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إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
السياسات  للتفاعل بني  املتحدة واجهة حيوية  العامة لألمم  متّثل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة 
العاملية يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية وبني اإلجراءات اليت ُتتخذ على الصعيد الوطين. وتعمل اإلدارة 
يف ثالثة جماالت رئيسية مرتابطة، وهي: ‘1’ جتميع وتوليد وحتليل طائفة واسعة من البيانات واملعلومات االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت تسرتعي االنتباه للمشكالت املشرتكة، وتقوم بتقييم 
اهليئات  من  العديد  يف  األعضاء  الدول  جتريها  اليت  املفاوضات  وتيسري   ’2‘ العامة؛  بالسياسات  املتعلقة  اخليارات 
العاملي؛  الصعيد  على  املستجّدة  أو  القائمة  للتحّديات  للتصّدي  املشرتكة  العمل  مسارات  بشأن  الدولية   احلكومية 
العامة يف  للسياسات  ُأطر  مــــن  يوضع  مـــا  ترمجـــــة  بشأن طرق وسبــــل  املهتمة  احلكومات  إىل  املشورة  وإسداء   ’3‘
املؤمترات ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة إىل برامج على الصعيد القطري، واملعاونة، من خالل املساعدة 

التقنية، يف بناء القدرات الوطنية.

مالحظة
ليس يف التســــــــــميات املستخدمة يف هذا املنشــــــــــور وال يف طريقة عرض مادته ما يتضمن التعبري عن أّي رأي كان لألمانة 
العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوين ألّي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أّي منها، أو بشأن تعيني 

ختومها أو حدودها.
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ج

املحتويــات

ط تصديــر                                                                                                            

1 مقّدمة                                                                                                   - أوالً 

1 الغرض من املبادئ التوجيهيــة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    – ألف 
1 حمتوى املبادئ التوجيهية وهيكلها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - باء 
4 الوصول إىل معلومات إضافية من خالل شبكة اإلنرتنت. . . . . . . . . . . . .    - جيم 

احتياجات السياسات العامة والفوائد املتحققة من اإلحصاءات االقتصادية   - ثانياً 
5 املتكاملة والتحّديات التي تواجهها                                                         

5   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلاجة لإلحصاءات االقتصادية املتكاملة  - ألف 
6   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احتياجات السياسات العامة  – باء 
9   . . . . . . . . . . . . . . الفوائد املتحققة من اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة  - جيم 
12 التحّديات اليت تواجه اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة . . . . . . . . . . . . .    - دال 

15 اإلطار العام لإلحصاءات االقتصادية املتكاملة                                           - ثالثاً 

15 مقدمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    – ألف 
15 مدى التكامل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    – باء 
19 أحجار أساس التكامل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    – جيم 
20   . . . . . . . . . . . . . نظام احلسابات القومية كإطار تنظيمي مفاهيمي  - 1
21 الرتتيبات املؤسسية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    – 2
22 الُنظم اإلحصائية املركزية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   )أ( 
23 الُنظم اإلحصائية الالمركزية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   )ب( 
23 مركزية الُنظم اإلحصائية يف مقابل المركزيتها . . . . . . . . . . . .   )ج( 
24   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عملية إنتاج اإلحصاءات  - 3
24 املعايري واألساليب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   )أ( 
25 سجالت وُأطر األعمال التجارية . . . . . . . . . . . . . . . . .   )ب( 
26   . . . . . . . . . . . . . . االستقصاءات ومصادر البيانات اإلدارية )ج( 
27 النشر واالتصال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   )د( 

29 الرتتيبات املؤسسية إلدارة اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة                       - رابعاً 

29 مقدمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - ألف 



املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلحصاءات االقتصادية املتكاملة د

الصفحة

30 اأُلطر التشريعية والتنفيذية وُأطر التخطيط االسرتاتيجي وإدارة العمليات. . . . . .    - باء 
30 اإلطار التشريعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - 1
31 مدونات املمارسات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - 2
32 التخطيط االسرتاتيجي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - 3
35   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إدارة العمليات  - 4
39 ترتيبات التنسيق واحلوكمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - جيم 
41   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللجان االستشارية  - 1
42   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إدارة العالقات  - 2
43 مذكرات التفاهم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - 3
43 اتفاقات مستوى اخلدمات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - 4
44 األفرقة املشرتكة بني الوكاالت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - 5
45   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املوارد البشرية واملالية  - دال 
45 املوارد البشرية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - 1
45 املوارد املالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - 2
46 الرتتيبات الدولية لتكامل اإلحصاءات االقتصادية . . . . . . . . . . . .   هاء - 

51 عملية إنتاج اإلحصاءات لإلحصاءات االقتصادية املتكاملة                         - خامساً 

51 مقدمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - ألف 
55   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املعايري واألساليب  - باء 
55 املفاهيم والتعاريف والتصنيفات املوّحدة . . . . . . . . . . . . . . . . .    - 1
58 مواءمة املعايري مع ُأطر وتصنيفات إحصاءات االقتصاد الكلي. . . .   )أ( 
59 تعريف وتصنيف الوحدات اإلحصائية . . . . . . . . . . . . . . .   )ب( 
62   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف املعامالت وتصنيفها )ج( 
63 جتهيز البيانات وحترير البيانات والبيانات الوصفية وختزين البيانات . . . . .    - 2
64 ُأطر جودة البيانات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - 3
65   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سجالت وُأطر األعمال التجارية  - جيم 
69 االستقصاءات ومصادر البيانات اإلدارية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - دال 
69 مجع البيانات اإلحصائية واللغة املشرتكة . . . . . . . . . . . . . . . . .    - 1
70 تصميم االستبيان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - 2
70 مبادئ تصميم االستبيان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   )أ( 
72 قاعدة بيانات االستبيان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   )ب( 
73 نظام البيانات الوصفية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   )ج( 
73 تصنيف االستبيانات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   )د( 



هاملحتويات

الصفحة

74   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استخدام مصادر البيانات اإلدارية  - 3
76   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعامل مع السلطات اإلدارية )أ( 
77   . . . . . . . . . . . . . . . . . . مزايا وحدود السجالت اإلدارية )ب( 

رســــم خريطـــة مفاهيـــم وتعاريف املصادر اإلداريـــة ذات االستخدامات   )ج( 
78   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلحصائية
78 أنواع البيانات اإلدارية األخرى. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   )د( 
79   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النشر واالتصال  - هاء 
79 النشر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - 1
82   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االتصال  - 2
83 ممارسات النشر واالتصال على الصعيد الدويل . . . . . . . . . . . . . .    - 3

85 تنفيذ اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة                                                     - سادساً 

85 مقدمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - ألف 
86 توفيق البيانات املصدرية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - باء 
89 حسابات الصناعة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - جيم 
90   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزراعة  - 1
91   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصناعة واخلدمات  - 2
92   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسابات املدخالت - النواتج  - دال 
99 احلسابات القطاعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - هاء 
101 احلسابات الدولية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - واو 
106 حسابات العمل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - زاي 
108 نظام قياسات األسعار واألحجام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - حاء 
111 احلسابات اإلقليمية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - طاء 
112 احلسابات الفرعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - ياء 
112 احلسابات الفرعية للسياحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - 1
112 احلسابات الفرعية للصحة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - 2
114 حسابات البيئة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    - كاف 

117 قائمة نطاقات اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة                                       - املرفق 

121 املراجــع                                                                                                            
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ط

تصدير

شــــــــــرعت اللجنة اإلحصائية يف وضع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلحصــــــــــاءات االقتصادية املتكاملة إدراكًا منها 
ألمهية اتباع هنج متكامل لزيادة اتساق ومتاسك اإلحصاءات االقتصادية من أجل تعزيز اجلودة والقيمة التحليلية 
للمعلومات اليت تتضمنها اإلحصاءات بالنســــــــــبة لإلحصاءات االقتصادية القصرية األجل والســــــــــنوية والقياســــــــــية 
وإحصــــــــــاءات االقتصــــــــــاد الكلي. وقــــــــــد أوصت اللجنة، يف دورهتا الســــــــــابعة والثالثني املعقــــــــــودة يف عام 2006، 
باالستخدام الفعلي لنهج متكامل إزاء اإلحصاءات االقتصادية يف البامج الوطنية لإلحصاءات االقتصادية استناداً 
إىل تقرير األمني العام بشأن اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة )E/CN.3/2006/5(. ويف الدورة الثانية واألربعني 
.)E/CN.3/2011/37( بعد ذلك املعقودة يف عام 2011، أّيدت اللجنة اإلحصائية مشروع املبادئ التوجيهية

وقد جاء هذا املنشور كجهد تعاوين بني اثنني من أفرقة أصدقاء الرئيس شكلتهما اللجنة اإلحصائية. وكانت 
اللجنة قد أنشأت يف دورهتا السابعة والثالثني أول فريق ألصدقاء الرئيس بشأن اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة 
برئاسة أدهليد بورجي - مشيلز، املدير العام ملكتب اإلحصاء السويسري يف ذلك الوقت، إلعداد ورقة مفاهيمية عن 
طرائق النهج املتكامل إزاء اإلحصاءات االقتصادية )انظر E/CN.3/2006/32(. وناقش الفريق النتائج اليت انتهى 
إليها يف حلقة عمل بشأن اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة، اشرتك يف تنظيمها مكتب اإلحصاء السويسري وشعبة 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة، يف الفرتة 6 إىل 8 حزيران/يونيه 2007 يف برن. وقدم فريق أصدقاء الرئيس تقريره 
للجنة  والثالثني  التاسعة  الدورة  املتكاملة يف  االقتصادية  اإلحصاءات  املفاهيمية عن  الورقة  يتضمن  الذي  النهائي 
اإلحصائية املعقودة يف عام E/CN.3/2008/6( 2008(. ومشل أعضاء أول فريق ألصدقاء الرئيس ومن شاركوا يف 
حلقة العمل يف برن كال من: دنيس فاريل )أسرتاليا(؛ وماري برودر وميشيل جريارد )كندا(؛ وزانغ وميني )الصني(؛ 
يابوتا  وسواراج ك. ناث )اهلند(؛ وإرينا تفارجيونافيسيوت )ليتوانيا(؛ وخاييم أندرس دي ال التا فلوريس ويوريكو 
)املكسيك(؛ ورون ماكينزي )نيوزيلندا(؛ ومارلني فربروغر وكيس زيلنبغ )هولندا(؛ وأساد إالهي )باكستان(؛ ورشاد 
قاسم )جنوب أفريقيا(؛ وأدهليد بورجي - مشيلز وروث ماير وميشيل دي بيرتو وفيليب ستاوفر )سويسرا(؛ وج. ستيفن 
الندفيلد )الواليات املتحدة األمريكية(؛ ووارنر باير وريتشارد والتون )مصرف االحتاد األورويب(؛ وبيرت بيكس )املكتب 
اإلحصائي للجماعات األوروبية(؛ وروبرت إدواردز )صندوق النقد الدويل(؛ وإنريكو جيوفاين )منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي(؛ وماغدولنا سيزماديا وإيفو هافنغا )شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة(.
ويستفيد هذا املنشور من الورقة املفاهيمية اليت أعدها أول فريق ألصدقاء الرئيس، ويوسع من نطاقها، وهو 

يتضمن دراسات حاالت إفرادية تستند إىل األوراق املقدمة يف حلقة العمل املعقودة يف برن.
تشكيل  مّت   ،)E/CN.3/2008/34 )انظر  والثالثني  التاسعة  دورهتا  اإلحصائية يف  اللجنة  وبناًء على طلب 
االقتصادي،  التحليل  مكتب  مدير  الندفيلد،  ستيفن  ج.  برئاسة   2009 عام  يف  الرئيس  ألصدقاء  فريق  ثاين 
دراسات  على  وتشتمل  أكثر مشواًل وعملية،  توجيهية  مبادئ  األمريكية، إلعداد  املتحدة  الواليات  التجارة،  وزارة 
حاالت إفرادية ومواد تتعلق باملعارف العملية، إلرشاد البلدان يف عملية تنفيذ هنج متكامل يف ُنُظمها اإلحصائية 
الوطنية. ونوقشت مشاريع الفصول األوىل املقدمة من أعضاء الفريق يف اجتماع اشرتك يف تنظيمه مكتب التحليل 
الفرتة 7 إىل 9 كانون األول/ديسمب  املتحدة يف  األمم  املتحدة وشعبة اإلحصاءات يف  الواليات  االقتصادي يف 
2009 يف واشنطن العاصمة. ومشل أعضاء ثاين فريق ألصدقاء الرئيس ومن شاركوا يف حلقة العمل يف واشنطن 
فان دي فني ورونالد جانسن  وبيرت  )املكسيك(؛  زيبيدا  برافو  ميشيل جريارد )كندا(؛ ورامون  العاصمة كال من: 
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أفريقيا(؛ )جنوب  قاسم  ورشاد  )نيوزيلندا(؛  ماكنزي  ورون  )هولندا(؛  المرتسما  وأليكس  دلدن  فان   وأرنوت 
وج. ستيفن الندفيلد وشاويندا فيلونيز وروث برامبلت ودنيس فيكسلر وبروس غرمي وكريسيت هوويل وبرنت مولتون 
وإريك سرتاسنر )الواليات املتحدة األمريكية(؛ وريتشارد والتون )مصرف االحتاد األورويب(؛ وبيرت بيكس )املكتب 
اإلحصائي للجماعات األوروبية(؛ وأدهليد بورجي - مشيلز ومانيك شريستا وميك سيلفر وأندرو كيتيلي وإيثان وايزمان 
)صندوق النقد الدويل(؛ وكارسنت بولدسن )اللجنة االقتصادية ألوروبا(؛ وبول شيونغ وماغدولنا سيزماديا وإيفو هافنغا 

)شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة(.
وساهم أعضاء الفريق الثاين ألصدقاء الرئيس املعين باإلحصاءات االقتصادية املتكاملة يف املنشور مبشاريع 
الفصول وبدراسات احلاالت اإلفرادية، كما شاركوا يف استعراض النسخ الالحقة من املبادئ التوجيهية. ومت تعميم 
مشروع عمل كامل للتشاور بشأنه على الصعيد العاملي يف الفرتة من كانون األول/ديسمب 2010 إىل كانون الثاين/

يناير 2011، ووردت تعليقات من 54 من البلدان واملنظمات. وأّيدت اللجنة اإلحصائية، يف دورهتا الثانية واألربعني 
E/ املعقودة يف عام 2011، مشروع املبادئ التوجيهية وأبدت مقرتحات بشأن وضعها يف صيغتها النهائية )انظر
CN.3/2011/37(. واستجابة للدعوة اليت وجهتها اللجنة إلدراج املزيد من دراسات احلاالت اإلفرادية، مت بامتنان 

تلقي مسامهات من البازيل، وفنلندا، واململكة املتحدة لبيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مبا يف ذلك نّص مقّدم 
من ساجنيف ماهاجان )مكتب اإلحصاءات الوطنية، اململكة املتحدة(. أما إدماج التعليقات واملسامهات اإلضافية 
والتحرير املوضوعي والتنقيح وإعداد النسخة النهائية، فقد اشرتك يف اجنازه كل من: ج. ستيفن الندفيلد وشاويندا 
فيلونيز )مكتب التحليل االقتصادي، وزارة التجارة، الواليات املتحدة األمريكية(؛ وريتشارد والتون )مصرف االحتاد 

األورويب(؛ وماغدولنا سيزماديا وإيفو هافنغا وغوالب سينغ )شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة(.
التوجيهية الستخدامها كأداة منهجية وخالصة لدراسات احلاالت اإلفرادية التباع هنج  ويأيت نشر املبادئ 
تتميز  اليت  الكلي  إنتاج إحصاءات االقتصاد  البلدان يف  إزاء اإلحصاءات االقتصادية من أجل مساعدة  متكامل 
بالتماسك واالتساق مع اإلحصاءات االقتصادية القصرية األجل والسنوية والقياسية. وتعرض املبادئ التوجيهية إطاراً 
لتكامل اإلحصاءات االقتصادية يقوم على أساس من أفضل املمارسات احلالية لكامل نطاق الوكاالت اإلحصائية، 
مبا يف ذلك من بلدان متتلك ُنُظمًا إحصائية مركزية والمركزية ومن بلدان متّر مبراحل متباينة من التطور االقتصادي 

واإلحصائي.
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الفصل األول

مقّدمة

الغرض من املبادئ التوجيهية  – ألف 
يتمث����������ل الغرض من املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلحصاءات االقتصادية املتكاملة يف معاونة البلدان على   1-1
إعداد جمموعة من اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة استجابة للحاجة إىل إطار متسق لقياس النشاط االقتصادي 
للبلد وسط اقتصاد عاملي يزداد ترابطًا. وتوفر اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة تقديراً متسقًا ميكن االعتماد عليه 

للنشاط االقتصادي للبلد الستخدامه يف أغراض السياسات العامة والتحليل.
وتس����������تند املبادئ التوجيهية إىل املعاي����������ر املعتمدة دوليًا، مبا فيها نظام احلس����������ابات القومية، 2008 1؛   2-1
ودليل ميزان املدفوعات، الطبعة السادسة 2؛ واألدلة الفنية األكثر ختصصًا، مثل األدلة املتعلقة بقياس األسعار، 
واإلحصاءات القطاعية وإحصاءات األعمال التجارية، واالستثمار املباشر األجنيب. وتستخدم املبادئ التوجيهية 
املعاير املنهجية والتوصيات والرتكيز على البيانات املتصلة بالسياس����������ات العامة يف تلك األدلة كأس����������اس لتنظيم 

املبادئ واملمارسات املفصلة إلعداد اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة.
وتشمل املبادئ تصميم خطط اسرتاتيجية للتكامل بني البيانات اجلزئية والبيانات الكلية اليت تستند إىل   3-1

بيانات اقتصادية متسقة داخل البلدان، ومبرور الوقت، وعرب البلدان على نطاق العامل.
وتتفاوت املمارس����������ات املوصى هبا للبلدان. ففي البلدان اليت متتل����������ك ُنظمًا إحصائية مركزية، قد تضمن   4-1
املمارس����������ات ‘‘اليت تتحرك من القاع����������دة إىل القمة’’، مثل وضع خطط جلمع البيان����������ات، احلصول على بيانات 
جزئية متس����������قة تستخدم كمدخالت يف احلسابات القومية وغرها من البيانات الكلية. أما يف البلدان اليت متتلك 
ُنظمًا إحصائية المركزية بدرجة أكرب، فقد يلزم األمر اتباع ممارس����������ات ‘‘تتحرك من القمة إىل القاعدة’’؛ وتشمل 
تلك املمارس����������ات إجراءات لتكييف بيانات املدخالت مع املفاهيم والتعاريف املس����������تخدمة يف احلسابات القومية 

واستخدام املعاير املوّحدة وأساليب التقدير املتسقة، مبا يف ذلك أساليب التوفيق بني البيانات.

محتوى املبادئ التوجيهية وهيكلها  - باء 
يصف الفصل الثاين احتياجات صناع السياس����������ات وغرهم من مس����������تخدمي اإلحصاءات االقتصادية   5-1
املتكاملة، واملكاسب املتحققة من توفر اإلحصاءات املتكاملة، والتحّديات اليت ينطوي عليها تبين هنج متكامل 

يف إعداد اإلحصاءات االقتصادية.
وحيتاج صناع السياس����������ات وغرهم إىل إحصاءات اقتصادية متكاملة تتس����������م باالتساق مع اإلحصاءات   6-1
واملؤش����������رات االقتصادية األخرى اليت يوفرها النظام اإلحصائي الوطين. وينبغي أن تش����������ّكل احتياجاهتم األس����������اس 
الذي تقوم عليه خطط البلد لتطوير حسابات اقتصادية أكثر تكاماًل ُتصمم لتكون متسقة مع مفاهيم ونظريات 

االقتصاد الكلي لوضع حسابات النمو واإلنتاجية.

 2008 القومية،  الحسابات  نظام   1

)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 

.)A.08.XVII.29

ميزان  دليل  الدويل،  النقد  صندوق   2

االستثمار  ووضع  املدفوعات 
الدويل، الطبعة السادسة )واشنطن 

العاصمة، 2009(.
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وتلخص املبادئ التوجيهية الفوائد املتحققة من اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة على النحو التايل:  7-1

االتساق بني املؤشرات القصرة األجل وبيانات االقتصاد الكلي عن حالة االقتصاد خلدمة السلطات  أ 
النقدية واملالية، واألعمال التجارية، واملستخدمني اآلخرين يف نقاط التحول احلرجة يف االقتصاد؛

االتس����������اق بني خمتلف القطاعات يف تصوير االجتاهات وتوزيعها يف النش����������اط االقتصادي يف خمتلف  ب 
املنتج����������ات والصناعات واملناطق خلدم����������ة توقعات الضرائب واإلنفاق، وختطي����������ط األعمال التجارية، 

وختصيص األموال، والتنسيق واملساعدة االقتصاديني؛
االتس����������اق بني خمتلف البلدان بالنس����������بة للمقاييس الرئيس����������ية، مثل الناتج احملل����������ي اإلمجايل احلقيقي،  ج 
والتضخم، وكشوف امليزانيات، والتجارة الدولية، ألغراض تقييم اآلثار وتنسيق السياسات فيما بني 

البلدان؛
الش����������فافية واالتساق يف املفاهيم والتعاريف حبيث يستخدم صناع القرار مقاييس موّحدة للسياسات  د 

التجارية واملالية وغرها من السياسات؛
زيادة الدقة يف البيانات االقتصادية من خالل توفيق أوجه التباين بني خمتلف البيانات املستمدة من  ه 

مصادر خمتلفة كجزء من عملية التكامل؛
التخفيف من عبء اإلبالغ الواقع على األعمال التجارية املشاركة، وزيادة الكفاءة يف إنتاج البيانات  و 
وزيادة دقتها من خالل استخدام تعاريف موّحدة؛ وسجالت جتارية موّحدة أو مت توفيقها؛ واستبيانات 
موّح����������دة أو متكاملة؛ وتوحيد العمليات اإللكرتونية جلمع البيانات وحتريرها وجتهيزها وتقديرها وُنظم 
نشرها وحتقيق التكامل بينها؛ واستخدام السجالت اإلدارية؛ وغر ذلك من اسرتاتيجيات التكامل؛

إنتاج إحصاءات أكثر اتصااًل مبوضوعاهتا لتليب بصورة أس����������رع احتياجات املس����������تخدمني من خالل  ز 
تطوير روابط متكاملة مع اللجان االستشارية، واهلياكل اإلدارية والقانونية اجلديدة، وإجياد ُنظم لنشر 

البيانات أسهل يف الوصول إليها.
والتحّديات اليت ينطوي عليها تكامل اإلحصاءات االقتصادية تش����������مل احلاجة إىل موارد الستثمارها يف   8-1
تبين معاير إحصائية، وإعادة هندس����������ة عمليات إنتاج اإلحصاءات، وتغير الرتتيبات املؤسس����������ية للحصول على 

الفوائد الطويلة األجل.

ويعرض الفصل ثالث دراسات حاالت إفرادية: رسم خريطة اإلحصاءات االقتصادية وفقًا الحتياجات   9-1
املس����������تخدمني يف جنوب أفريقيا، واحلس����������ابات االقتصادي����������ة املتكاملة ملنطقة الي����������ورو، واالندفاع إىل األخذ بنظام 

احلسابات القومية املتكامل يف الواليات املتحدة.

ويص����������ف الفصل الثال����������ث اإلطار العام لإلحصاءات االقتصادية املتكامل����������ة، الذي يتحدد مبدى تكامل   10-1
نطاقات إحصائية خمتارة، وبعناصر البناء الثالثة للبنية األساسية اإلحصائية لإلحصاءات االقتصادية.

ويتعني حتديد واختيار نطاق التكامل وجماالته اإلحصائية من أجل االستجابة لطلب املستخدمني على   11-1
اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة، وملعاملة اجملاالت املختارة كإحصاءات مرتابطة يف منظومة إحصائية متسقة.

وهن����������اك ثالثة عناصر بن����������اء مرتابطة تدعم النه����������ج املتكامل إزاء اإلحص����������اءات االقتصادية. أواًل، نظام   12-1
احلس����������ابات القومية، الذي يوفر اإلطار املفاهيمي املش����������رتك. وثانيًا، الرتتيبات املؤسس����������ية )مبا يف ذلك الرتتيبات 
التش����������ريعية والتنظيمية واإلدارية واملتعلقة بامليزانية وباملس����������تهلك( اليت تدعم بدرجة أكرب البيئة الالزمة للتكامل يف 
الُنظم اإلحصائية املركزية والالمركزية على حّد سواء. وثالثًا، عملية إنتاج اإلحصاءات املتكاملة، اليت توفر سلسلة 
إنتاج من مجع البيانات األساسية إىل نشر ما ُينتج من إحصاءات. ويركز الفصل الثالث على عنصر البناء األول، 
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ويقدم نظرة عامة للعنصرين اآلخرين؛ وترد تفاصيل الرتتيبات املؤسس����������ية يف الفصل الرابع، بينما يتضمن الفصل 
اخلامس تفاصيل عملية إنتاج اإلحصاءات املتكاملة.

ويعرض الفصل الثالث دراسيت حالة إفراديتني: إدماج اإلحصاءات الزراعية يف نظام احلسابات القومية،   13-1
وإدماج اإلحصاءات النقدية واملالية يف احلسابات املالية ملنطقة اليورو.

ويصف الفصل الرابع الرتتيبات املؤسسية الالزمة لتطوير وإدارة نظام لإلحصاءات االقتصادية املتكاملة.   14-1
وهو يعرض بالتفصي��ل اأُلطر التش����������ريعية والتنفيذية، والتخطيط االسرتاتيجي، وإدارة العمليات، وترتيبات التنسيق 
واحلوكمة، واملوارد البش����������رية واملالية. كما يس����������لط الضوء على ضرورة توخي املرونة عند وضع خطط التكامل يف 

البلدان اليت متتلك أنواعًا خمتلفة من الُنظم اإلحصائية.

وتش����������مل ترتيبات التنس����������يق واحلوكمة الالزمة لتحقيق تكامل اإلحصاءات تشكيل اللجان االستشارية،   15-1
وممارس����������ة إدارة العالقات، وتوقيع مذكرات تفاهم بني مس����������تخدمي اإلحص����������اءات ومنتجي اإلحصاءات، وإبرام 

اتفاقات على مستوى اخلدمات ألفرقة خمتلف الوكاالت بني املوردين واملستخدمني.

واملوارد البشرية واملالية عنصران أساسيان ألّي نظام ناجح لإلحصاءات املتكاملة. ويعرض املنشور مبادئ   16-1
توجيهية لالستخدام األمثل هلذين العنصرين.

وتش����������مل الرتتيبات الدولية لتكامل اإلحصاءات االقتصادية قائمة رئيسية باألنشطة اليت يتعني تنسيقها   17-1
ودعمها بصورة جيدة، وإضفاء الطابع الرمسي عليها متامًا إذا ما أمكن، من أجل تطوير اإلحصاءات االقتصادية 

املتكاملة.

ويعرض الفصل الرابع تس����������ع دراس����������ات حاالت إفرادية؛ أربع منها توضح التجارب الوطنية يف اململكة   18-1
املتحدة ونيوزيلندا وهولندا، بينما تقدم اخلمس دراس����������ات األخرى معلومات عن الرتتيبات املؤسس����������ية اليت تدعم 

تكامل اإلحصاءات االقتصادية.

ويصف الفصل اخلامس العناصر الرئيس����������ية األربعة لعملية إنتاج اإلحصاءات املتكاملة يف األفرع التالية:   19-1
املعاير واألساليب، والسجالت واأُلطر التجارية، واالستقصاءات واملصادر اإلدارية، والنشر واالتصال.

واملعاير واألس����������اليب هي املفاهيم والتعاريف والتصنيفات املوّحدة اليت توفر األس����������اس لتحس����������ني نوعية   20-1
البيانات حبيث ميكن النجاح يف إدماج اإلحصاءات االقتصادية الناجتة يف منظومة إحصائية متسقة.

أما الفرع اخلاص بالس����������جالت واأُلطر التجارية، فيقدم معلومات عن أمهية وجود وعاء أو إطار مشرتك   21-1
للوحدات اإلحصائية اليت جيري مجعها بصورة منتظمة يف االستقصاءات حبيث يتحقق االتساق للبيانات.

ويتضمن الفرع اخلاص باالستقصاءات واملصادر اإلدارية معلومات عن شروط إجراء االستقصاءات جلمع   22-1
البيانات، مبا يف ذلك تصميم االستبيانات، واستخدام بيانات السجالت اإلدارية.

ويقدم فرع النش����������ر واالتصال معلومات عن توفر إمكانية الوصول إىل اإلحصاءات يف خمتلف األشكال   23-1
والوسائط لطائفة واسعة من املستخدمني.

وهناك مثاين دراسات حاالت إفرادية تقدم معلومات عن ممارسات اهليئات اإلحصائية الوطنية يف الربازيل،   24-1
وكندا، واملكسيك، ونيوزيلندا، وهولندا، ويرتكز كل منها على عنصر خمتلف من عناصر عملية إنتاج اإلحصاءات 

من أجل حتقيق التكامل.
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ويقدم الفصل السادس إطار التنفيذ لإلحصاءات االقتصادية املتكاملة، حيث يعرض دراسات حاالت   25-1
إفرادية عملية تتصل بطائفة من املوضوعات من أجل تنفيذ اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة. ويبني اس����������تخدام 
حسابات معينة، مثل حسابات الصناعة، وحسابات املدخالت/النواتج، واحلسابات القطاعية، وحسابات العمل.

وترد أيضًا احلس����������ابات الفرعية — اليت قد ترتبط حبس����������ابات أساسية، وإن كانت تتضمن أيضًا تعاريف   26-1
ومصطلحات بديلة. وترتكز املناقش����������ة على مش����������كالت التجميع العملية اليت قد تنشأ أثناء التنفيذ، وعلى احللول 

املمكنة للُنظم املركزية والالمركزية على حّد سواء.
وتكتمل املعلومات الواردة يف الفصل السادس بست عشرة دراسة حالة إفرادية، من بينها دراسات عن   27-1

استخدامات خمتلف احلسابات يف الربازيل، وفنلندا، واململكة املتحدة، وهولندا، والواليات املتحدة.

الوصول إىل معلومات إضافية من خالل شبكة   - جيم 
اإلنرتنت

وتتوف����������ر وثائق ومواد مرجعية تتضمن معلومات عن اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة — مثل ممارس����������ات   28-1
البلدان، ودراس����������ات احلاالت اإلفرادية، وغر ذلك من املوارد املتعلقة بالتجديدات اإلحصائية — من خالل قاعدة 
http://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/Knowl�  املعارف املتعلقة باإلحصاءات االقتصادية يف املوقع الشبكي

edgebase.aspx، الذي تتعهده بالرعاية شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة.

والوثائق املوجودة يف املوقع الش����������بكي منظمة حس����������ب العناصر املكونة لعملية إطار إنتاج اإلحصاءات   29-1
املتكاملة، وحس����������ب النط����������اق اإلحصائي. كما يوفر املوقع الش����������بكي روابط باملعاير اإلحصائي����������ة الوثيقة الصلة 
باإلحصاءات االقتصادية املتكاملة. ويوفر املوقع الش����������بكي املزيد من دراسات احلاالت اإلفرادية، إضافة إىل تلك 
اليت تضمها املبادئ التوجيهية، مما يتيح الوصول إىل دائرة أوس����������ع من ممارس����������ات البلدان وخمتلف املواد اإلعالمية. 
وسيجري باس����������تمرار حتديث املوقع الشبكي مبسامهات من املؤسسات الوطنية والدولية عن خرباهتا وممارساهتا يف 

املواضيع املتصلة بتكامل اإلحصاءات االقتصادية.
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الفصل الثاني

احتياجات السياسات العامة والفوائد املتحققة 
من اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة والتحّديات 

التي تواجهها

الحاجة لإلحصاءات االقتصادية املتكاملة  - ألف 
اإلحص����������اءات االقتصادية املتكاملة هي جمموعة من اإلحصاءات االقتصادية اليت تعطي صورة متس����������قة   1-2
ومتماس����������كة عن النش����������اط االقتصادي خلدمة السياسات العامة واألعمال التجارية وغر ذلك من االستخدامات 
التحليلي����������ة. ويتعلق تكامل اإلحصاءات االقتصادية باس����������تخدام املفاهيم والتعاريف املوّحدة وتقدير األس����������اليب 
ومصادر البيانات بصورة موّحدة من أجل توفيق اإلحصاءات. ويف السياق العاملي القائم اليوم، يطلب مستخدمو 
اخلدمات اإلحصائية إحصاءات أكثر وأفضل، ويتعني على الدوائر اإلحصائية أن تتسم جهودها بطابع استباقي 

يف تلبية احتياجات املستخدمني لبيانات اقتصادية متكاملة.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن عدداً من املبادرات املستجدة يف اآلونة األخرة بشأن قياس االستدامة والتقدم   2-2
والرفاه على الصعيد االجتماعي قد أثارت مس����������ألة احلاجة إىل إحصاءات رمسية متكاملة ومتس����������قة إللقاء الضوء 
على تلك املسائل املعقدة، وهي تطرح بالتايل على املكاتب اإلحصائية حتّديات إنتاج إحصاءات اقتصادية وبيئية 
واجتماعية - س����������كانية متكاملة. ووضع هذه اإلحصاءات املتكاملة واملتعددة األبعاد يتطلب تطوير القدرة على 

تكامل عملية إنتاج اإلحصاءات ذات الصلة.

وينب����������ع الدافع وراء اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة من الفوائد اليت حتققها هذه اجملموعات من البيانات   3-2
ملبادرات السياسات العامة املنسقة على الصعيدين الوطين والعاملي يف عامل يزداد ترابطًا. ويتسم ذلك الدافع باألمهية 
بالنسبة جلميع البلدان، بغض النظر عن مستوى تطور ُنظمها اإلحصائية واقتصاداهتا الوطنية. وميكن حتقيق التكامل 
جملموعات البيانات االقتصادية الوطنية الصغرة والشاملة، كما ميكن استحداثها بصورة متدرجة يف النظام اإلحصائي 

الوطين.

وقد تتفاوت املمارس����������ات املتبعة لتحقيق تكامل اإلحصاءات االقتصادية تبعًا لدرجة مركزية أو المركزية   4-2
النظام اإلحصائي الوطين. ويتعني على الُنظم اإلحصائية الوطنية األقل تقدمًا وتعقيداً أن تقوم، يف مرحلة مبكرة، 
بإدماج مبادئ تكامل اإلحص����������اءات االقتصادية يف تصميم عملياهتا إلنتاج اإلحصاءات. أما الُنظم اإلحصائية 
األكث����������ر تقدمًا، فيجب عليها إدماج مبادئ التكامل يف إعادة هندس����������ة عملياهت����������ا إلنتاج اإلحصاءات وترتيباهتا 

املؤسسية.

وينبغ����������ي إدراك أنه ليس من املمكن وال من املس����������تصوب وجود هنج وحيد ومفصل للتنفيذ وصواًل إىل   5-2
اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة، نظراً الختالف الُنظم اإلحصائية الوطنية. غر أن هناك مبادئ موجهة عامة 
وممارسات مثلى، وهو ما تعرضه هذه املبادئ التوجيهية. فالتكامل يتطلب اتباع هنج واسع وشامل على نطاق 
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املنظومة يتضمن ما يلي: )أ( تبين اإلطار املفاهيمي لنظام احلسابات القومية كإطار شامل لتنظيم اإلحصاءات 
االقتصادية؛ )ب( ومواءمة أوجه الرتابط بني العناصر املكونة لعملية إنتاج اإلحصاءات؛ )ج( وإنشاء ترتيبات 

مؤسسية لتهيئة بيئة مؤاتية لتكامل اإلحصاءات.

وتارخيي����������ًا، كانت هيئات إحصائية وطنية عديدة تقوم بتنظيم عملياهتا إلنتاج اإلحصاءات وفقًا لنموذج   6-2
‘‘جزئي معزول’’. ويف ذلك النموذج، تكون إحدى الوحدات يف الوكالة اإلحصائية مسؤولة عن إنتاج اإلحصاءات 
املتصلة جبزء بعينه من أجزاء االقتصاد، مثل الصناعة التحويلية أو جتارة التجزئة أو االستثمار. وتكون تلك الوحدة 
مسؤولة عن القيام بكل اخلطوات الالزمة إلنتاج اإلحصاءات لذلك اجلزء املعني من االقتصاد، من مجع البيانات 
إىل نشرها. ويف ذلك النموذج، يكون لكل وحدة جمموعة من موردي البيانات اخلاصة هبا. ويتم إدماج املعلومات 
اليت مجعتها كل وحدة يف إطار احلس����������ابات القومية وفقًا جملموعة متس����������قة من مفاهيم وتعاريف وتصنيفات نظام 
احلس����������ابات القومية. وتقوم جهود التكامل بدراس����������ة ومواءمة وثيقتني لالستقصاءات وتقدير األساليب اليت جتري 
يف الوحدات األخرى من أجل حتقيق أعلى مستوى من اتساق ومتاسك اإلحصاءات اليت مجعتها كل وحدة من 

الوحدات.

ومن الزاوية العملية، فإن للنموذج اجلزئي املعزول مزاياه، غر أنه ال يرقى إىل مستوى تلبية االحتياجات   7-2
احلقيقية للمستخدمني. ففي هذا النموذج، باإلضافة إىل ذلك، ينطوي مجع البيانات من خالل عينات من خمتلف 
الصناعات املنفصلة عن بعضها البعض على خطر حذف أو ازدواج وحدات إحصائية. فالعمالء جيدون الوصول 
إىل بيان����������ات ع����������ن جزء بعينه من االقتصاد أمراً مفيدًا، ولكن ذلك ليس كل املعلومات اليت حيتاجوهنا. فالواقع هو 
أن العامل معقد واألنشطة االقتصادية مرتابطة. واملستخدمون حيتاجون إحصاءات تتيح هلم إقامة الصالت بسرعة 
بني خمتلف أجزاء االقتصاد. وهم حباجة لتقييم تلك الصالت لتقدير أثر الصدمات اخلارجية وصياغة استجابات 
السياسات العامة املناسبة من أجل حتقيق أهداف حمددة مثل االستقرار أو النمو. واملستخدمون حباجة إىل إقامة 
صالت بني أنشطة االقتصاد احلقيقي وما يتصل بذلك من أنشطة التمويل. وهم حيتاجون إىل إحصاءات شاملة 
ومتس����������قة عن املسائل املستجدة املتصلة بظواهر عاملية مثل استدامة االجتاهات يف الديون، واإلسكان، واألسواق 
املالية، واالبتكار، والعوملة، وأحوال البيئة. وحيتاج املستخدمون إىل إطار إحصائي شامل ومتسق لالقتصاد الكلي 
من أجل حتليل العالقات االقتصادية والتغرات يف اإلنتاج واالستهالك والرتاكم. وهم حباجة إىل جمموعات بيانات 

متسقة عن الناتج والدخل واإلنتاجية يف القطاع احلقيقي، وعن عمل القطاع املايل.

احتياجات السياسات العامة  – باء 
يبدأ التكامل الش����������امل بتبين نظام احلس����������ابات القومية باعتباره اإلطار املفاهيمي التنظيمي. وعالوة على   8-2
ذلك، ال بّد وأن يس����������لم التكامل باالرتباطات بني حس����������ابات االقتصاد الكلي: إحصاءات احلسابات القومية، 
وإحصاءات القطاع اخلارجي، وحس����������ابات ميزان املدفوعات، وإحصاءات املالية احلكومية، واإلحصاءات النقدية 
واملالية. وحس����������ابات االقتصاد الكلي، إىل جانب ما يرتبط هبا من بيانات األس����������عار والعمالة الكلية، هي أحجار 

الزاوية للسياسة االقتصادية والسرتاتيجية األعمال التجارية، ولتوقعات األعمال التجارية واألسر املعيشية.

ويفضل املس����������تخدمون تقدير ‘‘إش����������ارات’’ الظواهر االقتصادية والنقدية واملالية، اليت توفرها يف البداية   9-2
اإلحصاءات القصرة األجل بصورة ش����������هرية أو فصلية، وبعد ذل����������ك يف االجتاهات والتفاصيل اليت تتوفر بصدور 
احلسابات القومية الفصلية والسنوية. وتتصل تلك اإلحصاءات القصرة األجل باإلنتاج ومبيعات التجزئة والعمالة 
واألس����������عار وما إىل ذلك، وتتسم باألمهية يف حّد ذاهتا، وُتستخدم يف كثر من قرارات السياسات العامة. وعالوة 
على ذلك، ينبغي إدماج بيانات العناصر املكونة بصورة مالئمة من خالل جتميع البيانات كمدخالت إحصائية 

يف اإلحصاءات الكلية.
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وُتعد األزمات املالية العاملية تذكرة بضرورة حتقيق التكامل، وخباصة بني قطاعي االقتصاد احلقيقي واملايل.   10-2
وقد دفعت األزمات املالية الكثر من الوكاالت اإلحصائية إىل التفاعل بشكل سريع جلمع معلومات قصرة األجل 
ثة عن اقتصاداهتا بصورة منتظمة. وتسلط األزمات املالية الضوء على أمهية املعلومات املتعلقة بسلوك  جديدة أو حمدَّ
ميزانيات املصارف يف التمويل املباش����������ر وغر املباشر، واالستحواذ على األصول واخلصوم، إىل جانب التحركات 

يف األسعار بالنسبة لتطورات القطاع احلقيقي.

وتفس����������ر البيانات الذي يعزز بعضه بعضًا من خالل اس����������تخدام نظام احلسابات القومية باعتباره اإلطار   11-2
املفاهيمي التنظيمي يسمح لصناع السياسات بالرتكيز على السياسة العامة املالئمة أكثر من حماولة حتديد احلالة 
‘‘احلقيقي����������ة’’ لالقتصاد، مبا يف ذلك مصادر النمو أو الضعف يف االقتصاد، من أجل توجيه التدخالت كأفضل 

ما يكون.

والرتتيبات املؤسسية الشفافة اليت تستند إىل التشاور مع املستخدمني والتنسيق بني املنتجني جيب أن تتقيد   12-2
مبعاير الدقة وجودة البيانات وإمكانية املقارنة فيما بني البلدان. وينبغي إضفاء الطابع الرمسي على املشاورات مع 
املس����������تخدمني من خالل اللجان االستشارية واتفاقات اخلدمات، كما ينبغي إضفاء الطابع الرمسي على التنسيق 
بني املنتجني من خالل الواليات القانونية. وينبغي للتنسيق فيما بني منتجي البيانات أن يليب التفضيالت الرئيسية 
للمس����������تخدمني بتوفر معلومات متس����������قة خالل دورة األعمال التجارية، من إصدار بيانات العناصر املكونة عن 
جزء من االقتصاد إىل إمجاليات االقتصاد الكلي. فأّي نواقص يف توفر املعلومات املتسقة واملتماسكة اليت يطلبها 
املستخدمون ميكن أن تؤدي إىل حاالت من إساءة التفسر واألخطاء يف السياسات العامة اليت ميكن أن تكون 
مكلفة لالقتصاد من حيث الناتج والعمالة واستقرار األسعار، وكذلك من حيث بلوغ األهداف املالية والنقدية.

