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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

   2015آذار/مارس  3-6
 *من جدول األعمال املؤقت‘ 3’)أ(  3البند 

بنود للمناقشة واختـاذ الرـرارد دور البياتـا  ع دعـم     
   د البياتا  الضخمة2015خطة التنمية ملا بعد عام 

الضـخمة ألرـرا     تررير الفريق العامل العاملي املعين باسـتخدام البياتـا     
 اإلحصاءا  الرمسية  

 
 مذكرة من األمني العام  

، يتشـرَّ  األمـني العـام بـين  يـل      2014/219وفرًا ملررَّر اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي    
تررير الفريق العامل املعين باستخدام البياتا  الضخمة ألررا  اإلحصاءا  الرمسية. ويعـر  الترريـر   

ر الــدوا املعــين باســتخدام البياتــا  الضــخمة ألرــرا  اإلحصــاءا  الرمسيــة، األتشــطة البــارلة للمــؤم
وتتــائا االجتمــاو األول للفريــق العامــل العــاملي، وتتــائا دراســة استرصــائية عــن اســتخدام البياتــا      
ــل          ــق العام ــر بالتفصــيل اختصااــا  الفري ــاول الترري ــة. ويتن ــرا  اإلحصــاءا  الرمسي الضــخمة ألر

ــر   ــق املرت ــاما عمل ــا       وبرت ــ  البيات ــاء الرــدرا ت ورب ــة املنــارا  وبن ــدريي وتنمي ــذي يشــمل الت ال
ــة         ــا  ومقام ــدعوة واالتصــالت والواــول مة البيات ــة املســتدامةت وأتشــطة ال ــدا  التنمي الضــخمة بيا
الشـراكا ت واملسـائل الشـاملة، مــن قبيـل التصـنيفا  واأللـر، وكــذلا استرشـا  املصـادر ا ــددة         

منا ألرـرا  اإلحصـاءا  الرمسيـة، أي بياتـا  ا ـاتو ا مـول ووسـائ         للبياتا  الضخمة الستخدا
 التواال االجتماعي والتصوير الساتلي. وخيتتم التررير بنراط للمناقشة.  

 ر.  واللجنة اإلحصائية مدعوة مة أن حتي  علما هبذا الترري 
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تررير الفريق العامل العاملي املعين باسـتخدام البياتـا  الضـخمة ألرـرا        
 اإلحصاءا  الرمسية  

  
 مردمة - أوال 

بسبي االتتشار الواسع النطاق واالستخدام املستمر لالتصـاال  السـلرية والالسـلرية     - 1
متوااـل معلومـا     والوسائ  األخرى تتيجة االبترارا  ع جمال الترنولوجيا، ُتوّلد على حنـو 

رقمية، من قبيل البياتا  املستمدة من أجنزة النظام العاملي لتحديد املواقـع، وأجنـزة الصـرا     
اآلا، وأجنزة املسح الضوئي، وأجنـزة االستشـعار، وا واتـو ا مولـة، والسـواتل، ووسـائ        

نطــاق  ــذ  التوااــل االجتمــاعي. ويتطلــي الرــم الرــبا والســرعة العاليــة والتنــوو الواســع ال   
البياتـــا ، الـــ  يشـــار ملينـــا عـــادة بالبياتـــا  الضـــخمة، وارـــن أن ترـــون مفيـــدة ألرـــرا   
اإلحصــاءا  الرمسيــة، اســتخدام أدوا  وأســاليي جديــدة للحصــول علينــا ومدار ــا و نيزاــا  

يزال يتعني على العديـد مـن املراتـي اإلحصـائية أن  ـري       على حنو يتسم بالرفاءة. بيد أتق ال
اجلدوى  ذا االستثمار ع االبترار من خالل مظنـار كيفيـة وأسـباو كـون البياتـا       دراسا  

الضخمة مفيدة واامة. وقد كـان املـؤمر الـدوا املعـين باسـتخدام البياتـا  الضـخمة ألرـرا          
اإلحصاءا  الرمسية، الـذي ُينـاقمب يزيـد مـن التفصـيل أدتـا ، مشـجعا ع اـذا الصـدد، حيـ            

 شاريع اجلارية الرثاة ع جمال البياتا  الضخمة.  قدم أمثلة جيدة على امل
وترمن ممراتا  مصادر البياتا  الضخمة ع توافر كميا  كباة من البياتـا ، الـ     - 2

توّلد عادة بترلفة لايدة، ع الوقت املناسي وأحياتا ع الزمن احلريري. ويسـتررق االطـطالو   
، مثــل الدراســا  االسترصــائية لعســر املعيشــية  باألتشــطة املرتبطــة يصــادر البياتــا  الترليديــة 

واألعمـال التجاريــة وقتـا لــويال، وكـثاا مــا ترـون اــذ  األتشـطة بااظــة الترلفـة فيمــا يتعلــق       
بإتتاج البياتـا . وارـن أن يرم ـل اسـتخدام البياتـا  الضـخمة اللجـوء مة اـذ  األتـواو مـن           

مـع اإلحصـائي يـدرن أتـق يـتعني عليـق، قبـل        مجع البياتا  أو يرلل منق أو  ل حملق. را أن اجملت
ــة ومــن أجــل االســتفادة مــن اــذ  املصــادر       ــا  الضــخمة ع اإلحصــاءا  الرمسي األخــذ بالبيات
املبتررة للبياتا ، يا ع ذلا تطبيرنـا ع راـد أاـدا  التنميـة املسـتدامة واإلبـال، عنـنا، أن        

ــة، والتر   ــة والنوعيـ ــلة باملننجيـ ــائل ذا  اـ ــتوع البحـــ  ع مسـ ــول مة يسـ ــا، والواـ نولوجيـ
ــة     البياتــا ، والتشــريعا ، وايصواــية، واإلدارة، والشــؤون املاليــة، وأن يرــدم حتلــيال  وافي

 للتراليو والفوائد.  
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وطـمن اــذا الســياق، أقـر  اللجنــة اإلحصــائية، ع دور ـا ايامســة واألربعــني، الــ      - 3
ــن    ــرة م ــد  ع الفت ــارس  7مة  4عر ــا 2014آذار/م الضــخمة تشــرل مصــدرا    ، أن البيات

وفيمـا يتعلـق بتحريـق     .(1)للمعلوما  ال ارن مرفالق ويتعني أن يري م من حي  مزايـا  وحـداا  
اذ  الراية، أيد  اللجنة املرتر  الداعي مة متشاء فريق عامل عاملي معـين باسـتخدام البياتـا     

لـة الرائمـة املتعلرـة    الضخمة ألررا  اإلحصاءا  الرمسية، جيري جردا لعتشـطة اجلاريـة واألمث  
باسـتخدام البياتــا  الضــخمة، ويبحــ  الشــوارل املتصـلة باملننجيــة واملــوارد البشــرية واجلــودة   

 والسرية، ويضع مبادئ توجينية بشين تصنيو خمتلو أتواو مصادر البياتا  الضخمة.  
ــى طــرورة أن تســتند اختصااــا  الفريــق العامــل         - 4 وشــدد  اللجنــة اإلحصــائية عل

بعــد   املمنوحــة لــق مة اعتبــارا  اســتراتيجية، ال ســيما الصــال  ملطــة التنميــة ملــا        والواليــة 
، ومبادرة ثورة البياتا ، واملبادئ األساسية لإلحصـاءا  الرمسيـة. وللبـت اللجنـة     2015 عام

اإلحصائية أن يرم ـل أيضـا عمـل الفريـق العمـل الـذي ترـوم بـق اللجـان اإلقليميـة ورااـا مـن             
الدولية ويستفيد منق، وأن يوا برتاما عمل الفريق العامل عنايـة خااـة   الوكاال  اإلحصائية 

لظرو  البلدان النامية، من قبيل حالة ألراا الراتوتية وأي عيوو ذا  الة يا او متـا  مـن   
 ا ياكل األساسية لترنولوجيا املعلوما .  

رـرا  اإلحصـاءا    وأتشئ الفريق العامل العاملي املعين باستخدام البياتا  الضخمة أل - 5
، وعرـد اجتماعـق األول   45/110، عمال يررر اللجنة اإلحصـائية  2014الرمسية ع أيار/مايو 

ع بـيجني، مباشـرة بعـد املـؤمر الـدوا املعـين باسـتخدام         2014تشرين األول/أكتـوبر   31ع 
مة  28البياتا  الضخمة ألرـرا  اإلحصـاءا  الرمسيـة، الـذي ُعرـد ع بـيجني ع الفتـرة مـن         

وشــاركت ع تنظيمــق شــعبة اإلحصــاءا  التابعــة إلدارة      2014تشــرين األول/أكتــوبر   30
ــاألمم املتحــدة واملرتــي الــولين لإلحصــاءا  ع الصــني.     ــة ب الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي
وعالوة على ذلا، أجر  شعبة اإلحصاءا  واللجنـة االقتصـادية ألوروبـا دراسـة استرصـائية      

البياتــا  الضــخمة وملاراــا التنظيمــي، وذلــا ع ســياق املســا ة ع  مشــتركة بشــين مشــاريع 
 اذ  االجتماعا  والتحضا  ا.  

