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بنود للمناقشة واختاذ القرار: اسـتددا  البيااـا    
   الضدمة ألغراض اإلحصاءا  الرمسية

اسـتددا  البيااـا  الضـدمة ألغـراض     بتقرير الفريق العامل العاملي املعين   
 اإلحصاءا  الرمسية

  
 األمني العا  مذكرة من  

 

 موجز 
يتشـر  األمـني العـا  بـ ن      ،2015/216وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

إلحصــاءا  ا غــراضالبيااـا  الضــدمة أل  باســتددا املعــين  العــامليحييـل تقريــر الفريــق العامـل   
، كصـدر  2014قد يف بيجني يف تشـرين األول/ككتـوبر   الرمسية. ومنذ اجتماعه األول، الذي ُع

جمـال البيااـا    الفريق العامل العاملي عـددا مـن مـواد الـدعوة، وورقـا  تتعلـق بالشـراكا  يف        
ــد النفــا  يف جمــال تصــني         ــا  دراســا  لتحدي ــا، وورق ــة ا صــول علير الضــدمة وكمنااي
ــة     ــة استقصـــائية عامليـ ــارياس وكجـــرع دراسـ البيااـــا  الضـــدمة ومنـــرجيادا، ومســـتودأ املشـ

 البيااا  الضدمةس وافذ مشاريا رائدة اسُتددمت فيرا بيااا  الصور الساتلية وبيااا  عن

 
 

 .2016شباط/فرباير  10يف  فنية ألسباب كصدارها ُكعيد * 
 ** E/CN.3/2016/1. 
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احملمول. وتشمل قائمة األولويا  وبراامج العمـل علـا األمـد القريـا مشـاريا رائـدة       اهلات  
 خـادو  ”تتعلق باستددا  البيااا  الضدمة يف مؤشرا  كهدا  التنمية املستدامةس واستددا  

ألغــراض التــدرياس وبــدء تشــديل مســتودأ البيااــا   “ االختبــار اصــال بالبيااــا  الضــدمة 
يف وضــا املبــادن النالمــة للحصــول علــا البيااــا  الــ   لنرــا    الضــدمةس ومواصــلة التقــد   

القفاأ اصال. ويتضـمن التقريـر كيضـا اتـائج املـؤدر الـدوين العـاب املعـين باسـتددا  البيااـا            
 الضــــدمة ألغــــراض اإلحصــــاءا  الرمسيــــة، الــــذي عقــــد يف كبــــو لــــ  يف تشــــرين األول/ 

 .2015ككتوبر 
ــة   ــائيةواللجنـ ـــ  اإلحصـ ــدعوة كب كب ــق    مـ ــرق وكب التعليـ ــد  احملـ ــ ن التقـ ــا بشـ داء آرائرـ
ــا ــدرا         عل ــاء الق ــا  وكاشــاء الشــراكا ، وبن ــا البياا ــرل ا صــول عل ــة بف اصفــا املتعلق

واستددا  البيااا  الضـدمة يف مؤشـرا  كهـدا  التنميـة املسـتدامة. وتـرد النقـاط املفروحـة         
 للمناقشة يف الفرأ األخري من التقرير.
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 مقدمة -كوال  
ــة اإلحصــائية يف دوردــا   - 1 ــق  2014اصامســة واألربعــني، يف عــا    كاشــ   اللجن ، الفري

العامــلا العــاملي املعــين باســتددا  البيااــا  الضــدمة ألغــراض اإلحصــاءا  الرمسيــة. ووفقــا          
، يـوفر الفريـق العامـل العـاملي     (2))الفرأ ثالعًا( 46/101ومقرر اللجنة  (1)الختصاصا  الفريق

ــة االســت  ــا  الضــدمة     الرؤي ــامج عــاملي معــين باســتددا  البياا ــه والتنســيق لربا راتيجية والتوجي
ألغراض اإلحصاءا  الرمسية، مبا يف ذلك لدرض وضا مؤشرا  صفـة التنميـة املسـتدامة لعـا      

. كمــا يعمــل علــا تعسيــس االســتددا  العملــي ملصــادر البيااــا  الضــدمة، وتعسيــس بنــاء 2030
ربا . وكخريا، يعمل الفريق العامل العاملي علـا تعسيـس التواصـل    القدرا  والتدريا وتبادل اص

والدعوة كب استددا  البيااـا  الضـدمة يف تفبيقـا  السياسـا ، ويقـد  املشـورة بشـ ن بنـاء         
 لضدمة املتوفرة يف القفاأ اصال.ثقة اجلمرور يف استددا  البيااا  ا

يف مثاايـــة  2015و  2014براـــامج عملـــه لعـــامي  (3)واظـــم الفريـــق العامـــل العـــاملي - 2
مســارا  عمــل، يضــفلا بنــل منــرا فريــق عمــل  ــدد. فلقــد كاشــ  ث ثــة كفرقــة عمــل معنيــة     
ببيااا  اهلات  احملمول والصور الساتلية وبيااا  وسائا التواصـل االجتمـاعي، علـا التـواين،     

كاشـ  فريـق  عمـل آخـر      لصياغة توجيرـا  وتفـوير املمارسـة عـن  ريـق مشـاريا رائـدة. كمـا        
ــاء الشــراكا  مــا ال    ــا  وبن ــا البياا ــًا با صــول عل قفــاأ اصــال واألوســاط األخــرع،   معني

مسائل اعُترب  كيضا من املسائل اهلامةس ووضا ذلك الفريق اتفاقـا  عامـة مؤقتـة بشـ ن      وهي
 الوصول كب البيااا  ما مقدمي البيااا  الضدمة الذين يعملون علا الصعيد العاملي.

