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 تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها: بنود للعلم
  

 عمل جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية   
 قرير األمني العام ت   

 موجز 

ن الـسابعة والثامنـة     الدورتاليت خلصت إليها ا   يوجز هذا التقرير االستنتاجات الرئيسية       
ــشطة اإلحــصائية املعقودتــ    ــسيق األن ــة تن ــورك، يف اللجن ــارس / آذار٦ن يف نيوي ، ويف ٢٠٠٦م

ــدا، يف  ــال، كنـ ــول ٥  و٤مونتريـ ــبتمرب /أيلـ ــوايل٢٠٠٦سـ ـــ . ، علـــى التـ ــد ترغـــب اللجن ة وقـ
 .بنود جدول األعمال ذات الصلةل ااإلحصائية يف مراعاة آراء اللجنة أثناء مناقشاهت
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 مقدمة - أوال 
 ملواصـلة أداء املهـام   ٢٠٠٢سـبتمرب  /أُنشئت جلنة تنسيق األنـشطة اإلحـصائية يف أيلـول     - ١

لتابعة للجنـة التنـسيق     وا يف السابق اللجنة الفرعية املعنية باألنشطة اإلحصائية      كانت تؤديها   اليت  
وتتمثل األهداف الرئيسية للجنـة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية يف تعزيـز التنـسيق فيمـا                  . اإلدارية

بني الربامج اإلحصائية للمنظمات الدولية، وتنسيق النواتج الالزمـة ملعاجلـة املـسائل اإلحـصائية               
ائية لألمـم املتحـدة، وتـشجيع       يف االجتماعات احلكومية الدولية، ومنها اجتماع اللجنة اإلحـص        

املمارسات يف تنظيم وبرجمة األنشطة اإلحـصائية يف املنظمـات الدوليـة، وأخـريا التوصـل                أفضل  
 .من خالل أنشطة تنسيقية إىل إنشاء نظام متكامل جلمع البيانات

ــام     - ٢ ــشطة اإلحــصائية يف ع ــسيق األن ــة تن  دورتــني برئاســة منظمــة  ٢٠٠٦وعقــدت جلن
، ودورهتــا الثامنــة يف ٢٠٠٦مــارس / آذار٦دورهتــا الــسابعة يف نيويــورك ، يف : العمــل الدوليــة

انظـــــر املرفـــــق لالطـــــالع علـــــى   (٢٠٠٦ســـــبتمرب / أيلـــــول٥  و٤مونتريـــــال، كنـــــدا، يف 
 ).املشاركني قائمة

 
 حصائيةعمل جلنة تنسيق األنشطة اإل - ثانيا 
 األطر الدولية لضمان اجلودة - ألف 

م املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة تقريـرا عـن النتـائج          قديف الدورة السابعة،     - ٣
 ةدورالـ  وقـدم يف  .عـن اجلـودة  األوىل للدراسات االستقصائية عن أطر اجلودة وآليـات اإلبـالغ    

الكامـل مـع النتـائج      املكتـب اإلحـصائي      تقريـر    ٢٠٠٦سـبتمرب   / املعقودة يف أيلـول     للجنة الثامنة
وناقشت اللجنـة خطـة العمـل املقترحـة للمرحلـة الثانيـة             . والتوصيات الالزمة بالعمل املستقبلي   

تعتمــد اللجنــة بـصورة رمسيــة إطــارا واحـدا مــشتركا تــستخدمه   ال فــق علـى أ واُت. مـن املــشروع 
يواصــل املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة علــى أن مجيــع الوكــاالت لــضمان اجلــودة، 

مجيـع الوكـاالت الراغبـة يف       خدمه  تـست إعداد مبادئ توجيهية بشأن وضع إطار لضمان اجلودة         
تركز علــى ســ املمارســات و أفــضلشمل املبــادئ التوجيهيــة أمثلــة عــن ستــو. اعتمــاد إطــار هلــا 

 .التطبيق مسألة
 

  تطبيق مبادئ األنشطة اإلحصائية يف املنظمات الدولية - باء 
سـبل  قامت اللجنة يف دورهتا الثامنة باسـتعراض ومناقـشة املقترحـات املعروضـة بـشأن                 - ٤

علـى  اللجنـة   ووافقـت   . الـشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة        الـيت قدمتـها     تطبيـق املبـادئ     تقييم  
أن يتوىل مجيع األعضاء، امللتزمني بذلك، استعراض ممارسـاهتم علـى ضـوء املبـادئ                ) أ: (يلي ما
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توقـع  ومن امل . على أن يستخدموا منوذجا موحدا    ذه املبادئ   هلوأن يقدموا تقييما ذاتيا لتطبيقهم      
؛ ٢٠٠٨ اللجنــة اإلحــصائية عــام ذايت خــالل دورةالوكــاالت الــتقــدمي تقريــر يــستند إىل تقيــيم 

اللجنـة ترحـب   اللجنة لن تطلب إىل البلدان تقييم امتثال الوكـاالت للمبـادئ، مـع أن     أن  ) ب(
أن ) ج(يف تقييم وجدولة مسائل حمـددة تتعلـق باملبـادئ وبتطبيقهـا؛             طبعا بشروع هذه البلدان     

مـن أن تتطـوع     وكالـة   متكّـن أي    مكن الوكاالت من استخدام آليـة اسـتعراض األقـران، الـيت             تت
أن يـدرج اسـتعراض ممارسـات      ) د(يـستعرض أعـضاء آخـرون ممارسـاهتا؛         لكـي   مبحض إرادهتـا    

لـن يكـون هنـاك      أنـه   مـع   الوكاالت بندا ثابتا يف جدول أعمال كل دورٍة مـن دورات اللجنـة،              
 .أية آليات رمسية للتوفيق

ووافقت اللجنة أيضا على مواصلة ما سبق تنفيذه من عمـل يف جمـاالت العمـل الثالثـة                   - ٥
  وتبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة        )ب(؛   وضع أطر لضمان اجلـودة     )أ(: ذات األولوية، وهي  

كما عرضت هـذه املبـادئ علـى        .  مبادرات تدريب موظفي املنظمات الدولية     )ج (،اإلحصائية
 وستوجه إليهـا    ٢٠٠٦سبتمرب  /الرفيعة املستوى املعنية بالربامج املعقود يف أيلول      اجتماع اللجنة   

 . عناية اإلدارة العليا للوكاالت واملنظمات دون اإلقليمية
 

 التدريب اإلحصائي ملوظفي الوكاالت الدولية - جيم 
ــة   جــرت  - ٦ ــسابعة للجن ــدورة ال ــوظفي     يف ال ــدريب م ــة لت ــل املقترح ــة العم ــشة خط مناق

واستعرضـت اللجنـة    . مات الدولية يف جمال اإلحصاءات اليت أعدها صندوق النقـد الـدويل           املنظ
يف دورهتا الثامنة التقدم احملـرز وناقـشت أهـداف وخطـة عمـل موقـع التـدريب الـشبكي الـذي                      

لجنة، وهـو موقـع أنـشأه صـندوق النقـد الـدويل والـشعبة اإلحـصائية يف األمـم                   الطورته مؤخرا   
علومات عما تتيحه منظماهتـا مـن دورات وحتـديث          املكاالت على تقدمي    وُشجعت الو . املتحدة

جعت علـى استـشارة املوقـع الـشبكي لتحديـد الـدورات الـيت               هذه املعلومات بانتظام، كمـا شُـ      
 . تناسب موظفيها

 
 اإلحصائية تنفيذ خطة تبادل البيانات والبيانات الفوقية - دال 

ل البيانـات اإلحـصائية والبيانـات الفوقيـة الـدورة           املشاركون يف رعاية مبادرة تباد    أبلغ   - ٧
نظمـة  امل من املعـايري التقنيـة للمبـادرة أصـبحت جـاهزة لتقـدميها إىل            ٢السابعة للجنة أن الصيغة     

مــن أجــل املوافقــة عليهــا، وأن املبــادرة قطعــت شــوطا حنــو مــشروع  توحيــد املقــاييس الدوليــة ل
 ،ومـن املفتـرض نـشر هـذه املبـادئ التوجيهيـة           . املبادئ التوجيهية القائمة على أسـاس املـضمون       

 علـى املوقـع     ،اليت سيستخدمها اإلحصائيون أثناء تبادهلم البيانات اإلحصائية والبيانـات الفوقيـة          
وقــد وافقــت اللجنــة علــى أن تــضع منظمــة التعــاون والتنميــة يف . الــشبكي املخــصص للمبــادرة
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يكة اخلطـة التنفيذيـة الـيت سـتقدمها يف     امليدان االقتصادي بالتعـاون مـع الوكـاالت الـست الـشر          
، قـدم املـشاركون يف رعايـة مبـادرة تبـادل البيانـات              ٢٠٠٦سبتمرب  /ويف أيلول . الدورة القادمة 

