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 اللجنة اإلحصائية

 الدورة السادسة واألربعون

   5102آذار/مارس  6إىل  3من 

 )م( من جدول األعمال املؤقت* 4البند 

املعايري املفتوحـة املتـتة ة لتبـادل     بنود للعلم:
    البيانات والبيانات الوصفية وتقامسها 

 انــــــات اإلحصــــــائية تقةيــــــة الهــــــات الةاعيــــــة ملبــــــادرة تبــــــادل البي  
 والبيانات الوصفية  

  
 مذ ةة من األمني العام  

 
يتتةف األمني العام بأن حييل تقةية الهات الةاعية ملبادرة تبادل البيانـات اإلحصـائية    

. وتقـدم ذــذ   5104/502اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي     والبيانـات الوصـفيةو واقـا ملقـةر     
ةز ايمـا يتعلـب بتنفيـذ معـايري مبـادرة تبـادل البيانـات اإلحصـائية         الوثيقة حملة عامة عن التقدم احمل

والبيانات الوصفية وتطبيقات تكنولوجيـا املعلومـات املةتبطـة  ـاو  ـا   ذلـل السـجل العـاملي         
. ويــتم حاليــا تنفيــذ 5103للمبــادرةو منــذ التقةيــة الســابب املقــدم إىل اللجنــة    ــبا /ا اية  

صــائية مــن قبيــل ا ســابات القوميــة ومــوازين املــداوعات. و دت  املبــادرة   عــدة  ــاالت إح
إجــةاتات التنفيــذو وســتؤديو إىل زيــادة اتســاب ذيا ــل البيانــاتو الــا تنطــوي علــ  عمليــات 

 ن حيث التكلفة لتبادل البيانات.   نسب توقيتا و  ثة جدارة بالثقة و  ثة اعالية م
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 ات اإلحصــــــائية تقةيــــــة الهــــــات الةاعيــــــة ملبــــــادرة تبــــــادل البيانــــــ   
 والبيانات الوصفية  

 
 مقدمة  -  وال 

ــةو واملصــةف    5110  عــام  - 0 و تضــااةت جهــود  ــل مــن مصــةف التســويات الدولي
املة ــ ي األورو و واملكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــةو وصــندوب النقــد الــدو و        

جــل و ــل عمليــات  ومنظمــة التعــاون والتنميــة   امليــدان االقتصــاديو واألمــم املتحــدة مــن     
ومعــــايري   ثــــة  فــــاتة لتبــــادل البيانــــات اإلحصــــائية والبيانــــات الوصــــفية وتقامسهــــا. و    

و انضم البنل الدو  إىل اجملموعة األصلية مـن املنظمـات الةاعيـة للمبـادرة. وتعـ ز      5113 عام
بـادرة   ـذ ةة التفـاذم الـا  نتـأت  مانـة للم      5112الت ام املنظمات الةاعيـة للمبـادرة   عـام    

وو عت إطارا من  جل إنتات اةيقني عاملني: الفةيب العامـل الـتقل للمبـادرة والفةيـب العامـل      
 اإلحصائي للمبادرة.

وتةمي مبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية إىل و ـل معـايري ومبـاد      - 5
ــة وإحصــائية وتعهــدذاو إىل جانــب إأــاد بنيــة و دوات لتكنو   ــا املعلومــاتو توجيهيــة تقني لوجي

تســتمدمها وتنفــذذا الهــات الةاعيــة للمبــادرة ونريذــا مــن املنظمــات الــا تســتمدم البيانــات  
اإلحصائية والبيانات الوصفية. وينبغي  ن حتسن معايري املبـادرة ومبادئهـا التوجيهيـة املـذ ورةو     

يب العمـــل إىل جانـــب التقنيـــات ا ديثـــة لتكنولوجيـــا املعلومـــاتو الكفـــاتة   إدارة  ســـال      
سنوات من اخلـ ةو حققـت معـايري تبـادل البيانـات اإلحصـائية        01اإلحصائي. وبعد   ثة من 

والبيانات الوصفية ومبادؤذا قدرا مـن التقـدم ِّك ـن املنظمـات الـا تسـتمدم اإلحصـاتات مـن         
 تنفيذذا عل  نطاب واسل   اجملاالت اإلحصائية وعل  الصعيد العاملي.  

