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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة األربعون

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ز (٤البند 

املعـــايري املـــشتركة املفتوحـــة : بنـــود للعلـــم
        لتبادل البيانات والبيانات الفوقية وتقامسها

  تقرير فرقة العمل املعنية بوضع معايري لتبادل البيانات والبيانات الفوقية    
  رة من األمني العاممذك    

  
، يتشرف األمني العـام     ** والثالثني التاسعةبناء على طلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتا          

، الـذي يقـدم     البيانات والبيانـات الفوقيـة    عنية بوضع معايري لتبادل     تقرير فرقة العمل امل   بأن حييل   
  . ويطلب من اللجنة أن حتيط علما بالتقرير.إىل اللجنة للعلم

 
  

  *  E/CN.3/2009/1.  
، الفــصل )E/2008/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٨الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  انظــر   **  

  .ألف - األول
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ــة          ــات الفوقيـ ــات والبيانـ ــادل البيانـ ــة لتبـ ــشتركة املفتوحـ ــايري املـ ــن املعـ ــر عـ تقريـ
ات الفوقيــة مبــادرة تبــادل البيانــات والبيانــ: االقتــصادية وتقامسهــا - االجتماعيــة
  *اإلحصائية

  مقدمة  - أوال  
ــة   ، ٢٠٠١يف عــام   - ١  واملــصرف ،تــضافرت جهــود كــل مــن مــصرف التــسويات الدولي

 ، وصــندوق النقــد الــدويل  ، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة،   املركــزي األورويب
 واألمم املتحدة من أجل تطوير عمليات تتـسم         ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     

رب مـن الكفـاءة لتبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة وتقامسهـا، وذلـك يف إطـار النطـاق                    بقدر أكـ  
إىل هـذه اجملموعـة األوليـة مـن      ٢٠٠٣وانضم البنك الدويل يف عـام      .ةاعيماحلايل ألنشطتها اجل  

  .املنظمات الراعية للمبادرة
 معـايري ومبـادئ     وير تطـ   إىل مبادرة تبادل البيانات والبيانات الفوقيـة اإلحـصائية       وترمي    - ٢

توجيهية تتيح للمنظمات الوطنية والدولية اكتـساب الكفـاءة وجتنـب االزدواجيـة يف العمـل يف                 
قـد أحـرزت    و . وذلك باالسـتعانة بالتكنولوجيـا احلديثـة       ،جمال تبادل البيانات والبيانات الفوقية    

سـيما مـن     ة، وال الـسنوات القليلـة املاضـي     علـى مـدى     املـذكورة أعـاله تقـدما       الراعيـة   املنظمات  
وتقـوم املبـادرة علـى       .خالل إشـراك الوكـاالت اإلحـصائية الدوليـة والوطنيـة علـى حنـو متزايـد                

واجلديدة وعلى اجلهـود املوجهـة حنـو املـضمون الـيت يبـذهلا              القائمة  بروتوكوالت التبادل التقين    
وميكـن   .تـديات  هـذه املـسائل الطويلـة األمـد يف شـىت امليـادين واملن      نعـاجلو ياإلحصائيون الـذين    

  ).www.sdmx.org(احلصول على مزيد من التفاصيل على املوقع الشبكي للمبادرة 
وتلقت اللجنة اإلحصائية تقارير عن املبادرة منذ دورهتا الثالثة والثالثني، املعقودة عـام               - ٣

 ، اعترفـت اللجنـة مـع التقـدير مبـا          ٢٠٠٨ويف الدورة التاسعة والثالثني، املعقودة عـام        . ٢٠٠٢
أبانت عنه املنظمات الراعية من خصال قيادية يف إدارة دفة املبادرة حتقيقاً ملزيد من الكفـاءة يف                 

ــدويل     ــوطين وال ــستويني ال ــى امل ــات عل ــل املعلوم ــدهتا    . نق ــادرة وأي ــضا باملب ــة أي واعترفــت اللجن
مــات بوصــفها املعيــار املفــضل لتبــادل البيانــات والبيانــات الفوقيــة وتقامسهــا، وطلبــت إىل املنظ  

الراعيــة أن تواصــل مــا تقــوم بــه مــن عمــل يف إطــار املبــادرة، وشــجعت املنظمــات اإلحــصائية    
  .الوطنية والدولية على مواصلة تنفيذها

 
  

، واملكتـب    واملـصرف املركـزي األورويب     ،مـصرف التـسويات الدوليـة     اشترك يف إعداد هذا التقرير كل مـن           *  
 ، ومنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي        ، وصندوق النقد الدويل   اإلحصائي للجماعات األوروبية،  

 .، والبنك الدويلحدةاألمم املتالشعبة اإلحصائية بو
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  التطورات األخرية  -ثانيا   
اختذت املبادرة مجلة خطوات على مدى األشهر املاضية من أجل تعزيز إطار معايريهـا                - ٤

  :نحو التايلومبادئها التوجيهية، وذلك على ال
 مـن   ٢العمل يف إطار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس يف سبيل إقـرار الـصيغة                )أ(  

صيغة منقحة للمواصفة التقنية للمنظمة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس رقـم             (املعايري التقنية للمبادرة    
 وارتكزت تلـك اجلهـود علـى املـدخالت الـواردة مـن املنظمـات الوطنيـة والدوليـة                  ). ١٧٣٦٩

جلمع تعليقات اجلمهور، مما أدى إىل إقرار جلنة املنظمات الراعيـة           مطولة خصصت   خالل فترة   
 بواسـطة عـدد     ٢ومنذ ذلك احلني، ُعززت الـصيغة       . ٢٠٠٥نوفمرب  / يف تشرين الثاين   ٢الصيغة  

