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 اللجنة اإلحصائية
 سة والثالثونداسالدورة ال

 ٢٠٠٥مارس / آذار٤-١
 *من جــدول األعمال املؤقت) هـ (٧البند 

املعــــايري : الاجملــــأنشــــطة غــــري مصــــنفة حســــب 
املشـــتركة املفتوحـــة لتبـــادل ومشـــاطرة البيانـــات 

    الفوقيةالبياناتو
البيانــات وتقريــر فرقــة العمــل املعنيــة بوضــع معــايري لتبــادل البيانــات اإلحصــائية    

  الفوقية
  مذكرة من األمني العام  

رف األمـني   ، يتشـ  )أ( والثالثني اخلامسةبناء على طلب من اللجنة اإلحصائية، يف دورهتا          
العام بأن حييـل إىل اللجنـة اإلحصـائية تقريـر فرقـة العمـل املعنيـة بوضـع معـايري لتبـادل البيانـات             

 .للعلماللجنة التقرير ُمقدم إىل و.  الفوقيةالبياناتواإلحصائية 

 

 * E/CN.3/2005/1. 
، الفصل (E/2004/24) ٤، امللحق رقم ٢٠٠٤الوثائـــق الرمسيـــة للمجلــس االقتصـــادي واالجتماعي،  )أ( 

 . ألف-األول 
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تقرير بشأن املعايري املفتوحـة املشـتركة لتبـادل البيانـات االجتماعيـة واالقتصـادية               

ــات ــوالبيانـ ــائية و  : ة الفوقيـ ــات اإلحصـ ــادل البيانـ ــة بتبـ ــادرة املتعلقـ ــاتااملبـ  لبيانـ
 )١(الفوقية

 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٣-١
.٢٠٠٤ مارس/آذارالتقدم احملرز منذ  -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٣-٣
.اخلطوات املقبلة  -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٥-٨
.االستنتاجات -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٢٧-١٠
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 مقدمة -أوال  
تشــجع املبــادرة املتعلقــة بتبــادل البيانــات والبيانــات الفوقيــة علــى تبــادل اإلحصــاءات     - ١

ــة املتصــلة هبــا   ــادرة كــل مــن   . والبيانــات الفوقي ــة ويرعــى هــذه املب  ،مصــرف التســويات الدولي
ق النقــد  وصــندو، واملكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة ،واملصــرف املركــزي األورويب

 .، والبنك الدويل واألمم املتحدة، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،الدويل
ومنـذ ذلـك احلـني، يقـدم رئـيس جلنـة رعـاة              . ٢٠٠١وقد بدأت املبادرة أنشطتها عام       - ٢

ملقبلـة   عن التقدم احملرز واخلطـوات ا       املتحدة األمماملبادرة بانتظام تقارير إىل اللجنة اإلحصائية ب      
ــر عــام  . املتوخــاة ــادرة وإجنازاهتــا   ٢٠٠٤وتضــمن تقري  استعراضــا واســع النطــاق ألهــداف املب

ويركز هذا التقرير علـى التقـدم احملـرز منـذ     . )٢(األولية، كما سلط الضوء على اخلطوات املقبلة 
  يف وضع املعايري، وعلى اخلطوات العمليـة املتخـذة لتطبيـق تلـك املعـايري يف                ٢٠٠٤ مارس/آذار

 .امليادين اإلحصائية
 

 ٢٠٠٤ مارس/آذارالتقدم احملرز منذ  -ثانيا  
 موقــع مصــمم تصــميما جديــدا للمبــادرة املتعلقــة بتبــادل   ٢٠٠٤ مــايو/أيــارأطلــق يف  - ٣

وبعـض  . البيانات والبيانات الفوقية، لتـوفري خـدمات جديـدة لـدعم أنشـطة املبـادرة واتصـاالهتا        
 :، تشمل ما يلي//:www.sdmx.orghttpحيمل العنوان األقسام الرئيسية يف املوقع، الذي 

قسـم مـن املوقـع      . ما هو اجلديد يف املبادرة املتعلقـة بتبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة               •
خمصـــص لألخبـــار لتنبيـــه املســـتعملني ألحـــدث التطـــورات يف جمـــال تبـــادل البيانـــات 

 والبيانات الفوقية
ــات تن • ــةإبيهـ ــد ا . لكترونيـ ــتعملني بالربيـ ــة إىل املسـ ــات موجهـ ــيح  إلمعلومـ ــروين يتـ لكتـ

