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  اللجنة اإلحصائية
 الدورة احلادية واألربعون

 ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦ - ٢٣
 *من جدول األعمال املؤقت) ك (٣البند 

جـرد املعـايري    : بنود للمناقشة واختاذ القرار   
       اإلحصائية العاملية

ــا ي املعهــد الــوطين املكــسيك      ية املعــايري اإلحــصائ : لإلحــصاءات واجلغرافي
  الدولية ومواءمة اإلحصاءات الوطنية

  
 مذكرة من األمني العام    

  

  موجز  
 التقرير بالوصف موقعا علـى اإلنترنـت يتـضمن جـردا للمعـايري اإلحـصائية       ايتناول هذ   
ــة ــوطين  العاملي ــشأه املعهــد ال ــا  املكــسيكيأن ــأيت وضــع هــذا اجلــرد   . لإلحــصاءات واجلغرافي  وي

ي املكسيكي اجلديد القاضية مبواءمة املنهجيات الوطنيـة مـع          استجابة ألحكام القانون اإلحصائ   
 وتعرض املكسيك هذا النظام على اجملتمع الـدويل وتقتـرح ترمجتـه             .التوصيات واملعايري الدولية  

 اسـتعراض    قـصد  بالكامل ونشره يف موقع الشعبة اإلحصائية يف األمـم املتحـدة علـى اإلنترنـت              
 بالتعاون الوثيق مع املنظمـات الدوليـة الـيت تتـوىل مـسؤولية              لنظام وإقراره وحتديثه يف املستقبل    ا

إىل اإلحــصائية اللجنــة تــدعى  و.تعهــد املعــايري العامليــة املتنوعــة يف خمتلــف جمــاالت االختــصاص
  .هذا التقريريف   بشأن التقرير ومسار العمل املقترحآرائهاالتعبري عن 
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ــر      ــا    تقري ــوطين لإلحــصاءات واجلغرافي ــد ال ــناملعه ــايري اإلحــصائية   ع املع
 الدولية ومواءمة اإلحصاءات الوطنية

 مقدمة  -أوال   
رد جلـ لإلحصاءات واجلغرافيا   املكسيكي   وضع املعهد الوطين     يةكيف يتناول هذا التقرير    - ١

اجلديــد الــوطين  القــانون اإلحــصائي ا يــنص عليهــأحكــام مبوجــبللمعــايري اإلحــصائية الدوليــة 
 ويـذهب التقريـر إىل      .ة النظام اإلحصائي الوطين للمعايري الدوليـة      قضي مبراعا وتصريح العبارة   ب

 ويتنـاول   .يز النظام اإلحصائي املكسيك   يمة وتعز ءأن االمتثال للمعايري الدولية أداة هامة يف موا       
 اليت تعتـرض حتديـد ووصـف وتـصنيف املعـايري اإلحـصائية              املتعددةبالوصف التحديات العملية    
 ويعــرض فــضال عــن ذلــك فكــرة االســتعانة  .ا يف قاعــدة للبيانــاتالدوليــة حــىت يتــسىن إدراجهــ
 . لوضـع أداة لقيـاس مـدى االمتثـال للمعـايري الدوليـة             ة مرجعيـ  نقطـة بقاعدة البيانـات باعتبارهـا      

 بوضعه هذا اجلرد، فإنه يعرض قاعدة البيانـات         هاموحيث أن املعهد الوطين قام باستثمار أويل        
ــامل    ــع اإلحــصائي الع ــى اجملتم ــذه عل ــتعماهلا ه ــرض اس ــشعبة     ي بغ ــع ال ــشرها يف موق ــرح ن  ويقت

 ونظــرا إىل أن مجيــع املعــايري اإلحــصائية الدوليــة  .اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة علــى اإلنترنــت 
ــا  ــعتها وتقريبـ ــدهاتأو /قـــد وضـ ــة تنـــسيق األنـــشطة    تعهـ ــة األعـــضاء يف جلنـ املنظمـــات الدوليـ

ة البيانـات يف شـكلها احلـايل وأن تـضع            هذه اللجنة قاعد   تستعرض أن   أيضااإلحصائية، يقترح   
 .طريقة لتحسني وتعهد هذا اجلرد اهلام يف املستقبل

