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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني

 االجتماع األربعون 

  

 2022أاير/مايو  13 - 11داكار )حضوراي وعرب اإلنرتنت(، 

 من جدول األعمال املؤقت 6البند 
  قضااي نظامية

 

تقرير مرحلي عن حتويل النظم اإلحصائية الوطنية وحتديثها 
 أفريقيايف 

 
 معلومات أساسية -أوال

من الضروري أن تتوافر إحصاءات عالية اجلودة الختاذ القرارات القائمة على   -1
األدلة، ولرصد وتقييم التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف واخلطط واألولوايت اإلمنائية الدولية 

خطة و ؛ 2030ة لعام واإلقليمية والوطنية، مبا يف ذلك تلك الواردة يف خطة التنمية املستدام
أفريقيا اليت نصبو إليها؛ وخطط وأولوايت التنمية الوطنية.  :2063االحتاد األفريقي لعام 

وهذا ما يفسر الطلب املرتفع واملتزايد ابستمرار أبن تقوم النظم اإلحصائية الوطنية يف مجيع 
دة ضرورية لرصد التقدم أحناء العامل إبنتاج ونشر إحصاءات عالية اجلودة. فالبياانت عالية اجلو 

الركب خلف أحد  ركضمان عدم تلاحملرز حنو حتقيق األهداف واخلطط واألولوايت اإلمنائية 
قرارات عتماد إنتاج اإلحصاءات واستخدامها اويدعم حتياجات املستعملني. الواالستجابة 

 ك ِّن من تعزيز رفاه السكان.مت سلموسياسات وخطط أفضل وأ

بقلة  تتسمأن بعض البلدان األفريقية ما برحت تدور يف حلقة مفرغة  إال  -2
من أجل اختاذ قرارات قائمة على  الطلب عليها ضعفاالهتمام بتوافر إحصاءات جيدة و 

مؤسسات إحصائية ضعيفة  نشأةإىل هذا الضعف يف االهتمام والطلب يُفضي  قدو األدلة. 
وايت التوظيف واهلياكل األساسية واألدوات؛ مستيف  نقص وذات هياكل إدارية رديئة؛ وإىل

واخنفاض القدرات البشرية ملنتجي البياانت ومستخدميها على حد سواء؛ واالفتقار إىل آليات 
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خنفاض نوعية االتنسيق والتعاون داخل نظم البياانت. وتؤدي هذه التحدايت بدورها إىل 
الهتمام والطلب، ال سيما على ا ضعفما يعزز املوقف األويل املتمثل يف وهو البياانت، 

 مستوى السياسات العامة.

الضوء على ضعف النظم ( 19-وقد سلطت أزمة مرض فريوس كوروان )كوفيد  -3
ُعقدت اإلحصائية الوطنية األفريقية. وخالل مؤمترات رؤساء املكاتب اإلحصائية الوطنية اليت 

للتداول ية فيما يلي( تنظيمها )اللجنة االقتصاداللجنة االقتصادية ألفريقيا عد وتولت عن بُ 
على األنشطة اإلحصائية، انقش املديرون العامون للمكاتب اإلحصائية اجلائحة بشأن أثر 

الوطنية تدابري التخفيف اليت تتيح مواصلة تنفيذ الوالية األساسية للمكاتب اإلحصائية 
 القارة. ووافقت وخلصوا إىل الضرورة احلتمية لتحويل وحتديث النظم اإلحصائية الوطنية يف

تشرين  15إىل  13اللجنة اإلحصائية األفريقية، يف اجتماعها السابع املعقود يف الفرتة من 
، على إنشاء فريق أفريقي معين بتحويل اإلحصاءات الرمسية وحتديثها، 2020األول/أكتوبر 

قتصادية من املديرين العامني ملكاتب إحصائية وطنية، وطلبت إىل اللجنة اال 10يتألف من 
. وتتمثل مهمة (E/ECA/STATCOM/7/12 الوثيقة أن تضطلع بتسيري أنشطة الفريق )انظر

ي، بتوجيه وتنسيق العمل املتعلق بتحديث جالفريق يف القيام، من خالل اتباع هنج اسرتاتي
 النظم اإلحصائية الوطنية يف أفريقيا وحتويلها. 