متزايد من األدوات املتاحة باجملان، كما توافرت مـدخالت إضـافية عـرب طائفـة مـن التطبيقـات                   
  ؛ت هبدف تعزيز إطار املبادرةوالتحليال
املخصصة لتعليقات اجلمهـور، الـيت اجتـذبت مـدخالت         املطولة  وعقب الفترة     )ب(  

ــادرة       ــة للمب ــة املنظمــات الراعي ــة عــرب العــامل بأســره، أقــرت جلن ــة والدولي مــن املنظمــات الوطني
 يف املوقـع    اجملموعة األوىل من املبادئ التوجيهية القائمـة علـى املـضمون، ومـن املتـوخى نـشرها                
ــادل املعلومــات اإلحــصائية وتقامسهــا     ــا يف إطــار تب ــادرة لتــستخدم جمان ــشبكي للمب ــذلت . ال وُب

اجلهود أيضا فيما بعد ملساعدة املؤسسات الوطنية والدولية يف االسـتعداد ملزيـد مـن التطـورات                
دما علـى   املتصلة باملبادئ التوجيهية، وال سيما التركيز على األولويات األساسية وهي متضي قـ            

  .مسار املبادرة
وتنــدرج هــذه اخلطــوات أيــضا ضــمن هنــج أوســع نطاقــاً جيــري تطــويره حاليــا ملعاجلــة     - ٥

  : ما يليخمتلف النقاط اليت أثريت أثناء الدورة التاسعة والثالثني للجنة، مبا يف ذلك
ضرورة زيادة إشراك الوكاالت الوطنية والدولية يف املبادرة مـن خـالل إتاحـة        )أ(  
 التعاون مع املنظمات الراعية هبدف التأثري يف صنع القرار وإدارته على النحـو الـذي يلـيب      فرص

  احتياجات تلك الوكاالت، وال سيما يف جمال وضع املفاهيم الشاملة لعدة جماالت؛
ــة عــن طريــق تنظــيم احللقــات الدراســية        )ب(   ــاء القــدرات وجهــود التوعي ــة بن أمهي

األدلة التوجيهية، واإلرشـاد إىل طرائـق التنفيـذ مـن خـالل           و الكتيباتوحلقات العمل، وإعداد    
  .توفري التدريب وتقدمي املساعدة التقنية

سـيما   املنظمـات الراعيـة للمبـادرة، وال      اجلارية من جانـب     ويف سياق عمليات التفكري       - ٦
ــدأت          ــة يف املبــادرة، ب ــة والدولي ــراك الوكــاالت الوطني ــادة إش ــبل تــسهيل زي ــشأن س تتبلــور ب

  :التالية كاراألف
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إنشاء فريق استشاري مؤلف من منظمات وطنية ودولية خمتارة، يتـوىل تقـدمي               )أ(  
  جية؛ياآلراء إىل اجلهات الراعية بشأن املسائل االسترات

شـىت مـع املنظمـات الراعيـة، مـع          اجتماعـات   توطيد التعـاون عـن طريـق عقـد            )ب(  
ــدة جمــاالت      ــشاملة لع ــاهيم ال ــى املف ــصفة خاصــة عل ــز ب ــاريف هيكــل   التركي ــسري وضــع تع  وتي

  ).أي بإشراك خرباء يف اجملاالت املوضوعية(البيانات الفوقية /البيانات
  .ويرد يف مرفق هذه املذكرة وصف مفصل جلميع اإلجراءات املتوخاة  

وعــالوة علــى ذلــك، جيــري العمــل علــى بلــورة خطــة عمــل ترمــي إىل بنــاء القــدرات     - ٧
لــوعي وتنفيــذ التطبيقــات، ومتــضي هــذه اجلهــود قــدماً والتوعيــة هبــدف التــشجيع علــى إذكــاء ا

  :بدعم من مجيع املنظمات الراعية، باختاذ خطوات تشمل ما يلي
  املبادرة؛مستعملي حتديث دليل   )أ(  
  حتفيز إشراك املنظمات اإلقليمية يف بناء القدرات؛  )ب(  
أدوات التـــــدريب القـــــائم علـــــى فـــــرص إمكانيـــــة اســـــتحداث اســـــتطالع   )ج(  
  .لذايتا التعلم

ــاين        - ٨ ــانون الثـ ــده يف كـ ــرر عقـ ــادرة، املقـ ــاملي للمبـ ــؤمتر العـ ــسعى املـ ــاير /ويـ  ٢٠٠٩ينـ
ــضيفه ( ــصادي    وتست ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــاريس منظم ــسري تقاســم  )يف ب ، إىل تي

املبادرة للمعلومات املتصلة بتطبيقاهتم وخططهـم، إضـافة إىل مـشاركتهم يف            مستعملي  جمموعة  
  .عنية ببناء القدراتالدورات امل

بالنــسبة حمــط التركيــز وهتــدف عمليــات حتــديث املوقــع الــشبكي للمبــادرة إىل جعلــه     - ٩
  :للمعلومات والتعاون املتعلقني باملبادرة، مبا يف ذلك ما يلي

السمات الرامية إىل تشجيع أعمال التطوير يف اجملاالت املوضـوعية اإلحـصائية      )أ(  
ع الــشبكية املنطويــة علــى تلــك األنــشطة، وتيــسري الوصــول إىل   استــضافة وصــالت إىل املواقــ (

  ؛)تعاريف حمددة هليكل البيانات والبيانات الفوقية
السمات الرامية إىل تيسري التعاون فيما بني املنظمات املـشاركة يف التطبيقـات               )ب(  

  ؛فتئت تزداد تنوعا أو أعمال التطوير، واليت ما
صــالت إىل األدوات املتاحــة جمانــا، وكــذلك    الــسمات الراميــة إىل دعــم الو    )ج(  

ــز           ــرات وحتفي ــد الثغ ــرص لتحدي ــيح الف ــا يت ــائف، مم ــف الوظ ــني خمتل ــة ب ــى املقارن ــدرات عل الق
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اســتحداث أدوات إضــافية مبــا يعــود بــالنفع علــى الــنظم اإلحــصائية يف ســياق عمليــات تبــادل    
  البيانات والبيانات الفوقية؛

