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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط  جلنة 

   األفريقينيوالتنمية االقتصادية 
  االجتماع احلادي واألربعون

 2023 آذار/مارس  17-15، )حضوراي وعرب اإلنرتنت(  أديس أاباب
 *من جدول األعمال املؤقت 6البند 

 النظاميةقضااي ال

  

 
 

 عن أعمال دورهتا الثامنة  ة ألفريقياتقرير اللجنة اإلحصائية 
 مذّكرة من األمانة

تقرير اللجنة  هذه األخريةألفريقيا أبن حتيل إىل أعضاء  االقتصادية تتشرف أمانة اللجنة 
 اإلحصائية األفريقية عن دورهتا الثامنة. 
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 عن أعمال دورهتا الثامنة ةألفريقياتقرير اللجنة اإلحصائية 
 مقدمة -أواًل 

تشرين   26إىل  24ُعقدت الدورة الثامنة للجنة اإلحصائية ألفريقيا يف الفرتة من    -1
دعم يف سبيل لبياانت يف أفريقيا ا منظومةحتديث ’’ حتت شعار  2022األول/أكتوبر 

االجتاهات احلالية ومناقشة احللول استعراض  وكان اهلدف من الدورة هو    ‘‘ التكامل اإلقليمي.
فريقيا يف سياق التعايف من  أاإلحصائية اجلديدة واملبتكرة لتعزيز النظم اإلحصائية الوطنية يف 

 (. 19- جائحة فريوس كوروان )كوفيد

 احلضور -اثنيا 
 الدول األعضاء 

إسواتيين، أنغوال،  حضر الدورة الثامنة مندوبون من الدول األعضاء التالية: إثيوبيا،    -2
أوغندا، بنن، بوتسواان، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، توغو، تونس، اجلزائر، جزر القمر، 
مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية تنزانيا املتحدة، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جنوب 

ن، سرياليون،  أفريقيا، جنوب السودان، جيبويت، رواندا، زامبيا، زمبابوي، السنغال، السودا
سيشيل، الصومال، غابون، غامبيا، غاان، غينيا، غينيا االستوائية، كابو فريدي، الكامريون،  
كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ليرباي، ليبيا، ليسوتو، مايل، مدغشقر، مصر، املغرب، مالوي،  

 موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، انميبيا، النيجر، نيجرياي. 

 املراقبون 

 حضر الدورة مراقبون من اجلهات التالية:    -3

الدول غري األفريقية: فرنسا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا  )أ( 
 الشمالية، الوالايت املتحدة األمريكية؛

التنمية مصرف املنظمات واملؤسسات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية:  )ب(
، السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب الدولية املعنية ابلتنميةاهليئة احلكومية األفريقي، 

األفريقي، املرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى، احتاد املغرب 
 العريب، الشراكة يف جمال اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين؛

لشرق أفريقيا، جامعة شيفيلد،    مؤسسات التدريب: مركز التدريب اإلحصائي  )ج( 
املدرسة الوطنية لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي )كوت ديفوار(، املدرسة الوطنية لإلحصاء  
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واالقتصاد التطبيقي )السنغال(، املعهد األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط، جامعة أديس 
 )جنوب أفريقيا(؛  الشمال الغريبأاباب، جامعة هارامااي، جامعة 

الوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج التابعة لألمم املتحدة: منظمة األمم   د()
املتحدة لألغذية والزراعة، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، شعبة اإلحصاءات 
ابألمم املتحدة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة 

ية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني الصحة العامل
 ؛ومتكني املرأة،  املنظمة الدولية للهجرة

أفرقة األمم املتحدة القطرية يف البلدان التالية: بوروندي، تشاد، جزر القمر،   )هـ( 
الكامريون، كوت ديفوار، ليرباي، مدغشقر،  جيبويت، زمبابوي، السنغال، الصومال، غينيا، 

 مصر، النيجر، نيجرياي. 

، يةألفريقيااالفتتاح املشرتك للدورة الثامنة للجنة اإلحصائية    -اثلثا 
واالجتماع الثامن للجنة اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة إلدارة 

ا، املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي املعنية أبفريقي
املسؤولني يقيني  ملؤمتر الوزراء األفر   وجزء اخلرباء من الدورة السادسة

 من جدول األعمال[ 1]البند عن التسجيل املدين 
االجتماع رمسيا انئُب رئيس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا، دمييكي  توىل افتتاح  - 4

التغيري وإدارة املشاريع وإعادة  ميكونني. وشدد يف كلمته الرتحيبية على أن مهارات إدارة 
هندسة األعمال مطلوبة على خمتلف املستوايت إلاتحة الفرصة إلحداث التحّول يف النظم 

 ها بصورة فعالة ومرنة. ثاإلحصائية األفريقية وحتدي

وأدىل أوليفر شينغانيا مبالحظات ترحيبية نيابة عن األمني التنفيذي للجنة االقتصادية   - 5
د على أمهية ر املندوبني ابلبيئة الصعبة اليت يواجهها جمال اإلحصاءات وشدّ ألفريقيا، وذكّ 

 العمل اجلاري يف هذا اجملال.

وأشار األمني الدائم لوزارة الداخلية يف زامبيا، بيرت مويو، إىل أن سلسلة االجتماعات   - 6
للبلدان لتحديد اإلجراءات  ااملقرر عقدها ستكون حامسة من حيث إاتحتها منرب 

 االسرتاتيجيات ذات األولوية. و 

وحتدث رئيس اللجنة اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية    -7
على الصعيد العاملي املعنية أبفريقيا، عمر كا، عن أمهية البياانت اجلغرافية املكانية يف صناعة  

ه لتعزيز استخدام هذه األدوات يف القارة.  القرارات ويف اجلهود املستمرة اليت تبذهلا منظمت
 وأثىن على اعتماد اإلطار اجلغرايف املكاين مؤخرا.  
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وأعربت رئيسة اللجنة اإلحصائية األفريقية، ألبينا تشووا، عن ارتياحها للتقدم احملرز     -8
  يف جمال تطوير اجملال اإلحصائي يف أفريقيا، ولكنها أقرت أبن مثة الكثري مما جيب عمله.
   ودعت إىل ختصيص املزيد من املوارد إلحداث التحّول يف النظم اإلحصائية الوطنية وحتديثها. 

