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 اللجنة اإلحصائية

 التاسعة واألربعونالدورة 

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٩-٦

 *)و( من جدول األعمال املؤقت 3البند 
 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: تطوير اإلحصاءات اإلقليمية

   
 اإلقليمية في أفريقيا تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا عن تطوير اإلحصاءات  

  
 مذكرة من األمين العام  

واملمارسـا  الاـاةق ي شتفـرأل األمـ   ٢٠١7/٢٢٨وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاع   
العــاب ةــيل تقــر اقرشــر اللصنــ  االقتصــادش  ألفرشققــا عــن اقــمشر ا أصــايا  ا قلقمقــ     فرشققــا  وشاــل  

لع هبـا ةفـيل التنمقـ  ا أصـايفق     فرشققـاي الـه لبعضـ ا داللـ  عاملقـ   التقرشر الضمي علـ  األشفـق  املضـق
: ٢٠٦3واقــ  عــاب  ٢٠3٠وشتضــمن التقرشــر  عمــاال من صقــ  لــدعم انتقــة اقــ  التنمقــ  املاــتدام  لعــاب 

 فرشققـــا الـــه شصـــبم ولق ـــا  وتـــم شتضـــمن يـــاال  الل قـــل الريفقاـــق ي مـــن قبقـــر مـــا شلـــ : اســـلااقصق  ممايمـــ  
ا أصـــايا  و ا أصـــايا  اللراعقـــ ل و ل احلقمشـــ أصـــايا  ا ا     فرشققـــال التاـــصقر املـــد  و ا أصـــاي

اجلناــــاشق ل والبقاشــــا  املتتمأــــ  وتــــمرة البقاشــــا   واللصنــــ  ا أصــــايفق  مــــدعمة و  التعلقــــ  علــــ  األعمــــال 
   األارى املضقلع هبا   املنقق  األفرشقق ي فضال عن حتدشد ياال  التعاول املمكن  مع املناط
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 تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا عن تطوير اإلحصاءات اإلقليمية في أفريقيا  
 
 مقدمة - أوال 

اصـــــمقم الـــــيام  ا  ايفقـــــ  ول احلاجــــ  و  ةقاشـــــا  عالقـــــ  اجلـــــمدة   المقـــــت احلقققــــ    ســـــقا   - ١
فعــال ال اــلال افــكر حتــدشا للــن م ودول ا قلقمقــ  والقارشــ  والعاملقــ  ورتــدتا واقققم ــا علــ   ــم  المطنقــ 

ا أصـايفق  المطنقــ     فرشققــا  واســي الاــار تــم  ل التكنملمجقـا  اجلدشــدة قــد واد  ةــاطراد أصــم وشــم  
البقاشــا  املتاأـــ ي و وجــد  ةـــةل  ومكاشقــا   ـــم ماــبمق  ملـــد اجملتمعــا  ةاملعلممـــا  وحتمشل ــا  وشنب ـــ  

قاةلــ  للتكقــف هبــدأل حتاــ  ااــتم ا مكاشــا  اجلدشــدة لعــا  ألفرشققــا االســتتادة مــن الــن   املبتكــرة وال
 البقاشا  اجلدشد 

رشققـــا ةفـــيل التنمقـــ  ا أصـــايفق  وش قـــ  تـــةا التقرشـــر األشفـــق  الـــه  ـــري اال ـــقال  هبـــا    ف - ٢
أقـ  االســلااقصقا  واملن صقـا  ويـاال  الل قــل الريفقاـق ي مـع ا لــارة و  التحـدشا  ذا  الصــل   مـن

اــق    دعــم التنمقــ  ا أصــايفق  ماجــا الن ــاب ا أصــايف  األفرشقــ ي فضــال عــن ةعــئ املبــادرا  الريفقالــه ا
  فرشققا   

و  استـابي شقــلل التقرشــر ا جــرايا  التملــ  الريفقاــق  الــه شتعــ   ل اتتــةتا اللصنــ  ا أصــايفق   - 3
بلــدال األفرشققــ    الاــقا  العــامل  سقــ  مــن  جــر وشــادة االلتــلاب والــدعم الــدولق  للتنمقــ  ا أصــايفق    ال

 :  فرشققا اله شصبم ولق ا ٢٠٦3و  الاقا  القاري سق  عاب  ٢٠3٠التنمق  املاتدام  لعاب 
  

 االستراتيجيات - ثانيا 

 استراتيجية مواءمة اإلحصاءات في أفريقيا - ألف 

اقــــمب املؤساــــا  األفرشققــــ ي ومصــــرأل التنمقــــ  األفرشقــــ ي ومتم ــــق  االحتــــاد األفرشقــــ ي واللصنــــ   - ٤
االقتصــادش  ألفرشققــاي واملؤساــ  األفرشققــ  لبنــاي القــدرا ي ةققــادة ج ــد مفــلي مــن  جــر انقــق  وحتــدش  

ايمــــــ  ةــــــ  اســـــلااقصق  ممايمــــــ  ا أصــــــايا     فرشققـــــا  وشتميــــــر ا ــــــدأل الريفقاـــــ  لالســــــلااقصق    املم 
 ٢٠٦3ا أصـــايا  املنتصـــ     فرشققـــا مـــن  جـــر وتـــراي اقـــ  التكامـــر ا قلقمـــ ي فضـــال عـــن اقـــ  عـــاب 

ي  ي ر ــايفل اقــ  التحــمل    فرشققــا  و ــدأل “القمــم اسمــس”و  ٢٠3٠واقــ  التنمقــ  املاــتدام  لعــاب 
ش امــا وأصــايفقا فعــاال  ل شصــب  ”االســلااقصق   شضــا و  اتعقــر رنشــ  الن ــاب ا أصــايف  األفرشقــ ي وتــ : 

شنــت  معلممـــا  وأصـــايفق  وكـــن المتـــم  هبـــا وممايمـــ  و  أقن ـــا افـــمر  قـــع  ةعـــاد التنمقـــ  والتكامـــر   
وستتحق  تةه الرنش  من االل   “اجملاال  الاقاسق  واالقتصادش  واالجتماعق  والبقئق  واليقافق     فرشققا

  واقــمب ٢٠٢٦و  عــاب  ٢٠١7ا قــ  التــلة مــن عــاب  اســلااقصق  ممايمــ  ا أصــايا     فرشققــاي الــه
االسلااقصق  علـ  ر ـايفل اسـلااقصق   رةـعي وتـ  ااـتند و  وشفـاي ش ـاب وأصـايف  قـمي وقاةـر للتقبقـ  مـن 
 جــر أــدوة إضــ  وأصــايفق   فرشققــ   والر ــايفل األرةــع تــ : ) ( وشتــاو وأصــايا  جقــدة النمعقــ  ألفرشققــال 

دة النمعقــــ  ألفرشققــــال )و( ةنــــاي قــــدرة مؤساــــق  ماــــتدام    الن ــــاب )ب( اناــــق  وشتــــاو وأصــــايا  جقــــ
 ا أصايف  األفرشق ل )د( اعلشل تقاف  اجلمدة   عملق  تنع القرار 

وقد جـرى و ـع اسـلااقصق  ممايمـ  ا أصـايا     فرشققـا والمتـايف  الداعمـ   ـا )اقـ  العمـري  - ٥
 قـع  مشلـتمشر( من االل عملق  افاورش  واسع  النقا  واق  التممشر واسلااقصقا  اعبئ  املمارد والتم
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البلدال األفرشقق  واجلماعا  االقتصادش  ا قلقمق  والفر اي   التنمق   وقد اعُتمد  االسلااقصق  من قبر 
ي ٢٠١7جلن  املدشرشن العام  للمكااب ا أصايفق  المطنق    اجتماع ا املعقمد   دا ار   آذار/مارس 

  اجتمــــا  مـــــؤار االحتــــاد األفرشقــــ  لـــــموراي املالقــــ  والفــــؤول النقدشـــــ  والتتقــــق  االقتصـــــادي  واعُتمــــد 
قدب االســلااقصق  و  مــؤار قمــ    وســتُ ٢٠١7والتكامــري املعقــمد    دشــس  ةاةــا   افــرشن األول/  تــمةر 

 ق ا واعتمادتا للن ر الن ايف  ف ٢٠١٨رنساي دول وأكمما  االحتاد األفرشق     اشمل اليا /شناشر 
 

 االستراتيجيات الوطنية لتطوير االحصاءات - باء 

ادري احلكمما  المطنق  واجملتمع ا  ايف  الدويل ةفكر متلاشد الدور األساس  الةي اضقلع ةا  - ٦
ا أصــايا    الاقاســـا  ا  ايفقــ ي وشتقصـــ  لــةل ي فجإـــا اــدري احلاجـــ  و  التتقــق  االســـلااقص    

 مطنق ي اات    البلدال النامق  أصايفق  الو ع الن م ا 

واملؤساـــا  األفرشققــــ  )مصــــرأل التنمقــــ  األفرشقــــ ي ومتم ـــق  االحتــــاد األفرشقــــ ي ومؤساــــ  ةنــــاي  - 7
القدرا  األفرشقق ي واللصن  االقتصادش  ألفرشققـا( تـ  ةصـدد اعلشـل اصـمقم االسـلااقصقا  المطنقـ  لتقـمشر 

جرايا  اله اختة ا املؤساا  األفرشقق  عن عدة شتايف  تام ي مبا   ا أصايا     فرشققا  و ستر  ا 
ذل  ما شل : ) ( و ع دلقر ةفيل اعمقم الققاعا    االسـلااقصقا  المطنقـ  وجـد قبـمال دولقـا ةصـتتا 
مــن  فضــر املمارســا    اصــمقم الــ  االســلااقصقا ل )ب( ان ــقم ألقــا  عمــر وقلقمقــ  وقارشــ  لبنــاي 

 جر و ـع االسـلااقصقا  المطنقـ  والعملقـا  ذا  الصـل    البلـدال األفرشققـ ل )و( اقـد  القدرا  من 
املااعدة التقنق  والتممشر و  البلدال األفرشقق  من  جر اصمقم اسلااقصقا ا المطنق   و  الانما  القلقل  

مطنقـــ  لتقـــمشر ا أصـــايا  لتققـــقم اســـلااقصقا ا ال (١)ةلـــدا ٢٢دمت املاـــاعدة و    يـــر مـــن املا ـــق ي قُـــ
اســــلااقصقا ا ا أصــــايفق   و اصــــمقم ا  و حتــــدشي ا  وةالتعــــاول مــــع الفــــر اي ا اــــرشني وال ســــقما مــــع   و

الفرا     يال ا أصاي من  جر التنمق    القرل احلادي والعفرشني قاد  املؤساا  األفرشقق  ةعيا  
اســلااقصقا ا المطنقــ   و   ــمي الاشــد القلــب علــ   مفــل   ةــ  الم ــاال  و  البلــدال الســتعرا  انتقــة

