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 اللجنة اإلحصائية
 الخمسونالدورة 

 2019مارس /آذار 5-8
 )ز( من جدول األعمال املؤقت* 4البند 

المفتوحة  المشتتتتتتتتتتتر ةبنود للعلم: المعايير 
 لتبادل البيانات والبيانات الوصفية ونشرها

   
تبتتتتتادل البيتتتتتانتتتتتات والبيتتتتتانتتتتتات تقرير مرحلي للجهتتتتتات الراعيتتتتتة لمبتتتتتادرة   

 اإلحصائية الوصفية
  

 مذ رة من األمين العام  
  

يتشـــرأل األم   ،واملمارســـال القـــا ق  2018/227وفقا ملقرر اجمللس االقتصـــاوا واالجتماع   
 .العام  أن حييل التقرير املرحل  للجهال الراعي  ملباورة تباول البيانال والبيانال الوصـــــــــــــــ ي  ا حصـــــــــــــــا ي 

ويتضـــــــــــــــمن التقرير موجطا لت ـازال والتشورال األرةة واألنشـــــــــــــــشـ  املقررة للمبـاورة    ـاالل من قبيل 
ويتضــــــمن أيضــــــا ن  عام  عن تنمي   .أهداأل التنمي  املقــــــتدام  وتحصــــــااال التجارة الدولي    البضــــــا  

 .واللجن  ا حصا ي  مدعوة تىل أن حتيط علما  التقرير .املنشق القدرال   
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تقرير مرحلي للجهتتتتتات الراعيتتتتتة لمبتتتتتادرة تبتتتتتادل البيتتتتتانتتتتتات والبيتتتتتانتتتتتات   
 اإلحصائية الوصفية

  
 مقدمة - أوال 

تضــــافرل جهوو نل من مصــــرأل التقــــويال الدولي  واملصــــرأل املرنطا األورو   ،2001  عام  - 1
ي    امليدان االقتصاوا واملكتب ا حصا   لالحتاو األورو  وصندوق النقد الدويل ومنظم  التعاون والتنم

 .واألمم املتحدة من أجل وضـــــ  عمليال ومعاية أنار ن ااة لتباول البيانال والبيانال الوصـــــ ي  ونشـــــرها
وَتعّطز التطام  .انضـــــــــــم البنا الدويل تىل اجملموع  األصـــــــــــلي  من املنظمال الراعي  للمباورة ،2003و  عام 

من رالل مذنرة  2007  عام   ا حصــــــــا يوالبيانال الوصــــــــ ي  مبباورة تباول البيانال املنظمال الراعي  
ت اهم أَنشـــأل أمان ل للمباورة ووضـــعت تنارا من أجل تنشـــاا فريق  عامل ا ال ريا العامل املع   املعاية 
التقني  ملباورة تباول البيانال والبيانال الوصـــــــــــــ ي  ا حصـــــــــــــا ي  وال ريا العامل ا حصـــــــــــــا   ملباورة تباول 

 نال والبيانال الوص ي  ا حصا ي .البيا
وترم  مباورة تباول البيانال والبيانال الوصـــــــ ي  ا حصـــــــا ي  تىل وضـــــــ  معاية ومباو  توجيهي   - 2

تقـــــــــــــــت دمها وتن ذها  ،تىل جانب تجياو  ني  وأووال لتكنولوجيا املعلومال ،تقني  وتحصـــــــــــــــا ي  وتعّهدها
 .اجلهال الراعي  للمباورة وغةها من املنظمال املعني   تباول البيانال والبيانال الوصـــــــــــــــ ي  ا حصـــــــــــــــا ي 

 ، ـاالقاان م  تكنولوجيــا املعلومـال اةـدياـ  ،وينبغ  أن تؤوا معــاية املبــاورة ومبــاو هــا التوجيهيــ  املـذنورة
ســـــنوال من ا جمة    ال  10و عد أنار من  .ا حصـــــا  تىل حتقـــــ  الك ااة   توارة أســـــاليب العمل 

