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اللجنة اإلحصائية 
الدورة اخلامسة والثالثون 

٢-٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
البند ٦ (هـ) من جدول األعمال املؤقت* 

األنشطة غري املصنفة حسب اجملــال: عــرض 
   البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية 

تقريــر منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي بشــأن عــــرض 
  البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية 

  مذكرة من األمني العام 
يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اللجنة اإلحصائية تقرير منظمة التعـاون والتنميـة يف 
امليـدان االقتصـادي بشـأن عـرض البيانـات والبيانـات الفوقيـة اإلحصائيـة وذلـك عمـال بطلـــب 
اللجنة يف دورهتا الرابعة والثالثني**. ويتضمـن التقريـر مقترحـات إلعـداد دليـل يضـم املبـادئ 
التوجيهية وأفضل املمارسات املوصـى باتباعـها لعـرض البيانـات والبيانـات الفوقيـة اإلحصائيـة 
اليت تنشرها الوكاالت الوطنية واملنظمات الدولية يف وسـائط النشـر املختلفـة. ونبعـت احلاجـة 
إىل إعـداد دليـل مـن هـــذا القبيــل، يوحــد املعايــري القائمــة ويضــع توصيــات جديــدة حســب 
االقتضـاء، مـــن احلاجــة إىل زيــادة حتســني جــودة البيانــات (وخباصــة القــدرة علــى تفســريها 

ومتاسكها)، ومن أجل تقليل عبء إبالغ البيانات والبيانات الفوقية إىل املنظمات الدولية. 
وترد يف الفرع السابع من التقرير مسائل معينة ُتلتمس بشأهنا توجيهات من اللجنة. 
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تقريــر منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي بشــأن عــــرض 
  البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية 

احملتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٣-٣أوال -
معلومـات أساسـية عـن احلاجـة إىل صياغـة أوضـح ملعايـري عـرض البيانـات والبيانــات ثانيا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٤-١١الفوقية
. . . . . . . . . . . . . . . . حتسني القدرة على تفسري البيانات ومتاسكها ٥٤-٨ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقليل عبء اإلبالغ ٩٥-١١باء -
. . . . . . . مدى أمهية معايري عرض البيانات القائمة على الصعيدين الوطين والدويل ١٢٦-١٤ثالثا -
. . . . . . . . النطاق احملتمل أن يغطيه دليل املبادئ التوجيهية املتعلقة بعرض البيانات ١٥٧-١٩رابعا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصالت مع املبادرات الدولية ذات الصلة ٢٠١٠-٢٧خامسا -
. . . . . . . . . . . . مشروع تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية ٢١١٠-٢٢ألف -
. . . . . . . . . . . . إعداد قوائم موحدة للمتغريات على املستوى الدويل ٢٣١١-٢٥باء -
. . . . . . . . . . . . مشروع تبادل احلسابات القومية على النطاق العاملي ٢٦١٢-٢٧جيم -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . مشروع اإلطار الزمين إلعداد دليل املبادئ التوجيهية ٢٨١٣سادسا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل اليت ُتلتمس بشأهنا توجيهات اللجنة ٢٩١٤سابعا -

املرفق 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥احملتوى احملتمل للدليل املقترح بشأن عرض البيانات والبيانات الفوقية
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مقدمة   أوال -
ناقشت جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية يف اجتماعـها لعـام ٢٠٠٣ املعقـود يف جنيـف  - ١
يف الفترة من ٨ إىل ١٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣ وثيقة أعدهتا منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان 
االقتصــادي تتضمــن مشــاريع مقترحــات إلعــداد دليــل حيــــدد املبـــادئ التوجيهيـــة وأفضـــل 
ـــرها  املمارســات املوصــى باتباعــها لعــرض البيانــات والبيانــات الفوقيــة اإلحصائيــة الــيت تنش

الوكاالت الوطنية واملنظمات الدولية عرب خمتلف وسائط النشر. 
ــــيت جتريـــها جلنـــة تنســـيق األنشـــطة اإلحصائيـــة يف  ومــن أجــل تيســري املناقشــات ال - ٢
ـــة، اضطلعــت  أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٣ بشـأن املسـائل املتصلـة بعـرض البيانـات والبيانـات الفوقي
منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي بعمـل متـهيدي بشـأن معايـــري عــرض البيانــات 
والبيانات الفوقية. ونشأت أساسا احلاجة إىل صياغة معايـري مـن هـذا القبيـل يف سـياق املنظمـة 
نتيجة للمتطلبات املتعلقة بتقليل عبء اإلبالغ امللقى على عاتق مقدمي البيانـات الوطنيـني إىل 
املنظمـة ومـن أجـل حتسـني جـودة البيانـات. وخلصـت املنظمـة مـن ذلـك العمـل األويل إىل أن 
إعداد أي دليل متعلـق بعـرض البيانـات سيسـتلزم مشـاركة فعالـة مـن جـانب منظمـات دوليـة 
ـــت جلنــة  أخـرى فضـال عـن عـدد مـن الوكـاالت الوطنيـة النشـطة حاليـا يف هـذا اجملـال. ورحب
تنسـيق األنشـطة اإلحصائيـة مبقترحـات املنظمـــة املتعلقــة بــإعداد دليــل دويل لعــرض البيانــات 
ـــدورة  والبيانـات الفوقيـة وطلبـت إىل املنظمـة إعـداد بيـان بشـأن االقـتراح جتـري مناقشـته يف ال
اخلامسـة والثالثـني للجنـة اإلحصائيـة، يـربز احلاجـــة إىل صياغــة جمموعــة شــاملة مــن املبــادئ 
التوجيهية الدولية لعرض البيانات ويعرض بعض األفكار األولية عن ما ميكن أن يتضمنه دليـل 

من هذا القبيل. 
وهذا التقرير:  - ٣

يقـدم معلومـات أساسـية تؤكـد احلاجـة علـى املسـتويني الوطـــين والــدويل إىل  (أ)
مبادئ توجيهية بشأن عرض البيانات والبيانات الفوقية؛ 

