
 E/CN.3/2021/23  األمــم المتحـدة 

  

 

 واالجتماعي المجلس االقتصادي  
 

Distr.: General 

14 December 2020 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

080121     281221    20-17073 (A) 

*2017073*  

 اللجنة اإلحصائية

 الثانية والخمسون الدورة 

 2021آذار/مارس  5و  1-3

 )و( من جدول األعمال المؤقت* 4البند 

بنود للعلم: المعايير المفتوحة المشتترةة لتااد  
 البيانات والبيانات الوصفية وتقاسمها

   
 الراعية لتااد  البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية اإلحصائية تقرير الجهات   

  
 مذةرة من األمين العام  

 
ــااال واالجتماع   ــابق ا متنــــر  األم ن   2020/211 عماًل بمقرر المجلس االقتصــ ــاس الةــ والممارســ

العام بأن يح ل طيه تقرير الجهاس الراعي  لمباارة تباال البياناس اإلحصـــا ي  والبياناس اليةـــحي  اإلحصـــا ي   
ويتضــــــــمن التقرير ميجاا إلنجاااس المباارة وتايراتها األش رة واننــــــــاتها المقررة ق  مجاالس  ــــــــت  من قب ل 

ونظام المحاســــب  الب وي  واالقتصــــااي ا واحصــــاااس االقتصــــاا ال ل   ويقدم ايضــــا  اهدا  التنمي  المةــــتدام ا
 لمح  عام  عن تنمي  القدراس ق  ذلك المجال  واللجن  اإلحصا ي  مدعية إل  اإلحاط  علمًا بالتقرير 
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 تقرير الجهات الراعية لتااد  البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية اإلحصائية   
  

 مقدمة  - أوال  

ا تضـــــــاقرس جهيا صل من مصـــــــر  التةـــــــيياس الدولي ا والبنك المرصاال األورو  ا  2001ق  عام  - 1
والمكتــا اإلحصـــــــــــــــا   لالتحــاا األورو  ا وةــــــــــــــنــدون النقــد الــدول ا ومنظمــ  التعــاون والتنميــ  ق  الم ــدان  

ناس والبياناس اليةـحي  وتقاسـمها   االقتصـااالا واألمم المتحدة ليعـع عملياس ومعام ر ار ر صءااة لتباال البيا
ا التاام 2003وق  عام  ا انضــم البنك الدول  إل  المجميع  األةــلي  من المنظماس الراعي  للمباارة  وقد تزعال

بإبرام   2007ق  عام   تباال البياناس اإلحصــــــــا ي  والبياناس اليةــــــــحي  اإلحصــــــــا ي المنظماس الراعي  بمباارة 
الءريق العامل المعن  بالمعام ر   :للمباارة ووعــعت إطارًا إلننــاا قريق ن عامل ن همامذصرة تءاهم ازننــأس امانً  

ــا   لمباارة  ــا ي ا والءريق العامل اإلحصــ ــحي  اإلحصــ ــا ي  والبياناس اليةــ التقني  لمباارة تباال البياناس اإلحصــ
 تباال البياناس اإلحصا ي  والبياناس اليةحي  اإلحصا ي  

ــا ي  إل  وعـــع معام ر ومباا  وترم  مباارة تباا - 2 ــحي  اإلحصـ ــا ي  والبياناس اليةـ ل البياناس اإلحصـ
تيج هي  تقني  واحصـــــــــا ي  وتعه دهاا إل  جانا إيجاا بني  وااواس لت نيليجيا المعليماسا تةـــــــــت دمها وتنءذها  

س اليةــــــــــــــحيـ  الجهـاس الراعيـ  للمبـاارة وه رهـا من المنظمـاس المعنيـ  بتبـاال البيـانـاس اإلحصـــــــــــــــا يـ  والبيـانـا
التيج هي ا باالقتران مع ت نيليجيا المعليماس الحدم  ا  ومباا هااإلحصــا ي   وينب   ان تؤاال معام ر المباارة 

سنياس من ال برة ق  مجال تباال   10إل  تحة ن ال ءااة ق  إاارة اسال ا العمل اإلحصا    و عد ار ر من 
المتعلق  بتباال التيج هي   ا بل ت المعام ر والمباا  البياناس اإلحصــــــــــــا ي  والبياناس اليةــــــــــــحي  اإلحصــــــــــــا ي 

البياناس اإلحصـا ي  والبياناس اليةـحي  اإلحصـا ي  قدرا صا يا من النضـا بما يمكللن المنظماس اإلحصـا ي  من  
 تنء ذها عل  ناان واسع ق  م تلف المجاالس اإلحصا ي  وعل  الصع د العالم  

ا اقرس 2008  وق  عـام 2002مرحليـ  عن المبـاارة منـذ عـام  وتتلق  اللجنـ  اإلحصـــــــــــــــا يـ  تقـارير - 3
المءضــــــــــــــل لتبـاال البيـانـاس والبيـانـاس المعيـار ”اللجنـ  معـام ر المبـاارة ومبـاا هـا التيج هيـ  وامـدتهـا بيةــــــــــــــءهـا 

وطلبت إل  الجهاس الراعي  للمباارة ان تياةـــل اعمالها وتنـــجع المنظماس اإلحصـــا ي  ا “اليةـــحي  وتقاســـمها
 الدولي  عل  ايااة است دامها وتنء ذها للمباارة اليطني  و 

  
خريطة الطريق المتعلقة بماادرة تااد  البيانات اإلحصتتتتتائية والبيانات الوصتتتتتفية  - ثانيا   

 2025اإلحصائية لعام  

اقرلس الجهاس الراعي  لمباارة تباال البياناس اإلحصـــــــــا ي  والبياناس اليةـــــــــحي  اإلحصـــــــــا ي  شريا ز  - 4
ــع ا من شالل شريا   طريق جدمدة ل ــل الةــ ــ تياةــ ــنياس ال مس المقبل   وســ ــل  تايير المباارة ق  الةــ مياةــ
ــتراتيجي  المنصـــــــيط عل ها ق  شريا  الاريق لعام 2025الاريق لعام  ا 2020ا إل  تحق ق األهدا  االســـــ

ـلك تـباال وـ األش  )ا( تعايا تنءـ ذ المـباارةب )ت( تيةــــــــــــــ ر اعتـمااهـا ألنيا، االســــــــــــــت ـدام الم تلـء ا بـما ق  ذ
البياناس وتقاســــــهماب )ي( تةــــــ  ر المباارة ق  عصــــــرن  العملياس اإلحصــــــا ي  ومعام رها و يارلها األســــــاســــــي  

 المتعلق  بت نيليجيا المعليماسب )ا( تحة ن االتصاالس وتيسيع نااقها 

ــل م ق  شريا  الاريق لعام  - 5 ا، بضـــــرورة تلبي  مجميع  من المتالباس افشذة ق  االتـةــــ   2025وُيةـــ
من المباارة المقرر ان متم شالل انعقاا   3,0وتحةــــــ ن قابلي  المعيار لالســــــتعمال  وســــــ ؤاال إطالن النةــــــ   
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ا واعتماُاها تدريجيًا ق  الةـــــــــــنياس الالحق ا اورا اســـــــــــاســـــــــــيًا ق  هذا  2021المؤتمر العالم  للمباارة ق  عام 
دقق البياناسا بدًاا من جمع البياناسا الصـــــــدا  ومن المقرر ان تصـــــــبا المباارة العامل المحيرال ق  ت امل ت

