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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ - فرباير/ شباط٢٦
  من جدول األعمال املؤقت) س (٤البند 

ــم ــود للعلـ ــشتركة  : بنـ ــة املـ ــايري املفتوحـ املعـ
         وتقامسهاالفوقيةلتبادل البيانات والبيانات 

  الفوقية حصائية والبيانات ملبادرة تبادل البيانات اإلللجهات الراعيةالتقرير املرحلي     
    

  مذكرة من األمني العام    
  

ــة واألربعـــني        ــا الثالثـ ــصائية يف دورهتـ ــة اإلحـ ــى طلـــب اللجنـ ــاء علـ ــر(بنـ ــةانظـ   الوثيقـ
E/2010/24  املقـدم مـن    ، يتشرف األمني العام بأن حييل التقرير املرحلي         ) ألف - ، الفصل األول

اللجنـة  علـى    ُيعـرض ة والبيانات الفوقية، الـذي      ملبادرة تبادل البيانات اإلحصائي   اجلهات الراعية   
  .ُيرجى من اللجنة أن حتيط علما بالتقريرو. للعلم
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  مقدمة  - أوال  
 املعـايري اإلحـصائية والتقنيـة ملبـادرة تبـادل      علـى صـعيد  تبني هـذه الوثيقـة التقـدم احملـرز           - ١

  ملعلومـــات املرتبطـــة هبـــا البيانـــات اإلحـــصائية والبيانـــات الفوقيـــة، ويف تطبيقـــات تكنولوجيـــا ا
وباستخدام املعايري املتطورة للمبـادرة، يـتم حاليـا تنفيـذ           . )مبا يف ذلك السجل العاملي للمبادرة     (

 وتـؤدي . )احلـسابات القوميـة وميـزان املـدفوعات       مـن قبيـل     (املبادرة يف عدة جماالت إحـصائية       
تبـادل البيانـات    ل املـستخدمة ت  بيانـا ال هياكـل     إىل زيادة االتساق بني    إجراءات التنفيذ املذكورة  

ــدويل  ــصعيد ال ــى ال ــادرة يف عــام     . عل ــاملي للمب ــسجل الع ــشاء ال ــك، ســيتم إن وباإلضــافة إىل ذل
  .العام نفسه، وجيري اإلعداد لعقد املؤمتر العاملي املقبل للمبادرة يف ٢٠١٣

  
  معلومات أساسية  - ثانيا  

وليــة، واملــصرف ، تــضافرت جهــود كــل مــن مــصرف التــسويات الد  ٢٠٠١يف عــام   - ٢
املركــزي األورويب، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة، وصــندوق النقــد الــدويل،        
ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، واألمــم املتحــدة مــن أجــل وضــع عمليــات     

 انــضم ،٢٠٠٣ويف عــام . ومعــايري أكثــر كفــاءة لتبــادل البيانــات والبيانــات الفوقيــة وتقامسهــا   
  . الدويل إىل اجملموعة األوىل من املنظمات الراعية للمبادرةالبنك
وترمي مبادرة تبادل البيانات اإلحـصائية والبيانـات الفوقيـة إىل وضـع معـايري ومبـادئ                   - ٣

ــة وإحــصائية وتعهــدها، إىل جانــب إجيــاد بنيــة وأدوات     ــا املعلومــات، لتوجيهيــة تقني تكنولوجي
 البيانـات   تتعامـل مـع   بـادرة وغريهـا مـن املنظمـات الـيت           الراعية للم اجلهات  تستخدمها وتنفذها   
وينبغي ملعايري املبـادرة ومبادئهـا التوجيهيـة املـذكورة، إىل جانـب          . الفوقيةاإلحصائية والبيانات   

إدارة إجـــراءات العمليـــات يف التقنيـــات احلديثـــة لتكنولوجيـــا املعلومـــات، أن حتـــسن الكفـــاءة 
ت اإلحـصائية والبيانـات   ا التجربـة يف تبـادل البيانـ      سـنوات مـن    ١٠وبعد أكثر مـن     . اإلحصائية

ن املنظمـات اإلحـصائية مـن تنفيـذها         الفوقية، بلغت معايري املبادرة ومبادئها من النـضج مـا ميكّـ           
  . على نطاق واسع يف اجملاالت اإلحصائية وعلى الصعيد العاملي

بـــادرة منـــذ وقـــد تلقـــت اللجنـــة اإلحـــصائية بـــاألمم املتحـــدة تقـــارير مرحليـــة عـــن امل  - ٤
ــادرة ومبادئهــا التوجيهيــة وأيــدهتا   ،٢٠٠٨ويف عــام . ٢٠٠٢ عــام  اعترفــت اللجنــة مبعــايري املب