. 5115إلحصائية باألمم املتحدة تقارية مةحلية عن املبادرة منذ عـام  وتلقت اللجنة ا - 3
و اعتةاـت اللجنـة  عـايري املبـادرة ومبادئهـا التوجيهيـة و يـدها بوصـفها املعيـار          5112و  عام 

املفضل لتبادل البيانات والبيانـات الوصـفيةو وطلبـت إىل الهـات الةاعيـة للمبـادرة  ن تواصـل        
تتــجل املنظمــات اإلحصــائية الوطنيــة والدوليــة علــ  توســيل نطــاب   تقــوم بــ  مــن عمــلو و  مــا

 استمدامها وتنفيذذا للمبادرة.  
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ــفية      - ثانيا  ــات الوصــ ــائية والبيانــ ــات اإلحصــ ــادل البيانــ ــادرة تبــ ــذ مبــ  تنفيــ
 اجملاالت اإلحصائية  

 لفـــت الهـــات الةاعيـــة للمبـــادرة البنـــل املة ـــ ي األورو  واملكتـــب اإلحصـــائي   - 4
ات األوروبيـــة وصـــندوب النقــد الـــدو  بتنفيـــذ املبــادرة    ـــال إحصـــاتات ميـــ ان   للجماعــ 

فوعاتيووضددايملتثددراتا ملتيلدديل ميز دداملديمل ددياملــداوعات واالســتثمار األجــنش املبا ــة واقــا  
و لفــت املصــةف املة ــ ي األورو  واملكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة   و(0)ملليول دد 

امليدان االقتصادي بتنفيذ املبادرة    ـال ا سـابات القوميـة واقـا      ومنظمة التعاون والتنمية  
واســتمكَمل ت اإلجــةاتات الثلثــة لتنفيــذ   .(5)اتيمللقوز دد نظدداايملابددا مــن  5112لنســمة عــام 

املبادرة عل  الصـعيد العـاملي. ويتـوىل السـجل العـاملي استضـااة تعـاري  ذيا ـل البيانـات الـا           
 أةي تعهدذا بصفة مستمةة.

ــذ      - 2 ــادرة    ــاالت إحصــائية إ ــااية. والعمــل جــار    تنفي وســيتم  ــذلل تنفيــذ املب
املبــادرات الــا تتــمل إحصــاتات    ــال البحــث والتطــويةو والتعلــيمو وقطــا  األعمــال      
األجل القصريو واملوارد املالية ا كوميةو والتجارة الدولية. وبالنسبة لكثري مـن ذـذ  اجملـاالتو    

جهــات راعيــة للمبــادرة ومنظمــات دوليــة بتوجيــ   عمــال تنفيــذ املبــادرةو الــا      تضــطلل عــدة
نمظمــت بصــورة متــا ة ألعمــال تنفيــذ املبــادرة علــ  الصــعيد العــاملي    ــا  إحصــاتات          
ــة        ــاتو ومواتم ــل ذيا ــل البيان ــداوعات ) ي بتحلي ــ ان امل ــة وإحصــاتات مي ا ســابات القومي

ــاري  ذ    ــد تعــ ــات الوصــــفيةو وحتديــ ــة     البيانــ ــارات  ةيبيــ ــةات ايتبــ ــاتو وإجــ ــل البيانــ يا ــ
 البيانات(.   لتبادل

الفةيــب املتــتة  بــني الو ــاالت املعــل باإلحصــاتات االقتصــادية واملاليــة اةقــة    أو نتــ - 6
العمــل املعنيــة بالتعــاون الــدو     ــال البيانــات إلجــةات عمليــتني  ــةيبيتني تتعلقــان ببيانــات    

ر تبــادل البيانــات علــ   ســاس املبــادرة ايمــا بــني املنظمــات ا ســابات القوميــة مــن  جــل ايتبــا
الدولية   املمارسة العمليةو بغية التمفي  من عبت اإلبلغ الواقـل علـ  املكاتـب اإلحصـائية     
الوطنية واملصارف املة  ية الوطنيةو وحتقيب التـ امنو قـدر اإلمكـانو   البيانـات الـا تنتـةذا       