واإلطار الذي يتم من خالله جتميع اإلحصاءات وتعديلها وتنقيحها ونش����������رها يس����������مح للمس����������تخدمني   13-2
بتقدير اإلنتاج والدخل والتدفقات املالية ومقاييس اإلنتاجية باعتبارها املدخالت الرئيسية يف حتليالهتم االقتصادية 
والنقدية. وحيتاج صناع السياس����������ات إىل هذا اإلطار ألنه يس����������مح بتصنيف إمجاليات االقتصاد الكلي حس����������ب 
القطاعات املؤسس����������ية، كما يس����������مح بالتحليل املفصل للتفاعالت فيما بني القطاعات املؤسسية وبينها وبني بقية 

العامل.

وتبين نظام احلس����������ابات القومية باعتباره اإلطار التنظيمي لإلحصاءات االقتصادية املتكاملة يوفر منظوراً   14-2
ش����������اماًل للسياس����������ات العامة لالقتصاد من أجل تفصيل املعامالت املالية وغر املالية لقطاعات االقتصاد. وميكن 
لإلحصاءات املتكاملة أن تعزز حتليل السياسات وتثري التحليل االقتصادي وتوفر إطاراً لتحليل املسائل التحوطية 
على املستوى الكلي مثل املخاطر واالنكشاف. وعالوة على ذلك، تكمن الفوائد يف جمموعة شاملة من البيانات 

واملؤشرات اليت تتوافر مبعدل تواتر أعلى ضمن إطار وحيد.

وتتس����������م اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة بأمهية كربى لضمان اختاذ القرارات النقدية واملالية وغرها من   15-2
قرارات السياسات العامة على حنو سليم. ففي السياسة النقدية، على سبيل املثال، يغطي اإلطار منظومة للوساطة 
املالية تتأس����������س على املصارف، ويوفر معلومات عن اهليكل املايل لالقتصاد، فضاًل عن أنه يوفر املتغرات النقدية 
)االستثمار املايل للقطاعات احلائزة لألموال وسيولة القطاعات غر املالية ومصادر أمواهلا( ونظرة موجزة لألسواق 

املالية، مبا يف ذلك شروط االئتمان واألسعار.

وحىت رغم اختالف احتياجات السياس����������ات العامة احملددة لكل مستخدم، فإهنم يطلبون رابطًا يوصلهم   16-2
مبجموعة أكثر تنسيقًا من إحصاءات االقتصاد اجلزئي واالقتصاد الكلي. وهذه بالتأكيد هي احلالة مع السياسات 
االقتصادية أو صنع القرار االقتصادي يف كل مستويات احلكومة، وإن كانت هي احلالة أيضًا داخل املؤسسات 
العامة واخلاصة. فمصلحة املؤسس����������ات الكبرة مثل الش����������ركات املتعددة اجلنسيات، على سبيل املثال، تتحقق يف 
تصمي����������م من����������اذج االقتصاد الكلي وفقًا ملتطلباهتا اخلاصة. وعالوة على ذلك، يتعني على املؤسس����������ات املالية توفر 
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دراسة الحالة اإلفرادية 2 - 1

رسم خريطة اإلحصاءات االقتصادية وفقاً الحتياجات املستخدمني يف جنوب أفريقيا

يف مجال اإلحصاءات االقتصادية يف جنوب أفريقيا، يمثل التااعل املنظم مع املستخدمني احدمياً كبرياً.  - 1
فعند احديد أولويات املطالب املتعارضة ملختلف املستخدمني، ينصب التشديد عىل إنتاج البيانات 
األساسية، مثل بيانات اإلنتاج، وحجم األعمال، ومؤرش أسعار املنتجني، ومؤرش أسعار املستهلكني، 
والعمالة، الت  اغذي الحسابات القومية. ويواجه نطاق اإلحصاءات االقتصادية احدميات مستمرة 
لتحسني نوعية النااج املحيل اإلجمايل، وحسن اوقيته، والتوزيع السليم حسب مكونات النااج املحيل 
اإلجمايل. ويطرح ذلك صعوبات، حيث يزداد الطلب عىل البيانات الجزيية الستخدامها يف التحليالت 
عىل مستوى الصناعة التاصيلية. ومع اطور برنامج اإلحصاءات االقتصادية إىل ما يتجاوز الحسابات 
القومية، يكون أحد املجاالت البالغة األهمية ملواصلة التطور هو يف الرتكيز عىل الجوانب األخرى لدورة 

إنتاج اإلحصاءات، مثل اصميم االستبيانات.

وعند احديد األولويات األوسع لإلحصاءات االقتصادية، اكون هناك ثالث مجموعات من املسايل الت   - 2
يتعني اناولها عند موازنة احتياجات املستخدمني مع املوارد املتاحة: )أ( حالة مجموعات البيانات 
املوجودة بالاعل، حيث يتواصل اقدير مجموعات البيانات من حيث التااصيل والتواار؛ )ب( الحاجة 
ملجموعات جديدة من البيانات واملنشورات؛ )ج( اآلثار املرتابة عىل التوقف عن إصدار املنشورات الت  

لم اعد اعترب مايدة.

واوجد آلية مركبة لالستجابة الحتياجات املستخدمني استناداً إىل التااعل الرسم  مع الهيئات داخل  - 3
اإلحصاءات،  والوزارات، ومجلس  الربملانية،  اللجنة  ذلك  بما يف  والدولة،  للحكومة  األوسع  الهياكل 
واللجان االستشارية. وعالوة عىل ذلك، فإن جماعات املستخدمني، عىل النحو املبني أدناه، ُاعد أداة 

رييسية يجري من خاللها احسني األولويات اإلحصايية.

شكل التااعلجماعات املستخدمني

اااعل مستمر )ثالث جلسات سنوياً يف املتوسط(اللجنة الارعية لالقتصاديات

مشاورات بشأن مؤرش أسعار املستهلكني والحسابات الزراعية والحكوميةجماعات املستخدمني املستمرة

مشاورات بشأن النااج املحيل اإلجمايل وإحصاءات سوق العملجماعات املستخدمني املخططة

مشاريع مشرتكة مع الجامعاتاالقتصاديون

حلقات عمل نصف سنوية مخططة مرصف االحتياط

أفريقيقا،  املصدر: إحصقاءات جنقوب 
االقتصادية  اإلحصاءات  ‘‘رسقم خريطة 
وفققاً الحتياجات املسقتخدمني: مواءمة 
إنتاج اإلحصاءات مع أولويات السياسقة 
االقتصاديقة لجنقوب أفريقيقا’’، ورققة 
مقدمقة يف حلققة العمقل التق  نظمهقا 
اإلحصقاءات  عقن  الرييقس  أصدققاء 
إىل 8   6 بقرن،  املتكاملقة،  االقتصاديقة 

حزيران/يونيه 2007.

التوقعات لفرادى العمالء، الذين يطلبون مجيعهم إحصاءات مفصلة لالقتصاد الكلي تكون متس����������قة مع غرها 
م����������ن اإلحصاءات القطاعية والصناعية األكثر تفصياًل. وميكن ملواءمة البيانات الكلية واجلزئية أن حتّد من ازدواج 
الطلبات على املعلومات املتشاهبة، وتقلل من التشوش وسوء اإلبالغ، وتقلص العبء الواقع على اجمليبني، وتقلل 

من التكاليف، وحتسن من دقة واتساق املعلومات املقدمة إىل املستخدمني.

وينبغي أن تظل احتياجات املس����������تخدمني للبيانات االقتصادية املتكاملة واملتس����������قة هي األساس لتطوير   17-2
احلسابات االقتصادية املتكاملة وما يرتبط هبا من بيانات مكونة. كما أن الدور احملوري للمستخدمني يؤكد أمهية 
إشراك املستخدمني يف حتديد األولويات لتكامل اإلحصاءات. وتوفر دراسة احلالة اإلفرادية 2 - 1 مثااًل إلشراك 
مجاعات املستخدمني يف جنوب أفريقيا بصورة منظمة يف رسم خريطة اإلحصاءات االقتصادية وفقًا الحتياجات 

املستخدمني.
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الفوائد املتحققة من اإلحصاءات االقتصادية   - جيم 
املتكاملة

ال تقتصر الفوائد املتحققة من التكامل على مستخدمي البيانات وحدهم، بل متتد إىل منتجي البيانات   18-2
وم����������وردي البيانات. ففي البل����������دان القادرة على إعادة تصميم ُنظم مجع البيانات م����������ن القاعدة إىل القمة، يؤدي 
اس����������تخدام جمموعات موّحدة من املفاهي��م والتعاريف وس����������جالت األعم���ال التجاري���ة وُأطرها، وأساليب التقدير 
ومصادر البيانات، إىل حتس����������ني اتس����������اق البيانات والتقليل من العبء الواقع على اجمليبني، كما ميكن أن يقلص 
تكاليف الوكالة اإلحصائية، على األقل يف األجل الطويل. ويس����������مح ذلك للوكاالت بتوجيه مواردها الش����������حيحة 
بصورة أفضل حنو تلبية مطالب املس����������تخدمني بتحديث براجمها اإلحصائية وتوسيع نطاقها. كما أن هذا التكامل 
يف مجع البيانات يسهل استحداث عمليات حترير متسقة ومنفذة آليًا وغرها من املمارسات املثلى اليت تقلل من 
احتماالت األخطاء وحتس����������ن من الدقة، وتزيد االتس����������اق يف الوقت نفسه. وحىت يف البلدان األكثر اعتماداً على 
اإلجراءات اليت تتحرك من القمة إىل القاعدة، فإن القدرة على تقاسم البيانات اجلزئية وتوفيق االختالفات الكربى 
يف قوائم األعمال التجارية، واس����������تخدام جمموعات موّحدة من املفاهيم والتعاريف والتصنيفات ومصادر البيانات 
وأساليب التقدير، مثل التعديالت املومسية وموازنة األساليب الفنية واالستنباط، ميكن أن حتقق مكاسب كبرة يف 

االتساق والدقة والكفاءة.

وتس����������اعد مواءمة ُأطر العينات واجملموعات وأس����������اليب التقدير على حتقيق االتساق بني البيانات الكلية   19-2
وبيانات املدخالت اليت يتم مجعها على املستوى اجلزئي. وتتسم اإلحصاءات اجلزئية باألمهية يف حّد ذاهتا، وهي 
ُتس����������تخدم خلدمة الكثر من قرارات السياسات العامة واألعمال التجارية، باإلضافة إىل استخدامها كمدخالت 
إلنتاج اإلحصاءات الكلية. ويتس����������م اتساقها باألمهية بالنس����������بة لتكامل قرارات األعمال التجارية اجلزئية والكلية 

والسياسة االقتصادية املتصلة بذلك.

ويس����������تغل التكامل الفّعال دور حسابات االقتصاد الكلي يف التوفيق، حيث يستخدمه��ا كنظام حماسب�ي   20-2
يقوم على القيد املزدوج لتحديد أوجه التباين، وتوفر إطار إحصائي حللها بطريقة تزيد من الّدقة واالتساق على 
حّد س����������واء. واإلحصاءات األساسية اليت ميكن توفيقها يف إطار حماسب�ي تشمل جمموعة واسعة من اإلحصاءات 

االقتصادية، مثل العمالة واألسعار واإلنتاج واالستهالك والت�راكم، اليت تغذي احلسابات القومية.

وتكامل اإلحصاءات االقتصادية يف كل مراحل عملية إنتاج اإلحصاءات، من مجعها إىل نشرها، ميكن   21-2
أن حيقق الكثر من الفوائد. وترد أمثلة توضح ذلك يف دراس����������يت احلالتني اإلفراديتني 2 - 2 و2 - 3 املتعلقتني 
مبنطقة اليورو والواليات املتحدة، على التوايل. وميكن تلخيص الفوائد املتحققة من تكامل اإلحصاءات االقتصادية 

ملنتجي البيانات ومستخدميها ومورّديها على النحو التايل:

االتساق بني هذه البيانات كمؤشرات شهرية وقصرة األجل والبيانات االقتصادية الكلية الفصلية 	 
التجارية واملستخدمني  النقدية واملالية واألعمال  السلطات  االقتصاد خلدمة  والسنوية عن حالة 

اآلخرين يف نقاط التحول احلامسة لالقتصاد؛
االتساق فيما بني القطاعات يف تصوير االجتاهات وتوزيعها يف النشاط االقتصادي بني املنتجات 	 

والصناعات واملناطق خلدمة توقعات الضرائب واإلنفاق على الصعيدين الوطين واإلقليمي، وختطيط 
األعمال التجارية، وختصيص األموال، والتنسيق واملساعدة االقتصاديني؛

االتساق فيما بني البلدان بالنسبة للمقاييس الرئيسية مثل الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، والتضخم، 	 
وامليزانيات، والتجارة الدولية ألغراض تقدير اآلثار فيما بني البلدان وتنسيق السياسات العامة يف 

االقتصاد العاملي املرتابط اليوم؛
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الشفافية واالتساق يف املفاهيم والتعاريف حبيث يستخدم صناع القرار مقاييس موّحدة للسياسات 	 
التجارية واملالية وغرها من السياسات؛

زيادة الدقة يف البيانات االقتصادية من خالل توفيق أوجه التباين فيما بني البيانات املستمدة من 	 
مصادر خمتلفة كجزء من عملية التكامل؛

التقليل من عبء اإلبالغ الواقع على اجمليبني من األعمال التجارية، وزيادة الكفاءة يف إنتاج البيانات 	 
من خالل استخدام تعاريف موّحدة؛ وسجالت جتارية موّحدة أو مت توفيقها؛ واستبيانات موّحدة 
أو متكاملة؛ وُنظم متكاملة جلمع البيانات اإللكرتونية وجتهيزها ونشرها؛ واستخدام السجالت 

اإلدارية؛ واسرتاتيجيات التكامل األخرى؛
إحصاءات أكثر اتصااًل وأسرع يف تلبية احتياجات املستخدمني من خالل تطوير روابط متكاملة 	 

مع اللجان االستشارية، واستحداث هياكل إدارية وقانونية جديدة، وُنظم جديدة لنشر البيانات.

دراسة الحالة اإلفرادية 2 - 2

مجموعة أساسية من اإلحصاءات االقتصادية املتسقة الجيدة التوقيت: الحسابات 
االقتصادية املتكاملة ملنطقة اليورو

اققوم حسابقات منطقة اليورو عىل الحسابات القومية للدول املعنية يف االاحاد األوروب ، وإن كانت  - 1
ل مجموعاً مبسطاً لها، واتوافق بيانااها مع األعراف واملعايري الدولية واألساليب الانية للتكامل.  ال اشكم
أوالً، يكون إجمايل االستخدامات مساوياً إلجمايل املوارد، أو إجمايل األصول املالية مساوياً إلجمايل 
االلتزامات، لكل فئة من املعامالت )غري املالية أو املالية(، وكل فئة من فئات امليزانيات املالية، عند 
إجمالها لكل القطاعات املؤسسية ولبقية العالم )االاساق األفق (. وثانياً، بالنسبة لكل قطاع ولبقية 
العالم، اكون موازنة جميع املعامالت الجارية والرأسمالية مساوية ملوازنة جميع املعامالت املالية 
)االاساق الرأيس(. وثالثاً، يكون التغري يف امليزانيات املالية، لكل فئة من فئات األصول املالية، مساوياً 

للتدفقات املالية )ااساق التدفقات(.

إن ابنم  اإلطار املحاسب  املتكامل يف اجميع واحقيق التكامل بني ‘‘أحجار أساس’’ البيانات الوطنية  - 2
ومصادرها يتيح فرصاً قيممة ملا ييل: )أ( احديد جوانب الضعف وعدم االاساق يف البيانات املصدرية؛ 
واقوم  التحليلية.  املستخدمني ألغراضها  ااهم  )ج( احسني  الوقت؛  بمرور  نوعيتها  )ب( احسني 
حسابات منطقة اليورو بعرض واوفيق مختلف مصادر بيانات إحصاءات منطقة اليورو يف إطار 

متمسق واحد.

ويمكن اعتبار حسابات منطقة اليورو بمثابة ‘‘حسابات قومية’’ ملنطقة اليورو؛ واتاق العملية املعنية  - 3
يتأسس  الت   املصدرية  البيانات  اإلجمايل واقسيمااه من  املحيل  للنااج  اقدير  هنا مع استخالص 
االقتصاد ككل. وه  اربط اإلحصاءات  لتطور  أكثر موثوقية وااساقاً  عليها. والنتيجة ه  امثيل 
املالية وغري املالية، بما يسمح بإجراء احليل متكامل لألنشطة االقتصادية غري املالية )مثل اكوين 
إجمايل رأس املال الثابت( واملعامالت املالية )مثل إصدار الديون(. كما أن حسابات منطقة اليورو 
اتضمن ميزانيات مالية متمسقة، مما يؤدي إىل أنه أصبح من املمكن اآلن إدماج التغريات الاصلية يف 
الثروة املالية لكل قطاع يف منطقة اليورو يف احليل دورات األعمال التجارية. ومن خالل اسجيل كل 
‘‘املعامالت’’ بني األطراف الااعلة االقتصادية مجمعة حسب القطاع، اسمح الك الحسابات بإجراء 
احليل شامل لعالقات الرتابط فيما بني مختلف قطاعات االقتصاد )األرس املعيشية، والرشكات غري 
املالية، والرشكات املالية، والحكومة( وبني الك القطاعات وبقية العالم. وه  اوفر بالتايل وصااً متسقاً 
للتطورات االقتصادية عىل مستوى القطاعات، واقدمم معلومات هيكلية عن االقتصاد األوروب ، واتيح 

رؤية أفضل لجوهر دورة األعمال التجارية.



11احتياجات السياسات العامة والاوايد املتحققة من اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة والتحدميات الت  اواجهها

دراسة الحالة اإلفرادية 2 - 3

االندفاع إىل األخذ بنظام الحسابات القومية املتكامل يف الواليات املتحدة: الكساد الكبري

بحلول عام 1932، كان الكساد الكبري يف الواليات املتحدة يزداد اعمقاً ألكثر من سنتني. ولم البث  - 1
األزمة، الت  عادة ما ُاؤرخ بدايتها بانهيار سوق األسهم يف الواليات املتحدة عام 1929، أن امتدت إىل 
الخارج برسعة، وأسارت عن انهيارات مرصفية وأزمات مالية أعقبها انهيار اإلنتاج والتجارة الدولية 
يف أنحاء العالم. ويف الوقت الذي كان االقتصاد ينهار فيه، لم يكن صناع السياسات يمتلكون أيم رؤية 
شاملة أو متسقة ملا كان يحدث للنااج اإلجمايل والعمالة يف االقتصاد، وملا كان يحدث يف قطاعات 
معينة خارج قطاعات الصناعة التحويلية والتعدين والزراعة، أو إلجمايل حجم األصول والقروض. 
ووجد صناع السياسات يف ذلك الوقت أناسهم وسط أزمة اقتصادية دون أن يكون يف أيديهم سوى 
القليل من األدوات املتسقة أو الشاملة لتوجيه سياسااهم: ‘‘إن املرء ليقرأ وهو يف حالة من االستياء 
كيف راح الرييس هوفر، ومن بعده الرييس روزفلت، يسعيان إىل اصميم سياسات ملكافحة الكساد 
الكبري يف الثالثينات من القرن املايض اعتماداً عىل بيانات سطحية مثل مؤرشات األسهم، وعىل مؤرشات 
غري كاملة لإلنتاج الصناع . والحقيقة أنه لم اكن اوجد يف ذلك الوقت مقاييس شاملة للدخل القوم  
وللنااج القوم ’’ أ. وأدمى الكساد، ومعه الدور املتنام  للحكومة يف االقتصاد، إىل التشديد عىل الحاجة 

إىل مثل هذه املقاييس، وأسار عن اطوير مجموعة من حسابات الدخل القوم  الشاملة.

وملعالجة مسألة عدم اكتمال املؤرشات االقتصادية يف ذلك الوقت، ُطرح يف مجلس الشيوخ بالواليات  - 2
املتحقدة قرار ينص عىل أن يقدم وزير التجارة اقريراً عن الدخل يف أنحاء االقتصاد يف الواليات املتحدة 
خالل الارتة 1929 إىل 1931. ويف عام 1934، قدمت وزارة التجارة، برياسة سيمون كوزنيتس، 
أومل اقرير  التقرير  الكونغرس. وُيعد ذلك  1932’’ إىل  القوم ، 1929 -  ‘‘الدخل  بعنوان  اقريراً 
ااحقادي رسم  عن الدخل القوم  ب. ومنذ ذلك الوقت فصاعداً، اواصل اطوير مقاييس أكثر اكامالً 

وشموالً للنشاط االقتصادي.

وحدث اطور مواز للحسابات القومية يف اململكة املتحدة عىل يد جون مينارد كينز وراشارد ستون مع  - 3
اشتداد االحتياج للتخطيط للحرب العاملية الثانية. وكموظاني يف دايرة املعلومات االقتصادية املركزية 
التابع ملكااب وزارة الحرب احت إرشاف السيد كينز، أنجز السيد ستون مع جيمس ميد مجموعة من 
اقديرات الدخل واإلنااق عىل املستوى القوم . ويف حني كانت الواليات املتحدة وكندا انتجان لارتة من 
الوقت اقديرات ماصلة للدخل والناقات عىل املستوى القوم ، فإنها لم اكن قد بلغت بعد شكل اإلطار 
املتوازن الذي اضمنه عمل السيد ستون. ويف قلب اإلطار املتوازن، يقع هدف احقيق التكامل التام 
لإلحصاءات االقتصادية. ويف الخطاب الذي قدم به إىل السيد ستون جايزة نوبل يف العلوم االقتصادية، 
قال إريك لوندبرغ، ‘‘إن أفكار ستون عن اصميم الحسابات القومية كانت اهدف من البداية إىل احقيق 
التكامل التام للحسابات القومية ملختلف القطاعات الارعية، الت  كانت امثل فيما بينها مجمل إدارة 
ع السيد ستون من فكراه عن الحسابات املتوازنة واملتكاملة  املوارد عىل الصعيد القوم ’’ ج. ووسم
لتطبيقها عىل الصعيد الدويل عندما ابنى اطوير األداة األكثر اعرتافاً واستخداماً يف مواءمة اإلحصاءات 

االقتصادية، وه  نظام الحسابات القومية.

واليوم، يشكل النااج املحيل اإلجمايل ومجموعة من املؤرشات االقتصادية األخرى املدخالت الرييسية يف  - 4
صناعة القرار االقتصادي لبلد من البلدان. ومن الك األزمة االقتصادية الكربى، نشأت الحاجة إىل خلق 
اإلحصاءات االقتصادية واوسيعها واحقيق التكامل بينها لتوفري صورة شاملة لالقتصاد وقطاعااه. 
وزيادة اكامل االقتصاد الحقيق  واملايل وعالقات الرتابط بني االقتصاد والبيئة لن ياعل سوى أن يزيد 

من اركيز وااصيل الك الصورة للعالقات االقتصادية.
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التحّديات التي تواجه اإلحصاءات االقتصادية   - دال 
املتكاملة

م����������ن املرجح أن يؤثر التحرك حنو تكامل اإلحصاءات االقتصادي����������ة على الكثر من جمموعات البيانات   22-2
االقتصادية، إن مل يكن مجيعها، نظراً للتغرات يف التصميم اإلحصائي ويف عملية اإلنتاج. وكان النهج التقليدي 
املتبع يف مجع اإلحصاءات االقتصادية يتمثل يف تغطية خمتلف املواضيع واألنش����������طة االقتصادية يف برنامج متتابع 
من االس����������تقصاءات والتعدادات ميتد على مدى س����������نوات. وميكن ملا ينجم ع����������ن ذلك من تناقضات يف تصميم 
االس����������تقصاءات واالس����������تبيانات أن جيعل حتقيق التكامل بني اإلحصاءات االقتصادية أم����������راً صعبًا. ويتمثل أحد 
األس����������باب الرئيسية لغياب االتس����������اق بني اإلحصاءات االقتصادية يف أن مجع البيانات األساسية يتم من خالل 
استخدام االستقصاءات واملصادر اإلدارية ملختلف الوزارات أو األنشطة اليت ُصممت بطريقة مستقلة عن بعضها 
البعض. فهدف القياس الدقيق لصناعة معينة أو قطاع بعينه يظل قائمًا، غر أن مثة هدف آخر يتسم بنفس القدر 
من األمهية ويتمثل يف تصميم طرق إلنتاج إحصاءات متسقة فيما بني الصناعات والقطاعات. وعند تصميم مجع 
البيانات لوزارة معينة، ينبغي لإلحصائي أن ينظر يف الطريقة اليت س����������تتكامل هبا مع النواتج اإلحصائية األخرى. 
فعملي����������ات مجع البيانات جلزء معني من االقتصاد، على س����������بيل املث����������ال، ال ميكن تصميمها يف معزل عن األجزاء 
األخرى، بل جيب أن تس����������تخدم املفاهيم والتعاريف وأس����������اليب التقدير املستخدمة يف غرها من االستقصاءات 
االقتصادية وجمموعات البيانات اإلدارية األخرى. وميثل تطبيق تصنيفات متس����������قة على وحدات إحصائية حمددة 
بصورة مناسبة عاماًل أساسيًا التساق اإلحصاءات االقتصادية، ولتجنب استبعاد و/أو ازدواج الوحدات. ويكمن 

التحّدي يف ضمان تطبيق الوحدات اإلحصائية وتصنيفاهتا بصورة متسقة يف كافة القياسات اإلحصائية.

كما أن غياب االتس����������اق والتماس����������ك عن البيانات ميكن أن ينجم عن عدم تب����������ين املفاهيم والتعاريف   23-2
والتصنيفات املوّحدة للمعاير املقبولة دوليًا. وينتج هذا القصور اإلحصائي يف املقام األول عن العمليات املنفصلة 
واملس����������تقلة عن بعضها البعض اليت تقوم هبا اإلدارات املسؤولة عن جمموعة فرعية بعينها من البيانات الوطنية. ويف 
املراحل األوىل من التطور اإلحصائي، يكون من الش����������ائع إنتاج جمموعات غر منسقة من البيانات الوطنية ودون 
الوطنية. ومبرور الوقت، يطلب املس����������تخدمون بصورة مطردة جمموعة متس����������قة ومتماس����������كة من احلسابات القومية 
وبيانات العناصر املكونة عن جوانب وأجزاء متنوعة من االقتصاد. واس����������تجابة ملطالب املس����������تخدمني، ال بّد من 
كفالة التالؤم مع املعاير املعتمدة دوليًا ملختلف جماالت اإلحصاءات االقتصادية وتكامل العناصر املرتابطة لعملية 

إنتاج اإلحصاءات.

كما أن تكامل اإلحصاءات االقتصادية ينطوي على تكلفة. فيجب استثمار املوارد يف مواءمة مفاهيم   24-2
وتعاري����������ف وتصنيفات بن����������ود البيانات املقرر مجعها مع املعاير اإلحصائية املتفق عليها دوليًا؛ ويف إعادة هندس����������ة 
عمليات إنتاج اإلحصاءات؛ ويف تغير الرتتيبات املؤسس����������ية والثقافة اإلدارية. وال بّد من إجراء حتليل اسرتاتيجي 
للتكاليف والفوائد قبل الشروع يف برنامج للتكامل. وهذا التحليل للتكاليف والفوائد جيب أن يأخذ يف احلسبان 
مصاحل مستخدمي البيانات وموردي البيانات ومنتجي البيانات. كما جيب صياغة رؤية حتكم برنامج اإلصالح، 
وتتضمن حتديداً ألهداف ونواتج التكامل وترتيبًا ألولوياته. وينبغي لربنامج التنفيذ أن ُيقس����������م بصورة مالئمة إىل 
مراحل، وأن يأخذ يف احلسبان الرتتيبات املؤسسية للبلد وموارده البشرية واملالية. وتتسم أحجار األساس الرئيسية 
لنظام احلس����������ابات القومية، باعتباره اإلطار املفاهيمي املش����������رتك، بأمهية حامسة لتكامل اإلحصاءات االقتصادية، 

وكذلك عملية إنتاج اإلحصاءات، والرتتيبات املؤسسية والثقافة اإلدارية.

وقد حتتاج الوكالة اليت تقود برنامج التكامل إىل تطوير مربراهتا للحصول على متويل إضايف لدعم الربنامج.   25-2
وينبغي أن يتمثل اهلدف يف اس����������تحداث التكامل تدرجييًا، وُيفضل أن يؤخذ يف احلسبان إجراء تقدير على نطاق 



13احتياجات السياسات العامة والاوايد املتحققة من اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة والتحدميات الت  اواجهها

املنظوم����������ة لعملية إنتاج اإلحصاءات على الصعيد الوطين. وجيب ختصيص موارد كافية لربنامج التكامل من أجل 
بناء دوائر اجلمهور املستهدفة وتوليد الدعم من أجل التغلب على التحّديات اليت يطرحها التكامل.

واملستخدمون الذين حيتاجون بيانات حمددة تلبيها النواتج اإلحصائية احلالية قد ال يدعمون دائمًا اجلهود   26-2
املبذولة لتحقيق تكامل تلك النواتج مع اإلحصاءات األخرى، إذا ما أدت التغيرات اليت جيري تنفيذها يف عملية 
التكامل إىل تعطيل السالس����������ل الزمنية القائمة. فتغير تعريف بند من بنود البيانات يف اس����������تقصاء ما جلعله متسقًا 
م����������ع جمموعات البيانات األخرى قد جيعله أقل مالءمة لبعض املس����������تخدمني، حىت وإن كان ذلك خطوة ضرورية 
لتحقيق التكامل. وقد يؤدي التشاور الكامل مع املستخدمني حول اآلثار املرتتبة على برنامج التكامل إىل تغلب 

املقاومة األّولية من خالل شرح الفوائد اإلمجالية ومراعاة االحتياجات النوعية لنواتج إحصائية حمددة.
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الفصل الثالث

اإلطار العام لإلحصاءات االقتصادية املتكاملة

مقدمة  – ألف 

يستند اإلطار العام لإلحصاءات االقتصادية املتكاملة، بصيغته املعروضة يف هذه املبادئ التوجيهية، إىل   1-3
أسس البنية األساسية اإلحصائية لنظام إحصائي قومي، ويطبق أفضل ممارسات هيكل األعمال التجارية احلديثة. 
وينطبق اإلطار العام على الُنظم اإلحصائية يف خمتلف مراحل التطور اإلحصائي الذي قد يتبع مناذج تشغيل مركزية 

أو المركزية.

ويتحدد اإلطار العام لإلحصاءات االقتصادية املتكاملة باملدى الذي يطرحه لتكامل النطاقات اإلحصائية   2-3
املختارة وبأحجار األس����������اس الثالثة للبنية األساس����������ية اإلحصائية لإلحصاءات االقتصادية: )أ( نظام احلس����������ابات 
القومية باعتباره اإلطار التنظيمي املفاهيمي لإلحصاءات االقتصادية، )ب( الرتتيبات املؤسس����������ية والثقافة اإلدارية 
باعتبارها بيئة متكينية للتكامل، )ج( عملية إنتاج اإلحصاءات باعتبارها سلسلة إنتاج متكاملة من مجع البيانات 
األساس����������ية إىل نش����������ر اإلحصاءات. وتعرض األقس����������ام الالحقة من هذا الفصل نطاق التكامل وأحجار األساس 

الثالثة، إىل جانب العناصر املكونة هلا.

مدى التكامل  – باء 

ألغ����������راض املبادئ التوجيهية، يتعني حتدي����������د واختيار املدى والنطاقات اإلحصائية املس����������تهدفة للتكامل   3-3
من أجل تلبية مطالب املس����������تخدمني إلحصاءات متكاملة، وملعاملة النطاقات املختارة لإلحصاءات االقتصادية 

كإحصاءات مرتابطة يف نظام متسق ومتماسك للمعلومات اإلحصائية.

ويتعلق تكامل اإلحص����������اءات االقتصادية بالتوفيق اإلحصائي بني خمتلف اإلحصاءات األّولية والثانوية،   4-3
مثل اإلحصاءات املتصلة باإلنتاج والدخل واالس����������تهالك والعمالة واألس����������عار، وبني حس����������ابات االقتصاد الكلي 
مثل احلس����������ابات القومية. ويف حني تتخذ البلدان القرار النهائي بش����������أن أّي نطاقات اإلحصاءات املختلفة ترغب 
يف اعتبارها أهدافًا أّولية للتكامل، فإن من املس����������تصوب أن يس����������تند االختيار إىل قاعدة عريضة من اإلحصاءات 
االقتصادية وما يتصل هبا من إحصاءات. وقد تشمل النطاقات املستهدفة البيانات املصدرية االقتصادية املستخدمة 
يف احلس����������ابات القومية، مثل إحصاءات الدخل واالستهالك واألعمال التجارية والقطاعات واألسعار والعمالة، 

ومتتد إىل نطاقات ميدانية مثل إحصاءات البيئة )لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر املرفق(.

وتط����������رح املبادئ التوجيهية م����������دى النطاقات اإلحصائية لإلحصاءات االقتصادية املتكاملة اس����������تناداً إىل   5-3
تصنيف األنش����������طة اإلحصائية 3 ويتضمن التصنيف قائمة بالنطاقات اإلحصائية اليت توفر عرضًا منظمًا لألنواع 
الرئيسية لألنشطة اإلحصائية واجملاالت املوضوعية. وهو يصنف األنشطة اإلحصائية ملساعدة اهليئات على مجع 

البيانات وجتهيزها ونشرها، ووضع املعايري، وتغطية املسائل االسرتاتيجية واإلدارية يف اإلحصاءات الرمسية.

وثيقة مؤتمر اإلحصائيني األوروبيني   3
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وينظم تصنيف األنش����������طة اإلحصائية األنواع الرئيسية لألنشطة اإلحصائية إىل مخسة نطاقات إحصائية.   6-3
وتشكل النطاقات 1 إىل 3 النطاقات املوضوعية اليت تتناول نواتج العملية اإلحصائية وأساسها املفاهيمي، وتضم 
اإلحص����������اءات الدميغرافية واالجتماعية )النطاق 1(، واإلحصاءات االقتصادية )النطاق 2(، واإلحصاءات البيئية 
واملتعددة )النطاق 3(. ويغطي النطاقان 4 و5 املسائل املواضيعية األكثر توجهًا إىل العمليات واجلانب التنظيمي، 

واليت تتناول أيضًا اجلوانب املؤسسية واإلدارية والتنظيمية لإلحصاءات الرمسية.
وفيما يتعلق مبدى التكامل، تغطي املبادئ التوجيهية أساس����������ًا النطاقات اإلحصائية التالية، املختارة من   7-3

القائمة الكاملة ملواضيع األنشطة اإلحصائية الواردة يف تصنيف األنشطة اإلحصائية:
النطاق 1 - اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية

العمل  2 - 1
الدخل واالستهالك  5 - 1
النطاق 2 - اإلحصاءات االقتصادية

إحصاءات االقتصاد الكلي  1 - 2
احلسابات االقتصادية  2 - 2

إحصاءات األعمال التجارية  3 - 2
اإلحصاءات القطاعية  4 - 2

الزراعة والغابات ومصائد األمساك  1 - 4 - 2
الطاقة  2 - 4 - 2

التعدين والصناعة التحويلية والتشييد  3 - 4 - 2
النقل  4 - 4 - 2

السياحة  5 - 4 - 2
املصارف والتأمني واإلحصاءات املالية  6 - 4 - 2

املالية احلكومية واإلحصاءات املالية وإحصاءات القطاع العام  5 - 2
التجارة الدولية وميزان املدفوعات  6 - 2

األسعار  7 - 2
تكاليف العمل  8 - 2

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار  9 - 2
النطاق 3 - اإلحصاءات البيئية واملتعددة النطاقات

البيئة  1 - 3
النطاق 4 - منهجية مجع البيانات وجتهيزها ونشرها وحتليلها

النطاق 5 - املسائل االسرتاتيجية واإلدارية لإلحصاءات الرمسية
ويغطي النطاق 4 األنش����������طة اليت تركز على خمتلف العمليات اليت تس����������فر عن النواتج اإلحصائية. وهو   8-3
يغطي املنهجية واألنش����������طة املتعددة الوظائف اليت تس����������تخدم إلنتاج اإلحصاءات الرمسية يف النطاقات 1 إىل 3. 
واألنش����������طة اليت يتضمنها النطاق 4 تش����������مل العناصر املكونة لعملية إنتاج اإلحصاءات املتكاملة، مثل املفاهيم 
املشرتكة، والبيانات الوصفية، والتصنيفات، والس����������جالت واأُلطر التجارية، واالستقصاءات، واستخدام املصادر 

اإلدارية، والنشر واالتصال.
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ويغطي النطاق 5 اجملاالت اليت تتناول الش����������واغل املؤسس����������ية والتنظيمية، اليت تع����������اجل اجلانب التنظيمي   9-3
للوكاالت اإلحصائية الوطنية والدولية. وهو يش����������مل حوكمة وتنس����������يق املنظومة اإلحصائية، مبا يف ذلك العالقات 
مع املس����������تخدمني؛ وتنظيم املكتب اإلحصائي؛ والرتويج لإلحصاءات الرمسية؛ وإنش����������اء برامج إحصائية وطنية؛ 
ومعاجلة بناء القدرات وإدارة املوارد البش����������رية والتدريب؛ وإدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خلدمة املكاتب 

اإلحصائية.

ويتضمن املرفق قائمة بالنطاقات اإلحصائية املختارة كأهداف أّولية لإلحصاءات االقتصادية املتكاملة،   10-3
وذلك استناداً إىل تصنيف األنشطة اإلحصائية. وتؤكد دراسة احلالة اإلفرادية 3 - 1 على اختيار الزراعة ضمن 
نطاق����������ات اإلحصاءات االقتصادية اليت يتعني اعتبارها من بني األهداف األّولية للتكامل. وتعرض دراس����������ة احلالة 

اإلفرادية 3 - 2 منوذجًا إقليميًا لعملية تكامل إنتاج اإلحصاءات.

دراسة الحالة اإلفرادية 3 - 1

إدماج الزراعة يف نظام الحسابات القومية

تشدد دراسة الحالة اإلفرادية هذه عىل اختيار الزراعة من بني نطاقات اإلحصاءات االقتصادية التي   - 1
ينبغي النظر إليها كأهداف أوّلية للتكامل *. وهي تطرح كمثال اآلراء والتوصيات التي قدمتها اللجنة 
اإلحصائية يف دورتها األربعني املعقودة يف عاص 2009 حول س�بل إدماج الزراعة يف نظاص الحسابات 

القومية.

وأساس التكامل يبدأ بتحديد إمار )أُمر( العينات. فيجب عىل كل بلد أن يحدد املجموعة الفرعية من   - 2
الخطوات الواردة أدناه، وينفذها بالرتتيب الذي يناسب احتياجاته كأفضل ما يكون:

يمك�ن لتعدادات الس�كان أن تحصل عىل معلومات عن الزراعة بما يكفي إلنش�اء س�جل لألرس  •
املعيش�ية الزراعية والريفية. ويمكن، عىل س�بيل املثال، تصنيف كل األرس املعيش�ية، الحرضية 

والريفية/الزراعية، جغرافياً حسب القرى.

يمكن اس�تخداص منتجات االستشعار عن بعد إلنش�اء إمار للمساحات يتألف من رشائح بيانات  •
مرقمنة مقس�مة إىل رشائح بيان�ات غطاء األرايض أو اس�تخداص األرايض، مثل أرايض املحاصيل 

وأرايض املراعي والغابات واملساحات املبنية والقرى وغريها من التصنيفات املتفق عليها.

يمكن استخداص املعلومات يف إنشاء عينة ألُمر املساحات للبلد، بتحديد مختلف أنواع األوضاع الزراعية  •
واملناخية لضمان أن يوفر اس�تقصاء العينات صورة ش�املة لألوض�اع الزراعية والريفية. ويمكن 
أن تكون القرية هي وحدة العينات يف املرحلة األوىل، حيث يمكن اس�تخداص تعداد الس�كان لتحديد 

االرتباط بني األرسة املعيشية الفالحية والحيازة الزراعية، التي يتم عندئذ أيضاً تصنيفها جغرافياً.

قد يكون بمقدور بعض البلدان توس�يع بيانات الس�كان عىل مس�توى القرية إىل س�جل لألرس  •
املعيشية الرئيسية، لتصنيف األرس املعيشية إىل أرس حرضية، أو حرضية مع الزراعة، أو ريفية، 

أو ريفية مع قطعة أرض لألرسة، أو ريفية مع حيازة زراعية.

يمكن أن يكون إمار املساحات املصنّفة جغرافياً بمثابة أساس لكل استقصاءات األرس املعيشية  •
واستقصاءات املزارع الصغرية التي يتطلبها نظاص الحسابات القومية.

يجب إنشاء سجل للمزارع التي تتجاوز حدود مساحة معينة، والتي تنتج للسوق أساساً. وعادة  •
م�ا تك�ون املزارع من هذا النوع مزارع متخصصة، أو مزارع كب�رية إىل الحّد الذي يصعب معه 

تحديد ارتبامها بأرس معيشية.

يكون إمار املساحات، الذي يضم سجل األرس املعيشية الرئيسية املصنف جغرافياً وسجل املزارع  •
التجارية، هو األساس لكل مجموعات البيانات املستخدمة يف تقدير اإلنتاج الزراعي.

 * انظ�ر مذك�رة م�ن األم�ني الع�اص، 

يحيل بها تقري�راً عن املبادرات العاملية 

الزراعية والريفية  لتحسني اإلحصاءات 

.)E/CN.3/2009/3(
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يتم إنش�اء س�جل لألعمال التجارية وتصنيفها جغرافياً. ويكون س�جل املزارع التجارية فرعاً  •
للس�جل، يف حني يختص فرع آخر للسجل باملش�اريع التي تعمل يف خدمة الزراعة، مثل منشآت 
التخزين والرشكات العاملة يف تجهيز اللحوص والدواجن واأللبان والبيض والقطن والصوف وغري 

ذلك من املنتجات.

وتبدأ الرؤية الخاصة بمجموعة البيانات بهدف قابل للتحقيق، وتتضمن برنامج عمل س�نوي يتسم   - 3
باالتساق من سنة ألخرى، بحيث يمكن االستفادة من العاملني اإلحصائيني تماماً موال الوقت. ويف حني 
يعت�ر تعداد الزراعة تقليدياً رضورياً لاحص�اءات الزراعية من أجل توفري املقاييس الدورية وإمار 
العينات عىل حّد سواء، فإن بلداناً أكثر وأكثر تصادف صعوبات يف إجراء مثل هذه التعدادات بسبب 
التمويل وعبء العمل الالزمني عىل أساس غري متكرر. وباإلضافة إىل التعداد الزراعي، ستصبح الزراعة 
داخل�ة أكثر فأكثر يف أُمر العينات وبرنامج االس�تقصاءات الذي يجري كجزء من نظاص الحس�ابات 

القومية، عىل النحو التايل:

مجموعة أساسية من رشوط البيانات التي ستوضع لاحصاءات الزراعية والريفية ومجموعة من  •
البيانات األساسية املصنفة للقطاعات املتبقية يف نظامها اإلحصائي.

مجرد تحدي�د النظاص اإلحصائي األس�ايس، ينبغي تحديد مجموعات البيانات األساس�ية لألرس  •
املعيشية واستقصاءات املشاريع.

ينبغي نرش اإلحصاءات الرسمية يف الوقت املناسب وتوفريها بسهولة لجميع مستخدمي البيانات.  •
ويجب توفري البيانات الجزئية للتحليل، يف بيئة محكومة باس�تخداص إجراءات تتس�ق مع رشوط 

الرسية يف البلد.