ورحب املدير ابلنيابة لشعبة الشؤون اجلنسانية ومكافحة الفقر والسياسات     -9
االجتماع االجتماعية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا، إدالم ميريو، ابملشاركني وأشار إىل أن  

النظم اإلحصائية الوطنية ونظم التسجيل املدين ديث حتمعلومات عن كيفية تيح سي
 .فيهاالتحول  حداثوإ وإحصاءات األحوال املدنية يف أفريقيا

التنمية األفريقي، بن بول  مصرف ط مدير شعبة بناء القدرات اإلحصائية يف وسلّ    -10
 املستمر لتنمية القدرات يف القارة.  صرف مونغرييزا، الضوء على دعم امل

وذّكر املستشار األقاليمي للجنة اخلرباء املعنية إبدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على    -11
الصعيد العاملي، من شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، غريغوري سكوت، املندوبني أبن 

قابلة  يتطلب استجاابت    19-يدالضغط الذي وقع على النظم اإلحصائية بفعل جائحة كوف
 ومرنة.للتكيف 

د وزير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوجيه الوطين يف أوغندا، كريس وشدّ  -12
ابريومونسي، يف كلمته الرئيسية، على احلاجة إىل حتسني البياانت اإلدارية ونظم التسجيل  

ه التهنئة أيضا إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا على قيادهتا يف برانمج أفريقيا  املدين. ووجّ 
 املدنية. األحوالللتعجيل بتحسني نظم التسجيل املدين وإحصاءات 

من كبار اإلحصائيني على الكلمة الرئيسية، يتـألف  ويف األخري، عّلق أعضاء من فريق     -13
املدنية   األحوالبرانمج التسجيل املدين وإحصاءات    ، على إعادةمن بني ما حثوا عليهوحثوا،  

 إىل صيغته األصلية.

 من جدول األعمال[ 2]البند املسائل التنظيمية  -رابعا 
   انتخب املندوبون ابإلمجاع البلدان التالية لتشكيل املكتب اجلديد:  -14

 إثيوبيا   :الرئيس

 تشاد  :النائب األول للرئيس

 مصر     :للرئيسالنائب الثاين 

 مجهورية تنزانيا املتحدة    :املقرر األول
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 كابو فريدي     :املقرر الثاين

 واعتمد املندوبون جدول األعمال التايل:   -15

االفتتاح املشرتك للدورة الثامنة للجنة اإلحصائية األفريقية، واالجتماع الثامن  - 1
للجنة اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على 

السادسة ملؤمتر الوزراء  أبفريقيا، وجزء اخلرباء من الدورةالصعيد العاملي املعنية 
 التسجيل املدين.  املسؤولني عن يقينياألفر 

 املسائل التنظيمية.  - 2

 .  النظامية قضااي الربانمج اإلحصائي للجنة االقتصادية ألفريقيا: ال  - 3

 لبياانت يف أفريقيا.  منظومة احتديث   - 4

 .  فيها التحول حداث وإ النظم اإلحصائيةديث حمبادرات أخرى لت  - 5

الدورة املشرتكة للجنة اإلحصائية األفريقية واللجنة اإلقليمية التابعة لألمم     -6
 املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد العاملي املعنية أبفريقيا.  

الدورة املشرتكة للجنة اإلحصائية األفريقية وفريق اخلرباء التابع للمؤمتر السادس     -7
 املسؤولني عن التسجيل املدين.  ريقينيللوزراء األف

 تقارير عن االجتماعات السابقة النعقاد الدورة.    - 8

 برامج بناء قدرات الكياانت الشريكة يف اجملال اإلحصائي.     -9

التحضري للدورة الرابعة واخلمسني للجنة اإلحصائية التابعة للمجلس   - 10
 االقتصادي واالجتماعي.  

رة الثامنة للجنة اإلحصائية األفريقية، واالجتماع الثامن االختتام املشرتك للدو  - 11
للجنة اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على 

دس للوزراء أبفريقيا، وجزء اخلرباء من املؤمتر السا الصعيد العاملي املعنية 
 املسؤولني عن التسجيل املدين.ريقيني األف

 النظاميةقضااي  الربانمج اإلحصائي للجنة االقتصادية ألفريقيا: ال   -خامسا 
 من جدول األعمال[ 3]البند 

)يرد موجز هلا يف الفقرات  نظاميةقّدم ممثلو اللجنة االقتصادية ألفريقيا سبعة تقارير    -16
للمناقشة  قضااي أدانه(، حيث سلطوا الضوء على العمل املنجز واقرتحوا  23إىل  17من 
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واختاذ ما يلزم بشأهنا. وُدعيت اللجنة اإلحصائية األفريقية إىل النظر يف التوجيهات والتوصيات  
 الواردة يف كل تقرير.

يا: برانمج العمل املتعلق ابلبياانت  الربانمج اإلحصائي للجنة االقتصادية ألفريق
 2024- 2023واإلحصاءات للفرتة 

برانمج العمل املقرتح بشأن البياانت   (E/ECA/STATCOM/8/2022/5)يعرض التقرير   -17
اليت  ويقدم موجزا لإلجنازات الرئيسية  واإلحصاءات الذي أعدته اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

، وحيدد هدف الربانمج الفرعي املتعلق ابلبياانت  2022- 2021خالل الفرتة حققتها 
 واإلحصاءات للسنتني القادمتني.

والنظم اإلحصائية    2008تقرير مرحلي عن تنفيذ نظام احلساابت القومية لعام  
 ذات الصلة يف أفريقيا 

التقدم احملرز يف تنفيذ أفريقيا لنظام    (E/ECA/STATCOM/8/2022/10)يعرض التقرير     -18
ونظام احملاسبة البيئية واالقتصادية من تشرين األول/أكتوبر   2008احلساابت القومية لعام 

. ويناقش التقرير أيضا املبادرات الرئيسية املقررة للفرتة  2022إىل حزيران/يونيه  2020
 املقبلة.

 التنمية املستدامة يف أفريقيا تقرير عن التقدم احملرز يف حتقيق أهداف 
 اليت ووجهتالتحدايت الرئيسية  (E/ECA/STATCOM/8/2022/7)يبحث التقرير  -19

واملبادرات اجلارية والفرص والدروس املستفادة واجلهود املبذولة لتتبع التقدم احملرز حنو حتقيق  
أهداف التنمية املستدامة يف أفريقيا على مدى العامني املاضيني، ويستعرض الوضع احلايل  

 . 2030واحتمال حتقيق أفريقيا لألهداف حبلول عام 

 انمج األفريقي املتعلق ابإلحصاءات اجلنسانية تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ الرب 

ملخصا لألنشطة اليت اضطلعت هبا   (E/ECA/STATCOM/8/2022/9)يقدم التقرير    -20
املؤسسات األعضاء يف اجملموعة األفريقية املعنية ابإلحصاءات اجلنسانية التابعة للجنة  

 .  2022وتشرين األول/أكتوبر  2020اإلحصائية األفريقية بني تشرين األول/أكتوبر 

 2022-2020تنمية القدرات اإلحصائية يف أفريقيا: تقرير مرحلي للفرتة  
القدرات   تطويرالضوء على مبادرات    (E/ECA/STATCOM/8/2022/6)يسلط التقرير     -21

، مبا يف ذلك برانمج  2022إىل عام  2020اإلحصائية اليت نـُّفذت يف الفرتة من عام 
م بتقدمي جمموعة من التوصيات املقرتحة والنقاط  تالشباب، وخيتريقيني اإلحصائيني األف