حيدد النطاق احملتمل ألي دليل بشأن عرض البيانات؛  (ب)
يعرض صالت مع املبادرات األخرى ذات الصلة اجلاري تنفيذها حاليا علـى  (ج)

املستوى الدويل؛ 
يعرض مشروع إطار زمين لوضع دليل للمبادئ التوجيهية، يهدف إىل إعداد  (د)

نسخة أولية تعرض على اجتماع اللجنة يف عام ٢٠٠٥؛ 
يشري إىل اجملاالت املختلفة اليت ُتلتمس بشأهنا تعليقات اللجنة وتوجيهاهتا.   (هـ)
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معلومات أساسية عن احلاجة إىل صياغـة أوضـح ملعايـري عـرض البيانـات  ثانيا -
 والبيانات الفوقية 

ــات  إن احلاجـة إىل صياغـة جمموعـة شـاملة مـن املعايـري املتعلقـة بعـرض البيانـات والبيان - ٤
الفوقية يربرها أمران شامالن أساسيان على املستويني الوطين والـدويل. ويتعلـق هـذان األمـران 
ــات  باحلاجـة إىل حتسـني جـودة البيانـات وتقليـل عـبء اإلبـالغ عـن البيانـات عنـد تقـدمي البيان

والبيانات الفوقية إىل املنظمات الدولية.  
 

حتسني القدرة على تفسري البيانات ومتاسكها   ألف -
يتصــل األمــر األساســي األول باحلاجــة إىل حتســني جــودة اإلحصــاءات املقدمـــة إىل  - ٥
ـــن الوطــين والــدويل وخاصــة فيمــا يتصــل بــالقدرة علــى تفســريها  املسـتعملني علـى الصعيدي
ومتاسـكها (داخـل جمموعـات البيانـات وبـني جمموعـات البيانـــات وعلــى مــدى الوقــت وبــني 
البلدان). ومثة أبعـاد هامـة متعلقـة بـاجلودة مدرجـة بـالفعل بشـكل أو بـآخر يف كـل إطـار مـن 
األطــر املتعلقــة بــاجلودة الــيت وضعتــها وكــاالت وطنيــة ومنظمــات دوليــة (أعدهــا املكتـــب 
اإلحصائي للجماعات األوروبية وصندوق النقـد الـدويل ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان 
االقتصــادي وإدارة اإلحصــاءات الكنديــة). ومــع ذلــك فبخــــالف اإلشـــارة إىل احلاجـــة إىل 
التحسني، نادرا ما تتناول هذه األطر بتفصيل كبري كيفيـة تنفيـذ هـذه األبعـاد املتعلقـة بـاجلودة 

يف سياق عرض البيانات والبيانات الفوقية. 
وجتسد القدرة على التفسري مدى السهولة اليت ميكن أن يفـهم هبـا املسـتعمل البيانـات  - ٦
ـــات الوافيــة للمفــاهيم والســكان املســتهدفني  ويسـتخدمها بشـكل مناسـب وحيللـها. والتعريف
واملتغريات واملصطلحات الكامنة وراء البيانات واملعلومات اليت تصف أوجـه القصـور احملتملـة 
يف البيانـات هـي الـيت حتـدد بشـكل كبـري مـدى القـدرة علـى التفسـري. وتصحـب القـدرة علــى 
التفسـري أيسـر عـن طريـق عـرض البيــــانات الفوقــــية املناســــبة الحتياجـات نطـاق واسـع مـــن 
املستعملني املختلفني والستخدامات البيانات املعروضة يف هيكل جيد، ومتـاح لالطـالع عليـه 

بُيسر. 
وفيمـا يتعلـق بالتماسـك، غالبـا مـا يصـادف املســـتعملون ثــالث مشــاكل عامــة عنــد  - ٧
مقارنـة اإلحصـاءات الـيت مت جتميعـــها علــى مــدى الوقــت داخــل وكالــة واحــدة، وبواســطة 

وكاالت يف بلدان خمتلفة، وبواسطة منظمات دولية خمتلفة: 
الفروق املفاهيمية الناشئة عن استخدام تعاريف خمتلفـة للمتغـريات ووحـدات  (أ)

وتصنيفات خمتلفة؛ 
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فروق تنفيذية ناشـئة عـن االختالفـات يف ممارسـات مجـع وجتـهيز البيانـات يف  (ب)
البلدان؛ 

ممارسـات خمتلفـة يف عـرض البيانـــات. وتشــمل هــذه الفــروق: نــوع عــرض  (ج)
البيانات (أرقام مطلقة، ومؤشرات، ومعدالت منو) وشـكل البيانـات (أوليـة، ومعدلـة مومسيـا، 
ودورة االجتاهات)؛ وممارسات التنقيـح؛ وعـرض أخطـاء العينـة؛ وسـنوات األسـاس؛ وشـفافية 
املنهجيـة املتاحـة عـن طريـق إتاحـــة إمكانيــة الوصــول بيســر إىل البيانــات اإلحصائيــة الفوقيــة 

املناسبة. 
ـــة ويســعى إىل عــرض ممارســات العــرض  وسـريكز الدليـل املقـترح علـى املسـألة الثالث - ٨
الرئيسـية يف سـياق إطـار، يتضمـن مشـروع توصيـات ومبـادئ توجيهيـة وأفضـل املمارســـات، 
لكي تستخدمه املنظمات الدوليـة والوكـاالت الوطنيـة علـى السـواء يف إعـداد خمتلـف أشـكال 

النواتج اليت جيري نشرها. 
 

