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  اإلحصائية اللجنة
  واألربعون ثامنةال الدورة

  ٢٠١٧ آذار/مارس ١٠-٧
  املؤقت* األعمال جدول من )ل( ٤ البند

 املشـــتركة املفتوحـــة املعـــايري للعلـــم: بنـــود

  وتقامسها الوصفية والبيانات البيانات لتبادل
      

  الوصفية والبيانات اإلحصائية البيانات تبادل ملبادرة الراعية اجلهات تقرير    
    

  العام األمني من مذكرة    
  

ــا   ــرر وفقـ ــس ملقـ ــادي الـ ــاعي االقتصـ ــة ٢٠١٦/٢٢٠ واالجتمـ ــابقة، واملمارسـ  السـ
ــام األمــني يتشــرف ــ الع ــل نأب ــر حيي ــة اجلهــات تقري ــادرة الراعي ــادل ملب ــات تب  اإلحصــائية البيان
 يف املقـررة  واألنشـطة  األخـرية  والتطـورات  اإلجنـازات  التقريـر  هـذا  ويوجز الوصفية. والبيانات

 للبضـائع  الدوليـة  التجـارة  وإحصاءات الكلي االقتصاد إحصاءات منها جماالت يف املبادرة إطار
 بتبـادل  املتصـلة  القـدرات  تنميـة  خطط عن عامة حملة أيضا ويتضمن املستدامة. التنمية وأهداف
  الوصفية. والبيانات اإلحصائية البيانات

  بالتقرير. علما اإلحاطة إىل مدعوة واللجنة  

   

  
  

  *  E/CN.3/2017/1. 
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  الوصفية والبيانات اإلحصائية البيانات تبادل ملبادرة الراعية اجلهات تقرير    
  

  موجز  

 اإلحصـائية  البيانات تبادل معايري تنفيذ يف احملرز التقدم عن عامة حملة التقرير هذا يقدم  
 وإن .٢٠١٥ آذار/مـارس  يف اللجنـة  إىل املقـدم  األخـري،  التقرير صدور منذ الوصفية والبيانات

 أنـه  حيـث  االتسـاع  يف آخـذ  الوصـفية  والبيانـات  اإلحصائية البيانات تبادل مبادرة تنفيذ نطاق
 وميـــزان القوميـــة احلســـابات مثـــل إحصـــائية جمـــاالت يف البيانـــات تبـــادل ترســـيخ بالفعـــل مت

 املسـتدامة،  التنميـة  أهـداف  مثـل  جمـاالت  يف جـار  العمليـة  هـذه  تطـوير  أن حني يف املدفوعات،
 أمتتـة  عـن  الناشـئة  الفوائد إىل وإضافة بالبضائع. الدولية والتجارة والتعليم، واألسعار، والعمل،

 مــن متزايــدا عــددا فــإن واملوثوقيــة، التوقيــت يف حتســينات حتقيــق ذلــك يف مبــا البيانــات، تبــادل
 البيانـــات تبـــادل علـــى القائمـــة املفتـــوح املصـــدر براجميـــات يســـتخدم اإلحصـــائية الوكـــاالت
 يف هامـة  حتسـينات  حتقيـق  مـن  ميكنها مما املركزية، النظم بنية يف الوصفية والبيانات اإلحصائية

  التكاليف. وفعالية نتاجيةاإل
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  مقدمة  -  أوال  

ــود تضــافرت ،٢٠٠١ عــام يف  - ١ ــة التســويات مصــرف مــن كــل جه  واملصــرف الدولي
ــب األورويب املركــزي ــادل اإلحصــائي واملكت ــد وصــندوق األورويب الحت ــدويل النق ــة ال  ومنظم

 أكثـر  ومعـايري  عمليـات  وضـع  أجـل  مـن  املتحـدة  واألمم االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون
 إىل الـدويل  البنـك  انضـم  ،٢٠٠٣ عام ويف وتقامسها. الوصفية والبيانات البيانات لتبادل كفاءة

 يف للمبـادرة  الراعيـة  املنظمـات  التـزام  وتعـزز  للمبـادرة.  الراعيـة  املنظمـات  من األصلية اموعة
 فــريقني إنشــاء أجــل مــن إطــارا ووضــعت للمبــادرة أمانــة أنشــأت تفــاهم مبــذكرة ٢٠٠٧ عــام

  للمبادرة. اإلحصائي العامل والفريق للمبادرة ةالتقني باملعايري املعين العامل الفريق عاملني:

 ومبـادئ  معـايري  وضـع  إىل الوصفية والبيانات اإلحصائية البيانات تبادل مبادرة وترمي  - ٢
 املعلومــات، لتكنولوجيــا وأدوات بنيــة إجيــاد جانــب إىل وتعهــدها، وإحصــائية تقنيــة توجيهيــة

