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اللجنة اإلحصائية 
الدورة اخلامسة والثالثون 
٢-٥ آذار/مارس ٢٠٠٤  

البند ٦ (و) من جــدول األعمال املؤقت* 
أنشــطة غــري مصنفـــة حســـب اجملـــال: 
املعايـــري املشـــــتركة املفتوحــــة لتبــــادل 

  ومشاطرة البيانات وتوصيفات البيانات 
تقرير فرقة العمل املعنية بوضـع معايـري لتبـادل البيانـات اإلحصائيـة وتوصيفـات 

 البيانات الوصفية 
 مذكرة من األمني العام 

بناء على طلب من اللجنة اإلحصائية، صدر يف دورهتـا الرابعـة والثالثـني**، يتشـرف 
ـــادل  األمـني العـام بـأن حييـل إىل اللجنـة اإلحصائيـة تقريـر فرقـة العمـل املعنيـة بوضـع معايـري لتب
البيانــات اإلحصائيــة وتوصيفــات البيانــات. واللجنــة مدعــوة إىل النظــر يف النقــاط املقترحـــة 

للمناقشة والواردة يف الفقرة ٢١ من التقرير. 
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تقريــر بشــأن املعايــري املفتوحــة املشــتركة لتبــادل البيانــات االجتماعيــــة 
ــــات  واالقتصاديــة وتوصيفــات البيانــات: املبــادرة املتعلقــة بتبــادل البيان

  اإلحصائية وتوصيفات البيانات(١) 
مقدمة   أوال -

يف عام ٢٠٠١ اتفق كل من مصرف التسويات الدولية واملصرف املركـزي األورويب  - ١
واملكتـب اإلحصـائي التـابع للجماعـات األوروبيـة وصنـدوق النقـد الـدويل  ومنظمـــة التعــاون 
والتنمية يف امليدان االقتصـادي واألمـم املتحـدة معـا علـى أن تقـوم باسـتحداث عمليـات أكـثر 
كفــاءة لتبــادل ومشــاطرة البيانــات وتوصيفــات البيانــات ضمــن النطــاق احلـــايل ألنشـــطتها 
اجلماعيـة. ويف عـام ٢٠٠٣، انضـم البنـك الـــدويل إىل هــذه اجملموعــة مــن املنظمــات الراعيــة 

للمبادرة. 
واهلدف من مبادرة املعايري املتعلقة بتبـادل ومشـاطرة البيانـات اإلحصائيـة وتوصيفـات  - ٢
البيانـات هـو استكشـاف معايـري إلكترونيـة مشـــتركة وأنشــطة مســتمرة لوضــع املعايــري تتيــح 
للمنظمات الوطنية والدولية اكتساب مزيد من الكفاءة وجتنب االزدواجية يف العمـل. وتنـوي 
املنظمات املذكورة أعاله الراعية للمبادرة أن تقوم بذلك مسـتفيدة مـن بروتوكـوالت التبـادل 

وأشكال النشر واملعايري اإللكترونية املوجودة والناشئة. 
وقـد تلقـت اللجنـة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة تقريـرا أوليـا عـن املبـادرة أثنـاء دورهتـــا  - ٣
ـــارس ٢٠٠٣(٣)، قُــدم تقريــر  الثالثـة والثالثـني املعقـودة يف آذار/مـارس ٢٠٠٢(٢)  ويف آذار/م
متابعة إىل اللجنة يف دورهتا الرابعة والثالثني يتناول عمليات بـدء مشـاريع مشـتركة قـامت هبـا 
ـــر آخــر التطــورات يف مبــادرات املعايــري  املؤسسـات الراعيـة للمبـادرة. ويسـتعرض هـذا التقري
املشـتركة املفتوحـة لتبـادل البيانـات وتوصيفـات البيانـات ومشـاطرهتا ويوجـز اخلطـط بالنســـبة 
للمستقبل. ويتضمن الفصل الثاين مـن التقريـر، بوجـه خـاص، األهـداف واإلجنـازات الرئيسـية 
ـــاول اخلطــوات الــيت  للمشـاريع األربعـة الـيت ُنفـذت يف عـام ٢٠٠٢. أمـا الفصـل الثـالث، فيتن
ُيتوخى اختاذها على مدى السنتني املقبلتني واآلثار املتوقعة بالنسبة للمنظمات الراعية للمبـادرة 