لكتـــروين عـــن املبـــادرة إلللمســـتعملني تلقـــي اإلعالنـــات اهلامـــة عـــن طريـــق الربيـــد ا 
 ومشاريعها

 القسم املركزي يف املوقع لعرض تفاصيل املعايري اجلديدة يف املبادرة. معايري •
املستعملون من خالله العثور على الوثـائق املتـوفرة        موقع مباشر يستطيع    . مركز املعرفة  •

 يف موقع املبادرة وتفريغها 

وصــلة إىل موقــع بيــاين يعــرض الطريقــة الــيت ميكــن هبــا تطبيــق    . عــرض لدراســة حالــة  •
ــديون        ــة إحصــاءات ال ــى حال ــة عل ــات الفوقي ــات والبيان ــادل البيان ــة بتب ــادرة املتعلق املب

 اخلارجية

http://www.sdmx.org/
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يـوفر حملـات مـوجزة      . قة بتبادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة       وضع مشاريع املبادرة املتعل    •
 عن أخر التطورات، ومدخالً إىل مزيد من املعلومات عن املشاريع 

، أعلــن عــن مشــروع جتــرييب مــن خــالل موقــع املبــادرة املتعلقــة ٢٠٠٤ مــايو/أيــارويف  - ٤
تماسك ملعـايري املبـادرة     ويهدف املشروع إىل تطوير هيكل م     . بتبادل البيانات والبيانات الفوقية   

املتعلقة بتبادل البيانات والبيانات الفوقيـة، وتـوفري أدوات متاحـة جمانـا لتبـادل البيانـات والنشـر                   
وتنفيــذا . اإلنترنــت شــبكة، وبــدء التنفيــذ املرجعــي اعتمــادا علــى  اإلنترنــت شــبكةمــن خــالل 

 :للمشروع، اختذت حىت اآلن اخلطوات التالية
ــاي   • ــدرت مســـودة أوىل ملعـ ــة    صـ ــات والبيانـــات الفوقيـ ) 1.0النســـخة (ري تبـــادل البيانـ

خـر  آ إىل   مـايو /يـار آمـن أخـر     (الستعراضها من قبل اجلمهور وإبداء التعليقـات عليهـا          
 )٢٠٠٤ يوليه/متوز

عقب استعراض اجلمهور ومسامهات فريق املشروع يف مسودة املعـايري، الـيت تضـمنت         •
لية، وافقت جلنـة رعـاة املبـادرة علـى          تعليقات من الوكاالت اإلحصائية الوطنية والدو     

 سـبتمرب /أيلـول  ٣٠ من معايري تبادل البيانات والبيانات الفوقية يف         1.0إصدار النسخة   
٢٠٠٤ 

ومتضي التطورات يف مواعيدها احملددة إلصـدار أدوات متاحـة جمانـا تعتمـد علـى هـذه                   •
فــق مــع صــيغة املعــايري، لتشــجيع تبــادل البيانــات ونشــر املعلومــات اإلحصــائية الــيت تت 

 بادل البيانات والبيانات الفوقيةمعايري ت
ــدما بالنســخة      - ٥ ــذل جهــود للمضــي ق ــا ب ــات   1.0وجيــري حالي ــادل البيان ــايري تب  مــن مع

وتأهبـا هلـذه اخلطـوة،      . والبيانات الفوقية، باعتمادها يف إطار املنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس            
ة املتعلقـة بتبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة       صممت الوثائق املنشورة مـن خـالل موقـع املبـادر          

 : لتكون مواصفات تقنية رمسية تغطي املواضيع التاليةاإلنترنت شبكةعلى 
، وحتديــد الشــروط الالزمــة 1.0لعــرض الوثــائق يف اجملموعــة املتكاملــة للطبعــة . اإلطــار •

 للتوافق معها

لتوفري شـرح مفصـل   : اذجالتصميم النظري للغة املوحدة لوضع النم. منوذج املعلومات  •
ــة للغــة       ــة بالرســوم البياني ــادل البيانــات والبيانــات الفوقي لنمــوذج معلومــات معــايري تب
املوحدة لوضع النماذج، ويشـمل مـواد تعليميـة عـن الفـروع الرئيسـية وشـروح اللغـة                   

 املوحدة لوضع النماذج
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لغــة ثيــق صــيغ لتحديــد وتو.  لغــة الترميــز- معــايري تبــادل البيانــات والبيانــات الفوقيــة  •
لغـة  مـع ملـف يتضـمن خمططـات ومنـاذج           ( لوصـف اهليكـل والبيانـات        الترميز املوسعة 
 )الترميز املوسعة

