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أوال – السياق

وال متثل معدالت البطالة إال غيضا من فيض إذا تعلق األمر بالتحديات اليت تواجه تشغيل الشباب .فالشباب
ليسوا فقط أكثر عرضة للبطالة من الكبار ،بل يعملون أيضا يف مناصب حيث الضمان االجتماعي ضئيل أو
منعدم ويعملون لساعات أطول بإنتاجية ضعيفة وأجور هزيلة.
أقرت الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة بشكل واسع قبل اعتماد أجندة  2030بوجود ضرورة ملحة لتعزيز
قدرات األنظمة اإلحصائية على مجيع املستويات من أجل إنتاج بيانات موثوقة ميكن من خالهلا تقييم مدى
تنفيذ أهداف التنمية املستدامة .كما تتطلب اخلطة العشرية ( )2014-2023اخلاصة بتنفيذ أجندة  2063من
أفريقيا إنتاج الكثري من البيانات اإلحصائية .ويزيد الطلب على البيانات املفصلة من التعقيدات املطروحة أمام
البلدان النامية ،علما أن بعضها يواجه صعوبات لتوليد البيانات اإلحصائية األساسية وفقا للمعايري الدولية.
ويعترب إعداد إطار املؤشرات الوطين حتديا آخرا بالنسبة هلذه البلدان .ويتعني أن تتم مناقشة املؤشرات على أساس
األولويات الوطنية مثلما هي مسطرة يف السياسات اإلمنائية واخلطط والربامج .فقد تعهدت هذه الدول بتحقيق
أهداف التنمية املستدامة واعتماد األهداف ذات األمهية بالنسبة هلا .وبالنسبة للبلدان األفريقية ،عالوة على
أهداف التنمية املستدامة ،أقرت القارة أجندة  2063اليت أصبحت بدورها إطارا مرجعيا آخرا جيب أخذه بعني
االعتبار عند إعداد إطار املؤشرات الوطين .وحبكم طلب البلدان األفريقية املتزايد على الدعم يف جمال البيانات
اإلحصائية ،قام األمني العام ملنظمة األمم املتحدة بإنشاء فريق رفيع املستوى ،مشكل من شخصيات بارزة،
إلعداد تقرير يف املوضوع .وقد ركز تقرير الفريق الرفيع املستوى على شراكة جديدة بني احلكومات والشركاء
اإلمنائيني ،وعلى وجه اخلصوص اجملتمع املدين ،من أجل إحداث ثورة يف البيانات واإلحصائيات الضرورية
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وأجندة  .2063ومنذ نشر تقرير الفريق الرفيع املستوى ،مت إطالق نداءات من
أجل تشجيع ثورة البيانات ،مبا يف ذلك املؤمتر رفيع املستوى املنعقد يف أديس أبابا شهر آذار/مارس 2015
مبناسبة الدورة الثامنة من االجتماعات السنوية املشرتكة بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي.
وقد قرر الوزراء يف ختام املؤمتر الرفيع املستوى "تشجيع ثورة البيانات يف أفريقيا عرب النهوض جبماعات بيانات
وعرب تنويع املصادر واستعمال الوسائل والتكنولوجيا املبتكرة( "...القرار رقم  .)2 ،[XLVII] 923وخالل الدورة
التاسعة من االجتماعات السنوية املشرتكة ،أوصى الوزراء بوضع اسرتاتيجية متسقة وإطار عمل شامل لتتبع تقييم
أجنديت  2030و.2063
وأدت التقارير الصادرة أخريا عن مؤسسات دولية وإقليمية إىل تزايد االعرتاف بأن استغالل ثورة البيانات أمر
أساسي من أجل تسريع وثرية التنمية املستدامة يف القارة .ويف هذا اإلطار ،ركز تقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا
على التمثيل اخلرائطي ملنظومة البيانات املتعلقة بإنتاج وتوزيع واستغالل البيانات من لدن الفاعلني العموميني
واخلواص واجملتمع املدين بعالقة مع أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر .كما استند على دراسة احلاالت
القطرية ألنظمة البيانات الوطنية يف عشر بلدان أفريقية :الكوت ديفوار وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر ونيجرييا ورواندا
والسنغال وج نوب أفريقيا وسوازيالند وتنزانيا .هذا ومل يشمل التقرير أيا من بلدان مشال أفريقيا ،ويبدو من
الضروري إجناز هذا التشخيص يف هذه املنطقة من القارة بغية الوقوف على املؤهالت والصعوبات والفاعلني
املعنيني بإنتاج البيانات.
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ثانيا -المبررات