وجملتمع مقدمي البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية ومستعمليها األوسع نطاقا. 
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ـــري املشــتركة املفتوحــة لتبــادل البيانــات  املرحلـة األوىل مـن مبـادرة املعاي ثانيا -
 وتوصيفات البيانات ومشاطرهتا (٢٠٠١-٢٠٠٣) 

يتمثل نطاق مبادرة املعايري املشتركة املفتوحة لتبـادل البيانـات اإلحصائيـة وتوصيفـات  - ٤
البيانات ومشاطرهتا، بصفة عامة، يف وضع وتعهد معايري لتبادل البيانات اإلحصائية وتوصيــف 
البيانات. وينبغي أن تستند هذه املعايري إىل التطورات املستمرة يف جمــال تكنولوجيـا املعلومـات 
واالتصـاالت، وسـوف تسـتخدم يف سـياق جـهود تعاونيـــة جديــدة تبذهلــا املنظمــات الدوليــة 

لتحقيق ما يلي: 
احلد من االزدواجية يف عمليات مجع البيانات وتوصيفات البيانات؛  (أ)

زيادة التساوق يف جمموعات البيانات اليت تنشرها املنظمـات الدوليـة املختلفـة  (ب)
يف نفس املوضوع؛ 

حتسني إمكانيات االستفادة مـن اإلحصـاءات الـيت تنشـرها املنظمـات الدوليـة  (ج)
وتفسريها؛ 

التشـغيل اآليل لعمليـات تبـــادل البيانــات واكتســاب الكفــاءة مــن اســتخدام  (د)
أحدث تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

تركــز مبــادرة املعايــري املشــتركة املفتوحــــة لتبـــادل البيانـــات وتوصيفـــات البيانـــات  - ٥
ـــات البيانــات ألغــراض اإلحصــاءات  ومشـاطرهتا بصفـة خاصـة علـى تبـادل البيانـات وتوصيف
االقتصادية واالجتماعية استنادا إىل التبادل املباشر للملفات بني األطراف اليت أبرمت اتفاقـات 
سابقة لعملية التبادل هذه، وإىل اسـتخدام تكنولوجيـات اإلنـترنت، مبـا يف ذلـك معايـري تبـادل 
مفتوحـة إلتاحـة البيانـات وتوصيفـات البيانـات جلميـع األطـراف املهتمـــة. وتســعى املنظمــات 
الدوليـة الراعيـة للمبـادرة إىل احملافظـة علـى املعايـري احلاليـة واسـتحداث معايـري جديـدة ال تلـــيب 
احتياجاهتـا فحسـب بـل وتلـيب أيضـا احتياجـات عمالئـها وسـائر مسـتعملي البيانـات يف مجيــع 

أحناء العامل. 
ومــن وجهــة نظــر فنيــة، فــإن مبــادرة املعايــري املشــتركة املفتوحــة لتبــادل البيانــــات  - ٦
وتوصيفـات البيانـات ومشـاطرهتا تسـعى إىل اسـتحداث منـوذج مشـترك للمعلومـات ميكـــن أن 

يعزز استخدام احللول والتكنولوجيات الناشئة. وبوجه خاص فإن هذا األمر يتعلق مبا يلي: 
ـــة لتوحيــد املقــاييس  تبـادل البيانـات اإللكترونيـة وفقـا لقواعـد املنظمـة الدولي (أ)
ومركـز تيســـري اإلجــراءات واملمارســات يف جمــاالت اإلدارة والتجــارة والنقــل التــابع لألمــم 

املتحدة؛ 
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لغة الترميز املوسعة اليت حددها كونسورتيوم شبكة الويب العاملية؛  (ب)
الفرص اليت تتيحها خدمات الشبكة العاملية املسـتفيدة مـن املعايـري الـيت جيـري  (ج)

وضعها يف الوقت احلاضر. 
إىل جانب ذلك، فقد مت القيام بأعمال لوضع معايري لتوصيفات البيانات. 