 تبـادل البيانـات االلكترونيـة يف جمـال اإلدارة        -معايري تبادل البيانات والبيانات الفوقية       •
دارة لتحديـد وتوثيـق صـيغ تبـادل البيانـات االلكترونيـة يف جمـال اإل               . والتجارة والنقل 

 )يتضمن مناذج(والتجارة والنقل لوصف اهليكل والبيانات 

لتـوفري أفضـل املمارسـات      . دليل املنفذ لصيغ معـايري تبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة             •
واملعلومات الالزمة للمنفذين، مبا يف ذلك نظرة عامـة علـى منـوذج املعلومـات املوجـه                 

 ملن يعملون هبذه الصيغ

لتـوفري اقتراحـات السـتخدام معـايري تبـادل         . اإلنترنـت  شـبكة ت  مبادئ توجيهية خلدما   •
  اإلنترنتشبكة لغة الترميز يف خدمات - البيانات والبيانات الفوقية

ــة تنســيق األنشــطة اإلحصــائية املعقــود يف     - ٦  ســبتمرب/أيلــولويف االجتمــاع األخــري للجن
اعتبارهـا وحـدة تكـوين هامـة     ، أُقرت أنشطة معايري تبادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة ب     ٢٠٠٤

وحتديــدا، ينبغــي علــى املعــايري التقنيــة لتبــادل البيانــات والبيانــات . يف النظــام اإلحصــائي الــدويل
الفوقيــة الــيت ســيجري تطويرهــا يف إطــار املبــادرة أن تكمــل املعــايري املنهجيــة الــيت تطورهــا           

ــى حت     ــات ومــن يتلقوهنــا عل ــة، ملســاعدة مقــدمي البيان ــاءة أنشــطتهم  املنظمــات الدولي ســني كف
 .وحتسني متاسك اإلحصاءات اليت تنشرها املنظمات الدولية والوطنية وإمكانية تفسريها

ومت تنظيم عروض عن التطورات يف املبادرة املتعلقة بتبادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة                - ٧
ية، باالسـتفادة   من أجل املستعملني احملتملني يف املصارف املركزية والوكاالت اإلحصائية الوطن         

ــة والدول      ــة واللجــان اإلقليمي ــة العامل ــن األفرق ــبكة م ــن ش ــع اإلحصــاءات     م ــل م ــيت تتعام ــة ال ي
ويف عمليــة تبــادل اآلراء، جــرى التشــديد . يتصــل هبــا مــن مواضــيع تكنولوجيــا املعلومــات ومــا

وعـالوة علـى ذلـك،      .  املسامهات الوطنية يف وضع املعـايري الدوليـة السـليمة واملفيـدة            على أمهية 
كان من املنتظر أن تتحقـق مكاسـب هامـة مـن املشـاركة الوطنيـة النشـطة يف تـدريبات التنفيـذ              
اليت تتوافـق مـع معـايري تبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة الـيت جتـري مـع املؤسسـات اإلقليميـة                         

 .والدولية
 

 اخلطوات املقبلة -ثالثا  
 :ويتحول اآلن املشروع التجرييب باهتمامه إىل ما يلي - ٨
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إلكمــال تطــوير جمموعــة متماســكة مــن املعــايري  ) انظــر أدنــاه(إجنــاز جهــدين حتليلــيني  •
 ٢٠٠٥ املنتظر إصدارها يف الربع الثاين من عام 2.0ملسودة النسخة 

بيانـات والبيانـات الفوقيـة يف نطـاق إحصـائي      تنفيذ اإلنتاج اسـتنادا إىل معـايري تبـادل ال      •
 أويل

وسـيربز  . ويتضمن النطاق التحليلي األول املسائل التقنيـة املتعلقـة مبعـايري البنـاء الـتقين للمبـادرة             
البيانـات  �� اسـتخالص �� وتكنولوجياهتـا، مبـا يسـمح بــ       اإلنترنت شبكةهذا العمل الدور اهلام ل    

. ــها بالنسـبة للقـائمني علـى جتميـع البيانـات ومسـتعمليها              ��دفـع ��والبيانات الفوقية بـدال مـن       
واآللية األساسية هلذا البنـاء الـتقين تتمثـل يف إنشـاء سـجل يكـون يف جـوهره فهرسـا أو قاعـدة                        