ــا   ــة. وأــةي حالي ــات الدولي ــاميل       املنظم ــ    ــا تة ــ  عل ــة األوىلو ال ــة التجةيبي ــذ العملي تنفي
ا سابات القومية الةئيسية. وثبتت الصـلحية التقنيـة لعمليـات التبـادلو ومـن املقـةر  ن تنتقـل        

__________ 

 لطبعــــة السادســــة صــــندوب النقــــد الــــدو و دليــــل ميــــ ان املــــداوعات وو ــــل االســــتثمارات الدوليــــةو ا  (0) 
 (.5112)وا نطن العاصمةو 

 .E.08.XVII.29منتورات األمم املتحدةو رقم املبيل  (5) 
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الــا ســيتم اال ــطل  بالتبــادل ايهــا   الــ من        5102العمليــة إىل املةحلــة املقبلــة   عــام     
لعمليـة اإلنتـا . وسـتبد  العمليـة التجةيبيـة الثانيـة الـا         نسياب ا قيقيا قيقيو وستحا ي اال

 .  5102تتمل ا سابات القطاعية   عام 

و صــبحت مبــادرة تبــادل البيانــات اإلحصــائية والبيانــات الوصــفية يفارســة معياريــة     - 2
 عدد من اجملاالت اإلحصائية والعمليات الدوليةو عل  سبيل املثال ما يلي:  

اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة بيانــات التعــداد وا ســابات القوميــة أمــل املكتــب  • 
 املبادرة. ع 

يتبادل النظام األورو  للمصارف املة  يـة اإلحصـاتات املتعلقـة  ـوازين املـداوعاتو       • 
ــةو        ــة ا كومي ــوارد املالي ــةو وامل ــةو وا ســابات القطاعي ــتثمارات الدولي و و ــا  االس

 لبيانات العاملي.استنادا إىل تعاري  ذيكل ا

تتلق  منظمة التعاون والتنمية   امليدان االقتصـادي اإلحصـاتات االقتصـادية القصـرية      • 
 األجل من عدد من البلدان األعضات من يلل يدمات املوقل التبكي للمبادرة.

يقتضــي املعيــار املعــ ز اخلــا  بصــندوب النقــد الــدو  لنتــة البيانــات  ن أــةي نتــة    • 
 وطنية بالصيغة املقةرة   املبادرة.البيانات ال

تتيح مبـادرة متـتة ة بـني مصـةف التنميـة األاةيقـي وصـندوب النقـد الـدو  للبلـدان            • 
األاةيقيــة منــ ا إلكتةونيــا عــ  ســحابة حاســوبية يتعلــب ببلــدان بعينــهاو  صصــا لنتــة  

ــة       ــات إىل الصــيغة املطبق ــةو وحيــوتل البيان ــة معين ــدان  اةيقي ــات   بل ــادرةو البيان   املب
 بلدا.   06وتتوااة اي  بالفعل بيانات من 

مصـةاا مة  يـاو بتتـغيل معظـم      61يقوم مصةف التسويات الدوليةو إىل جانب حنو  • 
 عمليات تبادل البيانات اإلحصائية استنادا إىل املبادرة.

ــادرة      •  ــة مب  نتــأت  ــعبة اإلحصــاتات التابعــة إلدارة التــؤون االقتصــادية واالجتماعي
تبادل البيانات املتصلة باألذداف اإلمنائية لأللفية ومؤ ةات التنمية األيةى مـل عـدد   ل

تنفيـــذ مبـــادرة تبـــادل البيانـــات  5102مـــن البلـــدان. ومـــن املتوقـــل  ن يبـــد    عـــام 
و وســتتمذ ذــذ  التجةبــة  5102والبيانــات الوصــفية بالنســبة ملؤ ــةات مــا بعــد عــام   

  أساس يتم البنات علي .
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ــفية     -ثالثا   ــات الوصــ ــائية والبيانــ ــات اإلحصــ ــادل البيانــ ــادرة تبــ ــة مبــ  حو مــ
 والسجل العاملي  

و ــعت املنظمــات الةاعيــة للمبــادرة قواعــد وا ــحة للحو مــة مــن  جــل دعــم تنفيــذ  - 2
ــةار         ــام الق ــة ل م ــات املالك ــد دور الماع ــذ  القواع ــادين اإلحصــائية. وحتــدد ذ ــادرة   املي املب