 املطلوب إدراجها يف القرارات اليت ستتخذها اللجنة اإلحصائية األفريقية.
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 يف أفريقيا   2020ان واملساكن لعام حالة جولة تعدادات السك
حالة جولة تعدادات السكان   (E/ECA/STATCOM/8/2022/8)يعرض التقرير  - 22

 يف أفريقيا. وخيتم مبناقشة وتوصيات. 2020واملساكن لعام  

 حالة تكامل املعلومات اجلغرافية املكانية واإلحصائية يف أفريقيا 
األساس املنطقي لإلطار العاملي للمعلومات ( E/ECA/GGIM-A/8/5)يناقش التقرير    -23

أطر وطنية للمعلومات اإلحصائية وضع اإلحصائية واجلغرافية املكانية، واملبادئ التوجيهية ل
واجلغرافية املكانية، وإطار لتكامل املعلومات اجلغرافية املكانية واإلحصائية يف أفريقيا، ومبادئ 

العاملي للمعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية، واسرتاتيجيات لتعزيز تنفيذه على اإلطار 
 املستوى الوطين.

 املناقشة والتوصيات 
الحظ املشاركون أن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وسيلة جيدة لكي تتبادل البلدان    -24

ألخرى. وأعرب ممثلو البلدان ذات اخلربة يف جمال التعدادات معارفها وخرباهتا مع البلدان ا
عن حاجتهم إىل دعم اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن تكنولوجيات التعداد، وتنفيذ نظام 

االقتصادية، والدراسات االستقصائية لتعديل أساس الناتج احمللي اإلمجايل.  احملاسبة البيئية
سرتاتيجية برانمج اتكوميو أن ُتْطِلع مراكز التدريب اإلحصائي يف القارة على اها وطُلب من

 الشباب. ريقيني لإلحصائيني األف

السبعة والتوصيات ذات   النظامية وأيدت اللجنة اإلحصائية األفريقية مجيع التقارير    -25
 الصلة.

 من جدول األعمال[ 4]البند لبياانت يف أفريقيا ا منظومة حتديث -سادسا 
م ممثل اللجنة االقتصادية ألفريقيا موجزا خلريطة الطريق إلحداث حتّول يف قدّ    -26

. وتستعرض  (E/ECA/STATCOM/8/2022/12)اإلحصاءات الرمسية يف أفريقيا وحتديثها 
الطريق التحدايت والفرص اليت يواجهها النظام اإلحصائي األفريقي بغية حتديد مبادئ  ارطة  خ

قّدم إرشادات بشأن السبل اليت ميكن أن تلتمسها البلدان وأولوايت التحّول والتحديث. وت
لوضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية لتطوير اإلحصاءات وخطط عمل سنوية لتحقيق التحّول 

 على النحو األمثل.ديث والتح

 املناقشة والتوصيات 

ط املشاركون الضوء، أثناء املناقشة، على احلاجة إىل التشاور مع أصحاب املصلحة سلّ    -27
اآلخرين ومع اإلحصائيني، مبن فيهم العاملون يف القطاع اخلاص واجملتمع املدين واألوساط  
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طة طريق وطنية، وعلى احلاجة إىل اعتماد اسرتاتيجية لتأمني وضعهم خار األكادميية، أثناء 
للعمل اإلحصائي وإدماج مبادئ إدارة التغيري. وأيدت اللجنة اإلحصائية  التمويل الكايف 

 طة الطريق وقدمت التوجيه بشأن تنفيذها.  ار األفريقية خ

النظم اإلحصائية وإحداث التحّول ديث مبادرات أخرى لتح  -سابعا 
 من جدول األعمال[ 5]البند املطلوب فيها 

 العرض 

اإلحصاءات الوطنية ابململكة املتحدة، والشراكة يف جمال اإلحصاء  قام ممثلو مكتب    -28
الشركاء   سائرمن أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين، ومراكز التدريب اإلحصائي، و 

بعرض مبادراهتم بشأن مسألة إحداث التحّول يف اإلحصاءات الرمسية  يف التنميةاإلمنائيني 
 وحتديثها.

   املناقشات والتوصيات 

 رحبت اللجنة مبسامهات الشركاء وصاغت املزيد من التوصيات. -29

الدورة املشرتكة للجنة اإلحصائية األفريقية واللجنة اإلقليمية التابعة  -اثمنا 
عيد صلألمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على ال

 من جدول األعمال[ 6]البند العاملي املعنية أبفريقيا 
اجللسة العامة، انقش ممثلو الدول األعضاء )مثل زامبيا وزمبابوي وسرياليون  يف    -30

هبا متكنوا اليت طريقة الوالكامريون( اإلطار العاملي للمعلومات اجلغرافية املكانية واإلحصائية و 
من دمج املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية يف أنشطتهم املختلفة، اليت مشلت، على  

ل ال احلصر، جماالت احلوكمة والبياانت والسياسات والتشريعات اإلحصائية وكذلك  سبيل املثا
 .  2020جولة تعدادات السكان واملساكن لعام 

 تبادل ممثلي الدول األعضاء خرباهتم وقّدمت مزيدا من التوصيات.بورحبت اللجنة    -31

اء التابع الدورة املشرتكة للجنة اإلحصائية األفريقية وفريق اخلرب   -اتسعا 
من    7]البند  املسؤولني عن التسجيل املدين  ريقيني  ملؤمتر الوزراء األف
 جدول األعمال[

 العرض 
ممثلو اللجنة االقتصادية ألفريقيا تقريرا عن أنشطة فريق اخلرباء التابع ملؤمتر عرض    -32

 املسؤولني عن التسجيل املدين. يقينيالوزراء األفر 
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 املناقشة والتوصيات
لدورة السادسة ملؤمتر الوزراء اأصدرت اللجنة اإلحصائية األفريقية وفريق خرباء    -33
يف ضوء املناقشات، جمموعة من التوصيات )انظر  املسؤولني عن التسجيل املدين،ريقيني األف

 املرفق(.

