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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩-٢٦
 *من جدول األعمال املؤقت) ل (٣البند 

عايري  امل :بنود للمناقشة واختاذ القرار   
لتبــادل البيانــات  املفتوحــة شتركةاملــ

   والبيانات الفوقية وتقامسها
 لتبادل البيانات والبيانات الفوقية وتقامسهااملفتوحة شتركة املعايري امل  

 
 مذكرة من األمني العام  

 
مـني العـام    ، يتـشرف األ   **بناء على طلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثامنة والثالثني         

 لتبـادل البيانـات والبيانـات        مفتوحـة   معـايري مـشتركة     تطـوير  ن مبادرة بشأ حييل هذا التقرير     بأن
 .قدم هذا التقرير إىل اللجنة للمناقشةوُي .الفوقية وتقامسها

ــة        ــات الفوقيـ ــات والبيانـ ــادل البيانـ ــادرة تبـ ــصلة مببـ ــشطة املتـ ــر األنـ ــستعرض التقريـ ويـ
دويل لتقاسـم البيانـات     الـ عيـار   امل  بوصـفها  هبـا  ويتضمن مقترحا من أجل االعتـراف        ،اإلحصائية

 .والبيانات الفوقية
ــش      ــا بـ ــات نظرهـ ــن وجهـ ــراب عـ ــة اإلعـ ــود اللجنـ ــد تـ ــه  وقـ ــذي أحرزتـ ــدم الـ أن التقـ
 اللجنـة قـد ترغـب      النقـاط الـيت      ٢٠وتتـضمن الفقـرة      .واخلطوات املزمعـة يف املـستقبل      املبادرة،

 .مناقشتها يف
 

 *  E/CN.3/2008/1. 
ــر   **  ــاعي،   انظــ ــصادي واالجتمــ ــة للمجلــــس االقتــ ــائق الرمسيــ ــم  ٢٠٠٧الوثــ ــق رقــ  (E/2007/24) ٤، امللحــ

 .ألف -األول  الفصل
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ادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة        لتبـ  وحـة  املفت شتركةاملـ عـايري   املتقرير عن     
مبــادرة تبــادل البيانــات والبيانــات   : االقتــصادية وتقامسهــا-االجتماعيــة 

 *الفوقية اإلحصائية
 

 مقدمة - أوال 
 جهــود كــل مــن مــصرف التــسويات الدوليــة واملــصرف       ٢٠٠١تــضافرت يف عــام   - ١

صـندوق النقـد الـدويل ومنظمـة         و  واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية    املركزي األورويب 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي واألمـم املتحـدة مـن أجـل تطـوير عمليـات تتـسم بقـدر                       
أكرب من الكفاءة لتبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة وتقامسهـا، وذلـك يف إطـار النطـاق احلـايل                      

ــشطتها اجل ــمألن ــام     .ةاعي ــدويل يف ع ــك ال ــضم البن ــذه اجمل ٢٠٠٣وان ــن   إىل ه ــة م ــة األولي موع
 .املنظمات الراعية للمبادرة

 معـايري ومبـادئ توجيهيـة تتـيح للمنظمـات الوطنيـة والدوليـة         تطويروترمي املبادرة إىل   - ٢
 ،اكتــساب الكفــاءة وجتنــب االزدواجيــة يف العمــل يف جمــال تبــادل البيانــات والبيانــات الفوقيــة  

نظمـات املـذكورة أعـاله الراعيـة للمبـادرة          وحققـت امل   .وذلك باالستعانة بالتكنولوجيا احلديثـة    
ســيما مــن خــالل إشــراك الوكــاالت اإلحــصائية    تقــدما خــالل الــسنوات القليلــة املاضــية، وال 

وتقـوم املبـادرة علـى بروتوكـوالت التبـادل الـتقين املوجـودة         .الدولية والوطنية على حنو متزايـد     
 هـذه   نعـاجلو ي اإلحـصائيون الـذين      واجلديدة وعلـى اجلهـود املوجهـة حنـو املـضمون الـيت يبـذهلا              

