشرتكا عن علم البياانت ركز ،بوجه خاص،
على األدوات اإلحصائية ،واألساليب واملمارسات اليت ميكن أن حتسن عملية صنع القرار.
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البياانت احلضرية
 -38واصلت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،من خالل الربانمج األفريقي للبياانت
واإلحصاءات املتعلقة ابلتوسع احلضري ،تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء لتعزيز
مبادراهتا ذات الصلة ابلبياانت واإلحصاءات املتعلقة ابلتوسع احلضري ومساعدهتا على إجراء
استعراضات طوعية وطنية وحملية للتقدم احملرز فيما يتعلق خبطة عام  2030وخطة عام
 .2063وتوىل قيادة تنفيذ الربانمج فريق عامل يتألف من  12دولة عضوا وشركاء آخرين
على الصعيدين اإلقليمي والدويل .وقد وضعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا إطارا إقليميا منسقا
لتعزيز تنفيذ الدول األفريقية للخطة احلضرية اجلديدة ،اليت اعتمدت يف عام  2016يف مؤمتر
األمم املتحدة الثالث لإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة.

اإلجراءات املتخذة ملكافحة جائحة كوفيد 19
 -39قدم مصرف التنمية األفريقي ،من خالل مرفق االستجابة ألزمة كوفيد  19التابع له،
الدعم للبلدان األفريقية ملساعدهتا على مواجهة تداعيات اجلائحة .وتستخدم البلدان األفريقية
املوارد املالية املتاحة من خالل هذا املرفق للقيام بتدخالت يف جمال الصحة العامة ،وتعزيز
آليات احلماية االجتماعية التابعة هلا ودعم اقتصاداهتا.

املناقشة والتوصيات
 -40أوصت اللجنة اإلحصائية األفريقية إبنشاء شبكة أفريقية للممارسني املهنيني تُعىن بعلم
البياانت ،كما أوصت بدعوة أصحاب املصلحة إىل تنمية قدرات علم البياانت يف مكاتب
اإلحصاء الوطنية ،وبذل اجلهود لتبادل الدروس املستفادة بني منصة األمم املتحدة العاملية
اليت يقوم بوضعها الفريق العامل العاملي املعين ابلبياانت الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية
من جهة واملراكز اإلقليمية من جهة أخرى .وأشارت إىل أنه ينبغي للدول األعضاء أن تعزز
تصنيف املؤشرات املتعلقة خبطة عام  2030وخطة عام  2063يف املناطق الريفية واحلضرية
من خالل نظم وطنية للتنمية اإلحصائية .وطُلب إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل
تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء لتعزيز بياانهتا وإحصاءاهتا احلضرية ،مسرتشدة يف
ذلك ابلفريق العامل األساسي التابع للربانمج األفريقي املعين ببياانت وإحصاءات التحضر.
 -41ودعت اللجنة اإلحصائية ألفريقيا مكاتب اإلحصاء الوطنية إىل دعم اسرتاتيجية األمم
املتحدة املقرتحة لإلحصاءات ،ال سيما التحالف  1القائم على الفرص وقضااي بعينها ،بشأن
تعزيز نظم البياانت واإلحصاءات املتكاملة من أجل التنمية املستدامة.
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برامج شركاء اللجنة االقتصادية ألفريقيا لتعزيز القدرات يف جمال اإلحصاءات
[البند  6من جدول األعمال]
 -42قُدمت سبعة عروض إىل اللجنة اإلحصائية ألفريقيا (يرد موجز هلا يف الفقرات -43
 49أدانه).

مفوضية االحتاد األفريقي
 -43أفاد ممثل مفوضية االحتاد األفريقي أبن املفوضية تضطلع أبنشطة إحصائية يف جمموعة
من اجملاالت ،تشمل تنمية القدرات واملساعدة التقنية ،اليت تدعم أيضا اجلهود الرامية إىل
تنفيذ الربانمج األفريقي لإلحصاءات ودعم امليثاق األفريقي لإلحصاءات.

مصرف التنمية األفريقي
 -44أفاد ممثل مصرف التنمية األفريقي أبنه مت ختصيص حنو  14مليون دوالر لدعم برانمج
املصرف املعين ببناء القدرات اإلحصائية يف عام  ،2021وأكد أنه سيكون من األمهية مبكان
إشراك أصحاب املصلحة الوطنيني يف تطوير وتنفيذ أنشطة برانمج بناء القدرات على الصعيد
القطري.

شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة؛
 -45اضطلعت شعبة اإلحصاءات أبنشطتها اخلاصة ببناء القدرات ابلتنسيق مع جمموعة
واسعة من الشركاء ،ووضعت كتيبا عن إدارة نظم اإلحصاءات ابلتعاون مع الدول األعضاء.
ومشلت األنشطة ،من بني ما مشلت ،دعم جولة تعدادات السكان واملساكن لعام 2020
وإطار خطة األمم املتحدة للهوية القانونية.

الشراكة يف جمال اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين
 -46واصلت الشراكة يف جمال اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين (شراكة
ابريس  )21تقدمي الدعم إىل املنظمات اإلحصائية الوطنية ملساعدهتا على وضع اسرتاتيجيات
وطنية لتطوير اإلحصاءات .ومن بني مبادرات أخرى ،أطلقت يف عام  2019مبادرة الثقة
لعام  2020هبدف دعم تصميم ومتويل األنشطة التجريبية يف البلدان لتعزيز الثقة يف
اإلحصاءات الرمسية.

الشراكة العاملية لبياانت التنمية املستدامة
 -47استحدثت الشراكة العاملية من أجل بياانت التنمية املستدامة ،منذ إنشائها يف عام
 ،2015حوافز لتمويل إنتاج البياانت املتعلقة ابلتنمية وتبادهلا ،ويسرت تبادل املعارف،
وعززت التعاون فيما بني الشركاء من أجل حفز التغيري احلاسم.
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اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 -48قدم ممثل عن اللجنة االقتصادية ألفريقيا عرضا عن فعالية التكاليف وتنسيق الشراكات
اإلحصائية ،وسلط الضوء على مدى التحسني الذي ميكن حيدثه تبسيط الشراكات املتداخلة
ومواءمتها فيما خيص توليد اإلحصاءات يف أفريقيا .وأشار إىل أن رقمنة النظم اإلحصائية
الوطنية ميكن أيضا أن تزيد من القدرة على الصمود وأن ختفض التكاليف يف جمال التطوير
اإلحصائي ،اكما تضح من خالل جائحة كوفيد  19املستمرة.

سرياليون
 -49قدم ممثل سرياليون تقريرا عن اجلهود اليت يبذهلا بلده ملكافحة جائحة كوفيد  .19فقد
أنشأ رئيس سرياليون ،جوليوس بيو ،مركزا وطنيا لالستجابة جلائحة كوفيد  19الطارئة ،وجلنة
وزارية لتقدمي التوجيه بشأن قضااي السياسة العامة فيما يتعلق ابجلائحة ،وجلنة استشارية علمية
وتقنية معنية حباالت الطوارئ ،تضم يف عضويتها املدير العام ملكتب اإلحصاء الوطين.

املناقشة والتوصيات
 -50دعا املشاركون يف االجتماع إىل صياغة مبادئ توجيهية ملساعدة مكاتب اإلحصاء
الوطنية على إقامة شراكات قوية لدعم التنمية اإلحصائية وعلى تعزيز فعالية تنسيق األنشطة
املضطلع هبا يف سياق تلك الشراكات .وقالوا إنه ،حتقيقا لتلك الغاية ،ينبغي ملكاتب اإلحصاء
الوطنية األفريقية أن تسعى إىل االقتداء ابملمارسات الناجحة اليت اعتمدهتا بعض البلدان.
وأكدوا أن التنسيق الفعال للمبادرات املتخذة مع جمموعة من الشركاء يتطلب إرادة سياسية
قوية وحتديد رواد يف جمال اإلحصاءات ميكنهم أن يتولوا القيادة يف تنسيق تلك املبادرات.