  
 إطار قانوين جديد  -ثانيا   

 االسـتقاللية   ٢٠٠٦أبريـل   /نـال املعهـد الـوطين لإلحـصاءات واجلغرافيـا يف نيـسان            لقد    - ٢
اجلديـد املتعلـق     وبعـد مـرور سـنتني، دخـل القـانون            .التقنية واإلدارية مبوجب تعـديل دسـتوري      

 .٢٠٠٨أبريـــل /يف نيـــسان  حيـــز النفـــاذة واجلغرافيـــةاإلحـــصائيللمعلومـــات بالنظـــام الـــوطين 
 وفقـا للمبـادئ الدسـتورية املتمثلـة يف     ‘‘النظام الوطين’’والقانون اإلحصائي صك ينظم مبوجبه  

 ن ويكمــن الغــرض مــ إمكانيــة احلــصول علــى املعلومــات والــشفافية واملوضــوعية واالســتقاللية 
النظـــام الـــوطين يف إتاحـــة معلومـــات موثوقـــة وعاليـــة اجلـــودة وذات صـــلة للـــسلطات العامـــة  

 وتعترب البيانـات املنتجـة يف إطـار     .وللمستعملني على وجه العموم من أجل دعم التنمية الوطنية        
بيانات رمسية وجيـب علـى احلكومـة االحتاديـة وحكومـات الواليـات والـسلطات         النظام الوطين

 ويف هذا السياق، أسندت إىل املعهد الوطين سـلطة وضـع املعـايري ومـسؤولية                .عماهلاالبلدية است 
 .التنسيق فيما يتعلق بالنظام الوطين
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اسـتيفاء املعلومـات    ) أ (:ضمان مـا يلـي    يتوىل املعهد الوطين وفقا للمبادئ الدستورية       و  - ٣
ت املعــرب عنــها يف لالحتياجــا‘‘  وطنيــةمنفعــةمعلومــات ذات ’’الــيت تعتــرب مــن حيــث املفهــوم  

وقابليــة مقارنــة  ) ب(الــسياسة العامــة فيمــا يتعلــق بالتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة للبلــد؛        
 مبـا يتـيح  وتقيـد العمليـات اإلحـصائية واجلغرافيـة باملعـايري الدوليـة،             ) ج( الـزمن؛    عرباملعلومات  
ديـد، اكتـسبت مـسألة       هذا اإلطـار القـانوين اجل      وجب ومب . على املستوى الدويل   تهاقابلية مقارن 

 ويــنص القــانون .املعــايري والتوصــيات الدوليــة أمهيــة خاصــة علــى صــعيد اإلحــصاءات الوطنيــة  
الـصادرة  الدوليـة   والتوصـيات  مارسـات املبصريح العبارة على ضـرورة مراعـاة املعـايري وأفـضل       

حبيـث تتـاح     ويتعني حتليل املعايري الدوليـة وتكييفهـا مـع الـسياق الـوطين               . املنظمات الدولية  عن
 .والدويل اإلقليميعلى املستويني مقارنة البيانات 

  
 قابلية مقارنة املعلومات على املستوى الدويل  -ثالثا   

كثريا ما جيري التأكيد على ضرورة ضمان قابلية مقارنة املعلومات الرمسية االقتـصادية               - ٤
سم اقتـصاداته وأسـواقه الدوليـة       واالجتماعية والبيئية واجلغرافية، وذلك يف عامل يتزايد عوملـة تتـ          

 وتـستخدم يف العمليـات التحليليـة الـيت           حبريـة   وتتـدفق اليـوم املعلومـات عـرب احلـدود          .باالنفتاح
 غــري أن عمليــة .بلــدان أخــرىاخلاصــة ببيانــات يف جتميــع الأو / األجانــب وني املــستعملتــشمل

أويالت واســتنتاجات إدمــاج مــصادر البيانــات املختلفــة هــذه عمليــة معقــدة وميكــن أن تــثري تــ   
ماثلــة مــن حيــث املظهــر باســتخدام تخاطئــة، وال ســيما حينمــا جتمــع بيانــات ذات خــصائص م