تقليل عبء اإلبالغ   باء -
يشـري األمـر األساسـي الثـــاين إىل ضــرورة تقليــل عــبء اإلبــالغ امللقــى علــى عــاتق  - ٩
الوكـاالت الوطنيـة عنـد تقدميـها للبيانـات والبيانـات الفوقيـة إىل املنظمـات الدوليـة. وحــددت 
املناقشــات الــيت دارت يف منتديــات دوليــة معقــودة مؤخــرا (مــن قبيــل مؤمتــــر عـــام ٢٠٠٢ 
لإلحصائيني األوروبيني (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/صندوق النقـد الـدويل، 
٢٠٠٢) واجتمـاع عـام ٢٠٠٣ للفريـق الرفيـع املسـتوى لإلحصـاءات التـــابع ملنظمــة التعــاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ٢٠٠٣)) فوائد 
اسـتخدام منـوذج تبـادل البيانـات يف نقـل البيانـات والبيانـات الفوقيـة املرتبطـة هبـا بـني املصــادر 
الوطنيـة واملنظمـــات الدوليــة املختلفــة. ويتوخــى هــذا النمــوذج أن تقــوم املنظمــات الدوليــة 
باسـتخالص مـا حتتاجـه مـن بيانـات موحـدة مـن البيانـــات املوجــودة علــى مواقــع الوكــاالت 

الوطنية على شبكة اإلنترنت. 
وأتاح تطور التكنولوجيـات اجلديـدة علـى مـدى السـنوات اخلمـس املاضيـة، وخاصـة  - ١٠
التكنولوجيات اليت تستخدم اإلنترنت، إمكانية تقنية لتطبيق منوذج تبادل املعلومـات. وتشـمل 
الشـروط املسـبقة العتمـاد هـذا النمـوذج التوصـل إىل حـل لعـدد مـــن املســائل التقنيــة املتعلقــة 
بتكنولوجيا املعلومات، كما تشمل أيضا التوصل إىل اتفاق بني الوكاالت الوطنية واملنظمـات 

الدولية بشأن عدد من املسائل املتعلقة “مبضمون” البيانات، ومن بينها: 
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حتديد جمموعة من املتطلبات املتعلقة بالبيانـات املوحـدة الالزمـة لإلحصـاءات  (أ)
الرئيسـية (انظـر الفقـرات مـن ٢٣ إىل ٢٥ أدنـاه). ويـرد يف الفـرع اخلـامس مـــن هــذا التقريــر 
خمطط موجز بشـأن عـدد مـن املبـادرات ذات الصلـة الراميـة إىل تعزيـز قيـام املنظمـات الدوليـة 
جبمع البيانات والبيانات الفوقية بشكل منسق من املصادر الوطنية واإلسهام، بصورة مباشـرة، 

أو غري مباشرة يف تطوير منوذج تبادل املعلومات املشار إليه أعاله. 
التوصـل إىل اتفـاق بشـأن املمارسـات الرئيسـية لعـرض البيانـات الـيت ستيســـر  (ب)
حتديد اجملموعات املتطابقة اليت تنشرها الوكـاالت الوطنيـة واملنظمـات الدوليـة، ونشـر بيانـات 

متسقة، وخاصة من جانب املنظمات الدولية. 
ــــة يف هـــذه  وتتحمــل املنظمــات الدوليــة مســؤولية إعــداد املبــادئ التوجيهيــة الالزم - ١١
اجملـاالت، وذلـك بالتعـاون مـع الوكـــاالت الوطنيــة. ومــن الواضــح أن تطبيــق منــوذج تبــادل 
البيانات لن يتحقق إال مبشاركة فعالة من الوكـاالت الوطنيـة، الـيت سـتوضع يف قواعـد بياناهتـا 
البيانـات والبيانـات الفوقيـة املتبادلـة. وينطـــوي تبــادل البيانــات علــى تغيــري أساســي يف نشــر 
البيانات فيما يتصل بالتنسيق بني املنظمات الدولية ودور الوكـاالت الوطنيـة يف نشـر البيانـات 
علـى املنظمـات الدوليـة عـن طريـق تنفيذهـــا للمبــادئ التوجيهيــة لعــرض البيانــات والبيانــات 
الفوقية، اليت ال هتـدف إىل حتسـني إمكانيـة تفسـري البيانـات ومتاسـكها فحسـب، بـل أيضـا إىل 

تيسري نشر البيانات وتقليل عبء اإلبالغ امللقى على عاتق الوكاالت الوطنية. 
  

ـــين  مــدى أمهيــة معايــري عــرض البيانــات القائمــة علــى الصعيديــن الوط ثالثا -
 والدويل 

سـتعتمد، حيثمـا أمكـــن، التوصيــات واملبــادئ التوجيهيــة، الــيت ســتعرض يف الدليــل  - ١٢
املقترح على نطاق شامل من املعايري اإلحصائية الدولية القائمة اليت وضعتها املنظمـات الدوليـة 
يف تعـاون مـع الوكـاالت الوطنيـة (الشـعبة اإلحصائيـة يف األمـم املتحـدة، املرجـــع ٢٠٠٢ (أ)؛ 
واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، املرجع ٢٠٠٣ (ب)). وحمـور تركـيز هـذه املعايـري 
هو حمور مفاهيمي أساسـا ويشـمل أيضـا مسـائل تعريفيـة وتصنيفـات ونطـاق التغطيـة وأفضـل 
املمارسات جلمع البيانـات. وبصفـة رئيسـية، تغفـل املعايـري الدوليـة إىل حـد كبـري اإلشـارة إىل 
مسـائل عـرض البيانـات أو ال تشـري إليـها إال إشـارات طفيفـة(١)، فحـىت املعايـري اخلاصـة لنشـــر 
البيانـات الـيت وضعـها صنـدوق النقـد الـدويل (صنـــدوق النقــد الــدويل، املرجــع ٢٠٠٣ (ب) 
ـــدمي بيانــات فوقيــة لتعزيــز  ال تتضمـن إال تغطيـة عامـة ملعايـري عـرض البيانـات وتركـز علـى تق
إمكانية تفسري البيانات واعتماد املمارسات اجليـدة فيمـا يتصـل بتنقيـح البيانـات. ويشـري دليـل 
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املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية بشأن إحصاءات األعمال التجاريـة القصـرية األجـل، 
إىل ضرورة زيادة حتقيـق االتسـاق يف عـرض الـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب للمؤشـرات 
ومعدالت النمو الـيت يـرى أهنـا ستسـاعد املكتـب اإلحصـائي يف التحقـق مـن أن البيانـات الـيت 
ينشـرها املكتـب تتسـق مـع اجملموعـات املنشـورة علـــى الصعيــد الوطــين (املكتــب اإلحصــائي 
ـــة، فقــد يكــون مــن  للجماعـات األوروبيـة، ٢٠٠٢). ونظـرا لعـدم وجـود معايـري دوليـة قائم

