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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) ك (٤البند 

املعايري املفتوحة املشتركة لتبـادل البيانـات     : بنود للعلم 
        والبيانات الفوقية وتقامسها

 لتبــادل البيانــات  التقريــر املرحلــي لفرقــة العمــل املعنيــة بوضــع معــايري          
  والبيانات الفوقية

    
  مذكرة من األمني العام    

  
ــة واألربعــني        ــا احلادي ــة اإلحــصائية يف دورهت ــى طلــب اللجن ــاء عل  ،E/2010/24انظــر  (بن

يتـشرف األمـني العـام بـأن حييـل التقريـر املرحلـي لفرقـة العمـل املعنيـة                    ،  ) ألـف  -الفصل األول   
ُيرجــى مــن و. انــات الفوقيــة، الـذي يقــدم إىل اللجنــة للعلــم بوضـع معــايري لتبــادل البيانــات والبي 

  . أن حتيط علما بالتقريراللجنة

 
  

  *  E/CN.3/2011/1.  
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  مقدمة  - أوال  
ــام   - ١ ــصرف      ٢٠٠١يف ع ــة وامل ــسويات الدولي ــن مــصرف الت ــود كــل م ــضافرت جه ، ت

وصـندوق النقـد الـدويل ومنظمـة        واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية     املركزي األورويب   
ية يف امليدان االقتصادي واألمم املتحـدة مـن أجـل وضـع عمليـات ومعـايري أكثـر                   التعاون والتنم 

وانـضم  . كفاءة لتبادل البيانات والبيانـات الفوقيـة وتقامسهـا داخـل نطـاق أنـشطتها اإلحـصائية                
  . إىل اجملموعة األوىل من املنظمات الراعية للمبادرة٢٠٠٣البنك الدويل يف عام 

انات اإلحـصائية والبيانـات الفوقيـة إىل وضـع معـايري ومبـادئ              وترمي مبادرة تبادل البي     - ٢
ــة وإحــصائية وتعهــدها، إىل جانــب إ   ــة تقني ــة جيــاد توجيهي ــا املعلومــات وأدوات بني ، تكنولوجي

غريها من املنظمات اليت تتعامل مـع البيانـات     وأ املنظمات الراعية للمبادرة     تستخدمها وتنفذها 
، إىل جانـب   املـذكورة غي ملعايري املبـادرة ومبادئهـا التوجيهيـة       وينب. اإلحصائية والبيانات الفوقية  

التقنيات احلديثة لتكنولوجيا املعلومات، أن حتسن مـن الكفـاءة مـن خـالل منـع االزدواجيـة يف                   
.  معـايري املبـادرة ومبادئهـا التوجيهيـة علـى املعـايري التقنيـة واإلحـصائية القائمـة                  وترتكز. اجلهود

لغت معايري املبادرة ومبادئها التوجيهيـة درجـة عاليـة مـن النـضج              ، ب ٢٠٠٩ويف إصدارات عام    
  .وأصبحت جاهزة للتنفيذ على نطاق واسع

واعترفــت . ٢٠٠٢ملبــادرة منــذ عــام عــن اوتلقــت اللجنــة اإلحــصائية تقــارير مرحليــة    - ٣
ات املعيــار املفــضل لتبــادل البيانــ ”اللجنــة مبعــايري املبــادرة مبادئهــا التوجيهيــة وأيــدهتا بوصــفها   

ــا   ــة وتقامسه ــات الفوقي ــت إىل “والبيان ــات، وطلب ــن      الرااملنظم ــه م ــوم ب ــا تق ــة أن تواصــل م عي
وشـــجعت املنظمـــات اإلحـــصائية الوطنيـــة والدوليـــة علـــى زيـــادة نطـــاق اســـتخدامها   عمـــل،
  .)١(للمبادرة وتنفيذها

  
ــة يف        - ثانيا   ــات الفوقيـ ــصائية والبيانـ ــات اإلحـ ــادل البيانـ ــادرة تبـ ــورات مبـ تطـ