عتمــاد  تــداأل التنمقــ  املاــتدام  وا طــار اجلدشــد لققــاس النتــايف  الــةي تــممتا ال شتقصــ اقــمشر البقاشــا  
يممعــ  مصــرأل التنمقــ  األفرشقــ ي اقــمب  قــع البلــدال األفرشققــ  واجلماعــا  االقتصــادش  ا قلقمقــ ي ةــدعم 

ا  األفرشققـــ ي مبمايمـــ  اســـلااقصقا ا المطنقـــ  وا قلقمقـــ  لتقـــمشر ا أصـــايا  مـــع اقـــم ومـــايل مـــن املؤساـــ
 ق  ممايم  ا أصايا     فرشققا اسلااقص

 
 تطوير الهياكل األساسية للبيانات المكانية الوطنية - جيم 

ـــا الرامقـــ  و  ماـــاعدة الـــدول األعضـــاي علـــ   - ٨ حتققـــ   صـــلي مـــن ج ـــمد اللصنـــ  االقتصـــادش  ألفرشقق
االقتصـــادش ي اقـــمب اللصنـــ ي ةالتعـــاول مـــع لـــر ايف ا ومبـــادرا   - ماـــتمشا  متلاشـــدة مـــن التنمقـــ  االجتماعقـــ 

وقلقمقــ  األاـــرىي ةتنتقــة عـــدد مــن ا جـــرايا  التوورشــ  لتفـــصقع اقــمشر ا قا ـــر األساســق  للبقاشـــا  املكاشقـــ  
اجل ــمدي علــ  الصــعقد  الــ   وقــد  د  المطنقــ  و  جاشــب االســلااقصقا  المطنقــ  األاــرى للــدول األعضــاي

ا قلقمــ ي و  و ــع مرفــ  البقاشــا  املكاشقــ  ا قلقمــ  األفرشقــ ي وتــم  داة ودارة اعاوشقــ  للمعلممــا  اجل رافقــ  

__________ 

بقــاي مبــا   ذلــ  وتقمةقــاي وةــنني وةمااــماشاي وافــادي وجنــمب  فرشققــاي ورواشــداي ووامبقــاي وومبــاةميي والاــمدالي و ــاةملي و ام (١) 
 ةقااوي و اةم فمديي و قنقاي ومد فقري ومصري ومالويي وممرشفقمسي ومموامبق ي وشامقبقاي وشقصمشا  -و اشاي و قنقا 
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 -فمايفــد العلــمب والتكنملمجقــا اجل رافقــ  املكاشقــ  مــن  جــر حتققــ  انمقــ  اجتماعقــ   ســت اللألفرشققــا  ــدأل و  ا
 لبفر وقايفم  عل  أرش  الام  وممج    م التصدشر اقتصادش  ار ل عل  ا

وافــقا مــع التعــدشر احلــايل جملــال ار قــل عمــر اللصنــ  االقتصــادش  ألفرشققــاي ار ــل رنشــ  املعلممــا   - ٩
املعلمما  اجل رافق  املكاشق  ةصمرة مشملق ل  أم م اجل رافق    المقت شتاا عل  ما شل : ) ( اعلشل ودارة و 

ل )و( التمك  التلقايف  (“احلكمم  املتتمأ ”د  ذي أصق  للبقاشا  ا  ايفق  )ةقاشا  )ب( وشفاي ماتم 
للمصتمعا  اللق  األفرشقق  من  جر وشادة ا ملاب ةاملعلمما  املكاشق ي والمع  ةاملعلمما  املكاشق ي واعلشل 

كاشقــــ     شفــــق  املكااــــب القــــدرا  املالأقــــ ل )د( اعمــــقم القــــدرا  التمكقنقــــ  للتكنملمجقــــا اجل رافقــــ  امل
 ا أصايفق  المطنق  
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  وطار اق  عمر االسلااقصق  العاملق  لتحا  ا أصايا  اللراعق  والرشتق     فرشققـاي وةعـد  - ١٠
ــــــا /املضــــــق (٢)اققــــــقم حتدشــــــد االأتقاجــــــا  ذا  األولمشــــــ  مــــــن املاــــــاعدة التقنقــــــ   لع ةــــــا   افــــــرشن الي

مــن قبــر يممعــ  مصــرأل التنمقــ  األفرشقــ ي شُتــة   شفــق  ماــاعدة اقنقــ  و ــري انتقــةتا  ٢٠١٤ شـمفمي
أالقا لتحا  شمعق  وامافر البقاشا  اللراعق  للماتعمل   و لار اقققم حتدشد االأتقاجا  ذا  األولمش  

البلـدال    فرشققـا أاجـ  ماسـ  و  و ـع اقـ  اسـلااقصق  و   شاي فقما شتعل  ةاملاـاعدة التقنقـ ي حتتـاو 
لإلأصــايا  اللراعقــ  والرشتقــ   و ــري و ــع تــةه اسقــ ي الــه اقــمب علــ  املبــاد  التمجق قــ  الــه  عــدتا 
املكتب العامل  لالسلااقصق  العاملق  لتحا  ا أصايا  اللراعق  والرشتق  وخيتيتا مقداشقا املكتب العـامل  

لتنمقــ  األفرشقـ    ةمروشــديي مــن اـالل عملقــ  افـار ق  ولــامل  انقــمي علـ  اسقــما  األرةــع ومصـرأل ا
التالقـــ : ا عـــدادل وةـــدي التنتقـــةل والتققـــقمل والتتقـــق   وة قـــ   تالـــ  امللكقـــ  الكاملـــ  للعملقـــ  ا  ايفقـــ    

مـــع ةااللـــلاي فرعقـــ  ي شعمـــر اـــياي   ققاعـــا  وراعقـــ  وطنقـــ  ا الياشمشـــ اسقـــ  االســـلااقصق  ومنتصا ـــ
 تحاب املصلح ي و ري ان قم ألقا  عمر وطنقـ  ةفـيل و ـع اسقـ  االسـلااقصق ي مـع اال ـقال  

 ةكر اقمة من تةه اسقما  عل   م افار    امر 

ةلـدا مبـا شلـلب مـن املاـاعدة  ٢٤وةناي عل  طلب الـدول األعضـايي وود مصـرأل التنمقـ  األفرشقـ   - ١١
اقق ــــا االســـلااقصق  لإلأصـــايا  اللراعقــــ  والرشتقـــ   و ــــري ا عـــداد  لــــراي التقنقـــ  مـــن  جــــر و ـــع 

اجلماعــا  االقتصـــادش  ا قلقمقـــ    و ـــع اسقـــ ي ة قـــ   ـــمال وماـــا  ا ةلمـــاب العملقـــ ي وةنـــاي قـــدرا اي 
 واملااعدة   اناق  العملق     ر ةلد من البلدال األعضاي فق ا 

__________ 

 (٢) African Development Bank Group, “Identifying Technical Assistance Needs in Agricultural Statistics in 

African Countries”, February 2015  
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 البرامج اإلحصائية األفريقيةاألعمال المنهجية لدعم  - ثالثا 

واطلللة  2030العملللل المنهجلللي ملللن أجلللل دعلللم تنفيلللذ اطلللة التنميلللة الم لللتدامة لعلللام  - ألف 
 2063 عام

 2063واطة عام  2030وضع إطار متكامل للمؤشرات اإلقليمية من أجل تنفيذ اطة عام   

لكــــر مــــن اقــــ   ر للرتــــد وا ةــــال  فرشققــــاي تنــــاي  شفــــق  جارشــــ  لم ــــع وطــــار متكامــــ دااــــر - ١٢
  وعقب مفاورا  واجتماعا  خمتلت ي مت التمتر و  ااتا  إـايف  علـ  ٢٠٦3واق  عاب  ٢٠3٠ عاب

مؤلـــرا )مع م ـــا مـــن مؤلـــرا   تـــداأل التنمقـــ  املاـــتدام ( للرتـــد وا ةـــال  ا قلقمقـــ   ١٤٠اســـتتداب 
 ةفيل  لتا اسقت  

 
 الدليل المتعلق بإطار المؤشرات اإلقليمية المتكامل  

 ٢٠3٠قـ  عـاب س عد املر ل األفرشق  لإلأصايا  دلقال عن وطار املؤلرا  ا قلقمق  املتكامر  - ١3
ـــــ  اـــــياي ٢٠٦3واقـــــ  عـــــاب  ـــــدلقر   التـــــلة : املتـــــاتقم والتعـــــارشف  وُعقـــــد اجتمـــــا  فرش الســـــتعرا  ال

تـق تا    شمويب  و ري و ع اللماـا  األاـمة علـ  الـدلقر   ٢٠١7 شلمل/سبتمي  ٢٠و   ١٨ من
 فار     اجتما  فرش  اسياي الن ايفق  من االل ودراو اعلققا  امل

 
 الدراسة االستقصائية بشأن توافر المؤشرات االقتصادية المتعلقة بأهداف التنمية الم تدامة  

عل  الصعقد المطمي شتقلب ققاس التقدب الرو  م انتقة  تداأل التنمق  املاتدام  ةةل ج مد  - ١٤
فرة من جاشب الن اب ا أصايف  المطمي ةتناق  من املكتب ا أصايف  المطمي ة قـ  حتدشـد  فضـر متضا

الابر لال قال  ةيشفق   ع البقاشا  ذا  الصل  وجت قلتـا واصـنقت ا وحتلقل ـا وشفـرتا مـن  جـر البقـ  
 ب الرو تمب حتقق  ال  األتداأل اأتقاجا  ومتقلبا  ققاس التقد

ي دراســ  استقصــايفق  عــن هبــا االقتصــادش  ألفرشققــاي دعمــا جل ــمد الــدول األعضــايو جــر  اللصنــ   - ١٥
اـــمافر املاـــتمى األول مـــن املؤلـــرا  االقتصـــادش  ألتـــداأل التنمقـــ  املاـــتدام  ومـــا شتصـــر هبـــا مـــن مصـــادر 
البقاشـــا   و فـــتت الدراســـ  االستقصـــايفق   ل تنـــاي ت ـــرا   بـــمة واباشنـــا    اـــمافر املؤلـــرا  ومصـــادر 

  ٥٤ا  ذا  الصل  ةكر من ا فقما ة  البلدال األفرشقق  الـ البقاش

 وُعقـــد اجتمـــا  لترشـــ  اـــياي ةـــدعمة ايلــــ  الـــدول األعضـــاي و   دشـــس  ةاةـــا   افـــرشن اليــــا / - ١٦
لالجتما  مبميل  عـن الم ـاال  املاـؤول  عـن ا ةـال  عـن املؤلـرا  املتعلقـ  ةكـر تـدأل  ٢٠١7 شمفمي

