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 أهداف التنمية المستدامةفيما يتعلق ب الفجواتبعض انات الضخمة البي سدت لماذا :مقدمة -أوال

خدام استو رئيسية على النظم اإلحصائية الوطنية إلنتاج مطالب المستدامةيفرض إطار مؤشرات أهداف التنمية  -1

وع نمصنفة حسب  تكونو موثوق بهاوفي الوقت المناسب  متاحةوويمكن الحصول عليها  دون وطنية عالية الجودةيانات ب

أن بوسع افتراض  استنادا إلىعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، في  2030خطة الرئيسي ل ويتمثل التركيز (1).العمرو الجنس

 علىالتقدم د رصو ،رفاههمالتحسينات في  أقصى ستؤدي إلىتحديد التدخالت التي ، وأماكن تواجدهمو الضعفاء تحديد كل بلد

 .الغاياتو من األهداف ةواسعمجموعة نطاق 

الموارد الالزمة لتحقيق مستوى  وأ الخدمات األساسية علىجميع الناس حصول إمكانية ضمان إلى هداف األوتدعو  -2

إن ف ،على سبيل المثالوفي مجال الشؤون الجنسانية، . بكرامةالحياة و الماديو االقتصاديو االجتماعي الرفاهمعين من 

ن يقومون ين، الذيتقنيالعملي بين الإلى مزيد من التفاعل  فهناك حاجة تصنيف المؤشرات.مجرد تتجاوز التحديات الحالية 

 ن بالشؤون الجنسانية.ين المعنيياألخصائياستخدام المعلومات، وو تصميمب

دون  على المستوى غرافيةالديمو ةالجغرافياالختالفات وأوجه عدم المساواة فهم اعتراف متزايد بأن تحسين  وهناك -3

ية عوامل أساسكالبلدان الموارد داخل  إمكانية الحصول علىالثروة وو التحصيل العلميو الحالة الصحيةمن حيث  الوطني

عديد من األشخاص لطريقة عيش ال بانتظام ومصنفا ومحدثا للمقارنة قابالو امتسق اتطلب فهملتحقيق التنمية المستدامة، التي ال ت

 .هممكان تواجدمن هم هؤالء الناس ونها تتطلب أيضا فهم لكنوما فحسب،  بلدفي 

ير يشو للبيانات. منتجة جهات فاعلة جديدةإلى ظهور  الويبعلى شبكة  القائمةزيادة البيانات و وأدت الرقمنة -4

اعالت اليومية ثانوي للتف مستمر كمنتجولد بشكل إلى كميات كبيرة من البيانات الرقمية التي ت   "البيانات الضخمة"مصطلح 

ودون  اليةعسرعة وكبيرة بكميات والبيانات الضخمة بشكل سلبي ويولد البشر واآلالت  مع المنتجات أو الخدمات الرقمية.

نقاط البيع أو أجهزة النظام أو مطاريف  المتنقلةاتف وسجالت اله وأ من وسائل التواصل االجتماعيكبيانات  هيكل منظم

  العالمي لتحديد المواقع.

لقة معالجة القضايا المتعل اإلمكانات الالزمة بشكل فعال،استخدامها تطويعها ووتمتلك البيانات الضخمة، إذا ما تم  -5

صمود القدرة على الو ،عدم المساواة بين الجنسين عدم المساواة بما في ذلكو التنمية المستدامة،أهداف و بالتنمية المستدامة،

نتيجة  بيرةوالتفاعل االجتماعي تغيرات ك المجتمعويشهد  .في العالم الذي نعيش فيهالترابط و يتزايد التواصلو .وتغير المناخ

 لحوكمةا ، على، إن حظيت بالتمكين )أو واجهت العرقلة(االقتصاديةو تعتمد التنمية االجتماعيةو الترابط.و هذا التواصل

بها من لمرتبطة ا المطالبو مستدامةالو فعالةالتنمية التي ترتكز عليها ال البنية التحتية نظماألصول التي ت شكل و المعرفةو

 التنمية.أجل 

ثغرات ر أن غي في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.قصوى البعد الجنساني للبيانات الضخمة أهمية  يكتسيو -6

حاليا  (مرأةهيئة األمم المتحدة لل) هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تقيمو .المجال كبيرة في هذات البيانا

قضايا و ثورة البيانات الضخمة الحتياجات المرأة أن تستجيبلضمان لألمم المتحدة مبادرة جس النبض العالمي شراكة مع 

اء إرسبمبادرة جس النبض العالمي هيئة األمم المتحدة للمرأة و اتلتزامال اهذا التعاون استمرار ويأتي البيانات. شمول

وتبحث هيئة األمم . الجنسانية لبياناتل Data2X البيانات الضخمة تحت مظلة مبادرةو ات في مجال الشؤون الجنسانيةشراك

 لياتاآلو سياساتالو برامجالللبيانات الضخمة في  المبتكرةهج الن  دمج  إمكانيةمبادرة جس النبض العالمي المتحدة للمرأة و

                                                      
حكومات ابة عن الالنظام اإلحصائي الوطني هو مجموعة المنظمات والوحدات اإلحصائية داخل البلد التي تشترك في جمع وتجهيز ونشر اإلحصاءات الرسمية بالني (1)

 الوطنية.



3 

أساس  لىعتحليل مجموعات البيانات القائمة و تحليل اآلراءو الرصد في الوقت الحقيقيفي مجاالت مثل لمساعدة التقنية وا

بيانات العلى وهناك حاجة إلى مراعاة االعتبارات السياساتية حول إمكانية الحصول  خوارزميات جديدة تميز بين الجنسين.