مل املتعلقة باسـتحداث األدوات ووضـع       السمات الرامية إىل عرض خطط الع       )د(  
  .تعاريف هيكل البيانات والبيانات الفوقية

    
  االستنتاجات وسبل املضي قدما  -ثالثا   

هـا التوجيهيـة القائمـة علـى املـضمون إدخـال            ئتيّسر املعايري التقنيـة للمبـادرة ومباد        - ١٠
تقامسهـا عـن طريـق مجلـة        حتسينات يف عملية تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحـصائية و         

  .تطبيقات يف اجملاالت املوضوعية ما فتئ نطاقها يزداد اتساعا
تتيح جهود االتصال املبذولة من خالل عدد من القنوات إشراك اخلرباء الـوطنيني               - ١١

  .والدوليني املهتمني باملسامهة يف حتسني املعايري التقنية للمبادرة ومبادئها التوجيهية
ناء القدرات بأولوية عاليـة لـدى املنظمـات الراعيـة للمبـادرة، حيـث         حتظى فرص ب    - ١٢

وكـل مـن يـدعم جهـودهم إىل         ترمي إىل كفالة توجيه انتبـاه دوائـر اإلحـصائيني عـرب العـامل               
ــا ووســائط       مــا ــافع، عــن طريــق اســتخدام التكنولوجي ــادرة مــن من ــه إطــار املب ينطــوي علي

  .االتصال السائدة
ت املوضوعية املتصلة باملبادرة تتبلور، ومن املمكـن رصـدها          ما فتئت أنشطة اجملاال     - ١٣

ويف الوقت الراهن، يتجلى ذلـك يف التطبيقـات احلاصـلة يف            . عرب املوقع الشبكي للمبادرة   
، وميزان املدفوعات، وجتارة الـسلع األساسـية، والـدين          القوميةاحلسابات  : اجملاالت التالية 

ــة،  ــيم، واألغذيـــة والزراعـ ــارجي، والتعلـ لعمـــل، ومؤشـــرات األهـــداف   والـــصحة، وااخلـ
  .لأللفية اإلمنائية

تــرى اجلهــات الراعيــة أن إشــراك املنظمــات الوطنيــة والدوليــة يف تعزيــز تطبيقــات   - ١٤
ويرد يف مرفق هذه املذكرة مزيد من املعلومات بشأن اإلطار          . املبادرة يكتسي أمهية حامسة   

  .الالزم للمضي قدما
  .٢٠١٠ر لكي تناقشه اللجنة خالل دورهتا لعام من املتوخى تقدمي تقري  - ١٥
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  املرفق  
تعزيــز إشــراك املنظمــات اإلحــصائية الوطنيــة والدوليــة يف أعمــال تطــوير      

  مبادرة تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية
  

  مقدمة    
 ٢ أدى تطوير مبادرة تبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة اإلحـصائية إىل بلـورة الـصيغة                   - ١

مــن املعــايري التقنيــة، واملبــادئ التوجيهيــة القائمــة علــى املــضمون، وتــوافر جمموعــة متنوعــة مــن   
وعــالوة علــى ذلــك، بــدأ تــشغيل عــدد مــن التطبيقــات احملــددة الــيت . األدوات بــشكل تــدرجيي

وأتــاح كــل ذلــك إرســاء أســاس مــتني لتعمــيم   . وضــعتها اجلهــات الراعيــة وســائر املؤســسات  
  .ظمات اإلحصائية يف أرجاء العاملاملبادرة على املن

ــذ خمتلــف        - ٢ ــشهد تعمــيم تنفي ــدة ست ــة جدي ــادرة اآلن مرحل ــذلك، دخلــت املب ونتيجــة ل
علـى سـبيل    (وستفضي هذه املرحلة اجلديدة إىل انتشار التطبيقـات املتـصلة باملبـادرة             . عناصرها
ــال ــات، واألدوات املث ن اجلهــات ، وســيتم ذلــك مبــشاركة حمــدودة مــ  )، تعــاريف هيكــل البيان

ــاالت     ــن احلـ ــد مـ ــشاركتها، يف العديـ ــىت دون مـ ــة أو حـ ــور   . الراعيـ ــضا إىل ظهـ ــضي أيـ وستفـ
  .احتياجات حمددة إىل بعض العناصر أو إىل جمرد الدعم الوارد من خمتلف املنظمات املنفذة

ــادرة        - ٣ ــى املب ــيتعني عل ــة، س ــدرات املوزع ــذه الق ــن ه ــةولالســتفادة م ــن   جماهب ــد م  العدي
  :ل ما يلي من قبيالتحديات،

 يف ســــبل تعزيــــز إنــــشاء اهلياكــــل التعاونيــــة الــــيت ستــــساهم بــــشكل فعــــال  )أ(  
  املبادرة؛ تقدم

  سبل متابعة العدد املتزايد من املبادرات والتعريف هبا؛  )ب(  
  .سبل احلفاظ على القدرة على توجيه مجيع هذه األنشطة الوجهة الصحيحة  )ج(  

فهــي . دخول هــذه املرحلــة اجلديــدة بنجــاحوتــبني هــذه الوثيقــة ســبيل املــضي قــدما لــ   - ٤
توضــح كيــف ميكــن للجهــات الراعيــة أن تتفاعــل مــع مجيــع املبــادرات املوزعــة مبــا يعــزز أمهيــة  
املبادرة وجدواها بالنسبة لكل املستفيدين منها؛ كما تقترح عمليات من شأهنا أن تكفـل تـأثري                

  .ستراتيجي للمبادرة مستقبالوجهات نظر املنظمات اإلحصائية واحتياجاهتا يف التطور اال
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  معلومات أساسية
توفر مبادرة تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية جمموعة من اللبنات األساسـية              - ٥