أصــــــــــــــبحت املعاية واملباو  التوجيهي  لتباول البيانال  ،تباول البيانال والبيانال الوصــــــــــــــ ي  ا حصــــــــــــــا ي 
والبيانال الوص ي  ا حصا ي  على قدر ناأٍل من النضج مبا ميكِّن املنظمال ا حصا ي  من تن يذها على 

 .ف اجملاالل ا حصا ي  وعلى الصعيد العامل نشاق واس    خمتل
 ،2008و  عام  .2002وقد تلقت اللجن  ا حصـــــــــــــــا ي  تقارير مرحلي  عن املباورة منذ عام  - 3

أقرل اللجن  ا حصـــا ي  معاية املباورة ومباو ها التوجيهي  وأيدبا  وصـــ ها املعيار امل ضـــل لتباول البيانال 
نلبت تىل اجلهال الراعي  للمباورة أن تواصــــــــــل ما تقوم  أ من عمل وأن و  ،والبيانال الوصــــــــــ ي  ونشــــــــــرها

 .تشج  املنظمال ا حصا ي  الونني  والدولي  على زياوة است دامها وتن يذها للمباورة
  

 التطورات الجديدة - ثانيا 
 ريَا العامل أنشـــأ فريا ا جماا املشـــال    الوناالل املع  مبؤهـــرال أهداأل التنمي  املقـــتدام  ال - 4

املع   تباول البيانال والبيانال الوصــــــ ي  ا حصــــــا ي  ألغراا مؤهــــــرال أهداأل التنمي  املقــــــتدام  ونّل أ 
وأصــــــــــــدر ال ريا العامل    . إجياو حل لتباول ونشــــــــــــر البيانال والبيانال الوصــــــــــــ ي  املتعلق   املؤهــــــــــــرال

وجرى فيما  عد    .ا يتعلا  املؤهــــــرالاملشــــــرو  األول لتعريف هيكل البيانال فيم 2018فجماير /هــــــبا 
جتريب تباول البيانال املتعلق   املؤهـــرال   تنار  2018ســـبتمجم /مارس تىل أيلول/ال اة املمتدة من آذار

وم  مراعاة نتا ج املشــــــــــرو  التجريا والتوجيهال  .مبشــــــــــارن  وقــــــــــ   لدان ووس وناالل وولي  ،املباورة
يعتطم ال ريا العامل تصدار  ،ا املشال    الوناالل  شأن تصنيف البيانالالعام  الصاورة عن فريا ا جما
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ومن املتوق  تصـــــــدار مشـــــــرو  تعريٍف هليكل  .2019مارس /أول تعريف رمس  هليكل للبيانال حبلول آذار
 .البيانال الوص ي    ن س الوقت

كتب ا حصـــا   لالحتاو فريٌا عامل مشـــال    الوناالل مؤلمف من امل 2013وأُنشـــ    عام  - 5
ومؤمتر األمم املتحدة  ،ومنظم  التعاون والتنمي    امليدان االقتصـــــــــــــــاوا ،ومرنط التجارة الدولي  ،األورو 

حيث  ،وهعب  ا حصااال التا ع   وارة الشؤون االقتصاوي  واالجتماعي   األمان  العام  ،للتجارة والتنمي 
وذلا هبدأل وعم تن يذ معاية تباول البيانال  ، اســ    ال ريا العاملتتوىل هذه األرةة مهام األمان  والر 

 1.0و عد تصـــــدار النقـــــ    .والبيانال الوصـــــ ي  ا حصـــــا ي    تحصـــــااال التجارة الدولي    البضـــــا  
 نار تن يذ معاية تباول البيانال والبيانال الوص ي  ا حصا ي    تحصااال التجارة الدولي    البضا   

آرذا   االعتبار نتا ج  ،2018واصــــــــــل ال ريا العامل حتقــــــــــ  هيكل البيانال   عام  ،2016عام   
ونان  .2017اللذين ُأ طا   النصـــــف الااع من عام  ،مشـــــروَع  التن يذ التجريبي    املغرك واملكقـــــيا

