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 مقدمةأوال. 

عقدت الدورة السنوية الحادية عشرة للجنة االتحاد األفريقي للمديرين العامين للمكاتب الوطنية  .1

. 2017ديسمبر  11إلى  9لإلحصاءات في فندق موري سنتر في نواكشوط بموريتانيا في الفترة من 

 ونظم هذا االجتماع مفوضية االتحاد األفريقي.

 ثانيا. الحضور )الملحق الثاني(

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية،  ن منحضر االجتماع ممثلو .2

ومراكز التدريب اإلحصائي، والمؤسسات األفريقية، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات الدولية، 

 ركاء االتحاد األفريقي.وش

وشارك في االجتماع موفدون من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي التالية: الجزائر، وأنجوال،  .3

وجزر القمر  ،وبنين، وبوتسوانا، والكاميرون، والرأس األخضر، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى

بيساو وجامبيا وموريتانيا والمغرب وموزامبيق ثيوبيا والجابون وغانا وغينيا وغينيا وغينيا االستوائية وا

وناميبيا والنيجر والجمهورية الصحراوية وساو تومي وبرينسيبي والسنغال وسيراليون وجنوب أفريقيا 

 .المديرين العامينلجنة وجنوب السودان والسودان، وتوجو، وتونس، وأوغندا، وزامبيا في اجتماع 

قليمية ودون اقليمية ووطنية، إلى ت ومؤسسات دولية واحضر االجتماع أيضا مراقبون عن منظما .4

  دول غير أفريقية، على النحو المبين أدناه.جانب 

قليمية: لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، والبنك األفريقي للتنمية، والمجموعة منظمات قارية وا .5

يقيا جنوب الصحراء الكبرى، االقتصادية لدول وسط أفريقيا، والمرصد االقتصادي واإلحصائي ألفر

 والهيئة السويدية لإلحصاءات.

تدريب: معهد التدريب والبحوث السكانية، ومركز التدريب اإلحصائي في شرق أفريقيا، مؤسسات  .6

والمدرسة الوطنية العليا لالحصاء واالقتصاد التطبيقي في أبيدجان، والمدرسة الوطنية لإلحصاء 

 والتحليل االقتصادي )داكار(

 المنظمة الدولية للهجرة.وألمم المتحدة: منظمة العمل الدولية، تابعة لالت وكا .7

 اإلحصاءات وشخصيات بارزة أخرى.مجال استشاريون اقليميون ودوليون آخرون في  .8

 ثالثا. هدف االجتماع

( التقارير السنوية لمختلف فرق العمل المتخصصة في 1نظر االجتماع في جملة أمور من بينها: ) .9

( وضع معهد 3( تنفيذ الميثاق األفريقي لإلحصاءات، )2ية تنسيق اإلحصاءات في أفريقيا، )استراتيج

( نتائج النسخة المنقحة 4اإلتحاد األفريقي لإلحصاءات والمركز األفريقي للتدريب اإلحصائي، و )

تحاد الستراتيجية تنسيق اإلحصاءات في أفريقيا خالل االجتماع السنوي للجنة الفنية المتخصصة لال

األفريقي بشأن التمويل والشؤون النقدية والتخطيط والتكامل االقتصادي، الذي عقد في أديس أبابا في 

 .2017أكتوبر  27إلى  23الفترة من 
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 كانت األهداف المحددة لالجتماع هي: .10

 ،2063عام أفريقيا  دور اإلحصاءات في تنفيذ أجندةبشأن تبادل ال( 1

 ،والمركز األفريقي للتدريب اإلحصائياإلحصائي األفريقي التحاد امعهد دراسة تفعيل  (2

 .الستراتيجية تنسيق اإلحصاءات في أفريقيا( مراجعة تقارير مختلف فرق العمل 3

 ،( استعراض تنفيذ استراتيجية الميثاق واستراتيجية الدعوة للتعجيل بالتصديق عليها4

 يق اإلحصاءات في أفريقيا، وستراتيجية تنسال المنقحةالجديدة التحقق من النسخة ( 5

للجنة المديرين العامين للمكاتب الوطنية لإلحصاءات مناقشة طرق ونمط االجتماعات المشتركة المقبلة ( 6

 اللجنة اإلحصائية ألفريقيا.و

 لوقائعارابعا. عرض 

 للمكاتب الوطنية لإلحصاءات لمديرين العامينفتتاحية للجنة االجلسة اال 1رابعا.

ة االفتتاحية بثالث كلمات أدلى بها نائب المدير العام للمعهد الوطني لإلحصاءات في موريتانيا الجلس تتسما

 ومفوض االتحاد األفريقي إلدارة الشؤون االقتصادية واألمين العام لوزارة االقتصاد والمالية.

 

 المدير العام للمعهد الوطني لإلحصاءات في موريتانيا 2رابعا.

في موريتانيا إلى أن تعزيز جهود التعاون/الشراكة يعتبر أداة  اتمعهد الوطني لإلحصاءأشار المدير العام لل

الذي يوجد التحاد األفريقي اإلحصائي ااإلحصاءات في القارة. ويسلط الضوء على أن معهد  رئيسية لتطوير

مركز  ،كبرأعماله بشكل أمن األنشطة األساسية في مجال اإلحصاءات، وسيعزز أحد يمثل مقره في تونس 

 .ساحل العاجفي التدريب اإلحصائي 

الختيار موريتانيا الستضافة االجتماع الحادي عشر للجنة االتحاد األفريقي  ةمنظمجهة اللشكر للويوجه ا

الترحيب التعبير عن م الفرصة للتعبير عن الرغبة في تحقيق نجاح كبير لألنشطة وويغتنللمديرين العامين 

 في موريتانيا وخاصة زمالئه المديرين العامين.الحار بجميع المشاركين 

 

 للشؤون االقتصادية مفوض االتحاد األفريقي 3 .رابعا

موسى فكي محمد، رئيس مفوضية  الشؤون االقتصادية كلمته باالعراب نيابة عن صاحب السعادة بدأ مفوض

داء العمل اإلحصائي في القارة، لتزامهم بأالودي للمديرين العامين الو الحار عن الترحيباالتحاد األفريقي، 

اجتماع لجنة وشكر حكومة موريتانيا ورئيس الجمهورية اإلسالمية في موريتانيا على قبول استضافة 