من   8]البند تقارير عن االجتماعات السابقة النعقاد الدورة   -عاشرا 
 جدول األعمال[

 العرض 

األنشطة اليت تقارير شفوية عن ُعرضت يف إطار هذا البند من جدول األعمال،    -34
 تشرين األول/أكتوبر بشأن املواضيع التالية: 23و  22يومي أُقيمت 

 أفريقيا؛ منتدى التنمية اإلحصائية يف  )أ( 

 مؤشرات التنمية اإلحصائية؛ )ب(

 احملور اإلقليمي املعين ابلبياانت الضخمة وعلوم البياانت ألفريقيا؛  )ج( 

 الشباب؛ ريقيون اإلحصائيون األف )د(

تعزيز آليات تبادل البياانت للنهوض مبفهوم البياانت املفتوحة لفائدة البياانت  )هـ( 
 واإلحصاءات الرمسية؛

 واملوارد يف جمال البياانت اإلدارية لصاحل أفريقيا؛ املبادرات  )و( 

استخدام املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب واملقابالت اهلاتفية   )ز( 
 مبساعدة احلاسوب يف مجع البياانت عن مؤشرات أسعار االستهالك؛

   زايدة توفري البياانت املتعلقة أبهداف التنمية املستدامة وإمكانية الوصول إليها؛  )ح( 

 الناتج احمللي اإلمجايل على املستوى دون الوطين؛ )ط(

 جداول العرض واالستخدام والتجارة يف القيمة املضافة؛  )ي(

التدريب على املهارات القيادية يف اجملال اإلحصائي للمساعدة يف إحداث  )ك( 
 التحّول يف اإلحصاءات الرمسية وحتديثها.
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 املناقشة والتوصيات
 هذه التقارير والتوصيات ذات الصلة وأقرهتا. اإلحصائية انقشت اللجنة  -35

برامج الكياانت الشريكة يف جمال بناء القدرات اإلحصائية  -حادي عشر
 من جدول األعمال[ 9]البند 

 العرض 

لشركاء التالية أمساؤهم: شعبة اإلحصاءات اُعرضت برامج بناء القدرات املقدمة من    -36
األمم املتحدة املقيم ني جلزر   يْ منسق   التنمية األفريقي، ومكتيبمصرف املتحدة، و يف األمم 

الُقُمر وزمبابوي، والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، والشراكة يف جمال  
، ومكتب اإلحصاءات الوطنية ابململكة من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشريناإلحصاء  

 د الوطين لإلحصاءات والدراسات االقتصادية )فرنسا(. املتحدة، واملعه

 املناقشة والتوصيات 

بربامج الشركاء لتنمية القدرات وقدمت توصيات بشأهنا  اإلحصائية رحبت اللجنة  -37
 )انظر املرفق(.

التحضري للدورة الرابعة واخلمسني للجنة اإلحصائية التابعة    -اثين عشر 
من جدول  10]البند للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

 األعمال[
 العرض 

ا عن األعمال التحضريية للدورة الرابعة قّدم ممثل اللجنة االقتصادية ألفريقيا عرض     -38
االقتصادي واالجتماعي املقرر عقدها يف الفرتة  واخلمسني للجنة اإلحصائية التابعة للمجلس  

 . 2023آذار/مارس  3شباط/فرباير إىل  28من 

 املناقشات والتوصيات 

 اتفقت اللجنة على طرائق إعداد وعرض املواقف األفريقية املشرتكة.  -39

 من جدول األعمال[ 11]البند اختتام الدورة   -اثلث عشر
   للجنة ومكان انعقادها وموضوعها موعد انعقاد الدورة التاسعة 

طلبت اللجنة اإلحصائية األفريقية إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا اختاذ الرتتيبات     -40
الالزمة لعقد دورهتا التاسعة املقرر عقدها مؤقتا يف أديس أاباب يف تشرين األول/أكتوبر 
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2024 . 

 االستنتاجات والتوصيات

عن اللجنة االقتصادية ألفريقيا مشروع استنتاجات وتوصيات الدورة الثامنة.   م ممثل  قدّ    -41
وهي مرفقة هبذا عليها مدت االستنتاجات والتوصيات مع إدخال تعديالت طفيفة واعتُ 

 التقرير.

 اللجنة اإلحصائية األفريقية االجتماع.    واختتم رئيسُ    -42
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  املرفق
مشروع استنتاجات وتوصيات الدورة الثامنة للجنة اإلحصائية 

 األفريقية 
 إن اللجنة اإلحصائية األفريقية، 

دعم  يف سبيل  حتديث منظومة البياانت يف أفريقيا  ’’ أبن موضوع دورهتا الثامنة،    إذ تقر
إحداث ن تطور التكنولوجيا بصدد إأييت يف الوقت املناسب، حيث  ‘‘ التكامل اإلقليمي

 العام واخلاص على حد سواء، النيتغيري كبري يف ممارسة اجملال اإلحصائي يف اجمل

 يف التقارير املقدمة من األفرقة العاملة يف خمتلف جوانب التنمية اإلحصائية،   وقد نظرت

املسائل الربانجمية، مبا فيها املسائل املتصلة ابلربانمج اإلحصائي للجنة   وإذ تدرك 
 ريقيا واملسائل النظامية األخرى، االقتصادية ألف

العمل الذي أجنزته اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن حتديث   وإذ تالحظ مع االرتياح
 اإلحصاءات،

أن توفر املعلومات اجلغرافية املوثوقة والدقيقة هو أحد أهم   وإذ تضع يف اعتبارها 
لية اختاذ القرار يف العديد العوامل املساعدة على توسيع االقتصادات الوطنية، حيث حتظى عم

من جماالت التنمية االجتماعية واالقتصادية مبزيد من االستنارة والتحسني عن طريق جرد 
 املؤشرات االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة،

برانمج اإلحصاءات التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا واملسائل  -أوال 
 النظامية األخرى

 2024-2023 للفرتة واإلحصاءات ابلبياانت املتعلق العمل برانمج -ألف
على العمل الذي قامت به اللجنة االقتصادية ألفريقيا لدعم حتديث  تثين   -1

 اإلحصاءات يف القارة؛

اللجنة من ، وتطلب كذلك 2024-2023برانمج العمل للفرتة  تؤيد   -2
، ابلتعاون مع املنظمات األفريقية االقتصادية ألفريقيا تعبئة ما يكفي من املوارد لتنفيذه

 ؛ اإلمنائينيوالشركاء 

الدول األعضاء ختصيص موارد حملية لتنفيذ خارطة طريق إلحداث  تناشد   -3
 التحّول يف نظمها اإلحصائية الوطنية وحتديثها؛ 
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الدول األعضاء اختاذ التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وسيلة  تناشد أيضا   -4
 لتبادل اخلربات فيما يتعلق بتكنولوجيات التعداد؛

 أفريقيا يف اإلحصائية القدرات تنمية - ابء
الشباب،   يقينيلإلحصائيني األفر  اتكوميو على استحداث برانمج  توافق   -5

ابالشرتاك مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومن خالل املركز األفريقي لإلحصاء، الذي يقوم  
،  2025-2022اسرتاتيجية الربانمج للفرتة وضع مقام األمانة هلذا الربانمج، إىل جانب 

 ي كذلك إبنشاء رابطات وطنية لإلحصائيني الشباب؛  وتوص

الشركاء اإلمنائيني زايدة دعمهم للنظام اإلحصائي األفريقي لضمان   تناشد   -6
 حتّوله وحتديثه استجابة الحتياجات املستخدمني املتزايدة؛