تحديال اليت وحتديد ال ،  ســــــــــياق ون  1.0اهلدأل من هذين املشــــــــــروع  التجريبي  تشبيا النقــــــــــ   
ويعتطم ال ريا العامل تقدمي أحدث  .1.1وتعداو توصـــــيال لتعديل النقـــــ   تىل النقـــــ    ،تعاا التن يذ

ويُتوق  أن توافا عليها اجلهال الراعي   ،نقـــــــــــ   لتعريف هيكل البيانال تىل أمان  املباورة الســـــــــــتعراضـــــــــــها
  .2019للمباورة   أوا ل عام 

 ، ال تباول تحصـــــااال االقتصـــــاو الكل    مياوين اةقـــــا ال القومي وعقب تن يذ املباورة    - 6
أصــــــــــبي من األولويال وضــــــــــ  تنار عامل  لتباول  ،واالســــــــــتامارال األجنبي  املباهــــــــــرة ،وميطان املدفوعال

نشر  2018وجرى رمسيا   عام  .البيانال والبيانال الوص ي  ا حصا ي  فيما يتعلا  إحصااال األسعار
ومن املقرر أن يبدأ  ،عريٍف عامل  هليكل البيانال فيما يتعلا مبؤهــــــرال أســــــعار املقــــــتهلك أول نقــــــ   لت
 .2019التن يذ   عام 

 .وجيرا العمل على ت از مشرو   شأن تن يذ املباورة    ال التباول العامل   حصااال التعليم - 7
 ،التعاون والتنمي    امليدان االقتصــاوا ومنظم  ،ويشــارل   املشــرو  املكتب ا حصــا   لالحتاو األورو 

 .2019ومن املتوق  أن يتم نشر هيانل البيانال رالل عام  .ومعهد اليونقكو لتحصاا
  

 األعمال اإلحصائية والتقنية الجارية - ثالثا 
  أنشــــأل جلن  ا حصــــااال التا ع  للبنا املرنطا األورو  فرق  العمل املعني   تشوير أووال مشــــان - 8

لتباول البيانال والبيانال الوصــــــــ ي  ا حصــــــــا ي  هبدأل تعطيط التعاون وتباول أووال  را يال تباول البيانال 
وتعتطم فرق  العمل  .والبيانال الوصـــــ ي  ا حصـــــا ي   صـــــورة ر يقـــــي  وارل النظام األورو  للمصـــــارأل املرنطي 

وتعطيط ا اصي   ،الك ااة   عمليال التشويرتقدمي مناف  ملموس  تىل املصارأل املرنطي  من حيث وعم أوجأ 
وتتوىل فرق  العمل  .وتنشــاا هــبك  وعم واضــح  يقــهل الوصــول تليها ،وتباول املعلومال ،الوظي ي  التحليلي 

رصــَد املشــهد املتغة  اســتمرار على صــعيد الجما يال املصــممم  للتعامل م  تباول البيانال والبيانال الوصــ ي  
وتقـــتند  ،وم جبم  املعلومال األســـاســـي  املتعلق   اصـــيال األووال ونوعيتها ونشاق وعمهاوتق ،ا حصـــا ي 

تىل هذه املعلومال   حتديد األووال اليت من األرجي أن تقــــــــــت دفمها املصــــــــــارأل املرنطي  على  و يتقــــــــــم 
تقيم فرق  العمل  ،غاي وحتقيقا هلذه ال .واألووال اليت من األرجي أن تعّطز الوع    وا د است دامها ، الك ااة

ويواصـــل  .عالق  م  األوســـا  األررى املعني   تشوير  را يال تباول البيانال والبيانال الوصـــ ي  ا حصـــا ي 
 .الشبك  املصرأل املرنطا األورو  أيضا وعم القجل العامل  للمباورة وموقعها
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مقـــــاعدة القـــــلشال الونني    وواصـــــل صـــــندوق النقد الدويل تيقـــــة تباول البيانال من رالل  - 9
تنشـــــــــاا الصـــــــــ حال الونني  للبيانال املوجطة مبا يت ا م  معايةه املتعلق   نشـــــــــر البيانال ومن رالل فرق  