ويتضمن الفرو التاا  ة عامة عن املـؤمر الـدوا املعـين باسـتخدام البياتـا  الضـخمة        - 6
ــائع االجتمــاو األول للفريــق العامــل العــاملي      ــة، يلينــا مــوجز لوق ألرــرا  اإلحصــاءا  الرمسي

لفرو الثال (، وتتائا دراسة استرصـائية عـن مشـاريع البياتـا  الضـخمة وسـياقنا التنظيمـي        )ا
 )الفرو الرابع(. وخيتتم التررير بسرد النراط املطروحة للمناقشة.  

  
__________ 

 .  45/110، الفصل األول، الفرو و، املررر E/2014/24اتظر  (1) 
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ــرا      - ثاتيا  ــخمة ألرـــ ــا  الضـــ ــتخدام البياتـــ ــين باســـ ــدوا املعـــ ــؤمر الـــ املـــ
 الرمسية اإلحصاءا 

باستخدام البياتـا  الضـخمة ألرـرا  اإلحصـاءا  الرمسيـة      حضر املؤمر الدوا املعين  - 7
بلــدا، ومنظمــا  مقليميــة ودوليــة متنوعــة،  40مشــاركا مثلــوا أكثــر مــن  120مــا يرــرو مــن 

وجمتمع الرطاو اياص واألوساط البحثية واألكاداية. وركز املؤمر على ثالث جمموعـا  مـن   
وأجنـزة النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع       مصادر البياتـا  الضـخمة، اـي )أ( ا واتـو ا مولـة،     

ورااــا مــن أجنــزة التعرــي، )و( التصــوير الســاتلي ورــا  مــن مصــادر املعلومــا  اجلررافيــة 
املراتيــة، )ج( تــويتر ورــا  مــن وســائ  التوااــل االجتمــاعي. وتظــر املــؤمر ع تصــنيو اــذ   

ترال ا. وخصصت جلسـا   املصادر والتحديا  ا ددة ال  تطرحنا والشراكا  الاللمة الس
املـؤمر األخـاة ملناقشــة الفوائـد العامــة املتيتيـة مـن مصــادر البياتـا  الضــخمة والتحـديا  الــ         

 تطرحنا، ووسائل األخذ باالبترارا  وكيفية معداد دراسا  اجلدوى للبياتا  الضخمة.  
الـ  تـدفع بـاجملتمع     وقد بي ن العدد الربا من املشاريع املردمة ع املؤمر رو  االبترـار  - 8

اإلحصائي قـدما. وتثبـت تطبيرـا  خمتلـو مصـادر البياتـا  الضـخمة ع جمموعـة واسـعة مـن           
ــة حتســني اإلحصــاءا         ــى ممراتي ــا  الضــخمة تنطــوي فعــال عل اجملــاال  اإلحصــائية أن البيات
الرمسيــة. وارــن مطــافة اــذ  األدوا  املبترــرة مة حافظــة األدوا  الــ  يســتخدمنا تظــام         

ئي حبي  ترم ل التطبيرا  املوجودة أو تردم حلوال قصاة األجل أكثر مروتـة للمسـائل   محصا
ذا  األ ية الرـباة ع جمـال السياسـا . وبي نـت املشـاريع املختلفـة أيضـا كيفيـة الـتمرن مـن           
ــرد        ــارا . وي ــة والواــول وايصواــية واملن ــت التحــديا  ذا  الصــلة باملننجي ــة بع مواجن

 اجلواتي البارلة املختارة للمؤمر.  يلي مباشرة بعت  فيما
وجــرى حبــ  التفااـــيل الترنيــة املرتبطـــة بســجال  ا ــاتو ا مـــول، يــا ع ذلـــا        - 9

االختالفـا  بـني بياتـا  مواقـع ا واتـو ا مولـة الـ  جيـري مجعنـا عـن لريـق ترـد  للبــا              
ــا ع ســجال  الشــركا  املشــرلة للــنواتو. وق ــ     ــ  ختــز ن تلرائي د م عــدد مــن حمــددة وتلــا ال

ــة املــثاة لالاتمــام، يشــمل ع مجلــة أمــور محصــاءا      التطبيرــا  اإلحصــائية وايــوا  الولني
السياحة والتنرـل اـارا وترـدير بياتـا  تعـداد السـران، ورسـم خـرائ  تـولو الفرـر، وتعرـي            
أمناط التنرل ع حاال  تفشي األمرا . وبـالنظر مة اتتشـار اسـتخدام األجنـزة ا مولـة علـى       

طــاق واســع، يــا ع ذلــا ع العــات النــامي، تتمتــع بياتــا  ا ــاتو ا مــول بإمراتــا  كــباة   ت
لتــوفا معلومــا  رخيصــة ع الــزمن احلريرــي عــن املســائل اإلمنائيــة ذا  الصــلة. وال تــزال          
ــة        ــاتو ا مــول، وثر ــا  ا  ــة الســرية، والواــول مة بيات ــل ع لاي التحــديا  الرئيســية تتمث

 خدامنا.  اجلمنور ع است
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على ممراتية كباة لتوفا بياتـا  أكثـر تـواترا وأتسـي مـن       يوينطوي التصوير الساتل - 10
حي  التوقيـت، ال سـيما اإلحصـاءا  الزراعيـة، يسـتوى عـال مـن التفصـيلت ولرـن أسـاليي           
التردير فيما يتعلق برال  ا اايل، على سبيل املثال، ال تزال قيد االختبار. وارن أن يفضـي  

عمــل اجلــاري الــذي يرــوم بــق مرتــي اإلحصــاءا  األســتراا فيمــا يتعلــق ببياتــا  التصــوير     ال
مة مكمال الدراسا  االسترصائية احلالية ذا  الصلة برياس متتاج ا ااـيل الزراعيـة،    يالساتل

ــوافر مــرة كــل         ــا عــن اــذ  الدراســا . ويــا أن الصــور الســاتلية تت أو حــا االستعاطــة جزئي
ــواتر مجــراء الدراســا  االسترصــائية    أســبوعني، ارــن أ ن يــؤدي اســتخدامنا مة ختفــيت ع ت

ــة للتصــوير الســاتل       ــا  راثل ــا(. وجيــري استرشــا  تطبير ــة هب ــاليو املرتبط ــال  ي)والتر ع جم
اإلحصاءا  الرمسية ع الصني وكولومبيا واملرسـيا، وكـذلا ع بلـدان أخـرى، يـا ع ذلـا       

 النظم اإليرولوجية.   ع االختبار والتجريي ع جمال حماسبة
ويا أن تويتر وفيسبون ومصادر وسائ  التواال االجتمـاعي األخـرى متلـا مـا ارـن       - 11

الرول متق أكو جمموعا  مـن البياتـا  عـن السـلون اإلتسـاو، يرـوم اجملتمـع اإلحصـائي بالفعـل          
ــا  ع جمـــال الع    ــتنباط تطبيرـــا  تســـتند مة البياتـ ــادر هبـــد  اسـ ــوم باسترشـــا  اـــذ  املصـ لـ

االجتماعيـة، بشـين املسـائل املتصـلة بالصـحة، علــى سـبيل املثـال. وطـربت اولنـدا مثـاال واعــدا           
للراية على كيفية استخالص الترديرا  املتعلرة يشاعر املستنلرني من بياتـا  فيسـبون وتـويتر.    

اسـا   وارن أن ينطوي اذا املثال على ممراتية توفا ترييما  مبررة واحلد من احلاجة مة الدر
االسترصائية، تظرا ألتق ارن متتاج ترـديرا  وسـائ  التوااـل االجتمـاعي بتـواتر عـال وترلفـة        
منخفضة. وع ميطاليا والصني، تستخدم أدوا  استخراج البياتـا  مـن شـبرة اإلتترتـت لترـدير      
معدال  شرور الوظائو، واـو مـا ارـن أن يـدعم محصـاءا  العمـل الراانـة مـن خـالل تـوفا           

نرية حمسنة وترديرا  أكثر تفصيال عن املنالق. و رل اجملتمع اإلحصائي تردما كـباا  تنبؤا  ش
 ع اذا اجملال، حا ومن كان العديد من التحديا  املننجية ال يزال قائما. 

ــ         - 12 ــن حي ــا ، ال ســيما م ــني مصــادر البيات وجــرى أيضــا حبــ  الرواســم املشــتركة ب
وكذلا مـن حيـ  ايصواـية والشـراكا  وترنولوجيـا       الشوارل املتعلرة باملننجية واجلودة،

املعلومــا . وجــرى التســليم بــين كــل مصــدر مــن مصــادر البياتــا  الضــخمة يواجــق حتــديا   
قائمة بطريرة أو بـيخرى، وبـين انـان حاجـة ماسـة مة فنـم دقيـق لتلـا التحـديا . ويجـرد           

، ارـــن للمجتمـــع التواـــل مة فنـــم أفضـــل للتحـــديا  املتعلرـــة يصـــادر البياتـــا  الضـــخمة 
اإلحصــائي أن يســتفيد مــن الرواســم املشــتركة بينــنا. فعلــى ســبيل املثــال، ارــن متشــاء منــاذج   
اتفاقا  عامة بشين الواول مة البياتا  مع الشـركا  العاملـة علـى الصـعيد العـاملي بصـر        

ــا . وينبرــي لعوســاط اإلحصــائية أن تلجــي مة التعــاون مــ       ع النظــر عــن املصــدر ا ــدد للبيات
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الرطاو اياص بدال من التنافس معق مـن أجـل النـنو  بإمراتيـة اسـتخدام البياتـا  الضـخمة        
ألرــرا  اإلحصــاءا  الرمسيــة. وع الوقــت تفســق، ينبرــي  ــا أن تظــل حمايــدة ومســترلة، وأن   
تســتثمر ع تراســم مزايــا اســترالل ثــروة البياتــا  الرقميــة املتاحــة يــا  رــق النفــع للمجتمــع.     

