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Statement: 

 هذهوات التدريبية، ودعم روالمشاريع والدواألساليب  الكتيبات ذلكفي  بمافرق العمل،  بهاالتي تقوم  ترحب دولة الكويت باألعمال
.البيانات العالمية عن القطاع الخاص على بالحصولاألعمال، ودعم إنشاء فرقة عمل جديدة معنية   

 
 تجميع ذلك في بما التدريب والمشاريع، أنشطة في اإلقليمية والمراكز العالمية المتحدة األمم بمنصة االستعانة تشجع دولة الكويت

 في اإلحصائية المعاهد بتشجيع الخصوص وجه على الناشئة، والقيام بالقضايا المتعلقة السياسات بها تسترشد التي المؤشرات السريعة
خدماتها. تقديم في العالمية المنصة رات قد توظيف على الصغيرة النامية الجزرية والدول نموا البلدان أقل  

 
األطول. اآلجال استدامتها في لضمان العالمية للمنصة تمويلية كاستراتيجية المجتمعي النموذج توافق دولة الكويت على  

 
استخدام البيانات الضخمة وعلوم  لبرنامج عالمي للتدريب واالعتماد في مجال التوقيت المنضبطالتنفيذ  تشجع وتدعم دولة الكويت

.ض اإلحصاءات الرسميةاالبيانات ألغر  
 

ليصبح لجنة  الرسمية راض اإلحصاءاتانات الضخمة ألغالفريق العامل العالمي المعني بالبي مسمىعلى تغيير موافقة دولة الكويت 
اإلحصاءات الرسمية. ضاوعلوم البيانات ألغر الضخمةء األمم المتحدة المعنية بالبيانات اخبر  

 
 بعد التنسيق مع مجموعة دول االسكوا:
 

ة اإلمارات العربية المتحدة كأحد بإنشاء مركز التميز اإلقليمي لتطبيقات البيانات الضخمة وبناء القدرات في دول الكويتترحب 
المراكز الثالثة التابعة لألمم المتحدة في العالم. تعتبر الفوائد المحتملة للمركز ضرورية لإلحصاءات الوطنية الرسمية في الدول 

لمية. العربية ولتوطين أفضل الممارسات والخبرات من مناطق مختلفة كجزء من منصة البيانات الضخمة لألمم المتحدة العا  
 

فرصة لتسخير التطبيقات العملية للبيانات الضخمة لمساعدة الدول العربية باألدلة على  2021ُيعد اإلطالق الواقعي لألنشطة في عام 
Covid-19إعادة البناء بشكل أفضل وأكثر استدامة أثناء التعافي من جائحة  مع الحاجة الملحة إلى بيانات في الوقت المناسب  

ستبدالها أحياًنا مخططات جمع البيانات التقليدية بسبب إغالق المخاطر الصحية أو القيود األمنية أو أعباء التكلفة العالية. الستكمالها وا
Covid-19باإلضافة إلى تتبع تأثير  الصلة.وفعالية االستجابات الحكومية ذات    

المحرز في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. االستفادة من التطبيقات الممكنة للبيانات الضخمة في تتبع التقدم أهمية  
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