تدام   وقدب اسياي الققرشمل ورقا  ةفيل املمارس  واسيا  والتحدشا    يال من  تداأل التنمق  املا
ـــــا  وجت قلتـــــا  وعـــــر  اـــــياي مـــــن لـــــعب  ا أصـــــايا  التاةعـــــ   دارة الفـــــؤول االقتصـــــادش    ـــــع البقاش
واالجتماعقـــــ  ةاألماشـــــ  العامـــــ  لظمـــــم املتحـــــدةي ومن مـــــ  العمـــــر الدولقـــــ ي والراةقـــــ  االقتصـــــادش  الدولقـــــ ي 

الــــ  كــــر تــــدأل مــــن ن صقــــا  ةفــــيل  قتقــــ  أاــــاب ووشتــــاو البقاشــــا  املتصــــل  ةاملؤلــــرا  املتعلقــــ  ةم
ـــا لتلتـــق   تـــم النتـــايف   األتـــداأل  وُ تـــع اقرشـــر عـــن املؤلـــرا  االقتصـــادش  املتصـــل  ةاألتـــداأل    فرشقق

 لدال   القارة واالستنتاجا  والتمتقا  اله اشبيقت عن االجتما   وُوو  التقرشر الن ايف  عل   قع الب
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ـــــ   - ١7 ـــــادة القلـــــب عل ـــــ  شتقصـــــ  للش ـــــدال األفرشقق ـــــه اماجـــــا البل اســـــتصاة  للتحـــــدشا  ا أصـــــايفق  ال
ا أصايا  عالق  اجلمدةي قاب  تحاب املصلح  ةاختاذ عدة مبادرا ي مبـا   ذلـ  و ـع مؤلـر مر ـبي 

 فرشققـــاي الـــةي و ـــعتا   البداشـــ  اللصنـــ  االقتصـــادش  ألفرشققـــا   عـــاب تـــم مؤلـــر التنمقـــ  ا أصـــايفق    
مـن  ١٩و  ١٨لققاس التقدب الرو   يال التنمقـ  ا أصـايفق     فرشققـا  وفقمـا شتعلـ  ةال ـاشت   ٢٠١٢
مــن  تــداأل التنمقــ  املاــتدام ي قامــت اللصنــ  االقتصــادش  ألفرشققــا ةجعــادة الن ــر   من صقــ   ١7 ا ــدأل

    ــــاشمل األول/ األفرشققــــ  يفق ؤلــــر وحتاــــقن اي ةصــــق ت ا املعتمــــدة   الــــدورة اساماــــ  للصنــــ  ا أصــــاامل
ي املعقمدة    راشد ةاسابي ةكم  دشتمار  وُعر ت النات  الان  من املؤلر   مناسب  ٢٠١٦دشامي 

ي ٢٠١7 شقاـال/ ةرشر ش مت ا الفرا     يال ا أصاي من  جـر التنمقـ    القـرل احلـادي والعفـرشن  
أقــ  الأــش املفــار مل  ل املن صقــ  املاــتتدم    الصــق   اجلدشــدة تــ  من صقــ  عاملقــ  النقــا  وذ  إــا 
ااتند و  اجلـمدة واألطـر االسـلااقصق  اـا  عل ـا تـاحل  لالسـتتداب   منـاط   اـرى ومـن قبـر و ـاال  

شــدي قــرر  اللصنــ  االقتصــادش  ألفرشققــا وعــادة مــن اــارو  فرشققــا  وشتقصــ   ــةه الاــم  املاتصــمة  ةفــكر فر 
اامق  مؤلـر التنمقـ : أقـ   تـب  شُعـرأل مـن ا ل فصـاعدا ةاسـم مؤلـرا  التنمقـ  ا أصـايفق  )ةاالسـم 

 ( للامال ةتقبققا عل  شقا   وسع StatDIاملتتصر ةاحلروأل الالاقنق  

مؤلـر  داي التنمقـ  ا أصـايفق  واتيلف تةه األداة من سلاـل  مـن املؤلـرا  املر بـ   وشقـقس  ـر  - ١٨
األةعـــاد الترعقـــ  للن ـــاب ا أصـــايف  الـــمطم  وةتتبـــع التقـــدب الـــرو       أـــد الاـــايفد    أـــد األةعـــاد  و

األةعاد املتتلت ي وكن استتداب األداة لققاس مماطن القمة والضـعف    ي ش ـاب وأصـايف  وطـم  وة قـ  
اي  ــاي اعكــف اللصنــ  االقتصــادش  ألفرشققــا علــ  و ــع دلقــر افــ قر األداةي ولتعلشــل ملكقــ  الــدول األعضــ

وألم  ةرايقا ي عل   ل شتم استعرا  ا من قبر اجتما  فرشـ  اـياي  وسـقتم عـر  الـدلقر واليايقـا ي 
 استعرا  ماي عل  جلن  املدشرشن العام  للمكااب ا أصايفق  المطنق   فمر
 

 مؤشرات قدرات اإلحصاءات الزراعية - جيم 

ايــر  أــد الققــمد الــه ةــرو    تــقا   اقــ  عمــر االســلااقصق  العاملقــ  لتحاــ  ا أصــايا   - ١٩
اللراعقـــ  والرشتقـــ     فرشققـــا   االفتقـــار و  املعلممـــا  الفـــامل  واحلدشيـــ  عـــن النمعقـــ  املقلمةـــ  مـــن القـــدرة 

  و  وجـــراي اقققمـــا  المطنقـــ  علـــ  وشتـــاو ا أصـــايا  اللراعقـــ   وةنـــاي علـــ  ذلـــ ي جـــرى حتدشـــد احلاجـــ
للقدرا  الققرش  ةاعتبارتا  و  األشفق  احلامس  الالوم  لتنتقـة اقـ  العمـر  وسـعقا و  الـ  ال اشـ ي قـاب 
مصرأل التنمق  األفرشق  ةم ع طرشق  للتقققم الققري والصكمي املتصل  هبا لققـاس قـدرة البلـدال األفرشققـ  

ر ال  القرشق  مقداشقا    ر من  و ندا ورواشدا و اشا  و  عل  وشتاو ا أصايا  اللراعق   وجرى ااتبا
ا قا ــر  قــع الــ  االاتبــارا ي جــرى اققــقم  رةعــ   ةعــاد للــن م ا أصــايفق  اللراعقــ  المطنقــ ي وتــ : ) ( 

)البعــــــد املتعلــــــ  ةاملــــــداال (ل  املؤساــــــق  )البعــــــد املتعلــــــ  ةالفــــــرو  املاــــــبق (ل )ب( املــــــمارد األساســــــق 
ملمارسا  ا أصايفق  )البعد املتعل  ةالقاق  ا شتاجق (ل )د( امافر املعلمما  ا أصـايفق  األسالقب وا )و(

 )البعد املتعل  ةالنماا ( 

 ل تنــاي حتاــنا   األداي  ٢٠١٦وشبــ  التقرشــر املتعلــ  ةالتقققمــا  الققرشــ  الــه شتــة    عــاب  - ٢٠
  املايفـ     ٦.٤ا  ايل للـن م المطنقـ  لإلأصـايا  اللراعقـ     فرشققـاي مـع أـدوة وشـادة عامـ  ةناـب  

الضـمي علــ  البلــدال  قـدرا ا علــ  وشتـاو وأصــايا  وراعقـ  وطنقــ    يـر و فضــر شمعقـ    مــا شاـل  التقرشــر
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الـــه  ت ـــر  ةـــمادر حتاـــن   قـــدر ا علـــ  وشتـــاو ا أصـــايا  اللراعقـــ  ذا  الصـــل ي و ـــةل  الـــ  الـــه 
ةلـــدا علـــ  املمقــع الفـــبك  جملممعـــ  مصـــرأل  ٢7جــرى ةالتعـــر حتمقـــر ةقاشــا  و  ت ــر  ةعـــئ الضـــعف  
 ( http://dataportal.opendataforafrica.org/data#topic=MSCDالتنمق  األفرشق  )اش ر 

  
 مجاالت التركيز الرئي ية - رابعا 
 الت جيل المدني واإلحصاءات الحيوية - ألف 
 إطار وبرنامج مؤس ي للقارة  

 ري االمتيال للتاصقر املد  وا أصايا  احلقمش     فرشققا من االل ةرشام   فرشققا للتعصقر  - ٢١
ةتحاـ  ش ــم التاــصقر املــد  وا أصــايا  احلقمشــ ي علـ   ســاس التمجق ــا  الاقاســااق  واليشايقــ  الــه 

اعتمـــد    املـــؤارا   شقـــدم ا الـــموراي األفارقـــ  املاـــؤول  عـــن التاـــصقر املـــد  مـــن اـــالل القـــرارا  الـــه
اليالت  األو  للـموراي األفارقـ  املاـؤول  عـن التاـصقر املـد   وقـد مت و ـتاي القـاةع املؤساـ  علـ  املـؤار 

 لدايفم ملتم ق  االحتاد األفرشق  ةاعتباره التر ا
قـــ  و ـــد ةرشـــام  التاـــصقر املـــد  وا أصـــايا  احلقمشـــ  الـــدعم مـــن اجملممعـــ  األساســـق  ا قلقم - ٢٢

املفكل  من اجل ا  التاعل  الريفقاق    تةا املقدال   القـارةي وتـ  املؤساـا  األفرشققـ  وو ـاال  األمـم 
املتحـــدة واملن مـــا   ــــم احلكممقـــ ي الــــه اعمـــر معــــا   وطـــار عمــــر مفـــليي وةرشــــام   فرشققـــا للتعصقــــر 

ا دأل من اجملممع  األساسق ي  ةتحا  ش م التاصقر املد  وا أصايا  احلقمش  املة مر  عاله  وشتمير
ي   ممايمــ  النـــ ُ   وااــتم  وجــا التــوور والعمــر علــ  جتنــب االودواجقــ    ٢٠١١الــه  ُشفــئت   عــاب 

اجل ــمدي فضــال عــن اــمفم الــدعم التقــم واملــايل ليشــام   فرشققــا  و ــري و ــتاي القــاةع الرمســ  علــ  اراقــب 
دام  من الفـر اي   انتقـة اتاتمي اا سقكتر مفار     ير است اجملممع  األساسق  من االل وةراب مة رة

  فرشققا  ةرشام 
 

 الندوات األفريقية المعنية بالتنمية اإلحصائية بصفتها أداة للدعوة  
اير  أد األشفق  الريفقاق  اله اعمر عل  اعلشل التعاول ة  اجل ا  التاعل    يال التاصقر  - ٢3

قمشـــ  علـــ  الصـــعقد الققـــري )وال ســـقما املكااـــب ا أصـــايفق  ومكااـــب التاـــصقر املـــد  وا أصـــايا  احل
املد (   الندوا  األفرشقق  اسمس األاـمة ةفـيل التنمقـ  ا أصـايفق ي الـه اشصـب ار قلتـا الريفقاـ  علـ  
  التاصقر املد  وا أصايا  احلقمش   و  الندوة احلادش  عفرةي وت  الندوة األامة اله  رست لتحا