  .العمل املعني   التعاون الدويل    ال البيانال
انال الوصــــــــــــــ ي  ويضــــــــــــــشل  نل من ال ريا العامل املع   املعاية التقني  ملباورة تباول البيانال والبي - 10

املقــــؤولي  عن  ا حصــــا ي  وال ريا العامل ا حصــــا   ملباورة تباول البيانال والبيانال والوصــــ ي  ا حصــــا ي  
توارة وتعطيط املعاية التقني  وا حصــــــــــــا ي  للمباورة وما يتصــــــــــــل هبا من تشبيقال تكنولوجيا املعلومال املتعلق  

  ملباورة تباول البيانال والبيانال الوصـــــــــــ ي  ا حصـــــــــــا ي  على وقد عمل ال ريا العامل ا حصـــــــــــا  . املباورة
ونقـــ   جديدة ملقـــرو  ،مبا   ذلا  يان اجلدوى املتعلا  املباورة ،تورال عدو من التحقـــينال على املعاية

يم والقا م  املرجعي  لتصـــــم ،وامل شط العام للم اهيم املتعلق   البيانال الوصـــــ ي  اســـــتناوا تىل املقـــــرو ،املباورة
  .مياوين وعدو من قوا م الرموز الشامل  لعدة ،مشاري  تباول البيانال والبيانال الوص ي  ا حصا ي 

وعمل ال ريا العامل املع   املعاية التقني  لتباول البيانال والبيانال الوصـــــــــ ي  ا حصـــــــــا ي  على  - 11
 على النحو التايلا ،تورال عدو من التحقينال التقني 

مت حتديث صــيغ  ملف جيقــون لتباول البيانال والبيانال الوصــ ي   ،حتقــ  األوااألغراا  )أ( 
  ؛ا نانت املوجه   و انتشاأل البيانال وعرضها التصويرا على هبك  ،(SDMX-JSONا حصا ي  )
مت نشـــــــــر صـــــــــيغ  ملف القيم امل صـــــــــول    واصـــــــــل لتباول البيانال والبيانال الوصـــــــــ ي   )ك( 

وتقهم هذه الصيغ  املبّقش    حتق  قا لي  التشغيل البي  للمعيار وتتيي  .(SDMX-CSVا حصا ي  )
ســــــــهول  اســــــــتةاو التدفقال املتعلق   تباول البيانال والبيانال الوصــــــــ ي  ا حصــــــــا ي  تىل أووال الجما يال 

لشريا مُتهِّد هذه الصـــــــــيغ  ا ،و  ضـــــــــل حتقيا املقـــــــــتوى األمال   متايل املعلومال .الشـــــــــا ع  االســـــــــت دام
 ؛الست دام املباورة   تباول نميال نبةة من ا حصااال والبيانال اجلط ي  اجملمع 

لتباول البيانال  RESTمت حتديث واجه   ر   التشبيقال املقـــــــــــــــتندة تىل أســـــــــــــــلوك  )ج( 
متاح  اآلن وتتضمن  1.3.0وقد أصبحت النق    .(SDMX RESTfulوالبيانال الوص ي  ا حصا ي  )

جديدة وغة ذلا من التحقــينال اليت من هــأيا تيقــة حتقيا االســت دام األمال للموارو  عدة راصــيال
  ؛اةاسو ي  وموارو االتصاالل

مت  ذل جهد نبة   تعطيط منوذج املعلومال من أجل تتاح  راصــــــــــــيال منها تيقــــــــــــة  )و( 
ا املقــاعدة   تبقــيط عملي  وعم املقاييس املتعدوة وحتقــ  عملي  تنشــاا ُنقــم قوا م الرموز اليت من هــأي

تعّهد تعري ال هيانل البيانال وغةها من املعلومال املقـــــــــتحدة  وانافظ  على اتقـــــــــاقها   ظل ســـــــــرع  
 ؛تغية  يئال تباول البيانال

جيرا وضـــــــــــ   موع  مواو الرتبار التوافا  غي  التحقا من مدى االمتاال   عمليال  (ه) 
 .تن يذ  را يال املباورة