ــة      ولــيس البيانــات  (بيانــات ال تضــم ســوى معلومــات مــوجزة عــن البيانــات والبيانــات الفوقي
ــة  أو ــة الفعلي مــاكن الــيت ميكــن مــن خالهلــا   األت تشــري إىل ، وتتضــمن مؤشــرا)البيانــات الفوقي

وســيكون إنشــاء ســجل يتوافــق مــع املبــادرة املتعلقــة  . الوصــول إىل البيانــات والبيانــات الفوقيــة
حد النواتج اليت حيققهـا املشـروع التجـرييب، لكـي تسـتعملها       أبتبادل البيانات والبيانات الفوقية     

 . األصليةاألطراف املهتمة باستخالص البيانات من املصادر
 :والنطاق التحليلي الثاين يتعلق مبعايري البيانات الفوقية

لتــوفري تصــنيف يســتعمل بصــورة موحــدة للنطاقــات      . نطاقــات أساســية للمواضــيع   •
اإلحصــائية لتيســري كفــاءة اســتعمال معــايري البنــاء الــتقين للمبــادرة، ولتشــجيع أفرقــة   

املفـاهيم  /الفئات الرئيسـية  (احملددة  اخلرباء اليت تعمل معا يف الرموز املوحدة للنطاقات         
لتبادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة باسـتخدام صـيغ معـايري تبـادل البيانـات                 ) الرئيسية

 والبيانات الفوقية

لبيان تفاصيل جمموعة مـن املصـطلحات اإلحصـائية الشـاملة          . مفاهيم إحصائية أساسية   •
البيانــات الفوقيــة ( تبادهلــا لعــدة نطاقــات واملتفــق عليهــا لتحديــد البيانــات الــيت جيــري

البيانــات الفوقيــة املرجعيــة الــيت  (ولشــرح اإلحصــاءات الــيت جيــري جتميعهــا  ) البنائيــة
 )تتضمن املنهجيات والعمليات

والتعاريف املرتبطـة   (يضم مصطلحات البيانات الفوقية     . مسرد موحد للبيانات الفوقية    •
ائية لوصـف وشـرح احملتـوى       اليت تسـتعمل بانتظـام يف نطاقـات املواضـيع اإلحصـ           ) هبا

ــية    ــائية األساسـ والعمليـــات، ولتيســـري االتفـــاق علـــى مصـــطلحات املفـــاهيم اإلحصـ
انظـر نسـخة املسـودة احلاليـة يف         (للمبادرة املتعلقة بتبادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة          

 )اإلنترنت شبكة على //:www.sdmx.orghttpاملوقع 

http://www.sdmx.org/
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. أخريا، سريكز تنفيذ إنتـاج املشـروع التجـرييب علـى موضـوع إحصـاءات الـديون اخلارجيـة                  و
فرقـة  وسيستفيد ذلك من عمل مشروع دراسة احلالة يف املبادرة، وسيشـمل تعاونـا وثيقـا مـع                

ومـن املقـرر أن يبـدأ يف هنايـة عـام            . العمل املشتركة بني الوكاالت املعنيـة باإلحصـاءات املاليـة         
التسويات الدولية وصندوق النقد الـدويل ومنظمـة        مركز مشترك بني مصرف      تشغيل   ٢٠٠٥

 . بشأن الديون اخلارجيةالتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل
ويبــدو أن الـــوعي مبعـــايري املبـــادرة وفــرص تطبيقهـــا يف مواضـــيع النطاقـــات األخـــرى    - ٩

 :االت التالية يف األشهر املقبلةيتناميان، حيث من املتوخى حتقيق تقدم يف اجمل
ــايري        • ــق مع ــة تطب ــو أول مؤسســة معروف ــورك ه ــاطي االحتــادي يف نيوي مصــرف االحتي

دراســــــة حالــــــة املبــــــادرة إلصــــــدار بيانــــــات أســــــعار الصــــــرف الرمسيــــــة علنــــــا  
(http://www.newyorkfed.org/xml/fx.html) ما ُينظـر يف بيانـات نطاقـات        ، ك

 .األسواق املالية األخرى

نظمـة التعـاون والتنميـة يف        يتخذ مشروع التبـادل العـاملي للحسـابات القوميـة التـابع مل             •
 . خطوات إلدماج معايري املبادرة يف هذا النطاق اإلحصائيامليدان االقتصادي

ــاون و   املتحــدةاألممستســتعمل الشــعبة اإلحصــائية بــ   • ــدان  ومنظمــة التع ــة يف املي التنمي
 مـــن املعـــايري يف عملـــهما التعـــاوين يف جمـــال قاعـــدة بيانـــات 1.0 النســـخة االقتصـــادي

