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  اللجنة اإلحصائية

  الثامنة واألربعونالدورة 

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  (د) من جدول األعمال املؤقت* ٣البند 

بنـــود للمناقشـــة واختـــاذ القـــرار: اســـتخدام البيانـــات  

          الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية
العاملي املعين باسـتخدام البيانـات الضـخمة ألغـراض     تقرير الفريق العامل     

  اإلحصاءات الرمسية
    

  مذكرة من األمني العام    
  

واملمارســـات الســـبقة،  ٢٠١٦/٢٢٠وفقـــا ملقـــرر الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي    
يتشرف األمني العام بأن حييل تقرير الفريق العامل العـاملي املعـين باسـتخدام البيانـات الضـخمة      
ألغــراض اإلحصــاءات الرمسيــة. وعلــى مــدى الســنوات الــثالث املاضــية، حــدد الفريــق العامــل  

مة واخلاصة الواعدة املتعلقة بالبيانات الضخمة على املسـتويني الـوطين   العديد من املبادرات العا
واإلقليمي، اليت تضطلع ا الوكاالت العامـة واخلاصـة، والـيت ـدف إىل تيسـري احلصـول علـى        
البيانات واخلدمات والتطبيقات وتسريع التآزر فيما بينـها ألغـراض البحـوث وبنـاء القـدرات.      

لذي أحرزه الفريق العامل، إىل جانب أفكار ومقترحـات بشـأن العمـل    ويتناول التقرير التقدم ا
يف املستقبل. ويعرض التقرير مقترحـاً إلنشـاء منـرب عـاملي جيمـع معـاً كافـة املبـادرات املـذكورة          
ذات الصلة بتعزيز استخدام البيانات الضخمة ومصادر البيانـات البديلـة يف سـياق أوسـع علـى      
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تيح هذا املنرب إطارا لتحديد نطاق البيانات واخلدمات والتطبيقات املستوى العاملي. وميكن أن ي
والبنيــة التحتيــة وتوســيع هــذا النطــاق فيمــا يتعلــق باســتخدام البيانــات الضــخمة وإدماجهــا يف   
املصادر اإلدارية واملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة وبيانـات االستقصـاءات والتعـدادات التقليديـة.        

رعاية اللجنة اإلحصائية. واللجنة مـدعوة إىل التعليـق علـى مقتـرح      وسيجري تطوير املنرب حتت
إنشاء املنـرب العـاملي وعلـى التقـدم الـذي أحـرزه الفريـق العامـل والتوصـيات الـيت قـدمها. وتـرد             

  النقاط املطروحة للمناقشة يف الفرع األخري من التقرير.
    

الضـخمة ألغـراض   تقرير الفريق العامل العاملي املعين باسـتخدام البيانـات       
  اإلحصاءات الرمسية

  
  مقدمة  - أوال   

أنشأت اللجنـة اإلحصـائية الفريـق العامـل العـاملي املعـين باسـتخدام البيانـات الضـخمة            - ١
ــني    ــة واألربعـ ــا اخلامسـ ــة يف دورـ ــاءات الرمسيـ ــراض اإلحصـ ــام  ألغـ ــودة يف عـ . ٢٠١٤، املعقـ

  ٤٦/١٠١) ومقـــرر اللجنــــة  E/CN.3/2015/4الختصاصـــات الفريـــق العامـــل (انظـــر      ووفقـــاً 
ــة اســترا   E/2015/24-E/CN.3/2015/40 (انظــر تيجية )، يضــطلع الفريــق العامــل مبهمــة تــوفري رؤي

وتوجيه وتنسيق برنامج عاملي عن البيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية، مبا يف ذلك 
. و يعمل الفريق العامل أيضا علـى تعزيـز   ٢٠٣٠املؤشرات املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام 

  ات.بناء القدرات والتدريب وتبادل اخلربات واستخدام البيانات الضخمة يف تطبيقات السياس

ــة اإلحصــائية يف دورتيهــا السادســة واألربعــني       - ٢ وقــدم الفريــق العامــل تقــارير إىل اللجن
، علــى التــوايل. وعــرض الفريــق  ٢٠١٦و  ٢٠١٥والســابعة واألربعــني، املعقــودتني يف عــامي  

مؤمتريه العامليني األول والثاين، املعقودين يف بيجني وأبو ظـيب، علـى    العامل اجلوانب البارزة يف
وايل، ويف برنــامج عملــه والــيت تشــمل التــدريب وتطــوير املهــارات وبنــاء القــدرات؛ وربــط   التــ

البيانــات الضــخمة بأهــداف التنميــة املســتدامة؛ وأنشــطة الــدعوة واالتصــال؛ واحلصــول علــى     
البيانات وإنشاء الشراكات؛ واملسائل الشـاملة لعـدة قطاعـات، مـن قبيـل التصـنيفات واألطـر،        

حمـددة للبيانــات الضـخمة ألغـراض اإلحصــاءات الرمسيـة، مبــا يف      وكـذلك استكشـاف مصــادر  
  ذلك بيانات اهلاتف احملمول وبيانات وسائط التواصل االجتماعي والصور الساتلية.

، طلبت اللجنة إىل الفريـق العامـل القيـام مبـا يلـي: اسـتكمال جمموعـة        ٢٠١٦ويف عام   - ٣
ة امللكيـة، مثـل البيانـات الضـخمة؛ وإعـداد      من املبادرات لتعزيز احلصول على البيانات املسـجل 

ــدريب        ــد الت ــع معاه ــاون م ــات الضــخمة بالتع ــق البيان ــة بشــأن اســتخدام وتطبي دورات تدريبي
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اإلقليمية، مـع اسـتهداف البلـدان الناميـة علـى وجـه اخلصـوص؛ ومواصـلة تطـوير إطـار جـودة            
  .لثقة يف جتميع اإلحصاءات الرمسيةالبيانات الضخمة لضمان ا

بت اللجنة أيضاً أن يضاف إىل برنامج العمل مـا يلـي: إجـراء اسـتعراض للبيانـات      وطل  - ٤
املســتخرجة مــن اإلنترنــت الســتخدامها يف مجــع البيانــات الضــخمة؛ وحتســني املوقــع الشــبكي   
للفريق ومسـتودع البيانـات الضـخمة؛ والتـرويج للبيانـات الضـخمة يف البلـدان الناميـة؛ وربـط          

الفريـق الرفيـع املسـتوى للشـراكة والتنسـيق وبنـاء القـدرات يف جمـال         عمل الفريق العامل بعمل 
  .٢٠٣٠اإلحصاءات من أجل خطة التنمية املستدامة لعام 

واســتجاب الفريــق العامــل لطلبــات اللجنــة، علــى النحــو املــبني يف االســتعراض العــام      - ٥
ئج املـؤمتر العـاملي   يف الفـرع الثـاين، ويف نتـا    ٢٠١٦للتقدم الذي أحـرزه الفريـق العامـل يف عـام     

الثالــث املعــين باســتخدام البيانــات الضــخمة ألغــراض اإلحصــاءات الرســيمة، املبينــة يف الفــرع   
الثالث. ويركز الفرع الرابع بوجه خاص على إمكانية احلصول على البيانات املسجلة امللكيـة.  

دمات أمـــا الفـــرع اخلـــامس، فيعـــرض مقترحـــاً إلنشـــاء منـــرب عـــاملي للبيانـــات الضـــخمة واخلـــ 
  والتطبيقات ذات الصلة. وترد يف اية التقرير عدة نقاط مطروحة للمناقشة.