والبيانات الفوقية اإلحصائية هذه اخلطة، اليت حتدد للجنة السبل الكفيلة بتيـسري تنفيـذ املبـادرة،            
فاهيم وأدوات املبـادرة يف تبادهلـا للبيانـات    أسلوب استخدام املنظمات الدولية مل وعلى األخص   

كمـا اقتـرح    . اليت تقـدم البيانـات الوطنيـة وفيمـا بينـها          والبيانات الفوقية اإلحصائية مع اجلهات      
وحتـسني تلـك    كـل موضـوع     التقرير إطار عملٍ لوضـع قائمـة بالتـسميات والتراكيـب اخلاصـة ب             

 . املستخدمة حاليا

أن املزيـد مـن املعلومـات قبـل         احلاجـة إىل     الثامنة، علـى     وافقت اللجنة، يف دورهتا   كما   - ٨
إىل اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة أن تشيد بأهداف مبادرة تبـادل البيانـات والبيانـات            ُيطلب  

بأمهية التوصل إىل استخدام عـام ملعـايري   وأن تعترف  الفوقية اإلحصائية وبالتقدم الذي أحرزته،      
الوكاالت اإلحـصائية الدوليـة،     ما بني   إلحصائية والبيانات الفوقية في   تبادل البيانات ا  يف  املبادرة  

ووافقـت اللجنـة علـى أن       .  املقبلـة  وعلى تشجيع الدول األعـضاء علـى املـشاركة يف التطـورات           
عـن الطريقـة الـيت    ملـذكرة تقـدم املعلومـات    تـسوية بـشأن الـصيغة النهائيـة      يتم التوصل فيهـا إىل      

ــدول األعــضاء واملنظمــ متكّــن ا ــة ل ــة القائمــة علــى   مــن املــسامهة  ات الدولي ــادئ التوجيهي يف املب
ويف . علــى مجيــع األعــضاء، وذلــك بعــد تعمــيم تلــك الــصيغة  حمــددةموضــوعات املــضمون يف 
، أعـد املـشاركون يف رعايـة املبـادرة هـذه املـذكرة وقامـت أمانـة                  ٢٠٠٦نـوفمرب   /تشرين الثـاين  

  ).انظر املرفق الثاين(ؤالء األعضاء علما هبا اللجنة بتعميمها على مجيع األعضاء، وقد أحاط ه
 

 تنسيق أنشطة التعاون التقين  - هاء 
اجتماعـا خاصـا عـن بنـاء القـدرات اإلحـصائية،            دورهتا الثامنـة    يف إطار   لجنة  العقدت   - ٩

سـبل حتـسني تنـسيق أنـشطة بنـاء القـدرات فيمـا بـني الوكـاالت واملـساعدة التقنيـة                      ناقشت فيه   
كمــا استعرضــت ســبل تعزيــز تبــادل املعلومــات عــن املناســبات واملــشاريع . لــداناملقدمــة إىل الب

 .خطط للقيام هباوالربامج املتواصلة وامل

اتفـاق  جنـة إىل  اللواتفق املشاركون على ضرورة القيام مبزيد من العمـل لكـي تتوصـل             - ١٠
. إلحـصائية جهـود بنـاء القـدرات ا       بشأن توصيات حمـددة عـن خمتلـف املـسائل املتعلقـة بتنـسيق             

وقــد أيــدت اللجنــة مقتــرح الــشعبة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة الــذي يقــضي بتــشكيل أربعــة 
 :أفرقة عمل ملواصلة هذا العمل على النحو التايل

 آليات اإلبـالغ عـن أنـشطة بنـاء القـدرات اإلحـصائية، وهـو          :١فريق العمل    )أ( 
ا، واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات    اللجنـة االقتـصادية ألوروبـ    (٢١فريق يعمل برئاسة باريس    

 ؛)األوروبية، ومنظمة السياحة العاملية، والبنك الدويل، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية
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 بناء القدرات من خـالل مبـادرات تـدريب إقليميـة للقـائمني              :٢فريق العمل    )ب( 
ة ، وهــو فريــق يعمــل برئاســة الــشعب    )ومراكــز تــدريب إقليميــة  (علــى اإلحــصاءات الوطنيــة   

ــدة   ــم املتحــ ــصائية يف األمــ ــة،    (اإلحــ ــة والزراعــ ــة األغذيــ ــة، ومنظمــ ــل الدوليــ ــة العمــ منظمــ
 ؛)٢١ وباريس

 استعراض طرائق تنسيق بـرامج التعـاون الـتقين علـى الـصعيد              :٣فريق العمل    )ج( 
الـشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة،       (دون اإلقليمي، وهو فريق يعمـل برئاسـة البنـك الـدويل             

ــة لغــريب آســيا،    واملكتــب اإلحــص ــة االقتــصادية واالجتماعي ــة، واللجن ائي للجماعــات األوروبي
 ؛)ومصرف التنمية األفريقي، ومنظمة السياحة العاملية

أنــشطة بنــاء القــدرات يف أفريقيــا، وهــو فريــق فعاليــة  تقيــيم :٤فريــق العمــل  )د( 
ــدة     ــم املتحـ ــصائية يف األمـ ــشعبة اإلحـ ــة الـ ــل برئاسـ ــة  (يعمـ ــصحة العامليـ ــة الـ ــاريس منظمـ ، وبـ

 .)والبنك الدويل، ومصرف التنمية األفريقي ،٢١

وقــد عمــم رؤســاء أفرقــة العمــل االختــصاصات املقترحــة ألفرقتــهم ويعتزمــون تقــدمي     - ١١
 . ٢٠٠٧سبتمرب /التقارير إىل الدورة العاشرة للجنة يف أيلول

 
 ن على الصعيد اإلقليمياالتصنيف والترميز القطري - واو 

ــدورة الــ  - ١٢ ــصنيف     سابعة يف ال ــة يف الت ــة، أن تنظــر اللجن اقترحــت منظمــة التجــارة العاملي
وقــد مشلــت الــشواغل الــيت أعربــت عنــها املنظمــة  . والترميــز القطــريني علــى الــصعيد اإلقليمــي 

احلاجة إىل الشفافية واالتساق يف قوائم تـسميات البلـدان واملنـاطق اإلقليميـة؛ ومـسألة                : يلي ما
ــاك ضــرورة أم    ــت هن ــا إذا كان ــشفافية     م ــاء بال ــاق الوكــاالت أم االكتف ــى نط ــة عل  ال للمواءم

وقـد وافقـت اللجنـة علـى أن هـذا املوضـوع هـام وينبغـي معاجلتـه،                   .  للتسميات وبإنشاء سجل 
مواءمـة  للجنة، كخطوٍة أوىل، باستعراض العمل الـذي أجنـز يف بعـض احملافـل ل        الوعلى أن تقوم    

 . فاتالتصنيبني 

أحدمها أعدته منظمة التجـارة العامليـة، وهـو يعـرض مـوجزا             : نةوقدم تقريران إىل اللج    - ١٣
عن مناقشات فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية بإحـصاءات التجـارة الدوليـة للبـضائع                
بشأن تعزيز الشفافية واالتساق يف وضع قـوائم التـسميات اجلغرافيـة بنـاء علـى خـربات الترميـز         

جحة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي وللـشعبة              القطري املستقاة من التجربة النا    
اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة يف تطبيــق نظامهمــا املــشترك ملعاجلــة البيانــات التجاريــة؛ واآلخــر  
ــز القطــري       أعدتــه الــشعبة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة، وهــو يقــدم وصــفا ملمارســات الترمي
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ــة يم التوالتــصنيف اإلقليمــي وملواءمــة هــذه القــ   ــة مــع شــروط الرصــد واإلبــالغ   جميعي اإلقليمي
 . املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية

وإثــر اســتعراض مــسائل متنوعــة بــشأن مــا تنفــذه الوكــاالت مــن ممارســات يف الترميــز   - ١٤
القطري ومن عمليات خمتلفة يف التصنيف اإلقليمـي علـى الـسواء، وافقـت اللجنـة علـى تركيـز                    

نطـاق الترميـز القطـري لـيليب احتياجـات تبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة             العمل على توسـيع     
ــد . اإلحــصائية فيمــا بــني الوكــاالت األعــضاء   ــشعبة   اُتفــق وق ــى أن تقــدم الوكــاالت إىل ال عل

أو التجميعيـة  اإلحصائية يف األمم املتحدة ما لديها من شـواغل وتـساؤالت فيمـا يتـصل بـالقيم       
يم غري املـشمولة حاليـا برموزهـا املوحـدة للبلـدان أو املنـاطق ألغـراض                 التفصيلية للبلدان واألقال  

رمـوزا إضـافية    تستعرض الـشعبة اإلحـصائية الطلبـات وتقتـرح          سو. استخدامها يف اإلحصاءات  
 .اإلحصائية يف تبادل البيانات والبيانات الفوقيةيستخدمها مجيع األعضاء 