د البيانـات وايياـات املتـار ة   ذـذا العمـل وواجباهـا. وباإل ـااة إىل        والو االت الـا تتعهـ  
ذللو و عت إجةاتات إلدارة التغيري متصلة بعناصة املبـادرة يفـا يتـيح إجـةات حتـديثات دوريـة       
وطارئة يذ  العناصة. والماعـات املالكـة ل مـام قـةارات املبـادرة املتصـلة بامليـادين اإلحصـائية         

 ةار النهائي لتأسيس عناصة املبادرة وتعهدذا.    ذي ذياات صنل الق

وو عت الهات الةاعية للمبادرة سجل للمبـادرة علـ   علـ  مسـتوىو ذـو السـجل        - 2
و 5104 العامليو باعتبار   حد املنج ات االستةاتيجية املتويـاة مـن املبـادرة. و  نيسـان/ بةيل    

باستضــااة عناصــة  https://registry.sdmx.org بــد  الســجل العــاملي عملــ  علــ  املوقــل التــبكي 
املبادرة الةئيسية للمجاالت اإلحصـائية الثلثـة املنسـقة علـ  الصـعيد العـاملي وذـي: ا سـابات         
القوميةو ومي ان املداوعاتو واالستثمار األجـنش املبا ـةو مـل املكتـب اإلحصـائي للجماعـات       

ــة      ــدو  ومنظمــة التعــاون والتنمي ــة وصــندوب النقــد ال  اجملــال االقتصــادي بوصــفها  األوروبي
الو االت الـا تتعهـد  ـل منـها. وسـيعقب ذلـل م يـد مـن العناصـةو علـ  حنـو يتما ـ  مـل              
ــات       ــادرة نتــة البيان ــاملي للمب السياســة املتعلقــة  ضــمون الســجل العــاملي. وييســة الســجل الع

لبيانـات. وقـد   والبيانات الوصفية املةجعية من يـلل تنفيـذ رؤيـة املبـادرة ايمـا يتعلـب بتقاسـم ا       
  نتأت  ومولت  الهات الةاعية للمبادرة  جهد متتة .  

ومن  جل التتغيل السلس األطول  جـل للسـجل العـامليو أـةي حاليـا و ـل مبـاد          - 01
توجيهيــة بتــأن نطــاب اجملــاالت والعناصــة الــا مــن املقــةر  ن يستضــيفها الســجلو اضــل عــن  

 ل  العناصة املتةابطة للمبادرة.  املباد  التوجيهية املتعلقة بإصدارات  ت
 
 املعــــايري التقنيــــة واإلحصــــائية ملبــــادرة تبــــادل البيانــــات اإلحصــــائية        -رابعا  

 والبيانات الوصفية  

يضطلل  ساسا الفةيقان العاملن التقل واإلحصائي املنتآن   إطار املبادرة  سـؤولية   - 00
مــــن تطبيقــــات تكنولوجيــــا يتصــــل  ــــا إدارة املعــــايري التقنيــــة واإلحصــــائية للمبــــادرة ومــــا 

 وتع ي ذا.   املعلوماتو
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وية   عمل الفةيب العامل التقل للمبـادرة علـ  اإلزـازات الةئيسـية التاليـة: األعمـال        - 05
التحضريية التقنية للسـجل العـاملي للمبـادرة )ال يـ ال الفةيـب مسـؤوال عـن االيتبـارات التقنيـة          

تبــادل بيانــات  داد متـةو  مواصــفات جديــد لصـيغة  وإعــلعمليـات حتــديث السـجل العــاملي(و   
ــة         ــات اإللكتةونيـ ــادل البيانـ ــك لتبـ ــون املبسـ ــب جسـ ــادرة تطبيـ ــتمدام املبـ ــب باسـ ــادرة يتعلـ املبـ

(JavaScript Object Notation و  عــام .)و وبالتعــاون مــل اخلــ ات التقنــيني املهــتمنيو  5103
تحويل. وتستند ذـذ  اللغـة إىل منـوذ      كل الفةيب اةقة عمل معنية باللغة الديدة للتحقب وال

عــام للمعلومــات اإلحصــائية وتتــيح لحتحصــائيني حتديــد قواعــد التحويــل والتحقــب املتعلقــة          
. 5104بالبيانات اإلحصائية. وانته  االستعةاض العام ملواصفات لغة الصيانة    وايـة عـام   