المساواة بوالحقائق المحيطة  السياسيةو االجتماعيةفضال عن فهم القواعد وتوافرها المصنفة حسب نوع الجنس والخصوصية 

  .من أجل تفسير البيانات بشكل فعال البيانات الضخمةبروابط وال تمكين المرأةو بين الجنسين

ذلك  يرجعو معالجة عدم المساواة،و تحقيق التنمية المستدامةتواجه عقبات في  النامية غير أن العديد من البلدان -7

قدرات لاالهتمام بشكل كاف باوعدم  ،بياناتموجهة بشدة نحو إنتاج ال لكونها المكاتب اإلحصائية الوطنية أو لعدم تطورجزئيا 

 في تحقيققدم الت رصدول طويل األجلالوطني تخطيط على نحو مستدام لللبيانات ااستخدام و تحليلوالمؤسسية الالزمة إلنتاج 

قليدية لجمع اآلليات الت في حين تتيح فأنه عالوة على ذلك،و المساواة بين الجنسين.في مجال بما في ذلك  ،التنمية المستدامة

إال أنها  ،صيلالتفو من التصنيف ةمرضي يات، مستوالمعيشية لألسر االستقصائيةالدراسات و مثل تعداد السكان ،البيانات

من  المدني ظم التسجيلنو ات الحيويةءاإلحصا وكثيرا ما تعاني محدودة.في كثير من األحيان  نتج بشكل غير منتظم وتكونت  

اء األولوية إعط ينبغي لذا. وتزال البيانات اإلدارية الصادرة في الوقت الحقيقي محدودة في معظم البلدان الناميةوال  الضعف

قليدية نظم البيانات التيكون من الصعب على قد  ،في بعض المناطق. وخالل استخدام البيانات الضخمةتعزيز هذه النظم من ل

تقرار دم االسإذا أدى ع تتقادم البيانات المتاحة بسرعة، وقد األمن وانعدام الستقرارعدم الجمع معلومات التعداد الجديدة نظرا 

بسرعة كبيرة كان السقد تتغير حالة و د،ات االستقصائية مناطق معينة من البلراستستبعد الد وربما .للناستحركات كبيرة إلى 

 على فترات متباعدة. المجموعةفقط على البيانات  االعتمادبحيث ال يمكن 

متزايد لالستفادة من االبتكارات التكنولوجية المتعلقة بمصادر البيانات البديلة، بما في هناك حماس ونتيجة لذلك،  -8

، هامواقعهم أثناء األزمات اإلنسانية أو في أعقابو لعدد األشخاصالحقيقي  في الوقتذلك البيانات الضخمة، لتوفير تقديرات 

يانات البتكون وس التشريد.والصراع ممتدة من فترات بعد  السكانموقع وتكوين وتقدير حجم  الحكومات علىمساعدة أو 

 .على سبيل المثال ،كافيةسياساتية وبرامجية استجابات لضمان  األهمية ةبالغنوع الجنس مراعية لال

لقائمة امعامالت التحويالت من مركز جامعة ليدن لالبتكار بيانات و برنامج األغذية العالمي يستخدمفي لبنان، و -9

 ضرية(المناطق الح فيالهجرة و مثل الهجرة الموسمية)تنقل الالجئين السوريين فكرة متعمقة عن للحصول على  على النقد

ي كثيرة بشكل غير عادي ف معامالت أن تكون المثال)الكشف عن الحاالت الشاذة في عمليات الشراء في الوقت الحقيقي و

التكوين وإلى جانب بيانات التسجيل  اإليصاالت المفصلة توفرفي األردن، و .البرنامجيةجودة المما يمكن أن يدعم ما(  متجر

 ورصد ؛وتحديد مالمحهم رصد المستفيدينو ؛التتبع إمكانية: المتعمقةامجية ناألفكار البر مجموعة واسعة من غرافيالديم

  السكان. توتنقال ؛المحلية لحمالت المشترياتت المنتجامنشأ و ؛االحتياجاتللمشتريات مقابل  التغذويالمحتوى و ؛األسعار

 المكالمات برنامج األغذية العالميتحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها في مشروع الخدمة النقالة لويستخدم  -10

علومات عن األمن مفي الوقت الحقيقي  ليجمعللمكالمات تكنولوجيا االستجابة الصوتية التفاعلية و النصيةالرسائل و الصوتية

تبادل  منصةل من خالللجمهور  التي يتم جمعها البيانات تتاحو تواصل مع المستفيدين.للو باألسواقمتعلقة األسري الالغذائي 

 أطلققد و .تااألزمعن بيانات المفتوحة لتبادل  ، وهي منصةاإلنسانيةمكتب تنسيق الشؤون ل التابع العمل اإلنسانيبيانات 

األمن من البيانات المتعلقة ب ةكبير كمياتالوصول إلى إمكانية التطبيق التي تتيح  برنامجواجهة  برنامج األغذية العالمي

مناسب الوقت الي فو وافر معلومات دقيقةتذلك يضمن و .المتنقلةتكنولوجيا الجمعها في الوقت الحقيقي من خالل يالتي  الغذائي

 برامج.الو لسياساتفي ا لالسترشاد به لأفضمكنهم من إجراء تحليل مما ي، نطاقا وسعاألاإلنساني العمل مجتمع عضاء أل

من لبيانات التفاعلية لرصد بيانات األرؤية اة تبادل بيانات العمل اإلنساني أول عملية تكرارية ألداة منصوبناء عليه أعدت 

دمين من المستخ لمجموعةالقرار من خالل السماح  صنعاألداة عملية  تيسرو البلدان في الوقت الحقيقي.الخاصة بالغذائي 
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نظام ق منصة نطا يجري توسيعفي الصومال، و تتيح إمكانية إجراء تحليالت لالتجاهات.باستكشاف البيانات بطرق بديهية 

يسمح ما م ،نقاط البيعمطاريف بشبكة من لدعم أكثر من مليون مستفيد لبرنامج األغذية العالمي  (SCOPE) ليات النقديةالعم

في الوقت شبه  حليالتذلك يوفر وس تحديد المواقع.الموقع بالنظام العالمي ل على التحقق البيومتري وتتبعبناء  ةساعدبتقديم الم

 .االستهالك أنماطو لسلوك المستفيدين الحقيقي

بالتالي و البيانات رؤيةو توزيع ويسرت ؛البيانات ونشر خفض تكلفة إنتاج إلىالرقمية  تالتكنولوجيا وقد أدت -11

استخالص يمكن و (2)خلق حاالت استخدام جديدة لها.و البيانات إمكانية الحصول علىقراطي على الطابع الديم أضفت

من مصادر البيانات  أخرىموضوعات و النشاط االقتصاديو األمن الماديو األمن الغذائيو التعليمو عن الصحةمعلومات 

يمكن و .اإلنترنتاستخدام و بعد االستشعار عنأجهزة و األجهزة التي يمكن ارتداؤهاو الهواتف الخلويةالضخمة المتنوعة مثل 

 اعيةاالجتم تهمحالو المستخدمينعمر و على نوع جنس ةاتف الخلويوأن ي ستدل من خالل تحليل أنماط استخدام بيانات اله

 المالية. متهأنشطو همأنماط تنقلو االقتصاديةو

كومة حمع  في شراكة (اليونيسفاألمم المتحدة للطفولة )إيبوال، عملت منظمة فيروس  مرضفاشية ل استجابةو -12