ــد    - ١٥ ــر تعقي ــق باملــسالة األكث ــصنيفات   ا واُتفــق، فيمــا يتعل ــاين يف الت ــة يف أوجــه التب املتمثل
الوكاالت األعضاء، على أن تترك القرارات لألفرقة العاملـة املـشتركة     اإلقليمية اليت تستخدمها    

ــة مبوضــوع   العامــل املــشترك بــني  اخلــرباء مــشاريع حمــددة، مثــل فريــق  أو بــني الوكــاالت املعني
 . فيةالوكاالت واملعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لألل

 
 استعراض مهام جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية - زاي 

 ومبهامهـا احلاليـة أعـدهتا الـشعبة اإلحـصائية           هاتتعلق بتارخي وثيقة  أحاطت اللجنة علما ب    - ١٦
وكـاالت  الوقد وافقت اللجنة على أن تقوم الـشعبة والـرئيس، بالتعـاون مـع               . يف األمم املتحدة  

ه العمليـة، بإعـداد اقتـراح يتعلـق بكيفيـة حتـسني طريقـة عمـل                 هتمة باملـسامهة يف هـذ     املخرى  األ
انعقــاد الــدورات، مــدة يتــضمن االقتــراح مــسائل مثــل سو. لجنــة ملناقــشته يف دورهتــا التاســعةال

 . االجتماعات اخلاصةودور األمانة والرئيس، وتنظيم املناقشة وفترة االنعقاد وأساليب عمل
 

قاء الــــرئيس عــــن مؤشــــرات األهــــداف  مناقــــشة التقريــــر املقــــدم مــــن أصــــد  - حاء 
 لأللفية اإلمنائية

استعرضــت اللجنــة، يف دورهتــا الــسابعة، التقريــر املقــدم مــن أصــدقاء الــرئيس عــن           - ١٧
مـسائل الـيت أثارهـا      باالسـتجابة لل  مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية وناقـشت الـسبل الكفيلـة           

 مــسائل بنـاء القــدرات يف البلــدان إىل  ولــوحظ أن حمـور اهتمــام التقريـر قــد انتقــل مـن   . التقريـر 
كمـا لـوحظ أن الوكـاالت       . تقيـيم وجتميـع البيانـات     يف  الطرق اليت تنتهجها الوكاالت الدولية      

الدولية قد كلفت، وفقا للغرض األصلي من عملية الرصـد العـاملي لألهـداف اإلمنائيـة األلفيـة،                  
هلذه األسباب، أشـري إىل ضـرورة       و. بتقدمي تقديرات على الصعيدين اإلقليمي والعاملي فحسب      
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وقد أخذت اللجنة علمـا بالعديـد مـن املقترحـات الـيت             . املسائل اليت أثريت  رد اللجنة على    أن ت 
 تطبيـق معـايري مبـادرة        : مـا يلـي    تشملوهي  قدمها األعضاء بشأن كيفية معاجلة هذه املسائل،        

ــة   ــات الفوقي ــات والبيان ــادل البيان ــال ال  تب ــة  اإلحــصائية، وضــمان امتث ــادئ املتعلق وكــاالت للمب
اعترفـت اللجنـة بـشواغل البلـدان إزاء افتراضـات           و. باألنشطة اإلحصائية يف املنظمـات الدوليـة      

يف الوقـت   مـع التركيـز     الوكاالت الدولية وَجودة البيانات اليت نشرهتا الوكاالت،        األرقام لدى   
 .ذاته على ضرورة بناء القدرات اإلحصائية يف البلدان
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 ول األرفقامل
 الوكاالت واملكاتب املشاركة  
ــصائية       ــشطة اإلحـ ــسيق األنـ ــة تنـ ــسابع للجنـ ــاع الـ ــورك، (االجتمـ  / آذار٦نيويـ

 )٢٠٠٦ سمار
 كيانات األمم املتحدة وبراجمها  

 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

 الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة

 شعبة السكان يف األمم املتحدة

 ة ألفريقيااللجنة االقتصادي

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

 اللجنة االقتصادية ألوروبا

 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب

 منظمة األمم املتحدة للطفولة 

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

 امج األمم املتحدة اإلمنائيبرن

 صندوق األمم املتحدة للسكان
 

 وكاالت األمم املتحدة وغريها من الوكاالت املتخصصة  

 منظمة العمل الدولية

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

 ةمنظمة الصحة العاملي/منظمة الصحة للبلدان األمريكية

 البنك الدويل
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 صندوق النقد الدويل

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 منظمة التجارة العاملية

 االحتاد الدويل لالتصاالت
 

 منظمات دولية وغري حكومية أخرى  

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية

  بني دول رابطة الدول املستقلةاللجنة اإلحصائية املشتركة

 مصرف التسويات الدولية

 مصرف التنمية األفريقي

 املصرف املركزي األورويب 

 )٢١باريس (الشراكة يف اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين 

 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

 املعهد العريب للتدريب واألحباث اإلحصائية

 كاريبيةاجلماعة ال
 

 / أيلــول٥-٤مونتريــال، كنــدا، (االجتمــاع الثــامن للجنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية   
 )٢٠٠٦سبتمرب 

 كيانات األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها  

 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

 الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة 

 اللجنة االقتصادية ألوروبا

 مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييباللجنة االقتصادية أل

  آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب
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 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 

 الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة  

 منظمة العمل الدولية

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

  املتحدة للتربية والعلم والثقافةمنظمة ألمم

 منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العاملية

 البنك الدويل

 صندوق النقد الدويل

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 منظمة السياحة العاملية

 منظمة التجارة العاملية

 االحتاد الدويل لالتصاالت
 

 منظمات دولية وغري حكومية أخرى  

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية

 مصرف التسويات الدولية

 مصرف التنمية األفريقي

 املصرف املركزي األورويب

 )٢١باريس (الشراكة يف اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين 

 جتماعية والتدريب للبلدان اإلسالميةمركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واال
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 الثايناملرفق 
بـادل البيانـات    ت  إطـار مبـادرة    املوضـوعية يف  للمجاالت  تنسيق املبادئ التوجيهية      

 اإلحصائية والبيانات الفوقية
  

 معلومات أساسية  

يف االجتماع الثامن للجنة تنسيق األنـشطة اإلحـصائية الـذي ُعقـد يف مونتريـال يـومي                   
ــادرة تبـــادل البيانـــات   )١(، طُلـــب مـــن املؤســـسات الراعيـــة ٢٠٠٦ســـبتمرب / أيلـــول٥ و ٤ ملبـ

والبيانات الفوقيـة اإلحـصائية أن حتـدد اخلطـوات املتوخـاة مـن أجـل تنـسيق أنـشطة الوكـاالت                      
 املوضـوعية فيمـا خيـص       للمجـاالت اإلحصائية الوطنية والدولية املهتمة بوضـع مبـادئ توجيهيـة           

 .إلحصائيةا ات الفوقية يف إطار مبادرة تبادل البيانات والبيانات الفوقيةتبادل البيانات والبيان

 جلنـة   للتوصـية املقدمـة مـن     رب أن فهـم هـذه اخلطـوات بـشكل أفـضل يـوفر أساسـا                 واعُت 
الـيت  و،  ٢٠٠٧مـارس   /تنسيق األنشطة اإلحصائية إىل اللجنة اإلحصائية باألمم املتحدة يف آذار         

 : يليتوصي فيها مبا

ر يتطـو أعمـال ال أهداف مبادرة تبادل البيانات والبيانات الفوقيـة اإلحـصائية و   ة ب اإلشاد • 
املعــايري واملبــادئ التوجيهيــة اخلاصــة بتبــادل   النــهوض ب الــيت تــتم يف إطارهــا مــن أجــل 

 البيانات والبيانات الفوقية؛

وقيــة تبــادل البيانــات والبيانــات الفمبــادرة اإلقــرار بأمهيــة التوســع يف اســتخدام معــايري   • 
اإلحــصائية عنــد القيــام هبــذا التبــادل فيمــا بــني مجيــع املــشاركني يف النظــام اإلحــصائي   

املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة، والوكــاالت احلكوميــة، واملــصارف املركزيــة،   (الــدويل 
 ؛)ذلكوما إىل واملنظمات الدولية، 

ــة يف      •  ــة والدولي ــشاركة الوكــاالت اإلحــصائية الوطني ــشجيع م ــذه تطــويرمواصــلة ت  ه
 املعايري واستخدامها؛

ــة اإلحــصائية إىل        •  ــات الفوقي ــات والبيان ــادل البيان ــادرة تب ــة ملب ــوة املؤســسات الراعي دع
ــادرة    ــع املب ــت   اســتخدام موق ــى شــبكة اإلنترن ــاط بالعمــل    عل ــاك ارتب لكــي يكــون هن

__________ 
ــا  )١(  ــة  : وهــي حالي ــسويات الدولي ــصرف املركــزي األورويب،  مــصرف الت ــات   و، وامل ــب اإلحــصائي للجماع املكت