 البيانـات  مـع  تتعامـل  الـيت  املنظمـات  مـن  وغريهـا  للمبـادرة  الراعية اجلهات وتنفذها تستخدمها
 التوجيهيــة ومبادئهــا املبــادرة معــايري تــؤدي أن وينبغــي الوصــفية. البيانــات تبــادلو اإلحصــائية
ــب إىل املــذكورة، ــا جان ــات تكنولوجي ــة، املعلوم ــاءة حتســني إىل احلديث  أســاليب إدارة يف الكف

 التوجيهيـة  واملبـادئ  عـايري امل حققـت  اخلربة، من سنوات ١٠ من أكثر وبعد اإلحصائي. العمل
 املنظمـــات ميكِّـــن التقـــدم مـــن كافيـــا قـــدرا الوصـــفية والبيانـــات اإلحصـــائية البيانـــات تبـــادلل

   العاملي. الصعيد وعلى اإلحصائية ااالت يف واسع نطاق على تنفيذها من حصائيةاإل

ــت  - ٣ ــة وتلقـ ــائية اللجنـ ــارير اإلحصـ ــة تقـ ــن مرحليـ ــادرة عـ ــذ املبـ ــام منـ  ويف .٢٠٠٢ عـ
 املفضـل  املعيـار  بوصـفها  وأيـدا  التوجيهيـة  ومبادئهـا  املبادرة معايري اللجنة أقرت ،٢٠٠٨ عام

 تواصـل  أن للمبـادرة  الراعيـة  اجلهـات  إىل وطلبت ،وتقامسها الوصفية والبيانات البيانات لتبادل
 اسـتخدامها  زيـادة  على والدولية الوطنية اإلحصائية املنظمات تشجع أنو عمل من به تقوم ما

 للمبادرة. وتنفيذها
    

  اجلديدة التطورات  -  نياثا  

  ٢٠٢٠ لعام الطريق خريطة    

ــة تاجلهــا أصــدرت ،٢٠١٦ آذار/مــارس يف  - ٤ ــة الراعي ــوان وثيق ــق طــةيخر” بعن  الطري
 مبـادرة  تتـوخى  ملـا  رؤيـة  تعـرض  ،“٢٠٢٠ لعام الوصفية والبيانات اإلحصائية البيانات لتبادل
 اجلهـات  وحتدد .املقبلة القليلة السنوات يف حتقيقه الوصفية والبيانات اإلحصائية البيانات تبادل

  األولوية: ذات التالية األربعة العمل جماالت الوثيقة تلك يف الراعية
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 ؛الوصفية والبيانات اإلحصائية البيانات تبادل مبادرة تنفيذ تعزيز  (أ)  

 السياسات؛ وضع ألغراض سيما ال البيانات، استخدام تسهيل  )ب(  

 اإلحصـــائية البيانـــات تبـــادل معيـــار وحتســـني اإلحصـــائية العمليـــات حتـــديث  (ج)  
   املعلومات؛ لتكنولوجيا األساسية واهلياكل الوصفية والبيانات

 االتصال. عملية حتسني  (د)  

 الراعيـة،  املنظمـات  لفائـدة  األجـل  متوسـطة  متجـددة  عمـل  خطـة  الطريـق  خريطـة  وتكمل  -  ٥
 وأهـدافها  الكاملـة  بصيغتها ،٢٠٢٠ لعام الطريق وخريطة .واملسؤوليات النهائية املواعيد فيها حتدد

 _https://sdmx.org/wp-content/uploads/SDMX  :الشــــبكي  املوقــــع  علــــى  منشــــورة  الرئيســــية،
roadmap2020_FINAL.pdf. 

  
  املستدامة التنمية أهداف    

 يف املسـتدامة  التنميـة  أهـداف  مبؤشرات املعينالوكاالت  بني املشترك اخلرباء فريق أنشأ  - ٦
ــث اجتماعــه ــود الثال ــرة يف املعق ــن الفت ــارس ٣٠ م ــق ٢٠١٦ نيســان/أبريل ١ إىل آذار/م  الفري

 مـن  املؤلف العامل، والفريق .الوصفية والبيانات اإلحصائية البيانات تبادل مببادرة املعين العامل
 البيانـات  تبادل مبادرة على قائم حل بوضع مكلف الدولية، والوكاالت احلكومات عن ممثلني

ــادل أجــل مــن الوصــفية والبيانــات اإلحصــائية  املتعلقــة الوصــفية والبيانــات البيانــات ونشــر تب
ــداف مبؤشــرات ــة أه ــد املســتدامة. التنمي ــرت  وق ــةأُق ــل خط ــق عم ــل الفري ــيت العام ــوخى ال  تت
 علـى  تبـادل  وعمليـة  ،٢٠١٧ عام من األخري الربع يف البيانات لتبادل جتريبية عملية استحداث

