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     البیان مقدم من
 دولة لیبیا

 البیان 
 لیبیا أن تعرب نیابة عن المجموعة األفریقیة عن مساھمة في الموضوع. دولة تود

لبرنامج تعداد السكان والمساكن   2020الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن جولة عام    2015/10عمالً بالقرار  
. وھكذا ، في 2020لتعدادات لعام  في العالم ، التزمت الدول األفریقیة األعضاء بإجراء تعداد واحد على األقل خالل جولة ا 

الدورة األولى المشتركة للجنة المدیرین العامین للمكاتب الوطنیة لإلحصاء واللجنة اإلحصائیة ألفریقیا ، التي عقدت في تونس  
البالغ    الدول االعضاء، تقرر أن تركز الندوة األفریقیة حول التنمیة اإلحصائیة على زیادة الوعي بین جمیع    2014في دیسمبر  

. ولتفعیل ھذا االلتزام 2024-2015لتعدادات السكان والمساكن ، والتي تغطي الفترة    2020بخصوص جولة  دولة    54ا  عددھ
،   2015تشرین الثاني / نوفمبر    30و    29، قررت لجنة المدیرین العامین ، في دورتھا التاسعة ، المعقودة في لیبرفیل یومي  

 فریقیا لتعزیز التعاون بین بلدان الجنوب بشأن المساعدة التقنیة للتعداد.إنشاء لجنة تنسیق التعداد في أ
، دعا جمیع الدول األفریقیة األعضاء إلى    2020كذلك في االجتماع السابع للجنة اإلحصائیة ألفریقیا الذي عقد في أكتوبر  

 دات. من ھذه التعدا 2020تجدید التزامھا بإجراء تعدادات السكان والمساكن خالل جولة 
ة باالنتقال من األنظمة الیدویة إلى األنظمة الرقمیة التي تستخدم أسالیب أفضل وتقنیات  یقیرفاألبالمجموعة  یلتزم األعضاء  

جدیدة ، مما سیزید من موثوقیة اإلحصاءات وإمكانیة الوصول إلیھا في الوقت المناسب ویخفف من اآلثار السلبیة للنزاعات  
 .2020دان من إجراء تعداداتھا أثناء دورة في أفریقیا حتى تتمكن البل

القادمة ، بما في ذلك التعدادات   2030مستعدة الستخدام أسالیب التعداد الجدیدة لجولة    في االتحاد االفریقي  الدول األعضاء  
القائمة على   م ھجینواإللكترونیة وال  السجالتعبر اإلنترنت والتعدادات  كثفاً ووضع ة. ستتطلب مثل ھذه األسالیب تخطیطاً 

 األساس في وقت مبكر. 
 مجموعة أفریقیا:

ؤید إنشاء سجالت إحصائیة وطنیة للسكان استناداً إلى سجالت التعداد ألغراض إحصائیة حصراً وضمن اإلطار التشریعي  ت•  
 ، وعدم السماح باستخدامھا ألیة أغراض أخرى. 

تعدادات السكان والمساكن في جمیع أنحاء العالم وتقدیم تقریر إلى  االستمرار في مراقبة إجراء  االحصاء    شعبةمن  طلب  ت•
 . اللجنة

في أفریقیا ، ویشجع جمیع الدول األعضاء   2020حیط علما بالتنفیذ المنخفض لبرنامج تعداد السكان والمساكن العالمي لعام  ت•  
 الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي.  2015/10على الوفاء بالقرار 
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