واألمـــم املتحـــدة، االقتـــصادي،  صـــندوق النقـــد الـــدويل، ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان ، واألوروبيـــة
 .الدويل والبنك
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 الـيت تـضع تعـاريف هياكـل البيانـات           اخلاصـة  اإلحـصائية    املضطلع به يف إطار اجملـاالت     
  هلذه اجلهود؛لترابطا من وبالتايل توفري قدر ،عيةاملوضو

تقـارير إىل اللجنـة عـن       بانتظـام   بـأن تقـدم     لمبـادرة   لتقدمي طلب إىل املؤسسات الراعية       • 
 .تقدم املبادرة

مـن املـشاركة واملـسامهة يف       املهـتمني   تستهدف هذه املذكرة حتديد العملية اليت متكن        و 
ا ميكـن مـن حتقيـق قـدر أكـرب مـن أوجـه الكفـاءة وختفيـف           ، ممـ  باجملاالتر اخلاصة   يالتطوأعمال  

 .)٢(عبء تقدمي التقارير فيما خيص تبادل البيانات والبيانات الفوقية
 

 اإلحصائية  تبادل البيانات والبيانات الفوقيةمبادرة العملية القائمة العتماد معايري   

 الركائز األساسـية  موعة من   توفر مبادرة تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية جم        
ــادل  ــايري تقنيــ   لتب ــضمن مع ــات، و (ة املعلومــات اإلحــصائية تت ــبمنــوذج للمعلوم ــادل، قوال  للتب
، وقائمــة جمــاالت شــىت تــسري علــىمفــاهيم (تركــز علــى احملتــوى ومبــادئ توجيهيــة ) وهيكــل
 ).للبيانات الفوقيةموحدة ، ومفردات وعية املوضباجملاالت

تبــادل البيانــات والبيانــات الفوقيــة واملبــادئ التوجيهيــة لعــايري املوتــستلزم طريقــة وضــع  
  :اختاذ اخلطوات التاليةرمسيا وإقرارها اإلحصائية 

يف بادرة مشاريع معايري ومبادئ توجيهية، بالتـشاور مـع اخلـرباء العـاملني              املأمانة  تضع   • 
ــن اخلــرباء العــاملني       ــات الراعيــة وغريهــم م ــال املنظم  العــاملون يف مبــن فــيهم (يف اجمل

ائية الوطنيــــــة، واملــــــصارف كاتــــــب اإلحــــــصاملنظمــــــات الدوليــــــة األخــــــرى، وامل
 ؛)الوطنية املركزية

التقنيـة  ع املعـايري واملبـادئ التوجيهيـة        يراشر مـش  نـ مبـادرة ب  للة  يـ عاجلهات الرا  جلنة   تأذن • 
مهـور  تلقـي تعليقـات اجل    يتم فيهـا    فترات  ل على موقعها على شبكة اإلنترنت       ةاملوجود

 مــع الفئــات املعنيــة تعقــد اجتماعــات جــل إجــراء عمليــات اســتعراض للمــسائل يف وأل
 ؛)اإلحصائية، واملصارف املركزية وسيما الوكاالت الوطنية وال(بعملها 

__________ 
كتـب  ملبـشأن املوضـوع خـالل اجتمـاع         الـذي مت    آلراء  ااستفادت النقاط املوضحة يف هـذه املـذكرة مـن تبـادل              )٢( 

ــؤمتر اإلحـــصائيني األ ــينيورومـ ــد  بـ ــشرين األول١٩يف ُعقـ ــوبر / تـ ــمة٢٠٠٦أكتـ ــنطن العاصـ ــم .  يف واشـ وضـ
املشاركون وكاالت إحـصائية وطنيـة إىل جانـب مؤسـسات دوليـة، مـن بينـها بعـض املنظمـات الراعيـة ملبـادرة                         

مــؤمتر  مناقــشة للمتابعــة يف اجتمــاع مكتــب إجــراءومــن املقــرر .  اإلحــصائيةتبــادل البيانــات والبيانــات الفوقيــة
 .٢٠٠٧فرباير / يف جنيف يف شباطوروبينيحصائيني األاإل
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، تكون املؤسسات الراعية علـى اسـتعداد للـسعي          هذا االستطالع آلراء اجلمهور   وبعد   • 
 التقنيـة وتلـك املبـادئ التوجيهيـة        نـشر معايريهـا   علـى   يف عملية للحصول على املوافقـة       

املنطبقـة  املفـاهيم واملفـردات   أي (شـىت   جمـاالت  تـسري علـى   واليت تركز علـى احملتـوى   
عمليــة للحــصول علــى بباإلضــافة إىل ذلــك، متــر املعــايري التقنيــة   ).علــى جمــاالت شــىت

ــم        ــة رق ــاييس للمواصــفة التقني ــد املق ــة لتوحي ــة الدولي ــة املنظم ــادل  (١٧٣٦٩موافق تب
 ).ائيةاإلحص بيانات والبيانات الفوقيةال

 كـل   إىل أن أيـضا   بـالنظر   ت هذه العملية أهنا تتـسم بالكفـاءة والـشفافية الكاملـة،             ثبتوأ 
بأعمـال التطـوير    ، وفقا لقواعدها اخلاصة، بإبالغ فئاهتا املعنية بصورة منتظمـة            قد قامت  منظمة

املؤســسات الراعيــة هلــذه  ، وأن صائيةاإلحــ تبــادل البيانــات والبيانــات الفوقيــة يف إطــار مبــادرة 
  .باألمم املتحدة  اللجنة اإلحصائية بإبالغتقامككل قد املبادرة 

 
  املوضوعيةاجملاالت يف أعمال التطويرتنسيق   

تتوخى مبادرة تبادل البيانات والبيانـات الفوقيـة اإلحـصائية ثالثـة عناصـر ضـرورية يف                  
ها بطريقة شفافة ومنسقة، مع االسـتناد       وزقوائم رم وضع تعاريف هياكل البيانات املوضوعية و     

واملفــردات شــىت  جمــاالت الــيت تــسري علــى أمكــن ذلــك إىل مــا هــو متــاح مــن املفــاهيم حيثمــا
 :، وتتمثل هذه العناصر فيما يليللبيانات الفوقيةاملوحدة 

  اليت يتعني أن يوضع هلا تعاريف هلياكل البيانات؛باجملاالتقائمة  • 

ــام  •  ــقيـ ــات (ات منظمـ ــن املنظمـ ــات مـ ــات  بو) أو جمموعـ ــل البيانـ ــاريف هلياكـ ــع تعـ ضـ
 ؛)اجملاالتأو جمموعات ( اإلحصائية للمجاالت

تـضعها  ) ز املرتبطـة هبـا  ورمـ وقـوائم ال (عاريف هياكل البيانـات  آلية لتعزيز االتساق يف ت  • 
  .األفرقة العاملة من أجل تيسري استخدامها عامليا/خمتلف املنظمات

حـد املبـادئ التوجيهيـة      أ املوضوعية اإلحصائية متثل بالفعـل       للمجاالتأولية  ومثة قائمة    
تـستفيد هـذه القائمـة      و. )٣(اإلحـصائية   لتبادل البيانات والبيانات الفوقية    اليت تركز على احملتوى   
اللجنـة   الـصادر مـن      حـصائية الدوليـة   ألنـشطة اإل  اصنيف  لت أحدث نسخة على نطاق واسع من     
نقطـة انطـالق، قائمـة أوليـة        كويقدم املرفق ألـف،     . )٤(لتابعة لألمم املتحدة  االقتصادية ألوروبا ا  

__________ 
 تبادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة      بادرة   مل اليت تركز على احملتوى   لمبادئ التوجيهية   ميكن ترتيل املشاريع األولية ل     )٣( 

 .على شبكة اإلنترنت بادرةاملمن موقع اإلحصائية 
: كة اإلنترنــــــــــــــتانظــــــــــــــر النــــــــــــــسخة احلاليــــــــــــــة يف املوقــــــــــــــع التــــــــــــــايل علــــــــــــــى شــــــــــــــب  )٤( 

http://unece.unog.ch/IntPres/disa.explorer.asp?Search=PAPE&Year=2006 
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قدمـة مـوجزة ملـا يـشتمل عليـه تعريـف       م؛ بينمـا يقـدم املرفـق بـاء          اجملـاالت  املـستوى هلـذه      عالية
 .كل البياناتاهي

ملواضـيع  ) زورمـ يـرتبط هبـا مـن قـوائم ال         ومـا (يتطلب وضع تعاريف هياكل البيانـات       و 
وبينمـا يوجـد تعـاون راسـخ      .التقنيـة اخلـربة  اخلـربة اإلحـصائية و  : ن اخلـربة، مهـا  حمددة نوعني مـ   

مـن خـالل    (على الصعيد العاملي من أجل وضع املفاهيم واملنهجيات اإلحصائية بطريقة منسقة            
، فـإن اخلـربة يف وضـع تعـاريف هياكـل البيانـات       ) الدوليـة األفرقـة العاملـة وفـرق العمـل     خمتلف  

