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 اللجنة اإلحصائية
 الخمسونالدورة 

 2019مارس /آذار 5-8
 )ه( من جدول األعمال املؤقت* 4البند 

بنود للمناقشةةةةة وا خاق ال: ارت ااةةةةتخداا ال يا ا  
 الضخمة ألغ اض اإلحصاءا  ال امية

   
بااةةةةةةةةةةتخداا ال يا ا  الضةةةةةةةةةةخمة ألغ اض  : ي  الف يق العامل العالمي المعني   

 اإلحصاءا  ال امية
  

 مذك ة من األمين العاا  
 

يتشــر   ،وما  رجت عليه املمارســا  2018/227وفقا ملقرر اجمللس االقتصــا و واالجتماع   
األمني العام بأن حييل تقرير الفريق العامل العامل  املعين باستخدام البيانا  الضخمة ألغراض اإلحصاءا  

ويســــــــــــــتايل الفريق العامل العامل  ل طلا التقرير للتلبا  الل جعربت عناا اللانة اإلحصــــــــــــــا ية  .الرمسية
ألوســــاح اإلحصــــا ية العاملية بشــــأن منصــــة وال ســــيما الباا ةتاحة منتاا  وخدما  ل ، ورهتا األخرية ل

عن  ،األمم املتحدة العاملية للموثوق من البيانا  واألســــــــــاليل وموا  التعلم ألغراض اإلحصــــــــــاءا  الرمسية
اريق معاجلة الشــواغل املتعلقة باوصــووــية والســرية وتوفري املليد من التفاوــيل بشــأن ملوذة تشــ يل املنصــة 

 ،يئة حبث وتتوير لتبا ل واختبار املوثوق من األســــاليل والبيانا  وموا  التدريلواملنصــــة العاملية ب .العاملية
ل ةاار العمل  ،وط  تتيح اهلياكل األساسية واودما  ل جمال التكنولوجيا ألغراض اإلحصاءا  الرمسية

العمل نظمت خمتلف جفرقة  ،وعالوة على ذلك .مع القتاع اواص واألوســـــــــــــــاح األكا  ية واجملتمع املدي
وبالبيانا  املســـــتقاة من اهلواتف  ،املتخصـــــصـــــة التابعة للفريق العامل العامل  )املعنية ببيانا  روـــــد األرض

وبتقنيا  احلفاظ على اوصووية( حلقا   ،وبالبيانا  املستقاة من وسا ط التواول االجتماع  ،احملمولة
واللانة مدعوة ةىل اإلحااة  .ريةوتعاونت ل مشــــــــــــــــاريع ابتكا ،وجعد  كتيبا  توجياية ،عمل تدريبية

 .بالتقرير علما  
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 : ي  الف يق العامل العالمي المعني بااةةةةةةةةةةتخداا ال يا ا  الضةةةةةةةةةةخمة ألغ اض   
 اإلحصاءا  ال امية

  
 م:دمة -أوال  

الفريَق العامَل العامل   ،2014ل عام  ،جنشــــأ  اللانة اإلحصــــا ية ل  ورهتا اوامســــة واألربعني - 1
ووفقا  الختصــــــاوــــــا  الفريق العامل . املعين باســــــتخدام البيانا  الضــــــخمة ألغراض اإلحصــــــاءا  الرمسية

 ،(E/2015/24-E/CN.3/2015/40)انظر  46/101( ومقرر اللانة اإلحصــــــــــا ية E/CN.3/2015/4)انظر 
حيد  الفريق العامل العامل  الرؤية االســـــــــــــجاتياية لتنامم عامل  الســـــــــــــتخدام البيانا  الضـــــــــــــخمة ألغراض 

نمية مبا ل ذلك ألغراض جتميع مؤشرا  جطدا  الت ،ويقوم بتوجيه التنامم وتنسيقه ،اإلحصاءا  الرمسية
  .2030املستدامة الوار ة ل ختة التنمية املستدامة لعام 

( E/2018/24-E/CN.3/2018/37)انظر  49/107وجكد  اللانة اإلحصا ية من جديد ل مقررطا  - 2
ضـــــــرورو لتحديث املؤســـــــســـــــا  جن اســـــــتخدام البيانا  الضـــــــخمة وغريطا من مصـــــــا ر البيانا  اجلديدة جمر 
وســــلتت الضــــوء على الفروــــة  ،اإلحصــــا ية الوانية حبيث تظل هلا مكانتاا ل ميدان البيانا  الســــريع التتور

 ،الل تتيحاا البيانا  الضــــــــــخمة لســــــــــد الا را  وجعل العمليا  اإلحصــــــــــا ية جكار كفاءة من حيث التكلفة
وجيد  اللانة اقجاس الفريق  .لتفصـــــيل ل النواتموزيا ة  رجة ا ،والســـــماس باالســـــتعاضـــــة عن االســـــتقصـــــاءا 

كون بيئة تعاونية للبحث والتتوير ل املوثوق ت ةعاملي صـــــةالعامل العامل  الداع  ةىل املضـــــ  قدما ل ةنشـــــاء من
وشـاعت  ،وجكد  من جديد ضـرورة تقد  بيان اجلدو  املتعلق باملنت ،من البيانا  واألسـاليل وموا  التعلم

مـل العــامل  على االســــــــــــــتفــا ة من الناــاس الـلو تقق حم ا ن بتوفري منتاــا  وخـدمـا  عمليــة الفريق العــا
مبا ل ذلك مؤشـــرا  جطدا  التنمية  ،للنظام اإلحصـــا   العامل  من ججل  عم ةنتاة اإلحصـــاءا  واملؤشـــرا 

ا  واوصـــــــووـــــــية وجكد  ضـــــــرورة التصـــــــدو بعناية للتحديا  اجملتمعية املتعلقة بالاقة واألخالقي ،املســـــــتدامة
 .والسرية وجمن البيانا 

ويعت  الفرع الااي من طلا التقرير نظرة عن االجتماع الســـــــنوو للفريق العامل العامل  وعن يومه  - 3
فاليوم املفتوس نُظمت فيه جنشــــتة عن  .2018جكتوبر /تشــــرين األول 21الللين ُعقدا ل  يب ل  ،املفتوس

ا  واألســــاليل وموا  التعلم ألغراض اإلحصــــاءا  الرمسية وعن األعمال املنصــــة العاملية للموثوق من البيان
ويتضــــــــــــمن الفرع الاالث  .(1)الل تقوم هبا خمتلف جفرقة العمل املتخصــــــــــــصــــــــــــة التابعة للفريق العامل العامل 

مبا ل ذلك جنشــــتة  ،معلوما  جخر  عن املنصــــة العاملية واإلتازا  الل حققتاا جفرقة العمل املتخصــــصــــة
بينما يقدم الفرع الرابع حملة عامة عن اوتوا  املقبلة الل ســـــــــــيتخلطا الفريق العامل العامل   ،القدرا  بناء