وميكـن احلـصول علـى املزيـد مـن التفاصـيل             .املسائل الطويلة األمد يف شىت امليـادين واملنتـديات        
 ).http://www.sdmx.orgانظر (على املوقع الشبكي للمبادرة 

 الثـة وتلقت اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة تقريرا أوليا عن املبادرة أثنـاء دورهتـا الث               - ٣
 والـثالثني  دم تقرير متابعة إىل اللجنة يف دورهتـا الرابعـة     وقُ. )١(٢٠٠٢والثالثني املعقودة يف عام     

 ، ركز علـى اسـتهالل مـشاريع تـشترك املؤسـسات الراعيـة للمبـادرة        )٢(٢٠٠٣املعقودة يف عام    
 

_________________ 

ــة والبنــك املركــزي األوريب واملكتــب اإلحــصائي          *  ــسويات الدولي ــك الت ــن بن ــر كــل م شــارك يف إعــداد التقري
للجماعات األوروبية وصندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وشعبة اإلحصاءات     

 .لدويليف األمم املتحدة والبنك ا
ــر   )١(  ــاعي،   انظــ ــصادي واالجتمــ ــة للمجلــــس االقتــ ــائق الرمسيــ ــم  ٢٠٠٢الوثــ ــق رقــ ، (E/2002/24) ٤، امللحــ

 .http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2002.htmانظر أيضا . السادس الفصل
 .http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2003.htm انظر  )٢( 
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 الــضوء علــى )٤(٢٠٠٥ وعــام )٣(٢٠٠٤دمت يف عــام وســلطت تقــارير الحقــة قُــ .يف تنفيــذها
 مـن أعـضاء الوفـود       ٥٠تقدم اإلضايف احملرز؛ وحضر مناسبة خاصة للتوعية هبذه املبـادرة حنـو             ال

 إىل أن املعـايري التقنيـة   )٥(٢٠٠٧وأشار التقريـر يف عـام    .٢٠٠٦املشاركة يف دورة اللجنة لعام   
للمبادرة ومبادئها التوجيهية املوجهة حنو املضمون أخذت طريقها ألن تصبح نقطة تنـسيق مـن             

ل حتسني تبادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة اإلحـصائية وتقامسهـا يف شـىت املنتـديات الوطنيـة                    أج
 ضـمان  إزاءوجه املنظمات الراعيـة للمبـادرة   كما أشار إىل أن التقدم احملرز عّبر عن ت    .والدولية

  للمؤسسات اإلحصائية الوطنية والدولية يف صـياغة مـستقبل التطـورات الـيت        فتوحةاملشاركة امل 
 ،املبـادرة يف إطـار    ضطلع هبا   ُيويستعرض هذا التقرير األنشطة اليت       .هاتطرأ على املبادرة وتنفيذ   

دويل لتقاســم البيانــات   الــعيــاربوصــفها املويتــضمن مقترحــا مــن أجــل االعتــراف باملبــادرة      
 جىن مـن املبـادرة،  وعلى وجه اخلصوص، يوجز اجلزء الثاين الفوائـد الـيت سـتُ          .والبيانات الفوقية 

ويسلط اجلزء الثالـث الـضوء علـى تنفيـذ املبـادرة وتكاليفهـا، ويتنـاول اجلـزء الرابـع تعزيـز بنـاء                   
ن اجلزء اخلامس االسـتنتاجات وتوصـية بـاالعتراف باملبـادرة، وبالتـايل تعزيـز               تضمالقدرات، وي 

صاءات فيما خيص الدوائر العاملية ملنتجـي اإلحـ       تبيان اخلطوات املقبلة    وإجراء املزيد من التعاون     
 .وناشريها ومستخدميها