تبادل البيانات والبيانـات    بادرة   على احملتوى مل   اليت تركز للمبادئ التوجيهية   ز وفقا   ووقوائم الرم 
 وعـدد مـن املـصارف       هلـذه املبـادرة   داخـل املؤسـسات الراعيـة       حاليـا   الفوقية اإلحـصائية تتركـز      

ة أن وضــع تعــاريف يــعاالراملؤســسات وتــرى جلنــة  .املركزيــة والوكــاالت اإلحــصائية الوطنيــة 
يـستند  ) ز املرتبطـة هبـا  ووقـوائم الرمـ   (باجملـاالت ياكل البيانـات اخلاصـة   بشكل تدرجيي متزايد هل   

 وخــرباء تبــادل البيانــات والبيانــات الفوقيــة اإلحــصائية يف هــذه اجملــاالت خــصائينياألإىل عمــل 
سـيما   والئيني،  رباء اإلحـصا  اخلـ ويتعني كفالة تعاون موسـع فيمـا بـني املؤسـسات و            .املتمرسني
 :من أجل

ــز املما •  ــسليمة مــن أجــل وضــع مــصطلحات م   تعزي ــرســات ال  باجملــاالتة خاصــة عقول
 ز؛ورموقوائم الللمفاهيم 

ــادئ     •  ــة ومب ــسائل اهلام ــة بامل ــسري التوعي ــدتي ــد تكــون ضــرورية    امل التحدي ــيت ق ــة ال مكن
 .خيص مشاريع ونظم التصنيف القائمة لدى البلدان واملؤسسات الدولية فيما

 التكميليــة عــن دور تعــاريف علومــات بعــض امل، تــرد يف املرفــق جــيمويف هــذا الــسياق 
 .تبادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة اإلحـصائية يف حتقيـق أوجـه الكفـاءة         ملبادرة  هياكل البيانات   

تبـادل  مبـادرة   كما يربز املرفق دال أنواعا لتطبيقات ميكـن االسـتفادة فيهـا مـن اسـتخدام إطـار                   
 .اإلحصائية البيانات والبيانات الفوقية

 
 تكاليف والفوائدال  

ركـزت اخلـربات احلديثــة يف وضـع تعــاريف هياكـل البيانـات علــى الـديون اخلارجيــة،        
إلحصاءات املالية الدوليـة، وميـزان املـدفوعات، وإحـصاءات التجـارة            اواإلحصاءات النقدية، و  

قــصرية األجــل، والبيانــات الزراعيــة، اليف الــسلع األساســية، واحلــسابات القوميــة، واملؤشــرات  
ولـسنوات عديـدة، كـان هنـاك      .عض السالسل اإلحصائية اإلضافية يف جمال االقتصاد الكليوب

اســتخدام مــستقر لإلطــار يف طائفــة متنوعــة مــن اإلحــصاءات يف النظــام األورويب للمــصارف     
 . ومــــصرف التــــسويات الدوليــــة، واملكتــــب اإلحــــصائي للجماعــــات األوروبيــــة،املركزيــــة
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ألورويب للمــصارف املركزيــة النظــام دى ايانــات، لــتكرســت بعــض تعــاريف هياكــل الب  كمــا
 القانونيـــة النـــصوصواملكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات األوروبيـــة علـــى ســـبيل املثـــال، يف       

 .األورويب الحتادل

ونتيجة اخلربات احلديثة والسابقة، تشكل قدر من الفهم بشأن مدى حجـم التكـاليف          
 تبـادل البيانــات والبيانـات الفوقيــة  بـادرة  ملاملقـدرة لوضـع مــا جيـري تبادلـه مــن اهلياكـل الرمسيــة      

بالفعـــل ويف حـــال معرفـــة خطـــط تـــصنيف جمموعـــات البيانـــات أو االســـتبيانات . حـــصائيةاإل
ز، رمبا ال يـستغرق األمـر أكثـر مـن بـضعة أسـابيع مـن              ورم، مبا يف ذلك قوائم ال     اوتنظيمها جيد 

 بادل البيانات والبيانات الفوقيـة    تمبادرة  العمل الفعلي لوضع املكونات األساسية هليكل بيانات        
ــت الــ  .اإلحــصائية ــيت      الإال أن الوق ــع األطــراف ال ــل مجي ــن قب ــهيكل، م ــدقيق لل ــضبط ال زم لل

بينمـا يقـدر وقـت التنفيـذ الـتقين الفعلـي لتعريـف هياكـل                 .تستعرض العمل، يقدر بأشهر عـدة     
أو لفوقيـة اإلحـصائية     تبـادل البيانـات والبيانـات ا      مبـادرة   أدوات  املتـاح مـن     البيانات باسـتخدام    

الفئـات  /وكلمـا قـل عـدد املؤسـسات     .ببـضعة أيـام فحـسب    املوجـودة داخـل املؤسـسة،    اتقنياهت
باإلضافة إىل ذلك، ميكـن   .املشاركة وصغرت جمموعات البيانات، قل الوقت الفعلي واملنقضي

ــسية    ــات الرئي ــإعــادة اســتخدام املكون ــات يف االســتجا   يا مل بة وضــع مــن تعــاريف هياكــل البيان
 .الحتياجات مؤسسية حمددة خاصة بالوكاالت الوطنية أو الدولية

ويف حالة الديون اخلارجية على سبيل املثال، اسـتغرق وضـع تعريـف هياكـل البيانـات                  
 وصــندوق ،التــابع ملــصرف التــسويات الدوليــة لــديون اخلارجيــةلاملــستخدم يف املركــز املــشترك 

حنــو ثالثــة  ،االقتــصادي، والبنــك الــدويل   امليــدانالنقــد الــدويل، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف 
ويف حالـة مـشروع التبـادل        .أسابيع من العمل الفعلي على مدى فتـرة زمنيـة مـدهتا سـتة أشـهر               

العاملي للحـسابات القوميـة التـابع ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، بلـغ الوقـت                    
ــرتبط بوضــع تعريــف هياكــل الب    ــات لاملقــدر للعمــل امل اســتبيان املكتــب اإلحــصائي  كامــل يان

علـى  أسـابيع    ٦حنـو   ،   منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي           - األوروبيـة  للجماعات
ويف احلـالتني، اسـتغرق التنفيـذ الـتقين الفعلـي لتعريـف هياكـل                . شهرا ١٢  حنو مدى فترة مدهتا  

 .البيانات بضعة أيام

 ز املرتبطـة ورمـ عداد قوائم املفاهيم وقوائم ال إلضحة  ومن ناحية الفوائد، توجد مزايا وا      
 .امها من قبل طائفة واسعة من املـستخدمني لتبـادل املعلومـات اإلحـصائية             د اليت ميكن استخ   هبا

ومن حيث املبدأ، ميكن ملؤسـستني تتبـادالن املعلومـات االتفـاق علـى املـصطلحات املـستخدمة                  
 .اإلحـصائية  تبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة    بادرة ة ملفيما بينهما واالستفادة من املعايري التقني   

مبـادرة  وباملثل، ميكن ملن يقوم بنشر اإلحصاءات استخدام مصطلحاته احملددة اخلاصـة ومعـايري       
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بـشكل أكـرب مـن    موحـدة  إال أن وجـود جمموعـة    .اإلحـصائية  تبادل البيانات والبيانات الفوقيـة 
 سييـسر بقـدر كـبري مـن تبـادل املعلومـات ونـشرها،              تـوى اليت تركـز علـى احمل     املبادئ التوجيهية   

كمـا يتجنـب ازدواج اجلهـود يف     .حيـث ميكـن للعديـد مـن املؤسـسات واملـستخدمني تقامسهـا       
علـى  ميكـن حتقيـق الفوائـد        و .ز املرتبطة هبا  ورم اإلحصائية وقوائم ال   وضع وحفظ قوائم املفاهيم   

 .ات إحصائية وطنية ودولية يف اجملاالت اليت يوجد هبا بالفعل تسميأسرع وجه

ــاج      ــن حتت ــرادى املؤســسات ل ــذكر أن ف ــة  إىل تغــيري ومــن اجلــدير بال مبادئهــا التوجيهي
وميكـن إعـداد    .وإتاحتـها املوحـدة   عند وضع املبادئ التوجيهية اليت تركز على احملتوىالداخلية 

 . التبـادل أو النـشر     كيفية حتديدها أثنـاء   و كيفية حتديد البيانات داخليا      للربط بني وصالت بينية   
، كـان يـتعني إعـداد هـذه الوصـالت           اإلحـصائية  رة تبادل البيانات والبيانـات الفوقيـة      دوقبل مبا 

أو فيمـا بـني جمموعـات مغلقـة مـن املؤسـسات       (البينية لكل عملية تبـادل للبيانـات سـواء ثنائيـة      
لفوقيـة اإلحـصائية     تبـادل البيانـات والبيانـات ا       قـدرة مبـادرة   وكلمـا زادت     ).اليت جتري التبادل  