 .للمض  قدما ل تنفيل برنامم عمله
  

__________ 

ل املــوقــع الشـــــــــــــــــبــكــ  لــلــفــريــق الــعــــــــامــــــــل الــعــــــــاملــ  تــقــريــر عــن االجــتــمــــــــاع ملــن جرا  االاــالع. مــتــــــــاس عــلــى الــرابــط   (1) 
https://unstats.un.org/bigdata/. 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2015/4
https://undocs.org/AR/E/2015/24
https://undocs.org/AR/E/2018/24
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 االجتماع السنوي واليوا المفتوح للف يق العامل العالمي  -ثا يا  
مما ُخصــل له ل مناســبا   خصــل لالجتماع الســنوو اوامس للفريق العامل العامل  وقت جقل - 4

ومع ذلك فقد تناول االجتماع  .ســـــــــابقة ألنه عقد ل نفس اليوم مع اليوم املفتوس بشـــــــــأن املنصـــــــــة العاملية
املقرر جن يُعقد  ،الســـنوو املواضـــيع التالية  تنظيم املؤور الدوس اوامس املعين باســـتخدام البيانا  الضـــخمة

واملســــــا ل املتعلقة با ارة البيانا   ؛احملرز ل ةنشــــــاء املنصــــــة العامليةوالتقدم  ؛2019ل كي اس ل ربيع عام 
وحملة موجلة عن  ؛وال ســـــــــــــــيما فيما يتعلق با ارة املنصـــــــــــــــة العاملية ،املقرر جن يعاجلاا الفريق العامل العامل 

اللو يقدمه وةعدا  التقرير  ؛اإلتازا  الل حققتاا جفرقة العمل املتخصــــــصــــــة التابعة للفريق العامل العامل 
  .الفريق العامل العامل  ةىل اللانة اإلحصا ية

كان الفريق العامل العامل  يعقد اجتماعاته السـنوية ل شـكل اجتماع على   ،ل السـنوا  السـابقة - 5
مالما كان احلال ل بياني  ،مد  يوم كامل قبيل انعقا  مؤوره الدوس املعين باســــتخدام البيانا  الضــــخمة

و كن ا ن االاالع  .(2017مث جخريا  ل بوغوتـــا ) ،(2016و بلن ) ،(2015ظيب ) وجبو ،(2014)
ل  ،وكللك على تقارير ووثا ق اجتماعا  مكتل الفريق العامل العامل  ،على تقارير تلك االجتماعا 

لفريق وقد كان من املقرر ل األوـــل لالجتماع الســـنوو اوامس ل .(2)املوقع الشـــبك  للفريق العامل العامل 
حيث كان ينب   عقده  ،العامل العامل  جن يسبق املؤور الدوس اوامس املعين باستخدام البيانا  الضخمة

وبعد جن جُعلن جن منتد  األمم . وفق ما جر  به العمل ل اجلدول اللمين املعاو  ،2018ل خريف عام 
باإلمارا  العربية  ،ل  يب 2018وبر جكت/املتحدة العامل  الااي للبيانا  ســـــــــــــــُيعقد  اية تشـــــــــــــــرين األول

ول  .2019بدءا من مؤور كي اس ل عام  ،قرر املكتل نقل موعد املؤور الدوس ةىل فصل الربيع ،املتحدة
شـــارا  12كان من الالزم عقد االجتماع الســـنوو للفريق العامل العامل  حم ال ور فجة من   ،الوقت نفســـه

ولللك ُعقد بشـــكل اســـتانا   ل اليوم الســـابق الفتتاس منتد   ، ون اجتماع حيضـــره فعليا  يع األعضـــاء
 .األمم املتحدة العامل  للبيانا 

والنقتتان الر يســــــــــــيتان اللتان ينصــــــــــــل علياما اطتمام الفريق العامل العامل   ا املنصــــــــــــة العاملية  - 6
وقد تتور  املنصـــــــــــة العاملية من تصـــــــــــو ر للفريق العامل  .رة البيانا يرتبط هبا من مســـــــــــا ل تتعلق با ا وما

ويتعني على الفريق  .حيـث ة ـا تتيح البيـانـا  وجســــــــــــــــاليـل العمـل وموا  التعلم ،العـامل  ةىل حقيقـة واقعيـة
وط   ،العامل العامل  ل طلا الصــــد  جن حيد  مبليد من الدقة مفاطيم ركا له األســــاســــية األربع ويتفق علياا

وطلا يســـــــــــــتللم االتفاق على اعتبارا  امللكية  .املوثوق من البيانا  واألســـــــــــــاليل والشـــــــــــــركاء وموا  التعلم
وعلى البيانا   ،واالنتفاع خبصـــــــــــــــوص خمتلف جمموعا  البيانا  الضـــــــــــــــخمة املتاحة ل املنصـــــــــــــــة العاملية

مســـــتقلة ”ف تكون وعلى التجميا  واودما  واأل وا  كي ،“مفتوحة”واووارزميا  طل يللم جن تكون 
وقرر الفريق  .فلاله املســـا ل تأثري مباشـــر على ملوذة ســـري األعمال بالنســـبة للمنصـــة العاملية .“عن املنصـــة

بالتعاون الوثيق مع كل من  ،العامل العامل  جن يتم ةعدا  ورقة عن ملوذة ســري األعمال وعن ة ارة البيانا 
 .انيا العظمى وجيرلندا الشمالية وطيئة اإلحصاء الكنديةمكتل اإلحصاءا  الوانية باململكة املتحدة لتيت

واســــــــــتضــــــــــافته اهليئة  ،وكان اليوم املفتوس بشــــــــــأن املنصــــــــــة العاملية من تنظيم الفريق العامل العامل  - 7
وتضمن برنامم اليوم املفتوس عرضا  عمليا  للمنصة  .االتا ية للتنافسية واإلحصاء باإلمارا  العربية املتحدة

 ،تلته جلســـــا  عن ةحصـــــاءا  احملاوـــــيل اللراعية وغتاء األرض )باســـــتخدام البيانا  الســـــاتلية( ،ةالعاملي
__________ 

 ./https://unstats.un.org/bigdata/bureauانظر   (2) 
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وقياس تقلبا  األسعار )باستخدام بيانا   ،وقياس التحركا  البشرية )باستخدام بيانا  اهلاتف احملمول(
 .(3)وتقنيا  احلفاظ على اوصووية ،ججالة املسح الضو  (

توحة للتعاون فيما يكون لألوســــــاح اإلحصــــــا ية العاملية من مشــــــاريع ل جمال واملنصــــــة العاملية مف - 8
من قبيل بيانا  روـــــد األرض بســـــواتل  ،وط  تشـــــتمل على عد  متلايد من جمموعا  البيانا  .البيانا 

والبيانا  املستقاة  ،Planet.Comوالبيانا  الساتلية املستقاة على سبيل التاريل من  ،الندسا  وسنتنيل
لتحــديـد مواقع  ADS-Bوالبيــانـا  املســـــــــــــــتقــاة من نظــام ، لتحــديـد مواقع الســـــــــــــــفن AISمن النظــام ا س 