وُكاشئ فريق كضايف معين بالتواصل بش ن منـافا وقيمـة البيااـا  الضـدمة، مبـا يشـمل        - 3
ئـدة.  ااستراتيجيا  مجا األموال لـتمنني البلـدان الناميـة مـن املشـاركة بنشـاط يف املشـاريا الر       

، اتفق كذلك علـا تنليـ  فريـق واحـد     2030خفة التنمية املستدامة لعا  وبالنظر كب سيا  
تتمعل يف تعقا الروابا بني املؤشـرا  ال قمـة لرصـد كهـدا  التنميـة املسـتدامة       مبرمة خاصة 

اشـئ فريقـان آخـران كحـدعا معـين بالتـدريا وتنميـة        وتفبيقا  البيااا  الضـدمة. وكخـريا، كُ  
ــالنظر كب كن املرــارا  ال قمــة   ــاء القــدرا ، ب ــا    املرــارا  وبن ــوفرة حالي ختتلــ  عــن تلــك املت

، واآلخر معين باملسائل الشاملة معل املنرجية والتصـني  وك ـر النوعيـة.    املناتا اإلحصائية يف
( عدد من النواتج املتوخاة من الفريـق العامـل العـاملي    E/CN.3/2015/4وورد يف التقرير السابق )

__________ 

 .E/CN.3/2015/4ااظر  (1) 

 .E/CN.3/2015/34ااظر  (2) 

ــة    (3)  ــا قائمــ ــ أ علــ ــن اال ــ ــاين:     نــ ــا التــ ــا املوقــ ــاملي علــ ــل العــ ــق العامــ ــاء الفريــ ــاء كعضــ ــة ب مســ  ُمحّدثــ
http://unstats.un.org/unsd/bigdata/. 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/4
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/4
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/34
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ك كعضـاء الفريـق يف عـدد مـن املشـاريا      تتعلق بعمل كفرقته العمااية. وباإلضـافة كب ذلـك، شـار   
الرائدة بش ن تفبيق استددا  البيااا  الضدمة ألغراض اإلحصاءا  الرمسيـة وواصـلوا العمـل    

 علا كعداد جرٍد ملشاريا البيااا  الضدمة.
ويبدك هذا التقرير باستعراض موجس للتقد  الـذي كحرقتـه كفرقـة العمـل التابعـة للفريـق        - 4

فـــرأ العـــاب(،   يعـــرض اتـــائج الدراســـة االستقصـــائية العامليـــة بشـــ ن        العامـــل العـــاملي )ال 
استراتيجيا  ومشـاريا البيااـا  الضـدمة )الفـرأ العالـي(، ويلـي ذلـك اتـائج املـؤدر الـدوين           
العاب املعين باستددا  البيااا  الضدمة ألغراض اإلحصاءا  الرمسية )الفـرأ الرابـا(. وعقـا    

العامـل العـاملي وبراـامج عملـه )الفـرأ خامسـا(. وُيدتـتم         ذلك، سُتسـتعرض كولويـا  الفريـق   
 دد من النقاط املفروحة للمناقشة.التقرير بع

  
 التقد  الذي كحرقه الفريق العامل العاملي -ثاايا  

كمــا ُذكــر كعــ ه، يرــد  الفريــق العامــل العــاملي كب تــوفري التوجيــه للرباــامج العــاملي    - 5
املعين باسـتددا  البيااـا  الضـدمة ألغـراض اإلحصـاءا  الرمسيـة، ويشـمل ذلـك اسـتددامرا          

، ولتفبيقـا  سياسـاتية لتلفـة، ولتعسيـس     2030خفـة التنميـة املسـتدامة لعـا      لقياس مؤشـرا   
ملســائل املتعلقــة بالبيااــا  الضــدمة. وتــرد يف وثيقــة معلومــا  كساســية  بنــاء القــدرا  بشــ ن ا

حملة عامة كاملـة عـن التقـد  الـذي كحرقتـه كفرقـة        (4)ا املوقا الشبني اصال بالفريقمتاحة عل
 العمل العمااية التابعة للفريق. ويرد كدااه عرض لبعض النقاط الرئيسية.

جماين الدعوة والتواصـل، وهـي وثيقـة اسـتراتيجية،     كعّد الفريق العامل العاملي اواتج يف  - 6
بشـ ن كمناايـة   وكتيا، وتسـجي   فيـديو، ورسـالة كخباريـة. وُكعـّد  ثـ ت ورقـا   عيـة         

، مشلت مشروأ مبادن بش ن الوصول كب مصادر البيااـا  الضـدمة،   (5)الوصول والشراكا 
وسيتواصـل العمــل علــا تفـويره بالتشــاور الوثيــق مــا كصـحاب املصــلحة ذوي الصــلة. وبــذل    
فريقان من كفرقة العمل جرودا مشتركة كتاحت كعداد قائمة جرد ملشـاريا البيااـا  الضـدمة،    

لتنميــة املســتدامة والدايــا  احملــددة هلــا.  وتضــمن ذلــك كيضــًا جــرد املشــاريا  ســا كهــدا  ا 
وباإلضافة كب ذلك، جر  صـياغة ورقـا  دراسـا  لتحديـد النفـا  بشـ ن تصـني  مصـادر         

هبد  اجلما بني هنـج ينفلـق    (6)ك ار بش ن اوعية البيااا  الضدمةالبيااا  الضدمة، وكاشاء 

__________ 

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

 .http://unstats.un.org/unsd/trade/events/2015/abudhabi/gwg-agenda.asp:  نن اال  أ عليرا علا املوقا التاين (5) 

 .http://www1.unece.org/stat/platform/display/bigdata/2014+Project: ملسيد من املعلوما  ااظر (6) 
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ك ـار العمـل الـذي ينبدـي      اختبـار من القاعدة )األمعلة( وآخر ينفلق مـن القمـة )النظريـا (، و   
 ينون قاب  للتعديل  سا مصادر البيااا  الضدمة وعمليادا. كن
ومـن خـ ل كفرقــة العمـل املدتلفــة، شـرأ الفريــق العامـل العــاملي يف تنفيـذ مشــروعني        - 7

رائــدين باســتددا  بيااــا  اهلــات  احملمــول، وعــدد مــن املشــاريا الرائــدة األخــرع باســتددا    
ــا  وســائا ال  ــق بالصــو   بياا ــا يتعل ــا  االستشــعار   تواصــل االجتمــاعي. وفيم ر الســاتلية وتقني

ــة، يؤيــد الفريــق النــروج الر   ُب عــن ــة املنااي ــة  عــد والبيااــا  اجلدرافي ــة كب مجــا بيااــا  دعيلي امي
ــيم مناســبة للدــرض        ذا  ــذ كســاليا تقي ــدريا هبــد  وضــا وتنفي ــة ألغــراض الت ــة كافي اوعي

جيـري حاليـا اختبـار تفبيـق     التنبؤيـة. وكرـد   مـو ،    املتوخا، مبـا يف ذلـك وضـا النمـاذج     
 من كجل التنبؤ مبردود اإلاتاج السراعي. “جاهس كليًا”كحصائي 

ّد  تقرير مرحلي كامل عن عمل كفرقة العمـل العماايـة يف وثيقـة معلومـا  كساسـية      وُق - 8
 متاحة علا املوقا الشبني للفريق العامل العاملي.