النظر يف التوصيات واالستنتاجات [البند  7من جدول األعمال]
 -51قدم ممثل عن اللجنة االقتصادية ألفريقيا جمموعة من مشاريع االستنتاجات والتوصيات
اليت اعتمدهتا اللجنة اإلحصائية األفريقية بعد إجراء عدد من التعديالت (انظر موجزات هذه
االستنتاجات والتوصيات يف الفقرات  68-52أدانه) .ويرد النص الكامل لالستنتاجات
والتوصيات يف مرفق بتقرير الدورة السابعة للجنة (.)E/ECA/STATCOM/7/13

تنمية القدرات اإلحصائية يف أفريقيا
 -52وافقت اللجنة اإلحصائية:
(أ) على إنشاء فريق أفريقي معين بتحويل اإلحصاءات الرمسية وحتديثها ،يتألف
من عشرة مديرين عامني ملكاتب اإلحصاء الوطنية ،وطلبت إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا
أن تضطلع بعملية تشغيله؛
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(ب) ودعت الدول األعضاء أن تستخدم مؤشرات التنمية اإلحصائية سنواي لقياس
التقدم الذي حترزه يف جمال التنمية اإلحصائية؛
(ج) ودعت املنظمات األفريقية والشركاء إىل العمل يف تعاون وثيق وتعزيز التآزر
لدعم البلدان األفريقية يف التخفيف من أثر جائحة كوفيد 19املستمرة؛
(د) ودعت البلدان أن تعزز التكامل بني نظم املعلومات اجلغرافية املكانية والنظم
اإلحصائية األخرى؛
(هـ) ودعت الدول األعضاء أن تنفذ برانمج الرايدة اإلحصائية يف إطار نظمها
اإلحصائية الوطنية ،كما دعت الشركاء اإلمنائيني إىل دعم مبادرات البلدان يف جمال التدريب
على املهارات القيادية..

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة
 -53دعت اللجنة اإلحصائية:
(أ) البلدان األفريقية إىل مواصلة مواءمة خططها اإلمنائية الوطنية وعمليات امليزنة
مع خطة عام  ،2030واألطر الدولية األخرى ،واألطر اإلقليمية مثل خطة عام 2063؛
(ب) ودعت البلدان األفريقية إىل وضع هنج أو تعزيز إشراك اجملتمع أبكمله سعيا
إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة لضمان مشاركة مجيع أصحاب املصلحة والتواصل
معهم ،وال سيما الوزارات واإلدارات املختصة؛
(ج) ودعت اجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملناطق دون اإلقليمية لألمم
املتحدة إىل التآزر يف تعاوهنا وتسريع اجلهود الرامية إىل تنفيذ خطة عام .2030

جولة تعدادات السكان واملساكن لعام 2020
 -54دعت اللجنة اإلحصائية:
(أ) الدول األعضاء أن جتدد التزامها إبجراء تعدادات السكان واملساكن خالل
جولة عام  ،2020وال سيما فيما يتعلق بتقدمي املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية
للبلدان اليت تشهد نزاعا والبلدان اخلارجة من نراع والبلدان املتضررة من جائحة كوفيد 19؛
(ب) ودعت املكتب إىل إجراء تقييم لعملية تعداد السكان واملساكن ،ابلتعاون مع
اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،لتحديد العوامل اليت تسهم يف إخفاق البلدان يف إجراء أي تعداد
خالل جولة عام 2020؛
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(ج) وطلبت إىل املكتب أن يضع خطة لرصد تنفيذ قرارات اللجنة ،بدعم من
اللجنة االقتصادية ألفريقيا؛
(د)
واملساكن؛

ودعت الشركاء من جديد إىل حفز التمويل الوطين لتعدادات السكان

(هـ) وأوصت إبجراء تعداد خالل الفرتة 2024-2015؛
(و) وأوصت ابالنتقال من النظم اليدوية إىل النظم الرقمية واستخدام أساليب
حمسنة وتكنولوجيات جديدة لزايدة موثوقية اإلحصاءات وإمكانية احلصول عليها يف الوقت
املناسب.

التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية وخطة األمم املتحدة للهوية القانونية
 -55دعت اللجنة اإلحصائية:
(أ) إىل إنشاء جلنة صغرية مؤلفة من أمناء السجالت العامني واملديرين العامني
ملكاتب اإلحصاء الوطنية الستجالء سبل جتديد االلتزام القاري بربانمج أفريقيا بشأن التعجيل
بتحسني التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية؛
(ب) وأوصت بتعزيز نظم التسجيل املدين بوصفها عناصر أساسية يف التصدي
جلائحة كوفيد  19وتسخري اإلمكانية اليت تتيحها التكنولوجيات ،ال سيما اهلواتف النقالة؛
(ج) وأوصت أبن تنشئ الدول األعضاء أو ُجتدد سجالت السكان الوطنية
ابلتأسيس على نظم التسجيل املدين؛
(د) وأوصت الدول األعضاء أبن تضع نظما آلية للتسجيل املدين وإحصاءات
األحوال املدنية وإدارة اهلوية تستند إىل إطار خطة األمم املتحدة للهوية القانونية.