وواصــــل ال ريا العامل املع   املعاية التقني  ملباورة تباول البيانال والبيانال الوصــــ ي  ا حصــــا ي   - 12
وميكن اســـت دام لغ  التحقا والتحويل  االقاان م  مباورة تباول  .عملأ على تشوير لغ  التحقا والتحويل

 .لتحويل املنشبق  على البيانال ونشرهاالبيانال والبيانال الوص ي  ا حصا ي  للتعبة عن قواعد التحقا وا
  .2018يوليأ /من لغ  التحقا والتحويل   متوز 2.0وقد مت نشر مواص ال تقني  جديدة للنق   
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جرى رالل  ،و  ســـــياق التعاون الدويل    ال البيانال ألغراا تحصـــــااال االقتصـــــاو الكل  - 13
واهلدأل  . تدعمها ا دمال الشــــــــبكي جتريب اســــــــت دام تقنيال القــــــــحب اليت 2018و  2017عام  

 .النها   هلذه املباورة هو حتق  وتعطيط التشغيل اآليل لتباول البيانال ا حصا ي 
 3.0وجيرا االضــــــــــــشال  مبطيد من العمل على تشوير راصــــــــــــيال جديدة لد ها   النقــــــــــــ    - 14

ــــاورة ــــل ،للمب ــــ  ،ولغــــ  التحقا والتحوي ــــال اجلط ي ــــان ــــاول البي والقــــدرال    ــــال ا حــــالــــ  تىل  ،ووعم تب
 .ا حداةيال اجلغرافي  وما تىل ذلا

  
 بناء القدرات - رابعا 

ازواو الشلب   القـــــــــنوال  ،م  انتشـــــــــار معيار تباول البيانال والبيانال الوصـــــــــ ي  ا حصـــــــــا ي  - 15
ورا زياوة رلصـــــــت أمان  املباورة تىل أنأ من الضـــــــر  ،و  ضـــــــوا ذلا .األرةة على أنشـــــــش   ناا القدرال

عامل  لبناا  نارولذلا تعمل األمان  على وضـــــــــ  ت .التنقـــــــــيا    ال  ناا القدرال    املنظمال الراعي 
  .2018وقد نوقش مشروعأ األول رالل اجتما  فريا ا جماا املع   املباورة عام  ،القدرال

 ــال تبــاول البيــانــال وأعــد املكتــب ا حصــــــــــــــــا   لالحتــاو األورو  وورال تــدريبيــ  منتظمــ     - 16
 .والبيانال الوصـــــ ي  ا حصـــــا ي  للمبتد   والعامل     ال تشوير تكنولوجيا املعلومال على حد ســـــواا

املشارن  من  جهالفه  متاح  أيضا لل ،و  ح  تقتهدأل الدورال الدول األعضاا   االحتاو األورو 
  تنار أنشــــــــــش  التعاون الدويل اليت  ،رو  أيضــــــــــاوقام املكتب ا حصــــــــــا   لالحتاو األو  .البلدان األررى
 تمويل أنشــــــــش   ناا القدرال   أمريكا اجلنو ي  وقال أفريقيا وهــــــــرق أورو ا    ال تباول  ،يضــــــــشل  هبا

  وا  ا حصـــــــــــــــا   لالحتاو األورو  أيضـــــــــــــــا  تبويتعهد املك .البيانال والبيانال الوصـــــــــــــــ ي  ا حصـــــــــــــــا ي 
SDMX InfoSpace،  معلومال  االث لغال )األملاني  وا نكليطي  وال رنقـــــــي ( عن معيار تباول اليت تتيي

وأووال تباول البيانال والبيانال الوصــ ي  ا حصــا ي  اليت نورها  ،البيانال والبيانال الوصــ ي  ا حصــا ي 
ورة   النظام والتقدم انرز   تن يذ املبا ،ومباورال التدريب املقبل  ،املكتب ا حصـــــــــــا   لالحتاو األورو 

 .ا حصا   األورو 
مبا   ذلا مؤهرال أهداأل  ،واضشلعت الشعب   عدو من أنشش   ناا القدرال   عدة  االل - 17