الضروري يف بعض احلاالت إعداد توصيات جديدة. 
وتوجد لدى مجيـع الوكـاالت تقريبـا علـى املسـتويني الوطـين والـدويل وثـائق تتضمـن  - ١٣
مبادئ توجيهية تقنية، تتنـاول معايـري تنظيميـة فيمـا يتصـل بعـرض البيانـات وتصميـم اجلـداول 
واالقتباس وما غري ذلك، يستعني هبا األشخاص املشـتركون يف إعـداد املنشـورات اإلحصائيـة. 
وبصفة رئيسية، متيل هذه املبادئ إىل التركيز على إعداد املنشورات الورقية. وغالبا مـا تكـون 
تغطية عرض البيانات عامـة للغايـة. وسـتوجد، علـى الوجـه األمثـل، العنـاصر الرئيسـية للدليـل 
الــدويل املقــترح بشــأن عــرض البيانــات والبيانــات الفوقيــة يف هــذه الوثــائق، و/أو ســـتكون 

متصلة هبا. 
ويتمثل أحد أهداف الدليـل املقـترح يف جتميـع جمموعـة شـاملة مـن املبـادئ التوجيهيـة  - ١٤
املتعلقة بعرض البيانات اإلحصائية، وجمموعـة واسـعة النطـاق مـن املمارسـات والعمليـات الـيت 
تؤثر على عرض البيانات من قبيل تلك احملددة يف الفقرة ١٦ أدنـاه يف مصـدر واحـد. وحيـث 
أن هذه املمارسات قد ختتلـف تبعـا لوسـيطة النشـر املسـتخدمة، فقـد يكـون مـن الـالزم تقـدمي 
مبـادئ توجيهيـة تتعلـق بـالتحديد مبجموعـات وسـائط النشـر املختلفـة، مثـــل قواعــد البيانــات 
املتاحــة إلكترونيــا بشــكل مباشــر، والبيانــات املنشــورة علــى املواقــــع علـــى اإلنـــترنت، ويف 
منشـورات ورقيـة واملنتجـات اإللكترونيـة األخـرى، والنشـرات الصحفيـــة. ومــن املتوخــى أن 
تتضمن املعايري اإلحصائية الدولية يف املستقبل ممارسات تتعلق بعرض البيانات، تتسق مـع هـذا 

الدليل الدويل أو تكون متصلة به. 
  

النطاق احملتمل أن يغطيه دليل املبادئ التوجيهية املتعلقة بعرض البيانات   رابعا -
من املتوخى أن تضم أي جمموعة مـن املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بعـرض البيانـات تتـم  - ١٥
صياغتـها علـى املسـتوى الـدويل، عـددا مـن التوصيـات احملـددة الـيت تشـمل البعديـــن الشــاملني 

اللذين ميكن إدخال مجيع البيانات حتتهما ومها: 
أنـواع البيانـات - األرقـــام املطلقــة واملؤشــرات ومعــدالت النمــو. واألرقــام  (أ)
املطلقة إما أن تكون جمموعـات لألرصـدة، وهـي عبـارة عـن مقـاييس للنشـاط يف نقطـة زمنيـة 
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ـــاييس للنشــاط إىل موعــد معــني. واملؤشــرات  معينـة، أو جمموعـات التدفقـات الـيت تشـمل مق
ومعدالت النمو والنسب ما هـي إال حتويـرات أخـرى لألرقـام املطلقـة. وجيـوز عـرض األرقـام 
املطلقة إما يف شكل وحـدات ماديـة (أرقـام وأطنـان)؛ أو قيـم معـرب عنـها بأسـعار جاريـة أو 
ثابتة. ويشيع نشر األرقام املطلقـة بالنسـبة لإلحصـاءات املنشـورة علـى فـترات سـنوية أو علـى 
فترات أطول من ذلك. وتنشر هذه البيانات أيضا بالنسبة ملؤشرات كثرية قصرية األجــل، مــن 
قبيـل البيانات الشهرية أو الفصلية املتعلقة بتسجيل السيارات وتصاريح البنـاء ومـا غـري ذلـك. 
ـــو نشــر اإلحصــاءات القصــرية األجــل يف شــكل مؤشــرات أو  ومـع ذلـك فـاألكثر شـيوعا ه
معدالت منو تتيح بشكل أيسر استخالص اسـتنتاجات عـن التغيـريات الـيت طـرأت علـى مـدى 

الوقت يف الظواهر االقتصادية. ويوجد عدد من األنواع املختلفة ملعدالت النمو؛ 
ـــة مومسيــا) ومعدلــة  شـكل البيانـات - أوليـة (جمموعـات أصليـة أو غـري معدل (ب)

حسب يوم العمل، ومعدلة مومسيا، ودورة االجتاهات. 
وعالوة على ذلك، هناك عـدد قليـل مـن ممارسـات عـرض البيانـات الرئيسـية الـيت هلـا  - ١٦
تأثري كبري علـى القـدرة علـى تفسـري البيانـات، والـيت تـؤدي النـهوج املختلفـة الـيت تسـتخدمها 
الوكاالت الوطنية والدولية فيمـا يتعلـق هبـا إىل تعقيـد تطبيـق منـوذج تبـادل املعلومـات وإجـراء 

مقارنات بني البيانات الوطنية وغري ذلك، وتشمل هذه املمارسات ما يلي: 
تنقيح البيانات؛  (أ)

عرض االنقطاع الطارئ على السالسل؛  (ب)
األخطاء يف أخذ العينات؛  (ج)

اسـتخدام املمارسـات الشـائعة يف إعـادة حتديـد االفتراضـــات الــيت تبــىن علــى  (د)
أساسها املؤشرات؛ 

عرض السالسل/املتغريات املتصلة ولكن غري املتطابقة؛  (هـ)
ممارسات االقتباس؛  (و)

