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  اللجنة اإلحصائية
    واألربعون اخلامسة الدورة  

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ي (٣البند 

البيانات الـضخمة    :مناقشة واختاذ القرار  بنود لل 
      وحتديث النظم اإلحصائية

  البيانات الضخمة وحتديث النظم اإلحصائية    
  

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
ــّد عمـــال مبقـــرر اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي   ، هـــذا التقريـــرعـــرِضي    الـــذي أُعـ
 ألغـراض اإلحـصاءات   ، يف الوقت الـراهن، لبيانات الضخمةالستخدام ا ، تقييما   ٢٠١٣/٢٣٥
ويقدم التقرير استعراضا عاما لألنشطة الـيت اضـطلعت هبـا الـدوائر اإلحـصائية الرمسيـة                 . الرمسية

ــة األ ــتخدام البيانـــات الـــضخمة ألغـــراض   قـــدمخـــرية وييف اآلونـ ــاملي السـ ــيم العـ ــائج التقيـ  نتـ
  .٢٠١٣اإلحصاءات الرمسية الذي أجرته الشعبة اإلحصائية يف عام 

 فريــق عامــل علــى الــصعيد العــاملي، يــستند إىل   بإنــشاء التقريــر طريقــا للمــضي قــدما  يعــرضو
 وأفــضل ،املنهجيــةالتطــورات  قائمــة تــسعى إىل مــشاطرة الفــرص يف جمــاالتمبــادرات إقليميــة 

 بتيــسري الفريــق العامــل أيــضا قوموســي . والتــدريب،املــسائل االســتراتيجية املتــصلة باملمارســات
الشراكة الدولية الستخدام البيانات الضخمة يف نقل التكنولوجيا إىل البلـدان الناميـة ويف دعـم     

ــا بعـــد عـــام   ــاإبـــداء واللجنـــة اإلحـــصائية مـــدعوة إىل   .٢٠١٥خطـــة التنميـــة ملـ  بـــشأن رأيهـ
  . يف الفرع األخري من التقريرواردةاالقتراحات ال
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  مقدمة  -أوال   
 ٢٠١٣يف عـام     اليت ُعقـدت     ، الناشئة باملسائل املتعلقة الدراسية    اجلُمعة  حلقة متحورت  - ١

البيانـــات الـــضخمة ألغـــراض الـــسياسات والتنميـــة واإلحـــصاءات تـــسخري ”حـــول موضـــوع 
ــة ــار اإلحــصائيني إىل جانــب مــن القطــاع اخلــاص  ض متكلمــون خالهلــا، عــرو .)١(“الرمسي كب
الـدور الـذي ينبغـي أن       بـشأن    و ،تقرير الـسياسات  لعملية  البيانات الضخمة   أمهية   بشأن   همآراء

س وتــرأّ .لمعلومــات اجلديــدة لصادراملــتؤديــه الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة فيمــا يتعلــق باســتغالل 
ه هــذخــالل  االســتنتاجات املستخلــصة وكانــت .ا كــبري إحــصائيي أســتراليبعــد الظهــرجلــسة 
ن واإلحــصائيجيــب أال يغفلــها  أن البيانــات الــضخمة تــشكّل مــصدرا للمعلومــات هــي املناســبة
 الـسيطرة علـى    االنتظام واختاذ قـرارات عاجلـة السـتغالل اإلمكانيـات و           يهموجيب عل  نوالرمسي

  .يةفعالبالتحديات 
ــة ا  يفو  - ٢ ــة واألربعــني للجن ــدورة الرابع ــةويف مإلحــصائية،  ال ــذا  مباشــرةتابع ــشاط هل  الن

إجـراء تقيـيم السـتخدام البيانـات الـضخمة ألغـراض اإلحـصاءات              طلب ممثل أسـتراليا     اجلانيب،  
ــة يف دورهتــا اخلامــسة واخلمــسني لكــي ُيقــدَّم إىلالرمسيــة،  ــر . اللجن  اســتجابة  هــووهــذا التقري

  .الطلب لذلك
ملعلومـــات اإللكترونيـــة ااج إنتـــ و،رونيـــةوقـــد أدى شـــيوع اســـتخدام األجهـــزة اإللكت  - ٣

على نطاق عام، إىل حدوث تغري أساسي يف طبيعة البيانات الـيت أصـبحت اآلن ُتنـتج                  وتوافرها
علومـات تتـسم   ذه امل وهـ . سـم البيانـات الـضخمة     ة وهو ما ُنشري إليه با     باستمرار وبكميات هائل  

 البيــات حتقــقو .تقليديــةدر الاصاملــاملــستمدة مــن متّيزهــا عــن البيانــات للغايــة خبــصائص فريــدة 
، وهـي ذات هياكـل فـضفاضة     يف التوزيـع  املستقاة مـن هـذه املـصادر املبتكـرة مـستويات عاليـة            

والبيانات الضخمة هي مصادر بيانية ميكن وصـفها         .وقتهاُتتاح يف   كثريا ما    و ،كبريةكميات  و
 حبيـث تتطلـب أشـكاال      تنّوعهـا  شـدة  وسـرعتها الفائقـة و     كّميتـها بيانات تتسم بـضخامة      ”بأهنا

 يف  علــى حنــو أفــضلواســتخدامهالفهمهــا علــى حنــو أعمـق  كلفــة ومبتكـرة  تالمــن حيــث فعالـة  
  .“اختاذ القراراتعملية 

الـيت   للدراسـات االستقـصائية    االسـتجابة    اخنفـاض حجـم   يـشهد   الـذي   عهد  هذا ال ويف    - ٤
 تــّزود، ميكــن أن ألســر املعيــشية واألعمــال التجاريــة علــى الــصعيد الــوطينجتــرى علــى صــعيد ا

 يف جمـاالت مـن قبيـل األسـعار والعمالـة      بأدلـة ماثلـة حيـة     البيانات الضخمة مقّرري الـسياسات      
__________ 

ــدورة هــامش علــى الدراســية احللقــة ُعقــدت  )١(   ــة واألربعــني الرابعــة ال ــوم اإلحــصائية للجن  /شــباط ٢٢ اجلمعــة ي
ــيلها، علــــى ولالطــــالع .٢٠١٣ فربايــــر  /http://unstats.un.org/unsd/statcom :التــــايل املوقــــع انظــــر تفاصــ

statcom_2013/seminars/Big_Data/default.html.  
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وللبيانــات الــضخمة إمكانيــة إنتــاج   .)٢( االقتــصادي والتنميــة واخلــصائص الدميغرافيــة نتــاجواإل
ليديـة  ثـر ممـا لـدى املـصادر التق    أك أنسب مـن حيـث التوقيـت      صلة باملوضوع و  أوثق  إحصاءات  

 معظــم مــصادر يتــوافرو .لإلحــصاءات الرمسيــة، مثــل مــصادر البيانــات االستقــصائية واإلداريــة  
 تـسمح  القطـاع اخلـاص، ومل تـصدر بعـد يف معظـم البلـدان تـشريعات            لـدى البيانات الـضخمة    

ولذلك يتعني مواصـلة احلـوار علـى         .استخدام البيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية     ب
ــة واملتعلقــة بالــسرّ ال ،نظــر لل،نطــاق واســع ويف  بــل ،ة والتــصور فحــسبي يف املــسائل القانوني

علــى حنــو يتــسم ُحبــسن التوقيــت ويكــون جــديرا بالثقــة  موضــوع اســتخدام البيانــات الــضخمة 
مــصادر ، بإدراجهــا وبوســع املنظمــات اإلحــصائية الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة  .مــصداقية وذا

 أن تكـون يف وضـع أفـضل يتـيح هلـا             ، إحـصاءات رمسيـة    اجهـا  إنت البيانات الضخمة يف عمليـات    
ة مـن  توقيـت وفعالـ   تكون حسنة ال  احلصول على إحصاءات رمسية عن االقتصاد واجملتمع والبيئة         

  .املواردعلى عبء ال ةالتكلفة وخفيفحيث 
ثـورة املعلومـات مـن حيـث     ابتكـارات يف جمـال التكنولوجيـا و     مـا حتقـق مـن        ويف ضوء   - ٥

 عـن بـدء     ٢٠٠٩، أعلن األمني العام لألمم املتحدة يف عـام          ها وتوافرها يف حينها   كميتها وتنوع 
االبتكــارات يف جمــاالت البيانــات الرقميــة ومجــع تــسخري  الراميــة إىل “النــبض العــاملي”مبــادرة 

 تـأثري البيانات وحتليلها بسرعة ملساعدة مقّرري الـسياسات علـى اكتـساب فهـم أفـضل لكيفيـة                  
نبثقـة   امل البيـضاء  الوثيقـة ويف حـني أكـدت      .  وقـت وقوعهـا    لسكانية الـضعيفة  األزمات يف الفئة ا   

أن إىل  بالفعـــل شري املبـــادرة علــى أن البيانـــات الـــضخمة ال متثــل حـــال ســـحريا، فإهنــا تـــ   عــن 
البيانــات الــضخمة تــشكّل فرصــة تارخييــة للنــهوض بقــدرتنا املــشتركة علــى دعــم اجملتمعــات   ”

  .)٣(“ليت تنتجها على حنو متزايد بأشكال رقميةبفهم املعلومات اومحايتها البشرية 
ــارزة    قــد وردت يفو  - ٦  التوصــيات املقدمــة إىل األمــني العــام مــن فريقــه للشخــصيات الب

شــراكة عامليــة ”يف تقريــره املعنــون ، ٢٠١٥الرفيــع املــستوى املعــين خبطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  
  حتقيـق   دعـوة إىل   ،“يـة املـستدامة    الفقـر وحتويـل االقتـصادات مـن خـالل التنم            اجتثاث :جديدة

ــات  ــورة بيان ــراف ب .ث ــاك اعت ــضخمة   فهن ــات ال ــورة    بالبيان ــا مــن ث ــشكّل جــزءا هام ــا ت اعتباره
 أن يــسهم يف حتــسني بعــض جوانــب جــودة اإلحــصاءات، مــن قبيــل  ميكــنالبيانــات، وهــو مــا 

 يـة  مـن الناح    وسـالمتها  حيادهـا حسن التوقيت واالكتمال، دون املـساس بأمهيـة اإلحـصاءات و          
ساعد سيـ  بيانـات وإحـصاءات أفـضل         حتقيـق  ويذكر تقرير الفريق الرفيع املـستوى أن      . املنهجية

__________ 
 Exploring data-driven innovation as a new“  املعنـون االقتـصادي  امليـدان  يف والتنميـة  التعـاون  منظمـة تقريـر    )٢(  

source of growth: mapping the policy issues raised by 'big data'” (DSTI/ICCP(2012)9/FINAL), 2013. 