التنمية االجتماعية واالقتصادية ألي دولة، من أجل . وشدد في كلمته على أهمية اإلحصاءات لمديرين العامينا

ض على القمة ستعرنقحة الستراتيجية تنسيق اإلحصاءات في أفريقيا النسخة المن بأن يرين العاميوأبلغ المد

بعد إقرارها خالل آخر اجتماع للجنة الفنية المتخصصة  2018المقبلة لرؤساء الدول والحكومات في يناير 

ام الذي عقد في أديس أبابا. وذكَّر المدير العو، واالندماج االقتصاديوالتخطيط  والشؤون النقدية بشأن التمويل

ن الميزانية الوطنية لإلحصاءات ربما يعتمد على في المائة م 0,15 بأن تنفيذ قرار تخصيص ما ال يقل عن
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جراءات أولوية الإلى إعطاء  ويدعوهمجيدة نقطة انطالق  كافيا، ولكنهربما ال يكون المبلغ  أنو الدول

األفريقي المعهد ات استضافة اتفاقآثار ملموسة على األرض. وفيما يتعلق بالتوقيع على لها ملموسة 

كل شيء بحلول إلنتهاء من ل يةبجدمفوضية االتحاد األفريقي ومركز التدريب اإلحصائي، تعمل اإلحصائي 

 نهاية العام.

 

 األمين العام لوزارة االقتصاد والمالية 4.رابعا

ر أن الهدف الرئيسي رحب محمد ولد أحمد عيده، األمين العام لوزارة االقتصاد والمالية بالمشاركين وذك

، وتنفيذ ميثاق اإلحصاءات، لمناقشة تحديات اإلحصاءات في أفريقيا ،لهذا االجتماع هو من بين أمور أخرى

 2063معهد ومركز االتحاد األفريقي لالحصاءات في ياموسوكرو وتونس وتقييم التقدم في أجندة  وتشغيل

ت الرئيسية التى تخرج من االجتماع تساعد فى ن البيانات والمعلومامن بين أمور أخرى. واشار الى أ

 نا المعنية.ساعدة فى التنمية والنمو فى دولتعزيز االحصاءات عن طريق الم

 

 الجلسة الثانية: المسائل اإلجرائية -خامسا 

 

 انتخاب المكتب 1خامسا.

 من: والذي يتكونوافق المشاركون على المكتب المقترح للدورة  .11

 ريتانياالرئيس: مو•           

 النائب األول للرئيس: بوتسوانا• 

 نائب الثاني للرئيس: أوغنداال• 

 المقرر األول: بنين• 

 المقرر الثاني: جمهورية أفريقيا الوسطى• 

 مع بعض التعديالت. هدااعتمتم م مشروع جدول أعمال االجتماع للمناقشات ويقدتم ت .12

تب الالحصاءات/ المك ةهد الوطنيارين العامين للمعالدورة العاشرة للجنة المديمقرارات متابعة  2خامسا.

 لإلحصاءات ةالوطني

. حث االجتماع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على زيادة التمويل المتصل باإلحصاءات بما يتجاوز 13

 في المائة وفقا لقدرة الدولة. 0.15

 سادسا. تنفيذ استراتيجية تنسيق اإلحصاءات في أفريقيا

 عن نظام معلومات سوق العمل والقطاع غير الرسميتقرير . 1

بما في  موجزة عن نظام معلومات سوق العمل واالقتصاد غير الرسمي معلومات أساسيةالممثل  قدم .16

وخارطة الطريق وكذلك التوصيات. واقترح العرض أيضا نهجا ومبادئ هذا فريق العمل ذلك أنشطة 
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حد األدنى من مؤشرات العمالة والعمل استنادا إلى وتحليل ال األفريقية في إعداد توجيهية لمساعدة الدول

 البيانات التي تم جمعها بالفعل وبما يتماشى مع المعايير الدولية الجديدة.

بناء القدرات وإتاحة الوسائل الالزمة مجال ينبغي تعزيز مسألة التعاون فيما بين دول الجنوب في  .17

شطتها. فبدال من جلب خبراء من خارج القارة للقدوم للمكاتب اإلحصائية الوطنية لالضطالع بأن

بمنهجيات جديدة، يتعين علينا أن نعزز التعاون فيما بين دول الجنوب ألن هناك الكثير من الممارسات 

 الجيدة الجارية في جميع أنحاء القارة، ومن المهم االستفادة من هذه الممارسات.

 الهجرة. 2

 احصاءات هجرة العمالة. لنتائج الرئيسية للتقرير األول حولاب يتعلققدم الممثل سياقا موجزا  .18

قدرات اإلحصائية الهجرة وأهميتها في اآلونة األخيرة، هناك حاجة إلى تعزيز ال اتبالنظر إلى تطور .19

 المعلومات اإلحصائية المتعلقة بالهجرة. الوطنية في توفير

قت المحدد، تم اقتراح أن تقدم الدول البيانات فيما يتعلق بعدم توفر البيانات المتعلقة بالهجرة في الو .20

الفواصل في السالسل حدثة أو أن هناك بعض المتاحة بصرف النظر عما إذا كانت مثل هذه البيانات م

 الزمنية المتاحة على مستوى الدول.

معني . بناء على طلب من بعض الدول لمعرفة ما هي العملية التي تسهم أو تكون جزءا في فريق العمل ال21

بالهجرة، تم توضيح أن العمل مفتوح، وأن أي مساهمة يمكن أن تساعد على النهوض بجدول أعمال 

 إحصاءات الهجرة وأي دولة هو موضع ترحيب.