والتحقق منهاا واعااة تنــــــك لهاا وتحدمد شصــــــا صــــــهاا وعملياس احتةــــــابهاا وتجميعهاا وةــــــياًل إل  ننــــــرها   
وســــــــــــــ تجـاوا المعـيار ناـان البـياـناس التقلـ دـي  المجم عـ  ليمـ ل عل  نحي اقضــــــــــــــل البـياـناس الجا ـي  واإلاارـي ا 

وانيا، اشرى من المصاار ه ر التقل دي ا بما ق  ذلك البياناس الض م   واش رًاا   والبياناس الج را ي  المكاني ا
ــب  شالل العدا المتاامد من عملياس تنء ذ نظام تباال  ــتنااًا إل  ال براس المكتةـــــ ل اســـــ د المعيار وُيعد  ــ  ــُ بةـــــ ســـــ

  إطار المباارة البياناس اإلحصا ي  والبياناس اليةحي  اإلحصا ي ا وعملياس التباال الت  تجرال ق  

  
من ماادرة تااد  البيانات اإلحصتتائية والبيانات   3,0 التطورات الجديدة: النستتخة  - ثالثا   

 الوصفية اإلحصائية 

من مباارة تباال البياناس اإلحصــا ي  والبياناس اليةــحي  اإلحصــا ي   3,0بدا منــرو، تنء ذ النةــ    - 6
  وآشر تحدمث ر يةــ  2021المعيار ق  اواشر عام من  3,0بهد  إةــدار النةــ     2020ق  آذار/مارس 

ا تاله عدا من التحةـ ناس اإلعـا ي ا وال سـيما شدماس  2011ا الذال ةـدر ق  عام 2,1للمباارةا اال النةـ   
ــي تز  ملف جيةـــين المبةـــد ) ( لتباال البياناسا CSV(ا وملف القيم المءصـــيل  بءياةـــل )JSONالدعم لصـ

 ا براس الحاج  إل  تحدمث ر ية  جدمد 2020(  و حليل عام VTLوالتحييل )وتايير ل   التحقق 

من الم ااس والتحدم اس الجدمدة الت  اشت رس قبل بدا منـــــرو،   20حيال    3,0وســـــتنـــــمل النةـــــ    - 7
ــأن المتالباس واألوليياس مع اليصاالس التابع  للجهاس الراعي    ــاوراس الت  ُاجريت بنـــــ التنء ذ ق  اعقات المنـــــ

ــلح  من القاا، العام  وتنــــــــمل الم ااس والتحدم اس الم تارةا الت  تتما ــــــــ  مع األهدا   وا ةــــــــحات المصــــــ
 االستراتيجي  ل ريا  الاريق المتعلق  بالمباارةا ما مل :

التعـدمالس المـدشـل  عل  نميذي  يكـل البـياـناس وه ر  :تـقديم اـلدعم لتـباال البـياـناس الجا ـي  )ا( 
ث  لنميذي المعليماس وذلك ل   متةـــن  وةـــف وتباال البياناس الجا ي  و ياناس ذلك من المعليماس المةـــتحد

ــُيقــدم الــدعم لمجميعــاس البيــانــاس الت  تحتيال عل  مقــاميس متعــداةا وصــذلــك للقيم  ســــــــــــــجــل اليحــداس  وســــــــــــ
 ال صا   المتعداةب ذاس

  ذلك تحةــــــ ن البياناس اليةــــــحي  المرجعي : تبةــــــيد البياناس اليةــــــحي  المرجعي ا بما ق )ت( 
ــاق  معليماس اشرىا م ل الحيا ـــــــــــــ ا إل  مجميعاس البياناس  وعـــــــــــــع طريق  اســـــــــــــهل وار ر مرون  إلعـــــــــــ

 اإلحصا ي ب

تيح د تباال البياناس الج را ي  المكاني : تيســــيع نااقه لينــــمل نميذي المعليماس ال اط  )ي( 
ــا ي  وذلك لتيق  ــحي  اإلحصــــــــ ــا ي  والبياناس اليةــــــــ ر الدعم الرســــــــــم  للبياناس بمباارة تباال البياناس اإلحصــــــــ

باإلحاالس المرجعي  الج را ي  المكاني  بما ق  ذلك النقاطا وال ايطا والمضــلعاسا والنــبكاسا بالتنــاور مع  
 قريق ال براا المعن  بت امل المعليماس اإلحصا ي  والج را ي  المكاني ب

إننـــاا ُنةـــة االلي  للهيارل: إحدار ت   ر ق  طريق  إةـــدار ُنةـــة المعليماس المةـــتحدث   )ا( 
ــحي  الهيكلي ا من النظام الحال  القا م عل  رقم ن )م اًل  ــاا النةـــــــــة  “1,2”للبياناس اليةـــــــ ( إل  نميذي "إننـــــــ

 (ب“1,2,5”الداللي " ذال ال الث  ارقام المعتمد عل  ناان واسع )م اًل 
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ــ ن ال )ه(  ــتحدث ا م ل المعيقاسا ومجميعاس الهيارلا وقيا م تحةـــــــ عدمد من المعليماس المةـــــــ
 الرمياا بما ق ها قيا م الرميا الهرمي ب

ــيد للنءاذ ال  ال ر   )و(  ــت دام واجه  برمج  التابيقاس ق  البروتيصيل البةــــ الت ل  عن اســــ
اال ماابق  لألسـليت البن يال ) RESTوذلك لصـالا نةـ   من واجه  برمج  التابيقاس المةـتندة إل  اسـليت 

ن  وايةر منهاب  لنقل الحال  التم  لي ( ت ين محة 

الت ل  عن است دام الصي   المتقاام  من قياعد األمم المتحدة لتباال البياناس اإلل تروني   )ا( 
ياحدة لنظام  ق  اإلاارة والتجارة والنقل  يما متعلق بالبياناس والهيارلا والتيح د عل  اســـــاس ةـــــي   الرســـــال  ال

 تباال بياناس ل   الترم ا الميسع  

ويتيل  إنجـااز المنــــــــــــــرو، الءريُق الـعاـمل المعن  ـبالمـعام ر التقنـي  لمـباارة تـباال البـياـناس اإلحصــــــــــــــا ـي    - 8
والبياناس اليةــحي  اإلحصــا ي  وذلك بمنــيرة يقدمها الءريق العامل اإلحصــا   لمباارة تباال البياناس اإلحصــا ي   

من المباارة   3,0س اليةحي  اإلحصا ي   وتقيم المنظماس الراعي  للمباارة وامانتها بتيجيه منرو، النة    والبيانا 
ــ ق والرقاب  ق  المجال المال   وقد احرا تقدم ج د ق    ــيياس الدولي  مهام التنةـــــ ــر  التةـــــ بح ث متيل  مصـــــ

ــءاس التقني  للمنـــرو، يجرال إعدااها  3,0ذلك  قمةـــياة النةـــ    لعرعـــها عل  المنـــاوراس العام    من المياةـ
  وســتصــدر النةــ   النها ي  من المياةــءاسا والت  تتضــمن افراا المةــتمدة من  2021بحليل منتصــف عام 