وقـد مت تنفيـذ عـدة أنشـطة يف فـترة السـنتني األوىل مـن املبـادرة، حتـت رئاسـة الســيدة  - ٧
كارسون، مديرة إدارة اإلحصاءات يف صندوق النقد الدويل. وقد مت إنشاء أربعـة مشـاريع يف 

حزيران/يونيه ٢٠٠٢، وهي: 
دراسة حالة عملية للمعايري الناشئة فيما يتعلق بتبادل البيانات وتوصيفات البيانات؛  •

تعهد وتطوير معايري لتبادل بيانات ترتبط بفترات زمنية متالحقة؛  •
وضع جمموعة مشتركة من مفردات توصيفات البيانات اإلحصائية؛  •

استحداث منوذج ملستودعات توصيفات البيانات.  •
إىل جانب ذلك، أُنشئ موقع على الشبكة وقدمت عدة عروض أمام خمتلـف املسـتمعني (مثـل 
رؤساء املكاتب اإلحصائية الوطنية ومسؤلو املصارف املركزيـة وخـرباء تكنولوجيـا املعلومـات 

واالتصاالت). 
وكان اهلدف من دراسة احلالة العملية هو التحقيق يف الطرق اليت ميكـن هبـا اسـتخدام  - ٨
املعايـري الشـبكية الناشـئة لتبســـيط عمليــات مجــع املعلومــات اإلحصائيــة وجتميعــها ونشــرها. 
وركـزت دراسـة احلالـة علـى إحصـاءات الديـون اخلارجيـة وبيانـات الديـون الوطنيـة املشــتركة 
ـــدان  ملصــرف التســويات الدوليــة وصنــدوق النقــد الــدويل ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف املي

االقتصادي والبنك الدويل. ومتثلت األهداف القابلة للتحقيق فيما يلي: 
حتديد املعايري اإللكترونية اليت ميكن أن تعزز حتقيق مكاسب عملية؛  (أ)

بيان كيف ميكن أن تشري تكنولوجيـات الشـبكة إىل أوجـه التحسُّـن والتقـدم  (ب)
املمكن يف عمليات تبادل املعلومات اإلحصائية؛ 

ـــالطرق الالزمــة للمضــي قدمــا يف أنشــطة مبــادرة املعايــري  تقـدمي توصيـات ب (ج)
املشتركة لتبادل البيانات اإلحصائية وتوصيفات البيانات يف املستقبل. 

والوثـائق الرئيسـية الناجتـة عـن دراسـة احلالـة والبيـان العملـي متاحـة علـى موقـع مبـادرة معايــري 
ـــد  . وق )www.sdmx.org( تبــادل املعلومــات اإلحصائيــة وتوصيفــات البيانــات علــى الشــبكة 
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ـــل التقنيــات والعمليــات اجلديــدة وأوضحــت الفوائــد  أظـهرت الدراسـة كيـف ميكـن أن تعم
احملتملـة للمعايـري الناشـئة، وهـي: إتاحـــة فــرص للحــد مــن عــبء عمليــات اإلبــالغ بالنســبة 
للجـهات املقدمـة للبيانـات، وزيـادة إمكانيـات الوصـول امليسـر إىل البيانـات الوطنيـة والدوليـــة 
املنشورة على الشـبكة وتوفـري حتليـل مقـارن أيسـر للبيانـات، وإمكانيـة إعـادة اسـتخدام منـاذج 
وأدوات مبادرة املعايري املتعلقة بتبادل البيانـات اإلحصائيـة وتوصيفـات البيانـات بالنسـبة لنظـم 

املعلومات اإلحصائية على الصعيدين الوطين والدويل. 
وركــــزت املرحلـة الثانيـة علـــى إصــدار الرســالة اإلحصائيــة العامــة/حلقــات متتاليــة  - ٩
)GESMES/TS( ألغـراض تبـادل البيانـات وتوصيفـــات البيانــات بطريقــة التبــادل اإللكــتروين 

للبيانات الذي يتم بصورة متقطعة، وهي صيغة ظلت تستخدم يف مجيع أحناء العـامل ملـدة تزيـد 
عن مخس سنوات يف جمال التشغيل اآليل لتبادل البيانات اإلحصائية. ويف ضوء توقع اسـتخدام 
جمموعة كبرية من املنظمات الوطنية والدولية هلذه الصيغة، فقــد حـدث أن غُـيِّر اسـم الرسـالة، 
خالل عام ٢٠٠٣ من GESMES/CB إىل GESMES/TS. إضافة إىل ذلـك، وبعـد مشـاورات 
مكثفة بني فريق املشروع واجلهات املستخدمة املهتمة وكـانت لديـها متطلبـات إضافيـة، أتيـح 
)GESMES/TS( يف متـوز/يوليـه ٢٠٠٣. وجيـري حاليـا إعـداد صيغـة  اإلصدار ٣.٠ من الرسالة 