 ،وخدما  التحليال  اجل رافية املكانية ،وتقدم املنصــــــــــــــة خدما  من قبيل اووا   الســــــــــــــحابية .التا را 
تابع ملكتل اإلحصــــــاءا  الوانية املنصــــــة وقد اســــــتعمل مركل علوم البيانا  ال .Jupyter Notebookوتتبيق 

من مدن اململكة املتحدة  112العاملية ل  راســــــا  من قبيل مؤشــــــر ال تاء النباض ل الوســــــط احلضــــــرو ل 
جو تقدير نسبة سكان األريا  اللين يعيشون  ،مليون وورة من تتبيق غوغل سجيت فيو( 17)باستخدام 

من  1-1-9وـــــــاحلة لالســـــــتعمال ل  يع الفصـــــــول )املؤشـــــــر  على مســـــــافة ال تتااوز كيلومجين من اريق
 .وبيانا  السكان( Open Street Mapمؤشرا  جطدا  التنمية املستدامة( ل جيرلندا الشمالية )باستخدام 

وشــــــــــاد  األنشــــــــــتة األخر  من اليوم املفتوس عرضــــــــــا الســــــــــتخدام مصــــــــــا ر البيانا  اجلديدة  - 9
 .ومناا ما اســــتعان باملنصــــة العاملية لتنفيل املشــــاريع ،حصــــاءا  الرمسيةوالتكنولوجيا  اجلديدة ل جمال اإل

 ،ويو  الفريق العامل العامل  جن يرتفع مع مرور الوقت عد  املشــــــاريع الل تســــــتخدم بالفعل املنصــــــة العاملية
كتل وقد جعد امل .وجن تتفظ طله املشاريع مبا ختتته من جساليل وبيانا  إلشراك ا خرين ل استخداماا

تقديرا  ل لة حماوـــيل احلبوت بتتبيق ملوذة حتم   مع  ،ل ةاار مشـــروع جترييب ،اإلحصـــا   لكولومبيا
ومن بني ما يســـتخدمه املكتل خوارزميا   .بني نتا م معاجلة الصـــور الســـاتلية ومصـــا ر البيانا  األخر 

لحصـــــول على مؤشـــــر حالة ال تاء يتيحاا غوغل ةيرث للقيام باملعاجلة األولية للصـــــور الســـــاتلية وجتايلطا ل
 .النباض ومؤشر حالة احلرارة الالزمني لتقدير غلة احملاويل

حصــــــــاء الكندية بتحســــــــني ملاذجاا املتعلقة ب الل احملاوــــــــيل باســــــــتخدام البيانا  وتقوم طيئة اإل - 10
من احملاوــــيل باســــتخدام  19ســــبتمت( تقديرا  ال الل ملا عد ه /وقد اختت  )ل شــــار جيلول .الســــاتلية

اعُتت جن التقديرا  على  رجة من اجلو ة تكف   ،من تلك احملاوــــــــــــيل 15ول حالة . البيانا  الســــــــــــاتلية
غالل احملاويل  كن تقدير وطلا يعين جن الدراسا  االستقصا ية ل .لك  تُنشر باعتبارطا ةحصاءا  رمسية

خُلصــــــــت طيئة  ،ول العموم .ةىل البيانا  الســــــــاتليةاالســــــــتعاضــــــــة عناا تدر يا بتقدير ال الل باالســــــــتنا  
وهتيئة بيئة يكون بوســــــــــــــع الناس فياا  ،االحصــــــــــــــاء الكندية ةىل جن طناك حاجة ةىل التعايل بعملية التعل م

ورمبا كانت فوا د املنصـــــة العاملية ل تيســـــري التعاون باســـــتخدام املوثوق من  .القيام بالتاريل وتقييم اجلو ة
 .البيانا  والشراكا جساليل العمل و 

وقدم برنامم األمم املتحدة للبيئة عرضـــا  عر  فيه بالتتبيق العامل  الســـتكشـــا  املياه الســـتحية  - 11
(Global Surface Water Explorer)،   والتتبيق يتيح الووــــــــــول احلر واملفتوس ةىل بيانا  مفصــــــــــلة وانيا

من مؤشرا  جطدا   1-6-6قياس املؤشر ويتيح  ،وحسل األحواض واألحواض الفرعية عن حام املياه
وطلا  كن جن يشـــاع املليد من املشـــاركة ل األماكن الل ال وجو  فياا ملصـــا ر جخر   .التنمية املســـتدامة

__________ 

-https://unstats.un.org/unsd/bigdata/conferences/2018/open كن االاالع على التفاويل من خالل الرابط   (3) 

day/default.asp ل ركن ،”Agenda“. 
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يكفـــل التتبيق العـــامل  ةمكـــانيـــة مقـــارنـــة البيـــانـــا  من خمتلف األوقـــا   ،وعالوة على ذلـــك .للبيـــانـــا 
ويستفيد طلا التتبيق من جفضل اوتا  املتاحة  .مور ل املاض ويعت  حملة عما كانت عليه األ ،واألمكنة

 .ل جمال خوارزميا  رود األرض من  يع جحناء العامل
 .املكتل اإلحصا   ل ةندونيسيا بتحسني جو ة ةحصاءاته السياحية Positiumوتساعد شركة  - 12

لئت الا را  الل كانت قا مة ل مُ و لة فقد اســـــــــُتخدمت بيانا  تديد املواقع املســـــــــتقاة من اهلواتف احملمو 
 كن تقدير  ،وباإلضـــافة ةىل ذلك .اإلحصـــاءا  عت احلدو  املتعلقة بالســـياس القا مني من البلدان اجملاورة

عد  الرحال  ووجااهتا ل ةاار الســــــــــــــياحة الداخلية بتريقة جكار  قة باســــــــــــــتخدام بيانا  تديد املواقع 
  .مع الرفع من وترية العمل واحلد من التكاليف ،املستقاة من اهلواتف احملمولة

ويقوم املكتل اإلحصــــا   لالتا  األورويب حاليا بوضــــع منااية موحدة لتاايل بيانا  اهلواتف  - 13
وســـــييســـــر ما يســـــمى اإلاار املناا  املرجع  العمل املشـــــجك بني  .احملمولة ألغراض اإلحصـــــاءا  الرمسية
كما ســـــيضـــــمن   ،وتاء اإلحصـــــا يني على املســـــتويني الفين والتنظيم متعادو شـــــبكا  اهلاتف احملمول وا

وسيتيح طلا التعاون جيضا  جساسا  ملموسا  لتوضيح  .االتساق ل جساليل التاايل وقابليتاا للتكرار والنقل
كما سيسمح باجراء عمليا    ،من قبيل الال حة التنظيمية العامة حلماية البيانا  ،بعض اجلوانل القانونية

عاجلة البيانا  وتليلاا من متعادين متعد ين لشبكا  اهلاتف احملمول )جو  مم البيانا  املستمدة من مل
  .خمتلف املتعادين(

مستويا   مستو  ملتعادو  ةثالث علىويقجس املكتل اإلحصا   لالتا  األورويب تنظيم العمل  - 14
ق األســـــــــــاليل يومســـــــــــتو  ةحصـــــــــــا    رو فيه تتب ؛البيانا  األولية تُعاجل فيه شـــــــــــبكا  اهلاتف احملمول

