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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثامنة والثالثون

 ٢٠٠٧ارس ـم/ آذار٢ -فرباير / شباط٢٧
 *ال املؤقتــمن جدول األعم) ط (٤البند 

معايري علنية مشتركة لتبادل  :بنود للعلم
   البيانات والبيانات الفوقية وتقامسها

 ا وتقامسهالفوقيةوالبيانات  معايري علنية مشتركة لتبادل البيانات  
 

 مذكرة من األمني العام  
 

 يتـشرف األمـني   ،**بناء على طلب من اللجنة اإلحصائية يف دورا الـسابعة والـثالثني            
لتعزيز معايري علنية مشتركة لتبادل البيانات والبيانات الفوقيـة         العام بأن حييل تقريرا عن مبادرة       

 .ويقدم هذا التقرير إىل اللجنة للعلم. وتقامسها

 

 * E/CN.3/2007/1. 
، الفـصل األول،    )E/2006/24 (٤، امللحـق رقـم      ٢٠٠٦الوثائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،           ** 

 .الفرع باء
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 املعـــايري العلنيـــة املـــشتركة لتبـــادل البيانـــات والبيانـــات الفوقيـــة       تقريـــر عـــن   
وقيــة مبــادرة تبــادل البيانــات والبيانــات الف:  وتقامسهــااالقتــصادية - االجتماعيــة
 *اإلحصائية

 
 مقدمة -أوال  

 جهــود كــل مــن مــصرف التــسويات الدوليــة واملــصرف       ٢٠٠١تــضافرت يف عــام   - ١
املركــزي األورويب واملكتــب اإلحــصائي التــابع للجماعــات األوروبيــة وصــندوق النقــد الــدويل  

تـسم  ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واألمم املتحدة من أجـل تطـوير عمليـات ت      
 وتقامسهـا، وذلـك يف إطـار النطـاق        الفوقيـة بقدر أكـرب مـن الكفـاءة لتبـادل البيانـات والبيانـات              

 إىل هـذه اموعـة األوليـة مـن          ٢٠٠٣وانضم البنك الدويل يف عام      . احلايل ألنشطتها املشتركة  
 .املنظمات الراعية للمبادرة

ائية إىل النـــهوض مبعـــايري  اإلحـــصالفوقيـــةوترمـــي مبـــادرة تبـــادل البيانـــات والبيانـــات  - ٢
ــب         ــاءة وجتن ــن الكف ــد م ــساب مزي ــة اكت ــة والدولي ــيح للمنظمــات الوطني ــة تت ــادئ توجيهي ومب

 وذلـك باالسـتعانة بالتكنولوجيـا       الفوقيةاالزدواجية يف العمل يف جمال تبادل البيانات والبيانات         
الـسنوات القليلـة    وحققـت املنظمـات املـذكورة أعـاله الراعيـة للمبـادرة تقـدما خـالل                 . احلديثة

 .املاضية، وال سيما من خالل إشراك الوكاالت اإلحصائية الدوليـة والوطنيـة علـى حنـو متزايـد                 
 ومن اجلهود املوجهة حنـو      ستجدةوتستفيد املبادرة من بروتوكوالت التبادل الفين املوجودة وامل       

 يف شـىت امليــادين  املـضمون الــيت يبـذهلا اإلحــصائيون الـذين عــاجلوا هـذه املــسائل الطويلـة األمــد     
وميكن احلصول على مزيد من التفاصـيل مـن موقـع املبـادرة علـى شـبكة اإلنترنـت                  . نتدياتوامل
 ).www.sdmx.org انظر(
وتلقت اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة تقريرا أوليا عن املبادرة أثنـاء دورـا الثالثـة                 - ٣

وقـدم تقريـر متابعـة إىل اللجنـة يف دورـا الرابعـة              . )١(٢٠٠٢مـارس   /املعقودة يف آذار  والثالثني  
استهالل مشاريع تضطلع ا علـى حنـو        ، ركز على    )٢(٢٠٠٣مارس  /والثالثني املعقودة يف آذار   

__________ 
ــر     *  ــذا التقري ــداد ه ــارك يف إع ــب    ش ــك املركــزي األورويب واملكت ــة والبن ــسويات الدولي ــصرف الت  اإلحــصائي م

ات ءللجماعات األوروبية وصندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وشعبة اإلحصا    
 .يف األمم املتحدة والبنك الدويل