مـن أجـل تفـادي هـذه      ،   وتوصـي املنظمـات الدوليـة      .تعريفات أو تصنيفات أو أسـاليب خمتلفـة       
ــذات  ــة بال ــشائعة ال   ،احلال ــايري واملمارســات ال ــساق     باســتعمال املع ــز االت ــن أجــل تعزي ــة م دولي

لغــة   ويعتــرب وضــع جمموعــة املعــايري الدوليــة مبثابــة صــياغة .بــني الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة فيمــا
اسـتنادا إىل معلومـات      مشتركة تتيح املقارنات واحلوار بشكل ذي داللـة علـى الـصعيد الـدويل             

 .وطنيةالستويات خمتلف امل على منتجةإحصائية 

ــات الوطنيــ      - ٥ ــه مــن الواضــح أن جعــل املعلوم ــر   ويف حــني أن ــة أم ــة للمقارن ــر قابلي ة أكث
 إذ أن املعـايري الدوليـة ال ميكـن تطبيقهـا            .مستصوب، فال ميكن أن تكون هذه الضرورة مطلقـة        

 ومثـة جمـاالت يـشكل فيهـا وضـع معـايري وطنيـة تعـبريا                 .ة الوطنيـ   مـن األنظمـة    مجيعها على نظام  
ذ املعـايري الدوليـة    املكـسيكي أخـ  القانونقتضي ي، ويف هذا الصدد .أفضل عن واقع وطين معني    

 هـدف إدمـاج املعلومـات       يكـون  ينبغـي أن     أي أنه  ،بعني االعتبار لدى وضع األساليب الوطنية     
 .عمليا مع مراعاة الظروف الوطنيةمعتدال والوطنية يف السياق الدويل 
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 وضع جرد للمعايري اإلحصائية الدولية   -رابعا   
حكــام القـانون اإلحــصائي اجلديــد،  يف خـضم مواجهــة املعهـد الــوطين لتحــدي تنفيـذ أ     - ٦
وال وجـود    .وضـع جـرد جلميـع املعـايري اإلحـصائية الدوليـة ذات الـصلة              ضـرورة    بـسرعة  تبين

 فاملنظمـات الدوليـة تنـشر املعـايري الدوليـة           .رد موثوق به مـن هـذا القبيـل         جل حىت الوقت الراهن  
 يف عـدد الكـبري  تونظـرا لل   .الـشبكية وتعممها بواسطة منشوراهتا املطبوعة أو من خالل مواقعهـا          

يف وضــع املختلفــة  اإلحـصائية، يــسهم عـدد مــن اجلهـات الفاعلــة الدوليـة     االختــصاصجمـاالت  
 ونتيجـــة لـــذلك، فاملعـــايري .املعـــايري والتوصـــيات، ســـواء علـــى املـــستوى اإلقليمـــي أو العـــاملي 

 مبـصادر جـد     والتوصيات الدولية متناثرة حاليا إىل حد كبري وميكن االطـالع عليهـا باالسـتعانة             
 مواقـع اإلنترنـت، واملنـشورات املطبوعـة املنهجيـة، والوثـائق القانونيـة، واملـسارد،                  منـها  متنوعة

 وتدرج املعايري الدولية يف أحيان كثرية يف وثائق أو كتيبات أو أطـر مرجعيـة                .وقواعد البيانات 
 تعريـف أو حـىت    ومما يزيد األمور تعقيدا أنـه لـيس مثـة         .يصعب العثور عليها  أكرب حجما حبيث    
 .الدويللمعيار توصيف وحيد ل

لـدى بـدء     و .للمعـايري الدوليـة    ، قرر املعهد الوطين وضع جرد خاص بـه        نظرا ملا سبق  و  - ٧
 ةحـصائي اإل  ريياعـ هو تعريف امل  ما  : االضطالع هبذه املهمة، كان من الالزم طرح األسئلة التالية        

كيـف  ومىت وكيـف جيـري تعديلـها؟        وهلا؟  ما هي اجلهة اليت تتوىل وضعها والترويج        و؟  ةدوليال
 تنفذ؟وتستعمل 