 .”May, 2012 “Big data for development: challenges and opportunities , العاملي، النبض مبادرة  )٣(  
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إىل أدلــة؛ الــيت تتخــذها تــستند القــرارات أن احلكومــات علــى تتبــع التقــدم احملــرز والتأكــد مــن 
. وحـدها ى احلكومـات    األمر مقصورا عل  هذا  يس  ول .املساءلةميكن أن تساعد أيضا يف تعزيز       و

فثــورة  . فيــه إشــراك الوكــاالت الدوليــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص  ينبغــيبــل 
دمج اإلحـصاءات  تـ املعلومات احلقيقية هـي الـيت تـستند إىل املـصادر البيانيـة القائمـة واجلديـدة ل           

ــامال  ــا كـ ــزز   إدماجـ ــرارات، وتعـ ــنع القـ ــة صـ ــبل  يف عمليـ ــات   سـ ــوح إىل البيانـ ــول املفتـ الوصـ
  ).٢٤، الصفحة ٤الفصل (للنظم اإلحصائية املقدم الدعم  زيادة تكفلواستخدامها و

أن البيانــات الـضخمة تنطــوي علــى  اجتمـع مــن األســانيد مـا يؤيــد   ويف سـياق أوســع،    - ٧
فقد ذكرت جلنة البيانات الـضخمة التابعـة ملؤسـسة           . يف الكثري من جوانبه    إمكانية تغيري اجملتمع  

البيانـات الـضخمة تنطـوي علـى        ” أن   خرامـؤ  تهصـدر أ يف تقريـر     )TechAmerica(تيك أمريكـا    
 الكـم اهلائـل ممـا ُينـتج اليـوم مـن        هـذا وخيتـزن . )٤(“اجملتمع نفـسه  بل و إمكانية تغيري احلكومات    

  معلومــات ووقــائع وعالقــات ومؤشــرات ودالئــل جديــدة،تنوعهــا وســرعتها الفائقــةب ،بيانــات
وهلـذه املعلومـات    .)٥( مـن قبـل   ببساطة مل تكن موجودة  أوتعذّر عمليا اكتشافها يف املاضي       إما

ــدة ــرت وُحلِّمجعــت إذا ،اجلدي ــات      وأُدي ــة احلكوم ــى أن حتــّسن فعالي ــدرة عل ــة، الق ــت بفعالي  ل
  .)٦(جذرية بطريقة

الفرع الثاين من هذا التقرير استعراضـا عامـا لألنـشطة ذات الـصلة بالبيانـات                يتضمن  و  - ٨
 مـوجزا ملـصادر البيانـات الـضخمة         ويقدم الفرع الثالـث    .تحديث النظم اإلحصائية  بالضخمة و 

ويقدم الفصل الرابع نتائج التقييم العـاملي السـتخدام البيانـات الـضخمة      .والتحديات اليت متثلها  
يوليــه إىل /ألغــراض اإلحــصاءات الرمسيــة، الــذي أجرتــه الــشعبة اإلحــصائية يف الفتــرة مــن متــوز 

اسـات حـاالت إفراديـة       اخلـامس فيعـرض بعـض در       الفـرع أمـا    و .٢٠١٣أكتـوبر   /تشرين األول 
وهــو اقتــراح بــشأن املــضي قــدما، تقــدمي  التقريــر بتــتموخي .اســتخدام البيانــات الــضخمةتتعلــق ب

د علـى املـسائل املتـصلة     هبـا املنظمـات الـشريكة، ويـشدّ    تـضطلع يتماشـى مـع املبـادرات الـيت        ما
خطـة التنميـة    باستخدام البلدان النامية للبيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية ولغرض          

  .٢٠١٥ملا بعد عام 
    

__________ 
 )TechAmerica(  تيك أمريكاملؤسسة التابعة الضخمة البيانات جلنة تقريرالتنفيذي ل وجزامل من االفتتاحية اجلملة  )٤(  

 ,”Demystifying big data: a practical guide to transforming the business of government“ :املعنــون

(Washington D.C., October 2012).  
 .املرجع نفسه، اجلملة الثانية  )٥(  

 .املرجع نفسه، اجلملة الثالثة  )٦(  
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 وذات الــصلة األخــرية اآلونــة يف هبــا املــضطلع لألنــشطة عــام اســتعراض  - ثانيا  
  الضخمة بالبيانات

عــدد متزايــد مــن البلــدان بأمهيــة البيانــات الــضخمة وأنــشأت  يف كومــات احلاعترفــت   - ٩
ومـا فتئـت     .ةا احملتملـ  هتـ ا ممارسني وأفرقة عاملة لدراسة استخدام تلـك البيانـات وتأثري          جمتمعات

فاملعهـد الـوطين     . وجود حتول منوذجي قيـد التطـّور       بإمكانيةاألوساط اإلحصائية تسلّم تدرجييا     
نـوره  الـساطع   ) تمـل أن يكـون هـائال      الـذي حي  (ز  ـاسـتغالل الكنـ   ”يقر بـأن    يف إيطاليا   لإلحصاء  
 .)٧(“ة ذلــك اجلبــلالبيانــات الــضخمة يتطلــب أن تتــسلق املعاهــد اإلحــصائية الوطنيــ عــرب جبــل

استكــشاف  تنــاول بــأن األوســاط اإلحــصائية الرمسيــة ال ت تــسلّم اهليئــة اإلحــصائية يف هولنــدا و
  .)٨(الفرص اليت تتيحها البيانات الضخمة إال بطريقة سطحية

ونظم كل مـن اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا واملكتـب اإلحـصائي للمفوضـية األوروبيـة                    - ١٠
، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،           )ت األوروبيـة  املكتب اإلحصائي للجماعا  (

واللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ اجتماعـا بـشأن إدارة نظـم املعلومـات                    
أبريـل  / نيـسان ٢٥إىل   ٢٣ مـن  يف الفترة    يف وقت واحد،  اإلحصائية، ُعقد يف باريس وبانكوك      

 خلص إليها االجتماع هي أن على املنظمـات اإلحـصائية أن            والنتيجة الرئيسية اليت   .)٩(٢٠١٣
مــن تّوحــد جهودهــا ملواجهــة املــسائل املــشتركة املتعلقــة باســتخدام البيانــات الــضخمة والعمــل 

 مـع األخـذ   ،  اتوقع قـصري  امل ها عمر يكون إجياد حلول مشتركة، من قبيل إنتاج إحصاءات         أجل
علــى وضــع نظــام موحــد االتفــاق ضخمة، والبيانــات الــ يف معاجلــة نــهج متعــدد التخصــصاتب

  . خمتلف أنواع البيانات الضخمةلتصنيف
وكّرســت الــدورة التاســعة واخلمــسني للمــؤمتر العــاملي لإلحــصاء الــذي عقــده املعهــد      - ١١

ــرة مــن      ــة اخلاصــة، يف الفت ــغ اإلداري ــغ كون ــدويل يف الــصني، مبنطقــة هون  إىل ٢٥اإلحــصائي ال
تمامها ملوضوع البيانات الـضخمة، حيـث خصـصت         ، الكثري من اه   ٢٠١٣أغسطس  /آب ٣٠

 ملوضــوعجلــسة مواضـيع خاصـة   و ؛ ملوضـوع البيانـات الـضخمة   عقــدهاجلـسة ورقـات طُلـب    
ــصاءات      ” ــراض اإلحـ ــية ألغـ ــات األساسـ ــضخمة، والبيانـ ــات الـ ــت، والبيانـ ــات اإلنترنـ إمكانـ

__________ 
  )٧(  Monica Scannapieco, Antonino Virgillito and Diego Zardetto, “Placing big data in official statistics: a big 

challenge?”, 21 December 2012.  
  )٨(  Piet Daas and Mark van der Loo “Big Data (and official statistics)”، لالجتمــاع أُعــّدت عمــل ورقــة 

 إىل ٢٣ مــن الفتــرة يف وبــانكوك؛ بــاريس يف املعقــود ،)MSIS 2013( اإلحــصائية املعلومــات ُنظــم بــإدارة املعــين
 .٢٠١٣ بريلأ/نيسان ٢٥

 .http://www1.unece.org/stat/platform/display/msis/MSIS+2013 انظر  )٩(  
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ــة ــشاط جــانيب  ُنظــم؛ بينمــا “الرمسي ــسبواســطة ن ــشأن اتل و ال ــضخ ”موضــوع ب ــات ال مة البيان
مـن املكتـب    وهـو    اخلاصـة، قـّدم جـون دون،         عاملواضـي وخالل جلـسة     .“واحلوسبة اإلحصائية 

إىل معهــد ... البيانــات الــضخمة قادمــة قريبــا ”، ورقــة بعنــوان أيرلنــدااإلحــصائي املركــزي يف 
 بعض مصادر البيانات الضخمة، مثـل جتـوال اهلـاتف      فيها بّين )١٠(“وطين إحصائي قريب منك   

تهالك الطاقـــة الكهربائيــة أو املـــدفوعات اإللكترونيــة، وعـــرض ســبال ميكـــن    اســ  وأاحملمــول،  
بواسطتها جتهيز هذا الكم اهلائـل مـن البيانـات املناسـبة التوقيـت عـن طريـق احلوسـبة الـسحابية           

وسـتكون البيانـات الـضخمة أيـضا موضـوعا           . ثالثة من مقـدمي اخلـدمات      جهاتتقوم هبا   اليت  
ــي للـــ    ــامج العلمـ ــسيا يف الربنـ ــُتعقد يف     رئيـ ــيت سـ ــصاء الـ ــاملي لإلحـ ــؤمتر العـ ــستني للمـ دورة الـ

وتتـيح مـؤمترات   . )١١(٢٠١٥يوليـه   / متـوز  ٣١ إىل   ٢٦ يف الفترة من     ،جانريو، الربازيل  دي ريو
املعهد اإلحصائي الدويل فرصة للتعاون وتبادل املعارف بني اإلحصائيني الـرمسيني واألكـادمييني         

  .قطاع األعمال التجاريةوإحصائيي 
ويدرس املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية إمكانية اسـتخدام البيانـات الـضخمة              - ١٢
ذلـك بيانـات     يف مبـا (اإلحصاءات الرمسية يف جماالت من قبيل اإلحصاءات املتعلقة باألسعار           يف

ــى اإلنترنــت   ــا املعلومــات    ) األســعار املوجــودة عل واإلحــصاءات املتعلقــة باســتخدام تكنولوجي
وة علـــى ذلـــك، كـــرس االجتمـــاع الـــسنوي للمـــديرين العـــامني للمعاهـــد عـــال. واالتـــصاالت

 يف الهـاي، جلـسة واحـدة        ٢٠١٣سـبتمرب   /اإلحصائية الوطنية األوروبية، الذي ُعقد يف أيلـول       
وأسفر هـذا االجتمـاع عـن إعـداد مـذكرة شـيفينينغني املتعلقـة               . )١٢(ملوضوع البيانات الضخمة  

الــيت اعتمــدهتا اللجنــة املعنيــة باملنظومــة اإلحــصائية  (بالبيانــات الــضخمة واإلحــصاءات الرمسيــة  
، واليت تـشجع أعـضاء املنظومـة اإلحـصائية األوروبيـة            )٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٧األوروبية يف   

على وضع استراتيجية للبيانـات الـضخمة، وتبـادل اخلـربات، والتعـاون علـى مـستوى املنظومـة                   
د خطة عمل وخريطة طريق حبلـول منتـصف       ومن املقرر اعتما  . اإلحصائية األوروبية وخارجها  

  .، وإدماجهما يف برنامج عمل املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية٢٠١٤ عام
وكانــت البيانـــات الــضخمة أيـــضا جــزءا مـــن املناقــشات الـــيت دارت خــالل احللقـــة        - ١٣

قــودة الدراســية الــيت نظمتــها اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا بــشأن مجــع البيانــات اإلحــصائية، املع  
وخـالل احللقـة الدراسـية،      . )١٣(٢٠١٣سـبتمرب   / أيلول ٢٧ إىل   ٢٥جنيف خالل الفترة من      يف

__________ 
 .http://www.statistics.gov.hk/wsc/STS018-P3-S.pdf :املوقع يف متاحة  )١٠(  

 .http://www.isi2015.ibge.gov.br انظر  )١١(  

  )١٢(  http://www.cbs-events.nl/dgins2013/. 