ــة      ــادل املعلومــات اإلحــصائية الــيت تنطــوي علــى معــايري تقني منــوذج املعلومــات، وأشــكال  (لتب
مفاهيم شاملة لعدة جمـاالت، وقائمـة     (ون  ومبادئ توجيهية قائمة على املضم    ) التبادل، واهليكل 

  ).باجملاالت املوضوعية، ومسرد موحد للبيانات الفوقية
ــالزم الســتحداث هياكــل حتــدد         - ٦ ــة األســاس ال ــادئ التوجيهي ــايري واملب ــوفر هــذه املع وت

وُتعــرف هــذه اهلياكــل يف مــسرد مفــردات املبــادرة مبــصطلح   . املعلومــات اإلحــصائية وتــصفها 
تعاريف هيكـل البيانـات وتعـاريف هيكـل البيانـات           (بيانات والبيانات الفوقية    تعاريف هيكل ال  

نقطـة اتـصال ألنـشطة      (وهي تعتمد علـى املفـاهيم اإلحـصائية الـشاملة لعـدة جمـاالت               ). الفوقية
  .وكذلك على غريها من املفاهيم اخلاصة مبجال حمدد) املبادرة

لبيانـات الفوقيـة بـشكل متوافـق     وعند صوغ تعاريف هيكل البيانات وتعاريف هيكل ا       - ٧
مــع مواصــفات املبــادرة، فمــن املمكــن اســتخدامها آنــذاك لــدعم طائفــة عريــضة مــن اخلــدمات 
اإلحــصائية، مــن قبيــل التبــادل بالــدفعات، واحملــاور املــشتركة، وتقاســم البيانــات، والنــشر عــرب  

 وبقــدر. و أكثــرشــبكة اإلنترنــت، ومجــع البيانــات املتاحــة يف جمــال مــن اجملــاالت املوضــوعية أ   
 تكون مضامني تعـاريف هيكـل البيانـات وتعـاريف هيكـل البيانـات الفوقيـة موحَّـدة، بقـدر                    ما
تتعاظم فرص زيادة كفاءة الدعم املقدم لتلبية طائفة أوسع مـن احتياجـات مقـدمي البيانـات           ما

  .ومستعمليها القائمة على املضمون
ها التوجيهية وإقرارهـا رمسيـا، فمـن الـالزم          واعتبارا لطريقة وضع معايري املبادرة ومبادئ       - ٨

  :اختاذ اخلطوات التالية
ــة       )أ(   تقــوم أمانــة املبــادرة، بالتــشاور مــع اخلــرباء العــاملني لــدى املنظمــات الراعي

ــدان   ــة،    (وســائر اخلــرباء العــاملني يف املي ــيهم اخلــرباء العــاملون يف ســائر املنظمــات الدولي مبــن ف
، بوضـع مـشاريع املعـايري واملبـادئ     )ملـصارف املركزيـة الوطنيـة     واملكاتب اإلحصائية الوطنية، وا   

  التوجيهية؛
تأذن جلنة املنظمـات الراعيـة للمبـادرة بنـشر مـشاريع املعـايري التقنيـة واملبـادئ                    )ب(  

على مدى فتـرات جلمـع تعليقـات    ) www.sdmx.org(التوجيهية اليت تصدر يف موقعها الشبكي      
ــات اســتعراض    ــور، وختــضع لعملي ــستهدفة    اجلمه ــا امل ــع فئاهت ــا م ســيما  وال(خــالل اجتماعاهت

  ؛)الوكاالت اإلحصائية الوطنية واملصارف املركزية
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وعقــب هــذه املــشاورة العامــة، تقــوم املؤســسات الراعيــة بالتحــضري إلصــدار      )ج(  
مـثال، املفـاهيم    (املعايري التقنية واملبادئ التوجيهية القائمة على املضمون والشاملة لعدة جمـاالت            

وعـالوة علـى ذلـك، ختـضع املعـايري التقنيـة لعمليـة              ). لشاملة لعـدة جمـاالت ومـسارد املفـردات        ا
  ).املبادرة (١٧٣٦٩إقرار من املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس خبصوص املواصفة التقنية رقم 

وتنبثــق العمليــة املــذكورة أعــاله مــن مــذكرة التفــاهم املوقعــة بــني املؤســسات الراعيــة      - ٩
، واملكتب اإلحـصائي     واملصرف املركزي األورويب   ،مصرف التسويات الدولية  ، وهي   للمبادرة

ــات األوروبيـــة،   ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان    ، وصـــندوق النقـــد الـــدويل  للجماعـ
سـيما وأن    وقد أثبتت كفاءهتا وشـفافيتها، ال     . )١()، واألمم املتحدة، والبنك الدويل    االقتصادي

، وفقاً لقواعدها اخلاصة، بإخطـار فئاهتـا املـستهدفة بانتظـام بـشأن              كل منظمة على حدة قامت    
وتقدم اجلهات الراعية ككل أيـضا تقـارير إىل اللجنـة اإلحـصائية لألمـم               . أعمال تطوير املبادرة  

  . منظمة دولية٢٥املتحدة وجلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية، مشلت زهاء 
  

  اإلحصائية الوطنية والدوليةالتدابري الرامية إىل زيادة إشراك املنظمات 
تعكف جلنة املنظمات الراعية للمبادرة، يف الوقت الراهن، على اختاذ بعـض اخلطـوات                - ١٠

العملية احملددة، أو النظر يف اختاذها بغية تشجيع إشراك املنظمات اإلحـصائية الوطنيـة والدوليـة                
 ويكمن اهلـدف بوجـه خـاص يف كفالـة مـشاركة عامليـة               .بشكل أكرب يف أعمال تطوير املبادرة     