 حسابات القومية. ال3

 موجزة عن الحسابات القومية وبرنامج بناء القدرات والخطوة التالية. معلومات أساسيةقدم الممثل  .22

مو العروض على اإلدارة القائمة على النتائج، بما يتجاوز حلقة العمل والتدريبات ينبغي أن يركز مقد .23

مها، وما هي النتيجة التي توصل إليها الفريق المعني بالحسابات القومية في كل دولة أو يالتي يتم تنظ

 مرجعي كإطارة القومي اتلحسابتستند إلى اأي منهجية ستخدم منطقة حيث يقدم الدعم الفني، ويجب أن ت

 .ةالقومي اتالحسابلقواعد واإلجراءات لتصميم خطوط العريضة لال وتتبع نظام الحسابات القومية

هناك حاجة إلى برنامج عمل واضح يقدم مبادئ توجيهية بشأن كيفية إعادة تحديد أساس عام من سلسلة  .24

نة أساس جديدة. وفي وقت بيانات الحسابات القومية القديمة، وتحديث التسميات، وبناء سلسلة جديدة مع س

الحق، وضع آلية لتقييم النتائج بعد تنفيذ برامج العمل. وينبغي أن تساعد جميع األدوات المستخدمة خالل 

برنامج بناء القدرات، الدول على تحسين النتائج. وهناك حاجة إلى أن تتفاعل بعض فرق العمل مع 

 والقطاع غير الرسمي. ةالقومي اتبعض، مثل فريق العمل بشأن الحسابالبعضها 

 ةيحصاءات التجاراال .4

موجزة عن أنشطة فريق العمل األفريقي، والنتائج الرئيسية للكتاب  معلومات أساسيةقدم الممثل  .25

 التحاد األفريقي" وعدد قليل من التوصيات للنظر فيها.وخارج ا حول "التجارة داخل 2017السنوي 
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ت خالل العرض ال تعكس الصورة التجارية الدقيقة للدول. فيما يتعلق بالمغرب، فإن األرقام التي قدم .26

 وبالتالي، طلب من مقدمي العروض االتصال بالمغرب من أجل تحديث تلك األرقام.

في عملية جمع البيانات لجهات الفاعلة الرئيسية التي تشارك ها اتنتمي فيفي بعض الدول، التي  .27

أو أكثر، هناك حاجة إلى ربط جميع هذه الجهات  التجارية وتجهيزها ونشرها إلى وكالتين حكوميتين

الفاعلة عند تقديم أي دعم فني إلى الدول من أجل تعزيز قدراتها على تسجيل وتجنب التناقضات في 

 اإلحصاءات بالنسبة لنفس المؤشرات على المستوى الوطني.

 البيئية والمحاسبةاإلحصاءات  .5

والتحديات والنتائج. وتعد إحصاءات البيئة البيئية صاءات . قدم الممثل معلومات أساسية موجزة عن اإلح28

إحدى الركائز الثالث لمؤشرات األهداف االنمائية المستدامة. وبوجه عام، ال تزال اإلحصاءات والمحاسبة 

في مرحلة مبكرة من التنمية في أفريقيا. وهناك نقص في القدرة الفنية ذات الصلة في كثير من الدول البيئية 

ونشر االحصاءات البيئية. وتعاونت اللجنة االقتصادية البيانات جمع وتجهيز وتجميع وتحليل  من حيث

ألفريقيا مع شعبة األمم المتحدة لإلحصاءات ووكالة األمم المتحدة للبيئة من أجل الشروع في برنامج لبناء 

  القدرات بشأن اإلحصاءات البيئية في أفريقيا.

 

 

 التي أثيرتمسائل ال

مناقشة على الحاجة إلى تعزيز قدرات الدول األعضاء في االتحاد األفريقي فيما يتعلق بجمع ركزت ال .29

 ونشر االحصاءات البيئيةالبيانات وتجهيز وتحليل 

الموارد البشرية )الفريق األفريقي المعني بالتدريب اإلحصائي والموارد والتدريب اإلحصائي  .6

 البشرية(

فيما يتعلق بالتشجيع والدعوة للتدريب  2017من األنشطة خالل عام ة اضطلع الفريق بمجموعة مختلف. 30

وتنمية رأس المال البشري اإلحصائي في القارة. وشملت بعض األنشطة الرئيسية رصد ودعم الفريق 

األفريقي المعني بالتدريب اإلحصائي والموارد البشرية من أجل تعزيز تنفيذ عنصر التدريب في خطة عمل 

لعالمية ألفريقيا وضلوع ومشاركة الفريق األفريقي المعني بالتدريب اإلحصائي والموارد االستراتيجية ا

 البشرية في االنتهاء من النسخة المنقحة من استراتيجية تنسيق االحصاءات في أفريقيا.

التي أثيرت أساسا على الحاجة إلى تنظيم اجتماع قانوني منتظم لفريق العمل التابع  تركزت المسائل. 31

للفريق األفريقي المعني بالتدريب اإلحصائي والموارد البشرية، وإعداد مناهج دراسية للدول الناطقة 

بالبرتغالية واالسبانية من جانب المركز األفريقي للتدريب االحصائي ومراكز التدريب اإلحصائية القائمة. 

 االفتراضي وتحسين التواصل التدريبوطلب من الفريق تشجيع التدريب على التعلم اإللكتروني وتقديم 

 بالمنح الدراسية في مجال اإلحصاءات الزراعية.

النسخة المنقحة من استراتيجية تنسيق االحصاءات في أفريقيا: العرض، والتكلفة، وخطة العمل،  .7

 وتعبئة الموارد وخارطة الطريق 
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من  -ة لظهور أفريقيا جديدة للقادة األفريقيين من أجل االلتزام بتهيئة الظروف الالزم افادةقدم العرض  .32

 "أفريقيا التي نريدها". -أجل تهيئة حياة أفضل لجميع األفريقيين 

استراتيجية تنسيق االحصاءات في أفريقيا القائمة، وحد تنفيذ عامة عن حالة  لمحةقدم العرض أيضا  .33

ب الرصد والتقييم، استراتيجية تنسيق االحصاءات في أفريقيا الراهنة، بما في ذلك الوعي المحدود، وغيا

وانخفاض االلتزام السياسي. كما سلط العرض الضوء على الهيكل اإلداري للنسخة المنقحة من 

استراتيجية تنسيق االحصاءات في أفريقيا، بما في ذلك تقدير التكاليف وخطة العمل وتعبئة الموارد 

 وخارطة الطريق.

 التي اثيرت مسائلال

 ل واضحة تتناول توفير الوعي بين الدول األعضاء.الحاجة إلى وضع استراتيجية اتصا .34

 الحاجة إلى الدعوة إلى االستراتيجية على مستوى الدول والمستوى اإلقليمي من أجل تعبئة الموارد .35

 تحتاج الدول األعضاء إلى امتالك وتنفيذ استراتيجية تنسيق االحصاءات في أفريقيا، و .36

ات منتظمة مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول تحتاج المؤسسات األفريقية إلى تنظيم اجتماع .37

 لتمكينها من مواءمة استراتيجيتها مع استراتيجية تنسيق االحصاءات في أفريقيا.

