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  مجال  قدرات  البيانات إىل تعزيز  للمنتدى العالم   الىع  يس
 
اكإضافة اىل  البيانات  ف  ةالشر

وس  جائحة  مواجهة  ل  . تحقيق أهداف التنمية المستدامةو   ،19-كوفيدفير

  مجال الخبير  خمسة آالف جتمع أكير منسي
 
 بيانات  ف

ً
اضيا البيانات من أجل  دور  تعزيز بهدف  افير

 . عالم متغير 

ين األول   12)نيويورك،   مع( 2020أكتوبر/تشر
ً
ي مواجهة   تزامنا

تزايد الطلب عىل البيانات الموثوقة والشاملة والمفتوحة ف 
اء ومست الذي يضم مع المجتمع العالمي تيجسوف  مسبوقة،التحديات غير ال ة من  خدمي البيانات خير ي الفير

  21إىل  19ف 
ين األول/أكتوبر  ي منتدى األمم المتحدة العالمي للبيانات لتلبية الحاجة إىل بيانات افير بشكل تشر

ي ف 
 . ذات جوده عالية اض 

ي المنتدى الذي يستمر ثالثة أيام حيث سيعملون  100خبير بيانات من أكير من  0005من المتوقع أن يشارك أكير من 
دولة ف 

انات من أجل التنمية المستدامة وتجديد الدعوة العاجلة ، وتكثيف التعاون بشأن البيتحديد حلول مبتكرة لبيانات أفضل  عىل
 للحصول عىل تمويل أكير وأفضل للبيانات

ي  ،والقطاع الخاص، من الحكومات ون المشارك ناقشسيو 
ي ، والمجتمع المدن 

 ،والوكاالت الدولية ،والمجتمع الجيومكان 
ية ي  ،والهيئات المهنية، واألوساط األكاديمية ،والهيئات المانحة والخير

ووسائل اإلعالم سبل تحسير  استخدام البيانات ف 
ي يتخذها مجلس إدارة األمم المتحدة

ي مجابهة جائحة   صنع السياسات وتطوير تدابير االستجابة التر
كما سوف  . 19-كوفيد ف 

ي البيانيتم تحديد
اتيجيات الالزمة لحماية الخصوصية والثقة ف  الحلول الالزمة لتحسير  توفر البيانات  إضافة اىل ات، االسير

.  2030أجندة غاية وتحقيق   وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر

ي سياق  
ي كيفية استجابة مجتمع البيانات العالمي لمتطلبات البيانات ف 

اض  كما سيؤكد عىل    19-كوفيدسيعكس المنتدى االفير
ي المستقبل،  واالزمات ية من أجل االستجابة بشكل أفضل للصدمات أهمية البيانات الجيدة والنظم اإلحصائ

والكوارث ف 
ي جميع البلدان. ي وسوف 

ام السياسي والماىلي بتحسير  البيانات ف   حث عىل تجديد االلير 

السيد وكيل األمير  العام لألمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، الذي يرأس األمانة العامة للمنتدى وعىل حد تعبير 
ي بشكل أفضل من أزمة  "ليو زينمير  

.  ط التقصير لدينا بنقا البد أن يرتكز عىل بيانات عالية الجودة تنبئنا  19-كوفيدإن التعاف 

ي االتجاه الصحيح وهي بيانات 
وري االستفادة من . موثوقة تسمح لنا بمعرفة ما إذا كنا نسير ف  واألهم من ذلك أنه من الض 

 ". ان عدم تخلف أحد عن الركب البيانات واإلحصاءات لضم

ي )لبيانات لألمم المتحدة العالمي اضاف: "إن منتدى كما أ
اض  ي  المنتديات  الناتج عن يعتمد عىل الزخم  2020لعام   (االفير

التر
ي   تم عقدها 
ي  ف 

ي ويوفر فرصة فريدة لتحديد حلول للبيانات األفضل والتمويل األفضل لتطوير كل من مدينتر كيب تاون ودنر
 ت واألنظمة اإلحصائية". البيانا

ي جميع أنحاء العالم الفرصة لالنضمام والمساهمة.  س
ي عىل منصة تفاعلية ستمنح الناس ف 

اض  يتم استضافة المنتدى االفير
ين األول بمداخالت من ِقَبل نائبة األمير  العام لألمم   ي التاسع عشر من أكتوبر/تشر

سيفتتح القادة رفيعو المستوى المنتدى ف 
ي سويشا  االتحاديةضو مجلس اإلدارة وعالمتحدة أمينة محمد، 

سيه ، والمدير التنفيذي   للشؤون الداخلية ف  آالن بير
هم من الضيوف الخاصير  الذين سيتم اإلعالن ع  نهم. لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، مارك سوزمان، وغير
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 الموضوعات/القضايا الرئيسية

نامج خالل ثالث جلسات عامة رفيعة ا   30جلسة ببث مباشر وايضا خالل  30لمستوى وبالتوازي مع لقد تم صياغة هذا الير
نامج بتغطية ستة محاور اساسية تم االتفاق   اضية، حيث سيقوم هذا الير جلسة مسجلة مسبقا باالضافة اىل المعارض االفير