 املستدامة التنمية أهداف مؤشرات عن اإلقليمي التقرير - جيم
جبميع الدول األعضاء دعم النظام العام لإلحصاءات يف أفريقيا، بتعزيز    هتيب   -7

التنسيق بني النظم اإلحصائية الوطنية يف القارة، وكفالة جعل عملية وضع السياسات يف 
 أفريقيا أكثر استنادا إىل األدلة؛ 

البلدان األفريقية املضي قدما يف مواءمة خططها اإلمنائية الوطنية   تناشد   -8
، واألطر اإلقليمية األخرى،  2030مع خطة التنمية املستدامة لعام امليزنة ا يف جمال لياهتوعم
واألطر الدولية، والرتكيز   ‘‘ ، أفريقيا اليت نصبو إليها’’   :2063عام  ل  الحتاد األفريقياخطة  مثل  

 بشكل أكرب على هنج يشمل اجملتمع أبسره سعيا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة؛ 

من اللجنة االقتصادية ألفريقيا إجراء تقييم ملا قامت به البلدان فيما  تطلب   -9
 يتعلق برصد املساعي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة واإلبالغ عنها؛

 2020 لعام واملساكن السكان تعدادات جولة - دال
،  2020بقيام البلدان بتعزيز النهج املبتكرة أثناء جولة التعدادات لعام  تشيد   -10

 ؛ 2030حتسبا جلولة تعداد عام 

الدول األعضاء مواصلة تبادل اخلربات املكتسبة من جولة التعدادات  تناشد   -11
تصادية ألفريقيا والشركاء اآلخرين لبناء معرفة ومواصلة العمل مع اللجنة االق 2020لعام 

 ؛ 2030أثناء جولة تعداد عام  موردامجاعية ميكن استخدامها 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا وصندوق األمم املتحدة للسكان والشركاء   تناشد   -12
ويف التحضري   2020مواصلة تقدمي الدعم للبلدان يف تنفيذ جولة التعدادات لعام اإلمنائيني 

 ؛  2030جلولة عام  
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 املتحدة األمم وخطة املدنية األحوال وإحصاءات املدين التسجيل  - هاء
 نيةو القان للهوية

اللجنة االقتصادية ألفريقيا وإىل الشركاء تعزيز دعمهم للبلدان يف من  تطلب   -13
بناء نظم شاملة للتسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية واهلوية، مبا يف ذلك سجالت  

 السكان؛ 

البلدان على االستفادة من فرص املوارد املتاحة لتحديث نظم التسجيل   تشجع   -14
 املدين وإحصاءات األحوال املدنية واهلوية لضمان عدم ختلف البلدان عن الركب؛ 

املكاتب اإلحصائية الوطنية على املشاركة يف مبادرات لتطوير نظم  تشجع   -15
التسجيل املدين وإحصاءات األحوال املدنية واهلوية واستكشاف الفرص احملتملة لالستفادة  

 من هذه اجلهود الستخالص بياانت سكانية متينة؛ 

 اجلنسانية اإلحصاءات -واو
املرحلة الثالثة من الربانمج األفريقي اخلاص ابإلحصاءات اجلنسانية   تؤيد   -16

والبياانت الوصفية ألغراض املبادرة املتعلقة مبجموعة احلد األدىن من املؤشرات اجلنسانية 
 ألفريقيا؛  

الدول األعضاء دعم إدخال حتسينات على وضع البياانت اإلدارية  تناشد   -17
 ؛  هاواستخدام املتصلة بنوع اجلنس

اجملموعة األفريقية املعنية ابإلحصاءات اجلنسانية إىل جتديد عضويتها،   تدعو   -18
 ؛ 2018نتخبوا يف أيلول/سبتمرب ابلنظر إىل أن األعضاء احلاليني اُ 

 الصلة  ذات  واإلحصاءات  2008  لعام  القومية  احلساابت  نظام  تنفيذ  - زاي
دعم اجلهود اليت تبذهلا  اإلمنائيني املؤسسات األفريقية والشركاء من  تطلب   -19

 املقبل؛يني ، استعدادا للتح2008البلدان املتبقية لالنتقال إىل نظام احلساابت القومية لعام  

البلدان األفريقية على املشاركة يف تنفيذ التحديث العاملي لنظام   تشجع   -20
 ألغراض التجريب واالختبار؛   2008احلساابت القومية لعام 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا واملؤسسات األفريقية زايدة الدعم لبناء من  تطلب   -21
 لى األبعاد اإلقليمية؛ االقتصادية، مع الرتكيز ع القدرات يف جمال نظام احملاسبة البيئية

اللجنة االقتصادية ألفريقيا واملنظمات الدولية دعم البلدان يف إجراء  تناشد   -22
 الدراسات االستقصائية الالزمة لتعديل أساس احلساابت القومية؛ 
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 واإلحصائية املكانية اجلغرافية املعلومات تكامل - حاء
املعلومات اجلغرافية املكانية  احلرص على أن تستند  الدول األعضاء    إىل  تطلب   -23

اليت حتصل عليها عن املواقع اليت تدمج البياانت اإلحصائية واإلدارية )الرتميز اجلغرايف( إىل 
البياانت ذات الصلة واملوثوقة، مع ما يلزم من أشكال موحدة ومتفق عليها، ونظم مرجعية  

انت، وخدمات تبادل مثل خدمات  منسقة، وعناصر بياانت وصفية، ومناذج بيا
 االستكتشاف والعرض والتنزيل؛

ذات الدول األعضاء على مجع واستخراج وحتسني وتوزيع بياانت  حتث   -24
الزمة للرتميز اجلغرايف للمعلومات اإلحصائية من خالل  ة، وهي البياانت الجغرافيمرجعية 

اإلطار املتكامل للمعلومات اجلغرافية  البنية التحتية الوطنية للبياانت اجلغرافية املكانية أو
 املكانية؛ 

الدول األعضاء على حتديد أدوار ومهام خمتلف الوكاالت املشاركة    حتث أيضا    -25
يف إجياد املعلومات اجلغرافية املكانية حتديدا واضحا وذلك ابستحداث منوذج للرعاية 

 واإلشراف واستخدامه؛

ظر يف البنية التحتية الوطنية للبياانت  الدول األعضاء على الن حتث كذلك   -26
املكانية واإلطار املتكامل للمعلومات اجلغرافية املكانية ابعتبارمها يشمالن املبادئ التوجيهية 

مواقع عناوين   ذات حجية عنإحصاءات ومعلومات  للحصول على  ألساس قائم على النقاط  
 ؛ مسحية  أراضيأو قطع /و هياكلو فعلية 

كل دولة عضو إىل استحداث سجل عناوين واحد ووطين ورمسي    تدعو   -27
 وشامل يكون متاحا للمؤسسات العامة ومدرجا يف العمليات التجارية اخلاصة بكل منها؛ 