 املوضـوعية، قـل عـدد هـذه الوصـالت البينيـة             للمجـاالت  موحدة ملبادئ توجيهية    الترويجعلى  
 . يف املستقبل، أو أصبحت أكثر بساطةلزماليت ست

التطبيــق لــديون اخلارجيــة املــذكور أعــاله، أصــبح البــدء يف لويف حالــة املركــز املــشترك  
باإلحـصاءات املاليـة علـى       ملـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة       يسريا فور موافقة فرقة العمل ا     التقين  

ــة     ــديون اخلارجي ــات ال ــات اخلاصــة ببيان ــاريف هياكــل البيان ــاريف  هــذهواســُتخدمت .تع  التع
نظـام   يف   املُعـد بسهولة يف البيانات اليت سـامهت هبـا املؤسـسات املـشاركة وكـذلك يف التطبيـق                  

لتبـادل البيانـات    لـسجل  لوصـلة الرابطـة هبيكـل حتـيت    يف ابنـك الـدويل     لل ايلاحلـ  البيانات اإلمنائية 
 .االقتـــصادي  منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان هوالبيانـــات الفوقيـــة اإلحـــصائية تستـــضيف 

تبـادل البيانـات والبيانـات      نظـام   يستفيد مـشروع التبـادل العـاملي للحـسابات القوميـة مـن               كما
إلعـداد  لمـن خـالل هنـج        ياكـل البيانـات   موحـدة هل  ريف  االفوقية اإلحصائية ويتوخى تطبيـق تعـ      

 .السريع ميكنه توفري قدرة متزايدة مبرور الوقت

العمل املنهجي واملتعلق باحلاسوب جزءا مـن األنـشطة االعتياديـة الـيت جتـري               ملا كان   و 
 ، اإلحـصائي بالتعاريف اإلحصائية وعمليات التبـادل فيما يتعلق يف املؤسسات الوطنية والدولية  

بـني التكـاليف والفوائـد باعتبارهـا مرتبطـة           عمليـة توفيـق بعينـها     أيـة   ن النظـر إىل     فإن مـن املمكـ    
 وملــا كانــت القوالــب .الدوليــةالرابطــة بــالنظم بالطــابع اخلــاص للــنظم الداخليــة أو الوصــالت  

، فهـي   “مقـروءة آليـا   ”بياناتتوفر  املوحدة هلياكل تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية        
على سبيل املثال، تقليل العمليات اليدويـة مـن   (ى الصعيد التقين لتقليل التكاليف  فرصا عل  يحتت

باإلضـافة إىل ذلـك، تنـشأ أوجـه كفـاءة هامـة عـن         ).هيئةقبيل إعادة ترميز البيانات أو إعادة الت
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للعديــد مــن املــستخدمني، علــى ســبيل املثــال،  موحــدا اســتخدام العديــد مــن املؤســسات هنجــا  
 .نظمات دولية واإلتاحة من خالل مواقع شبكة اإلنترنتالتبادل مع عدة م

 
 العمليات املفتوحة  

تعـاريف هلياكـل البيانـات      إلجياد  العامل الرئيسي املؤدي إىل جناح النهج املقترح اتباعه          
هـو شـفافية العمليـة املتبعـة يف وضـع تلـك التعـاريف، وال سـيما                  خاصة بكـل جمـال علـى حـدة          
وهلــذا يــتعني طــرح مــشاريع املفــاهيم وتعــاريف هياكــل البيانــات   .لــضمان إشــراك املــستعملني

للتعليق عليها واستعراضـها مـن قبـل اجلمهـور قبـل            اخلاصة بكل جمال على حدة      وقوائم الرموز   
 .اخلـرباء املختـصون الـذين سـيقومون بوضـعها     / املختـصة ةهنائيـا األفرقـة العاملـ   أن توافق عليهـا  

 تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحـصائية بدراسـة كيفيـة    وتقوم حاليا اجلهات الراعية ملبادرة 
يف هــذه العمليــة، وخباصــة يف للمــساعدة علــى شــبكة اإلنترنــت ذه املبــادرة هــاســتخدام موقــع 

وبالتـايل إتاحـة    اجملـاالت املوضـوعية     تاحة سـبل االتـصال بالعمـل املـضطلع بـه يف مواقـع               إسياق  
  .الفرصة لتعزيز الترابط يف تلك العملية

  :ومن املتوخى اختاذ اخلطوات التالية 

وضـع تعـاريف هلياكـل البيانـات جملـال          ) أو جمموعة مـن املنظمـات     (عندما تقرر منظمة     • 
موضوعي معني، فإهنا تقوم بإبالغ نيتها هذه ألمانـة مبـادرة تبـادل البيانـات والبيانـات               

ــع امل       ــى موق ــاح عل ــب حمــدد ســلفا مت ــة اإلحــصائية، باســتخدام قال ــى  الفوقي ــادرة عل ب
تنـشر املعلومــات علـى نفـس املوقـع الــشبكي وتعمـم علـى أعـضاء جلنــة        وس .اإلنترنـت 

 تنسيق األنشطة اإلحصائية وأعضاء اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة؛

بوضع تعاريف هلياكل البيانـات جملاهلـا املوضـوعي      ) أو جمموعة املنظمات  (تقوم املنظمة    • 
  تشاور مفتوحة للحصول علـى تعليقـات اجلمهـور؛   احملدد على حنو يضمن إتاحة فترة

ميكن ألمانة مبادرة تبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة اإلحـصائية التقـدم باقتراحـات                 و
أخــرى ذات أنــشطة مماثلــة  ) مــاتمنظ(مــع منظمــة ) املنظمــات(بــأن تتعــاون املنظمــة  

رهنـا بتـوافر   و .يتعلق بـنفس اجملـاالت اإلحـصائية أو جمـاالت إحـصائية متـصلة هبـا        فيما
أو القوالــب (املــوارد، ميكــن ألمانــة املبــادرة أيــضا أن تــساعد يف اســتعراض املــذكرات  

املقدمـة مـن أفرقـة اجملـاالت املوضـوعية والـيت تـبني كيفيـة امتثـال عمـل هـذه                      ) املكتملة
 عمــل هــذه األفرقــة يف ســياق النطــاق  تــرابطاألفرقــة إلطــار املبــادرة، وذلــك لــضمان  

 طوير اليت تتم يف إطار املبادرة؛األوسع ألعمال الت
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يتم نـشره يف موقـع املبـادرة    سـ التعريـف النـهائي هليكـل البيانـات جـاهزا،          صبح  عندما ي  • 
وبـذلك يـصبح موقـع املبـادرة هـذا       .على شبكة اإلنترنت الستخدامه من ِقبل اجلمهور

ــه تعــاريف هياكــل البيانــات وقــوائم رموزهــا      الــيت مــستودعا متطــورا تتــاح مــن خالل
 . السـتخدامها مـن جانـب مجيـع األطـراف املعنيـة      ،االت موضـوعية حمـددة  ضعت جملُو

تلقى اللجنــة اإلحــصائية لألمــم املتحــدة معلومــات مــستكملة بانتظــام عــن التقــدم  وســت
  .الذي يتم إحرازه يف أعمال التطوير هذه

بلـدان  لن تتطلـب هـذه العمليـة أي تغـيري يف الترتيبـات القائمـة للتنـسيق واإلدارة يف ال         و 
ولن تقوم مبـادرة تبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة اإلحـصائية إال بـدور         .واملؤسسات الدولية

املـشاركة  األفرقـة  وسيتوقف جناح النهج املقترح علـى صـدق عـزم شـىت املؤسـسات و            . تنسيقي
 . وعلى التعاون الفعال من جانبهاها وموارداعلى إتاحة خرباهت
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 املرفق ألف 
ــة مبدئيـــ    ــصائية   قائمـ ــوعية اإلحـ ــاالت املوضـ ــات   ملة باجملـ ــات والبيانـ ــادل البيانـ ــادرة تبـ بـ

 اإلحصائية الفوقية
اإلحـــصاءات الدميغرافيـــة  :١اجملـــال 

 واالجتماعية
ــال  اإلحصاءات االقتصادية :٢اجملال  ــة   :٣اجملــ ــصاءات البيئيــ اإلحــ

 املتعددة اجملاالتاإلحصاءات و

ــ ١-٢ السكان واهلجرة ١-١ صاد إحــــصاءات االقتــ
  الكلي

 البيئة ١-٣

ــاليم   ٢-٣ احلسابات االقتصادية ٢-٢ العمل ١-٢ ــصاءات األقـــ إحـــ
 واملناطق الصغرية

ــال   ٣-٢ التعليم ١-٣ ــصاءات األعمــ إحــ
 التجارية

ــصاءات  ٣-٣ اإلحــــــــــــــــــــ
ــددة   ــرات املتعــ واملؤشــ

 اجملاالت
األحـــــــوال املعيـــــــشية  ١-٣-٣ اإلحصاءات القطاعية ٤-٢ الصحة ١-٤

والفقــــــــر واملــــــــسائل 
تماعيــــة الداخلــــة  االج

 يف قطاعات شىت
الزراعـــــــة والغابـــــــات  ١-٤-٢ الدخل واالستهالك ١-٥

 ومصائد األمساك
ــات   ٢-٣-٣ ــوع اجلــنس والفئ ن

 السكانية اخلاصة
 جمتمع املعلومات  ٣-٣-٣ الطاقة ٢-٤-٢ احلماية االجتماعية ١-٦
املــــــستوطنات البــــــشرية  ١-٧

