
  

 

 بيان صحافي
 
 

يختتم أعماله بإطالق إعالن دبي الذي يدعو لتعزيز  2018 لعام منتدى األمم المتحدة العالمي للبيانات

 التمويل للحصول على بيانات افضل للتنمية المستدامة
   2020سويسرا الحتضان منتدى األمم المتحدة العالمي للبيانات لعام اختيار 

 
 

 2018للبيانات لعام الثاني العالمي األمم المتحدة منتدى  اختتم اليوم – (تشرين األول/أكتوبر 24)دبي، 

أمينة  السيدة قالتبإطالق إعالن دبي لزيادة التمويل للحصول على بيانات واحصاءات افضل للتنمية المستدامة. و
واضح أن ثورة البيانات لها أن من الفي حين محمد، نائبة األمين العام لألمم المتحدة في كلمتها في افتتاح المنتدى: "

وأضافت أن مهمتنا هي التأكد أن البيانات متاحة لجميع . "ال تفيد الجميع بشكل متساوأثير هائل، إال أن فوائدها ت
على جميع المستويات وفي جميع  2030األشخاص ويجب أن نتأكد من تسخيرها لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 

عت: "ولكننا بحاجة ماسة لسد الثغرات الهامة، فال يزال تمويل جمع البيانات والنظم اإلحصائية المناطق والبلدان. وتاب
 محدودة. والى جانب التمويل نحتاج لدعم سياسي وتقني في كل المجاالت". 

 
هدف الى حشد التمويل ودعا إعالن دبي الى إنشاء آلية تمويل مبتكرة ومفتوحة لجميع اصحاب المصلحة ت

شراكات وفرص التمويل لتعزيز قدرات البيانات على المستوى المحلي والنظم وتفعيل ال الوطنية والدولية للصناديق
 عملية تدعم والمانحين المتعددة والبيانات اإلحصائية النظم ممثلي إشراف تحت تمويل آلية إنشاء سيتمواالحصائية. 

للتنفيذ الكامل الجندة التنمية جمع البيانات ة احتياجات تلبيل الموارد حشد وعلى التنفيذية األنماط على القرار صنع
 . 2030المستدامة 

 
منتدى ، إن واالجتماعية االقتصادية للشؤون لألمم المتحدة العام األمين وكيل ،زنمين ليوقال السيد من جهته، 

ع البيانات واالحصاءات. إعالن بشأن توفير التمويل لجمهو المنبراألفضل إلطالق العالمي للبيانات األمم المتحدة 
لتحقيق الطموحات المنصوص عليها في برنامج عمل كيب تاون، ستكون هناك حاجة إلى زيادة الموارد وأضاف: "

كبر اولتمويل افضل سيمّهد الطريق أن اإلعالن الذي نتج عن المناقشات في هذا المنتدى المحلية والدعم الدولي. أتوقع 
في ترجمة تلك األفكار الى خطوات عملية المباشرة تتمثل الى أن الخطوات التالية للبيانات واالحصاءات". واشار 

لما لذلك من أهمية في الوفاء  ،تحقيق اقصى قدر من التمويل الفعال للبيانات الخاصة بالتنمية المستدامةوضمان 
 . 2030باحتياجات خطة 

 
 لمنتدى المنظمة اللجنة رئيسو واإلحصاء للتنافسية ةاالتحادي هيئةال عام مدير لوتاه، ناصر هللا عبدسعادة  وقال

 القرار وصناع القادة من المتميزة النخبة هذه اإلمارات دولة باستضافة : "سعدنا2018نات للبيا العالمي المتحدة األمم

 التجمع هذا قهاحق التي االيجابية فالنتائج الماضية، الثالثة االيام مدى على العالم دول مختلف من والمختصين والخبراء
 وتمكين الرؤى توحيد في المضي على  القدرة لتعزيز مهمة وتوصياته، ومخرجاته البيانات، مجال في األبرز

 التنمية أهداف خدمة في لتسخيرالبيانات الحديثة التكنولوجيا من االمثل االستفادة من الدولية والمؤسسات الحكومات
 . وعالميا   وإقليميا   محليا   المستدامة
 



 

 

 
 

خبير  2000أكثر من تشرين األول/اكتوبر  24الى  22من دة العالمي للبيانات حمم المتمنتدى األهذا وقد حضر 
والقطاع الخاص والمكاتب االحصائية الوطنية  بلد، بينهم ممثلون عن الحكومات 100بيانات من اكثر من 

جلسة عمل وتم اقتراح العديد من الحلول  85نحو والمجتمع المدني. وشهد المنتدى المنظمات الدولية وواالكاديميين 
 وكذلك اقامة شراكات متعددة.  2030المبتكرة لتحديات جمع وتوفير البيانات ألجندة 