تنفيذ الربانمج األفريقي لإلحصاءات اجلنسانية 2021-2017
 -56اعتمدت اللجنة اإلحصائية:
(أ)

جمموعة احلد األدىن من املؤشرات اجلنسانية ألفريقيا؛

(ب) ووافقت على تنقيح املرحلة الثانية من الربانمج األفريقي لإلحصاءات
اجلنسانية ،من أجل مواءمته مع املتطلبات املنهجية والبياانت املتصلة بكوفيد 19؛
(ج) ودعت الدول األعضاء إىل دعم وضع بياانت إدارية ذات صلة بنوع اجلنس.
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نظام احلساابت القومية لعام 2008
 -57دعت اللجنة اإلحصائية:
(أ) إىل مواصلة الربامج الرامية إىل دعم املشاركة يف تنفيذ نظام احلساابت القومية
لعام  ،2008ونظام احملاسبة البيئية  -االقتصادية واإلحصاءات االقتصادية ذات الصلة؛
(ب) وطلبت أن بتم القيام مببادرات حمددة لدعم الدول األعضاء اليت تتخلف عن
الركب يف تنفيذ نظام احلساابت القومية لعام 2008؛
(ج) وأوصت بتنسيق الدعم املقدم للبلدان على الصعيدين اإلقليمي والدويل
وتكييف االسرتاتيجيات اإلمنائية والتعاون مع احلالة اجلديدة النامجة عن األوبئة.

مبادرة األمم املتحدة بشأن إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي :تقرير
األنشطة اإلقليمية يف أفريقيا
 -58حثت اللجنة اإلحصائية:
(أ) على اختاذ خطوات لضمان إدماج اإلطار املتكامل للمعلومات اجلغرافية
املكانية يف خطط التنمية الوطنية ،وعلى توطينه على الصعيد اإلقليمي؛
(ب) وطلبت إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تضع ،مبساعدة من أمانة مبادرة
األمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي ،برانجما شامال لتحديث
األنشطة اجلغرافية املكانية يف أفريقيا.

املبادئ التوجيهية املوحدة القياسية لإلطار اإلحصائي العاملي للجغرافيا املكانية من أجل
إدماج املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية يف أفريقيا
 -59طلبت اللجنة اإلحصائية:
(أ) إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تقدم ،مبساعدة من اللجنة اإلقليمية ألفريقيا
التابعة ملبادرة األمم املتحدة بشأن إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي،
الدعم على مستوى السياسات لإلطار اجلغرايف املكاين اإلحصائي األفريقي ،وأن تواصل
حتديد األولوايت واقرتاح مبادئ توجيهية للمضي قدما يف تنفيذ خطط العمل الوطنية
واإلقليمية الرامية إىل إدماج املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية يف أفريقيا؛
(ب) وأوصت أبن تواصل اللجنة االقتصادية ألفريقيا دعم البلدان األفريقية يف بناء
وتطوير هياكلها األساسية للمعلومات اإلحصائية  -اجلغرافية املكانية؛
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(ج) وأوصت أيضا أبن يتم تنويع نشر بياانت التعداد ابستخدام اخلرائط املتاحة
على شبكة اإلنرتنت ،والتطبيقات واخلدمات السحابية ،وتكنولوجيا اهلاتف احملمول ،وذلك
للوصول إىل مجهور أوسع؛
(د) ودعت إىل وضع إطار إقليمي مشرتك للمعايري واألدوات ،يراعي ظروفها
الوطنية احملددة ،كما دعت يف الوقت ذاته إىل مواءمة اإلطار مع املعايري القائمة املتفق عليها
دوليا؛ و
(هـ) وشجعت البلدان على وضع أطرها اإلحصائية  -اجلغرافية املكانية الوطنية
وفقا للمبادئ التوجيهية واملبادئ املتفق عليها دوليا.