اجلهـات  ، وطلبـت إىل     “املعيار املفـضل لتبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة وتقامسهـا            ”بوصفها  
قــوم بــه مــن عمــل، وشــجعت املنظمــات اإلحــصائية الوطنيــة  تواصــل مــا تلمبــادرة أن الراعيــة ل

  .لمبادرة لوتنفيذهاها  نطاق استخدامتوسيعوالدولية على 
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ويقدم هذا التقرير حملة عامة عـن التقـدم الـذي أحرزتـه اجلهـات الراعيـة للمبـادرة منـذ                       - ٥
  . ٢٠١٢فرباير / الذي قدم إىل اللجنة يف شباطالسابق،التقرير 

  
  املعايري التقنية واإلحصائية للمبادرة  - ثالثا  

ان العامالن الـتقين واإلحـصائي املعنيـان باملبـادرة أساسـا مبـسؤولية إدارة               يضطلع الفريق   - ٦
  . معايريها التقنية واإلحصائية وما يتصل هبا من تطبيقات تكنولوجيا املعلومات

جتهيــز : ويركــز الفريــق العامــل الــتقين أعمالــه علــى املنجــزات املتوخــاة الرئيــسية التاليــة  - ٧
ات املتعلقــة باملبــادرة؛ إعــداد اجلانــب الــتقين للــسجل العــاملي  وثــائق أدوات تكنولوجيــا املعلومــ

للمبادرة؛ وإعداد استراتيجية املبادرة املتعلقة بأدوات تكنولوجيا املعلومات ومبادئها التوجيهيـة           
األعمـال املتعلقـة   وقد أحرز تقدم جيد يف عدد من هـذه اجملـاالت، وخباصـة يف             . اخلاصة باألمن 

  . بالسجل العاملي للمبادرة
: وركــزت أعمــال الفريــق العامــل اإلحــصائي علــى املنجــزات املتوخــاة الرئيــسية التاليــة  - ٨

حتـسني  ولنظـام املوحـد؛     لمبادئ توجيهية لتحديد تعاريف هيكل البيانات ووضـع قـوائم           وضع  
ــضمون       ــى أســاس امل ــة عل ــة القائم ــادرة التوجيهي ــادئ املب ــام   وخاصــة يف ُم(مب ــوائم النظ ــق ق رف

  . التقنية األخرىباملقاييساملبادرة ؛ وعالقة )املوحد
 التابعة للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس علـى اعتمـاد          ١٥٤وقد وافقت اللجنة التقنية       - ٩

، الـذي يـنقح   ISO 17369 بوصـفها املقيـاس الـدويل    )٢-١النـسخة  (املواصـفة التقنيـة للمبـادرة    
  ).١-صفرالنسخة  (ISO/TS 17369:2005املقياس 

  
  سجل العاملي للمبادرة ال  - رابعا  

خلصت اجلهـات الراعيـة إىل أن تنفيـذ سـجل رفيـع املـستوى للمبـادرة، وهـو الـسجل                     - ١٠
، ٢٠١٢سـبتمرب   /ويف أيلـول  .  مـن املبـادرة     املتوخـاة   االستراتيجية العاملي، ميثل إحدى املنجزات   
وائم قــ وأمثــل تعــاريف هيكــل البيانــات  (املبــادرة تــضع مكونــات قــررت اجلهــات الراعيــة أن  

 ستخدمها يف تطبيقـات تكنولوجيـا املعلومــات  ليـ يف متنـاول اجلمهــور  ) للمبـادرة النظـام املوحـد   
نظمـات  غريهـا مـن امل    وتستخدم اجلهات الراعية للمبادرة و    . من خالل السجل العاملي للمبادرة    

ــة علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل    املكونــات  ــادل البيانــات والبيانــات الفوقي . املــذكورة يف تب
ــادرة       وســ ــة املب ــذ رؤي ــة بتنفي ــة املرجعي ــات الفوقي ــات والبيان ــشر البيان ــسري ن يمكن ذلــك مــن تي
وســتبذل اجلهــات الراعيــة جهــودا مــشتركة إلنــشاء الــسجل   . يتعلــق بتقاســم املعلومــات  فيمــا
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ــضا     ــه، وســتكفل أي ــادرة ومتويل ــاملي للمب ــه صــيانة الع ــواه وبرجميات ــدخل  . حمت ــع أن ي ومــن املتوق
  .٢٠١٣التشغيل الكامل حبلول منتصف عام السجل العاملي طور 

املبــادرة، وذلــك حتــت مكونــات وقامــت أمانــة املبــادرة كــذلك بــصياغة قواعــد إدارة    - ١١
وحتدد هذه القواعـد دور وكـاالت الـصيانة وواجباهتـا، وكيفيـة إدارة              . إشراف اجلهات الراعية  