 
 فوائد مبادرة تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية -ثانيا  

 : وهي النواتج،تتألف املبادرة من عدد من - ٤
 ؛)٦()ذج املعلومات وأشكاهلا وهيكلهامنو(معايري تقنية  )أ( 
 ائمو وقـ مفـاهيم إحـصائية شـاملة لعـدة ميـادين،         ( املضمون    حنو مبادئ موجهة  )ب( 

 ؛) املشتركةبامليادين ذات الصلة باملوضوع، ومصطلحات موحدة للبيانات الفوقية
ــذ  )ج(  ــة، وحتويـــل    (أدوات تنفيـ ــشاء هياكـــل للبيانـــات والبيانـــات الفوقيـ مثـــل إنـ

 ).النماذج، وخدمات إدخال البيانات والتسجيل
ــ - ٥ ــادرة خمتلــفُ  فوائــَدتوتناول ــة     املب ــة اإلحــصائية وجلن  تنــسيق األنــشطة  تقــارير اللجن

 : املبادرة بأهنا نواتجوباختصار تتصف .اإلحصائية

_________________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2004.htm انظر  )٣( 
 .http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2005.htm انظر  )٤( 
 .http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2007.htm انظر  )٥( 
 .SDMX-17369اعترفت هبا املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس بوصفها املقياس التقين   )٦( 
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 تنطبق على مجيع ميادين اإلحصاءات؛ )أ( 
  يف تبادل البيانات والبيانات الفوقية ونشرها؛ةالكفاءأوجه ميكنها حتسني  )ب( 
ميكن للوكاالت الوطنية والدولية استخدامها بوصفها أحجار أسـاس يف نظـم             )ج( 

املعلومــات اإلحــصائية الداخليــة املــستخدمة جلمــع املعلومــات اإلحــصائية وجتميعهــا تكنولوجيــا 
 وختزينها واستعادهتا؛

 حيادية من حيث التكنولوجيات التجارية األساسية أو قابليتـها للتطبيـق        نواتج )د( 
 يف خمتلف امليادين اإلحصائية؛

ــة امل     )هـ(  ــة مبعاجلـ ــايري خاصـ ــع معـ ــود وضـ ــة يف جهـ ــب االزدواجيـ ــات تتجنـ علومـ
 اإلحصائية واحلفاظ على هذه املعايري؛

قــد تــؤدي إىل خفــض تكــاليف تطــوير نظــم الربجميــات احلاســوبية اخلاصــة          )و( 
 باإلحصاء؛

ــة يف     )ز(  ــوارد الـــيت تعـــاجل مـــسائل البيانـــات والبيانـــات الفوقيـ جتّمـــع اخلـــربة واملـ
 والـدويل مـن خـالل       املنظمات الراعية للمبادرة وتشرك خـرباء آخـرين علـى الـصعيدين الـوطين             

 ؛مفتوحعملية تشاور 
مترســخة يف اهليئــات املعتــرف هبــا دوليــا كاملنظمــة الدوليــة لتوحيــد املقــاييس     )ح( 

اخلاصة باملواصفات التقنية واألفرقة القائمـة الـيت تقـود املنـهجيات اإلحـصائية اخلاصـة باملبـادئ                  
 التوجيهية ذات امليادين احملددة، واملوجهة حنو املضمون؛

ــُت )ط(  ــة علــى        إطــارق يفطب ــك النمــاذج القائم ــادل، مبــا يف ذل ــف أمنــاط التب  خمتل
 ؛ البيانات“استدراج” البيانات وتلك القائمة على “إرسال”

ترتيبـات تقاسـم    قد تؤدي إىل التقليل من ازدواجية اإلبالغ عـن طريـق تيـسري               )ي( 
بوابـات، الـيت تنـشئها     البيانـات املعروفـة أيـضا باسـم ال    “شـبكات توصـيل  ”البيانات من خـالل    