وعالوة على ذلك، أقر مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية   -4
األفريقيني، خالل دورته الثالثة واخلمسني، اليت عقدت حضوراي وعرب االنرتنت يف أديس أاباب 

، إنشاء فريق أفريقي معين بتحويل اإلحصاءات الرمسية 2021آذار/مارس  23و 22يومي 
املديرين العامني ملكاتب إحصائية وطنية. وشجع املؤمتر الفريق من  10وحتديثها، يتألف من 

األنشطة التمهيدية واقرتاح توجيهات ومعايري إقليمية لتحديث النظم اإلحصائية  مباشرةعلى 
 الوطنية وحتويلها.

ويتضمن التقرير الذي بني أيدينا وصفا للتقدم احملرز حىت اآلن يف تسيري أنشطة   -5
 األجل القصري.الفريق وآفاق عمله يف 

الفريق األفريقي املعين بتحويل اإلحصاءات الرمسية وحتديثها وأفرقته  -اثنيا
 الفنية

مديرين عامني ليكونوا أعضاء يف  10رشح مكتب اللجنة اإلحصائية األفريقية   -6
 آخذااألفريقي املعين بتحويل اإلحصاءات الرمسية وحتديثها لوالية مدهتا أربع سنوات،  ريقالف

مستوايت التطور اإلحصائي للمكاتب تفاوت يف احلسبان التمثيل اإلقليمي واللغوي و 
 اإلحصائية الوطنية يف أفريقيا. 
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 وتتمثل أهداف الفريق يف ما يلي:   -7

 ل وجماالت الرتكيز؛يلتحديث والتحو ابحتديد اجملاالت ذات األولوية   )أ(

 للمكاتب حتديد التحدايت اليت تواجه اهليكل التنظيمي احلايل )ب(
 اإلحصائية الوطنية يف أفريقيا واقرتاح هيكل تنظيمي عام قادر على استيعاب التغيريات؛

اإلشراف واملوافقة على وضع األطر واملبادئ التوجيهية واألساليب  )ج(
 واملعايري الالزمة لدعم حتويل وحتديث اإلحصاءات الرمسية يف أفريقيا؛

ع وقضااي حمددة، وتوجيهها واإلشراف إنشاء أفرقة فرعية تُعىن مبواضي  )د(
 عليها؛

إسداء املشورة إىل اللجنة اإلحصائية ألفريقيا بشأن املسائل ذات    )هـ(
 األمهية االسرتاتيجية فيما خيص حتديث اإلحصاءات الرمسية يف أفريقيا وحتويلها؛

اقرتاح مناصرين أفريقيني يضطلعون ابلرتويج لتطوير اإلحصاءات يف    )و(
ا يف ذلك حتويلها، ويقدمون املشورة لرؤساء الدول فيما يتعلق بتشجيع ثقافة صنع القارة، مب

 القرار القائم على األدلة.

ويتألف الفريق من املديرين العامني للمكاتب اإلحصائية الوطنية يف البلدان    -8
 التالية:

 ؛غينيا االستوائيةو  الكامريونابلنسبة لوسط أفريقيا:   )أ(

 ؛ روانداكينيا و ابلنسبة لشرق أفريقيا:   )ب(

ابلنسبة لشمال أفريقيا: مصر )املقرر( واملغرب )النائب الثاين  )ج(
 للرئيس(؛

 ابلنسبة للجنوب األفريقي: جنوب أفريقيا )الرئيس( وزامبيا؛  )د(

 ابلنسبة لغرب أفريقيا: النيجر )النائب األول للرئيس( ونيجرياي.  )هـ(

 نتخب املكتبيف االجتماع األول، اُ و  .2020يف عام  وعقد الفريق اجتماعني  -9
اختصاصات الفريق ونوقشت رؤيته. ويف االجتماع الثاين، تداول املديرون العامون  قرتوأُ 