 ثرة اجلمنور مفتا  النجا .   وسيشرل بناء
وأخــاا، جــرى حبــ  األدوار احلاليــة واملســتربلية جملتمــع اإلحصــائيني الــرمسيني. فعلــى    - 13

ســبيل املثــال، قــد يطلــي مة اإلحصــائيني الــرمسيني علــى حنــو أكثــر تــواترا التيكــد مــن اــحة     
اإلحصــائي املعلومــا  الــ  يوفراــا الســوق. وجــرى التشــديد علــى طــرورة أن يظــل اجملتمــع    

ــة         ــة عــن املواطــيع ا ام ــة عالي ــدة ذا  توعي ــوفا معلومــا  حماي ــق، واــي ت ــا ملنمت مــدركا مام
للمجتمع كرل ولرامسي السياسا  على وجق ايصـوص. ولـ ن كـان االبترـار يتسـم باأل يـة       
الشديدة وينبري بالتاا أن ييخذ اجملتمع اإلحصـائي بـق، ستتوااـل األعمـال الرئيسـية الترليديـة       

 ال تزال احلاجة تدعو ملينا. فعلى سبيل املثال، سيتعني قياس النتائا املستراة مـن تطبيرـا    ال 
البياتا  الضخمة مرابل معايا مرجعية، والدراسا  االسترصـائية الترليديـة اـي األدوا  الـ      

 ستلزم لتوفا تلا املعايا.  
ائل ذا  الصـلة باألعمـال   وينبري لعوساط اإلحصائية أن تروم بتحديـد واـيارة املسـ    - 14

التجارية فيما يتعلق بالبياتا  الضخمة. وينبري بذل اجلنود لرب  اسـتخدام البياتـا  الضـخمة    
ــام     ــد ع ــا بع ــة مل ــذ       2015ملطــة التنمي ــا، ألن ا ــنن علين ــ  ت ــة املســتدامة ال وأاــدا  التنمي

يعـة احلـال،   األادا  ستفر  على النظم اإلحصائية للبا  طخمة ع السـنوا  املربلـة. وبطب  
قابال للريـاس يؤشـرا     2015لن يرون العديد من الرايا  املرترحة يطة التنمية ملا بعد عام 

تستند مة البياتا  الضخمة. ولرن يتوقع أن تؤدي البياتـا  الضـخمة بـالررم مـن ذلـا دورا      
ــالنظر مة توافراــا ع الوقــت املناســي ومســتوى التفااــيل اجلرراف     ــة اامــا ع اــذا الصــدد، ب ي

املراتية الذي تتسم بق. ويتمثل أحد سـبل املضـي قـدما ع استرشـا  مؤشـرا  بديلـة تسـتند        
ــة بالدراســا        ــواترا مرارت ــر ت ــا  بشــرل أكث ــوفر املعلوم ــنا أن ت ــا  الضــخمة وارن مة البيات
االسترصائية. وهبذ  الطريرة، ارن أن ترـون البياتـا  الضـخمة يثابـة مرمـل للـنظم الترليديـة        

 للناتا ا لي اإلمجاا، على سبيل املثال.   “السريعة” عننا، على ررار الترديرا  وليس بديال
ــرا        - 15 ــخمة ألرـ ــا  الضـ ــتخدام البياتـ ــين باسـ ــدوا املعـ ــؤمر الـ ــي أن املـ ــة اـ وايالاـ

ــا  الضــخمة         ــا  الواعــدة الســتخدام البيات ــة عــن التطبير ــدم  ــة عام ــة ق اإلحصــاءا  الرمسي
وســاام ع مجيــاد فنــم أفضــل للتحــديا  املتعلرــة باملننجيــة       ألرــرا  اإلحصــاءا  الرمسيــة   

وايصواية والواول مة البياتا . وعزل املؤمر تراسم ايوا  فيما بني املراتـي اإلحصـائية   
الولنية ورااا مـن اجلنـا  املعنيـة ا امـة والشـركاء ا ـامني، بشـين مسـائل بنـاء الشـراكا ،           
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دعوة، وبشـين احلاجـة مة التـدريي وحتـدي  املنـارا       والواول مة البياتـا ، واالتصـال والـ   
 وبناء الردرا .  

  
اجتمـــاو الفريـــق العامـــل العـــاملي املعـــين باســـتخدام البياتـــا  الضـــخمة    - ثالثا 

 ألررا  اإلحصاءا  الرمسية
ــرا         - 16 ــخمة ألرـ ــا  الضـ ــتخدام البياتـ ــين باسـ ــاملي املعـ ــل العـ ــق العامـ ــتعر  الفريـ اسـ

، 2014تشــــرين األول/أكتــــوبر  31ســــتق األوة، املعرــــودة ع اإلحصــــاءا  الرمسيــــة ع جل
. ويتـيلو الفريـق العامـل    2015اختصاااتق )اتظر املرفـق األول( وتـاقمب برتـاما العمـل لعـام      

ــن   ــا م ــاملي حالي ــة       28الع ــو املنظمــا  الدولي ــة وخمتل ــدان النامي ــن البل ــون كــال م عضــوا، اثل
 واإلقليمية )اتظر املرفق الثاو(.  

اــاممب املــؤمر، عرــد  شــعبة اإلحصــاءا ، واللجنــة االقتصــادية ألوروبــا،         وعلــى - 17
ــة آلســيا وا ــي  ا ــادئ، واملعنــد اإلحصــائي آلســيا وا ــي       واللجنــة االقتصــادية واالجتماعي
ا ــادئ، واالحتــاد الــدوا لالتصــاال ، واملرتــي اإلحصــائي للجماعــا  األوروبيــة، اجتماعــا   

لبياتا  الضخمة فيما بني املنظما  الدوليـة. ومثلـت النتيجـة ع    لرفالة تنسيق العمل املتصل با
ــدينا ع اــذا اجملــال. وع اــذا       ــوافرة ل ــواتا املت ــع املنظمــا  بتراســم املعلومــا  والن ــزام مجي الت
الصــدد، ســتروم اللجنــة االقتصــادية ألوروبــا بوطــع جــدول لمــين للمناســبا  وتعنــد . ومــن   

ســتتمثل ع مقامــة روابــ  وثيرــة بــني خمتلــو املواقــع  املفنــوم أن محــدى وســائل حفــز التعــاون  
 الشبرية للمنظما  فيما يتعلق بالبياتا  الضخمة.

 
اختصااــا  وواليــة الفريــق العامــل العــاملي املعــين باســتخدام البياتــا  الضــخمة  - ألو 

 ألررا  اإلحصاءا  الرمسية
تيـة اســتخدام  يرـع علـى عـاتق اجملتمـع اإلحصـائي بوجــق عـام واجـي استرشـا  ممرا         - 18

مصادر جديـدة للبياتـا  لتلبيـة توقعـا  اجملتمـع فيمـا يتعلـق بتحسـني توعيـة املنتجـا  واـرل            
أســاليي العمــل وليــادة كفاء ــا. ومــع ذلــا، ينبرــي بطبيعــة احلــال فنــم اختصااــا  وواليــة  
الفريــق العامـــل العـــاملي املعـــين باســـتخدام البياتــا  الضـــخمة ألرـــرا  اإلحصـــاءا  الرمسيـــة   

بعـد   تلبية الطلبا  اجلديـدة علـى البياتـا  الـ  تفرطـنا احتياجـا  خطـة التنميـة ملـا          سياق ع
 من الراد واإلبال،. 2015 عام
ــدعم الرامــل الســتخدام البياتــا          - 19 ــادئ األساســية لإلحصــاءا  الرمسيــة ال ــوفر املب وت

علـى  ، 6و  5و  1الضخمة ألررا  اإلحصـاءا  الرمسيـة. فعلـى سـبيل املثـال، تـنن املبـادئ        
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يتعني أن تروم الوكاال  اإلحصائية الرمسية جبمع ما يثبـت فائدتـق العمليـة     التواا، على أتق )أ(
مـــن اإلحصـــاءا  الرمسيـــة وتـــوفا  للمـــوالنني بتجـــرد وفـــاءم حبرنـــم ع التمـــاس املعلومـــا ت  

جيول احلصول على البياتـا ، لعرـرا  اإلحصـائية، مـن أي مصـدر كـان، سـواء مـن          )و( و
ينبري للوكاال  اإلحصـائية   )ج( االسترصائية اإلحصائية أو السجال  اإلداريةت والدراسا  

واي ختتار املصـدر أن تضـع ع االعتبـار عنااـر النوعيـة والتوقيـت والترـاليو والعـيء الـذي          
يرع على كاال اجمليبني، ويتعني مطفاء السرية التامة على البياتا  املتعلرة باألفراد الـ   معنـا   

ــاال  ــيني      الوكـ ــخاص لبيعـ ــت بيشـ ــواء تعلرـ ــاءا ، سـ ــداد اإلحصـ ــرا  معـ ــائية ألرـ اإلحصـ
اعتباريني، كما يتعني استخدامنا قصرا ع األررا  اإلحصائية. واستنادا مة اـذ  املبـادئ،    أو
يشرل حب  استخدام مصادر البياتا  الضخمة ألررا  اإلحصاءا  والسعي مليـق ممراتيـة    ال