ومســــتو  واس ل الوســــط تلتق  فيه البيانا  الســــرية املســــتقاة من اهلواتف احملمولة  ؛اإلحصــــا ية وجتايلطا
 ، كن للختاء اإلحصــــا يني جن يصــــمموا اووارزميا  ،ول مســــتو  التماس طلا .واألســــاليل اإلحصــــا ية

 .ل جن ينفل تلك اووارزميا  باتباع احلوسبة ا منة املتعد ة األارا و كن ملتعاد شبكة اهلاتف احملمو 
األمر اللو يؤ و ةىل الل غري مسبوق على  ،وتوجد اهلارة الدولية ل اليعة النقاش السياس  - 15

وتقوم شـــــعبة اإلحصـــــاءا  التابعة إل ارة الشـــــؤون االقتصـــــا ية واالجتماعية ل األمانة  .ةحصـــــاءا  اهلارة
دعم البلدان ل تســـــــــــــــني القدرا  ل جمال  ع ونشـــــــــــــــر اإلحصـــــــــــــــاءا  عن املااجرين جعدا طم العامة ب
حيث جُنشـــئت جلنة  ،مناا جورجيا ،وتعمل الشـــعبة مع عد  من البلدان املســـتفيدة من املشـــروع ،وتركاهتم

 ،جنشـــــئت خصـــــيصـــــا لبناء طيكل جســـــاســـــ  شـــــامل لبيانا  اهلارة الوانية ،حكومية معنية بقضـــــايا اهلارة
وطلا العمل يدعم  يع  .ل البداية ،باســــــتخدام التعدا ا  والدراســــــا  االســــــتقصــــــا ية والبيانا  اإل ارية

 .مؤشرا  جطدا  التنمية املستدامة من حيث تفصيل البيانا  حبسل الوضع من حيث اهلارة
بدج املشـــــــــــــــروع النظر ل اســـــــــــــــتخدام مصـــــــــــــــا ر  ،وباإلضـــــــــــــــافة ةىل طله البيانا  األكار تقليدية - 16

 ،وجقام شــــــــراكة مع طيئة تنظيم شــــــــبكة اهلاتف احملمول الوانية ل جورجيا ،وتكنولوجيا  جديدة للبيانا 
 ،وبالتعاون مع الشـــــــــــركاء الدوليني .حيث تصـــــــــــل طله اهليئة على بيانا  اهلواتف احملمولة وتقوم مبعاجلتاا

وشــــــركة  ،ملنظمة الدولية للاارةوا ،واالتا  الدوس لالتصــــــاال  ،مال املكتل اإلحصــــــا   لالتا  األورويب
Positium،  تاول الشـــــعبة تســـــني قياس التنقال  البشـــــرية باســـــتخدام بيانا  تديد املواقع املســـــتقاة من

الســــــــــتخالص ةحصــــــــــاءا  اهلارة والســــــــــياحة  ،اهلواتف احملمولة وبيانا  وســــــــــا ط التواوــــــــــل االجتماع 
  .والتنقال  اليومية
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قياس مؤشـــــــرا  األســـــــعار على اســـــــتخدام البيانا  املســـــــتقاة من  ركل تديث ،وةىل حدو  اليوم - 17
ججالة املســـــــح الضـــــــو   املســـــــتعملة ل متاجر التال ة هبد  زيا ة الفعالية ل اســـــــتخدام طله البيانا  ل 

وترغل فرقة العمل التابعة للفريق العامل العامل  املتخصــــــصــــــة ل طلا اجملال جن تأض  .اإلحصــــــاءا  الرمسية
تاحة على املنصـــــة العاملية إلجراء التحليال  والروـــــد وتقدير املؤشـــــرا  باســـــتخدام البيانا  بأ اة تكون م

مع  ،( للمعلوما  والبيانا  والقياســـــا Nielsenالتارخيية ألجالة املســـــح الل تتيحاا مؤســـــســـــة نيلســـــن )
وبقـــا مـــة من  ،ةوبـــاملوا  التوجيايـــة املناايـــ ،ةرفـــاق األ اة مبوا  التعليم والتـــدريـــل على اســـــــــــــــتعمـــال األ اة

ومن بني ما تتيحه بيانا  ججالة املســــــــــــح الضــــــــــــو   ةمكانية ت يري معامال  ترجيح  .املمارســــــــــــا  اجليدة
جوــــــــــبح اليوم متاحا  للمكاتل اإلحصــــــــــا ية  ،ومن خالل املنصــــــــــة العاملية .النفقا  احمللية مع مرور الوقت

ووــار بوســع املكاتل جن تتمرس  ، حلســات املؤشــرا  بةجمر   الوانية احلصــول على رمل الســتعمال منااية
 .على حسات املؤشرا  بتتبيق مناايا  خمتلفة على بيانا  حمد ة للتدريل

فماال عمل مؤســــــســــــة نيلســــــن طو  .مع الفريق العامل العامل  اكةوتقيم مؤســــــســــــة نيلســــــن شــــــر  - 18
 .وما يستمعون ةليه وما يشجونه وط  تقوم جبمع وةثراء وعرض البيانا  بشأن ما يشاطده الناس ،البيانا 

حيث حققت  ،وبدج  مؤســـســـة نيلســـن جيضـــا  جتمع بيانا  عن التاارة اإللكجونية على املســـتو  العامل 
ويعمل كل من مؤســــســــة نيلســــن  .2018ل املا ة ل عام  76ت تية للقتاع على الصــــعيد العامل  بنســــبة 

و ا ا ن عاكفان على ةعدا  ســـــــيناريوطا   ،مشـــــــجكوالفريق العامل العامل  منل عام للتووـــــــل ةىل تفاطم 
 .مرحبة للاانبني

وــــــــار لد  الفريق العامل العامل  فرقة عمل تُعت بتقنيا  احلفاظ على  ،2018ومنل بداية عام  - 19
الفرع اواص مبشـــــــــروع  ا عدقوم باومن املتوقع جن ت ،يقو طا مكتل اإلحصـــــــــاءا  الوانية ،اوصـــــــــووـــــــــية

وســتقوم فرقة العمل بوضـع  .ســياســة العامة املتعلقة بالبيانا  للحوكمة وة ارة املعلوما التشــفري من ةاار ال
ســـتعمال الوســـي ت  ذلك ا .واقجاس املبا ئ والســـياســـا  واملعايري املفتوحة للتشـــفري ل ةاار املنصـــة العاملية

منية عند وضـــع جســـاليل مع املراعاة الكاملة وصـــووـــية البيانا  والســـرية واملســـا ل األ ،األخالق  للبيانا 
جن خيفض من املخاار  ،ل  لة جمور ،وينب   هللا .وةجراءا   ع وجتايل البيانا  وختليناا وعرضـــــــــــــــاا

 .املرتبتة بالتعامل مع املعلوما  احلساسة واملسالة امللكية
نية ( عضـــــــــو نشـــــــــط ل فرقة العمل التابعة للفريق العامل العامل  املعCyberneticaوســـــــــايتنتيقا ) - 20