شكل منتدى األمم املتحدة األول للبيانات ،املنعقد شهر كانون الثاين/يناير  2017يف كيب تاون (جنوب
أفريقيا) منصة من أجل تعزيز التعاون بني اهليئات الوطنية لإلحصاء ومسريي املعلومات والتكنولوجيات اجلغرافية
اجملالية والعلماء وممثلي احلكومات واملنظمات احلكومية املختلطة واجملتمع املدين.
وقد نُظم املنتدى حتت لواء اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة ،بدعم من شعبة اإلحصاء وإدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية والفريق الرفيع املستوى للشراكة والتنسيق وتعزيز القدرات اإلحصائية املتعلقة بأجندة
 ،2030وشهد حضور أزيد من  2000مشارك ومشاركة من املختصني يف البيانات ،مبا يف ذلك ممثلي األجهزة
الوطنية لإلحصاء والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية واألوساط العلمية واجلامعية ومنظمات اجملتمع املدين وكذا
جمموعة من القادة السياسيني واملدافعني عن التنمية املستدامة .حيث كان مناسبة لتعميق النظر يف التحديات
اليت تواجهها الدول للوفاء مبستلزمات أهداف التنمية املستدامة/أجندة .2063
وخلص املنتدى إىل إطالق خطة عمل عاملية حول البيانات ،ومت بعد ذلك اعتمادها خالل اجتماع اللجنة
اإلحصائية لألمم املتحدة يف دورهتا  48املنعقدة شهر آذار/مارس  .2017وقد حددت اخلطة  6جماالت
اسرتاتيجية ،يرتبط كل واحد منها مبجموعة من األهداف واألنشطة التنفيذية:
• التنسيق والقيادة االسرتاتيجية لبيانات التنمية املستدامة،
• االبتكار وحتديث األنظمة اإلحصائية الوطنية،
• تعزيز األنشطة والربامج اإلحصائية األساسية ،والسيما من أجل االستجابة حلاجيات تقييم
أجندة ،2030
• نشر واستعمال بيانات التنمية املستدامة
• الشراكات متعددة األطراف خبصوص بيانات التنمية املستدامة
• تعبئة املوارد وتنسيق جهود تعزيز القدرات اإلحصائية.
تعترب مشال أفريقيا واحدة من املناطق دون اإلقليمية األكثر تقدما يف جمال التطوير اإلحصائي مقارنة
بغريها من مناطق القارة .رغم ذلك خيتلف مستوى التقدم من بلد إىل آخر ،حسب القدرات املتاحة
واملوارد البشرية املؤهلة والتكنولوجيات املستعلمة .وقد وضعت بعض البلدان سياسات من أجل
النهوض بالبيانات املفتوحة أو البيانات الضخمة حتضريا لشروط ثورة البيانات .ونذكر على سبيل
املثال تونس اليت صنفت حسب تقرير مرصد البيانات املفتوحة  ODW1يف املرتبة  14من أصل 125
بلدا سنة  ،2015حمتلة بذلك املركز األول يف مشال أفريقيا وعلى صعيد البلدان العربية واملركز الثاين
أفريقيا فيما خيص إنتاج البيانات اإلحصائية الرمسية وحتليلها ونشرها (مؤشر البيانات املفتوحة).
ويف هذا السياق ،قام مكتب مشال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا بإطالق دراسة لتشخيص
وضعية منظومة البيانات يف مشال أفريقيا من أجل الوقوف على املمارسات واملبادرات الفضلى املتعلقة
 1مرصد البيانات املفتوحة  ODWمنظمة غري حكومية غري رحبية خمتصة يف تتبع السياسات واجلهود املبذولة من أجل مزيد من
االنفتاح يف توفري البيانات اإلحصائية الرمسية عرب العامل.
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بتطوير اإلحصائيات والوسائل والتكنولوجيات املبتكرة املستعلمة إلنتاج اإلحصائيات ونشرها ،عالوة
على دراسة التحديات واحللول املقرتحة جلعل ثورة البيانات حقيقة ملموسة .وسيكون تنظيم اجتماع
اخلرباء مناسبة جديدة من أجل مواصلة النقاشات على ضوء نتائج دراسة حتت عنوان "ثورة البيانات
يف مشال أفريقيا :وضع البيانات يف خدمة التحول اهليكلي" ،وهو املوضوع الذي كان يف صلب
مناقشات منتدى األمم املتحدة األول للبيانات املنعقد يف كيب تاون جبنوب أفريقيا.