زاما يرـع علـى عـاتق الوكـاال  اإلحصـائية، لاملـا جـر         فحسي، بل يراد ذلا أن يرون الت
ــا  الضــخمة         ــز البيات ــى حنــو اــارم. وتتمي ــة بايصواــية والســرية عل مراعــاة احلرــوق املتعلر
بإمراتية أن ترون اامة وحسنة التوقيت ع حني تتميز وسائل مجعنا بإمراتية أن ترـون أكثـر   

 ستخدمة ع مجع البياتا .فعالية من حي  الترلفة من األساليي الترليدية امل
ــق       - 20 ــر فري ــواردة ع ترري ــق العامــل العــاملي االســتنتاجا  ال وتعرــس اختصااــا  الفري

، املعنـون  (2)ايواء االستشاري املسترل املعين بتسخا ثورة البياتا  ألرـرا  التنميـة املسـتدامة   
(. 2014 لثـاو/توفمو ا تشـرين ) “عات  صيد تعب ة ثورة البياتـا  لصـاا التنميـة املسـتدامة    ”

ويؤكد التررير أتق سيتعني على املراتي اإلحصائية أن تترا بوتاة أسرو مـن أي وقـت مضـى    
وأن تواال التريو من خالل التخلي عن عمليا  اإلتتاج املرلفة واملرارة، ومدمـاج مصـادر   

ة األخــرى، جديــدة للبياتــا ، يــا ع ذلــا البياتــا  اإلداريــة املســتراة مــن اإلدارا  احلروميــ   
والتركيز على توفا بياتا  مرروءة بشريًا وآليا ومتوافرة مع تظم املعلومـا  اجلررافيـة املراتيـة    

ويشـا ترريـر    .(3)ومتاحة بسرعة ترفي لضمان تنارم دورة البياتا  مـع دورة اختـاذ الرـرارا    
ا الصــدد فريــق ايــواء االستشــاري املســترل أيضــا اــراحة مة البياتــا  الضــخمة ويرــر ع اــذ 

بوجوو تطوير الردرة الولنية ع جمال علم البياتا  مـن أجـل االسـتفادة مـن الفـرص الرامنـة       
ع جمال البياتا  الضخمة واسترمال اإلحصاءا  الرمسية. ومثة حاجة مة ليـادة املـوارد ا ليـة    

ريـق التنميـة   والدعم الدوا املردم مة البلدان الناميـة لـتمرني ثـورة البياتـا  مـن اإلسـنام ع حت      
املســتدامة. ومــن خــالل التنســيق والتعــاون علــى الصــعيدين الثنــائي والــدوا، جيــي اســتحداث 

__________ 

لوطع ترريـر بشـين    2014آو/أرسطس  29عني األمني العام فريق ايواء االستشاري املسترل املشار مليق ع  (2) 
تشـــرين  6. وأاــدر فريـــق ايـــواء الترريـــر ع  2015ميــة ملـــا بعـــد عـــام  ثــورة البياتـــا  ع ســـياق خطـــة التن 

 .2014الثاو/توفمو 
 (3) “A World that counts”, p. 9. 
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تطبيرا  مشتركة وموحدة للبياتا  الضخمة ألررا  اإلحصاءا  الرمسية وتطويراـا بطريرـة   
   .(4)شفافة، ومظنار االمتثال الرامل للرواتني الواجبة التطبيق ع الوقت ذاتق

العديد من املرترحا  الواردة ع تررير فريق ايواء ينن مرتر  علـى متشـاء    ومن بني - 21
تتيح ممراتية اجتماو املنظما  العاملة وايـواء   “شبرة عاملية تضم شبرا  ابترار البياتا ”

العــاملني ع اــذا امليــدان. ومــن شــين ذلــا أن يســاام ع اعتمــاد أفضــل املمارســا  لتحســني   
ــة امل   ــدا  التنمي ــنياكل       راــد أا ــا لل ــ  ارــن فين ــد اجملــاال  ال ــيح حتدي ــدة ويت ســتدامة اجلدي

األساســية ذا  الصــلة بالبياتــا  التصــدي للمشــاكل املتعلرــة بالرــدرا  وحتســني الرفــاءة،         
ــوفر        ــة احلامســة وي ــد الفجــوا  البحثي ــن مــن حتدي ــا  التنســيق واّر ــؤدي مة تشــجيع عملي وي

 حمفزا  على االبترار.  
للوكـاال  اإلحصـائية مراعـاة عنااـر النوعيـة والتوقيـت والترـاليو        وباختصار ينبري  - 22

وعيء االستجابة واي بصدد اختيار مصادر البياتا . وترع مصادر البياتـا  الضـخمة طـمن    
تطاق ما او مستصـوو ع اـذا الصـدد ذلـا ألن البياتـا  الضـخمة )كمـا سـبرت اإلشـارة(          

تميز عملية مجع البياتا  الضـخمة بإمراتيـة   تتميز بإمراتية أن ترون اامة وحسنة التوقيت. وت
أن ترون أكثر فعالية من حي  الترلفة مـن األسـاليي الترليديـة املسـتخدمة ع مجـع البياتـا ،       
وبوسع البياتا  الضخمة مرني دورة البياتـا  مـن التنـارم مـع دورة اختـاذ الرـرارا . وينبرـي        

أفضل املمارسا  من أجـل حتسـني راـد     أن يسنم العمل املتعلق بالبياتا  الضخمة ع اعتماد
. وارـن أن يسـتند   2015أادا  التنمية املستدامة اجلديدة ع ملار خطة التنمية ملـا بعـد عـام    

بعـت املؤشــرا  اجلديــدة أو بــدائل تلــا املؤشــرا  مة مصــادر البياتــا  الضــخمة الــ  تتميــز  
 يق.  املراو الدق -بالتوقيت األفضل والتحليل االجتماعي واجلرراع

وع طوء اذ  ايلفية، قـام الفريـق العامـل العـاملي بصـيارة اختصااـاتق وواليتـق علـى          - 23
توفا الرؤية االستراتيجية والتوجيـق والتنسـيق لوتـاما عـاملي معـين باسـتخدام        النحو التااد )أ(

البياتــا  الضــخمة ألرــرا  اإلحصــاءا  الرمسيــة، يــا ع ذلــا لرــر  وطــع مؤشــرا  يطــة  
تعزيــز االســتخدام العملــي ملصــادر البياتــا  الضــخمة،       ت )و(2015 بعــد عــام  ة ملــا التنميــ

ــا ــول        ع ي ــن الســوابق الرائمــة ومجيــاد احلل ــع االســتفادة م ــابرة للحــدود، م ــا  الع ــا البيات ذل
تعزيـز االتصـال    تعزيـز بنـاء الرـدرا  والتـدريي وتبـادل ايـوا ت )د(       للتحديا  اجلمةت )ج(

ســيما ألرــرا  راــد  لبياتــا  الضــخمة ع تطبيرــا  السياســا ، والوالــدعوة مة اســتخدام ا

__________ 

 (4) “A World that counts”, p. 23. 
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( بنـاء ثرـة اجلمنـور ع اسـتخدام البياتـا  الضـخمة الـ         ـت )اـ 2015 بعد عام خطة التنمية ملا
 يتيحنا الرطاو اياص ألررا  اإلحصاءا  الرمسية.  

ويـــــرد ع املرفــــــق األول كامــــــل اختصااــــــا  الفريـــــق يــــــا ع ذلــــــا واليتــــــق    - 24
 اإلشارة(.   سبرت )كما

 
 برتاما العمل والنواتا املستندفة - باء 

بناء على املناقشا  الـ  دار  خـالل املـؤمر الـدوا واجتمـاو الفريـق العامـل العـاملي          - 25
ذاتق، اتفق أعضاء الفريق العامل العـاملي علـى أن يتـيلو برتـاما عملـق مـن عـدد مـن مسـارا           

ددة، وأن يرون انان فريق واحـد مطـاع مسـؤول عـن     العمل ال  تشر  علينا أفرقة عمل حم
التنسيق العام. فيوال، مت االتفاق على مواالة العمل بشين الف ا  الثالث من مصادر البياتـا   
الضــخمة الــ  ركــز علينــا املــؤمر الــدوا، أي بياتــا  ا ــاتو ا مــول والتصــوير الســاتلي          

و  بالعمــل ع كــل فريــق مــن أفرقــة  ووســائ  التوااــل االجتمــاعي. وكــان مفنومــا أن النــن 
 العمل الثالثة سيتضمن املشاركة ع مشروو رائد واحد على األقل.  