   ٢٠١٠/٢٠١١ الفترة
   للمبادرة١-٢املعايري التقنية   - ألف  

 الـصيغة يتكفـل مـشروع     و.  للمعـايري التقنيـة للمبـادرة      ٠-٢ الـصيغة جيري حاليا تنقيح      - ٤
وحتـــسني اخلـــصائص التقنيـــة املتعلقـــة األعطـــال  مـــن املعـــايري التقنيـــة للمبـــادرة بإصـــالح ١-٢
ــشبكية ب ــد و   و،اخلــدمات ال ــات، وتوحي ــد البيان ــسجالت،  البحــث يف قواع ــوائم اجهــات ال وق

وُيكفَل التوافق مع اإلصـدارات األقـدم بـأكرب قـدر           . البيانات يف إطار املبادرة   أشكال   و ،الرموز
_________________ 

 ٤، امللحــــق رقــــم ٢٠٠٨، الوثــــائق الرمسيــــة للمجلــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي ، يف ٣٩/١١٢املقــــرر   )١(  
)E/2008/24(باء - ، الفصل األول.  
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ــة ب   ــسائل املتعلق ــلالممكــن، وستوضــح امل ــصيغتني تحوي ــائق األساســية  بــني ال ــد أن .  يف الوث وبع
  إصـدار  لمبـادرة  املنظمـات الراعيـة ل     تزمـع ،  ٢٠١٠يف أواخـر عـام      عامـة    مـشاورة تنقضي فتـرة    

  .٢٠١١ من املعايري التقنية للمبادرة يف األشهر األوىل من عام ١-٢ الصيغة
  

  إدارة تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية  - باء  
 علــى قــررت املنظمــات الراعيــة للمبــادرة تعزيــز مــشاركة الوكــاالت املنتجــة للبيانــات   - ٥

 فــريقني عــاملني معنــيني باملبــادرة، بإنــشاءهــا، وذلــك وتطويراملبــادرة  يف تعهــد الــصعيد الــوطين
مبادئ املبادرة التوجيهيـة القائمـة علـى        يف   اآلخر   ويبحث أحدمها املعايري التقنية للمبادرة      يغطي

 مــن املــستفيدةووجهــت الــدعوة للمــشاركة يف هــذين الفــريقني إىل الفئــات  . أســاس املــضمون
بـادرة  ملاملعنيـان با  أن يبدأ فريقا العمل رويُنتظ. ٢٠١٠الراعية للمبادرة يف أواخر عام املنظمات  

  . االتفاق عليهايرجي على اختصاصات ، بناء٢٠١١عملهما يف عام 
  

واملنظمـــــات للمبـــــادرة تنفيـــــذ املبـــــادرة يف مـــــا بـــــني املنظمـــــات الراعيـــــة        - جيم  
  األخرى اإلحصائية

  للمبـــادرةالراعيـــةأحـــرز مزيـــد مـــن التقـــدم يف تنفيـــذ املبـــادرة يف مـــا بـــني املنظمـــات   - ٦
  :وتشمل األنشطة الرئيسية البارزة ما يلي. واملنظمات اإلحصائية األخرى

يانـات  جمموعات ب   إحصائية حمددة أو   ميادينملبادرة ألغراض   حماور ا معمارية  استخدام    •  
 ألغـراض تعـداد    ض املؤشرات العامليـة الرئيـسية أو      على سبيل املثال ألغرا    (أوسع نطاقا 

  )٢٠١١عام للسكان واملساكن ل االحتاد األورويب
ــضمون         •   ــى أســاس امل ــة عل ــة القائم ــادرة التوجيهي ــادئ املب ــتخدام مب ــايري لوضــع اس املع

ــة ــة   الدولي ــات الفوقي ــزان املــدفوعات وو  (للبيان ــل مي ــل دلي ــدويل،  مث ضــع االســتثمار ال
ت للمكتــــب اإلحــــصائي للجماعــــاالــــسادسة؛ وهيكــــل البيانــــات الفوقيــــة  الطبعــــة
  )املبادرة - األوروبية