وضـع جـرد للمعـايري    الراميـة إىل    د  وهـ هـذه اجل   النظر إىل    جيبوينبغي التشديد على أنه       - ٨
 بعـضا مـن القـرارات        واليت حددت  الدولية يف سياق املسؤولية العامة اليت يتوالها املعهد الوطين        

 ويتمثـل دور املعهـد الـوطين        .اق تغطية اجلـرد وتـصميمه      اختاذها فيما يتعلق بنط    لزمالعملية اليت   
 .بصفته منسق النظام الوطين يف اعتماد منظور طويل األمد واقتراح طرائق العمل للنظـام برمتـه               

وينبغــي أن تكــون طرائــق العمــل تلــك قابلــة لالســتعمال مــن جانــب مجيــع منتجــي املعلومــات   
تـشري بوضـوح     إسـاءة اسـتخدام املـوارد، وأن         الوطنية، وأن تستبعد ازدواجية اجلهـود، وبالتـايل       

 العمل، يعـين ذلـك       وعلى مستوى  .واملعايري الدولية الوطنية   مواطن التفاوت بني املنهجيات      إىل
 :القيام باآليت

ــة واملــتغريات الــيت     )أ(   معلومــات ذات تــشكل حتديــد املواضــيع واملواضــيع الفرعي
  وطنية حتديدا واضحا؛منفعة

 باملعلومـات ذات    املتعلقة)  احملددة هاأنواع املعايري وصيغ  ( الدولية   حتديد املعايري   )ب(  
  الوطنية والواجب وضعها يف االعتبار؛املنفعة
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ملعايري الدولية اجلـاري تطبيقهـا، ودراسـة صـيغها املختلفـة املمكنـة الـيت                احتليل    )ج(  
 وزعـة علـى    وقيـاس مـدى االمتثـال مـن خـالل االسـتبيانات امل             ،قد توجد على املستوى الـوطين     

 خمتلف منتجي املعلومات الوطنية؛

يـــــة باســـــتخدام منـــــوذج وحيـــــد توثيـــــق الـــــصيغ املختلفـــــة للمعـــــايري الدول  )د(  
 ؛الفوقية للبيانات

تعميم املعلومات عن مـدى االمتثـال للمعـايري اإلحـصائية الدوليـة حـىت يتـسىن            )هـ(  
 .بل يف املستقة الوطنية اإلحصائيالتنمية توجيه ودعم يفاستعماهلا 

واعتبارا لعدم وجود اتفاق بشأن تعريف املعيار اإلحصائي الدويل، قرر املعهد الـوطين               - ٩
 املنظمـات الدوليـة، مبـا يف ذلـك املمارسـات            الصادرة عن  التوصيات   مجيع إدراج   يسعى إىل أن  

 وحيـث أن املعـايري اإلحـصائية توضـع عـادة         .قدر كـبري مـن النجـاح      باليت اعتمدهتا بلدان معينة     
خــرباء املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة واملكاتــب   يف إطارهــا مــع جيتقبــل أفرقــة اخلــرباء الــيت  مــن 

 . هيئــات اخلــرباء ذات الــصلةالــصادرة عــناإلحــصائية الدوليــة، تقــرر أيــضا إدراج التوصــيات  
 . معيار دويل٨٠٠ويورد اجلرد يف شكله احلايل ما يقرب من 

 يف تبــادل البيانــات اإلحــصائية والبيانــات  ريياوصــنفت املعــايري باســتعمال تعريــف املعــ   - ١٠
 :الواسعة التالية الفوقية يف إطار الفئات اخلمس

 املفاهيم والتعريفات  •  

 التصنيفات  •  

 األساليب والعمليات  •  

 مصادر البيانات  •  

 املؤشرات  •  

، بـل جيـب أيـضا أن        توضـع بـشكل جيـد     وحىت تكون املعايري فعالة، ال يـتعني فقـط أن             - ١١
 ولـذلك شـرع املعهـد الـوطين         . بـسهولة  إليهاصول املستعملني احملتملني    وديثها وأن يتاح    يتم حت 

 املعـايري الدوليـة يف قاعـدة بيانـات واحـدة، باسـتعمال الفئـات الواسـعة اخلمـس                  مجيـع   يف تنظيم   
 وفضال عن ذلك، وضع نظام موحد للبيانـات الفوقيـة،    .املشار إليها أعاله كإطار تنظيمي أول     