لنظام ٣.٠ GESMES/TS بلغة ترميز موسعة. 
وكان اهلدف من املشـروع الثـالث هـو وضـع جمموعـة مفـردات مشـتركة لتوصيفـات  - ١٠
البيانـات، تشـمل جمموعـة أساسـية مـن املصطلحـات املتعلقـــة بتوصيفــات البيانــات وتعاريفــها 
وذلـك بغيـة حتســـني عمليــة توحيــد مضــامني توصيفــات البيانــات ألغــراض تبــادل البيانــات 
وتشجيع استخدام مصطلحات ميكن أن تعزز مقارنة البيانات على الصعيـد الـدويل. وتتضمـن 
النسخة احلالية جملموعة مفردات توصيفات البيانات (موجودة يف موقع املبـادرة املتعلقـة مبعايـري 
تبادل البيانات اإلحصائية وتوصيفـات البيانـات علـى الشـبكة) مخسـة ميـادين، هـي: املصطلـح 
والتعريـف واملصـدر، واملصطلحـات ذات الصلـة والسـياق (ويسـتخدم امليـدان األخـري إلعطـــاء 
شرح إضايف وإلبراز بعض اخلصوصيات) - والغرض من ذلك هـو أن تسـتفيد منـه املنظمـات 

الدولية ووكاالت اإلحصاء الوطنية. 
ـــع هــو اســتحداث هنــج موحــد فيمــا يتعلــق بإنشــاء  كـان اهلـدف مـن املشـروع الراب - ١١
واستخدام مستودعات لتوصيفات البيانات تتيح للمسـتخدم الوصـول إىل توصيفـات البيانـات 
اإلحصائية املخزونة يف مواقع متعددة على الشبكة وحتليلها وإعادة استخدامها. وكانت نقطـة 
البدايـة الـيت انطلـق منـها املشـروع هـي اإلطـار املوحـد لنشـر البيانـات اخلـاص لصنـدوق النقـــد 
الـدويل. واألهـداف القابلـة للتحقيـق يف املشـروع هـي: وضـع منـوذج ملســـتودعات توصيفــات 
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البيانــات يســتمد مــن خــالل تكييــف وتوســيع اإلطــار املوحــد لنشــر البيانــات حبيــث يلـــيب 
احتياجات الشركاء يف املبادرة املتعلقـة بوضـع معايـري لتبـادل البيانـات اإلحصائيـة وتوصيفـات 
البيانات ووضع خمطط وبروتوكول فيما يتعلق بلغـة الترمـيز املوسـعة لتيسـري البحـث والتقصـي 
علـى نطـاق مسـتودعات توصيفـات البيانـات. وقـد مت تنسـيق هـذا املشـروع بشـكل وثيـق مــع 

مشروع جمموعة املفردات املوحدة لتوصيفات البيانات. 
  

جماالت التقدم املتوقعة (٢٠٠٤-٢٠٠٥)   ثالثا -
لقــد أشــرفت أعمــال املرحلــة األوىل مــن مبــادرة املعايــري املتعلقــة بتبــادل البيانــــات  - ١٢
اإلحصائيـة وتوصيفـات البيانـات علـى االنتـهاء، وإن كـان ال يـزال يتعـني إجنـاز بعـض أعمـــال 
التطوير التقين والصيانـة. بنـاء علـى ذلـك، فقـد ناقشـت اجلـهات الراعيـة للمبـادرة يف النصـف 
الثاين من عام ٢٠٠٣ كيفية مواصلة املبـادرة بوجـه عـام، وكـان الغـرض مـن ذلـك هـو تقـدمي 
حلول ملموسة والبدء بتنفيذ تلك احللول يف عدة ميادين إحصائية، فإىل جانب العمـل التقـين، 
مت تصميـم اسـتراتيجية لالتصـاالت لتعريـف املسـتعملني احملتملـني بوجـــود مقترحــات وحلــول 
بشأن املبادرة، وإشراك اجلـهات الوطنيـة والدوليـة املقدمـة للبيانـات يف عمليـة تغيـري الترتيبـات 
احلاليـة لتبـادل البيانـات وتوصيفـات البيانـــات. ويف األخــري، وافقــت اجلــهات الســبع الراعيــة 
ـــترة الســنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥ حتــت رئاســة الســيد إنريكــو  للمبـادرة علـى أن تعمـل خـالل ف