وإىل جانب مسائل إمار العينات وجمع البيانات، يجب عىل املعاهد اإلحصائية الومنية أن تنظر يف جوانب 
إدارة البيانات يف النظاص اإلحصائي من أجل إدماج البيانات الزراعية.

دراسة الحالة اإلفرادية 3 - 1 )تابع(

دراسة الحالة اإلفرادية 3 - 2

إدماج اإلحصاءات النقدية واملالية يف الحسابات املالية ملنطقة اليورو

يتأس�س التكامل عىل بيانات متجانس�ة بما يكفي للس�ماح بالتجميع يف اإلحصاءات النقدية واملالية   - 1
وإحصاءات مي�زان املدفوعات يف منطقة اليورو وداخل إمار الحس�ابات االقتصادية واملالية ملنطقة 
اليورو. ويتأسس التكامل كذلك عىل االتساق بني اإلحصاءات املالية وغري املالية. ويتم إدماج اإلحصاءات 
املالي�ة، وإحصاءات ميزان املدفوعات وميزانيات مواقف االس�تثمار الدويل — وأس�عار الفائدة — 
للمؤسس�ات املالي�ة النقدية وال�رشكات املالية غري النقدية وإص�دارات األوراق املالي�ة، وتوفيقها يف 

حسابات اقتصادية ومالية متكاملة حسب القطاعات املؤسسية يف االقتصاد.

وتتأسس اإلحصاءات املالية ملنطقة اليورو عىل ما ييل: )أ( تعريف القطاع املصّدر لألموال واالتساق مع   - 2
نظاص الحسابات األوروبي/نظاص الحسابات القومية، )ب( قطاع الرشكات املالية املقسم إىل املؤسسات 
املالية النقدية )مصارف(، ورشكات التأمني، وصناديق املعاشات التقاعدية و‘‘غريها’’، )ج( األمراف 
املقابلة للمؤسس�ات املالية النقدية )مصارف(، )د( تطبيق فئات األرصدة املالية يف نظاص الحس�ابات 
األوروبي/نظ�اص الحس�ابات القومية، )ه�( قواعد التقييم وزمن التس�جيل عقب محاس�بة األعمال 
التجاري�ة للحصول عىل بيانات ش�هرية يف وقت مناس�ب، )و( املعامالت املنبثقة عن األس�هم أو عن 

تجميع املعامالت. 
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وُتعد امليزانيات وإحصاءات إصدارات األوراق املالية للمؤسسات املالية النقدية وغريها من املؤسسات   - 3
املالية يف منطقة اليورو )بما فيها رشكات التأمني وصناديق املعاش�ات التقاعدية( أحجار بناء هامة 
بالنسبة للحسابات املالية. وتسهل العملية تحليل املعامالت املالية لألرس املعيشية والرشكات غري املالية، 
وباس�تخداص الحسابات غري املالية، يمكن نس�بة مخصصات وإيرادات دخل ممتلكاتهم من أصولهم 
وديونه�م املالي�ة، وكذلك دخلهم القابل لانفاق. وع�الوة عىل ذلك، فإنها تمكن م�ن إجراء تقديرات 
لحي�ازات القطاعات الحائ�زة لألموال من إجمايل املعروض من النق�ود. وتتصل هذه املجموعات من 
املعلومات بتقدير املعدل األسايس للتوسع النقدي، الذي يوفر مؤرشات تتصل بالسياسات عىل املخامر 

التي يتعرض لها استقرار األسعار.

كما توفر الحس�ابات املالية للحكوم�ة العامة معلومات عن القطاعات املناظرة يف الحس�ابات املالية   - 4
القومي�ة. ويتم إدماج إحصاءات ميزان املدفوعات وموقف االس�تثمار ال�دويل ملنطقة اليورو يف بقية 

الحساب العاملي للحسابات املالية ملنطقة اليورو.

ويقوص املرصف املركزي األوروبي بالجمع بني البيانات املستمدة من موازنة املؤسسات املالية النقدية   - 5
واإلحصاءات املالية ملنطقة اليورو مع الحس�ابات املالية القومية، وم�ع البيانات الخاصة باملعامالت 
غري املالية للقطاعات املؤسسية، لتجميع حسابات فصلية متكاملة للقطاع املؤسيس االقتصادي واملايل 
ملنطقة اليورو، وهو ما يشمل امليزانيات املالية وعمليات التوفيق بني املعامالت املرتاكمة والتغرّيات يف 

امليزانيات.

وعالوة عىل ذلك، فقد تحقق تكامل اإلحصاءات املالية ملنطقة اليورو يف العرض النقدي مليزان املدفوعات   - 6
ويف عرض حيازات األموال يف مختلف القطاعات الحائزة. وقد وفرت الحسابات املالية لالتحاد النقدي، 
واآلن حس�ابات القطاع املؤس�يس األوروبي، أداة قوية لاحصاءات املالية كأحجار أساس يف التكامل 

واالتساق مع اإلحصاءات غري املالية.

أحجار أساس التكامل  – جيم 
هناك ثالثة أحجار أساس تدعم النهج املتكامل إزاء اإلحصاءات االقتصادية: نظام احلسابات القومية   11-3
باعتباره اإلطار املفاهيمي، والرتتيبات املؤسس����������ية الداعمة، وعملية متكاملة إلنتاج اإلحصاءات. وترتابط أحجار 

األساس ويعزز بعضها بعضًا كهياكل إلنشاء منظومات إحصائية متكاملة.
ويعتم����������د تنفيذ اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة على تطبيق ُأطر تكامل اإلحصاءات وأس����������اليبه الفنية   12-3
لتجميع اإلحصاءات األساسية والقطاعية واالقتصادية الكلية املتسقة واملتماسكة. ويقع نظام احلسابات القومية 
يف قل����������ب تكامل اإلحص����������اءات االقتصادية، باعتباره اإلطار املفاهيمي الذي يكفل اتس����������اق املفاهيم والتعاريف 

والتصنيفات بني خمتلف جمموعات البيانات.
وتش����������مل الرتتيبات املؤسس����������ية العناصر املكون����������ة التالية: )أ( اأُلطر التش����������ريعية والتنفيذي����������ة، والتخطيط   13-3
 االس����������رتاتيجي، وإدارة العملية؛ )ب( التنس����������يق واحلوكمة فيما ب����������ني منتجي البيانات ومس����������تخدميها ومورديها؛ 

)ج( املوارد البشرية واملالية. ويسهم كل عنصر يف تكامل النظام اإلحصائي على نطاق املنظومة.
ويغطي تكامل اإلحصاءات االقتصادية كل جوانب عملية إنتاج اإلحصاءات املتكاملة اليت تس����������تند إىل   14-3
أساس����������يات هيكل األعمال التجارية وإىل أحدث بيئة لتكنولوجيا املعلومات للُنظم اإلحصائية الوطنية. وتش����������مل 
 عملية إنتاج اإلحصاءات اس����������تخدام األس����������اليب املوصى هبا جلمع البيانات وجتهيزها ونشرها من خالل عناصر: 
)أ( املعاي����������ري واألس����������اليب املتبعة لتبين املفاهي����������م والتعاريف والتصنيفات والبيانات الوصفية املوّحدة، واألس����������اليب 
 املوّح����������دة لتجهي����������ز البيانات وحتريره����������ا، وتوحيد مراقبة ج����������ودة البيانات؛ )ب( الس����������جالت واأُلط����������ر التجارية؛ 
 )ج( مصادر البيانات، مبا يف ذلك االستقصاءات واستخدام البيانات اإلدارية؛ )د( تكامل اإلحصاءات واحلسابات؛ 

)ه�( النشر واالتصال، مبا يف ذلك تبادل البيانات.
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نظام الحسابات القومية كإطار تنظيمي مفاهيمي  - 1

تتمث����������ل نقطة انطالق اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة يف اس����������تخدام املعيار املقبول دوليًا حلس����������ابات   15-3
االقتصاد الكلي، وهو نظام احلسابات القومية )وُيفضل أن ُتستخدم نسخته األخرية، نظام احلسابات القومية لعام 
2008(، باعتباره اإلطار التنظيمي املفاهيمي. ويتمثل الدور اهلام لنظام احلسابات القومية يف ضمان أن تكون 
اإلحصاءات االقتصادية متسقة من الناحية املفاهيمية مع النظرية االقتصادية. وهو يعمل، أواًل، كإطار مفاهيمي 
لضمان اتس����������اق املفاهيم والتعاريف والتصنيفات املستخدمة يف ميادين اإلحصاءات املختلفة، وإن كانت متصلة 
ببعضها البعض. ويعمل، ثانيًا، كإطار حماس����������ي لضمان االتساق العددي للبيانات املستمدة من مصادر خمتلفة، 
مثل اس����������تقصاءات األعمال التجارية واألسر املعيش����������ية، وجتارة البضائع، والضرائب وغريها من البيانات اإلدارية. 
وُيعد إطار القيد املزدوج يف نظام احلسابات القومية أداة قوية للتكامل، وحتديد الثغرات وأوجه التضارب، ومواءمة 

املفاهيم، وحتديد أولويات التكامل.

ونتيجة لسنوات من العمل يف مواءمة املعايري اإلحصائية لالقتصاد الكلي، يوفر استخدام نظام احلسابات   16-3
القومية لعام 2008 كإطار مفاهيمي االتس����������اق والتماسك، إىل جانب املعايري األخرى املقبولة دوليًا والتوصيات 
الدولية، مثل دليل ميزان املدفوعات، الطبعة السادس����������ة، وغريه من األدلة املتخصصة، اليت ترتاوح من التصنيفات 
الدولية وقياس الصناعات )مثل إحصاءات الصناعة وجتارة التوزيع والتشييد( واألسعار إىل قياس االستثمار املباشر 
األجني. ويكون تبادل االتس����������اق والتماس����������ك بني املعايري املقبولة دوليًا والتوصيات الدولية نتيجة جلهود املواءمة 
اليت يضطلع هبا اجملتمع اإلحصائي الدويل. وينتج االعتماد على أدلة املعايري الدولية بيانات جزئية وكلية متكاملة 

ووثيقة الصلة بالسياسات العامة، وتتسم باالتساق والتماسك داخل البلدان، وفيما بينها، ومبرور الوقت.

ويس����������مح اس����������تخدام نظام احلس����������ابات القومية لعام 2008 كإطار تنظيمي مفاهيمي بتحقيق التوفيق   17-3
اإلحصائ����������ي م����������ن خالل التقابل ب����������ني البيانات املصدرية يف املتطابقات احملاس����������بية. ويغط����������ي التوفيق اإلحصائي 
اإلحصاءات األساس����������ية من املص����������ادر األّولية والثانوية، واإلحصاءات القص����������رية األجل واهليكلية، واإلحصاءات 
الوطنية والدولية. واستخدام مفاهيم وأساليب احلسابات القومية ينتج وصفًا متسقًا ومتماسكًا للنشاط االقتصادي 
يف خمتلف مستويات التجميع. ففي احلسابات القومية، تكون مهمة التوفيق اإلحصائي عاماًل أساسيًا يف كفالة أن 
تكون جمموعة بيانات االقتصاد الكلي شاملة ومتسقة ومتماسكة. وعالوة على ذلك، فإن توفيق مصادر البيانات 
األّولية والثانوية يس����������مح لبيانات العنصر القصري األجل واهليكلي يف احلسابات القومية بتوفري معلومات اقتصادية 
تكميلية بناًء على إحصاءات دقيقة ومتس����������قة وجيدة التوقيت. ويكون من املمكن جتميع إحصاءات احلسابات 
القومية نظراً لتوفر جمموعة متنوعة واسعة من البيانات عن األنشطة االقتصادية اليت يتم مجعها من االستقصاءات 

االقتصادية واملصادر اإلدارية وبيانات القطاع اخلاص.

ويستند إطار احلسابات القومية إىل أساسيات النظرية االقتصادية، ويستخدم لدعم سياسات االقتصاد   18-3
الكلي والسياسات القطاعية، مبا يف ذلك ما يتصل منها بالعمالة والتضخم والتجارة الدولية والنقود واملالية. ومن 
بني النماذج النظرية املختلفة اليت يس����������تفيد منها املس����������تخدمون، فإن احلسابات القومية تدعم تفهم حمددات منو 
وإنتاجية االقتصاد والتنبؤ هبا من خالل توفري جمموعة بيانات متسقة ومتماسكة عن الناتج واألسعار ومدخالت 
امل����������واد واخلدمات واس����������تخدام الطاقة وقوة العم����������ل ورأس املال كعوامل لإلنتاج. وباملثل، فإن احلس����������ابات القومية 
وخصائص البيانات املكونة هلا تدعم رصد املستوى والتغرّي والنمو يف إمجايل النشاط االقتصادي يف دورة األعمال 
التجارية والتنبؤ بذلك. ويطلب املس����������تخدمون عرض املعلومات ع����������ن الظواهر االقتصادية والنقدية واملالية بصورة 
متس����������قة أثناء دورة األعمال التجارية، أواًل بإصدار جمموعة متماس����������كة من اإلحصاءات القصرية األجل، مث بعد 

ذلك بإصدار حسابات فصلية وسنوية.
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وال يقتصر إطار احلس����������ابات القومية على الس����������ماح بإنتاج إحصاءات قصرية األجل وس����������نوية متس����������قة   19-3
ومتماس����������كة إلمجاليات االقتصاد الكلي، مبا يف ذلك حس����������ابات قومية فصلية وسنوية للقطاع احلقيقي، بل أنه، 
كإطار متكامل لإلحصاءات االقتصادية، يوفر أيضًا عرضًا إلمجاليات االقتصاد الكلي املتصلة بالقطاعات املالية 
واحلكومية وغري املالية واألس����������رية يف االقتصاد وعالقتها بالقطاع اخلارجي. وتتيح احلس����������ابات القومية إطاراً شاماًل 
لتحليل السياس����������ات العامة بتوفري معلومات متس����������قة متّكن صّناع السياس����������ات من فحص أثر التغرّيات على كل 
جوانب االقتصاد يف جمموعة من احلسابات املتعددة القيود. واإلحصاءات املتكاملة متّكن من مالحظة املتغرّيات 
الرئيسية واستجاباهتا للتغرّيات يف السياسات وللتغرّيات يف هيكل االقتصاد. فعلى سبيل املثال، ميكن أن تساعد 
احلسابات القومية يف تقدير آثار تغرّي معني يف السياسة العامة على النمو بفحص أثره على حمددات النمو )قوة 
العمل ورأس املال والطاقة واملواد واملوارد الطبيعية(، وكذلك آثاره على الصناعات املنتجة لسلع وخدمات حمددة، 
وآثاره على االستهالك والرتاكم، وآثاره على خمتلف مناطق البلد، وآثاره على فئات أحجام املشاريع وامللكيات.

واإلحصاءات االقتصادية املتكاملة اليت تس����������تند إىل إطار احلسابات القومية تكون مفيدة أيضًا يف حتليل   20-3
االستقرار املايل. فذلك يسمح بتحديد املخاطر ونقاط الضعف يف خمتلف قطاعات االقتصاد )مثل تأثري ميزانيات 
القطاعات غري املالية واألس����������رية واملالية على االقرتاض واإلقراض وق����������درة القطاعات على اإلنتاج واإلنفاق(، ويف 
االرتباط����������ات )يف املخاطر املالية( بني القطاعات االقتصادية يف االقتصاد. وتس����������مح البيانات االقتصادية الكلية 
والقطاعية باستخالص املؤشرات االقتصادية الكلية الرئيسية من اقرتاض الشركات ورحبيتها، وثروة األسر املعيشية 

ومدخراهتا، ونسب الديون إىل األصول، وتقديرات عبء خدمة الدين.

ويتس����������م العرض املتكامل بأمهية كربى لضمان اختاذ قرارات السياس����������ات العامة بالنظر إىل االقتصاد يف   21-3
جممله. فالعرض املتكامل يراعي اإلمجاليات الرئيس����������ية لالقتصاد الكل����������ي من االقتصاد احلقيقي واملايل من خالل 

تكامل البيانات املكونة لسلوك حوافظ األوراق املالية يف متويل االقتصاد احلقيقي وتغطيته ماليًا.

ويف عملية إنتاج اإلحصاءات املتكاملة، يقيم خرباء احملاس����������بة الكلية ش����������راكات مع غريهم من املنتجني   22-3
الرئيسيني لإلحصاءات واحلس����������ابات االقتصادية والدميغرافية واالجتماعية والبيئية، ويستحدثون مفاهيم وتعاريف 
موّح����������دة، ويقيم����������ون ترتيبات لتب����������ادل البيانات بني املكات����������ب اإلحصائية والوكاالت احلكومي����������ة األخرى إلنتاج 
اإلحصاءات. وتوفيق البيانات وتكاملها يدعمان مواءمة اإلحصاءات االقتصادية وما يتصل هبا من إحصاءات، 
ويس����������هل التجميع واملقارنة بني جمموعات البيانات املتباينة، ويعزز جتميع إحصاءات االقتصاد الكلي املتماسكة، 

مثل احلسابات القومية، وإحصاءات ميزان املدفوعات، واحلسابات البيئية - االقتصادية.

الرتتيبات املؤسسية  – 2

تلعب البيئة املؤسسية دوراً هامًا يف أحجار أساس عملية إنتاج اإلحصاءات املتكاملة. فمهام ومسؤوليات   23-3
الوكالة اإلحصائية الرائدة يف البلد ميكن أن ُتنجز بكفاءة أكرب إذا كانت مدعومة يف دورها برتتيبات مؤسس����������ية، 
مثل اللجان االستش����������ارية واجتماعات العالقات ومذكرات التفاهم واتفاقات مستوى اخلدمات والتعاون التقين، 
فضاًل عن إطار قانوين حيمي س����������رية وسالمة البيانات بينما يسمح يف الوقت ذاته بتقاسم البيانات بني الوكاالت 

اإلحصائية الشريكة.

والرتتيبات املؤسسية ضرورية إلدارة اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة. ففي كل نظام إحصائي، يتم إنتاج   24-3
بع����������ض اإلحصاءات خارج اهليئة اإلحصائية الوطنية من خالل اإلدارات احلكومية وغريها من الوكاالت اإلدارية. 
وجيب إدماج تلك اإلحصاءات مع اإلحصاءات اليت تنتجها اهليئة اإلحصائية الوطنية. وعالوة على ذلك، ومع 
ازدياد اس����������تخدام البيان����������ات اإلدارية، تصبح الرتتيبات ضرورية لضمان مجع البيان����������ات، من مصادر مثل البيانات 

اإلدارية، بطريقة تتسق مع احتياجات خرباء اإلحصاء.
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كما أن الرتتيبات ضرورية لطمأنة من يقدمون البيانات اإلدارية إىل أن بياناهتم ستظل سرية، ولن تستخدم   25-3
 إاّل لألغراض اإلحصائية. فال بّد من طمأنة اجمليبني على االس����������تقصاءات اإلحصائية إىل أن بياناهتم لن تستخدم 
إاّل لألغراض اإلحصائية، ولن يتم تقامسها ألغراض الضرائب والتحقيقات وغريها من األغراض التنظيمية واإلدارية.

ومع هذه التدابري للحماية، فإن التنسيق اإلحصائي املتعدد القطاعات والتخطيط االسرتاتيجي يساعدان   26-3
على إقامة ترتيبات مؤسس����������ية رمسية يف النظام اإلحصائي الوطين لتفويض املسؤولية من مجع وتقاسم البيانات إىل 

جتميعها ونشرها إلقامة برنامج إحصائي يتميز بالكفاءة.

وينبغي اس����������تحداث التكامل بصورة واعية يف الثقافة اإلدارية للنظام اإلحصائي، وتنفيذه بصورة متس����������قة   27-3
م����������ن بداية عملية إنتاج اإلحصاءات. وحتتاج الثقافة التنظيمي����������ة إىل تكييف التكامل يف كل مراحل عملية إنتاج 
اإلحصاءات، وهو ما يتطلب رؤية وختطيطًا اس����������رتاتيجيًا من جانب اإلدارة إلقامة نظام إحصائي متكامل قادر 

على التكّيف.

ومن املفيد أن تكون هناك خطة اسرتاتيجية متعّددة السنوات لتنفيذ عملية إنتاج اإلحصاءات املتكاملة   28-3
لضمان جناح واس����������تقرار الربنامج على املدى الطويل. كما أن اجلانب املتعلق بالتمويل يتسم بأمهية حامسة ملديري 

مشروع التكامل. فال بّد وأن يتضّمن جدول األعمال بناء دوائر اجلمهور وإدارة أنشطة الدعوة لتوليد الدعم.

ومن األمهية البالغة أن يتوفر دعم مس����������تويات اإلدارة العليا لتبيّن التكامل كهدف للمنظومة اإلحصائية   29-3
ككل. فذلك الدعم يبني مستوى االلتزام، ويزيد من استعداد األفرقة اإلدارية على كل املستويات للتعاون وتنفيذ 

التغرّيات وفقًا للمبادرات املتصلة بربنامج اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة.

وجيب على كبار املديرين تعبئة الدعم على نطاق الوكالة ملهمة التكامل اجلديدة اليت تتسم بأولوية قصوى،   30-3
وكفالة مسامهة أصحاب املصلحة فيها. وكجزء من بناء منظومة قوية للثقافة اإلدارية من القيم والقواعد واملعتقدات 
املشرتكة، جيب أن تقوم اإلدارة العليا بإدارة عالقات العمل، واملوارد البشرية، واملسائل املتصلة بتوظيف املهنيني، 

وتوفري التدريب لكل فئات املوظفني، ووضع مواد التدريب، وطائفة من املسائل املتصلة بذلك.

ويتطل����������ب تطوير تكنولوجيا املعلوم����������ات دعمًا إداريًا طويل األجل والتزامًا بالتغيري. وهو يش����������مل تطوير   31-3
البنية األساس����������ية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واس����������رتاتيجيات نظام إحصائي يصبح جزًءا من عملية إنتاج 

اإلحصاءات املتكاملة.

وق����������د تتفاوت الظروف املؤسس����������ية والتنظيمية والقانونية ملختلف البل����������دان، وهو ما ميكن أن ينعكس يف   32-3
اختالف اأُلطر التش����������ريعية ومدونات املمارس����������ات. ونظراً الختالف الرتتيبات املؤسس����������ية، قد تواجه البلدان اليت 
متتل����������ك ُنظم����������ًا إحصائية مركزية أو المركزية حتّديات خمتلفة، وقد تطور بالتايل هنجًا وطرائق خمتلفة لتحقيق تكامل 
اإلحصاءات. ويصف الفصل الرابع من املبادئ التوجيهية بتفصيل أكثر اإلطار التشريعي والتنسيق واحلوكمة وغري 

ذلك من العناصر املكونة للرتتيبات املؤسسية.

الُنظم اإلحصائية املركزية )أ( 

ُيوص����������ف النظام اإلحصائي الوطين بأن����������ه مركزي إذا كانت إدارة وعمليات الربامج اإلحصائية يف الغالب   33-3
مس����������ؤولية وكالة حكومية مس����������تقلة وحيدة. ومن زاوية النواتج اإلحصائية، تتمثل ميزة الدائرة اإلحصائية الوطنية 
املركزية يف أهنا عادة ما تكون جمهزة بشكل أفضل لتخطيط وتنفيذ تكامل اإلحصاءات االقتصادية. فاملركزية جتعل 
من األس����������هل تبين وتنفيذ املعايري والتعاريف والتصنيفات املوّحدة، وإقامة وتعهد إطار لعملية إنتاج اإلحصاءات. 
وتكون البلدان اليت متتلك ُنظمًا مركزية أقدر على تطبيق تصميمات متس����������قة على كافة النواتج اإلحصائية ألهنا 
تتمتع بس����������يطرة أكرب على التصميمات اإلحصائية. ونظراً لتزايد الوعي برتابط سياسات وبرامج خمتلف اإلدارات 
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احلكومية، فإن كال من حتليل االقتصاد الكلي واألنواع العديدة من التحليل االجتماعي - الدميغرايف يتطلبان نظامًا 
إحصائيًا ال يتسم فحسب بتحديد وتوحيد املفاهيم والتصنيفات، وإمنا أيضًا مبواءمتها مع العالقات القائمة بني 
الكث����������ري من التعاريف. وكميزة إضافية، فإن النواتج اإلحصائية اليت تتحقق من خالل التكامل تنطوي على أمهية 

موضوعية للتحليل االقتصادي.

غ����������ري أن النظام اإلحصائي املركزي ال ينطوي بص����������ورة آلية على ضمانة بنجاح التكامل. فالدائرة املركزية   34-3
قد تعاين من عيب عندما يغيب عن تنفيذ اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة اهليكل التنظيمي املناسب والقيادة 
املقتدرة والرتتيبات املؤسسية األخرى، ويصبح ‘‘جزئيًا معزواًل’’. ونتيجة لذلك، فإن البلدان ذات الُنظم اإلحصائية 
املركزية قد ال متتلك بيانات متماس����������كة متامًا، وس����������تحتاج إىل استخدام نفس األدوات التحليلية والتوفيقية خالل 

مرحلة التجميع لتحقيق احلّد األقصى من متاسك إحصاءاهتا.

الُنظم اإلحصائية الالمركزية )ب( 

ُيوصف النظام اإلحصائي الوطين بأنه المركزي إذا كانت الربامج اإلحصائية ُتدار وتعمل حتت س����������لطة   35-3
العديد من اإلدارات احلكومية. ويف مثل هذه الرتتيب، عادة ما ُتكلف وكالة معينة مبس����������ؤولية تنس����������يق األنش����������طة 
اإلحصائية ملختلف اإلدارات. وإحدى املزايا اليت تتمتع هبا البلدان ذات الُنظم الالمركزية عند تنفيذ اإلحصاءات 
االقتصادية املتكاملة تتمثل يف أن خمتلف اهليئات املسؤولة عن اجملاالت املعنية اليت جيري فيها مجع البيانات متتلك 
خربات متخصصة ميكن أن تسهل وتزيد من كفاءة التكامل. وقد تركز البلدان ذات الُنظم الالمركزية بدرجة أكرب 

على حتقيق التماسك يف مرحلة التجميع ألن اهليئات املختلفة تتمتع بسيطرة أكرب على تلك العمليات.

وميكن أن تكون النواتج اليت حيققها نظام المركزي مع اضطالع وكالة قوية مبهمة التنس����������يق أكثر كفاءة   36-3
من نواتج مؤسسة نظام مركزي. ففي نظام المركزي يتمتع بقيادة قوية، قد يكون هناك وعي بضرورة احلفاظ على 
صالت مصممة للتأثري على نواتج خمتلف اإلدارات املستقلة وتنسيقها واملواءمة بينها، وممارسة دور قيادي ملواجهة 
ميل اإلدارات إىل التصرف بصورة مس����������تقلة. فقد تكون لدى مؤسس����������ة ذات نظام المركزي صالت مؤسسية مع 
موردي بياناهتا أقوى وأفضل ترتيبًا مما لدى مؤسس����������ة ذات نظام مركزي قد تعتمد على الشبكة القائمة لديها من 

الرتتيبات املؤسسية.

وق����������د حتتاج البلدان ذات الُنظ����������م الالمركزية ألن تبذل جهداً أكرب يف مرحل����������ة التجميع من أجل حتقيق   37-3
االتساق. فال بّد من التنسيق بني املؤسسات الالمركزية للتغلب على أوجه التضارب يف املصطلحات والتعاريف 
والتصنيف����������ات. كما حتتاج إىل رصد انعدام االتس����������اق ب����������ني املفاهيم والقضاء عليه. وحتت����������اج البلدان ذات الُنظم 
اإلحصائية الالمركزية أيضًا إىل العمل مع موردي بياناهتا لتحس����������ني االتس����������اق بني سالسل املدخالت، حىت وإن 
كان ذلك يعين تقليل قدرهتا على السيطرة على عملية التصميم؛ ويتعني عليها أن تدير ما ميكنها السيطرة عليه 

وحماولة التأثري على ما ال تستطيع السيطرة عليه.

مركزية الُنظم اإلحصائية يف مقابل المركزيتها )ج( 

ي����������دور النق����������اش يف الدوائر اإلحصائية حول املركزية والالمركزية. ويتس����������م بع����������ض خصائص نوعي الُنظم   38-3
اإلحصائية باألمهية يف سياق تكامل اإلحصاءات. فمن املمكن النجاح يف حتقيق التكامل سواء كان النظام مركزيًا 
أو المركزيًا. وقد تساعد أوضاع معينة على تنفيذ التكامل يف بعض البلدان ذات الرتتيبات املؤسسية املختلفة. فقوة 
قدرات التنس����������يق، على سبيل املثال، تدعم تكامل اإلحصاءات. وإذا ما كان املكتب اإلحصائي يتمتع مبساندة 
صالحيات قانونية لتطبيق أدوات التكامل، فإن قدرته على التنسيق ستزداد بنفس القدر مقارنة مبكتب يفتقر إىل 

مثل تلك الصالحيات.
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وس����������واء كانت الُنظم اإلحصائية مركزية أو المركزية، فال بّد وأن يش����������عر حمّللو السياسات وصناع القرار،   39-3
وخاصة يف األنشطة األكثر ختصصًا، أن مبقدورهم إشراك خرباء اإلحصاء بصورة مباشرة يف سعيهم وراء املعلومات 
 الكمي����������ة املوث����������وق هبا واألكثر صلة باملوضوع. وميكن أن يتس����������م القرب الفعلي من حمللي السياس����������ات يف الُنظم 
الالمركزية باألمهية خلرباء اإلحصاء عند حتديد احتياجات السياسات العامة. وعالوة على ذلك، توجد أمثلة على 

ُنظم مركزية تستجيب متامًا للسياسات وغريها من متطلبات املستخدمني.

عملية إنتاج اإلحصاءات  - 3

املعايري واألساليب )أ( 

املفاهيم والتعاريف والتصنيفات املوّحدة

من األمهية البالغ����������ة للتكامل أن يطبق مفاهيم وتعاريف وتصنيفات موّحدة بناًء على معايري وتصنيفات   40-3
مقبولة دوليًا، يعمل نظام احلسابات القومية كإطار شامل هلا. واستخدام مصطلحات ومفاهيم وتعاريف وتصنيفات 
متوائمة أمر ضروري يف نظام احلس����������ابات القومية حبيث ميكن مقارنة خمتلف جمموعات البيانات ونسبتها لبعضها 
البعض. ويف كل مراحل عملية إنتاج اإلحصاءات املتكاملة، ُيوصى باستخدام مفاهيم موّحدة. ولكفالة استخدام 
مصطلحات وتعاريف متس����������قة، ينبغي أن تضع الوكاالت اإلحصائية اس����������رتاتيجية إلدارة املصطلحات للحّد، يف 
خمتلف جماالت اهليئات، من اس����������تخدام مصطلحات غري متس����������قة وتطبيقها يف االستبيانات ويف نشر البيانات. 
ولذل����������ك الغرض، ينبغي تطوير األدوات املالئمة، مثل قائمة باملرادفات ومس����������ردات املفاهيم، واعتمادها يف كافة 
 أحناء اهليئة. وجيب أن تتضمن املس����������ردات، كحّد أدىن، عنوانًا للمفه����������وم وتعريفًا له ومصدراً مفصاًل للمعلومات 

وما يتصل به من مصطلحات.
وُتعّد املصطلحات غري املتسقة مصدراً رئيسيًا ألشكال التضارب عندما حتتوي قواعد البيانات واملنشورات   41-3
تعاريف خمتلفة لنفس املفهوم، وهو ما قد يتسبب يف سوء الفهم وإساءة التفسري. وإدراكًا لألثر السلي الذي ترتكه 
املصطلحات املبهمة وغري الواضحة، وضعت اهليئات اإلحصائية الوطنية مفاهيم وتعاريف وتصنيفات موّحدة بناًء 
على املعايري اإلحصائية، وقامت بتجميع مسردات للتشجيع على مجع ونشر إحصاءات متسقة وقابلة للمقارنة.

وتك����������ون اإلحصاءات املتكاملة اليت يتم احلصول عليها من خالل اس����������تخدام أدوات التصنيف املتوائمة   42-3
أقوى من اإلحصاءات اليت يتم مجعها دون مواءمة. وتتحقق املواءمة، على سبيل املثال، من خالل تنفيذ معايري 
من قبيل التصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنش����������طة االقتصادية. وجتدر اإلش����������ارة إىل أن التكامل مفهوم 
أوسع من املواءمة، حيث إنه يتجاوز مواءمة املفاهيم أو التعاريف أو التصنيفات أو املعايري. فمواءمة املعايري هي 

بعد واحد فحسب من أبعاد التكامل.

تجهيز البيانات وتحريرها

يعد حترير البيانات جزًءا ال يتجزأ من عملية إنتاج اإلحصاءات، وال بّد من معاجلته يف كل مراحل تلك   43-3
العملية، مبا يف ذلك مرحلة جتميع البيانات. وجيب حل املس����������ائل املنهجي����������ة والتنظيمية والقانونية املتصلة بتحرير 
البيانات والربط بينها وتكاملها. وال غىن عن ش����������فافية عملية التحرير وتوثيقها لضمان أن تكون البيانات الناجتة 
مقبولة على نطاق واس����������ع ومفهومة للمس����������تخدمني. وجتهيز البيانات عملية كثيفة املوارد، غري أهنا ترتك أثراً بعيد 
املدى على جودة البيانات، حيث إهنا تؤثر على دقة البيانات وقابليتها للتفس����������ري وصلتها باملوضوع واتس����������اقها. 
وميكن خالل عملية حترير البيانات أن تكتس����������ب الدائرة اإلحصائية معرفة بالبيانات، كما ميكن حتسني عمليات 

االستقصاء بطريقة منظمة.
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ويه����������دف البعد الوقيت للتكام����������ل إىل توفيق ومواءمة اإلحصاءات االقتصادي����������ة القصرية األجل واهليكلية   44-3
اليت يتم إنتاجها يف أوقات خمتلفة وإن كانت تش����������ري إىل نفس املرحلة يف دورة األعمال التجارية. ويتس����������م اتساق 
اإلحصاءات دون السنوية والسنوية بأمهية رئيسية للمخططني وصناع السياسات وغريهم من مستخدمي البيانات. 
وتتقيد اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة مبعايري الدقة واتس����������اق نوعية البيانات، وتوفر إحصاءات قصرية األجل 

متماسكة مع إصدار البيانات السنوية.

وتكام����������ل اإلحصاءات االقتصادية يدعم إنتاج البيانات االقتصادية مبا هو مطلوب من التواتر وحس����������ن   45-3
التوقيت. ويس����������هل إطار اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة االتس����������اق املفاهيمي والعددي للبيانات دون السنوية 
والسنوية، واالتساق يف البيانات السنوية املوجزة إىل البيانات السنوية، كما يسهل وجود سياسة شفافة للتنقيح. 
وميكن للوكالة اإلحصائية تقييم احتياجات املستخدمني حلسن توقيت البيانات عند موازنة حسن التوقيت بالدقة 

واالتساق. 

ويغطي جتهيز البيانات عناصر ُنظم جتهيز البيانات وإدارة البيانات وختزينها. واملهام العامة هي تلك املهام   46-3
اليت يتعني النظر فيها إلمتام التجهيز بصورة آلية، مثل تلك املتصلة بتحرير البيانات والتحقق من صحتها ووضع 
فرضياهتا وتقديراهتا. وجيب توثيق تلك املهام على حنو مالئم يف البيانات الوصفية، كما ينبغي توفريها ملستخدمي 
البيانات داخليًا وخارجيًا لتسهيل تفسريها. وعالوة على ذلك، فإن هذه املعلومات النوعية اليت يتم توليدها من 
خالل مرحلة جتهيز البيانات ستساعد يف حتديد جوانب القصور وجماالت التحسن يف كل مرحلة من مراحل عملية 

إنتاج اإلحصاءات املتكاملة، مبا يف ذلك على مستوى تكامل عناصر البيانات املكونة يف احلسابات القومية.

البيانات الوصفية

البيانات الوصفية يف اإلحصاءات هي البيانات اليت تصف البيانات اإلحصائية. وتصف البيانات الوصفية   47-3
اإلحصائية عمليات مجع البيانات اإلحصائية وجتهيزها وإنتاجها، وهي تبني مصادر البيانات وأدواهتا اليت تتس����������م 
بأمهية كبرية يف إنتاج اإلحصاءات، مثل املعايري والتصنيفات اإلحصائية، والسجالت واأُلطر التجارية، واألساليب 
واإلجراءات اإلحصائية، وبرجميات اإلحصاء. ونظراً التس����������اع نطاق املستخدمني الداخليني واخلارجيني، جيب أن 
تتضم����������ن البيانات الوصفية عناصر إلدارة اجلودة تتصل بالبيئة املؤسس����������ية، والنظام، وعملية إنتاج اإلحصاءات، 
والنواتج اإلحصائية. ومن ش����������أن استخدام مصطلحات موّحدة للبيانات الوصفية يف خمتلف اجملاالت اإلحصائية 

أن يسهل مقارنة البيانات على الصعيد الدويل.

إطار جودة البيانات

وتقوم الوكاالت اإلحصائية برصد وحتسني نوعية البيانات من خالل تطبيق ُأطر اجلودة، اليت تشمل إدارة   48-3
عملية إنتاج اإلحصاءات مبراقبة الس����������المة املنهجية وفعالية التكلفة وعبء االستجابة. ومّثة عناصر أخرى تتصل 
بالنظام املؤسسي يف التنسيق بني منتجي البيانات ومورديها ومستخدميها واستخدام معايري مثل نظام احلسابات 
القومية كإطار مفاهيمي ش����������امل، وبالبيئة املؤسس����������ية بتقييم جوانب السلوك املهين واحلياد واملوضوعية والشفافية. 
وعن����������د إدارة النواتج اإلحصائية، ينظر إطار اجلودة يف إدارة أمهي����������ة البيانات ودقتها وموثوقيتها وإمكانية احلصول 
عليها ومتاس����������كها وقابليتها للمقارنة وبياناهتا الوصفية. وتس����������مح اأُلطر الوطنية للجودة بتقدير النظام اإلحصائي 

الوطين يف خمتلف األطياف املؤسسية واإلحصائية.

سجالت وأُطر األعمال التجارية )ب( 

إن وجود س����������جل ش����������امل وحمدَّث لألعمال التجارية يلعب دوراً حموري����������ًا يف حتقيق تكامل اإلحصاءات   49-3
االقتصادية من حيث توفري إطار مركزي للعينات لكل استقصاءات األعمال التجارية. وإنشاء مثل هذا السجل 
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أمر الزم للتنسيق الكامل للبيانات األّولية اليت تستخدم نفس املعلومات األساسية عن وحدات األعمال التجارية. 
والبلدان اليت تضم نس����������بة عالية من املش����������اريع الصغرية واملتناهية الصغر تكمل السجل التجاري بُأطر للمجاالت 
غري املتداخلة بناًء على التعدادات الزراعية واالقتصادية والس����������كانية. والسجل املركزي، الذي يتألف من السجل 
التجاري، باإلضافة، حسب االقتضاء، إىل جمموعة من ُأطر اجملاالت، ميثل العمود الفقري لعمليات مجع البيانات 
املصدرية اليت تتفاعل مع األعمال التجارية من خالل رس����������م الصور املوجزة املباش����������رة واالس����������تقصاءات والتغذية 
العكسية واستخدام السجالت اإلدارية. وحيتوي اإلطار املركزي بيانات عن الشركات، مبا يف ذلك االسم والعنوان، 
ورمز حيدد النشاط، والعوامل املتغرّية بشأن احلجم، ومعلومات عن دورة حياة الشركة. وألغراض التشغيل، ينبغي 
إعطاء رمز حمدد للهوية لكل كيان يف الس����������جل املركزي. ويف احلالة النموذجية، ينبغي الختيار الرمز احملدد للهوية 
أن يأخذ يف احلس����������بان رقم العمل التجاري الذي تس����������تخدمه السلطات اإلدارية لضمان انطباق البيانات اإلدارية 

بصورة سليمة على خمتلف الكيانات املدرجة يف السجل عند إنشائه وتعهده. 

وإنشاء سجل إحصائي موّحد وشامل هو اهلدف يف األجل املتوسط. ووجود عامل موّحد من العينات وتصنيف   50-3
متسق لألعمال التجارية يعزز االتساق فيما يتم مجعه من بيانات من خالل االستقصاءات. ونتيجة الستخدام سجل 
موّحد لألعمال التجارية، ميكن حتسني الدقة واالتساق وحسن التوقيت يف إنتاج اإلحصاءات وتقليل عبء اجمليبني.

وبالنس����������بة للُنظم الالمركزية اليت تضم العديد من الس����������جالت التجارية، ميكن أن يتمثل اهلدف يف توفيق   51-3
االختالفات الرئيس����������ية يف التصنيف وحتديد الثغرات وأش����������كال التداخل بني خمتلف السجالت. ومن خالل هذا 
التوفي����������ق، ميكن أن يكون مبقدور الُنظم الالمركزية أن حتقق الكثري من فوائد الس����������جل املوّحد لألعمال التجارية. 
وباإلضافة إىل ذلك، تس����������تند بعض الس����������جالت التجارية إىل بيانات تعدادات شاملة وإن كانت قدمية نسبيًا، يف 
حني تعتمد س����������جالت أخرى على س����������جالت جتارية وبيانات ضريبية أفضل توقيتًا وإن كانت أقل مشواًل. وميكن 

للتوفيق أن حيّسن من دقة النوعني من السجالت على حّد سواء.

االستقصاءات ومصادر البيانات اإلدارية )ج( 

االستقصاءات

أصبح حتقيق االتس����������اق مع إحصاءات خمتلف الصناعات والقطاع����������ات هدفًا من األهداف اهلامة عند   52-3
تصميم جمموعات البيانات املتكاملة. ويس����������هم توحيد االس����������تقصاءات واألس����������ئلة بني االس����������تبيانات يف خمتلف 
الصناعات يف االتساق، ويسهل تكامل عملية إنتاج اإلحصاءات. وينبغي أن يكون التكامل شاماًل، وأن يشمل 
تصميم االستقصاءات وُأطر العينات وتصميم االستبيانات. وقد حيتاج تصميم االستقصاءات إىل التعويض عن 
عدم االس����������تعداد بني م����������وردي بيانات برامج إحصاءات األعمال التجارية. فاجمليب����������ون يرتددون بصورة متزايدة يف 
إكمال كثري من طلبات االس����������تقصاءات املنفصلة اليت ُترسل إليهم كل سنة من خالل استبيانات االستقصاءات 
التقليدية. وميكن التباع هنج منسق يقوم على الوحدات النموذجية من خالل أدوات مجع البيانات املستمر طوال 
الس����������نة، مع جوالت دون سنوية جلمع البيانات بداًل من االس����������تقصاءات املفصلة احملددة الغرض، أن يؤدي إىل 

تقليل العبء الواقع على اجمليبني وإىل تقليل التكلفة.