  
ــة  - ثالعا  ــائج الدراسـ ــاريا   اتـ ــتراتيجيا  ومشـ ــ ن اسـ ــة بشـ ــائية العامليـ االستقصـ

 البيااا  الضدمة
ــا       - 9 ــن مقرره ــي م ــرأ العال ــة اإلحصــائية يف الف ــت اللجن ــر    46/101وافق ــا املقت عل

ري الفريــق العامــل العــاملي دراســة استقصــائية عامليــة عــن اســتددا  البيااــا   الــداعي كب كن جيــ
اهلــد  مــن الدراســة االستقصــائية هــو تقيــيم الضــدمة ألغــراض اإلحصــاءا  الرمسيــة. وكــان 

ــا         ــق بالبياا ــ  اختــذدا حــت اآلن الوكــاال  اإلحصــائية فيمــا يتعل ــة بشــ ن اصفــوا  ال ا ال
الضدمة. و رحت الدراسة االستقصائية كسئلة عن الرؤية االسـتراتيجية للمناتـا اإلحصـائية    

ن االســتبيان كســئلة بشــ ن كدارة  الو نيــة ورارهبــا العمليــة يف جمــال البيااــا  الضــدمة. وتضــمّ  
البيااا  الضدمة وكاشفة الـدعوة والتواصـل والـربا بـني البيااـا  الضـدمة وكهـدا  التنميـة         
املسـتدامة، وكمناايـة الوصـول، واصصوصــية، والسـرية، واملرـارا  والتـدريا، واالحتياجــا        

وكضـــافة ة. األكعـــر ك احـــا للمناتـــا اإلحصـــائية فيمـــا يتعلـــق باســـتددا  البيااـــا  الضـــدم 
ــلة عــن مشــاريا     كب ــا كســئلة مفّص ــك، اشــتمل االســتبيان عل ــة   ذل ــا  الضــدمة، موجر البياا
 املناتا ال  بدك  يف تنفيذ مشروأ واحد كو ككعر. كب
. وُكرســل 2015وكجــري االستقصــاء يف الفتــرة مــن حسيران/يوايــه كب آب/كغســفس  - 10

ور املنتــا مــا اجلرــا  املعنيــة  اكب كــل منتــا كحصــائي و ــين اســتبيان ُ لــا فيــه كن يتشــ   
بلـــدا  93االســـتبيان مـــا جمموعـــه الصــلة يف اظامـــه اإلحصـــائي الـــو ين. وكجـــاب علــا    ذا 
بلـدا   61 بلدا من البلدان األعضاء يف منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، و      32)
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مــن املنتــا  مــن البلــدان غــري األعضــاء يف تلــك املنظمــة(. وباإلضــافة كب ذلــك، ورد جــواب  
سـؤاال عـن كدارة البيااـا  الضـدمة      18اإلحصائي للجماعا  األوروبية. وتضـمن االسـتبيان   

سؤااًل عن كل مشروأ من مشاريا البيااا  الضدمة ال  جـرع اإلبـ ع عنـرا. وكبلـ       24 و
حنــو اصــ  البلــدان عــن وجــود مشــروأ واحــد علــا األقــل مــن املشــاريا املتعلقــة بالبيااــا      

ومـا ذلـك، رـدر    عن وجود ككعر مـن كربعـة مشـاريا.     حني كبل  عدد قليل منراالضدمة، يف 
اإلشارة كب كن النص  اآلخر من البلدان مل يبل  عن كي مشـروأ يف هـذا اجملـال. ومـا ذلـك،      

مشــروعا مــن مشــاريا البيااــا  الضــدمة، حيــي كبلدــت البلــدان   115ُكبلــ  عــن مــا جمموعــه 
، وكبلدـت البلـدان   مشـروعاً  89امليدان االقتصـادي عـن   ة يف األعضاء يف منظمة التعاون والتنمي

، وكبلــ  املنتـــا اإلحصــائي للجماعـــا    مشــروعاً  22غــري األعضــاء يف تلـــك املنظمــة عـــن    
 مشاريا. وترد النتائج يف الشنل الوارد كدااه. 4األوروبية عن 

 
ــدمة و      ــا  الضـ ــتددا  البيااـ ــية السـ ــباب الرئيسـ ــد األسـ ــا   الفوائـ ــن كن  ققرـ ــ   نـ الـ

 صعيد كجناق األعمال علا

   

ناتـــا اإلحصـــائية كمــا يتـــبني مـــن املعلومـــا  الـــواردة يف الشـــنل كعـــ ه، تعتـــرب امل  - 11
 ـديي  ”و  “ختفـيض عـاء االسـتجابة   ”، و “كحصاءا  كسرأ وكحـدت ”ا صول علا  كن

ااـا  الضـدمة، يليرـا    هي الفوائد الرئيسية النامجة عن استددا  البي “عملية كاتاج اإلحصاءا 
. ومثة كمـر مـعري ل هتمـا     “ختفيض التنالي ”و  “منتجا  وخدما  جديدة”ا صول علا 

تــرب كن تلبيــة الفلبــا  اجلديــدة، معــل مؤشــرا  كهــدا  التنميــة  هــو كن ثلعــي البلــدان الناميــة تع

 كعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديليست بلدان 

 
 ختفيض عاء االستجابة

  
  ديي عملية كاتاج اإلحصاءا 

  
 منتجا  وخدما  جديدة )معل وضا اصرائا، وكدوا  العرض(

 
 ختفيض التنالي 

 
 تلبية الفلبا  اجلديدة، معل مؤشرا  كهدا  التنمية املستدامة

 
 السياسا  ا نومية بش ن كمن املعلوما 
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املستدامة، كمٌر مفيٌد، يف حني كن العلي فقـا مـن جممـوأ البلـدان األعضـاء يف منظمـة التعـاون        
 يدان االقتصادي يشا ر هذا الركي.والتنمية يف امل

ضـدمة،  مصـادر البيااـا  ال   -كو فنر  يف استددا   -مثة مناتا عديدة استددمت  - 12
وال سيما بيااا  كجرسة املسح الضوئي، والبيااـا  املسـتدرجة مـن اإلاتراـت، وبيااـا  اهلـات        

حـّد مـا مـا مشـاريا      ساتلية. وهذه النتيجـة تتوافـق كب  احملمول، والبيااا  املستمدة من الصور ال
ــًاس وكااــت بيااــا  اهلــات     داما احملمــول هــي األكعــر اســتد  البيااــا  الضــدمة املبلــ  عنــرا فعلي

مشــروعا( وبيااــا  كجرــسة   31يااــا  املســتدرجة مــن اإلاتراــت ) مشــروعا(، كعقبتــرا الب 42)
ح الضــوئي والبيااــا  املســتدرجة مشــروعا(. بيــد كن بيااــا  كجرــسة املســ 23املســح الضــوئي )

لتنميــة يف امليــدان االقتصــادي اإلاتراــت كااــت ككعــر اســتدداما يف بلــدان منظمــة التعــاون وا مــن
النتـــائج كيضـــا يف امليـــادين   األعضـــاء يف املنظمـــة. وتظرـــر هـــذهه يف البلـــدان غـــريهـــي عليـــ ممـــا

اإلحصائية ال  ينعر فيرـا اسـتددا  البيااـا  الضـدمة: كحصـاءا  األسـعار )بنـاء علـا بيااـا           
ــات          ــا  اهل ــات  احملمــول(، والســنان )بياا ــا  اهل ــسة املســح الضــوئي(،   الســياحة )بياا كجر

 شبنة اإلاترات(. حصاءا  العمل )بيااا  مستدرجة منل وكاحملمول( وبيااا  النق
وبالنظر كب كن اسـتددا  البيااـا  الضـدمة ينفـوي عمومـًا علـا العمـل مـا مناتـا           - 13

كخــرع إلتاحــة الوصــول كب البيااــا  واكتســاب املرــارا  التقنيــة ال قمــة، تضــمنت الدراســة  
ون ألغـراض مشـاريا البيااـا  الضـدمة.     االستقصائية سؤاال عن الشـراكا  الـ  كقامرـا اجمليبـ    

وا شـراكا  مـا املعاهـد ا نوميـة، تليرـا مباشـرة       ؤكاشاألحيان، ذكر اجمليبون كهنم ويف كغلا 
كاشـؤوا عـددا كقـل مـن الشـراكا        كوساط البحـوت واألوسـاط األكاد يـة. كمـا ذكـروا كهنـم      

 مقدمي البيااا  وشركا  تننولوجيا املعلوما . ما
ــا  - 14 ــا       وعــ وة عل ــك، حــّدد  الدراســا  االستقصــائية كن معظــم مشــاريا البياا ذل

ــا    ــرا مـ ــ  عنـ ــ  ُكبلـ ــدمة الـ ــي.    الضـ ــا  والبحـ ــة االستنشـ ــت يف مرحلـ ــت  قالـ ــرا بّينـ ولننـ
ــا           كي كن ــن مصــادر البياا ــل مصــدرًا م ــه ينّم مشــروأ ، حــني ينــون جــاهسا للتشــديل، فما

ــك، كســفر  الدراســة االستقصــائية      ــة. وباإلضــافة كب ذل ــا   القائم ــعرية ل هتم ــن اتيجــة م  ،ع
كن البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو علا حد سواء تواصل االعتماد علـا األسـاليا    وهي

اإلحصائية التقليدية يف رريس و ليل مصادر البيااا  الضدمة. و نن كن ينـون هلـذه النتيجـة    
ا مـا يبـدو كن ُتجّرـس و لـل     تفسريان علا األقل: كوال، كن مشاريا البيااا  الضدمة  نن علـ 

باستددا  الوسائل التقليدية، وهذا كمر  نـن كن ففـض كب حـد كـبري عتبـة البـدء يف مشـاريا        
البيااا  الضدمة. ثاايا، كن املناتـا اإلحصـائية الو نيـة قـد ال تنـون بعـُد علـا درايـة كـبرية          
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كن يعــو  اســتد ل  بــاألدوا  املتفــورة لتجريــس و ليــل البيااــا  الضــدمة، وهــذا كمــر  نــن  
 بيااا  الضدمة استد اًل كامً .مصادر ال

مــا هــي املرــارا  الــ  مــن املرــم كن ينتســبرا منتــبنم ليســتفيا   ”ورّدا علــا الســؤال  - 15
نـــرجيا  اصاصـــة امل”، كشـــار اجمليبـــون كب “بشـــنل كفضـــل مـــا البيااـــا  الضـــدمة   التعامـــل

ــا  الضــدمة  ــا  ”وكب  “بالبياا  “صــائيني يف وضــا النمــاذج الرياضــية  خاأل”و  “علمــاء البياا
ا، يف حـــني كهنـــم منحـــوا كولويـــة  بوصـــفرا املرـــارا  الـــع ت الـــ  هـــم يف كمـــس ا اجـــة كليرـــ 

األخصـائيني يف هينـل   ”وجيا املعلوما  ال  تتوفر لـدع  للمرارا  األكعر توجرا حنو تننول كقل
ــا   ــا املعلوم األخصــائيني ” و“ ا يف جمــال كدوا  عــرض البيااــ األخصــائيني ”، و “تننولوجي