ح من الواضح وأصب الناس. تنقللرسم خرائط لستخدام سجالت بيانات المكالمات ال المتنقلة شبكات الخدمة ومشغلي سيراليون

منخفضة إلى األماكن  يتنقل الناس من النقاط الساخنةهل مثال، لتحديد المخاطر ) قوي )أ(بديل السجالت مؤشر  أن هذه

موارد االتصاالت لتحقيق أقصى قدر من التغطية  مكان لنشرأفضل  أينمثال، ) إعالميةتصميم حمالت ل)ب(  ؛؟(العدوى

لول بعد ح التنقلمن الناس فعال حظر التجول/الحصار  يمنعهل  أثر اإلجراءات )مثال، لتوضيح)ج(  ؛للحمالت اإلعالمية(

 . ؟(خطوط الحصارالظالم أو عبر 

 خدمت سجالت بيانات المكالمات للتنبؤ بمخاطر انتشار فيروس إيبوالكيف است   -1الشكل 

 :المعديةاألمراض  انتشاربمخاطر  للتنبؤهذه الخرائط الثالث كيف يمكن استخدام سجالت بيانات المكالمات  توضح

لم تسجل أي حالة وبولون كافو في مشيخة  إيبوال بفيروسحالة إصابة  13 يونيو/حزيران، تم تسجيل 14في  –( صفر األسبوع) 1الصورة 

 .إصابة في فريتاون

القسم  إلىيسافرون  كافو من سكان في المائة 41 إلى أنبيانات المكالمات لسجالت تحليل التنقل وفقا شير ي – صفر( األسبوع) 2الصورة 

 .ألسباب اقتصادية أو أسرية من األرجح –فريتاون الثالث من القسم الشرقي و الثانيالشرقي 

 .تاونفري من الثانيالشرقي  القسم في إيبوال فيروسجديدة بحزيران تم تسجيل حاالت إصابة /يونيو 21بحلول  – (2 األسبوع) 3الصورة 

 معلومات عن الوصول الفعلي لألسواق ويوفراالتجاهات الوبائية المثيرة للقلق  (3)عدعن ب   االستشعاريكشف و -13

ل التواصالمشاعر على منصات وسائل و التعبير عن األفكار ويعطي غيرها من الخدمات األساسية.و العياداتو المدارسو

  .االجتماعية المجتمعية والقيم والقواعد عن المواقف أفكارا متعمقة االجتماعي

                                                      
ات الضخمة في اإلحصاءات الرسمية وأهداف التنمية المستدامة في أمريكا الالتينية (: الفرص والمتطلبات لالستفادة من البيان2016للبيانات ) POPتحالف  (2)

 (.6)الصفحة 

 .مامنه التثبتموضع شك ومن الصعب  نمع مالحظة أن دقة االستشعار عن بعد والتحقق منه في الوقت الحالي ال يزاال (3)
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غيرها من و ،ساتليةصور و ،مستمررافي غوديمو اجتماعي مسحرسم خريطة لسكان أفغانستان باستخدام  :2الشكل 

  المعلومات الجغرافية.النمذجة اإلحصائية لنظام و الحضرية،البيانات و ،بيانات االستشعار عن بعد

المخاوف األمنية دون  وحالت، 1979ألخير ألفغانستان في عام ا السكانتعداد  يأجر

 ،تطبيق البيانات المبتكرة في الظروف غير المستقرةعلى كمثال . وأكثر حداثة إجراء تعداد

وتحت قيادة . مساعدة األمم المتحدة في تقدير عدد السكان الحالي أفغانستانطلبت حكومة 

ا عمد أفغانستان حالياالقطري في فريق األمم المتحدة صندوق األمم المتحدة للسكان، يقدم 

تحليل ووإدماج  وتجميع هي منظمة تقوم بجمعو يندر،افلومباالشتراك مع منظمة  اتقني

 ائيةالدراسات االستقصبيانات و المصدر والبيانات الساتلية مجهولةالمتنقلة بيانات الهواتف 

 جنتافي أفغانستان إلصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة فلومايندر يتعاون . وألسرل

صور و ،ة جاريةغرافيوديمواستقصائية اجتماعية دراسة  للسكان باستخدامخرائط 

ة النمذجة اإلحصائيو الحضرية،البيانات و ،غيرها من بيانات االستشعار عن بعدو السواتل،

  ية.لنظام المعلومات الجغراف

 .Flowminder. 2016: المصدر

  مصادر البيانات أساس مزيج منتقدير السكان لكل شبكة على نتيجة  :3الشكل 

 .Flowminder :المصدر

إدماج احتواء و فإنه يتعينلمعايرة البيانات الضخمة،  ة قويةغرافيديمهذه الن هج إلى قاعدة أدلة  تحتاجوفي حين  -14

ناك حاجة إلى هلتحقيق هذه الغايات، و. للبيانات في العالمالمتنامية في النظم اإليكولوجية  الجديدة التكنولوجياو االبتكارات

مؤسسية  قدرةإلى جانب مستخدمي البيانات، و منتجي العدد الكبير منربط لالنظم اإلحصائية الوطنية القوية داخل كل بلد 

  مصادر البيانات.و إدماج مختلف أنواعو ستخدامال

تنمية أهداف ال خطةرصد و اإلحصائية الوطنية لتنفيذ للنظماألولوية السياسية  إلى رفعوسوف تحتاج البلدان  -15

ائية حصاإلمكاتب لل المركزيوإعادة تعريف الدور التنسيقي  ؛إعطاء األولوية للنمو طويل األجل للمؤسساتو ؛المستدامة

 التي تبذلها الحكومات والمجتمعالجهود وحيازتها تكون مدمجة في  وضع استراتيجيات لجمع البياناتو ؛معززةالوطنية ال

  المساواة.و لنهوض بحقوق اإلنسانمن أجل التحسين استخدام تلك البيانات المدني 

بشكل  ن توفرأنها لن تكون قادرة على فإمن اآلليات القائمة حيثما أمكن،  المتوفرة البيانات استخداموفي حين ينبغي  -16

ر رصدها أسهل بكثيو أصبح جمع البياناتقد و .أهداف التنمية المستدامةتعقيد لمستوى طموح و األدلة الالزمةكافة كامل 

لبيانات تشتمل فوائد او رئيسية للبيانات الضخمة.ات المحركوهذه المسألة من ال العقود السابقة،مما كان عليه الحال في  اآلن