    
  التقدم الذي أحرزه الفريق العامل  - ثانيا   

عقد الفريق العامل مؤمتره العاملي الثالث املعين باسـتخدام البيانـات الضـخمة ألغـراض       - ٦
شاء منرب عاملي للتعـاون بشـأن   . وصاغ مقترحاً إلن٢٠١٦اإلحصاءات الرمسية يف دبلن يف عام 

ــى         ــة احلصــول عل ــاق بشــأن إدراج إمكاني ــات، وتوصــل إىل اتف ــات واخلــدمات والتطبيق البيان
البيانات املسجلة امللكية يف االسـتعراض العـام إلطـار جـودة اإلحصـاءات الرمسيـة. كمـا أحـرز         

التـابع   “تبـار خـادوم االخ ”تقدماً يف مسائل أخرى، مشلت التعـاون بشـأن مشـاريع جتريبيـة يف     
ــات الســاتلية        ــات بشــأن اســتخدام البيان ــا؛ ووضــع عــدد مــن الكتيب ــة االقتصــادية ألوروب للجن
وبيانات اهلاتف احملمول وبيانات وسائط التواصل االجتماعي؛ وحتديث موقعه الشبكي، مبا يف 

دم ذلك ما يتعلق بتوافر جرد ملشاريع البيانات الضخمة. وترد يف هذا الفرع تفاصـيل عـن التقـ   
الذي أحرزته خمتلف أفرقة العمل يف جماالت ختصصها. ويرد يف الفروع الالحقة موجز النتـائج  
الرئيسية للمؤمتر العاملي الثالث، ومقترح إنشاء منرب عاملي، والتوصيات املتعلقة باحلصـول علـى   

  البيانات املسجلة امللكية.
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  البيانات الساتلية  -ألف   

قامت فرقة العمل التابعة للفريق العامـل واملعنيـة بالصـور السـاتلية والبيانـات اجلغرافيـة         - ٧
املكانيــة واالستشــعار عــن بعــد بإعــداد كتيــب يتضــمن معلومــات عــن مصــادر بيانــات رصــد    
األرض، ومنهجيات إنتاج إحصاءات احملاصيل وغريها من اإلحصـاءات، مـن خـالل اسـتخدام     

ومـوجزات املشـاريع التجريبيـة لفرقـة العمـل، وتوجيهـات للمكاتـب        بيانـات الصـور السـاتلية،    
ــة اســتخدام بيانــات رصــد األرض للمــرة األوىل.      ــة بشــأن استكشــاف كيفي اإلحصــائية الوطني
وتشمل املشـاريع التجريبيـة اسـتخدام املكتـب األسـترايل لإلحصـاء بيانـات الصـور السـاتلية يف          

، وهـي شـركة فرعيـة    )Terra Bellaتـريا بـيال (   إنتاج اإلحصاءات الزراعية، واسـتخدام مؤسسـة  
ــوطين        ــام املعهــد ال ــات الســلع األساســية، وقي ــيم خمزون ــة لتقي لغوغــل، للســواتل املســجلة امللكي

) بإجراء حتليل بيئي للسـيناريوهات املناخيـة يف منـاطق    INEGIاملكسيكي لإلحصاء واجلغرافية (
ــة لإلح     ــن املكســيك، واســتخدام اإلدارة الوطني ــة م ــا ( خمتلف ) الصــور DANEصــاء يف كولومبي

الساتلية يف جتميع اإلحصاءات بشأن غطاء األرض واستخدام األراضـي. ومـن املتوقـع االنتـهاء     
، بعـد أن يـتم استعراضـه خـالل اجتمـاع      ٢٠١٧من وضع الكتيـب يف صـيغته النهائيـة يف عـام     

يـة والزارعـة   لفريق خرباء مع متخصصـني يف إنتـاج احملاصـيل وغطـاء األرض مـن منظمـة األغذ      
  لألمم املتحدة واملفوضية األوروبية.

وتعمل فرقة العمل أيضـاً علـى وضـع دورة دراسـية تطبيقيـة لـتلقني أسـاليب اسـتخدام           - ٨
بيانات رصد األرض يف توليد إحصاءات احملاصيل الزراعية، وتوفر دراسات إفراديـة لتطبيقـات   

ق أهـداف التنميـة املسـتدامة. وتقـدم     بيانات رصد األرض بغرض قياس التقـدم احملـرز حنـو حتقيـ    
ملواد هذه الدورة الدراسية معلومات أساسـية عـن اسـتخدام بيانـات الصـور السـاتلية ألغـراض        
ــواتج     اإلحصـــاءات الرمسيـــة واإلرشـــاد بشـــأن اختيـــار مصـــادر البيانـــات وأســـاليب توليـــد النـ

راضـات تـبني   اإلحصائية. وتشـمل هـذه املـواد مزجيـاً مـن العـروض وجلسـات للمناقشـة واستع        
، ومثـاالً علـى جتهيـز البيانــات السـاتلية املتاحـة جمانــاً      “R”كيفيـة اسـتخدام جمموعـة الربجميــات    

، ومساعدة تطبيقيـة يف توليـد النـواتج اإلحصـائية مـن      Google Earthألغراض التحليل يف حمرك 
مراجعـة  بيانات الصور الساتلية. وستتواصل عملية تنسيق هذه املـواد مـن أجـل اسـتخدامها يف     

حسابات النظم اإليكولوجية للمناطق الزراعية. وسيجري استعراضـلمواد الـدورة الدراسـية يف    
، قبيـل انعقـاد حلقـات عمـل أخـرى يف آسـيا       ٢٠١٧حلقة عمل ستعقد يف كانون الثاين/ينـاير  

  وأمريكا الالتينية.
    



E/CN.3/2017/7 

 

16-22260 5/16 

 

  بيانات اهلاتف احملمول  -باء   

اتف احملمول يف إعداد كتيب، يتوقع االنتهاء مـن  شرعت فرقة العمل املعنية ببيانات اهل  - ٩
ــام     ــة يف ع ــدة مشــاريع     ٢٠١٧وضــعه يف صــيغته النهائي ــن ع ، يســتند إىل اخلــربات املســتقاة م

. Positiumللمكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب ومشـروع آخـر يف عمـان تشـارك فيـه شـركة       
ز وشـبكات التميـز التابعـة    وميكن كذلك أن يسـتفيد هـذا الكتيـب مـن العمـل املنجـز يف مراكـ       

) بشأن مشاريع أُجنزت يف إسبانيا وبلجيكا وسلوفينيا ESSNetللمنظومة اإلحصائية األوروبية (
وفرنسا وهولنـدا. وسيشـمل الكتيـب منـاذج جتاريـة إلبـرام شـراكات بـني املكاتـب اإلحصـائية           

(على كـل مـن    الوطنية ومشغلي خدمات االتصاالت املتنقلة وتطبيقات لإلحصاءات السياحية
املستوى الدويل والوطين ودون الوطين)، واإلحصاءات السكانية النهارية (إحصاءات السـياحة  
ــة الســكانية.       ــل، وإحصــاءات الكثاف ــوم)، وإحصــاءات األحــداث، وإحصــاءات النق ــنفس الي ل
وسيوفر الكتيب أيضاً التوجيه العملـي ومعلومـات عـن املمارسـات القطريـة ومراجـع متعـددة،        