 .http://www.unece.org/stats/documents/2013.09.coll.htmlانظر   )١٣(  
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داس، ومها من اهليئة اإلحصائية يف هولندا، بتقدمي ورقـة عمـل بعنـوان               شترويس وبيت  قام بيتر 
، ورد فيها أن من الواضح أن البيانـات الـضخمة سـيكون هلـا               “بيانات ضخمة، تأثري ضخم؟   ”

إال أن تفاصـيل هـذا األثـر    . علـى األوسـاط اإلحـصائية وعلـى اإلحـصاءات الرمسيـة          تأثري ضخم   
. تظهر إال تدرجييا، وإن كانت بعض املالمح قد اتضحت بالفعل أو صار باإلمكان توقعهـا               لن

وسـيتعني علـى    . وستتعرض النظم اإلحصائية الوطنية ملنافسة أكرب من جهات خـارج أوسـاطها           
وليـدها لإلحـصاءات وأن تتوصـل إىل حتقيـق تـوازن جديـد، مـع                هذه النظم أن تعـدل وسـائل ت       

وقــد يقتــضي هــذا حتــوال . االســتفادة مــن اإلمكانيــات اجلديــدة الــيت تتيحهــا البيانــات الــضخمة
ــى          ــة يركــز عل ــر ثانوي ــصائية إىل توجــه أكث ــستند إىل الدراســات االستق ــٍه ي ــن توج ــا م منوذجي

ومـع الـدخول يف حقبـة    . هـي املتعـارف عليهـا    البيانات، تكون فيه النهج القائمة على النمـاذج         
البيانــات الــضخمة، يــتعني علــى املكاتــب اإلحــصائية أن تلحــق علمــاء البيانــات بقوهتــا العاملــة   

وبفـضل اإلدراك   . االستثناء، وستتغري الثقافة املؤسـسية وفقـا لـذلك         ليكون ذلك هو القاعدة ال    
ــضخمة     ــات ال ــدها البيان ــيت تول ، ســتكون األوســاط اإلحــصائية   املبكــر للفــرص والتحــديات ال

الوطنية يف وضع جيد يتيح هلا أن حتقق قفزة كبرية تتجاوز هبا دورهـا يف تـوفري املعلومـات مـن                     
  .هذه املصادر اجلديدة

 ٢٢  و ٢١ويف االجتماع الثاين الذي عقده مكتب مـؤمتر اإلحـصائيني األوروبـيني يف                - ١٤
يئـة اإلداريـة للجنـة االقتـصادية ألوروبـا يف           ، قام املكتب، وهـو اهل     ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول 

، بـــإجراء اســـتعراض متعمـــق ملوضـــوع البيانـــات  ٢٠١٣/٢٠١٤جمـــال اإلحـــصاءات، للفتـــرة 
وكانت التوصيات الرئيسية املنبثقة عـن االسـتعراض هـي أن يـتم حتديـد جمـاالت                 . )١٤(الضخمة

اعتبارهــا نــشاطا تعاونيــا  األولويــة الرئيــسية فيمــا يتعلــق بالبيانــات الــضخمة، وأن يــتم تناوهلــا ب  
تــضطلع بــه األوســاط اإلحــصائية الدوليــة، وأن ُتنــشأ آليــة ملــشاطرة املعلومــات بــشأن املعــارف  

 بـشأن   )١٥(وأقر املكتب أيـضا مقترحـا ملـشروع       . واخلربات املتعلقة باستخدام البيانات الضخمة    
  :يلي دور البيانات الضخمة، وذلك هبدف ما

رئيــسية الــيت تتيحهــا البيانــات الــضخمة وتقــدمي   الوقــوف علــى اإلمكانيــات ال   )أ(  
اإلرشادات للمنظمات اإلحصائية، وحتقيـق اسـتجابة منـسقة للمـسائل االسـتراتيجية واملنهجيـة               

  الرئيسية اليت تثريها البيانات الضخمة بالنسبة جملال اإلحصاءات الرمسية؛

__________ 
 .ECE/CES/BUR/2013/OCT/2انظر   )١٤(  

هذا املشروع جزء مـن مبـادرة حتـديث اإلنتـاج اإلحـصائي يف إطـار الفريـق الرفيـع املـستوى املعـين بتحـديث                            )١٥(  
 .يقهاإلنتاج اإلحصائي واخلدمات اإلحصائية، الذي تتوىل اللجنة االقتصادية ألوروبا تنس
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 “عتــادةامل” بيــان جــدوى اإلنتــاج الكــفء للمنتجــات اإلحــصائية اجلديــدة و    )ب(  
على حد سواء، باستخدام مصادر البيانات الضخمة، والنظر يف إمكانية استنساخ تلـك النـهج               

  يف سياقات وطنية خمتلفة؛
تيسري تبادل املعارف واخلربات واألدوات واألساليب بني املنظمات مـن أجـل              )ج(  

  .إنتاج إحصاءات باستخدام مصادر البيانات الضخمة
ت الضخمة وعملية حتديث النظم اإلحصائية أيـضا علـى جـدول            وكانت مسألتا البيانا    - ١٥

فقـد قامـت الـشعبة اإلحـصائية واملكتـب      . أعمال بعض املناسبات اليت نظمـت مـؤخرا يف آسـيا          
ــة آلســيا واحملــيط        ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــدعم مــن اللجن ــصني، ب ــوطين لإلحــصاءات يف ال ال

 إىل ٢٤لـــصني، خـــالل الفتـــرة مــــن    اهلـــادئ، بتنظـــيم حلقـــة دراســـية دوليــــة يف تيـــاجنني، ا     
وركـزت هـذه احللقـة      . ، بشأن حتـديث اإلحـصاءات الرمسيـة       ٢٠١٣أكتوبر  /األول تشرين ٢٦

. الدراسية على حتديث املنظمـات اإلحـصائية، ومشلـت عـدة عـروض بـشأن البيانـات الـضخمة                  
صائي آلسـيا  وكانت احللقة الدراسية احلادية عشرة املتعلقة باإلدارة، والـيت نظمهـا املعهـد اإلحـ           

 تـشرين   ٢٢-٢١واحمليط اهلادئ التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ يف             
 )١٦( يف شيبا، اليابان، لرؤساء املكاتب اإلحصائية يف آسيا واحملـيط اهلـادئ       ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين

دور يف قـد ركــزت علــى مبــادرة ثـورة البيانــات، ومــا ميكــن أن يكـون للبيانــات الــضخمة مــن    
  .٢٠١٥ خطة التنمية ملا بعد عام

    
  املصادر والتحديات: البيانات الضخمة  - ثالثا  

ــاج         - ١٦ ــع املــستوى املعــين بتحــديث اإلنت ــشأه الفريــق الرفي ــام فريــق عمــل غــري رمســي أن ق
اإلحصائي واخلدمات اإلحـصائية، وتولـت تنـسيقه اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا، بوضـع مـوجز                  

لـضخمة والتحـديات املتعلقـة باسـتخدام البيانـات الـضخمة يف تقريـر بعنـوان                 ملصادر البيانـات ا   
وقــد قُــدم ). ٢٠١٣مــارس / آذار١٠ (“مــاذا تعنيــه البيانــات الــضخمة لإلحــصاءات الرمسيــة ”

التقرير يف اجللسة العامة احلادية والستني ملؤمتر اإلحصائيني األوروبـيني، املعقـودة يف الفتـرة مـن              
ــران١٢ إىل ١٠ ــه يون/ حزي ــر    . ٢٠١٣ي ــائج الــيت توصــل إليهــا التقري ــشة للنت ــاه مناق ــرد أدن . وت
ــد ــا،       وق ــصادية ألوروب ــة االقت ــابع للجن ــق العمــل الت ــا فري ــيت اقترحه اســُتخدمت التفــصيالت ال

واملقدمة يف التقرير، يف االستبيان املتعلق بالدراسة االستقـصائية الـيت أجرهتـا الـشعبة اإلحـصائية                 
  ).انظر الفرع الرابع (٢٠١٣يف الربع الثالث من عام 

__________ 
 .http://www.unsiap.or.jp/training/6_Leading_MQS/6_ms11.phpانظر   )١٦(  
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. تتولــد البيانــات حاليــا بــشكل تلقــائي ومــستمر يف صــيغة رقميــة بطــرق خمتلفــة كــثرية   - ١٧
وميكن أن تكون هذه املصادر املختلفة للبيانات حمل اهتمام لغرض استخدامها يف اإلحـصاءات              

االقتـصادية مبزيـد مـن    الرمسية من أجل قياس بعض االجتاهات االجتماعية أو البيئية أو املاليـة أو       
وعلـى وجـه العمـوم، ميكـن تـصنيف مـصادر البيانـات الـضخمة علـى                  . الدقة وحـسن التوقيـت    

  :التايل النحو
حكـومي،   املصادر الناشئة عن إدارة أحد الربامج، سواء كان برناجمـا حكوميـا أو غـري                •  

ت على سـبيل املثـال الـسجالت الطبيـة اإللكترونيـة، وزيـارات املستـشفيات، وسـجال                
  والسجالت املصرفية، وبنوك الطعام التأمني،

املصادر التجارية أو ذات الصلة باملعامالت، الناشئة عـن معـامالت بـني كيـانني، علـى                •  
سبيل املثال معامالت البطاقات االئتمانية واملعامالت الـيت جتـرى عـن طريـق اإلنترنـت                

  )بوسائل منها األجهزة احملمولة(
ستــشعار، علــى ســبيل املثــال، التــصوير الــساتلي، وأجهــزة مــصادر شــبكات أجهــزة اال  •  

  استشعار الطرق، وأجهزة استشعار املناخ
مصادر أجهزة التتبع، على سـبيل املثـال تتبـع البيانـات املـستمدة مـن اهلواتـف احملمولـة                      •  

  والنظام العاملي لتحديد املواقع
منـتج   عن(لى اإلنترنت   مصادر البيانات السلوكية، على سبيل املثال، مرات البحث ع          •  

، ومـرات مـشاهدة إحـدى الـصفحات     )أي نـوع آخـر مـن املعلومـات     مـا أو   خدمة أو
  على اإلنترنت

ــائط        •   ــى وسـ ــات علـ ــال، التعليقـ ــبيل املثـ ــى سـ ــاآلراء، علـ ــة بـ ــات املتعلقـ ــصادر البيانـ مـ
  .االجتماعي التواصل

 لقيـام الـنظم اإلحـصائية       والبيانات اإلدارية هي أحد املصادر الرئيسية للبيانات الالزمـة          - ١٨
وقد جرت العـادة علـى أن تـرد هـذه البيانـات بـشكل شـديد                 . الوطنية بإنتاج إحصاءات رمسية   

التنظــيم مــن مــديري الــربامج العامــة، مث تقــوم املعاهــد اإلحــصائية بتجهيزهــا وحفظهــا وإدارهتــا 
لكـن بإمكاهنـا    وليست البيانات اإلدارية حاليا أحد مصادر البيانـات الـضخمة، و          . واستخدامها

أن تصبح ضخمة إذا ازدادت سرعة توليدها وحجمهـا، وذلـك علـى سـبيل املثـال عنـدما تبـدأ                     
املعاهد اإلحصائية استخدام بيانـات إداريـة أشـد كثافـة بـأن تقـوم جبمعهـا يف حينـها، أو يوميـا                       

  .أسبوعيا، بدال من مجعها سنويا أو شهريا، كما هو احلال عادة أو
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لبيانـــات الـــضخمة يف اإلحـــصاءات الكـــثري مـــن التحـــديات، وهـــو  ويـــثري اســـتخدام ا  - ١٩
  :يندرج أساسا ضمن الفئات التالية ما

  اجلوانب التشريعية، أي ما يتعلق بإمكانية احلصول على البيانات  •  
اجلوانب املتعلقة باخلصوصية، أي إدارة ثقة اجلمهور وقبـول إعـادة اسـتخدام البيانـات                 •  

  مث ربطها مبصادر أخرى
ــل         ا  •   ــات مقاب ــا أخــذ البيان ــيت ميكــن أن ينطــوي عليه ــاليف ال ــة، أي التك ــب املالي جلوان

  يتحقق منها من فوائد ما
ــشأن إدارة        •   ــسياسات والتوجيهــات ب ــال ال ــاإلدارة، علــى ســبيل املث ــة ب اجلوانــب املتعلق