وقد بينت كيف ُتســـــــــتعمل طله التقنيا  مع بيانا  ججالة املســـــــــح  ،بتقنيا  احلفاظ على اوصـــــــــووـــــــــية
فانه يُلاأ ةىل تقنيا  التشـــــــــفري للحيلولة  ون التعر  على طوية األشـــــــــخاص  .الضـــــــــو   واهلاتف احملمول
ومن األمالة  .لنتا مواحلد من خماار اهلاما  من الداخل  ون املســـــاس بدقة ا ،اللين تتعلق هبم البيانا 

وطو ما ابقته ســـــــــــــايتنتيقا بنااس ل  ،على ذلك احلوســـــــــــــبة ا منة املتعد ة األارا  والتشـــــــــــــفري املتماثل
وةخفاء اهلوية جســــــلوت آخر يليد من التشــــــويا ومن تعقيد التعر  على  .حاال  ختل حكومة ةســــــتونيا

ومن األمالة على ذلك  . قة النتا مولكنه حيد جيضــــــــــــــا  من  ،طوية األشــــــــــــــخاص اللين تتعلق هبم البيانا 
 .ضمن نفس اجملموعة بدرجة معلومة استعمال اوصووية التفاضلية وةخفاء اهلوية
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 المنصة العالمية لألمم المتحدة وأف قة العمل التابعة للف يق العامل العالمي - ثالثا 
بتنظيم جنشــتته من خالل  ،ل الســنوا  األربع الل مر  على ةنشــا ه ،قام الفريق العامل العامل  - 21

وجلان معنية بتنظيم املؤورا  الدولية وما يرتبط هبا من  ،وجلنة معنية باملنصـــــــة العاملية ،عد  من جفرقة العمل
قة و تمع مكتل الفريق العامل العامل  كل جســـــــبوعني إل ارة وتوجيه عمل جفر  .مســـــــارا  العمل واملشـــــــاريع

ولكل جلنة وفرقة عمل طيئة قيا ية تعقد بدورطا اجتماعا  منتظمة وتقوم بتوجيه برنامم  .العمل واللاان
 .وتر  حملة عامة عن طلا اهليكل التنظيم  التفصيل  ل الشكل ج ناه .العمل

 
 المنصة العالمية لألمم المتحدة - ألف 

( التفاويل والدوافع املتعلقة باملنصة العاملية باعتبارطا E/CN.3/2018/8حيد  ةعالن بوغوتا )انظر  - 22
ج اة تيســـــــر تقاســـــــم وتبا ل وتتوير املوثوق من البيانا  والبيانا  الووـــــــفية واألســـــــاليل والشـــــــركاء وموا  

تســــــــتند ةىل جفضــــــــل  ،من املنصــــــــا  املجابتة واملوحدةوســــــــتكون املنصــــــــة العاملية جلءا من شــــــــبكة  .التعلم
وتتيح اهلياكل التكنولوجية  ،املمارســـــــــا  ل مبا را  القتاعني العام واواص املتعلقة بالبيانا  الضـــــــــخمة

ومن املتوقع جن تقدم  .األســـــاســـــية لالبتكار ل جمال البيانا  على وـــــعيد  يع  وا ر اإلحصـــــاءا  الرمسية
بناء القدرا  من خالل خلانة من املوا  التدريبية واألســـــاليل والتتبيقا  التجمية ل دعم الاملنصـــــة العاملية 

واســـــتخدام مصـــــا ر البيانا  البديلة  ،وبتنظيم حلقا  عمل بشـــــأن تديث اإلحصـــــاءا  الرمسية ،املوثوقة
رو تتوير وســـــيا .واســـــتخدام األ وا  واودما  والتقنيا  التحليلية اجلديدة ،)مال البيانا  الضـــــخمة(

 عما للنظم اإلحصـــــــــــا ية الوانية  ،املنصـــــــــــة العاملية وتعادطا تت رعاية اللانة اإلحصـــــــــــا ية وبتوجيه مناا
  .للبلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية

 
 شكلال

 الهيكل التنظيمي للف يق العامل العالمي 
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من قبيل الدخول ةىل عل  بابا كالو   ،تتضمن املنصة العاملية حاليا عدة خدما  من ونف جلفا - 23
وخدمة جزور الســــــــحابية  ،ومنصــــــــة غوغل الســــــــحابية ،وخدما  جمازون الشــــــــبكية ،للخدما  الســــــــحابية

ةىل جانل عد  من اودما  األخر  للتعاون بشـــأن الشـــفرا  احلاســـوبية ونشـــر جســـاليل  ،ملايكروســـوفت
و كن ملســــــــــتعمل  املنصــــــــــة العاملية البحث عن اووارزميا   .العمل وروــــــــــد األرض وتليل بيانا  املواقع

ر جســـاليل اســـتخدام يتو ليدوا من تكما  كنام جن ي  ،واألســـاليل اإلحصـــا ية وبناؤطا ونشـــرطا واســـتاالكاا
و كن للمنصة العاملية  .(Scalaوجافا و  Pythonو  Rل ا  التجمة الر يسية املستخدمة لد  جطل اجملال )

و كن  .( الالزمة لللكAPIملاذة للتعلم ا س وتتيح الواجاا  التجمية الترفية )جيضـــــــــــــــا جن تتضـــــــــــــــمن 
للشـــركاء ل املنصـــة العاملية من  يع جحناء العامل جن يســـتفيدوا من اووارزميا  كل من بيئته اواوـــة به من 

د من ويكون بوســــــــع الشــــــــركاء جيضــــــــا الووــــــــول ةىل العدي .(APIخالل الل واجاا  برجمة التتبيقا  )
وبيانا   ،2016يوليه /منل ووز ADS-B مال بيانا  الرحال  املتاحة بنظام ،جمموعا  البيانا  العاملية

 .والصور الساتلية التاارية العالية االستبانة ،AISالنقل البحرو املتاحة بنظام 
 

 أف قة العمل التابعة للف يق العامل العالمي - باء 
قامت فرقة العمل املعنية بالصـــور الســـاتلية والبيانا  اجل رافية  ،املاضـــ  بعد تقد   ليلاا ل العام - 24

بنااس بتنظيم حلقة عمل تدريبية على مد  مخســـــة جيام كاملة بشـــــأن اســـــتخدام بيانا  روــــد  (4)املكانية
األرض لألغراض اإلحصــا ية ومناايا  تقدير غلة احملاوــيل وما يتصــل بللك من ةحصــاءا  باســتخدام 

جنشـــأ  فرقة  ،وبســـبل ةضـــافة مواضـــيع جخر  غري ةحصـــاءا  احملاوـــيل اللراعية .الصـــور الســـاتليةبيانا  
وةحصــــاءا  غتاء األرض واســــتخدام  ،وط  تقدير ةنتاة احملاوــــيل اللراعية ،العمل ثالثة مســــارا  للعمل

 .وةحصاءا  النظم اإليكولوجية املتصلة باملياه ،األراض 
ل مبا رة  ،حصــــاء الكنديةقامت طيئة اإل ،ق باإلحصــــاءا  اللراعيةول ةاار مســــار العمل املتعل - 25