  ر سيكون مفيداً بالنسبة للبلدان النامية على وجه اخلصوص.وهو أم
  

  بيانات وسائط التواصل االجتماعي  -جيم   

على نفس املنوال، شرعت فرقة العمل املعنية ببيانات وسائط التواصـل االجتمـاعي يف     - ١٠
ــات   ٢٠١٧إعــداد كتيــب يتوقــع أن يكتمــل يف عــام    ــة اســتخدام بيان . ويشــرح الكتيــب كيفي

لتواصـــل االجتمـــاعي باســـتخدام تقنيـــات البيانـــات الضـــخمة لتوليـــد اإلحصـــاءات.  وســـائط ا
وسيشـمل الكتيــب وصــفاً ملختلــف مصــادر بيانــات وســائط التواصــل االجتمــاعي (مثــل تــويتر  
وفيسبوك)، ولألساليب والتقنيات اليت تقابلها، مبا يف ذلك معاجلة اللغات الطبيعية، وألسـاليب  

زاء املصــاحبة للرســائل يف وســائط التواصــل االجتمــاعي ومــن   اســتخراج املعلومــات مــن األجــ 
حمتويات الصفحات الشبكية. وسيشمل الكتيب أيضاً لتطبيقـات قـادرة علـى جتميـع مؤشـرات      
ثقــة املســتهلك، واإلبــالغ عــن مؤشــرات الــرأي العــام، وحتليــل القــدرة علــى التنقــل واملشــاعر    

، وهـو عضـو يف فرقـة العمـل     Global Pulseالسائدة. وباإلضافة إىل الكتيب، توصل فريـق منـرب   
املعنية بوسائط التواصل االجتماعي، إىل اتفـاق مـع تـويتر بشـأن اسـتخدام كميـات كـبرية مـن         
التغريدات الشهرية، اليت ميكن تشاركها مع أعضاء الفريق العامل، رمبا عـن طريـق اسـتخدامها    

  .“خادوم االختبار”يف 
  

  جرد مشاريع البيانات الضخمة  -دال   

باإلضافة إىل الدراسة االستقصائية اليت أجراها الفريق العامـل بشـأن مشـاريع البيانـات       - ١١
ــام   ــداف التنميــة       ٢٠١٥الضــخمة يف ع ــات الضــخمة وأه ــة بالبيان ــل املعني ــة العم ــت فرق ، قام
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املستدامة بدراسة استقصائية لطائفة من املؤسسات بشأن اسـتخدام البيانـات الضـخمة، وعلـى     
ما يتعلق بأهداف التنمية املستدامة. وقد سامهت املعلومات املستقاة يف إثـراء  وجه اخلصوص في

جرد مشاريع البيانات الضخمة. وهذا اجلرد عبارة عن فهرس ملشاريع البيانات الضـخمة ذات  
الصــلة بتوليــد اإلحصــاءات الرمسيــة ومؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة وأنــواع أخــرى مــن   

دارة ورصــد بــرامج ومشــاريع القطــاع العــام. وجــرى توحيــد       اإلحصــاءات املســتخدمة يف إ 
إجراءات تعهد وحتـديث اجلـرد، ويتوقـع أن يـؤدي ربـط مشـاريع البيانـات الضـخمة بأهـداف          
التنمية املستدامة وغاياا إىل زيادة تعزيز فائـدا ألغـراض اإلحصـاءات الرمسيـة. وبإنشـاء هـذا       

العامل جهوداً إضافية من أجل الترويج لفهـرس   اجلرد الفريد للبيانات الضخمة، سيبذل الفريق
املمارسات ذاك يف جمال استخدام البيانات الضخمة يف الدوائر اإلحصائية الرمسيـة ويف أوسـاط   

  البيانات الضخمة األوسع نطاقاً.
  

  التدريب وتنمية املهارات وبناء القدرات  -هاء   

للبيانـات الضـخمة والبنيـات التحتيـة     كلما زادت الدوائر اإلحصائية الرمسية اسـتعماهلا    - ١٢
ــارات       ــة، زادت احلاجــة إىل مه ــداد اإلحصــاءات الرمسي ــدة يف إع ــات اجلدي ــا املعلوم لتكنولوجي
جديدة ومنهجيات قائمة على تكنولوجيا املعلومات اجلديدة من أجل تطبيق البيانات الضخمة 

ختلفـة للبيانـات الضـخمة    يف عمليات توليد اإلحصاءات املتعددة املصادر. وتنطوي املصـادر امل 
على حتديات ليس فقط يف جتهيز البيانات وحتليلها، ولكـن أيضـاً يف اسـتخدام البنيـات التحتيـة      
لتكنولوجيا املعلومات. ومن أجل التغلب على هذه التحديات اليت تعيق نقل املعارف، ركزت 

ــاء القــدرا     ــة املهــارات وبن ــدريب وتنمي ــة بالت ــة العمــل املعني ــها علــ فرق ــة أهــداف  ت عمل ى أربع
  هي: رئيسية،

تطوير األساليب واألدوات (مبـا يف ذلـك التنسـيق والتيسـري) مـن أجـل إجـراء          (أ)  
تقيــيم لالحتياجــات األساســية مــن املهــارات الالزمــة للبيانــات الضــخمة يف الــنظم اإلحصــائية    

لتوليــد الوطنيــة، وإجــراء تقيــيم جلاهزيتــها املؤسســية فيمــا يتعلــق باســتخدام البيانــات الضــخمة  
  اإلحصاءات؛

توفري التوجيه بشأن وضع برنامج تدرييب يف شكل وحدات مستقلة باالستناد   (ب)  
  إىل نتائج تقييم االحتياجات األساسية من املهارات واجلاهزية املؤسسية؛

تيسري إنشاء شـبكة عامليـة ملؤسسـات التـدريب والبحـوث ألغـراض التـدريب          (ج)  
  البيانات الضخمة لتوليد اإلحصاءات؛وبناء القدرات يف جمال استخدام 
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تنسيق برامج تدريبية أكثر تطوراً مبا يتماشى مع الدراسة االستقصائية العامليـة    (د)  
بشأن البيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية والدورات التدريبيـة الـيت وضـعتها أفرقـة     

  العمل املختلفة التابعة للفريق العامل.

  ، صاغت فرقة العمل املنجزات املستهدفة التالية:٢٠١٧وبالنسبة لعام   - ١٣

إجــراء تقيــيم لالحتياجــات مــن املهــارات األساســية واجلاهزيــة املؤسســية عــن    (أ)  
ــات الضــخمة تشــمل        ــة بشــأن البيان ــدة للدراســة االستقصــائية العاملي ــة جدي ــق تنظــيم جول طري

  الوكاالت اإلحصائية الوطنية؛

املهارات التأسيسية األساسية املطلوبـة واجلاهزيـة   عقد دورات تدريبية لتطوير   (ب)  
املؤسسية الستخدام البيانات الضخمة يف عمليـات توليـد اإلحصـاءات، بالتعـاون مـع املكاتـب       

  اإلحصائية الوطنية واملؤسسات األكادميية والشركاء من القطاع اخلاص؛

لبحـوث  إنشاء شبكة عاملية لبناء القـدرات تتـألف مـن مؤسسـات التـدريب وا       (ج)  
  الوطنية واإلقليمية ومراكز االبتكار يف جمال البيانات.