  البيانات ومحايتها
  اجلوانب املنهجية، أي نوعية البيانات ومالءمة الوسائل اإلحصائية  •  
  .اجلوانب التكنولوجية، أي املسائل املتعلقة بتكنولوجيات املعلومات  •  

  
النتــائج املــستمدة مــن الدراســة االستقــصائية العامليــة املتعلقــة باســتخدام      - رابعا  

  البيانات الضخمة
مع االستعانة بالوصف الوارد يف تقرير فريق العمل التـابع للجنـة االقتـصادية ألوروبـا،                  - ٢٠

. اإلحصائية استبيانا بـشأن اسـتخدام البيانـات الـضخمة يف اإلحـصاءات الرمسيـة              أعدت الشعبة   
. املــصادر، والتحــديات، وجمــاالت االســتخدام: وتــضمن االســتبيان ثالثــة أجــزاء رئيــسية، هــي 

ويشمل السؤال املتعلق باملصادر والتحديات مجيع النقاط املذكورة أعاله، مـع بعـض التوضـيح               
ــا  ــزام   ”إلدارة، الــيت أشــري إليهــا بأهنــا  بــشأن اجلوانــب املتعلقــة ب مــسائل إداريــة، مــن قبيــل االلت

بالسياسات واللوائح اجلديدة، وتطوير املوارد البشرية بتزويدها باجملموعة الالزمة من املهـارات            
وقـــد أجـــري هـــذا التقيـــيم العـــاملي هبـــدف تقـــدمي معلومـــات بـــشأن األولويـــات . “واخلـــربات

الوطين، فيمـا يتعلـق باالسـتخدام احلـايل أو املزمـع للبيانـات              والتطورات واخلربات على الصعيد     
  .الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية

اقتـصاد خـالل    ٢٠٠يزيـد عـن    وقد أرسل االستبيان إىل اإلدارات اإلحصائية لدى مـا    - ٢١
يوليـه  /حيـث أُرسـل باللغـة اإلنكليزيـة يف متـوز          : ٢٠١٣سـبتمرب   /يوليه إىل أيلول  /الفترة من متوز  

وقد أتيح ملؤه إما إلكترونيا أو مـن        . سبتمرب/أغسطس وبالفرنسية يف أيلول   /إلسبانية يف آب  وبا
ــصيغة   ــالل ملـــف بـ ــول . PDFخـ ــاين ٢وحبلـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ . ردود ١٠٧، ورد ٢٠١٣نـ
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. أتيحــت جمموعــة النتــائج الكاملــة للــشعبة اإلحــصائية باعتبارهــا ورقــة معلومــات أساســية وقــد
  .ويرد أدناه موجز للنتائج

  
  مصادر البيانات الضخمة  - ألف  

: كانت اللغة الدقيقة اليت صيغ هبا السؤال املتعلق مبصادر البيانـات الـضخمة كمـا يلـي                 - ٢٢
يرجى اإلشارة إىل أي من املصادر التاليـة للبيانـات الـضخمة حيتمـل اسـتخدامها خـالل فتـرة                    ”
يت هـي ضـمن املنظومـة       شهرا املقبلة من جانب مكتبكم أو أي مـن الوكـاالت األخـرى الـ               ١٢

وإذا كـان الـرد علـى الـسؤال باإلجيـاب، فهنـاك طلـب بتقـدمي                 . “اإلحصائية الوطنية يف بلـدكم    
ــات    ــة مــن االقتــصادات باإلجيــاب بــشأن      يف ٥٠وقــد رد . شــرح لتفاصــيل مــصدر البيان املائ

كـل  املائـة ل   يف ٢٥وكانت النـسبة حـوايل      . استخدام املصادر اإلدارية باعتبارها بيانات ضخمة     
إذا كانـت الـسجالت      وقـد أثـار عـدة بلـدان مـسألة مـا           . من مصادر البيانات اخلمسة األخـرى     

وعلى حنو أعـم، فـإن البيانـات اإلداريـة          . ال اإلدارية املوسعة تندرج ضمن البيانات الضخمة أم      
هي حجر الزاوية يف إنتاج الكـثري مـن املنتجـات اإلحـصائية، ولكـن مـسألة مـا إذا كـان ينبغـي                       

  .ا ضمن سياق البيانات الضخمة تبقى أمرا جديرا باملناقشةاعتباره
يتعلــق باســتخدام  مــا يفوعلــى وجــه العمــوم، فقــد رد الكــثري مــن البلــدان باإلجيــاب      - ٢٣

إال أن املزيـد مـن التحليـل أظهـر أن بعـضا مـن       . مصدر أو أكثر من مـصادر البيانـات الـضخمة       
البيانــات الــضخمة، كمــا ورد يف التقريــر  ابيــة مل تكــن متوافقــة مــع تعريــف  جيهــذه الــردود اإل

ومـن أجـل إعطـاء االسـتنتاجات الـيت          . املرجعي لفريق العمل التـابع للجنـة االقتـصادية ألوروبـا          
توصلت إليها الدراسة االستقصائية بشأن البيانـات الـضخمة مزيـدا مـن القـوة، جـرى متحـيص                

ممارسـات  ”تستتبع وجـود مـا اعُتـرب        الردود وقُلّصت الردود اإلجيابية لتبقى منها جمموعة خمتارة         
وكانت الردود اإلجيابية اليت مل تستوف املـستوى املطلـوب يف هـذا الـصدد، هـي                 . “ذات صلة 

مجيــع الــردود الــيت مل تــورد توضــيحا أو الــيت أوردت توضــيحا حمــدودا للغايــة أو الــيت أوردت    
جيابية الـيت تراوحـت   ونتيجة لذلك، فبدال من النسب األولية للردود اإل    . توضيحا غري ذي صلة   

املائــة ملــصادر البيانــات اإلداريــة،  يف ٢٠املائــة، بلغــت النــسب املعدلــة حنــو   يف ٥٠  و٢٥بــني 
املائة للمصادر املتعلقة باملعامالت، وشـبكات أجهـزة االستـشعار وأجهـزة التتبـع،        يف ١٠وحنو  

ــاآلراء    يف ٥وأقــل مــن   ــة للمــصادر الــسلوكية واملــصادر املتعلقــة ب ــائج  وســ. املائ ــاح النت وف تت
التفصيلية على موقع الشعبة اإلحصائية مع ختصيص أعمـدة منفـصلة جلميـع البلـدان الـيت ردت                  

  .“ممارسات ذات صلة”يشري إىل وجود  باإلجياب وتلك البلدان اليت ردت مبا
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ــيت         - ٢٤ ــر مــن غريهــا، البيانــات ال ــواتر ذكرهــا أكث ــيت ت ــة ال ــات اإلداري ومــن مــصادر البيان
ومــن املــصادر األخــرى املــشار . اتــب املعنيــة حبــساب القيمــة املــضافة والــضرائبمــصدرها املك

ومـن مـصادر املعـامالت التجاريـة الـيت ورد      . إليها، سجالت األشخاص والـسجالت التجاريـة    
ــة واملعــامالت       ذكرهــا، ــاجر الكــبرية وكــشوف املكاملــات اهلاتفي ــات أجهــزة املــسح يف املت بيان

وفيمـا يتعلـق باملـصادر مـن        . تمان ومجع رسوم اسـتخدام الطـرق      املنجزة باستخدام بطاقات االئ   
ــساتلية يف وضــع         ــصور ال ــستخدم ال ــا ت ــدان أهن ــدة بل ــسواتل، ذكــر ع ــشعار أو ال ــزة االست أجه

ــصائية   ــصميمات الدراســات االستق ــيت      . ت ــصادر ال ــا أحــد امل ــصور باعتباره ــذه ال وأشــري إىل ه
ــة    ــاج احملاصــيل الغذائي ، وإىل اســتخدام أجهــزة االستــشعار  يــستعان هبــا لدراســة إحــصاءات إنت

وإحـصاءات  ) مؤشر حركة املرور يف هولندا    (املنصوبة على الطرقات الستقاء إحصاءات النقل       
  ).قياس جودة اهلواء يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(البيئة 
لعــاملي لتحديــد واســتعان بــضعة بلــدان مبــصادر مــن قبيــل وســائل التعقــب أو النظــام ا     - ٢٥

ففي إستونيا الوارد ذكرها يف الفرع التايل ضمن دراسات احلـاالت اإلفراديـة، اسـتعني              . املواقع
. على سبيل املثال، لتحسني اإلحصاءات السياحية، بأجهزة التعقب املركبـة يف اهلواتـف النقالـة          

ــل ا       ــصدرها وســائط النق ــات م ــل، ببيان ــستعان، الســتكمال إحــصاءات النق ــدا ي ــربي ويف كن ل
ولــئن ذكــرت . واحلديــدي والبحــري واجلــوي املــزودة بــأجهزة النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع 

. بلدان كثرية أهنا ال تستخدم البيانات السلوكية، إال أن لبعضها خططا لالستعانة هبـذا املـصدر               
ففي إيطاليا على سبيل املثال، هناك احتمال وارد الستخدام االستفـسارات املقدمـة عـن طريـق      

مـصدر معلومـات يـستعان بـه للحـد مـن التكـاليف املرتبطـة                ) أ: (اإلنترنت يف األغـراض التاليـة     
ــإجراء دراســات استقــصائية و  ــستقبل و ) ب( ب ــشراف امل ــة   ) ج( است ــادة التفاصــيل اجلغرافي زي

  ).وال سيما فيما يتعلق مبؤشرات سوق العمل(للتقديرات املقدمة 
تستفيد من مصادر من أهل الـرأي ومـن وسـائط    كذلك، ذكرت بلدان قليلة جدا أهنا     - ٢٦

وقد أشارت هولندا إىل بعض اجلهـود البحثيـة         . التواصل االجتماعي الستقاء البيانات الضخمة    
انظــر دراســة احلالــة اإلفراديــة (املبذولــة باالعتمــاد علــى رســائل متاحــة علنــا يف تلــك الوســائط  

ار بــشأن ســبل االســتفادة مــن هــذه ويف ســنغافورة، هنــاك حبــث جــ). الــواردة يف الفــرع الرابــع
البيانات الضخمة مصدرا يستعان به ألغراض الكشف املبكـر يف حالـة وقـوع حـوادث تـشمل               

  .مسائل تتعلق بالسالمة الغذائية
  

  التحديات القائمة يف استخدام البيانات الضخمة  - باء  
 متثــل هــذه هــل’’ :ورد الــسؤال اخلــاص هبــذا اجلــزء بالــصيغة التاليــة علــى وجــه الدقــة    - ٢٧

مرفقـا بـثالث صـيغ مـن        ‘‘ حتديا كبريا بالنـسبة للنظـام الـوطين لإلحـصاء يف بلـدكم؟            ] املسائل[
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، )مل تنـاقش  (، وإما االمتناع عن إبـداء رأي        )ال متثل حتديا  (الردود احملتملة، فإما اإلجابة بالنفي      
ة مجيعهـا املـشمولة     وفيمـا يتعلـق بالتحـديات الـست       ). متثل فعال حتـديا قائمـا     (وإما الرد باإلجياب    

، وجاءت يف احملل الثـاين ردود االمتنـاع عـن إبـداء             ‘‘بنعم’’البلدان   هبذا السؤال، أجاب معظم   
، وتالهـا يف األخـري عـدد    )اليت تشري إىل أن تلك املسائل مل تنـاقش بعـد علـى حنـو شـامل        (رأي  

جـه عـام إىل وجـود       وقـد أشـري بو    ). هذه املسائل ال متثل حتـديا قائمـا       (صغري من الردود السلبية     
حتديات يف ما يتعلق مبسائل املنهجية وتكنولوجيا املعلومات واإلدارة، تليها التحـديات املتعلقـة              