  . الزمة لإلدارة اليوميةال امةاهلقواعد غري ذلك من ال املبادرة، ومكونات على صعيدالتغيري 
  

  تنفيذ املبادرة يف اجملاالت اإلحصائية  - خامسا 
 املركـــزي األورويب واملكتـــب اإلحـــصائي  الراعيـــة للمبـــادرة البنـــَكلفـــت اجلهـــاُتكَ  - ١٢

للجماعــات األوروبيــة وصــندوق النقــد الــدويل بتنفيــذ املبــادرة يف جمــال إحــصاءات رصــيد          
ــسادسة   ــة ال ــا للطبع ــدفوعات وفق ــدويل،     امل ــدفوعات ووضــع االســتثمار ال ــزان امل ــل مي ــن دلي  م

 املركزي األورويب واملكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة ومنظمـة التعـاون             لفت البنكَ وكَ
والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي بتنفيـــذ املبـــادرة يف جمـــال احلـــسابات القوميـــة وفقـــا لنـــسخة   

 إجـراءات تنفيـذ املبـادرة علـى الـصعيد           وقـد أحـرزت   .  من نظام احلسابات القومية    ٢٠٠٨ عام
فقــت املنظمــات علــى توا. ٢٠١٢-٢٠١١العــاملي يف كــال اجملــالني تقــدما جيــدا خــالل الفتــرة 

ــات    وضــع  ــات، وبيان ــشتركة للبيان ــةهياكــل م ــاريف هيكــل     فوقي ــى تع ــسقة، وعل ــة مت  هيكلي
ويـتم علـى   . بـادرة إجراء اختبارات جتريبية لتبادل البيانات على أسـاس امل وأخريا على   البيانات،  

نطاق واسع إبالغ اجلهات الراعية للمبـادرة والفئـات املعنيـة هبـا جبميـع اإلجـراءات املتخـذة يف                    
تنفيذ املبادرة، كما يتم التشاور معها بانتظـام بـشأن التقـدم احملـرز              يف  إطار هذه املشاريع اهلامة     

  .يف األعمال وبشأن املشاركة يف اإلجراءات التجريبية للتنفيذ
وسيتم كذلك تنفيذ املبادرة يف جماالت إحصائية إضافية، منـها اإلحـصاءات الـصحية،                - ١٣

القــصرية وإحـصاءات البحــث والتطــوير، وإحــصاءات التعلــيم، وإحــصاءات األعمــال التجاريــة  
وتضطلع عـدة جهـات راعيـة للمبـادرة ومنظمـات دوليـة        . ، وإحصاءات التجارة الدولية   األجل

ويتم يف أغلب األحيان تنظـيم      .  يف العديد من هذه اجملاالت      املبادرة أخرى بتوجيه أعمال تنفيذ   
هذه األعمال بصورة مشاهبة ألعمـال تنفيـذ املبـادرة علـى الـصعيد العـاملي يف جمـايل إحـصاءات                  

ــدفوعات     ــزان امل ــة وإحــصاءات مي ــة   (احلــسابات القومي ــات، ومواءم ــل هياكــل البيان أي بتحلي
  ).هياكل البيانات، وإجراء اختبارات جتريبية لتبادل البياناتالبيانات الفوقية، وحتديد تعاريف 
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املـــؤمتر العـــاملي ملبـــادرة تبـــادل البيانـــات اإلحـــصائية والبيانـــات الفوقيـــة    - سادسا 
  ٢٠١٣ لعام
سيــشترك كــل مــن مــصرف التــسويات الدوليــة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان    - ١٤

ت األوروبية يف استضافة املؤمتر العاملي ملبادرة تبـادل         االقتصادي، واملكتب اإلحصائي للجماعا   
ــام     ــة لع ــات الفوقي ــات اإلحــصائية والبيان ــن   ٢٠١٣البيان ــاريس م ــذي ســيعقد يف ب  إىل ١١، ال

، سـتقوم اجلهـات الراعيـة للمبـادرة     ٢٠١٣سـبتمرب  / أيلول١٣ويف . ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ١٢
  . بتنظيم يوم لبناء القدرات

ــد    - ١٥ ــا إع ــام    وجيــرى حالي ــادرة لع ــاملي للمب ــؤمتر الع ــامج امل ــذا  . ٢٠١٣اد برن وســريكز ه
 يف تطـوير املعـايري اإلحـصائية للمبـادرة، نظـرا ألن املعـايري               املـضي علـى   بصورة خاصـة    الربنامج  

  .التقنية وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات أحرزت تقدما كبريا خالل السنوات األخرية
  