  
نتائج املؤمتر العاملي الثالث املعـين باسـتخدام البيانـات الضـخمة ألغـراض        - ثالثا   

  اإلحصاءات الرمسية

أيلول/سـبتمرب   ١آب/أغسـطس و   ٣١و  ٣٠عقد املؤمتر العاملي الثالـث يف دبلـن أيـام      - ١٤
برياً إحصائياً من مجيع أحنـاء العـامل. وافتـتح املـؤمتر وزيـر الدولـة       خ ٢٥٠، وحضره حنو ٢٠١٦

للخدمات املالية واحلكومة اإللكترونية واملشتريات العامة يف أيرلندا، أوين مـوريف، الـذي أبـرز    
. وعـرض املـؤمتر أوجـه    ٢٠٣٠أمهية البيانات الضـخمة يف سـياق خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       

ج مشـاريع البيانـات الضـخمة الـيت تسـتخدم بيانـات اهلـاتف احملمـول،         التقدم الذي أحرز ونتـائ 
وبيانات وسائط التواصل االجتماعي، والبيانـات السـاتلية، يف جمموعـة متنوعـة مـن التطبيقـات       
اإلحصائية. كما أُحرز تقدم يف جماالت بناء القدرات، وإمكانية احلصول على البيانـات وعقـد   

نهجية، وكيفية اإلبالغ عن جدوى البيانـات الضـخمة. ومجيـع    الشراكات بشأا، واجلودة وامل
  .)١(العروض املقدمة يف املؤمتر متاحة على املوقع الشبكي للمؤمتر

وغطى املؤمتر ثالثة مواضيع رئيسية، مشلت إمكانيـة احلصـول علـى البيانـات الضـخمة        - ١٥
إلحصـاءات الرمسيـة   وعقد الشراكات بشـأا، واسـتراتيجيات بنـاء القـدرات ألغـراض حتويـل ا      

__________ 

  .http://unstats.un.org/unsd/bigdata/conferences/2016/default.aspمتاح على الرابط الشبكي:   )١(  
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وحتديثها، وإنشاء بيئة لتوليد اإلحصاءات من مصادر متعددة ومن البيانات الضـخمة ألغـراض   
  اإلحصاءات الرمسية، مبا يف ذلك اإلحصاءات املتعلقة برصد إجناز أهداف التنمية املستدامة.

  
  إمكانية احلصول على البينات وعقد الشراكات بشأا  -ألف   

النقاش الرفيعة املسـتوى املعنيـة بإمكانيـة احلصـول علـى البيانـات وعقـد        شددت حلقة   - ١٦
الشـراكات بشـأا علـى أن احلصـول علـى بيانـات اهلـاتف احملمـول وبيانـات وسـائط التواصــل           
االجتمــاعي وغريهــا مــن البيانــات الضــخمة، عــن طريــق عقــد الشــراكات بــني القطــاع العــام     

ل مـن الشـركاء يف القطـاع اخلـاص واملكاتـب      والقطاع اخلاص، سوف حيقق فائدة عظيمـة لكـ  
اإلحصــائية الوطنيــة فيمــا يتعلــق بتقــدميهم للخــدمات. وينبغــي هلــذه الشــراكات أن تقــوم علــى  
ــة للحوســبة الســحابية، وخــربة القطــاع اخلــاص فيمــا يتعلــق       ــة التكنولوجي ــة التحتي أســاس البني

املهــين الــذي تؤديــه املكاتــب  بالبيانــات وحتليــل البيانــات، وثقــة اجلمهــور يف الــدور املســتقل و  
اإلحصائية الوطنية يف توفري معلومات حمايدة وعالية اجلودة. واعترب احلفاظ علـى ثقـة اجلمهـور    
عنصــراً أساســياً يف اســتخدام البيانــات الضــخمة ألغــراض اإلحصــاءات الرمسيــة. وحتقيقــاً هلــذه   

ت اهلاتف احملمول أو بيانات الغاية، جيب توخي الشفافية التامة يف مجع وختزين واستخدام بيانا
وسائط التواصل االجتماعي، والعمـل يف الوقـت نفسـه وفقـاً لألطـر التنظيميـة والقانونيـة ذات        
الصــلة باإلحصــاءات الرمسيــة ومحايــة البيانــات. وتشــمل الفوائــد خفــض عــبء االســتجابة          

ئية والتكــاليف، وحتســني توقيــت اإلحصــاءات وجودــا. ومــع ذلــك، ينبغــي للــدوائر اإلحصــا   
الرمسيــة أن تقــر بضــرورة استكشــاف آليــات مبتكــرة للتمويــل مــن أجــل تلبيــة املصــاحل الرحبيــة   
للقطاع اخلاص يف هذه الشراكة. ويرد يف الفرع الرابع من هذا التقرير مزيد من املناقشة بشأن 

  إمكانية احلصول على البيانات املسجلة امللكية.
  

  جمال اإلحصاءات الرمسيةبناء القدرات من أجل االبتكار يف   -باء   

مل يعد من املقبول توفري اخلدمات اإلحصائية على النحـو املعتـاد إىل العمـالء الـوطنيني       - ١٧
والــدوليني، بــالنظر إىل احلاجــة إىل إدارة اجلوانــب الســلبية الــيت تشــكلها املبــادرات اخلارجيــة،    

 امليزانيـة، وذلـك كلـه    واملنافسة من اجلهات األخرى اليت تـوفر اإلحصـاءات، والتخفيضـات يف   
مع جين الفوائد املتأتية من املشـهد املـتغري لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت والبيانـات، مـن        

  خالل التطور التكنولوجي السريع وثورة البيانات.

وأشــار املشــاركون يف حلقــات النقــاش املعقــودة بشــأن بنــاء القــدرات إىل احلاجــة إىل     - ١٨
نظم اإلحصـائية الوطنيـة مـن أجـل مواجهـة التحـديات اجلديـدة وجـين         حتول متعدد اجلوانب للـ 

الفوائد من الفرص اجلديدة. وينبغي توسيع بـرامج بنـاء القـدرات القائمـة ورمبـا تركيزهـا علـى        
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حتويـل البنيــة التحتيــة للتكنولوجيــا والقــوة العاملــة هلــذا القطــاع، واســتغالل املزيــد مــن مصــادر  
ات واخلدمات. وفيما يتعلق بتحويـل البنيـة التحتيـة للتكنولوجيـا،     البيانات وإعادة توجيه املنتج

أشار املشاركون يف حلقات النقاش إىل أن هـذا التحـول ينبغـي أن ييسـر االنتقـال مـن معـدات        
تكنولوجيا املعلومات املادية يف املواقع حنو استخدام بيئة احلوسبة السحابية، إىل جانب اعتمـاد  

يقات ذات الصلة جبمع البيانات، والسجالت، وإدارة البيانات هيكل مشترك للخدمات والتطب
  الفوقية والبيانات وحتليلها ونشرها.