  . مبسأليت التشريعات وحرمة البيانات الشخصية
واتفــق املــستجوبون يف ردودهــم علــى أن تــسوية املــسائل املتعلقــة باملنهجيــة هــو أكــرب    - ٢٨

وجـاء يف ردودهـم أن      .  إجراء املزيد من البحث يف هذا اجملـال        التحديات، وأشاروا إىل ضرورة   
جودة البيانات وصفتها التمثيلية وتقلبها واألبعـاد الـيت تنطـوي عليهـا كلـها صـعوبات منهجيـة                   

وأشــري أيــضا إىل املــسائل املتعلقــة بتكنولوجيــا املعلومــات  . تعرقــل اســتغالل البيانــات الــضخمة 
قائمـة يف بلـدان عديـدة ألن نظمهـا احلاليـة لتجهيـز البيانـات                باعتبارها من التحديات الكبرية ال    

ال مـن حيـث حجمهـا       (وحتليلها ال ترتقي إىل حجم البيانات الضخمة اليت متثل حبكم طبيعتـها             
حتديات تشمل اسـتحداث مـا يلـزم مـن أدوات          ) فحسب، وإمنا كذلك حبكم سرعتها وتنوعها     

ومحلت الـردود أيـضا وجهـة       . البلدان النامية ومن هياكل لتطبيق هذه التكنولوجيا، وخباصة يف        
نظر غالبـة يف معظـم البلـدان تـصنف أيـضا ضـمن التحـديات الكـبرية املـسائل اإلداريـة املتعلقـة                        
على سبيل املثال بااللتزام بسياسات وأنظمة جديـدة وتنميـة قـدرات املـوارد البـشرية بتزويـدها                  

  .مبجموعة من املهارات واخلربات الضرورية
ــشك  - ٢٩ ــستوى       وت ــى م ــات، حتــديا عل ــة للبيان ــصادر غــري حكومي ــة مب ل االســتعانة املنهجي

. فرصــة اســتخدام البيانــات الــضخمة التــشريعات تواجهــه احلكومــات يف ســياق االســتفادة مــن
ورغم أن هناك بعض بلدان ذكرت أن لديها منذ اآلن تـشريعات تكفـل الوصـول إىل املـصادر                   

ــة علــى حــ    ــة واملــصادر غــري احلكومي ــدان أخــرى ذكــرت أن    احلكومي ــضا بل ــاك أي د ســواء، هن
وأشـري كـذلك يف ردود      . افتقارها ملثل هذه التشريعات ميثل بالنسبة هلا أحد التحديات القائمـة          

أخرى إىل أن املسائل املتعلقة حبرمـة البيانـات الشخـصية متثـل أحـد التحـديات القائمـة يف هـذا                      
 وتتطلب إجياد التـوازن األمثـل للتوفيـق بـني           السياق، باعتبار أن محايتها تنطوي على أمهية بالغة       

  . محايتها واالستفادة منها ألغراض إحصائية
وورد كذلك ذكر املسائل املاليـة ضـمن املـسائل الـيت رأى عـدد مـن البلـدان أهنـا متثـل                         - ٣٠

حتديا قائما، وخباصـة مـا ينـشأ عـن اسـتقاء البيانـات الـضخمة مـن تكـاليف ُوصـفت بأهنـا متثـل              
 وأشري أيضا إىل أن املوارد املالية الالزمة القتناء أحدث معـدات وبراجميـات مناولـة         .حتديا كبريا 
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البيانــات الــضخمة، رمبــا تكــون معدومــة أو غــري كافيــة، إضــافة إىل أن الــشركات اخلاصــة          
أصــبحت تــدرك علــى حنــو مطــرد، علــى مــا يبــدو، قيمــة البيانــات املوجــودة حبوزهتــا، فبــدأت    

  .أسعارها ترفع
 أيضا حتديات كبرية أخرى تتصل باستعانة النظم الوطنية لإلحصاء بالبيانـات            وذُكرت  - ٣١

وعلــى وجــه التحديــد، أثــار العديــد مــن املــستجَوبني املــسألة املتعلقــة بكيفيــة دمــج    . الــضخمة
كيــف ميكــن أن يأخــذ هــذا املــصدر اجلديــد للبيانــات . خمة يف الــنظم اإلحــصائيةالبيانــات الــض

ــل    ــائم مــن قب ــامج إحــصائي ق ــه يف برن ــى أن    . مكان ــستجوبني عل ــد اتفقــت ردود معظــم امل وق
البيانات الضخمة لن حتل حمل اإلحصاءات الرمسية، وإمنا ستكون مبثابة تكملـة هلـا، كـأن تقـدم               

ــة ألغــراض اإلحــصاءات الرئيــسية بــسرعة شــديدة إحــصاءات ومؤشــرات جت  وملــا كانــت . ريبي
البيانــات الــضخمة تــشكل مفهومــا جديــدا نــسبيا يف ميــدان اإلحــصاءات الرمسيــة، فــال بــد مــن  

  . غرس بذور احلماس هلا يف أوساط اإلحصائيني الرمسيني
  

  جماالت االستخدام وجماالت االستخدام احملتملة  - جيم  
 الدراســة االستقــصائية العامليــة، يــرد ســؤال يطلــب مــن  يف اجلــزء الثالــث واألخــري مــن   - ٣٢

 شــهرا ١٢املــستجَوبني ذكــر اجملــاالت الــيت سيــشملها اســتخدام البيانــات الــضخمة يف غــضون  
مشلــت اجملــاالت الــيت تناولتــها ). الــيت ســُينتقل فيهــا مــن طــور البحــث إىل طــور االســتخدام أو(

، ‘‘تسجيل اإلحصاءات احليويـة واملدنيـة     ’’ و،  ‘‘اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية  ’’األسئلة  
ــة ’’ و ــصادية واملالي ــة ’’ ، و‘‘إحــصاءات النقــل ’’  ، و‘‘اإلحــصاءات االقت ‘‘ اإلحــصاءات البيئي
وترد اإلجابة املمكنة إمـا بـالنفي وإمـا باإلجيـاب مـع      . ‘‘ميادين أخرى لإلحصاءات الرمسية ’’ و

اإلحـصاءات الدميغرافيـة واالجتماعيـة      وكـان جمـال     . تقدمي توضـيحات يف حالـة الـرد باإلجيـاب         
غـري أنـه،    . وجمال اإلحصاءات االقتصادية واملاليـة أكثـر جمـاالت االسـتخدام الـيت تـواتر ذكرهـا                

وعلى غرار ما كان عليه احلال بالنسبة لالستعانة مبصادر البيانات الضخمة، تعـني إعـادة تقيـيم                 
املمارســـات ’’الستقـــصائية بتحديـــد الـــردود اإلجيابيـــة الـــواردة يف هـــذا اجلـــزء مـــن الدراســـة ا 

وبعــد إعــادة التقيــيم، اتــضح أن املمارســات ذات الــصلة مبجــال   . ‘‘الــصلة باجملــال املعــين  ذات
ــة      ــصادية واملالي ــشمل إحــصاءات األســعار واإلحــصاءات االقت ــضخمة ت ــات ال . اســتخدام البيان

مدة مـن أجهـزة    وجدير بالـذكر هنـا أن عـددا مـن البلـدان أشـار إىل أنـه يـستعني ببيانـات مـست                      
أو بتقنيــات البحــث يف شــبكة اإلنترنــت لوضــع أرقــام قياســية يــتم حتــديثها علــى حنــو  /املــسح و

وكانــت نــسبة املمارســات . متــواتر وتــستخدم الســتكمال الــرقم القياســي ألســعار املــستهلكني
 يف املائــة يف حالــة كــل مــن إحــصاءات  ١٠ذات الــصلة مبجــاالت االســتخدام تزيــد قلــيال عــن  
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 يف املائـة يف حالـة اإلحـصاءات الدميغرافيـة           ٥واإلحصاءات االقتصادية واملالية، وقرابـة      األسعار  
  .واالجتماعية وكل جمال من جماالت االستخدام األخرى

ويف جمــال اإلحــصاءات الدميغرافيــة واالجتماعيــة، وردت بــضع إشــارات تــصف ســبل    - ٣٣
ــة      ــات اهلواتــف النقال ــن مكامل ــستمدة م ــات امل ــسفر   اســتخدام البيان ــع يف ال ــسلوك املتب ــة ال ملعرف

جمال السياحة، وسبل سرب االنطباعات السائدة يف وسـائط التواصـل االجتمـاعي السـتقراء                ويف
مــدى ثقــة املــستهلك، وســبل االســتعانة، يف جمــال إتاحــة فــرص العمــل، بالبيانــات املتعلقــة           

ــة لالســتعان    ــسبل احملتمل ــها يف اإلنترنــت، وال ــشاغرة املعلــن عن ــامج بالوظــائف ال غوغــل ’’ة بربن
التعـاون مـع مـشغلي اهلواتـف النقالـة إلعـداد             ومن األمثلـة األخـرى الـيت أشـري إليهـا،          . ‘‘ترندز

إحــصاءات بــشأن مــسافات الــذهاب إىل العمــل والعــودة منــه مقترنــة مبعلومــات ذات إحــاالت 
ــة ــة بــشأن    . جغرافي ــة، أشــري إىل وجــود حبــوث جاري  ويف جمــال اإلحــصاءات االقتــصادية واملالي

إمكانية استخدام الصور الـساتلية والبيانـات املـستمدة مـن أجهـزة االستـشعار األرضـية لتقـدير                   
كميــات احملاصــيل الزراعيــة، وبــشأن إمكانيــة االســتعانة، يف جمــال اإلحــصاءات املتعلقــة بتنقــل    

ــة تتعقــب أمــاكن وجــودهم      . الــسكان املــشمولني خبــدمات، ببيانــات تــستمد مــن أجهــزة نقال
ــة اســتعانتها بالبيانــات الــضخمة يف جمــال إحــصاءات النقــل    وأوضــح عــدد مــن ا  ــدان كيفي . لبل

وجيري العمل يف إعداد إحصاءات بشأن حركة املرور باالستعانة مبعلومـات تفـصيلية مـستمدة               
من الكشوف املتعلقة بالرسوم اليت يتم حتصيلها مقابل اسـتخدام الطـرق الـسريعة ومـن أجهـزة                   

  .االستشعار املنصوبة على الطرقات
  

  البيانات الضخمة وحتديث النظم اإلحصائية  - خامسا 
ــصائية          - ٣٤ ــة االستق ــى الدراس ــردود عل ــا يف ال ــشار إليه ــصدي للتحــديات امل ــيتطلب الت س

وقد طرح اقتراح يدعو إىل إجراء املزيـد مـن البحـوث للتغلـب علـى                . حتديث النظم اإلحصائية  
ونظـرا إىل طبيعـة هـذه       . يانات الضخمة الصعوبات املنهجية اليت حتول دون استغالل مصادر الب       

ــة        ــات وتغطي ــة للبيان ــصفة التمثيلي ــة بال ــاك إشــكالية تنطــوي عليهــا املــسائل املتعلق البيانــات، هن
ــسكان ــزمن     . ال ــات واحتمــال أن تكــون حمــدودة يف ال ــوع البيان ــه أن  (مث إن تن ال أحــد بإمكان

ري مـــشاكل مـــن ، يـــث)يعـــرف علـــى ســـبيل املثـــال كـــم سيـــستمر اســـتخدام النـــاس للفيـــسبوك 
 املــسؤولني عــن اإلحــصاء، باعتبــار أن مــن األبعــاد اهلامــة لتــوافر اجلــودة يف         “نظــر زاويــة”

وقــد تــؤدي التغــيريات املدخلــة علــى  . اإلحــصاءات قابليتــها للمقارنــة واســتمراريتها واتــساقها 
يــق املنهجيــة املتبعــة إىل اللجــوء إىل االســتنباط علــى حنــو أكثــر تــواترا ورمبــا يــستدعي ذلــك توث 