كما محلت علياا بياناهتا   ،بتحميل بياناهتا الســـــــاتلية على املنصـــــــة العاملية ،مناا ترم  ةىل التبا ل واالختبار
حملاوــيل ل وجلء من الشــفرة املصــدرية املتعلقة ب لة ا ،وبياناهتا املناخية اللراعية ،االســتقصــا ية عن احملاوــيل

وطلا النام التعاوي للتبا ل واالختبار يؤ و ةىل ةرســـــــــــــــاء البيانا   .ةضـــــــــــــــافة ةىل الوثا ق الداعمة ،كندا
د طلا املســــار من مســــارا  العمل ل ةتاحة املعلوما  الالزمة عوســــيســــا .واألســــاليل وموا  التعلم املوثوقة

علق بنســــــبة املســــــاحة من األراضــــــ  اللو يت ،من مؤشــــــرا  جطدا  التنمية املســــــتدامة 1-4-2للمؤشــــــر 
ويُرتقل جيضــــــا جن تُقام بعض املشــــــاريع احملد ة األطدا   .اللراعية املخصــــــصــــــة لللراعة املنتاة واملســــــتدامة

 .الستخدام البيانا  الساتلية ل تديد حماويل معينة وتقييم غالهلا ل كل من رواندا وكندا وكينيا
 1-3-11غتاء األرض واســتخدام األراضــ  فُيعت باملؤشــر وجما مســار العمل املتعلق باحصــاءا   - 26

 ،املتعلق بنســـبة معدل اســـتاالك األراضـــ  ةىل معدل النمو الســـكاي ،من مؤشـــرا  جطدا  التنمية املســـتدامة
وتشـــــمل طله املؤشـــــرا   .املتعلق مبســـــاحة ال ابا  كنســـــبة من جمموع مســـــاحة اليابســـــة 1-1-15واملؤشـــــر 

واألســاليل املســتخدمة ل القياس  .وحالة اســتخدام األراضــ  على مر اللمن قياســا  غتاء األرض وت ريا 
و رو ل ةاار طلا املسار من مسارا  العمل  .االقتصا ية - تتحقق مناا جلنة اوتاء املعنية باحملاسبة البيئية

 .النظر ل تنفيل مشروع بشأن الت ريا  الل تدث ل األراض  اواية مبرور الوقت

__________ 

 /https://unstats.un.org/bigdata/taskteams/satellite. انظر   (4) 
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كل ير و  ،وطناك مسار عمل ثالث ل فرقة العمل املعنية بالصور الساتلية والبيانا  اجل رافية املكانية - 27
طلا املســـــــــــــار على الت ريا  الل تدث ل نتاق النظم اإليكولوجية املتصـــــــــــــلة باملياه خالل فجة من اللمن 

جد تتبيق عامل  الستخدام يو  ،وكما ذكر آنفا .من مؤشرا  جطدا  التنمية املستدامة( 1-6-6)املؤشر 
 كن تكييف التتبيق العامل  تكييفا  ،فعلى الصعيد الواين .البيانا  الساتلية ل تقدير حام املياه العلبة

مال ما حدث ل كندا بســـــــبل جتمد املســـــــتحا  املا ية ل ججلاء كبرية من  ،افيفا ليال م الظرو  احمللية
 ةاار طلا املسار من مسارا  العمل ل تنفيل مشروع يتعلق و رو النظر ل .البلد ل جشار فصل الشتاء

 .بأحواض ما ية معينة ل بلد جو جكار من البلدان النامية
انتاـــت فرقـــة العمـــل املعنيـــة  ،وفيمـــا يتعلق بـــأفرقـــة العمـــل األخر  التـــابعـــة للفريق العـــامـــل العـــامل  - 28

الكاملة لدليلاا اللو يبني بالتفصـــيل مصـــا ر  باســـتخدام بيانا  اهلاتف احملمول من ةعدا  املســـو ة األوىل
البيانا  واألســــــــاليل وملاذة الشــــــــراكا  والتتبيقا  املســــــــتخدمة ل املقام األول ل تقدير اإلحصــــــــاءا  

وســـــيشـــــمل اجمللد تتبيقا  ةضـــــافية لقياس  ،وســـــتبدج الفرقة قريبا العمل ل جملد ثان من الدليل .ةيالســـــياح
مال ةاار املكتل  ،ارا  حفظ اوصـــــــــــووـــــــــــية منل مرحلة التصـــــــــــميموســـــــــــي ت  اعتب ،التنقال  البشـــــــــــرية

وتعت  فرقة العمل جولوية قصــــــو  لتنفيل مشــــــروع يتعلق بقياس  .اإلحصــــــا   لالتا  األورويب امللكور آنفا
وطناك ختط الختبار جســـاليل وخوارزميا   .اهلارة والســـياحة وما يرتبط هبما من ةحصـــاءا  ل جورجيا

 .ل ةندونيسيا وةيتاليا وكولومبيال ةاار طلا املشروع 
وتقوم فرقة العمل املعنية باستخدام بيانا  ججالة املسح ل حسات مؤشرا  جسعار االستاالك  - 29

وقد قامت  ،باســـــــتخدام تتبيقا  املصـــــــا ر املفتوحة ،باختبار األســـــــاليل اإلحصـــــــا ية والتجميا  املشـــــــفرة
اتل اإلحصـــــــا ية األخر  جتريل واختبار بيانا  ججالة وطلا ســـــــيتيح للمك .بتوثيق طله العملية ل كتيل

ةىل جانل البيانا  املســـــتخرجة من  ،املســـــح الضـــــو   الســـــتخداماا احملتمل ل عملية ةنتاة اإلحصـــــاءا 
ومن التتورا  الواعدة األخر  التعاون مع مؤسسة نيلسن الل  .اإلنجنت وبيانا  الدراسا  االستقصا ية

 ،وبيانا  مؤســســة نيلســن بيانا  عاملية موحدة .لألوســاح اإلحصــا ية العامليةجعلت بعض بياناهتا متاحة 
األمر اللو يســــــــمح بتبا ل األســــــــاليل املوثوقة حلســــــــات  ،ومن مث فا  مصــــــــدر للبيانا  القابلة للمقارنة

  .مؤشرا  جسعار االستاالك
جنشئت فرقة عمل جديدة  ،ل اليوم املفتوس للفريق العامل العامل  ُقدم وكما ور  ل عرض ،وجخريا - 30

تتوىل وضــــع جســــاليل وةجراءا  معاجلة املعلوما  احلســــاســــة واملســــالة  ،لتعت بتقنيا  حفظ اوصــــووــــية
وســــــتقوم فرقة العمل  .نيمنصــــــة عمل الفريق العامل العامل  وتبا هلا بأمان بني الشــــــركاء املوثوق على امللكية

 .ملعايري املفتوحة واووارزميا  املفتوحة املصــــــدرباســــــتخدام ا ،بوضــــــع واقجاس مبا ئ وســــــياســــــا  للتشــــــفري
 .2019و رو حاليا ةعدا  كتيل يتوقع جن يصبح متاحا خالل عام 