 : الخبرات المشتركة وأفضل الممارسات والتحديات.2030/ أجندة  2063ثامنا. مؤشرات تنفيذ أجندة 

ثالثة مستويات: بالنسبة لألهداف االنمائية المستدامة تم توضيح أن طريقة اإلبالغ يجب أن تكون على  .38

على مستوى القارة، وبالنسبة لالستراتيجيات الوطنية  2063على المستوى الدولي، وبالنسبة ألجندة 

 لتطوير االحصاءات على المستوى الوطني.

دة لإلحصاءات. إلى لجنة األمم المتح التقاريرهناك حاجة إلى ادماج جميع المؤشرات أوال قبل تقديم  .39

الدول الرائدة من كل منطقة لمواءمة جميع المنهجية المرتبطة بأجندة ب أيضا تنظيم اجتماع باالستعانةو

 ومؤشرات األهداف االنمائية المستدامة أيضا. 2063

متابعة هناك حاجة إلى وضع إطار على المستوى القاري لجميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ل .40

المؤشرات المتصلة  تنسيق اعداد. وينبغي أن يكون المكتب الوطني لإلحصاءات مكلفا ب2063أجندة 

 .2063 أجندةب

مكتب رئيس الوزراء والمالية والتخطيط  -حاجة إلى تعزيز القدرات في وكاالت الرقابة هناك  .41

 اتواإلحصاء

من أجل االلتزام ائيين نمهناك حاجة إلى زيادة التوعية والتواصل والتنسيق مع الحكومة والشركاء اال .42

 2063 ة/ أجندالمعهد الوطني لالحصاءات/األهداف االنمائية المستدامةبالغ وزيادة احصاءات الموارد إل

 .ةختلفملشراكة، وتحديد أدوار وطريقة إدارة البيانات من مصادر  هناك حاجة إلى السعي .43

 



7 

 

ذات الصلة: التحديات والممارسات  تاسعا. توافر مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومصادر البيانات

 الجيدة

جهدا ، قياس التقدم المحرز باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلبعلى المستوى الوطني،  .44

متضافرا من جانب النظام اإلحصائي الوطني الذي ينسقه المكتب اإلحصائي الوطني لتحديد أفضل السبل 

وتجهيزها وتجميعها وتحليلها ونشرها لتلبية احتياجات  لتنفيذ األنشطة ذات الصلة لجمع البيانات

ومتطلبات قياس التقدم في أهداف التنمية المستدامة. ودعما للجهود التي بذلتها الدول األعضاء، أجرت 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا دراسة استقصائية عن مدى توافر المؤشرات االقتصادية للمستوى األول من 

تدامة ومصادر البيانات ذات الصلة. وتكشف الدراسة االستقصائية عن أن هناك أهداف التنمية المس

الدول األفريقية  ثغرات وتفاوتات كبيرة في مدى توافر قيم المؤشرات ومصادر بياناتها المعنية فيما بين

 يستم فيه دعوة ممثلي الدول األعضاء إلى أدحيث . وعقد اجتماع لفريق من الخبراء 54 البالغ عددها

ممثلي الوكاالت الراعية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة المعنية. لاللتقاء مع  2017أبابا في نوفمبر 

والخبرات والتحديات فيما يتعلق بجمع البيانات وتجهيزها. وقدم  عن الممارسات وقدم خبراء الدول أوراقا

العمل الدولية، والوكالة الدولية  خبراء الوكاالت الراعية من شعبة األمم المتحدة االحصائية، ومنظمة

مؤشرات التنمية المستدامة ذات الصلة. وتم إعداد تقرير عن  ة منهجيات بشأن كيفية حساب واعدادللطاق

المؤشرات االقتصادية ألهداف التنمية المستدامة في أفريقيا لتلخيص النتائج واالستنتاجات والتوصيات 

 التقرير النهائي على جميع دول القارة. الرئيسية التي خرجت من االجتماع. ووزع

 عاشرا. إحصاءات اإليرادات

قدم الممثل معلومات أساسية موجزة عن أنشطة إحصاءات اإليرادات، وشدد على وضع أطر  .45

للسياسات المتعلقة بإحصاءات اإليرادات والشمول المالي في أفريقيا وتنفيذها، وتحسين القدرة المحلية 

ستتيح للدول األعضاء في االتحاد األفريقي رها من اإليرادات، حيث ل الضرائب وغيعلى تحصي

وأيضا الهدف  2063أهداف وغايات أجندة االتحاد األفريقي تحقيق والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

 من أهداف التنمية المستدامة. 17.1

 

 

 األقرانالمتبادلة بين مراجعة الحادي عشر. 

األقران من حيث أطر ضمان المراجعة المتبادلة بين وجزة عن أنشطة قدم الممثل معلومات أساسية م .46

المتبادلة بين  المراجعةلإلحصاءات بشأن  ةهد الوطنياكلمات المديرين العامين للمععن الجودة، و

ران، وكل األقالمتبادلة بين مراجعة الالمبادئ التوجيهية لمساعدة جميع الجهات الفاعلة في عن األقران، و

دولة  15وعن ، للبرنامج األفريقي لإلحصاءاتالمراجعة المتبادلة بين األقران معرفته عن إلى  ما تحتاج

 المضي قدما.سبل وللمراجعة المتبادلة بين األقران للبرنامج األفريقي لإلحصاءات مرشحة 

 التي أثيرت مسائلال

ل المشاركة وغير ن وأن تشارك جميع الدوقترح نظيريوت امنسق ،هناك حاجة إلى أن تعين الدول .47

 التقييم الذاتي باستخدام استبيان اللمحة السريعة أيضا. -المشاركة في الدراسة األساسية 
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 ثاني عشر. تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية

قدم الممثل معلومات أساسية موجزة عن أنشطة تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية وأوضح  .48

ات )الطريق السريع األفريقي للمعلومات والبيانات المفتوحة( تدعم تبادل البيانات اإلحصائية أن هذه البواب

 بالغ البيانات بالنسبة للدول األفريقية.وتسهم في الحد من عبء اوالبيانات الوصفية 

لنقد تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية، فإن صندوق انظام ن البوابات متوافقة مع ونظرا أل .49