 .منظمات عديدة بالتعاون فيما بينها
قـات واملـشاريع يف طـور اإلجنـاز         وتلك الفوائد حقيقيـة وتـنعكس يف الكـثري مـن التطبي            - ٦
وتتـضمن   . على حـد سـواء     ة والدولي ةتلك اليت تستفيد فعال من املبادرة، على الصعد الوطني         أو

 :هذه األخرية ما يلي
ــوالتبــادل امل )أ(  ــ للحفت ــادرة بيان املكتــب اإلحــصائي للجماعــات  (ات يف إطــار املب
 ؛)األوروبية
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شـعبة  (النظام اإلحصائي املشترك اخلاص بقاعدة البيانات التجاريـة املـضغوطة            )ب( 
 ؛)اإلحصاءات ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

ــة   )ج(  ميـــة يف امليـــدان منظمـــة التعـــاون والتن(التبـــادل العـــاملي للحـــسابات القوميـ
 ؛)االقتصادي

مصرف التسويات الدوليـة وصـندوق      (املركز املشترك بشأن الديون اخلارجية       )د( 
 ؛)النقد الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل

البنك املركزي األورويب والبنـوك املركزيـة   (النشر املشترك من منظومة اليورو       )هـ( 
 ؛)ة يف منطقة اليوروالوطني

 ؛)البنك املركزي األورويب(خمزن البيانات اإلحصائية  )و( 
 ؛)صندوق النقد الدويل(مستودعات البيانات الفوقية  )ز( 
 األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة     ةمنظمــ(مركــز إحــصاءات التعلــيم    )ح( 

 واملكتب اإلحـصائي للجماعـات      ، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،      )اليونسكو(
 ؛)األوروبية
ــز اإلحــصائي القطــري لإلحــصاءات الزراعيــة      )ط(  ــة األمــم املتحــدة   (املرك منظم

 ؛)لألغذية والزراعة
منظمة العمل الدوليـة، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف           (مركز إحصاءات العمل     )ي( 

 ؛) واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية،امليدان االقتصادي
 ).شعبة اإلحصاءات(مركز األهداف اإلمنائية لأللفية  )ك( 

وكذلك أفضى التسليم بإجنازات املبادرة إىل حصوهلا على تأييد أو إقـرار جلنـة تنـسيق                 - ٧
نظمـة  مب حتـاد األورويب وجلنـة اإلحـصاءات      األنشطة اإلحصائية وجلنة الربنامج اإلحـصائي يف اال       

 .دي وجلنـة اإلحــصاءات للنظـام األورويب للبنــوك املركزيــة  التعـاون والتنميــة يف امليـدان االقتــصا  
ووافقــت جلنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية علــى تقــدمي املبــادرة بنفــسها إىل اللجنــة اإلحــصائية 
للنظر فيها بوصفها معيارا اعتمدته، وشددت على أمهية مساعدة البلدان يف تنمية قـدرهتا علـى                

 مـن جلنـة الربنـامج اإلحـصائي أساسـيا يف جـين الفوائـد                وسيكون الـدعم املقـدم     .اعتماد املعايري 
 .الــيت جــرى حتديــدها، مــن اســتخدام املبــادرة داخــل النظــام اإلحــصائي األورويب        ، املتوقعــة

ووافقت اللجنة اإلحصائية يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي علـى دعـم املبـادرة            
ونتيجــة  .اإلحــصائية وتقامسهــا علــى الــصعيد الــدويل لتبــادل املعلومــات عــامليالعيــار املبوصــفها 
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التفاقات أبرمتها جلنة اإلحصاءات للنظام األورويب للبنوك املركزية، فإن هـذا النظـام يـستخدم               
 وعـالوة علـى ذلـك، متثـل         .)أي النـشر املـشترك مـن منظومـة اليـورو          (املبادرة يف أنشطة النـشر      

م البيانـات اإلحـصائية بـني البنـوك املركزيـة الوطنيـة          ستخدم يف تقاس  املبادرة فعال معيارا فريدا يُ    
 .والبنك املركزي األورويب