جيوفانيين، كبري اإلحصائيني يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 
يتمثل اهلـــدف األول للمبـــادرة علـــــى مـدى فـترة السـنتني املقبلـة يف إصـدار النسـخة  - ١٣
ــــادرة معايـــري تبـــادل البيانـــات اإلحصائيـــة  ١.٠ مــن املعايــري لنمــوذج املعلومــات املشــترك ملب

وتوصيفـات البيانـات، وأشـكال البيانـات والتوصيفـات األساســـية للبيانــات. وبوجــه خــاص، 
يشمل العمل بشأن النسخة ١.٠ املعايـري األساسـية لدعـم عمليـة مشـاطرة البيانـات اإلحصائيـة 
وتوصيفـات البيانـات ونشـرها علـى الشـبكة. وسـوف تـدرج هـذه العنـاصر أيضـا يف جمموعـــة 
ـــدء ســتصبح متاحــة جمانــا جلميــع املســتعملني املــهتمني. واقــترحت  أدوات خاصـة بعمليـة الب
املؤسسات الراعية للمبادرة على صياغة معايري النسـخة ١.٠ باسـتخدام هنـج التعلـم مـن خـالل 
العمل. وحددت “إحصاءات الديـون اخلارجيـة” بأهنـا أنسـب موضـوع لصياغـة هـذه املعايـري 
باعتبارها جزءا ال يتجـزأ مـن اخلطـوات الراميـة إىل القيـام بعمليـة تنفيـذ جتريـيب. ويشـمل هـذا 
النطاق يف حقيقة األمر، منظمات دولية (مصرف التسـويات الدوليـة، صنـدوق النقـد الـدويل، 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، البنك الدويل) ووكاالت وطنية يف إنتاج ونشـر 
بيانات إحصائية (من وجهة نظر الدائن واملدين) عن نفس الظاهرة. وسـوف تسـتفيد النسـخة 
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١.٠ من مبادرة املعايري املتعلقة بتبادل البيانات اإلحصائية وتوصيفات البيانات من مجيع النتـائج 

اليت سبق أن حققتها املشاريع األربعة اليت نفذت على مدى فترة السنتني األخرية. 
وافقت فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت، املعنية باإلحصاءات املالية، يف اجتماعـها  - ١٤
املعقـود يف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٣ علـى إعـادة تصميـم إحصاءاهتـــا املشــتركة املتعلقــة بــالديون 
اخلارجية، بإدماجها مصادر الدائنني املتاحة حاليا لصندوق التسويات الدولية وصنـدوق النقـد 
الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي والبنـك الـدويل مـع إحصـاءات جديـدة 
تقــوم البلــدان املدينــة ذاهتــا حاليــا بإصدارهــا يف إطــار املبــادئ األساســــية املتعلقـــة بتجميـــع 
اإلحصـاءات لصنـدوق النقـد الـدويل. النيـة مـن وراء ذلـك هـي توسـيع نطـاق النمـوذج الــذي 
وضع يف دراسة احلالـة املتعلقـة باملبـادرة لبنـاء حمـور دينـامي مشـترك علـى الشـبكة يربـط مجيـع 

املنظمات األربع والوكاالت الوطنية اليت تقوم بإصدار إحصاءات املدينني ونشرها. 
وقد وافق أعضاء فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت ومبـادرة املعايـري املتعلقـة بتبـادل  - ١٥
البيانـات اإلحصائيـة وتوصيفـات البيانـات ومشـاطرهتا علـى اسـتخدام املـوارد ملشـروع الديــون 
اخلارجيـة املشـترك بغيـة إصـدار النسـخة ١.٠ مـن املعايـري واألدوات املتصلـة هبـــا الــيت ســتكون 
ذات طابع عام تشترك فيه مجيع النطاقات اإلحصائيــة. وقـد مت إعـداد مقـترح ملشـروع يتطـرق 

لألهداف التالية: 
ـــادرة، ألغــراض تبــادل  إعـداد النسـخة األوىل ١.٠ مـن املعايـري األساسـية للمب (أ)

البيانات ونشرها على الشبكة وإصدارها للتعليق عليها من جانب اجلمهور؛ 
تـأييد النسـخة ١.٠ مـن املعايـري األساسـية مـــن جــانب جلنــة اجلــهات الراعيــة  (ب)

للمبادرة واخلطوات الالزمة لترسيخها يف جمتمع املعايري الدولية؛ 
مشروع النسخة ١.٠ من معايري البناء التقين للمبادرة وإصدارها للتعليق عليها  (ج)