الدولي يتعاون مع البنك األفريقي للتنمية الستخدام منصات البنك األفريقي للتنمية من أجل تنفيذ النظام 

النظام العام المعزز لنشر حد العناصر الرئيسية لمبادرة العام المعزز لنشر البيانات في أفريقيا. ويتمثل أ

 ولةدى جميع بيانات االقتصاد الكلي لحتوي علتموجزة البيانات في أفريقيا في بناء صفحة بيانات وطنية 

دولة بالفعل في إطار هذه الشراكة، كما أن صفحة البيانات الموجزة الوطنية  20ما. وتم تغطية حوالي 

تاحة في أعلى منصة البيانات المفتوحة التي يقدمها البنك. وبالتالي يمكن للمنظمات الخاصة بها م

والمستخدمين الوصول إلى هذه البيانات على شكل القراءة البشرية واآللية )تبادل البيانات اإلحصائية 

تبادل  قدرات بشأن ( ليس لدى الدول1)والبيانات الوصفية(. وأثار الممثل أيضا بعض التحديات مثل: 

تحتاج البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في عدة دول إلى  (2)البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية، 

 يلزم أيضا تحسين االتصال باإلنترنت في بعض الدول. (3)و ،تحسين

 ثالث عشر. إطار قياس جديد للهجرة غير النظامية واالتجار بالبشر والتهريب وطالبي اللجوء

ذات مخاطر الممثل معلومات أساسية موجزة عن األنشطة الجارية بشأن الهجرة غير النظامية وقدم ال .50

ت القوية التي والتنمية اإلقليميين هما من بين االلتزاما الصلة في مجال الحماية. وأشار إلى أن االندماج

الماضي، وتلتزم على كل من الصعيدين اإلقليمي والقاري على مدى العقد  يقيونرجددها القادة األف

مفوضية االتحاد األفريقي وفريق العمل األفريقي المعني بإحصاءات الهجرة بتقديم بيانات ذات صلة وفي 

 الهجرة غير النظامية.والوقت المناسب لرصد هجرة العمالة، 

لتابعة إلى اللجنة اإلحصائية التاسعة واألربعين امقدم رابع عشر. تقرير عن التطوير اإلحصائي في أفريقيا 

 لألمم المتحدة

يسلط التقرير الضوء على األنشطة المضطلع بها في أفريقيا في مجال التطوير اإلحصائي، وبعضها  .51

من أجل التنمية  2030ينطوي على داللة عالمية. ويتضمن التقرير أعمال منهجية لدعم تنفيذ أجندة 

رئيسية مثل استراتيجية تنسيق ركيز "أفريقيا التي نريدها". ويشمل مجاالت ت 2063 المستدامة وأجندة

اإلحصاءات في أفريقيا، والتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية، واإلحصاءات الزراعية، واإلحصاءات 

المتعلقة بنوع الجنس، والبيانات المفتوحة، وثورة البيانات. واللجنة اإلحصائية مدعوة إلى التعليق بشأن 

 كذلك تحديد مجاالت التعاون الممكنة مع المناطق األخرى.العمل الذي تضطلع به منطقة أفريقيا و

على إعداد مساهمة أفريقيا في الدورة التاسعة واألربعين لمجلس  بشكل أساسيركزت المناقشات ت .52

 األمن لألمم المتحدة.

 خامس عشر. تقرير عن مؤشرات التنمية اإلحصائية األفريقية

التنمية اإلحصائية األفريقية عقب إقرارها من قدم الممثل معلومات أساسية موجزة عن مؤشرات  .53

للمكاتب الوطنية لمديرين العامين االدورة الخامسة للجنة االحصائية ألفريقيا والدورة العاشرة للجنة 
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. ولضمان ملكية هذه األداة الجديدة من قبل 2016ديسمبر  2 -نوفمبر  28في جراند بسام، لإلحصاءات 

 االقتصادية ألفريقيا كتيبا، وتقوم حاليا بوضع برنامج لتنفيذ هذه األداة.الدول األعضاء، وضعت اللجنة 

تم تشجيع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على استخدام الدليل والبرمجيات لتقييم التقدم اإلحصائي  .54

 بشكل دوري.

 سادس عشر. تقرير عن دور منظمات المجتمع المدني في العملية اإلحصائية في أفريقيا

م الممثل معلومات أساسية عن دور منظمات المجتمع المدني في العملية اإلحصائية في أفريقيا. قد .55

( دمج وتنسيق ونشر البيانات المقدمة من منظمات المجتمع المدني في النظم 1والهدف من ذلك هو: )

ظم االحصائية اإلحصائية الوطنية واقتراح آليات إلدماج وتنسيق مساهمة منظمات المجتمع المدني في الن

حصاءات الرسمية من قبل منظمات المجتمع المدني لدعم مشاركة أكبر التسهيل استخدام ا( 2) ،الوطنية

الدعوة إلى استخدام ( 3) الشفافة والسياسية قتصادية ومواطنين في العمليات االجتماعية واالمن ال

التنمية بما في ذلك  جندةأتنفيذ  منظمات المجتمع المدني في سياقحصاءات الرسمية في أداء أنشطة إلا

 .2063وأجندة أهداف التنمية المستدامة 

أعدت لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا كتيبا وهو متاح للدول األعضاء في االتحاد األفريقي. وتم  .56

ن تحسيمجال تشجيع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على التعاون مع منظمات المجتمع المدني في 

 اإلحصاءات الرسمية.

 سابع عشر. أدوات ومنهجيات بشأن جمع وتحليل بيانات الهجرة: درس من المنظمة الدولية للهجرة.

قدم الممثل معلومات أساسية عن جزء من استجابة المنظمة الدولية للهجرة لزيادة الدعوة إلى العمل  .57

إدارة  (1)عالم. ومجاالت التدخل الرئيسية هي: لتحسين البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية في جميع أنحاء ال

( تحليل البيانات والوسائل المبتكرة لقياس 3و ) ،بناء القدرات في مجال بيانات الهجرة( 2) ،المعرفة

 الهجرة.