األنشطة اإلحصائية يف سياق جائحة كوفيد :19-جتارب الدول األعضاء
 -60حثت اللجنة الشركاء واحلكومات على بناء نظم رصد قوية ونظم معلومات صحية
على الصعيدين الوطين واحمللي.

جتربة القطاع اخلاص يف جمال البياانت الضخمة
 -61شجعت اللجنة اإلحصائية:
(أ) على التعاون الوثيق مع النظم اإلحصائية الوطنية يف احلصول على البياانت
والتكنولوجيا واستخدامها لدعم برامج التنمية يف أفريقيا؛
(ب) ودعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تشكل قائمة ابخلرباء ملساعدة الدول
األعضاء على استخدام البياانت الضخمة.

منصة األمم املتحدة العاملية واملركز اإلقليمي املعين ابلبياانت الضخمة لإلحصاءات
الرمسية (الشعبة اإلحصائية ابألمم املتحدة)
 -62دعت اللجنة اإلحصائية:
(أ) إىل إنشاء إدارات/وحدات لعلوم البياانت يف مكاتب اإلحصاء الوطنية لتطوير
تطبيقات الستخدام البياانت الضخمة ،وإدماج مصدر البياانت هذا يف خطط وأنشطة
البياانت ،وإقامة شراكة قوية بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،واملركز اإلقليمي ،ومنصة األمم
املتحدة العاملية؛
(ب) وأوصت بتعزيز التعاون مع االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي بشأن
أنشطة ومبادرات البياانت الضخمة يف املنطقة.
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التعاون بني وكاالت األمم املتحدة يف جمال اإلحصاءات
 -63أعربت اللجنة اإلحصائية:
(أ) عن دعمها للتنسيق بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومجيع كياانت األمم
املتحدة يف أفريقيا ،من أجل جتنب ازدواجية اجلهود؛ و
(ب) ودعت مكاتب اإلحصاء الوطنية إىل دعم اسرتاتيجية األمم املتحدة املقرتحة
لإلحصاءات ،وال سيما التحالف  1املتعلق ابلفرص واالستناد إىل القضااي ،بشأن تعزيز نظم
البياانت واإلحصاءات املتكاملة من أجل التنمية املستدامة.

البياانت املفتوحة
 -64أوصت اللجنة اإلحصائية:
(أ) إبنشاء فريق عامل أفريقي معين ابلبياانت املفتوحة ،يضم ممثلني ملكاتب
اإلحصاء الوطنية ،بدعم من مصرف التنمية األفريقي ،ومفوضية االحتاد األفريقي ،واللجنة
االقتصادية ألفريقيا ،لوضع خارطة طريق لدعم الدول األعضاء يف وضع األطر القانونية،
واألدلة اإلجرائية ،واألطر املنسقة وفقا للمعايري الدولية ،وبواابت البياانت ،بغرض إاتحة
الوصول إىل قواعد بياانهتا اإلحصائية؛
(ب) وطلبت إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تقود ،ابلتعاون مع مصرف التنمية
األفريقي ،وجلنة االحتاد األفريقي ،عملية حتديد هوية رواد البياانت األفريقية املفتوحة.

علم البياانت
 -65أوصت اللجنة اإلحصائية:
(أ) إبنشاء شبكة أفريقية للممارسني تكون معنية بعلوم البياانت ،والدعوة إىل
تطوير قدرات علم البياانت يف مكاتب اإلحصاء الوطنية ،وتبادل الدروس املستفادة بني
منصة األمم املتحدة العاملية واملراكز اإلقليمية؛
(ب) وأوصت أبن يواصل مكتب اإلحصاء الوطين يف اململكة املتحدة التعاون مع
مراكز التدريب على اإلحصاءات يف أفريقيا.

البياانت احلضرية
 -66دعت اللجنة اإلحصائية:
(أ) الدول األعضاء أن تعزز تصنيف املؤشرات املتعلقة خبطة عام  2030وخطة
عام  2063يف املناطق الريفية واحلضرية من خالل النظم الوطنية للتنمية اإلحصائية؛
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(ب) وطلبت إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل تقدمي املساعدة التقنية إىل
الدول األعضاء لتعزيز بياانهتا وإحصاءاهتا احلضرية ،مسرتشدة يف ذلك ابلفريق العامل
األساسي التابع للربانمج األفريقي املعين ببياانت وإحصاءات التحضر.