 قادرة على املنافسةقارة  عل أفريقياجلنظم إحصائية حديثة ’’بشأن رؤية الفريق وقرروا إنشاء 
الرئيسية؛ وحددوا اجملاالت املواضيعية معامله ضمن ؛ واعتمدوا برانمج عمل الفريق يت‘‘ومزدهرة
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الرئيسية الثالثة للتحول والتحديث؛ ووافقوا على إنشاء ثالثة أفرقة فنية للقيام ابلعمل يف 
 اجملاالت املواضيعية التالية:

 علم البياانت؛يف جمال بادرات املوتكامل رقمنة ال  )أ(

 منهجية الدراسات االستقصائية؛ )ب(

التشريعات اإلحصائية )مبا يف ذلك و تنسيق النظم اإلحصائية الوطنية  )ج(
 نظم البياانت اإلدارية وغريها من املصادر(.

علم البياانت يف جمال بادرات وتكامل املرقمنة لوسريكز الفريق الفين املعين اب -10
البياانت،  علميف جمال بادرات املنتاج وتكامل اإلعلى حتديد اآلليات املناسبة لرقمنة عمليات 

توقع من الفريق وعلم البياانت. ويُ  ،والبياانت اليت ينشئها املواطنون ،مثل البياانت الضخمة
تكنولوجيات جمربة لتعزيز اعتماد أن يضع هنجا شامال لتحديث النظم اإلحصائية من خالل 

ية إىل إنتاج اإلحصاءات الرمسية. وسيسعى الفريق الفين املعين مبنهجية الدراسات االستقصائ
تقييم خمتلف األساليب املستخدمة يف تصميم وتنفيذ الدراسات االستقصائية وما يرتبط هبا 

وتقدمي توصيات بشأهنا. ومن املتوقع أن يركز الفريق الفين  ،من تقنيات تتعلق جبمع البياانت
ت التشريعات اإلحصائية )مبا يف ذلك نظم البياانو املعين بتنسيق النظم اإلحصائية الوطنية 

اإلدارية وغريها من املصادر( على تعزيز التعاون بني خمتلف املنظمات والوحدات اإلحصائية 
املشاركة يف إنتاج اإلحصاءات الرمسية، وأن يستكشف سبل االستفادة من البياانت اإلدارية 

ضع تشريعات عامة شاملة ميكن أن ياملتاحة إلنتاج املعلومات اإلحصائية بفعالية وكفاءة، و 
 شد هبا حتويل اإلحصاءات الرمسية وحتديثها.يسرت 

ويتألف كل فريق فين من خرباء من املكاتب اإلحصائية الوطنية ترشحهم  -11
زمام لبلدان اتوىل ت بلداهنم، بناء على طلب الفريق وفقا للمبدأ التوجيهي الذي يقضي أبنه

على اختصاصات كل األنشطة. وبعد تكوين مكاتب األفرقة الفنية، وموافقة الفريق األفريقي 
 . فنيةاألفرقة سلسلة من االجتماعات الهذه عقد فريق، واملصادقة على برامج عمله، ست  

 ققةاحمل املهمة النواتج واملنجزات -اثلثا
تقييم حالة البلدان األفريقية فيما يتعلق بتحويل اإلحصاءات الرمسية ملا كان  -12

مت الرئيسي لربانمج عمل األفرقة الفنية،  العنصر   وحتديثها ألفرقة يف الدعم لأمانة الفريق قدَّ
تقييم النظم اإلحصائية الوطنية يف أفريقيا يف اجملاالت املواضيعية الرئيسية الثالثة. وأبرز تقرير 

اليت ينبغي للبلدان أن تبذل فيها جهودا يف كل جمال من جماالت الرتكيز  اجلوانبالتقييم 
ضيعية الثالثة. وابإلضافة إىل ضرورة أن يستند حتديث اإلحصاءات الرمسية إىل أطر قانونية املوا

أو سياساتية سليمة، يبني التقرير أنه ينبغي تركيز اجلهود على البيئة اإلحصائية املؤسسية، 
ام والنشر وإشراك املستعملني، وأمن البياانت، وبناء القدرات، والتعاون والتنسيق يف إطار النظ
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اإلحصائي الوطين، والتمويل املستدام لألنشطة اإلحصائية، والتقيد ابملنهجيات الدولية. 
وأخريا، يدعو التقرير منتجي اإلحصاءات الرمسية إىل استغالل الفرص اليت تتيحها تكنولوجيا 