وينبغي هلذا االستثمار يف حتويل اهليكـل التكنولـوجي أن يكـون مصـحوباً بـربامج بنـاء         - ١٩
 القدرات اليت تـدعم التنويـع التـدرجيي موعـات املهـارات اجلديـدة ملـوظفي الـنظم اإلحصـائية         
الوطنيــة، بــدءاً مــن علمــاء ومهندســي البيانــات الــذين يســتخدمون البيانــات املتعــددة املصــادر    
اجلديدة والتكنولوجيا احلديثة، إىل احملامني الذين يعملون على تعزيز البيئة القانونية، وإاملـديرين  

. وينبغـي  الذين يتولون قيادة التغيري يف ثقافة الشركات مع االسـتمرار يف حتسـني معيـار اجلـودة    
ــة      ــز باملرون هلــذه القــدرات اجلديــدة أن تســمح باعتمــاد هيكــل موحــد لألعمــال التجاريــة يتمي
والقدرة على التكيف مع االحتياجات الناشئة، وينبغي أن تكون قائمـة علـى العمليـات عوضـاً     
عن املنتجات، مع زيادة استخدام مصادر البيانات اإلدارية والبيانات الضخمة (وجتنب مصادر 

بيانــات األوليــة) يف توليــد النــواتج اإلحصــائية املتعــددة. وباإلضــافة إىل ذلــك، ينبغــي تطــوير    ال
اســـتراتيجية النشـــر واالتصـــال حبيـــث يتســـىن تكييفهـــا مـــن أجـــل اســـتهداف خمتلـــف شـــرائح 
املستخدمني، عن طريق تطبيق جمموعـة متنوعـة مـن تقنيـات نشـر البيانـات، مبـا فيهـا تطبيقـات          

  عاينة البيانات املتعلقة بالنتائج الرئيسية.األجهزة احملمولة وم

وأفيد بأن الربامج التدريبية اإلحصائية اإلقليمية ينبغي أن تسعى أكثـر فـأكثر إىل توسـيع      - ٢٠
نطاق براجمها اهلادفة إىل بناء قدرات كلّ من كبار مديري النظم اإلحصائية الوطنية، فيما يتعلـق  

التقنيني وموظفي تكنولوجيـا املعلومـات يف تلـك الـنظم،      بتحول مؤسسام وحتديثها، واملوظفني
فيما يتعلق بقدرام يف جماالت هندسة البيانات وحتليلـها وعلومهـا. ولبنـاء القـدرات مـن خـالل       
تلك الربامج التدريبية اجلديـدة، ميكـن للمعاهـد اإلقليميـة املعنيـة بالتـدريب اإلحصـائي أن تعتمـد         

السـحابية ومـزودة بقـدرات لتجهيـز البيانـات املتعـددة املصـادر        منصات إقليمية وعاملية للحوسبة 
ــة مــن املعاهــد       ــراح إنشــاء شــبكة دولي ــك اقت ــديهي أن يســتتبع ذل والبيانــات الضــخمة. ومــن الب
اإلقليمية املعنية بالتدريب والبحوث املترابطة فيمـا بينـها عـرب منصـات إقليميـة وعامليـة ميكنـها أن        

لوجية وأخرى متعلقـة بالبيانـات، تتـيح الـتعلم املسـتمر ملـا يسـتجد        توفر بىن حتتية مؤسسية وتكنو
ــات. وميكــن للشــبكات        ــا املعلوم ــات تكنولوجي ــة وتقني ــارات إداري ــن أســاليب إحصــائية ومه م
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هو موجود من معاهد التـدريب   اإلقليمية املترابطة فيما بينها من خالل منصة عاملية أن تكمل ما
  ية معنية بالبيانات والبحوث.الوطنية وما ينشأ من مراكز وطن

وأشــار الفريــق املعــين باالســتثمارات الذكيــة لتشــجيع االبتكــار يف جمــال اإلحصــاءات     - ٢١
الرمسيــة إىل أن التغيــرات املتســارعة يف جمــايل التكنولوجيــا والبيانــات تقتضــي إعــادة الــتفكري يف  

ــة و     ــنظم اإلحصــائية الوطني ــدعم املقــدم مــن اجلهــات املاحنــة إىل ال ــن  ال ــة. وم ــة والدولي اإلقليمي
االعتبـارات األوليـة يف تلـك البيئـة السـريعة الــتغري التركيـز علـى االسـتثمار الـذكي يف مشــاريع          
جتريبية صغرية ختترب األسـاليب والتكنولوجيـات املبتكـرة مث توسـع نطاقهـا فيمـا بعـد. وتتطلـب         

دة بــني القطــاعني العــام هــذه املشــاريع والــربامج الناشــئة شــراكات تعاونيــة واســتراتيجية جديــ  
واخلاص، تشارك فيها الدوائر اإلحصائية الرمسية واألوساط األكادمييـة وشـركات التكنولوجيـا    
ومــالكي البيانــات املســجلة امللكيــة. وعــالوة علــى ذلــك، يبــدو التحــول ضــروريا للتعامــل مــع  

يانــات الضــخمة التكــاليف املتكــررة املرتبطــة بتــوفري إمكانيــة الوصــول باســتمرار إىل مصــادر الب
التابعة للقطاع اخلـاص والـبىن التحتيـة احلديثـة لتكنولوجيـا احلوسـبة السـحابية. ويقتضـي ذلـك          
ــل املســبق        ــذي تعتمــده اجلهــات املاحنــة واالنتقــال مــن أســلوب التموي ــدفع ال تغــيري أســلوب ال

ن لالستثمارات اهليكلية يف النظم اإلحصـائية الوطنيـة إىل أسـلوب يقـوم علـى إجـراء سلسـلة مـ        
االستثمارات على مر الزمن يف منصات إقليمية وعاملية مشتركة قابلة للتوسيع التدرجيي وتتـيح  

  الوصول إىل البيانات واخلدمات والتطبيقات من خالل شراكات استراتيجية.
  

  البيانات الضخمة ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة  -جيم   

الضخمة والفريق املعين بأهـداف التنميـة املسـتدامة    شدد أعضاء الفريق املعين بالبيانات   - ٢٢
أيضا على ضرورة اتباع ج خمتلط الوسائط ومتعـدد املصـادر لتلبيـة متطلبـات إطـار مؤشـرات       
األهداف. وال يتمثل التحدي القائم يف كثـرة عـدد املؤشـرات فحسـب، بـل أيضـا يف اشـتراط        

. “عـدم ختلّـف أحـد عـن الركـب     ضـمان  ” إجناز املؤشرات علـى مسـتوى التفاصـيل اجلزئيـة و    
وسيلزم توفري املوارد املتعلقة بكـل مـن املسـائل اإلداريـة ومصـادر البيانـات الضـخمة مـن أجـل          
حتقيــق مثــل هــذا التحليــل املفصــل. ويف ضــوء املتطلبــات الناشــئة للحصــول علــى التكنولوجيــا   

اعـدة يف السـنغال   والبيانات والتطبيقات دعما للربامج اإلحصائية الرئيسية، حدثت تطـورات و 
وكــابو فـــريدي وجنـــوب أفريقيـــا فيمـــا يتعلــق بإنشـــاء مراكـــز وطنيـــة وإقليميـــة للتكنولوجيـــا   
والبيانات. وبصفة عامة، أيد املشـاركون يف املـؤمتر العـاملي الثالـث مقتـرح إنشـاء منصـة عامليـة         

ات والتطبيقات بوصفها تطورا إجيابيا للتعاون الدويل واإلقليمي يف جمال تبادل البيانات واخلدم
  من شأنه أن يساعد يف مواجهة التحديات املرتبطة برصد مؤشرات األهداف.
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وترد معلومـات إضـافية عـن نتـائج املـؤمتر العـاملي الثالـث يف وثيقـة معلومـات أساسـية             - ٢٣
  مرفقة ذا التقرير.