استجابة مصرف التنمية األفريقي جلائحة كوفيد 19
 -67أحاطت اللجنة علما إبنشاء مصرف التنمية األفريقي مرفقا لالستجابة لألزمات لدعم
البلدان األفريقية يف التصدي ألثر جائحة كوفيد .19

برامج الشركاء يف جمال بناء القدرات اإلحصائية
 -68رحبت اللجنة اإلحصائية:
(أ) بقيام شركاء اللجنة االقتصادية ألفريقيا إبنشاء معهد االحتاد األفريقي
لإلحصاءات وبرامج بناء القدرات اإلحصائية؛
(ب) وحثت على إنشاء الصندوق اإلحصائي األفريقي ،مبا يتماشى مع تنفيذ
امليثاق األفريقي لإلحصاء؛
(ج) ودعت إىل إنشاء قاعدة بياانت جزئية عن الدراسات االستقصائية لألسر
املعيشية يف أفريقيا ،وإىل تعزيز تنسيق ومناصرة اسرتاتيجية مواءمة اإلحصاءات يف أفريقيا للفرتة
2026-2017؛
(د) ورحبت بربانمج مصرف التنمية األفريقي لبناء القدرات اإلحصائية ،ودعت
إىل االضطالع أبنشطة قوية للدعوة إىل أن تكمل أفرقة املصرف القطرية برانمج املصرف لبناء
القدرات اإلحصائية؛
(هـ) ودعت مصرف التنمية األفريقي إىل تسخري التكنولوجيا على حنو أكثر فعالية
وتشجيع الرقمنة لتعزيز كفاءة عمله وتعزيز مبادرة طرق أفريقيا السريعة للمعلومات؛
(و) ودعت الشراكة يف جمال اإلحصاءات من أجل التنمية يف القرن احلادي
والعشرين إىل تعزيز البياانت اإلحصائية عن متويل التنمية ،وطلبت إليها أن تعزز مساعدهتا
للدول األعضاء يف بناء مهارات االتصاالت لدى اإلحصائيني يف إطار النظم اإلحصائية
الوطنية األفريقية؛
(ز) وطلبت إىل الدول األعضاء أن تصدر أطرا قانونية إحصائية أو تستكمل
أطرها القائمة يف سبيل االمتثال للتطورات اإلحصائية الراهنة ،بغية بناء الثقة على الصعيد
الدويل؛
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(ح) وحثت الدول األعضاء على وضع برامج إحصائية وطنية شاملة من خالل
اسرتاتيجيات وطنية تتماشى متاما مع خطط التنمية الوطنية ،من أجل ضمان التمويل احمللي
لألنشطة اإلحصائية؛
(ط) ودعت ابلشركاء اإلقليميني والدوليني إىل دعم الدول األعضاء يف حتويل نظم
املعلومات اإلحصائية لديها ورقمنتها؛
(ي) وأثنت على اجلهود اليت تبذهلا النظم اإلحصائية الوطنية يف رصد وتقييم أثر
جائحة كوفيد19-؛
(ك) ودعت الشركاء اإلقليميني والدوليني إىل دعم الدول األعضاء يف تطوير قدراهتا
على توفري بياانت حمكمة يف الوقت املناسب عن السكان واهلياكل األساسية ،وذلك لتعزيز
استجابة حكوماهتم جلائحة كوفيد  19من خالل جمموعات البياانت والتحليالت واألدوات
اجلغرافية املكانية مبوجب ترخيص مفتوح وغري جتاري.
اتريخ انعقاد الدورة الثامنة للجنة اإلحصائية األفريقية ومكانه
 -69طلبت اللجنة اإلحصائية إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تتخذ الرتتيبات الالزمة
لعقد االجتماع الثامن للجنة اإلحصائية األفريقية ،يف أديس أاباب يف تشرين األول/أكتوبر
.2022

خامسا -اختتام االجتماع [البند  8من جدول األعمال]
 -70أعلن رئيس اللجنة اإلحصائية األفريقية اختتام االجتماع.

__________
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