 :  عليها بواسطة اللجنة المنظمة، وهي كما يىلي

 ل عىل بيانات افضل. جديدة من أجل بناء وتمويل القدرات الوطنية للحصو  اتجاهات  •

 تقريب وتجميع مصادر البيانات وتعزيز دمج وتكامل مصادر البيانات غير التقليدية  •

 تعزيز البيانات واالحصاءات لضمان الرؤية واعطاء الصوت للجميع ولعدم ترك أي احد وراء الركب.  •

 زيادة االلمام بالبيانات واالحصاءات واالتصال بها.  •

يانات ومن ضمنها تطبيق مبادئ  وحوكمة البيانات عىل مصادر البيانات الموجودة  خلق الثقة باالحصاءات والب •
 . والجديدة وتطبيق ممارسات البيانات المفتوحة

ي معالجة  أي مراجعة اىل  •
ي حتر االن واىل اين وصلنا ف  مدى قمنا بتطبيق خطة عمل كايب تاون العالمية واعالن دنر

 التحديات المستجدة. 

 تحدة العالم  للبيانات  حول منتدى االمم الم 

اكة والتنسيق وبناء القدرات  تم تنظيم منتدى االمم المتحدة العالمي للبيانات من قبل الفريق الرفيع المستوى للشر
نامج المنتدى العالمي  2030لخطة التنمية المستدامة للعام  لالحصاءات  مع الدعم الضخم من قبل اللجنة الخاصة بير

هم من  كاء الدوليير  وغير للبيانات وتحت توجيه الهيئة االحصائية لالمم المتحدة وبالتشاور الوثيق مع الدول االعضاء والشر
 الجهات الرئيسة ذات العالقة. 

ي إطار   ء التابعةكما قامت شعبة االحصا 
إلدارة االمم المتحدة للشؤون االقتصادية و اإلجتماعية بدعم تنظيم هذا المنتدى ف 

نامج والهيئة االحصائية.   للفريق الرفيع المستوى ولجنة الير
ً
 عاما

ً
 دورها أمينا

ة من المكتباالتحادي لال  ي بمساعدة كبير
اض  حصاء، والذي سيقوم  هذا وقام االتحاد السويشي ايضا بدعم المنتدى االفير

ة ما بير  
ي الفير

ن ف  ي مدينة بير
 6-3باستضافة االجتماع الفعىلي المقبل الخاص بالمنتدى العالمي للبيانات المزمع عقده ف 

ين االول من العام   . 2021تشر

ي من العام   18اىل  15لقد تم استضافة منتدى االمم المتحدة العالمي للبيانات االول ما بير  
من قبل جهاز  2017كانون الثان 

ي كايب تاون، جنوب افريقيا. بينما تم استضافة المنتدى بدورته الثانية بواسطة الهيئة االتحادية  
احصاء جنوب افريقيا ف 

ة ما بير  
ي الفير

ي االمارات العربية المتحدة ف 
ين االول من العام  24حتر  22للتنافسية واالحصاء ف  .   2018تشر ي ي مدينة دنر

 ف 

 التسجيل 

ة والجلسات المسجلة مسبقا، ومن أجل الولوج اىل من اجل   المخصصة المعارض مساحات مشاهدة الجلسات المباشر
 :  كما يىلي

 والتواصل مع مجتمع البيانات واالحصاءات، قم بالتسجيل باتباع خطوتير  بسيطتير  وسهلتير 

  UNDataForum.org احجز تذكرتك من هنا:  (1)
ي منصة  (2)

اك ف   باتباع االرشادات الموجودة عىل تذكرتك.  Attendifyقم بإنشاء ملفك الشخصي باالشير

 

 

https://undataforum.org/
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ي تغطية هذا الحدث التسجيل ووضع عالمة عىل مرب  ع 
ي ترغب ف 

عىل وسائل االعالم التر   : االعالم لوسائل
وسائل االعالم المعتمدة. لمزيد من المعلومات، يرجر االطالع عىل الرابط 

https://unstats.un.org/unsd/undataforum/media 

د من المعلومات لمزي  

  https://unstats.un.org/unsd/undataforum/programmeبرنامج المنتدى/الحدث: 

ة والجلسات المسجلة مسبقا: شاهدها عىل منصة   Attendifyالجلسات المباشر

 : ي
ون   UNDataForum.orgموقع المنتدى االلكير

 :  UNDataForum@ تابعنا عىل مواقع التواصل االجتماعي عير

 جهات االتصال االعالمية: 

 347 1+-395-0345هاتف:  |  dataforum@un.org ايميل: |دانييال سوسمان

  646 1+-287-2641هاتف:  |  rosengrenh@un.orgايميل:  |هيلير  دون روزينغِرن

https://unstats.un.org/unsd/undataforum/media
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/programme
https://undataforum.org/
mailto:dataforum@un.org
mailto:rosengrenh@un.org