 
 :عليها الضوء التي سلّط المنتدى مبتكرةال البيانات حلول

 
 أجل من العالمية والشراكة المتحدة، األممفي  اإلحصاءات شعبة باشراف من للبيانات العمل المشترك دليل إطالق•  
 نحو الطريق على التنمية في والشركاء البلدان تساعد التي العملية الخطوات تحدد التي ،"المستدامة التنمية بيانات"

 .2030 عام أعمال جدول لتحقيق السياسات وتقرير رصد لتحسين متعددة مصادر من البيانات تكامل
 
 ان يعتقدون الخبراء الحاضرين من% 70 أن أظهرت واإلحصاءات البيانات في الثقة بناء في هامةالنقاشات ال•  

 ال اإلحصاءات أن لذلكان السبب األساسي  منهم% 35 ويرى البيانات، في الجمهور ثقة انعدام في أزمة هناك
هذا  امر ضروري لمواجهة مواطنينال معرفة بيانات تحسين نمنهم إ% 37 وقال .مسبقا   مدروسة أفكار مع تتماشى
 ال سيما أنه األمام، إلى قدما   لبياناتل لسير مجتمع على مجال هام من العمل وسلّطت هذه الجلسات الضوء .التحدي
  والجودة. واالنفتاح البيانات مالءمة ضمان إلى والحاجة السياسات وصانعي الجمهور عامة من البيانات بتعلّم يتعلق

 
 قصة ذلك في بما الجنسين،ب المتعلقة البياناتا عن تاثير قصص ظهرت Data2x نظمتها التي الدورة أظهرت• 

 سن إلى الحكوميين المسؤوليندفعت  نام فييت في المنزلي العنف بشأن استقصائية دراسة نتائجعن كيف أن  مؤثرة
وتظهر هذه القصة وغيرها التي تم تسليط .آسيا في جميع نموذجا أصبحت التي التوعية وحمالت جديدة تشريعات

تعتبر  .الضوء عليها في هذه الجلسة أن البيانات يمكن أن تحدث تأثيرا عندما يتم إيصالها بطريقة يفهمها صناع القرار
لمنتجي البيانات اآلخرين والمجتمه المدني والصحافيين حول كيفية استخدام البيانات قصة تأثير البيانات هذه مثاال  هاما  

 في القرارات السياسية. 
 

  2020المنتدى في عام تضن تحسويسرا 
 
 إلى 18 من الفترة في بيرن في القادم المتحدة لألمم العالمي البيانات لمنتدى سويسرا استضافة عن اليوم اإلعالن تم

 للشراكة المستوى رفيعة للمجموعة المشاركة الرئيسة فوكوفيتش، غابرييال دكتورةال قبل من ذلكو 2020 أكتوبر 21
 على تشرف التي المجموعةوهي  ،2030 لعام المستدامة التنمية خطة أجل من لإلحصاءات راتالقد وبناء التنسيقو

 .المنتدى تنظيم
 

 سويسرا في الزمالء مع العمل إلى نتطلع إننا: "المتحدة األمم في اإلحصاءات قسم مدير ،شواينفست ستيفان وقال
 والطاقة الدعم من عالي ا مستوى اإلمارات لةدو وضعت وقد. 2020 عام في للبيانات مثير عالمي منتدى لتنظيم

 ". الحضور زيادة من اتضح كما والمشاركة
 

 إلى باإلضافة األخرى، المنتدى وجلسات الختامية الصحفية اإلحاطة تسجيالت على العثور يمكن: اإلعالم لوسائل
 لالستخدام للتنزيل القابلة الصور تتوفركما . undataforum.org الرابط على ، اإلعالم لوسائل أخرى معلومات

يمكنكم  ونرجو اسنادها إلى المرجع. /http://enb.iisd.org/undata/worlddataforum/2018 على
 .  UNDataForum#و UNDataForum@متابعتنا على تويتر على 
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 االتصال بـ:لمزيد من المعلومات يمكنكم 
 

 : تشرين األول/أكتوبر( 24-19من األمم المتحدة )في دبي من 
  – pragati.pascale@gmail.comعنوان البريد اإللكتروني  -براغاتي باسكال  -

 3239 627 50 971+الهاتف النقال: 
  aldarabi@un.orgعنوان البريد اإللكتروني  -ة لإلعالم لدول الخليج سمير مطير الدرابي، مركز األمم المتحد -

 4183 529 50 971+   الهاتف النقال 
  khouryc@un.orgعنوان البريد اإللكتروني:  -سينتيا دّروس خوري: مركز األمم المتحدة لإلعالم في بيروت -

  2762 528 50 971 + الهاتف النقال: 
   daniellacitizenglobal@gmail.comعنوان البريد اإللكتروني  –دانييال خديفي  -

 2303-635-917 1+الهاتف النقال: 
 

   samer.motaz@fcsa.gov.ae عنوان البريد اإللكتروني :: سامر معتزالهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاءمن 
 6080032 4 971+الهاتف النقال: 

 
 يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني للتواصل مع الجهات اإلعالمية المختصة بالمنظمات الشريكة.   
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