التاــصقر املـــد  وا أصـــايا  احلقمشـــ ي اع ـــد املــدشرول العـــاممل للمكااـــب ا أصـــايفق  المطنقـــ  ومكااـــب 
التاصقر املد    الدول األفرشققـ  ةجشفـاي جلنـ  مـن املاـصل  العـام  علـ  تـعقد القـارة  وُعقـد اجتمـا  

افــرشن  ٢٠و   ١7التــلة مــن فرقــ  العمــر للتحضــم  شفــاي تــةه اللصنــ    فقكتمرشــا فــمللي ومبــاةميي   
  ٢٠١7  تمةر األول/

 
 الشراكة  

اتــيلف الفــرا   ةفـــيل التاــصقر املـــد  وا أصــايا  احلقمشــ  مـــن ج ــا  لـــرشك  متعــددة مـــن  - ٢٤
البلـدال النامقـ  اتميـر والشت ــا   ماـاعدة البلـدال علــ  حتاـ  األداي   تـةا اجملــال وحتققـ   تـداأل عقــد 

https://undocs.org/ar/http:/dataportal.opendataforafrica.org/data#topic=MSCD
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  وشتام التناق  ة   ماش  ةرشام   فرشققا ٢٠٢٦-٢٠١7يا  احلقمش     فرشققا التاصقر املد  وا أصا
للتعصقر ةتحا  ش م التاصقر املـد  وا أصـايا  احلقمشـ  والفـر اي مـن البلـدال النامقـ  ةيسقـ   ساسـق  
 مــــــن  جــــــر ان ــــــقم األشفــــــق    تــــــةا اجملــــــالي ومــــــن  جــــــر انتقــــــة اسقــــــ  االســــــلااقصق  ليشــــــام   فرشققــــــا

 ذا  الصل    البلدال األفرشقق  (ي فضال عن املااع  األارى ٢٠٢١-٢٠١7)
 

 والتحديات المحرز التقدم  
اســتصاة  للــدعمة الــماردة   وعــالل املــؤار اليــا  للــموراي األفارقــ  املاــؤول  عــن التاــصقر املــد ي  - ٢٥

  النتـــايف  للرتـــد والتققـــقم و ـــع ش ـــم و دوا  قايفمـــ  علـــ”املعقـــمد   دشرةـــالي جنـــمب  فرشققـــاي مـــن  جـــر 
ي قامـت  ماشـ  ةرشـام  “التاـصقر املـد  وا أصـايا  احلقمشـ   هبدأل الرتد وا ةال  عن التقدب الـرو 

 فرشققــا للتعصقــر ةتحاــ  ش ــم التاــصقر املــد  وا أصــايا  احلقمشــ  ةم ــع وطــار لتمتقــ  ورتــد التقــدب 
 عــد اقرشــر الرتــد اســتنادا و  شتــايف  الرتــد علــ  الــةي  أرواــا الــدول األعضــاي   حتاــ  الــ  الــن م  و 

 ٢٠١٦لـــبك  ا شلشـــت الســـتعرا  علـــ  ا شلشـــت  جراـــا  ماشـــ  ةرشـــام   فرشققـــا   افـــرشن األول/  تـــمةر 
لققاس التقدب الةي  أرواا الن م ا أصايفق  المطنق     ر ةلد  وشعر  التقرشر ممجلا للنتايف  استنادا و  

ـــردود الـــماردة مـــن  الـــه طُلـــب ولق ـــا مـــري اســـتمارة الرتـــد علـــ   ٥٤لـــدا مـــن الـــدول األعضـــاي الــــ ة 3٩ال
   املايف   7٢عدل استصاة  ةناب  وير م ما ا شلشتي  

 
 التقييمات ال ريعة والشاملة والخطط االستراتيجية - ١ 

مل ي وفقــا لتقرشــر الرتــدي قـــاب   يــر مــن شصـــف البلــدال    فرشققــا ةـــججراي اقققمــا  ســرشع  ولـــا - ٢٦
وو ـــع ةعضـــ ا اققـــا اســـلااقصق ي وةـــد  عـــدد قلقـــر من ـــا   انتقـــة اققـــا االســـلااقصق   ور ـــم التقـــدب 
امللحمظ الـةي  أـرو   الاـنما  القلقلـ  املا ـق ي ال شـلال تنـاي عـدد مـن التحـدشا  الريفقاـق  الـه اماجـا 

   احلقمش    البلدال األفرشقق  ش م التاصقر املد  وا أصايا
 

 شريعاتالت - 2 
جلمقع ةلدال املنقق ي ةاستيناي جنمب الامدالي قماش  و أكاب قاشمشقـ  للتاـصقر املـد   وال  ل  - ٢7

هبا  و   القماش  الاارش    العدشد من البلدال قد عتا علق ا اللمن وال اتمال  مع املعاشم الدولق  املمت 
علــ  و   يــر مــن تلــ  البلــدالي ال وقــل قــاشمل التاــصقر املــد  ةــ  التاــصقر املتــيار والتاــصقر املؤجــر  

ســـبقر امليـــالي ااـــصقر الـــلواو والقـــال  لـــقس وللامقـــا   العدشـــد مـــن البلـــدال  و ت ـــر  شتـــايف  الرتـــد  ل 
د  عل  االستعرا   وشصف عدد اله ر  3٩ةلدا من البلدال الـ  ١7ااصقر القال  لقس وللامقا وال   

  املايف ( لقس لدشـا  ي أكـم قـاشم  لنقـر البقاشـا  مـن مكااـب التاـصقر املـد  و   ٤٦البلدال اقرشبا )
 الم اال  احلكممق  املاؤول  عن جتمقع ا أصايا  احلقمش  المطنق  ووعداد التقارشر الانمش  

 
 مخصصات الميزانية - 3 

ق  ةندا   املقلاشق  لتع د ش اب التاصقر املد   ومـع ذلـ ي ابـ  شتـايف  ختص  احلكمما  المطن - ٢٨
الرتــد  ل الــ  املقلاشقــا ي     يــر مــن تليــ  البلــدال املبل ــ ي ومــا  ــم  افقــ   و  ــم منت مــ   و   اــ  

ةلـــدا فقـــ   ١١  وال ولـــ  ســـمى ةلـــدالي ال ختصـــ  احلكممـــ  مـــمارد مـــن املقلاشقـــ  لن ـــاب التاـــصقر املـــد 
ي ولكــن   فق ــا   املايفــ ( مــا شكتــ  مــن املــمارد البفــرش  علــ   قــع ماــتمشا  ش ــم التاــصقر املــد  ٢٨)
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فــجل املــمارد البفــرش   ــم  افقــ    مكااــب التاــصقر اللقــ   ولــقس لــدى  ي  املايفــ ( ٦7ةلــدا ) ٢7أالــ  
التدرشبقــ  لــدورا    يــر مــن شصــف البلــدال  ي جــدول للتــدرشب الــرواقم ملــمتت  الاــصر املــد ي وجتــرى ا

  أقاشا عل   ساس خمص  
 

 التن يق - ٤ 
  املايف ( من البلدال األفرشقق  تقئا  اناق  رفقع  املاتمى لتمفم  7٤ شفي  قراة  تالت   رةا  ) - ٢٩

ي وال  شــا   شصــف الــ  البلــدال ا لــراأل والتمجقــا للــن م المطنقــ  للتاــصقر املــد  وا أصــايا  احلقمشــ 
جلنـــ  رمسقـــ  مفـــل   شعمـــر ش ـــاب التناـــق  ةصـــمرة فعالـــ   وعلـــ  الـــر م مـــن  ل العدشـــد مـــن البلـــدال لـــا  ال
 الم اال  لتقام تةه العملقا ي ال شلال التعاول  م  األ  ة 
 

 نظم الت جيل المدني المحوسبة - ٥ 
   قـــع مكااـــب ســـصال  املمالقـــد والمفقـــا  ولكلوشقـــا  ققـــداملبل ـــ  ة 3٩شقــمب تلـــ  البلـــدال الــــ  - 3٠

التاصقر اللق   وال شاتتدب سمى عدد قلقـر مـن البلـدال اكنملمجقـا ا مااـف المملـ  لإلاقـار ةاملمالقـد 
لــدش ا  3٩ البلــدال الـــةلــدا مــن  ٢٩ و   املرافــ  الصــحق   وا  ــر شتــايف  الرتــد  ل  اــا نوالمفقــا    امل

ةقاعـــدة ةقاشـــا  لمســـب  لاـــصال  األأـــمال  ةلـــدا حتـــتتش ٢٠قاعـــدة ةقاشـــا  وطنقـــ  لتحدشـــد ا مشـــ  و ل 
 ةلدا  ١3املدشق   ومع ذل ي ال شتام الن امال ةالقاةلق  للتف قر البقم سمى   

 
 الخالصة  

تنــــاي أاجــــ  و  وشــــالي اتتمــــاب اــــاد سماــــ  عناتــــر ســــقئ  األداي   ش ــــم التاــــصقر املــــد   - 3١
مارد البفرش ل والتناق  والرتدل واستتداب اكنملمجقا وا أصايا  احلقمش  ملع م البلدالي وت : املقلش  وامل

املعلمما  واالاصاال  والتميقر الرقمـ ل وااـصقر سـبب المفـاةل ووشتـاو ا أصـايا  احلقمشـ  مـن ةقاشـا  
 التاصقر املد  

 
 تعدادات ال كان والم اكن - باء 
 لتعدادات ال كان والم اكن في أفريقيا 2020اإلعداد لجولة عام   

لتعـدادا   ٢٠٢٠لرعت اللصن  االقتصادش  ألفرشققا   وجـراي اققـقم لتيتـب البلـدال جلملـ  عـاب  - 3٢
  ٢٠٢٠الاكال واملاا ن    فرشققا ة ق  ةناي القدرا  املؤساق    البلدال األفرشقق    وجراي جمل  عاب 

 ع احلايل لتيتب للبلدال وشفمر ا دأل من التقققمي عل  سبقر امليال ال احلصري ما شل : ) ( حتدشد الم 
 هبــــا لتعــــدادا  الاــــكال واملاــــا ني وحتدشــــد التحــــدشا  الريفقاق / فضــــر املمارســــا  ٢٠٢٠جلملــــ  عــــاب 

ـــ   ل    تصـــما الل )ب( حتدشـــد ٢٠٢٠واالعتبـــارا  الريفقاـــق  لتعـــداد عـــاب  التيتـــب الققـــريل )و(  تال
اقاسا  والتتقق  وا ةال  عل  ذا  تل  مبتقلبا  ال ٢٠٢٠اكمل البقاشا  اله جتمع   جمل  عاب 
 املاتمشا  المطنق  وا قلقمق  والدولق  

ةفـــيل  ٢٠١٦امو/شملقــا  ٢٢و   ١٩ومت ان ــقم اجتمــا  لترشـــ  اــياي   شــمويب   التـــلة مــن  - 33
  ملبــاد  وامتــقا  األمــم املتحــدة املتعلقــ  ةتعــدادا  الاــكال واملاــا نمم ــم  ا  ــاف  األفرشققــ  الياليــ  