، ‘‘ما هي اجلهة اليت وضعت املعيـار؟       ’’:مثالمنها  ،  األسئلة املتعلقة بكل معيار    من    جمموعة أي
 همــا هــي صــيغ ’’، و‘‘ه؟مــاذا يتــوخى منــ ’’، و‘‘مــىت وضــع؟’’، و‘‘؟همــن أســهم يف وضــع ’’و

 ,‘‘األخرى؟
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نيـــة الوصـــول إىل مـــصدر كـــل معيـــار  إمكاهـــذه الـــيت تتـــيح قاعـــدة البيانـــات نظموتــ   - ١٢
وطين املكــسيكي،  وفقــا لألنظمــة الفرعيــة األربعــة املــستمدة مــن النظــام الــ  املعــايري الدوليــة مــن

ــي ــصاد،  )أ( :وهـ ــع) ب(االقتـ ــدميغرافيا، واجملتمـ ــة وا) ج( والـ ــا، والبيئـ ــدوائر ) د(جلغرافيـ والـ
كــن اســتعراض مــضمون معيــار معــني  وعلــى هــذا النحــو، مي.واألمــن العــام والعدالــة احلكوميــة

ــصلة ويف   إىل ــصه ذات الـــ ــب خصائـــ ــعة   جانـــ ــيع الواســـ ــك املواضـــ ــياق تلـــ ــرض  . ســـ وتعـــ
 http://www inegi: العنـوان التـايل  انظـر (املتعلقة بكل معيار يف مذكرة فنية موحـدة   املعلومات

org mx/inegi/default aspx (.  
ومن أجـل فهـم العالقـة بـني املعـايري الدوليـة فهمـا أفـضل، وضـعت خـرائط أو رسـوم                          - ١٣

 سيط الصلة بني املنظمات الدوليـة والعناصـر الفاعلـة األخـرى    توضح على حنو ب   مفاهيمية  بيانية  
 .األطر املرجعيةفيها عدد ت تيف اجملاالت اليت وهلذه املعلومات فائدة كبرية .ذات الصلة

 جمـاالت اختـصاص  كـون  ل يف تنظـيم املعـايري الدوليـة      صادفة بعض الصعوبات امل   عزىوت  - ١٤
طـورت علـى سـبيل املثـال احلـسابات          ت فقـد    .راحـل خمتلفـة مـن التطـور اإلحـصائي         متـر مب  خمتلفة  

الوطنية من حيث املفهوم منذ أمد طويل، وهي جزء من إطار مرجعي وحتليلي علـى قـدر هـام                   
؛ ومن ناحية أخرى، مثة يف ميدان اإلحصاءات البيئية أطر مرجعيـة متنوعـة تـروج         )١(من التطور 

لـيس مـن اليـسري حتديـد مـا إذا كانـت هـذه األطـر املرجعيـة املختلفـة                 و .هلا عناصر فاعلة خمتلفة   
أو إىل أي مـــدى تـــستخدم نفـــس التعريفـــات والتـــصنيفات /أو تتكامـــل وفعـــال أطـــرا تتـــشابه 
عـدد  ت ال ، كمـا أشـري إىل ذلـك أعـاله،         ضفى تعقيدا على تنظيم املعايري الدولية     مما ي  و .واألساليب

 فوضــع املعــايري يقــوم عــادة علــى أســاس عمليــة تعــاون دويل .لعناصــر الفاعلــة املعنيــةيف االكــبري 
وحينمــا يــتم االتفــاق علــى معيــار   .جتمــع خــرباء مــن خمتلــف البلــدان واملؤســسات واملنظمــات 

 وفقـا آلليـات    املعلومـات  كـل منظمـة مـشاركة بنـشر أو تعمـيم      عـادة جمموعة معـايري، تقـوم    أو
 مواقــع اإلنترنــت ه العمليــةهــذعــن  وذجيــةالنم ومــن األمثلــة .)٢( اخلاصــة هبــاالتعمــيموأســاليب 
 . اليت تشري إىل األهداف اإلمنائية لأللفيةاملتعددة