وم����������ن الضروري أن يكون هناك تش����������اور مع اجمليبني من األعمال التجارية قبل تصميم االس����������تقصاءات   53-3
واالس����������تبيانات وحتديثها. ويتوقف اختيار أس����������لوب مجع بيانات االس����������تقصاء، مثل الربيد أو اهلاتف أو الوسائل 
اإللكرتونية أو املقابالت، على املوارد املتاحة للبلد وتفضيالهتا وخصائصها. وقد يكون من املستحسن استخدام 
هنج الوحدات النموذجية مع أداة االستقصاء املستمر طوال السنة من أجل تسهيل مرونة التحديثات واملواءمة.
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مصادر البيانات اإلدارية

يتطلب ازدياد االعتماد على البيانات اإلدارية توفر أدوات لتكييف البيانات اإلدارية لألغراض اإلحصائية.   54-3
فتحقيق تكامل البيانات املستمدة من املصادر اإلدارية من أجل األغراض اإلحصائية يتطلب توفيق املفاهيم مع 
املعايري اإلحصائية. وبعض املس����������ائل اليت جيب معاجلتها يف حتقيق تكامل البيانات املستمدة من املصادر اإلدارية 
لتجميع اإلحصاءات االقتصادية تش����������مل ما يلي: )أ( الوحدات املس����������تخدمة يف تلك املصادر ال تتوافق مباشرة 
مع تعريف الوحدات اإلحصائية املطلوبة، )ب( البيانات املستمدة من املصادر اإلدارية يتم مجعها عمومًا لغرض 
إداري حمدد )حجم األعمال ألغراض ضريبة القيمة املضافة، على س����������بيل املثال، قد ال يتضمن حجم األعمال 
املتصلة مببيعات السلع واخلدمات املعفاة من ضريبة القيمة املضافة(، )ج( ُنظم التصنيفات املستخدمة يف املصادر 
اإلدارية قد تكون خمتلفة، )د( العملية قد تس����������ري وفقًا جلدول زمين خيتلف عن الربنامج الزمين املس����������بق الذي تتبعه 
اهليئة اإلحصائية الوطنية لإلصدارات. وتتمثل امليزة املتحققة من استخدام السجالت اإلدارية والبيانات احلكومية 
املختلفة يف أنه يعزز االستخدام األكثر كفاءة جملموعات البيانات ويقلل من العبء الواقع على اجمليبني، باإلضافة 

إىل تقليل تكلفة مجع البيانات.
وميكن اس����������تخدام مصادر البيانات اإلدارية يف إنتاج البيانات اإلحصائية، ويف التحقق من البيانات اليت   55-3
مت مجعها بالفعل، ويف س����������ّد ثغرات البيانات الناقصة يف االس����������تقصاءات اإلحصائية. واستخدام البيانات اإلدارية 
لألغراض اإلحصائية ال يعين بالضرورة أهنا جيب أن حتل حمل األس����������اليب اإلحصائية التقليدية، بل يعين باألحرى 

أنه ينبغي استخدامها إلكمال تلك األساليب وتعزيزها.
وجيب التوصل إىل اتفاقات بش����������أن فعالية وكفاءة جمموعات البيانات، مبا يف ذلك استخدام السجالت   56-3
اإلداري����������ة وخمتلف ملفات البيانات احلكومي����������ة لتجنب ازدواج جمموعات البيانات وحتميل اجمليبني عبئًا ال لزوم له. 
وينبغي إصدار تشريعات إلنشاء ترتيبات لتقاسم البيانات والوصول إليها بني املكتب اإلحصائي وسائر اإلدارات 
احلكومية أو اهليئات العامة. وإذا اس����������تخدمت بيانات املصادر اإلدارية، فال بّد من ضمان سرية وسالمة مصادر 

البيانات بأقصى قدر من احلرص، كما جيب ضمان التقيد باملنهجية الالزمة.

النرش واالتصال )د( 

يعزز النش����������ر إمكانية الوصول إىل املعلومات اإلحصائية ويش����������كل حجر أس����������اس ال غىن عنه يف عملية   57-3
إنتاج اإلحصاءات املتكاملة. وتش����������كل أنشطة النشر واالتصال والدعوة جماالت مركبة لعملية إنتاج اإلحصاءات 
تش����������مل بناء وإدارة وتعزيز عالقات العمالء مع دائرة واسعة من مس����������تخدمي البيانات ووسائط اإلعالم. وميكن 
للتكامل أن يس����������هل توفري عروض للبيانات وشروح للمفاهيم ميسورة االستعمال، ويضمن اتساق األشكال بني 
املنشورات واملصادر اإللكرتونية ومواقع شبكة اإلنرتنت. ويهدف نشر اإلحصاءات وتوصيلها إىل شرح البيانات 
للمستخدمني من أجل حتسني املعرفة باإلحصاء وتوفري البيانات الوصفية على نطاق واسع. ويسهل تطوير خمازن 

البيانات دعم كفاءة تكامل اإلحصاءات االقتصادية.
ولضمان حسن توقيت اإلحصاءات االقتصادية وسالمتها، فإن أفضل املمارسات، مثل تلك الواردة يف   58-3
نظام نشر البيانات العامة ومعيار نشر البيانات اخلاصة بصندوق النقد الدويل، حتدد اجلدول الزمين للنشر العلين 
ملواعيد اإلصدار يف شكل جدول زمين لإلصدار. ويوفر اجلدول الزمين لإلصدار إخطاراً مسبقًا مبواعيد اإلصدار 

اليت تصدر فيها الوكالة اإلحصائية مؤشراهتا االقتصادية الرئيسية إىل اجلمهور.
وعند نش����������ر اإلحصاءات، تقتضي املمارسات املثلى اإلس����������ناد إىل املصدر األصلي لإلحصاءات واتباع   59-3
معايري االقتباس/املراجع املقبولة عند استعمال إحصاءات مجعتها يف األصل أطراف أخرى. وتيسر املراجع تقدير 
املوثوقية والتحقق من صدقية مصادر البيانات األصلية للمس����������تخدمني. وجيب على الدوام توثيق مصدر البيانات 

وجعلها شفافة أمام املستخدمني.
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وتستفيد جهود النشر واالتصال اليت تقوم هبا اهليئة اإلحصائية من مجع وحتليل التغذية العكسية الواردة   60-3
من العمالء. ومن األمهية أن جيري التش����������اور مع املستخدمني الرئيسيني لإلحصاءات الرمسية لتحديد احتياجاهتم 

وأولوياهتم قبل وضع سياسة لتنقيحات سالسل البيانات للمجاالت اإلحصائية.
وترد يف الفصل اخلامس بتفصيل أكرب العناصر املكونة الرئيسية لعملية إنتاج اإلحصاءات، املتصلة باملعايري   61-3

واألساليب، وسجالت وُأطر األعمال التجارية، واالستقصاءات واملصادر اإلدارية، والنشر واالتصال.
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الفصل الرابع

الرتتيبات املؤسسية إلدارة اإلحصاءات االقتصادية 
املتكاملة

مقدمة  - ألف 
إن وجود الرتتيبات املؤسس����������ية املناس����������بة أمر الزم لتطوير وإدارة نظام متكامل لإلحصاءات االقتصادية.   1-4
ويعتمد تكامل اإلحصاءات االقتصادية على اإلطار القانوين والتنظيمي والتخطيطي، وترتيبات التنسيق واحلوكمة، 
وامل����������وارد البش����������رية واملالي����������ة - وكلها أمور ختتلف اختالفًا واس����������عًا فيما بني البلدان. وليس هناك هيكل مؤسس����������ي 
‘‘صحيح’’ لتكامل اإلحصاءات االقتصادية، مبعىن أنه ميكنه بلوغ اهلدف يف الُنظم اإلحصائية املركزية والالمركزية 
على حّد سواء. ويلزم وجود جمموعة من النهج والرتتيبات املؤسسية لدعم تكامل اإلحصاءات االقتصادية، ويتوقف 
النهج الذي يتم تبنيه على طريقة تنظيم املنظومة الرمسية لإلحصاءات، كما يأخذ يف احلسبان اإلطار القانوين القائم.
ويلزم إدخال تغيريات فنية وتنظيمية على الُنظم اإلحصائية الوطنية من أجل تغيري تنظيم إنتاج اإلحصاءات   2-4

من خطوط اإلنتاج اجلزئية املعزولة، أو املستقلة، إىل نظام متكامل.
ويك����������ون هنج التكامل ‘‘من القاعدة إىل القمة’’ أس����������هل يف تطبيق����������ه يف الُنظم املركزية. فاملكتب الوطين   3-4
لإلحصاء الذي ُتسند إليه مسؤولية قانونية عن جودة اإلحصاءات االقتصادية الرمسية يكون يف وضع جيد ميكنه 
من التأثري يف تصميم وتنفيذ تكامل اإلحصاءات. فمس����������ؤولية قيادة التطوير اإلحصائية والتنس����������يق بني الوكاالت 

احلكومية ستوفر كثرياً من الفرص لتعزيز تكامل منظومة اإلحصاءات الرمسية.
وتشمل األسباب الرئيسية ألمهية الرتتيبات املؤسسية يف سياق اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة ما يلي:  4-4

يف كل نظام إحصائي، يتم إنتاج بعض اإلحصاءات اهلامة خارج الوكاالت اإلحصائية الوطنية من 	 
جانب اإلدارات احلكومية واهليئات شبه احلكومية. وتستخدم تلك البيانات الوكالة أو الوكاالت 
املسؤولة عن إنتاج اإلحصاءات الرمسية. فعلى سبيل املثال، تستخدم احلسابات القومية بيانات 
مستمدة من مصادر عديدة. ومن شأن حتسني اتساق اإلحصاءات الناجتة أن يسهم إسهامًا كبرياً 

يف جودة احلسابات القومية؛
تقوم وكاالت حكومية كثرية جبمع معلومات إحصائية ملساعدهتا يف االضطالع مبهامها اإلدارية. وميكن 	 

أن تكون البيانات اإلدارية من املدخالت اهلامة يف إنتاج اإلحصاءات االقتصادية الوطنية. فعلى سبيل 
املثال، كثريًا ما حيدث أن تقوم الوكالة املسؤولة عن حتصيل الرسوم اجلمركية جبمع بيانات عن التجارة 
الدولية. ومع ازدياد استخدام البيانات اإلدارية، تصبح الوكالة اإلحصائية الوطنية أكثر اعتماداً على 
البيانات املستمدة من مصادر خارج سيطرهتا املباشرة. وسيكون من املهم وجود ترتيبات لضمان مجع 
البيانات اإلدارية بطريقة تتفق مع احتياجات اإلحصائيني وتوفرها يف الوقت املناسب. وحىت يف النظام 
اإلحصائي املركزي، سيتعني على املكتب الوطين لإلحصاء أن يعمل مع الوكاالت احلكومية األخرى 

لكفالة تكامل البيانات اإلدارية مع البيانات املستقاة من جمموعات البيانات األخرى؛
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وقد ُتسند إىل املكتب الوطين لإلحصاء مسؤولية تنسيق اإلحصاءات االقتصادية ونشرها، غري أن 	 
تنافس مع اإلدارات احلكومية األخرى.  إنتاج اإلحصاءات قد يكون حمل  جانبًا كبريًا من متويل 
وسيتعني على الوكالة اإلحصائية الوطنية أن تعمل مع الوكاالت األخرى اليت تنتج اإلحصاءات 
لضمان اتساق كل اإلحصاءات االقتصادية بتشجيع تبين ُأطر ومعايري وتعاريف وتصنيفات متسقة. 
ويف البلدان ذات النظم اإلحصائية الالمركزية، قد تتوزع مسؤولية ومتويل إنتاج اإلحصاءات االقتصادية 
بني خمتلف الوكاالت احلكومية. وقد تكون الوكالة املسؤولة عن إنتاج احلسابات القومية واملستخدمة 
لإلحصاءات االقتصادية اليت تنتجها الوكاالت األخرى جلمع البيانات أشّد املدافعني عن التكامل؛

ويف بعض البلدان، وخاصة اليت تتميز هبيكل احتادي، يتم مجع وإنتاج اإلحصاءات على مستوى 	 
املناطق واملقاطعات والبلديات. ويتم جتميع اإلحصاءات االقتصادية على املستوى الوطين بتجميع 
اإلحصاءات اليت مّت مجعها على مستوى املناطق واملقاطعات. وجيب أن يتلقى املوظفون املسؤولون 
عن العمليات اإلحصائية يف خمتلف مستويات احلكومة تدريبًا فيما يتعلق بطريقة استخدام البيانات 

يف خمتلف مستويات التجميع.

األُطر الترشيعية والتنفيذية وأُطر التخطيط   - باء 
االسرتاتيجي وإدارة العمليات

اإلطار الترشيعي  - 1

ميكن أن تكون القيادة اإلحصائية أكثر فعالية إذا ما أنشئت والية التكامل مبوجب قانون أو صك ملزم   5-4
آخر، وأقر منتجو ومستخدمو اإلحصاءات اآلخرين بدورها يف تسيري األعمال اليومية. ووجود قانون لإلحصاءات 
ينطب����������ق على كل اإلحصاءات اليت تقوم جبمعها وإنتاجها اإلدارات وال����������وكاالت احلكومية هو أداة قيمة لتكامل 
اإلحصاءات االقتصادية. وكلما كانت صالحيات التنس����������يق يف مركز النظام أقوى، كلما ازدادت فرصة التكامل 
الفّعال لإلحصاءات. وإذا ما كان املكتب املس����������ؤول عن التنس����������يق مدعومًا بصالحي����������ات قانونية لتطبيق أدوات 

التنسيق، فإن قدرته على التنسيق ستكون أكرب بنفس القدر عن قدرات مكتب يفتقر إىل تلك الصالحيات.

وميكن لقانون لإلحصاءات أن يزود املكتب الوطين لإلحصاء بالسلطات التالية:  6-4

إسداء املشورة للوكاالت احلكومية بشأن ما تشرع فيه من مشاريع إحصائية؛	 
تطوير معايري إحصائية معتمدة للوكاالت احلكومية؛	 
حتديد مفاهيم وإجراءات وتعاريف وتصنيفات موّحدة جلمع وجتميع ونشر اإلحصاءات الرمسية، 	 

واعتمادها والرتويج هلا؛
توفري السلطة الالزمة جلمع البيانات بصورة إلزامية؛	 
البيانات بني الوكاالت 	  ضمان سرية وسالمة املعلومات اليت يقدمها اجمليبون، مع كفالة تقاسم 

اإلحصائية الرمسية؛
إقرار تصميم مجيع االستقصاءات اإلحصائية اليت تديرها الوكاالت احلكومية.	 

وميكن لإلطار التشريعي أن يعزز القدرة اخلارجية للوكاالت اإلحصائية وعالقتها مبوردي البيانات. وجيب   7-4
على الدائرة اإلحصائية أن تقّر وهتتم باجلوانب القانونية للرتتيبات املؤسس����������ية للتكامل، وأن حتدد كيفية حتقيقها. 
وقد يلزم وضع أحكام قانونية، أو تعديلها إذا كانت موجودة، بشأن مجع البيانات اإلدارية املخطط استخدامها 

من أجل تكامل اإلحصاءات االقتصادية.
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مدونات املمارسات  - 2

ميك����������ن ملدونات املمارس����������ات كُأطر تنفيذية أن تلعب دوراً هام����������ًا يف دفع التوجه حنو تكامل اإلحصاءات   8-4
االقتصادية. وتتمثل امليزة اليت تتحقق من مدونة املمارس����������ة أو املعايري املوّحدة يف توفر جمموعة واضحة من القواعد 
والتصديقات واآلليات الرفيعة املستوى لتقدير التنفيذ وضمانه. وإذا ما اعتمدت مدونة عامة للممارسة للمكتب 
اإلحصائي ككل، فيجب أن يكون وضع وتنفيذ هذه املدونة مسؤولية كبري اإلحصائيني أو مسؤولية جملس إحصائي 
مستقل، غري أن ذلك جيب أن يستند إىل سلطة رئيس الوزراء أو الرئيس، أو جملس الوزراء أو اجمللس التشريعي.

وحتقيق معايري مشرتكة بني الوكاالت والوحدات الوظيفية يتطلب بيانًا واضحًا أو مدونة ممارسات واضحة   9-4
بشأن ما يتعني أن تغطيه عملية التكامل والوسائل اليت يتحقق هبا ذلك. وميكن أن تكون املدونة جزًءا من منظومة 
مدون����������ات لألبعاد األخرى لعم����������ل املكتب اإلحصائي، مبا يف ذلك النوعية والس����������رية والعبء الواقع على اجمليبني 
وتلبية احتياجات املستخدمني، وإاّل قد تبقى مدونة التكامل قائمة وحدها. وإذا ُوجدت مدونة لألبعاد التنفيذية 
األخرى، فمن املمكن عندئذ إدماج مدونة تتصل بتكامل اإلحصاءات االقتصادية بسهولة يف املنظومة. وإذا مل 
تك����������ن هذه املبادئ والربوتوكوالت موجودة، فقد يرغب املكتب اإلحصائي يف النظر فيما إذا كان ينبغي أن يتبىن 
مب����������ادئ تكاملية وما يرتبط هبا من بروتوكوالت بطريقة جتزيئية، أو ما إذا كان ميكن تلبية احتياجاته بصورة أفضل 

من خالل مبادرة كربى للسياسة العامة تتبىن العديد من املبادئ والربوتوكوالت اليت تشمل التكامل.

ومن جوانب قصور مدونات املمارسات أهنا قد ال تتضمن آلية لتقييم تكاليف التكامل والفوائد املتحققة   10-4
من����������ه. فتبين رموز جغرافية وتصنيفات صناعية موّحدة، على س����������بيل املثال، قد ال يكون على رأس أولويات اهليئة 
اإلحصائية الوطنية. فاملدونات، كمجموعة من مبادئ ووسائل التنفيذ، حتدد جدول أعمال التكامل. ولالطالع 

على التجربة الوطنية للمملكة املتحدة، انظر دراسة احلالة اإلفرادية 4 - 1.

دحالة الحالة اإلفرادية 4 - 1

مدونة ممارسات اململكة املتحدة

1 -  وف�ر  جربة اململكة املتح�دإ مثاالً لتفصيل مدونة ملبادئ ومماحل�ات التنفيذ، وكذل�ك مثاالً للدعم 
املال�ي الرفيع املا�توى. و رد مدونة املماحل�ات يف أجزاء متعددإ. مدونة مماحلات اإلحصاءات 
الوطنية: بيان املبادئ، املنشوحإ عام 2002 أ، و حدد املبادئ واملعايري الرئياية. و دعم املدونة للالة 
م�ن الربو وكوالت التي  وف�ر أُطراً عملية لتنفيذ مبادئ ومعايري املدونة يف كافة مجاالت النشاط الهامة 
املتصلة باإلحصاءات الوطنية. و تفق املدونة مع املبادئ األلالية لإلحصاءات الرلمية التي أصدح ها 
األم�م املتحدإ عام 1994 ب، ومع مدونة املماحل�ات اإلحصائي�ة األوحوبية التي اعتمدها عام 2011 
املكتب اإلحصائي للجماعات األوحوبية ج. و حولت املدونة بعد ذلك إىل مدونة  دعمها للطة ماتقلة 

مااولة عن هذه املبادئ واملماحلات.

وقد ال�تمد مبدأ التكامل من املبادئ التوجيهية لالمتثال للمبدأ 7 من مدونة مماحل�ات اإلحصاءات   - 2
الوطنية: برو وكول حول التكامل اإلحصائي والتصنيفات، املنش�وح عام 2008: ‘‘التعزيز من خالل 
التكامل والااكم واالبتكاح’’ د. وكان التكامل واحداً من عدإ مبادئ ضمن إطاح، ومرفق لكل مبدأ منها 

برو وكول لتنفيذه.

وأنشئت هيئة إحصاءات اململكة املتحدإ عقب اعتماد قانون دائرإ اإلحصاءات والتاجيل لعام 2007،   - 3
وأُلند إليها قانوناً واجب إعداد واعتماد ونرش و قييم االمتثال ملدونة مماحلات اإلحصاءات التي  حدد 
املعايري املهنية التي ُينتظر أن  في بها اإلحصاءات الرلمية. والتفادت مدونة مماحلات اإلحصاءات 
الرلمية، التي أصدح ها هيئة اإلحصاءات عام 2009 هـ، من مدونة املماحلات املعتمدإ عام 2002 

وحلت محلها.

 London: The( الوطني�ة  أ اإلحصاءات 
Stationery Office, 2002(. متاح�ة عىل 

www.statistics.gov. :املوق�ع الش�بكي

.uk/about_ns/cop/default.asp

http:// :ب متاحة عىل املوقع الش�بكي
unstats.un.org/unsd/methods/sta-

.torg/FP-English.htm

http:// :ج متاحة عىل املوقع الش�بكي
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/

page/portal/quality/documents/

.CoP_October_2011.pdf

 London: The( د اإلحص�اءات الوطنية
Stationery Office, 2008(. متاح�ة عىل 

www.statistics.gov. :املوق�ع الش�بكي

.uk/about_ns/cop/default.asp

هـ هيئ��ة إحص��اء اململك�ة املتحدإ 
 London: United Kingdom Statistics(

Authority, 2009(. متاح�ة ع�ىل املوقع 

www.ons.gov.uk/about-sta-  الشبكي:

.tistics/ns-standard/cop/index.html
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وعلى مدار السنوات القليلة املاضية، قام الكثري من اهليئات اإلحصائية الوطنية بتطوير مبادئ وبروتوكوالت   11-4
لإلحصاءات الرمسية، غالبًا كجزء من مدونات للممارسات. وهي مصممة للتأكيد على أن اإلحصاءات الرمسية 
كافية لالس����������تخدامات اليت هتدف إىل تلبيتها ولتس����������هيل التحسينات يف االتس����������اق الكلي لإلحصاءات الرمسية. 
وقد تضم الوثيقة مبادئ أساس����������ية تشمل: الصلة الوثيقة للبيانات؛ وسالمتها؛ وجودهتا؛ وسهولة الوصول إليها؛ 
وسريتها؛ وتلبية احتياجات املستخدمني؛ وتقليل العبء الواقع على موردي البيانات؛ وتعزيزها من خالل التكامل 
والرتاكم واالبتكار؛ والكفاءة يف التكاليف؛ والعدالة يف التوزيع. وجيب أن تشمل أيضًا اآلليات الالزمة لبلوغ تلك 

األهداف.

واملب����������ادئ والربوتوكوالت هي أدوات مفيدة لتعزيز تكامل اإلحصاءات االقتصادية بتعزيز التنس����������يق على   12-4
الصعيد الوطين. واإلحصاءات الرمسية هي إحصاءات واسعة يف نطاقها، وتنتجها وكاالت حكومية خمتلفة يف أّي 
بل����������د من البل����������دان. ويف كثري من البلدان، يكون هناك مكتب إحصائي مركزي أو وطين ينتج اجلانب األعظم من 
اإلحص����������اءات الرمسية، بينما يف بلدان أخرى قد يكون هناك أكث����������ر من وكالة إحصائية تعاجل جماالت خمتلفة من 
اإلحصاءات. ويف كل احلاالت، تقوم اإلدارات احلكومية بإنتاج كثري من اإلحصاءات الرمسية. وجيب االضطالع 
مبهمة تنس����������يق األنشطة اإلحصائية من أجل جتنب ازدواجية اجلهود، والتقليل إىل أقصى درجة من العبء الواقع 
على اجمليبني، وتس����������هيل تكامل البيانات املس����������تمدة من مصادر خمتلفة من خالل اس����������تخدام املعايري اإلحصائية، 

واملشاركة يف املبادرات الدولية.

والسبب املنطقي وراء مبدأ االتساق يتمثل يف أن اأُلطر والتصنيفات املستخدمة يف اإلحصاءات ال بّد   13-4
وأن تكون وثيقة الصلة باس����������تخدامها يف البحوث االقتصادية ويف صنع القرار. فمن املمكن تفسري البيانات عند 
جتميعها أو تصنيفها داخل صورة منظمة وقابلة للفهم للعامل احلقيقي. وأحد اجلوانب الرئيسية ملبدأ االتساق يتمثل 
يف أن قيمة البيانات اإلحصاءات تزداد ألقصى حّد باس����������تخدام معايري موّحدة لإلحصاءات بني جمموعة واسعة 
من البيانات املتاحة من قواعد البيانات اإلدارية واالس����������تقصائية، وتس����������مح تلك املعايري املوّحدة بنسبة جمموعات 

البيانات املنفصلة إىل بعضها وبإنتاج إحصاءات أكثر مشواًل.

وتبين مبدأ لالتساق يغطي تكامل كل الوكاالت اإلحصائية يف نظام المركزي، ومجيع اإلدارات الوظيفية   14-4
يف نظام مركزي، هو خطوة هامة بالنس����������بة للمكتب اإلحصائي، وخباصة إذا ما اقرتن املبدأ مبجموعة من املبادئ 
التوجيهي����������ة، أو الربوتوكوالت، لتنفي����������ذه. فالربوتوكول حيّدد اإلجراءات الواج����������ب اتباعها من أجل حتقيق تكامل 

اإلحصاءات.

وينبغ����������ي لربوتوكوالت تكامل اإلحصاءات أن تغطي اأُلطر واملعايري والتصنيفات املوّحدة، وأن تش����������رتط   15-4
استخدام اأُلطر والتعاريف والتصنيفات اإلحصائية املوّحدة يف مجيع االستقصاءات ومصادر البيانات اإلحصائية 
لكفالة االتس����������اق مبرور الوقت وفيما بني جمموعات البيانات. وجيب أن تتواءم الربوتوكوالت، حيثما أمكن، مع 

اأُلطر والتصنيفات الوطنية والدولية. وينبغي تطوير مبادئ وبروتوكوالت جملموعة واسعة من األبعاد.

التخطيط االسرتاتيجي  - 3

إن تبين هنج اسرتاتيجي يف التخطيط يشمل أنشطة ختطيط متعددة املستويات هو أداة هامة لدفع تكامل   16-4
اإلحصاءات االقتصادية لتحس����������ني دعم السياس����������ات وغريها من القرارات. وينبغي أواًل حتديد األهداف األطول 
أجاًل. وعند توضيح تلك األهداف، ميكن وضع اخلطط للتحرك حنوها. وجيب مقاربة أنشطة تكامل اإلحصاءات 
االقتصادية من خالل ثالثة آفاق زمنية خمتلفة. األول هو املستوى االسرتاتيجي، حيث يتم حتديد األهداف اليت 
تس����������عى الوكالة اإلحصائية إىل حتقيقها. وجيب تأكيد أمهية تكامل اإلحصاءات باعتباره السياسة الرئيسية لكافة 
قرارات التخطيط. والثاين هو املستوى التكتيكي، الذي يتقرر فيه تصميم أحد نواتج دورة اإلنتاج التالية. واهلدف 
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هنا هو ضمان أن يسهم كل تصميم إحصائي يف متاسك اإلحصاءات املتصلة به. والثالث هو املستوى التنفيذي، 
الذي تظهر فيه أنشطة اإلنتاج اليومية، وجيب أن تأخذ القرارات يف احلسبان نوعية اإلحصاءات واتساقها بوجه 

عام من أجل دعم التكامل.

والتخطيط االس����������رتاتيجي هو العملية اليت حتدد هبا هيئة من اهليئات اس����������رتاتيجيتها، أو توجهها، وتتخذ   17-4
هبا قرارات ختصيص املوارد لتحقيق تلك االس����������رتاتيجية. ولتحديد التوجه االسرتاتيجي حنو التكامل، حتتاج اهليئة 
اإلحصائي����������ة الوطنية ألن تعرف بدقة أين تقف، مث تقرر بعد ذل����������ك أين تريد الذهاب من حيث املدى والرتكيز، 
وكيف س����������تصل إىل وجهتها. واخلطة االس����������رتاتيجية هليئة إحصائية وطنية ما ستحدد وتضع أولويات احتياجات 
املس����������تخدمني، وتصف العمليات واآلليات اليت يتم م����������ن خالهلا تلبية تلك االحتياجات تدرجييًا يف ظل حمدودية 
املوارد. ولضمان أن يتمتع تكامل اإلحصاءات االقتصادية بأولوية عليا، جيب أن يكون جزًءا ال يتجزأ من اخلطة 

االسرتاتيجية.

ويكون ملعظم املكاتب اإلحصائية الوطنية خطط اسرتاتيجية بالفعل. وإذا ما كان هناك إطار للتخطيط   18-4
االس����������رتاتيجي، فإن اهلدف عندئذ سيتمثل يف تقييم كيفية إدماج املمارسات التكاملية فيه. واملكتب اإلحصائي 
الذي يش����������رع يف إدماج تكامل اإلحصاءات االقتصادية يف إطاره االس����������رتاتيجي العام سيحتاج أواًل إىل النظر يف 

مدى مناسبة خطته االسرتاتيجية القائمة.

وينبغي تقييم منظومة التخطيط االسرتاتيجي لتحديد ما إذا كانت تليب االحتياجات القائمة، ولتحديد   19-4
أية تعديالت يكون من شأهنا تسهيل تكامل اإلحصاءات االقتصادية. ويوفر دليل التنظيم اإلحصائي 4 توجيهًا 
بشأن استعراض مدى مناس����������بة اإلطار االسرتاتيجي القائم لدى املكتب اإلحصائي. وحتتاج اأُلطر االسرتاتيجية 
وقت����������ًا كي تتطور وتليب احتياجات التخطيط لدى فرادى املكاتب اإلحصائية، مث أن االحتياجات نفس����������ها تتغرّي 
يف واقع األمر. وتستفيد منظومات التخطيط االسرتاتيجي من االستقرار، وبالتايل جيب أاّل تكتفي ممارسة التقييم 
بإدماج تكامل اإلحصاءات كواحد من األهداف فحس����������ب، بل وأن تشمل أيضًا آليات لتحقيق ذلك اهلدف. 
ولتجنب احلاجة ملزيد من التغيريات مس����������تقباًل، ينبغي اغتنام الفرصة الس����������تعراض األهداف األخرى وتقرير ما إذا 

كانت ال تزال مناسبة، وما إذا كانت آليات حتقيقها فّعالة.

وال يلزم تفصيل اخلطة االسرتاتيجية لتكامل اإلحصاءات بدرجة كبرية، غري أهنا ال بّد وأن حتّدد أهداف   20-4
التكامل وكيفية حتقيقها. وينبغي حملتويات اخلطة أن تتناول املس����������ائل التالية:

متاسك اإلحصاءات االقتصادية يف أحناء النظام اإلحصائي الوطين بأسره؛	 
إنشاء وتعهد البنية األساسية اإلحصائية لدعم تكامل اإلحصاءات االقتصادية؛	 
حتديد اخلطوات الالزمة لتحقيق التكامل؛	 
توزيع املسؤوليات على الوكاالت املعنية؛	 
توفري السلطة القانونية واملوارد املالية وغريها، وختصيص تلك املوارد فيما بني الوكاالت.	 

وتوف����������ر اخلطة االس����������رتاتيجية خريط����������ة طريق لتوجيه اهليئة اإلحصائية مس����������تقباًل. وه����������ي توجز دور اهليئة   21-4
ومقاصدها، وبيئة عملها والتحّديات اليت تواجهها، وتوجهها يف األجل الطويل. واخلطة االسرتاتيجية هي واحد 
من املدخالت الرئيس����������ية يف عمليات صنع القرار، وتقوم بتوجي����������ه التخطيط األطول أجاًل لقوة العمل والتخطيط 

وامليزنة السنويتني إلدارة األعمال.

وميكن الش����������روع يف هنج متدرج، يبدأ بأن تطلب اإلدارة العليا من املديرين املتوس����������طني واملباشرين حتديد   22-4
املش����������اريع احملتملة للتكامل، مبا يف ذلك قائمة موجزة بالتكاليف والفوائد. وميكن لعدد صغري نس����������بيًا من املشاريع 
اليت ميكن االضطالع هبا خالل مدة زمنية حمددة أن خيدم املكتب اإلحصائي كقائمة للنماذج اليت حتشد الدعم 

واو،  الالالة  الطرق،  يف  دحالات   4
املتحدإ،  األمم  )منشوحات   88 العدد 

.)A.03.XVII.7 :حقم املبيع
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لتمويل املش����������اريع اجلديدة اليت تروج للتكامل. ومع وضع الوكاالت أو اإلدارات الوظيفية خططًا ملش����������اريع تروج 
للتكامل، ومع حمدودية املوارد وتنافس املشاريع، تنشأ حاجة آللية لتقييم تلك املشاريع، ليس فقط يف حّد ذاهتا، 
ولكن أيضًا بالنسبة للمشاريع اليت ال هتدف إىل تكامل اإلحصاءات االقتصادية. ولكي يكون املكتب اإلحصائي 
فّعااًل، جيب أن يكون قادراً على التأكد من احتياجات املس����������تخدمني وكفالة تلبيتها بأكثر الطرق فعالية يف ظل 

حمدودية املوارد.

وينبغي تغيري منظومة التخطيط االسرتاتيجي حبيث يصبح البعد اخلاص بالتكامل جزًءا من تقييم املشروع.   23-4
وينبغي أن تكون اآلثار املرتتبة على التكامل دائمًا جزًءا من معايري التقييم، ومع تساوي كافة االعتبارات األخرى، 
فإن األساليب اليت تليب احتياجات نظام متكامل تكون أفضل من تلك اليت ال تلبيها. وهذه الرؤية األكثر كلية 
لتقييم املش����������اريع تس����������عى لتحديد التغيريات يف النظام اإلحصائي، ليس فقط من حيث تلبية احتياجات حمددة، 
وإمنا أيضًا من حيث اآلثار املرتتبة عليها واملزايا املتحققة للنظام ككل. وهناك طائفة واسعة من املشاريع اليت ميكن 
أن تدعم تكامل اإلحصاءات. واملش����������اريع اليت هتدف إىل تلبية احتياجات مس����������تخدم أو منتج حمدد قد تس����������هم 
يف تكامل العمليات أو األس����������اليب أو النواتج، حىت وإن مل تتم صياغتها صراحة من حيث تكامل اإلحصاءات 
االقتصادية. واملشاريع اليت ُتقرتح حتديداً للتمكني من التقيد باملعايري الدولية تسهم يف التكامل، إذا كانت املعايري 
نفسها قد ُوضعت مع أخذ احتياجات التكامل يف احلسبان. فالتقيد بنظام احلسابات القومية، على سبيل املثال، 

خيدم احتياجات التكامل، حيث إنه يؤدي إىل جمموعة متكاملة متسقة من إحصاءات االقتصاد الكلي.

وينبغي للمعلومات اإلحصائية املنَتجة يف عملية متكاملة أن تليب معايري اجلودة واالتس����������اق والتماس����������ك   24-4
وغريها من الش����������روط الفنية. وال بّد أيضًا من إنتاجها بطريقة حتقق كفاءة اس����������تخدام املوارد، وأن تتضمن آليات 

داخلية وخارجية لكفالة إمكانية تكييفها وتوحيدها مع منتجات العملية اإلحصائية.

وينبغي إدراج اخلطط التنفيذية الس����������نوية ضمن جداول زمنية أطول أجاًل، مثل اأُلطر اخلمس����������ية. وينبغي   25-4
أن تشمل اخلطط األهداف، واخلطوات الواجب اختاذها، والشروط، واخليارات البديلة. وينبغي أن تكون اخلطط 
األطول أجاًل مفتوحة، وأن تتسم باملرونة وتقوم على املشاركة. وينبغي تفويض مسؤولية تشغيلها، رهنًا باستعراض 
ذلك وتقييمه رمسيًا. ومثة حاجة لزيادة الوعي بالتخطيط االس����������رتاتيجي كبعد هام من أبعاد الرتتيبات املؤسس����������ية 

لتكامل اإلحصاءات االقتصادية.

وكثرياً ما تنشأ، أثناء تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية، احلاجة إىل إجراء تعديالت لتعويض أثر الظروف اليت مل   26-4
تكن متصورة أثناء مرحلة التخطيط. وال ينبغي إجراء التغيريات إاّل عند الضرورة، إذا ما تغرّيت الظروف وأصبح 
اخلروج عن اخلطة األصلية الزمًا. وال بّد من االس����������تناد إىل آلية للرصد والس����������يطرة لضمان أن تكون اإلجراءات 
املتخذة متفقة مع اخلطة. وإدارة التغيري عنصر هام بصفة خاصة لضمان النجاح عند تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية. 

وتتضمن القائمة التالية عناصر إدارة التغيري أثناء تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية:

صياغة رؤية اسرتاتيجية واضحة: جيب أن تتوفر رؤية واضحة لالسرتاتيجية اجلديدة للهيئة وقيمها 	 
املشرتكة وسلوكياهتا، من أجل جعل التغرّي الثقايف فّعااًل. فالرؤية توفر القصد واالجتاه للتغرّي الثقايف.

إظهار التزام اإلدارة العليا: ال بّد من إدارة التغرّي الثقايف من قمة اهليئة. وال بّد وأن تظهر اإلدارة 	 
العليا دعمها للتغيري.

إبراز منوذج للتغرّي الثقايف يف أعلى املستويات: جيب أن يكون التغيري ملحوظًا يف أعلى املستويات 	 
إلظهار أن فريق اإلدارة يؤيد التغيري. وجيب أن تكون اإلدارة العليا قدوة ألنواع القيم والسلوكيات 

اليت تريد إشاعتها يف بقية اهليئة.
إدخال تعديالت يف اهليئة لدعم التغيري التنظيمي.	 
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اختيار ومساعدة الوافدين اجلدد على التكّيف للتواؤم مع الثقافة اجلديدة.	 
تنمية احلساسية العرقية والقانونية: ميكن أن تؤدي التغرّيات يف الثقافة إىل توترات بني مصاحل اهليئة 	 

ومصاحل األفراد، وهو ما ميكن أن يؤدي إىل مشاكل عرقية وقانونية للممارسني 5.

إدارة العمليات  - 4

ميكن النظر إىل إنتاج النواتج اإلحصائية كسلسلة من عمليات إدارة األعمال، تبدأ هبدف مجع البيانات،   27-4
مث تنتقل إىل اختيار البيانات املصدرية والعينات وغري ذلك من خطوات مجع البيانات وجتهيزها، وتنتهي بنش����������ر 
النواتج. وتكون إحدى طرق إدارة تكامل اإلحصاءات االقتصادية مبعاملة عملية إنتاج اإلحصاءات االقتصادية 
كسلسلة من العمليات اإلحصائية اليت تستخدم أدوات إدارة العمليات. ويف سياق اإلحصاءات االقتصادية، قد 
يغطي تسلسل العمليات كل األنشطة، من تصميم االستقصاءات إىل نشر البيانات. فقد تبدأ سلسلة اإلنتاج، 
على س����������بيل املثال، بتحديد مصدر البيانات اإلدارية أو بتصميم استقصاء فصلي إلدارة األعمال، واملضي قدمًا 
وصواًل إىل إدراج نواتج االس����������تقصاء يف التقديرات الفصلية للناتج اإلمجايل احمللي، اليت يتم توفيقها بعد ذلك مع 

احلسابات القومية السنوية.

وتتوفر جمموعة متنوعة من املنهجيات واألدوات للوكاالت اإلحصائية اليت تس����������عى إىل حتس����������ني الطريقة   28-4
اليت تدير هبا عمليات إنتاج اإلحصاءات. والس����������مة املش����������رتكة بني كل تلك املنهجيات هي التش����������ديد على إدارة 
العمليات بفعالية لتحقيق اهلدف املنشود. وعلى العكس من النهج اإلدارية اهلرمية التقليدية، تركز إدارة العمليات 
على الوصول إىل املس����������توى األمثل لكل عملية يف سلسلة اإلنتاج لضمان أن تليب جودة املنتج النهائي متطلبات 

املستخدمني. 

وتتسم اجلوانب التالية من إدارة العمليات باألمهية يف سياق تكامل اإلحصاءات االقتصادية:  29-4

تصميم العمليات يف سلسلة اإلنتاج مبا حيقق املستوى املطلوب من اجلودة. والرتكيز على اجلودة 	 
يف مرحلة التصميم يكون أكثر فعالية من التفتيش اجلماعي وإصالح املنتج اإلحصائي النهائي. 

واالستثمار يف تصميم العمليات عادة ما حيقق أعظم عائد من حيث اجلودة؛
تقسيم إنتاج منتج معقد إىل عدد من العمليات احملددة بوضوح. ويسمح ذلك بتصميم معيار 	 

ج���ودة لكل عملي���ة، وإذا م���ا ُأجنز ذلك بصورة صحيحة، يكون من املمكن التحكم يف جودة 
املنتج اإلحصائي النهائي من خالل ضمان تقيد كل عملية باملعيار اخلاص هبا؛

تصميم العمليات اإلحصائية مبا يكفل أن تعمل معًا لإلسهام يف جودة املنتج النهائي. فال ينبغي 	 
النظر إىل  العمليات، دون  الوصول بعملية وحيدة إىل املستوى األمثل يف معزل عن غريها من 
أثرها على خمتلف استخدامات املنتج النهائي. فاستقصاء إلدارة األعمال، على سبيل املثال، يتم 
تصميمه لتلبية احتياجات مستخدمي إحصاءات األعمال التجارية، غري أن التصميم جيب أن 
يأخذ يف احلسبان الطريقة اليت تصب هبا إحصاءات األعمال التجارية يف جتميع احلسابات القومية؛

التحديد الواضح للقائم على العملية. فلكي ميكن السيطرة على العملية، ال بّد أن تكون املساءلة 	 
عن كل عملية إحصائية مفهومة بوضوح؛

التحديد الدقيق ملتطلبات املستخدمني، مع احلرص على عدم خلق توقعات غري واقعية.	 
وتتضمن إدارة العمليات عدداً من اخلطوات إلنتاج الناتج اإلحصائي النهائي، وال بّد من توثيقها   30-4
بوضوح. وأّي عملية، يف املستوى األّويل متامًا، هي نشاط يتم فيه تطبيق املوارد والضوابط على املدخالت إلنتاج ناتج 

حمدد، على النحو الذي يوضحه الشكل 4 - 1.

Thomas Cummings and Christo-  5
pher Worley, Organization Devel-

 opment and Change, Eighth edition

(Mason, Ohio, Thomson South-

.(Western, 2005
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الشكل 4 - 1

العنارص املكونة إلدارة العملية اإلحصائية

املدخالتالعملية النواتج

املواحد

الضوابط

وكثريًا ما تكون عملية إنتاج اإلحصاءات عملية متسلسلة، حبيث إن الناتج من عملية ما يصبح ُمدخاًل   31-4
يف العملية التالية بعد تعديله أو صقله. ويف الواقع العملي، فإن تسلس����������ل العمليات اإلحصائية هو أكثر تعقيداً 
م����������ن جمرد االنتقال اخلطي من عملية إىل العملية التالية، حيث إن ناتج عملية ما قد يغذي العديد من العمليات 
اإلحصائية، والناتج الرئيس����������ي لعملية إحصائية ما قد يس����������تخدم كمعلومات ثانوي����������ة يف مكان آخر أثناء املراحل 
الالحقة يف دورة اإلنتاج. وتش����������كل عالقات الرتابط ش����������بكة إلنتاج اإلحصاءات. وجي����������ب توحيد املصطلحات 
املستخدمة يف كل عملية يف كل النواتج اإلحصائية. وينبغي حتديد كل مستخدمي الناتج من عملية، مع التحديد 
الواضح ملتطلباهتم من حيث اجلودة. وينبغي حتديد كل حالة يستخدم فيها ناتج إحصائي يف جتميع إحصاءات 
أخ����������رى. كما ينبغي تصميم كل العمليات بصورة منهجية لضمان أن يتمتع كل ناتج مبا يكفي من اجلودة لدعم 

متطلبات العمليات الالحقة األخرى يف سلسلة اإلنتاج.