وســــُيعلن عنها ق  المؤتمر العام لمباارة تباال البياناس اإلحصــــا ي    2021المنــــاوراس العام ا ق  اواشر عام 
 والبياناس اليةحي  اإلحصا ي  

  
 األعما  اإلحصائية والتقنية الجارية  - رابعا  

اننــأ قريق ال براا المنــترن ب ن اليصاالس المعن  بمؤ ــراس اهدا  التنمي  المةــتدام  الءريقز العامل  - 9
المعن  بتباال البياناس اإلحصـا ي  والبياناس اليةـحي  اإلحصـا ي  ألهرا  مؤ ـراس اهدا  التنمي  المةـتدام  

ــدر الءريق العامل   وصللءه بإيجاا حل لتباال ــحي  المتعلق  بتلك المؤ ــــراس  واةــ وننــــر البياناس والبياناس اليةــ
  و دا العمل منذ ذلك الح ن  2019نميذي  يكل البياناس الرسم  األول ال اط بالمؤ راس ق  حايران/مينيه  

التابيقــاس ق  نظــام تبــاال وصــاالس اوليــ   وُاننــــــــــــــوــت واجهــ  برمجــ   5 بلــدا و 22بتبــاال البيــانــاس مع نحي 
ــراس اهدا    ــا ي   يما متعلق بقاعدة البياناس العالمي  لمؤ ـــــ ــحي  اإلحصـــــ ــا ي  والبياناس اليةـــــ البياناس اإلحصـــــ

منــرو، نميذي  يكل البياناس اليةــحي   و الا من الدول    2019وةــدر ق  اواشر عام  التنمي  المةــتدام  
المتعلق  بأهدا  التنمي  المةـــــــتدام  مع معام ر البياناس  األعضـــــــااا جرس مياام  مءا يم البياناس اليةـــــــحي 

اليةــحي  الحالي ا م ل الهيكل الميحد للبياناس اليةــحي  المت امل ا والم اد العام للمءا يم المتعلق  بالبياناس 
اال اليةـحي ا ومةـرا نظام تباال البياناس اإلحصـا ي  والبياناس اليةـحي  اإلحصـا ي   وُنءلذ منـرو، تجريب  لتب

ر  2020البياناس اليةـحي  المرجعي  المتعلق  بأهدا  التنمي  المةـتدام  ق  النصـف ال ان  من عام    وقد تيةـ 
تنء ذ المنــرو، التجريب  إل  حد صب ر بأاواس إةــدار البياناس اليةــحي ا الت  اعدتها  ــعب  اإلحصــاااس ق   

ــااـي  واالجتـماعـي  ق  األـماـن  الـعاـم  ـبا لتـعاون مع البـنك اـلدول ا ويمكن عن طريقـها  إاارة النــــــــــــــؤون االقتصــــــــــــ
ــي    ق من قالا بصـ ــ  ــحي  ذاس الن  المنةـ ــترجا، البياناس اليةـ وتحييلها إل  ملف بصـــي   نظام   Wordاسـ

ل م تبر اهدا  التنمي  SDMX)تباال البياناس اإلحصـــــــــــا ي  والبياناس اليةـــــــــــحي  اإلحصـــــــــــا ي   (  ويةـــــــــــهلل
ــ  العا ــتدام ا وهي احد مكيناس المنصـ ــتدام ا تحم لز البياناس والبياناس المةـ لمي  المتعلق  بأهدا  التنمي  المةـ

اليةــحي  ق  إطار مباارة تباال البياناس اإلحصــا ي  والبياناس اليةــحي  اإلحصــا ي ا والمقارن  ب ن مجميعاس  
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تءةــ ر   بياناس اهدا  التنمي  المةــتدام  عل  الصــع دمن العالم  واليطن ا  يما تةــاعد البياناس اليةــحي  ق 
عمليُ  تباال البياناس اليةحي  اإلنتاجي    2021اوجه االشتال  ب ن العمل ت ن  ومن المتيقع ان ُتننأ ق  عام 

لمباارة تباال البياناس اإلحصـــــــــــا ي  والبياناس اليةـــــــــــحي  اإلحصـــــــــــا ي   يما متعلق بمؤ ـــــــــــراس اهدا  التنمي  
 الســــــت دام البياناس اليةــــــحي  المرجعي  المتعلق   المةــــــتدام   قياجه  برمج  التابيقاس للمباارة متاح  اةــــــالً 

بـأهـدا  التنميـ  المةــــــــــــــتـدامـ ا ومن المتيقع ان متم ملؤهـا بجميع البيـانـاس اليةــــــــــــــحيـ  العـالميـ  المتـاحـ  ق   
   2021 عام

ــا ق  عام  - 10 ــا   لالتحاا   2013وُاننــــ ــترن ب ن اليصاالس مؤل ف من المكتا اإلحصــــ قريق عامل منــــ
تجـارة الدولـي ا ومنظـم  التـعاون والتنمـي  ق  المـ دان االقتصــــــــــــــااالا ومؤتمر األمم المتحدة األورو  ا ومرصا ال

للتجارة والتنمي ا وتتيل   يه  ــــعب  اإلحصــــاااس مهام األمان  والر اســــ ا وذلك بهد  اعم تنء ذ معام ر تباال 
ــاااس التجارة الدولي   ــا ي  ق  إحصـ ــحي  اإلحصـ ــا ي  والبياناس اليةـ ــدر ق   البياناس اإلحصـ ــا ع  وةـ ق  البضـ

نميذي  يكل البياناس لمعام ر تباال البياناس اإلحصا ي  والبياناس اليةحي  اإلحصا ي  ق  مجال    2016عام 
ــا عا وهي ي ضــــــــــــــع للتحـدـمث ـبانتظـام مـنذ ذـلك الـتارية  وق  اواشر   ــاااس التجـارة اـلدولـي  ق  البضــــــــــــ إحصــــــــــــ

ــا ي  ا ةــــدرس ق  الةــــجل العالم  لمباارة تباال البي2019 عام ــحي  اإلحصــ ــا ي  والبياناس اليةــ اناس اإلحصــ
من نماذي  يارل البياناس ال الث  لمعام ر تباال البياناس اإلحصــــــــــــــا ي  والبياناس اليةــــــــــــــحي    2,1النةــــــــــــــ ُ  

ــاااس اور اليصال    ــا عا ح ث تيللت  ــــعب  اإلحصــ ــاااس التجارة الدولي  ق  البضــ ــا ي  ق  مجال إحصــ اإلحصــ
ل  دةا وهي ما سيةهلل  تنء ذ تلك النماذي من قلبل البلدان وسا ر اةحات المصلح    المتعهلل

ا اننـأس لجن  اإلحصاااس التابع  للبنك المرصاال األورو   قرق  عمل مؤقت  معني  2018وق  عام  - 11
بإعداا ااواس منـــــــــترص  لتباال البياناس والبياناس اليةـــــــــحي  اإلحصـــــــــا ي  بهد  تعايا التعاون وتباال ااواس  

ــار  المرصاي   برامجياس تبا ــيما ق  النظام األورو   للمصـ ــا ي ا وال سـ ــحي  اإلحصـ ال البياناس والبياناس اليةـ
و ـــــــــملت األهدا  تق يم احتياجاس التدريا ق  إطار مباارة تباال البياناس اإلحصـــــــــا ي  والبياناس اليةـــــــــحي  