 ينتج عن كل هذا كميات كبيرة منو التفاصيل. المزيد منو ،األعلى الوتيرةو، للبيانات الضخمة على المزيد من المالحظات
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يانات مصنفة بأن تكون الفرصة عظيمة لضمان  ت عد هذه. وتحليلهاو إدارة البياناتمن حيث تحديات بما يرتبط بها من البيانات 

 .حسب نوع الجنس على جميع المستويات

إلحصاءات ل مثيرةخالت ، فإنها توفر مدالحقيقيفي الوقت )شبه(  بيانات الضخمةبينما توفر مصادر البيانات و -17

كبر أنتاج إحصاءات ذات صلة ويمكن استخدام البيانات الضخمة إل .مع البيانات التقليديةالستخدامها بمفردها أو  الرسمية،

سخير تل يأنواع متعددة منها ضرور إدماجإمكانية و لذلك يعتبر تثبيت البياناتو (4).المصادر التقليديةوقت أنسب مقارنة بوفي 

لتقليدية عن او الجديدة المعلوماتيمكن أن ي سفر الجمع بين مصادر و التنمية المستدامة. بشكل فعال من أجلالبيانات الضخمة 

بين  سد الفجوات العالمية القائمةو عدم المساواة،أوجه معالجة و، أكبر فعاليةو بكفاءة 2030خطة نتائج مؤثرة لتحقيق 

  ضمان عدم تخلف أحد عن الركب.و الجنسين،

ف مشروع الستكشافي كمباال بمبادرة جس النبض العالمي مع مختبر  صندوق األمم المتحدة للسكان تعاونوقد  -18

حمل و بين األوغنديين حول وسائل منع الحمل الدائرلفهم الجدل  الرقمية في الوقت الحقيقيبيانات الاستخدام  إمكانية

 لحقيقيالوقت في اأسفر المشروع عن لوحة تفاعلية و أنواع وسائل منع الحمل. مختلف التصورات حولتحليل و ،اتالمراهق

للشباب األوغندي  تصويتنظام وهو ) U-Reportنظام وبيانات فيسبوك للمعلومات العامة المتاحة على  تتحليالتجري 

 .اتلمراهقاحمل و منع الحمللكلمات الرئيسية المتعلقة بفيما يتصل با (اليونيسف أ عد بالتعاون مع على الرسائل النصية قائم

ت هذا أثبو تنظيم األسرة شهرا بشهر.بشأن السائدة و ناشئةال والتصورات تسمح لوحة المعلومات بتتبع الموضوعاتو

راسات دالمن خالل  متعمقةأفكار التقليدية الكتساب  الستكمال الوسائلاستخدام البيانات االجتماعية  اتالمشروع إمكان

الشابات  وتعتبرفي المائة،  24وتعتبر نسبة الحمل بين المراهقات مرتفعة في أوغندا إذ تبلغ  قل تواترا.األوطنية الستقصائية اال

  (5)البشرية. نقص المناعة لإلصابة بفيروسمعرضة بشكل كبير  عام فئة 24-15تراوح أعمارهن بين اللواتي ي

  أنواع وسائل منع الحمل المختلفةالتي تشير إلى التواتر النسبي للرسائل  :4الشكل 

 لألمم المتحدةمبادرة جس النبض العالمي و صندوق األمم المتحدة للسكان :المصدر

                                                      
 الضخمة وتحديث النظم اإلحصائية.(: البيانات 2014االقتصادية ألوروبا )األمم المتحدة لجنة  (4)

لنبض اجس النبض العالمي لألمم المتحدة، "تحليل المواقف إزاء وسائل منع الحمل وحمل المراهقات باستخدام البيانات االجتماعية،" سلسلة مشروع جس مبادرة  (5)

 (.http://unglobalpulse.org/UNFPA-social-data) 2014، 8العالمي، رقم 
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العمليات اإلحصائية الجارية لقياس التقدم نحو تحقيق أهداف و األنشطةفي لبيانات الضخمة ا مناالستفادة يمكن و -19

 بطرق مختلفة:التنمية المستدامة 

ات التصور غيرها منو تحليل وصفي ألوجه عدم المساواة عبر الخرائطإجراء تسمح البيانات الضخمة ب )أ(

 المرئية؛

 ؛تنبؤات باألحداث المستقبليةو الظروف الحالية بشأن إعداد استنتاجاتبتسمح البيانات الضخمة  )ب(

 لوك الرقميبين الس السببيةللكشف عن العالقات البيانات الضخمة بطريقة تشخيصية يمكن أن تستخدم  )ج(

 (6).تدخالت محددة اقتراحفي  وأن تساعدالتنمية،  وحصائل

ائق ، من وثفي شكل نص غير منظم هاإجراءاتو هامعلوماتمعظم  ال تزال تصدرالدولية و الوطنيةالنظم  بأنإدراكا و -20

إلعداد مميكنة آليات التعلم الوالطبيعية اللغات تعكف اليونيسف على تجريب استخدام معالجة  برامج،ميزانيات أو إلى  قانونية

يشمل العمل األولي و استخالص نتائج عالمية من خالل تجهيز مجموعات كبيرة من النصوص تلقائيا.و آراء سهلة الفهم

يونيسف التقارير اليومية الموجزة لل كبيرة منالمجموعات ال، فضال عن األحكاماعتماد و األثرتحليل النصوص الدستورية لفهم 

تم إنجاز هذا العمل باالشتراك مع باحثين من معهد و اإلنسانية الملحة. وأ القضايا البرنامجيةو األولويات العالمية لفهم

 رافيكست.منصة غوومؤسسة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية  للتكنولوجيا ماساتشوستس

 الرئيسية التحدياتوالقضايا  -ثانيا

 قدرات البيانات الضخمة -ألف

 ها.رصدو تدامةالمسدعم تنفيذ أهداف التنمية واستخدامها لالبيانات الضخمة  في االستفادة من الرئيسيالتحدي يتمثل  -21

ال تقدر  لوماتمعأو تنهض بها تعتبر  مقدار تغير الظروف التي تعرقل نتائج التنمية المرغوب فيهاو مكانتوقيت ومعرفة ف

 لفعالة للسياساتاو الضروريةأو التعديالت التغييرات  أي ؛منتصف الطريقفي إجراء تصحيحات ب للمديرينبثمن ألنها تسمح 

 .البرامجو االستثماراتو

وأن تشتمل  للبيانات جديدةدينامية بديلة ومصادر  بلدالنظم اإلحصائية الوطنية القوية داخل كل  تتضمنينبغي أن و -22

