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  اللجنة اإلحصائية
  الثانية واألربعونالدورة 

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

        قائمة جرد املعايري اإلحصائية العاملية: بنود للعلم
ــايري         ــة جـــرد املعـ تقريـــر جلنـــة تنـــسيق األنـــشطة اإلحـــصائية بـــشأن قائمـ

  اإلحصائية العاملية
    

  مذكرة من األمني العام    
  

، E/2010/24انظـــر (وفقـــا لطلـــب اللجنـــة اإلحـــصائية يف دورهتـــا احلاديـــة واألربعـــني    
 يتــشرف األمــني العــام بإحالــة تقريــر جلنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية   ،) بــاء-األول  الفــصل
 وضـعه  ىل نظـام أحرزته من تقدم يف وضع قائمة جلرد املعايري اإلحـصائية العامليـة، اسـتنادا إ       عما

واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علمـا      .  املكسيكي لإلحصاءات واجلغرافيا    الوطين يف األصل املعهد  
  .هبذا التقرير املرحلي

 
  

  *  E/CN.3/2011/1. 
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ــايري         ــة جـــرد املعـ تقريـــر جلنـــة تنـــسيق األنـــشطة اإلحـــصائية بـــشأن قائمـ
  اإلحصائية العاملية

  
  مقدمة  -أوال   

ادية واألربعني، يف تقريـر أعـده املعهـد الـوطين           نظرت اللجنة اإلحصائية، يف دورهتا احل       - ١
املكسيكي لإلحصاءات واجلغرافيا عن جهوده لوضـع قائمـة جـرد للمعـايري اإلحـصائية الدوليـة                 

)E/CN.3/2010/14( . دفــع إىل وضــع تلــك القائمــة شــرط نــص عليــه القــانون اإلحــصائي   وقــد
وقـد  . يات واملعـايري الدوليـة    املكسيكي اجلديد يقضي بأن تتسق املنـهجيات الوطنيـة مـع التوصـ            

وباإلضـافة إىل   . عرضت املكسيك هذا النظام على اجملتمع الدويل باعتباره إطارا مرجعيا مفيـدا           
 بالتعـاون    وذلـك  ذلك، اقُترح إجياد عملية ملراجعة النظام وإقرار صالحيته وحتديثه يف املستقبل،          

  .ايري يف خمتلف جماالت االختصاص شىت املعدتعهُّالوثيق مع املنظمات الدولية املسؤولة عن 
ــة اإلحــصائية، يف مقررهــا    - ٢ ــشطة   ، ٤١/١١١ورحبــت اللجن ــسيق األن ــة تن ــاقتراح جلن ب

 قائمـة جـرد املعـايري اإلحـصائية العامليـة،      دتعهُّـ اإلحصائية إنشاء آليات مناسبة ملواصـلة تطـوير و   
لبـت منـها أيـضا أن تقـدم         وطلبت من جلنة التنسيق أن تقترح تصنيفا مالئما لتلـك املعـايري، وط            

  .إليها تقريرا مرحليا يف دورهتا الثانية واألربعني
  

  استعراض النظام من قبل جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  - ثانيا  
نظــرت جلنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية يف موضــوع قائمــة جــرد املعــايري اإلحــصائية    - ٣

 ٢٠١٠فربايـر  / شـباط ٢٢ يف نيويـورك يف     ة، املعقـود  العاملية أول مرة يف دورهتا اخلامسة عـشرة       
 حبــث وعــرض قــدمهما ممثــل للمعهــد الــوطين      علــى أســاس ورقــة  ) E/CN.3/2011/29انظــر (

ــااتاملكــسيكي لإلحــصاء ــة أن.  واجلغرافي ــ تطــوير القائمــة و مواصــلةوالحظــت اللجن ها دتعهُّ
ــع أعــضائها     ــن مجي ــودا كــبرية م ــستلزمان جه ــة   لونظــرا . ي ــدم وجــود تعريــف ملاهي ــار امل”ع عي