 حتديث منظومة البياانت يف أفريقيا -اثنيا 
تحّول حداث الاملبادئ واألولوايت املقرتحة يف مشروع خارطة الطريق إل دتؤّي  - 28

 وتطلب من أصحاب املصلحة دعم تنفيذها؛ هاوحتديثاإلحصاءات الرمسية يف أفريقيا يف 

أصحاب املصلحة يف النظام اإلحصائي األفريقي إىل دمج مبادئ  تدعو   -29
 ليمي املتعلق بتطوير اإلحصاءات الرمسية؛خارطة الطريق وأولوايهتا يف التخطيط الوطين واإلق

، بدعم من الشركاء، اجتماعا  تعقداللجنة االقتصادية ألفريقيا أن من  تطلب -30
على هامش الدورة الرابعة واخلمسني للجنة اإلحصائية التابعة للمجلس االقتصادي  

الرئيسية  ، ينظر يف املبادرات 2023واالجتماعي، املقرر عقدها يف آذار/مارس 
 والتحّول والتحديث اجلاريني يف املنطقة األفريقية؛
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 وإحداث التحول فيها مبادرات لتحديث النظم اإلحصائية -اثلثاً 
البلدان على أن أتخذ على عاتقها نتائج التعاون مع مكتب اإلحصاءات    تشجع  - 31

حتديث اإلحصاءات بغية حتسني اإلدارة االسرتاتيجية شأن الوطنية ابململكة املتحدة ب
 ملواردها البشرية لدعم برانمج التحديث؛

اللجنة االقتصادية ألفريقيا مواصلة التفكري يف ضرورة بناء قدرات من  تطلب   -32
 ملكاتب اإلحصائية الوطنية األفريقية؛  ا

اإلمنائيني اللجنة االقتصادية ألفريقيا وسائر املنظمات الدولية والشركاء    تشجع   -33
ما يقدمونه من دعم للتنمية  على جعل مسأليت التنسيق واالنعكاسات مشمولتني يف

 اإلحصائية يف أفريقيا؛ 

الدورة املشرتكة للجنة اإلحصائية األفريقية واللجنة اإلقليمية التابعة    -رابعا 
لألمم املتحدة إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على الصعيد 

 فريقيااملعنية أبالعاملي 
الدول األعضاء على تعزيز استخدام منهجيات جديدة إلجراء  تشجع   -34

التعدادات واألخذ تدرجييا ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية املكانية، والنظم العاملية للمالحة  
، وغريها من األدوات والتكنولوجيات اجلغرافية املكانية يف التعدادات ابألقمار الصناعية

وكذلك يف إدارة  2030و 2020جوليت التعدادات لعامي  الوطنية، ال سيما تطبيقها يف
 املوارد الطبيعية؛

على اإلمنائيني  الدول األعضاء واملنظمات الدولية وسائر الشركاء    تشجع أيضا    -35
لسياسات   -على املستوايت الوطنية ودون اإلقليمية والقارية-ضمان التنفيذ املستمر 

املصممة تصميما جيدا يف جماالت تشمل، على سبيل املثال ال  املعلومات اجلغرافية املكانية 
احلصر، البياانت واملعايري واحلوكمة واملؤسسات والسياسات والشؤون القانونية والتمويل 

 واالبتكار والشراكة وبناء القدرات والتعليم، فضال عن االتصاالت واملشاركة؛ 

ليل من حيث الكلفة واملردودية اللجنة االقتصادية ألفريقيا إجراء حتمن    تطلب   -36
الوعي لدى البلدان دعما إلقامة   إذكاءجلدوى الربط بني اجلغرافيا واإلحصاءات، هبدف 

، وإدارة املوارد  2020البنية التحتية للمعلومات اإلحصائية اجلغرافية املكانية جلولة تعداد عام  
 ؛ 2030الطبيعية، وخطة التنمية املستدامة لعام  

اللجنة االقتصادية ألفريقيا وضع خارطة طريق على مراحل من  ضا تطلب أي   -37
لتنفيذ اإلطار املكاين واإلحصائي األفريقي على الصعيد الوطين، مع تشجيع استخدام األطر 

 اليت سبق وضعها بشأن تكامل اجلغرافيا واإلحصاءات؛
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مؤسسات التدريب اجلغرايف املكاين على الدخول يف شراكة مع   تشجع   -38
 مؤسسات التدريب اإلحصائي يف أفريقيا لتنظيم أنشطة تدريبية لطالهبا وخرجييها؛ 

الدورة املشرتكة للجنة اإلحصائية األفريقية وفريق اخلرباء التابع   -خامسا
 املسؤولني عن التسجيل املدينيقيني ملؤمتر الوزراء األفر 

البلدان على إصدار تقارير عن إحصاءات األحوال املدنية استنادا إىل    تشجع  –   39
بياانت التسجيل املدين، وتناشد صندوق األمم املتحدة للسكان واللجنة االقتصادية ألفريقيا  
ومنظمة الصحة العاملية وسائر الشركاء تعزيز قدرة البلدان على إصدار تقارير عن إحصاءات 

االت الزواج والطالق وأسباب الوفاة، انسجاما مع التوصيات األحوال املدنية، تشمل ح
 اإلقليمية والدولية املعمول هبا بشأن إحصاءات األحوال املدنية؛

ابلقرار الذي اختذته اللجنة اإلحصائية التابعة للمجلس االقتصادي   تنوّه   -40
السلطات   ، بتشجيع2022واالجتماعي يف دورهتا الثالثة واخلمسني، املعقودة يف عام 

اإلحصائية الوطنية على النظر يف استحداث سجالت إحصائية وطنية للسكان على أساس  
حكام  ألمتثال  اال، مع  2020امللفات الرئيسية للتعدادات الصادرة عن جولة التعدادات لعام  

ناشد اللجنة االقتصادية ألفريقيا  تاملبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية امتثاال كامال، و 
القدرات على الصعيد اإلقليمي  ق األمم املتحدة للسكان وسائر الشركاء بناء  وصندو 

 الستحداث سجالت للسكان ووضع إحصاءات استنادا إىل السجالت؛

 التقارير عن االجتماعات السابقة النعقاد الدورة   -سادسا 
 أفريقيا يف اإلحصائية التنمية منتدى  - ألف

 البيان والتوصيات املنبثقة عنه؛ تعتمد -41

 اإلحصائي التطوير مؤشرات أداة  - ابء
ابلدول األعضاء األخذ جمددا أبداة مؤشرات التطور اإلحصائي لتقييم   هتيب  -42

مدى التطور اإلحصائي يف النظم اإلحصائية الوطنية، والنظر يف إمكانية تغيري وترية عمليات 
 تقييم التطور اإلحصائي حبيث جُيرى مرة كل سنتني بدال من إجرائه سنواي؛ 

ظر يف إمكانية استحداث عنصر منفصل  الدول األعضاء أتييد الن  تناشد أيضا   -43
 ؛ تقييم التطور اإلحصائي نو نظراء خارجيأن يتوىل يتيح 