خطة تضع و التنمية المستدامة.الحاسمة التي توجه لطرح األسئلة هذه البيانات  مصادر الالزمة لتسخيرالقدرة المؤسسية على 

مستقل فريق الخبراء االستشاريين اليوصي و. التنمية المستدامة المكاتب اإلحصائية الوطنية في صميم رصدها ألهداف 2030

 هادرات مكاتبالبلدان ق بأن تعززلألمم المتحدة لومات ألغراض التنمية المستدامة التابع لألمين العام المعني بتسخير ثورة المع

  البيانات. ميدان فيإلنجاز ثورة اإلحصائية الوطنية 

بتوليد كلفة م المكاتب اإلحصائية الوطنية فإن ،التنمية المستدامة أهداف تحقيقضرورة قياس التقدم نحو  وإلى جانب -23

الضخمة ألغراض الفريق العامل العالمي المعني باستخدام البيانات  وأقر (7).فيها ومن أجلها عملتالمجتمعات التي  عنمعرفة 

يانات البمثل جديدة بيانات أهمية استكشاف مصادر ب ،لجنة اإلحصائية لألمم المتحدةاإلحصاءات الرسمية، الذي أنشأته ال

بارات الجنسانية لالعت التي تستجيبضمان توليد البيانات من خالل بما في ذلك  التنمية الجديدة،تطلعات خطة لتلبية الضخمة 

                                                      
(: الفرص والمتطلبات لالستفادة من البيانات الضخمة في اإلحصاءات الرسمية وأهداف التنمية المستدامة في أمريكا الالتينية 2016للبيانات ) POPتحالف  (6)

 (.9)الصفحة 

(: عالم مهم: تعبئة ثورة 2014لألمم المتحدة )فريق الخبراء االستشاريين المستقل المعني بتسخير ثورة المعلومات ألغراض التنمية المستدامة التابع لألمين العام  (7)

 المعلومات من أجل التنمية المستدامة.
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 اتوفر اإلحصاءات الرسمية عنصر"، الوطنية في المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية ذكركما و (8)جميع المستويات. على

ير توفعن طريق الشعب و االقتصادو لحكومةلح االصوتعمل عنه في النظام المعلوماتي ألي مجتمع ديمقراطي،  غنىال 

 (9)"البيئية.و االجتماعيةو الديموغرافيةو االقتصاديةعن األحوال بيانات 

ر التمويل مصادو القدرات إلى تفتقر في كثير من األحيانالنامية  في البلدانالمكاتب اإلحصائية الوطنية  غير أن -24

مجتمع الو ،األوساط األكاديميةو ،الحكومةأخرى من  في أجزاء البياناتومستخدمي جي منتهذه لالقصور  أوجهمتد تو الكافية،

مستدامة و بدون استثمارات جديدةالتنمية المستدامة مجموعة جديدة من أهداف  سيتعذر رصدو القطاع الخاص.و ،المدني

 ائمةالبيانات القأشكال  التركيز على إدماجمع ، في جميع المجاالتقدرات تنمية الو إحصائية وطنية مرنة لبناء نظم ةموجه

 والجديدة.

  البيانات الضخمةالفجوة الرقمية في  -باء

االستفادة والبيانات الضخمة وتجهيزها  الموارد الالزمة إلنتاجو الكافية البنية التحتيةنادرا ما تمتلك أقل البلدان نموا  -25

ما في ذلك الحوسبة ب ،البيانات الضخمةمن إنتاج ن التكنولوجيا الحديثة التي تمك   إمكانية حصول البلدان الفقيرة علىتقل و .هامن

 ن تحدثأي هناك احتمال قوي لبالتاو .عريض النطاق الموجود في كل مكان اإلنترنتوالنفاذ إلى  مراكز البياناتو ،الفائقة

 سيؤدي إلى تخلف البلدان الفقيرة عن الركب بشدة. ، مماالبيانات الضخمةعالم  تمتد لتشملفجوة رقمية 

ومات المعلنولوجيا تكالمناطق التي يتاح فيها الوصول إلى و ة السكانيةتشير الفجوة الرقمية إلى الفجوة بين التركيبو -26

شكل خاص ب ذلكيبرز و .امقيدالوصول إليها كون يأو  إليهاللوصول  س بلتلك التي ليس لديها و، جهةمن  الحديثةواالتصاالت 

لتوليد  متطورال واستخدامها تكنولوجياتالالحصول على  إمكانية عندما تتأثر ،باالعتبارات الجنسانيةالمتعلقة  في المسائل

 ،بالمثلو .باألعراف الثقافية أو االجتماعية ،وسائل التواصل االجتماعيوالمتنقلة  الهواتف تكنولوجيات ، مثلالبيانات الضخمة

من  مة أفضلوتحظى بخد زداد الكثافة السكانية في المناطق الحضريةتالحضرية، حيث الريفية وقد تنشأ فجوة بين المناطق 

الفئات  كونت، حيث يمكن أن تكون عوامل تمييزيةالدخل و التعليم كما أن مستويات البنية التحتية.المناطق الريفية نتيجة 

لذين ال ا األشخاص منخفضي الدخلوسائل التواصل االجتماعي من اطا في استخدام أكثر نش خالد األعلىو األفضل تعليما

األسئلة  تثير هذه التفاوتات بعضو .اإلنترنتالجديدة و تيمكنهم تحمل التكلفة المرتفعة نسبيا للوصول إلى التكنولوجيا

تلك  سدلستخدام البيانات الضخمة كأداة فرصة ال تتيحلبيانات الضخمة المتاحة. كما أنها اتمثيلية بشأن مدى المشروعة 

 .الفجوات

 الشراكات الرئيسية لوظائف جديدة حاسمة في تفعيل البيانات الضخمة -جيم

 ،والمصنفة ،عالية الجودةبيانات من ال امستمر اتدفقالتنمية المستدامة تحقيق أهداف  نحويتطلب قياس التقدم سوف  -27

تتعاون منظومة األمم المتحدة، من خالل اللجنة اإلحصائية، و .والميسورة المنال ،وذات الحجية ،والمتاحة في الوقت المناسب

لى تعمل على سد الفجوات الرئيسية في الوصول إو البيانات الضخمةو اإلحصائية بشكل وثيق في تبادل مجموعات البيانات

وصالحيات طويلة األمد في  منظومة األمم المتحدة دورا قياديا تمارساستخدامها ألغراض التنمية المستدامة. كما و البيانات

 المؤسسات اإلعالميةو منظمات المجتمع المدنيو القطاع الخاصو جمع الحكوماتمجال الدعوة إلى عقد اجتماعات ل

 التنمية المستدامة. من أجل ضمان االستفادة من البيانات لتحقيقاألكاديمية و

                                                      
(8) http://unstats.un.org/unsd/bigdata/. 