  
 الخطوا  الم: لة - رابعا 

يتعني على الفريق العامل العامل  جن يواوـــــــــــــــل تتوير ملوذة جعمال مســـــــــــــــتدام للمنصـــــــــــــــة العاملية  - 31
فاملشــــــاريع وموا  التعلم املوثوقة ط   .لألوســــــاح اإلحصــــــا ية العاملية باعتبارطا بيئة تعاونية للبحث والتتوير

وســــينظم الفريق العامل العامل  ســــلســــلة من املناســــبا  ل  .الدليل العمل  أل ية واســــتدامة املنصــــة العاملية
  .ز فياار وسيشارك فياا إلظاار جاطلية املنصة العاملية والتقدم اللو ُجح 2019 عام
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   أعمال المنصة العالمية لألمم المتحدة موقج اي - ألف 
وســـج  تفاوـــيل ةضـــافية ل وثيقة  .تر  ج ناه اجلوانل الر يســـية لنموذة ســـري جعمال املنصـــة العاملية - 32

 .لا التقريرهلمعلوما  جساسية 
 

 عتباريةالشخصية اال  
وينب    .يتوىل التســــــــيري العام للمنصــــــــة العاملية ذو شــــــــخصــــــــية اعتبارية كيان قانوي  وجو  يُتلل - 33

جن و  ،جن يقوم الكيان جبمع األموال والتحكم فياا توخىاملو  .تديد طيكل طلا الكيان واجلاة املشــرفة عليه
و كن لنموذة مال املركل العامل  لروـــد  .يكون قا ر ا على ضــــمان املخاار املرتبتة بتشــــ يل املنصــــة العاملية

  .تنامم األمم املتحدة للبيئة جن يكون حال جيدا  لتابع حفظ التبيعة ال
 

 كيان التش يل  
 .مني للمنتاا  واودما  ين ومســــــــــتخد  ملو   ونيُتوقع جن يكون شــــــــــركاء املنصــــــــــة العاملية املوثوق - 34

حيث يكون  ،املشـــاركة من امللو ين ومن املســـتخدمني ؤســـســـا و كن جن تكون ججلاء خمتلفة من نفس امل
وينب   تديد قواعد التعامل مع الشــــــركاء مبختلف  .ملعاطد اإلحصــــــاءا  الرمسية وشــــــركا اا مكانة خاوــــــة

فاملنصــة العاملية ســجكل ل البداية على مصــا ر البيانا  املفتوحة الل تســمح بالووــول التفاضــل   .جنواعام
جن يكون للمنصـــة العاملية  عم عامل  على  واملتوخى طو .ةىل املليد من البيانا  احلســـاســـة مع مرور الوقت

و كن توســيع النموذة ليشــمل مراكل ةقليمية للقيام بأنشــتة مشــجكة ل  .مدار الســاعة ايلة جيام األســبوع
 .جماس التتوير وبناء القدرا 

 
 التمويل  

حيث من  ،ةجن تنمو بســــــــرعة كبري  ،ةذا ما جُتيح هلا قدر كبري من التمويل ، كن للمنصــــــــة العاملية - 35
ومن املســـــــــــــــتامرين احملتملني مصـــــــــــــــا ر وويل التنمية  .املتوقع جن يأض التمويل من مصـــــــــــــــا ر ةملا ية وخريية

 .املؤسسا  جو الصنا يق اوريية من كتيا  شركا  التكنولوجيا جو
 

 مشاريعالإث ا  جدوى المفهوات  - باء 
واحد جو جكار من املشاريع املقرر تنفيلطا  لقد بدج  كل فرقة تقريبا من جفرقة العمل تشت ل على - 36

وط  توجد ل  ،و كن اإلشـــارة ةىل املشـــاريع التالية .على املنصـــة العاملية على ســـبيل ةثبا  جدو  املفاوم
 مراحل خمتلفة من التتوير 

وخري ماال على طلا املشــــــروع طو  .تقدير غلة احملاوــــــيل باســــــتخدام البيانا  الســــــاتلية )ج( 
حيث استخدمت اهليئة بنااس البيانا   ،كما سلف اللكر  ،العمل اللو قامت به طيئة اإلحصاء الكندية

 ؛ومن املقرر تنفيل مشاريع مماثلة ل بلدان جفريقية .حمصوال   15الساتلية لتقدير غالل 
املقرر ةقامة مشروع يركل على من  .قياس الت ريا  ل غتاء األرض واستخدام األراض  )ت( 

 ؛قياس األراض  اواية
 رو تنفيل مشــــــروع لتقدير حام  .قياس نتاق النظم اإليكولوجية ذا  الصــــــلة باملياه )ة( 

 ؛جخر  )مال  لتا  ر امليكونغ( مصبا  ج ارمع ةمكانية استخدامه جيضا ل  ،املياه العلبة ل كندا
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ج مشــــــــروع ل جورجيا لقياس البيانا  املتعلقة باهلارة لقد بد .قياس التنقال  البشــــــــرية ) ( 
 ؛والسياحة والعمال املومسيني ومستخدم  اهلاتف احملمول  ارا  ومستخدميه ليال  

لقد ُججرو اختبار  .تقدير مؤشــر جســعار االســتاالك باســتخدام بيانا  مؤســســة نيلســن (ه) 
ومن املقرر ةجراء املليد من االختبارا   .جوس لبيانا  مؤســـســـة نيلســـن حلســـابا  مؤشـــر األســـعار ل كندا

 ؛2019بسلة جكت من املنتاا  ل عد  جكار من البلدان ل عام 
لقد مت ةعدا   .تليل البيانا  ب رض االســـــتكشـــــا  باســـــتخدام بيانا  التاارة والنقل )و( 

يانا  الرحال  وب AISمســـتو ع بيانا  باإلحصـــاءا  التاارية وبيانا  النقل البحرو املســـتقاة من نظام 
 .2019وسيتم اختبار املستو ع ل عام  ،وذلك على املنصة العاملية ،ADS-Bاجلوية املستقاة من نظام 

 
 التعلم الموثوقإث ا  جدوى المفهوات  - جيم 

 /ل تشـــــــــــــــرين الاـاي ،ل بوغوتـا ،كـل واحـدة ل يومني  ،لقـد نُظمـت جربع حلقـا  عمـل تـدريبيـة - 37
وجثبتت حلقا  العمل جن الفريق العامل العامل  قا ر على تقد   روس بشـــــأن اســـــتخدام  ،2017 نوفمت

ونُظمت حلقة عمل تدريبية ةقليمية ل مخســـة جيام  .مصـــا ر جديدة للبيانا  لتاميع اإلحصـــاءا  الرمسية
ل  ،ل بانكوك ،بشــــــــأن اســــــــتخدام بيانا  الصــــــــور الســــــــاتلية للمحاوــــــــيل واإلحصــــــــاءا  ذا  الصــــــــلة