ــة  )١(  ــائق الرمسي ، الفــصل )E/2002/24 (٤، امللحــق رقــم  ٢٠٠٢ للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  انظــر الوث
 .http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2002.htm: انظر أيضاً). جيم (فرعالسادس، ال

 )٢( http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2003.htm. 
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 )٣(٢٠٠٤مـارس   /وتناولت تقارير الحقـة قـدمت يف آذار       . مشترك املؤسسات الراعية للمبادرة   
ذه املبـادرة   مناسـبة خاصـة للتوعيـة ـ        التقدم اإلضايف احملرز؛ وحضر      )٤(٢٠٠٥مارس  /ويف آذار 

ويـستعرض هـذا    . ٢٠٠٦مـارس   / من أعضاء الوفود املشاركة يف دورة اللجنـة يف آذار          ٥٠حنو  
 الثـاين مـن   فـرع ويـوجز ال  . التقرير آخر التطورات على صعيد املبادرة وجيمل اخلطط املـستقبلية         

ازات احملققـة علـى صـعيد املعـايري واملبـادئ التوجيهيـة بينمـا يركـز                 التقرير، بصفة خاصـة، اإلجنـ     
، التوعيـة  الرابـع موضـوع    فـرع ويتنـاول ال  .  الثالث على التقدم احملرز علـى صـعيد التنفيـذ          فرعال

 .وال سيما يف ما يتعلق بإشراك جمموعة الوكاالت اإلحصائية الوطنية والدولية من العامل أمجع
 

  على صعيد املعايري واملبادئ التوجيهيةالتقدم احملرز - ثانيا 
باتت اآلن مجيع العناصر الرئيسية لبناء املبادرة جاهزة، مما يـوفر إطـارا خاصـا باملعـايري                   - ٤

الفنية واملبادئ التوجيهية املوجهة حنو املضمون من شأنه أن يدعم تبـادال أكثـر فعاليـة للبيانـات                
وستتمتع املنظمات الدولية والوطنية الـيت تـستخدم     . ةاجليدة النوعية بواسطة التكنولوجيا احلديث    

) الفوقيـة لتجميع البيانـات والبيانـات      (املبادرة بفوائد منها نظم اإلبالغ ونظم التجهيز الداخلي         
وبـصفة خاصـة، يعتـرب نـشر البيانـات والبيانـات            ). من خـالل اإلنترنـت مـثال      (والنشر اخلارجي   

ا اإلنترنت وباملعايري اخلاصة باملبادرة طريقة للتخفيـف مـن    الوطنية باالستعانة بتكنولوجي الفوقية
 .عبء اإلبالغ الدويل، وذلك من خالل استخدام أشكال وتصنيفات موحدة

ــادرة يف تــشرين الثــاين    - ٥ ــة للمب ــة اجلهــات الراعي  علــى ٢٠٠٥نــوفمرب /وقــد وافقــت جلن
ــها    ــة للم  منــوذج املعلومــات وأشــكاهلا وهيكل ــادرة الــيت تــشكل املعــايري الفني ، )٢,٠النــسخة (ب

وذلك بعد نشرها على موقع املبادرة كي يبـدي اجلمهـور تعليقـات عليهـا وبعـد تكييفهـا كـي                     
. تعكــس املــدخالت الــيت وردت مــن الوكــاالت اإلحــصائية الوطنيــة والدوليــة حــول العــامل        

، وكانـت   تـستعرضها  على املنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس كـي             ٢,٠وتعرض حاليا النسخة    
 يف ١٧٣٦٩وأدرجتـها ضــمن مواصـفاا التقنيــة حتـت الــرقم     ١,٠ظمـة قــد أقـرت النــسخة   املن

 .٢٠٠٥إبريل /نيسان
وأتيح مشروع إطار يعىن باملبـادئ التوجيهيـة املوجهـة حنـو املـضمون اخلاصـة باملبـادرة                   - ٦

 األول والثـاين  فـصلني جلمهـور العـام باستعراضـه وذلـك خـالل ال     اعلى موقع املبادرة كي يقـوم   
 هـذه املبـادئ التوجيهيـة وتوسـيع     تنقـيح ، وتراعى املدخالت الـيت وردت لـدى     ٢٠٠٦ن عام   م

ووردت علــى ســبيل املثــال ال احلــصر تعليقــات مــن اجتماعــات عــدة شــاركت فيهــا    . نطاقهــا
__________ 