 
 تنفيذ مبادرة تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية وتكاليفها -ثالثا  

ثـريت تـساؤالت تتعلـق بتكلفـة      فيما قد يكون من السهل نسبيا شرح فوائد املبـادرة، أُ           - ٨
وتعــارض الوكــاالت اإلحــصائية الوطنيــة ألســباب   .توجيهيــة الدوليــةتنفيــذ املعــايري واملبــادئ ال

 . تنفيذها مرتفعة تكلفةمفهومة العمل مبجموعة جديدة من املعايري إذا كانت
وينبغي اإلشارة يف بـادئ األمـر إىل أن املنظمـات الدوليـة الراعيـة تقـوم بوضـع املعـايري                      - ٩

  وتتـوافر  .)٧(عليهـا ونـشرها بوصـفها صـاحلا عامـا         التقنية واملبادئ التوجيهية للمبادرة واحلفـاظ       
وتـشجع املنظمـات الراعيـة أيـضا القطـاع           . املبـادرة جمانـا وبـدون قيـود علـى اسـتخدامها            نواتج

وخـرباء   .العام فضال عن املنظمـات التجاريـة علـى تطـوير أدوات تنفيـذ جمانيـة واحلفـاظ عليهـا                   
 املبادرة وتقـدمي     نواتج ون للتعليق على خمتلف   تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية مدعو     

 حنــوة واملبــادئ التوجيهيــة املوجهــة وأي تغــيري رئيــسي يف املعــايري التقنيــ  .اقتراحــات لتحــسينها
 متاحة علـى املوقـع الـشبكي للمبـادرة وتنـهض             مفتوح املضمون جيري من خالل عملية تشاور     

 .هبا املنظمات الراعية
ستكمل باملبــادئ التوجيهيــة ذات امليــادين  املبــادرة عنــدما ُتــوُتجــىن كامــل الفوائــد مــن - ١٠

 تعاريف هيكل البيانات والبيانات الفوقية وقائمة رموز فرادى امليـادين اإلحـصائية       مثلاحملددة،  
ــة أو ك ــسابات القوميـ ــة      احلـ ــصاءات الزراعيـ ــارجي أو اإلحـ ــدين اخلـ ــدفوعات أو الـ ــزان املـ ميـ

علــى تطــوير تنفيـذ مــن هــذا القبيــل  شجع املبــادرة وتـ  .وإحـصاءات العمــل وإحــصاءات التعلــيم 
ميدان حمدد مـن خـالل األفرقـة اإلحـصائية الدوليـة القائمـة املـسؤولة عـن املعـايري املنهجيـة                       يذ

 لتطــوير  املفتـوح تـشاور الكمـا تعــزز عمليـة    .الدوليـة يف نطـاق اجملـاالت اإلحــصائية لكـل منـها     
وسـيقدم املوقـع الـشبكي للمبـادرة         .حلفـاظ عليـه   ذلك التنفيذ للمبـادرة ذات امليـادين احملـددة وا         

 . املضمون حنواستعراضا لذلك العمل املوجه
ا للوكاالت اإلحصائية الدوليـة والوطنيـة،   من خالهلناك الكثري من السبل اليت ميكن   هو - ١١

ــذ        ــام، تنفي ــات اإلحــصائية ومــستخدميها يف القطــاعني اخلــاص والع ــا مــن جمّمعــي البيان وغريه
_________________ 

ؤســسات الدوليــة الــسبع الراعيــة، وُنــشرت يف املوقــع الــشبكي للمبــادرة علــى  ُوقّعــت مــذكرة تفــاهم بــني امل  )٧( 
 .٢٠٠٧ يف عام (http://sdmx.org/?p=36): الرابط التايل
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 . للخــرباء التقنــيني ولإلحــصائيني“عمـال معتــادا ”رهــا يف مجيــع األحــوال ميكــن اعتباو .املبـادرة 
ــإن أ   ــع األمــر، ف ــوذج للمعلومــات وهيكــل      ويف واق ــيتطلب وضــع من  ي مــشروع إحــصائي س