ويرد يف الفقرات أدناه بيان لـبعض التـدابري         . واسعة يف اإلطار املتطور للمبادرة ويف استخدامها      
  .األساسية

  
  التدابري التنظيمية  -أوال   

  حتديد أدوار خمتلف العناصر الفاعلة    
ــة املعنيــ     - ١١ ــام بتحديــد مــا هــي املنظمــات الدولي ــة  القي ة بتبــادل البيانــات والبيانــات الفوقي

اإلحصائية والتابعة للجنة تنسيق األنشطة اإلحـصائية، الـيت تعمـل بفعاليـة يف أنـشطة معينـة مـن                    
ــل       ــاريف هيكـ ــوير تعـ ــية تطـ ــساك بناصـ ــستعدة لإلمـ ــون مـ ــوعية وتكـ ــاالت املوضـ ــشطة اجملـ أنـ

علومـات علـى املوقـع الـشبكي     تعاريف هيكل البيانات الفوقية، مث القيام بإتاحة هذه امل      /البيانات
، وتـشجيع   )مبا يف ذلك الوصالت إىل املواقع الشبكية اليت جتري فيهـا تلـك األنـشطة              (للمبادرة  

املنظمـات الوطنيــة وســائر املنظمــات الدوليــة علــى تقـدمي مــدخالت، وذلــك عــرب تــوفري منــوذج   

__________ 
بادرة ومبادئها التوجيهية للعمليـة املفتوحـة ذاهتـا، علـى أسـاس مـا يـرد                 ختضع مقترحات تعديل صيغ معايري امل       )١(  

  .من مدخالت بشأن التغيريات املقترحة من داخل املؤسسات الراعية للمبادرة وخارجها
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ب عـن اهتمامهـا     لذلك الغرض يف املوقع الشبكي للمبادرة إلتاحـة إدراج املؤسـسات الـيت تعـر              
  .باملسامهة يف أعمال التطوير

  
  شاملة لعدة منظماتتشجيع إنشاء أفرقة عاملة     

حتديد الفرص املتاحة لكي تعمل منظمة واحدة أو أكثـر مـن املنظمـات الدوليـة املعنيـة                  - ١٢
ــشطة اإلحــصائية،         ــسيق األن ــة تن ــة للجن ــة اإلحــصائية والتابع ــات الفوقي ــات والبيان ــادل البيان بتب

ــ ــا إىل جنــب ّضل أن تعمــل ويف ، مــع اجملموعــات القائمــة فعــال مــن جمموعــات املنظمــات     جنب
ــا      ــذ حمــاور بيان ــدما بتنفي ــدفع ق ــة مــن أجــل ال ــات،  اإلحــصائية الوطني ــادرة وتقاســم البيان ت املب

ــادل غــري       وال ســيما اجملــاالت املوضــوعية، لتجــاوز جــداول البيانــات وغريهــا مــن أشــكال التب
ــادرة وتعــاريف هيكــل البيانــات  املوحــدة، وصــوالً إىل اعت تعــاريف هيكــل /مــاد مواصــفات املب

  .البيانات الفوقية
  

  إنشاء شبكات من خالل عقد االجتماعات واملؤمترات    
  :هتدف إىل ما يلياختاذ خطوات   - ١٣

تعزيــز إشــراك اخلــرباء الــوطنيني والــدوليني املهــتمني بــاألمر عــن طريــق تنظــيم     )أ(  
ــة امل   ــشأن مواضــيع حمــددة   دورات عمــل خاصــة مــع أمان ــادرة ب ــة  (ب ــادئ التوجيهي مــشاريع املب

  ودعوهتم حلضورها؛) األخرية على سبيل املثال
التــشجيع علــى إدراج بنــود جــدول أعمــال املبــادرة يف االجتماعــات املعقــودة   )ب(  

علــى مــستوى اخلــرباء واملــستوى الرفيــع ويف اجتماعــات الفئــات املــستهدفة لكــل منظمــة علــى  
، ونـشر   )مثال، تقاسـم التجـارب وحتديـد فـرص التحـسني          (ت الراعية للمبادرة    حدة من املنظما  

  معلومات عن هذه املناسبات على املوقع الشبكي للمبادرة؛
ــا اخلــرباء           )ج(   ــرض خالهل ــنتني، يع ــرة كــل س ــادرة م ــة للمب ــؤمترات عاملي ــيم م تنظ

ر، مبـا يف ذلـك      الوطنيون والدوليون مـا قـاموا بـه مـن أعمـال التطـوير ويتبـادلون وجهـات النظـ                   
  .تنظيم دورات بناء القدرات موجهة للمشاركني املهتمني باألمر

  
  وضع اهليكل األساسي املالئم لالتصال بني مجيع العناصر الفاعلة املعنية    

  :تعزيز دور املوقع الشبكي للمبادرة عن طريق ما يلي  - ١٤
  : يلينشر معلومات شاملة، مبا يف ذلك األعمال اجلارية، بشأن ما  )أ(  
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 التوجيهيـــة، وأنـــشطة اجملـــاالت، والتطبيقـــات،     ومبادئهـــا معـــايري املبـــادرة،    ‘١’  
  واالجتماعات، وبناء القدرات؛

تعاريف هيكل البيانات وتعاريف هيكل البيانات الفوقية املتاحة، مبـا يف ذلـك               ‘٢’  
األعمــال اجلاريــة، مــع تــوفري إمكانيــة التــصفح علــى أســاس اجملــال، والوكالــة   

  ، والبلد، واملنظمة الدولية، والروابط املوصلة إىل التطبيقات؛املتعهدة
الــيت حتيــل إىل األدوات املتاحــة جمانــا، وتــشجيع تقــدمي ) والوصــالت(املراجــع   ‘٣’  

  مدخالت بشأن مواطن التحسني؛
ف هيكـل البيانـات   األدلة املرجعية بشأن وضع تعاريف هيكل البيانات وتعاري    ‘٤’  

