
  

 

 بيان صحفي 
  

 2018إطالق منتدى األمم المتحدة العالمي للبيانات لعام 
 تشرين األول/أكتوبر 24 - 22، دبي
 لتعزيز الحلول المبتكرة للبيانات 

   
وخبير من الهيئات الحكومية ومشاريع األعمال  مسؤول 1,500يُنظَّم المنتدى بمشاركة أكثر من 

 أفضل بياناتوفير توالمجتمع المدني لتحسين حياة الناس من خالل 
 
 

، الذي يُعقَد في 2018صدر برنامج عمل منتدى األمم المتحدة العالمي للبيانات لعام  --(2018حزيران/يونيو  6)نيويورك، 
 ، وفُتح باب التسجيل للمشاركة فيه. 2018تشرين األول/أكتوبر  24إلى  22دبي في اإلمارات العربية المتحدة من 

بلد، ومن بينهم إحصائيون وطنيون وعلماء  100خبير في البيانات من أكثر من  1,500ويُتوقَّع أن يشارك في المنتدى أكثر من 
متخصصون في البيانات من القطاع الخاص، واألوساط األكاديمية، والمنظمات الدولية، وهيئات المجتمع المدني.  وقد نُشَرت 

جدول األعمال  تم توفيروسي. UNdataforum.orgموقع المنتدى على شبكة اإلنترنت:  على المحاور الرئيسية لبرنامج العمل
 .استكمالهماالكامل وقائمة المتحدثين فور 

، فهو ينعقد تحت مظلة األمم المتحدة في مدينة الجميرة في دبي، ويجمع بين أبرز منتجي ومستخدمي أهمية خاصةالمنتدى  يكتسبو
ن نوعية البيانات الصادرة حول الصحة، والهجرة، والالجئين، يتحس تسهم في إطالق مبادرات مبتكرةالبيانات للمساهمة في 

جلسة، منها  80والتعليم، والدخل، والبيئة، وحقوق اإلنسان، وغيرها من مجاالت التنمية المستدامة.  ويتضمن المنتدى أكثر من 
 على نحو لتفاعل وتبادل األفكار واآلراءلفرصة اليدية، تتيح للمشاركين وحلقات نقاش تقلالمرئية التفاعلية  لبياناتا حولعروض 

 .اءبن  

وقد أعلن السيد ليو زينمين، وكيل أمين عام األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، الذي يرأس األمانة العامة للمنتدى 
ا تحقق في المنتدى األول في كيب تاون في كانون الثاني/يناير سيستند إلى م 2018أن "منتدى األمم المتحدة العالمي للبيانات لعام 

وفي ظل اهتمام من تعاون وثيق بين خبراء اإلحصاءات والبيانات، وسيتيح حلوالً عملية ومتقدمة للتحديات الراهنة".  2017
ً جديداً لحشد الدعم وبناء الشراكات الالزمة  ، أعرب السيد زينميناليوم بياناتالالجميع ب عن ثقته بأن المنتدى سيعطي زخما
 .2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام للبيانات الفعال لتسخيرالعلى البلدان ، وتعزيز قدرة اإلحصاءاتنوعية البيانات و لتحسين

حضوٌر سياسي رفيع المستوى، وتليها عدة جلسات هامة  2018تشرين األول/أكتوبر  22وسيتخل ل الجلسة العامة االفتتاحية في 
 في المنتدى، منها: 

عليها لطلب ا يتزايدالتي  ،بيانات وإحصاءات الهجرةل، يتخللها تحليٌل رفيعة المستوى بشأن تحسين إحصاءات الهجرة حلقة  -
ة من النُظم اإلحصائية الوطنية، الهجرة المستمد   تكرة لتحسين بياناتبغير مسبوق، واستعراض لالستراتيجيات والنُُهج الم على نحو

 والقطاع الخاص، ومراكز البحوث. 