 ثامن عشر. حالة التوقيع والتصديق على الميثاق األفريقي لإلحصاءات

لتوقيع والتصديق على الميثاق األفريقي قدم ممثل مفوضية االتحاد األفريقي عرضا عن حالة ا .58

دولة صدقت على الميثاق  22دولة وقعت على الميثاق وأن  32لإلحصاءات. وتم ابالغ االجتماع بأن 

وقدمت أدوات التصديق إلى مقر االتحاد األفريقي. واختتم مقدم العرض بتوجيه نداء رسمي إلى الدول 

 تفعل ذلك في أسرع ما يمكن.التي لم توقع أو تصدق بعد على الميثاق أن 

 تاسع عشر. برنامج التدريب على القيادة للمكاتب اإلحصائية الوطنية

من أجل التنمية في القرن الحادي  اتقدم الممثل معلومات أساسية عن الشراكة في مجال اإلحصاء .59

لتنمية في ، وهي أمانة استضافتها منظمة التعاون وا1999، التي أنشئت في عام (21)باريس  والعشرين

تعزيز البيانات  (1)الميدان االقتصادي في باريس. وتحدث أيضا عن األهداف على النحو التالي: 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان  هال( تمو2) ،عاما 15التنمية ألكثر من  واإلحصاءات من أجل

مجلس  ديرها( ي3) ،وروبياالقتصادي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي واألمم المتحدة واالتحاد األ

 .(21)باريس 
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 عشرون. اعتماد االستنتاجات الرئيسية والتوصيات

 التوصيات )الملحق األول المرفق هنا( مع بعض التعديالت. اداعتمتم  .60

الدورة عقب لمديرين العامين للمكاتب الوطنية لإلحصاءات اللجنة ستعقد الدورة الثانية عشرة     .61

 الخرطوم، في السودان.في  2018ألفريقيا في عام  للجنة االحصائيةالسادسة 

 نظر االجتماع في التوصيات التالية وقدمها:

 الملحق األول

 توصيات عامة:

 لدول األعضاء في االتحاد األفريقيبا المديرون العامون

االقتصادية أ( الطلب من مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع البنك األفريقي للتنمية ولجنة األمم المتحدة 

ألفريقيا استعراض الطريقة التي ينظم بها االجتماع للتركيز على القضايا الناشئة، وتعزيز أوراق 

 السياسات التي تمكن من إجراء مناقشات متعمقة ومفصلة من أجل فهم أفضل.

لجنة اع ب( الطلب من مفوضية االتحاد األفريقي توفير ترجمة شفهية بلغات العمل الرسمية األربع في اجتم

 .لمديرين العامين للمكاتب الوطنية لإلحصاءاتا

ج( دعوة کل من مفوضية االتحاد األفريقي والبنك األفريقي للتنمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا 

التحاد األفريقي في وقت مسبق، للسماح للدول األعضاء في لغات العمل با إلی تقديم وثائق العمل بجميع

 ،األفريقي بإعداد وتقديم المالحظات والتوصيات ذات الصلةاالتحاد 

د( دعوة كل من أنجوال ورواندا والسنغال وجنوب أفريقيا والمغرب )اإلسكوا( التابعة للفريق الرفيع المستوى 

للتنمية المستدامة لتمثيل الدول  2030المعني بالشراكة والتنسيق وبناء القدرات لإلحصاءات من أجل أجندة 

ضاء في االتحاد األفريقي في منطقتها دون اإلقليمية إلى الفريق الرفيع المستوى المعني بالشراكة األع

والتنسيق وبناء القدرات، وتيسير هذا التمثيل عبر المشاورات المنتظمة بشأن العمل المتعلق بالفريق الرفيع 

 المستوى المعني بالشراكة والتنسيق وبناء القدرات مع دولها المجاورة.

إعادة تأكيد اإلعالن الصادر عن اجتماع المديرين العامين للمعاهد الوطنية لإلحصاءات، الذي نظمته  هـ(

المغرب باالشتراك مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا على هامش المؤتمر العالمي  -اللجنة العليا للتخطيط 

دور اإلحصاءات في االندماج تنظيم مؤتمر حول مبادرة ، وخاصة 2017لإلحصاءات الذي عقد في يوليو 

األفريقي، والطلب من مفوضية االتحاد األفريقي والمغرب بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا والبنك 

 اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتنظيم هذا المؤتمر. ،األفريقي للتنمية

اإلحصائية في مجال التنمية اإلحصائية في و( االحاطة علما بالفوائد التي بشرت بها ندوة أفريقيا بشأن التنمية 

القارة األفريقية. وينبغي تنظيم ندوة أفريقيا بشأن التنمية اإلحصائية من أجل العمل بطريقة منسقة مع مبادرات 

مفوضية االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا، والبنك األفريقي للتنمية، والمؤسسات األفريقية 

بمبادرة ليسوتو  لمديرين العامين للمكاتب الوطنية لإلحصاءاتلجنة استدامتها. ورحبت األخرى، لضمان ا

 .2018الستضافة ندوة أفريقيا بشأن التنمية اإلحصائية المقبلة في األشهر األربعة األولى من عام 
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 دارة.ز( دعوة مفوضية االتحاد األفريقي إلى تعزيز تعاونها مع فريق مدينة برايا بشأن إحصاءات اإل

 . توصيات محددةرابعا

الوطنية لإلحصاءات / المكاتب  معاهدأ. متابعة بشأن مقررات الدورة العاشرة للجنة المديرين العامين لل

 الوطنية لالحصاءات

مفوضية االتحاد األفريقي والبنك األفريقي للتنمية واللجنة االقتصادية ألفريقيا، بالتعاون مع النظام  تكليفأ( 

لجنة المديرين العامين للمكاتب الوطنية فريقي بمتابعة تنفيذ مختلف قرارات وإعالنات اإلحصائي األ

 ،لإلحصاءات

 ،من مفوضية االتحاد األفريقي والبنك األفريقي للتنمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا الطلبب( 

ميزانية الوطنية لإلحصاءات من ال ٪0.15الدعوة إلى تنفيذ المقرر الوزاري بتخصيص ما ال يقل عن 

 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي لضمان تنفيذ المقرر. ودعوة

 نظام معلومات سوق العمل واالقتصاد غير الرسمي .ب

مؤشرات سوق العمل من مصادر البيانات الموجودة في أفريقيا مع  المبادئ التوجيهية إلعداد اعتمادأ( 

 ،إدخال تعديالت عليها

مفوضية االتحاد األفريقي توفير التدريب للدول األعضاء في االتحاد األفريقي بشأن من  الطلبب( 

 ،المبادئ التوجيهية

من مفوضية االتحاد األفريقي دعم الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في اعداد تقارير الدول  الطلبج( 

 باستخدام المبادئ التوجيهية الجديدة.