ثالثا – أهداف االجتماع
يكمن اهلدف األساسي من اجتماع اخلرباء يف القيام بفحص شامل ملنظومة البيانات يف أفق ثورة
البيانات القائمة على اإلحصائيات االقتصادية واالجتماعية ذات اجلودة ،على اعتبارها ضرورية
للتحول االقتصادي وحتقيق أهداف التنمية املستدامة/أجندة  2063يف مشال أفريقيا .وعلى أساس
هذا الفحص ،سيحاول املشاركون يف االجتماع حتديد املشاكل املشرتكة اليت تواجهها البلدان واقرتاح
خطط عمل قابلة للتطبيق على الصعيد دون اإلقليمي .وجيب أن يسمح االجتماع بتحديد ودعم
الفاعلني يف سلسلة إنتاج البيانات يف مشال أفريقيا ممن يستطيعون الوفاء بالطلب املتزايد على
اإلحصائيات املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة وأجندة .2063
وستساهم ثورة البيانات يف مشال أفريقيا يف تعزيز قدرات األنظمة اإلحصائية الوطنية اخلاصة جبمع
البيانات وتنسيقها وحتليلها ،مما سيضمن التزويد املوثوق باإلحصائيات االقتصادية األساسية الضرورية
لتتبع وتقييم مدى حتقيق أهداف التنمية املستدامة والتحول اهليكلي يف مشال أفريقيا:
أ .تقييم الوضعية الراهنة ملنظومة البيانات يف مشال أفريقيا حسب البلدان .وسيعترب هذا
التشخيص مبثابة مرجع يتم من خالله فحص التقدم املسجل يف ثورة البيانات خالل السنوات
القادمة،
ب .تقييم حاجيات البنيات التحتية وطبيعتها وتأثريها على الربوتوكوالت املنظمة إلنتاج البيانات
وفتحها وحتليلها وسريتها وأخالقياهتا يف مشال أفريقيا على أساس أنظمة البيانات املفتوحة
والبيانات الضخمة واالبتكارات،
ت .حتليل حاجيات البيانات اجلديدة من أجل تتبع أهداف التنمية املستدامة وأجندة 2063
وحتديد الثغرات ومصادر البيانات اجلديدة،
ث .حتليل دور التكنولوجيات احلديثة واستعمال الشبكات اجلوالة وأنظمة املعلومات اجلغرافية
وتأثريها على طريقة مجع البيانات وحتليلها وتبادهلا ونشرها،
ج .حتديد مجاعات البيانات يف البلدان موضوع التقييم وحتديد اجملاالت احملتملة أو املوجودة
للتعاون والتشاور بشأن طرق توجيه مكونات منظومة البيانات بغية توفري بيئة مالئمة
للشراكات،
ح .تبادل املمارسات الفضلى ذات الصلة بثورة البيانات والوقوف على حصيلة االبتكارات،
خ .تشجيع دور الوساطة الذي تضطلع به املكاتب الوطنية لإلحصاء داخل منظومة البيانات.
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رابعا -النتائج المنشودة
يسعى اجتماع اخلرباء إىل صياغة تقرير شامل حمني حول ثورة البيانات يف مشال أفريقيا ،وخصوصا املمارسات
الفضلى والدروس املستخلصة والتوصيات الكفيلة بتحسني إنتاج البيانات اإلحصائية من أجل متابعة أفضل
ملدى حتقيق أهداف التنمية املستدامة وأجندة  .2063وسيسمح االجتماع على هذا النحو ب:
 حتديد معلومات تكميلية من أجل إثراء تقرير الدراسة حول ثورة البيانات يف مشال أفريقياوالتحول اهليكلي،
 تقاسم املمارسات الفضلى والتحديات املتصلة بتحقيق ثورة البيانات يف مشال أفريقيا وتتبعأهداف التنمية املستدامة،
 حتديد جماالت تقوية القدرات والتوصيات املتعلقة بتوجيه السياسات العمومية واإلصالحاتالضرورية يف البلدان والفاعلني األساسيني،
 اعتماد تقرير الدراسة من لدن اخلرباء.د .وسيتم تقدمي هذه التوصيات خالل اجتماع اللجنة احلكومية املختلطة للخرباء التابعة للجنة
االقتصادية ألفريقيا-مكتب مشال أفريقيا (تشرين األول/كانون .)2018