تدير الشـــعب  مشـــروعا  ،وفيما يتعلا  األهداأل .التنمي  املقـــتدام  وتحصـــااال التجارة الدولي    البضـــا  
الوصـــــــــ ي  اســـــــــتناوا تىل  انالاليت تعمل على تنشـــــــــاا عملي  تباول للبيانال والبي ،متولأ توارة التنمي  الدولي 

ومت تقدمي املقــاعدة ال ني  تىل  لدين  حا  ال عل   تنشــاا مشــرو   . لدا   أفريقيا وآســيا 20املباورة م  
ل تبــاول وقـُـّدمــت رــدمــال تنميــ  القــدرال    ــا .جتريا لتبــاول البيــانــال املتعلقــ  مبؤهـــــــــــــــرال األهــداأل

و  تنار مباورة أررى واســــــــــــــع   . لدا 20البلدان وعدوها  ي البيانال وتباول البيانال الوصــــــــــــــ ي  تىل م
هارنت الشعب  م  اللجن  االقتصاوي   ،وه  الشـرحي  العاهـرة من حقـاك األمـم املتحـدة للتنميـ  ،النشاق

ألفريقيا واللجن  االقتصـــاوي  ألورو ا   تنظيم حلقيت العمل األولي   شـــأن تباول البيانال وتباول البيانال 
وســــــــتواصــــــــل الشــــــــعب  العمل م  مي  اللجان ا قليمي    از  رنامج  ناا  .اســــــــتناوا تىل املباورة لوصــــــــ ي ا

وفيما يتعلا  إحصــــــــــااال التجارة الدولي     .باول البيانال والبيانال الوصــــــــــ ي القدرال املقرر    ال ت
حلق  العمل التدريبي  األوىل  2018ســبتمجم /عقدل الشــعب  وم وضــي  االحتاو األفريق    أيلول ،البضــا  

 ومن املقرر االضـــشال  .  ســـلقـــل  من حلقال العمل التدريبي   شـــأن املباورة و شـــأن تلا ا حصـــااال
 .2019 أنشش  مماةل     ال املقاعدة التقني    عام 
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 أدوات وتطبيقات البرامجيات - خامسا 
واصــــــــل املكتب ا حصــــــــا   لالحتاو األورو  حتديث أووال تباول البيانال والبيانال الوصــــــــ ي   - 18

ل صــــــــي  وســــــــ  املكتب نشاق أواة حتوي ،وعلى وجأ ا صــــــــو  .ا حصــــــــا ي  اليت يتوىل تشويرها وتعهدها
 يكل ( وردمال التحقا اهلSDMX converterمل ال تباول البيانال والبيانال الوصــــــــ ي  ا حصــــــــا ي  )

وصــي   ،‘تنقــل’املتعلق  مبل ال تباول البيانال والبيانال الوصــ ي  ا حصــا ي  لتدعم خمتلف الصــي  مال 
نال ا حصـــــا ي  والوصـــــ ي  القـــــجالل اندوة الشول وصـــــيغ  القيم امل صـــــول    واصـــــل ملل ال تباول البيا

(SDMX-CSV)، للمكتب      ح  هـــــــــــــــهد ســـــــــــــــجّل تباول البيانال ا حصـــــــــــــــا ي  والوصـــــــــــــــ ي  التا
(Euro SDMX Registry حتقنا من حيث وعمأ مطيدا من ا اصيال التجريبي  املتعلق   تباول البيانال )

 ،وعالوة على ذلا .البيانال والبيانال الوص ي  ا حصا ي  من قبيل  موعال اهليانل وعمليال تقجيل
البيانال والبيانال الوصـــــــ ي   باولنرأل عدة حتقـــــــينال تقني  على  رنامج اهليانل األســـــــاســـــــي  املرجعي  لت

 ،( التا   للمكتب ا حصــا   لالحتاو األورو Eurostat SDMX reference infrastructureا حصــا ي  )
القا ل   عاوة االست دام ميكن للمنظمال است دامها  وهو  رنامج يتيي  موع  من الوحدال النموذجي 
وأووال املكتب ا حصــــا   لالحتاو األورو   .للمباورة ي للكشــــف عن  يانابا عن نريا ا دمال الشــــبك