    
التوصيات املتعلقة بالوصول إىل البيانـات الضـخمة كجـزء ال يتجـزأ مـن        - رابعا   

  طار جودة اإلحصاءات الرمسيةإ

يتعلّق املبدأ اخلامس من املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية بالوصـول إىل البيانـات.     - ٢٤
جيوز احلصـول علـى البيانـات، لألغـراض اإلحصـائية، مـن أي مصـدر كـان،         ”وينص على أنه 

حصـائية وهـي   سواء من الدراسات االستقصائية أو السجالت اإلداريـة. وينبغـي للوكـاالت اإل   
ختتار املصدر أن تضع يف االعتبار عناصر النوعية والتوقيت والتكاليف والعبء الذي يقع علـى  

  . وميكن تفسري هذا املبدأ على أنه يشمل الوصول إىل البيانات الضخمة.“كاهل ايبني

ن ويساور الفريق العامل القلق من أن الوصول إىل البيانـات الضـخمة يعـين يف كـثري مـ       - ٢٥
احلاالت الوصول إىل بيانات مسجلة امللكية حتوزها جهـات خاصـة هلـا مصـاحل جتاريـة. وهـذه       
حقيقيــة جتعــل الوصــول إىل البيانــات الضــخمة أمــرا خمتلفــا عــن الوصــول إىل مصــادر البيانــات   
التقليدية وتثري شواغل بشأن االتفاقات اليت يسمح للوكـاالت اإلحصـائية بإبرامهـا مـع مـالكي      

نات، مـع احلفـاظ علـى اسـتقالليتها وضـمان اخلصوصـية والسـرية وإنتـاج إحصـاءات          تلك البيا
عاليــة اجلــودة. ومــن املســائل الــيت يــتعني النظــر فيهــا املســاواة يف توزيــع األعبــاء علــى مــالكي     
البيانات، والتكلفة واجلهد الالزمان لتوفري البيانـات، ودور البيانـات يف اإلعالنـات الـيت تـروج      

التجارية، وحتقيق توازن عادل بني املصاحل العامة واملصاحل التجارية، والترتيبات  لقيمة املشاريع
التشغيلية بني الوكاالت اإلحصائية ومقدمي البيانـات. وقـد يكـون مـن الضـروري أن تتضـمن       
هذه االتفاقـات مسـألة الشـفافية يف تـوفري البيانـات، وتتـيح توصـيفا واضـحا للبيانـات الفوقيـة،           

ان عـام بتربئــة الذمـة فيمـا يتعلـق باســتخدام البيانـات، وذلـك لضـمان جــودة        وتنطـوي علـى بيـ   
  اإلحصاءات الرمسية ولكسب ثقة اجلمهور على حد سواء. 

، أعد الفريق العامل جمموعة من مشاريع املبادئ للوصول إىل مصـادر  ٢٠١٥ويف عام   - ٢٦
ظمـات اإلحصـائية علـى    ، دف مساعدة املن)٢(البيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية

الوصول إىل مصادر بيانات جديدة، مع حتقيق التوازن بـني املصـاحل املشـروعة للمنظمـات الـيت      
ــا مــن منظّمــات القطــاع اخلــاص، وحاجــة اجلمهــور إىل       ــات الضــخمة، وهــي غالب حتــوز البيان

__________ 

-http://unstats.un.org/unsd/trade/events/2015/abudhabi/gwgميكـــن االطـــالع عليهـــا علـــى املوقـــع التـــايل:        )٢(  

agenda.asp.  
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ــادئ األساســية       ــات باملب ــادئ الوصــول إىل مصــادر البيان ــرتبط مب ــة أجــود. وت إحصــاءات رمسي
حصاءات الرمسية وتستدعي حتلي مقدمي البيانات حبس املسؤولية االجتماعية. وقـد تشـاور   لإل

الفريق العامل مع أصحاب املصلحة بشأن مضمون مبادئ الوصول يف عـدد مـن املناسـبات يف    
  ، وتلقى تعليقات إجيابية عموما.٢٠١٥عام 

اخلطـوات   ٢٠١٦غسطس وناقش الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يف دبلن يف آب/أ  - ٢٧
املقبلة اليت يتعني اختاذهـا لكـي تتـاح تلـك املبـادئ للـدوائر اإلحصـائية العامليـة وحتظـى بـالقبول           

قد يكون أقوى وقعا من أي حيظى بقبـول أي   “املبادئ”لديها. فأوال، اتفق على أن مصطلح 
األفضـل بالتـايل    عامـا)، ومـن   ٢٠هيئة حكومية دولية (فقد استغرق اعتماد املبـادئ األساسـية   

بدال منه. وإضافة إىل ذلك، سيتم إجراء املزيد مـن املشـاورات    “توصيات”استخدام مصطلح 
مع أصحاب املصلحة من خالل دراسة استقصائية حمـددة األهـداف. واألهـم مـن ذلـك، اتفـق       
على ضرورة أن تنظر اللجنة يف التوصيات املتعلقة بالوصـول إىل مصـادر البيانـات ضـمن إطـار      
ــدونات املمارســات القائمــة          ــة، وم ــية لإلحصــاءات الرمسي ــادئ األساس ــن املب ــألّف م ــامل يت ش

  ألغراض اإلحصاءات الرمسية واألطر الوطنية لضمان اجلودة.

إىل  ) قُــدم E/CN.3/2017/9ويف تقريــر عــن املبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرمسيــة (       - ٢٨
ــر يف إنشــاء        ــني، طُلــب إىل اللجنــة أن تنظ ــة يف دورــا الثامنــة واألربع فريــق أصــدقاء  ”اللجن

يكلَّف جبملـة أمـور منـها إعـادة النظـر يف طريقـة تفسـري املبـادئ األساسـية أو توسـيع            “الرئيس
نطاقها لتشمل القطاع اخلـاص، وال سـيما يف سـياق اسـتخدام البيانـات املسـجلة امللكيـة. وقـد         

ــ ــرئيس  ”ب يرغ ــق أصــدقاء ال ــق       “فري ــا يتعل ــل فيم ــق العام ــاره شــواغل الفري أن يأخــذ يف اعتب
ــة. وتــرد معلومــات إضــافية عــن الوصــول إىل البيانــات      بالوصــول إىل البيانــات املســجلة امللكي

  املسجلة امللكية يف وثيقة معلومات أساسية مرفقة ذا التقرير.
    