من جانب اجلمهور؛ 
ـــن معايــري البنــاء التقــين للمبــادرة، واخلطــوات الالزمــة  تـأييد النسـخة ١.٠ م (د)

لترسيخها يف جمتمع املعايري الدولية؛ 
إصـدار هيكـل أساسـي جتريـيب إلنتـاج اإلحصـــاءات ومــا يتصــل بذلــك مــن  (هـ)

مسائل تنفيذ حمور الديون اخلارجية املشترك. 
ـــادرة بــاإلعداد لألعمــال األساســية  إىل جـانب ذلـك، سـتبدأ املؤسسـات الراعيـة للمب - ١٦
لتنفيـذ معايـري تبـادل البيانـات اإلحصائيـة وتوصيفـات البيانـات يف نطاقـات إحصائيـــة أخــرى. 
فمنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي تعمـل مـن أجـل اعتمـاد هـذه املعايـري ملشـاطرة 
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بيانـات احلسـابات القوميـة مـع البلـدان األعضـاء فيـها ومـــع منظمــات دوليــة أخــرى. وتقــوم 
املنظمـة، هـي وصنـدوق النقـد الـــدويل باستكشــاف مــدى االســتفادة مــن خدمــات الشــبكة 
فيمـا بـني نظـم قواعـد البيانـات الداخليـة يف هـاتني املؤسسـتني. وفيمـا يتعلـق ببيانـات التجـــارة 
الدولية، تقوم منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والشعبة اإلحصائيـة بإنشـاء قـاعدة 
بيانات مشتركة استنادا إىل املعايـري املتعلقـة بتبـادل البيانـات اإلحصائيـة وتوصيفـات البيانـات. 
وأخريا، ستقوم املؤسسات الراعية للمبادرة، يف مطلع عام ٢٠٠٤، بتحديـد نطـاق أو نطـاقني 
ـــذ املبــادرة يف  إحصـائيني تنفـذ فيـهما عمليـة تبـادل توصيفـات البيانـات. والفكـرة هـي أن تنفي
هذين اجملالني وغريمها من اجملاالت اإلحصائية سيشجع علـى وضـع نسـخ جديـدة يف املسـتقبل 

من معايري تبادل البيانات اإلحصائية وتوصيفات البيانات. 
وإىل جانب قيام املؤسسات الراعية للمبادرة بتنفيـذ معايـري املبـادرة يف دفعـات متتاليـة  - ١٧
يف خمتلف النطاقات اإلحصائية، تتوخى هـذه املؤسسـات أيضـا العمـل مـن أجـل اعتمـاد نظـام 
GESMES/TS (مثال عن طريق برامج تدريبية) واستكمال جمموعة املفردات املوحدة للبيانـات 

الوصفيـة. عـالوة علـى ذلـك، تتوخـى هـــذه املؤسســات إصــدار نســخة إنتاجيــة مــن منــوذج 
ملسـتودعات توصيفـات البيانـات اســـتنادا إىل معايــري تبــادل البيانــات اإلحصائيــة وتوصيفــات 

البيانات. 
ونظرا الستحالة وضع معايري عامليـة لتبـادل البيانـات اإلحصائيـة وتوصيفـات البيانـات  - ١٨
دون أن تتوفـر عالقـات وثيقـة مـــع اهليئــات األخــرى الــيت تتــوىل وضــع معايــري مماثلــة، ومــع 
املسـتعملني احملتملـني النـهائيني هلـذه املعايـري، سـوف يتعيَّـن توجيـه اهتمـام خـــاص علــى مــدى 
العامني املقبلني لتوصيل نتـائج مبـادرة املعايـري املتعلقـة بتبـادل البيانـات اإلحصائيـة وتوصيفـات 
البيانـات والشـركاء فيـها. وسـيتم توثيـق العالقـات مـع مقدمـــي البيانــات اإلحصائيــة الوطنيــة 
(كاملكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـــة واملصــارف املركزيــة) واملنظمــات الدوليــة النشــطة يف جمــال 
ــم  اإلحصـاءات، وذلـك باسـتخدام اهليئـات التابعـة للمنظمـات الراعيـة للمبـادرة وسـيعاد تصمي
موقع املبادرة على الشبكة. إضافة إىل ذلك، سيتم إنشاء أو توثيق عالقات مع اهليئات الدولية 
(املنظمــة الدوليــة لتوحيــد املقــاييس، مثــال) تقــوم علــى معايــري موحــدة ذات صلــة مبســــائل 
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، ومبتعهدي املعلومات على النطاق الـدويل وباجملموعـات 
ـــري احلكومــة  العاملـة يف جمـال إدارة السياسـات املتعلقـة باملعلومـات، كاجملموعـات املهتمـة مبعاي
اإللكترونيـة (نظـام املعلومـات االسـتراتيجية لربنـامج عمـل األوزون، مثـال)، ويف جمـال املعايـــري 