 )٣( http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2004.htm. 
 )٤( http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2005.htm. 
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وكاالت إحصائية وطنية مـن شـىت أحنـاء العـامل، اتفقـت علـى حنـو واسـع النطـاق علـى اهلـدف                    
ويغطـي مـشروع    . د من التقدم علـى صـعيد املواصـفات التفـصيلية          العام واحلاجة إىل إحراز مزي    

 اليت تتضمن مفـاهيم شـاملة       األوليةاملبادئ التوجيهية املوجهة حنو املضمون جمموعة من القوائم         
وجيـري الـتفكري    . الفوقيـة لعدة حقول وميادين إحصائية، باإلضـافة إىل مـسرد موحـد للبيانـات              

 .يف ختصيص فترة للمتابعة والتشاور
وعلى املستوى الفين، توفر املبادرة املعايري واآلليات الـسائدة الـيت ميكـن تطبيقهـا لـدى                  - ٧

إعداد أشكال موحدة من البيانـات واالنتفـاع ـا، ممـا يتـيح بالتـايل توفريهـا أيـضا عـرب تقنيـات               
ويف مــا يتعلــق بتكنولوجيــا اإلنترنــت، ميكــن  . البــث احلديثــة وباســتخدام تكنولوجيــا اإلنترنــت 

 علـى  مأمونـة أو مواقع /نظمة دولية أو أكثر استرجاع البيانات اليت خزنت على مواقع عامة و      مل
. شــبكة اإلنترنــت باســتخدام املعــايري اخلاصــة باملبــادرة، ــدف جتميــع تلــك البيانــات وحتليلــها  

ــادرة علــى اإلنترنــت إتاحــة أدوات لتيــسري التنفيــذ ودليــل       وجيــري أيــضا مــن خــالل موقــع املب
 .غطي طائفة واسعة من املواضيعيللمستخدم 

تتــوافر اآلن العناصــر الرئيــسية الفنيــة الــضرورية الســتخدام  وبفــضل هــذه اإلجنــازات،  - ٨
وبالتايل، أضحى بوسـع أيـة منظمـة مهتمـة باسـتخدام املعـايري              . معايري املبادرة على حنو ملموس    

ــات     ــات والبيان ــادل البيان ــا لتب ــادرة وأدوا ــةاخلاصــة باملب ــعالفوقي ــا أو الســتخدامات   م  نظرائه
 .داخلية أن تقوم بذلك

 
 التقدم على صعيد التنفيذ - ثالثا 

ــة      - ٩ تتجلــى مــن املــشاريع املنفــذة يف املنظمــات الراعيــة للمبــادرة وخارجهــا طــرق عملي
وقـد نفـذت   . الستخدام املبادرة وتؤكد هذه املشاريع أن املعايري الفنية فعالة من الناحية العملية           

 ):www.sdmx.org انظر(لتالية بصفة خاصة أو أا قيد التنفيذ املشاريع ا
): املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة(لتبــادل احلــر للبيانــات يف إطــار املبــادرة ا • 

مجع املؤشرات االقتصادية القصرية األجل ونـشرها بـصورة آنيـة يف النظـام اإلحـصائي                
 املرجعيــة يف االحتــاد األورويب الفوقيــةيب، ممــا يــؤمن أيــضا تبــادال فعليــا للبيانــات األورو

 بأسره على حنو يتفق مع معايري املبادرة ومبادئها التوجيهية؛
قاعــدة بيانــات األمــم املتحــدة إلحــصاءات جتــارة لنظــام اإلحــصائي املــشترك اخلــاص با • 

التعــاون والتنميــة يف تحــدة ومنظمــة الــشعبة اإلحــصائية يف األمــم امل(الــسلع األساســية 
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تبادل البيانات التجارية الدولية بـني املنظمـة والـشعبة واسـتكمال            ): امليدان االقتصادي 
  على حنو آين؛)٥(قاعديت بيانات شقيقتني يف نيويورك وباريس

): التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي    منظمـة    (قوميـة التبادل العـاملي للحـسابات ال      • 
بـصورة آنيـة باسـتخدام      املنظمـة    يف   قوميـة املعنيـة باحلـسابات ال    يث قاعدة البيانـات     حتد