وثاتيا، تظرا ألن أحد املوطـوعا  املترـررة الـ  تناو ـا املـؤمر الـدوا كـان الواـول          - 26
ــق عمــل       ــاء الشــراكا  مــع الرطــاو ايــاص واألوســاط األخــرى، أتشــئ فري مة البياتــا  وبن

ا  اذ  املواطيع املترابطة يزيد من العمق. وسيتوة اذا الفريـق أيضـا حبـ  ممراتيـة     السترش
مبرام اتفاقا  عامة بشين الواـول مة البياتـا  مـع مرـدمي البياتـا  الضـخمة الـذين يعملـون         
على الصعيد العاملي. ويرتب  أيضا الواول مة البياتـا  الضـخمة واسـتخدامنا يسـائل تتعلـق      

والتعريو بالفوائد والتحديا  ال  تنطوي علينا البياتـا  الضـخمة بوجـق عـام.     بثرة اجلمنور 
وألررا  التعامل مع اذ  املسائل، أتشئ فريق عمل معـين بالـدعوة واالتصـال، سـيتوة أيضـا      
ــاركة النشــــطة          ــن املشــ ــة مــ ــدان الناميــ ــتمرني البلــ ــوال لــ ــع األمــ ــتراتيجيا  مجــ ــ  اســ حبــ

 الرائدة.   املشاريع ع
، اتفـق كـذلا علـى ترليـو     2015بالنظر مة سياق خطة التنمية ملا بعد عـام   وثالثا، - 27

فريق واحد ينمة خااة تتمثل ع تعري الرواب  بني املؤشرا  الاللمة لراد أاـدا  التنميـة   
املستدامة وتطبيرا  البياتا  الضخمة. وأخاا، اقُتِر  متشاء فريرني آخرين واتفق على ذلـاد  

ــدريي  ــة      أحــد ا معــين بالت ــالنظر مة أن املنــارا  الاللم ــاء الرــدرا  )ب ــة املنــارا  وبن وتنمي
ا  الضــخمة ختتلــو عــن تلــا املتــوفرة حاليــا ع املراتــي اإلحصــائية(ت واآلخــر  لتجنيــز البياتــ

معين باملسـائل الشـاملة مثـل التصـنيو واأللـر. وسـيعمل اـذا الفريـق األخـا، ع مجلـة أمـور،            
ــا         ــق البيات ــذي اقترحــق فري ــى التصــنيو ال ــاء عل ــا  الضــخمة بن علــى تصــنيو مصــادر البيات
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ألوروبـا. وسـيتوة فريـق تنسـيق مؤلـو مـن رؤسـاء األفرقـة         الضخمة التابع للجنـة االقتصـادية   
 التنسيق العام للعمل الذي تضطلع بق أفرقة العمل الثماتية اذ .  

وأشا مة طرورة أن تستفيد أفرقة العمل املنبثرة عن الفريق العامـل العـاملي مـن  ربـة      - 28
ملواد ال  تروم بإتتاجنا حاليـا  مشروو البياتا  الضخمة التابع للجنة االقتصادية ألوروبا ومن ا

أفرقة عمل اللجنة االقتصادية ألوروبا املعنية بالبياتا  الضخمة، حي  ستسـترمل أفرقـة عمـل    
تـزال أفرقـة العمـل التابعـة للفريـق العامـل        اللجنة االقتصادية ألوروبـا عملـنا قريبـا، ع حـني ال    

دفرا  العمـل الـ  مت البـدء فينـا     العاملي ع لور البدء. وسيتيح ذلا ممراتيـة موااـلة بعـت تـ    
بالفعل. وسيتعني على كل فريق من أفرقة العمـل التابعـة للفريـق العامـل العـاملي معـداد برتـاما        

 عملق وجدولق الزمين وتوا ق بالتشاور الوثيق مع فريق التنسيق.  
ة العمـل  وتظرا الرتباط النواتا املتوخاة للفريق العامل العاملي بشرل مباشر بعمل أفرقـ  - 29

الثماتية، من املتوقع أن يردم الفريق العامل العاملي عـددا مـن املرترحـا  والترـارير علـى النحـو       
املبني أدتا ، وأن يشارن كذلا ع عدد من املشاريع الرائدة. وسيواال الفريق العامـل العـاملي   

سـيق التـابع   ملشاريع البياتا  الضـخمة، ريـا مـن خـالل فريـق التن      أيضا العمل على مجراء جرد
املتوخـاة امللموسـة    لق. ويبني الفرو التاا تتـائا الدراسـة االسترصـائية األوة. وتشـمل النـواتا     

 يليد   ما 2015 لعام
ــة      •  ــاء الرــدرا  الاللم ــة املنــارا  وبن ــدريي وتنمي مرترحــا  وأتشــطة ذا  اــلة بالت

 لتسخا مصادر البياتا  الضخمة ألررا  اإلحصاءا  الرمسية  
 بشين الرواب  الرائمة بني البياتا  الضخمة وأادا  التنمية املستدامةتررير  • 
استراتيجية بشين الدعوة واالتصال فيما يتعلق باسـتخدام البياتـا  الضـخمة ألرـرا       • 

 اإلحصاءا  الرمسية  
ترريــر عــن اســتخدام بياتــا  ا ــاتو ا مــول ألرــرا  اإلحصــاءا  الرمسيــة، يوطــح    • 

تلا املتعلرة بترنولوجيـا املعلومـا  وايصواـية ويرـدم حلـوال      التحديا  املننجية، و
 ــا، ويتضــمن االســتخداما  املمرنــة  ــذ  البياتــا  فيمــا يتعلــق براــد خطــة التنميــة  

   2015 بعد عام ملا
ترريــر عــن اســتخدام البياتــا  املســتمدة مــن وســائ  التوااــل االجتمــاعي ألرــرا      • 

ننجية، وتلا املتعلرة بترنولوجيا املعلومـا   اإلحصاءا  الرمسية، يوطح التحديا  امل
وايصواـــية ويرـــدم حلـــوال  ـــا، ويتضـــمن االســـتخداما  املمرنـــة  ـــذ  البياتـــا    

   2015يتعلق براد خطة التنمية ملا بعد عام  فيما
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ــاتل   •  ــوير السـ ــتخدام بياتـــا  التصـ ــن بعـــد ألرـــرا    يترريـــر عـــن اسـ ــعار عـ واالستشـ
املننجية، وتلا املتعلرة بترنولوجيا املعلومـا    اإلحصاءا  الرمسية، يوطح التحديا 

وايصواـــية ويرـــدم حلـــوال  ـــا، ويتضـــمن االســـتخداما  املمرنـــة  ـــذ  البياتـــا    
   2015يتعلق براد خطة التنمية ملا بعد عام  فيما

مرترحا  لتعزيـز ممراتيـة الواـول مة مصـادر البياتـا  الضـخمة ومقامـة الشـراكا           • 
 مع الرطاو اياص

 رير عن املسائل الشاملة والتصنيو واأللر وتظام التصنيو  تر • 
وباإلطافة مة حتريق النواتا املتوخاة امللموسة ملختلو أفرقة العمـل، سيشـارن الفريـق     - 30

ــال تطبيــق اســتخدام البياتــا  الضــخمة           ــدد مــن املشــاريع الرائــدة ع جم ــل العــاملي ع ع العام
ــة وسيوااــل أيضــا   ــا      ألرــرا  اإلحصــاءا  الرمسي ــى مجــراء جــرد ملشــاريع البيات العمــل عل

الضخمة، بناءم على جرد مشاريع البياتا  الضـخمة التابعـة للجنـة االقتصـادية ألوروبـا وتتـائا       
الدراسة االسترصائية األولية ال  أجر ا شعبة اإلحصاءا  واللجنـة االقتصـادية ألوروبـا، علـى     

 النحو املبني ع الفرو التاا.  
  

ــائ - رابعا  ــة      تت ــا شــعبة اإلحصــاءا  واللجن ــ  أجر  ــة االسترصــائية ال ا الدراس
ــرد     ــا  الضـــخمة وجـ ــتراتيجيا  البياتـ ــين اسـ ــا بشـ ــادية ألوروبـ االقتصـ

 املشاريع
ــا     2014ع أيلول/ســبتمو  - 31 ــة االقتصــادية ألوروب ، أجــر  شــعبة اإلحصــاءا  واللجن

اإلحصــاءا  الرمسيــة. دراســة استرصــائية مشــتركة بشــين مشــاريع البياتــا  الضــخمة ع جمــال 
ومثـل ا ـد  ع ترــد   ـة عامـة عــن املشـاريع الرائمــة ايااـة بالبياتـا  الضــخمة مـن أجــل         
تيسا مجراء مناقشة أكثر استنارة ع اجملتمع اإلحصائي بيكملق، ومواالة تطوير براما الفريـق  

ع مشـــروو  العامــل العـــاملي. وأرســلت الدراســـة االسترصــائية مة مجيـــع املراتــي املشـــاركة    
ــين          ــاملي املع ــل الع ــق العام ــا وأعضــاء الفري ــة االقتصــادية ألوروب ــابع للجن ــا  الضــخمة الت البيات

 باستخدام البياتا  الضخمة ألررا  اإلحصاءا  الرمسية.  
وكان  ـذ  الدراسـة االسترصـائية اـدفان  ـاد مجـع معلومـا  عـن مشـاريع البياتـا             - 32

تملة يا ع ذلا معلوما  عن الشـراكا  ومصـادر البياتـا     الضخمة املنجزة أو اجلارية أو ا 
واألدوا ، وعن البي ة التنظيمية لتلا املشاريع. وولو استبياتان منفصالن. وكان ا ـد  مـن   
االستبيان األول مجع معلوما  عن التنظـيم الرلـي للبياتـا  الضـخمة واسـتراتيجيا ا واياكـل       



E/CN.3/2015/4 
 

 

14-67137 13/22 

 

علـى املشـاريع الفعليـة للبياتـا  الضـخمة. وألرـرا         احلوكمة ايااة هبا، ع حني ركز الثاو
اذ  الدراسة االسترصائية، اعتمـد تعريـو عـام مة حـد مـا للبياتـا  الضـخمة، ترـرر وفرـا لـق           