 اقتـراح عملـي     واسـتخالص ، قررت اللجنة أنه ال بد من حبث تلك املسألة           “اإلحصائي الدويل 
معـايري  ” إدراج   أيـضا أسـئلة حـول     وطرحـت   .  قاعـدة البيانـات العامليـة هـذه        بشأن مدى مشـول   

وطلبـت  .  تصنيف اجملـاالت اإلحـصائية     واحلاجة إىل ، وترمجة قاعدة البيانات بكاملها،      “إقليمية
ــة  ــشعبة         اللجن ــا وال ــصادية ألوروب ــم املتحــدة االقت ــة األم ــثلني عــن جلن ــن مم ــف م ــق مؤل إىل فري

بالتعــاون أن يقــوم، ، ةاإلحــصائية يف األمــم املتحــدة والبنــك الــدويل ومنظمــة العمــل الدوليــ       
كيفيــة ورقــة مفــاهيم عــن   بإعــداد  واجلغرافيــا، اتاملعهــد الــوطين املكــسيكي لإلحــصاء    مــع

وعرضـها علـى    ،  ها مـستقبال  دتعهُّكيفية ضمان    ذلك   لعاملية، مبا يف  تطوير قائمة اجلرد ا    مواصلة
  .يف دورهتا السادسة عشرةاللجنة 
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 يف دورهتـــا  املـــسألة  جلنـــة تنـــسيق األنـــشطة اإلحـــصائية النظـــر يف هـــذه      وواصـــلت  - ٤
) املرجـع نفـسه    (٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ٣ إىل   ١عشرة املعقودة يف فيينا يف الفترة من         السادسة

حللـت  قـد    تقرير أعدته اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا باسـم فرقـة العمـل الـيت كانـت                    استنادا إىل 
  .اجلوانب التالية من النظام وقدمت استنتاجاهتا بشأنه

  
  الغرض  - ألف  

. هتدف قائمة اجلرد إىل توفري مركز معريف ونظام مرجعي للمعـايري اإلحـصائية الدوليـة                - ٥
  .ثوقة وسهلة املنال على املستعملني ومستوفاة وموكاملةلذا، جيب أن تكون 

وملــا كانــت قائمــة اجلــرد نظامــا مرجعيــا، فإهنــا قــد تــؤدي أيــضا دور األداة التحليليــة      - ٦
ــب          ــيت تتطل ــد اجملــاالت اإلحــصائية ال ــى حتدي ــساعدة عل ــة للم ــات الدولي ــات واجملموع للمنظم

 اإلحـصائية  ا سـتوفر للجنـة  فإهنـ ولذلك، . توصيات أو معايري، إضافة إىل حتديد املعايري املتداخلة  
  . تستند إليه يف إدارة نظام املعايري اإلحصائية العامليةأساسا

 يبوسـتوفر املرحلـة األوىل نظامـا يلـ        . وضـع القائمـة علـى مراحـل       أن يـتم     ومن املقترح   - ٧
وستــساعد تعليقــات املــستعملني علــى تقريــر . أهــم املتطلبــات دون الــدخول يف تفاصــيل كــثرية

 الفــروعل املقبلــة وأولوياهتــا، رغــم وجــود أفكــار عــن العمــل القــادم يف بعــض  حمتويــات املراحــ
  .التالية

  
  املستعملون  - باء  

 الوطنيــة واألوســاط املنظمــات اإلحــصائيةمــن املتوقــع أن يكــون املهنيــون العــاملون يف   - ٨
 اللجنـــة اإلحـــصائية إضـــافة إىل هـــم مـــن يـــستعملون قائمـــة اجلـــرد، اجلمهـــورالبحثيـــة وعامـــة 

  .نظمات الدوليةوامل
  

  الشمول  - جيم  
، وثانيـا حتديـد     “املعيـار اإلحـصائي   ”تعريـف   يف   أوال،   الشمول الرئيسية، قضايا  تتمثل    - ٩

 األخــذ ُيقتــرحفأمــا عــن تعريــف املعيــار اإلحــصائي، . نطــاق املعــايري املــراد إدراجهــا يف القائمــة
ــوارد يف املرفــق   ــالتعريف ال ــة  -٤ب ــة   املــسرد املوحــد للبيانــات الفوقي ــادئ التوجيهي  امللحــق باملب