  .٢٠١٨ عام اية حبلول الوصفية والبيانات للبيانات نتاجاإل مستوى
  

  للبضائع الدولية التجارة إحصاءات    

 املكتــب عــن ممــثلني يضــم الوكــاالت بــني مشــترك عامــل فريــق أنشــئ ،٢٠١٣ عــام يف  -  ٧
ــاد اإلحصـــائي ــارة ومركـــز األورويب لالحتـ ــة الدوليـــة التجـ ــة التعـــاون ومنظمـ  امليـــدان يف والتنميـ
 املتحـدة  األمـم  ومـؤمتر  )العامـل  للفريق ورئيسة كأمانة تعمل (اليت اإلحصائية والشعبة االقتصادي

 يف الوصـفية  والبيانـات  اإلحصـائية  البيانـات  تبـادل  معـايري  تنفيـذ  دعـم  أجـل  مـن  والتنميـة  للتجارة
 وتعـاريف  ومفـاهيم  هياكـل  حتديد إىل العامل الفريق ويسعى .للبضائع الدولية التجارة إحصاءات

 للبضـائع،  الدوليـة  التجـارة  إلحصـاءات  بالنسـبة  الوصفية والبيانات للبيانات موحدة رموز وقوائم
 وتأخـذ  )،١- ٢( الوصـفية  والبيانـات  اإلحصـائية  البيانـات  تبـادل  معيـار  مـن  صـيغة  ألحدث متتثل

 املفــاهيم :للبضــائع الدوليــة التجــارة إحصــاءات” املعنونــة الوثيقــة يف الــواردة التوصــيات بأحــدث
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 /أيـــــار  شـــــهر بدايـــــة  ويف ).ST/ESA/STAT/SER.M/52/Rev.3( “٢٠١٠ لعـــــام والتعـــــاريف
ــادرة إلطــار البيانــات هيكــل تعريــف مشــروع وضــع مــن االنتــهاء مت ،٢٠١٥  مــايو  يتصــل للمب

 عـام  واسـتعراض  بشـأنه  عامليـة  مشـاورة  إلجراء إصداره ومت للبضائع، الدولية التجارة بإحصاءات
ــه  هيكــل تعريــف بشــأن النطــاق واســعة مــدخالت تلقــي أجــل مــن ٢٠١٥ عــام منتصــف يف ل

ــات ــرح البيان ــل وجــرى .املقت ــائج حتلي ــة املشــاورة نت ــة املنقحــة الصــيغة يف وإدماجهــا العاملي  العاملي
 املنقحــة الصــيغة هــذه وقــدمت .للبضــائع الدوليــة التجــارة إلحصــاءات البيانــات هيكــل لتعريــف
 يف وأتيحـت  الوصـفية  والبيانـات  اإلحصـائية  البيانـات  تبادل مبادرة أمانة إىل الصلة ذات والوثائق
 ذلــك، إىل إضــافة .http://comtrade.un.org/sdmx :الشــبكي املوقــع علــى ٢٠١٦ عــام منتصــف

 للتنفيـذ  اسـتراتيجيات  بوضـع  الصـلة  ذات الشريكة املنظمات من وغريه العامل الفريق حاليا يقوم
 مـع  رائـد  تنفيـذ  مشـروع  اسـتحداث  مثـل  البلـدان،  خمتلـف  يف القـدرات  بناء بأنشطة ضطالعواال

  .واملغرب املكسيك
  

  العمل إحصاءات    

 بالنسـبة  الوصـفية  والبيانـات  اإلحصـائية  البيانـات  تبادل بشأن عاملي مشروع تنفيذ بدأ  - ٨
  .٢٠١٧ عام من األخري الربع يفاهليكلية  املعلومات نشر املتوقع ومن العمل إلحصاءات

  
  التعليم إحصاءات    

 بالنسـبة  الوصـفية  والبيانـات  اإلحصـائية  البيانـات  تبادل بشأن عاملي مشروع تنفيذ بدأ  - ٩
  .٢٠١٧ عام من األول النصف يف اهليكلية املعلومات نشر املتوقع ومن التعليم إلحصاءات

    
  اجلاري التقين العمل  -  ثالثا  

  الكلي االقتصاد إحصاءات    

 الكلـي  االقتصـاد  إلحصـاءات  بالنسـبة  املبـادرة  يف القرار لزمام املالكة اموعة أشرفت  - ١٠
 واالسـتثمارات  املـدفوعات  وميـزان  القوميـة  للحسـابات  بالنسـبة  للمبـادرة  النـاجح  التنفيـذ  علـى 

ــة املباشــرة ــاريف إىل اســتنادا األجنبي ــات هياكــل تع ــة البيان ــك املتاحــة العاملي ــذ اــاالت لتل  من
ــام ــات االضــطالع يســتمر حــني ويف .٢٠١٤ ع ــى التنفيــذ بعملي ــوطين، الصــعيد عل  فعلــى ال