باارةا وتعايا التيعي  بل   اإلحصـــــا ي  ق  النظام األورو   للمصـــــار  المرصاي ا واعداا التدريا المتعلق بالم
التحقق والتحيـيل واعتـمااـهاا وتـقديم اـلدعم لعملـي  الميااـم  ب ن ااواس تحيـيل ةــــــــــــــيل الملـءاس ق  نظـام تـباال 
ــا  اوجه الت ار ق  تايير األاواس مع   ــا ي ا واســـــــــت نـــــــ البياناس اإلحصـــــــــا ي  والبياناس اليةـــــــــحي  اإلحصـــــــ

اننــاتهاا المحرن واااة التحرير المءتيحز  المصــدر لل     مجميعاس اشرى  واســتحدثت قرق  العملا ق  ســيان
ا اشتتمت قرق  العمل اعمالها بإبالغ لجن  اإلحصــــــاااس 2020التحقق والتحييل  وق  صانين األول/ايةــــــمبر 

 بنجاحها ق  تحق ق اهداقها الر يةي   

ــت دام نظام تباال البي - 12 ــر البياناس باســــ ــ ر ننــــ ــندون النقد الدول  تيةــــ ــل ةــــ ــا ي  وواةــــ اناس اإلحصــــ
قء  العام ن    والبياناس اليةــــــحي  اإلحصــــــا ي  وذلك من شالل تنء ذ مبااراته المتعلق  بمعام ر ننــــــر البياناس 

ــندون النقد الدول   ــ  نا ســــــاعد ةــــ ــءحاتها اليطني  للبياناس الميجاة المدعيم    27الماعــــ ــاا ةــــ بلدًا ق  إننــــ
ــي   المعااة لل  19بالنظام:  معيار العام لننـــــــر البياناسا و لدم واحد منـــــــترن ق  المعيار  بلدا منها مت بلع  للصـــــ

ــر البياناسا و ــر البياناس  وق  نهاي   7 ال اط لننـ ــي   المعااة للمعيار ال اط لننـ ــترص  ق  الصـ بلدان منـ
ا بلل عدا البلدان الت  عم مت بياناتها بصـي   نظام تباال البياناس اإلحصـا ي  والبياناس اليةـحي   2020عام 

 بلدًا   91ا ي  عبر ةءحاتها اليطني  للبياناس الميجاة اإلحص

ــا ي  والبياناس اليةـــحي   - 13 ويجرال العمل عل  إنجاا منـــرو، بنـــأن تنء ذ مباارة تباال البياناس اإلحصـ
اإلحصــا ي  ق  مجال التباال العالم  إلحصــاااس التعليم  وينــارن ق  المنــرو، المكتا اإلحصــا   لالتحاا  
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ــاا التابع لمنظم  األمم المتحدة األورو  ا ومنظم ــااالا ومعهد اإلحصـــــ   التعاون والتنمي  ق  الم دان االقتصـــــ
 للتر ي  والعلم وال قاق   

وسـعيًا إل  مياام  وتيح د إطار اإلبالغ عن إحصـاااس العمل الرسـمي  وتباالهاا اةـدرس منظماس   - 14
ــا   ل التحــاا األورو   ومنظمــ  العمــل الــدوليــ  اوليــ ا من ب نهــا البنــك لمرصاال األورو   والمكتــا اإلحصـــــــــــــ

ومنظم  التعاون والتنمي  ق  الم دان االقتصـــــــااال والبنك الدول ا مجميعً  من نماذي  يارل البياناس العالمي   
ــدار نةـــ   جدمدة من نماذي  يارل البياناس  ــتحدث   وقد بدا العمل عل  إةـ وما متصـــل بها من معليماس مةـ

 العالمي  

عدة مناريع اشرى للتباال العالم  ق  نظام تباال البياناس اإلحصا ي  والبياناس اليةحي  و دا تنء ذ   - 15
اإلحصـــا ي  ق  الةـــنياس الماعـــي   قعل  وجه ال صـــيطا ةـــدرس نماذي  يارل البياناس العالمي  ق  إطار  

صــــــــــااي   االقت -النظام وُتةــــــــــت دم لتباال البياناس ق  مجاالس إحصــــــــــاااس األســــــــــعار والحةــــــــــاباس الب وي   
االقتصـــــــااي ا ُاننـــــــوت شمةـــــــ  من نماذي  يارل البياناس العالمي  المتعلق    -متعلق بالحةـــــــاباس الب وي    و يما

بحةــاباس االنبعاثاس الجيي ا والااق ا والمياها وتدقق الميااا واألراعــ   ويعكف صل من  ــعب  اإلحصــاااس 
ــااال والمكتا اإل ــا   لالتحاا األورو   ق  اليقت الراهن  ومنظم  التعاون والتنمي  ق  الم دان االقتصـــــــــ حصـــــــــ

ــا ي ا وذلك بهد    ــحي  اإلحصـ ــا ي  والبياناس اليةـ ــت دام مباارة تباال البياناس اإلحصـ عل  تباال البياناس باسـ
ــاباس الب وي    ــر الحةـ ــاا بياب  عالمي  لننـ ع   -إننـ ــ  ــًا ان ُميسـ ــتند إل  المباارة  ومن المقرر ايضـ ــااي  تةـ االقتصـ

 اناس ب ن المنظماس الدولي   ناان تباال البي

ــحي   - 16 ــا ي  والبياناس اليةــــــ ويتيل  الءريق العامل المعن  بالمعام ر التقني  لمباارة تباال البياناس اإلحصــــــ
اإلحصــــــــا ي ا والءريق العامل اإلحصــــــــا   لمباارة تباال البياناس اإلحصــــــــا ي  والبياناس اليةــــــــحي  اإلحصــــــــا ي  

ــ ن المع  ــؤولي  عن إاارة وتحةــ ــ  بالمباارة وتابيقاتها لت نيليجيا المعليماس   المةــ ــا ي  ال اةــ ام ر التقني  واإلحصــ
وقد انصـــــا ترص ا الءريق العامل المعن  بالمعام ر التقني  لمباارة تباال البياناس اإلحصـــــا ي  والبياناس اليةـــــحي   

ــ    ــا ي  ق  المقام األول عل  تايير النةــ ــتمر العمل المتعلق 3,0اإلحصــ ــي  ل   التحقق    ومع ذلكا اســ ب اةــ
والتحييل  ويمكن است دام ل   التحقق والتحييل باالقتران مع مباارة تباال البياناس والبياناس اليةحي  اإلحصا ي   

من نظام   2,1للتعب ر عن قياعد التحقق والتحييل المنابق  عل  البياناس وننــرها  وشضــعت مياةــءاس النةــ   
ــا ي  للتحدمث ق  آت/اهةـــاس تباال البياناس اإلحصـــا ي  والبياناس  لتنـــمل الدعم لل     2020اليةـــحي  اإلحصـ

ــي   احدر من النةـــــــ     المتعلق  بقياعد ل   التحقق والتحييل ق  آت/   2,0التحقق والتحييل  صما ةـــــــدرس ةـــــ
   2,0لتصحيا اشااا ق  البرامجياس صنءها مجتمع مةت دم  هذه الل   منذ إةدار النة     2020اهةاس 