  .الفوقية املتاحة
املـــشتركني مبـــا جيـــّد يف جمـــال    تـــوفري وســـيلة يف املوقـــع الـــشبكي إلبـــالغ       )ب(  
  املواضيع؛ تطور

تقــدمي خــدمات مكتــب املــساعدة لــدعم بنــاء القــدرات وتقاســم املعلومــات،     )ج(  
  يف ذلك إدراج فرع عن األسئلة املتواترة؛ مبا

مــات تــوفري معلومــات عــن قائمــة االتــصال اخلاصــة خبــرباء املبــادرة لــدى املنظ   )د(  
اإلحصائية الدوليـة والوطنيـة، وتعزيـز قيـام جمتمـع لتقاسـم املعلومـات املتعلقـة باملبـادرة، ورسـم             

  خريطة تفاعلية يف هناية املطاف، تبني املراسلني لدى املنظمات العاملة يف سياق املبادرة؛ 
إنشاء فرع للمدخالت التعاونية، يتيح للمنظمات العاملة مع املبـادرة أن تبلـغ               )هـ(  

  .٢,٠عن أنشطتها وتتقاسم احللول، وميكّن من استخدام األدوات التعاونية من طراز شبكة 
  

  بدء تنفيذ إجراءات حمددة لبناء القدرات تعزيزاً لنشر املبادرة يف مجيع املناطق    
  :تشجيع أنشطة من قبيل  - ١٥

لعـامل،  تنظيم بناء القدرات على الصعيد اإلقليمي بشأن مواضيع املبـادرة عـرب ا              )أ(  
ــاريس     ــال بـ ــدول أعمـ ــع جـ ــسيق مـ ــبيل امل ٢١بالتنـ ــى سـ ــة    علـ ــد دورات رفيعـ ــع عقـ ــال، مـ ثـ

  ومتعمقة؛ املستوى
تشجيع عقد دورات تدريبية وحلقات دراسية موجهة إىل مـوظفي املنظمـات              )ب(  

اإلحصائية الوطنية، مع استخدام مدخالت أمانة املبـادرة، وهلـذا الغـرض، وضـع منـاذج يـسهل                  
  .جمموعات التعلم الذايتنقلها، من قبيل 
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  إنشاء فريق استشاري خاص    
سيتألف هذا الفريق من املنظمات اإلحصائية الوطنية والدولية الـيت تـستخدم أو تعتـزم                 - ١٦

أو اسـتراتيجية فيمـا يتعلـق بتطـوير     /استخدام إطار املبادرة، واليت هتـتم بـاقتراح مـسائل مهمـة و      
وسترد يف املوقع الـشبكي للمبـادرة أمسـاء األعـضاء     . بادرةاملبادرة إىل جلنة املنظمات الراعية للم 

  .الذين وقع عليهم االختيار لالنضمام إىل هذا الفريق االستشاري
  

  التدابري الرامية إىل تشجيع املشاركة يف تطوير املبادرة  -ثانيا   
نات تعاريف هيكل البيا/إفساح اجملال أمام مجيع املنظمات لتطوير تعاريف هيكل البيانات    

  الفوقية واألدوات
تعـاريف هيكـل البيانـات     تتوخى املبادرة تسخري ثالثة عناصر أساسية يف تعزيـز تطـوير              - ١٧

علـى حنـو شـفاف ومنـسق، مـع االسـتفادة قـدر اإلمكـان مـن                  وتعاريف هيكل البيانات الفوقية     
  :نات الفوقيةاألعمال القائمة، واملفاهيم املتاحة الشاملة لعدة جماالت، واملسرد املوحد للبيا

تعـاريف  أو اليت ينبغي من أجلها وضع       /قائمة اجملاالت اليت جرى من أجلها و        )أ(  
  ؛هيكل البيانات وتعاريف هيكل البيانات الفوقية

تعــاريف هيكــل  الــيت تــضطلع بوضــع   ) أو جمموعــات املنظمــات (املنظمــات   )ب(  
  ؛)و جمموعات اجملاالتأ( للميادين اإلحصائية البيانات وتعاريف هيكل البيانات الفوقية

، تعاريف هيكل البيانات وتعـاريف هيكـل البيانـات الفوقيـة          آلية تعزيز اتساق      )ج(  
  .األفرقة العاملة من أجل تسهيل استخدامها على نطاق أعم/اليت وضعتها خمتلف املنظمات

ت  قائمـة أوليـة باجملـاال   )٢(وتتضمن املبادئ التوجيهيـة للمبـادرة القائمـة علـى املوضـوع           - ١٨
املوضوعية اإلحصائية على أساس آخر صـيغة مـن تـصنيف األنـشطة اإلحـصائية الدوليـة للجنـة                   

ــا  ــصادية ألوروب ــذه       . )٣(االقت ــستوى هب ــة امل ــة رفيع ــة أولي ــذييل قائم ــيح الت وكنقطــة انطــالق، يت
وميكن استخدامه أيضا كإطار لتحديد أي من جمموعـات اجملـاالت واملؤسـسات الـيت        . اجملاالت

، مـع   تعاريف هيكل البيانات وتعـاريف هيكـل البيانـات الفوقيـة          ي يف طور وضع     َوَضعت أو ه  
تقدمي التفاصيل املتاحة بل وأيضا الوصالت إىل املواقع الشبكية حيث ميكـن العثـور علـى مزيـد                 

  .من املعلومات

__________ 
  ).www.sdmx.org(ميكن ترتيلها من املوقع الشبكي للمبادرة   )٢(  
  .unece.unog.ch/disa/disa.explorer.asp?Search=PAPE&Year=2008: انظر الصيغة احلالية على موقع  )٣(  
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ولئن كان التعاون قائما منذ أمـد طويـل علـى الـصعيد العـاملي مـن أجـل تنـسيق وضـع                - ١٩
ــة وفــــرق العمــــل   (نــــهجيات اإلحــــصائية املفــــاهيم وامل ــة العاملــ مــــن خــــالل خمتلــــف األفرقــ