 .متاح   وص ها أووال م توح  املصدر
صـــــــــــــ ي  ه  ســـــــــــــجل مكتمل األرنان لتباول البيانال والبيانال الو  Fusion Registryو ر يال  - 19

 Fusion Registryوقد ُعدِّلت أســــــاليب توارة  ر يال  .يدعمأ مصــــــرأل التقــــــويال الدولي  ،ا حصــــــا ي 
 شبع وتدعم ال .حبيث أصـــــــبحت تتيي نبع   اني  لملوســـــــا  املعني   ا حصـــــــااال ونبع  جتاري  موســـــــع 

وه  مطووة  واجه   ،قالاملتاح  لملوســـــــا  املعني   ا حصـــــــااال الواجهال البيني  القياســـــــي  لجم   التشبي
 .وتتيي توارة مي  البيــانــال الوصـــــــــــــــ يــ  اهليكليــ  للمبــاورة نمــا تتيي التحقا من البيــانــال وحتويلهـا ،معطزة

لت الغ  تنشــــاا مناذج تنقــــل دعمأضــــي ت راصــــّي  تتحكم فيها البيانال الوصــــ ي  ل ،وعالوة على ذلا
و ــالتــايل ر ب عتبــ  تورــال البيــانـال  ،عن البيــانــال واســـــــــــــــتيعــاك هــذه النمــاذج والتحقا منهــا وحتويلهــا
وتنشوا أ رز توســـيعال الشبع  التجاري   . النقـــب  جلهال اليت تقوم  عمليال ت الغ جديدة أو غة متكررة

وال ســــــيما تدفقال البيانال  ،املباورةاملعلومال ا ا    وذجعلى توفة قدرال تواري  فيما يتعلا  كامل من
وال يطال املصـــرأل ملتطما  تمويل أعمال تعّهد وحتقـــ  الشبع  اجملاني  املتاح  لملوســـا   .والبيانال الوصـــ ي 
  .املعني   ا حصااال

تعمل ماع  التعاون    ال نظام املعلومال ا حصـــا ي   قياوة منظم  التعاون  ،2007ومنذ عام  - 20
 ،  امليدان االقتصـــــــاوا نمجموع  من املنظمال ا حصـــــــا ي  ذال األهداأل االســـــــااتيجي  املماةل   والتنمي

وهذا اةل  .الرمسي  ااالوقد حشــــدل املوارو واألفكار ال تكار وتعداو حل رقم  جد متشور لدعم ا حصــــ
ل البيانال والبيانال هو منصــــــــــ  منوذجي  م توح  املصــــــــــدر قا م  على تباو dot.Stat Suiteاملتمّال   حطم  

الوصـــ ي  ا حصـــا ي  تتيي القيام على  و ســـلس وســـري   تصـــميم  وا ال البيانال املصـــمم  ألغراا  دوة 
املنتج تىل القيام على  و تدرجي   تغشي  نامل وورة  هذاوبدأل رريش  نريا  .منصــال ا  الغ املبقــش  أو

ف   وصــــــــ ها جهال موةوق  منتج  للبيانال ذال النوعي  مما ميّكن املنظمال من حتقيا قيم  مضــــــــا ،البيانال
وعمليال  ،م  متكينها من ضـــمان اجلووة من رالل التصـــميم وآليال ســـة العمل وا  الغ املتقدم  ،اجليدة

واســــــتةاو وتصــــــدير املهام  تاح  حتقيا املكاســــــب   الك ااة وحتقــــــ  جووة جتر    ،األواا  اةقــــــاك العالي
وتعمل ماع  التعاون أيضا   هران  وةيق  م  املكتب ا حصا    .يال املتصل   البيانالاملقت دم   العمل
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لالحتاو األورو   تاح  تعاوة اســــــت دام النماذج املشــــــان  وامل توح  املصــــــدر من حطم  اهليانل األســــــاســــــي  
  تنار منوذج  dot.Stat Suiteويتم تشوير حطم   .املرجعي  لتباول البيانال والبيانال الوصــــــــــ ي  ا حصــــــــــا ي 

