
1 

 

 توم سميثدكتور/ 

 

 العضو المنتدب، مكتب علوم البيانات لإلحصاءات الوطنية، المملكة المتحدة

في عام  (ONS) ، ح ه انضممإ ىلم تببا اصحءممااات الو د  لعلوم الب انات العضممو الثدب  توم سممث ه  و 

ا . و2017 ، االسممبشمماًي  لج تاج االعبثاعي أوكاممفوً  شممةك ل ا  تدف ذيا  ًئ اممتشمماًك ا وقبل ذلك، كان تؤسممامم 

 .جاتع  أكافوً تابع  ل ب اناتشةك  بحه وعباًة عن  يو 

ا تن الخبةة في اسبخ ام الب انات والبحل الت لبحا ن الخ تات العات .  20بأكثة تن  الا   توم يبثبع وتن عات 

تشممممماًيع  تولم ع  ا  تنالءمممممداع ، قطاع حبوت  واألوسممممما  األكا يث   والنقط  البقا ع ب ن في  خالل عثله

، بثا في ذلك وتؤسمممممامممممات الثجبثع الثحلي والو دي الب انات واألبحاث تع الثئات تن تدظثات القطاع العام

الب انات  اسمممبخ ام علإ علما بثاتاته البحث   األسممماسممم   وتدءممما   اصنجل زي  للحةتان.  ثؤشمممةات الحبوتال

نات ق ة البقل  ي  لبحامممممم ن ف ثدا للثجبثع  ن الخ تات العات ، والبعلإ اآلليلبحامممممم ، وتق  إ تءممممممما ً الب ا

 .واالقبءا 

نات ت ا الح اة ل كبوًاه في علإ  ًع  ا ف و حاصمممممممل علم، ويثبن القول أن الامممممم   توم ت تن علم الب ا

علم  ًع  ، و(2002)ساسبس،  ات، والشببات العءب   الثبطوًة للا طةة علم الةوبوتاألعءا  الحاابي

ة في الف زياا الدظةي  ثاعاممممممب  ًع  ال، و(1997لدظإ القائث  علم الثعةف  )سمممممماسممممممبس، ثاعاممممممب ة في اال

، الةسمث   لجثع   اصحءماا الثلب   تدءما نائا ًئ س قامإ اصحءماااتحال ا  . ويشملل (1994)كاتبةي ج، 

ا بالثجثوع  االسبشاًي  كان و .ت وكال  الب ئ   لب انااالسبشاًي شلل سابقا  تدءا ًئ س الثجثوع و عضو 

في  ا  خاًع  ا  تاممممبشمممماًلوزًاا. كثا عثل الوزاًي  لثجثوع  تاممممبخ تي الب انات الثفبوح  في تببا تجلس ا

 .االنفباح والثشاًك  واسبخ ام الب انات لع ة ى اًات حبوت  تجال 

 عنوان العرض

 ىحءاا و دي ح يه بداا ق ًات الب انات لثع   -ثوًة الب انات 

 نبذة مختصرة

لخ ت  الثءمملح  العات . وق  اسممبجابث  تفوق البءمموًتاممببث ثوًة الب انات سممابقا  في ىيجا  تءمما ً تعلوتات 

أع زة اصحءممماا الو د   ل ذا األتة تن خالل تعزيز الث اًات والببدولوع ا وق ًات الب انات لبحق ق أقءمممم 

 اسبفا ة تن  ذه الفةص  في تحا ن اصحءااات والبحل الت تن أعل اتخاذ قةاًات أفضل.

الو دي في الثثلب  الثبح ة ببحويل ق ًات الب انات  ك ف يقوم تببا اصحءمماا ال وموسممدو ممل خالل ح يثدا 

البحاممم دات في الثخةعات والبحل الت اصحءمممائ  . وسممموف أسمممبعةل في العةل البق يثي تا  لبعزيزل يه 

في ذلك تن خالل تحامممممم ن الببدولوع ا واأل وات الةقث  ، واألسمممممممال ا، و  بل وتعاي ة  لبي ندجلتعلثداه 
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 انات وتشاًكب ا، وق ًات علإ الب انات، والبعاون عبة القطاعات والبخءءات الب انات، والحءول علم الب

 لزيا ة تأث ة عثلدا.
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