 االسـتفادة  زيـادة  يف البيانـات  جمـال  يف الـدويل  بالتعاون املعنية العمل فرقة تنظر الدويل املستوى
 جمموعــة وضــع علــى العمــل وجيــري الــدويل. املســتوى علــى للبيانــات اآليل التبــادل معيــار مــن

 مبزيـد  االضـطالع  املتـوخى  ومـن  والسـكان)  اإلمجـايل  احمللـي  (الناتج القومية للحسابات بيانات
 تعـاريف  وضـع  علـى  أيضـا  العمـل  وجيري املدفوعات). وميزان القطاعية (احلسابات العمل من
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 ٢٠١٧ عــام مــن اعتبــارا وذلــك لألســعار، القياســية لألرقــام بالنســبة العامليــة البيانــات هلياكــل
 وكـان  االسـتهالك.  ألسـعار  املوحـد  القياسـي  والـرقم  االستهالك ألسعار القياسي للرقم بالنسبة

 األول/ كــــانون يف العمــــل وفرقــــة القــــرار لزمــــام املالكــــة اموعــــة جتتمــــع أن املقــــرر مــــن
  األخرى. املقبلة اخلطوات ملناقشة لكسمربغ يف ٢٠١٦  ديسمرب

  
  البيانات لنشر اخلاص املعيار من األعلى واملستوى املعزز العامة البيانات نشر نظام    

 البيانــات نشــر نظــام يف املشــاركة البلــدان لــدعم جهــوده الــدويل النقــد صــندوق عــزز  - ١١
 واإلحصـاءات  الكلـي  االقتصـاد  إلحصـاءات  وطنيـة  بيانـات  بوابـة  إنشـاء  أجـل  من املعزز العامة
 للمسـتخدمني  اجلمهـور  عامـة  علـى  البيانـات  نشـر  تتيح املوجزة) للبيانات وطنية (صفحة املالية
ــادل وبصــيغة البشــر مــن ــات تب ــات اإلحصــائية البيان  لإلصــدار جلــدول وفقــا ،الوصــفية والبيان

 علـى  تعتمـد  املـوجزة  للبيانـات  وطنيـة  صفحة مع البيانات، لنشر مماثل ج واستحدث املسبق.
 بالفعـل  تلتـزم  الـيت  البلـدان  لفائـدة  ٢٠١٤ عام يف الوصفية والبيانات اإلحصائية البيانات تبادل

 ،٢٠١٦ الثــاين/نوفمرب تشــرين وحبلــول البيانــات. لنشــر خلــاصا املعيــار مــن األعلــى باملســتوى
 البيانــات نشـر  علــى بالفعـل  قــادرين املعـزز  العامـة  البيانــات نشـر  نظــام يف مشـاركني  ١٠ كـان 

ــادل بصــيغة ــات تب ــات اإلحصــائية البيان ــة صــفحتهم بواســطة الوصــفية والبيان ــات الوطني  للبيان
 اخلـــاص املعيـــار مـــن األعلـــى باملســـتوى امللتزمـــة البلـــدان مـــن بلـــدا ١١ إىل إضـــافة املـــوجزة،

  البيانات.  لنشر
  

  الوصفية والبيانات اإلحصائية البيانات لتبادل املركزية الصيغة    

 تبــادل صــيغة إىل إكســل صــيغة مــن حتويــل خدمــة الــدويل النقــد صــندوق اســتحدث  - ١٢
 الــيت للمبــادرة والســجل اإلبــالغ خــدمات يف مدجمــة الوصــفية والبيانــات اإلحصــائية البيانــات
 املركزيــة الصــيغة املســمى الســحايب، املنــتج هــذا مــن واهلــدف الــدويل. النقــد صــندوق يوفرهــا
 بصـيغة  إحصـائية  بيانـات  ملفـات  توليـد  تيسـري  ،الوصـفية  والبيانـات  اإلحصـائية  البيانات لتبادل
ــادل ــات تب ــات اإلحصــائية البيان ــة تكــون ،الوصــفية والبيان ــات هلياكــل ممتثل ــادرة بيان ــادل مب  تب

 اخلـاص  املعيـار  من األعلى للمستوى بالنسبة املستخدمة الوصفية والبيانات اإلحصائية البيانات
  املعزز. العامة البيانات نشر ونظام البيانات لنشر
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  الوصفية والبيانات اإلحصائية البيانات تبادل صيغة يف السحب سلوبأ    

 يـتم  الكلـي،  االقتصـاد  إلحصـاءات  بالنسـبة  البيانـات  جمـال  يف الدويل التعاون سياق يف  - ١٣
ــارة راعيــة منظمــات بــني بتحقيقــات االضــطالع ــادل أمتتــة ملواصــلة خمت  باســتخدام البيانــات تب