. ورغـم كن مـن الواضـح كن املناتـا اإلحصـائية تـرع كن مثـة        “يف جمال كمن الفضـاء اإللنتـروب  
ا  الضـــدمة، فمهنـــا مل تبـــدك بعـــد حاجــة كب هـــذه املرـــارا  املتقدمـــة اجلديـــدة يف جمــال البيااـــ  

 .ولفيرا لتلقي تدريبا  الكتساهباتولي  مرشحني  لنوهنا، كما كهنا مل ترسل م يف
و رحت الدراسة االستقصـائية سـؤاال صـرحيا بشـ ن مـا ُيحتمـل كن تقتضـيه املناتـا          - 16

املرــارا  ”ل التوجيــه. وكشــار اجمليبــون كب اإلحصــائية الو نيــة مــن احتياجــا  عاجلــة يف جمــا 
، “النوعيــة ألغــراض البيااــا  الضــدمة ك ــار ”، و “تــدريبا  يف جمــال البيااــا  الضــدمة وال
لويـا  التوجيريـة الرئيسـية الـع ت، تليرـا      بوصـفرا األو  “البيااا  الضـدمة ا صول علا ” و
اســتددا  ”و  “اــا  املســتدرجة مــن شــبنة اإلاتراــت اســتددا  البيا”، و “رائــق التقيــيم ”

. وتتسـق هـذه النتيجـة مـا املرـارا  ال قمـة املشـار كليرـا يف جمـاال           “بيااا  اهلات  احملمـول 
 ئق التقييم وعلم البيااا .منرجيا  البيااا  الضدمة و را

و نــن اســتد ل االســتنتاجا  التاليــة مــن هــذه النتــائج: )ك( مــن الضــروري كجــراء   - 17
ــيم، وك ــار        ــرجيا ، والتقي ــا  الضــدمة )املن ــدرا  بشــ ن مواضــيا البياا ــاء الق ــدريا وبن الت

املشـاريا   )ب( تدعو ا اجة كب االضف أ مبسيد من املشـاريا الرائـدة، وال سـيما    النوعية(س و
ــة. وباإلضــافة كب ذ     ــا البلــدان النامي ــ  تشــارك فير ــك، ســيؤدي الوصــول بصــورة كســرل     ال ل

البيااا  الضدمة كب ختفيض العتبة ال قمة للبدء يف مشـاريا البيااـا  الضـدمة. وبالتـاين،      كب
ــر النوعيــة، والوصــول كب البيااــا           ــة البيااــا  الضــدمة وك  ــد اخــتري التــدريا، ومنرجي فق

ــف ــل ال  بوصـ ــامج عمـ ــع ت لرباـ ــية الـ ــا  الرئيسـ ــت   را األولويـ ــاملي، وُكدرجـ ــل العـ ــق العامـ فريـ
ــن الدراســة          يف ــل ع ــر النام ــدل  التقري ــد ُق ــل. وق ــدوين املقب ــؤدر ال ــ  سيناقشــرا امل املواضــيا ال

 كساسية. ئية يف وثيقة معلوما  االستقصائية كب الّلجنة اإلحصا
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املعـين باسـتددا  البيااـا  الضـدمة ألغـراض       اتائج املؤدر الـدوين العـاب   - رابعا 
 اإلحصاءا  الرمسية

ُعقــد املــؤدر الــدوين العــاب املعــين باســتددا  البيااــا  الضــدمة ألغــراض اإلحصــاءا    - 18
بشـ ن موضــوأ   2015تشـرين األول/ككتـوبر    22كب  20الرمسيـة يف كبـو لـ  يف الفتـرة مــن     

خــبريا كحصــائيا مــن مجيــا كحنــاء  250ره حنــو وقــد حضــ “االاتقــال مــن األمعلــة كب التوجيــه”
العامل. وافتتح املؤدر  وقير العقافة والشباب وتنميـة اجملتمـا يف دولـة اإلمـارا  العربيـة املتحـدة،       

، وكشــار 2030املســتدامة لعــا   الــذي وضــا كعيــة البيااــا  الضــدمة يف ســيا  خفــة التنميــة 
. وعـرض  “كفضـل مـن كجـل حيـاة كفضـل     بيااـا   ”وهـو   ،ضوأ اليو  العـاملي لححصـاء  مو كب

املــؤدر كوجــه التقــد  الــ  كحرقدــا مشــاريا البيااــا  الضــدمة الــ  تســتدد  بيااــا  اهلــات      
ا  الســـاتلية يف جمموعـــة متنوعـــة احملمـــول، وبيااـــا  وســـائا التواصـــل االجتمـــاعي، والبيااـــ 

درا ، والوصــول اال  بنـاء القـ  التفبيقـا  اإلحصـائية. واتضـح كيضـا التقـد  احملـرق يف جمـ        مـن 
البيااا ، والشراكا ، واجلودة، واملنرجية، وكيفيـة اإلبـ ع عـن قيمـة البيااـا  الضـدمة        كب

. (7)بصورة ككعر فعالية. ومجيا العروض املقدمة يف املـؤدر متاحـة علـا املوقـا الشـبني للمـؤدر      
 يف املؤدر.قد  وترد كدااه بعض النتائج ال  مت التوصل كليرا يف حلقا  النقاش ال  ُع

وهـي تتفلـا    ،“حـً  سـحرياً  ”ودعل البيااا  الضدمة فرصة كبرية، كال كهنـا ليسـت    - 19
ا الرائـــدة  ريقـــة جيـــدة للوقـــو  عتـــرب املشـــارياالســـتعمار يف الوقـــت واملـــال والقـــدرا . وُت

جدوع الُنرج املتبعة. ومن املرجح كن تنـون النـرج املدتلفـة للبيااـا  الضـدمة النمـاذج        علا
اــا  املنبعقـة مــن  ائفــة متنوعــة  ئدة والناجحــة يف املســتقبل، وهــذا مـا يعــين اســتددا  البيا السـا 
ود ينــون مســتوع اوعيتــرا ودرجــة    املصــادر وكجــراء تقييمــا  م ئمــة للدــرض املنشــ      مــن
ــة املفــا  هــي مســ لة كداء       عــد  ــرا معــروفني ويتســمان بالشــفافية. فاملســ لة يف هناي ــيقن من الت