صــلة بوئــائ  ال  يــات  وأمــل الفةيــب وحيلــل التقــارية عــن  يطــات ال  يــات والطلبــات املت  
املتعلقة باملعايري التقنية للمبادرة. وبنات عل  ذـذا العمـلو أـةي إعـداد حتـديث لـدود للمعـايري        

ــايري التق        ــ  املع ــات عل ــ  تيســري إطــل  مطــوري التطبيق ــب  يضــا عل ــة. ويعمــل الفةي ــة التقني ني
تكنولوجيـــا الفةيـــب تقةيـــةا بتـــأن اســـتةاتيجية  دوات      و  نـــ5104للمبـــادرة. و  عـــام  

 املعلومات. ومثة عمل جار   ما يتصل بتلل األدوات.  

ــب العامــل    - 03 ــ  اإل  ور ــ  عمــل الفةي ــادرة   ساســا عل زــازات املتويــاة  اإلحصــائي للمب
التالية: إعداد مباد  توجيهية لو ل قوائم لتعاري  ذيكل البيانات والةمـوز املعياريـةو وتع يـ     

مون املبـادرةو وحتديـد العلقـة بـني املبـادرة واملعـايري التقنيـة        املباد  التوجيهية املوجهة حنـو مضـ  
األيةى. و عـدت مبـاد  توجيهيـة إ ـااية بتـأن مثيـل مةا ـ  امللحظـة املتعـددةو وحو مـة           
عناصــة املبــادرةو وإصــدارات عناصــة املبــادرةو وو ــل قائمــة حصــةية لنقــا  تنفيــذ املبــادرة   

ظورة. وصيغت سياسة ملضمون السـجل العـاملي للمبـادرة    اجملال اإلحصائي وتبادل البيانات احمل
لتحديــد نطــاب املضــمون الــذي ِّكــن استضــاات    الســجل العــاملي. ونتــةت قــوائم جديــدة    
متتة ة بني اجملاالت بتأن السن ونـو  الـنس والنتـا  والو ـل املـده واملهنـة والتسـويات        

ــةو ونمقــح عــدد مــن قــوائم الةمــوز القائمــة. و ــكل ال    ــةقتني  املومسي فةيــب العامــل اإلحصــائي ا
عــاملتني  ــمتا  عضــات مــن الفــةيقني العــاملني للمبــادرة مــن  جــل و ــل مســةد مصــطلحات     
للمبــادرة يضــم نســمة للمفــاذيم املتــتة ة بــني عــدة  ــاالتو ولو ــل نــ  لنمذجــة اجملــاالت 

 .اإلحصائية لتبادل البيانات   إطار مبادرة البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية

التابعــة للمنظمــة الدوليــة للتوحيــد القياســي علــ  تنقــيح  024ووااقــت اللجنــة التقنيــة  - 04
املواصــفات التقنيــة للمبــادرةو إذ نقحتــها مــن معيــار التوحيــد القياســي للمواصــفات التقنيــة         

للمبــادرة( إىل معيــار التوحيــد القياســي للمواصــفات التقنيــة       0)النســمة  5112: 02362
 للمبادرة(.     0-5سمة )الن 5103: 02362
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   5102املؤمة العاملي ملبادرة البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية لعام  -يامسا  

ستتتة  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليك ايـاد  مـل  ـعبة اإلحصـاتات      - 02
ــادرة      ــاملي للمبـ ــؤمة العـ ــة للمـ ــدورة املقبلـ ــااة الـ ــةة مـــ   استضـ ــانكو    الفتـ إىل  52ن  بـ

ــ        5102 يلول/ســبتم   31 ــوىل تنظيم ــذي تت ــدرات ال ــات الق ــاا لبن ــوم االاتت ــل تكــةيس ي و م
 الهات الةاعية للمبادرة.

. وسـيجةي التة يـ  علــ  عـةض  حــد     5102وأـةي إعـداد بةنــام  الـدورة لعــام     - 06
عة ـا   جةى   تنفيذ املعايري وقصص النجاا والدروس املستفادة. وسـيقدم ال نـام   يضـا    ما

 للتطورات واملناقتات الارية بتأن مستقبل املبادرة.
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