 اعتبارات بشأن اإلحصاءات الرسمية وثورة البيانات )الضخمة(.ستة  :Letouzé, E (2013)ن مقتبس م (9)
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فجوات اللسد  .Bloomberg L.Cشركة المؤسسية من و استخدام البيانات الماليةكيفية اليونيسف حاليا  تستكشفو -28

، ت التحويالتتدفق بياناو، للشركاتالمسؤولية المجتمعية ومثل الفقر، )عدد من المجاالت في  في البيانات المتعلقة باألطفال

في  قلةالمتن ةالخدمشبكات  مشغليمع أيضا تتعاون اليونيسف و. (وما إلى ذلك اإلنترنت،ألخبار على اتحليل اآلراء عن و

 الناس. نقلتاستنادا إلى للمرض مناطق االنتشار المحتملة و المناطق األكثر إصابة بفيروس زيكا لنقل البيانات عنالبرازيل 

 ،وجهات أخرىو المتحدةلألمم مبادرة جس النبض العالمي و لغوشركة غ، بدعم من اليونيسفباإلضافة إلى ذلك، تعمل و

ألزمات ا في أوقاتالتحليالت التي يمكن استخدامها و الوقت الحقيقيفي معلومات لل ("السحري اإلطار") على بناء منصة

القطاع  من الشركاء من الوقت الحقيقيفي بمعلومات  إمدادهافعالة، يتعين المنصة  تكونلكي و الصدمات الخارجية.و العالمية

في عيف ضتوافق  ال يوجد إالبيانات، تعاونيات الإنشاء التجارب فيما يتعلق بو على الرغم من زيادة الوعيغير أنه  .الخاص

نتيجة . ولعامالصالح التعزيز استخدامها و لكيفية تبادل البيانات بطريقة آمنة مرحلي فقطوفهم  اآلراء حول أفضل الممارسات،

اصة الخبيانات شراكات الوبيانات تعاونيات البجامعة نيويورك لتحفيز  GovLab مركز اليونيسف شراكة مع أقامتلذلك، 

 لتعاون من أجلعلى اأمثلة ملموسة  االستناد إلىهذه الشراكة إلى تسعى و ال سيما مع القطاع الخاص.ولألغراض الخيرية 

 الممارسات الجيدة. على أساسلتمكين تبادل البيانات طر األو السياسات ووضع األدواتو بناء القدرات

تعين يللقيام بذلك، و البيانات داخل البلدان. ات في مجالقدرالمنظومة األمم المتحدة الشراكات لبناء  سوف تيسرو -29

 ل علىإمكانية الحصوتعزيز و القدرات التحليليةولرفع مستوى الخبرات، الخاص و الشراكات بين القطاعين العام تحديد

من  متحدةاألمم الوبرامج ستستفيد صناديق نظرا لصعوبة الوصول إلى مجموعات البيانات الضخمة، و استخدامها.و البيانات

 الوصول إلى مجموعات البيانات. األخرى في األمم المتحدة  شركاءوكذلك من نجاح  بعضهانجاحات 

بشأن عمل  برنامج 2015 عتمد مجلس الرؤساء التنفيذيين للتنسيق التابع لمنظومة األمم المتحدة في أبريل/نيسانوا -30

مم ليكون نقطة  ثورة البيانات،  يهدفو ثورة البيانات.بشأن منظومة األمم المتحدة  نهج شامل على نطاقنحو  انطالقص 

وقة ومتاحة موثبيانات االسترشاد بلضمان  منسقةبطريقة على بذل جهود مشتركة جميع الكيانات  تشجيعبرنامج العمل إلى 

األغذية العالمي  برنامج، يقود يينلتنفيذبالنيابة عن مجلس الرؤساء او سياسات التنمية. في صنع ودقيقة في الوقت المناسب

منظمات األمم جل من أالجوانب الرئيسية لتفعيل البيانات الضخمة  سيستكشفلبيانات الضخمة مبتكر لاليونيسف مختبرا و

 يارأايو/البيانات الضخمة في مب وي عنىلألمم المتحدة المصلحة الرئيسيين  أصحابعقد أول اجتماع يضم ومن المقرر  المتحدة.

2016.(10) 

المعني األمم المتحدة وسط مجتمع البحث العلمي  سمعةعلى تحسين  األمم المتحدةوبرامج ستعمل صناديق و -31

اإلنمائية و استخدام البيانات الضخمة لألغراض اإلنسانية بشأنمع المؤسسات األكاديمية  والتطوير البيانات لتوجيه البحثب

 كذلك لخدمة الفئات األكثر حرمانا.و

استخدام  نبما يضم البيانات،على  للحصول تمكينيةبيئة  تهيئةعلى جهود الدعوة مع الحكومات المختلفة  زوسترك -32

تعاون الوثيق بين ال يكتسيو .التنمية المستدامة أهداف لتنفيذالبيانات الضخمة حسب االقتضاء عند التخطيط للقيام بتدخالت 

من لضخمة لبيانات اامصادر والتكامل فيما يتعلق باالبتكار و لتعزيز الملكيةكبيرة القطاع الخاص أهمية و المجتمع المدني

دولي، البنك ال، واإلقليمية اإلنمائية المصارفسوف تعزز الشراكات مع و في النظم اإلحصائية الوطنية.األطراف الثالثة 

ل ، مثالوطنية المصادر اإلداريةوالنظم اإلحصائية  الالزمة لتعزيزالعام لتعبئة الموارد و الخاص ينالقطاعوكذلك مع 

 البيانات الوطنية. تحليالت ترتكز عليها، التي يمكن أن السجالت المدنية الواحدة

                                                      
(10) paris-2015-march-session-29th-http://www.unsceb.org/content/report. 
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 ة البياناتحمايبشأن إرشادات و الخصوصيةو البياناتالمتعلقة ب خالقياتاأل -دال

ق في عملية تحقيو اإلنسانية ةالمساعد أنشطةالتكنولوجيات في ومصادر البيانات الجديدة  من الضروري إدماج -33

ا وحمايته خصوصية البياناتسليمة بشأن آليات و دون أطر اإلدماجال يمكن تحقيق مثل هذا و .التنمية المستدامة أهداف