 يد والتقييم القائم.ضل كداًء من بني التقييم اجلدتنفوي علا اختيار األف
وينسجم استددا  البيااـا  الضـدمة مـا خفـة  ـديي كاتـاج اإلحصـاءا  وينفـوي          - 20

علــا كجــراء تدــيري كــبري يف العقافــة الســائدة للنــعري مــن املناتــا اإلحصــائية الو نيــة. وينبدــي   
اــا  الضــدمة مــن جااــا املناتــا الت كيــد، يف اســتراتيجية االتصــال، علــا كن اســتددا  البيا

فرــم باعتبــاره جــسءا مــن عمليــة تدــيري تــدرجيي يف عمليــة كاتــاج   اإلحصــائية الو نيــة جيــا كن ُي
اإلحصــاءا . ومنــذ عرــد لــيس بالبعيــد، بــدك النــعري مــن املناتــا اإلحصــائية الو نيــة بــمجراء   

، وكصــبحت   للعمــال التجاريــةادراســا  استقصــائية للعمــال التجاريــة كب جااــا تعــداد 
__________ 

 (7) http://unstats.un.org/unsd/trade/events/2015/abudhabi/default.asp. 



 E/CN.3/2016/6 

 

10/14 15-22422 

 

ــال        ــة باألعم ــا اإلحصــاءا  املتعلق ــدرجييا األداة املفضــلة جلم ــك الدراســا  االستقصــائية ت تل
التجارية. ومن ثامَّ شرأ النعري من املناتا اإلحصائية الو نية يف اجلما بني البيااـا  اإلداريـة   

مـا كااـت   )الضـريبية( والبيااـا  املسـتقاة مـن الدراسـا  االستقصـائية للعمـال التجاريـة. وفي        
البيااا  اإلداريـة ُتعتـرب يف البدايـة غـري صـا ة للغـراض اإلحصـائية، فـمن اصـرباء اإلحصـائيني           

اإلداريــة املتاحــة قبــل الســما  بــاتوا اليــو  شــبه مفــالبني باســتنفاد كمناايــة اســتددا  البيااــا   
ا  بوضا دراسة استقصائية جديدة. وهذا مـا قـد حيـدت كيضـا علـا مـر الـسمن مـا اسـتدد          هلم

 بعض مصادر البيااا  الضدمة يف كاتاج اإلحصاءا .
 

 منرجية وتقييم البيااا  الضدمة  
توصلت حلقة النقاش كب استنتاج آخر هو كن البيااا  الضـدمة  اجـة كب كحصـاءا      - 21

رمسية بقدر حاجة اإلحصاءا  الرمسية كب بيااا  ضدمة. ومرّد ذلـك لـيس فقـا ت رسإـت كاتـاج      
املتعلقـــة بالنوعيـــة، واســـتناده رمسيـــة يف األ ـــر واملنـــرجيا  املتفـــق عليرـــا دوليـــا اإلحصــاءا  ال 

مبادن االستق لية والعقة يف اجملال املرينس بل كن اإلحصـاءا  الرمسيـة الـ  تسـتدد  املصـادر       كب
اءا  التقليدية للبيااـا  هـي الـ  تتـيح معـايرة الفرائـق واألسـاليا املسـتددمة يف توليـد اإلحصـ          

، وكخــريًا، الت كــد مــن صــحترا. وكلرــر  اتــائج   “رريبــرا” در البيااــا  الضــدمة ومــن مصــا
ــا  صــدرية ا جــم،      ــا  الضــدمة كب بياا ــة اإلحصــائية  ويــل البياا كخــرع كن بممنــان املنرجي
بفرائق منرا، معً ، كخذ العينـا ، وكن عمليـة اقـل البيااـا  ليسـت ضـرورية دائمـا، اظـرا ألاـه          

 .ان الذي يوجد فيه مصدر البيااا الفريقة كو اصوارقمية يف املنباإلمنان تفبيق 
وع وة علا ذلك، فقد ت كد  كمنااا  الصور السـاتلية والبيااـا  اجلدرافيـة املناايـة      - 22

ألغــراض اإلحصــاءا  فيمــا يتعلــق برصــد البيئــة مبســتوع عــال مــن التحليــل السمــاب واملنــاب.     
ن اآلليــا  ا نوميــة الدوليــة للجدرافيــة املناايــة ورصــد  هــذا الصــدد، مــن املرــم م حظــة ك  ويف

ــا الصــعيد العــاملي  ــمدارة ا   - األرض عل ــة ب ــة اصــرباء املعني ــا  جلن ــة عل ــة املنااي ــا  اجلدرافي  ملعلوم
قـد عرضـت خـ ل املـؤدر دعـم الفريـق العامـل         - الصعيد العاملي، والفريق املعـين برصـد األرض  
  العــدد اهلائــل مــن اإلمناايــا  الــ  تتيحرــا الصــور  العــاملي فيمــا يبذلــه مــن جرــود الستنشــا 

الساتلية والبيااا  اجلدرافية املنااية، مبا يف ذلـك كيفيـة االسـتفادة مـن الفرائـق ا اليـة يف تقيـيم        
اإلحصاءا  واملؤشرا  الرمسية املتعلقة ب هدا  التنمية املستدامة. و نـن للفريـق العامـل العـاملي     

 ــار  اســبة النظــا  اإلينولــوجي ب واالختبــارا  الــ  رــري يف ككن يســتفيد كيضــا مــن التجــار
ــن ــه،        م ــوجي، وحالت ــاييس افــا  النظــا  اإلينول ــة مبق ــة املتعلق خــ ل مجــا اإلحصــاءا  الرمسي

  .االقتصادية -وخدماته املضفلا هبا  ت رعاية جلنة خرباء األمم املتحدة املعنية باحملاسبة البيئية 
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 التدريا وبناء القدرا   
لوحظ بنعري من التفاؤل كن عددا من البلـدان الناميـة يعمـل علـا استنشـا  الفـرل        - 23