ءريق العامل اإلحصــا   لمباارة تباال البياناس اإلحصــا ي  والبياناس اليةــحي  اإلحصــا ي  ويعكف ال - 17
 عل  وعع عدا من المباا  التيج هي  وااشال تحة ناس عل  المعيارا بما ق  ذلك ما مل :

بيان جدوى مباارة تباال البياناس اإلحصـا ي  والبياناس اليةحي  اإلحصا ي  الذال تجرال ترجمته إل   • 
 ل اس متعداةب  

 نة   جدمدة لمةرا المباارةا وم اد عام للمءا يم المتعلق  بالبياناس اليةحي  مةتمد من المةراب • 

مبــدا تيج ه  ومءرااس متحكم ق هــا للنــــــــــــــرو  الميحــدة المتعلقــ  بــالمبــاارةا بمــا ق  ذلــك البيــانــاس  • 
 اليةحي  المتصل  بالتصنيفب
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م   •  ة ألقضــــــــــــــل ـقا ـم  مرجعـي  لمـقدلل البـياـناس ق  إطـار المـباارة تيقر للمةــــــــــــــت ـدم ن عملـي  مةــــــــــــــتـندل
 الممارساس بنأن صيحي  تنء ذ المباارة ق  عملي  اإلبالغب

 عدا من قيا م الرميا الجدمدة النامل  لعدة مجاالس ومراجع  لقيا م الرميا الحالي ب • 

لمبــاارة تبــاال البيــانـاس اإلحصـــــــــــــــا يــ  والبيــانـاس العمــل مع الءريق العــامـل المعن  بـالمعــام ر التقنيــ   • 
 من المباارة  3,0اليةحي  اإلحصا ي   يما متعلق بمياةءاس شاةياس النة   

  
 بناء القدرات  - خامسا   

ااااا الاـلا عل  بـناا الـقدراس اـيااة صب رة ق  الةــــــــــــــنياس األش رة  وـلذـلكا عااس اليـصاالس الراعـي   - 18
حصا ي  والبياناس اليةحي  اإلحصا ي  انناتها ق  مجال بناا القدراس  وتجرال هذه  لمباارة تباال البياناس اإل

األننــــــــــــــا  ق  إطار احدار عالمي ا م ل انعقاا المؤتمر العام للمباارةا واجتما، قريق ال براا المعن  بتباال 
ا القدراس لصـالا  البياناس اإلحصـا ي  والبياناس اليةـحي  اإلحصـا ي ا عن طريق اننـا  منتظم  ق  مجال بنا

 الءواس المعني ا وه ر ذلك من الةبل  

وقـد اعـد المكتـا اإلحصـــــــــــــــا   لالتحـاا األورو   اوراس تـدريبيـ  منتظمـ  ق  مجـال تبـاال البيـانـاس  - 19
ــياا    ــا ي  للمبتد  ن والعامل ن ق  مجال تايير ت نيليجيا المعليماس عل  حد ســـــ ــحي  اإلحصـــــ والبياناس اليةـــــ

ميجه  للدول األعضـاا ق  االتحاا األورو   اسـاسـًاا ه  ايضـا مءتيح  امام المنـارص ن   والدوراسا رهم صينها
من بلدان اشرى  وقام المكتا اإلحصــــــــا   لالتحاا األورو   ايضــــــــاا ق  إطار اننــــــــا  التعاون الدول  الت  

مجال   يضـــــــــــالع بهاا بتمييل اننـــــــــــا  بناا القدراس ق  امريكا الجني ي  و ـــــــــــرن اورو ا و ـــــــــــمال اقريقيا ق 
 بياب  البياناس والبياناس اليةــــــــحي  اإلحصــــــــا ي   ويتعهد المكتا اإلحصــــــــا   لالتحاا األورو   ايضــــــــا  تباال

SDMX InfoSpace ــي ( عن معيار تباال ا الت  تتيا معليماس ب الر ل اس )األلماني  واإلن ل اي  والءرنةـــ
البياناس والبياناس اليةحي  اإلحصا ي  الت  البياناس والبياناس اليةحي  اإلحصا ي ا وتتيا صذلك ااواس تباال  

طيرهـا المكـتا اإلحصــــــــــــــا   لالتحـاا األورو  ا ومـبااراس الـتدرـيا المقبـل ا ومعليـماس عن التـقدم المحرا ق   
 تنء ذ المباارة ق  النظام اإلحصا   األورو   

مؤ ـــــراس    وقد اعـــــالعت  ـــــعب  اإلحصـــــاااس بعدا من اننـــــا  بناا القدراس ق  مجاالس من قب ل - 20
اهدا  التنمي  المةـتدام ا واحصـاااس التجارة الدولي  ق  البضـا عا واإلحصـاااس االقتصـااي ا وه ر ذلك من  
المجاالس  و يما متعلق بأهدا  التنمي  المةـــتدام ا ُتدمر النـــعب  منـــروعًا لدعم رةـــد هذه األهدا ا بتمييل 

  المتحدة لبرياانيا العظم  وامرلندا النـــــــــــمالي ا  من مكتا النـــــــــــؤون ال ارجي  وال يمنيلث والتنمي  ق  الممل 
بلدا من هذه البلدانب ومن    13بلدًا ق  جميع انحاا اقريقيا وآســـــــــيا  وتم تباال البياناس مع نحي   20وذلك ق  

  وق  إطار  2021المتيقع ان متم تباال البياناس والبياناس اليةـــــــحي  مع جميع البلدان العنـــــــرين بحليل عام 
اجرس النــــعب  تدريبًا متعلق بمباارة تباال البياناس اإلحصــــا ي  والبياناس اليةــــحي  اإلحصــــا ي  هذا المنــــرو،ا 

ــا  الدولي  ق  مجال بناا القدراس  ــل  من األننــ ــلةــ ــاعدة التقني  إل ها  وُنظمت ســ ق  هذه البلدان وقدمت المةــ
ق  إطار المنــرو، المنــترن ب ن   بنــأن تقاســم البياناس والبياناس اليةــحي  المتعلق  بأهدا  التنمي  المةــتدام 

 ـــــعب  اإلحصـــــاااس ومكتا النـــــؤون ال ارجي  وال يمنيلث والتنمي  بنـــــأن رةـــــد اهدا  التنمي  المةـــــتدام ا  
ــرصاا من ب نهم اللجان   ــات التنمي  لألمم المتحدةا وذلك بالتعاون مع  ــــــــ ــرة من حةــــــــ ــرو، الدورة العا ــــــــ ومنــــــــ

ظم  التعاون والتنمي  ق  الم دان االقتصـااالا ومصـر  التنمي  اإلقليمي ا ومنظم  األمم المتحدة للاءيل ا ومن
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مت ق  عام 19-األقريق   و ةـــــبا جا ح  مر  ق روس صيرونا )ريق د اننـــــا  ق  مجال بناا   2020(ا ُنظلل
ــااي   ــاااس واللجن  االقتصــــ ــعب  اإلحصــــ ــارصت  ــــ ــع الناان تنــــ ــملت تدريبًا واســــ ــكل إل ترون ا  ــــ القدراس بنــــ