وعندما يتطلب تسلس����������ل العمليات اإلحصائية تسليم البيانات من وحدة إىل أخرى، ينبغي تطوير آلية   32-4
مناسبة للتسليم. وإذا ما تدفقت البيانات من وكالة إىل أخرى، ميكن استخدام اتفاق ملستوى اخلدمات لتحديد 
املعيار الذي يتعني حتقيقه قبل أن يتم التس����������ليم. فعلى س����������بيل املثال، قد حيدد االتفاق أن تكون البيانات اإلدارية 
يف ش����������كل مناس����������ب لتجميعها يف ناتج إحصائي. وميكن اعتماد منهجية موّحدة لنوع بعينه من العمليات، ُتلزم 
مبوجبها كل النواتج باس����������تخدام املعيار، ما مل تكن هناك أس����������باب وجيهة للخروج عنه. فعلى سبيل املثال، ميكن 
اعتماد أسلوب موّحد الختيار العينات الستقصاءات الصناعة لزيادة االتساق بني خمتلف إحصاءات الصناعة. 
وميكن تطوير أدوات موّحدة لتكنولوجيا املعلومات واس����������تخدامها يف كل سالس����������ل اإلنتاج اليت تنقل البيانات من 
خالل عملية معينة. وعلى س����������بيل املثال، ميكن اس����������تخدام أداة عامة للتحرير ووضع الفرضيات يف كل جمموعات 
البيانات اإلدارية واالستقصائية. ويكون توحيد الُنظم أسهل إذا ما مت االتفاق على جموعة موّحدة من املنهجيات 
لتلك العملية املعينة، مثل اقتصار عدم االس����������تجابة على ثالثة أساليب خمتلفة. وينبغي استعراض إدارة العمليات 
اإلحصائي����������ة بصورة منتظمة وحتديثها، وخاص����������ة عند تغرّي الظروف اخلارجية أو حدوث حتوالت يف توفر البيانات 
مبا يؤثر على متطلبات املستخدمني. وينبغي تنقيح توصيفات العمليات وخمتلف اتفاقات تقدمي اخلدمات بصورة 

متكررة إلبقائها حمدثة ووثيقة الصلة.

وقد قامت هيئة إحصاء هولندا بتطوير أسلوب فين إلدارة العمليات يسمى اإلدارة املتسلسلة، ويستخدم   33-4
مفهوم ‘‘احلالة املس����������تقرة’’ لوصف هناية مرحلة جتهيز البيانات اليت ُتضاف فيها القيمة إىل البيانات، على سبيل 
املثال، بتحرير البيانات، وحتري القيم اخلارجية، ومقارنتها بالبيانات املستمدة من مصادر أخرى أو موازنتها. ومييز 
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هيكل إدارة األعمال بني عشر حاالت مستقرة خمتلفة، لكل منها متطلباهتا اخلاصة من اجلودة مبا يوضح البيانات 
املناس����������بة إلعادة االستخدام يف عمليات إحصائية أخرى. وتتألف كل حالة مستقرة من جمموعة بيانات )تشمل 
البيانات الوصفية( يف حالة جتهيز للحصول على جودة جيدة التوصيف. وحتديد احلاالت املستقرة وحتديد مرحلة 
التجهيز بني كل حالتني مس����������تقرتني هو طريقة ش����������فافة لتوفري نظرة عامة للسلسلة اإلحصائية الكاملة. وتتضمن 

دراسة احلالة اإلفرادية 4 - 2 وصفًا أوىف للنهج الذي تتبعه هيئة إحصاء هولندا.

دحالة الحالة اإلفرادية 4 - 2

هيئة إحصاء هولندا: اإلدارة املتسلسلة

ُيعد  طوير هيكل لألعمال هو نقطة البدء لإلداحإ املتالالة يف هيئة إحصاء هولندا. ويف قلب هيكل  - 1
بيانات يف  املاتقرإ هي مجموعة  املاتقرإ’’. والحالة  ‘‘الحاالت  ما يامى  التخدام  يقع  األعمال، 
حالة محددإ جيداً من حاالت التجهيز أ. ويمكن التخدام الحاالت املاتقرإ لهيكلة نتائج العملية 
اإلحصائية: ويمكن أن  كون نقطة البدء، أو نقطة النهاية، أو أشباه منتجات العملية اإلحصائية. 

و ميز هيئة إحصاء هولندا بني أحبعة أنواع من الحاالت املاتقرإ:

ات الوحدات حا�ب ما هي  قاعدإ املدخالت: بيانات محددإ عند ما�توى قيايس، و ش�مل أنواع ومتغريرّ
موجودإ يف البيانات املصدحية.

ات الوحدات اإلحصائية  القاعدإ الجزئية: بيانات محددإ عند ماتوى قيايس، و اتخدم أنواع ومتغريرّ
دإ. املوحرّ

القاعدإ اإلحصائية: بيانات محددإ بقيم باحاماات إلجماليات الاكان ألنواع الوحدات اإلحصائية.

قاعدإ النا ج: بيانات محددإ بقيم باحاماات عند ماتوى جداول النا ج؛ ويمكن عدم نرش بعض قيم 
اإلجماليات بابب ‘‘الضوابط املفروضة عىل الكشف عن البيانات’’.

ويتم  خزين مجموعات بيانات كل قاعدإ يف ما�تودع بيانات مركزي من أجل  وفري البيانات إلعادإ   - 2
التخدامها يف العمليات األخرى. وداخل للالة اإلحصاءات االقتصادية، يجري مواصلة  نقيح األنواع 
الرئياية األحبعة للحاالت املاتقرإ كجزء من برنامج كبري إلعادإ  صميم اإلحصاءات االقتصادية ب.

وبالنابة لكل حالة من الحاالت املاتقرإ، يجري  حديد مجموعة البيانات وجود ها بوالطة مارشات   - 3
الج�ودإ؛ وكلما اقابت نهاية العملية، كلما اش�تدت رشوط الجودإ. و تح�دد رشوط الجودإ الالزمة 
بوالطة مختلف ماتخدمي مجموعة البيانات املحددإ. وهذه الحاالت املاتقرإ، وكذلك ما يتصل بها 
من بيانات وصفية مثل  قاحير الجودإ و صميم مصدح البيانات، يتم  خزينها يف ما�تودع البيانات 
ات التي ينبغي إنتاجها، وكذلك بعض اال فاقات املابقة  املركزي. ويحدد  صميم مصدح البيانات املتغريرّ
عىل جودإ البيانات، فيما يتعلق عىل لبيل املثال بتغطية حجم األعمال والدقة وماتوى التفصيل ودقة 
املواعيد. ومجموعات البيانات ال  اتخدم جميعها بصوحإ والعة يف عمليات أخرى. فبعض مجموعات 
البيانات ُ نقل فحاب من موحد وحيد إىل ماتخدم وحيد داخل خط إنتاج واحد )النموذج املعزول(، 
وُ خزن محلياً. وحتى يف  لك الحاالت، يتم  حديد رشوط الجودإ املابقة بني املوحد واملاتخدم، يف ما 

يامى ا فاقات ماتوى الخدمات.

 R. H. Renssen and A. van أ انظ�ر 
 Delden, “Standardization of design

and production of statistics: a ser-

 vice-oriented approach at Statistics

 Netherlands”, Statistics Netherlands

.discussion paper 09034, 2009

 B. Braaksma, “Redesign of ب انظ�ر
 the chain of economic statistics in

 the Netherlands”, paper presented

at the Seminar on Registers in Statis-

.tics, Helsinki, May 2007

وميكن اس����������تخدام إدارة العمليات كأداة للتحس����������ني التدرجيي لتسلس����������ل عمليات اإلنتاج. وتبدأ بعض   34-4
الوكاالت اإلحصائية على نطاق ضيق، وتس����������تحدث إدارة العمليات للعمليات اإلحصائية األساس����������ية. وكثرياً ما 
ميكن حتقيق مكاس����������ب س����������ريعة من خالل حتديد أضعف العمليات وتقويته����������ا. ويف مرحلة الحقة، ميكن إدماج 
عمليات إضافية يف ش����������بكة إلدارة العمليات اإلحصائية. ولالطالع على مزيد من التفاصيل بش����������أن جتربة هيئة 

إحصاء نيوزيلندا، انظر دراسة احلالة اإلفرادية 4 - 3.
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دحالة الحالة اإلفرادية 4 - 3

هيئة إحصاء نيوزيلندا: استخدام نموذج تسيري األعمال لتعزيز التكامل

بدأت هيئة إحصاء نيوزيلندا  حركاً جاداً نحو  بني نهج عميل املنحى إزاء إنتاج اإلحصاءات بااللتحداث   - 1
التدحيجي ألل�اليب نماذج  ايري األعمال. و مثلت النتيجة الرئيا�ية يف اعتماد نهج منضبط لتايري 
األعم�ال لوصف مهام الهيئ�ة، وكيفية  خطيط وإداحإ التغيريات يف الهيئة واملش�احيع الجديدإ. ويتم 
التخالص عمليات  ايري األعمال الحالمة من ُنظم التجهيز القائمة وما  قوم عليه من هياكل البيانات 
وُنظم قواعد البيانات. و حدد العمليات الرفيعة املاتوى الابع األنشطة التي يمكن فيها إضافة القيمة. 
ويتمث�ل هدف طويل األجل يف  خصيص مواحد أقل ملراحل التصميم والتطوير والبناء وجمع البيانات 
دإ. ومن ش�أن ذلك أن يا�مح بتخصيص مواحد أكثر ملراحل  م�ن خالل  بني أدوات ومنهجيات موحرّ

االحتياجات والتحليل والنرش، حيث يمكن إضافة القيمة ملاتخدمي النظام اإلحصائي الوطني.

وياثر نموذج  ايري األعمال عىل الطريقة التي يجري بها  نظيم هيئة إحصاء نيوزيلندا. فعىل لبيل   - 2
املثال،  م إنشاء شعبة لجمع البيانات املتكاملة،  توىل مااولية كل أعمال جمع البيانات لاللتقصاءات 
االقتصادية واالجتماعية عىل حدرّ ل�واء، بما يكفل  طبيق عمليات متا�قة لجمع البيانات عىل جميع 
االلتقصاءات. ويمكن  حديد عمليات  ايري األعمال التي  شكل أعظم خطر عىل الهيئة، و تخذ عىل 

ماتوى الهيئة القراحات املتعلقة بااللتثماحات الالزمة للتخفيف من  لك املخاطر.

دإ لكثري من العمليات األلال�ية املعتادإ يف إنتاج معظم اإلحصاءات. ويتم  واعتمدت منهجيات موحرّ  - 3
اختياح عينات لجميع التقصاءات  ايري األعمال من لجل شامل لألعمال بالتخدام مجموعة معتمدإ 
من ألاليب أخذ العينات، وهو ما يكفل  صنيف جميع بيانات األعمال بصوحإ متاقة. و تم مضاهاإ 
جميع ل�جالت البيانات اإلداحية لألعمال مع الا�جالت التجاحية للحصول عىل  صنيفا ها، وهو ما 
يكفل  صنيف البيانات املا�تمدإ من االل�تقصاءات واملصادح اإلداحية بصوحإ متاقة. ويتم اعتماد 
معايري التحرير ووضع الفرضيات ومبادئها التوجيهية، وهو ما يكفل القيام بعمليات التحرير ووضع 

الفرضيات بصوحإ متاقة يف كافة اإلحصاءات االقتصادية.

وُ طبق األل�اليب اإلحصائية املنالبة بصوحإ متاقة يف كل مجال من مجاالت املواضيع، لواء كانت   - 4
البيان�ات التي يجري جمعها من خالل أداإ لجمع البيانات أو من مصدح للبيانات اإلداحية. ويا�هل 
نموذج  ايري األعمال  حديد الفرص املتاحة لتوحيد العمليات املشاكة  حقيقاً ملصلحة الهيئة. ويتم 
�دإ لبعض العمليات الحرجة. ويتمثل اله�دف يف انجاز وضع كل   بن�ي أو  طوير أدوات عامة موحرّ
الفرضيات غري القائمة عىل االلتجابات بالتخدام النظام الكندي لتحرير ووضع فرضيات التعدادات 
أو النظ�ام العام للتحرير ووضع الفرضيات، وهما من األدوات التي أنتجتها هيئة إحصاء كندا، وهو 
دإ من ألاليب وضع الفرضيات يف كل االلتقصاءات ويف  ما يكفل اال ااق يف التخدام مجموعة موحرّ

ا خاذ القراحات بشأن األلاليب املاتخدمة.

و �م بصوحإ داخلية  طوير برنامج جديد الل�تخدامه يف  خزين و حرير كل ال�تقصاءات األعمال   - 5
وبيانات ل�جالت الوحدات اإلداحية، وهو ما يعني إمكان  طبيق أعمال التحرير اآللية املتا�قة التي 
 حركه�ا باحاماات عىل كل الا�جالت بغ�ض النظر عن مصدحه�ا. وُ نرش كل النوا �ج اإلحصائية 
بالتخدام نفس أدوات النرش. وباإلضافة إىل  خفيض التكاليف والحدرّ من املخاطر ألدنى دحجة، فإن 
 وحيد العمليات يف أنحاء الهيئة يدعم  كامل اإلحصاءات االقتصادية. كما أن التوحيد يبا�ط  كامل 
البيانات و حليلها عىل النحو الالزم لتلبية االحتياجات املركبة للايال�ات والبحوث وللدوائر البحثية 
دإ أن ياهل  ناوب املوظفني بالاماح لهم  األول�ع. ومن شأن التخدام عمليات وألاليب وُنظم موحرّ
بالتكيرّف بش�كل أرسع مع مجاالت املواضيع الجديدإ. و دحيجياً، يصبح الاكيز عىل  وحيد عمليات 

 ايري األعمال جزًءا من ثقافة الهيئة.
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ترتيبات التنسيق والحوكمة جيم - 

ُتعد ترتيبات التنسيق واحلوكمة عنصراً الزمًا لتطوير نظام إحصائي وطين متكامل. ويتسم الدور التنسيقي   35-4
للدائ����������رة اإلحصائية وعالقتها مبوردي البيانات بأمهية خاصة يف النظ����������ام اإلحصائي الالمركزي. وينبغي للرتتيبات 

املؤسسية أن تعزز االتصال والتنسيق املنظمني بني كل منتجي وموردي البيانات على الصعيد الوطين.

ويك����������ون تكامل اإلحصاءات االقتصادية يف نظام المركزي أكث����������ر فعالية إذا ما كانت وكالة واحدة هي   36-4
اليت تتحمل مس����������ؤولية قيادة املنظومة اإلحصائية الوطني����������ة. وإذا ما كان هناك تراث قوي من اآلليات غري الرمسية 
أو هيكل رمسي مس����������تقل ألنشطة التنس����������يق يعمل بصورة جيدة مبا فيه الكفاية، فسيكون من املمكن عندئذ بناء 
مس����������ؤولية حتقيق التكامل ضمن تلك اآلليات. أما إذا رئي أن اآلليات القائمة غري كافية، فقد يلزم تطوير آليات 
جديدة للتنس����������يق اإلحصائي. وتعمل الوكالة أو هيئة التنسيق الرئيسية مع اإلدارات واهليئات األخرى لرسم خطة 
اس����������رتاتيجية وبرنامج عمل يف األجل الطويل مبا حيقق األهداف املنش����������ودة. وميكن عندئذ التفاوض بش����������أن مهام 
وأنش����������طة معينة مع خمتلف الوكاالت اليت تقوم بدور يف املنظومة اإلحصائية. ومبجرد تفويض املس����������ؤوليات، ميكن 

التفاوض على جدول زمين لالجنازات الرئيسية، واالتفاق عليه بني كل املشاركني يف الربنامج.

وجيب أن تقوم الوكالة التنسيقية برصد تقدم برنامج التكامل، وعندما تعجز الوكاالت املشاركة عن الوفاء   37-4
باجل����������داول الزمنية املتفق عليها نتيجة لضغوط العمل األخرى، فقد يل����������زم األمر إدخال تعديالت على الربنامج. 
ويف النظام اإلحصائي الش����������ديد الالمركزية، قد تتوزع مسؤوليات خمتلف اإلحصاءات االقتصادية بني العديد من 
الوكاالت احلكومية، دون أن ُتسند إىل وكالة وحيدة مسؤولية قيادة املنظومة اإلحصائية. ويف تلك احلالة، قد يتعني 
على الوكالة املس����������ؤولة عن جتميع احلس����������ابات القومية أن تتوىل القيادة، حيث إهنا صاحبة أكرب مصلحة يف حتقيق 

التكامل. ويف حاالت أخرى، قد تكون للوكالة املسؤولة عن خمصصات امليزانية دور يف قيادة أنشطة التنسيق.

ويف بعض البلدان، يكون املصرف املركزي مسؤواًل عن إنتاج بعض اإلحصاءات االقتصادية، أو احلسابات   38-4
القومية، أو ميزان املدفوعات، أو مؤشرات األسعار. ويف هذه احلاالت، يكون للمصرف املركزي دور هام يف دعم 
تكامل مجع اإلحصاءات، ويتعني وضع ترتيبات مؤسس����������ية لضمان االتس����������اق الالزم يف اإلحصاءات االقتصادية 
لتحقيق التعاون الفّعال بني املصرف املركزي، كمنتج لإلحصاءات، والس����������لطات اإلحصائية األخرى. وينبغي أن 

هتدف الرتتيبات احملددة إىل حتقيق الدرجة املثلى من اجلودة وفعالية التكلفة وتوفر اإلحصاءات الرمسية.

وُتعد ترتيبات احلوكمة لإلحصاءات الرمسية شرطًا ضروريًا لتنمية الثقة واالطمئنان يف النظام اإلحصائي،   39-4
وميكن أن تدعم بش����������كل فّعال تكامل عملية إنتاج اإلحصاءات. ومن خالل ترتيبات احلوكمة، تتلقى املكاتب 
اإلحصائية التوجيه املناسب بشأن طائفة من املسائل من اهليئات واجملالس االستشارية. واملسائل القائمة املتصلة 
باحلوكم����������ة تدعم إطار اإلحصاءات يف تعامله مع اس����������تقالل وحياد اإلحصاءات االقتصادية. وتش����������مل ترتيبات 
احلوكم����������ة عناصر هامة حلماية اس����������تقالل املكاتب اإلحصائية. وملا كانت ترتيب����������ات احلوكمة تغطي جممل النظام 
اإلحصائي الوطين، فيمكن أن توفر التماس����������ك للنظام اإلحصائي على نطاق البلد، وتس����������هل املشاركة يف عملية 

التكامل. وتتضمن دراسة احلالة اإلفرادية 4 - 4 منوذجًا لرتتيبات احلوكمة يف اململكة املتحدة.

وحتت����������اج املكاتب اإلحصائية ال����������يت تنفذ عملية إنتاج متكاملة لإلحصاءات االقتصادية إىل أن تبتعد عن   40-4
اهليكل التنظيمي الذي ُيدار فيه كل ناتج إحصائي من البداية إىل النهاية داخل شعبة منفصلة هلا إطارها اخلاص 
للعينات والتصميمات وتصميم االستقصاءات ونظام مجع البيانات. فذلك النوع من اهلياكل ميكن أن يصبح عقبة 
خطرية أمام تكامل واتس����������اق املعلومات، وجيعل من الصعب الوصول إىل ُأطر متسقة للعينات واحلدود السكانية 
والتصنيف����������ات. وحل هذه الصعوبة يتطلب إعادة تصميم جممل الربنامج اإلحصائي يف نظام متكامل يس����������تخدم 
تصنيفات ومنهجيات موّحدة، واستقصاءات واستبيانات متوائمة، ويستحدث هيكاًل تنظيميًا خيدم ذلك الغرض.
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دحالة الحالة اإلفرادية 4 - 4

دور مكتب اإلحصاءات الوطنية وهيئة إحصاءات اململكة املتحدة

مكتب اإلحصاءات الوطنية

مكتب اإلحصاءات الوطنية هو املكتب التنفيذي لهيئة إحصاءات اململكة املتحدإ، وهو بالتايل جهاز  - 1
ماتقل وإن كان ير بط اح باطاً وثيقاً بالهيئة. واملدير العام ملكتب اإلحصاءات الوطنية، ويعاونه 
مكتب املدير العام، مااول عن اإلداحإ اليومية للمكتب، بما يف ذلك كافة أعمال إنتاج اإلحصاءات 
وخدمات املكتب واإلداحإ العامة. واملدير العام مااول مبارشإ أمام كبريإ اإلحصائيني الوطنيني، وهو 

عضو يف مجلس إداحإ هيئة إحصاءات اململكة املتحدإ.

هيئة إحصاءات اململكة املتحدة

أنشئت الهيئة يف 1 نياان/أبريل 2008 بموجب قانون دائرإ اإلحصاءات والتاجيل لعام 2007  - 2
كإداحإ غري وزاحية مااولة أمام الربملان مبارشإ. ويف ذلك التاحيخ، أصبح مكتب اإلحصاءات الوطنية 

هو املكتب التنفيذي لهيئة اإلحصاءات.

ومجلس إداحإ هيئة إحصاءات اململكة املتحدإ هو الجهاز األحفع ماتوى ال خاذ القراح يف الهيئة. وهو  - 3
يرشف عىل املكتب، ويتوىل التمحيص املاتقل لكل اإلحصاءات الرلمية التي  نتجها األجهزإ املختلفة 

يف أنحاء اململكة املتحدإ.

ويعاون مجلس إداحإ الهيئة مبارشإ موظفون يف املكتب املركزي للهيئة، الذي يتألف من فريق للرصد  - 4
والتقدير وأمانة الهيئة.

ويقوم فريق الرصد والتقدير برصد إنتاج ونرش اإلحصاءات الرلمية يف أنحاء اململكة املتحدإ من  - 5
خالل عملية للتقدير املاتقل لإلحصاءات الرلمية وفقاً ملدونة مماحلات اإلحصاءات الرلمية *. 
أمام أعضائه غري  الهيئة، وهو مااول مبارشإ  إداحإ  التقدير هو عضو يف مجلس  وحئيس فريق 

التنفيذيني. و توىل أمانة الهيئة دعم مجلس اإلداحإ يف مهامه الرقابية والتنظيمية.

التنفيذي للهيئة وكبريإ املحالبني )و تضمن ميزانيتها  - 6 الرئيس  الوطنيني هي  وكبريإ اإلحصائيني 
ميزانية مكتب اإلحصاءات الوطنية(. وهي عضو يف مجلس اإلداحإ، ومااولة عن عمل مكتب اإلحصاءات 

الوطنية. وهي املاتشاح الرئيي للهيئة وللحكومة فيما يتعلق باإلحصاءات الرلمية. كما أنها:

األمين�ة الدائمة )حئيا�ة املوظفني املدني�ني( لجميع املوظفني يف الهيئ�ة ويف مكتب اإلحصاءات  •
الوطنية؛

حئياة الدائرإ اإلحصائية بالحكومة. •

و وفر كبريإ اإلحصائيني الوطنيني بالتايل الرابط بني مكتب اإلحصاءات الوطنية ومجلس إداحإ الهيئة،  - 7
وكذلك مع الرشائح العليا من الحكومة األولع، بما يف ذلك الوزحاء والربملان. كما يقوم الفريق التابع 

لها يف مكتب كبريإ اإلحصائيني الوطنيني بما ييل:

دعم  طوير الايالات والتخطيط للدائرإ اإلحصائية الحكومية؛ •

إلداء املشوحإ ملنتجي اإلحصاءات الرلمية؛ •

إداحإ العالقات مع الهيئات اإلحصائية الدولية؛ •

 وفري خدمات التوظيف واال صال لفريق اإلحصائيني الحكوميني. •

الدائرإ اإلحصائية الحكومية من موظفني مدنيني يشاحكون يف إنتاج اإلحصاءات الرلمية  - 8  تكون 
يف كل إداحات حكومة اململكة املتحدإ، بما يف ذلك مكتب اإلحصاءات الوطنية، واإلداحات الناشئة يف 

الكتلندا وويلز.

وفريق اإلحصائيني الحكوميني هو  جمع لإلحصائيني املهنيني يف الدائرإ اإلحصائية الحكومية، ممن  - 9
يعملون داخل إطاح وظيفي يديره مكتب كبريإ اإلحصائيني الوطنيني.

* هيئ��ة إحص�اءات اململك�ة املتح�دإ 

 London: United Kingdom Statistics(
Authority, 2009(. متاح�ة ع�ىل املوق�ع 

www.statisticsauthority.gov. :الشبكي
.uk/assessment/code-of-practice
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ويتمثل أحد النهج العملية يف إعادة تنظيم الوكالة اإلحصائية لتصبح هيكاًل أكثر وظيفية. وميكن لشعبة   41-4
مستقلة تتوىل مسؤولية تطوير وتعهد التصنيفات واملعايري أن تقود برناجمًا لتطبيق تعاريف وتصنيفات متسقة على 
مجيع النواتج اإلحصائية. وإنش����������اء ش����������عبة تتوىل مسؤولية تطوير س����������جل لألعمال التجارية الستخدامه يف إنتاج 
مجيع اإلحصاءات االقتصادية هو أحد الطرق الفّعالة لضمان اختيار وتصنيف الوحدات بصورة متس����������قة يف كل 
النواتج اإلحصائية. كما أن إنش����������اء ش����������عبة مستقلة لألساليب اإلحصائية ميكن أن يساعد يف ضمان تصميم كل 

االستقصاءات بطريقة متسقة.
وميكن أن تعتمد البلدان على طائفة واس����������عة من اآلليات للتنسيق، على النحو الوارد وصفه أدناه. على   42-4
أن األمر املهم يف هذا السياق هو تطوير نظام عملي للتنسيق يضم كل اآلليات واألبعاد اليت تدعم اخلطة الوطنية 

للتكامل.

اللجان االستشارية  - 1

يتسم وجود نظام قوي للجان االستشارية باألمهية لتكامل اإلحصاءات االقتصادية. فاللجان تدعم اختاذ   43-4
القرار الس����������ليم بضمان أخذ مصاحل مجيع أصحاب املصلحة يف احلس����������بان عند تطوير النظام اإلحصائي الوطين. 
فمس����������تخدمو اإلحصاءات املمثلون يف اللجان االستش����������ارية يكونون على األرجح من أشد املدافعني عن تكامل 
اإلحصاءات االقتصادية. وينبغي أن متثل اللجان االستشارية طائفة عريضة من املصاحل االقتصادية واإلحصائية، 
مبا يف ذلك مستخدمو ومنتجو وموردو اإلحصاءات الرمسية. وينبغي اختيار األعضاء ملعرفتهم باملسائل االقتصادية، 
والهتمامهم بتطوير اإلحصاءات االقتصادية كنظام متماس����������ك، وملكانته����������م يف الدوائر اإلحصائية/االقتصادية. 

وميكن للجان االستشارية أن تسهم يف تكامل اإلحصاءات االقتصادية من خالل ما يلي:
الدعوة إىل تكامل اإلحصاءات االقتصادية؛	 
تلبيتها الحتياجات 	  لضمان  االقتصادية  اإلحصاءات  وجودة  مدى صلة  بشأن  املشورة  إسداء 

املستخدمني؛
اإلحصاءات 	  مع  تتسق  ال  إحصائية  نواتج  إىل  تدعو  اليت  اجلزئية  املصاحل  جلماعات  التصّدي 

االقتصادية األخرى؛
دعم تنفيذ اأُلطر اإلحصائية الدولية؛	 
تشجيع منتجي اإلحصاءات االقتصادية اآلخرين على تنفيذ ُأطر وتصنيفات موّحدة؛	 
حتسني اتساق وتكامل اإلحصاءات االقتصادية؛	 
اإلحصاءات 	  يف  املستخدمة  واألساليب  واملصادر  والتعاريف  املفاهيم  يف  القصور  أوجه  حتديد 

االقتصادية الرمسية؛
تشجيع تنسيق أنشطة االستقصاء لتحقيق كفاءة وفعالية مجع البيانات.	 

وميكن للجان االستش����������ارية املعنية باملعايري اإلحصائي����������ة أن تلعب دوراً هامًا يف تطوير املعايري اإلحصائية   44-4
وتروجيها وتنفيذها. وميكن أن يضمن مستخدمو ومنتجو اإلحصاءات االهتمام باحتياجاهتم من خالل املشاركة 
يف عملية تطوير املعايري اإلحصائية الوطنية. فعلى سبيل املثال، إذا أدت املشاورات إىل جعل التصنيفات اليت ُيعاد 
وضعها أكثر أمهية ملنتجي اإلحصاءات، فإن ذلك س����������يجعل من األرجح تبنيها على نطاق واسع. ودور اللجان 

االستشارية املعنية باملعايري اإلحصائية ميكن أن يشمل ما يلي:
الرتويج الستخدام معايري موّحدة لإلحصاءات الرمسية؛	 
إسداء املشورة بشأن وضع املعايري والربوتوكوالت والسياسات للتطوير واإلنتاج؛	 
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كفالة مشاركة مجيع منتجي اإلحصاءات يف تطوير واستعراض التصنيفات واملعايري؛	 
تشجيع تطوير وتنفيذ ونشر اأُلطر واملعايري اإلحصائية وفحصها والتصديق عليها؛	 
التأكد من أن املعايري والتصنيفات املستخدمة سليمة وموثقة جيداً ويسهل الوصول إليها؛	 
التأكد من توفري ملفات ومعاجم الرموز ملساعدة منتجي اإلحصاءات يف استخدام التصنيفات 	 

املوّحدة؛
إسداء املشورة بشأن استخدام اأُلطر واملعايري املوّحدة؛	 
توجيه رصد اإلحصاءات الرمسية واإلبالغ عن تنفيذ املعايري والسياسات والربوتوكوالت؛	 
حتديد أوجه القصور يف تطبيق مفاهيم وتعاريف وأساليب املعايري الدولية اليت يتم تبنيها.	 

وتدعم اللجان املعنية باملعايري اإلحصائية اتس����������اق اإلحصاءات االقتصادية بتش����������جيع اس����������تخدام اأُلطر   45-4
اإلحصائية الوطنية والدولية. كما ميكنها أن تش����������جع تطوي����������ر مفاهيم وتعاريف وتصنيفات ومصطلحات موّحدة 

وتروجيها وتنفيذها.

إدارة العالقات  - 2

تعمل الرتتيبات املؤسس����������ية اليت تدعم تكامل اإلحصاءات االقتصادية على مستويني. فهي يف املستوى   46-4
األدىن جمموع����������ات عمل وعالقات عملي����������ة، حيث يتم إجناز العمل وحّل املش����������كالت العملية. وال بّد من دعم 
ذلك باتصاالت رفيعة املس����������توى حلش����������د التزام واس����������ع النطاق بتكامل منظومة اإلحصاءات ومعاجلة املشكالت 

االسرتاتيجية. وكال النوعني من االتصاالت ضروري لتكامل اإلحصاءات االقتصادية.

وينبغي الجتماعات العالقات املنتظمة مع اإلدارات واهليئات احلكومية اليت تستخدم وتنتج اإلحصاءات   47-4
أن تتوجه حنو بلوغ عدد من األهداف، من بينها:

التنسيق بني منتجي ومستخدمي اإلحصاءات؛	 
رصد التقدم احملرز يف املشاريع املشرتكة؛	 
تنسيق ختطيط األعمال املشرتكة بني اهليئات؛	 
مناقشة األفكار اجلديدة وحل املشكالت؛	 
حل مسائل البيانات املتصلة باهليئات املشاركة.	 

ويعتمد تكامل اإلحصاءات االقتصادية على املعلومات املتعلقة باحتياجات املس����������تخدمني. ونظام جلان   48-4
املستخدمني هو من بني اآلليات الرمسية لتحديد تلك االحتياجات. وينبغي تشكيل عضوية جلان املستخدمني من 
بني املس����������تخدمني الرئيسيني، مبا يف ذلك املصرف املركزي وسائر اإلدارات احلكومية، والقطاع اخلاص، ومجاعات 
التوعية، ووسائط اإلعالم، ومجاعات املصاحل الناشئة، وأصحاب املعارف املتخصصة. كما ينبغي أن يضم املوقع 
الشبكي للمكتب اإلحصائي آليات للتغذية العكسية من املستخدمني واستقصاءات ملستخدمي املوقع الشبكي 
لتحدي����������د أوجه القصور يف املعلوم����������ات املتاحة. وينبغي أن ُتعقد اجتماعات عالقات منتظمة مع املس����������تخدمني 
الرئيسيني، مثل املصارف املركزية، وسائر منتجي اإلحصاءات ومورّدي البيانات، مثل سلطات الضرائب واجلمارك، 

اليت يستخدم املكتب اإلحصائي بياناهتا اإلدارية.

وتس����������تخدم الوكاالت اإلحصائية الوطنية البيانات اإلدارية بصورة متزايدة. وتتسم العالقات مع اهليئات   49-4
امل����������وردة للبيان����������ات بأمهية بالغة، ألن االنقط����������اع يف إمدادات البيان����������ات ميكن أن يؤثر تأثرياً خط����������رياً على جودة 
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اإلحصاءات االقتصادية. ومن الفوائد اهلامة اليت تتحقق من مذكرات التفاهم واتفاقات مس����������توى اخلدمات أهنا 
ميكن أن توحد اجلهود املبذولة مع اهليئات املوردة للبيانات وجتعل التعاون معها أكثر قابلية للتنبؤ.

وميكن ملديري العالقات دعم تكامل اإلحصاءات االقتصادية بتشجيع التفاعل بني اإلدارات والوكاالت   50-4
احلكومية اليت تستخدم اإلحصاءات وتنتجها. ومن شأن وجود شخص يف كل وكالة على وعي بأمهية اإلحصاءات 

الرمسية أن يسهم يف زيادة اتساق اإلحصاءات.
ويشمل دور مدير العالقات ما يلي:  51-4

االجتماع بصورة منتظمة مع املوظفني املعنيني يف الوكاالت األخرى؛	 
حتديد املسائل اليت حتتاج إىل حل؛	 
ضمان إشراك املوظفني املناسبني يف إجياد احلل.	 

مذكرات التفاهم  - 3

إن زيادة استخدام البيانات اإلدارية اليت توفرها اإلدارات احلكومية األخرى يزيد من أمهية العالقات بني   52-4
اهليئات املوردة للبيانات ومنتجي اإلحصاءات لضمان توفر البيانات بصورة متسقة يف الوقت املناسب. ويف الُنظم 
اإلحصائية الالمركزية، قد يقوم العديد من الوكاالت احلكومية بتقدمي اإلمجاليات اإلحصائية اليت تغذي احلسابات 
القومية. وقد يتمثل اخلطر األعظم يف األجل القصري يف أن البيانات قد ال تتوفر يف الوقت املناسب للوفاء باجلدول 
الزمين إلنتاج النواتج اإلحصائية العادية. أما يف األجل األطول، فإن املخاطر األعظم تتصل جبودة البيانات اليت 

يتم توريدها. واالتفاق على مذكرة تفاهم مع كل هيئة من اهليئات املوردة ميثل أداة ممتازة إلدارة هذه املخاطر.
ومذكرة التفاهم هي صك قانوين يبني شروط وتفاصيل اتفاق بني الوكاالت، يتضمن متطلبات ومسؤوليات   53-4
كل ط����������رف. وتتمثل إحدى الفوائد اهلامة من مذك����������رات التفاهم هذه يف اإلنذار املبكر بالتغرّيات يف اإلجراءات 
اإلداري����������ة أو العمليات اإلحصائية ال����������يت ميكن أن تؤثر على جودة البيانات املس����������تخدمة يف إنتاج اإلحصاءات. 
واالتفاقات جتعل التعاون مع اهليئات املوردة أكثر قابلية للتنبؤ من خالل توحيد كل املعلومات عن مجيع القرارات 

والعمليات يف وثيقة واحدة. وعلى وجه التحديد، ميكن لالتفاقات أن تتناول املسائل التالية:
شروط تقدمي البيانات اإلدارية؛	 
اجلدول الزمين لتقدمي البيانات؛	 
سرية وسالمة وأمن البيانات؛	 
التشاور بشأن االستخدامات اجلديدة للبيانات اإلدارية؛	 
حل املنازعات؛	 
التشاور قبل إجراء التغيريات اليت تؤثر على املتغرّيات املقدمة؛	 
فهم االحتياجات اإلحصائية قبل إجراء التغيريات؛	 
التشاور قبل تغيري االستمارات اإلدارية.	 

اتفاقات مستوى الخدمات  - 4

كث����������ريًا ما يتطلب جتميع اإلحصاءات إجراء عمليات تبادل للبيانات بني خمتلف الوحدات أو اإلدارات   54-4
داخل وكالة حكومية ما. واتفاق مستوى اخلدمات الذي يغطي شروط تبادل البيانات بني الوحدة اإلدارية ووحدة 
إحصاءات األعمال التجارية أو وحدة احلس����������ابات القومية ميكن أن يتس����������م بأمهية قصوى لكفالة سالسة تبادل 

البيانات.
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واتفاق مستوى اخلدمات هو اتفاق تعاقدي بني مورد وعميل، حيدد توقيت وجودة اخلدمة املقرر تقدميها.   55-4
وعادة ما يتفاوض عليها موظفون تنفيذيون ميتلكون فهمًا لعملية اإلنتاج وللطريقة اليت ستس����������تخدم هبا البيانات. 
ف����������إذا كانت وحدتا األعمال لدى املورد والعميل تنتميان لوكالتني خمتلفتني، فقد يلزم األمر دعم اتفاق مس����������توى 
اخلدمات مبذكرة تفاهم أكثر عمومية يضعها موظفو اهليئات يف الوكالتني املتعاونتني. وتصف اتفاقات مس����������توى 
اخلدمات مسؤوليات املورد والعميل بالتحديد الدقيق لطبيعة املنتج املقرر تقدميه، وما يتصل به من معايري اجلودة 
والتواتر، والش����������كل، وتوقيت تقدمي املنتج. وينبغي حتديد عملية ملعاجلة مشكالت البيانات. وقد يشمل االتفاق 
العديد من اخليارات البديلة اليت تنطبق إذا ما عجز املورد عن التقيد باجلودة أو التوقيت املناس����������ب نتيجة لعوامل 

خترج عن نطاق سيطرته.

وينبغي اس����������تعراض كل اتفاق ملس����������توى اخلدمات بصورة دورية لضمان مالءمة معايري اجلودة واجلداول   56-4
الزمنية. ويشمل معظمها إجراًء رمسيًا إلدارة التغيري لضمان اتفاق الطرفني على أّي تغيريات مقرتحة قبل تنفيذها. 
كما ينبغي إيالء اهتمام خاص ملوردي البيانات اإلدارية، مثل سلطات الضرائب واملصارف املركزية. وقد يتطلب 
األمر املزيد من االتفاقات الرمسية أو التش����������ريعات التمكينية إلضفاء صبغة رمسية على تقدمي البيانات إىل املكتب 

اإلحصائي.

األفرقة املشرتكة بني الوكاالت  - 5

يف النظ����������ام اإلحصائي الالمركزي، يتس����������م التواصل ب����������ني موظفي خمتلف الوكاالت املس����������ؤولة عن إنتاج   57-4
اإلحصاءات باألمهية لتكامل اإلحصاءات. فإذا مل يفهم املوظفون الطريقة اليت تس����������تخدم هبا الوكاالت األخرى 
إحصاءاهتم، س����������يكونون أميل لتلبية احتياجات وكالتهم اخلاصة على حساب متطلبات الوكاالت األخرى. وأّي 
أنش����������طة ميكن أن تس����������اعد املوظفني على اخلروج من انعزاهلم ستسهل االتساق العام للنظام اإلحصائي. واألفرقة 
املشرتكة بني الوكاالت هي أداة مفيدة لبناء فهم الطريقة اليت يتكامل هبا النظام اإلحصائي مبجمله. فمن خالل 
املشاركة يف فريق مشروع مشرتك بني الوكاالت، سيطور موظفو الوكالة فهمًا أفضل للطريقة اليت يقوم هبا موظفو 
الوكاالت األخرى بإنتاج اإلحصاءات أو استخدامها. وميكن لتشكيل فريق مشرتك بني الوكاالت لتطوير تصنيف 

جديد أن ميثل طريقة جيدة للبدء يف ذلك النوع من التعاون.

ويتوقف جناح الفريق املشرتك بني الوكاالت على عدد من العوامل. ومن الضروري ‘‘استقطاب’’ القيادة.   58-4
ف����������ال ب����������ّد وأن تبدي اإلدارة العليا يف كل من الوكاالت املش����������اركة التزامًا قويًا باملش����������روع. وال بّد من حتديد نطاق 
املش����������روع وأهدافه بوضوح واالتفاق عليها عند بدء العملية. وال بّد من التحديد الواضح للموارد الالزمة إلكمال 
املشروع. وسيتعني على الوكاالت املشاركة أن تتوصل إىل اتفاق على مصدر التمويل، وعلى أّي الوكاالت ستوفر 
املوارد الالزمة. وينبغي تعيني رئيس حمنك للمش����������روع. وس����������يحتاج رئيس املشروع حتديداً واضحًا لدوره وسلطاته، 
ألن مديري املش����������اريع كثريًا ما يتعاملون مع عدد من أصحاب املصاحل املتنافسة. ومن الضروري عقد اجتماعات 
منتظمة لفريق املشروع لتحسني التواصل وحّل املسائل الناشئة. وينبغي أن ميارس فريق توجيهي يضم ممثلني لكل 
الوكاالت املش����������اركة رقابته على املشاريع. وجيب أن يتصرف الفريق بسرعة إلزالة أّي اختناقات قد تؤخر العملية. 

وينبغي االتفاق يف بداية املشروع على جمموعة حمددة بوضوح من النواتج القابلة لالجناز.

وجيب ترتيب أولويات االحتياجات من البيانات، كما جيب توصيل أمهية املشروع إىل املوظفني اآلخرين   59-4
يف الوكاالت املشاركة الذين قد يرغبون يف اإلسهام ببيانات أو خربات فنية من حني آلخر. وقد يتطلب األمر دعوة 
خرباء معنيني ممن يفهمون ارتباطات البيانات وجودهتا لالجتماع معًا على أساس خمصص لتسوية االختالفات يف 
البيانات املصدرية والتصنيفات. وجيب أن تكفل الوكاالت اإلحصائية االعرتاف باملس����������امهات يف املشاريع العامة 
املشرتكة من خالل اجلوائز، وتقديرات األداء، واستعراضات املرتبات. وتتمثل إحدى الفوائد الرئيسية من املشاريع 

املشرتكة الناجحة يف أهنا تبني إمكانية تكامل اإلحصاءات.
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املوارد البرشية واملالية دال - 

املوارد البرشية  - 1

س����������يغري تكامل اإلحصاءات االقتصادية أدوار ومسؤوليات األشخاص املشاركني يف إنتاج اإلحصاءات   60-4
 االقتصادي����������ة. وميكن بصورة منظم����������ة تعزيز ودعم التكيف م����������ع تكامل العملية اإلحصائي����������ة من خالل جمموعة 

متنوعة من األنشطة املتصلة باملوارد البشرية.

فيجب أن يكون تطوير فهم أمهية التكامل اإلحصائي عاماًل أساس����������يًا يف مجيع أنش����������طة التدريب ذات   61-4
الصلة. فاملوظفون املسؤولون عن جتميع احلسابات القومية حيتاجون إىل فهم سليم للمسائل املتصلة بالتصنيفات 
والتغطية الس����������كانية والس����������جالت التجارية اليت تؤثر على قدرهتم على إدماج اإلحصاءات املستمدة من مصادر 
خمتلفة. وحيتاج املوظفون املس����������ؤولون عن تش����������غيل االس����������تقصاءات اإلحصائية إىل فهم للطريقة اليت ُتستخدم هبا 
بياناهتم يف جتميع احلسابات القومية. وميكن للدورات التدريبية أن توفر فهمًا للطريقة اليت تؤثر هبا املسائل اخلاصة 
بالبيانات على استخدام النواتج اإلحصائية يف نظام احلسابات القومية. فاملوظفون املسؤولون عن إنتاج إحصاءات 
جتارة التجزئة، على سبيل املثال، جيب أن يعرفوا الطريقة اليت تغذي هبا إحصاءاهتم تقديرات النفقات االستهالكية 
لألس����������ر املعيش����������ية. وينبغي أن يكون مبقدورهم إسداء املشورة بشأن التغيريات يف سالسلهم الزمنية اليت تؤثر على 

استخدام معلومات جتارة التجزئة هلذا الغرض.