 “تبـادل البيانــات اإلحـصائية والبيانـات الفوقيــة   ”القائمـة علـى املـضمون الــيت وضـعتها مبـادرة      
)SDMX(، ٢٠٠٩  لعـام)قاعــدة أو مبـدأ تــوجيهي  ” :الـذي يعــرف املعيـار اإلحــصائي بأنـه    ،)١

ــا ل      ــة اإلحــصائية طبق ــر مــن العملي ــه عــن طريقــة االضــطالع جبــزء أو أكث لمتطلبــات متفــق علي
  .“املهنية

__________ 
  .http://sdmx.org/?page_id=11 : التايلاملوقعمتاح على   )١(  



E/CN.3/2011/30
 

4 10-68223 
 

 علـى أهنمـا القاعـدة أو املبـدأ       “قاعدة أو مبدأ توجيهي   ” تفسري   السياقوينبغي يف هذا      - ١٠
أمـــا . منظمـــة دوليـــةأصـــدرهتما أو /واعتمـــدهتما و هيئـــة دوليـــة ما اعتمـــدهتاللـــذينالتـــوجيهي 

ــة ” ــات املهني ــا يف    “املتطلب ــصوص عليه ــات املن ــي املتطلب ــادئ األساســية لإلحــصا  ” فه ءات املب
إعــالن املعهــد اإلحــصائي ” ، و“املبــادئ الناظمــة لألنــشطة اإلحــصائية الدوليــة” ، و“الرمسيــة

  .“الدويل بشأن أخالقيات املهنة
  : اقُترح إدراج ما يلي فقدعن نطاق املعايري،أما و  - ١١

 .مجيع املنشورات املنهجية ألعضاء اللجنة  •  

 .التصنيفات اإلحصائية املتفق عليها دوليا  •  

ــة والــيت تــستعملها        •   ــة مــن خــارج املنظومــة اإلحــصائية الدولي املعــايري الــيت تنــشرها هيئ
مثــل بعــض معــايري املنظمــة الدوليــة لتوحيــد (املنظمــات اإلحــصائية علــى نطــاق واســع 

 .)املقاييس

املعايري العاملية واإلقليمية اليت تعتمدها اهليئات اإلحصائية العاملية أو اإلقليميـة، مبـا فيهـا                 •  
 .لصيغ اإلقليمية للمعايري العامليةا

  .املعلومات عن الصيغ السابقة للمعايري حيثما كانت هذه األخرية قيد االستعمال  •  
  . أو منظمة بعينها بعينهولن تدرج يف القائمة املعايري اليت ال تستعمل إال داخل بلد  - ١٢
هــو ىل مــن املــشروع،  يف القائمــة، يف املرحلــة األوبنــد مــدرجوينبغــي أن يكــون أهــم   - ١٣

بيــد أن ذلــك قــد ال يقــدم . املدرجــة فيــهالفرديــة املنــشور الرمســي ولــيس املفــاهيم والتعريفــات  
من أجل ذلك، قد يكون من الـالزم        . تفاصيل كافية للتحقق من اتساق املعايري وقياس االمتثال       
  .االنتقال إىل درجة أعلى من التفصيل يف مرحلة الحقة

  
  التصنيف  - دال  

قاعــدة بيانــات ” مــن املقتــرح اســتعمال تــصنيف األنــشطة اإلحــصائية الــذي ُوضــع لـــ    - ١٤
ويـــدير هـــذه القائمـــة لألنـــشطة .  للجنـــة االقتـــصادية ألوروبـــا“األنـــشطة اإلحـــصائية الدوليـــة

اعُتمـدت هـذه القائمـة معيـارا مـن          كمـا   . “مكتب مؤمتر اإلحـصائيني األوروبـيني     ”اإلحصائية  
ثــل مبــادرة تبــادل البيانــات اإلحــصائية والبيانــات الفوقيــة  م(قبــل منظمــات ومبــادرات أخــرى  