 كــان املــشروع ينطــوي علــى إنــشاء للبيانــات والبيانــات الفوقيــة؛ وذلــك بغــض النظــر عمــا إذا
وميكــن  . لتبــادل البيانــات أو تطبيــق شــبكيو منــربنــات أاعتمــاد قاعــدة بيانــات أو خمــزن بيا أو

يـستخدمون فيمـا مـضى حلـوال      ن مجيع اخلرباء التقنيني واإلحـصائيني كـانوا  إالقول إىل حد ما   
وتزود املبادرة ذلك العمـل بأحجـار أسـاس، باالسـتناد إىل             . باحللول اليت تقدمها املبادرة    ةشبيه

ــض     ــة أف ــشتركة، وتقاســم اخلــربة وتنمي ــة م ــى اخلــرباء     لغ ــوفر عل ــد ت ــايل ق ل املمارســات، وبالت
 .واإلحصائيني وقتا مثينا يف تطوير العمل واحلفاظ عليه

 واحلاجـة إىل تغـيري نظـم تكنولوجيـا          “دفعـة واحـدة   ”وال تقتضي املبـادرة هنـج التنفيـذ          - ١٢
وميكــن تنفيــذها بــشكل تــدرجيي مبــرور الوقــت ووفقــا لإليقــاع   .املعلومــات أو هياكــل الرمــوز

لـول القائمـة ملعـايري املبـادرة         احل  أطـر  ومن املمكن أيـضا حتديـد      .ذي متليه أولويات املؤسسات   ال
 دون  تصميم وصالت بينيـة للـنظم القائمـة باسـتخدام جمموعـة متناميـة مـن األدوات املتاحـة                   أو

 . لتيسري تطوير املبادرةقيود
 عامليـا، استـضافه    نظمـت املؤسـسات الراعيـة للمبـادرة مـؤمترا      ،٢٠٠٧ويف مطلع عـام      - ١٣

البنك الدويل، لشرح التطـورات الـيت طـرأت علـى املبـادرة وتوضـيح تنفيـذ الوكـاالت الدوليـة                     
ت شىت دراسـات احلـاالت اإلفراديـة        قرتطو .والوطنية هلا يف سياق أهداف وأولويات كل منها       

 :جيي للمبادرة يف عدد من املشاريع التنفيذ التدر إىلاملقدمة
ــادرة يف  تعـــرض فـــرادى امل )أ(  ــة املبـ ــار نظمـــات الدوليـ ــا للبيانـــات مـــع  إطـ تبادهلـ

 وعة متنوعة من امليادين اإلحصائية؛مالوكاالت الوطنية فيما يتعلق مبج
ــادرة باســتخدام ترتيبــات تعــاون      )ب(  ــة املب تطبــق جمموعــات مــن املنظمــات الدولي

 قائمة أو جديدة؛
دان، علـى تطـوير    جديـدة، متخصـصة يف هـذا امليـ     أخـرى تعمل أفرقـة قائمـة و      )ج( 

 هياكل بيانات وبيانات فوقية على حنو يتفق مع املبادرة؛
 .)٨(تلجأ وكاالت إحصائية وطنية إىل استخدام املبادرة يف مشاريعها املختلفة )د( 

_________________ 

-http://sdmx.org/?p=22#more): وقع املبـادرة علـى الـرابط التـايل        مببشأن العروض متاحة    أخرى   تفاصيل    مثة )٨( 

 واملكــسيك والواليــات املتحــدة ملتنميــة يف أســتراليا والفلــبني وفييــت نــا، مبــا فيهــا التقــارير القطريــة عــن ا(22
 املبـادرة، وشـرحت التنفيـذ العملـي، ووفـرت           اتتطـور عـن    عامـة    حملـة وقدمت العروض األخرى    . األمريكية