 واإلسكان
ــصناعة   ٣-٤-٢ ــدين والــــ التعــــ

  والتشييد
 العوملة ٤-٣-٣

املؤشــــــرات املرتبطــــــة  ٥-٣-٣ النقل ٤-٤-٢ العدالة واجلرمية ١-٨
باألهـــــداف اإلمنائيـــــة  

 لأللفية
 التنمية املستدامة ٦-٣-٣ السياحة  ٥-٤-٢ الثقافة ١-٩
ــسياسية   ١-١٠ ــشطة الــــــ األنــــــ

واألنـــــــشطة اجملتمعيـــــــة   
 األخرى

اإلحــصاءات املـــصرفية   ٦-٤-٢
  والتأمينية واملالية

ت واخلالصــات احلوليــا ٤-٣
 الوافية املماثلة

اإلحـــــصاءات املاليـــــة    ٥-٢ استعمال الوقت ١-١١
ــة  والــــضريبية احلكوميــ
وإحــــصاءات القطــــاع 

  العام

 

التجارة الدولية وميزان    ٦-٢ 
  املدفوعات

 

  األسعار ٧-٢ 
  تكلفة العمل ٨-٢ 
  العلم والتكنولوجيا ٩-٢ 
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 املرفق باء 
 

 ت؟ما هو تعريف هيكل البيانا  

فإذا صادفت رقما كهـذا   .“١٧٣٦٩”  رقم من قبيل،البيانات اإلحصائية متثلها أرقام 
علـى الفـور   يتبـادر إىل الـذهن   و .معرفة مـا يقيـسه هـذا الـرقم    من الرقم وحده فإنك ال تستطيع 
مـا هـو البلـد     ضمن أي وحـدات يقـيس هـذا الـرقم؟     هو موضوع القياس؟ما : عدد من األسئلة
وقائمـة األسـئلة قـد     مىت أُخذ هـذا القيـاس؟   فية، إن وجدت، اليت ينطبق عليها؟أو املنطقة اجلغرا
  .ال تكون هلا هناية

 خـاص، يـستخدم يف وصـف        “مفهـوم ”ويوجد خلـف كـل سـؤال مـن هـذه األسـئلة               
صــفة، يف األســئلة املــذكورة أعــاله، هــي املوضــوع، ووحــدة القيــاس،  اواملفــاهيم الو .البيانــات

ــد، والوقــت  ــسط . والبل ــه     وأب ــو أن ــات ه ــاهيم   ”شــرح لتعريــف هيكــل البيان ــن املف ــة م جمموع
ولكـن هنـاك    .“الواصفة، املرتبطة مبجموعة من البيانات، اليت متكننا من فهم ما تعنيـه البيانـات  

 .ما هو أكثر من ذلك

واملعتـاد هـو أن    .“جمموعـة البيانـات  ”فهناك حزمة ذات مـستوى أعلـى تعـرف باسـم      
حتفاظ مبجموعـة البيانـات هـذه ونـشرها، وهبـذا تـصبح مـصدرا        تقوم وكالة من الوكاالت باال    

فـنحن لـدينا مـشاهدات، تتجمـع      :وهنا يربز أمامنـا هيكـل مبـسط    .للبيانات اإلحصائيةمعروفا 
 .تصنف يف جمموعات من البياناتسالسل مع مرور الوقت يف شكل 

ن األبعـاد   من تبادل البيانات وفهمها، خيربنـا تعريـف هيكـل البيانـات عـ             لكي نتمكن   و 
 .ف قائمة القيم احملتملة هذه بقائمة الرموزعَروُت .ذات الصلة وعن القيم احملتملة لكل ُبعد منها

ــع اللغــات        ــصيغة واحــدة يف مجي ــصار ب  -وخيــصص لكــل قيمــة مدرجــة يف تلــك القائمــة اخت
كل الترمجــة يف اويــساعد ذلــك يف تفــادي مــش .، إىل جانــب وصــف خــاص بكــل لغـة “رمـز ”

 لغـة دون االضـطرار إىل تغـيري    أية الرمـز إىل معلومـات وصـفية يف    وميكن ترمج :وصف بياناتنا
قــوائم الرمــوز، حيثمــا أمكــن، مــن  يف وُتــستمد القــيم املدرجــة . الرمــز املــرتبط بالبيانــات ذاهتــا

 مــن جانــب املنظمــة الدوليــة    املعــايري الدوليــة، مثــل املقــاييس املخصــصة للبلــدان والعمــالت      
 .املقاييس لتوحيد
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 املرفق جيم 
 

مبـادرة تبـادل   الـصادرة عـن   زيادة الكفاءة من خالل استخدام تعاريف هياكل البيانـات          
 البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية

عندما تـستخدم املعـايري واملبـادئ التوجيهيـة ملبـادرة تبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة                    
تعريـف  ”أكثـر، فـإن ذلـك يتطلـب حتديـد           اإلحصائية إلجراء تبادل للبيانـات بـني شـريكني أو           

وتـسري بعـض   . “جمموعة التعاريف األساسية” Key family.بـا يعرف أيض (“هليكل البيانات
مثل وحـدة   (املفاهيم وقوائم الرموز املتصلة هبا املستخدمة يف التبادل الفعلي على شىت اجملاالت             

مثل الـصكوك املاليـة وجمـاميع       (ددة  ، بينما ال تسري أخرى إال على جماالت حم        )القياس والتواتر 
 ).احلسابات القومية

وحيدد تعريف هيكل البيانات جمموعـة مـن املفـاهيم الـيت تـصف جمموعـة مـن البيانـات               
وأيهــا يــشكل خــصائص ) حتديــد ووصــف(وخيربنــا عــن أي املفــاهيم يــشكل أبعــادا  .وحتــددها

 لألبعاد واخلـصائص أو مـا إذا   كما خيربنا عن أي قوائم الرموز يوفر قيما ممكنة ).جمرد وصف(
فعلـى سـبيل    .مـن البيانـات مـن قبيـل الـنص الرقمـي أو العـام       ذات نوع آخـر  كانت تلك القيم 

املثال، يتضمن تعريف هيكل البيانات اخلاص باملركز املشترك للديون اخلارجية التـابع ملـصرف               
امليــدان االقتــصادي التــسويات الدوليــة وصــندوق النقــد الــدويل ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف    

والبنــك الــدويل مفــاهيم حتــدد وتــصف بيانــات الــديون اخلارجيــة املطلوبــة إلدراجهــا يف موقــع   
كمـا يتـضمن مفـاهيم حتـدد بـصورة فريـدة بيانـات مـن          .املركز املذكور علـى شـبكة اإلنترنـت   

انـات،  قبيل البلد الدائن، والبلد املـدين، والـصك املـايل، وتـاريخ اسـتحقاق الـصك، وتـواتر البي                
وتتــوافر لكــل مفهــوم مــن هــذه املفــاهيم قائمــة رمــوز يــتعني اســتخدامها عنــد    . ومــا إىل ذلــك

ويتـضمن تعريـف هيكـل البيانـات أيـضا مفـاهيم تـصف البيانـات املبلـغ                  . اإلبالغ عـن البيانـات    
عنــها، مثــل وحــدة العملــة والعــدد العــشري، اللــذين يــصفان البيانــات فقــط، ألن مــن املمكــن   

  .يانات ذاهتا باستخدام جمموعة خمتلفة من األعداد العشريةاإلبالغ عن الب

وتتركز مبادرة تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية على التبادل والتقاسـم بـني              
وميكــن أن تتفــق مؤســستان علــى تبــادل املــصطلحات  .املؤســسات والتعمــيم علــى املــستعملني

يت حيققهـا اسـتخدام قوالـب مقـروءة مـن جانـب        بينـهما واالسـتفادة مـن أوجـه الكفـاءة الـ            فيما
ــن خــالل إطــار      ــا م ــتم توفريه ــادرةاملاحلاســوب ي ــدى    . ب ــة ل وميكــن اســتحداث وصــالت بيني

غـري أن وضـع    .حتديدها أثناء التبـادل طرق حتديد البيانات داخليا وللربط بني طرق املؤسسات 
خدمها جمموعـة كـبرية ومتنوعـة       قوائم باملفاهيم وقوائم بالرموز املرتبطـة هبـا الـيت ميكـن أن تـست              

مــن املــستعملني لتبــادل املعلومــات اإلحــصائية يتــيح مزيــدا مــن الكفــاءة يف عمليــات النقــل          
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وتيـسر  . )٥(والدخول عرب اإلنترنـت إىل طائفـة كـبرية ومتنوعـة مـن البيانـات والبيانـات الفوقيـة                  
تخدم هـذه البيانـات   حتديد ما يتم تبادله وتصفح فهارس املعلومات الـيت تـس  اخلصائص املوحدة   