  .“الشراكة يف اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين”ومبادرة 
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فئـة واحـدة    لالبنـود إال    ختصيص   بعدم   اليت تقضي  املعتادة   القاعدةواقترح أيضا ختفيف      - ١٥
. ر علـى املعـايري الـيت يبحثـون عنـها          التصنيف، وذلك ملساعدة املـستعملني علـى العثـو        فئات  من  
مـن تـصنيف    ) احلـسابات االقتـصادية    (٢-٢، مثال، أنسب للفئـة      “نظام احلسابات الوطنية  ” فـ

لوضـع  ميكـن يف املراحـل املقبلـة        و. األنشطة اإلحصائية، لكنه مناسب أيضا لفئات عـدة أخـرى         
  .علقة بفئة أو أكثر الرئيسية املتاملفرداتقائمة اجلرد استحداث نظام مرجعي يقوم على 

  
  حمتوى املعلومات  - هاء  

ــط            - ١٦ ــورد رواب ــار وت ــصف كــل معي ــة ت ــداخل منظم ــة اجلــرد م ــضمن قائم ــي أن تت ينبغ
الذي يستعمله املعهد الـوطين      وبعد استعراض منوذج البيانات الفوقية    . لالستزادة من املعلومات  

ل يف جـرد املعـايري املتعلقـة         واجلغرافيا قصد جردها، والنمـوذج املـستعم       اتاملكسيكي لإلحصاء 
ــة اإلحــصائية ضــمن    ــات الفوقي ــشترك  ”بالبيان ــة امل ــات الفوقي ــار البيان ــؤمتر اإلحــصائيني  “إط  مل

  : منوذج حمتوى املعلومات املبني يف اجلدول التايل لقائمة اجلردرحاقُت ،)٢(األوروبيني
  

  اجلدول    
  حصائية العامليةمنوذج حمتوى املعلومات املقترح لقائمة جرد املعايري اإل    

  
 الوصف العنصر

 االسم الرمسي الكامل للمعيار، إضافة إىل أي أمساء واختصارات بديلة االسم

 )إن وجدت(نسخة املعيار  النسخة

 )أو نشره(تاريخ اعتماد املعيار  تاريخ بدء السريان

 املراجع والروابط املفضية إىل نسخ املعيار السابقة النسخ السابقة

وصف موجز للمعيار، ويشمل الغرض منه واالستعمال املتوقع له وعالقته مبعايري أخرى الوصف

 هتعهُّداملنظمة أو اجملموعة املسؤولة عن إقرار املعيار و  تعهُّدتنظيم ال

اجملـاالت  (اجملال اإلحصائي   
 )اإلحصائية

وضع لقاعـدةوفقا لتصنيف األنشطة اإلحصائية الذي (اجملاالت اليت يستعمل فيها املعيار      
  )بيانات األنشطة اإلحصائية الدولية

__________ 
وانب عملية ونظرية شىت من نظـم البيانـات الفوقيـة اإلحـصائية،     يركز إطار البيانات الفوقية املشتركة على ج    )٢(  

ويتنـاول اجلـزء بـاء مفـاهيم البيانـات      . ويوفر معرفة أساسية لكل من يتعامـل مـع البيانـات الفوقيـة اإلحـصائية            
ــايل         ــع التـ ــك يف املوقـ ــى ذلـ ــالع علـ ــن االطـ ــجالهتا، وميكـ ــا وسـ ــا ومناذجهـ ــصائية ومعايريهـ ــة اإلحـ : الفوقيـ

www.unece.org/stats/cmf.  
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 الوصف العنصر

  :الفئات نوع املعيار
  املفاهيم والتعاريف؛  )أ(  
  التصنيفات؛ )ب(  
  .املنهجيات واإلجراءات  )ج(  
 )ميكن إضافة فئات أخرى مستقبال، عند االقتضاء: مالحظة(

 املراجع والروابط املؤدية إىل املعيار وأي مواد أخرى تساعد على الفهم أو التنفيذ املراجع