وشـارك حنـو    . الـتقين واملوجـه حنـو املـضمون       :  يف كـل مـن جـانيب املبـادرة         مقدمة استهاللية عن بناء القدرات    
 . تقين وخمتص من املنظمات الوطنية والدولية حول العامل خبري٢٠٠
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 وبالتايل يصعب عـزل صـايف       ، املشاريع املختلفة   ضمن هذه  تندرج تكلفة تنفيذ املبادرة    - ١٤
 أدلـة متزايـدة      مثـة   التجـارب العمليـة    عقـ مـن وا  و .أو اسـتخدامها  التكلفة الفعلي لعـرض املبـادرة       

تشري إىل أن التكاليف النسبية لألعمال املتعلقة بالتكنولوجيا وامليادين ذات الصلة هي تكـاليف              
كر أعاله، حتتاج مناذج املعلومات وتعاريف هيكـل البيانـات والبيانـات الفوقيـة          وكما ذّ (ضئيلة  

نظر إىل اجملاالت األكثر أمهية بوصفها بناء للقدرات لكـي يفهـم            وُي ).إىل تطوير على كل حال    
 .املوظفون بشكل أفضل إطار املبادرة وكيفية االستفادة من تطبيقها على أكمل وجه

 
 تعزيز بناء القدرات - رابعا 

 :تعزز املنظمات الراعية للمبادرة، حىت اآلن، بناء القدرات من خالل مبادرات خمتلفة - ١٥
ــة للمــستعمل علــى املوقــع     نــشر )أ(  ــة واملبــادئ التوجيهي ــة التقني  العديــد مــن األدل

 ؛)http://www.sdmx.org( :الشبكي للمبادرة السهل االستخدام
تــوفري معلومــات عــن ذلــك املوقــع تتعلــق مبنظمــات القطــاع العــام واملنظمــات   )ب( 

ــة األخــرى ــادرة بــشكل جمــاين   ،التجاري عــض مقــدمي هــذه  يــوفر ب( ممــا يتــيح أدوات تنفيــذ املب
 ؛)األدوات منتديات للنقاش أو مبادئ توجيهية عملية

نــشر املعلومــات ذات الــصلة بتنفيــذ املبــادرة، مبــا يف ذلــك تفاصــيل االتــصال،   )ج( 
ُتشجَّع الوكاالت اإلحصائية الوطنية والدولية علـى إعـالم أمانـة           (على املوقع الشبكي للمبادرة     

 ؛)م املعلومات من خالل املوقعاملبادرة مبشاريع التنفيذ وعلى تقاس
، )٩( يف سياق مشاريع كل منها، بشكل فـردي أو جمتمعـة      “التعلم باملمارسة ” )د( 

  أيضا يف الكثري من احلاالت مشاركة هيئاهتا الوطنية بطريقة عملية؛ هذا التعلميشملو
 تسويق املبادرة بـشكل فعـال عـرب األفرقـة واالجتماعـات الدوليـة القائمـة الـيت            )هـ( 

 متثَّل فيها املنظمات الراعية للمبادرة؛

تنظيم مؤمترات وحلقات عمل ساتلية بني الفينة واألخرى مثـل املـؤمتر العـاملي           )و( 
  يف البنك الدويل؛٢٠٠٧عام  الذي ُنظم سابقا يف

تنظيم أنشطة تدريبية تستهدف املؤسـسات اإلحـصائية الدوليـة والوطنيـة الـيت               )ز( 
 . وتنفيذها يف ميادين حمددة املبادرةنواتجتبحث يف 

_________________ 

 حتديدها على أهنا قد تسفر عن حتـسينات         جيري إذ   املبادرة،عترف هبا   تطلق على بعض املشاريع اسم مشاريع       ُي  )٩( 
 . املبادرة نواتجكبرية يف
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وتفكــر املنظمــات الراعيــة للمبــادرة أيــضا يف ســبل إضــافية ميكــن مــن خالهلــا التــرويج   - ١٦
 :وستؤخذ النقاط التالية بعني االعتبار. لتنفيذ املبادرة

