
 السيدة/ جنيفر كولفيل

 ئيس فريق االبتكار ، الدول العربية ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.ر

السيدة/ كولفيل إدارة محفظة االبتكار في منطقة تتولى 

الدول العربية التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

دولة من الخليج إلى شمال إفريقيا،  17والتي تغطي 

حيث تدير األنشطة اإلقليمية إلدخال مناهج جديدة وبديلة 

للتنمية، مثل األفكار السلوكية، وابتكار البيانات، 

لتمويل البديلة. وهي تدعم الزمالء والشركاء وأشكال ا

في المسح المستمر بحثًا عن أفكار جديدة إلعادة تأطير 

تحديات التنمية، ووضع نماذج أولية بسرعة وبتكلفة معقولة لمعرفة ما الذي يمكن أن ينجح أو يفشل، 

صب، عملت جنيفر و"العمل بصخب" لمشاركة النجاحات والدروس المكتسبة بشق األنفس. قبل هذا المن

مستشارة سياسات التنمية العالمية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ركزت فيه على الفعالية المؤسسية 

وتنمية القدرات. وقبل انضمامها إلى منظومة األمم المتحدة، عملت لسنوات عديدة في القطاع الخاص 

وتحمل جنيفر شهادة  .and Burson-Marsteller Accentureبصفة مستشار إداري لدى 

بكالوريوس في اآلداب من جامعة ييل، ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية كيلوغ لإلدارة 

)جامعة نورث وسترن(؛ إضافة إلى أنها حضرت برنامج التعليم التنفيذي حول "االبتكارات في 

 الحوكمة" في كلية جون إف كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد.

 وان العرضعن

 NextGenDataإعادة تصور القياس: #

 نبذة مختصرة

 -رغم أن البيانات الخاصة بمساحة التطوير كان لها نصيبها العادل من الحوادث، والفشل، والنكسات 

النابعة جزئياً من نظريات التغيير المفرطة في التبسيط )"قم ببنائها وسوف يأتون"(، واالعتقاد الساذج 

"افتحها وسوف يستخدمونها"(، وضعف التفكير في االقتصاد السياسي )'قم بتوفير الكثير بقوة البيانات )

إال أنه كان هناك تقدم هائل على  –من البيانات وستصبح عملية صنع السياسات قائمة على األدلة'( 

 مدى السنوات العشر الماضية في طرق إسهام البيانات في التنمية.

اإلنمائي بدعم الشركاء الوطنيين الستكمال استخدام البيانات التقليدية ويقوم برنامج األمم المتحدة 

لفهم طبيعة التحديات  -بمصادر وأنواع جديدة وبديلة من البيانات في مواجهة تحديات التنمية المعقدة 

-2015التي يواجهونها بشكل أفضل، وقياس تأثير مختلَف النهج المتبعة بشكل أفضل. وخالل الفترة 

 UN Globalشترك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع مبادرة األمم المتحدة للنبض العالمي ، ا2016

Pulse  من أجل دعم ستة بلدان في استكشاف استخدام البيانات البديلة؛ وبناًء على هذه التجربة، نشرت

توجيهات وأدوات  الوكالتان "دليل ابتكار البيانات من أجل التنمية: من الفكرة إلى إثبات المفهوم"، مع



، عقد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شراكة 2018-2016عملية لمشاريع ابتكار البيانات. وخالل الفترة 

لدعم البلدان في استخدام مناهج غير تقليدية في قياس البيانات لقياس  Data Pop Allianceمع 

لتي ليس لها إطار قياس(؛ حيث من أهداف التنمية المستدامة )تلك المؤشرات ا 3مؤشرات المستوى 

 بلدًا حول العالم. 12دعمت المبادرة، التي أطلق عليها اسم "قياس غير المقاس"، ما يقرب من 

وفي أعقاب هذه الموجة األولى من البيانات المتعلقة بمبادرات التنمية التي ركزت على استكشاف طرق 

نماذج األولية لها واختبارها، يدرس برنامج جديدة الستخدام البيانات في النهوض بالتنمية ووضع ال

األمم المتحدة اإلنمائي االتجاهات الناشئة التي من المحتمل أن تشكل الجيل القادم من ممارسة ابتكار 

 البيانات، بدًءا من األبعاد السياسية إلى وكالة البيانات الفردية.

ه الداخلية البتكار البيانات، ووضعها في ويعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيًضا على تعزيز قدرت

، وهي مبادرة مؤسسية جديدة إلنشاء أسرع وأكبر شبكة Accelerator Labsقلب مختبرات التسريع 

تعليمية في العالم في مجال التطوير. وبينما يتطلع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى معالجة تحديات 

المنظمة الحاجة إلى مقاربات جديدة تركز على البيانات لفهم القرن الحادي والعشرين بفعالية، تدرك 

هذه التحديات وهي تتكشف، وإيجاد الحلول األكثر مالءمة محلياً، والتعلم بسرعة أكبر حول ما يمكن 

مختبرا  60أن ينجح أو يفشل. وبالشراكة مع قطر وألمانيا، يستثمر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 

كل منها رئيس استكشاف مسؤول عن استكشاف وتحديد المعرفة الحدودية لمواجهة دولة، ل 78يغطي 

تحديات التنمية؛ وتحديد مصادر جديدة لألدلة واألفكار المستقبلية؛ وتحليل وتصور األنماط في مصادر 

ي البيانات غير المهيكلة؛ وتحويل هذه األفكار إلى خيارات تعليمية لمعالجة تحديات السياسة المحددة ف

 .بلدانهم

 