ــا البيااــا  الضــدمة )وال ســيما الصــور الســاتلية(       اظــرا كب قلــة تــوافر البيااــا      الــ  تتيحر
 “خــادو  االختبــار  ”تــيح  يعليرــا الفــابا التقليــدي. و    جمــاال  اإلحصــاءا  الــ  يدلــا    يف

ة يف دبلن فرصة ممتاقة مندفضة التنلفة للبلدان لني تبدك يف قيـادة  املدصص للبيااا  الضدم
كملامرا ب دوا  البيااـا  الضـدمة وكسـاليبرا وقـدرادا يف كفرقـة متعـددة التدصصـا . وينبدـي         
ــدرا  القفــاأ اصــال        ــس مرــارا  وق ــك تعسي ــا يف ذل كيضــا استنشــا  الفــرل األخــرع، مب

لديرا من ركس مال بشري وهياكل كساسـية، مـن قبيـل    واملنظما  غري الر ية يف االستفادة مما 
 اء، بمقامة شراكا   ويلة األجل.، والقيا ، عند االقتض“النبض العاملي”مبادرة 

 
 الوصول كب البيااا  والشراكا   

ــاد كن تنــون  نــم         - 24 ــة بالبيااــا  الضــدمة، وألســباب تن ــرا ألن املشــاريا املتعلق اظ
ــة مــن    القفــاأ اصــال ومعاهــد البحــوت، فمــن املرــم كعــداد    التعريــ ، تشــمل جرــا  فاعل

دراسا  جدوع مقنعة تبّين السبا الذي جيعل هذه الشراكا  دعل منسـبًا جلميـا األ ـرا     
الداخلــة فيرــا. وســو  تتفلــا الشــراكا  الفويلــة األجــل، وال ســيما مــا كيااــا  القفــاأ    

يتدـذ اجملتمـا اإلحصـائي     اصال، وجود حوافس قوية علا كـ  اجلـاابني. ومـن املرـم كيضـا كن     
لنفسه  ريقة موحدة يف سعيه كب كقامة الشراكا ، وخصوصـا مـا مقـدمي البيااـا  العـاملني      

 علا الصعيد العاملي.
  

 كولويا  براامج العمل - خامسا 
عـض التقـد .   العـاملي ب عـ ه، كحـرق الفريـق العامـل     علا النحو املـبني يف الفـرأ العـاب ك    - 25

بش ن الدعوة، واملبادن النالمة إلمنااية الوصـول، واملمارسـا  السـليمة    وجرع كعداد وثائق 
فيمــا يتعلــق بالوصــول كب البيااــا ، والشــراكا ، وتــاذج مــذكرا  التفــاهم، والتصــنيفا ،    
والنوعية، واملنرجية، ومستودأ مشاريا البيااا  الضدمة. وع وة علا ذلك، فـمن مسـتودأ   

ال  حققرـا الفريـق العامـل العـاملي الـ  ينبدـي كن تفيـد اجملتمـا         املشاريا هو كحد النتائج املرمة 
اإلحصائي كب جااا مجرور كوسا افاقا. ورري مشاريا رائدة باستددا  البيااـا  املسـتمدة   
من الصور الساتلية واهلوات  احملمولة ووسائا التواصل االجتمـاعي. غـري كاـه يلـس  بـذل مسيـد       

 لبحي كب اإلاتاج ومن األمعلة كب التوجيه.من اجلرود من كجل االاتقال من ا
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ــا الدراســة االستقصــائية العامل   - 26 ــون عل ــه   وكعــرب اجمليب ــة عــن حاجــة ملحــة كب التوجي ي
ـــ    يف ــة املتعلق ــر النوعيـ ــدريا، وك ـ ــارا  والتـ ــاال  املرـ ــول  جمـ ــدمة، والوصـ ــا  الضـ ة بالبيااـ
مت التوصـل كليرـا يف املـؤدر     البيااا  الضدمة، و رائق التقييم. وعنست االستنتاجا  ال  كب

كيضا هذه ا اجة كب التدريا، والتوجيه املنرجي، والوصـول كب البيااـا . وبالتـاين، سـُتعفا     
 تلك املوضوعا  األولوية يف براامج العمل املقبل للفريق العامل العاملي.

علـا  ديـد    وفيما يتعلق بالوصول كب البيااا ، سيواصل الفريق العامل العاملي العمل - 27
افا  مبادن الوصول كب البيااا  وصياغة تلك املبـادن، فضـ  عـن شـنلرا و ريقـة كتاحتـرا       

 البيااــا  املشــمولة وســيلة للوصــول كب”وُينظــر كب افــا  املبــادن بوصــفرا يف صــورة حــس . 
ميـة  ، مبا يف ذلك البيااا  ال   تفظ هبا كيااا  القفاأ اصال كو املعاهـد ا نو “امللنية  ق

ــا كصــحاب        ــق م ــدمًا بالتشــاور الوثي ــا كن  ضــي العمــل ق كو املنظمــا  األخــرع. ومــن املتوق
املصــلحة، ال ســيما مــن خــارج اجملتمــا اإلحصــائي، مــا تقــدر النتــائج يف املــؤدر املقبــل املعــين    

 بالبيااا  الضدمة املقرر عقده يف دبلن.
اسـتددا  البيااـا  الضـدمة     هـو كحـد سـبل بنـاء القـدرة علـا       “الـتعلم باملمارسـة  ” و - 28

اط يف عــدد ألغــراض اإلحصــاءا  الرمسيــة. وسيواصــل الفريــق العامــل العــاملي املشــاركة بنشــ   
فبَّق بعضــرا علــا قيــاس مؤشــرا  التنميــة املســتدامة. وينبدــي   املشــاريا الرائــدة، الــ  ســيُ  مــن

رائـدة. وتتـا    للبلدان النامية علا وجـه اصصـول كن تدتـنم الفرصـة للمشـاركة يف املشـاريا ال      
يف دبلــن. وباإلضــافة كب ذلــك،  “خــادو  االختبــار”اايــا  املشــاركة النشــفة مــن خــ ل كمن