  والتطبيقاتمنصة عاملية للبيانات واخلدمات   - خامسا   

، قــدم األمــني العــام تقريــر فريــق اخلــرباء االستشــاري  ٢٠١٤يف تشــرين الثــاين/نوفمرب   - ٢٩
عامل يراعى الناس فيه: ”املستقل املعين بتسخري ثورة البيانات ألغراض التنمية املستدامة املعنون 

ا يلــي: ذي تضــمن توصــيات بشــأن مــ، الــ“تســخري ثــورة البيانــات ألغــراض التنميــة املســتدامة
التكنولوجيا واالبتكار والتحليل من أجـل إنشـاء شـبكة تضـم شـبكات االبتكـار يف ميـدان         (أ)

البيانات بغية االستفادة من البيانات والبحوث يف ميدان البيانات وتبادهلا؛ (ب) بنـاء القـدرات   
رد مـن خـالل   واملوارد املتصلة ببناء القدرات ونقـل التكنولوجيـا واإلملـام بالبيانـات وتعبئـة املـوا      

آليــات التمويــل املبتكــرة بالشــراكة مــع القطــاع اخلــاص؛ (ج) احلوكمــة والقيــادة فيمــا يتصــل    
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بالشــراكات والتنســيق بــني احلكومــات والقطــاع اخلــاص واملنظمــات غــري احلكوميــة ووســائط  
اإلعالم واألوساط األكادميية من أجل تعزيز اتباع املمارسات اجليـدة واملبـادئ يف جمـال تبـادل     

  لبيانات والبيانات املفتوحة واحلقوق املتصلة بالبيانات.ا

وعلــى مــدى الســنوات الــثالث املاضــية، حــدد الفريــق العامــل العديــد مــن املبــادرات      - ٣٠
الواعــدة املتعلقــة بالبيانــات الضــخمة يف القطــاعني العــام واخلــاص وعلــى املســتويني الــوطين          
واإلقليمي، قامت ا وكـاالت عامـة وخاصـة ـدف تيسـري الوصـول إىل البيانـات واخلـدمات         

جه التآزر فيما بينها فيما يتعلق بالبحوث وبناء القدرات. ويرمي والتطبيقات وتسريع حتقيق أو
عمل أفرقة العمل التابعة للفريق العامل يف جماالت البيانات السـاتلية وبيانـات اهلواتـف احملمولـة     
وبيانات وسائط التواصل االجتماعي إىل إتاحة تلك التطبيقـات مـن خـالل كتيبـات مصـحوبة      

ي اقتراح وإنشاء أفرقة عمل إضافية يف جماالت واعدة ثبتـت فيهـا   مبواد ودورات تدريبية. وجير
جــدوى اســتخدام التطبيقــات يف اإلحصــاءات الرمسيــة، مثــل جتميــع البيانــات لوضــع مؤشــرات  
األسعار باستخدام بيانات أجهزة املسح الضـوئي والبيانـات املسـتخرجة مـن شـبكة اإلنترنـت.       

نشـاء منصـة علـى شـاكلة شـبكة تضـم شـبكات        لكن مل يتحقق بعد توحيـد اجلهـود الالزمـة إل   
  االبتكار يف ميدان البيانات.

ــن يف        - ٣١ ــود يف دبلـ ــاع املعقـ ــل يف االجتمـ ــق العامـ ــدره الفريـ ــذي أصـ ــرار الـ ــب القـ وعقـ
، اقتـــرح إنشـــاء منصـــة عامليـــة للبيانـــات واخلـــدمات والتطبيقـــات. ٢٠١٦آب/أغســطس   ٢٩

عني العـام واخلـاص يف جمـال البيانـات     وباالستفادة مـن املمارسـات الفضـلى يف مبـادرات القطـا     
ــا وبشــبكة        ــة للتكنولوجي ــبىن حتتي ــة ب ــدوائر اإلحصــائية الرمسي ــد ال الضــخمة، ومــن خــالل تزوي
لالبتكار يف جمال البيانات، ستتمكّن املنصـة العامليـة مـن تلبيـة احلاجـة إىل وجـود مراكـز عامليـة         

  لألغراض التالية:

بتجهيز البيانات الضخمة وحتليلها وعرضها تبادل األفكار واألساليب املتصلة   (أ)  
فيمـا بــني اإلحصـائيني الــرمسيني وعلمـاء البيانــات واخلــرباء يف هـذا امليــدان مـن القطــاعني العــام      

 واخلاص؛

ــل تلــك       (ب)   ــة حتلي ــذلك، ومنهجي ــز املتصــل ب ــات الضــخمة، والتجهي ختــزين البيان
  باستمرار وإعادة استخدامها؛البيانات وعرضها، واخلدمات والتطبيقات الالزمة لتطويرها 

تبيــان قيمــة البيانــات الضــخمة يف حتســني عمليــة اتخــاذ القــرار باســتخدام           (ج)  
  اإلحصاءات الرمسية يف الدراسات التجريبية ودراسات احلاالت اإلفرادية؛
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إتاحــة املــوارد للمــواد التدريبيــة وحللقــات العمــل املتعلقــة بالبيانــات الضــخمة     (د)  
  رات.ألغراض بناء القد

واقتــرح الفريــق العامــل أيضــا تطــوير املنصــة حتــت رعايــة اللجنــة، ممــا يعــين أن اللجنــة     - ٣٢
ســوف تبــت يف شــأن املنصــة، مــن حيــث منــوذج أعماهلــا وخريطــة الطريــق اخلاصــة بتطويرهــا   
وتنفيــذها. وحتــت إشــراف اللجنــة، ســتكون املنصــة منــربا تتعهــده الــدوائر اإلحصــائية الرمسيــة    

، وستخدم يف املقام األول الـنظم اإلحصـائية الوطنيـة للبلـدان الناميـة واملتقدمـة       ويسخر لفائدا
النمو على حد سواء. وعلى النحو املشار إليه أعاله، حبثت أفرقة خمتلفة يف إطار املـؤمتر العـاملي   
الثالث وسلسـلة مـن املـؤمترات اإلقليميـة املتعلقـة خبطـة التحـول يف جمـال اإلحصـاءات الرمسيـة،           

، اقتــراح إنشــاء املنصــة العامليــة وأيدتــه. وهــو اقتــراح يتــواءم أيضــا مــع   ٢٠١٦يف عــام  عقــدت
األهــداف احملــددة يف اــال االســتراتيجي لالبتكــار والتحــديث يف الــنظم اإلحصــائية الوطنيــة،   
والواردة يف مشروع خطة العمـل العامليـة لبيانـات التنميـة املسـتدامة، علـى النحـو الـذي صـاغه          

يع املسـتوى للشـراكة والتنسـيق وبنـاء القـدرات يف جمـال اإلحصـاءات لرصـد خطـة          الفريق الرف
)، وعلى حنو ما يتسق مع الوثائق اخلتاميـة  E/CN.3/2017/3(انظر  ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

  ).E/CN.3/2017/5للمؤمترات اإلقليمية (انظر 
  

  النموذج األويل ألعمال املنصة العاملية    

ســعيا إىل مســاعدة اللجنــة يف الــتفكري بشــأن هيكــل املنصــة العامليــة وحمتواهــا، ترســم       - ٣٣
الفقرات التالية منوذجا أوليا ألعمال املنصـة. وتقـدم طريقـة مـن الطرائـق املمكنـة لبنـاء املنصـة.         

