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  لماذا يعقد 
 
اضيا  ؟منتدى األمم المتحدة العالمي للبيانات افتر

ي ) منتدى األمم المتحدة العالمي للبياناتالهدف من 
اض  ي الحكومات المجموعاتمختلف حول استدامة التنمية ما بي    ( هو تكثيف التعاون االفتر

، المهنية ف 

، و األكاديميا والهيئات المهنية، و  ي
ية، نحة االمالهيئات و المجتمع الجيومكان  ، واإلعالم. تبعا للقيود المفروضة و القطاع الخاص، و والخت  المجتمع المحلي

اضي المنتدىسيتم عقد  19- كوفيداستجابة لجائحة    افتر
 
ة  ا ين أول  21- 19خالل الفتر لتلبية الطلب عل أحدث الحلول من خالل البيانات  2020تشر

ي منو مراقبة لول 2030 والمعرفة لدعم أجندة التنمية المستدامة
 الجائحة.  للتعاف 

 19-كوفيدجائحة   أهمية البيانات خالل 

ي الصحة... 
 
 ف

ي العالم حاليا إىل أكتر  •
، وأكتر من مليون حالة وفاة، منذ بداية  19- مليون حالة إصابة مؤكدة بفايروس كوفيد 33من يصل تعداد الحاالت المؤكدة ف 

 1. 19- جائحة كوفيد

ي البيت. تبلغ حصة الدول األقل 60 •
 % فقط من السكان يمتلكون مرافق أساسية لغسل اليدين بالماء والصابون ف 

 
ي أن ما يقارب 28إىل  تقدما

%. مما يعن 

ي البيت.  ال تتوفر لديهمستوى العالم فرد عل م مليار  3من 
  2القدرة عل غسل اليدين بأمان ف 

ي االقتصاد... 
 
 ف

ي المباشر بنسبة ، و 3تقريبا  %5يتوقع أن ينخفض مستوى النمو العالمي بنسبة  • ومتوسطة الدخل  متدنية% والتحويالت إىل الدول 40االستثمار الخارج 

 4. 2020% خالل 20بنسبة 

، وتضاعف هذا الرقم ليصل إىل بدوام كامل مليون وظيفة  155خسارة بمقدار  2020شهد الرب  ع األول من  • ي  495من االقتصاد العالمي
مليون وظيفة ف 

 ، ي
  ومتوسطة الدخل متدنيةالدول   حيث كانتالرب  ع الثان 

 
را  5. األكتر تض 

 ... ي حياة البشر
 
 ف

ي  مليون فرد  100إىل  71تدفع الجائحة من  •
  6إىل الفقر المدقع إضاف 

ي التعليم. أكتر من  •
ي فجوة النوع االجتماعي ف 

ي إىل  - مليون فتاة 11من المرجح أن تسفر إغالقات المدارس عن زيادة ف 
من عمر ما قبل التعليم االبتدان 

ي عام  - العاىلي التعليم 
 . 2020معرضي   لخطر عدم العودة للمدرسة ف 

لية غت  مدفوعة األجر أكتر بثالث أضعاف من الرجل؛  • ، أشارت ومع ذلك فمنذ الجائحةقامت النساء، حنر قبل الجائحة، باألعمال والعناية المت  

ايدة، وخاصة أن النساء تقديرات النوع االجتماعي الشيعة لمسوح الالبيانات من  ي ألعباء العمل المتر 
ي بعض المناطق يتحملن العبء اإلضاف 

ما يتعلق   ف 

لية.   برعاية األطفال والواجبات المت  

  

 
1 WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard 
2 SDG indicator 6.2.1 (Table b) 
3 IMF’s World Economic Outlook Update, June 2020 
4 UNCTAD’s World Investment Report 2020 
5 ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Sixth edition 
6 World Bank’s Projected poverty impacts of COVID-19 (coronavirus) 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report-2020--Statistical-Annex.pdf


 بيان حقائق  
ين األول   2020تشر

2 

 
 
 
 

 ولكن يوجد مشكلة خلف هذه األرقام... 

، تبقر  اهي   ي السياسات والتنمية المبنية عل الت 
ايد حول أهمية البيانات ف  ي تفتقر  فجوة البياناتأهمية برغم الوعي المتر 

ي كافة الدول، وخاصة تلك النر
ف 

 لإلمكانيات. 