يا ق  تنظيمه  صما يجرال المنـــرو، المنـــترن ب ن  ـــعب  اإلحصـــاااس ومكتا النـــؤون  واالجتماعي  ل ر   آســـ 
ــبكي  متاح  عل  اإلنترنت وحلقاس عمل للمتابع  مع البلدان   ــ   ــــــ ال ارجي  وال يمنيلث والتنمي  حلقاس اراســــــ

ــحي  اإل ــا ي  والبياناس اليةـــــ ــتء دة منه بنـــــــأن تنء ذها مباارة تباال البياناس اإلحصـــــ ــا ي  العنـــــــرين المةـــــ حصـــــ
ا نظمت  ـعب  اإلحصـاااس ومصـر  التنمي  2020متعلق بأهدا  التنمي  المةـتدام   وق   ـباط/قبرامر   يما

افســ يال ورابا  امم جنيت  ــرن آســيا حلق  عمل إقليمي  منــترص  بنــأن اإلحصــاااس االقتصــااي  ق  إطار  
ل تقديم التدريا لل براا الءن  ن مباارة تباال البياناس اإلحصـــــــــــا ي  والبياناس اليةـــــــــــحي  اإلحصـــــــــــا ي  من اج

والتقن  ن ق  المناقـ  بنــــــــــــــأن نظـام الحةــــــــــــــابـاس القيميـ ا ونمـاذي  يـارـل البيـانـاس واألاواس لتبـاال البيـانـاس 
ــا ع  وااس حلق    ــاااس التجارة الدولي  ق  البضـــ ــا ي  ق  مجال إحصـــ ــحي  اإلحصـــ ــا ي  والبياناس اليةـــ اإلحصـــ

التقني  ق  مصــر  التنمي  افســ يال بنــأن تعايا المعليماس الرقمي  العمل إل  إننــاا منــرو، جدمد للمةــاعدة 
  وس يقر المنرو، المةاعدة التقني  2021لنظم البياناس اإلحصا ي  اليطني ا ومن المقرر ان منالق ق  عام 

س لبلدان نامي  م تارة من اعضـــــاا مصـــــر  التنمي  افســـــ يال لتنء ذ مباارة تباال البياناس اإلحصـــــا ي  والبيانا
 اليةحي  اإلحصا ي  عالوًة عل  إعداا اورة تدريبي  عل  اإلنترنت بنأن هذه المباارة 

ونظ م البنك المرصاال األورو   اورة تدريبي  عل  تباال البياناس اإلحصـــــــــــــا ي  والبياناس اليةـــــــــــــحي   - 21
  للبنك المرصاالا  اســتهدقت اســاســًا المنــارص ن ق  النظام األورو   2020ق  تنــرين األول/ارتي ر   اإلحصــا ي 

مت هاتان الدورتان التدريب تان ق   2020تلتـها اورة تدريبـي  ثانـي  ُنظمت ق  صانين األول/ايةــــــــــــــمبر    وقد ُنظلل
وتناولت مقدم  لنظام تباال البياناس اإلحصـا ي  والبياناس  19- ـكل حلقاس اراسـي   ـبكي  نظرًا لجا ح  صيق د
ــا ي ا واألاواسا ول   التح ــحي  اإلحصــــــ ــرو، واقع  عن النظام ق   اليةــــــ قق والتحييلا بما ق  ذلك تقديم منــــــ

مصـر  ايةـلندا اليطن   وعميمًاا لق ت الحلقاس الدراسـي  النـبكي  اسـتحةـانا ج دا من الحضـير  ومن المقرر  
  2021ان ُتنظ م اننا  مماثل  ق  عام 

  
 أدوات وتطبيقات البرامجيات  - سادسا   

اا األورو   تحدمث ااواس تباال البياناس اإلحصـــــــا ي  والبياناس واةـــــــل المكتا اإلحصـــــــا   لالتح - 22
عت شدمُ  تحييل ةـيل ملءاس   اليةـحي  اإلحصـا ي  الت  متيل  تاييرها وتعه دها  وعل  وجه ال صـيطا وسـل

ــا ي  ) ــحي  اإلحصـــ ــا ي  والبياناس اليةـــ وشدمُ  التحقق الهيكل   ( SDMX converterتباال البياناس اإلحصـــ
ا وةــيل الةــجالس المحداة الايلا وةــي   القيم المءصــيل   Excelلهذا التباال اعمزُهما لصــيل م تلء  م ل 

(  صما اتيحت شدم  تحييل ةـــــيل  SDMX-CSVبءياةـــــل لملءاس تباال البياناس اإلحصـــــا ي  واليةـــــحي  )
ا ي ا وشدم  التحقق الهيكل  المرتبا  بذلك ق   إلحصـــــا ي  والبياناس اليةـــــحي  اإلحـصــــ   ملءاس تباال البياناس

 ـــــكل تاب ق  ـــــبك ا ققد اةـــــبا افن بإمكان صل مزن مهمه األمر من اةـــــحات المصـــــلح  الحصـــــيل عل ها  
واســـت دامها اون الحاج  إل  اال ت ب ت محل   وااواس المكتا اإلحصـــا   لالتحاا األورو   متاح  بيةـــءها  

 ااواس مءتيح  المصدر 

وه  ا Fusion Registryمن برامجياس  10من النة    Fusionااواس حام  برامجياس  وتتألف  - 23
مةـــــــــــتيا، للبياناس اإلحصـــــــــــا ي  الميجه  لألهرا  التجاري  ق  نظام تباال البياناس اإلحصـــــــــــا ي  والبياناس 

 ال اةـ  بالبياناس اليةـحي   و رامجياس  Fusion Metadata Registryاليةـحي  اإلحصـا ي ا و رامجياس 
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Fusion Metadata Registry    ه  سـجل ناعـا ومكتمل األرصان ق  النظام متا م مجانًا ويدعمه مصـر
 Fusion Registry Communityالتةـــــيياس الدولي   والبرامجياسا الت  صان ُيالق عل ها ســـــابقًا إةـــــدار 

Edition ق     2020ر عام الميجه لألوســاط المعني  باإلحصــاااسا ُه للر اســمها وشضــعت للتحةــ ن ق  اواش
إطار برناما متياةــل للتايير والصــيان   وتدعم البرامجياس واجهاس برمج  التابيقاس القياســي  وتيقر ايضــًا 
د البياناس اليةـــــــــــحي  الهيكلي  لمباارة تباال  واجه  بياني  تةـــــــــــاعد المةـــــــــــت دم ن ق  إنجاا مهم  إعداا وتعه 

  وتنــــمل البرامجياس شصــــا   اشرى منها التحقق من  البياناس اإلحصــــا ي  والبياناس اليةــــحي  اإلحصــــا ي 
ا مع تدق ق واســــــــترجا،  Excelةــــــــح  البياناسا وتحييل البياناسا واإلبالغ عن البياناسا باســــــــت دام نماذي 

من مباارة تباال البياناس   3,0الت   راس المضـــــــــــــاق  مؤشرًا  ومن المقرر ان يصـــــــــــــبا الدعم متاحًا للنةـــــــــــــ   
  وال ماال مصـــر  التةـــيياس الدولي  ملتامًا التاامًا 2021حي  اإلحصـــا ي  ق  عام اإلحصـــا ي  والبياناس اليةـــ 