 البيانات اليت تنشرها املكاتب اإلحصائية الوطنية؛
البنـك املركـزي    (النشر املشترك لإلحصائيات ومستودعات البيانات من منطقة اليورو          • 

ــشر اإلحــصائيات  ): األورويب ــورو وتو  (ن ــصعيد  اــاميع مــن منطقــة الي زيعهــا علــى ال
اللغات املعنية على موقع البنك على شـبكة اإلنترنـت وعلـى            ببشكل متزامن و  ) الوطين

؛ وتــوفري قــدرات إضــافية تفاعليــة )٦(مواقــع البنــوك املركزيــة الوطنيــة يف منطقــة اليــورو 
 .)٧(لالنتفاع ا عرب مستودع البيانات اإلحصائية يف البنك املركزي األورويب

مـصرف التـسويات الدوليـة وصـندوق النقـد          (شترك بشأن الديون اخلارجيـة      املركز امل  • 
الــدويل ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي واألمــم املتحــدة والبنــك         

األسـواق  /نشر اإلحصائيات املتعلقة بالـديون اخلارجيـة مـن مـصادر الـدائنني            ): الدويل
 ؛)٨()نينيامعني الوط(واملدينني ) امعني الدوليني(

يـة  فوقتيـسري التبـادل احلـر للبيانـات ال        ): صندوق النقد الدويل   ( القومية خمازن البيانات  • 
املرجعية اليت جتمع وختزن يف خمازن للبيانات، وال سيما يف سياق جمموعـات البيانـات               
االقتصادية الكلية، حىت يتسىن تلقـي هـذه املعلومـات مـن البلـدان وحتـديثها علـى حنـو                   

 .ءةأكثر كفا

ومثة مـشاريع رائـدة أخـرى أيـضاً تطبـق يف منظمـات دوليـة أخـرى كمنظمـة األغذيـة                       - ١٠
. برنــامج البيانــات املتعلقــة بالتنميــة واليونــسكو    /والزراعــة وجمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة    

وينطوي بعض هذه األنشطة على استخدام أدوات تعتمـد علـى املعـايري اخلاصـة باملبـادرة ومـن                   
 .لبلدان النامية يف االتوعية تعود بالفائدة يف جمال املتوقع أن

وبينت االجتماعات واملشاريع اليت شاركت فيها وكاالت إحصائية وطنيـة أنـه جيـري               - ١١
ويف أوروبـا،  .  يف تنفيذ املبادرة كما جيري إحراز تقدم بشأا يف مناطق خمتلفة مـن العـامل               النظر

__________ 
 .http://comtrade.un.org/kb/article.aspx?id=10087انظر  )٥( 
 .http://www.ecb.int/stats/services/escb/html/index.en.htmlنظر ا )٦( 
 .http://www.ecb.int/stats/services/sdw/html/index.en.htmlنظر ا )٧( 
 .http://www.jedh.orgانظر  )٨( 
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بيـة واملـصرف املركـزي األورويب بـدور قيـادي           يضطلع املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األورو       
. يف جمــال األنــشطة املتعلقــة باملبــادرة مــن خــالل تعــاون وتنــسيق وطيــدين مــع هيئامــا الوطنيــة

مصرف التسويات الدولية وصندوق النقد الـدويل ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف             كل من   وينفذ  
.  العامليـة  ا مبـادرات متوازيـة مـع هيئاـ        امليدان االقتصادي واألمم املتحدة والبنـك الـدويل أيـضاً         

وقد ركزت هذه املبادرات وغريها مـن اجلهـود املتـصلة ـا الـيت تـضطلع ـا بلـدان ووكـاالت                  
إحصائية أخرى على ميادين اإلحصائيات االقتصادية واملالية والتجاريـة واالجتماعيـة وكـذلك             

 .اإلحصائيات املتعلقة باألغذية والزراعة
 

  املستقبلآفاق -رابعا  
 التوعيـة  ـذه املبـادرة يف       ات الرئيـسية علـى صـعيد املـضي قـدما          تكمن إحـدى األولويـ     - ١٢

 أن  لـزم وي.  لتصل إىل مؤسسات إحـصائية دوليـة ووطنيـة أخـرى           باملبادرة على حنو أوسع نطاقا    
 والـيت قـد  (تكفل املعايري واملبـادئ التوجيهيـة للمبـادرة إتاحـة الفرصـة جلميـع األطـراف املهتمـة                