ــة    ــع األوســاط األكادميي ــاون م ــن البحــوث والدراســات      . التع ــد م ــة حاجــة إىل إجــراء مزي ومث
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ــة، وإىل      ــضخمة يف اإلحــصاءات الرمسي ــات ال ــة للبيان ــة الستكــشاف التطبيقــات احملتمل التجريبي
  .حتويل البحث إىل جزء مالزم لعمليات إصدار اإلحصاءات

الية لتكنولوجيا املعلومـات ليتـسىن دعـم        وتستدعي احلاجة تعزيز اهلياكل والقدرات احل       - ٣٥
. جتهيز جمموعات من البيانات الـضخمة الـيت يـسهل اسـتقاؤها بـسرعة فائقـة مـن عـدة مـصادر                    

وينبغـــي النظـــر يف إمكانيـــة توحيـــد األســـاليب واألدوات الـــيت تـــستخدمها املكاتـــب الوطنيـــة   
ة ومعـدات ومـوارد     من بـرامج حاسـوبي    (وتستدعي احلاجة اقتناء أحدث تكنولوجيا      . لإلحصاء
ــشرية ملواكبــة االحتياجــات التكنولوجيــة يف جمــاالت جتميــع البيانــات الــضخمة وجتهيزهــا        ) ب

وقد تود هذه املكاتب أن تنظر يف ما إذا كـان بإمكاهنـا أن تـستعيض باحلوسـبة                  . واالستعانة هبا 
يـار،  وكبـديل هلـذا اخل  . السحابية عـن حماولـة نقـل كميـات ضـخمة مـن البيانـات إىل خوادميهـا                 

ميكــن أن ُيطلــب مــن اجلهــة الوديعــة ملــصدر هــذه البيانــات الــضخمة إجــراء عمليــات احلوســبة   
. األوليــة لتزويــد املكتــب اإلحــصائي ببيانــات مبوبــة علــى حنــو أدق ومنظمــة علــى حنــو أفــضل   

وستستدعي احلاجة تـوافر املـوارد الكافيـة لبنـاء اهلياكـل الالزمـة لتكنولوجيـا املعلومـات للقيـام                     
 متــواتر بتحديــد مــصادر البيانــات ذات الــصلة وربطهــا وحتليلــها وعرضــها علــى         علــى حنــو 

  .املستعملني يف شكل يستويف املواصفات املطلوبة
ومما سيشكل أحد التحديات الكبرية، تنميـة قـدرات املـوظفني واالحتفـاظ مبـن تتـوافر                   - ٣٦

وتتطلـب  . وسـبة املتقـدَمني  فيه املهارات الضرورية يف جمايل حتليل البيانـات ونظـم املعلومـات احمل       
املصادر اجلديدة للمعلومات الضخمة إحداث تغيريات يف تنظيم طرق مجـع املعلومـات وجتهيـز               

فمعظـم املكاتـب الوطنيـة لإلحـصاء تفتقـر إىل مـوظفني مـن ذوي املهـارات املناسـبة،                    . البيانات
كثـــف وســـتكون مـــن مث حباجـــة إىل بنـــاء قـــدرات مواردهـــا البـــشرية وإخـــضاعها لتـــدريب م  

فـاخلربات احلاليـة القائمـة علـى الدرايـة اإلحـصائية            . هلا اسـتغالل مـصادر هـذه البيانـات         ليتسىن
التقليدية ال تكفي لكفالة املعاجلـة املالئمـة هلـذا النـوع اجلديـد مـن البيانـات، وال بـد بنـاء علـى                        

يـل  مـن قب  (ذلك من اكتساب القدرات الالزمة لتوظيف أنـواع جديـدة مـن املهنـيني وتدريبـهم                 
  ).األخصائيني يف علم استقاء البيانات

وتــستدعي احلاجــة اختــاذ خطــوات قانونيــة إضــافية ليتــسىن إصــدار إحــصائيات رمسيــة      - ٣٧
فاإلطــار التــشريعي احلــايل النــاظم لإلحــصاءات يف العديــد مــن   . باســتخدام البيانــات الــضخمة

 احلكومـة أو حبـوزة      البلدان ال يغطي مـسألة اسـتخدام البيانـات الـضخمة، سـواء كانـت حبـوزة                
أما واحلالة هذه، فسيكون من الصعوبة مبكان التمكن مـن اسـتقاء أي بيانـات               . القطاع اخلاص 

وعـالوة علـى ذلـك، هنـاك حاجـة إىل إطـار حيـدد               . ضخمة جتمعها وحتتفظ هبا أطراف أخـرى      
 القواعد األساسـية لـسبل التوليـف بـني خمتلـف جمموعـات البيانـات الـضخمة ومحايتـها وتبادهلـا                    
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ــا    ــاظ هب ــها واالحتف ــة      . وعرضــها وحتليل ــبرية املتعلق ــشكلة الك ــهي امل ــار، تنت ــذا اإلط فبوجــود ه
ويظـل مـن   . باكتساب اطمئنان عموم الناس إىل سالمة اسـتخدام احلكومـة لبيانـاهتم الشخـصية           

األمهية مبكان مواصلة االحتفاظ بثقة الناس حيث إنـه يـتعني أن يكونـوا علـى يقـني مـن وجـود                      
ومـن األمثلـة   . خصية يف احلفظ واألمان، ومن استحالة إفشائها أو إسـاءة اسـتعماهلا        بياناهتم الش 

علــى ذلــك، بيانــات حتديــد أمــاكن وجــود أصــحاب اهلواتــف النقالــة الــيت هــي مــصدر حمتمــل   
فالناس يظل يساورهم، حىت بعد حجب هويـاهتم، قلـق شـديد مـن              . الستقاء البيانات الضخمة  

تلـك املعلومـات مـن مقـدمي خـدمات األجهـزة الالسـلكية              أن يتم، لغرض من األغراض، نقل       
ــا       ــتم إطــالع آخــرين عليه ــن أن ي ــراف أخــرى، أو م ــة إىل أط ــدمو   . النقال ــاج مق كــذلك، حيت

األجهزة النقالـة إىل أن ُتقـدم هلـم، مقابـل تـسليم احلكومـة مـا حبـوزهتم مـن بيانـات، ضـمانات                         
  .خصيةتكفل للفرد احترام حقه يف عدم انتهاك حرمة بياناته الش

وميثــل ضــمان جتــاوب النــاس جتــاه اســتخدام البيانــات الــضخمة ألغــراض اإلحــصاءات   - ٣٨
ــالرمس ــات يف املــستقبل   ي ــة أي اســتخدام هلــذه البيان ــهم  . ة عــامال حامســا يف كفال ــساب ثقت فاكت

أمــر ملــح مطلــوب مــن احلكومــة، ومطلــوب مــن القطــاع اخلــاص علــى حنــو أشــد  ) هــدرها ال(
احلكومي إىل بذل جهـود إلنـشاء وإجـازة إطـار يـضع قواعـد تـنظم          وسيحتاج القطاع   . إحلاحا

استقاء واستخدام البيانـات الرقميـة املـستمدة تلقائيـا وذات احملتويـات الشخـصية، وتـنص علـى           
فهـذه  . إعمال الشفافية فيما يتعلق بأدوار اجلهات الوديعة للبيانـات واملكاتـب احلكوميـة املعنيـة          

يف كنفهـا ضـمان حرمـة البيانـات الشخـصية وسـريتها وكـسب               البيئة هي الوحيدة الـيت يتيـسر        
  .اطمئنان الناس إىل سالمة استخدام البيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية

    
  دراسات حاالت إفرادية  -سادساً  

  استخدام الصور الساتلية ألغراض اإلحصاءات الزراعية: أستراليا  -ألف   
ــساتلية يف جمــا   - ٣٩ ــستخدم الــصور ال ــه   ُت ــتم في ــامج للبحــوث ي ل الغطــاء األرضــي، ويف برن

ــة مــن احملاصــيل      ــواع معين ــة بغــرض تقــدير أن . االســتعانة خبــصائص اســتخدام األراضــي الزراعي
وُتستخدم اخلصائص املكانية أيضا باعتبارها مدخالت يف النماذج اإلحصائية املنشأة مـن أجـل             

ومــن احملتمــل تطبيقهــا أيــضا علــى . إجــراء العمليــات احلــسابية يف جتميــع اإلحــصاءات الزراعيــة
وميكـن الوصـول إىل     . جتميع إحصاءات مصائد األمساك واحلراجة وكـذلك اإلحـصاءات البيئيـة          

البيانــات األوليــة وجتهيزهــا علــى ســحابة خــوادمي خاصــة بنظــام اجلهــات املــوردة خــارج البيئــة   
تخالص اخلـصائص  وجيري تطوير خوارزمية حتليـل الـصور السـ   . احلاسوبية اإلحصائية للمنظمة  

ويــشمل ذلــك . املكانيــة الســتخدام األراضــي بــإجراء حبــوث مــشتركة مــع اجلامعــات املتعاونــة 
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تطـــوير خوارزميـــة ومنـــاذج للسلـــسلة املكانيـــة والزمنيـــة ونظـــم للترميـــز اجلغـــرايف وعمليـــات    
  .اإلحصائية التقديرات

  
ــل  -باء    ــراض احلـــ   : الربازيـ ــواتر ألغـ ــشديدة التـ ــد الـ ــات الرصـ ــتخدام بيانـ سابات اسـ

  باملياه املتعلقة
أُنشئت جلنة مكلفة بوضع حسابات بشأن املياه يف الربازيـل مبوجـب اتفـاق وقـع عليـه                    - ٤٠

، والوكالـة   )سلطة اإلحصاءات ( كل من املعهد الوطين للجغرافيا واإلحصاءات        ٢٠١٢يف عام   
املائيـة والبيئـة احلـضرية    وأمانـة املـوارد     ) الـسلطة الفيدراليـة للمـوارد املائيـة       (الوطنية إلدارة امليـاه     
وتتـوىل الوكالـة الوطنيـة إلدارة       ). املكلفـة بتنـسيق سياسـات املـوارد املائيـة         (التابعة لوزارة البيئة    

املياه رصد املوارد املائية كما ونوعا عن طريق الشبكة الوطنية لألرصـاد اهليدرولوجيـة اجلويـة،                
ات شـديدة التـواتر بـشأن تـدفقات         حمطة رصد تقـوم جبمـع بيانـ        ٢٢ ٠٠٠اليت تتألف من قرابة     

وبعبـارة أخـرى، جتمـع الوكالـة حجمـا كـبريا       . املياه واألمطار ونوعية املياه والتبخر والرواسب   
مــن البيانــات املتعلقــة بامليــاه يوميــا، وتعــاجل هــذه البيانــات وتتيحهــا جمانــا علــى املوقــع الــشبكي  

ويشكل نظام املعلومـات    . )١٨( املياه  أو من النظام الوطين ملعلومات موارد      )١٧(املؤسسي للوكالة 
ــها          ــها وختزين ــاه ومعاجلت ــوارد املي ــإدارة م ــصلة ب ــات املت ــات واملعلوم ــع البيان ــامال جلم ــا ش نظام

وجيمع املعهد الوطين البيانات املقدمة من خالل نظـام املعلومـات، مـع البيانـات الـيت                 . وتوفريها
االقتــصادية والبيئيــة مــن أجــل يــتم احلــصول عليهــا عــن طريــق اجلمــع االعتيــادي لإلحــصاءات  

  .جتميع حسابات املياه يف الربازيل
  

استخدام تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة لتحديد األرقام القياسـية ألسـعار          : بوتان  -جيم   
  االستهالك 