 واإلخطارات. الشبكية اخلدمات تدعمها اليت السحب تقنيات
 

  التجارية اإلحصاءات    

 جمـال  يف الشـبكية  اخلـدمات  مـن  خـدمتني  ٢٠١٦ آذار/مـارس  يف الـدويل  البنك أصدر  - ١٤
 والبيانــات اإلحصــائية البيانــات لتبــادل REST نظــام بنيــة إىل تســتندان التجاريــة، اإلحصــاءات

 األونكتـــاد لنظـــام املتاحـــة البيانـــات قاعـــدة اخلـــدمتني هـــاتني إحـــدى واســـتهدفت .الوصـــفية
 التجــارة إحصــاءات بيانــات بقاعــدة األخــرى اتصــلت بينمــا التجاريــة واملعلومــات للتحلــيالت

 املتكامــل العــاملي احلــل لربنــامج الشــبكي املوقـع  طريــق عــن متاحتــان ومهــا ،TradeStats امعـة 
  للتجارة.

  
  العاملي السجل    

 البيانــات تبــادل ملبــادرة الراعيــة املؤسســات اختذتــه قــرار عــن العــاملي الســجل نشــا  - ١٥
 التنفيـذ  لـدعم  العامليـة  البيانـات  هياكل تعاريف وضع عملية ببدء الوصفية والبيانات اإلحصائية

 ووضــع املـدفوعات  مليــزان التجميعـي  الــدليل مـن  السادســة للطبعـة  العــاملي الصـعيد  علــى الـتقين 
 بيانــات العــاملي الســجل ويتضــمن .٢٠٠٨ لعــام القوميــة احلســابات ونظــام الــدويل االســتثمار

 املفـاهيم  خطـط  (مثـل  هيكليـة  معلومـات  مـن  ـا  صـل يت وما البيانات هلياكل وتعاريف وصفية
 البيانــات هياكــل تعــاريف عــن فضــال الرمــوز)، وقــوائم الوصــفية البيانــات هياكــل وتعــاريف

 التعهـد).  (وكـاالت  الدوليـة  املنظمـات  وتسـتخدمها  تتعهدها اليت للمبادرة اهليكلية واملعلومات
 وبشــكل للجمهــور متاحــة العــاملي الســجل يتعهــدها الــيت اهليكليــة واملعلومــات اهلياكــل ومجيــع

 ونشـرت  .الوصـفية  والبيانـات  اإلحصـائية  البيانـات  تبـادل  مبادرة مستخدمي ألوساط مركزي
ــة الطبعــة  الــدويل البنــك وأجــرى .٢٠١٥ الثــاين/نوفمرب تشــرين يف العــاملي الســجل مــن احلالي
ــا كشــفا ــاملي الســجل ملعلومــات أمني ــدم ٢٠١٥ األول/ديســمرب كــانون يف الع ــرا وق  عــن تقري
 مت الــيت الضــعف مــواطن معاجلــة علــى األورويب املركــزي املصــرف وأشــرف الضــعف؛ مــواطن
  عليها. الوقوف
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  القدرات بناء  -  رابعا  

 عــدة يف القــدرات بنــاء أنشــطة مــن عــدد تنفيــذ أو بتخطــيط اإلحصــائية اللجنــة تقــوم  - ١٦
 مبشـروع  االضـطالع  بصـدد  الشـعبة  فـإن  املسـتدامة،  التنميـة  بأهـداف  يتعلـق  فيمـا  أمـا  جماالت.

 الشـــمالية وأيرلنـــدا العظمـــى لربيطانيـــا املتحـــدة اململكـــة يف الدوليـــة التنميـــة إدارة مـــن ممـــول
 املتعلقــة الوصــفية والبيانــات للمؤشــرات املبــادرة علــى قائمــة وتبــادل نشــر عمليــة الســتحداث

ــة بأهــداف ــدا ٢٠ مــع املســتدامة التنمي ــا. آســيا يف بل  واســع آخــر مشــروع إطــار ويف وأفريقي
ــة الشــرحية إطــار يف ممــول النطــاق، ــة، حســاب مــن الثامن ــة اللجــان إن التنمي  والشــعبة اإلقليمي

 سـياق  يف املبادرة تنفيذ بشأن التدريبية واملناسبات العمل حلقات من سلسة ستعقد اإلحصائية
 بتنفيـذ  اقترانـا  القـدرات  بنـاء  أنشـطة  مـن  بعدد أيضا الشعبة وتضطلع املستدامة. التنمية أهداف
  للبضائع. الدولية التجارة إلحصاءات بالنسبة املبادرة

 بعنـوان  تنفيـذ  استراتيجية األورويب لالحتاد اإلحصائي املكتب وضع ،٢٠١٦ عام ويف  - ١٧
 “٢٠١٠ عـام  حنـو  السـبيل  متهيد :الوصفية والبيانات اإلحصائية البيانات تبادل مبادرة تنفيذ”