تقرير األول حول احصاءات االقتصاد غير الرسمي، والطلب من خارطة طريق لوضع ال اعتمادد( 

التعاون مع البنك األفريقي للتنمية، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، والمرصد  ،مفوضية االتحاد األفريقي

االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومنظمة العمل الدولية والمجموعات 

 .2018تخاذ جميع الخطوات الالزمة لالنتهاء من هذا التقرير بحلول نهاية عام االقتصادية اإلقليمية ا

 إحصاءات الهجرةج. 

من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي تقديم في أقرب وقت ممكن دراسة استقصائية حول الهجرة  الطلبأ( 

 ،الدولية للعمالة إلى مفوضية االتحاد األفريقي

د األفريقي تقديم جميع المساعدات الفنية الالزمة للدول األعضاء في االتحاد من مفوضية االتحا الطلبب( 

 ،األفريقي من أجل إنتاج بيانات منسقة وفي الوقت المناسب ودقيقة عن إحصاءات الهجرة

من مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع البنك األفريقي للتنمية، واللجنة االقتصادية ألفريقيا،  الطلبج( 

نظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، تنظيم اجتماع لفريق الخبراء للتحقق من صحة بيانات والم

 .2018االصدار الثاني من تقرير إحصاءات هجرة العمالة واالنتهاء من التقرير بحلول يونيو 
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 الحسابات القومية .د

بيات وتقديم الدعم الفني للدول مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع الشركاء الجراء تدري دعوة  (أ

 ،2008األعضاء في االتحاد األفريقي بشأن تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 

جميع الشركاء إلى مساعدة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على تعبئة الموارد المالية دعما  دعوةب( 

 ،2008لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 

ة االتحاد األفريقي إشراك مركز التدريب اإلحصائي في أنشطة بناء القدرات في مجال من مفوضي الطلبج( 

 الحسابات القومية.

 البيئية والمحاسبةاإلحصاءات  هـ.

وشعبة األمم  اللجنة االقتصادية ألفريقياو البنك اإلفريقي للتنميةو ،مفوضية االتحاد األفريقيمن  الطلب

تعزيز قدرات الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في مجال  ،المتحدة للبيئة المتحدة اإلحصائية وبرنامج األمم

 ونشر االحصاءات البيئية.البيانات جمع وتجهيز وتحليل 

 إحصاءات التجارةو. 

القطاع الخارجي  -عمل الفريق الفني المتخصصخطة  (1وثائق فنية عن إحصاءات التجارة: ) اعتمادأ( 

اإلطار المنسق لبيانات الدول وقناة القالب/ (2) ،لتجارة في أفريقيابشأن إحصاءات ا 2022- 2018

 ،( البيانات الوصفية عن إحصاءات التجارة3) ،وبروتوكول نقل التجارة

توفير التدريب للدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات  ،من مفوضية االتحاد األفريقي الطلبب( 

 ،يوروتريساالقتصادية اإلقليمية على برنامج 

بتجارة الدول إلى مفوضية االتحاد المتعلق من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي تقديم البيانات  الطلبج( 

 األفريقي على أساس منتظم.

من مفوضية االتحاد األفريقي متابعة الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي التي لم ترد بشأن البيانات  الطلبد( 

 تجارة الداخلية والخارجية ألفريقيا قبل أن تستخدم التقديرات.من أجل منشورات ال

الدعوة إلى وضع برنامج بديل في نهاية المطاف لبرنامج يوروتريس، بهدف تحسين المعرفة  هـ(

باإلحصاءات التجارية فيما بين الدول األفريقية. وينبغي أن تتضمن األداة وحدة لتقدير البيانات من 

 الدول غير المستجيبة.

الموارد البشرية )الفريق األفريقي المعني بالتدريب اإلحصائي والموارد والتدريب اإلحصائي  .ز

 البشرية(

ألفريقيا  ، ولجنة األمم المتحدة االقتصاديةللتنمية األفريقيالبنك ومفوضية االتحاد األفريقي من  طلبال( أ

 ،ي بالتدريب اإلحصائي والموارد البشريةللفريق األفريقي المعنتابع ل التنظيم اجتماع قانوني لفريق العم



13 

 

ئمة إلى وضع مناهج دراسية القاالمركز األفريقي للتدريب االحصائي ومراكز التدريب االحصائي  دعوة( ب

 الناطقة بالبرتغالية واإلسبانية. للدول

عمل : تقدير التكاليف وخطة الالنسخة المنقحة من استراتيجية تنسيق اإلحصاءات في أفريقياعرض ح. 

 وتعبئة الموارد وخارطة الطريق.

 النسخة المنقحة من استراتيجية تنسيق اإلحصاءات في أفريقيامفوضية االتحاد األفريقي إلى ترجمة  دعوةأ( 

 ،الي جميع لغات العمل في االتحاد األفريقي

ء في االتحاد إشراك الدول األعضا ،من المنظمات األفريقية والمؤسسة األفريقية لبناء القدرات الطلبب( 

األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء االنمائيين وغيرهم من أصحاب المصلحة مثل القطاع 

النسخة المنقحة من استراتيجية تنسيق اإلحصاءات الخاص والمجتمع المدني في تعبئة الموارد من أجل تنفيذ 

 ،على المستوى الوطني واإلقليمي والقاري في أفريقيا

وضع استراتيجية للدعوة لتعبئة الموارد  ،والمؤسسة األفريقية لبناء القدراتمن المنظمات األفريقية  الطلب( ج

 ،النسخة المنقحة من استراتيجية تنسيق اإلحصاءات في أفريقيامن أجل تنفيذ 

االتحاد األفريقي دعم الدول األعضاء في والمؤسسة األفريقية لبناء القدرات من المنظمات األفريقية  الطلب( د

النسخة المنقحة من استراتيجية تنسيق اإلحصاءات في مواءمة استراتيجياتها الوطنية لتطوير اإلحصاءات مع 

 ،في أفريقيا

 ،من مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع البنك األفريقي للتنمية واللجنة االقتصادية ألفريقيا الطلب هـ(

من أجل  المنقحة من استراتيجية تنسيق اإلحصاءات في أفريقيا للنسخةة والدعودماج إللوضع استراتيجية 

 الدول األعضاء.