وقد أ طل النقــــــــــ   التجريبي    ياي  عام  ،مقــــــــــتمر لتوفة املنتجال انشالقا من اهتمامال املقــــــــــت دم 
 .2019 ومن املقرر تعداو نق   جاهطة لتنتاج   أوا ل عام 2017

  
 المناسبات - سادسا 

والبيانال الوصــــ ي  ا حصــــا ي    أويس أ ا ا ُعقد املؤمتر العامل  القــــاوس ملباورة تباول البيانال  - 21
واهال   استضاف  املؤمتر اللجن  االقتصاوي  ألفريقيا  .2017أنتو ر /تشرين األول 5تىل  2  ال اة من 

املؤمتر الذا وام يوم  وورة لبناا  أعقبو  . دعم من الوناالل الراعي  للمباورة ،ومصــــــرأل التنمي  األفريق 
وأ رزل العروا واملناقشـــــال اليت هـــــهدها املؤمتر العامل  اةن  من التشورال  .  أيضـــــاالقدرال وامت يوم

ومتال التشور األول   حتقيا  .األرةة واهلام    أوســــــــا  تباول البيانال والبيانال الوصــــــــ ي  ا حصــــــــا ي 
دو نبة من االقتصـــــــــــــاوال املتقدم ا فقد هـــــــــــــهدل البلدان النامي  تن يذ ع واملباورة انتشـــــــــــــارا رارج حدو 

 .أةبتت أن املباورة لديها القدرة على أن تكون  ال عل معيارا عامليا ،املشـــــــــــــــاري  الناجح    تنار املباورة
 هالوقد أهـــــــارل ج .ومتال التشور الااع   أن املباورة  دأل جتتذك اهتمام القشا  ا ا  واســـــــتاماراتأ

تىل املباورة  وصـــــــــــ ها معيارا نموحا وقويا ومرنا  ،اليت هـــــــــــارنت للمرة األوىل   املناســـــــــــب  ،القشا  ا ا 
مشـــــــارنا  260وحضـــــــر املناســـــــب  أنار من  .ينشوا على تمكانال تتيي حتديث نظم ا نتاج ا حصـــــــا  

 . لدا 54مبا   ذلا مي  البلدان األفريقي  وعدوها  ، لدا 90ومشارن  من أنار من 
ل ريا ا جماا  2018االقتصــاوا حلق  عمل عام واســتضــافت منظم  التعاون والتنمي    امليدان  - 22

 /تشرين األول 25تىل  22املع   تباول البيانال والبيانال الوص ي  ا حصا ي  اليت ُعقدل    اريس من 
والقشا   كومالجه  ربةة من الوناالل الدولي  واة 60وضـــــــــــــــم االجتما  أنار من  .2018أنتو ر 
حيث قامت اجلهال املشــــــارن   تقييم مقــــــا ل النمذج  ا حصــــــا ي   ،ونان جدول أعمالأ تشلعيا ،ا ا 

وههد  .والبحث   تكنولوجيال وتشّور املعاية وأووال الجما يال ذال الصل  ومواو  ناا القدرال املتاح 
تشوير نقــــ   جديدة ملباورة تباول   وأســــهم   مواصــــل ،االجتما  أيضــــا اســــتعراضــــا للتحقــــينال األرةة

 .يانال الوص ي  ا حصا ي البيانال والب
وســيعقد املؤمتر العامل  القــا   ملباورة تباول البيانال والبيانال الوصــ ي  ا حصــا ي     ووا قــت  - 23

وســــيقوم  .ســــبتمجم/أيلول 19و  18تليأ وورة لبناا القدرال    ،2019ســــبتمجم /أيلول 17و  16يوم  
 .على تعداو  رنا أ لعملوجيرا حاليا ا .متر العامل املكتب ا حصا   املرنطا اهلنغارا  استضاف  املؤ 

  
 اإلجراء المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذه - سابعا 

 .اللجن  ا حصا ي  مدعّوٌة تىل أن حتيط علما هبذا التقرير - 24
 