  قد أنشأ الفريق العامل جلنة مكلّفة باستكشاف الطرائق املمكنة األخرى لبناء املنصة.و

وميكن للمنصة العاملية أن توفّر اإلطار املناسب وقابليته للتوسيع فيمـا يتعلّـق بالوصـول      - ٣٤
ــة      ــاء القــدرات املتصــلة باســتخدامها وتكاملــها مــع املصــادر اإلداري إىل البيانــات الضــخمة وببن

لومات اجلغرافية املكانية وبيانات الدراسات االستقصائية وتعدادات السـكان التقليديـة، و   واملع
باســتخدام مــا يتعلــق بــذلك مــن خــدمات وتطبيقــات وبنيــة حتتيــة. أمــا فيمــا يتعلــق باملنتجــات   
ــة       ــة التحتي ــة مبــا يلــي: (أ) تيســري الوصــول إىل البني ــيمكن أن تقــوم املنصــة العاملي واخلــدمات، ف

ا املعلومات ومصادر البيانـات املسـجلة امللكيـة وتيسـري اسـتخدامها؛ (ب) استضـافة       لتكنولوجي
مشــاريع عامليــة حمــددة مثــل املشــاريع املتعلّقــة بســجالت املنشــآت العامليــة وتفاوتــات البيانــات   
الثنائية أو املتعددة األطراف؛ (ج) ختزين التطبيقات اجلديدة املفتوحة املصـدر وإتاحـة الوصـول    

أجل اسـتخدام جمموعـات البيانـات املتعـددة املصـادر ـدف حتسـني توقيـت عمليـات          إليها من 
إنتـاج اإلحصــاءات الرمسيـة وزيــادة مرونتــها؛ (د) تـوفري خــدمات التـدريب وبنــاء القــدرات يف     
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استخدام مصادر البيانـات اجلديـدة لإلنتـاج اإلحصـائي. ولكـي تكـون املنصـة العامليـة خمصصـة          
وخي أن يشـــمل الوصـــول إىل البيانـــات أيضـــا احلصـــول علـــى حقـــا لإلحصـــاءات الرمسيـــة، تـــ

جمموعــات موثوقــة مــن البيانــات (البالغــة الصــغر) مــن مصــادر إحصــائية رمسيــة والوصــول إىل    
بيانات مت التحقق منها تتعهدها وتقدمها منظمات شريكة من القطاعني اخلاص والعام. وميكن 

ية خدمات التخزين السحايب واحلوسـبة السـحابية   أن تتضمن اخلدمات اليت تقدمها املنصة العامل
واخلدمات اإلحصائية التقنية (مبا يف ذلك اخلـدمات القائمـة بـذاا أو تلـك الـيت تشـكل لبنـات        

  أساسية لتطوير التطبيقات)، وما يتصل بذلك من خدمات بناء القدرات.

دء مشـروع لنقــل  ومـن األمثلـة املتعلقــة بطرائـق تـوفري اخلــدمات والتطبيقـات، ميكـن بــ        - ٣٥
منهجية العمل وإتاحة الوصول إىل البينة التحتية للبيانات والتكنولوجيا اخلاصة ببيانات الصـور  
الســاتلية الســتخدامها يف حســاب اإلحصــاءات الزراعيــة يف البلــدان املتقدمــة النمــو أو البلــدان   

راض التـدريب  النامية. وسيتطلب مشروع من هـذا القبيـل الوصـول إىل البيانـات السـاتلية ألغـ      
واالختبار، وإعداد البيانات يف بيئة مالئمـة وآمنـة مـن بيئـات تكنولوجيـا املعلومـات، واختبـار        
املنهجية، وجتميع اإلحصاءات الزراعية وتـدريب املـوظفني للقيـام بالعمليـات ذات الصـلة علـى       

بوصفها شـبكة  أساس روتيين. وعن طريق بنيتها التحتية التكنولوجية، ستتمكّن املنصة العاملية، 
من الشركاء تشمل املكاتب اإلحصائية ومعاهد البحوث وشركات القطاع اخلاص مـن تقـدمي   

  هذه اخلدمات وتنفيذها، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بالتدريب وبناء القدرات.

وينبغي أيضا إيالء االعتبار للبيئة املؤسسية التجارية. وبغية وضع تفاصيل بيان جدوى   - ٣٦
إنشاء املنصة العاملية وإعداد خريطة طريق لتنفيذها، أنشأ الفريق العامل جلنة تتـألف مـن ممـثلني    
عن املكاتب اإلحصائية الوطنية، مبا يف ذلك تلـك الـيت أنشـأت مـؤخرا مراكـز بيانـات وطنيـة.        

بق اللجنــة عنــد تصــميم املنصــة العامليــة وتنفيــذها مــا تــراكم لــدى أعضــائها مــن خــربات وســتط
وممارسات فضلى. وباإلضافة إىل ذلك، ستعقد جلسات حوار منفصلة مع الشـركات اخلاصـة   
ــان اجلــدوى      ــد عــرض بي ــة واإلقليميــة. وعن ــا والوكــاالت الدولي ــات والتكنولوجي ــة بالبيان املعني

ملنصــة، ســتنظر اللجنـــة يف مســائل مــن قبيــل نشــر البنيــة التحتيـــة        وخريطــة الطريــق لتنفيــذ ا   
ــادل       ــيت متلكهــا جهــات خاصــة، وتب ــة ال ــات املســجلة امللكي ــة، والوصــول إىل البيان التكنولوجي
تطبيقات البيانات الضخمة القائمة وتطوير تطبيقات جديـدة، وتقـدمي خـدمات بنـاء القـدرات      

، وترتيبات احلوكمة والتمويل فيهما، مبا يف ذلـك  استنادا إىل توجهات القطاعني العام واخلاص
مواقف اللجنة والفريق العامل وأدوارمها، والـروابط مـع املبـادرات الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة       
مثــل مراكــز البيانــات الوطنيــة، وخــادوم االختبــار التــابع للجنــة االقتصــادية ألوروبــا واملراكــز    

. وترد يف وثيقة معلومات أساسية مرفقـة ـذا   Global Pulseاإلقليمية األفريقية وخمتربات منصة 
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ــار         ــك اختب ــا يف ذل ــا، مب ــة تتضــمن مراحــل أساســية وجــدوال زمني ــق أولي ــر خريطــة طري التقري
  التجريبية. النسخة

ويف اخلتام، يقترح الفريق العامل إنشاء منصـة عامليـة للبيانـات واخلـدمات والتطبيقـات        - ٣٧
ن املنصــة مبثابــة شــبكة مــن الشــركاء تضــم املكاتــب اإلحصــائية   حتــت رعايــة اللجنــة. وســتكو 

ومعاهد البحوث وشركات القطاع اخلاص وتزود بالبنية التحتيـة التكنولوجيـة املناسـبة إلتاحـة     
البيانات والتطبيقات واخلدمات وتقدميها إىل الدوائر اإلحصائية الرمسيـة، مبـا يف ذلـك خـدمات     

شـاء املنصـة تـدرجييا وفقـا خلريطـة الطريـق املبينـة يف وثيقـة         التدريب وبنـاء القـدرات. وسـيتم إن   
  املعلومات األساسية.

    
  نقاط للمناقشة  - سادسا   

  اللجنة اإلحصائية مدعوة للتعبري عن آرائها بشأن ما يلي:  - ٣٨

التقدم الذي حترزه أفرقة العمل التابعة لفريق األمم املتحدة العامـل العـاملي     (أ)  

  البيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرمسية؛املعين باستخدام 

نتائج املؤمتر الـدويل الثالـث املعـين باسـتخدام البيانـات الضـخمة ألغـراض          (ب)  

  اإلحصاءات الرمسية؛

توصــية الفريــق العامــل مبراعــاة الوصــول إىل البيانــات املســجلة امللكيــة يف     (ج)  

املعـــين باملبــادئ األساســـية   “سفريــق أصـــدقاء الــرئي  ”املــداوالت املتعلقـــة بــاقتراح إنشـــاء   

  الرمسية؛ لإلحصاءات

اقتراح الفريق العامل إنشاء منصة عاملية للبيانـات واخلـدمات والتطبيقـات      (د)  

  ختدم دوائر اإلحصاءات الرمسية اليت سيجري تطويرها تدرجييا حتت رعاية اللجنة.

 