 لبيانات منذ البداية.ا الرشيدة بشأنالممارسات تنفيذ لضمان 

يرجع تحديات، فال تزال هناك العديد من ال (11)حمايتها،و في حين يتزايد االهتمام العالمي بخصوصية البياناتو -34

أنه يمكن استخدام ضمان من أجل  الخصوصيةعدم وجود منهجيات وأدوات تعزيز و ؛التنظيمي المناختجزؤ إلى بعضها 

ى قار إلاالفت؛ واآلثار اإليجابيةو واألضرار المخاطر كفاية فهمعدم و ؛واإلنمائية لألغراض اإلنسانية بأمان وحريةالبيانات 

متعلقة ال التحديات للتغلب علىالخبرات الالزمة و القدراتو ،البياناتاإللمام بمعرفة و ،آليات التخفيف من حدة المخاطر

 رساءإل قد اتخذ عدد من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الشريكة خطواتو اإلنمائية.و بالبيانات الخاصة بالسياقات اإلنسانية

فيذ مبادئ تنو بوضعمبادرة جس النبض العالمي تها. وقامت افي ممارسوحمايتها  البياناتخصوصية  بشأن لياتآو سياسات

وكاالت األمم من  عدد وشارك (12).بالخصوصيةالمعني االستشاري  الفريق وأنشأت تهاحمايوالبيانات  متعلقة بخصوصية

 (13)ية الرقمية.لمبادئ التسعة للتنمالمتحدة في وضع ا

لة استكشاف مواصاإلنمائية يتطلب و غير التقليدية في السياقات اإلنسانية مصادر البياناتمن الواضح أن استخدام و -35

 ياناتبفضال عن إدارة ال استخدام البيانات الضخمةبشأن معايير و نشر قواعدو تطويرن يوسيتعاألطر. و لمعاييراتطوير و

املها، وتك البيانات سوف تؤسس منظومة األمم المتحدة عملها على مبادئ جودةو .وإمكانية الحصول على البيانات المفتوحة

وضع نات من أجل البيا استخدامو تنمية القدرات في مجال حقوق اإلنسانو، نفتاحاالو ةشفافيوالتصنيف، والتوقيت السليم، وال

ألطراف اعلى البيانات من صول حالتنظم شروط التي الو ألحكاماعلى ينبغي النص بوضوح و لتدخالت.وإعداد ا السياسات

 الثالثة.

 بيئة تمكينية تهيئة -واو

ى القدرات عل تنميةو اتالسياسي لالنخراط في مجالمنظومة األمم المتحدة  تأتي ثورة البيانات في صميم نهج -36

 صدرإلى ال سيما في سياق الحاجة و في هذا االتجاه، هاجهود األمم المتحدةوبرامج صناديق  ضاعفوست   المستوى القطري،

بيئة  هيئةلتغير الحكومية األخرى الجهات الفاعلة و الشراكات مع القطاع الخاصو التنمية المستدامة أهدافالتقدم نحو تحقيق 

 التنمية المستدامة. لصالحتمكينية للبيانات الضخمة 

 ،فان()معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ولو بالتعاون مع مختلف الباحثين من األوساط األكاديمية اليونيسف عكفتو -37

مثل  ةالمتنقل ات الخدمةفضال عن مشغلي شبكمبادرة جس النبض العالمي وفلومايندر، و ،القطاع الخاصو ،األمم المتحدةو

يراعي ميثاق أخالقي ل الستخدام بيانات الهواتف المتنقلة وفقاتيلينور، على تحليل طرائق تبادل البيانات و تليفونيكاو رانجأو

ذه همثل أعدت اليونيسف ونفذت تحليالت األثر الحقيقي، ومبادرة جس النبض العالمي بالتعاون مع ولخصوصية. ا

 خصوصيةبتجميع بيانات مراعية للشبكات الخدمة المتنقلة  يمشغللسمح  مما، اإليبوالنتشار وباء فترة االبروتوكوالت خالل 

، انتشار األوبئة اطرمخع كيفية استخدام هذه البيانات لتوق   اليونيسف وتستكشف .الحقيقي تقريباالوقت  عن تنقل البشر في

                                                      
عين مجلس ، 28/16يتناول الحق في الخصوصية في العصر الرقمي. وفي قراره  2014ديسمبر/كانون األول  18الصادر في  69/166قرار الجمعية العامة  (11)

مجددا على الحاجة المتزايدة إلى معالجة الحقوق المتعلقة بالبيانات القراران أكد . و2015 يوليو/تموزحقوق اإلنسان المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية في 

 والخصوصية عالميا.

(12) http://www.unglobalpulse.org/privacy. 

(13) http://digitalprinciples.org/. 
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ثل وظائف لموارد ماتخصيص وبشكل أفضل  االتصاالت حمالتتوجيه و حسين رصد القيود المفروضة على حركة التنقلوت

 مراقبة درجات الحرارة.

 دون الوطنية لدعم التعاون بينو الوطنيةوواإلقليمية  سوف تعمل منظومة األمم المتحدة على المستويات العالميةو -38

 .هاتتكنولوجيو الضخمةالبيانات تناول  التعاون الثالثي في أساليبالجنوب وو بلدان الشمالبين و بلدان الجنوب

 الوطنية البنية التحتيةنظم نماذج  منصة تطوير: 5 الشكل

 جامعة أكسفورد – ةمعهد تغير البيئ، (ITRC) البنية التحتيةتحوالت مجال ث في ود البح: اتحاالمصدر

تنمية القدرات ذات الصلة البنية التحتية ومجال في  (14)واليتهلخدمات المشاريع بموجب  المتحدةقام مكتب األمم و -39

 ،جامعةال كما وضعتها التحتية الحديثةأفضل ممارسات البنى  لنشرشراكة مع جامعة أكسفورد  بإضفاء الطابع الرسمي على

 لجديد للبنيةهذا النهج ا يستخدم. والبنية التحتيةتحوالت مجال ث في ود البحاتحا في إطارو بالنيابة عن حكومة المملكة المتحدة

 ،ير المؤكدةغ لمستقبلا يوهاتفي ظل سينار البنية التحتية نمذجة نظمفي استخداما كامال وفعاال  ضخمةبيانات الال التحتية

تؤثر سالتي وتغير المناخ  ستدامةاالو الصمود، والقدرة على المستدامة أهداف التنميةمطالب  بطريقة تتضمن بشكل كامل