 هـذه  ومتثـل  .الوصـفية  والبيانـات  اإلحصـائية  البيانـات  تبـادل  ملبـادرة  الطريـق  خريطة إىل تستند
 حيـث  مـن  العمـل  خريطـة  يف احملـددة  املستوى العالية لاللتزامات مباشرة استجابة االستراتيجية

 لالحتـاد  اإلحصـائي  املكتـب  اسـتراتيجية  مـن  هامـا  جزءا القدرات بناء ويعترب .“العمل كيفية”
  التالية: اإلجراءات اختاذ تتوخى اليت املبادرة، لتنفيذ األورويب

 لغـات،  بـثالث  املعلومـات  حبيـز  اخلـاص  للمبادرة الشبكي املوقع تصميم إعادة  (أ)  
 بتنفيـذ  املتعلقـة  املعلومـات  إىل الوصـول  ييسـر  أن شـأنه  مـن  ممـا  والفرنسـية،  واإلنكليزية األملانية
 ومواعيـد  التوجيهيـة،  واألدلـة  درة،املبـا  أسـاس  على البيانات لتبادل الداعمة واألدوات املبادرة،

 أخرى؛ فوائد بني من التدريبية، الدورات ومواد

 اال؛ هذا يف واخلرباء املديرين كبار مع االتصاالت حتسني  (ب)  

 احللقـات  تتيحهـا  الـيت  اجلديـدة  الفـرص  خـالل  مـن  التـدريب  مـن  املزيـد  توفري  (ج)  
  الدراسية؛ الدورات حمتويات على تغيريات وإدخال املسجلة الشبكية الدراسية

 تبــادل أدوات تنفيــذ يف األورويب اإلحصــائي النظــام يف األعضــاء الــدول دعــم  (د)  
  .الوصفية والبيانات اإلحصائية البيانات

 بنــاء جمــال يف مناســبات بتنظــيم االقتصــادي امليــدان يف والتنميــة التعــاون منظمــة تقــوم  - ١٨
 وتشـارك  باملبـادرة،  املعين اخلرباء فريق واجتماعات للمبادرة العاملية باملؤمترات تتصل القدرات،

 أفضــل واســتخدام املبــادرة تنفيــذ بشــأن عديــدة دورات تنظــيم ذلــك عــن نــتج وقــد فيهــا.
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 باملبـادرة  املعـين  اخلـرباء  فريق اجتماع ومبناسبة للمبادرة. التوجيهية باملبادئ املرتبطة املمارسات
 بشــأن فرعيــة جلســات االقتصــادي امليــدان يف والتنميــة التعــاون منظمــة نظمــت ،٢٠١٦ لعــام

 لتســـهيل يلـــزم مـــا وبشـــأن املبـــادرة باســـتخدام املركزيـــة للـــنظم بنيـــة وبنـــاء تصـــميم كيفيـــة
  املبادرة.  تنفيذ

 خاصـة  عمـل  حلقـات  بتنظـيم  خمصص، أساس على األورويب، املركزي املصرف يقوم  - ١٩
 املـوظفني  احتياجـات  لتلبيـة  العمـل  حلقـات  وتصـمم  البيانـات.  موردي لفائدة واحد يوم مدا

 للبيانـــات املتواصـــل التحـــديث وكفالـــة ومجـــع حتديـــد يف مســـؤوليام تتمثـــل الـــيت ،التقنـــيني
 مــن الكــبرية الكميــات مســتخدمي بــني فيمــا و/أو البيانــات مــوردي قطــاع يف واإلحصــاءات

 البيانــات تبــادل مبعيــار للتعريــف خــاص تــدريب يــوفر العمــل، حلقــات وخــالل البيانــات.
 الشــبكي املوقــع وخــدمات باملبــادرة اخلاصــة البيانــات وهياكــل الوصــفية والبيانــات اإلحصــائية
 جافـا  براجميـات  حزمـة  ٢٠١٦ و ٢٠١٥ عـامي  يف املصرف أتاح ذلك، على عالوة للمبادرة.
 عــدة sdmxTools.org املوقــع علــى نشــر عنــدما املبــادرة مســتخدمي ألوســاط باملبــادرة اخلاصــة
 ملفـات  وحتويـل  حتميل املمكن من جيعل الذي األمر به، اخلاصة جافا براجميات حلزمة حتديثات
 التبـادل  - الوصـفية  والبيانـات  اإلحصـائية  البيانـات  تبـادل  صـيغة  التاليـة:  بالصـيغ  املعدة املبادرة

 اهلياكـل  احملـددة  ١-٢ والنسـخة  ،SDMX 2.0 compact و )،SDMX-EDI( للبيانات اإللكتروين
ــادرة، ــيغة ،MarketMap/Fame و للمبـ ــات وصـ ــل ذات البيانـ ــر ).CSV( الفواصـ ــة وتيسـ  حزمـ