 اليت صدر هبا املعيار) اللغات(اللغة  اللغة

آخـــــــــــــــر حتـــــــــــــــديث
 إثبات صحتها/للمعلومات

 تاريخ آخر حتديث للمعلومات أعاله أو التحقق من صحتها

    
  القابلية لالستعمال  - واو  

  :ستعمال الثالث الرئيسية يف هذه املرحلةفيما يلي حاالت اال  - ١٧
 عثور على معلومات عن معيار بعينهمستعمل يود ال  •  

 جـزءا   مستعمل يود العثور على معلومات عن معايري تناسـب جمـاال إحـصائيا حمـددا أو                 •  
 من عملية اإلنتاج اإلحصائي

ــود إدارة نظــام املعــايري اإلحــصائية      •   ــة ت ــد الثغــرات  (منظمــات دولي ــداحتدي خالت، والت
  )وقياس االمتثال، وما إىل ذلك

بيد أنه ال بد من وجـود واجهـة اسـتخدام بـسيطة وسـهلة االسـتعمال تـسمح بـالعثور                        - ١٨
ومـىت عثـر املـستعمل علـى     . على املعايري باستخدام وظيفة البحث وباستخدام تصنيف اجملـاالت      

 اإللكترونيــة موجــودة علــى  صــيغتهكانــتإن (وصــف املعيــار، أمكنــه التحــول إىل املعيــار ذاتــه 
وينبغــي أيــضا تــوفر روابــط تقــود إىل مــواد دعــم تتعلــق باملعيــار وتنفيــذه وباملعــايري     ). الــشبكة
  .الصلة ذات
 بــاخلرائط املفاهيميـــة الـــيت تـــصف العالقـــات بـــني  االســـتعانةوقــد يكـــون مـــن املفيـــد    - ١٩

والعمـل جـار    .  مـن اجلـرد    اجملموعات واملعـايري، لكنـها قـد ال تكـون أساسـية يف املرحلـة األوىل               
  .على هذا النوع من رسم اخلرائط بالنسبة إىل املعايري املتعلقة بالبيانات الفوقية
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فمـن املـرجح أن تـوزع هـذه املهمـة      . اجلـرد قائمـة  وينبغي أيضا النظر يف وظيفـة تعهُّـد       - ٢٠
 أمـاكن  على عدد من احملـررين مـن خمتلـف املنظمـات الدوليـة وغريهـا مـن اهليئـات املختـصة يف             

ويستلزم ذلك وجود مرفق للتحكم يف الوظيفـة عـن ُبعـد، مـع إمكـان التثبـت مـن هويـة                      . شىت
ــات    ــذين ميلكــون حقــوق حتــديث البيان ــا كــان مــن غــري احملتمــل أن يكــون    . املــستعملني ال ومل

ثون قائمــة اجلــرد متخصــصني يف تكنولوجيــا املعلومــات، مــن الــالزم أن األشــخاص الــذين حيــدِّ
  .تخدام حمرر النصوص سهلة االستعمالتكون واجهة اس

  . قائمة اجلرددتعهُّساليب وأدوات ويرد أدناه مزيد من املناقشة أل  - ٢١
  

  اللغات  - زاي  
 خمتلفـة لغـات   عـدة   ال بد من حتقيق تـوازن بـني اشـتراط املـستعملني وجـود معلومـات ب                  - ٢٢

وإذا كــان مــن . اتــساقهوالتكــاليف الباهظــة املترتبــة علــى إدارة نظــام متعــدد اللغــات وضــمان   
، فـــإن إدارة حقـــول منـــوذج العـــرض متعـــددة اللغـــات للعنـــاوين يف نـــسخاليـــسري نـــسبيا إدارة 

يف قـدر اإلمكـان     لذا، قد يكون من األفضل تنظـيم املعلومـات          . أقل يسرا دة  املقيَّالنصوص غري   
 مــثال بـإدراج خيـارات يف القــوائم املنـسدلة عوضـا عــن حقـول النـصوص غــري      (منـوذج العـرض   

بربنـامج ترمجـة آليـة      دة  املقيَّـ وينبغي النظر أيضا يف جدوى ربط حقول النـصوص غـري            ). دةاملقيَّ
وإذا كانـت الترمجـات   ). )babelfish(بابـل  أو ) Google Translate ( غوغـل  بـرامج ترمجـة  مثل(