وأحد السبل لتعزيز فهم الطريقة اليت ُتستخدم هبا نتائج االستقصاءات اإلحصائية يف جتميع احلسابات   62-4
القومية يتمثل يف تش����������جيع تناوب املوظفني بني الشعب واإلدارات. ويف النظام املركزي، سيؤدي تناوب املوظفني 
بني شعب االستقصاءات وشعبة احلسابات القومية إىل تعزيز فهم الطريقة اليت ميكن هبا للقرارات املتعلقة بتصميم 
وإنتاج اإلحصاءات أن تؤثر على استخدامها ألغراض نظام احلسابات القومية. فإذا كان املوظفون يف تلك الشعب 
يفهمون أدوار بعضهم البعض، فإهنم سيكونون يف وضع أفضل للقيام باإلجراءات اليت تعزز تكامل إحصاءاهتم. 
ويف النظ����������ام اإلحصائي الالمركزي، يؤدي تناوب املوظفني بني الوكاالت املختلفة إىل دعم تكامل اإلحصاءات. 
فقد يكون من املمكن، على س����������بيل املثال، إعارة موظفني من وكالة مس����������ؤولة عن إنتاج احلس����������ابات القومية إىل 
وكالة مس����������ؤولة عن إجراء استقصاءات اقتصادية للعمل يف تطوير وتنفيذ تصنيف صناعي جديد أو إعادة تطوير 

استقصاء لألعمال التجارية.

ومثة س����������بيل آخر لتعزيز تكامل اإلحصاءات يتمثل يف حتديد مس����������امهة معين����������ة يف تكامل اإلحصاءات   63-4
كجزء من مقاييس أو معايري األداء ملوظفني معينني. ومكافأة املوظفني على مسامهتهم يف أنشطة حتسني تكامل 
اإلحصاءات تس����������اعد على تش����������جيع تلك األنش����������طة. وينبغي أن تكون هناك أدوار ومسؤوليات حمددة بوضوح 
للموظفني املسؤولني عن أنشطة التنسيق بني خمتلف الوكاالت أو الشعب. وميكن أن تعرتف اإلدارة العليا بأمهية 
التكام����������ل باإلقرار باالجنازات يف اإلدارة من خالل اخلطط القائم����������ة للمكافآت والتقدير. وتعزز هذه اإلجراءات 

الرسالة اليت تفيد بأمهية أنشطة التكامل بالنسبة للهيئة.

املوارد املالية  - 2

تتفاوت ترتيبات التمويل لربنامج التكامل تبعًا للرتتيبات املؤسس����������ية القائمة يف كل بلد. وجيب أن تعمل   64-4
الوكالة املسؤولة عن قيادة برنامج تكامل اإلحصاءات مع غريها من الوكاالت ملساعدهتا يف احلصول على ما يكفي 
من التمويل. وميكن أن يرتاوح ذلك من قيام املكتب اإلحصائي الوطين بتوفري التمويل لوكالة حكومية أخرى من 
خالل حتويالت مالية لدعم الوكالة األخرى يف املرور خالل قنوات امليزنة القائمة للحصول على التمويل املطلوب. 

ويف بعض احلاالت، قد يتوفر التمويل من وكاالت دولية.
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ويتمثل اهلدف يف وضع برنامج عمل متفق عليه، مع حتديد التمويل لكل جانب من جوانب الربنامج.   65-4
ومن األمهية أن تتوفر قنوات للتمويل الطويل األجل. ومن شأن التيقن من توفر التمويل أن يعزز التزام املشاركني 

يف برنامج تكامل اإلحصاءات االقتصادية.

هاء - الرتتيبات الدولية لتكامل اإلحصاءات االقتصادية

تشدد اأُلطر املؤسسية الدولية على إمكان مقارنة جمموعات البيانات واتساقها بني البلدان. وقوة التنسيق   66-4
املؤسس����������ي على الصعيد الدويل أم����������ر ضروري لتطوير اإلحصاءات االقتصادي����������ة املتكاملة. وتكامل اإلحصاءات 
االقتصادية يشمل جمموعة رئيسية من األنشطة اليت ال بّد من تنسيقها ودعمها بشكل جيد، وإن أمكن إضفاء 
الطابع الرمسي عليها متامًا لتحقيق اهلدف املنشود. وهي تشمل تطوير ما يلي: )أ( معايري )منهجيات( إحصائية 
دولي����������ة، وه����������ي املفاهيم والتعاريف والتصنيفات واجلداول أو احلس����������ابات املرتابطة اليت تدمج جمموعة واس����������عة من 
اإلحصاءات؛ )ب( جتميع املبادئ التوجيهية وبرامج التنفيذ؛ )ج( قواعد البيانات االقتصادية املتكاملة؛ )د( ُأطر 

عامة للتأكد من اجلودة لتقدير جودة النواتج املنتجة؛ )ه�( املساعدة التقنية وبناء القدرات.
وتشارك بعض البلدان يف منظمة إقليمية تتوىل مسؤولية تنسيق إنتاج اإلحصاءات يف البلدان األعضاء.   67-4
ويلع����������ب تنفي����������ذ املعايري واملبادئ املتفق عليها يف املنظمة اإلقليمي����������ة دوراً هامًا يف تكامل اإلحصاءات االقتصادية 

داخل كل بلد وفيما بني البلدان.
ومن شأن قوة التنسيق الدويل واإلطار اإلحصائي الدويل أن يدعم تكامل اإلحصاءات االقتصادية على   68-4
الصعيد الوطين. فالعمل اإلحصائي يف املنظمات الدولية مياثل العمل يف اهليئات اإلحصائية الوطنية. فهو يتألف 
من نفس مراحل العمل، غري أن إحدى الس����������مات اهلامة تتمثل يف أن مجع البيانات كثرياً جداً ما جيعل اهليئات 
الوطنية هي اجلهات اجمليبة. والبيانات اليت يتم مجعها هي بيانات إمجالية على صعيد وطين أو إقليمي، باعتبارها 
تتميز عن البيانات اجلزئية املتعلقة بفرادى األشخاص أو األسر املعيشية أو الشركات. وتضطلع املنظمات الدولية 

بدور قيادي يف تطوير ومواءمة املعايري اإلحصائية.
وتتمث����������ل اخلطوة الضروري����������ة األوىل يف تطوير املعايري أو التوصيات اإلحصائي����������ة الدولية، وهو ما يتطلب   69-4
تشاوراً دوليًا واسع النطاق لضمان عامليته من حيث الصلة واالنطباق وإمكانية التنفيذ. وبالنظر إىل هدف حتقيق 
إمكانية املقارنة جملموعة واسعة من النطاقات اإلحصائية، يكون من املتوقع أن تنفذ السلطات الوطنية املعايري من 
خالل عملية تطوير جملموعات بيانات قابلة للمقارنة ويسهل احلصول عليها. وباملثل، يكون من املتوقع أن يسعى 
أصحاب املصلحة على الصعيد الدويل إىل إصدار املعايري من خالل خمتلف الُنظم الداعمة. وتتضمن دراس����������ات 

احلاالت اإلفرادية 4 - 5 إىل 4 - 9 أمثلة للرتتيبات الدولية لتكامل اإلحصاءات االقتصادية.

دحالة الحالة اإلفرادية 4 - 5

الفريق العامل املشرتك بني األمانات املعني بالحسابات القومية

نظ�ام الحاابات القومي�ة ه�و املعياح الدويل املعتمد، وبالتايل فهو يمثرّل ألاس اإلبالغ الوطني والدويل  - 1

عن الحاابات القومية للبلدان النامية واملتقدرّمة عىل حدرّ لواء. كما أنه يوفر إطاحاً شامالً للمعايري 

الكلية والقطاعية يف النطاقات األخرى لإلحصاءات االقتصادية، بما ياهل  كامل  لك الُنظم اإلحصائية 

لتحقيق اال ااق مع الحاابات القومية.

ويقوم الفريق املشاك بني األمانات املعني بالحاابات القومية، الذي أنشئ عام 1983 من خالل  - 2
والية صادحإ عن اللجنة اإلحصائية باألمم املتحدإ، باإلرشاف عىل  خطيط و نظيم و نايق عملية 
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التعراض و نقيح نظام الحاابات القومية. ويتألف الفريق العامل من خمس من املنظمات األعضاء 
)املكتب اإلحصائي للجماعات األوحوبية، وصندوق النقد الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي، واألمم املتحدإ، والبنك الدويل(.

وقامت الوكاالت الخمس بتنايق  طوير اإلطاح املفاهيمي لناخة عام 1993 من نظام الحاابات  - 3
القومية و حديثه إىل نظام الحاابات القومية لعام 2008، من خالل برنامج للتعاون الدويل والحوكمة. 
وعقب اعتماد نظام الحاابات القومية لعام 1993 ونظام الحاابات القومية لعام 2008، ُكلف 
الفريق العامل بمهمة حصد ومااعدإ البلدان يف  نفيذ النظام من خالل الاا يجية للتنفيذ ا فق 
عليها دولياً. ولتاهيل عمل الفريق، ا فق عىل وضع برنامج عمل مشاك يشمل التدحيب، وصياغة 

أدلة معاونة و جميع املبادئ التوجيهية، والبحوث، و وليع نطاق التعاون التقني.

ويشمل هيكل حوكمة الفريق العامل  ناوب الرئالة لنوياً، مع أمانة دائمة ملحقة بشعبة اإلحصاءات يف األمم  - 4
املتحدإ. غري أن والية الفريق العامل ال  متد إىل جوانب أخرى  تمتع بنفس األهمية من جوانب اإلحصاءات 

االقتصادية املتكاملة، وبخاصة  طوير قواعد البيانات االقتصادية املتكاملة ودعم أُطر التحقق من الجودإ.

دحالة الحالة اإلفرادية 4 - 6

فرقة العمل املعنية باإلحصاءات املالية

أنشئت فرقة العمل املعنية باإلحصاءات املالية عام 1992  حت حعاية اللجنة اإلحصائية باألمم املتحدإ  - 1
املالية، و قديم  وصيات  التي  شاحك يف جمع ونرش اإلحصاءات  الدولية  املنظمات  أنشطة  لتقييم 
 هدف إىل  جنب االزدواجية. ويف عام 1998،  م  وليع واليتها لتشمل حالياً  طوير املعايري املنهجية 
الدولية؛  االحتياطيات  ذلك  يف  بما  املالية،  األحصدإ  عن  البيانات  و عزيز  وفر  الديون؛  إلحصاءات 
و شجيع املماحلات اإلحصائية املقبولة دولياً لتعزيز جودإ البيانات؛ و شجيع التعاون املشاك بني 
الوكاالت يف بناء القدحات اإلحصائية. والنوا ج الرئياية لفرقة العمل  شمل إنتاج إحصاءات الدين 
، وإطاح  قدير جودإ بيانات الدين الخاحجي، 

*
الخاحجي: دليل ملجمعي وماتخدمي اإلحصاءات 

ومبادحإ املركز املشاك بشأن الديون الخاحجية.

وعىل وجه التحديد، يقوم املركز املشاك بشأن الديون الخاحجية بنرش طائفة والعة من لاللل بيانات  - 2
املقرضني/األلواق عن الديون الخاحجية، واألصول الخاحجية ملجموعة مختاحإ من البلدان واألقاليم 
املتقدمة والنامية واالنتقالية. ويكمل املركز املشاك بشأن الديون الخاحجية بيانات املقرضني/األلواق 
بااللل من قاعدإ البيانات الفصلية للديون الخاحجية التي يصدحها البنك الدويل، التي  نرش بيانات 
مفصلة عن الديون الخاحجية التي  نرشها بصوحإ فردية البلدان التي  نضم إىل املعياح الخاص لنرش 

البيانات الذي وضعه صندوق النقد الدويل، أو التي  شاحك يف النظام العام لنرش البيانات.

وينرش املركز املشاك أيضاً مقاحنات بيانات املقرضني/األلواق الوطنية للديون الخاحجية للبلدان،  - 3
ويوفر للماتخدمني فرص الوصول إىل البيانات الوصفية. و قوم الوكاالت املااهمة بتحديث البيانات 
بصوحإ فصلية، و كون كل وكالة مااولة عن جودإ لاللل البيانات التي  قدمها. وكمرشوع  جريبي 
لتبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية، يطبق املركز املشاك االبتكاح التكنولوجي عىل لياق 
ومحتوى املعلومات التي يتبادلها، بهدف  وليد الكفاءات من خالل  وحيد  دفقات البيانات يف إطاح 

مشاك.

و توىل إداحإ اإلحصاءات بصندوق النقد الدويل حئالة فرقة العمل، و جتمع لنوياً للنظر يف برنامج  - 4
عملها. وهي  قدم  قاحيرها كل أحبع لنوات إىل اللجنة اإلحصائية باألمم املتحدإ، ولنوياً إىل لجنة 
إحصاءات ميزان املدفوعات بصندوق النقد الدويل. ويتم إضفاء الطابع الرلمي  ماماً عىل عمل فرقة 
الخدمات  وقعه  ا فاق ملاتوى  الخاحجية من خالل  الديون  املشاك بشأن  باملركز  املتعلق  العمل 

الوكاالت األحبع املااهمة بالبيانات و ناقه أمانتها يف صندوق النقد الدويل.

ال�دويل )واش�نطن  النق�د  * صن�دوق 
العاصم�ة، 2003(. مت�اح ع�ىل املوق�ع 

http://www.imf.org/external/ :الشبكي

.pubs/ft/eds/Eng/Guide/index.htm
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دحالة الحالة اإلفرادية 4 - 7

برنامج املقارنات الدولية

ينتج  - 1 العالم. وهو  عىل نطاق  بلداً  الدولية هو عملية إحصائية  ضم نحو 160  املقاحنات  برنامج 
مقاييس لأللعاح واألحجام يمكن مقاحنتها دولياً للنا ج املحيل اإلجمايل ومكونات إنفاقه.

والربنامج مقام إىل لت مناطق، كلها بالتثناء واحدإ  خضع إلرشاف املكتب العاملي للربنامج يف  - 2
البنك الدويل. أما املنطقة املتبقية، فيغطيها برنامج  كافا القوإ الرشائية التابع للمكتب اإلحصائي 
للجماعات األوحوبية/منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. و عمل ها ان الهيئتان بصوحإ 
وثيقة مع املكتب العاملي لضمان  جميع بلدانهما ال� 46 أو ال� 47 يف مقاحنة واحدإ مع قرابة 110 

بلدان يف املناطق األخرى.

اإلحصائية  - 3 فاملكا ب  املناطق.  داخل  الربنامج  عن  املااولية  واإلقليمية  الوطنية  الهيئات  و تقالم 
الوطنية  قوم بجمع البيانات. و قوم الوكاالت اإلقليمية بتنايق جمع البيانات والتحقق من البيانات. 
كما  قوم بتجميع املقاحنات اإلقليمية ووضعها يف شكلها النهائي. أما مااولية إدماج املقاحنة اإلقليمية 

يف مقاحنة عاملية، فتقع عىل عا ق املكتب العاملي.

و توىل الوكاالت اإلقليمية نرش نتائج املقاحنات اإلقليمية. أما نتائج املقاحنات العاملية، فيتوىل نرشها  - 4

املكتب العاملي.

دحالة الحالة اإلفرادية 4 - 8

املؤرش املنَسق ألسعار املستهلكني

عند اعتماد معاهدإ مالايخت عام 1992، قامت كل دولة عضو يف اال حاد األوحوبي بتجميع مارشها  - 1
ات  بالتخدام ألاليب مختلفة إىل حدرّ كبري بهدف قياس التغريرّ الخاص أللعاح املاتهلكني، غالباً 
يف  كلفة املعيشة. غري أن املقاحنات الدولية البايطة ملارشات ألعاح االلتهالك الوطنية لم  عط 
بالرضوحإ مقاحنات دولية دقيقة لتضخم ألعاح املاتهلكني. وقام اال حاد األوحوبي بتطوير املارش 
املنَاق أللعاح املاتهلكني كالتجابة للحاجة إىل مارشات أللعاح املاتهلكني يمكن مقاحنتها لقياس 
 قريب معدالت  ضخم الدول األعضاء يف اال حاد األوحوبي كمعياح لدخول اال حاد النقدي، وكألاس 
لتقدير التقراح األلعاح. وقد حدد املرصف املركزي األوحوبي التقراح األلعاح كزيادإ لنوية  قل 
عن 2 يف املائة يف املارش املنَاق أللعاح املاتهلكني ملنطقة اليوحو. ولعياً وحاء التقراح األلعاح، 
يهدف املرصف املركزي األوحوبي إىل إبقاء معدالت التضخم أقل من 2 يف املائة، وإن يكن قريباً من 

ذلك، يف األجل املتولط.

وجاء  طوير املعايري املنَاقة بالتعاون الوثيق مع خرباء ألعاح من املكا ب اإلحصائية الوطنية يف  - 2
اال حاد األوحوبي. وُوصفت العملية بأنها  شمل ماتوى عالياً من التعاون، مع قضاء جانب كبري من 
الوقت يف مناقشة ماائل  قنية وعملية للحصول عىل نتائج بالتوافق، مع  دعيمه بصكوك قانونية 
عند الرضوحإ. وبعد قدح كبري من املناقشة، كان النهج الذي  قرح هو اعتماد  رشيع يحدد املبادئ 
العريضة للمارش املناق أللعاح املاتهلكني ونطاقه. وكانت املحطة األوىل يف  طوير املارش املنَاق، يف 
 رشين األول/أكتوبر 1995، باعتماد مجلس اال حاد األوحوبي لنظام يحدد اإلطاح القانوني للمنهجية 
املنَاقة. وبمروح الانني، جرى  طوير ذلك بالتخدام للالة من أنظمة التنفيذ امللزمة قانوناً، التي 
يعالج كل منها واحداً أو أكثر من املجاالت املحددإ للمنهجية. ونظراً لألهمية التي  تام بها دقة املارش 
املناق أللعاح املاتهلكني وموثوقيته وقابليته للمقاحنة يف اال حاد األوحوبي، فإن املكتب اإلحصائي 

للجماعات األوحوبية يقوم بتشغيل نظام لرصد االمتثال لضمان التقيد باإلطاح القانوني.
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دحالة الحالة اإلفرادية 4 - 9

البيئة املؤسسية يف إنشاء حسابات منطقة اليورو

يأ ي إعداد حاابات منطقة اليوحو الفصلية املتكاملة والحاابات األوحوبية غري املالية املتكاملة نتيجة  - 1
للتعاون الوثيق عىل املاتوى األوحوبي بني املنظومة األوحوبية للمصاحف املركزية والنظام اإلحصائي 
األوحوبي. ويشاك يف  جميعها ونرشها املرصف املركزي األوحوبي واملكتب اإلحصائي للجماعات 
األوحوبية، بالتعاون الوثيق مع الهيئات اإلحصائية الوطنية واملصاحف املركزية الوطنية يف اال حاد 

األوحوبي منذ حزيران/يونيه 2007.

االً يف هذا االنجاز  - 2 وقد لعبت لجنة اإلحصاءات النقدية واملالية وإحصاءات ميزان املدفوعات دوحاً فعرّ
الفريد من نوعه *.

ويف حزيران/يونيه 2001، ناقشت اللجنة حؤية أحد املاتخدمني لنظام متكامل للحاابات األوحوبية  - 3
الفصلية. وبعد ذلك، أنشئت عام 2002 فرقة عمل مشاكة بني املكتب اإلحصائي للجماعات األوحوبية 
بتجميع  املالي  القطاع  لقيام  والقانونية  املنهجية  األلس  إلعداد  األوحوبي  املركزي  واملرصف 

الحاابات غري املالية الفصلية.

و م  طوير حاابات منطقة اليوحو الفصلية املتكاملة عىل ألاس اإلطاح املنهجي الذي أنشئ يف النظام  - 4
األوحوبي للحاابات، وعىل ألاس  حويل البيانات الوطنية إىل حاابات أوحوبية لها معناها. واملكتب 
اإلحصائي للجماعات األوحوبية مااول ألالاً عن الجزء غري املايل من الحاابات، بينما املرصف 
املركزي األوحوبي مااول عن الجانب املايل، بما يف ذلك التوفيق مع الحاابات غري املالية. و كفل 

املالاتان التنايق الكامل من خالل عقد ما مرات منتظمة عن طريق الفيديو.

ويعتمد  جميع حاابات منطقة اليوحو يف معظمه عىل اإلحصاءات التي  م جمعها و جميعها بالفعل  - 5
ألغراض أخرى. وهي  وفر برنامجاً نموذجياً لتوفيق ُبعدي  حليل الايالة النقدية للمرصف املركزي 

األوحوبي، بما يتضمن التحليل املايل وغري املايل عىل حدرّ لواء.

اإلحصائية  - 6 والهيئات  األوحوبية  للجماعات  اإلحصائي  واملكتب  األوحوبي  املركزي  املرصف  ويعمل 
الوطنية واملصاحف املركزية الوطنية يف اال حاد األوحوبي معاً يف ظل خطة  طوير متولطة األجل متفق 
عليها. وهي  شمل بصفة خاصة نرش مجموعة شاملة من الحاابات ألكثر من 90 يوماً بما ينالب 
أغراض الايالة النقدية، و فاصيل من يبيع ملن بالنابة لألوحاق املالية، و قايم التدفقات األخرى 

إىل عمليات إلعادإ التقييم، وغري ذلك من التغيريات يف األحجام والبيانات اإلضافية املعدلة مولمياً.

Committee on Monetary, Fi- انظ�ر *
nancial and Balance of Payments Sta-

tistics, Promoting Excellence in Europe-

 an Statistics: CMFB, 20 Years (Lisbon,

CMFB, 2011), pp. 105-108. مت�اح ع�ىل 

http://www.cmfb.org/ :املوقع الش�بكي
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الفصل الخامس

عملية إنتاج اإلحصاءات لإلحصاءات االقتصادية 
املتكاملة

مقدمة ألف - 
إن تكامل اإلحصاءات االقتصادية يس����������هل التوفيق اإلحصائي، ويكفل اتس����������اق ومتاسك الرسائل اليت   1-5
تنقلها اإلحصاءات االقتصادية. والتوفيق اإلحصائي يف اإلحصاءات االقتصادية مهمة كان جيري إجنازها تقليديًا 
يف احلساب���ات القومية وغريه���ا من ُأطر احملاسبات والتصنيفات. والتعديالت الكلية اليت جتري يف تلك اأُلطر توفر 
جمموعات من اإلحصاءات أكثر اتس����������اقًا ومتاس����������كًا. وال شك يف أن اعتماد إطار مفاهيمي مشرتك خالل جممل 
عملية إنتاج اإلحصاءات من شأنه أن يقلل من تدابري التوفيق املطبقة على االستقصاءات واملصادر اإلدارية عند 
إعداد اإلحصاءات واحلس����������ابات املتكاملة. ويتطلب تنفيذ تلك التدابري قدراً كبرياً من التنس����������يق بني املوظفني يف 

خمتلف الوكاالت اإلحصائية املشاركة يف خمتلف مراحل العمليات اإلحصائية.

ويبني الشكل 5 - 1 العناصر الرئيسية املكونة لعملية إنتاج اإلحصاءات.  2-5

الشكل 5 - 1

العنارص املكونة لعملية إنتاج اإلحصاءات

املعايري واألساليب
سجالت وأُطر األعمال 

التجارية
االستقصاءات 

واملصادر اإلدارية
تكامل اإلحصاءات 

والحسابات
النرش واالتصال

ويتضمن العنصر اخلاص باملعايري واألساليب اعتماد معايري وتصنيفات مشرتكة وأساليب مشرتكة للتقدير،   3-5
مثل حترير البيانات وجتهيزها، ونظام موّحد للبيانات الوصفية، وُأطر موّحدة جلودة البيانات. وتش����������ّكل سجالت 
وُأطر األعمال التجارية العنصر الثاين املكون للعملية، وهي متثل اجملتمع على نطاق االقتصاد للوحدات اإلحصائية 
اليت يتعني مجع البيانات هلا. أما عنصر االستقصاءات واملصادر اإلدارية، فيمثل جمموعات البيانات، مبا يف ذلك 
تصميم وتش����������غيل طائفة واسعة من االستقصاءات والتعدادات واستخدام املصادر اإلدارية. وكثرياً ما تقوم بذلك 

وكاالت خمتلفة ألغراض خمتلفة. وقد تأيت من املصادر اإلدارية كميات كبرية من البيانات اليت مت مجعها.

والوس����������يلة األكثر فعالية لضمان التكامل واالتس����������اق هي من خالل إع����������ادة التصميم الكلية جملموعات   4-5
البيانات )االستقصاءات واملصادر اإلدارية( اليت تقلل إىل أدىن درجة من التناقضات من خالل استخدام املعايري 
واألساليب املوّحدة، والتصميم املتكامل لالستقصاءات، والسجل املركزي لألعمال التجارية. وباتباع ذلك النهج، 
س����������تغرّي كل جمموعات البيانات تدرجييًا أهدافها وتصميماهتا اإلحصائية وتعزز اتس����������اق النواتج اإلحصائية. وعند 
تصميم جمموعة ملختلف جمموعات اإلحصاءات االقتصادية، س����������يحتاج القائمون على املنهجية إىل التحول من 
التفكري يف عملهم الراهن إىل التفكري يف كيفية تكامل تلك اجملموعات مع النواتج اإلحصائية األخرى. وباملثل، 
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يتعني أن تطبق االس����������تبيانات املفاهيم والتعاريف اليت تتس����������ق مع تلك املستخدمة يف االستقصاءات واجملموعات 
اإلدارية األخرى.

ويتصل تكامل اإلحصاءات واحلس����������ابات مبرحلة عملية اإلنتاج اليت ُتطبق فيها ُأطر تكامل اإلحصاءات   5-5
ألغراض التوفيق. وتش����������مل هذه اأُلطر حس����������ابات القطاع املؤسسي وحس����������ابات املدخالت - النواتج يف نظام 

احلسابات القومية، وهو ما يسمح مبضاهاة وتوفيق العناصر املكونة من خالل املتطابقات احملاسبية.
وتس����������تخدم البيانات اليت يتم مجعها يف نظام اإلحصاءات االقتصادية من أجل إنتاج طائفة واس����������عة من   6-5
اإلحص����������اءات اليت تقيس هيكل وأداء خمتلف أجزاء االقتصاد، مبا يف ذلك الصناعات، والقطاعات املؤسس����������ية، 
واملعامالت، واألس����������عار. ويتم نش����������رها مجيعًا بصورة منفصل����������ة، وغالبًا ما يكون لكل منه����������ا جمموعة متفردة من 
املستخدمني، يتعني وضع خطة اتصال مفصلة هلا خصيصًا. واإلحصاءات واحلسابات املتكاملة، مثل إحصاءات 
األعم����������ال التجارية والقطاعية واألس����������عار واحلس����������ابات القومية وميزان املدفوعات، هي املنتج����������ات النهائية لنظام 
اإلحصاءات االقتصادية. وهي تقوم بتجميع اإلحصاءات معًا، وتستخدم البيانات املستمدة من طائفة واسعة من 
املصادر لتجميع جمموعة متكاملة من اإلحصاءات واحلسابات اليت ترصد أداء ووضع االقتصاد مبجمله. وتعرض 
دراس����������ات احلاالت اإلفرادية 5 - 1 و5 - 2 و5 - 3، من هولندا وكندا ونيوزيلندا، على التوايل، املمارس����������ات 

الوطنية فيما يتعلق مبختلف العناصر املكونة لعملية إنتاج اإلحصاءات.

دراسة الحالة اإلفرادية 5 - 1

هيئة إحصاء هولندا: نظام مركزي لتكامل الحسابات القومية

ُنظمت الشعبة االقتصادية يف هيئة إحصاء هولندا أصالً عىل أساس أفرع الصناعة. فقد كانت هناك  - 1
إدارات إلحصاءات الزراعة، وإحصاءات الصناعة التحويلية، وما إىل ذلك. وكانت إدارة الحسابات 
القومية مسؤولة عن تكامل اإلحصاءات االقتصادية. وأدى التشغيل اآليل لتكنولوجيا املعلومات وتحسن 
توقيت اإلحصاءات إىل إعادة تنظيـم املكتب املركـزي لإلحصاءات عـام 1991. وأُجري تنظيم جديد 
تم بموجبه تقسيم املكتب املركزي لإلحصاءات إىل ثماني ُشعب. ورغم أن بعض العمليات أصبحت 
أكثر مركزية، مثل التشغيل اآليل والبحوث وأنشطة التطوير، فإن املبدأ التنظيمي األسايس ظل يتبع 

أفرع الصناعة.

ويف عام 2000، غريت إعادة التنظيم الهيكل من التوجه إىل املنتج إىل هيكل عميل املنحى. ولم تعد  - 2
أفرع الصناعة املنفصلة )النهج املعزول( هي املبدأ التنظيمي األسايس. ففي الشعبة االقتصادية، 
أنشئت إدارات للمراحل املتعاقبة من عملية إنتاج اإلحصاءات. فأنشئت إدارة للسجل العام لألعمال 
بإدارة  وانتهت  البيانات،  وتحليل  ولتقدير  االستبيانات،  للوجستيات  إدارات  أعقبتها  التجارية، 
للحسابات القومية. ويمكن وصف عملية اإلحصاءات االقتصادية بأنها عملية متسلسلة، تبدأ بالسجل 

العام لألعمال التجارية وتنتهي بالحسابات القومية.

العميل. فقبل عام  - 3 التوجه  القومية كي تتطابق مع  إدارة الحسابات  الجديد، ُصممت  التنظيم  ويف 
2000، كانت اإلدارات الفرعية مسؤولة عن منتجات مثل جدول اإلمداد واالستخدام والحسابات 
الفصلية. واعتباراً من عام 2000، لم تعد اإلدارات الفرعية تلعب دوراً إالّ يف جزء من عملية اإلنتاج، 
إدارات فرعية  القومية. وتوجد  الحسابات  إدارة  بالنسبة لكل منتجات  الدور  أنها تلعب ذلك  غري 
واألرس  املالية،  واملؤسسات  الحكومية،  واألنشطة  الخدمات،  وصناعات  السلع،  منتجي  لتقديرات 

املعيشية. وهناك إدارة فرعية مسؤولة عن تكامل البيانات يف كل أُطر التكامل.
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ويف التنظيم الجديد ذي التوجه املتسلسل، أعيد تنظيم مجمل عملية تجميع اإلحصاءات االقتصادية.  - 4
وبدأ املرشوع عام 2008، وكان ال يزال مستمراً يف عام 2010. وكان أحد املبادئ الرئيسية إلعادة 
املعلومات  ُتستخدم  وبالتايل،  اإلدارية.  للمعلومات  األمثل  االستخدام  تحقيق  يف  يتمثل  التصميم 
وبالنسبة  املضافة.  القيمة  رضيبة  بشأن  املثال،  سبيل  عىل  الرضيبية،  السلطات  من  املستمدة 
للمعلومات الالزمة التي ال تتوفر إدارياً، يمكن إجراء استقصاءات إضافية، غري أن ذلك يجب أن 
يكون يف أضيق الحدود. وعالوة عىل ذلك، أنشئ مرشوع فرعي خاص لتغطية املعلومات الواردة من 
أكرب الرشكات يف هولندا. وبالنسبة ألكرب 300 رشكة، فإن الهدف هو الحصول عىل صورة متسقة 

من خالل التكامل الجزئي للبيانات.

ويقوم الربنامج بعدد من التحركات يف اتجاه نهج ‘‘التكامل من خالل التصميم’’. فعىل سبيل املثال،  - 5
ال تكون الوحدات اإلحصائية وفقاً للسجل العام لألعمال التجارية عىل الدوام مناسبة لربط املعلومات 
املستمدة من مصادر إدارية مختلفة. واستحدثت وحدة إحصائية جديدة )إىل جانب الوحدة املذكورة 
الربط، رغم أن الوحدات أقل تجانساً من عمليات اإلنتاج  أعاله للرشكات األكرب( النجاز إجراءات 

وتنظيمها.

ويتمثل أحد االستنتاجات الرئيسية من التجربة يف أن إعادة التنظيم يف العمليات اإلحصائية )وما  - 6

يقابله من إعادة تنظيم يف الهياكل التنظيمية( تكون أقل تعقيداً يف البيئة املركزية.

دراسة الحالة اإلفرادية 5 - 2

إحصاءات لصيغة منسقة لتوزيع اإليرادات يف كندا

يف عام 1996، أعلنت حكومة كندا مع حكومات مقاطعات نيوبرونزويك ونوفاسكوتشيا ونيوفاوندالند  - 1
اتفاقاً رسمياً حول ترتيب ملواءمة رضائب املبيعات. وكان هدف االتفاق يتمثل يف تنفيذ معدل واحد 
متوائم لرضيبة املبيعات يبلغ 15 يف املائة يف املقاطعات الثالث، بدالً من ثالثة معدالت منفصلة لرضيبة 
إيرادات كندا بجمع  تتوىل هيئة  أن  االتحادية. وتقرر  للسلع والخدمات  املبيعات ورضيبة منفردة 
الرضيبة املجمعة، وتقسيمها فيما بني الحكومات األربع من خالل صيغة محددة لتوزيع اإليرادات. 
وتقرر أن تتأسس الصيغة عىل اإلحصاءات اإلجمالية التي تقوم هيئة إحصاء كندا بتجميعها. وتعهدت 

حكومة كندا بإدخال تحسينات جوهرية عىل جودة اإلحصاءات االقتصادية املحلية املتاحة.

وكانت العنارص الرئيسية للخطة تتجه إىل زيادة تكامل النظام اإلحصائي، التي َتَقرر أن ُتعامل فيه  - 2
البيانات التي يتم جمعها من األعمال التجارية بطريقة ترتكز عىل الرشكات. فالبيانات التي تنبثق عن 
رشكة بعينها، سواء كان جمعها من املقر أو من أحد كياناتها القانونية، تبقى معاً وُتعامل كمجموعة 
واحدة مرتابطة من املعلومات. ويمكن ذلك من تقليل االزدواج يف االستبيانات وزيادة استخدام البيانات 
اإلدارية كمصدر بديل للمعلومات، وهو ما يسمح بزيادة تنوع اإلجماليات والتحليالت، ويسهل إنفاذ 
القيود الخاصة بالرسية ومنع اإلفصاح املتبقي، ويساعد يف إدارة ومراقبة عبء اإلجابة الواقع عىل 
فرادى الرشكات. وبدالً من جمع البيانات بواسطة استقصاءات متميزة متعددة لألعمال التجارية، 

يكون هناك استقصاء متكامل واحد لجميع املشاريع اإلحصائية.

ويتم تصنيف رشائح االستقصاءات املتكاملة للرشكات العاملة املناطق و/أو الصناعات املتعددة أو  - 3
املشاريع املنفردة لتحقيق ما ييل: )أ( املوثوقية املتساوية بني كافة املقاطعات واألقاليم، )ب( أعىل 
جودة نسبية للبيانات لتلك الصناعات التي تحتل أعىل األولويات. وتعتمد األولويات بصفة خاصة عىل 
احتياجات مستخدمي البيانات القائمني )بما يف ذلك عمالء اسرتداد التكاليف( وعىل متطلبات الصيغة 
املنسقة لتوزيع إيرادات رضيبة املبيعات لهذا املرشوع. وبدالً من العديد من استبيانات االستقصاءات 
غري املتكاملة، يكون هناك استبيان واحد مجمع للمرشوع يتألف من نموذج رئييس موجه إىل املرشوع 
وعدد من الجداول اإلضافية املوجهة إىل املؤسسات املكونة للمرشوع. وُيدار االستبيان املجمع داخل 
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نظام  املشاريع. وسُينفذ  لفرادى  استبيانات مفصلة  بتوليد  للسماح  البيانات  لقواعد  نسبي  نظام 
التصنيف الصناعي ألمريكا الشمالية يف الربنامج املوّحد الجديد إلحصاءات املشاريع. وسيستخدم 
املؤرش العام للمعلومات املالية الذي وضعته هيئة إحصاء كندا، وهو قاعدة بيانات إدارية، بدالً من 
أدوات االستقصاءات للحصول عىل إحصاءات امليزانية وبيان الدخل. كما سيتم إدماج البيانات اإلدارية 
األخرى املستمدة من ُنظم رضيبة السلع والخدمات واالقتطاعات من املرتبات. ومن شأن استخدام 
تلك املصادر اإلدارية بدالً من االستقصاءات األطول أن ينتج بيانات يمكن الوثوق فيها بدرجة أكرب 

مع تقليل العبء الواقع عىل املجيبني.

ويتم تخزين كل البيانات املجمعة من األعمال التجارية الكندية يف مجموعة موّحدة ومرتابطة من قواعد  - 4
البيانات النسبية عىل حواسيب خفيفة، حيث يمكن الوصول إليها من جانب مجمعي ومحليل البيانات 
املأذونني يف هيئة إحصاء كندا، وحيث تصبح البيانات الخام املجمعة من األعمال التجارية الكندية 
مورداً من موارد الهيئة. وأدى ذلك إىل زيادة املرونة يف تطوير منتجات إحصائية شاملة جديدة، 
األعمال  استقصاءات  عينات  كل  الحصول عىل جداول مفصلة. وسُتستمد  لطلبات  االستجابة  ويف 
التجارية من السجل املركزي لألعمال التجارية. وسيتم تعزيز قاعدة بيانات االتصاالت ونظام الرصد 
السياسات  الواقع عىل كل رشكة كندية. وستكفل  يف الرشكات لتتبع ورصد عبء اإلجابة اإلجمايل 
واإلجراءات تسجيل كل اتصاالت استقصاءات األعمال التجارية يف قاعدة البيانات. وقد استغرق النظام 
النضج. ويف عام 2009، قررت هيئة إحصاء كندا بدء سلسلة  10 سنوات حتى يصل إىل مرحلة 
من املبادرات بهدف زيادة تكامل نظامها اإلحصائي، استناداً إىل تجربتها يف التعامل مع إحصاءات 

املشاريع - املنشآت والبيانات اإلدارية ومختلف عمليات االستقصاء.

دراسة الحالة اإلفرادية 5 - 3

االستقصاء االقتصادي لكامل نطاق اقتصاد نيوزيلندا

ينطوي نهج االستقصاء السنوي للمشاريع عىل العديد من الفوائد لتكامل اإلحصاءات االقتصادية: - 1

يتم جمع بيانات متسـقة من كافة أجزاء االقتصاد. وكل اسـتبيانات االسـتقصاء توجه نفس  •
األسـئلة األساسية وتجمع مجموعة أساسـية من املتغرّيات. وتهدف الفروق يف االستبيانات إىل 

رصد البنود التي تخص صناعة بعينها أو الحصول عىل توزيعات سلعة أساسية معيّنة؛

ُصّمم االسـتقصاء باعتباره األداة الرئيسـية لجمع البيانات املسـتخدمة يف تجميع الحسابات  •
القوميـة لنيوزيلنـدا. واالسـتبيانات مصممـة لجمـع كل من املتغـرّيات املحاسـبية املعيارية 
واملعلومات اإلضافية الالزمة لحسـاب لكل املتغرّيات املحاسبية القومية األساسية. فعىل سبيل 
املثال، تجمع االستبيانات بيانات عن األجور واملرتبات املدفوعة. كما تجمع بيانات عن العنارص 
األخـرى املكونة لتعويضات املوظفني، عىل النحو املحدد يف نظام الحسـابات القومية، وهو ما 
يعنـي أنه يمكن وضع فرضيات تعويضات املوظفني بتجميع أعمدة الرموز يف كل وحدة، بدالً 
من ‘‘تعديل’’ األجور والرواتب عىل املسـتوى التجميعي الحتسـاب الفرق املقدر. والنهج يكفل 

التماسك بني الحسابات القومية وإحصاءات األعمال التجارية األخرى؛

وبقدر اإلمكان، يتم يف اسـتقصاء واحد تجميع املعلومات الالزمة لجميع الحسـابات السنوية:  •
فاالستقصاء السنوي للمشاريع يقوم بجمع املعلومات عن اإلنتاج، ولكنه يجمع أيضاً معلومات 
عن تدفقات الفوائد واألرباح والتكوين الرأسمايل، وهو ما يسهم يف تماسك الحسابات القومية؛

ويتم تجميع أعمدة رموز االستقصاء يف متغرّيات الحسابات القومية قبل تحرير البيانات. فيقوم  •
املحللـون العاملون يف االسـتقصاء بفحص ورشح التحركات غـري املعتادة يف كل من املتغرّيات 
واإلجماليات املحاسبية لنظام الحسابات القومية كجزء عادي من فحص البيانات. ويقلل ذلك 
ألدنى درجة من الحاجة لقيام مجمعي الحسابات القومية بفحص بيانات سجالت الوحدات؛
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وتغذي بيانات االسـتقصاء عملية حسـاب الحسـابات القومية من خالل حسـابات الصناعة  •
السـنوية باألسعار الحالية، التي يتم تجميعها داخل إطار للمدخالت - النواتج. وعندما يواجه 
القائمون عىل التجميع بيانات من جانبي العرض والطلب يف االقتصاد، ينبغي أن تكون الفروق 
نتيجـة الختالف تصميم االسـتقصاءات، وليس لعدم االتسـاق بني أُطر العينـات أو تصنيف 

الوحدات؛

والجمع بني السجل الشامل لألعمال التجارية واالستقصاءات االقتصادية لكامل نطاق االقتصاد  •
يقيض عىل الحاجة لوضع معايري مرجعية للتعدادات االقتصادية الخمسية. وتتسم اإلجماليات 
الوطنية الناتجة عن االستقصاء بما يكفي من الجودة إلدماجها مبارشة يف الحسابات القومية؛

ويتم جمع التوزيعات املفصلة للسـلع األساسية يف اسـتقصاء يغطي كافة الصناعات يف دورة  •
متجددة مدتها أربع سنوات. ويطلب االستقصاء من املجيبني تقديم توزيعات مفصلة ملتغرّيات 
املبيعات والنفقات التي يسجلونها يف االستقصاء السنوي للمشاريع. ويكفل هذا النهج أن تكون 
توزيعات السـلع األساسية التي تغذي الحسـابات القومية ومؤرش أسعار املنتجني متسقة مع 

املعلومات املستمدة من االستقصاء السنوي للمشاريع؛

واالسـتقصاءات التي تغذي الناتج املحيل اإلجمايل الفصيل يتم اختيارها أيضاً من إطار األعمال  •
التجارية لنيوزيلندا. ويكفل ذلك اتسـاق تغطية االستقصاء وتصنيف الوحدات مع االستقصاء 
السـنوي للمشاريع. وسـتظل هناك اختالفات نظراً ألن العينات واملعلومات تأتي من حسابات 
إدارية، ولكن يتم القضاء عىل اختالفات التغطية. وُتحدد متغرّيات الفوائد بنفس الطريقة، حسب 

االقتضاء.