تـــدعم تكنولوجيـــا االتـــصاالت احلديثـــة عمليـــة مجـــع بيانـــات األســـعار االســـتهالكية   - ٤١
رقام القياسية ألسـعار االسـتهالك علـى أسـاس شـهري، اسـتنادا              وتصدر األ . وتيسرها يف بوتان  

إىل البيانات اليت جيمعها املوظفون اإلحصائيون احملليون من خمتلف املقاطعات باستخدام تطبيـق             
وجيمـع املوظفـون بيانـات عـن مجيـع البنـود يف سـلة األرقـام القياسـية                   . ندرويـد أاهلاتف احملمول   

لتجارية ذات الصلة يف منـاطق كـل منـهم، ويقـدمون البيانـات              ألسعار االستهالك من احملالت ا    
ويقــوم املكتــب . تلقائيــا إىل اخلــادوم يف املقــر الرئيــسي للمكتــب اإلحــصائي الــوطين يف تيمفــو  

__________ 
 .http://www2.ana.gov.br: انظر  )١٧(  

 .http://www.snirh.gov.br/telemetria/consultardadoshidrovisualizacaogeo/inicial.action: انظر  )١٨(  
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الرئيــسي جبمــع البيانــات مــن املقاطعــات، وتــصدر األرقــام القياســية ألســعار االســتهالك علــى    
  .يالصعيد الوطين وأرقام التضخم على أساس شهر

ورغم أن التطبيق املستخدم حاليا يف بوتـان ال يـشمل كميـات ضـخمة مـن البيانـات،                     - ٤٢
ميكن زيـادة تطـوير خـدمات األجهـزة احملمولـة واإلرسـال الالسـلكي وتطبيقهـا علـى عمليـات                     

وميكـن أيـضا أن ينظـر إىل النـهج املـستخدم            . مجع األسعار باستخدام كمية بيانات أكـرب كـثريا        
يبــدأ باســتخدام مجــع البيانــات اإللكترونيــة الــصغرية النطــاق، باعتبــاره نقطــة   يف بوتــان، الــذي 

ويعــد التــشغيل التلقــائي ملــدخالت البيانــات الرقميــة . انطــالق بالنــسبة للبلــدان الناميــة األخــرى
والنقل الالسلكي إىل خادوم مركزي، من اخلطوات األوىل اهلامة اليت تتخذ حنو االستفادة مـن               

  .بيانات الضخمةإمكانات مصادر ال
  

  استخدام الصور الساتلية ألغراض إحصاءات الزراعة والنقل: كولومبيا  -دال   
تستخدم كولومبيا الصور الساتلية كمصدر من مصادر البيانات الضخمة يف عدد مـن               - ٤٣

ومن األمثلة على ذلك إجراء اختبار جترييب باستخدام الصور الـساتلية لتكميـل عمـل              . اجملاالت
وهتــدف مرحلــة تــشخيص  . دراســة االستقــصائية املتعلقــة بالتعــداد الزراعــي الــوطين  مــوظفي ال

االختبار إىل حتديد أنواع املتغريات اليت ميكن التقاطها عن طريق التصوير بالسواتل واليت ميكـن               
ويـستلزم مثـال آخـر اسـتخدام مكتـب األمـم       . أن تدعم املعلومات اليت جتمع يف عمليـة التعـداد    

 باملخــدرات واجلرميــة ووزارة الداخليــة والعــدل الــصور الــساتلية لقيــاس حماصــيل املتحــدة املعــين
  .الكوكا يف كولومبيا ورصدها من خالل النظام املتكامل لرصد احملاصيل غري املشروعة

ويستخدم املعهد الوطين للطرق يف كولومبيا بيانات النظام العاملي لتحديد املواقـع مـن                - ٤٤
وهبـذه الطريقـة ال تـضطر       . وبوصفها من مدخالت إحصاءات النقـل     أجل حتسني حركة املرور     

السيارات إىل التوقف عند حمطات حتصيل رسوم استخدام الطرقات؛ وبـدال مـن ذلـك، جتـري                  
وتـضمن  . قراءة جهاز تتبع إلكتروين مركـب يف الـسيارة عنـد مرورهـا مبحطـة حتـصيل الرسـوم            

ويتـضمن  . ا من الراحة والسالمة واخلدمـة     هذه احملطات الدينامية لتحصيل الرسوم مستوى عالي      
جهاز التتبع أيضا مجيـع املعلومـات املتعلقـة باملركبـة، ويكمـل ذلـك معلومـات الـسجل الـوطين                    

ــور  ــد للعب ــدة يف    . الوحي ــة اجلدي ــار هــذه الطريق ــد مت حــىت اآلن اختب  حمطــات لتحــصيل  ١٠وق
ــة املـــرور و   ــا، وعـــززت بالفعـــل مراقبـــة تـــدفقات حركـ أدت إىل تـــدعيم الرســـوم يف كولومبيـ

  .إحصاءات النقل
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بيانات حتديـد املواقـع باسـتخدام اهلواتـف املتنقلـة ألغـراض إحـصاءات                : إستونيا  -هاء   
  السفر الدويل

ُوِضعت منهجيـة لتجميـع إحـصاءات الـسفر الـدويل، تـستخدم حتديـد مواقـع اهلواتـف                     - ٤٥
جامعــة تــارتو ومؤســسة  املتنقلــة ســلبا، يف عمليــة مــشتركة بــني املــصرف املركــزي إلســتونيا و  

بوزيتيوم إل يب إس؛ وهـي شـركة جتمـع بيانـات مغفلـة ومـستقاة مـن مـشغلي اهلواتـف املتنقلـة                       
وتقـدم هـذه    . وتعاجلها مع مناذج إحـصائية، وُتـضم هـذه البيانـات إىل جمموعـة البيانـات العامـة                 

سـتونية مـن أجـل      املنهجية حملة عامة موثوقا هبا عن األشخاص الفعليني الذين يعربون احلدود اإل           
وبيانـات حتديـد    ). الـسفر الـداخلي   (أو يـدخلون إسـتونيا      ) الـسفر اخلـارجي   (السفر إىل اخلارج    

ويــتم جتهيزهــا وحتليلــها وتقــدميها  . املواقــع باســتخدام اهلواتــف املتنقلــة جمهولــة هويــة أصــحاهبا  
  . باستخدام منهجية ال تسمح بتحديد رقم اهلاتف أو هوية مالكه بأي شكل كان

ويــستخدم املــصرف املركــزي إحــصاءات الــسفر الــدويل مــن أجــل حــساب واردات      - ٤٦
وامتثــاال ملنهجيــة ميــزان  . وصــادرات خــدمات الــسفر يف احلــساب اجلــاري مليــزان املــدفوعات  

تـف احملمولـة يعـني حمـل إقامـة املـسافر باسـتخدام              وااملدفوعات، فإن حتديد املواقع باسـتخدام اهل      
ــصرف    ــة، ب ــة الدائم ــار اإلقام ــيم   معي ــسية املق ــن جن ــر ع ــرض    .  النظ ــة املفت ويتحــدد حمــل اإلقام

وحيـدد عـدد    . ألصحاب اهلواتف باستخدام خدمة التجـوال وشـبكات اهلواتـف احملمولـة احملليـة             
الزيارات اليت يقوم هبا املقيمون وغري املقيمني يف إستونيا ومدهتا وطبيعتـها مـن أمنـاط اسـتخدام                  

  .لد ومنطقة االستخداماهلواتف احملمولة حسب املوقع، وحسب ب
ــوم        - ٤٧ ــتم يف نفــس الي ــيت ت ــارات ال ــسفر اخلــارجي الزي ــة بال وتعكــس اإلحــصاءات املتعلق

وميكن أن يـشمل الـسفر اخلـارجي        . وزيارات املبيت اليت يقوم هبا املقيمون إىل البلدان األجنبية        
عــن إســتونيا وبلــد املقــصد هــو أبعــد بلــد . للمقــيمني يف إســتونيا زيــارات إىل عــدد مــن البلــدان

وتـصنف البلـدان األخـرى،      . اليت أقـيم فيهـا ملـدة يـومني متتـاليني علـى األقـل              ) البلدان(البلد   أو
وُتحــسب عــدد . تــزار دون مبيــت والــيت ال تلــيب معــايري بلــد املقــصد، بأهنــا بلــدان عبــور    الــيت

ية، وُتـضم  الزيارات اليت يقوم هبا املقيمون وغري املقيمني ومدهتا علـى أسـاس النمـاذج اإلحـصائ            
عـدد الركـاب يف     (إىل جمموعة البيانـات العامـة، مـع مراعـاة مـصادر البيانـات الرمسيـة األخـرى                   

مينـــاء تـــالني ومطـــار تـــالني، ومعـــابر احلـــدود علـــى احلـــدود الـــشرقية إلســـتونيا وإحـــصاءات   
  ).الرمسية اإلقامة
ــة أصــحاهبا والناشــئة     - ٤٨ ــة هوي ــستخدم البيانــات اجملهول ــد املواقــ  وُت ع باســتخدام عــن حتدي

اهلواتــف املتنقلــة وفقــا لتــشريعات إســتونيا واملفوضــية األوروبيــة بــشأن محايــة البيانــات ومحايــة   
 الـذي   EC/95/64قانون إستونيا حلماية البيانات الشخصية؛ والتوجيـه رقـم          (البيانات الشخصية   
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  بـــشأن محايـــة١٩٩٥أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٤أصـــدره الربملـــان األوريب وجملـــس أوربـــا يف 
األشخاص فيما يتعلق مبعاجلة البيانات الشخصية وحرية حركـة هـذه البيانـات؛ والتوجيـه رقـم                 

2002/58/EC           بـشأن معاجلـة    ٢٠٠٢يوليـه   / متـوز  ١٢ الصادر عـن الربملـان األورويب واجمللـس يف 
وقــد وضــعت  ). البيانــات الشخــصية ومحايــة اخلــصوصية يف قطــاع االتــصاالت اإللكترونيــة      

قــع باســتخدام اهلواتــف املتنقلــة واســتخدامها يف جمــاالت خمتلفــة يف إســتونيا منهجيــة حتديــد املوا
ــام  منــــذ ــة    ٢٠٠٦عــ ــا يتعلــــق مبــــسائل محايــ ــة البيانــــات فيمــ ــاون مــــع مفتــــشية محايــ  بالتعــ

  .الشخصية البيانات
  

وسائط التواصل االجتماعي بوصفها مصدرا حمـتمال للبيانـات ألغـراض     : هولندا  - واو  
  اإلحصاءات الرمسية

ويف هــذا . هنــاك عــدد متزايــد مــن األفــراد الناشــطني يف وســائط التواصــل االجتمــاعي   - ٤٩
الــصدد، يتطــوع األفــراد بتبــادل املعلومــات ومناقــشة املواضــيع الــيت هتمهــم واالتــصال باألســرة  

ويف هولندا، يـستخدم وسـائطَ التواصـل االجتمـاعي قطـاٌع عـريض مـن الـسكان؛                  . واألصدقاء
. ة عن اخنراطهم يف وسيطة أو أكثر من وسـائط التواصـل االجتمـاعي              يف املائ  ٧٠وقد أبلغ حنو    

وملا كانت الردود على استبيانات إحصاءات هولندا آخذة يف االخنفاض، فقـد جـرى التحقيـق                
من إمكانية االستفادة من الرسـائل الـيت أنـشئت أو جـرى تبادهلـا طواعيـة يف وسـائط التواصـل                      

وهلــذا الغــرض، جــرت . راض اإلحــصاءات الرمسيــةاالجتمــاعي بوصــفها مــصدرا للبيانــات ألغــ
دراســـة رســـائل وســـائط التواصـــل االجتمـــاعي املنـــشورة علـــى منتـــديات وســـائط التواصـــل    
االجتماعي، من قبيل تويتر وفيسبوك، وكـذلك الرسـائل العامـة املنـشورة يف املواقـع اإلخباريـة                  