وباإلمكـان املـشاركة يف اجلهـود    . تطويرهـا يف ذه املعايري واملبادئ التوجيهية كي تسهم    ) تم
 مــن خــالل إبــداء التعليقــات بــشأن الوثــائق املتاحــة لعامــة    مــثالاملــستقبلية بطــرق عــدة وذلــك 

ثنائيـــة ومتعـــددة (اجلمهـــور علـــى موقـــع املبـــادرة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت وإجـــراء مـــشاورات 
 . الدائمة أو املخصصة هلذه الغايةاملنتديات طائفة من يف) األطراف

وعلى املستوى الـدويل، ركـزت املؤسـسات الراعيـة اهتمامهـا علـى املناقـشات وردود             - ١٣
 مؤسـسة دوليـة مـن       ٢٥الفعل املتعلقة باللجنة املعنية بتنسيق األنشطة اإلحصائية اليت تضم حنـو            

ــم امل    ــا داخــل أســرة الوكــاالت اإلحــصائية يف األم ــام . تحــدة وخارجه ــدت ٢٠٠٦ويف ع ، أي
وشـجعت  . يـة فوقاللجنة من حيث املبدأ إطار املبادرة يف ما يتعلق بتبـادل البيانـات والبيانـات ال               

 مزيد من املعلومات بـشأن موضـوع اسـتراتيجية التنفيـذ، مبـا يف ذلـك التنـسيق           قدميأيضاً على ت  
شارك يف تــية املتعلقــة باملبــادرة، حبيــث  للمبــادئ التوجيهيــة اخلاصــة بامليــادين اإلحــصائخىاملتــو

 .عملية التنسيق مؤسسات وطنية ودولية
وجتري عمليات تبادل اآلراء بشأن املبادرة على حنـو منـتظم يف اجتماعـات ومـؤمترات               - ١٤

 علـى الـصعيدين   املـستجدة خمتلفة للخرباء ورؤسـاء الـدوائر اإلحـصائية، تركـز علـى التطـورات             
 بعـض املؤسـسات الراعيـة    ىلوتـ وت. الفوقيـة تبـادل البيانـات والبيانـات       الوطين والـدويل يف جمـال       

 بعــض مــن هــذه االجتماعــات علــى حنــو مباشــر كجــزء مــن عمليــات التعــاون    إدارةللمبــادرة 
 . والتوعية املعتادة اليت تضطلع ا مع اهليئات التابعة هلا
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ؤمتر دويل بعنـوان     مـن خـالل مـ      التوعيةوستتحقق خطوة إضافية إىل األمام على صعيد         - ١٥
 سيستــضيفه البنــك الــدويل يف   “ اإلحــصائيةالفوقيــةحنــو تنفيــذ تبــادل البيانــات والبيانــات     ”

ــاين ١١ إىل ٩واشــنطن العاصــمة مــن   ــاير / كــانون الث ــومني املخصــصني  . ٢٠٠٧ين وســيلي الي
) الـيت نفـذت واملخطـط هلـا       ( وحللقة نقاش عن عمليات تنفيـذ تبـادل املعلومـات            إللقاء البيانات 

يوم ثالث خمصص جللسات بناء القدرات تعىن باملعايري الفنيـة واملبـادئ التوجيهيـة املوجهـة حنـو                  
 . املضمون

 
 االستنتاجات -سادسا  

 نقطـة  املعايري الفنية واملبادئ التوجيهية املوجهة حنو املضمون طريقها ألن تـصبح             تأخذ - ١٦
ــسيق  ــات   مــن أجــل تن ــادل البيانــات والبيان ــة حتــسني تب  اإلحــصائية وتقامسهــا باســتخدام  الفوقي

وتتطلــع املؤســسات الراعيــة للمبــادرة ألن تتواصــل مــشاركة املؤســسات . التكنولوجيــا احلديثــة
 مـن املـأمول  و. اإلحصائية الوطنية والدولية يف رسم معامل تطوير املبـادرة وتنفيـذها يف املـستقبل          

األشـهر القادمـة يف تـأمني مزيـد      اليت ستبذل خـالل    التوعيةأن تساعد اجلهود اإلضافية يف جمال       
 .من التنفيذ ملعايري املبادرة ومبادئها على املستويني الدويل والوطين

 .وقد ترغب اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة أن حتيط علماً ذا التقرير - ١٧
 