 2030أجندة عام / 2063جندة مؤشرات من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أل .ط

والمؤسسة األفريقية لبناء القدرات من مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع البنك األفريقي للتنمية  الطلبأ( 

/أجندة 2063أجندة أهداف التنمية المستدامة في ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا إدماج مؤشرات 

2030. 

ية االقتصاداألمم المتحدة لجنة للتنمية واألفريقي البنك بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي من  طلبالب( 

من أجل أهداف تحاد األفريقي لوضع خط األساس نية للدول األعضاء في االألفريقيا، تقديم المساعدة الف

 .2030/أجندة 2063التنمية المستدامة في أجندة 

ولجنة ، والمؤسسة األفريقية لبناء القدرات، للتنمية األفريقيالبنك ، ومفوضية االتحاد األفريقيمن  طلبالج( 

 .2063عام  ندةجأ تابعةقاري لمعلى مستوى  متابعةاألمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا وضع إطار 

الدول األعضاء في االتحاد االفريقي إلى االضطالع بملكية جمع البيانات وإنتاج ونشر مؤشرات  دعوةد( 

 ،2030وأجندة عام  2063أهداف التنمية المستدامة في أجندة عام 

إلحصاءات من أجل الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى تحسين التنسيق داخل النظام الوطني ل دعوةهـ( 

 .2030وأجندة  2063دعم انتاج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في أجندة 
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( تشجيع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على تبادل الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة في إعداد و

 .2030/أجندة  2063مؤشرات التنمية المستدامة ألجندة 

 

 2017إطالق طبعة عام  -ادات . تقرير عن إحصاءات اإليري

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على المشاركة في إنتاج الطبعة التالية من نشرة إحصاءات  تشجيع

 اإليرادات.

. التخطيط للمراجعة المتبادلة بين األقران الذي سيجري في أفريقيا في إطار البرنامج األفريقي ك

 لإلحصاءات

االتحاد األفريقي المشارکة في برنامج المراجعة المتبادلة بين األقران التابع الدول األعضاء في  دعوةأ( 

للبرنامج األفريقي لإلحصاءات إلى التعاون الكامل مع مفوضية االتحاد األفريقي في تنفيذ مراجعة 

 ،ا اإلحصائي الوطنيھلنظام

اسة األساسية باستخدام أداة اللمحة جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى المشاركة في الدر دعوةب( 

 السريعة األفريقية.

 تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية. تقرير عن ل

من البنك األفريقي للتنمية بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية  الطلب

تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات منصة  فريقي بشأنفي االتحاد األ تعزيز قدرة الدول األعضاء ،ألفريقيا

 من أجل تبادل البيانات ونشرها. الوصفية

 . إطار قياس جديد للهجرة غير النظامية، واالتجار بالبشر، والتهريب وطالبي اللجوءم

صلة في التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وجميع المنظمات ذات ال مفوضية االتحاد األفريقيمن  الطلب

 تطوير المنهجيات والبيانات المتعلقة بالهجرة غير النظامية واالتجار بالبشر والتهريب وطالبي اللجوء.

 

 . تقرير عن التنمية اإلحصائية في أفريقيا إلى اللجنة اإلحصائية التاسعة واألربعين التابعة لألمم المتحدةن

العامين للمكاتب  المديرينبالتعاون مع رئيس لجنة  ،قيادةتولي المن مفوضية االتحاد األفريقي  الطلبأ( 

عداد مساهمة أفريقيا في مجلس األمن لألمم ، من أجل اوبدعم اللجنة االقتصادية ألفريقياالوطنية لإلحصاءات 

 المتحدة،

من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي أن تسهم، نيابة عن القارة، في مناقشات بنود مجلس األمن  الطلبب( 

 ألمم المتحدة.ل

 تقرير عن مؤشرات التنمية اإلحصائية األفريقية .س

 عضو االتحاد األفريقي على استخدام الدليل والبرمجيات لتقييم التقدم اإلحصائي بشكل دوري. تشجيع

 تقرير عن دور منظمات المجتمع المدني في العملية اإلحصائية في أفريقيا .ع
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على التعاون مع منظمات المجتمع المدني في تحسين الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  تشجيع

 اإلحصاءات الرسمية.

 حالة التوقيع والتصديق على الميثاق األفريقي لإلحصاءات  .ف

ع يوصدقت على الميثاق وأودعته، وتشج ،على الدول األعضاء في االتحاد األفريقي التي وقعت بالفعل االثناء

 ودع الميثاق على أن تفعل ذلك،الدول األعضاء التي لم توقع أو تصدق أو ت

 حالة تشغيل المعهد األفريقي لإلحصاءات والمركز األفريقي للتدريب اإلحصائي  .ص

في تونس  2018من مفوضية االتحاد األفريقي إطالق أنشطة المعهد األفريقي لإلحصاءات في عام  الطلب

 في ياموسوكرو.المركز األفريقي للتدريب االحصائي وكذلك 

 لتدريب على القيادة من أجل المكاتب اإلحصائية الوطنية في أفريقيابرنامج اق. 

( للتدريبات القيادية التي أجريت لصالح رؤساء المكاتب اإلحصائية الوطنية 21على )باريس  االثناءأ( 

 ه.أخرى حول الموضوع المذكور أعال ودعوته إلى تنظيم تدريبيات

اون مع البنك األفريقي للتنمية، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية بالتعمفوضية االتحاد األفريقي من  الطلبب( 

، وحدات انشاء ضمن المركز األفريقي للتدريب االحصائي ،والمؤسسة األفريقية لبناء القدراتألفريقيا، 

لصالح رؤساء المكاتب االحصائية الوطنية وفريق اإلدارة المعني بالقيادة واالتصاالت  تدريب

 لدعوة لتعبئة الموارد.واالستراتيجية/ا

للمكاتب  التاريخ المقترح ومكان انعقاد وموضوع الدورة الثانية عشرة للجنة المديرين العامين .ر

 الوطنية لإلحصاءات

للمكاتب الوطنية تقرر أن تستضيف جمهورية السودان الدورة الثانية عشرة للجنة المديرين العامين 

 .2018في عام لإلحصاءات 