 .إحصاءات جتارة السلع األساسية

تبـادل البيانـات املفتـوح      (بدأ املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية مشروعا جتريبيا         •
ــادرة  ــايري املبـ ــايري واألدوات ل   ) مبعـ ــذه املعـ ــتعمال هـ ــيم اسـ ــرع   لتقيـ ــر أسـ ــق نشـ تحقيـ

 .للدول األعضاء يف االحتاد األورويب�� للمؤشرات االقتصادية األوروبية األساسية��

يقوم البنك املركزي األورويب، مع املصارف املركزية الوطنية ملنطقة اليـورو، مبشـروع              •
 .اإلنترنت شبكةيتعلق بنشر طائفة واسعة من اإلحصاءات املالية على 

 
 االستنتاجات -رابعا  

ــة اإلحصــائية     - ١٠ ــدم إىل اللجن ــر الســابق املق ــإن )٢(كمــا أشــري يف التقري ــايري  ، ف ــادرة املع مب
ــات   ــادل البيان ــات واملتعلقــة بتب ــة البيان ــد يف    الفوقي ــة اإلســهام إىل حــد بعي تنطــوي علــى إمكاني

بيانــات والحصــائية اإلبيانــات المســاعدة الوكــاالت الدوليــة والوطنيــة العاملــة يف نطــاق إنتــاج  
ــة الف ــد       وقي ــة، ويف تزوي ــه مــن عمليــات داخلي ــد مــن الكفــاءة فيمــا تقــوم ب علــى اكتســاب مزي

 . املستعملني خبدمات ذات نوعية أرقى
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ــات         - ١١ ــا املعلوم ــى تكنولوجي ــة عل ــات الفوقي ــات والبيان ــادل البيان ــايري تب ــتناد مع ــع اس وم
 : الدولية من أجلواالتصاالت املستجدة، فإهنا متثل جهدا تعاونيا جديدا فيما بني املنظمات

 احلد إىل أدىن درجة من ازدواج جهود مجع البيانات والبيانات الفوقية؛ •
حتقيق أقصى قدر من التماسك يف نشر جمموعات البيانات مـن قبـل خمتلـف املنظمـات                  •

 الدولية عن نفس املوضوع؛
  الدولية وتفسريها؛تحتسني إمكانية الوصول إىل اإلحصاءات اليت تنشرها املنظما •
ــتعما      الت • ــن اس ــاءة م ــات واكتســاب الكف ــادل البيان ــات تب  أحــدث لشــغيل اآليل لعملي

 .أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ويف بعض احلاالت، ميكن أن توفر معايري املبادرة للدوائر اإلحصائية إمكانيـة النظـر يف                - ١٢

ن النمــاذج اجلديــدة وعــالوة علــى ذلــك، فــإ. النســق احلــايل لتبــادل البيانــات والبيانــات الفوقيــة
وجـود سـجل موحـد ميكـن مـن خاللـه            (�� املركز��لتبادل البيانات ونشرها استنادا إىل مفهوم       

 شــبكةتتبــع البيانــات والبيانــات الفوقيــة املتــوفرة مــن خــالل شــبكة مــن مواقــع الشــركاء علــى   
جلهـات  ميكن أن يعزز فرص حتسني تنسيق التدفقات احلالية بـني مقـدمي البيانـات وا              ) اإلنترنت

ــة القائمــة علــى جتميعهــا   ــات    . الدولي ــادل البيان ــة الفرصــة لتب ــوفر للمنظمــات الدولي ــل، تت وباملث
والبيانات الفوقية فيما بينها ومع املستعملني اآلخرين، ووضع طرق جديدة لالشـتراك يف إدارة              

 .األنشطة اإلحصائية الدولية والتعاون يف هذا الشأن
 
 
 احلواشي

 واملصــرف املركــزي األورويب، واملكتــب ،يف إعــداد هــذا التقريــر كــل مــن مصــرف التســويات الدوليــة  شــارك  )١( 
 ، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، وصــندوق النقــد الـدويل ،اإلحصـائي للجماعــات األوروبيــة 
  . والبنك الدويل،والشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة

  مـــــــــــن خـــــــــــالل املوقـــــــــــع   أيضـــــــــــا؛ وهـــــــــــي متـــــــــــوفرة E/CN.3/2004/27 الوثيقـــــــــــة انظـــــــــــر )٢( 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2002.htm. 