ــات ــا بيانـ ــة جافـ ــادرة اخلاصـ ــا باملبـ ــراءة أيضـ ــات قـ ــاريف ملفـ ــل تعـ ــات هياكـ ــيغة البيانـ    بالصـ
SDMX-EDI وعـدة  األورويب املركـزي  املصـرف  يسـتخدمه  الـذي  املبادرة نظام دعامة وتشكل 

    وطنية. مركزية مصارف
    

  واإلحصائية التقنية املعايري  -  خامسا  

ــة باملعــايري املعــين العامــل الفريــق  - ٢٠ ــادرة اإلحصــائي العامــل والفريــق للمبــادرة التقني  للمب
 مــن ــا يتصــل ومــا للمبــادرة واإلحصــائية التقنيــة املعــايري وتعزيــز إدارة عــن أساســا مســؤوالن
  للمبادرة. املعلومات تكنولوجيا تطبيقات

ــق عمــل ويركــز  - ٢١ ــة باملعــايري املعــين العامــل الفري ــادرة التقني ــواتج علــى للمب  املتوخــاة الن
 املتواصـل  والتعهـد  البيانـات،  لنشـر  اإلضـافية  والصـيغ  والتحويـل،  التحقـق  لغـة  التاليـة:  الرئيسية
 صـيغة  وضـع  مـن  والتحويـل  التحقـق  بلغـة  املعنيـة  العمل فرقة وانتهت للمبادرة. التقنية للمعايري

 .٢٠١٥ آذار/مـــارس يف للمبـــادرة الشـــبكي املوقـــع علـــى نشـــرت ،اللغـــات ملواصـــفات أوىل
ــة واســتهلت ــة للصــيغة عــام اســتعراض عملي  .٢٠١٦ عــام يف اللغــات ملواصــفات الثانيــة احملدث
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 للغـة  دعمـا  للمبـادرة  التقنيـة  املعـايري  بتضـمني  حاليـا  التقنيـة  باملعـايري  املعـين  العامل الفريق ويقوم
 واجهـة  ملواصـفات  جديـدة  صـيغة  التقنية باملعايري املعين العامل الفريق ونشر والتحويل. التحقق

 مـزودة  ،REST أسـلوب  أسـاس  علـى  للمبـادرة  الشـبكي  املوقـع  خلدمات التطبيقات لربجمة بينية
ــة ــل تصـــحيح بإمكانيـ ــة العلـ ــات اإللكترونيـ ــدة ومسـ ــيطة. جديـ ــدر بسـ ــا، وصـ ــراض أيضـ  ألغـ

 جسـون  تطبيـق  باسـتخدام  املبـادرة  بيانـات  تبـادل  صـيغة  ملواصـفات  حتـديث  العام، االستعراض
 املعـين  العامـل  الفريق ونظم اإللكترونية. البيانات لتبادل )JavaScript Object Notation( املبسط
 املـؤمتر  خـالل  القـدرات  بنـاء  جمال يف تدريبية دورات اإلحصائي العامل والفريق التقنية باملعايري

 برنــامج التقنيــة باملعــايري املعــين العامــل الفريــق واعتمــد .٢٠١٥ عــام يف املعقــود للمبــادرة العــام
 التحقــق لغــة أربعــة: رئيسـية  عمــل مســارات علــى ينطـوي  ٢٠١٦ عــام أوائــل يف جديــد عمـل 

 لربجمــة البينيــة والواجهــات البيانــات، تبــادل وصــيغ للمبــادرة، املعلومــات ومنــوذج والتحويــل،
 يشـمل  مبـا  هـذه،  العمـل  مسـارات  يـع مج يف األعمـال  مـن  مبزيـد  االضطالع وجيري التطبيقات.

 لنمـــوذج املمكنـــة الرئيســـية بالتحـــديثات القيـــام أجـــل مـــن املســـتخدمني الحتياجـــات حتليـــل
  باملبادرة. اخلاص املعلومات

ــامي ويف  - ٢٢ ــر ،٢٠١٦ و ٢٠١٥ عـ ــق نشـ ــل الفريـ ــائي العامـ ــادرة اإلحصـ ــادئ للمبـ  مبـ
 السـنة  علـى  القـائم  غـري  واإلبـالغ  واحلظـر،  السـرية  جمـايل  يف املمارسات أفضل تشمل توجيهية
 التحـوالت  ترميز بشأن وتعليمات للمبادرة، التصميم مشاريع إلدارة مرجعية وقائمة التقوميية،
 حاليـا  اإلحصـائي  العامـل  الفريق ويعمل البيانات. لتبادل إحصائي جمال منذجة وكيفية الزمنية،

ــار يف املســتجدة للتطــورات خضــراء ورقــة ذلــك يف مبــا بنــود، عــدة علــى ــادل معي  البيانــات تب
ــات اإلحصــائية ــا الوصــفية والبيان ــف األعمــال، تســيري الحتياجــات وفق ــاملي وتعري  هلياكــل ع