الدول األعضاء إرسال نتائج تقييم التطور اإلحصائي للنظم  تناشد كذلك   -44
 ها املكاتب اإلحصائية الوطنية؛تبعُ تاإلحصائية الوطنية إىل الوزارات اليت 
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 ألفريقيا البياانت وعلوم الضخمة ابلبياانت املعين اإلقليمي قطبال - جيم
ألفريقيا، واملكتب اإلحصائي  اللجنة االقتصادية  ته  على العمل الذي أجنز   تثين   -45

الوطين لرواندا، ومكتب اإلحصاءات الوطنية ابململكة املتحدة، والشعبة اإلحصائية ابألمم  
اإلقليمي املعين ابلبياانت الضخمة وعلوم البياانت ألفريقيا،    ُقطباملتحدة يف سبيل تشغيل ال

 ه وجدول أعماله وهيكل إدارته؛ءوتؤيد إنشا

ي أجنزته بعض البلدان األفريقية يف استخدام البياانت الضخمة  ابلعمل الذ  تقر   -46
وعلوم البياانت يف اإلحصاءات الرمسية، وتشجع مجيع البلدان على تعزيز قدراهتا يف استخدام 

 البياانت الضخمة وعلوم البياانت وتطوير تطبيقات علوم البياانت حمليا؛

اإلقليمي لتعزيز قدرات   قطبالدول األعضاء على العمل بنشاط مع ال  تشجع - 47
 الدول على استخدام البياانت الضخمة وعلوم البياانت؛ 

قوهتما املؤثرة  اإلقليمي استخدام   قطباللجنة االقتصادية ألفريقيا وال تناشد   -48
من أجل  اإلمنائيني شركاء اللتعبئة املوارد الالزمة من احلكومات احمللية واملؤسسات األفريقية و 
 بناء قدرات املكاتب اإلحصائية الوطنية يف جمال علوم البياانت؛

 الشباب يقينياألفر  إلحصائينيل اتكوميو برانمج - دال
 األفريقينيالدول األعضاء دعم تنفيذ برانمج اتكوميو لإلحصائيني  تناشد - 49

الشباب على الصعيد القطري، مبا يف ذلك عن طريق متويل وتيسري إنشاء رابطات وطنية  
 لإلحصائيني الشباب وتشغيلها؛  

يف متناول   اسرتاتيجية الربانمجاللجنة االقتصادية ألفريقيا وضع من  تطلب - 50
كفالة  مراكز التدريب اإلحصائي واجلامعات اليت لديها برامج إحصائية يف الدول األعضاء، و 

 الشباب على املستوايت دون اإلقليمية؛   األفريقينيالتآزر مع املبادرات املماثلة لإلحصائيني 

 يف املفتوحة البياانت ابستخدام للنهوض البياانت تبادل آليات تعزيز  - هاء
 الرمسية واإلحصاءات البياانت
الدول األعضاء إىل إشراك مستخدمي البياانت والتشاور معهم قبل نشر    تدعو  -51

البياانت لالستجابة على حنو أفضل لشىت االحتياجات من البياانت ونشر البياانت يف  
على حد سواء، بغية تعزيز قابلية التشغيل املتبادل للبياانت  واآللةأشكال مقروءة لإلنسان 

 وقابليتها للمقارنة؛   

البياانت   اإلطالع علىالدول األعضاء إىل دعم وضع معايري  تدعو أيضا   -52
 املفتوحة يف أفريقيا وتبادهلا؛ 
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اللجنة االقتصادية ألفريقيا دعم اإلحصائيني يف اكتساب املهارات  من  تطلب -53
 املطلوبة إلذكاء وعي مستخدمي البياانت فيما يتعلق ابلبياانت واإلحصاءات؛

 ألفريقيا اإلدارية البياانت جمال يف واملوارد املبادرات - واو
البلدان على االستفادة من املوارد اليت جرى تطويرها، مبا يف ذلك منوذج   تشجع  -54

نضج البياانت اإلدارية الذي وضعته منظمة األمم املتحدة للطفولة، وأدوات جودة البياانت  
مساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، لتحسني نوعية اإلدارية اليت أعدهتا هيئة األمم املتحدة لل

مصادر البياانت اإلدارية واستخدامها يف إنتاج اإلحصاءات،  ولإلحاطة علما بتلك املوارد  
 واالستفادة منها؛ 

البلدان على بناء توافق يف اآلراء بشأن أمهية البياانت اإلدارية   تشجع أيضا    -55
 يف نظم البياانت واحلاجة إىل التعاون على املستوايت الوطنية ودون اإلقليمية والقارية والعاملية؛

 اهلاتفية واملقابالت احلاسوب مبساعدة الشخصية املقابالت استخدام -زاي
 االستهالك أسعار ؤشراتمل البياانت مجع يف احلاسوب مبساعدة
الدول األعضاء على دمج املقابالت اهلاتفية مبساعدة احلاسوب   تشجع -56

واملقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب يف حزمة أدواهتا لتحديث عملياهتا إلنتاج البياانت  
 جائحة فريوس كوروان؛   أزمة  وتطوير القدرة على الصمود يف مواجهة األزمات، مثل

دعم البلدان اإلمنائيني اللجنة االقتصادية ألفريقيا وسائر الشركاء من  تطلب -57
تقنيا وماليا يف جهودها الرامية إىل حتديث عملياهتا اإلحصائية ابستخدام أساليب مجع  
البياانت وجتميعها وحتليلها مبساعدة احلاسوب، واستخدام البياانت الضخمة وعلوم البياانت 

 ائي يف القارة؛ يف مناهج مراكز التدريب اإلحص 

 وإمكانية املستدامة التنمية أبهداف املتعلقة البياانت ريتوف زايدة - حاء
 إليها الوصول
 مجيع البياانت  ريالدول األعضاء على اعتماد قرار بشأن زايدة توف تشجع - 58

وإمكانية الوصول إليها يف الوقت املناسب، مبا يف ذلك البياانت اجلزئية اليت تنتجها املكاتب  
اإلحصائية الوطنية، واعتماد قرار بشأن معايري نشر البياانت وتبادل البياانت، هبدف وضع 

 مجيع البياانت املتاحة يف أفريقيا يف املتناول على حنو مفتوح وجماان؛  

الدول األعضاء على اإلحاطة علما ابملوارد اليت جرى تطويرها  تشجع أيضا -59
والكومنولث والتنمية يف  اخلارجية  ووزارة   من خالل مشروع الشعبة اإلحصائية ابألمم املتحدة
أهداف التنمية املستدامة، واالستفادة يف اململكة املتحدة واملتعلقة برصد التطور اإلحصائي 

 منها، حسب االقتضاء؛ 
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املكاتب اإلحصائية الوطنية والشركاء اإلقليميني على مواصلة التعاون   تشجع -60
 هداف التنمية املستدامة؛ البياانت الوطنية الشاملة املتعلقة أبري هبدف زايدة توف