مصادر بياتا  فائرة ع حجمنا وسرعة اتترا ا وتنوعنا، تتطلـي أدوا  وأسـاليي   ”اعتباراا 
 .  “رة فعالةجديدة لتسجيلنا وتنظيمنا ومدار ا و نيزاا بطري

منظمـة   28 مرتبـا محصـائيا ولنيـا و    78وممجاال، أ رِسـلت الدراسـة االسترصـائية مة     - 33
وأجاو اثنان وثالثون بلدا على االستبيان املتعلق بالسياق التنظيمي، ع حـني أجـاو    .(5)دولية
ــق      24 ــا جمموعـ ــا  عمـ ــة، وقـــدمت معلومـ ــاريع اإلفراديـ ــق باملشـ ــتبيان املتعلـ ــى االسـ ــدا علـ بلـ
مشــروعا. وباإلطــافة مة ذلــا، قــدمت منظمــا  الدوليــة معلومــا  عــن ثالثــة مشــاريع.  54

ومــن اإلتصــا  االفتــرا  بــين اــذ  البلــدان واملنظمــا  الدوليــة ريــا تســتيثر بعــدد كــبا مــن   
مشــاريع البياتــا  الضــخمة املنجــزة واجلاريــة علــى الصــعيد العــاملي. ومــع ذلــا، ينظــر الفريــق  

اء دراسة استرصائية عاملية للمتابعة هبد  مجـع معلومـا  عـن املزيـد مـن      العامل العاملي ع مجر
املشاريع إلدراجنا ع جرد مشاريع البياتـا  الضـخمة. ويـرد الترريـر التحليلـي الرامـل لنتـائا        
اذ  الدراسـة االسترصـائية كوثيرـة معلومـا  أساسـية. ويـرد فيمـا يلـي مـوجز يتضـمن بعـت            

 النتائا الرئيسية.
 

 ائا الرئيسيةد السياق التنظيمي  النت - ألو 
ــا        - 34 ــة العامــة للبيات ــذي أ جــري عــن الســياق التنظيمــي علــى التجرب رّكــز االســتبيان ال

الضخمة وألر التعامل معنا، مـن حيـ  االسـتراتيجيا  املت بعـة بشـين اـذ  البياتـا  واياكـل         
نـارا . وتؤّكـد   حوكمتنا ومدار ا، وترييم توعيتنا، ومسائل السـرية وايصواـية، وترـن امل   

الـردود الــ  ُجمعــت االسـتنتاجا  الــ  تواــل ملينـا املــؤمر الــدوا املعـين باســتخدام البياتــا      
ــي        ــا املرات ــ  تواجنن ــة بشــين التحــديا  الرئيســية ال ــرا  اإلحصــاءا  الرمسي الضــخمة ألر

 اإلحصائية الولنية.  
ــن البلـــدان يوشـــا اآل   - 35 ــائية أن عـــددنا مـ ــة االسترصـ ــع وكشـــفت الدراسـ ن علـــى وطـ

استراتيجية بشين البياتا  الضخمة، ع حني ت يضع سوى عدد قليل من البلدان رؤيـة لويلـة   
األجل الستخدام البياتا  الضخمة. وعالوة على ذلا، أتشي عدد من البلدان خمتـوا  حمليـة،   
ــة وســبل         ــد ممراتي ــدة  ــد  مة حتدي ــة لالطــطالو يشــاريع رائ ــة عامل ــة عمــل أو أفرق وأفرق

دام البياتا  الضخمة كمصدر لإلحصاءا  الرمسيـةت ولرـن معظـم البلـدان ت  ـدد بعـد       استخ
__________ 

ــة       (5)  ــين الدراســ ــام األول بــ ــا ع املرــ ــروو إلبالرنــ ــد اإللرتــ ــة بالويــ ــا  الدوليــ ــوذج مة ملنظمــ ــل النمــ أرســ
 .اريةج االسترصائية
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لرق أداء العمـل املتعلرـة بإدمـاج مصـادر البياتـا  الضـخمة والنتـائا املسـتراة منـنا ع عملـنا           
 واي ال ملا ايراًل حمددا إلدارة مشاريع البياتا  الضخمة.  

ــدان، جيــري اختــاذ    - 36 ــاء شــراكا  برــر  استرشــا    وع الرــثا مــن البل مجــراءا  لبن
الفرص املرتبطة بالبياتا  الضخمة ع ملار اـيارة اسـتراتيجية للبياتـا  الضـخمة. ومـن أجـل       
ترلين احتمال الفشل ع استرشا  اذ  الترنولوجيا  اجلديدة مة أدىن حـد، ترـرر البلـدان    

التابع للجنـة االقتصـادية    dnaSxobاملشاركة بفعالية ع أتشطة التعاون الدوا من قبيل مشروو 
ــا          ــي اإلحصــائي للجماع ــة للمرت ــا  الضــخمة التابع ــة بالبيات ــة العمــل املعني ــا، وفرق ألوروب
األوروبيـة، والفريـق العامـل العـاملي املعــين باسـتخدام البياتـا  الضـخمة ألرـرا  اإلحصــاءا          

 الرمسية املنشي عماًل بررار من اللجنة اإلحصائية.  
عدد قليل من البلدان ملارنا حمـددنا للخصواـية فيمـا يتعّلـق بالبياتـا        وت يضع  سوى - 37

ملــار ايصواــية  علــى الدراســة االسترصــائية مة أن الضــخمة، ع حــني أشــار معظــم اجمليــبني 
اياص باإلحصاءا  الترليدية يطبق حاليا علـى البياتـا  الضـخمة. وبـالنظر مة أ يـة الصـورة       

ظما  أ ية لايـة ايصواـية والسـرية عنـد التعامـل مـع البياتـا         العامة، يؤكد العديد من املن
الضــخمة، مة حــد يتجــاول حــا حــدود مــا ترتضــيق طــرورا  الرــاتون. وتتج نــي بعــت           
املنظما  مشرلة ايصواية والسرية من خالل مجراء مجيع أشرال اختبـار ومعاجلـة البياتـا     

املراتـي اإلحصـائية الولنيـة بعـد ذلـا.      ع موقع مـورد البياتـا  الضـخمة، وترـل اجملـاميع مة      
ويدفع بعت املنظما  بـالرول متـق ررـم طـرورة وطـع أتظمـة اـارمة حلمايـة البياتـا  مال أن          

 األتظمة كثانا ما تشرل حاجزنا  ول دون تيمني ممراتية الواول مة البياتا .  
لومـــا ، وع حـــني يعتـــر  معظـــم اجمليـــبني بالتحـــديا  املرتبطـــة بترنولوجيـــا املع       - 38

واملنــارا ، والتشــريعا ، واملننجيــة، ال يــزال التحــدي األكــو الــذي يواجــق معظــم مشــاريع    
البياتــا  الضــخمة يتمثـــل ع ممراتيــة الواــول ا ـــدودة أو املري ــدة مة جمموعــا  البياتـــا        
املوجودة. ويرتسـي توثيـق أوااـر التعـاون مـع الرطـاو ايـاص أ يـة بالرـة تظـرا ألن الرطـاو            

تلــا جــزءما كــبانا مــن البياتــا  الضــخمة )الشــركا  الــ  تعمــل عــو اإلتترتــت           ايــاص ا
والشركا  املشرلة للناتو ا مول واملصار ، على سبيل املثال(. والعديد مـن اـذ  اجلنـا     
شركا  عامليةت وبالتاا بإمران اجملتمع اإلحصائي العاملي استخدام قوة املساومة اجلماعيـة مـن   

 موعا  البياتا  اذ .  أجل الواول مة جم
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 النتائا الرئيسيةد املشاريع اإلفرادية - باء 
أســ لة أكثــر تفصــياًل عــن جمــاال       اإلفراديــة تضــم ن االســتبيان بشــين املشــاريع    - 39

ــة املشــروو،   ا ــة، وحال ــدروس املســتفادة، فضــاًل عــن أســ لة    الســتخدام ا تمل ــائا وال والنت
واألدوا  واملنـارا    البياتا ، لبياتا  وحتليلومصادر ا ا ،ترتيبا  الشراك عنتفصيلية 

العديد مـن املشـاريع الـ  مجعـت الدراسـة االسترصـائية معلومـا  عنـنا         كان املستخدمة. و
 البياتـا  الضـخمة. وكـان بعـت     باستخدامتجريي الختبار واالألررا   جارية واي تنفذ
متردمـة مة  استرشـا   فراتـت ع مرحلـة    ،جنـز. أمـا املشـاريع األخـرى    أ اذ  املشاريع قد 

 حد ما.
حصاءا  اقتصـادية  ممن حي  جماال  االستخدام ا تملة، مشلت معظم املشاريع و - 40

)اتظـر الشـرل أدتـا (.     عـن األسـعار   ومالية، ومحصاءا  سراتية واجتماعيـة، ومحصـاءا   
العديــد مــن املشــاريع ع كــثا مــن األحيــان علــى عــد ة   ــدر اإلشــارة مة ممراتيــة تطبيــق و

توعنا واحدنا مـن مصـادر البياتـا  السـتخدامق ع      ثمراملشاريع تستذ  جماال  محصائية. وا
جمـاال  محصـائية خمتلفـة. فعلـى سـبيل املثـال، مجـع املعنـد الـولين لإلحصـاء واجلررافيــا ع           