 يف هـذه  تفـي بـالغرض  اآللية يف الغالب أبعد ما تكون عن الكمال، فإهنا تتحـسن تـدرجييا وقـد               
  .الةاحل
  

  تعهُّدال  - حاء  
قائمة جـرد مـن هـذا     د  لتعهُّينبغي عدم التقليل من شأن املطلب املتعلق باملوارد الالزمة            - ٢٣

 بتــوفري مــوارد ثابتــة قبــل بــدء املــشروع   أن يكــون هنــاك التــزام طويــل األجــل وينبغــي. القبيــل
  .أوانهفات آخر شبكي لتجنب أن تصبح النتيجة جمرد إصدار موقع 

إذ لـيس   . د القائمـة  لتعهُّـ اإلحـصائية    أيضا وجود قدر من املعرفة باجملاالت        مبا سيلزم ور  - ٢٤
لـذا،  و. متابعـة التطـورات يف مجيـع اجملـاالت اإلحـصائية          مـن   مدير واحـد    من املتوقع أن يتمكن     

وينبغـي أن يكـون هـذا الـشخص خـبريا يف جمالـه             . من املقترح تعيني حمرر لكل جمال إحـصائي       ف
. ل أيـضا فريـق خـرباء دوليـا يعـىن باجملـال احملـدد           ية وطنيـة أو دوليـة، وقـد ميثِّـ         من منظمة إحـصائ   

  .وميكن لشخص واحد أن يتوىل أكثر من جمال عند احلاجة
قائمــة الــشبكي لوقــع املإلدارة ) إضـافة إىل مــساعد (وال بـد أيــضا مــن وجــود شــخص    - ٢٥

  .املوقعاجلرد يكون من مهامه توزيع الرخص على احملررين ورصد استعمال 
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 أيضا يف هـذا الـشأن وجـود هيئـة حتريـر تكلـف باملـسائل املتعلقـة بـاحملتوى                     سيفيدومما    - ٢٦
، وتصنيف املعـايري اإلحـصائية حبـسب اجملـال، واختـاذ             العرض مثل إدخال التغيريات على منوذج    

ومــن . القــرارات خبــصوص مــا إذا كانــت معــايري حمــددة تــستويف مقــاييس اإلدراج يف القائمــة   
 يـستلزم وجـود فريـق مـن اخلـرباء الـذين لـديهم خـربة يف التعامـل مـع املعـايري                        ح أن ذلـك   الواض

  .اإلحصائية
   التقنيةاملنصة  - طاء  

يتبني من اخلربات املكتسبة من إدارة قاعدة بيانات األنشطة اإلحصائية الدوليـة وجـرد                - ٢٧
 أن أنـسب  “ات الفوقيـة املـشترك    إطار البيان ”املعايري املتعلقة بالبيانات الفوقية اإلحصائية ضمن       

ويبـدو أن   . للمواقـع الـشبكية الـسريعة     “ ويكـي ”اسـتخدام تقنيـة     منصة تقنية لقائمة اجلرد هي      
فهو يسمح بالتحكم يف نفـاذ احملـررين        . هذا النهج هو احلل األبسط واألفعل من حيث التكلفة        

  . السابقةالفروعويوفر املتطلبات الوظيفية احملددة يف 
  

  ضع منوذج أويلو  - ثالثا  
ــا يف          - ٢٨ ــى قائمــة اجلــرد هنجــا واقعي ــذي يعمــل عل ــق ال ــهج الفري ــأن ينت ــة ب أوصــت اللجن

فاملرحلة األوىل تقـدم منوذجـا أوليـا يلـيب          . واقُترح بالتحديد وضع القائمة على مراحل     . وضعها
وستـــساعد تعليقـــات . أهـــم املتطلبـــات وحتتـــوي علـــى قـــدر حمـــدود مـــن املعلومـــات املفـــصلة 

. ني علــى حتديــد أولويــات املرحلــة الثانيــة، أو املراحــل املقبلــة اإلضــافية عنــد االقتــضاء املــستعمل
  : وضع القائمة على املبادئ التاليةويرتكز