ه ر انه   Fusion Metadata Registryراماًل بتمييل تعه د وتحةــــــــــ ن النةــــــــــ   المجاني  من برامجياس  
  يجرال النظر ق  اتبــا، نها ار ر طميحــًا إااا تايير هــذه البرامجيــاس برمتهــا إعــــــــــــــــاقــً  إل  األاواس الت

وعــعتها اوســاط مباارة تباال البياناس اإلحصــا ي  والبياناس اليةــحي  اإلحصــا ي  لتصــبا منبرا متةــقا وصاماًل  
للبياناس اإلحصــــــا ي  المتعلق  بالمباارة و النميذي العام إلجراااس العمل اإلحصــــــا ي ا عل  ان متضــــــمن ذلك  

ل  ق   شيار شدماس الحيسب  الةحابي ا والدعم التقن ا والتدريا  وست  ين المنتجاس وال دماس الجدمدةا الممي 
معظمها من منا و باس مقدم  من اطرا  ثال  ا مجاني  وســـهل  االســـت دام وتةـــتهد  ةـــراحً  مةـــاعدة اقل  
البلدان نميا والبلدان النامي  عل  إنتاي وننــر إحصــاااس رســمي  ذاس مياةــءاس عالمي  مع ما تحققه لها من  

 مناقع اجتماعي  واقتصااي  

ــا ي ا بقيااة منظم  التعاون والتنمي  ق   - 24 وتعمل جماع  التعاون ق  مجال نظام المعليماس اإلحصــــــــــ
الم دان االقتصـــــــــااالا صمجميع  من المنظماس اإلحصـــــــــا ي  ذاس األهدا  المنـــــــــترص  واالحتياجاس المماثل   

وتلتام بتعايا المعام ر المنترص     متعلق بننر البياناس وانتاجهاا وتهتم بتباال الت اليف وتقاسم المعار ا  يما
وتقيم جماع  التعاون بإعداا حليل رقمي  مءتيح  المصـدر لدعم اإلحصاااس الرسمي  للعالم اجمع  واحد هذه 

ــليـ  لتبـاال البيـانـاس  ا هي“Stat Suite.” حامـ الحليلا المتم ـل ق   منصـــــــــــــــ  قـا مـ  عل  المعـام ر األةــــــــــــ
ــا  ــحي  اإلحصـ ــا ي  والبياناس اليةـ ــا ي  اإلحصـ ــدرا إلنتاي بياناس إحصـ ــم إل  مكيناس ومءتيح  المصـ ي ا تنقةـ

ذاس نيعي  ر يع  وننـــــــــــــرها  وت ا  شريا  طريق هذا المنتا عل  نحي تدريج  صامل اورة البياناس ال لي ا  
مما يمكلن المنظماس من تحق ق قيم  مضـاق  بيةـءها جهاس ميثيق  منتج  للبياناس ذاس النيعي  الج دةا مع  

من عـــــــمان الجياة من شالل التصـــــــميم وآلياس ســـــــ ر العمل واإلبالغ المتقدم ا وعملياس الحةـــــــات   تمك نها
العالي  األاااا واسـت راا وتصـدمر المهام إلتاح  تحق ق المكاسـا ق  ال ءااة وارتءا، جياة تجر   المةت دم ق  

ــا ق   ــــرار  وثيق  مع  ــل  بالبياناس  وتعمل جماع  التعاون ايضــ ــا   لالتحاا  العملياس المتصــ المكتا اإلحصــ
األورو   إلتاح  إعااة اســت دام النماذي المنــترص  والمءتيح  المصــدر من حام  الهيارل األســاســي  المرجعي   

ق  إطار نميذي مةـــــتمر   “Stat Suite.”لتباال البياناس والبياناس اليةـــــحي  اإلحصـــــا ي   ويتم تايير حام  
ةــــــــــــــت ـدم نا مع آلـي  متايرة جـدا لتايير البرامجـياس يالق عل ـها  لتيق ر المنتجـاس اناالـقا من اهتـمامـاس الم

ا وذلك للجمع ب ن النـــــــءا ي  وشء  الحرص  وتعدا المةـــــــاهم ن و ةـــــــاط  الننـــــــر عل  ااواس  DevOpsاســـــــم 
لالسـت دام ق   “ Stat Suite.”ا ُطرحت حام  2020الحيسـب  الةـحابي ا وجياة البرامجياس وامنها  وق  عام 

ــيا والمحيد الهاا ا  عدا من المنظماس ) ــااي  واالجتماعي  فســ منظم  األمم المتحدة للاءيل ا واللجن  االقتصــ
ــي  واإلحصــــاا ق  اإلماراس العر ي   وجماع  المحيد الهاا ا ومنظم  العمل الدولي ا واله و  االتحااي  للتناقةــ

صــــــاااسا ومنظم   المتحدةا والمكتا األســــــترال  ل حصــــــااا ومصــــــر  بلجيكا اليطن (ا وقامت  ــــــعب  اإلح
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التعاون والتنمي  ق  الم دان االقتصــــــــااالا واللجن  االقتصــــــــااي  واالجتماعي  فســــــــيا والمحيد الهاا  بته وتها 
ــتيا، للبياناس   بنجا ــت دم صمبيايا حاليًا حام  البرامجياس تلك صمةـ ــ  األمم المتحدة العالمي   وتةـ عل  منصـ

ــت نــــا  طرن اشرى  ــا ي  الرســــمي  ح ث يجرال اســ ــ  األمم المتحدة العالمي    اإلحصــ إلتاح  الحام  عل  منصــ
 لتةت دمها سا ر المكاتا اإلحصا ي  اليطني  

اس صذلك قرقُ  العمل التابع  للنظام األور   للمصـــــــار  المرصاي  والمعني  باألاواس المنـــــــترص   - 25 وعا 
تها لتحرير ل   التحقق والتحييلا  لنظام تباال البياناس اإلحصـا ي  والبياناس اليةـحي  اإلحصـا ي  محرصها وااا

بمـا ق  ذـلك واجهـ  برمجـ  تابيـقاس ال ـدمـاس النــــــــــــــبكـي  الت  تمكللن من إامـاجهـا ق  اال تاب ق شـارج  عن  
ــا     ــاقً  إل  شصـ ــ  ل جدمدةا إعـ ــر تنـ ــبكي ا وواجه  لةـــار األوامرا وعناةـ طريق مكالماس ال دماس النـ

ــي   جدمدة قابل  للتعدملا من ذلك م اًل إمكاني  انت ــا من الب واس المالي   م ل ةـــ ــي   Rقاا المناســـ ا او ةـــ
ــا ي   ــا ي  والبياناس اليةـــــــحي  اإلحصـــــ (ا او ةـــــــي   القيم المءصـــــــيل   SDMX)نظام تباال البياناس اإلحصـــــ

او شدم   ــــبكي   ( SDMX Registry(ا وتعدمل ســــجل البياناس اإلحصــــا ي  واليةــــحي  )CSVبءياةــــل )
البرمجي  من نظام ل    R Shinyنةـــــ   من حام    (1)اليةـــــحي   وُاتيحت عل  اإلنترنترمةـــــتيا، للبياناس  