تعـاريف هيكـل البيانـات وتعـاريف هيكـل          ، فـإن جتربـة وضـع        )املشتركة بني األمانـات   /الدولية
 صارت مركّزة حاليا داخل املؤسـسات الراعيـة للمبـادرة وعـدد مـن املـصارف       البيانات الفوقية 

وتـرى جلنـة املنظمـات الراعيـة أن التطـوير التـدرجيي             . يـة املركزية والوكـاالت اإلحـصائية الوطن     
 اخلاصة باجملاالت يرتكز علـى العمـل        تعاريف هيكل البيانات وتعاريف هيكل البيانات الفوقية      ل

  .الذي يقوم به كل من أخصائيي اجملاالت واخلرباء ذوي اخلربة يف املبادرة
 هيكل البيانات وتعاريف هيكـل      تعاريفومن املتوخى اتباع ثالثة سبل رئيسية لوضع          - ٢٠

  : من خالل التعاون املفتوحالبيانات الفوقية
تعــاريف قيــام األفرقــة العاملــة املؤلفــة مــن خــرباء اجملــاالت املوضــوعية بوضــع     )أ(  

، مما يتيح موردا قّيماً تـستخدمه املؤسـسات يف   هيكل البيانات وتعاريف هيكل البيانات الفوقية  
  .تنفيذ مبادالهتا

تعـاريف هيكـل   م املؤسسات، على حنو ثنـائي أو متعـدد األطـراف، بوضـع        قيا  )ب(  
 فيمــا يتــصل مببادالهتــا، مــع االعتمــاد علــى جهــود  البيانــات وتعــاريف هيكــل البيانــات الفوقيــة 

جمموعات اجملاالت أو تسخري كفاءاهتـا املؤسـسية الذاتيـة؛ ويف احلالـة األخـرية، مـن املـرجح أن                    
تعـاريف  ا مل يكن خرباء جمموعات اجملاالت قد حددوا بعد          ينجح هذا املسعى بشكل خاص إذ     

ــة     ــات الفوقيـ ــل البيانـ ــاريف هيكـ ــات وتعـ ــل البيانـ ــهيكـ ــدعو    يف اجملـ ــيت تـ ــوعية الـ االت املوضـ
  .إليها احلاجة

تعــاريف هيكــل البيانــات وتعــاريف هيكــل  قيــام فــرادى املؤســسات بتحديــد    )ج(  
ل نشر بياناهتا وبياناهتـا الفوقيـة مـن خـالل         على حنو انفرادي، وال سيما من أج       البيانات الفوقية 

  .املواقع الشبكية، مع االعتماد على جهود جمموعات اجملاالت، مىت وجدت
وأيا كانت العملية التعاونية املستخدمة، يظل التحدي األهم هو التـشجيع علـى إعـادة       - ٢١

تعـاريف هيكـل    تعـاريف هيكـل البيانـات و      استخدام األجزاء املشتركة من هذه اهلياكل لوضـع         
تعـاريف هيكـل    ومن املتوقع أيضا أنـه مـىت أتيحـت املعلومـات املفـصلة بـشأن                . البيانات الفوقية 

 مـن خـالل موقـع شـبكي متـاح باجملـان، فـإن مركـز                 البيانات وتعاريف هيكل البيانـات الفوقيـة      
تعـاريف هيكـل البيانـات    االتصال هذا سيشجع علـى تطـوير ممارسـات سـليمة يف جمـال حتديـد                

  . عرب مجيع اجملاالت املوضوعيةاريف هيكل البيانات الفوقيةوتع
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تعـاريف هيكـل البيانـات وتعـاريف هيكـل البيانـات            وضع عملية لتسهيل أعمـال تطـوير            
شر املعلومــات عــن مبــادرات    علــى أســاس اجملــاالت واملؤســسات، وكفالــة نــ     الفوقيــة
  هذه  التطوير

مــن تعزيــز لالتــساق بــني أعمــال تطــوير   نظــرا ملــا يقــوم بــه املوقــع الــشبكي للمبــادرة     - ٢٢
، بل وأيضا إتاحتها جمانـا، صـار ُينظـر          تعاريف هيكل البيانات وتعاريف هيكل البيانات الفوقية      

التعاونيـة الراميـة إىل املـضي قـدما         الوظيفية  إليه باعتباره مصدرا رئيسيا للمعلومات واخلاصيات       
  .د العاملييف أعمال تطوير املبادرة ونشر تطبيقاهتا على الصعي

  :ومن املتوخى اختاذ اخلطوات التالية على وجه اخلصوص  - ٢٣
عندما يود أحد أفرقة خـرباء امليـدان أو مؤسـسة وطنيـة أو دوليـة، أو جمموعـة                     )أ(  

، تعـاريف هيكـل البيانـات الفوقيـة       /تعاريف هيكل البيانات  من املؤسسات، أن يعلن عن تطوير       
وسيمكّن ذلك من نشر املعلومات عـن هـذه اجلهـود يف            . هذهينبغي أن يبلغ أمانة املبادرة بنيته       

وسـتوفر  . املوقع الشبكي للمبادرة، من خالل تصنيفات مـن قبيـل اجملـال املوضـوعي واملؤسـسة               
أيــضا وصــالت إىل املوقــع الــشبكي للمؤســسة الــيت تتــوىل مــسؤولية الوكالــة املتعهــدة، حيــث     

 بأوجه التطوير اجلديدة، أو مبـا حتقـق مـن           وسيوضع نظام تنبيه لإلبالغ   . ستتاح تفاصيل إضافية  
  رزة؛إجنازات با
تعـاريف هيكـل    وستضع جمموعة اجملاالت أو املؤسسة أو جمموعـة املؤسـسات             )ب(  
 اخلاصـة مبجاهلـا املوضـوعي، مـع كفالـة فتـرة تـشاور               تعاريف هيكـل البيانـات الفوقيـة      /البيانات