فـرز بـشكل روتـيين    وقـد وردت الرسـائل مـن شـركة جتاريـة ت          . نترنـت ومنتديات ومدونات اإل  
  .مجيع الرسائل اخلطية املتاحة للجمهور على شبكة اإلنترنت باللغة اهلولندية

وأظهـرت دراسـات   . وجرت دراسة كل من حمتوى الرسائل واملشاعر الكامنة وراءهـا         - ٥٠
ملضمون الرسائل املنشورة باللغة اهلولندية على موقع تويتر، وهو منتـدى للتواصـل االجتمـاعي               

 يف املائــة مــن تلــك ٥٠ أكثــر الرســائل املتاحــة للجمهــور باللغــة اهلولنديــة، أن قرابــة  تنــشر فيــه
ــائل  ــضمون ”الرسـ ــة املـ ــراغ     . “فارغـ ــشطة وقـــت الفـ ــائل يف الغالـــب أنـ ــة الرسـ ــاقش بقيـ وتنـ

والـــسياسة )  يف املائـــة٥(ووســـائط اإلعـــالم واإلذاعـــة )  يف املائـــة٧(والعمـــل ) املائـــة يف ١٠(
ن شأن رسائل الثرثرة غري اجلـادة أن أعاقـت االسـتفادة مـن الرسـائل          وقد كان م  ). املائة يف ٣(

وكشف حتديد نوع املشاعر السائدة يف مجيع الرسائل املنشأة يف مجيـع املنتـديات              . األكثر أمهية 
ــة ألغــراض اإلحــصاء     ــة اســتخدام هــذه البيانــات بــصورة مــثرية لالهتمــام للغاي . املتاحــة إمكاني

يف هـــذه الرســـائل تـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا بثقـــة املـــستهلكني  وجـــد أن املـــشاعر الـــسائدة  وقـــد
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وقد ظلت هذه العالقـة ثابتـة علـى أسـاس           . اهلولنديني، وال سيما املشاعر جتاه احلالة االقتصادية      
بيد أن األرقام اليومية أظهرت سلوكا شديد التقلب يشري إىل أن باإلمكـان             . شهري وأسبوعي 

. لــسائدة تكــون قابلــة للمقارنــة بثقــة املــستهلك وضــع مؤشــرات شــهرية وأســبوعية للمــشاعر ا 
وميكــن إنتــاج هــذه املؤشــرات يف أول يــوم عمــل يلــي األســبوع الــذي خــضع للدراســة، ليــبني  

  .حجم القدرة على حتقيق نتائج على وجه السرعة
    

  االستنتاجات واملضي قدما   -سابعا   
مة ألغـــراض أقـــرت األوســـاط اإلحـــصائية بإمكانيـــات اســـتخدام البيانـــات الـــضخ        - ٥١

وميكن أن تساعد البيانـات الـضخمة علـى الوفـاء علـى حنـو أفـضل مبهمـة                   . اإلحصاءات الرمسية 
توفري إحصاءات متـسقة ويف الوقـت املناسـب بـشأن االقتـصاد واجملتمـع والبيئـة ألغـراض صـنع                     

عــالوة علــى ذلــك، ومــع تطــور التكنولوجيــا  . القــرارات وإجــراء البحــوث واملناقــشات العامــة 
الترميز اجلغرايف لوحدات االقتـصاد واجملتمـع والبيئـة، وزيـادة تـوافر املعلومـات يف أدىن                جمال   يف

مستويات احليز اجلغرايف، من املتوقع إحراز تقدم مبكر يتعلـق باسـتخدام البيانـات الـضخمة يف                 
وبالتايل، يلـزم مـشاطرة مسـات التطـور املنـهجي وأفـضل       . البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية    

ــل اجملتمـــع      ــة داخـ ــرص التدريبيـ ــشاطرة الفـ ــتراتيجية، ومـ ــسائل االسـ ــراض املـ ــات ألغـ املمارسـ
اإلحـــصائي العـــاملي عـــرب املبـــادرات اإلقليميـــة مـــن أجـــل االســـتفادة مـــن البيانـــات الـــضخمة، 

ذلـــك معاجلـــة املـــسائل املتعلقـــة بالتـــشريع واخلـــصوصية والتمويـــل واإلدارة واملنهجيـــة    يف مبـــا
ناء معاجلـة املـسائل املتعلقـة بالبيانـات الـضخمة، سـيطلب إىل احلكومـات                ويف أث . والتكنولوجيا

ــريتها          ــات الشخــصية وس ــة خــصوصية املعلوم ــضي إىل كفال ــة تف ــة بيئ ــشركات هتيئ ــاع ال وقط
ــاء ثقــة اجلمهــور يف اســتخدام البيانــات      يف ــة، وإىل بن اســتخدامها لألغــراض اإلحــصائية الرمسي

  .الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية
وقد أسفر التقييم العـاملي السـتخدام البيانـات الـضخمة ألغـراض اإلحـصاءات الرمسيـة           - ٥٢

 وال سـيما مـن مـصادر البيانـات املتعلقـة باملعـامالت والتتبـع وأجهـزة                  ،عن بعض األمثلة اجليدة   
ــسواتل  ــشعار وال ــضوئية،      . االست ــات املاســحات ال ــن معلوم ــعار م ــع إحــصاءات األس ومت جتمي
ة مـن معـامالت البطاقـات اإللكترونيـة، وإحـصاءات الـسفر والنقـل مــن        والنفقـات االسـتهالكي  

أجهزة التتبع املزودة بالنظام العاملي لتحديد املواقع، وإحـصاءات الـسالمة الـصحية مـن بيانـات                 
ــة مـــن الـــصور الـــساتلية    ــة، واإلحـــصاءات الزراعيـ ــائط االجتماعيـ ــة . الوسـ وكـــشفت الدراسـ

من التحديات املفترضة، ال سيما فيمـا يتعلـق بالـصعوبات      االستقصائية العاملية أيضا عن العديد      
املنهجيــة يف مجــع البيانــات الــضخمة، واملطالــب يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات والــشواغل         

  .باخلصوصية املتعلقة
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ومــن الواضــح أن مواجهــة التحــديات النامجــة عــن البيانــات الــضخمة يــستلزم حتــديث    - ٥٣
ال، يلزم تعزيز األداة البحثيـة يف النظـام اإلحـصائي، وتوسـيع             فعلى سبيل املث  . النظام اإلحصائي 

نطاق القدرات يف جمال تكنولوجيا املعلومـات، وإعـادة هيكلـة املـوارد البـشرية إلضـافة علمـاء                    
ــة       ــادل املعلومــات الرقمي يف جمــال البيانــات، وإقامــة شــراكات مــع القطــاع اخلــاص يف جمــال تب

  . اغل املتعلقة باخلصوصية وحتترم قواعد السريةاملتولدة تلقائيا ضمن بيئة تليب الشو
وتفرض البيانات الضخمة وعملية حتـديث الـنظم اإلحـصائية حتـديات وفرصـا شـديدة                  - ٥٤

ولذلك، ميكن تبـادل اخلـربات واملمارسـات واحللـول بـني املعاهـد           . الشبه بالنسبة ملعظم البلدان   
ادرات يف هــذا االجتــاه علــى الــصعيد بعــض املبــ وقــد بــدأ تنفيــذ. اإلحــصائية الوطنيــة بالتــساوي

ويف ســياق مــؤمتر اإلحــصائيني األوروبــيني، مت إقــرار مقتــرح مــشروع قدمتــه اللجنــة . اإلقليمــي
االقتصادية ألوربا من أجل تطوير الدور الذي تؤديه البيانات الـضخمة يف جمـال حتـديث إنتـاج                  

صادية واالجتماعيـة آلسـيا   وجيري تنفيـذ مبـادرات مماثلـة عـن طريـق اللجنـة االقتـ             . اإلحصاءات
وعـالوة علــى ذلــك، جيـري النظــر يف إطــالق   . واحملـيط اهلــادئ يف منطقــة آسـيا واحملــيط اهلــادئ  
  .مشاريع جتسد تطلعات مماثلة يف مناطق أخرى

ــل        - ٥٥ ــات الــضخمة يتــوىل تكمي ــق عامــل عــاملي معــين بالبيان ــشاء فري ــتم إن ــوخى أن ي ويت
ومن شـأن هـذا الربنـامج أن يتـيح تبـادل      . نامج عمل عاملياملبادرات والتطلعات اإلقليمية يف بر   
ويف احلاالت اليت يتسىن فيهـا للجـان اإلقليميـة أن تعمـل             . املمارسات فيما بني اللجان اإلقليمية    

يف مشاريع حمددة مع بلدان أقـل عـددا علـى الـصعيد اإلقليمـي، سـوف يتقاسـم الفريـق العامـل           
ل إىل اتفـاق بـشأن املنهجيـة وأفـضل املمارسـات الـيت       العاملي املسائل ويـديرها مـن أجـل التوصـ      

وينبغـي  . ينبغي اتباعها ألغـرض املـسائل االسـتراتيجية والتـدريب واسـتخدام الـربامج املـشتركة               
هلذا لفريق العامل العاملي، يف إطار برنامج عمله، أن يثبت أن الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة تتمتـع              

تــضطلع بــه مــن دور يف جمــال التحقــق مــن صــحة   مبيــزة نــسبية علــى األطــراف األخــرى فيمــا   
ــات       ــة أو اجلمــع بــني مــصادر البيان ــسياسات العام ــضخمة الســتخدامها يف جمــال ال ــات ال البيان

  . الضخمة واإلحصاءات الرمسية القائمة
وميكن أن يواصـل الفريـق العامـل العـاملي معاجلـة مـسائل حمـددة تتعلـق بـدور البيانـات                        - ٥٦

، وينبغي أن ييـسر إقامـة شـراكات مـع سـائر             ٢٠١٥تنمية ملا بعد عام     الضخمة بالنسبة خلطة ال   
ــدين واألعــضاء اآلخــرين         ــة ومنظمــات اجملتمــع امل ــم املتحــدة واملنظمــات الدولي منظمــات األم

وقـد كـان سـوء التوقيـت مـن بـني       . الشراكة العاملية من أجل مبادرة ثورة البيانـات اجلديـدة        يف
ــصلة مبؤشــرات األ   ــشكاوى املت ــة أســباب ال ــة لأللفي ففــي حــاالت كــثرية تولّــد   . هــداف اإلمنائي

  .البيانات الضخمة يف وقتها وميكن أن توفر مؤشرات مالئمة جدا من حيث توقيتها
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 مـن أجـل إطـالق       ٢٠١٤وسوف ينظم مؤمتر دويل يف الربع الثاين أو الثالث مـن عـام                - ٥٧
 يف املنهجيـة والتـدريب      الفريق العامل العاملي، وذلك هبدف وضع برنامج عمل بشأن التـشارك          

  .والربامج واملسائل األخرى املتصلة باستخدام البيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية
    

  نقاط للمناقشة  -ثامنا   
   :حصائية مدعوة إىل إبداء الرأي بشأن ما يليإلاللجنة ا  - ٥٨

االت احلاجة إىل زيادة التحقيق يف مصادر البيانات الضخمة وحتـدياهتا وجمـ           )أ(  
اســتخدامها ألغــراض اإلحــصاءات الرمسيــة علــى الــصعيد العــاملي، وال ســيما فيمــا يتعلــق    

  ، ومبادرة ثورة البيانات؛٢٠١٥بظروف البلدان النامية وصلتها خبطة التنمية ملا بعد عام 
ــضخمة ألغــراض        )ب(   ــات ال ــق عامــل عــاملي معــين باســتخدام البيان ــشاء فري إن

ته العمــل الــذي تــضطلع بــه اللجــان اإلقليميــة، ويــدير  اإلحــصاءات الرمسيــة تكّمــل أنــشط
  .املسائل ذات الصلة على الصعيد العاملي

  