املعايري واألساليب باء - 

املفاهيم والتعاريف والتصنيفات املوّحدة  - 1

يتطلب تكامل اإلحصاءات وحتسني جودة البيانات تطبيق مفاهيم وتعاريف وتصنيفات موّحدة. وجناح   7-5
تنفيذ املعايري املنهجية يسهم إسهامًا مفيداً يف حتقيق تكامل اإلحصاءات. وما مل يتم تطبيق املفاهيم والتصنيفات 
املوصى هبا دوليًا على خمتلف اجملاالت املوضوعية لإلحصاءات يف نظام منطقي متماسك، لن يكون من املمكن 
تنظي����������م البيانات اإلحصائية مبا يليب احتياجات املس����������تخدمني للبيانات اجملمع����������ة أو البيانات املتوافقة من ميادين 
متنوعة. واملعايري توفر املفاهيم والتعاريف والتصنيفات املوّحدة على الُصعد الوطين واإلقليمي والدويل. ويلزم توفر 

توصيفات للتعاريف املتفق عليها للوصول إىل تفسري واضح ودقيق ملختلف املفاهيم.

وُيع����������د االمتثال للمعايري الدولية أداة هامة ملواءمة وتعزيز الُنظم اإلحصائية الوطنية. ومثة حتّديات عديدة   8-5
أمام تبين املعايري اإلحصائية الدولية على الصعيد الوطين، من بينها تضارب احتياجات املس����������تخدمني، وتعارض 
األولويات اإلحصائية، وندرة املوارد املالية والبش����������رية، وعدم التنس����������يق فيما بني موردي البيانات، والقيود القانونية 
املفروض����������ة على الوصول إىل البيانات بني الوكاالت اإلحصائية، ودرجة العبء الواقع على اجمليبني. والدرجة اليت 

ميكن هبا التصدي لتلك التحّديات ستحدد مدى االمتثال للمعايري الدولية على الصعيد الوطين.

وملواجهة التحّديات العديدة أمام تطوير وتنفيذ وترويج املعايري الدولية، اتفقت الدوائر اإلحصائية الدولية   9-5
على مبادئ لتسهيل تطوير املعايري، واستثمرت بدرجة كبرية يف تطوير املعايري ونشرها وتعهدها ومواءمتها وحتديثها 
وتنقيحها وتنفيذها. والوكاالت اإلحصائية الدولية مس����������تمرة يف االضطالع بدور رائد يف تطوير املعايري الدولية، 
وتلتزم بتقدمي الدعم التقين يف شكل التدريب، واألدلة التنفيذية، ومجع ونشر أفضل املمارسات واألدوات العديدة 

األخرى ملساعدة البلدان على تبين املعايري الدولية.
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وتتوقف الفائدة من ُأطر املعايري الدولية كأداة للتكامل على درجة قيام الوكاالت الوطنية القائمة على   10-5
إع����������داد البيانات األّولية بتكييف مفاهيمها وتعاريفها وتصنيفاهتا لكي تتناس����������ب مع تلك اأُلطر. ويلزم اختاذ 
خطوات إلش����������راك وحتفيز مجيع منتجي البيانات الوثيقة الصلة باإلحصاءات االقتصادية، ومواصلة مشاركتهم 

يف العملية.

وتتمثل األهداف الرئيسية لتطوير املعايري يف تقليل األسباب الرئيسية لالختالفات يف اإلحصاءات النامجة   11-5
عن استخدام مفاهيم خمتلفة )مثل الوحدات واملعامالت(، وقواعد خمتلفة للتقييم وزمن التسجيل، وهيكل حماسيب 
خمتلف، وإمجاليات وموازنات رئيس����������ية خمتلفة. فمواءمة املعايري وزيادة اتساقها ميكن أن تقلل من االختالفات إىل 

أدىن درجة، وتسفر عن نواتج بيانات أكثر متاسكًا.

وينبغي تطوير املعايري مبشاركة واسعة من أصحاب املصلحة وأفرقة اخلرباء التقنيني. ونظراً ألن املعايري جيب   12-5
أن تتمتع بقبول عام، يتعني صياغتها بالتش����������اور مع أخصائيني يف اجملاالت املعنية. واللجان التقنية هي األدوات 
األكثر مالءمة هلذا النوع من العمل. وجيب أن يتم التطوير من خالل عملية تشاور، مع احلفاظ على الشفافية، 
واحلرص على االتساق مع اأُلطر املفاهيمية واملعايري ذات الصلة. ومن األمهية الوصول إىل توافق يف اآلراء بشأن 

مجيع املسائل املعلقة الرئيسية قبل وضع املعايري يف صيغتها النهائية.

وتتأك����������د األمهية الكبرية لوضع معايري تكامل اإلحصاءات يف املبادئ األساس����������ية لإلحصاءات الرمسية   13-5
اليت وضعتها األمم املتحدة، اليت تنص يف املبدأ 9 على أن: ‘‘قيام الوكاالت اإلحصائية يف كل بلد من البلدان 
باستخدام املفاهيم والتصنيفات واألساليب الدولية يعزز اتساق الُنظم اإلحصائية وكفاءهتا على مجيع املستويات 

الرمسية’’.

وأعقب اعتماد املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية يف عام 1994 تأييد إعالن املمارسات احلميدة   14-5
يف التعاون التقين يف جمال اإلحصاء يف عام 1999، وهو اإلعالن الذي تضمن املبادئ ذات الصلة اليت تشدد 

على دور املعايري يف عملية التكامل.

وين����������ص املبدأ 4 من اإلع����������الن على: ‘‘انتقاء املفاهي����������م والتعاريف والتصنيفات واملصادر واألس����������اليب   15-5
واإلجراءات املس����������تعملة يف إعداد اإلحصاءات الدولية حبيث تس����������تويف املعايري العلمية املهنية وتكفل ش����������فافيتها 

بالنسبة للمستعملني’’. وتشمل املمارسات اجليدة ما يلي:

توثيق املفاهيم والتعاريف والتصنيفات املستخدمة، وإتاحة هذه املعلومات للجمهور العام؛	 
توثيق كيفية مجع البيانات، وكيفية تطبيق آليات التحرير املتبعة بالنسبة للبيانات القطرية؛	 
إتاحة املعايري املتفق عليها رمسيًا للجمهور العام.	 

وين����������ص املبدأ 8 من اإلعالن على: ‘‘وضع معايري لإلحصاءات الوطنية والدولية باالس����������تناد إىل معايري   16-5
مهنية سليمة، مع احلرص على استيفاء شرط الفائدة العملية واجلدوى’’. وتشمل املمارسات اجليدة املتصلة هبذا 

املبدأ ما يلي:

إشراك املكاتب اإلحصائية الوطنية وغريها من املنظمات الوطنية املعنية باإلحصاءات الرمسية بشكل 	 
منهجي يف وضع الربامج اإلحصائية الدولية، مبا يف ذلك وضع األساليب واملعايري واملمارسات 

اجليدة وتعميمها؛
كفالة أن تكون القرارات املتخذة بشأن تلك املعايري يف منأى عن تضارب املصاحل؛	 
إسداء املشورة إىل البلدان بشأن مسائل التنفيذ املتعلقة باملعايري الدولية؛	 
رصد تنفيذ املعايري املتفق عليها.	 
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وم����������ن خالل التعاون الدويل، مت يف العقود املاضية تطوير ع����������دد كبري من املعايري. وميكن النظر إىل تلك   17-5
املعايري الدولية كتوصيات منهجية كثرياً ما تقرتن هبا مبادئ توجيهية عملية لتجميع البيانات. وكان كثري من املعايري 

الدولية مبثابة أساس لتطوير املعايري الوطنية ذات الصلة.
وجيب أن يكون اعتماد املعيار على يد اهليئة الرمسية املختصة، وأن يعقب ذلك اإلعالن والنشر. ويعين   18-5
االعتماد الرمسي للمعيار دعم عملية التنفيذ الالحقة. ويوفر اإلعالن عن املعيار ونشره على نطاق واسع إمكانية 
الوصول ملوردي ومستخدمي البيانات، ويسهل تفهمها، وكذلك تفهم أّي تنقيحات وحتديثات الزمة هلا. وتشمل 
مرحلة التنفيذ توفري املشورة التقنية للمستخدمني، وإعداد أدلة التجميع، وتنظيم الدورات التدريبية، ورصد التنفيذ، 

وتعهد التحديثات استناداً إىل البحوث الدولية.
وتطوير املعايري عملية مركبة تتضمن العديد من مراحل العمل. وتبني دراسة احلالة اإلفرادية 5 - 4 هنج   19-5

إدارة املشاريع املستخدم يف عملية حتديث نظام احلسابات القومية لعام 2008.

دراسة الحالة اإلفرادية 5 - 4

املمارسات الجيدة يف تطوير املعايري اإلحصائية الدولية

املتعدد  - 1 التحديث  مرشوع  بتقييم  والثالثني،  السابعة  دورتها  يف  اإلحصائية،  اللجنة  قامت  عندما 
السنوات لنظام الحسابات القومية لعام 2008، فقد عزت، يف تقريرها أ، ما أُحرز من تقّدم محمود إىل 
‘‘اعتماد نهج إدارة املشاريع واالستخدام املستفيض ملوقع شبكي تفاعيل متسم بالشفافية، وأوصت 

باتباع ذلك النهج وتطبيق تلك التكنولوجيا يف مشاريع وبرامج إحصائية مماثلة’’ ب.

وشدد برنامج عمل التحديث عىل النهج األسايس باعتباره عملية شفافة لالستعراض تتمتع بتأييد  - 2
واسع يف الدوائر اإلحصائية الدولية. وشاركت الهيئات اإلحصائية الوطنية يف العملية، وتمت استشارتها 
يف كل املراحل وعىل كل املستويات. ودعا برنامج العمل إىل املشاركة الفّعالة من جانب اإلدارة العليا 
يف الهيئات الوطنية واإلقليمية والدولية. ولم تقترص أنشطة الدعوة عىل املكاتب اإلحصائية الوطنية، 
بل شملت سائر منتجي اإلحصاءات، مثل املصارف املركزية التي تنتج الحسابات القومية وغريها 

من إحصاءات االقتصاد الكيل.

وشمل برنامج عمل تحديث نظام الحسابات القومية العنارص املكونة الرئيسية التالية: - 3

تحديد معايري املسائل املقرر تحديثها يف املعايري اإلحصائية الدولية. وكانت قائمة املسائل التي  )أ( 
اعتمدتها اللجنة اإلحصائية تكفل أن يظل اختيار املسائل مجدياً تسهل إدارته، وأن يتوافق مع 

احتياجات دوائر اإلحصائيني التي بادرت بعملية التحديث؛

كان هيكل الحوكمة عملياً، ويقوم عىل اسـتمرار التعاون عىل مسـتويات عديدة. وكان الفريق  )ب( 
العامل املشـرتك بني األمانات واملعني بالحسـابات القومية، الذي يتألف من املكتب اإلحصائي 
للجماعـات األوروبية، وصندوق النقد الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
واألمم املتحدة، والبنك الدويل، مسؤوالً عن إدارة وتنسيق عملية التحديث بمساعدة محرر تقني 
يمتلـك خربة يف نظام الحسـابات القوميـة. وُكلف مدير للمرشوع بمهمـة كفالة تقدم العملية 
بأرسها بشكل سلس. وقدمت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، باعتبارها أمانة الفريق العامل، 
دعم السـكرتارية، بما يف ذلك إنشاء وتعهد موقع للمرشوع عىل شبكة اإلنرتنت. ووفرت اإلدارة 
العليا للوكاالت الخمس املشـاركة يف الفريق العامل بصورة جماعية الرقابة واالتصال باملمثلني 

الرفيعي املستوي للبلدان واملنظمات الدولية؛

ولحل املسـائل التقنية والوصول إىل توافق لآلراء، توىل فريق خرباء استشاري يضم 20 عضواً  )ج( 
تقديم الدعم للفريق العامل يف مداوالته بشأن املسائل املفاهيمية يف ستة اجتماعات والعديد من 

أ انظـر الوثائـق الرسـمية للمجلس 

 ،2006 واالجتماعـي،  االقتصـادي 
امللحـق رقـم E/2006/24( 4(، الفصل 
األول، جيم، املقـرر 104/27، الفقرة 

)ب(.

ب انظر: الفريق العامل املشـرتك بني 

القومية،  بالحسابات  األمانات واملعني 
‘‘برنامج عمل تحديث نظام الحسابات 
القوميـة لعـام 2003’’، 21 ترشيـن 
الثاني/نوفمرب 2003. متاح عىل املوقع 

http://unstats.un.org/ الشـبكي: 

u n s d / n a t i o n a l a c c o u n t / d o c s / 

.Workprogram1993SNAupdate.pdf
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املناقشات واألوراق املقدمة يف املنتديات اإللكرتونية، مما أسفر عن قدر كبري من البحوث. وقامت 
أفرقة خرباء مواضيعية )دائمة ومخصصة( بإنجاز بحوث إضافية؛

ولضمان مشـاركة البلدان، كانت كل الوثائق املخصصة للمناقشـة والتوصيات متاحة للتعليق  )د( 
عليهـا ملدة 60 يوماً عىل املوقع الشـبكي لعملية التحديث، وتم نرش الردود. وجرى استشـارة 
البلـدان يف كل الخطوات والقـرارات املوضوعية يف عملية التحديث. وتوفر ردودها مصدراً غنياً 
للمعلومات حول األسباب التي دعتها لتأييد مقرتحات بعينها أو االعرتاض عليها. ويمكن أيضاً 
أن تكـون الردود مفيدة يف مرحلـة تنفيذ املعيار، ويمكن أن تكـون بمثابة مصدر فيما يتعلق 

باحتياجات بعض البلدان من حيث املساعدة التقنية.

ويمكن أن ُيعزى النجاح يف إنجاز املرشوع يف الوقت املحّدد له إىل كفاءة التعاون بني املساهمني  - 4
الكثريين فيه، الذين يمثلون مجموعة عريضة القاعدة من أصحاب املصلحة الذين وحدوا جهودهم 

يف جهد منسق بشكل وثيق يف إطار تبني نهج إدارة املشاريع.

مواءمة املعايري مع أُطر وتصنيفات إحصاءات االقتصاد الكيل )أ( 

تعترب مواءمة املعايري أهم األدوات لزيادة االتساق على الصعيد الدويل. وقد حتققت بالفعل درجة كبرية   20-5
م����������ن املواءمة فيما بني ُأطر إحصاءات االقتصاد الكلي مثل نظام احلس����������ابات القومي����������ة، ودليل ميزان املدفوعات 
)الطبعة السادس����������ة(، ودليل إحصاءات املالية احلكومية 2001 6، اليت حتّس����������نت بدرجة أكرب مع تطوير واعتماد 
نظام احلسابات القومية لعام 2008. وقد حتقق االتساق مع التصنيفات الدولية، مثل التصنيف الصناعي الدويل 
املوّحد جلميع األنش����������طة االقتصادية، من حيث إن تعاريف أنواع األنش����������طة والوحدات اإلحصائية أصبحت هي 

نفسها.

وكانت املواءمة الرئيسية للُنظم تتم يف اجملاالت التالية:  21-5

حمل اإلقامة. متيز كافة الُنظم االقتصاد احمللي عن بقية العامل بنفس األساس )حمل إقامة الوحدات 	 
املؤسسية(، حبيث تسند إىل بقية العامل تلك الوحدات املؤسسية اليت يوجد املركز الرئيسي ملصلحتها 

االقتصادية الغالبة خارج اإلقليم اجلغرايف للبلد؛

الوحدات 	  بأنه يضم  الُنظم االقتصاد احمللي  ت�َُعّرف كافة  االقتصاد احمللي والقطاعات املؤسسية. 
املؤسسية املقيمة، وتتبىن تقسيمًا موّحداً لالقتصاد إىل قطاعات مؤسسية وقطاعات فرعية؛

األرصدة والتدفقات. تستخدم كافة الُنظم التمييز بني األرصدة )األحجام االقتصادية املقيسة يف 	 
وقت حمدد( والتدفقات )األحجام االقتصادية املقيسة بالنسبة لفرتة زمنية(. كما أن كافة الُنظم 

تستخدم نفس التعاريف بالنسبة للمعامالت وسائر التدفقات االقتصادية؛

القواعد احملاسبية. تستخدم كافة الُنظم أساس االستحقاق لتسجيل املعامالت. وتستخدم كافة 	 
الُنظم أسعار السوق باعتبارها مبدأ التقييم؛

مسائل احلدود. حدود اإلنتاج واألصول هي نفس احلدود بالنسبة لكافة الُنظم؛	 
احلسابات املتكاملة. يف كافة الُنظم، تفسر جمموعة متكاملة من احلسابات كل التغرّيات بني موازنة 	 

االفتتاح واإلقفال حسب املعامالت، وحتقيق مكاسب/خسائر، وغري ذلك من التغرّيات يف قيمة 
األصول. ويعزز ذلك قدرة احملللني على توفيق األرصدة والتدفقات داخل املوازنات. وباإلضافة 
إىل ذلك، تعكس الُنظم املواءمة يف اأُلطر احملاسبية املتشاهبة، رغم وجود فروق كبرية يف التصنيف 

لتلبية االحتياجات احملددة.

)واشنطن  الدويل  النقد  صندوق   6
املوقع  عىل  متاح   .)2001 العاصمة، 
http://www.imf.org/ الشبكي: 

external/pubs/ft/gfs/manual/

.pdf/all.pdf
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ويف الس����������نوات األخرية، كان هناك تركيز ه����������ام على مواءمة املفاهيم والتعاري����������ف يف كافة اإلحصاءات   22-5
القطاعية والتجارية يف خمتلف جماالت اإلحصاءات االقتصادية مع املفاهيم والتعاريف املستخدمة يف ُأطر االقتصاد 
الكلي. ويتم العديد من أنشطة حتديث اإلحصاءات االقتصادية يف نفس الوقت الذي جيري فيه تنقيح وحتديث 
العديد من املعايري الرئيسية لالقتصاد الكلي. ومسح ذلك للمؤسسات املسؤولة عن تطوير وحتديث معايريها بإجراء 
املش����������اورات الالزمة لكفالة زيادة االتس����������اق املنهجي وحتقيق مواءمة املفاهيم والتعاريف مع اإلحصاءات اهليكلية 

ذات الصلة وُأطر االقتصاد الكلي األساسية.

ومل����������ا كان تطوير املعايري يبقي تركيزه الرئيس����������ي عل����������ى املواءمة بني معايري خمتل����������ف جماالت اإلحصاءات   23-5
والتصنيف����������ات االقتصادية، فقد حتققت درجة كبرية من مواءمة املعايري اإلحصائية التجارية والقطاعية ومعايري ُأطر 
االقتصاد الكلي. وتستند ُأطر النواتج املتوسطة تلك إلحصاءات األعمال التجارية إىل املبادئ املنهجية املشرتكة 
والتعاريف املوّحدة لبنود البيانات اليت تس����������مح بتنس����������يق جتميع اإلحصاءات املتوائمة، باملوثوقية واملرونة الستيفاء 
درجة التفصيل الالزمة لتلبية احتياجات الوكاالت الوطنية واإلقليمية والدولية واملستخدمني من األعمال التجارية.

وُأح����������رز تق����������دم كبري يف حتديث وتنقي����������ح وتطوير املنهجية يف اجملاالت اإلحصائي����������ة يف عدد من جماالت   24-5
 اإلحص����������اءات االقتصادي����������ة، مبا فيه����������ا الصناعة 7، وجت����������ارة التوزيع 8، والتجارة الدولية 9، واالس����������تثمار املباش����������ر 
األجنيب 10، والديون اخلارجية 11، والسياحة 12، يف نفس الوقت الذي جيري فيه الرتكيز على مواءمتها مع معايري 
ُأطر االقتصاد الكلي. وأّدى هذا النهج املنس����������ق يف تنقيح املعايري اإلحصائية القطاعية والتجارية ذات الصلة يف 
جم����������االت اإلحصاءات االقتصادية م������������ع ُأطر وتصنيفات االقتصاد الكلي إىل ُنظم مفاهيمية متوائمة لتلك املعايري 
واأُلطر والتصنيفات. ويف البلدان اليت تنفذ املعايري مع املفاهيم املتوائمة، قد تنش����������أ إمكانية للنظر يف اس����������تحداث 

برامج شديدة التكامل جلمع البيانات وتقديرها.

تعريف وتصنيف الوحدات اإلحصائية )ب( 

تقوم الكيانات االقتصادية بتطوير هياكلها القانونية والتشغيلية، وكذلك ممارساهتا يف حفظ السجالت،   25-5
من أجل دعم مبيعاهتا وأرباحها وسائر أهدافها، وقد ال تكون مناسبة لألغراض اإلحصائية. وُتصمم االستقصاءات 
اإلحصائية الستخدام تلك البيانات بصورة ناجحة بتوفري التماسك بني املعايري احملاسبية الوطنية واملعايري احملاسبية 
التجاري����������ة. ومن املهم لتنفيذ اإلحص����������اءات االقتصادية املتكاملة أن تكون هناك مب����������ادئ توجيهية ملواضيع مثل 
الوحدات اإلحصائية الستخدامها لغرض مجع البيانات واإلبالغ عنها. وإذا كانت عمليتان إحصائيتان أو أكثر 
جلمع البيانات تغطيان نفس النش����������اط االقتصادي مبرور الوقت، فلن يكون من املمكن إجراء مقارنة معقولة بني 
البيانات ما مل يكن موضوع املقارنة ينطبق على نفس الوحدات. والوحدة اإلحصائية هي مبثابة أداة لقياس جوانب 

عديدة من االقتصاد بطريقة حصرية ال ازدواجية فيها.

وميكن تعريف الوحدات اإلحصائية وفقًا لكثري من التعاريف املختلفة: املعايري القانونية أو احملاس����������بية أو   26-5
التنظيمية؛ واملعايري اجلغرافية؛ ومعايري اإلنتاج. وتعتمد درجة األمهية النسبية لتلك املعايري على الغرض من عملييت 
التجميع والنش����������ر، من منظور إحصائي. فاملعيار القانوين أو املؤسس����������ي يساعد على تعريف الوحدات اليت ميكن 
حتديده����������ا والتعرف عليها يف االقتصاد. ويتعني، يف بعض احلاالت، ض����������م الوحدات املنفصلة بصورة قانونية عن 
بعضها إذا ما كانت مس����������تقلة مبا يكفي يف سلوكها وأهدافها. كما يتعني تطبيق املعايري احملاسبية أو التنظيمية من 
أجل تعريف الوحدة املؤسسية. وتتطلب املعايري احملاسبية أن حتتفظ الوحدة املؤسسية مبجموعة كاملة من احلسابات 

ملعامالهتا. وتنص املعايري التنظيمية على أن املشاريع هي وحدات تنظيمية تتمتع بدرجة معينة من االستقالل.

والوحدة اإلحصائية هي كيان ُتلتمس املعلومات عنه، وجيري جتميع اإلحصاءات عنه يف هناية املطاف.   27-5
وهي الوحدة اليت توفر األس����������اس لإلمجاليات اإلحصائية، واليت تشري إليها البيانات اجملدولة. وميكن رصدها، مثل 

لإلحصاءات  الدولية  التوصيات  انظر   7
الصناعية، 2008، دراسات يف الطرق، 
)منشورات   90 العدد  ميم،  السلسلة 
 .)A.08.XVII.8 :األمم املتحدة، رقم املبيع
http:// الشبكي:  املوقع  عىل  متاح 
unstats.un.org/unsd/EconStatKB/

.Attachment387.aspx

بإحصاءات  الدولية  التوصيات  انظر   8
دراسات   ،2008 التوزيع،  تجارة 
 89 العدد  ميم،  السلسلة  الطرق،  يف 
)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع: 
املوقع  عىل  متاح   .)A.08.XVII.26

http://unstats.un.org/ الشبكي: 
unsd/EconStatKB/Attach-

.ment364.aspx

يف  الدولية  التجارة  إحصاءات  انظر   9
البضائع: مفاهيم وتعاريف، دراسات 
 ،52 العدد  ميم،  السلسلة  الطرق،  يف 
املتحدة،  األمم  )منشورات   2 التنقيح 

.)E.98.XVII.16 :رقم املبيع

انظر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان   10
OECD Benchmark Defini�  االقتصادي،
 tion of Foreign Direct Investment,

متاح   .Fourth edition. (Paris, 2008(
http://www.oecd. .:عىل املوقع الشبكي
.org/dataoecd/26/50/40193734.pdf

انظر صندوق النقد الدويل، إحصاءات   11
الديون الخارجية: دليل للقائمني عىل 
ومستخدميها  اإلحصاءات  تجميع 
متاح   .)2003 العاصمة،  )واشنطن 
http://www. الشبكي:  املوقع  عىل 
imf.org/external/pubs/ft/eds/Eng/

.Guide/index.htm

املتعلقة  الدولية  التوصيات  انظر   12
 2008 السياحة،  بإحصاءات 
املبيع:  رقم  املتحدة،  األمم  )منشورات 
املوقع  عىل  متاح   .)A.08.XVII.28

http://unstats.un.org/ الشبكي: 
unsd/tradeserv/IRTS%202008%20

.edited%20whitecover.pdf



املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلحصاءات االقتصادية املتكاملة 60

الكيانات القانونية، أو إنشاؤها بتقسيم كيان جيري رصده، باستخدام أساليب التقدير اإلحصائي، لتوفري جمموعة 
مفصلة ومتجانس����������ة من اإلحصاءات. وألغراض التشغيل، ال بّد من التمييز بني مجع البيانات وإبالغها. فوحدة 
مجع البيانات هي وحدة االتصال اليت يتم احلصول منها على البيانات الس����������تمارات اس����������تبيان االس����������تقصاء. أما 
وح����������دة اإلبالغ، فهي الوحدة اليت يتم إبالغ البيانات هلا. ووحدات اإلبالغ هي تلك الوحدات اليت يتم جتميع 
اإلحصاءات هلا. ويف حالة اهليكل التشغيلي املعقد، ميكن للوحدة املوجودة يف أعلى مستويات اهليكل التشغيلي 

أن تقوم بصورة منفصلة بإبالغ وحدات يف أدىن مستويات اهليكل التشغيلي.
وألغراض مجع البيانات، فإن أنسب السبل للحصول على اإلحصاءات هو مجعها من الكيانات القادرة   28-5
على إبالغ جمموعات كاملة من الس����������جالت املطلوبة. ومن ش����������أن ذلك أن يسمح لإلحصائيني باالستفادة من 
املعلومات املتاحة من الس����������جالت احملاس����������بية للكيانات املنتجة، ومن املعلومات املماثل����������ة أو املكملة اليت توفرها 
تلك الوحدات املنتجة للس����������لطات اإلدارية. ويف مثل هذا الس����������ياق، سيسفر ذلك عن إحصاءات ختدم، إىل حّد 
ن من ربط السجالت اإلدارية  معني، مصاحل املس����������تخدمني كأفضل ما يكون، حيث إن من ش����������أن ذلك أن ميكِّ
باالستقصاءات اإلحصائية. وبالنسبة للمجيبني، ميثل االرتباط مبصادر البيانات اإلدارية الشرط األول الستخدام 

املعلومات اإلدارية يف جتميع اإلحصاءات وإمكانية احلّد من العبء الواقع على اجمليبني.
وبالنسبة لإلحصاءات االقتصادية، ميكن متييز الوحدات اإلحصائية عن الوحدات املؤسسية، وجمموعات   29-5

املشاريع، واملشاريع، واملنشآت، على النحو املبني يف األقسام التالية.

الوحدات املؤسسية

الوحدات املؤسس����������ية هي الوحدات األساسية لنظام احلس����������ابات القومية. وكل التعاريف الالحقة جتسد   30-5
تعريف هذه الوحدة األساسية. وميكن تعريف الوحدة املؤسسية باعتبارها كيانًا اقتصاديًا قادراً، يف حّد ذاته، على 

امتالك األصول، وحتمل االلتزامات، واالخنراط يف أنشطة اقتصادية ويف معامالت مع الكيانات األخرى.
وتتس����������م الوحدة املؤسسية بالسمات الرئيس����������ية التالية: )أ( من حقها امتالك السلع أو األصول بنفسها،   31-5
وميكنها بالتايل مبادلة ملكية الس����������لع أو األصول يف معامالت مع غريها من الكيانات املؤسس����������ية؛ )ب( ميكنها 
اختاذ قرارات اقتصادية واالخنراط يف أنشطة اقتصادية تعترب فيها مسؤولة مسؤولية مباشرة وخاضعة للمساءلة قانونًا؛ 
)ج( ميكنه����������ا حتمل االلتزامات عن نفس����������ها، أو حتمل غري ذلك من االلتزامات والتعهدات مس����������تقباًل والدخول 
يف تعاقدات؛ )د( إما أن حتتفظ الوحدة املؤسس����������ية مبجموعة كاملة من احلس����������ابات، مبا يف ذلك موازنة لألصول 
وااللتزامات، أو يكون من املمكن واملعقول، من الناحيتني االقتصادية والقانونية على حّد س����������واء، جتميع جمموعة 

كاملة من احلسابات هلا، إذا لزم األمر.

مجموعة املشاريع

تشكل املشاريع اخلاضعة لسيطرة مالك واحد جمموعة لتحقيق مزايا اقتصادية، مثل السيطرة على سوق   32-5
أوسع وزيادة اإلنتاجية من زيادة كفاءة إدارة األعمال. ويؤدي تكامل االقتصادات إىل تكوين جمموعات رأسية. 
ويس����������يطر مش����������روع ما على مشروع آخر ينتج مواد خام أو سلعًا ش����������به مصنعة )التكامل الرجعي( أو يبيع منتجه 

النهائي )التكامل االستشرايف(. وجمموعة املشاريع هي جمموعة من املشاريع ختضع لسيطرة رئيس اجملموعة.
وبالنس����������بة لبعض التحليالت، قد يكون من املفيد مالحظة الروابط بني مشاريع معينة، وجتميع املشاريع   33-5
اليت تربطها ببعضها روابط قوية، ومتييز روابط رئيس اجملموعة واملش����������اريع اخلاضعة لس����������يطرته عن طريق شبكة من 
الفروع. ووحدة جمموعة املش����������اريع تنطوي بصورة خاصة على فوائد للتحليالت املالية؛ غري أن املش����������روع يظل هو 

الوحدة احملورية للرصد والتحليل، نظراً لطبيعته غري املستقرة واملتنوعة.
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املرشوع

تعرف الوحدة املؤسس����������ية كمشروع، بصفتها منتجًا للس����������لع واخلدمات. واملشروع هو معامل اقتصادي   34-5
يتمتع باالستقالل فيما يتعلق بصنع القرار املايل واالستثماري، وكذلك من حيث السلطة واملسؤولية عن ختصيص 

املوارد إلنتاج السلع واخلدمات. وقد ينخرط يف واحد أو أكثر من األنشطة االقتصادية يف موقع أو أكثر.
واملش����������روع هو الوحدة اإلحصائية األساس����������ية اليت ُيتفظ بكل املعلومات املتصلة بأنش����������طتها اإلنتاجية   35-5
ومعامالهتا، مبا يف ذلك احلسابات املالية واملوازنات، واليت ميكن منها وضع فرضيات املعامالت الدولية، وموقف 
االستثمار الدويل )عند انطباقه(، واملوقف املايل املوّحد، والقيمة اخلالصة. كما تستخدم لتصنيف القطاع املؤسسي 
يف نظام احلسابات القومية لعام 2008. ومستوى املشروع أو الشركة هو الوحدة األكثر مالءمة لتحليل األرباح، 
والبحوث والتطوير، والتجارة الدولية، واالس����������تثمار املباشر األجنيب، والتسعري، وغري ذلك من القرارات اليت ُتتخذ 

يف مقر مشروع ما.

املنشأة

ُتعرَّف املنش����������أة كمشروع أو جزء من مشروع يوجد يف موقع واحد، وجيري فيه نشاط إنتاجي واحد، أو   36-5
يس����������تأثر فيه النشاط اإلنتاجي الرئيس����������ي باجلانب األعظم من القيمة املضافة. ويف حالة معظم األعمال التجارية 
الصغرية واملتوس����������طة احلجم، يكون هناك تطابق بني املشروع واملنش����������أة. وبعض املشاريع تكون ضخمة ومعقدة، 
تضطلع بأنواع خمتلفة من األنش����������طة االقتصادية يف مواقع خمتلفة. وينبغي تقسيم هذه املشاريع إىل منشأة أو أكثر 
على أن يكون من املمكن حتديد الوحدات اإلنتاجية األصغر واألكثر جتانس����������ًا اليت ميكن جتميع بيانات اإلنتاج 

اخلاصة هبا بصورة معقولة.
واملنشأة مفيدة بصورة خاصة كوحدة إحصائية لتجميع ونشر املعلومات املتصلة بأنشطتها اإلنتاجية اليت   37-5
تش����������مل: )أ( إنتاج السلع واخلدمات، واإليرادات املتحققة من مبيعات السلع واخلدمات، وكل التكاليف املرتبطة 
بذلك، مبا فيها أجور العاملني، والضرائب على اإلنتاج، والواردات، واإلعانات، واإلهالك، والفائض التش����������غيلي 
املعقول؛ )ب( معلومات العمالة، مثل أعداد العاملني، وأنواع العاملني، وساعات العمل؛ )ج( الرصيد املستخدم 

من رأس املال غري املايل؛ )د( التغريّات يف املخزونات، وتكوين رأس املال الثابت اإلمجايل املتحقق 13.

أنواع التنظيم القانوني وامللكية للوحدات اإلحصائية

ُيعد نوع التنظيم القانوين مسة هامة من مسات الوحدات اإلحصائية ميكن إدراجها يف السجل التجاري.   38-5
ونوع التنظيم القانوين هو الش����������كل القانوين للكيان االقتصادي )س����������واء كان مشروعًا أو منشأة(. أما التقسيمات 
األصغر، فقد تكون مهمة للمس����������تخدمني، أال وهي املشاريع املسجلة والوحدات غري املسجلة اليت ميلكها مالك 

منفردون والشراكات غري املعرتف هبا ككيانات قانونية مستقلة.
وباإلضاف����������ة إىل مراعاة نوع التنظيم القانوين، يعترب من املفي����������د التمييز بني أنواع امللكية، أّي بني امللكية   39-5
اخلاصة واألش����������كال املختلفة للملكية العامة للوحدات والوحدات اخلاضعة للسيطرة األجنبية. وجتميع الوحدات 
بناًء على تنظيمها القانوين يس����������هل اختيار األنواع املالئمة من االس����������تقصاءات جلمع البيانات من الوحدات يف 
كل جمموعة. وتتسم هذه االستقصاءات باقتصاديتها، وتتيح مزايا سهولة تنفيذ مجع البيانات لتجميع حسابات 

القطاع املؤسسي.

عن  التفاصيل  من  مزيد  عىل  لالطالع   13
شعبة  انظر  اإلحصائية،  الوحدات 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة، ‘‘الوحدات 
اإلحصائية’’. متاح عىل املوقع الشبكي: 
http://unstats.un.org/unsd/isdts/

كما   .docs/StatisticalUnits.pdf

يمكن االطالع عىل املزيد من املعلومات 
لإلحصاءات  الدولية  التوصيات  يف 
املتحدة،  األمم  )منشورات  الصناعية 

.)A.08.XVII.8 :رقم املبيع
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تعريف املعامالت وتصنيفها )ج( 

االتساق بني املحاسبة الوطنية ومحاسبة األعمال التجارية

س����������يتعزز تكامل اإلحصاءات إذا م����������ا مّت توحيد تعريف املعامالت وتصنيفه����������ا. وميكن أن تضم املعايري   40-5
والتصنيفات املختلفة تعاريف خمتلفة للمتغرّيات املتش����������اهبة. فعلى س����������بيل املثال، كثرياً ما يأيت تعريف املتغرّيات يف 
نظام احلسابات القومية خمتلفًا عن تعريف املتغرّيات املخزنة يف ُنظم حماسبة األعمال التجارية. وستكون اإلجابات 
على االس����������تبيانات أدّق إذا ما مّت حتديد بنود البيانات يف أسئلة االستقصاء بتعاريف حماسبية مفهومة للمجيبني. 
وإذا أمكن أيضًا مجع املعلومات اإلضافية الالزمة لوضع الفرضيات، سيكون من املمكن وضع فرضيات متغرّيات 
نظام احلس����������ابات القومية على مستوى سجل الوحدة. وهذا النهج يكفل االتساق بني احلسابات القومية وغريها 
من إحصاءات األعمال التجارية. وإذا مل يكن من املمكن مجع البيانات اإلضافية الالزمة لوضع فرضيات متغرّيات 

نظام احلسابات القومية، سيتعني إدخال تعديالت على املستوى اإلمجايل ملراعاة أّي اختالفات يف التعاريف.

ويتمثل املبدأ العام يف احملاس����������بة الوطنية والتجارية يف ضرورة تس����������جيل املعامالت عند حدوث املطالبات   41-5
ونشوء االلتزامات، أّي على أساس االستحقاق، وليس على أساس نقدي. وإذا ما حدثت تباينات يف التسجيل، 

سيكون من املمكن القضاء على أّي تضارب بإدخال تعديالت الحقة.

معايري محاسبة األعمال التجارية

ال بّد وأن ُتس����������تمد معلومات احملاس����������بة الوطنية من البيانات اجملمعة واملسجلة وفقًا ملعايري احملاسبة احمللية   42-5
ذات الصلة. وعادة ما ُيطلب من جمييب االستقصاءات التجارية أن يطبقوا إما املعايري الدولية لإلبالغ املايل ذات 
الصلة أو مبادئ احملاسبة املقبولة عمومًا على الصعيد الوطين. وقد يتسبب ذلك يف مشكالت عديدة يف متاسك 

واتساق املعلومات احملاسبية اليت جيري مجعها:

عندما ال تتطلب املعايري احملاسبية معاملة خاصة أو ال تسمح بقدر من االتساع، قد تظل هناك 	 
مشكالت اتساق )بني الوحدات أو مبرور الوقت( بالنسبة لبعض املعامالت، إذا أبلغت األعمال 

التجارية معامالت متشاهبة بطرق خمتلفة؛
يف معظم احلاالت، ستكون املبادئ األساسية للمعيار احملاسيب ذي الصلة متسقة مع مبادئ نظام 	 

احلسابات القومية. وعلى وجه اخلصوص، سيستند املعياران على حّد سواء إىل املبدأ االقتصادي 
القائل بأن اجلوهر االقتصادي ينبغي أن تكون له األسبقية على الشكل القانوين. وهناك جماالن 
القومية، ومها جمال  نظام احلسابات  املايل هنجًا خمتلفًا عن  الدولية لإلبالغ  املعايري  فيهما  تتبىن 
االعرتاف باالحتفاظ باملكاسب واخلسائر باعتبارها دخاًل، وجمال تسجيل املخصصات وااللتزامات 
الطارئة. وعندما تتعارض املعايري احملاسبية مع مبادئ نظام احلسابات القومية، يتعني تعديل بيانات 

االستقصاء؛
هناك العديد من البلدان اليت تبنت املعايري الدولية لإلبالغ املايل. وسيؤدي التحول من مبادئ 	 

احملاسبة املقبولة عمومًا إىل املعايري الدولية لإلبالغ املايل تغيري يف تعريف وتقييم وزمن التسجيل 
التغيريات إىل حاالت انقطاع يف  التعديالت، فقد تؤدي  لبعض املعامالت. وإذا تعذر إدخال 
السالسل الزمنية لفرتة احملاسبة عند حدوث التغيريات. وجيب حتديد االنقطاعات وتقدمي تفسريات 

هلا، دون خرق قواعد السرية؛
وبالنسبة للمشاريع املتعددة اجلنسيات، عادة ما تتطلب املعايري الدولية لإلبالغ املايل وغريها من 	 

املعايري احملاسبية توحيد املعامالت اليت تتم بني مشاريع يف بلدان خمتلفة يف جمموعة كاملة. وسيتعني 
احلصول من مصادر أخرى على البيانات غري املوّحدة الالزمة لتجميع احلسابات القومية.
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اإلبالغ بلغة التقارير التجارية املالية املطورة

لغة التقارير التجارية املالية املطورة هي لغة حاسوبية تقوم على أساس لغة الرتميز املوسعة، وجرى تطويرها   43-5
لنقل التقارير التجارية واملالية إلكرتونيًا. وقد أنشأت بعض الوكاالت التنظيمية عمليات لألعمال التجارية للوفاء 
بواجباهتا اإللزامية باإلبالغ باس����������تخدام معايري لغة التقاري����������ر التجارية املالية املطورة. كما جرى تطوير أدوات للغة 
التقاري����������ر التجارية املالية املطورة إلبالغ املعلومات املالي����������ة إىل وكاالت الضرائب واإلحصاء. وتقلل األدوات من 
تكلفة االمتثال بالنسبة لألعمال التجارية عن طريق إدماج شروط اإلبالغ يف جمموعات برجميات احملاسبة املوّحدة 

بطريقة تكفل التشغيل اآليل لعملية اإلبالغ للوكاالت احلكومية.

وتتمثل املنهجية األساسية يف تصنيف للغة التقارير التجارية املالية املطورة يعرِّف كافة بنود البيانات اليت   44-5
تطلبه����������ا الوكاالت املختصة من األعمال التجارية. ومواءمة بنود البيانات اليت جتمعها خمتلف الوكاالت احلكومية 
هي خطوة أساس����������ية يف تطوير ذلك التصنيف. فإذا كانت وكالتان تطلبان نفس التعريف لبند من بنود البيانات، 
ُيعطى للبند نفس االسم. وإذا قررت وكاالت خمتلفة أهنا حباجة إىل تعاريف خمتلفة، جيري حتديدها عندئذ بأمساء 
خمتلفة. وعملية املواءمة تبسط اإلبالغ من جانب األعمال التجارية من خالل توحيد التعاريف، وإن كانت تساعد 

أيضًا يف تكامل اإلحصاءات ألن خمتلف وكاالت مجع البيانات لديها تعاريف متسقة ومتماسكة للبيانات.

تجهيز البيانات وتحرير البيانات والبيانات الوصفية وتخزين   - 2
البيانات

ميثل جتهيز البيانات خطوة مثينة للغاية يف مجع البيانات. وبالنسبة للوكاالت اإلحصائية، قد يتمثل اهلدف   45-5
يف تطوير طاقم عام من أدوات التجهيز اليت حتسن جودة البيانات، وجتعل التكامل ممكنًا مع خفض التكاليف. 
وينبغ����������ي دمج ُنظم التجهيز يف كافة العناصر املكونة لعملية إنتاج اإلحصاءات اليت ميكن فيها أن ُينظر يف تطوير 
العديد من األدوات املركزية، مبا يف ذلك أدوات موّحدة الختيار العينات، وتوحيد أدوات التحرير ووضع الفرضيات 

والتقدير، ونظام موّحد للبيانات الوصفية جلميع النواتج اإلحصائية.

وينبغي أن تتألف أنش����������طة التجهيز من مهام عامة يتم اجنازها مبجرد توفر االس����������تقصاء والبيانات اإلدارية.   46-5
وتشمل املهام عملية تصويب أساسية عند دخول البيانات إىل النظام، وعملية للتحرير ووضع الفرضيات، وعملية 
للتقدي����������ر، وحتليل للبيان����������ات اجلزئية والكلية. وأثناء التجهيز، ُتدَخل تعديالت وتصويبات على البيانات، وال بّد من 
وجود ترتيبات لضمان أاّل تؤثر التعديالت على متاسك البيانات. وُيدخل العديد من التعديالت والتصويبات على 
البيانات االقتصادية األساس����������ية قبل إدماجها يف احلس����������ابات الكلية. ومثة قدر كبري من املعلومات الكيفية اليت يتم 
مجعها خالل خمتلف مراحل التجهيز ينبغي اعتباره معلومات وصفية جيب توفريها للمحاسبني الكليني. وال تقتصر 
أمهي����������ة املعلومات على املراحل النهائية من عملية التكامل، بل أهنا تس����������اعد أيضًا يف فهم نوعية البيانات والقرارات 
املتخذة يف خمتلف مراحل التجهيز، وميكن أن تكشف تفاصيل وعيوب هامة يف تصميم االستقصاء، ويف االستقصاء 

والبيانات اإلدارية واألساليب املستخدمة لتقدير البيانات.