__________ 
تبـادل البيانـات اإلحـصائية      (نظام مفاهيمي يتضمن تعريفات وتـصنيفات موحـدة للبيانـات           : اإلطار التحليلي   )١(  

  . أعاله١٠انظر الفقرة : )٢٠٠٨ والبيانات الفوقية،
أدى اســتعمال تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت بوضــوح إىل تيــسري تعمــيم املعلومــات، ممــا يعــود بفوائــد     )٢(  

معات؛ غري أنه نـشأ عنـه أيـضا يف بعـض األحيـان قـدر كـبري مـن املعلومـات املكـررة املتاحـة                 عظيمة على اجملت  
  ).Hall, 2007( دائما مصدرا أفضل للمعارف مما ال يشكل) Heylighen, 2002(للمستعمل النهائي 
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 حصاءات الوطنية للمعايري الدوليةوضع مقياس المتثال اإل  -امسا خ 
 علـى    ذات الـصلة   حينما يـتم جتميـع وتنظـيم املعلومـات املتعلقـة جبميـع املعـايري الدوليـة                  - ١٥

 والـسجالت والدراسـات االستقـصائية       اتمبـا يف ذلـك التعـداد      (نـات   صعيد كل آلية جلمع البيا    
 بـني العناصـر واألسـاليب       فاوتـات ، ميكن آنذاك تقييم مـدى االختالفـات والت        )وأساليب الرصد 

مية املستخدمة على املستوى الوطين من ناحيـة واملعـايري الدوليـة الـيت اخـتريت باعتبارهـا                  يهااملف
 ويكون ذلك مبثابة وضع مقيـاس لالمتثـال للمعـايري        .حية أخرى  الصلة من نا   ااإلطار املرجعي ذ  

حتديـد اجملـاالت الـيت يـتعني أن تنـصب عليهـا جهـود               تيسري   ويتيح مقياس االمتثال هذا       الدولية
تطلـب إجـراء   ي حتـديا معقـدا      يـشكل   هـذا املقيـاس    ومن الواضـح أن وضـع      .املواءمة يف املستقبل  

 .يالت مكثفةحتل

متثال إىل استبيانات متخصصة ستتيح حتليل مدى تطبيق معيـار مـن            وسيستند قياس اال    - ١٦
 توضـع  وستوضـع هـذه االسـتبيانات حبـسب املوضـوع أو املوضـوع الفرعـي أو          .الدوليةاملعايري  

التـصنيف،  والتعريـف،   ( املتغريات، وسـتبوب وفقـا لألبعـاد املفاهيميـة           ذات صلة من  جملموعات  
 .كـل أداة مـن أدوات مجـع املعلومـات         يتعلـق ب  يمـا   ف) أساليب احلساب فيمـا خيـص املؤشـرات       و

 .وستجمع النتائج يف إطار منوذج موحد للبيانات الفوقية
  

 استعمال جرد املعايري على املستوى العاملي  -سادسا  
 .أفــاد املعهــد الــوطين مــن جتــارب إجيابيــة لــدى تــصنيف وتطبيــق جــرد املعــايري الدوليــة   - ١٧

أوصـت هبـا املنظمـات الدوليـة الرئيـسية أساسـا إلنتـاج املعلومـات                وباختاذ املعـايري الدوليـة الـيت        
سـتعراض  التتيح عمليـة ا   سـ  و .الوطنية، سيتعزز االتساق والكفاءة علـى مـستوى النظـام الـوطين           

 بشكل منهجي إدمـاج املعلومـات ذات اخلـصائص املـشتركة            االختصاصكافة جماالت   الدقيق ل 
ــها علــى كافــة املــستويات   ــة وعلــى الــصعد   : حبيــث يتــسىن مقارنت ــوطين علــى مــستوى الدول ال

 .واإلقليمي والدويل

 قاعدة البيانات إجراء استثمار أويل هـام، لـيس مـن حيـث اجلانـب                جتميعولقد تطلب     - ١٨
نـه كـان مـن الـضروري مناقـشة التـصميم األويل             ألاملادي، بل من حيث املوارد البشرية، نظـرا         