املنشورة علـى موقـع تـويتر، واسـتخدم البياتـا  إلتتـاج خمتلـو         الرسائلاملرسيا عينة من 
، ومحصـاءا  السـياحة والتنرــل   الرفـا  الشخصــي  مـن قبيــل مؤشـرا    ،ءا اإلحصـا  أتـواو 

 احلدود. عو
 

 
 
 
 
 
 
 
    

ة الشـراكا ، وأكثـر أتـواو الشـراكا      مويستند ما يزيـد قلـياًل علـى تصـو املشـاريع       - 41
الوكـاال  احلروميـة   الشـراكا  مـع   لينـا  ، تتجاريـة ال املؤسسـا  شيوعنا اي تلا ال  ُترـام مـع   

للبياتـا    املـوردة  الـ  ُترـام مـع الشـركا     تلـا  ثر أتـواو الشـراكا  شـيوعنا اـي     األخرى. وأك

 اإلحصاءا  السراتية واالجتماعية
 محصاءا  تسجيل األحوال املدتية

 ةاإلحصاءا  االقتصادية واملالي
 محصاءا  األسعار

 محصاءا  النرل
 اإلحصاءا  البي ية
 محصاءا  السياحة

 محصاءا  جمتمع املعلوما /ترنولوجيا  املعلوما  واالتصاال 
 محصاءا  العمل
 محصاءا  التنّرل

 ع املائة 44
 ع املائة 11.5

 ع املائة 48.1

 ع املائة 13.5
 ع املائة 13.5

 ع املائة 17.3
 ملائةع ا 11.5

 ع املائة 21.2

 ع املائة 19.2

 ع املائة 38.5

 املشروو جماال  االستخدام ا تملة  ذا
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ة البياتا . وتشـمل اـذ  الف ـة شـراكا  مـع شـركا        على ممراتية الواول م برر  احلصول
 وسـائ  ا اتو ا مول، وشركا  مور دة لبياتا  العدادا  الذكيـة، وشـركا  جمم عـة لبياتـا      

شـراكة مـع   الـولين ع ميطاليـا    اإلحصـائي  املعنـد  أقـام بيل املثـال،  التواال االجتمـاعي. فعلـى سـ   
 أقـام أمنـاط التنرـل اليـومي. و    ا مول برر  تنفيذ مشـروو إلتتـاج  شركة مور دة لبياتا  ا اتو 

ذلـا  شراكة مع أربعة حمال  رئيسية للبيع بالتجزئـة ع   ع سويسرااالحتادي  ئيرتي اإلحصاامل
متتـاج  مـن أجـل   مـرتني ع الشـنر    قـراءة بياتـا  البضـائع   ا  أجنـزة  بياتـ ليتمرن مـن تلرـي    البلد

 باألرذية.  الشبينةاألرقام الرياسية ألسعار االستنالن لعرذية والسلع 
وباإلطــافة مة مقامــة شــراكا  مــع الشــركا  املــور دة للبياتــا  التجاريــة، أقامــت   - 42

لصـاا  بتحليـل البياتـا     شـركاء يرومـون   شـراكا  مـع   أيضـا  املراتي اإلحصـائية الولنيـة  
 ملصـدر  ا ـددة  لعديد من املشاريع. وارن أن يرون ذلا من أجل احلصـول علـى الدرايـة   ا

ــا  الضــخمة،   ــة مة   وأالبيات ــا  األولي ــل البيات ــا  ايرــلحتوي ــق  مســتند ، بيات أو تطبي
 مـن أجـل   اـذ  الشـراكا    ارن أيضا مقامـة  تتاج بعت النتائا. ولرنإلالترنيا  التحليلية 

شرية قادرة علـى أداء املنـام كثيفـة اليـد العاملـة. فعلـى سـبيل املثـال،         بموارد احلصول على 
الولين ع ميطاليا شراكة مع جامعة ع املرسـيا مـن أجـل احلصـول      اإلحصائي أقام املعند

متاحـة  الطـالو ع تصـنيو حمتـوى الترريـدا  مـن أجـل        مـن  عـدد كـبا   مـن  على مساعدة
 خصي.لرفا  الشلحتليل  مجراء
واختـــار  األرلبيـــة الســـاحرة مـــن املشـــاركني ع الدراســـة االسترصـــائية حلـــول    - 43

ــة. وذ كــر أن املشــارل      ــداًل مــن شــراء خــدما  االستضــافة ايارجي ــة ب االستضــافة الداخلي
املتعّلرة بايصواية تشرل السبي الرئيسـي السـتخدام االستضـافة الداخليـة. واسـتخُدمت      

 أحيان أكثر عندما ارتؤي أن البياتا  موجـودة بالفعـل ع   خدما  االستضافة ايارجية ع
متناول اجلمنور. ومن تاحية أخرى، ارن أن تصبح االستضافة الداخلية عاماًل مريدنا فيمـا  
يتعلـق باختيـار مصـدر مـن مصـادر البياتـا  الضـخمة ألن علـى االسـتثمارا  ع خــدما           

الواما واملنارا  البشـرية، واـو مـا قـد     االستضافة الداخلية أن ترطي املعدا  احلاسوبية و
يشرل عربة كباة تعتـر  الشـروو ع مشـروو للبياتـا  الضـخمة، وال سـيما بـالنظر مة        

 أن الترنولوجيا تترا بسرعة. 
  

 االستنتاجا  وتراط للمناقشة   - خامسا 
ــة استرشــا  الفــرص الــ  تتيحنــا مصــادر البياتــا       - 44 بــدأ اجملتمــع اإلحصــائي جبدي
خمة لتطبيرنا ع اإلحصاءا  الرمسية. وعر  املؤمر الدوا املعـين باسـتخدام البياتـا     الض
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ــذي عُ   ــة ال ــدة مصــادر  الضــخمة ألرــرا  اإلحصــاءا  الرمسي ــا  لع ــيجني، تطبير  رــد ع ب
للبياتا  الضخمة تستخدم ع عدد من األتواو املختلفة مـن اإلحصـاءا  الرمسيـة، وشـج ع     

ــد   ــني البل ــادل ايــوا  ب ــى تب ــن     عل ــد م ــة. ويتشــابق العدي ــدان النامي ــة النمــو والبل ان املتردم
التحديا  ال  تواجننا املراتي اإلحصائية الولنية، مـن قبيـل تـيمني ممراتيـة الواـول مة      
البياتـا ، والشـوارل املتعلرـة بايصواـية، واملسـائل املننجيـة، وتوسـع احتياجـا  املــوارد         

ليــة لتحليــل البياتــا  الضــخمة، وتؤكــد اــذ       احلاســوبية، واالفترــار مة املنــارا  الداخ  
التحــديا  طــرورة التعــاون العــاملي. وبــدأ الفريــق العامــل العــاملي العمــل مــن خــالل وطــع  
لرائق عملق وحتديد جماال  تركيز ااتمامق. وبدأ أيضا عملية معداد جرد لعتشطة اجلاريـة  

ة. ومن خالل الدراسـة  فيما يتعلق باستخدام البياتا  الضخمة ألررا  اإلحصاءا  الرمسي
االسترصائية املتعلرة يشاريع البياتا  الضخمة، ُجمع عدد من األمثلة املـثاة لالاتمـام الـ     
ارن أن تردم دروسنا مستفادة اامة للمنظمـا  األخـرى. ويـتعني أن يرـوم الفريـق العامـل       

  واالطـطالو  العاملي، بالتعاون مـع األفرقـة العاملـة اإلقليميـة، بوطـع مزيـد مـن التوجينـا        
ــا  الضــخمة         ــدم ا ــرل ع اســتخدام البيات ــز التر ــدة هبــد  تعزي ــن املشــاريع الرائ ــدد م بع

 ألررا  اإلحصاءا  الرمسية وتسريع وتاتق. 
 واللجنة مدعوة مة مبداء آرائنا بشين ما يليد  - 45

اختصااــا  وواليـــة الفريـــق العامـــل العــاملي املعـــين باســـتخدام البياتـــا     )أ( 
 ررا  اإلحصاءا  الرمسيةتالضخمة أل

أفرقة العمل املرترحة التابعة للفريق العامـل العـاملي ومـا يوافرنـا مـن تـواتا        )و( 
مستندفة ع جماال  التدريي، وتنمية املنارا  وبنـاء الرـدرا ت وربـ  البياتـا  الضـخمة      

بياتـا   بيادا  التنمية املستدامةت وأتشطة الدعوة واالتصـالت وبياتـا  ا ـاتو ا مـولت و    
وســـائ  التوااــــل االجتمـــاعيت والتصــــوير الســـاتليت والواــــول مة البياتـــا  ومقامــــة     

 الشراكا ت واملسائل الشاملة، من قبيل التصنيفا  واأللرت
تتائا الدراسة االسترصائية للشـعبة اإلحصـائية/اللجنة االقتصـادية ألوروبـا      )ج( 

 ائية عامليةتوايط  الرامية مة توسيع الدراسة لتصبح دراسة استرص
املشاريع الرائـدة الـ  يعتـزم الفريـق العامـل العـاملي الريـام هبـا بالتعـاون مـع            )د( 

الترـدم ا ـرل ع اسـتخدام البياتـا  الضـخمة       املـة اإلقليميـة، وذلـا بريـة تعزيـز     األفرقة الع
 .ألررا  اإلحصاءا  الرمسية ودفع عجلتق
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 املرفق األول
ــق العامــ     ــة الفري ــا    اختصااــا  ووالي ــين باســتخدام البيات ــاملي املع ل الع