الحتياجات من تلبية ااملعلومات واالتصاالت والبياانت اإلدارية ومصادر البياانت اجلديدة ل
 .كافعلى حنو   لبياانتا

وُحددت  وأُعد تقرير شامل عن حتويل اإلحصاءات الرمسية وحتديثها يف أفريقيا. -13
والعوامل السياسية  ملخاطرمواطن القوة والضعف إىل جانب الفرص وا يف ذلك التقرير

الثالثة. ويتضمن  واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والقانونية يف اجملاالت املواضيعية
التقرير استعراضا مكتبيا متعمقا حلالة حتويل اإلحصاءات الرمسية وحتديثها. وركز االستعراض 
على الوقوف على أفضل املمارسات املعروفة حاليا حبيث ميكن استخالص الدروس من أجل 

 تيسري وضع خطة حتويلية للمكاتب اإلحصائية الوطنية.

 ألفريقيانة االقتصادية اللجاملقدم من دعم ال -رابعا
أمانة الفريق األفريقي املعين بتحويل  ورتضطلع اللجنة االقتصادية بد -14

الفريق ودعمه وحشد املوارد مبساعدة بصفتها تلك، ، تقوماإلحصاءات الرمسية وحتديثها. و 
قامت اللجنة نية الثالثة. وابإلضافة إىل ذلك، لفالتقنية واملالية لتبسيط عمله وعمل أفرقته ا

على  19-كوفيدجائحة  كان أثر   يتالوهي املراجعة ، هي مبراجعة برانمج عملهااالقتصادية 
يتيح هلا دعم حتديث اإلحصاءات  على حنو، عليهاحمفزا  ،النظم اإلحصائية الوطنية يف أفريقيا

جمال  ، شرعت اللجنة يف تنفيذ برانمج خمصص للقيادات يفرضالغ االرمسية يف املنطقة. وهلذ
اإلحصاءات لتزويد كبار مديري املكاتب اإلحصائية الوطنية ابملهارات الالزمة لقيادة 

، نشرت نفسه مؤسساهتم عن طريق وضع خريطة طريق للتحول والتحديث. وعلى املنوال
مزجيا قدم مبادئ توجيهية لوضع اسرتاتيجية متكاملة إلشراك املستعملني تاالقتصادية اللجنة 

 تداولةاجليدة وامل والتعليمات والنصائح واملعارف األساسية الفضلى ارساتعمليا من املم
 وأبي وسيلة.  يلزمهم ذلك ما حيتاجون إليه ومىت حتديدالالزمة إلجراء حوار مع املستعملني و 

، جممَّع علوم البياانت لتوفري 2018وقد أطلقت اللجنة االقتصادية يف عام  -15
استخدام األدوات واحللول على ات الدول األعضاء ووضع املعايري وتعزيز قدر  القيادة

واألساليب والتقنيات املبتكرة يف مجع البياانت واإلحصاءات ومعاجلتها وحتليلها ونشرها 
بعدد من أنشطة بناء قد مت االضطالع لقياس مبادرات التنمية الوطنية واإلقليمية والعاملية. و 

 .يف هذا اإلطار القدرات

بدعم من شركائها االسرتاتيجيني، على حتسني  اديةوتعمل اللجنة االقتص -16
استخدام مصادر البياانت اجلديدة واإلدارية يف اإلحصاءات الرمسية إلنتاج بياانت عالية 
اجلودة، جيري حتديثها وتصنيفها على فرتات متقاربة، استجابة للطلبات على البياانت. 