  ٢٠٢٠ذل  االجتما ي  ُشفئت  شضا جلن  التناق  األفرشقق  جلمل  التعداد   عاب  وعقب
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الــــلي املر ــــل األفرشقــــ  لإلأصــــايا  ولــــعب  ا أصــــايا    ان ــــقم اجتمــــا  األمــــم املتحــــدة و  - 3٤
واليشــام  العــامل   ٢٠3٠ا قلقمــ  املعــم ةققــاس ووأصــايا  ا عاقــ  دعمــا سقــ  التنمقــ  املاــتدام  لعــاب 

ـــاالي   التـــلة مـــن ٢٠٢٠لتعـــداد الاـــكال واملاـــا ن لعـــاب   افـــرشن اليـــا / ١7و   ١٥ي املعقـــمد    مب
 صـــــلي مـــــن سلاـــــل  مـــــن االجتماعـــــا  ا قلقمقـــــ  ســـــعقا و  حتققـــــ  األتـــــداأل التالقـــــ :   ي٢٠١٦شـــــمفمي 

ي لققـــاس اســتعرا  ومناقفـــ  التصــارب المطنقـــ ي مبـــا   ذلــ  التحـــدشا  املماج ـــ  والــدروس املاـــتتادة ) (
ل )ب( وااأــ  فرتــ  ملناقفــ  ٢٠١٠جملــ  عــاب   أــاال  الاــكال ذوي ا عاقــ   تنــاي عملقــا  التعــداد 

اســلااقصقا  جتمقــع البقاشــا  عــن ا عاقــ  مــن  جــر رتــد  تــداأل التنمقــ  املاــتدام ل )و( وشــادة التعــاول 
حتا  شمعق  البقاشا  املتاأ  داار األقالقم هبدأل اعلشل القدرا  المطنق    يال ققاس أاال  ا عاق  و 

لرتــد  تــداأل التنمقــ  املاــتدام   وخيقــ   قاشــا األمــم املتحــدة لتن ــقم اجتمــا  وقلقمــ      مرشــ  انلاشقــا 
  والــلي املر ــل األفرشقــ  لإلأصــاي ولــعب  ا أصــايا   شضــا   ان ــقم ٢٠١٨املتحــدة   لــبا /فياشر 

: املعـاشم ٢٠٢٠شام  العامل  لتعداد الاكال واملاا ن لعاب ألق  عمر األمم املتحدة ا قلقمق  ةفيل الي 
  ٢٠١7آذار/مارس  ٢3و   ٢٠ة من الدولق  والتكنملمجقا  احلدشي ي اله عقد    لمسا ا   التل 

 
 الح ابات القومية - جيم 

البلدال   ي ولدعم ٢٠٠٨تنتقة ش اب احلااةا  القممق  لعاب ة املتعل   وطار املفرو  األفرشق   - 3٥
االســتتداب مــن  جــر وجــراي البحــمة والتحلــقال  للاقاســا   - جتمقــع وانقــق  وحتــدش  جــداول العــر 

االقتصادش ي لرعت اللصن  االقتصادش  ألفرشققـاي ةااللـلاي مـع البنـ  الـدويل ومن مـ  التعـاول والتنمقـ    
 - را  ةفـــيل جتمقــع جـــداول العـــر املقــدال االقتصـــادي ومن مــ  التصـــارة العاملقــ ي   ةرشـــام  لبنـــاي القــد

االستتداب    فرشققا  وعل  الر م من  سق  وفايفـدة تـةه اجلـداولي   شقـم شصـف البلـدال األفرشققـ  اقرشبـا 
 ةتصمقع ا ةعد 

ــــالة مراأــــر: وأــــدة ادرشبقــــ   - 3٦ ــــاي القــــدرا  مــــن سلاــــل  مــــن األشفــــق    ت ــــيلف ةرشــــام  ةن وشت
جال وألقا  عمر وطنق  للمتاةع  ومااعدة اقنق  اقـدب   املمقـع  ولكلوشق ل وألق  دراسق  اتم وج ا لم 

وافــمر املــماد املرجعقــ  الريفقاــق  املاــتتدم    التــدرشب ا لكــلو  تالتــ   تقبا / دلــ  للصنــ  االقتصــادش  
ألفرشققـــاي تـــ :  تقـــب ةفـــيل جـــداول العـــر  واالســـتتدابل ودلقـــر ةفـــيل اســـتتداب البقاشـــا  ا دارشـــ    

 رمس    جتمقع احلااةا  القممق  لقممق ل ودلقر للمحاسب  املتعلق  ةالققا   م الاحلااةا  ا
ةلــدا   الــدورا  التدرشبقــ  املــة مرة  عــاله  ومــن ةــ   ٤١لــت  مــن  3٠٠ولــاري   يــر مــن  - 37

لــت  لتققــقم إــايف ي اــا شــدل علــ  تقــت م والتــلام م ةتحاــ  شمعقــ   ١٠٠املفــار  ي ســصر   يــر مــن 
حلاــــاةا  القممقــــ ي الــــه اعتــــي  ساســــق  للتحلقــــر االقتصــــاديي ورســــم الاقاســــا ي والرتــــد وأصــــايا  ا

 ةفيل  تداأل التنمق  املاتدام   وا ةال 
وُقدب الدعم التـم واالستفـاري و  عـدد مـن البلـدالي ةنـاي علـ  طلب ـاي مـن  جـر اعلشـل قـدرا   - 3٨

ــــ  لعــــاب  ــــة ش ــــاب احلاــــاةا  القممق ــــ  وش م ــــا  ٢٠٠٨الــــدول األعضــــاي   انتق وحتاــــ  أاــــاةا ا القممق
اعدشر  ةفيلا أصايفق  المطنق   وشُتة  ةعيا  اقنق     ر من ام م و قنقا االستمايفق  ولقيشا وممرشتاشقا و 

 سـاس النـاا  اللـ  ا  ـايل  والنـاا  املتمقـع  ــةه البعيـا  تـم اعلشـل القـدرا    وشتـاو وشفـر احلاــاةا  
  ٢٠٠٨اةا  القممق  وا أصايا  االقتصادش  لعاب القممق  وفقا لن اب احلا
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 اإلحصاءات البيئية والمحاسبة البيئية - دال 
تناي شق    القدرا  التقنق  ذا  الصل    العدشد من البلدال   يال  ع البقاشا  ومعاجل   - 3٩

اللصنــ  االقتصــادش   ا أصــايا  البقئقــ  واصــنقت ا وحتلقل ــا وشفــرتا  وة قــ  مماج ــ  التحــدشا ي اعاوشــت
ألفرشققـــا مـــع لـــعب  ا أصـــايا  وةرشـــام  األمـــم املتحـــدة للبقئـــ  للفـــرو    ةرشـــام  لبنـــاي القـــدرا  ةفـــيل 
ا أصايا  البقئق     فرشققا  وتدأل اليشام  و  وشادة المع  ةاحلاج  امللح  و  ا أصايا  البقئق    

فضــال عــن الاــع  و  اقــمشر اســية التقنقــ    وشتــاو  عملقــ  و ــع الاقاســا  والتتقــق  ا  ــايف  احلالقــ ي
   البقئق    البلدال األفرشقق  ا أصايا

ي اســــــتتدمت دورة اــــــدرشب ولكــــــلو ي ةققــــــادة لــــــعب  ا أصــــــايا  ٢٠١7و  ألشرال/شمشقــــــا  - ٤٠
ـــــ   الســـــتتادة مـــــنةا ـــــاي  جـــــراي مناقفـــــ   طـــــار اقـــــمشر وأصـــــايا  البقئ ـــــ  االقتصـــــادش  ألفرشقق منـــــي اللصن

اعلشـــل مــن  جــر   دور ــا الراةعــ  واألرةعــ   ٢٠١3  و شــد  اللصنــ  ا أصــايفق  وطــار عـــاب ٢٠١3 لعــاب
  وا طـار تـم افـكقر متـاتقم  ووأصـايف  متعـدد األ ـرا  الدول األعضاي ةرام  ا أصايا  البقئق   

علـــ  الصـــعقد تـــدد شقـــا  ا أصـــايا  البقئقـــ ي وشـــمفر تـــقكال ان قمقـــا لتمجقـــا  ـــع البقاشـــا  واصـــنقت ا 
 ةلدا  فرشققا   ةرشام  التدرشب ا لكلو  ولار ما فقا  37لت  من  ٢٠٠المطم  وسصر   ير من 

    ٢٠١7وعقـــب التـــدرشب ا لكـــلو ي شُ مـــت ألقـــ  دراســـق  وج ـــا لمجـــا    شلمل/ســـبتمي  - ٤١
وامل ارا  التقنق  جلمقع   قنقا  و ستر  احللق  الدراسق  اله  جرشت وج ا لمجا عما شل : اعمق  املعارأل
ل ووعقاي تمرة ٢٠١3املفار     وعداد وجت قل وجتمقع وشفر ا أصايا  البقئق  استنادا و  وطار عاب 

اصــمقم وا ــح  عــن عملقــ  اعمــقم ا أصــايا  البقئقــ    ســقا  وطــمل والوشــد املفــار   ةالقــدرة علــ  
ك  البلدال من و ع  ساس لإلأصايا  البقئق  وانتقة اق  عمر وطنق  ةفيل ا أصايا  البقئق ل وا

 من االل وشتاو يممع  من ا أصايا  البقئق  
عتمد إـ  ااتـر لـدعم ي سـقُ ٢٠١3واستنادا و  التصرة  ا  اةق  القق  من استتداب وطار عـاب  - ٤٢

 تصادش  االق - اب الاسب  البقئق البلدال   ةناي أااةا  ر س املال القبقع  افقا مع ش 
 

 اإلحصاءات الجن انية - هاء 
تلت اجل ا  تاأب  املصلح  العامل    يال ا أصايا  اجلنااشق  اعمر ةنفا    ياال   - ٤3

اســــلااقصق  خمتلتــــ  لتحققــــ   تــــداأل اجملممعــــ  األفرشققــــ  ةفــــيل ا أصــــايا  اجلناــــاشق   وافــــمر النتــــايف  
ن  االقتصادش  ألفرشققا عن اعمقم مراعاة املن مر اجلناا  : ) ( و ع  تقب من وعداد اللصما شل  الريفقاق 

ـــــت ةفـــــيل ا أصـــــايا   ـــــ  ا شلش ـــــ ل )ب( يممعـــــ   دوا  ادرشبقـــــ  عل ـــــ  األفرشقق   ا أصـــــايا  الرمسق
ـــدلقر األفرشقـــ  للصناـــاشق  والتنمقـــ  للصنـــ   اجلناـــاشق ل )و( عملقـــ  لم ـــع مؤلـــر جناـــا  مفـــلي مـــن ال