املمارسـات املتعلقـة باالحتفـاظ بتصنيفـات مبـا يف ذلـــك الســجالت التارخييــة  (ز)
للتصنيفات؛ 

تـــــوافر البيـــــانات الفـوقــــية وعرضـــــها (تشـــمل قوالــب واضحــــة لعـــرض  (ح)
البيانات الفوقية). 
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ومن املتوخى أن يتيح أي عمـل يف املسـتقبل بشـأن هـذه املسـائل، أمثلـة للممارسـات  - ١٧
اجليدة احلالية، وحيدد جمموعة ضئيلة من التوصيـات الرئيسـية. وقـد أوجـزت هـذه املمارسـات 
يف عـدد مـن احلـاالت، مـن بينـها تقـــارير صنــدوق النقــد الــدويل املتعلقــة باالمتثــال للمعايــري 
ومدونات قواعد السلوك (صندوق النقد الدويل، املرجع، ٢٠٠٣ أ) الـيت توجـز مـدى امتثـال 
البلدان للمعايري املعترف هبا دوليا، ومن بينها تلـك املتعلقـة بنشـر البيانـات. وسـيتضمن الدليـل 
أيضا إشارات ببلوغرافية شاملة إىل العمـل ذي الصلـة (مبـا يف ذلـك النصـوص األكادمييـة ذات 
الصلة بالعمل). وميكن إيالء نظر أيضا إلعداد مواد تدريبية وافية تستند إىل املبادئ التوجيهيـة 
املعروضة يف الدليل لكي تستخدم يف حلقات العمـل علـى املسـتوى الوطـين، وخاصـة بالنسـبة 

للبلدان النامية. 
ومثة عامل يعقد وضع معايري لعرض البيانات دوليا هو اسـتخدام مصطلحـات خمتلفـة،  - ١٨
وخاصة فيما يتصل مبختلـف أشـكال معـدالت النمـو املسـتخدمة مـن جـانب البلـدان املختلفـة 
ويف البلد ذاته، لعرض جمموعات خمتلفة. ويؤدي غالبا استخدام تسميات غري متسقة إىل سـوء 
فهم. وتنطبق بشكل عام املشاكل املرتبطة بالتطبيق غري املتسق للمصطلحات أيضـا علـى مجـع 
البيانات، واإلعداد الفعلي لنصوص البيانات الفوقيـة الـيت تتضمـن تعـاريف وحتـدد املمارسـات 
الوطنية فيما يتصل جبمع البيانات ومعاجلتها وما غـري ذلـك. وحيـد عـدم االتسـاق هـذا بشـكل 
كبـري مـن اسـتخدام قـــدر كبــري مــن البيانــات الفوقيــة القائمــة يف مقارنــة البيانــات الوطنيــة. 
ــــن املنظمـــات الدوليـــة مســـارد  وللمســاعدة يف التغلــب علــى هــذه املشــاكل، أعــد عــدد م
مصطلحات شاملة تتضمن تعاريف للمفاهيم الرئيسية واملتغـريات مسـتمدة إىل حـد كبـري مـن 
املعايري الدولية القائمة. ومســرد منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي للمصطلحـات 
ـــة يف امليــدان االقتصــادي، املرجــع ٢٠٠٢ أ واملرجــع  اإلحصائيـــــــة (منظمـــة التعـاون والتنمي
٢٠٠٢ ب) ليـس إال جمـرد مثـــال هلــذه املســارد، وإن كــان املكتــب اإلحصــائي للجماعــات 
األوروبية (املكتب اإلحصائي، املرجع ٢٠٠٣ أ؛ والشعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة، املرجـع 
٢٠٠٢ ب) قد أعدت مسارد أخرى. وجيري أيضا، كمـا سـيتضح مـن املناقشـة الـيت سـتدور 
يف الفـرع اخلـامس أدنـاه، إعـداد مسـرد آخـر (املفـردات املوحـدة للبيانـات الفوقيـة) يف ســـياق 

مشروع تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية. 
وتتعلق مسألة رئيسية أخـرية متصلـة مبعايـري عـرض البيانـات بضـرورة قيـام الوكـاالت  - ١٩
الوطنية واملنظمات الدولية بإعداد بيانات فوقيـة وافيـة، تصـف ممارسـات العـرض الـيت تتبعـها، 
وتكون هذه البيانات الفوقية متاحة بيسر ويفهمها املستعملون على اختالف درجات خـربهتم 
اإلحصائية. والشكل املثايل، هو أن تعـرب املنظمـات املختلفـة داخـل البلـدان املختلفـة عـن هـذه 
البيانـات الفوقيـة علـى أسـاس مصطلحـات موحـدة. وسـتجري أيضـا مناقشـة اجملـــاالت املثــرية 



1003-66673

E/CN.3/2004/26

للجدل فيما يتصل باملصطلحات يف الدليل املقـترح الـذي سـيتضمن مسـارد للمفـاهيم املتصلـة 
بعرض البيانات. 

الصالت مع املبادرات الدولية ذات الصلة   خامسا -
جيـري حاليـا تنفيـذ مبـادرات عديـدة علـى املسـتوى الـدويل ستسـتفيد إمـا مباشـــرة أو  - ٢٠
بشكل غري مباشر من إعداد واعتماد (بواسطة املنظمات الدولية والوكاالت الوطنية) جملموعـة 
موحدة من ممارسات عرض البيانات. وقد ُجمعت املشاريع الثالثة املشار إليـها أدنـاه يف إطـار 
املبادرات اليت شنت مؤخرا إلعداد منوذج تبادل البيانات. وعلـى النحـو املشـار إليـه يف الفقـرة 
١٠ أعاله، تشكل معايري عرض البيانات، اليت ستدرج يف الدليـل املقـترح، عنـاصر رئيسـية يف 

تطبيق هذا النموذج. 
 