 املوجودة يف جاكرتا وكمباال. “النبض العاملي”ل البحي يف سبل استددا  لتربا  سيتواص
واظــرا للحاجــة املعلنــة كب وضــا منرجيــة للبيااــا  الضــدمة وك ــار لضــمان النوعيــة،  - 29
الفريق العامل العاملي علا قيادة تنظيم عمله وفقًا إل ار اوعية البيااا  الضـدمة، وذلـك   اتفق 

اوعيـة  ”)الوصـول كب البيااـا (، و    “اوعية املدخ  ”صر براامج عمله  سا بتجميا عنا
)منرجية البيااا  الضدمة و رائق التقييم، ومستودأ مشاريا البيااـا  الضـدمة،    “اإلاتاجية

)تفبيـق اسـتددا  البيااـا  الضــدمة     “اوعيـة املدرجــا  ” اج اإلحصـاءا (، و وعمليـا  كاتـ  
علــا اإلحصــاءا  الرمسيــة، مبــا يف ذلــك مؤشــرا  كهــدا  التنميــة املســتدامة(. وكعــادة تركيــس 
عمل األفرقـة العاملـة وكعـادة تنظيمـه بصـورة  فيفـة  نـن كن حيسـن كيضـا تبـادل النتـائج الـ              

ــدة وكدم   ــاريا الرائ ــا املش ــا ،       ققر ــة بشــ ن الوصــول كب البياا ــة العامل ــل األفرق ــا يف عم اجر
 واملنرجية، والتدريا.

ــراض     - 30 ــا  الضـــدمة ألغـ ــتددا  البيااـ ــدوين العالـــي املعـــين باسـ ــؤدر الـ ــار املـ ويف ااتظـ
ــذي يُ   ــة، ال ــن   اإلحصــاءا  الرمسي ــرة م ــده يف الفت ــا عق ــه  30كب  28توق  2016حسيران/يواي
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، علـا النحـو   مال املؤقت وفقـًا إل ـار اوعيـة البيااـا  الضـدمة     دبلن، مت تنظيم جدول األع يف
ريوها   قـق مناسـا جلميـا    الوصول كب البيااا  والشراكا : سينا”، 1التاين: املوضوأ 

ضدمة واملرـارا  والقـدرا    كاتاج اإلحصاءا : دور البيااا  ال”، 2، واملوضوأ “األ را 
ــة ــوأ “ال قمـ ــا  ال ”: 3س واملوضـ ــتددا  البيااـ ــة   اسـ ــاءا  الرمسيـ ــراض اإلحصـ ــدمة ألغـ ضـ

 .“ؤشرا  كهدا  التنمية املستدامةوم
وبديــة الت كيــد ككعــر علــا األعيــة الــ  يوليرــا الفريــق العامــل العــاملي للتــدريا وبنــاء    - 31

القدرا ، اتإفق علا عقد حلقة عمل كو ككعر علا هامش املؤدر يف دبلن. واقُتـرح  عقـد حلقـة    
ــرجيا  البيااــ   ــردود  ا  الضــدمة، مبــا يتماشــا مــا ا  عمــل بشــ ن من ــة يف ال الحتياجــا  املعلن

مشــاريا قيــادة ”عقــد حلقــة عمــل كخــرع بشــ ن  الدراســة االستقصــائية العامليــة. و نــن علــا
، تدفي املسائل املتصـلة بنيفيـة صـوع املشـاكل بوضـو ، وكعـداد       “البيااا  الضدمة وكداردا

املشــاريا، واإلجــراءا  اإلحصــائية.    دراســا  اجلــدوع، وحيــاقة مصــادر البيااــا ، وكدارة    
األدوا  وتقنيــا  تننولوجيــا املعلومــا    ”اقُتــرح  كيضــا عقــد حلقــة عمــل بشــ ن      وكخــريا، 
 .“اجلديدة املدصصة للبيااا  الضدمةاملعاصرة و

  
 النقاط املفروحة للمناقشة - سادسا 

 للتعبري عن آرائرا بش ن ما يلي: اللجنة مدعوة - 32
ــا      التقــد  احملــرق  )ك(  ــاملي املعــين باســتددا  البياا ــق العامــل الع يف عمــل الفري

 الضدمة ألغراض اإلحصاءا  الرمسيةس
 ن اســـتراتيجيا  ومشـــاريا   اتـــائج الدراســـة االستقصـــائية العامليـــة بشـــ     )ب( 
 الضدمةس البيااا 
اتــائج املــؤدر الــدوين العــاب املعــين باســتددا  البيااــا  الضــدمة ألغــراض    )ج( 

 يةساإلحصاءا  الرمس
 األولويا  احملددة يف براامج عمل الفريق العامل العاملي: )د( 
ــراض       ‘1’  ــدمة ألغــ ــا  الضــ ــتددا  البيااــ ــال اســ ــدة يف جمــ ــاريا الرائــ املشــ

لقــة منــرا بقيــاس مؤشــرا  لتــارة  اإلحصــاءا  الرمسيــة، مبــا يف ذلــك املتع 
 مؤشرا  كهدا  التنمية املستدامةس من
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ا  البيااـا  الضـدمة مبشـاركة متسايـدة مـن      التدريا واملرارا  يف استدد ‘2’ 
دبلـن   يف “ختبـار خـادو  اال ”مية، وال سيما من خ ل استددا  البلدان النا
 ألغراض التدرياس “النبض العاملي”ولتربا  

ــة     ‘3’  تعسيــس الوصــول كب البيااــا  مــن خــ ل مواصــلة وضــا مبــادن توجيري
 ةستتعلق بالوصول كب البيااا  املشمولة  ق امللني

 توفري التوجيه بش ن منرجيا  البيااا  الضدمة و رائق التقييمس ‘4’ 
وضــــــا ك ــــــار لنوعيــــــة البيااــــــا  الضــــــدمة املســــــتددمة ألغــــــراض   ‘5’ 

 .الرمسية اإلحصاءا 
 