 الوطين دون اإلمجايل احمللي الناتج - طاء
الدول األعضاء على أن حتيط علما ابألمهية احلامسة اليت تنطوي عليها   تشجع - 61

مسألة مجع البياانت عن الناتج احمللي اإلمجايل دون الوطين لالسرتشاد هبا يف اختاذ قرارات 
 عن املوجة املتناميةاالستثمار وتعبئة اإليرادات ومبادرات التنمية االقتصادية املكانية، فضال 

 وتفويض اإلدارة يف العديد من البلدان األفريقية؛من الالمركزية 

الدول األعضاء على تعزيز تقدير الناتج احمللي اإلمجايل دون   تشجع أيضا    -62
اللجنة االقتصادية ألفريقيا  من تطلب و الوطين واإلبالغ عنه يف نظمها للحساابت القومية؛ 

مواصلة دعم البلدان األفريقية يف توسيع نطاق املبادرة وذلك بوضع مبادئ توجيهية أفريقية  
 اإلمجايل دون الوطين؛ مشرتكة بشأن حساب الناتج احمللي 

 املضافة القيمة يف والتجارة واالستخدام العرض جداول - ايء
اللجنة االقتصادية ألفريقيا واملؤسسات األفريقية والشركاء توسيع  من  تطلب -63

نطاق تغطية التجارة يف قواعد بياانت القيمة املضافة وسلسلة القيمة العاملية لتشمل أكرب  
االقتصادات األفريقية من أجل حسن فهم اإلمكاانت االقتصادية للبلدان عدد ممكن من 

 األفريقية؛

الدول األعضاء على االستفادة من األدوات املتاحة لتحليل سياساهتا    تشجع   -64
التجارية، والسعي إىل إنتاج أو حتديث جداول العرض واالستخدام اخلاصة هبا، واالستفادة  

ذلك من حيث حتسني توجيه السياسات التجارية والتصنيعية يف القارة  عن  من الفوائد املرتتبة  
 القارية األفريقية؛  ودعم منطقة التجارة احلرة 

أيضا الدول األعضاء على اإلعالن عن بياانهتا وأدواهتا التحليلية يف  تشجع   -65
 أوساط الباحثني وحمللي السياسات بغية استخدامها على نطاق واسع؛

 إحداث يف للمساعدة  اإلحصائي  اجملال يف  القيادة على  التدريب  عن  - كاف
 وحتديثها الرمسية اإلحصاءات يف التحّول

برانمج القيادة اإلحصائية املشرتك بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومكتب    تؤيد   -66
اإلحصاءات الوطنية ابململكة املتحدة، فضال عن برامج القيادة للشراكة يف اإلحصاءات من 

إلحداث أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين، اليت ستكون حامسة يف تنفيذ خريطة الطريق  
ع الدول األعضاء على إدراج التطوير  التحّول يف النظم اإلحصائية األفريقية وحتديثها،  وتشجّ 

 القيادي ابعتباره نشاطا لتحقيق املزيد من التطوير؛
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الدول األعضاء على مواصلة دعم برانمج القيادة اإلحصائية املشرتك   تشجع - 67
بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومكتب اإلحصاءات الوطنية ابململكة املتحدة، وتناشد اللجنة 
االقتصادية ألفريقيا والشركاء بذل املزيد من اجلهود جلعل التدريب على القيادة متاحا على  

 نطاق أوسع؛ 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومكتب اإلحصاءات الوطنية ابململكة  تناشد -68
 من أنشطة برانمج التدريب علىاملتحدة تيسري استفادة الناس يف البلدان الناطقة ابلفرنسية 

 القيادة؛ 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا عقد حلقة حوار بني الشركاء املاحنني   تناشد - 69
 ا تنسيق أنشطة التدريب على القيادة على حنو أفضل؛  الستكشاف الكيفية اليت ميكن هب

 برامج بناء قدرات الكياانت الشريكة يف اجملال اإلحصائي   -سابعا 
الدول األعضاء على دعم تدريب املدربني يف مراكز التدريب   تشجع - 70
 اإلحصائي؛ 

الدول األعضاء على إنشاء بنية حتتية للمعلومات خاصة   تشجع أيضا    -71
 إبحصاءات األحوال املدنية وربط مجيع املصادر املمكنة إلحصاءات األحوال املدنية؛

اللجنة االقتصادية ألفريقيا دعم مراكز التدريب اإلحصائي يف   من تطلب   -72
 تقدمي التدريب للمدربني؛

انت الشريكة على تنسيق عملياهتا جلمع املؤسسات األفريقية والكيا تشجع -73
 البياانت املتعلقة ابالحتياجات يف جمال بناء القدرات؛ 

مدارس اإلحصاء األفريقية على إدماج وحدات عن البياانت الضخمة   تشجع -74
وعلوم البياانت يف مناهجها الدراسية وكفالة أتهيل وهتيئة اإلحصائيني املدربني لتلبية الطلب 

 تعّلم املهارات يف جمال علم البياانت ألغراض اإلحصاءات؛ املتزايد على

التنمية األفريقي لرباجمه املستدامة لبناء القدرات يف اجملال مصرف على  تثين   -75
ه على مواصلة تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاء، واجلماعات حصائي، وحتثّ اإل

 اإلقليمية، ومراكز التدريب اإلحصائي؛ االقتصادية اإلقليمية، واملكاتب دون 

الدول األعضاء على إدماج مسألة مجع البياانت لربانمج املقارانت   تشجع   -76
الدولية يف عملية مجع البياانت ابنتظام للمؤشرات الوطنية ألسعار االستهالك بغية ضمان  

 استدامة برانمج املقارانت الدولية يف املنطقة؛
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وحتثهم على مواصلة دعمهم اإلمنائيون  ذي أجنزه الشركاءعلى العمل ال تثين   -77
 بناء القدرات اإلحصائية يف أفريقيا؛

وكاالت األمم املتحدة وأصحاب املصلحة يف القطاع اخلاص واألوساط    تشجع  -78
األكادميية وجمموعات اجملتمع املدين على تعزيز الشراكات والتنسيق من أجل استخدام املوارد 

ة، وتعزيز التنسيق داخل النظم اإلحصائية الوطنية، وحتقيق التنفيذ الكلي الشحيحة بكفاء
واملنسق لالسرتاتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات، وتشجيع توفّر البياانت املصنفة يف 

 الوقت املناسب؛ 

التحضري للدورة الرابعة واخلمسني للجنة اإلحصائية التابعة   -اثمنا 
 واالجتماعيللمجلس االقتصادي 

الدول األعضاء على مواصلة مشاركتها الفعالة يف إعداد املواقف  تشجع - 79
 األفريقية املشرتكة وعرضها يف الدورة الرابعة واخلمسني.

 
__________ 