مشروع تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية   ألف -
إن مشروع تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية(٢) هـو عبـارة عـن احتـاد يضـم  - ٢١
٧ منظمات دولية (مصرف التسويات الدولية والبنك املركزي األورويب واملكتـب اإلحصـائي 
للجماعات األوروبية وصندوق النقد الدويل ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي 
والشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة والبنك الدويل) ويعمل على وضع جمموعة مـن ممارسـات 
العمل املوحدة يف ميدان املعلومات اإلحصائيـة الـيت مـن شـأهنا أن تتيـح عمليـات أكفـأ لتبـادل 
وتقاسم البيانات والبيانات الفوقية يف إطار النطاق احلايل ألنشطتها اجلماعيـة. ويتمثـل اهلـدف 
من املشروع يف حبث املعايري االلكترونية املوحدة وأنشطة التوحيد اجلاريـة الـيت ميكـن أن تتيـح 
لتلك اهليئات حتقيق الكفاءة فيما تبذله من جهود وتفادي ازدواجية هذه اجلهود فيما تقوم بـه 
ـــوم بــه آخــرون مــن عمــل يف ميــدان املعلومــات اإلحصائيــة  مـن عمـل ومـن احملتمـل فيمـا يق

(ستجري مناقشة املشروع مبزيد من التفصيل يف إطار البند ٦ (و) من جدول األعمال). 
ويتمثل أحــد املشـاريع احلاليـة املنبثقـة عـن مشـروع تبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة  - ٢٢
اإلحصائية يف وضع مسرد للمصطلحات (املفردات املوحدة للبيانات الفوقية) (منظمة التعــاون 
والتنميـة يف امليـدان االقتصـــادي/املكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة، ٢٠٠٣) كــأداة 
تساعد يف ضمان اتسـاق البيانـات الفوقيـة الـيت يعدهـا معـدو البيانـات علـى املسـتويني الوطـين 
والدويل فيما يتصل مبضمون ونطاق املسائل املنهجية اليت تغطيها البيانات الفوقيـة. واملفـردات 
املوحدة للبيانات الفوقية معدة حبيث تضم جمموعة مصطلحات البيانات الفوقية املسـتخدمة يف 
مناذج البيانات الفوقية املختلفة اليت أعدهتا وكاالت وطنية ودوليــة. ويف سـياق مشـروع تبـادل 
البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية، توىل عناية خاصـة لضمـان أن تغطـي املفـردات املوحـدة 
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للبيانات الفوقية املصطلحات الواردة يف منوذج البيانات الفوقية للمعايري اخلاصة لنشر البيانـات 
الـذي أعـده صنـدوق النقـد الـدويل، وإن كـان الغـرض منـها أيضـا هـو أن تسـتخدم يف منـــاذج 

البيانات الفوقية اليت أعدهتا منظمات دولية ووكاالت وطنية أخرى. 
إعداد قوائم موحدة للمتغريات على املستوى الدويل   باء -

إن أبـرز مثـــال للقائمــة املوحــدة للمتغــريات املســتخدمة علــى املســتوى الــدويل هــو  - ٢٣
االستبيان الذي تستخدمه منظمة التنمية والتعـاون يف امليـدان االقتصـادي واملكتـب اإلحصـائي 
للجماعـات األوروبيـة وصنـدوق النقـــد الــدويل والبنــك الــدويل والشــعبة اإلحصائيــة بــاألمم 
املتحدة جلمع البيانات السـنوية للحسـابات القوميـة. وحيـدد االسـتبيان جمموعـة مـن املتطلبـات 
املتعلقة بالبيانات املوحدة للحسابات القومية اليت حددهتا هذه املنظمات الدوليـة، والـيت تتمثـل 
األغراض الرئيسية منـها يف تقليـل عـبء اإلبـالغ امللقـى علـى عـاتق الوكـاالت الوطنيـة ونشـر 
ــريات  بيانـات متسـقة علـى املسـتوى الـدويل. ويتضمـن االسـتبيان جمموعـة مفصلـة للغايـة للمتغ
املتعلقة باحلسابات القومية الـيت حـددت لتلبيـة احتياجـات الوكـاالت الدوليـة. وحـددت هـذه 
املتغريات يف جمموعة شاملة من الصحائف اجلدوليـة تسـتخدم برنـامج إكسـل (EXCEL) عـن 
طريــق مدونــة موحــدة وشــكل عــرض معــني (علــى ســبيل املثــال بالعملــة الوطنيــة بالســـعر 
اجلـاري/األسـعار الثابتـة). ويشـكل االسـتبيان أسـاس مشـروع تبـادل احلسـابات القوميـة علـــى 

النطاق العاملي املشار إليه أدناه. 
ومع ذلك فإن االستبيان السنوي املتعلق باحلسابات القومية هو اسـتثناء إىل حـد كبـري  - ٢٤
فيما يتعلق بوضع قوائم موحدة للمتغريات وإن كان من املمكن تطبيــق النـهج املسـتخدم علـى 
ميادين اإلحصاءات األخرى اليت تتطلب مجعا مستمرا موحـدا للبيانـات مـن جـانب عـدد مـن 
املنظمـات الدوليـة للمؤشـرات اهليكليـة والقصـرية األجـل علـى السـواء. وبالنســـبة للمؤشــرات 
االقتصاديـة القصـرية األجـل، أعـدت منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي واملكتــب 
اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة قوائـم مســـتقلة للمتغــريات املتعلقــة باملؤشــرات االقتصاديــة 
القصرية األجل اليت ميكن أن تستخدم كنقاط بدء لصياغة قائمـة موحـدة للمتغـريات يف اجملـال 
الرئيسي املتعلق بعبء اإلبالغ الذي يشـكل مصـدر قلـق خـاص للوكـاالت الوطنيـة. وتشـمل 

هذه القوائم ما يلي: 
قائمة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي للمؤشرات “املســتهدفة”  (أ)
املطلوب إدراجها يف قاعدة بياناهتا للمؤشـرات االقتصاديـة الرئيسـية الشـهرية. ويتمثـل اهلـدف 
الرئيسي من هذه القائمة يف إتاحة بؤرة تركيز تنصب عليـها الطلبـات املقدمـة مـن املنظمـة إىل 
وكاالت البلدان األعضاء واملنظمات الدولية األخرى للحصول على بيانات مــن أجـل بيانـات 
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املؤشرات االقتصادية الرئيسية واملعلومات املنهجية. وبؤرة التركيز هذه ضرورية لضمـان مجـع 
جمموعة من املؤشـرات “املوحـدة” بالنسـبة ألكـرب عـدد ممكـن مـن البلـدان األعضـاء. وجيـري 
تنقيح القائمة على فترات دورية مع تغري األولويات وبروز مواضيع جديدة ذات أمهية بالنســبة 
للمستعملني. وال جيمِّع بلد واحد من البلدان األعضاء يف املنظمة مجيع املؤشرات يف القائمة. 