 .التعريفية

ومـا يـرتبط بـذلك مـن زيـادة          (وحتقيقا لالستخدام األعم من جانب مؤسسات عديدة         
، ميكن أن يتيسر التبادل من خالل جمموعة أعم من املبادئ التوجيهية اليت تركـز علـى                 )الكفاءة
ــوى ــة      . احملتـ ــاالت كافـ ــى اجملـ ــسري علـ ــدة تـ ــصطلحات موحـ ــالل مـ ــن خـ ــق ذلـــك مـ ويتحقـ
حات موحــدة لكــل جمــال علــى حــدة، علــى غــرار مــا هــو مــستخدم يف حالــة املركــز    ومــصطل

فزيـادة   :ويسري املبـدأ ذاتـه علـى تعمـيم البيانـات والبيانـات الفوقيـة        .املشترك للديون اخلارجية
االستخدام املوحد للمبادئ التوجيهية اليت تركز على احملتوى فيما يتعلق مباهية ما جيـري تبادلـه             

ــاد  ــؤدي إىل زي ــاءةت ــة      .ة الكف ــة توضــيحات لكيفي ــة التكميلي ــات الفوقي ــوفر البيان وميكــن أن ت
ــات   ــتالف املمارسـ ــة”اخـ ــصطلحات     “احملليـ ــن املـ ــا عـ ــات وجتميعهـ ــف البيانـ ــة يف وصـ  املتبعـ

ــادل “املوحــدة” ــستخدم املــصطلحات اخلاصــة   .  املــستخدمة يف عمليــات التب كمــا ميكــن أن ت
موحـدة  مبـادئ توجيهيـة      يـتم باالسـتناد إىل       ولعـل ذلـك   مبؤسسات معينة يف عمليـات التبـادل،        

  .تركز على احملتوى خمصصة للمجاالت العالية املستوى

فمــثال، بغيــة تطــوير موقــع املركــز املــشترك للــديون اخلارجيــة علــى شــبكة اإلنترنــت،     
 لعدة أبعاد، مثل البلـد، والوقـت، والوحـدة        “قوائم رموز ”حددت املنظمات املشاركة بالفعل     

وميكــن أن تتــوافر تلــك األبعــاد علــى املوقــع الــشبكي ملبــادرة تبــادل البيانــات     .ومــا إىل ذلــك
والبيانــات الفوقيــة اإلحــصائية لكــي يعــاد اســتخدامها يف هنايــة املطــاف مــن جانــب املنظمــات    
األخــرى إلمتــام عمليــات تبــادل ثنائيــة أو متعــددة األطــراف لبيانــات تتــصل مبــسائل موضــوعية  

ومـن شـأن هـذا     ).ة لألسـعار، واحلـسابات القوميـة، ومـا إىل ذلـك     مثل األرقام القياسـي (أخرى 
النــهج أن يقلـــل التكـــاليف إىل أدىن حـــد بالنـــسبة للمؤســـسات الراغبـــة يف اســـتخدام املبـــادئ  

ومن مث فاهلدف هو إنشاء إطار لعمليـات التفاعـل بـني كـثري مـن       . املذكورةلمبادرة  لالتوجيهية  
إلحصائية الذين قد ينشأ لـديهم اهتمـام علـى مـر الـزمن               البيانات والبيانات الفوقية ا    “مالكي”

 .باستخدام هذا اإلطار التباديل

__________ 
تــضمن سيــضاف إىل موقــع مبــادرة تبــادل البيانــات والبيانــات الفوقيــة علــى شــبكة اإلنترنــت قــسم جديــد ي     )٥( 

معلومات عن املفاهيم وقوائم الرموز املتاحة وكيفية استخدامها يف وضع تعاريف هلياكل البيانات والبيانـات               
 .الفوقية
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 املرفق دال 
 

 تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائيةمبادرة املضي قدما بتنفيذ معايري   

املبذولة يف تناول اجملـاالت املوضـوعية الـيت متتثـل إلطـار             التعاونية  تتبلور مالمح اجلهود     
ــوازين      م ــة، ومـ ــسابات القوميـ ــصائية، يف احلـ ــة اإلحـ ــات الفوقيـ ــات والبيانـ ــادل البيانـ ــادرة تبـ بـ

ــسكان، إىل        ــة، وال ــيم، والزراع ــة، والتعل ــة، واإلحــصاءات املالي ــديون اخلارجي ــدفوعات، وال امل
فعلـى وجـه اخلـصوص، تتـضمن      .جانـب بعـض املؤشـرات املرتبطـة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       

ــة ــراءات الراميـ ــة    اإلجـ ــات الفوقيـ ــات والبيانـ ــادل البيانـ ــادرة تبـ ــار مبـ ــتخدام إطـ ــز اسـ  إىل تعزيـ
 :يلي اإلحصائية، ومن مث تتطلب وضع تعاريف هلياكل البيانات وقوائم بالرموز املتعلقة هبا، ما

 تبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة اإلحـصائية يف التبـادل الـذي                 مبـادرة  استخدام إطار  - 
منظمــات دوليــة بالفعــل قوالــب مبــادرة تبــادل البيانــات  تــستخدم  :يــتم علــى دفعــات

والبيانات الفوقية اإلحـصائية يف تبـادل البيانـات علـى دفعـات مـع املؤسـسات الوطنيـة                   
ــا          ــات جيــري حالي ــن اإلحــصاءات وهــي عملي ــة م ــة كــبرية ومتنوع ــق بطائف ــا يتعل فيم

 النظم الداخليـة    اتعاجلهتوسيعها، مما ييسر زيادة كفاءة تدفقات البيانات اليت ميكن أن           
 .عند طريف التبادل، أي املرسل واملستقبل

تفكــر حاليــا  :املراكــز املــشتركة ملبــادرة تبــادل البيانــات والبيانــات الفوقيــة اإلحــصائية  - 
 يف إنـشاء مراكـز       جلمـع البيانـات     مشتركة عملياتاملنظمات الدولية اليت لديها بالفعل      

ــة الد    ــة العامل ــة األفرق ــا برعاي ــشتركة، رمب ــة م ــة القائم ــب    .ولي ــستخدم املكت ــثال، ي فم
ــصادي       ــدان االقت ــاون يف املي ــة والتع ــة التنمي ــة ومنظم اإلحــصائي للجماعــات األوروبي
ــشأن إحــصاءات       ــة اســتبيانا مــشتركا ب ــم والثقاف ــة والعل ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربي

ات ستخدم البيانـ  التعليم وتتقاسم العمل يف مجع البيانات والتحقق من صحتها، كما تُـ           
وناقــشت هــذه املؤســسات بالفعــل التحــول إىل اســتخدام  .يف إصــدار نــشرة مــشتركة

املعايري واملبادئ التوجيهية ملبادرة تبادل البيانات والبيانـات الفوقيـة اإلحـصائية يف كـل               
، مع وضع تعاريف هلياكل البيانـات جلميـع         )مركز مشترك (من مجع البيانات ونشرها     
  .لعمليةاملتغريات اليت تشملها هذه ا

استخدام إطار مبادرة تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية يف العمليـات احلاليـة         - 
ــات  ــق اســتبيانات       :جلمــع البيان ــات عــن طري ــيت جتمــع بالفعــل بيان تقــوم املنظمــات ال

إلكترونية تستخدم فيها قوالب نصية شىت بتحويل استبياناهتا حاليا إىل القالـب اخلـاص      
وميكـن أن يـتم ذلـك علـى حـدة           . دل البيانات والبيانـات الفوقيـة اإلحـصائية       مببادرة تبا 

بطريقة أكثر تنسيقا، سواء مـن خـالل االتـصاالت الثنائيـة مـع الوكـاالت األخـرى                   أو
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 يف هـذا    الناشـطة اليت هلا نشاط يف نفس امليدان، أو باالستعانة باألفرقة العاملـة الدوليـة              
احلـال، عنـدما تـضطلع باألنـشطة املـشتركة جلمـع       وبطبيعـة  . بالـذات اجملال اإلحـصائي   

البيانــات منظمتــان دوليتــان أو أكثــر، يــتعني التوصــل إىل اتفــاق علــى تعــاريف هياكــل 
البيانات بني املشاركني، مع اللجوء حيثما أمكن إىل اعتماد التعـاريف القائمـة بالفعـل               

  .أو البناء عليها

 :دل البيانـات والبيانـات الفوقيـة اإلحـصائية       تعميم البيانات باستخدام إطـار مبـادرة تبـا         - 
ــة        ــات الفوقي ــات والبيان ــادل البيان ــادرة تب ــا بالفعــل القوالــب اخلاصــة مبب ــستخدم حالي ت

  .اإلحصائية يف نشر البيانات، بصرف النظر عن الكيفية اليت جرى مجعها هبا
 
 

 