ملاــاواة ةــ  اجلناــ     فرشققــا ملصــرأل التنمقــ  األفرشقــ ل )د( وشتــاو يممعــ  االقتصــادش  ألفرشققــا ومؤلــر ا
  دوا  لإلأصايا  اجلنااشق  ةفيل املر ة   التصارة  م الرمسق  عي احلدود    فرشققا 

وافمر األشفق  املضقلع هبا ةفيل التدرشب   يال ا أصايا  اجلنااشق  ما شل : ) ( ألقـ   - ٤٤
وقلقمقــ  لتحاــ  اســتتداب البقاشــا  املمجــمدة لرتــد املاــاواة ةــ  اجلناــ  واكــ  املــر ة    عمــر ادرشبقــ 

 فرشققــــال )ب( ألقــــ  عمــــر ادرشبقــــ  وقلقمقــــ  عــــن يممعــــ  األدوا  املتاأــــ  علــــ  ا شلشــــت لإلأصــــايا  
تصـــادش  ققـــاس ايقـــر املـــر ة   احلكـــم اللـــ    منققـــ  اللصنـــ  االق”اجلناـــاشق ل )و( ألقـــ  عمـــر ةفـــيل 
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 دشــاه وتـــف  ل )د( ألقــ  عمـــر ادرشبقــ  وطنقـــ  ةفــيل ا أصــايا  اجلناـــاشق     و نــدا  وشـــرد“ألفرشققــا
 لدراسا  ريفقاق   ارى 

 
 التمكين االقتصادي للمرأة: تشجيع تنظيم المشاريع الن ائية في أفريقيا  

االقتصــادي للمــر ةل ولــا  ةــد  وعــداد اقرشــر شفــمر مــا شلــ : وــمة  مقــ    مم ــم  التمكــ   - ٤٥
خمتصـــرة عـــن الناــــاي مبالـــرا  األعمـــال احلــــرةل وف رســـ  الققـــمد الــــه اـــماج  نل والتحققـــ    التصــــما  
 ياجلناــاشق    ا شتاجقــ     اــ  ةلــدال خمتــارةي مبــا   ذلــ  التميقــر علــ  الصــعقد دول ا قلقمــ  ) ش ــمال

ر ـــق  األساســـق  للتقرشـــر    ل رفـــع وشتاجقـــ  الناـــاي ومصـــر(  واتميـــر الت يومـــايل يوالكمش ـــم يوالكـــاممول
 العامال  حلااهبن  مر  ساس  لتمكقن ن اقتصادشاي ولا رواة  قمش  ةتمكقن ن االجتماع  والاقاس  

 
 20١7–20١6تقرير عن المرأة األفريقية:   

اـالل فـلة  “اـيم  أقـم  املـر ة   احلماشـ  االجتماعقـ     فرشققـا”ُ جرشت دراس  عن مم م   - ٤٦
هبــدأل امتقــ  الققــمد الــه اماجــا الناــاي والتتقــا    احلصــمل علــ  اــدما   ي٢٠١7-٢٠١٦الاــنت  

احلماش  االجتماعق  اجلقدة النمعق     فرشققا  واستتدمت الدراس  إصا ذا لق  شفمر دراسـا  جترشبقـ  
وشامقبقاي اير املنـاط  دول  يرشتاشقاومم  يو قنقا يوالان ال يداار البلد    ا  ةلدال خمتارةي وت : افاد

ا قلقمقـ  اسمـس للصنـ  االقتصـادش  ألفرشققــا  و سـتر البحـ  التصـرشقي الــةي اقـلل ةبحـ  تـاشمي شفــمر 
 مــاب املاتلــ   قــع البلــدال األفرشققــ ي عــن اقرشــر اــملقت  للبحــمة ا قلقمقــ  وفــر حتلــقال عــي البلــدال للعمايفــ  

 احلماش  االجتماعق  اجلقدة النمعق   مال وتمل املر ة و  ادما  
 

 مفوضية االتحاد األفريقي: سجل األداء الجن اني األفريقي  
ي شفــر  متم ــق  االحتــاد األفرشقــ ي ةــدعم مــن اللصنــ  االقتصــادش  ألفرشققــاي  ول ٢٠١٥  عــاب  - ٤7

الريفقاـ    الوشـد سصر لظداي اجلناا  األفرشق   والاصر تم  داة ةاقق  ولكن ا لامل  شتميـر تـدف ا 
متم ق  االحتاد األفرشق  والدول األعضاي فق ا ةولق  للتنتقةي فضال عن  داة للرتد واملاايل ي ة ق  حتقق  

 من من مر جناا   ٢٠٦3األتداأل الريفقاق  سق  عاب 
 
تنفيلللذ اطلللة عملللل االسلللتراتيجية العالميلللة لتح لللين إحصلللاءات األملللن ال لللذائي الزراعلللي  - واو 

 الريفية واإلحصاءات
 الم اعدة التقنية  

حتاـــ  واعلشـــل القـــدرا  املؤساـــق  والتن قمقـــ  والتقنقـــ  املتعلقـــ  ماـــاعدة البلـــدال األفرشققـــ  علـــ   - ٤٨
ةتقـــمشر ش م ـــا ا أصـــايفق  اللراعقـــ  المطنقـــ ي وقـــد ُو ـــع عنصـــر للماـــاعدة التقنقـــ    وطـــار اقـــ  عمـــر 

ال ــةايف  اللراعــ  وا أصــايا  الرشتقــ     فرشققــا  االســلااقصق  العاملقــ  هبــدأل حتاــ  وأصــايا  األمــن 
وشتمحمر عنصـر املاـاعدة التقنقـ  أـمل العناتـر األرةعـ  التالقـ : ) ( انمقـ  القـدرا  املؤساـق  والتن قمقـ ل 

وو ــع اقــ  اســلااقصق  لإلأصــايا  اللراعقــ  والرشتقــ  ةاعتبارتــا جــليا ال شتصــل  مــن االســلااقصق   )ب(
 واقمشر مصادر البقاشا  وممايمت ال )د( وممايم  البقاشا  وودار ا  صايا ل )و(المطنق  لتقمشر ا أ
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و ري انتقة عنصر املاـاعدة التقنقـ  مـن جاشـب مصـرأل التنمقـ  األفرشقـ     قـع   ـاي القـارةي  - ٤٩
وقد ُو عت آلقا  للتعصقـر ةتنتقـة األشفـق  ذا  الصـل  وامسـقع شقاق ـا مـن  جـر حتققـ   تـداأل اقـ  

ر  و  ةداش  فلة انتقة اق  العمري ساعد املصرأل البلدال   اقققم قدر ا عل  وشتاو ا أصايا  العم
اللراعقــ ي وةنــاي وطــار مؤساــ  قــمي وماــتدابي وو ــع  ســاس لإلأصــايا  اللراعقــ  وحتدشــد االأتقاجــا  

 ( وجـراي اقققمـا  ذا  األولمش  لتل  البلدال من املااعدة التقنقـ   وقـد ُ  ـل ذلـ  مـن اـالل مـا شلـ : )
(ي )ب( وو ـــع ٢٠١٦ و ٢٠١٤ققرشـــ  لتقـــمشر الـــن م المطنقـــ  لإلأصـــايا  اللراعقـــ  )جـــر    عـــام  

 ةلدا أىت ا ل(  ٢٤اق  اسلااقصق  وطنق  لإلأصايا  اللراعق  والرشتق  )ُ  ل من ا ما خي  
 

 التدريب  
ـــا ةاملاـــؤولق  عـــن انتقـــة عنصـــر التـــدرشب مـــن  - ٥٠ اقـــ  عمـــر ”اضـــقلع اللصنـــ  االقتصـــادش  ألفرشقق

وشتمير ال ر  من عنصر التدرشب   اعلشـل قـدرة الم ـاال  املعنقـ  امـع ا أصـايا  اللراعقـ    “ألفرشققا
م ـاال  وامأقدتا واستتدام ا  وا دأل من املن صق  املاتتدم  تم وشـادة املعـارأل لـدى مـمتت  الـ  ال

وانمقــ  م ــارا م و تــايا م  وســقصري الل قــل  شضــا علــ  اعلشــل ودعــم قــدرا  مرا ــل التــدرشب ا أصــايف  
 عل  و ع واقد  ادرشب جقد النمعق    يال ا أصايا  اللراعق  واملما قع ذا  الصل  ةا أصايا  

مـــن خمتلـــف املـــماد واملنـــات  التدرشبقـــ  ةفـــيل املما ـــقع املتصـــل   ٨٥وأـــىت ا لي تـــدر   يـــر مـــن  - ٥١
منح  دراسق  لقالب املاجاـتم والدراسـا  العلقـا   يـال  7٢ةا أصايا  اللراعق ل وُقدمت   ير من 

ا أصـــايا  اللراعقــــ  وللتـــياي مــــن األج ـــلة ا أصــــايفق  المطنقـــ  وووارا  اللراعــــ   وة قـــ   تالــــ  وطــــال  
املصـــلح  واملاـــتتقدشن مـــن عناتـــر التـــدرشب علـــ  احلالـــ  الراتنـــ  املتعلقـــ  ةتنتقـــة تـــةه  الفـــر اي و تـــحاب

 األشفق ي ُاصدر اللصن  االقتصادش  ألفرشققا رسال  وابارش  فصلق  للصن  وانفرتا عل  شقا  واسع 
 

 إحداث ثورة في إدارة البيانات ونشر البيانات في أفريقيا - زاي 
ار قم  رنساي الدول األفرشقق  املنبي  عن االحتاد األفرشقـ  قـرارا شـدعم ي اعتمد مؤ ٢٠١٢  عاب  - ٥٢

مصــرأل التنمقــ  األفرشقــ  واللصنــ  االقتصــادش  ألفرشققــا ومتم ــق  االحتــاد األفرشقــ  و   ل اــدعم علــ  وجــا 
الارع  ج ـمد البلـدال مـن  جـر حتاـ  ش ـم ودارة البقاشـا  وشفـرتا  وعقـب تـةا األمـر التـمجق  ي  طلـ  

رأل التنمق  األفرشق  مبادرة القرش  الارشع  للمعلمما     فرشققاي اله التملت عل  ار قب منصا  مص
ةلدا واملن ما  ا قلقمق  ودول ا قلقمق  البالغ  ٥٤للبقاشا  املتتمأ     قع البلدال األفرشقق  البالغ عدد 

 شفئت رواةـ  و  البقاشـا  احلقـ  ةـ  من م  من  جر اقام  ع البقاشا  وودار ا وشفرتا  و  ١٦عددتا 
مصــرأل التنمقــ  األفرشقــ  واألج ــلة ا أصــايفق  المطنقــ  واملصــارأل املر لشــ  والــموارا  التنتقةشــ  مــن ج ــ ي 
ولر اي التنمق  واملن ما  الدولق  واملاتتدم  ا ارشني مبا   ذل  عام  اجلم مر والققا  اسادي من 

 ج    ارى 
قاــق  ملبــادرة القرشــ  الاــرشع  للمعلممــا     فرشققــا تــم االمتيــال التــاب ملعــاشم ومــن الاــما  الريف - ٥3