ملبـادرة أن تقتـرح قيـام املطـورين         مفتوحة للحـصول علـى تعليقـات اجلمهـور؛ وبإمكـان أمانـة ا             
بالتعاون مع سائر املؤسسات أو األفرقة اليت قد تكون منخرطة يف العمـل علـى أنـشطة مـشاهبة                   

ورهنـا بتـوافر املـوارد، ميكـن ألمانـة      . تتعلق باملوضـوع نفـسه أو مبجـاالت إحـصائية ذات صـلة           
الـيت يقـدمها املطـورون      ) ملـة أو النمـاذج املكت   (املبادرة أيضا أن تساعد يف استعراض املذكرات        

ع بغرض تبيان ما إذا كان عملـهم متوافقـا مـع إطـار املبـادرة، وذلـك لتعزيـز اتـساق عملـهم مـ                        
  النطاق األوسع لتطوير املبادرة؛

ــصبح    )ج(   ــدما ت ــات  وعن ــاريف هيكــل البيان ــة  /تع ــات الفوقي ــاريف هيكــل البيان  تع
ومــن املتــوخى أن تتبــع  . لمبــادرةجــاهزة، ميكــن إتاحتــها باجملــان عــن طريــق املوقــع الــشبكي ل   

وعلى هذا املنـوال، ميكـن أن       . مقترحات التعديالت والصيغ اجلديدة املسارات املفتوحة نفسها      
تعـاريف هيكـل    يقوم املوقع الشبكي للمبادرة بدور مورد متطور يعـزز الوصـول إىل مزيـد مـن                 

ــات ــة /البيانـ ــاريف هيكـــل البيانـــات الفوقيـ ــوعيتعـ ــع ة الـــيت يف اجملـــاالت املوضـ ــا اجملتمـ  حيتاجهـ
  .الدويل اإلحصائي
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التــدابري الراميــة إىل تــشجيع مواصــلة إشــراك اللجنــة اإلحــصائية لألمــم املتحــدة    -ثالثا   
  وجلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية يف أنشطة املبادرة

ستحصل اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة وجلنة تنسيق األنـشطة اإلحـصائية، وغريمهـا               - ٢٤
 علـى علـم مبـا حيـرز مـن        تظـل حـسب االقتـضاء، علـى معلومـات مـستكملة لكـي              ،من اهليئات 

وسيتأتى ذلك عن طريق التقارير املقدمـة خـالل االجتماعـات العاديـة     . تقدم يف أعمال التطوير 
  .اليت تعقدها هاتان اهليئتان

وستتمخض عن املناقشات اليت جتريهـا اللجنتـان مـدخالت قّيمـة ستـستثمر يف اخلطـط          - ٢٥
  .لة للجهات الراعيةاملقب
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  التذييل  
  مبادرةلل باجملاالت املوضوعية اإلحصائية أوليةقائمة     

  
اإلحـــصاءات الدميغرافيـــة  :١اجملـــال 

  واالجتماعية
ــال   اإلحصاءات االقتصادية :٢اجملال  ــة   :٣اجملــ ــصاءات البيئيــ اإلحــ

  املتعددة اجملاالتاإلحصاءات و

ــ ١-٢  السكان واهلجرة ١-١ صاد إحــــصاءات االقتــ
  الكلي

  البيئة ١-٣

ــاليم   ٢-٣  احلسابات االقتصادية ٢-٢  العمل ٢-١ ــصاءات األقـــ إحـــ
  واملناطق الصغرية

ــال   ٣-٢  التعليم ٣-١ ــصاءات األعمــ إحــ
  التجارية

ــصاءات  ٣-٣ اإلحــــــــــــــــــــ
ــددة   ــرات املتعــ واملؤشــ

  اجملاالت
األحـــــــوال املعيـــــــشية  ١-٣-٣  اإلحصاءات القطاعية ٤-٢  الصحة ٤-١

والفقــــــــر واملــــــــسائل 
تماعيــــة الداخلــــة  االج

  يف قطاعات شىت
الزراعـــــــة والغابـــــــات  ١-٤-٢  خل واالستهالكالد  ٥-١

  ومصائد األمساك
ــات   ٢-٣-٣ ــوع اجلــنس والفئ ن

  السكانية اخلاصة
  جمتمع املعلومات  ٣-٣-٣  الطاقة ٢-٤-٢  ماية االجتماعيةاحل  ٦-١
ــ  ٧-١ ستوطنات البــــــشرية املــــ

  واإلسكان
ــصناعة   ٣-٤-٢ ــدين والــــ التعــــ

  والتشييد
  العوملة ٤-٣-٣

املؤشــــــرات املرتبطــــــة  ٥-٣-٣  النقل ٤-٤-٢  دالة واجلرميةالع  ٨-١
باألهـــــداف اإلمنائيـــــة  

  لأللفية
  التنمية املستدامة ٦-٣-٣  السياحة  ٥-٤-٢  الثقافة ٩-١
ــسياسية   ١٠-١ ــشطة الــــــ األنــــــ

واألنـــــــشطة اجملتمعيـــــــة   
  األخرى

اإلحــصاءات املـــصرفية   ٦-٤-٢
   والتأمينية واملالية

ت واخلالصــات احلوليــا ٤-٣
  الوافية املماثلة

اإلحـــــصاءات املاليـــــة    ٥-٢  استعمال الوقت ١١-١
ــة  والــــضريبية احلكوميــ
وإحــــصاءات القطــــاع 

  العام

 

التجارة الدولية وميزان    ٦-٢ 
  املدفوعات

 

   األسعار ٧-٢ 
   تكلفة العمل ٨-٢ 
   العلم والتكنولوجيا ٩-٢ 

  