 املنظمــات اإلحــصائية يواجــه    بيــد أن تنفيــذ معــايري املبــادرة ومبادئهــا التوجيهيــة يف        - ٧
 وأعربـت  .املفروضة على املوارد النامجـة عـن األزمـة االقتـصادية واملاليـة        املتزايدة  القيود   مشكلة

ــ عــن حاجتــها إىل املزيــد مــن تعــاريف هياكــل بيانــات   املنظمــات أيــضا ادرة املــستخدمة يف املب
  .اإلحصائية امليادين
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  ٢٠١١ لعام تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقيةاملؤمتر العاملي ملبادرة   - دال  
 إىل ٢ة يف الفتـــرة مـــن ســـُيعقَد املـــؤمتر العـــاملي املقبـــل للمبـــادرة يف واشـــنطن العاصـــم  - ٨
ــار ٤ ــايو /أي ــامج املــ   . ٢٠١١م ــى مــشروع برن ــشبكي  وميكــن االطــالع عل ــع ال ــى املوق ؤمتر عل

وورقـات  إسـهامات  ، وتدعو املنظمات الراعية للمبـادرة إىل تقـدمي          )http://sdmx.org(للمبادرة  
وســريكز املــؤمتر علــى اســتخدامات معــايري املبــادرة ومبادئهــا التوجيهيــة وتنفيــذها، مــع   . حبثيــة

فوائــد /العملــي، وسيوضــح جوانــب تكــاليفاالســتخدام التــشديد بوجــه خــاص علــى حــاالت 
وســيجري املــؤمتر أيــضا تقييمــا لإلجنــازات احملققــة بعــد مــرور  .  اإلحــصائيةاملبــادرة للمنظمــات

  .سنوات على إطالق املبادرة ١٠
  

  البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقيةبناء القدرات يف إطار مبادرة تبادل   - هاء  
 مــن الــدويل يف إطــار كــليدين الــوطين ومــا فتئــت املعرفــة باملبــادرة تتزايــد علــى الــصع   - ٩

ري عقـد حلقـات دراسـية وحلقـات         جيـ و. املنظمات الراعية للمبادرة واملستفيدين من كل منها      
عمل يف مجيـع أحنـاء العـامل ملناقـشة كيفيـة اسـتخدام املبـادرة وتنفيـذها علـى خمتلـف املـستويات               

وعـالوة علـى    ). ٢٠١١فرباير  /كا اجلنوبية يف شباط   يمثل حلقة عمل املبادرة لفائدة بلدان أمر      (
  .ذلك، تتوافر حالياً على املوقع الشبكي للمبادرة جمموعات إضافية للتعلم الذايت عن املبادرة

  
  موجز  - ثالثا  

، مقترنـــة هبياكـــل للمبــادرة التقنيــة واإلحـــصائية  واملبــادئ التوجيهيـــة  عـــايري املتــساعد    - ١٠
ــات ا      ــادل البيان ــسري تب ــى تي ــا، عل ــات وأدواهت ــا املعلوم ــة   تكنولوجي ــات الفوقي إلحــصائية والبيان

ــاءة وتقامس ــا بكف ــدا  . ه ــادرة دورا رائ ــؤدي املب ــة حتــسني إجــراءات   وت ــم عملي ــات  يف دع العملي
وحتظى هذه اجلهود باهتمام متزايـد يف الكـثري مـن املنظمـات اإلحـصائية               . اإلحصائية وتكاملها 

  .يف مجيع أحناء العامل، نتيجة تزايد القيود املفروضة على املوارد
وتـشترك  . ومابرحت املبادرة ُتسَتخدم وتنفذ على حنو متزايد يف املنظمـات اإلحـصائية             - ١١

منظمات وطنية ودولية على السواء يف املبادرة، ويف تعهد معـايري املبـادرة ومبادئهـا التوجيهيـة،              
  .اإلحصائيةوتنفيذها يف امليادين 

 لـى مـستويات كـثرية، اسـتنادا    ادرة عإحراز تقدم يف بناء القدرات يف إطـار املبـ       جيري  و  - ١٢
  .بناء املعرفةتسهيالت إىل ما يقام من حلقات دراسية وحلقات عمل وغريها من 

  