    ااالت. بني مشتركة جديدة رموز قوائم وعدة الوصفية، البيانات
    

  املناسبات  -  سادسا  

 يف الوصـفية  والبيانـات  اإلحصـائية  البيانـات  تبـادل  ملبـادرة  اخلـامس  العـاملي  املؤمتر عقد  - ٢٣
 الــيت األوىل املــرة وكانــت تايلنــد، بــانكوك، يف ٢٠١٥ أيلول/ســبتمرب ٣٠ إىل ٢٨ مــن الفتــرة
ــد ــا يعق ــا خــارج فيه ــا أوروب ــة استضــافته يف واشــتركت الشــمالية. وأمريك  االقتصــادية اللجن

 شـعار  حتت انعقد الذي املؤمتر، وحضر اإلحصائية. واللجنة اهلادئ واحمليط آلسيا واالجتماعية
 علـى  يزيـد  مـا  ،“الفعليـة  املمارسـة  يف الوصـفية  والبيانـات  اإلحصـائية  البيانـات  تبـادل  مبادرة”

ــب مــن مشــاركا ١٧٠ ــة اإلحصــاءات مكات ــة واملصــارف الوطني ــة والوكــاالت املركزي  الدولي
 تدريبيـة  دورة املـؤمتر  انعقاد قبل ونظمت العامل. مناطق مجيع ممثلني اخلاص، القطاع ومنظمات
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 جــدا عــال رضــا معــدل التقييمــي االستقصــاء وبــني واحــد. يــوم مــدا القــدرات بنــاء جمــال يف
  وكاالم. يف املبادرة بتنفيذ مهتمون املشاركني أن والحظ املائة) يف ٩٠ عن يزيد  (ما

 األول/ تشــرين ٢٠ و ١٩ يــومي باملبــادرة املعــين الثــامن اخلــرباء فريــق اجتمــاع وعقــد  - ٢٤
ــوبر ــر يف ٢٠١٦ أكت ــدويل املعهــد مق ــا لإلحصــاء ال  املكســيك. أغواســكاليينتس، يف واجلغرافي

ــت ــل ونظمـ ــاع قبـ ــة دورة االجتمـ ــال يف تدريبيـ ــاء جمـ ــدرات بنـ ــدا القـ ــان مـ ــرها يومـ  حضـ
 اإلحصـاءات  مكاتـب  مـن  مكتبـا  ١٨ من - للمناسبة بالنسبة قياسي رقم وهو - مشاركا ٩٦

 عــن  فضــال  دوليــة،  منظمــات  ١٠ و حكــوميتني ووزارتــني  مركزيــة  مصــارف  ٩ و الوطنيــة
 اآلسـيوية  األسـترالية  واملنطقـة  وآسيا وأفريقيا أوروبا املشاركة ومشلت مستقلني. مستشارين ٣

 بشـأن  وعـروض  نقـاش  حلقـة  علـى  اخلرباء فريق اجتماع وانطوى واجلنوبية. الشمالية وأمريكا
 الدوليـــة، واملنظمـــات املركزيـــة واملصـــارف الوطنيـــة اإلحصـــاءات مكاتـــب يف املبـــادرة تنفيـــذ

 اجلديــدة للنســخة واالحتياجــات التحــديث معــايري مثــل حمــددة مواضــيع نأبشــ ومناقشــات
 املركزيــة للــنظم بنيــة وضــع وتــوخي املبــادرة تنفيــذ تيســري بشــأن فرعيــة وجلســات للمبــادرة،

  صميمها. يف املبادرة تندرج

 املـؤمتر  استضـافة  يف األفريقـي  التنميـة  ومصـرف  ألفريقيـا  االقتصـادية  اللجنـة  وستشترك  - ٢٥
 .٢٠١٧ األول/أكتـوبر  تشـرين  ٤ إىل ٢ مـن  الفتـرة  يف أبابا أديس يف للمبادرة السادس العاملي

 بنـاء  ملسـألة  سـيكرس  الـذي  للمـؤمتر  االفتتـاحي  اليـوم  بتنظـيم  للمبـادرة  الراعية اجلهات وستقوم
 التطــورات  عــرض  ىعلــ  التشــديد  وســيتم  املــؤمتر؛  برنــامج  إعــداد  حاليــا  وجيــري  القــدرات.
ــادرات ــادل جمــال يف األخــرية واملب ــات تب ــى البيان ــد وعل ــيت الفوائ ــا ال ــف حتققه ــات خمتل  املنظم
  املركزية. نظمها بنية يف املبادرة أدوات استخدام نتيجة والدولية الوطنية اإلحصائية

    
  اختاذها اإلحصائية اللجنة على يتعني اليت اإلجراءات  -  سابعا  

  التقرير. ذا علما اإلحاطة إىل مدعوة اللجنة  - ٢٦

 