احملاسبية (احتاد احملاسبني الدوليني، مثال). 
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االستنتاجات   رابعا -
تنطوي مبادرة املعايري املتعلقـة بتبـادل البيانـات اإلحصائيـة وتوصيفـات البيانـات علـى  - ١٩
إمكانية اإلسهام إىل حد بعيد يف مساعدة الوكـاالت الدوليـة والوطنيـة العاملـة يف جمـال إنتـاج 
بيانـات إحصائيـة وتوصيفـات بيانـات علـى اكتسـاب مزيـد مـــن الكفــاءة فيمــا تقــوم بــه مــن 
عمليـات داخليـة، وجتنـب االزدواجيـة يف مجـع البيانـات ويف تزويـد املسـتعملني خبدمـــات ذات 
نوعية أرقى. ويتوقع أن ختـرج اجملموعـة األوىل مـن النتـائج الكاملـة للمبـادرة يف عـام ٢٠٠٥، 
حىت لو كانت هناك منتجات هامة (من قبيل ٣.٠ GESMES/TS وجمموعـة املفـردات املوحـدة 
لتوصيفات البيانات) متاحة أساسا للمستعملني و/أو سـتكون جـاهزة للتوزيـع اخلـارجي علـى 

مدى األشهر االثين عشر املقبلة). 
ميكن تطبيق التطورات اجلديدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت علـى عـدة  - ٢٠
جوانـب مـن جوانـب األنشـطة اإلحصائيـة، ولكـن حـىت يسـتفاد مـن هـذه التطـورات اســتفادة 
تامـة، يتعـني علـى املنظمـات الدوليـة والوطنيـة أيضـا أن تعـــاجل املســائل املتعلقــة بــإدارة النظــم 
اإلحصائية، ويف بعض احلاالت، ميكن أن توفر املعايري “لألوساط” اإلحصائيـة إمكانيـة إعـادة 
النظر يف النمط احلايل املتبـع لتبـادل البيانـات وتوصيفـات البيانـات وتغيـري نظـام تقسـيم العمـل 
احلـايل. مـن ناحيـة أخـرى، بإمكـان النمـاذج اجلديـدة لتبـادل املعلومـات ونشـرها علـى أســاس 
مفـهوم “احملـور” (سـجل مشـترك يتـابع مصـادر البيانـات وتوصيفـات البيانـــات املتاحــة علــى 
جمموعة مواقع الشركاء يف املبــادرة علـى الشـبكة) أن تعـزز دور املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة. 
ويف األخـري، أمـام املنظمـات الدوليـة فرصـة لتجنُّـب االزدواجيـــة يف مجــع البيانــات ومشــاطرة 
البيانات وتوصيفات البيانات فيما بينها ومع املستعملني اآلخريـن، وفتـح طـرق جديـدة إلدارة 

األنشطة اإلحصائية الدولية بصورة مشتركة وللتعاون يف هذا الصدد. 
قد تود اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة أن تعلق على التطورات التقنية املتوقعة  - ٢١
وأن تناقش كيف ميكن أن تؤثر هذه التطورات على ممارسات تبادل البيانات، وأن حتدث 

تغيريات يف إدارة النظم اإلحصائية الوطنية والدولية بوجه عام. 
  
احلواشي 

شارك كل من مصرف التسويات الدولية واملصرف املركزي األورويب، واملكتب اإلحصائي التابع للجماعـات  (١)
األوروبية وصندوق النقد الـدويل ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي والشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم 

املتحدة والبنك الدويل يف إعداد هذا التقرير. 
الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠٢، امللحـق رقـم ٤ )٢٠٠٢/٢٤(E/، الفصـل الســـادس،  (٢)

 .http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc٢٠٠٢htm. الفرع جيم. انظر أيضا
 .http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc٢٠٠٣htm. :انظر (٣)

 