 عدم كفاية االستثمار 

ي حصة دعم التنمية الرسمية المخصص لجمع بياناتبلغ  •
ي 0.3بنسبة قليلة من  االرتفاع ف 

ي 0.34إىل   2013% ف 
 . 2017% ف 

ي خصصت موازنة إلحصاءات النوع االجتماعي فقط   •
 %. 13تبلغ نسبة الدول النر

 الشاملة: تغطية غتر ال

ة  •  .7عهال عن ثالثة أربايقال  المكتملة بما  وفياتالالعالم بسجالت  دول٪ فقط من 62، احتفظت  2018- 2014خالل الفتر

ي  •
اهناك نقص ف  ي جميع البلدان تقريب 

 .البيانات الدقيقة والقابلة للمقارنة حول عدد األطفال ذوي اإلعاقة ف 

 

 :  جمع ومعالجة البياناتتوقيت  
ة زمنية أحدث 2016عام كان ال   • ات المتعلقة بالفقر )لوجود  فتر التنمية المستدامة( لمعظم البلدان.  االول من اهداف هدفالبيانات متاحة للمؤشر

ات المساواة بي   الجنسي   )الهدف و وال  ( ، والسالم والعدلالحادي عشر مستدامة )الهدف  ومجتمعات محلية ( ، ومدنالخامسضع مماثل بالنسبة لمؤشر

 .(السادس عشر والمؤسسات القوية )الهدف 

ي   تحديات 19- جائحة كوفيد  وضعت •
ة للمسوحات األشية ف  ي ف. معظم الدولكبت 

جري ف 
ُ
ا لمسح أ

 
٪ من المكاتب اإلحصائية 96، توقفت  2020 ر اياوفق

ي ذروة الوباء
ا لوجه ف  ا عن جمع البيانات وجه  ا أو كلي   .8الوطنية جزئي 

 

 : نقص البيانات
ي خالل  ملحوظ تحسندولة تم رصدها بيانات كافية عن الفقر، عل الرغم من حدوث  155دولة من أصل  77 توفر ال  •

 .العقد الماض 

زيادة  والمهاجرين، إىل  والسكان االصليي   ، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن المهمشةيؤدي االفتقار إىل بيانات مصنفة سليمة للعديد من الفئات  •

 .بي   الفئات مدى الحرمان والتفاوت عدم ظهور الل من خ تهميشهم

 

ي ) لبياناتلالعالمي  األمم المتحدة ماذا نتوقع من منتدى 
اض   ؟(االفتر

 

ي هذه األمثلة ، هناك حاجة إىل 
ي البيانات  عل تحسيناتكما هو موضح ف 

، وزيادةو المستوى المحلي  عل وذلك الطالع المستوى السياسانر  مستوى  العالمي

عل وأكتر قدرة هداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكتر استدامة أل عل الوصولالتقدم المحرز  القدرة عل مراقبةووسائل اإلعالم و  للعامةالوعي 

ي منتدى األمم المتحدة العالمي للبياناتفوعليه  19 - ة كوفيدمثل جائح األزماتالصمود أمام 
ي ذلك العديد من االخروج ب من المتوقع ف 

 :لنتائج، بما ف 

 

 ؛  "بيانات من أجل عالم متغت  " 19- لجائحة كوفيد استجابة مجتمع البيانات العالمي ورقة  إطالق •

ي ؛ ثناء مرحلة أو  19- كوفيد الدعم الستخدام البيانات أثناء زيادة •
 التعاف 

ي المبادرات عل  االطالع •
ال يتخلف أحد عن "حنر   2030نفيذ خطة تالعام والعودة إىل مسار  لتسخت  قوة البيانات من أجل الصالح القائمةالتقدم ف 

 ؛ "الركب

اتيجيات معالجة تنامي  • ي البيانات والخصوصية والحوكمة موضوع اإلجماع عل استر
 .الثقة ف 

 
7 SDG indicator 17.19.2 (Table b.2) 
8 United Nations Statistics Division, COVID-19 widens gulf of global data inequality, while national statistical offices step up to meet new data 

demands, 5 June 2020. https://covid-19-response.unstatshub.org/statistical-programmes/covid19-nso-survey/ 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report-2020--Statistical-Annex.pdf
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 : أساسيةمعلومات 
 

ة  للبياناتاألول منتدى األمم المتحدة العالمي  عقد  ي الفتر
ي   18  -  15من ف 

ي كيب تاون، جنوب أفريقيا  2017كانون الثان 
ي اإلحصاء  جهاز  وباستضافةف 

ف 

ي جنوب أفريقيا، و 
ين األول ت 24 -  22من تم عقد المنتدى الثان  ي ، اإلمارات العربية المتحدة   2018شر ي دن 

الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء،   باستضافةف 

. ب وخرج المنتديان ي ة من إىل الثالث المنتدى الفعلي تم تأجيل و خطة عمل كيب تاون العالمية لبيانات التنمية المستدامة وإعالن دن  ين األول ت 6-   3 الفتر شر

ي  الذي  2021
 .لإلحصاء االتحادين، سويشا ، ويستضيفه المكتب ت  بمدينة سيعقد ف 

 

، قم بزيارة يكة لمنتدى البيانات العالمي  :لمزيد من التفاصيل واألمثلة عل مبادرات البيانات من قبل األمم المتحدة والمنظمات الشر

 

data.devinit.org data.unicef.org databank.worldbank.org datapopalliance.org 

unstats.un.org/sdgs www.gapminder.org www.paris21.org unstats.un.org/bigdata 

 

، قم بزيارة   :UNDataForum.org لمزيد من المعلومات حول منتدى البيانات العالمي

ي  وعت    UNDataForum تابع
ون  يد اإللكتر   :dataforum@un.org الت 

 

mailto:dataforum@un.org