ن ك ِّ البديلة جلمع البياانت اليت مت تطبيق خاص ابلتقنياتقامت بوضع وابإلضافة إىل ذلك، 
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طلب عليها، مثل إحصاءات مؤشر أسعار االستهالك.  ال يتزايدجتميع إحصاءات معينة من 
ندوات إقليمية عرب اإلنرتنت وحلقات عمل تدريبية بتنظيم البلدان، لطلبات واستجابة 

من املواقع  تخرجةاملس البياانتدام إلكرتونية لبناء قدرات الدول األعضاء يف جمال استخ
 املستعينةجهزة املسح الضوئي، واملقابالت اهلاتفية الشراء املسجلة أبالشبكية، وبياانت 

ؤشر أسعار االستهالك. ملبياانت المجع غراض حلاسوب، والدراسات االستقصائية اهلاتفية ألاب
تطبيق وتنفيذ  وجيري حاليا تنفيذ مشروع للمساعدة التقنية يرمي إىل دعم البلدان الراغبة يف

ؤشر أسعار االستهالك. ملبياانت الهذه املقابالت والدراسات االستقصائية اهلاتفية جلمع 
اإلحصائية  املعلوماتوجيري كذلك تقدمي الدعم إلدماج املعلومات اجلغرافية املكانية و 

 الختاذ قرارات مستنرية بشأن خطط التنمية األفريقية. ةكانياملواستخدام البياانت 

رقمية، تدعم  عمليات  إطار حتويل عمليات التعداد من عمليات يدوية إىلويف  -17
تطبيقات طرح اللجنة االقتصادية إجراء التعدادات الرقمية يف أفريقيا عن طريق تطوير و 

. ويتألف وتوافرها يف الوقت املناسب تكنولوجيا املعلومات اليت حتسن نوعية البياانت وكفاءهتا
من لوحة متابعة لرصد التعداد ؤها التعداد الرقمي الذي وضعه خربانظام تكنولوجيا خدمات 

وأداة إلدارة نفاذ املستخدمني ونظام لتتبع العمليات ومستودع لألسئلة اإللكرتونية للتعداد 
 السكاين.

، تقدم اللجنة االقتصادية الدعم إىل البلدان يف حتديث ةاملؤسسيمن الناحية و  -18
وحتديث االسرتاتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات، وهو التشريعات اإلحصائية وتصميم 

 جانب حاسم يُعد احملرك الرئيسي لتحويل النظم اإلحصائية الوطنية.

 لمضي قدمالطريق الو الستنتاج ا -خامسا
على تعزيز قدرة النظم اإلحصائية الوطنية  ابألساس ل والتحديثيلتحو ركز اي -19

على االستجابة بكفاءة وفعالية للطلبات املتزايدة على املعلومات اإلحصائية وتكييف 
ال ميكن التنبؤ هبا. ولذلك،  ابعتبارها طلباتعملياهتا لتلبية الطلبات الناشئة على البياانت 

بل هي جهد تكميلي مصمم  لة،معزو أن مبادرة الفريق ليست مبادرة إىل  اإلشارةدر جت
 خصيصا ألفريقيا، وهي حباجة إىل دعم قوي من احلكومات.

طة طريق تتناول حتويل اإلحصاءات الرمسية ار جيري وضع الصيغة النهائية خلو  -20
ل والتحديث، حتدد يرطة الطريق، اليت تتمحور حول ركائز التحو اوحتديثها يف أفريقيا. وخ

تسلط الضوء على األنشطة هي ث اإلحصاءات الرمسية. و العناصر األساسية لتحويل وحتدي
ضطلع هبا أي بلد، يف األجلني القصري واملتوسط، إلنشاء نظام إحصائي ياليت ميكن أن 
 وطين حديث.

بشأن البياانت  2022ويركز برانمج عمل اللجنة االقتصادية لعام  -21
واإلحصاءات بصفة رئيسية على دعم البلدان يف تنفيذ برانمج يهدف إىل حتويل وحتديث 
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منحة مقدمة من املكتب اإلحصائي لالحتاد من الربانمج يستفيد نظمها اإلحصائية الوطنية. و 
األورويب هبدف دعم حتديث البياانت والسجالت اإلدارية يف البلدان األفريقية لتعزيز 

تخدامها لألغراض اإلحصائية. وسيعزز الربانمج كذلك القدرات الوطنية يف جمال إنتاج اس
ونشر واستخدام البياانت املكانية والتكنولوجيات اجلغرافية املكانية، وسيسهم يف تقليص 

 2030صد وتقييم التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف خطة عام ر للتمكني من فجوة البياانت 
 .2063وخطة عام 
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