خامسا -الترتيبات التنظيمية وشكل االجتماع
سيأخذ االجتماع شكل جلسات عامة .وسيُعرض خالله تقرير "ثورة البيانات يف مشال أفريقيا :وضع البيانات يف
خدمة التحول اهليكلي" على أنظار املشاركني .حيث ستكون الفرصة ساحنة لالطالع عليه ومناقشته على ضوء
عروض العديد من اخلرباء .وستتوصل الدول األعضاء الحقا بالصيغة النهائية من التقرير املذكور.

سادسا -المشاركة
سيشارك يف االجتماع ممثلي الوزارات واإلدارات واملؤسسات الوطنية املكلفة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية
واإلحصاء والتنمية املستدامة وممثلي القطاع اخلاص واجلامعات واملراكز البحثية ووكاالت منظومة األمم املتحدة
وبقية الشركاء اإلمنائيني.

سابعا -وثائق االجتماع
تشمل وثائق االجتماع هذه املذكرة التوضيحية والربنامج والعروض اليت سيقدمها اخلرباء ،عالوة على تقرير
الدراسة الذي أشرف على إعداده املكتب.

ثامنا -تاريخ االجتماع ومكانه
سيُعقد االجتماع يومي  30و 31تشرين األول/أكتوبر  2018مبقر االحتاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعة التقليدية بتونس العاصمة (اجلمهورية التونسية).
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تاسعا – لغات االجتماع
لغات العمل يف االجتماع هي اللغة العربية والفرنسية واإلجنليزية.

عاشرا – جهات االتصال
ميكن احلصول على املزيد من املعلومات املتعلقة بتنظيم االجتماع لدى:
التنسيق :عمر عبد الرمحان
abdourahman@un.org

إيزيدور كاهوي
kahoui@un.org

إدارة المعرفة :سامل الصبار
الربيد اإللكرتوينdebbar@un.org :
التواصل ووسائل اإلعالم :هدى فياليل أنصاري
filali-ansary@un.org

وثائـ ـ ـ ـق االجتماع :حممد مصدق
mosseddek.uneca@un.org

اإلدارة و اللوجستيات :حلسن محاد
hmade@un.org

سكرتارية :نعيمة الصحراوي
sahraoui.uneca@un.org

هاتف المكتب

بالرباط(+212) 537 71 56 13/ 537 71 78 29:
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