الخيرية، وتركز  ، تنظمها "مبادرة البيانات الصحية" التابعة لمؤسسة بلومبرغرفيعة المستوى بشأن اإلحصاءات الصحية حلقة  -
على تحسين بيانات الصحة العامة، بما في ذلك الطرق المبتكرة لجمع البيانات عن الوفيات والوالدات لضمان تسجيل جميع 
األشخاص؛ ورصد عوامل الخطر الرئيسية للموت المبكر؛ وتحسين القدرة على تتبع االتجاهات في مجال الصحة العامة لتوفير 

 ع السياسات والخطط. المعلومات الالزمة لوض

 



 

 

 القضايا الرئيسية
ستركز الجلسات العامة األخرى وحلقات النقاش في المنتدى على قضايا رئيسية ضمن ستة محاور وافقت عليها اللجنة التنظيمية، 

 هي:

 اعتماد نُهج جديدة لبناء القدرات الوطنية وتمويلها بهدف تحسين البيانات؛ •

 لبيانات؛لغير التقليدية مصادر ال دمجعمل على ستمرار في الاالوالجمع بين مصادر البيانات  •

 االستفادة من البيانات واإلحصاءات لتمثيل الجميع وإعالء صوتهم، من دون إهمال أحد؛ •

 ؛الصحافة فيالبيانات المنشورة من خالل  ، بما في ذلكوتعزيز التواصل ئيةاإلحصارفة لمعبااإللمام البيانات وزيادة  •

مصادر البيانات الجديدة والقائمة، على  والحوكمة لبياناتا تطبيق مبادئمن خالل  في البيانات واإلحصاءاتبناء الثقة  •

 وتنفيذ ممارسات البيانات المفتوحة؛

استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل كيب تاون العالمية المتفق عليها في المنتدى العالمي األول للبيانات، وفي  •

 الناشئة. معالجة التحديات

، 2018وتستضيف الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء في اإلمارات العربية المتحدة منتدى األمم المتحدة العالمي للبيانات لعام 
وسيشارك في تنظيم المنتدى عدد من  بدعم من شعبة اإلحصاءات في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة.

)منظمة التعاون  21الحكومات، والبنك الدولي، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، ومجموعة باريس  الشركاء، من بينهم
 االقتصادي والتنمية(، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، ومؤسسة األمم المتحدة، والعديد من منظمات

 المجتمع المدني.  وهيئات
 

إلحصائية لألمم المتحدة على تنظيم هذا المنتدى بناء على توصية من فريق الخبراء االستشاريين المستقل وقد اتفقت اللجنة ا
وسيكون تحسين استخدام البيانات   المعني بتسخير ثورة المعلومات ألغراض التنمية المستدامة والتابع لألمين العام لألمم المتحدة.

لية لمستقبل أفضل لصالح اإلنسان واألرض، كما هو وارد في خطة التنمية واإلحصاءات بالغ األهمية لتحقيق الرؤية ا لتحو 
 .  2015التي اعتمدها قادة العالم في األمم المتحدة في أيلول/سبتمبر  2030المستدامة لعام 

الماضيين، وأن حجم في المائة من البيانات في العالم قد استُحدثَت في العامين  90وتشير تقديرات األمم المتحدة إلى أن نسبة 
مصادر البيانات الجديدة، الناجم أساساً عن التكنولوجيات النقالة في توسع الفي المائة سنوياً.  ويتيح  40البيانات سيرتفع بنسبة 

 رسمية.  اللبيانات اآليات وهياكل  معوالرقمية والفضائية، فرصاً واسعة النطاق إليجاد الحلول المبتكرة التي ينبغي دمُجها 

لوا مشاركتهم عبر الموقع اإللكتروني في الخانة المخصصة  ويمكن لإلعالميين الراغبين في تغطية فعاليات المنتدى أن يسج 
، أو على UNDataForum.orgلإلعالم. ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن المنتدى على الموقع اإللكتروني 

ة مباشرةً عبر شبكة اإلنترنت. وستُنَشر المزيد من التفاصيل عن المنتدى @.  وستُنقَل الجلسات العامUNDataForumتويتر 
 والتقارير الصحفية على الصفحة اإلعالمية في الموقع اإللكتروني للمنتدى. 

 بيانات االتصال مع وسائل اإلعالم:
-917: 1+اتف النقالاله - pragati.pascale@gmail.comعنوان البريد اإللكتروني:  -: براغاتي باسكال في نيويورك
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الهاتف النقال:  -  97317319441+الهاتف:  -، مدير مركز األمم المتحدة لإلعالم لدول الخليج سمير مطير الدرابي المنامة: في
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