ــــاعدة التنظيميـــة للجنـــة األوروبيـــة املتعلقـــة  قائمــة املتغــريات احملــددة يف الق (ب)
باإلحصاءات القصرية األجل (اللجنـة األوروبيـة، ١٩٩٨) الـيت حتـدد الفـترة املرجعيـة وشـكل 
البيانات اليت حتال إىل املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية عـن طريـق الـدول األعضـاء يف 
االحتاد األورويب. وأعدت يف عام ٢٠٠١ قائمة أخرى تتضمـن جمموعـة فرعيـة مـن املتطلبـات 
املتعلقة باملؤشرات االقتصادية القصرية األجل ذات األولوية للنظـام اإلحصـائي األورويب وهـي 
املؤشـرات االقتصاديـة األوروبيـة الرئيسـية. وتضـم أيضـا القائمـة، الـيت ســـيجري حتســينها مــع 
ـــتهدفة وأهــداف أخــرى متعلقــة بــاجلودة. وســيجمع املكتــب  الوقـت، تواريـخ اإلصـدار املس
اإلحصائي للجماعات األوروبية ويصدر املؤشرات االقتصادية األوروبيـة الرئيسـية اسـتنادا إىل 
ـــع  مسـامهات الـدول األعضـاء. مـن خـالل برنـامج نشـر موحـد ميكـن االطـالع عليـه عـرب موق
املؤشرات األوروبية على اإلنترنت ويغطي منطقة االحتاد األورويب/اليورو واملؤشـرات الوطنيـة 

اجملمعة وفقا ملعايري االحتاد األورويب. 
ومثة ضرورة لقيام مجيـع املنظمـات الدوليـة ذات الصلـة بتحديـد جمموعـة موحـدة مـن  - ٢٥
متغـريات املؤشـرات االقتصاديـة القصـرية األجـل مماثلـة لالسـتبيان السـنوي املتعلـق باحلســـابات 
القوميـة. وقـد حظيـت هـذه الضـرورة بـاالعتراف يف اجتمـاع الفريـــق الرفيــع املســتوى املعــين 
باإلحصـاءات التـابع ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي املعقـود يف حزيـران/يونيــه 
٢٠٠٣ الـذي دعـا املنظمـات الدوليـة إىل التعـاون لوضـع قائمـة مـن هـذا القبيـل لإلحصـــاءات 
القصرية األجل. وستضم هذه القائمة املتطلبات املتعلقة باملتغريات وعلـى النحـو املثـايل، ينبغـي 

أن يعرض الشكل الذي ستقدم فيه هذه البيانات يف سياق منوذج تبادل البيانات. 
 

مشروع تبادل احلسابات القومية على النطاق العاملي   جيم -
اقــترح اجتمــاع منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي للخــرباء يف جمــــال  - ٢٦
احلسابات القومية املعقود يف عام ٢٠٠٢ إجراء جتربة الختبار تطبيق منوذج تبادل البيانـات يف 
جمال احلسابات القومية بني الوكاالت الوطنية واملنظمة. والفكرة الكامنة وراء مشروع تبـادل 
احلسـابات القوميـــة علــى النطــاق العــاملي (منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، 
٢٠٠٢) هي تطبيق منوذج ال جيري فيه نقل البيانات عـرب املنظمـات بـل تنشـر بـدال مـن ذلـك 
علـى شـبكة اإلنـترنت بشـكل ميكـن املسـتعملني مـن اسـتخالصها مبجـرد اسـتخدام اإلشــارات 
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املرجعية إىل البلد واملتغـريات. وتتلخـص الفكـرة يف البـدء مـن اجلـداول الـيت تسـتخدم برنـامج 
إكسل اليت أنتجتها بالفعل الوكاالت الوطنية إلحالة البيانات السـنوية للحسـابات القوميـة إىل 

املنظمات الدولية على النحو املشار إليه أعاله. 
ومثة هدف آخر للمشروع يتمثل يف أن تكون البيانات اليت جتمعها املنظمـات الدوليـة  - ٢٧
هي ذاهتا البيانات اليت نشرهتا رمسيا الوكــاالت الوطنيـة. ومثـة ميزتـان هلـذا النمـوذج مهـا تقليـل 
ــــات بالنســـبة لألوســـاط  عــبء اإلبــالغ إىل املنظمــات الدوليــة وحتقيــق أقصــى جــودة للبيان
اإلحصائية الدولية حيث أن البيانات اليت ستستخدمها هذه األوساط ستكون هي نفسـها الـيت 

نشرت رمسيا وليست جممعة وحمالة بشكل خاص إىل املنظمات الدولية. 
  

مشروع اإلطار الزمين إلعداد دليل املبادئ التوجيهية   سادسا -
اضطلعـت منظمـة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ببعــض األعمــال األوليــة  - ٢٨
املتعلقـة بـإعداد مشـروع وثيقـة تضـم جمموعـة أوليـة مـــن املبــادئ التوجيهيــة لعــرض البيانــات 
والبيانات الفوقية وأوصت باملمارسات اجليدة اليت تتبع يف جمـاالت رئيسـية. وسيسـتمر العمـل 
على مدى األشهر االثين عشر القادمة وسيتضمن مقترحات جلنـة تنسـيق األنشـطة اإلحصائيـة 
بشأن املسائل اليت يغطيها الدليل ومدخـالت أخـرى مـن أعضـاء اللجنـة باإلضافـة إىل التوجيـه 
املوفـر مـن اللجنـة اإلحصائيـة بشـأن املسـائل احملـددة يف الفـرع السـابع أدنـاه مـن هـذا التقريــر. 