ـــادل البقاشـــا  ةاـــ مل  دااـــر البلـــدال وفقمـــا ةقن ـــاي  ابـــادل البقاشـــا  ا أصـــايفق  والمتـــتق  ة قـــ  اقاـــم اب
مع ة  املؤساا  الفرشك   و  تةا الصددي ما اشت  مصرأل التنمق  األفرشق  شعمر ةفكر وتق   وفقما

تندو  النقد الدويل عل  اقام ققاب البلدال األفرشقق  ةجةال  تندو  النقد الدويل عن ةقاشا  االقتصـاد 
الكل  ةاستتداب ةروام مال  ابادل البقاشا  ا أصايفق  والمتتق   وقـد مت ا ل امسـقع شقـا  تـةا الـن   
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  عقاب افتتال مرا ل البقاشا  املتصـل  لقفمر ا ةال  عن البقاشا  املتعلق  ةيتداأل التنمق  املاتدام ي  
ةيتــداأل التنمقــ  املاــتدام    وطــار مبــادرة القرشــ  الاــرشع  للمعلممــا     فرشققــا  ولــدى  قــع البلــدال 
ــــا   ــــ  املاــــتدام  اتيــــر اامــــا ملعــــاشم ابــــادل البقاش ــــا  املتصــــل  ةيتــــداأل التنمق األفرشققــــ  ا ل مرا ــــل للبقاش

ااـتتدم ا  دارة ةقاشا ـا املتعلقـ  ةكـر تـدأل مـن الـ  األتـداأل ولتبـادل ا أصايفق  والمتتق ي وسمأل 
 ال  البقاشا  وا ةال  عن ا 

وا دأل العاب من مبادرة القرش  الارشع  للمعلمما     فرشققا تم وشادة ومكاشق  وتمل اجلم مر  - ٥٤
اي  فرشققــاي مــع الققــاب   العــاب ةفــكر  بــم و  ا أصــايا  الرمسقــ  و متــا مــن ا أصــايا     قــع   ــ

المقت شتاا ةدعم البلـدال األفرشققـ    حتاـ  شمعقـ  البقاشـا  وودار ـا وشفـرتا  وااـتصقب املبـادرة  شضـا 
لقلــب مصــرأل التنمقــ  األفرشقــ  احلصــمل علــ  ةقاشــا  آشقــ  لالسللــاد هبــا   وطــاره اســاد ةققــاس النتــايف ي 

شقدم ا مصرأل التنمق  األفرشقـ  علـ  القـارة و تالـ  االـق ا مـع  واقام رتد األتر ا  ايف  للمااعدا  اله
)وكـن االطـال  علـ  معلممـا  عـن مبـادرة  “ ـس  ولمشـا  علقـا”اق  التحمل ألفرشققا اله افتمر عل  

 ( http://dataportal.opendataforafrica.orgالقرش  الارشع  للمعلمما     فرشققاي عل  الراة  التايل: 
 

 المعلومات الج رافية في أفريقيا - حاء 
 أفريقيا اإلطار االستراتيجي للتكامل بين المعلومات اإلحصائية والمعلومات الج رافية المكانية في  

اعمــر اللصنـــ  االقتصــادش  ألفرشققـــا علــ  و ـــع وطـــار اســلااقص  عـــامل  للتكامــر ةـــ  املعلممـــا   - ٥٥
ا أصايفق  واملعلمما  اجل رافق  املكاشق    البلدال األفرشقق   وحتدد االسلااقصق  ةعئ املباد  الاقاسااق  

يفق  مــــن اــــالل التــــدرشب ةفــــيل  قتقــــ  اعمــــقم التكنملمجقــــا اجل رافقــــ  املكاشقــــ    عمــــر األج ــــلة ا أصــــا
والبقاشــا  والعملقــا   واتضــمن االســلااقصق  آلقــ  للتم ــق  هبــدأل املاــاعدة علــ  اتكقــ  ا طــار علــ  
الصعقد المطم أىت شتاىن للدول األعضاي اعتمـاد  طرتـا ا أصـايفق  املكاشقـ  المطنقـ  واكققت ـا واقبقق ـا 

املتمقـع  ل شتقـد التكامــر ةـ  املعلممـا  ا أصــايفق  اسـتنادا و  البقئـ  واحلقـايف  الاــايفدة    ـر ةلـد  ومــن 
واملعلمما  اجل رافقـ  املكاشقـ  الـدول األعضـاي لـدى الوشـد املاـتعلم  ةاسـدما  ذا  الققمـ  الكبـمةي مـع 

ي وجملــ  اعــدادا  ٢٠٦3ي واقــ  عــاب ٢٠3٠الل قــل ةفــكر اــاد علــ  اقــ  التنمقــ  املاــتدام  لعــاب 
 ق  والمطنق  ي واألولمشا  ا قلقم٢٠٢٠ عاب

 
المعلومات الج رافية المكانية ألغراض التنمية الم تدامة في أفريقيلا: اطلة عملل أفريقيلة بشلأن   

 إدارة المعلومات الج رافية المكانية على الصعيد العالمي
قاد  اللصن  االقتصادش  ألفرشققا عملق  و ع اق  عمر  فرشقق  ةفيل ودارة املعلمما  اجل رافق   - ٥٦

املكاشق  علـ  الصـعقد العـامل ي وقـد  شفـي  تـةه اسقـ  لـرا ا  جدشـدة مـع املاـؤول  الـمطنق     قـع 
اجملــاال  اجل رافقــ  املكاشقــ ي ومــع املن مــا   ــم احلكممقــ ي واألوســا  األ ادوقــ ي ومؤساــا  البحــمةي 

جل رافقـ  املكاشقـ  الكلقـ  الـه والققا  اساد  واضع اق  العمر اصمراً للمبد  الفامر املتمير   ا دارة ا
اعــــلو  سقــــ  املعلممــــا  اجل رافقــــ  املكاشقــــ    حتققــــ   تــــداأل التنمقــــ  املاــــتدام     فرشققــــا  وحتــــدد اسقــــُ  
ا جـــرايا  الضـــرورش  مـــع مـــا شتصـــر هبـــا مـــن املاـــؤولقا  واجلـــداول اللمنقـــ  والتكـــالقف الـــه ســـتمجا انتقـــة 

االل اق  العمري ااتقت الدول األعضاي عل  يممع   ساسق  من  املبادرة   املاتقبر    فرشققا  ومن
 املتاتقم واملمارسا  واملعاشم واملباد  التمجق ق  لتقمشر وودارة املعلمما  اجل رافق  املكاشق     فرشققا 
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 دعم إدارة المعلومات الج رافية المكانية من أجل تحقيق أهداف التنمية الم تدامة  
  االقتصــادش  ألفرشققــاي   دعــم انتقــة  تــداأل التنمقــ  املاــتدام  وا ةــال  عن ــاي و ــعت اللصنــ - ٥7

مصتمف  حتدد يممعا  البقاشا  اجل رافقـ  املكاشقـ  املمسـمم  وفقـا للحاجـ  املاسـ  لرتـد وانتقـة املؤلـرا  
مــع  اساتــ  ةكــر تــدأل مــن  تــداأل التنمقــ  املاــتدام   وال شــلال تــةا العمــر جارشــا وســمأل اــتم ممايمتــا

 شفق  الترش  العامر املعـم ةاملعلممـا  اجل رافقـ  املكاشقـ  التـاةع لترشـ  اسـياي املفـلي ةـ  الم ـاال  املعـم 
 مبؤلرا   تداأل التنمق  املاتدام  

  
 الترويج الستخدام التكنولوجيا النقالة في جمع البيانات -طاء  

  ةفــيل اســتتداب التكنملمجقــا  النقالــ  جلمــع اعمــر اللصنــ  االقتصــادش  ألفرشققــا علــ  انتقــة مفــرو  - ٥٨
البقاشا   وومَّل تةا املفرو    وطار أااب التنمق ي وسـمأل شنتـة علـ  مـرألت  وقـ  وكـن ودراو شتـايف  

  البلــــدال   ســــقا  املرألــــ  الياشقــــ   وا ــــدأل  املرألــــ  األو    االســــتنتاجا  مــــن  جــــر شفــــر املن صقــــا 
  قــدرة البلــدال علــ  اســتتداب التكنملمجقــا النقالــ  جلعــر البقاشــا  ا أصــايفق  الريفقاــ  مــن املفــرو  تــم حتاــ

متاأــ  ومتقاــرة مــن  جــر دعــم تــنع الاقاســا  القــايفم علــ  األدلــ   وشنتَّــة املفــرو  مــن اــالل سلاــل  مــن 
 يالكـاممولو  يو امبقـا يوومباةمي يوامشس ياملفارشع التصرشبق  اله افمر ست  ةلدال   املرأل  األو  )وتقمةقا

 ومصر(  يومايل يولقامام يو اةمل يو قنقا(ي و ا  ةلدال  ارى   املرأل  الياشق  ) و ندا
وتـةه املفــارشع التصرشبقــ  مصــمم  لكــ  انتــةتا األج ــلة ا أصــايفق  المطنقــ  لكــر ةلــدي ةالتعــاول  - ٥٩

معاتد التدرشب والبح   ل مع معاتد التدرشب والبحمة المطنق  اله حتددتا ال  األج لة  وشُنتَ ر من 
جتـــريي ةالتعـــاول مـــع املكااـــب ا أصـــايفق  المطنقـــ ي ومتـــا اقبقققـــ  لتكققـــف املتـــاتقم والـــن م واملن صقـــا  
املناسـب  واقمشرتــا مــن  جـر اســتتداب التكنملمجقــا  النقالـ     ــع البقاشــا  وودمـاو البقاشــا  اجملمعــ    

  “املـــماطن جـــامع البقاشـــا ”فـــرو  تـــم مت ـــمب عملقـــا  وأصـــايفق  ممأـــدة  وتنـــاي جاشـــب آاـــر مـــن امل
وشتمير ا دأل من ذل    و ع ا جرايا  واألدوا  اله اكن املماطن   و املؤساا ي  م املدرة    

 يال ا أصايا ي من اقد  ةقاشا  عن  شفقت م املتعلق  ةجشتاو ا أصايا  
ـــة  املرألـــ  األو  مـــن مفـــرو  أاـــاب ا - ٦٠ لتنمقـــ  ةنصـــال مـــن جاشـــب  قـــع البلـــدال وعمممـــاي شـُتت

التصرشبقـــ   واكنـــت  قـــع البلـــدال مـــن انمقـــ  قـــدرا ا الداالقـــ  وا تاـــاب امل ـــارا  واليقـــ  مـــن اســـتتداب 
التكنملمجقـــا النقالـــ     ـــع البقاشـــا   ةقـــد  شـــا    يـــم مـــن البلـــدال الرايفـــدةي ال اـــلال املـــمارد املالقـــ  العقبـــ  