جمـاالت  ت تغطـي يف شـكلها احلـايل مبـدئيا مجيـع       ورغـم أن قاعـدة البيانـا      .والتفكري فيـه بعنايـة    
ثمة بعض املواضيع الفرعية الـيت قـد يكـون مـن املفيـد تطويرهـا أكثـر مـن                    ف العامة،   االختصاص

 أصـال باللغـة     تالنظـام وضـع   عناصـر مـن      أن   فـضال عـن ذلـك      باإلشارة   جدير و .الناحية التقنية 
العناصر األساسية إىل اإلنكليزية، فقـد       ورغم أن املعهد الوطين متكن من ترمجة مجيع          .اإلسبانية
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 ويتـبني أيـضا أن تعهـد قاعـدة البيانـات يتطلـب اسـتهالكا                . معـا  ا بـاللغتني  هـ تعذر حتـديثها مجيع   
 . دون انقطاع للموارد ألن املعايري اإلحصائية تتطور باستمرار وتضاف ميادين جديدةمكثفا

 مـع الـشعبة اإلحـصائية يف األمـم          ، ناقش املعهد الوطين    املذكورة أعاله  ولكل األسباب   - ١٩
 ومثة فوائد واضحة من إتاحـة وصـول اجملتمـع اإلحـصائي العـاملي      .املتحدة سبل التعاون املمكنة   

 يف   الراهنـة   وتكمن أول خطوة يف هذا االجتاه يف نشر قاعـدة البيانـات            .بشكل كامل إىل اجلرد   
 .موقع خاص للشعبة اإلحصائية على اإلنترنت

لمجتمع العاملي، يـتعني    ل أداة مفيدة    باعتبارهاتطوير قاعدة البيانات    لة  مواصومن أجل     - ٢٠
ميـع أجـزاء قاعـدة البيانـات إىل         كاملـة جل  ترمجـة   ) أ: (االضطالع بعـدد مـن املهـام هـي كالتـايل          

اسـتعراض  ) ج( على املعايري الدوليـة؛       اجلهات القيمة  إقرار مضموهنا مع مجيع   ) ب(اإلنكليزية؛  
ميكـن إضـافة    (اسـتعراض البعـد اإلقليمـي لقاعـدة البيانـات           ) د(البيانات؛  تغطية وتصميم قاعدة    

ترمجـة قاعـدة البيانـات احتمـاال إىل لغـات         ) هــ (؛  )معايري إحصائية ذات صلة من مناطق أخرى      
 .حتديد آلية للتحديث الدائم) و (؛األمم املتحدة الرمسية األخرى

هـام بـشراكة مـع املنظمـات األخـرى       بالعديد من هـذه امل االضطالعينبغي ووميكن بل     - ٢١
 وعلــى معينــة املنظمــات القيمــة علــى معــايري  ذه ويــتعني علــى هــ .العاملــة يف اجملــال اإلحــصائي 

 ونظـرا إىل أن املعـايري اإلحـصائية         .اللجان اإلقليمية التابعة لألمـم املتحـدة أن تـؤدي دورا هامـا            
 تقريبا املنظمات الدوليـة األعـضاء   هاها بكاملالدولية املدرجة حاليا يف قاعدة البيانات قد وضعت 

تعهدها، يقترح أن تقوم هذه اللجنة باسـتعراض         تتوىل   أو/يف جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية و     
 سبل حتـسني وتعهـد هـذا اجلـرد اهلـام            تضع مقترحا بشأن  قاعدة البيانات يف شكلها احلايل وأن       

 .الثانية واألربعنييف دورهتا يف املستقبل وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اللجنة اإلحصائية 

 :لذا تدعى اللجنة إىل القيام مبا يلي  - ٢٢

 ؛ للمعايري اإلحصائيةالعامليمناقشة مزايا هذا اجلرد   )أ(  

ـــ   )ب(   ــدة البيانـ ــرار مقتــــرح نــــشر قاعــ ات يف موقــــع الــــشعبة اإلحــــصائية  إقــ
 ؛اإلنترنت على

ض قاعـــدة توجيــه طلـــب إىل جلنــة تنـــسيق األنــشطة اإلحـــصائية باســتعرا      )ج(  
 .البيانات وتقدمي مقترحات من أجل زيادة تطويرها وتعهدها
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