 إذا كان التنفيذ العملـي الكلـي للمـشروع يعـود إىل الـشعبة اإلحـصائية يف                  - االمتالك  •  
 اإلحـصائية أن يـشاركوا   األمم املتحدة، فإنه ينبغي جلميع أعضاء جلنة تنـسيق األنـشطة     

  يف امتالك قائمة اجلرد
  موقع قائمة اجلردستتوىل الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة استضافة  -املوقع   •  
ــ  •   ــة األوىل مــن املــشروع؛ ومــن    ســيلزم - دالتعهُّ ــة يف املرحل  توظيــف اســتثمارات هائل

األخـذ بالمركزيـة إدخـال      وقد فُـّضل    .  املتابعة سهال إىل حد ما     دتعهُّاملتوقع أن يكون    
ــسيق    ــد، بتن ــن بع ــات وبالتحــديث ع ــنالبيان ــات     م ــشرط أن تكــون املنظم ــشعبة، ب  ال
  الرئيسية مسؤولة عن جماالت اختصاصها

 يف أول األمـر، مـع اإلبقـاء علـى املراجـع       باللغـة اإلنكليزيـة    القائمة   يتعني وضع  - اللغة  •  
  املوجودة املقابِلة باإلسبانية ما أمكن
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 اعُتــربت قاعــدة بيانــات األنــشطة اإلحــصائية الدوليــة  -اإلحــصائية ألنــشطة تــصنيف ا  •  
وملا كان مكتب مؤمتر اإلحـصائيني األوروبـيني هـو أمـني قاعـدة              . منطلقا لقائمة اجلرد  

أو إدراج /املتعلقـة بإدخـال تعـديالت و   البيانات، فإنه ينبغـي إبالغـه جبميـع املقترحـات        
  جماالت جديدة

 بد من بـذل املزيـد مـن اجلهـد لتوضـيح املعـايري واملبـادئ التوجيهيـة                  ال - أنواع املعايري   •  
  وغري ذلك مما هو موضع خالف

   تتوقف على مراجع البيانات الفوقية للوثائق املدرجة- جودة قائمة اجلرد  •  
وطلبت اللجنة إىل جمموعة مكونة من اللجنة االقتصادية ألوروبا، والشعبة اإلحـصائية              - ٢٩

حـــدة، والبنـــك الـــدويل، ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة، واملعهـــد الـــوطين املكـــسيكي يف األمـــم املت
 مـشروعا أكثـر تفعـيال باالختـصاصات، يوضـح     ، أن تـضع  )املكـسيك ( واجلغرافيـا   اتلإلحصاء

وطلبـت إليهـا أيـضا أن تعـد منوذجـا أوليـا لقائمـة               . أثنـاء النقـاش   اليت حـددت    مجيع اإلجراءات   
. ٢٠١١فربايــر /عة عــشرة للجنــة املقــرر عقــدها يف شــباط اجلــرد وأن تعرضــه يف الــدورة الــساب 

 قــصب الــسبق يف وضــع هــذا النمــوذج اإلحــصائيةكــان للجنــة االقتــصادية ألوروبــا والــشعبة و
 علـى أسـاس   التوحيـد وملا كان االجتاه ينحو إىل املزيد مـن  . األويل، وهو يف شكل موقع ويكي 

نمـوذج  الإىل تـصنيف املعـايري اسـتنادا إىل          خاص بالعمليـات  ، فإنه ُينظر يف إضافة ُبعد       العمليات
 الذي شارك يف وضعه الفريق املشترك بني جلنـة األمـم املتحـدة    العام لعملية إحصاءات األعمال  

االقتــصادية ألوروبــا واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف  
وسـيكون أول إصـدار مـن النمـوذج     . )٣(امليدان االقتصادي بـشأن البيانـات الفوقيـة اإلحـصائية         

  .األويل جاهزا للعرض حبلول موعد الدورة الثانية واألربعني للجنة اإلحصائية
  

__________ 
  .www.unece.org/stats/gsbpmانظر   )٣(  