ام  عملقــ   ــع البقاشــا ي أقــ  ول افتقــار املفــارشع و  الــ  املــمارد تــمل دول الريفقاــق  املاتلــ   مــاب اســتد
امتال  ا األج لة النقال   وةد   املرأل  الياشق  مـن املفـرو  ولقـ  عمـر افتتاأقـ ي عقـد    شاوشـدي   

ي  عــت ةــ  ةلــدال املــرألت  األو  والياشقــ   وفقمــا ر ــل   قــع ٢٠١7آذار/مــارس  ٩و   7التــلة مــن 
ةلــدال املرألــ  األو  علــ  استقصــاي مؤلــر  ســعار االســت الي لم ــع اقبققا ــاي فــجل ةلــدال املرألــ  الياشقــ  
ار ـل علـ  خمتلـف االستقصـايا ي مــن قبقـر استقصـاي ش ـاب التاــصقر املـد ي وش ـاب املعلممـا  اجملتمعقــ ي 

مرافــــــ  الصــــــناعا  التحمشلقــــــ  واملرافــــــ  العلقــــــال وتكــــــةا فــــــجل  قــــــع البلــــــدال ســــــمأل جتــــــرب  واستقصــــــاي
 الةايت  التعداد
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 تنفيذ ثورة البيانات في أفريقيا - ياء 
 ثورة البيانات في القارةتنفيذ استراتيجية مواءمة اإلحصاءات في أفريقيا باعتبارها وسيلة ل  

ا أصـــايا     فرشققـــاي اـــرى البلـــدال األفرشققـــ   ل تـــمرة البقاشـــا    وطـــار اســـلااقصق  ممايمـــ   - ٦١
ســـتكمل ةققـــادة  فرشققــــا ممأـــدة  و  تــــةا الصـــدد ةالـــةا   و لــــت البلـــدال األفرشققــــ  والشـــ  للمؤساــــا  
األفرشقق  وملع د االحتـاد األفرشقـ  لإلأصـاي لتصرةـ  اارطـ  القرشـ  تـةه  وتـ  اتعلـ ي مـن أقـ  اجلـمتري 

قيـــا  األفرشقـــ  ةفــــيل تـــمرة البقاشـــا   وســـقكمل تـــةا املقيــــا  جـــليا ال شتصـــل  مـــن انتقــــة ةم ـــع وانتقـــة امل
 اسلااقصق  ممايم  ا أصايا     فرشققا 

اــمفم املعلممــا  الالومــ  ليــمرة ”و اشــت البلــدال األفرشققــ  مــن   يــر املفــار   شفــاطا   مفــرو   - ٦٢
مـن  جـر التنمقــ    القـرل احلـادي والعفــرشن    الـةي ا ـقلعت ةــا الفـرا     يـال ا أصــاي“ ةقاشـا 
 يوجنمب  فرشققا يوةمروشدي يوةمااماشا يةلدا  فرشققا ) و ندا ١3  ومشر املفرو  ٢٠١٥ و ٢٠١٤عام  

وشقصمشــا( لــار ت    يومموامبقــ  يومــالوي يومــايل يوالكمش ــم يو ــاةم فــمدي يو اشــا يو ــاةمل يوالاــن ال
 ــــا  ماشـــ  الفــــرا    وراعــــ  املفــــرو  احلقـــايف  والتحــــدشا  املرابقــــ  ةالن ــــاب الدراســـا  املتعمقــــ  الــــه ش مت

ا أصـايف  األفرشقـ ي فم ـع اارطـ  طرشـ  ليـمرة ةقاشـا  اقمدتـا البلـدالي مت اعتمادتـا  شضـا علـ  الصـعقد 
العــــامل   واقــــلل ارشقــــ  القرشــــ  إصــــا للتنتقــــة وافــــ  علقــــا  قــــع  تــــحاب املصــــلح  العــــامل    يــــال 

 عل  الصعقدشن المطم والدويل  ا أصايا 
 نفـا  جـاشق   ٢٠١٥وُعقد مؤار رفقع املاـتمى ةفـيل تـمرة البقاشـا     فرشققـا   آذار/مـارس  - ٦3

  املؤار املفلي الانمي اليامن لموراي االقتصاد والتتقق  والتممشر الةي عقده االحتاد األفرشق  واللصن  
االجتمــا  اســتصاة  لقلــب رنســاي الــدول واحلكممــا    مــؤار قمــ  االقتصــادش  ألفرشققــا  وقــد شُ ــم تــةا 

  وشاقفت جلنـ  االحتـاد األفرشقـ  ٢٠١٤االحتاد األفرشق  اليال  والعفرشن املعقمد   ماالةم   امو/شملقا 
ا ي للمدشرشن العام  لظج لة ا أصايفق  المطنق    دور ا الانمش  التاسـع  امافـَ  آراي  فرشققـا علـ  البقاشـ

وشتايف  املؤار الرفقع املاـتمى ةفـيل تـمرة البقاشـا     فرشققـاي الـه اتضـمن املبـاد  األساسـق  الـه ستصـب  
ةتضــل ا تــمرة البقاشــا  أقققــ  واقعــ     فرشققــا  والصــت الــدورة الاــنمش  التاســع  للصنــ  االحتــاد األفرشقــ  

ا  املتعلقــ  ةيــمرة البقاشــا  حتــت رعاشــ  األمــم للمــدشرشن العــام  و  مــا شلــ : شنب ــ   ل جتــري  قــع املناقفــ
املتحدة عل  الصعقد العامل ي وحتـت رعاشـ  االحتـاد األفرشقـ  ةالناـب  للماـايفر القارشـ ل وقُـدمت امجق ـا  
و افق  مبا   ذل  تمرة البقاشا     فرشققا ةاعتبارتا مم معا ماتصدا   الصق   املنقح  مـن اسـلااقصق  

   فرشققا ممايم  ا أصايا   
 

 تشرين الثاني/نوفمبر ١٨يوم اإلحصاء األفريقي،  - كاف 
 مبادرة طويلة األمد  

افرشن  ١٨ ري االأتتال ةقمب ا أصاي األفرشق  سنمشا   منة التاعقنقا  من القرل املا  ي  - ٦٤
ل لتعلشـل الــمع  اليـا /شمفمي  وتـم أـدة علــ  شقـا  القـارة و أـد  ةــرو املناسـبا  الـه تتتـر ةــا الكيـمو 

ةيسق  ا أصايا  والاقاسا  والبحمة القايفم  عل  البقاشا     فرشققا  و ةب شمب ا أصاي األفرشق  
االتتمــاب والت ققــ  علــ  شقــا  واســع لــقس فقــ  مــن جاشــب  عضــاي األوســا  ا أصــايفق ي ةــر  شضــا مــن 

اللاقبـا  املمأـدة الـه جتـري طـمال  الصحتق  واجلم مر العاب  وشن م  يم من البلدال اأتتاال  اتصـاوو
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شمب واأد واله اتضمن ان ـقم ألقـا  العمـر واحللقـا  الدراسـق ي لتفـمر املـدارس االةتدايفقـ ي واحلصـ  
الدراســـق    الكلقـــا ي ووســـايف  ا عـــالبي واحلقـــاة العامـــ  األاـــرى ة قـــ  امســـقع شقـــا  ف ـــم ا أصـــايا  

 والبقاشا  لدى املعلم  والقالب 
 

 ندوة األفريقية للتنمية اإلحصائيةال - الم 
ي تـــ  ٢٠٠٦النـــدوة األفرشققـــ  الاـــنمش  للتنمقـــ  ا أصـــايفق ي الـــه ُ طلقـــت    ـــاشمل اليا /شنـــاشر  - ٦٥

مبادرة ققرش  ان َّم   البلدال األفرشقق  ةالتناوب فقما ةقن ـا  وتـ  افـكر منتـدى ملناقفـ  املاـايفر املتعلقـ  
ادل التصـارب العملقـ  و فضـر املمارسـا  فقمـا ةـ  البلـدال األفرشققـ   وجتمـع ةالتنمق  ا أصايفق  ومنـيا لتبـ

النـدوة ايلــ   قــع  تــحاب املصـلح  الــمطنق  الريفقاــق ي مبــن فـق م رنســاي األج ــلة ا أصــايفق  المطنقــ ي 
 ق  وووارا  االقتصاد واملالق  واملصارأل املر لش ي وايل  املن ما  الدولق  وا قلقمق  ولر اي التنم

ور ـــل  النـــدوا  األفرشققـــ  الاـــت األو  للتنمقـــ  ا أصـــايفق  علـــ  اعـــدادا  الاـــكال واملاـــا ن  - ٦٦
  ومنة ذل  احل ي  حت  قع البلدال  فرشقق ي عدا  رةع  من اي   وجراي التعدادا   ٢٠١٠جلمل  عاب 

ألأـــمال املدشقـــ    وقـــدمت النـــدوا  اسمـــس الالأقـــ  دفعـــ  قمشـــ  لتقـــمشر التاـــصقر املـــد  ووأصـــايا  ا
 فرشققا  وةعـد تـةه الدفعـ ي  أـرو   يـر مـن شصـف البلـدال األفرشققـ  اقـدما  بـما  ـم اقـمشر  ـع البقاشـا  
املتعلقـــ  هبـــةه ا أصـــايا   و  النـــدوة األفرشققـــ  احلادشـــ  عفـــرة للتنمقـــ  ا أصـــايفق ي املعقـــمدة   لقيفقـــر 

ال  ار قل الندوة من التاصقر املـد  ووأصـايا  األأـمال ي اخُتة قرار تمتل يا٢٠١٥)ال اةمل(   عاب 
  ٢٠١٦املدشق  و  ا أصايا  االقتصادش  واحلااةا  المطنق  للندوا  اسمس الالأق ي ةديا من عاب 

  
 اإلجراءات المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذها -اام ا  

 تدعى اللجنة اإلحصائية إلى القيام بما يلي: - ٦7
اإلحاطة علما بالتقدم الجاري الذي تحرزه البلدان والمؤس لات األفريقيلة وسلائر  ) ( 

شللركاء التنميللة دعمللا للتنميللة اإلحصللائية فللي أفريقيللا مللن أجللل تنفيللذ الخطللط اإلنمائيللة علللى الصللعيد 
 الوطني والقاري والعالمي؛

لتنميللة دعللوة البلللدان األفريقيللة إلللى إدمللاج االسللتراتيجيات اإلحصللائية فللي اطللط ا )ب( 
 الوطنية وعمليات الميزنة؛

مناقشة أهمية منح أولوية عالية لإلحصاءات في دعلم عمليلات اتخلاذ القلرار بنلاء  )و( 
 على األدلة والحاجة إلى تخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ برامج اإلحصاءات الوطنية؛

األفريقي في دعوة شركاء التنمية إلى زيادة ما يقدمونه من دعم للنظام اإلحصائي  )د( 
 تنفيذ استراتيجية مواءمة اإلحصاءات في أفريقيا.

 