تنظيم مؤمترات إقليمية وحلقات عمل رديفة تتمشى مع احلدث العاملي الـذي          )أ( 
  واشنطن العاصمة؛ يف٢٠٠٧ عام  مطلعُنظم يف

رعاية اجتماعات إضـافية تستـضيفها منظمـات وطنيـة ودوليـة لـشرح املبـادرة                 )ب( 
  اليت تشارك فيها بفعالية؛اجملاالتوعرضها يف سياق مشاريع كل منها أو 

وضــع ترتيبــات جديــدة لبنــاء قــدرات املبــادرة، علــى ســبيل املثــال مــن خــالل   )ج( 
ومؤسـسة غيتـواي    التنميـة يف القـرن احلـادي والعـشرين          برنامج الشراكة يف اإلحصاء من أجـل        

 .)إلكتروين نظام إحصائي ، وضععلى سبيل املثال(ة للتنمي
ــة       وُي - ١٧ ــا ســلّمت اللجن ــادرات اإلضــافية مــشاركة أكــرب إذا م ــذب تلــك املب ــع أن جتت توق

للبيانـــات تعزيـــز املعـــايري واملبـــادئ التوجيهيـــة العامليـــة جمـــال اإلحـــصائية بإجنـــازات املبـــادرة يف 
 .والبيانات الفوقية اإلحصائية

 
 االستنتاجات -خامسا  

أظهـــرت املعـــايري التقنيـــة للمبـــادرة ومبادئهـــا التوجيهيـــة املوجهـــة حنـــو املـــضمون   - ١٨
هـا باسـتخدام    حتسني تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحـصائية وتقامس       جمال  هتا يف   اإمكاني

 .التكنولوجيا احلديثة
 من عمليات التنفيذ قيد اإلجناز، وينعكس إقرار املبادرة يف اتساع نطاق            مثة عدد و - ١٩
 .االت اإلحصائية الدولية والوطنيةالوك
ة وآفــاق املــستقبل، بغيــة التــسليم وقــد ترغــب اللجنــة يف مناقــشة إجنــازات املبــادر - ٢٠
 .متثل معيار تبادل البيانات والبيانات الفوقيةباعتبارها املبادرة ب

 :احة يف تشجيع اجلهود الرامية إىلترغب اللجنة صروقد  - ٢١
 مـــسامهتهما ركة الوكـــاالت الوطنيـــة والدوليـــة عـــن طريـــقترســـيخ مـــشا )أ( 

يف  ميكنها تعزيـز أمهيـة تطـوير املبـادرة لـصاحل الـنظم اإلحـصائية                 تبيان متطلبات بتعليقات و 
  العامل؛مجيع أحناء
رة، ممـا يـساعد علـى توسـيع         استمرار التواصل عرب املوقع الـشبكي للمبـاد        )ب( 

جمال بناء الوعي وجتنب ازدواجية اجلهود اليت تبذهلا أوساط منتجي اإلحصاءات وناشريها 
 ومستخدميها؛
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إتاحة املزيد من الفرص لالستفادة من الـنظم اإلحـصائية وتبـادل البيانـات               )ج( 
  وهنج مشتركة؛نات الفوقية باستخدام أدوات متاحة بيسروالبيا

سيما للبلدان الناميـة، املوجهـة حنـو توطيـد            برامج بناء القدرات، ال    تعزيز )د( 
وهــذا مــا يــساعدهم علــى فهــم   واخلــرباء يف ميــادين االختــصاص،  اء التقنــينيدرايــة اخلــرب

ــادئ         ــة واملب ــايري التقني ــا ألطــر املع ــن خالهل ــيت ميكــن م ــة ال ــشكل أفــضل والكيفي ــادرة ب املب
 .نظم إحصائية أكثر فعالية وكفاءةجود والتوجيهية املوجهة حنو املضمون تيسري 

 