وفيما يلي اإلطار الزمين املقترح لتطوير الدليل يف املستقبل: 
 

مواعيد هامة  
إعـداد مشـروع للعـرض األويل علـــى البلــدان األعضــاء يف املنظمــة أثنــاء 
اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين باإلحصـــاءات االقتصاديــة القصــرية األجــل 
ــــران/يونيـــه  التــابع للمنظمــة الــذي يعقــد يف بــاريس يف ٢٨ و ٢٩ حزي

 ٢٠٠٤

٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٤ 

 مواصلة العمل وإدراج تعليقات فريق اخلرباء 
تقدمي املشروع إىل جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية ملناقشـته يف اجتماعـها 

(٢٠٠٤ ٨ أيلول/سبتمرب - ٦ املقبل (نيويورك،
٣٠ متوز/يوليه ٢٠٠٤ 

 إدماج تعليقات جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية 
تقدمي بيان إىل اللجنة اإلحصائية يف دورهتا السادسـة والثالثـني (٢٠٠٥) 

للتعليق عليه 
١٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٤ 

٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٥ إدماج تعليقات اللجنة وإعداد النسخة النهائية من الدليل
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املسائل اليت ُتلتمس بشأهنا توجيهات اللجنة   سابعا -
تلتمس تعليقات اللجنة وتوجيهاهتا فيما يتعلق مبا يلي:  - ٢٩

مربرات وضرورة إعداد دليل دويل عن عرض البيانات والبيانـات الفوقيـة (علـى  •
النحو احملدد يف الفرع الثاين أعاله)؛ 

املضمـون املسـتهدف للدليـل املقـــترح وحتديــد املســائل املتعلقــة بعــرض البيانــات  •
والبيانات الفوقية اليت مل تتم تغطيتها أعاله أو يف التذييل هلذا التقرير (الذي حيــدد 
املضمون احملتمل للدليـل املقـترح) وال سـيما تلـك املتصلـة باإلحصـاءات السـنوية 

و/أو اإلحصاءات االجتماعية (على النحو املبني يف الفرع ثالثا أعاله)؛ 
املقترحـات املتعلقـة بـاحلصول علـى مدخـالت مـن املنظمـات الدوليـة والوكـــاالت  •

الوطنية عند إعداد الدليل (على النحو املبني يف الفرع سادسا أعاله)؛ 
حتديــد أي مــواد مرجعيــة ذات صلــة بشــأن عــرض البيانــات قــامت بإعدادهــــا  •
الوكاالت الوطنية أو املنظمات الدولية وترى اللجنة أهنا ستفيد يف إعداد الدليل. 

 
احلواشي 

هناك استثناءات، فعلى سبيل املثال، حتدد القواعد التنظيمية املتعلقة باحلسابات القصرية األجل الـيت  (١)
أعدهتا اللجنة األوروبية (اللجنة األوروبية، ١٩٩٨) الفترة املرجعية ونوع وشكل البيانات اليت حتال 
إىل املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، على سبيل املثـال قيـم مطلقـة ومؤشـرات وأرقـام غـري 
معدلة مومسيا ودورة االجتاهات وما غري ذلك. ومع ذلك فإن القواعـد التنظيميـة ال تتنـاول العـرض 

بأي تفصيل، وتشري بالتحديد إىل تقدمي البيانات إىل املكتب اإلحصائي عن طريق حتويل امللف. 
تتوافـر مزيـد مـن املعلومـات التفصيليـة عـن مشـروع تبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـــة اإلحصائيــة  (٢)
واملشاريع األربعة اجلاري تنفيذها حتت مظلته علـى موقـع املشـروع علـى الشـبكة وميكـن الوصـول 

 .www.sdmx.org إليها يف العنوان التايل
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مرفق 
 احملتوى احملتمل للدليل املقترح بشأن عرض البيانات والبيانات الفوقية 

تصدير 
احملتويات 

 
مقدمة وعرض عام  - ١

احلاجة إىل معايري لعرض البيانات  ١-١
نطاق املسائل املتعلقة بعرض البيانات املشار إليها يف هذا الدليل  ١-٢

 
الصالت مع املبادرات األخرى  - ٢

مشروع تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية  ٢-١
إعداد قوائم موحدة للمتغريات على املستوى الدويل  ٢-٢
مشروع تبادل احلسابات القومية على النطاق العاملي  ٢-٣

 
املصطلحات املتعلقة بعرض البيانات  - ٣

املصطلحات املثرية للجدل  ٣-١
 

املبادئ التوجيهية املتعلقة بعرض األنواع املختلفة للبيانات  - ٤
األرقام املطلقة  ٤-١

املؤشرات  ٤-٢
معدالت النمو  ٤-٣

 
مبادئ توجيهية متعلقة بعرض األشكال املختلفة للبيانات  - ٥

البيانات األولية  ٥-١
املعدلة حسب يوم العمل  ٥-٢

البيانات املعدلة مومسيا  ٥-٣
دورة االجتاهات  ٥-٤
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املبادئ التوجيهية املتعلقة باملمارسات الرئيسية لعرض البيانات  - ٦
تنقيح البيانات  ٦-١

عرض االنقطاع الطارئ على السالسل  ٦-٢
األخطاء يف أخذ العينات  ٦-٣

اسـتخدام ممارسـات موحـدة يف إعـــادة حتديــد االفتراضــات الــيت تبــىن علــى أساســها  ٦-٤
املؤشرات 

عرض السالسل/املتغريات ذات الصلة ببعضها ولكن غري املتطابقة  ٦-٥
ممارسات االقتباس  ٦-٦

املمارسات املتعلقة باالحتفاظ بتصنيفات مبا يف ذلك السجالت التارخيية للتصنيفات  ٦-٧
توافر البيانات الفوقية وعرضها (تشمل قوالب واضحة لعرض البيانات الفوقية)  ٦-٨

 
مسارد املصطلحات  - ٧

 
ثبت املراجع  - ٨

 