ومن املقرر تنظيم حلقــا  عمــل تــدريبيــة ممــاثلـة ل  .ملنتقــة آســـــــــــــــيــا واحمليط اهلــا ئ ،2018 يونيــه/حليران
مع تنظيم حلقا  عمل تدريبية جقصـــــــر مدة مباشـــــــرة قبل انعقا  املؤور الدوس اوامس املعين  ،2019 عام

اهلاتف احملمول وحلقة عمل تدريبية من مخســة جيام بشــأن اســتخدام بيانا   ،باســتخدام البيانا  الضــخمة
 .2019يونيه /تُنظم ل جاكرتا ل النصف األول من حليران ،ألغراض اإلحصاءا  الرمسية

 ،لقد بدج  فرقة العمل املعنية بالتدريل واملاارا  وتنمية القدرا  مرحلة جديدة بنواتم جديدة - 38
وقد جخل  اهليئة اإلحصـــــــــــا ية  .مع الجكيل بشـــــــــــكل جكت على تنمية املاارا  ل بيئة بيانا  مستاا الت ري

من األطدا  التويلة األجل ةعدا  جمموعة كبرية من  ،ول جوروبا .البولندية بلمام املبا رة ل طلا الصـــــــــــــــد 
وحبلول  .اور ني ل جمال اإلحصـــــاءا  مباارا  ل علوم البيانا  على نتاق النظام اإلحصـــــا   األورويب

وم البيـــــانـــــا  جلءا ال يتالج من التعليم ل ختصــــــــــــــل ينب   جن تكون املاـــــارا  ل عل ،2020عـــــام 
وســــريتبط برنامم الفريق العامل العامل  ل جمال تنمية املاارا  بشــــكل وثيق بالتامم  .اإلحصــــاءا  الرمسية

 لوال ســـــــــــــــيما برنامم التدريل اإلحصـــــــــــــــا   األورويب اللو يقدم  ورا   ،القا مة ل  يع جحناء العامل
مال تليال  النصوص املتعلقة بوسا ل التواول االجتماع  وعمليا   ،الكبرية استخدام مصا ر البيانا 

 .البحث على الويل جو استخدام بيانا  اهلاتف احملمول ألغراض اإلحصاءا  الرمسية
 

 مناا ا  - دال 
فرص عديدة لعرض التقدم احملرز ل املنصـــــــــــــــة  2019ســـــــــــــــيكون للفريق العامل العامل  ل عام  - 39

 ناسبا  التالية فالفريق العامل العامل  سينظم امل .العاملية
 /تُعقد ل نيويورك ل آذار ،مناســـــــــــــبة جانبية ل الدورة اومســـــــــــــني للانة اإلحصـــــــــــــا ية )ج( 

ســــــيقدم الفريق العامل العامل  وثيقة معلوما  جســــــاســــــية هللا التقرير تد   ،وكما ذكر آنفا .2019 مارس
وســـــيتم خالل املناســـــبة اجلانبية شـــــرس طله  .ملســـــتدامة للمنتد  العامل اويارا  املتعلقة بنموذة األعمال ا

 ؛اويارا  وارحاا للمناقشة ل ةاار اجملتمع اإلحصا   بشكل جعم
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بعد منتقة آســــــــيا واحمليط  .املؤور الدوس اوامس املعين باســــــــتخدام البيانا  الضــــــــخمة )ت( 
ســــتســــتضــــيف جفريقيا املؤور العامل  املعين باســــتخدام  ،وجمريكا اجلنوبية ،وجوروبا ،والشــــرق األوســــط ،اهلا ئ

من مصــــــا ر  اجلديدَ  اااألمر اللو يعت  بلدان طله القارة فروـــــــة إلثبا  اســـــــتخدام ،البيانا  الضـــــــخمة
ســـــُتنظم على طاما  ،وكما ســـــبق اللكر .البيانا  والتكنولوجيا  ل قياماا بتاميع اإلحصـــــاءا  الرمسية

 ؛يبية بشأن جمموعة متنوعة من املواضيع املتعلقة بالبيانا  الضخمةاملؤور الدوس حلقا  عمل تدر 
تُنظم ل كواالملبور  ،مناسبا  طامشية بشأن البيانا  الضخمة والتكنولوجيا  اجلديدة )ة( 

 .الستني للمعاد اإلحصا   الدوسالااي و ل سياق املؤور العامل   2019جغستس /آت 17ةىل  15من 
تقد  تدريبا  عملية ل اســـــــــــــــتخدام  ،بالتعاون مع اللانة املنظمة للمؤور ،ل العامل يعتلم الفريق العامو 

والبيانا  املســــــتقاة من  ،وبيانا  تديد املواقع املســــــتقاة من اهلواتف احملمولة )تدريل( ،البيانا  الســــــاتلية
والبيانا  املستقاة من ججالة املسح الضو   )تدريل( على املنصة  ،وسا ل التواول االجتماع  )تدريل(

 لنيماعالوتســــتاد  طله الدورا  فئة اوتاء اإلحصــــا يني والعلماء املتخصــــصــــني ل البيانا  من  .العاملية
 .ل املكاتل اإلحصا ية

  
 اإلج اء المطلوب من اللجنة اإلحصائية ا خاقه - خامسا 

 .ة مدعوة ةىل اإلحااة علما هبلا التقريرةن اللانة اإلحصا ي - 40
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 الم فق
عضةةةةةةةةةةةويةةة الف يق العةةامةةل العةةالمي المعني بةةااةةةةةةةةةةةتخةةداا ال يةةا ةةا  الضةةةةةةةةةةةخمةةة ألغ اض   

 اإلحصاءا  ال امية
 

 ال لدان  
 جسجاليا  
 بن ال يا  
 التازيل  
 الكامريون  
 كندا  
 الصني  
 كولومبيا  
 الداملرك  
 مصر  
 جورجيا  
 جملانيا  
 ةندونيسيا  
 جيرلندا  
 ةيتاليا  
 املكسيك  
 امل رت  
 طولندا  
 عمان  
 باكستان  
 الفلبني  
 بولندا  
  اورية كوريا  
 اململكة العربية السعو ية  
 سويسرا  
 اإلمارا  العربية املتحدة  
 اململكة املتحدة لتيتانيا العظمى وجيرلندا الشمالية  
 اورية تنلانيا املتحدة   
 الواليا  املتحدة األمريكية  

 المؤاسا 
 مصر  التنمية األفريق 

 اجلماعة الكاريبية
 اللانة االقتصا ية واالجتماعية  سيا واحمليط اهلا ئ

 اللانة االقتصا ية ألفريقيا
 اللانة االقتصا ية ألوروبا

 املكتل اإلحصا   لالتا  األورويب
 واللراعة لألمم املتحدةمنظمة األغلية 

 وندوق النقد الدوس
 االتا  الدوس لالتصاال 

 منظمة التعاون والتنمية ل امليدان االقتصا و
 املركل اإلحصا   التابع جمللس التعاون لدول اوليم العربية

 املعاد اإلحصا    سيا واحمليط اهلا ئ
 شعبة اإلحصاءا  

 بض العامل (مبا رة األمم املتحدة غلوبل بلس )الن
 االتا  التيدو العامل 

 البنك الدوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