 الضخمة ألررا  اإلحصاءا  الرمسية  
ــة اســتخدام مصــادر         ــى عــاتق اجملتمــع اإلحصــائي واجــي استرشــا  ممراتي ــع عل ير

جديدة للبياتا  لتلبية توقعـا  اجملتمـع فيمـا يتعلـق بتحسـني توعيـة املنتجـا  واـرل أسـاليي          
البياتــا  باليــة الفريــق العامــل العــاملي املعــين العمــل وليــادة كفاء ــا. وتســتند اختصااــا  وو

الضـخمة ألرـرا  اإلحصـاءا  الرمسيــة مة اـذا املبـدأ، ولرـن ينبرــي بشـرل مؤكـد أن ُتفنــم         
أيضا ع سياق تلبية الطلبا  اجلديدة على البياتـا  الـ  تفرطـنا احتياجـا  الراـد واإلبـال،       

 .  2015ع ملار خطة التنمية ملا بعد عام 
الضــعو األساســي للمؤشــرا  الاللمــة لراــد حتريــق األاــدا  اإلمنائيــة   ومثــل وجــق  

. ومـن أجـل حتسـني اـذ  احلالـة       الوقت املناسي )أو عـدم وجوداـا(  لعلفية ع عدم توفراا ع
، دعـا فريـق الشخصـيا  البـارلة الرفيـع      2015فيما يتعلق بيادا  خطة التنميـة ملـا بعـد عـام     

ــا بعــ    ــة مل ــر  املــؤر   ع تر 2015د عــام املســتوى املعــين ملطــة التنمي ــايو  30ري  2013أيار/م
ــة     ”) ــادا  مـــن خـــالل التنميـ ــل االقتصـ ــاء علـــى الفرـــر وحتويـ ــة جديـــدةد الرضـ ــراكة عامليـ شـ

( مة ثورة ع البياتا  من شياا أن تستفيد مـن مصـادر البياتـا  الرائمـة واجلديـدة      “املستدامة
را ، وتعزيـز حريـة الواـول مة    من أجل دما اإلحصـاءا  بشـرل تـام ع عمليـة اختـاذ الرـرا      

 البياتا  واستخدامنا، وكفالة ليادة الدعم للنظم اإلحصائية.  
ا مة ترريــر فريــق ايــواء االستشــاري املســترل املعــين وتشــا اــذ  االختصااــا  أيضــ 

ــق       ــذي أكــد أت ــة املســتدامة، ال ــا  ألرــرا  التنمي ــورة البيات ــي  بتســخا ث ــى املرات ســيتعني عل
ي ــر وأن توااــل التري ــو، مــن خــالل التخلــي عــن عمليــا  اإلتتــاج املرلفــة   تتر اإلحصــائية أن

واملرارــة، ومدمــاج مصــادر جديــدة للبياتــا ، يــا ع ذلــا البياتــا  اإلداريــة املســتراة مــن           
ا ومتوافرـة مـع   تـوفا بياتـا  مرـروءة بشـريا وآليـ      اإلدارا  احلرومية األخرى، والتركيـز علـى  

تية ومتاحة بسرعة ترفي لضمان تنـارم دورة البياتـا  مـع دورة    تظم املعلوما  اجلررافية املرا
 .( أ)اختاذ الررارا 

ــو    ــا  الضــخمة جــزءما اامــ  وع اــذا الســياق، تعت ــا   مصــادر البيات ــورة البيات ا مــن ث
. وارن أن تسنم البياتـا  الضـخمة   2015الاللمة لدعم راد األادا  اإلمنائية ملا بعد عام 

__________ 

 .IAEG, “A World that counts: mobilising the Data Revolution for sustainable development“, page 9 ( أ) 
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عّلرــة بنوعيــة اإلحصــاءا ، مثــل حســن توقيتــنا وأ يتــنا، بــدون ع حتســني بعــت اجلواتــي املت
 اإلطرار حبياداا وسالمتنا املننجية.  

اسـتخدام مصـادر جديـدة     ( و)وكذلا، تشج ع املبـادئ األساسـية لإلحصـاءا  الرمسيـة     
 للبياتا ، مثل البياتا  الضخمة، حي  تنن على ما يليد  

ية جبمع ما يثبت فائدتق العملية مـن البياتـا    يتعني أن تروم الوكاال  اإلحصائية الرمس • 
 (  1اإلحصائية وتوفا  للموالنني بتجرد وفاءم حبرنم ع التماس املعلوما  )املبدأ 

جيول احلصول على البياتا ، لعرـرا  اإلحصـائية، مـن أي مصـدر كـان، سـواء مـن         • 
ــي للوكـــ      ــة. وينبرـ ــجال  اإلداريـ ــائية أو السـ ــائية اإلحصـ ــا  االسترصـ اال  الدراسـ

اإلحصــائية، واــي ختتــار املصــدر، أن تضــع ع االعتبــار عنااــر النوعيــة والتوقيــت         
 (  5والتراليو والعيء الذي يرع على كاال اجمليبني )املبدأ 

ــ   معنــا الوكــاال        •  ــاألفراد ال ــى البياتــا  املتعلرــة ب ــتعني مطــفاء الســرية التامــة عل ي
ــاءا  ــرا  معــــداد اإلحصــ ــائية ألرــ ــاإلحصــ ــواء تعلرــ ــيني  ، ســ ت بيشــــخاص لبيعــ

 (  6اعتباريني، كما يتعني استخدامنا قصرنا ع األررا  اإلحصائية )املبدأ  أو
 

بـادئ األساسـية وخطـة التنميـة     واسترشادا هبـذ  االعتبـارا  االسـتراتيجية ع سـياق امل     
وثـورة البياتـا  بواـفنا أساسـا، وباإلشـارة مة مرـرر اللجنـة اإلحصـائية          2015بعد عـام   ملا

 ، تصا، والية الفريق العامل العاملي على النحو التااد  45/110
 

توفا الرؤية االستراتيجية والتوجيـق والتنسـيق لوتـاما عـاملي معـين باسـتخدام        )أ( 
البياتــا  الضــخمة ألرــرا  اإلحصــاءا  الرمسيــة، يــا ع ذلــا لرــر  وطــع مؤشــرا  يطــة  

 ت  2015التنمية ملا بعد عام 
لعملــي ملصــادر البياتــا  الضــخمة، يــا ع ذلــا البياتــا    تعزيــز االســتخدام ا )و( 

 العـــابرة للحـــدود، مـــع االســـتفادة مـــن الســـوابق الرائمـــة ومجيـــاد احللـــول للتحـــديا  اجلمـــة، 
 يا ع ذلاد  

 املسائل املننجية، ال  تشمل الشوارل املتعلرة بالنوعية وحتليل البياتا ت • 
 علرة بإمراتية الواول مة مصادر البياتا ت  املسائل الراتوتية واملسائل األخرى املت • 

__________ 

 .68/261قرار اجلمعية العامة  اتظر ( و) 
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ــادة         •  ــا  ومع ــا املتصــلة باســتخدام البيات ــيما تل ــة بايصواــية، وال س املســائل املتعلر
 استخدامنا، والرب  بني البياتا  ومعادة تعريفنات  

املسائل األمنية ومسائل ترنولوجيا املعلوما ، ومدارة البياتـا ، يـا ع ذلـا الوسـائل      • 
مــة لنشــر البياتــا  وتريــيم احلوســبة الســحابية والتخــزين، وحتليــل تســبة الفائــدة    املترد 

 الترلفةت   مة
 تعزيز بناء الردرا  والتدريي وتبادل ايوا ت )ج( 
تعزيـــز االتصـــال والـــدعوة مة اســـتخدام البياتـــا  الضـــخمة ع تطبيرـــا         )د( 

 ت  2015سيما ألررا  راد خطة التنمية ملا بعد عام  ، والالسياسا 
 لبياتــا  الضــخمة ألرــرا  اإلحصـــاءا    بنــاء ثرــة اجلمنــور ع اســـتخدام ا    )اـ( 

 .الرمسية
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 املرفق الثاو
أعضاء الفريق العامل العاملي املعـين باسـتخدام البياتـا  الضـخمة ألرـرا         

 اإلحصاءا  الرمسية
 

 البلدان  
 أستراليا

 اإلمارا  العربية املتحدة

 متدوتيسيا

 ميطاليا

 باكستان

 نرالديمبب

 مجنورية تزناتيا املتحدة  

 الدامنرن

 الصني

 عمان

 الفلبني

 الراماون

 كولومبيا

 مصر

 املررو

 املرسيا

 اولندا

 الواليا  املتحدة األمريرية
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 املنظما   
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا وا ي  ا ادئ/املعند اإلحصائي آلسيا وا ي  ا ادئ

 بااللجنة االقتصادية ألورو

 املرتي اإلحصائي للجماعا  األوروبية

 االحتاد الدوا لالتصاال 

 منظمة التعاون والتنمية ع امليدان االقتصادي

 املركز اإلحصائي التابع جمللس التعاون لدول ايليا العربية 

 باألمم املتحدة شعبة اإلحصاءا  التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

 تحدة جلـس النبـت العاملـي  مبادرة األمم امل

 االحتاد الويدي العاملي

 البنا الدوا
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