 التحتيةلبنية ل الرائدة هذه "النظمو"رؤية النمذجة تنفيذ و تطويرفي ظل و في المستقبل.أدائها و التحتيةالبنى نظم جميع على 

سيناريوهات  عتوق  ل"أفضل الممارسات"  نماذج ، يمكن تطبيقالتحتيةالبنى نظم بين  الترابطالوطنية، بما في ذلك تناول تفاصيل 

توفر دليال  فإنها يمكن أنسقة للبنية التحتية، نخطة وطنية موبعد تجميع ذلك في . البنية التحتية للطلب طويل األجل على

 نظم البنية التحتية المطلوبة لتحقيق هذه المطالب ومتى.  ماهية بشأن مستنيرا

ط الضوء تسلي معقدرة النظم على الصمود على األجل القصير، قييم لتباإلضافة إلى ذلك، يمكن استخدام النماذج و -40

سي مك ن هذا و .البنية التحتيةنظم  التدهور المتتالي في التي تحتاج إلى الحماية من أجل منعالنظم األصول الحرجة داخل على 

الدول المحتمل أن تتعرض لكوارث أو التي تعرضت لكوارث، والهشة، والمتأثرة بالصراعات من تنفيذ حكومات النهج 

سبب الحاجة ل والتبرير القوي ،ع القرار القائم على األدلةالنظام عملية صن وييسر .رؤيتها الوطنية/خططها اإلنمائية الوطنية

ذلك ي يؤد. وات االستثمارقرار المؤثرة في المخاطر الحد منبالتالي و حول االستثمار اليقينيبعث حالة من وإلى النظم، 

 موقف في الحكوماتهذه ، ووضع البنية التحتيةلنظم كبيرة خاصة دولية لجذب استثمارات  الثقة الالزمة بناءبدوره إلى 

مكتب خدمة  يقومو .شد الحاجة إليهاأالتي تكون في  لبنية التحتيةفي مجال اة كبيرة دولية جذب استثمارات خاصيسمح لها ب

                                                      
بوصفه  2010الصادر في ديسمبر/كانون األول  65/176دور مكتب األمم المتحدة لخدمة المشاريع في قرارها  من جديدالجمعية العامة لألمم المتحدة  أكدت (14)

درات دية، بما في ذلك أنشطة تنمية القموردا أساسيا لمنظومة األمم المتحدة في مجال إدارة المشتريات والعقود وكذلك في األشغال المدنية وتنمية البنية التحتية الما

وصندوق األمم المتحدة للسكان اإلنمائي وقرارات المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة  23/2010ذات الصلة. انظر أيضا قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 .21/2010و 7/2010و 25/2009و 35/2008ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 
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 نشرلى تطلع إوي فلسطين،دولة تحت رعاية حكومة  هذا النظامحاليا بنشر جامعة أكسفورد والمشاريع التابع لألمم المتحدة 

 جنوب شرق آسيا. و شرق أفريقيافي أخرى  بلدان ستةأو  خمسةهذا النظام في 

 داء طويل األجل لنظام البنية التحتيةألنموذج وطني ل :6الشكل 

 .لنظامفي اتغير تدريجي و مستمرة صيانةوتاريخية، االستثمار المستويات  – (MI) حد أدنى من التدخل

 .القدرات الماديةزيادة في واسع النطاق و استثمار طويل األجل – (CE) اتالقدر زيادة

 الطلب.و استهداف العرضبالنظام  نتاجيةإلزيادة  ةاتيسياستكنولوجية وتدخالت  – (SE)كفاءة النظام 

 خفض الطلب.و ،نماذج جديدة لتقديم الخدماتو ،التصميمو ،النظام من خالل االبتكار إعادة النظر في – (SR) هيكلة النظامإعادة 

 جامعة أكسفورد –تغييرات البيئية معهد ال ،مجال تحوالت البنية التحتيةث في واتحاد البح: المصدر

على  والحصول ة البياناتاستخدام البيانات الضخمة فضال عن إداربشأن  معاييرقواعد و ونشر وضعوسيتعين  -41

يانات ثقافة الب إلى بناءمنظومة األمم المتحدة  ستهدفو أهمية قصوى. ذاتالخصوصية  اعتباراتتعد و .البيانات المفتوحة

لمواهب جذب اإلى تحتاج األمم المتحدة  ،ولهذه الغاية بناء القدرات على كافة المستويات.و التنمية المستدامة من أجلالضخمة 

، تهاجيتكنولوو أساليب البيانات الضخمة بشأنتقدم لتحقيق  دمجها داخل المنظومةو القطاع الخاصو من األوساط األكاديمية

ويتعين أن . (ةسخ االحتياطينظام الن  و ،مثل مراكز البيانات)متعددة المستويات لجمع البيانات  تحتيةبنية  إنشاءبما في ذلك 

البلدان ذات  ال سيما فيوتيسر النقاش المحلي، أن و الدعوة أنشطةببناء القدرات اإلحصائية  المتعلقةالمبادرات القطرية  تدرج

 والدول الهشة، وما إلى ذلك(.أقل البلدان نموا، )القدرات األقل 

 االستنتاجاتو الدروس المستفادة -ثالثا

اعدة أدلة قسيكون لها القدرة على توفير  الجديدةاالبتكارات التكنولوجية و هناك توقعات كبيرة بأن البيانات الضخمة -42

ول إلى يتم الوص نه لمأغير . االستدامة في مجال التنميةو الشمولو قدرة على الصمودو فعاليةكثر األستثمار الأكثر قوة ل

عظيم ت بكيفيةمحدودة . كما أن هناك معرفة الناشئهذا المورد حول أفضل السبل لالستفادة من في اآلراء حتى اآلن توافق 

عالجة هذا لمو المنافسة.و لخصوصيةالمحتملة لالتهديدات مثل بها،  المرتبطةالحد من المخاطر و من تبادل البيانات الفوائد

بينما امج أو أفرقة تنسيق البر "لتطوير البيانات"أفرقة مواضيعية بإنشاء القطرية عدد من أفرقة األمم المتحدة  القصور، قام

تاريخية  فرصة 2030خطة إطالق  ويتيح .الوطنية القدرات اإلحصائيةوالنظم اإليكولوجية للبيانات فريق  100أكثر من  يدعم

في  بيراعندما تعمل بفعالية، إسهاما ك ،سهمست  التي  ،الوطنية للبياناتالتعاون دعما للنظم اإليكولوجية  تنظيمو فريدة لزيادة

 هو "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب".و أهداف التنمية المستدامة شامل وراءأهم مبدأ 

_______________ 