ــيل عل  هذه األااة اون ت ب تها محليا  ومنذ صانين ال ان /منامر  ــما بالحصـ ا 2020التحقق والتحييلا مما يةـ
ــرو،  ــرو، ق  مجال ت نيليجيا المعليماسا هي منــــــ ا الذال  SPACEمتيل  البنك المرصاال األورو   إاارة منــــــ

يابللق ب و  جدمدة إلنتاي وتجميع البياناس اإلحصـــــــــــا ي  باســـــــــــت دام تقنياس البياناس الضـــــــــــ م  م ل مجميع   
ــا ي  والبياناس اليةـــــــــحي     Hadoopبرامجياس  ــتءااة من ااواس مباارة تباال البياناس اإلحصـــــــ ال امل ا واالســـــــ

شاةـــــــــياس و يحي    SPACEوســـــــــ يقر منـــــــــرو،   Fusion Registryاإلحصـــــــــا ي  م ل حام  برامجياس  
ــتيعات البياناس المتعلق  ــت دام ل اس البرمج ا م ل   الســـــــ ــيل عل هاا ومعالجتهاا وذلك باســـــــ بالمباارةا والحصـــــــ

Python    وR   ا وتنء ذ مناق عملياس طرا ق اااا العملا عالوًة عل  منص  البياناس الض م   وتضم  بك
ــا يـ  الـتابع  ال براا المعنيـ  ـبالتعلم افل ا وه   يكـل قرع  للء ريق العـامـل المعن  ـبإاارة المعليمـاس اإلحصــــــــــــ

للجن  اإلحصــا ي  ق  النظام األورو   للمصــار  المرصاي ا شبراا من المصــار  المرصاي  اليطني  والةــلااس  
اليطنيـ  الم تصـــــــــــــــ  من اجـل تبـاال المعـار  وتقـاســــــــــــــم ال براس بـاالقتران مع التحل الس المتقـدمـ  واألاواس  

ويقيللم منـــــرو، تجريب  للنـــــبك  يجرال تنء ذه حاليًا م تلف النها المتبع  لل نـــــف عن القيم الصـــــل  بها   ذاس
ــرو،   ــ  منـــ ــأن إاماي هذه الحليل ق  منصـــ ــل الامني   ومن  ـــ ــالســـ ــاذة ق  بياناس الةـــ ال ارج  والحاالس النـــ

SPACE ــمان جياة ال ــ للرون األعمال من تاب ق عملياس حدم   لضـــ ــت دم ن الذمن يةـــ بياناس ان يمكلن المةـــ
ــاس النظام   ــةــ ــا ي  الت  ترا من مؤســ ــحي  اإلحصــ ــا ي  والبياناس اليةــ عل  بياناس نظام تباال البياناس اإلحصــ

 األورو   للمصار  المرصاي  

ووعـع البنك الدول  اااًة لترجم  البياناس اليةـحي  المتعلق  بأهدا  التنمي  المةـتدام  من اإلن ل اي   - 26
ســــــــيتا وتقدم هذه افل  نياتا ق  ةــــــــي   يمكن لأل ــــــــ اط قرااتها واشرى  إل  ل اس اشرى بمةــــــــاعدة الحا

عت  ـــعب  اإلحصـــاااس ناان هذه األااة لتيةـــ ر تحييل نميذي ةـــي    إل  ةـــي    Wordمقرواة آليًا  ووســـ 
 مقرواة آليا متياقق  مع نظام تباال البياناس اإلحصا ي  والبياناس اليةحي  اإلحصا ي  

ــندو  - 27 ــلت اااة ةـــــــــ لتحييل ملءاس البياناس تقديم  SDMX Centralن النقد الدول  المرصاي   وواةـــــــــ
ــي    ــاا  يما متعلق بتحييل الملءاس من ةـ ــءحاتها اليطني    SDMXالدعم إل  البلدان األعضـ ــي   ةـ إل  ةـ

_________________ 

  https://vpinna80.shinyapps.io/vtlStudioانظر  (1) 

https://vpinna80.shinyapps.io/vtlStudio
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ــج لها  قمنذ عام  ــندون النقد الدول  المياقع  2016للبياناس الميجاةا والتحقق من تلك البياناس وتةــــ ا متيا ةــــ
صيســ ل  قعال  للتباال  SDMXنــبكي  وشدماس المياقع النــبكي  مجانًاا ح ث ينــجع اســت دام ملءاس ةــي   ال

ــر البياناس   ــي   المعااة للمعيار  e-GDDS)للبلدان الملتام  بالنظام العام المعاا لننــــ ــترص  ق  الصــــ ( والمنــــ
ق  عملياس جمع   اورا اســــــاســــــيا SDMX Centralوتؤاال اااة (  SDDS Plusال اط لننــــــر البياناس )

 البياناس آليا ب ن ةندون النقد الدول  والبلدان األعضاا 

  
 المناساات  - سابعا  

ا تحت (2)ُعقد المؤتمر العام الةـابع لمباارة تباال البياناس اإلحصـا ي  والبياناس اليةـحي  اإلحصـا ي  - 28
ــحي   ” ـــــعار  ــا ي  والبياناس اليةـــ ــا ي  من اجل متباال البياناس اإلحصـــ ا ق  بياابةـــــت ق  الءترة ب ن  “اإلحصـــ

ــبتمبر   19 و 16   واســـــتضـــــا  المؤتمر المكتُا اإلحصـــــا   الهن ارال المرصاالا واعقبته اورةم 2019امليل/ســـ
بلدًا  وقد ســــــــل د المؤتمر    97منــــــــارصًا من   219لبناا القدراس اامت ميم ن  وحضــــــــر المناســــــــب  ما مجميعه 

المتاامدة بةـــــــــــرع  ق  جميع مناطق العالما والالا المتاامد عل  نماذي  يارل  الضـــــــــــيا عل  معدالس التنء ذ 
ــ ر تباال البياناس  وُ رهن ق  تقارير قدمت ق  المؤتمر ان عملي  تنء ذ نظام   البياناس العالمي  من اجل تيةـــــــــــ

SDMX ــال ا العملا ُتدعم بتياقر ااواس البرامجياس ال ــرهاا وااماجه ق  اســــــــ ت  يمكن  لتباال البياناس وننــــــــ
ــياها إل  ار رها تايرا    ــي  المتاح ا من بةــــــ ــاســــــ ــا الهيارل األســــــ ــ نارييهاس بحةــــــ ت  يءها وققًا لم تلف الةــــــ

 حظ  المؤتمر باهتمام متاامد من القاا، ال اطا ح ث قدم مم لي ست  رصاس تجاري  عروعًا  يه  رما

البـياـناس اإلحصــــــــــــــا ـي  والبـياـناس  وـقد ُارجا االجتـما، الـعا ــــــــــــــر لءريق ال براا المعن  بمـباارة تـباال - 29
إل    25ا لُيعقد ق  الءترة من 2020الذال صان من المقرر ان ُيعقد ق  امليل/سـبتمبر  ا(3)اليةـحي  اإلحصـا ي 

  19-ا وسيةتضيءه ةندون النقد الدول  عل   بك  اإلنترنت بةبا جا ح  صيق د2021صانين/منامر  28
  

 اإلحصائية اتخاذه اإلجراء المطلوب من اللجنة   - ثامنا   

 اللجن  مدعية إل  اإلحاط  علمًا بهذا التقرير  - 30
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