واس����������تخدام نظام لتخزين البيانات والبيانات الوصفية يس����������هم يف تكامل اإلحصاءات االقتصادية. فمع   47-5
وجود خمازن جيدة التصميم للبيانات، يصبح نشر البيانات والبيانات الوصفية متكاماًل مع عنصري مجع وجتهيز 
البيان����������ات يف عملية إنتاج اإلحصاءات. ولدعم تكامل اإلحصاءات االقتصادية، ينبغي ملخزن بيانات النواتج أن 

ينشئ عملية جتمع بني البساطة والكفاءة للوصول إىل البيانات، مبا يوفر:

بيانات وصفية شاملة لتسهيل الفهم والتحليل؛	 
سالسل زمنية طويلة األجل مّتسقة ومتماسكة؛	 
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معلومات موثوقة عن توفر البيانات؛	 
تفاصيل االتصال لألشخاص الذين ميكنهم توفري معلومات أكثر عن أحد النواتج اإلحصائية.	 

وتقوم الوكاالت اإلحصائية بصورة تقليدية بتطوير قاعدة بيانات منفصلة لكل ناتج إحصائي. ويف حني   48-5
تبسط تلك املمارسة من عمليات التطوير، فإهنا ميكن أن تعرقل تكامل اإلحصاءات، وخاصة إذا مل ُتبذل جهود 
لتوحيد خمتلف التعاريف والتوصيفات واألشكال. ومع توفر أدوات تكنولوجيا املعلومات األفضل، يتحرك الكثري 
من الوكاالت اإلحصائية حنو تطوير وش����������غل خمازن بيانات النواتج. وينطوي اتباع هنج خمازن البيانات عند ختزين 

البيانات اإلحصائية على الكثري من املزايا، منها:

كفاءة قدرة البحث؛	 
االتساق يف املصطلحات وتعريف املتغرّيات؛	 
توحيد املنهجيات اإلحصائية؛	 
تسهيل إمكانية الوصول إىل األدوات والعمليات املشرتكة؛	 
زيادة التماسك يف التصنيفات والتعاريف املوّحدة؛	 
توفر البيانات الوصفية ذات الصلة يف شكل مّتسق موّحد؛	 
تسهيل تكامل البيانات.	 

أُطر جودة البيانات  - 3

قد يكون لدى الكثري من اهليئات معيار تشغيلي ملراقبة اجلودة. وتتعهد املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس   49-5
أس����������رة كامل����������ة من معايري ُنظ����������م إدارة اجلودة )األي����������زو 9000( 14، اليت تتوىل إدارهتا هيئ����������ات لالعتماد وإصدار 

الشهادات. وتشمل شروط معيار األيزو 9001: 2008 )وهو أحد معايري أسرة األيزو 9000( ما يلي:

اعتماد جمموعة من اإلجراءات جلميع العمليات الرئيسية لألعمال التجارية؛	 
رصد العمليات لكفالة فعاليتها؛	 
االحتفاظ بسجالت كافية؛	 
تدقيق النواتج للتأكد من خلوها من العيوب، مع اختاذ إجراءات تصويبية عند اللزوم؛	 
االستعراض املنتظم لفرادى العمليات ولنظام اجلودة نفسه لضمان فاعليته؛	 
تسهيل التحسني املستمر 15.	 

وهناك أوجه متاثل بني نظام إدارة اجلودة وعملية استحداث إطار للتكامل. وينبغي على الوكاالت اإلحصائية،   50-5
عند اإلمكان، أن تعزز ُأطر جودة البيانات القائمة اليت تعمل بصورة فّعالة إلدماج بعد خاص بالتكامل يف اإلحصاءات 

االقتصادية للرتتيبات املؤسسية واجلوانب املتعلقة مبدخالت ونواتج البيانات من عملية إنتاج اإلحصاءات.

وُتعد جودة اإلحصاءات الرمسية شاغاًل حموريًا لكافة الوكاالت اإلحصائية. وقد قام عدد من البلدان واملنظمات   51-5
الدولية بتطوير مفاهيم وإجراءات مفصلة ملراقبة اجلودة. وجتدر اإلش����������ارة يف هذا الصدد إىل إطار تقييم جودة البيانات 
لدى صندوق النقد الدويل )متاح على املوقع الشبكي: http://dsbb.imf.org/Applications/web/dqrs/dqrsdqaf(. وقد ُصمم 
اإلطار لتقييم جودة أنواع معينة من جمموعات البيانات الوطنية، اليت تغطيها حاليًا احلس����������ابات القومية، ومؤش����������ر أسعار 
املس����������تهلكني، وميزان املدفوعات، والدين اخلارجي. ويتيح اإلطار هيكاًل ملقارنة املمارس����������ات القائمة باملمارسات املثلى 
باستخدام مخسة أبعاد جلودة البيانات — السالمة املنهجية، والدقة واملوثوقية، والصالحية، وإمكانية الوصول — فضاًل 

عن الشروط املؤسسية املسبقة جلودة البيانات اليت قد تكون شاملة وتنطوي على ُبعد من أبعاد التكامل.

http://www.iso.org/iso/ انظر:   14
.home.htm

بالسوق  املرتبط  غري  التوجه  إن   15
للمكاتب اإلحصائية الوطنية والطبيعة 
العامة يف جوهرها للمنتج املعلوماتي 
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بشكل  الوطنية  اإلحصائية  للمكاتب 
 .9000 األيزو  سلسلة  من  أفضل 
 2006  :20252 األيزو  وتفاصيل 
http:// الشبكي:  املوقع  عىل  متاحة 
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management-systems/Stand-

.ards-and-Schemes/ISO-20252/
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ويف حني جيري اس����������تخدام العديد من ُأطر اجلودة، قام فريق اخلرباء املعين باأُلطر الوطنية لضمان اجلودة   52-5
 ،)E/CN.3/2012/13 بتطوي����������ر منوذج إطار ع����������ام ووضع خريطة لأُلطر الوطني����������ة القائمة لضمان اجلودة )انظ����������ر 

وهو ما ميكن أن تستفيد منه البلدان كُبعد يتعلق باجلودة عند استحداث تكامل اإلحصاءات االقتصادية.

سجالت وأُطر األعمال التجارية جيم - 

تلعب السجالت التجارية دوراً حموريًا يف تكامل اإلحصاءات االقتصادية. فهي توفر عاملًا مشرتكًا ألخذ   53-5
العينات والتصنيف املوّحد للشركات، وهو ما يعزز االتساق يف البيانات اليت جيري مجعها من االستقصاءات. كما 
أهنا تس����������مح، عالوة على ذلك، بتكامل البيانات املستمدة من املصادر اإلدارية واالستقصاءات. ونتيجة لذلك، 

ميكن حتسني توقيت اإلحصاءات واحلّد من العبء الواقع على اجمليبني.

ويضم الس����������جل التجاري مصادر خمتلفة، مثل الس����������جالت الضريبية والس����������جالت اإلدارية. وينبغي أن   54-5
تكون تغطية الس����������جل التجاري كاملة قدر اإلمكان. وأحد الطرق لضمان اتس����������اق الوحدات والتصنيفات يتمثل 
يف استخدام سجل شامل لألعمال التجارية كأداة لتنظيم الوحدات وإدراجها يف تصنيفات. وإذا استمدت كل 
مادة االستقصاءات من السجالت التجارية ومتت مضاهاة كل البيانات اإلدارية هبا، سيكون من املمكن تبويب 
كل س����������جالت البيانات يف التصنيفات املوجودة بالفعل يف السجل التجاري. وذلك يكفل االتساق يف تصنيف 
املعلومات املس����������تمدة من مصادر خمتلفة للبيانات، ويتجنب مشكلة تصنيف الوحدات اإلحصائية بصورة خمتلفة 

يف خمتلف االستقصاءات. 

ويتألف الس����������جل التجاري من جمموعة من امللفات والربامج والعمليات اليت ترتابط مع األعمال التجارية   55-5
من خالل التنميط املباش����������ر وإجابات االس����������تقصاءات والتغذية العكسية، وكذلك بصورة غري مباشرة من خالل 
املصادر اإلدارية مثل س����������جالت الضرائب. ويدعم اإلطار أخذ عينات االس����������تقصاء وتصنيفها مبا يلزم لقياس كل 
قطاعات االقتصاد بصورة كاملة. وبناًء على ذلك، جيب أن يتوي السجل على بيانات عن الوحدات، واالسم 
والعن����������وان، والرمز احملدد للنش����������اط، واملتغرّيات املتعلقة حبجم الوح����������دات، ومعلومات عن دورة حياهتا. وال تقتصر 
أمهية هذه املعلومات على حتديد العينة املثلى الستقصاء معني، بل أهنا تفيد أيضًا يف دراسة دميغرافيات األعمال 

التجارية يف البلد.

ومن أج����������ل إعداد إحصاءات األعمال التجارية واإلحصاءات القطاعية، ينبغي أن تكون املنش����������أة هي   56-5
الوحدة اإلحصائية، حيث إهنا الوحدة األكثر تفصياًل اليت عادة ما يتوفر هلا نطاق البيانات املطلوب. وألسباب 
تتعلق بالتحليل وأخذ العينات، جيب أن تتوفر معلومات عن حجم املنشآت. كما جيب أن تتوفر معلومات عن 
موقع املنش����������أة، ألس����������باب حتليلية، وكذلك إلنتاج جمموعات حسابات إقليمية مفصلة ختلو من االزدواج. وينبغي 
إعطاء الوحدات اإلحصائية أرقام متفردة لتسهيل عملية املضاهاة مع املصادر اإلدارية. وجيب أاّل يتغرّي رمز حتديد 

اهلوية طوال مدة حياة الوحدة، وإن كان من املمكن أن تتغرّي بعض اخلصائص األخرى للوحدة.

وتضطلع املشاريع واملنشآت بأنشطة متعددة، وينبغي تصنيفها تبعًا للصناعة اليت تسهم بأقصى قدر يف   57-5
القيمة املضافة للوحدة، أو تبعًا للنشاط الذي تتجاوز قيمته املضافة أّي نشاط آخر تضطلع به الوحدة، ويسمى 
النشاط الرئيسي. وقد يتغرّي النشاط الرئيسي للوحدة املنتجة من فرتة إحصائية إىل أخرى، إما بسبب عوامل مومسية 
أو نتيجة لقرار إداري بتنويع منط الناتج. ويقتضي ذلك تغيري تصنيف الوحدة. وينبغي جتنب التغيري املتكرر حيث 
إنه ميكن أن يشوه اإلحصاءات، وجيعل من الصعب تفسريها. وُتشّجع البلدان على وضع ‘‘قاعدة استقرار’’ أو 
 ‘‘قاع����������دة مقاومة’’. وبدون مثل ه����������ذه القواعد، قد تظهر يف الدميغرافيات االقتصادية لألعمال التجارية تغيريات 

ال تزيد عن كوهنا تراكيب إحصائية مفتعلة.
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وبغرض القياس الدقيق لإلنتاج والتوزيع والتمويل يف االقتصاد، من املس����������تصوب أن يكون هناك حتديد   58-5
واضح للروابط بني فرادى املنش����������آت وش����������ركاهتا األم. واألهم من ذلك أن الرواب����������ط تلعب دوراً جوهريًا يف كفاءة 
تصميم العينات، ألن اس����������تقصاء ما قد جيمع معلومات عن القيمة املضافة والعمالة وغري ذلك من اإلحصاءات 
املتصلة باإلنتاج اليت عادة ما تتوفر على مستوى املنشأة، بينما قد جيمع استقصاء آخر بيانات من البيانات املالية 
املوّحدة اليت يتم جتميعها أساس����������ًا على مستوى املشروع. وينبغي أن تكون إحدى اخلصائص املنسوبة إىل الوحدة 
اإلحصائية هي فرتة النشاط االقتصادي لوحدة معينة، وهو ما ينبغي أن يشمل تاريخ بدء وانتهاء النشاط. وُيعد 

ذلك من املعلومات اهلامة عند حتديد عينة الستقصاء بعينه.

والبيانات املس����������تمدة م����������ن قواعد البيانات اإلدارية هي مصدر هام من مص����������ادر املعلومات اإلحصائية.   59-5
فالوح����������دات املس����������جلة يف الُنظم اإلدارية عادة ما تكون حمددة لتحقيق أه����������داف إدارية وقانونية، قد تكون خمتلفة 
ع����������ن تلك املطلوبة لإلحصاءات االقتصادية، ولذلك قد يكون من الضروري التوصل إىل حل وس����������ط بني النقاء 
املفاهيمي والروح العملية. فعلى سبيل املثال، إذا كان من الضروري االعتماد على السجالت الضريبية للحصول 
على البيانات الالزمة، أو إذا كان جيب إكمال بيانات االس����������تقصاء بالبيانات الضريبية، س����������يتعني على الوكاالت 
اإلحصائية أن تقرر ما إذا كان مبقدورها وضع خريطة للهيكل القانوين واإلحصائي للمشروع أو استخدام اهليكل 

القانوين بصورة انتقائية بالنيابة عن اهليكل اإلحصائي 16.

وم����������ع ازدياد اعتماد املكاتب اإلحصائية على البيانات اإلدارية كمصدر للبيانات األساس����������ية ولتحديث   60-5
سجالهتا التجارية، تصبح الوحدة اإلحصائية مرتبطة بصورة وثيقة بالوحدة القانونية/املؤسسية. والوحدات اإلدارية 
هي متثيل قريب للمفاهيم االقتصادية اليت ياول اإلحصائيون قياس����������ها، ومل تؤثر مواءمة الوحدات اإلحصائية مع 

الوحدات اإلدارية على جودة اإلحصاءات.

ويف حني ختتلف الوحدات اإلدارية بدرجة كبرية عن املش����������اريع أو املنشآت اليت تشكل أساس العمليات   61-5
األخرى جلمع اإلحصاءات، فإن االحتفاظ بسجل للعالقة بني اجملموعتني من الوحدات سيسهل تكامل البيانات. 

والسجل التجاري هو أداة فّعالة لتسجيل تلك العالقات.

وال تتوافق معامالت الش����������ركات املتعددة اجلنسيات بصورة جيدة مع السلوك االقتصادي الذي تقيسه   62-5
اإلحصاءات االقتصادية الوطنية يف البلدان اليت تعمل فيها. وحتتفظ بعض املش����������اريع العاملية املتعددة اجلنسيات 
بسجالت حماس����������بية متكاملة على املستوى العاملي أو اإلقليمي فحسب. ولفصل واستخالص حسابات كاملة 
جلميع األنش����������طة اليت جتري يف كل اقتصاد حملي، جيب احلصول على بيانات من املكتب الرئيس����������ي أو اإلقليمي 

للمشروع العاملي.

ويت����������م مجع املعلومات اإلحصائي����������ة ملناطق جغرافية. وقد تعتمد اهليئ����������ات العامة اليت جتمع اإلحصاءات   63-5
يف بع����������ض األحي����������ان مناطق إدارية تعكس طبيعة أنش����������طتها. وكثرياً ما تكون إدارات حكومية هي املس����������ؤولة عن 
إدارة جمموع����������ات خمتلفة من املناطق اجلغرافية. فعلى س����������بيل املثال، قد تعتم����������د إدارة الزراعة مناطق خمتلفة عن ما 
 تعتمده اإلدارة املس����������ؤولة عن اس����������تحقاقات البطالة. وميثل ذلك حتّديات عند إدماج اإلحصاءات املستمدة من 

مصادر متنوعة.

ومن ش����������أن اعتماد تعاريف ومصطلحات موّحدة للبيانات أن يساعد يف تكامل البيانات. وينبغي على   64-5
اهليئات اليت جتمع بيانات ذات بعد إقليمي أن ترسم خريطة مناطقها اإلدارية وفقًا لتصنيف جغرايف موّحد. وإذا 
ما ُصنفت السجالت وفقًا ألدىن مستوى من التفصيل، سيكون من املمكن جتميع البيانات املستمدة من مصادر 

خمتلفة يف مناطق وأقاليم متسقة. وينبغي حتديد كل منطقة إقليمية بصورة تتسق مع املناطق األخرى.

الدويل  الصناعي  التصنيف  انظر   16

االقتصادية،  األنشطة  لجميع  املوّحد 
ميم،  السلسلة  إحصائية،  ورقات 

األمم  )منشورات   4 التنقيح   ،4 رقم 

.)A.08.XVII.25 :املتحدة، رقم املبيع
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والتحديث املنتظم للس����������جالت التجارية بغ����������رض ‘‘تطهريها’’ )ملراعاة ‘‘مول����������د’’ و ‘‘وفاة’’ األعمال   65-5
التجاري����������ة( يكفل موثوقية البيانات اليت يت����������م مجعها، وخاصة فيما يتصل بنقاط التحول يف االقتصاد. ومثة حاجة 
إلطار للعينات لتحديد ما إذا كان البلد يستخدم السجالت التجارية أو التعدادات االقتصادية يف تصميم عينات 
االس����������تقصاءات. واملمارسة املتبعة الس����������تخالص ُأطر العينات تثري مسائل متنوعة، مثل عينات املناطق وحتديثات 
ُأطر القوائم. ففي البلدان اليت ُتستخدم فيها ‘‘النبذات املوجزة’’ للسجالت التجارية كإطار للعينات، قد يتطلب 

األمر تعديل نتائج االستقصاء ملراعاة تأخر السجالت التجارية )مناذج ما بعد الرتاتب والنماذج االحتمالية(.
وينطوي السجل التجاري الشامل على العديد من الفوائد لتكامل اإلحصاءات االقتصادية، من بينها أنه:  66-5

مبثابة نقطة مرجعية متسقة جلميع التصنيفات املعتمدة )مثل الصناعات، واملوقع اجلغرايف، ومصادر 	 
البيانات، وعنصر حتديد هوية الوحدات اإلحصائية(، اليت تسهل تكامل النواتج اإلحصائية بكفالة 

تطبيق التصنيفات بصورة متسقة يف مجيع االستقصاءات والنواتج اإلحصائية؛
يسهل احلّد من االزدواج والتغطية غري املّتسقة جملموعات البيانات اإلدارية عند مضاهاة جمموعات 	 

البيانات اإلدارية بالسجل التجاري؛
يأخذ عينات لكل االستقصاءات االقتصادية من السجل التجاري مبا يكفل االتساق بني خمتلف 	 

االستقصاءات ويقلل احلاجة إىل إدخال تعديالت على التغطية؛
ميكن اجلمع بني البيانات اإلدارية وبيانات االستقصاءات يف ناتج إحصائي، حبيث يكفل السجل 	 

التجاري االتساق بني مصادر البيانات. فعلى سبيل املثال، ميكن تقسيم السجل التجاري، حبيث 
املتبقية. والوحدة  البيانات الضريبية لقسم بينما تستخدم بيانات االستقصاء لألقسام  تستخدم 
اليت ُتدرج يف مصدرين خمتلفني للبيانات ميكن استبعادها من املصدر األقل مالءمة لكفالة اتساق 

التغطية؛
البيانات ذات 	  املعلومات املستمدة من خمتلف جوانب احلسابات يتم استخالصها من مصادر 

التغطية والتصنيفات املتسقة؛
السالسل الزمنية ملعلومات دميغرافيات األعمال التجارية املوجودة يف السجل تسمح بتحليل منو 	 

وتطور األعمال التجارية. وميكن استخدامها لكفالة اتساق حتليل البيانات اجلزئية املطولة مع سائر 
اإلحصاءات االقتصادية؛

ميكن مراقبة تكلفة التشغيل وعبء االستجابة الواقع على موردي البيانات عندما جيري حتويل كل 	 
أنشطة االستقصاء من خالل نفس السجل.

وُيعد إنشاء سجل جتاري إحصائي شامل وموّحد هدفًا بعيد األمد ومهمة حافلة بالتحّديات. وقد ترغب   67-5
البلدان اليت متتلك ُنظمًا المركزية يف أن تبدأ يف تطوير نظام لتوفيق جوانب عدم االتس����������اق األكثر أمهية يف البيانات 
اليت تنتجها سجالت جتارية متعددة. وقد يتطلب ذلك إبرام مذكرات تفاهم، وإدخال تغيريات على القوانني املتصلة 
بالسرية وتبادل البيانات، وتطوير عملية أفضل تكاماًل إلنتاج اإلحصاءات. ومن شأن توفيق االختالفات الكبرية أن 
يّس����������ن من دقة واتساق البيانات من خالل زيادة اتساق تصنيف املشاريع الرئيسية والقضاء على التداخل والثغرات 
يف التغطية. وعالوة على ذلك، ونظراً ألن بعض الس����������جالت )مثل تلك اليت ُتستخلص من التعدادات( تكون أكثر 
مشواًل، بينما تكون سجالت أخرى )مثل تلك اليت ُتستخلص من السجالت التجارية واإلدارية( أكثر تعبرياً عن الوقت 

احلقيقي، فإن توفيق االختالفات قد ينتج سجالت جتارية أفضل مما ينتجه أّي من هذه األنواع من السجالت.
وق����������د حتتاج البل����������دان اليت متتلك ُنظمًا إحصائي����������ة أقل تقدمًا ألن تتخذ خطوات وس����������يطة لتهيئة تغطية   68-5
أكثر مشواًل للمش����������اريع من خالل اجلمع بني س����������جل جتاري حمدود )أي سجل يعتمد على أنواع معينة من امللكية 
واملرك����������ز القانوين( وإكماله بإطار جملال حمدد. وكخيار لربنامج لالس����������تقصاءات ميكن اس����������تخدامه لتحقيق كفاءة 
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دراسة الحالة اإلفرادية 5 - 5

هيئة إحصاء نيوزيلندا: السجل التجاري القائم عىل أساس الرضائب

مجموعة  - 1 التجارية(  األعمال  إطار  )ويسمى  الرضائب  أساس  عىل  القائم  التجاري  السجل  يسجل 
أساسية من املعلومات لجميع األعمال التجارية والهيئات ذات األهمية االقتصادية يف القطاعني الخاص 
والعام التي تعمل يف إنتاج السلع والخدمات يف نيوزيلندا. ويتم ترميز جميع الوحدات بمجموعة من 
التصنيفات، بما يف ذلك القطاع املؤسيس والصناعة )نظام رموز التصنيف الصناعي املوّحد ألسرتاليا 
ونيوزيلندا املكّون من خمسة أرقام(. ويتم، كلما أمكن، إكمال املعلومات املستمدة من النظام الرضيبي 
والخرباء  األرايض،  وسجالت  التجارية،  األعمال  قوائم  مثل  األخرى،  اإلدارية  املصادر  من  ببيانات 
األكتواريني الحكوميني. ويجري تحديث تغيريات األسماء وهياكل املجموعات باملعلومات املستمدة 
من مكاتب الرشكات. ويجري بصورة شهرية تحديث العديد من مؤرشات الحجم، بما فيها حجم 
األعمال السنوي وعدد العاملني، باالستفادة من املصادر اإلدارية الستخدامها يف اختيار الفئات املشمولة 
باالستقصاء، والتنظيم الرتاتبي للعينات، وتحديد مجموعات وضع الفرضيات. وينطوي تطوير سجل 

تجاري شامل عىل فوائد عديدة لتكامل اإلحصاءات االقتصادية:

تؤخذ كل الفئات املشمولة باالستقصاء من نفس السجل، وبالتايل تكون الفئات املستهدفة كاملة  )أ( 
ومتسـقة. وُتسـتخدم نفس املعلومات يف اختيار العينات والتنظيم الرتاتبي ووضع الفرضيات 

والتقدير، وبالتايل يمكن تطبيق أساليب موّحدة؛

يتم اختيار كل وحدات العينات لالستقصاءات من السجل التجاري وتتم مضاهاة كل البيانات  )ب( 
اإلدارية بها، وبالتايل تأخذ كل سجالت األعمال التجارية التصنيفات املوجودة يف السجل بالفعل. 
ويسـهم ذلك يف اتسـاق اإلحصاءات االقتصادية مـن خالل ضمان تطبيق نمـاذج وتصنيفات 
الوحدات بصورة متّسقة عىل كل بيانات األعمال التجارية التي تغذي الحسابات الكلية، بغض 

النظر عن املصدر.

وأنشأت هيئة إحصاء نيوزيلندا شعبة للتصنيفات واملعايري لالضطالع بمسؤولية تطوير تصنيفات  - 2
موّحدة، باالشرتاك مع مكتب اإلحصاءات األسرتايل يف بعض األحيان. وأنشئ مجلس إلدارة املعايري 

لضمان استخدام تصنيفات املعايري يف أكرب عدد ممكن من عمليات جمع البيانات.

عمليات  - 3 وتطوير  اإلحصائية  األساسية  البنية  ببناء  تقوم  نيوزيلندا  إحصاء  هيئة  كانت  وبينما 
متكاملة لجمع البيانات، فقد واصلت تطبيق مبادئ املمارسات املثىل عىل تجميع الحسابات القومية 
وإحصاءات ميزان املدفوعات. ويتم تجميع الحسابات السنوية لألسعار الجارية يف إطار للعرض 
واالستخدام تجري فيه مقابلة وتوفيق التقديرات من جانبي العرض والطلب يف االقتصاد وتوفيقها 
عىل مستوى املنتَج. ويحسن هذا النهج من اتساق املقاييس الرئيسية لحسابات القومية، مثل إجمايل 
لها.  املكونة  والعنارص  للترصف  القابل  القومي  والدخل  القومي  اإلنفاق  وإجمايل  القومي  الدخل 
وأدى الجمع بني السجل التجاري الشامل واالستقصاءات االقتصادية عىل نطاق االقتصاد بأرسه 
إىل القضاء عىل الحاجة لتحديد نقاط مرجعية أساسية للتعدادات االقتصادية الخمسية، حيث إن 
اإلجماليات املستمدة من االستقصاء السنوي للمشاريع تتسم بما يكفي من الجودة إلدراجها مبارشة 

يف الحسابات القومية. ويتمثل التحدّي التايل يف توسيع نطاق الحسابات التي يتم إنتاجها.

مجع معلومات إحصائية ش����������املة من كافة أحجام املش����������اريع العاملة يف اقتصاد ما، انظر األسلوب العقالين التام 
املتكامل يف الدراسات االستقصائية 17. وميكن بصورة مطردة توسيع تغطية السجل اإلحصائي استناداً إىل التعزيز 
املؤسس����������ي للنظام اإلحصائي للحفاظ على نطاق معني. وباإلضافة إىل ذلك، قد يكون هناك حّد للقدرات اليت 
ميكن للبلدان النامية اليت متتلك قطاعات غري رمسية ضخمة أن حتاول يف حدوده إدراج املشاريع الصغرية والصغرية 
جداً يف س����������جالهتا اإلحصائية، نظراً للعدد اهلائل لتلك األعمال التجارية. وينطوي بناء س����������جل جتاري على تبين 
اسرتاتيجية إلدراج كل وحدة من الوحدات لتحقيق تغطية أكثر مشواًل. ولالطالع على مثال وطين لتطوير سجل 

جتاري، انظر دراسة احلالة اإلفرادية 5 - 5.

الصناعة  هيكل  قياس  اسرتاتيجيات   17
والنمو الصناعي، دراسات يف الطرق، 
)منشورات   65 العدد  واو،  السلسة 
A.94. املبيع:  رقم  املتحدة،  األمم 
الشبكي:  املوقع  عىل  متاح   .)XVII.11

http://unstats.un.org/unsd/ 

publication/SeriesF/SeriesF_65E.

.pdf
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االستقصاءات ومصادر البيانات اإلدارية دال - 

جمع البيانات اإلحصائية واللغة املشرتكة  - 1

يتطلب تنفيذ نظام فّعال جلمع البيانات إيالء اهتمام خاص لعنصرين أساسيني. يتصل العنصر األول بإطار   69-5
الوحدات اإلحصائية املطلوب قياس����������ها. واإلطار هو العم����������ود الفقري للنظام اإلحصائي، وميثل ما جيب على النظام 
اإلحصائي قياس����������ه بانتظ����������ام. وال بّد وأن تكون تغطيته كاملة بقدر اإلم����������كان، وأن تعكس اهليكل التنظيمي جلميع 
الوح����������دات اإلحصائية يف االقتصاد. وعندما يتعذر تنفي����������ذ إطار مركزي، ال بّد من بذل جهود لتهيئة بيئة تتوفر فيها 

خصائص اإلطار املركزي.

وقب����������ل أن يصبح من املمك����������ن البدء يف مرحلة مج����������ع البيانات، جيب حتديد األولوي����������ات واالختيار بني   70-5
احتياج����������ات املس����������تخدمني الذين يركزون على ج����������زء من االقتصاد فقط واحتياجات م����������ن يركزون على االقتصاد 
بكامله. ونظرًا ألمهية إنتاج جمموعة كاملة من جمموعات اإلحصاءات املتكاملة جململ االقتصاد، ينبغي أن تكون 
األولوية، يف احلّد األدىن، جلمع إحصاءات إمجالية لالقتصاد. وجيري مجع تلك اإلحصاءات بتواتر سريع. ويتوفر 
كثري من اإلحصاءات من مصادر البيانات اإلدارية من أجل تقليل التكلفة والعبء الواقع على اجمليبني إىل أدىن 
درجة. ونظرًا للحاجة الستخدام مصادر البيانات اإلدارية يف إنتاج اإلحصاءات االقتصادية، جيب إدماج مفاهيم 
وتعاريف وتصنيفات البيانات اإلدارية يف النظام اإلحصائي ومواءمتها مع املفاهيم والتعاريف والتصنيفات املوجودة 

بالفعل، مبا يضيف إىل اللغة املشرتكة.

ويتوقف التواتر على عوامل من قبيل احلجم أو استخدام اإلحصاءات إلدارة برامج حكومية. أما البيانات   71-5
الدنيا، فيمكن مجعها بتواتر أبطأ. كما أن وترية التغرّيات اهليكلية يف النشاط االقتصادي، أو احلاجة لفهم املسائل 

املستجدة، هي من العوامل اليت تؤثر على تواتر مجع البيانات.

ويتصل العنصر الثاين باملفاهيم والتعاريف والتصنيفات. وهو يشمل رسم خريطة للتفاعالت بني املفاهيم   72-5
والتعاريف والتصنيفات اليت يستخدمها النظام اإلحصائي وتلك اليت يشيع استخدامها خارج النظام اإلحصائي. 
وهو يتعامل مع البيانات اليت يتم مجعها بنفس قدر تعامله مع البيانات اليت يتم اس����������تخالصها. وأساس����������ًا، يكفل 
العنصر الثاين وجود لغة مش����������رتكة فيما بني خمتلف اجملاالت اليت تؤلف النظام اإلحصائي. ويتمثل اهلدف النهائي 

يف كفالة االتساق يف حمتوى االستبيانات يف كل الربامج.

وينبغي حتقيق تكامل االس����������تبيانات بني كافة االستقصاءات، وإن كان الرتكيز سيختلف من برنامج إىل   73-5
آخر. فيمكن أن ينصب تركيز بعض االس����������تبيانات على مجع بيانات من املش����������اريع، بينما تركز استبيانات أخرى 
على املنشآت. وينبغي أن تكون البيانات الوصفية هي اليت تدفع األسئلة لضمان معاملة أّي موضوع بعينه بنفس 
الطريق����������ة يف كافة الربامج. وتبعًا للتواتر الذي يتم به مجع بعض املعلومات، تتضمن االس����������تبيانات مناذج تس����������هل 
إضافتها أو إزالتها بسرعة. وتتم مواءمة األسئلة مع السجالت احملاسبية للمشاريع، ليسهل حتويل نتائج املشاريع 

واالستقصاءات إىل املتغرّيات االقتصادية اليت يستلزمها النظام اإلحصائي.

وينبغي لنهج إرس����������ال االس����������تبيانات إىل اجمليبني أن يأخذ تفضيالهتم يف احلسبان. فاجمليبون ال يروق هلم أن   74-5
يتلقوا عدداً كبرياً من االستبيانات بصورة متدرجة؛ بل يفضلون استبيانًا متفرداً، غالبًا يف شكل إلكرتوين وإن كان من 
املمكن طباعته، ويغطي كل املعلومات اليت يتعني عليهم تقدميها. وملا كان كثري من الشركات يصادف صعوبات يف 
تقدمي معلومات عن أدىن مستويات كياناهتا اإلنتاجية، فينبغي أن يكون مبقدور االستقصاء أن يصل على املعلومات 

من املشاريع مباشرة.

ولضم����������ان ما يكفي من املرونة والقدرة على التفاعل بس����������رعة يف تغطي����������ة اجملاالت اجلديدة داخل النظام   75-5
اإلحصائ����������ي، فإن م����������ن األمهية احلامسة تصميم عمليات ميكن أن ُيعاد اس����������تخدامها. وتتصل هذه احلاجة جبميع 
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عمليات إجراء االستقصاءات، مثل أخذ العينات وتصميم االستبيانات، وكذلك عمليات حترير ووضع فرضيات 
البيانات وتوفيقها.

ومبجرد وجود س����������جل جتاري ش����������امل، يكون من املمكن تطوير عملية سنوية جلمع البيانات االقتصادية   76-5
على نطاق االقتصاد، تتخللها عمليات دون سنوية جلمع البيانات، مبا يتضمن حتقيق الفوائد التالية:

التغطية الشاملة جململ االقتصاد والقدرة على ضمان البيانات للحسابات الكلية وعناصر البيانات 	 
املكونة اليت توفر تقديراً مّتسقًا ومتماسكًا ملختلف أجزاء االقتصاد يف خمتلف األوقات؛

اتساق البيانات اليت يتم مجعها مبجموعة أساسية من املتغرّيات من كل الوحدات يف العمليات 	 
السنوية ودون السنوية جلمع البيانات؛

تصميم استبيانات االستقصاءات جلمع كل من بنود البيانات العامة واملعلومات اإلضافية الالزمة 	 
حلساب املتغرّيات األساسية للحسابات القومية؛

إمجال متغرّيات االستقصاءات واملتغرّيات اإلدارية مع متغرّيات احلسابات القومية قبل حترير البيانات، 	 
العامة  املتغرّيات  من  العادية يف كل  غري  التحركات  وتفسري  بفحص  للمحللني  يسمح  ما  وهو 
تقليل حاجة  وبالتايل  البيانات،  القومية احملددة كجزء عادي من فحص  وإمجاليات احلسابات 

احلسابات القومية إىل فحص سجالت بيانات الوحدات إىل أدىن درجة؛
اجلمع بني السجل التجاري الشامل واالستقصاء االقتصادي السنوي على نطاق االقتصاد، مبا يقلل 	 

من احلاجة إىل إجراء التعدادات االقتصادية املتكررة الالزمة إلعادة معايرة مستوى اإلحصاءات 
االقتصادية الكلية، وخباصة يف احلسابات القومية؛

االتساق بني العمليات السنوية ودون السنوية جلمع البيانات.	 

تصميم االستبيان  - 2

مبادئ تصميم االستبيان )أ( 

تلعب االستبيانات املتكاملة وتصميم االستبيان دوراً حموريًا يف عملية مجع البيانات ألهنا تؤثر تأثرياً كبرياً   77-5
على س����������لوك اجمليبني، وعلى أداء القائمني على املقابالت، وعلى تكلفة مجع البيانات، وعلى عالقات اجمليبني، 

وبالتايل على جودة البيانات. وتتسم تلك التأثريات بأمهية بالغة على االستقصاءات اجلارية واملطولة.
وتطوير االس����������تبيان يفرتض أنه يف الف����������رتة املؤدية إىل تطويره، ُتتبع عملية دقيق����������ة لتقييم ووضع أولويات   78-5
االحتياجات ألنواع البيانات املقرر مجعها. كما يفرتض أن البيانات اليت يتم مجعها سيكون هلا مغزاها االقتصادي 
يف حّد ذاهتا؛ كما أهنا، يف سياق البيانات األخرى ضمن النظام اإلحصائي، ستضيف إىل اتساق واكتمال النظام 

اإلحصائي االقتصادي الكلي.
وقبل أن يكون من املمكن مجع البيانات، ال بّد أواًل من حتديد العينة ووضع سلسلة من األسئلة. وإىل   79-5
احل����������ّد الذي تكون به العينة متثيلية وتتكيف به األس����������ئلة مع قدرة اجمليبني عل����������ى اإلجابة عليها، مع تبين منهجية 
سليمة، ستكون جودة نتائج االستقصاء كافية، وخباصة فيما يتعلق بدقة اإلجابة. غري أن ذلك ال يعين بالضرورة 

أن البيانات ستكون متسقة مع البيانات األخرى يف النظام اإلحصائي.
واالس����������تبيان هو جمموعة من األس����������ئلة املصممة جلمع معلومات من اجلهة اجمليب����������ة. ومع ازدياد البيانات   80-5
اإلدارية، ينبغي تطوير االس����������تبيانات مع مراعاة إمكانية أن يأيت جزء من نتائج االس����������تقصاء من جميبني بينما يأيت 
جزء آخر من مصادر إدارية. وهبذه الطريقة، قد ال يلزم توجيه استبيان جديد إذا ما توفرت البيانات املقرر مجعها 

من مصادر إدارية.
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دراسة الحالة اإلفرادية 5 - 6

نظام االستقصاءات االقتصادية املتكاملة: النهج املتبع يف املكسيك

املكسيكي  - 1 الوطني  املعهد  يجريها  التي  الوطنية،  االقتصادية  لالستقصاءات  العام  الهدف  يتمثل 
لإلحصاءات والجغرافيا، يف توفري إحصاءات أّولية مفيدة وجيدة التوقيت وذات جودة عالية من خالل 
استقصاءات مستمرة. وتتكامل االستقصاءات مع التعدادات االقتصادية والسجالت اإلدارية من أجل 
تلبية احتياجات البيانات الوطنية والدولية للمعلومات اإلحصائية ولتلبية متطلبات الحسابات القومية. 
وهي تتيح للمستخدم بيانات عن أجزاء محددة من االقتصاد املكسيكي، وُتستخدم كمدخالت بيانات 

يف تجميع الحسابات القومية.

بتكامل  - 2 مفاهيمية مختلفة  واستبيانات  أُطر  باستخدام  البداية  يف  االقتصادية  االستقصاءات  وتتم 
محدود بني التعدادات االقتصادية واالستقصاءات الشهرية والسنوية. ونظراً لكونها عمليات منفصلة 
لجمع البيانات، فإن العبء الواقع عىل املجيبني يمكن أن يكون كبرياً بالنسبة للمشاريع التي تشملها 
العينة التي تنشط يف أكثر من صناعة واحدة )الصناعة التحويلية والتجارة والخدمات(، عندما يتكرر 
إدراجها يف العينات املختارة لصناعات مختلفة. ولم تكن العمليات امليدانية فّعالة من حيث التكلفة 
بسبب حاالت ازدواج املعلومات التي يتم جمعها وبسبب املسافات الجغرافية الشاسعة بني املنشآت 
العاملة يف نفس الصناعة. وعالوة عىل ذلك، فقد أسفرت عمليات االستقصاء املنفصلة عن أعباء متفاوتة 

عىل القائمني باملقابالت.

وعىل النقيض من ذلك، ومع استحداث املعهد الوطني املكسيكي لإلحصاءات والجغرافيا لالستقصاءات  - 3
االقتصادية الوطنية يف املكسيك، اعتمدت مفاهيم وتعاريف وتصنيفات موّحدة يف كافة االستقصاءات 
استناداً إىل املعايري والتوصيات الدولية. وباإلضافة إىل ذلك، جرى تقليل العبء الواقع عىل املجيبني 
وتكلفة العمليات باعتماد النظام املوّحد لالستقصاءات. واستحدثت أساليب تقدير موّحدة لتحرير 
البيانات والتحقق منها وتجهيزها. وعالوة عىل ذلك، ونظراً ألنها عملية ميدانية متواصلة، فقد كان من 

املمكن إدارة تدفق العمل بصورة أفضل عىل مدار السنة.

يف  - 4 تتمثل  االقتصادية  البيانات لإلحصاءات  لجمع  متكامل  استحداث مخطط  فوائد  فإن  وإجماالً، 
االستفادة القصوى من املوارد والوقت، وزيادة معارف املوظفني امليدانيني يف إدارة وتشغيل العمليات 
امليدانية، وتقليل العبء الواقع عىل موردي البيانات، وزيادة فعالية التكلفة، وتخصص املوظفني يف 

املكاتب املركزية يف تصميم االستبيانات والعينات ويف تطبيق أساليب تقدير البيانات وتحليلها.

املصدر: املعهـد الوطنـي املكسـيكي 

املكسـيك،  والجغرافيـا،  لإلحصـاءات 

اإلحصـاءات  إزاء  املتكامـل  ‘‘النهـج 

النهج املكسـيكي’’، ورقة  االقتصادية: 

مقدمة إىل حلقـة عمل أصدقاء الرئيس 

االقتصاديـة  باإلحصـاءات  املعنيـة 

املتكاملة، برن، 6 إىل 8 حزيران/يونيه 

.2007

ومن الضروري استخدام مفاهيم ومصطلحات وتصنيفات موّحدة عند تصميم االستبيانات. فال ميكن   82-5
إجراء املقارنات بدون ذلك التوحيد. وتنش����������أ االختالفات الكبرية يف اإلحصاءات من استخدام مفاهيم أساسية 
خمتلف����������ة، مث����������ل الوحدات واملعامالت. ومواءمة املفاهيم عامل ينطوي عل����������ى قيمة كبرية، حيث إنه يقلل من تلك 

االختالفات ويؤدي إىل جمموعة أكثر اتساقًا ومتاسكًا من نواتج البيانات.

ويتعني تنظيم مجع املعلومات اإلحصائية بالتحول من النهج اجلزئي املعزول إىل تبين هنج متكامل. ففي   81-5
النموذج اجلزئي املعزول، حيث يقوم كل برنامج جبمع البيانات اخلاصة به وألغراضه اخلاصة، قد ُتوَجه إىل الكيان 
املش����������مول باالستقصاء نفس األس����������ئلة بتعاريف خمتلفة. فعلى سبيل املثال، قد يوجه استقصاء للصناعة التحويلية 
أسئلة عن عدد العمال يف حني أن استقصاء للعمل قد يوجه أيضًا نفس األسئلة ولكنه يستخدم تعاريف خمتلفة. 
وال يقتصر ذلك النهج على زيادة العبء الواقع على اجمليبني، بل من املرجح أيضًا أن يساعد على إنتاج إحصاءات 
للعمل يصعب مواءمتها. وعلى النقيض من ذلك، فإن تكامل تصميم االستبيان واالستقصاءات املتكاملة تساعد 
على حل هذه املس����������ائل املتعلقة جبمع البيانات. وتعرض دراس����������ة احلالة اإلفرادية 5 - 6 املمارس����������ة الوطنية لنظام 

االستقصاءات املتكاملة يف املكسيك.
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وميكن أن يس����������هم االستبيان بدرجة كبرية يف كفاءة النظام اإلحصائي عمومًا. فاالستبيان املصمم جيداً   83-5
يؤثر على النظام اإلحصائي من عدة جوانب، مبا يف ذلك احلّد ألدىن درجة من العبء الواقع على اجمليبني وزيادة 
كفاءة مجع البيانات بضمان أاّل يزيد عدد األخطاء املتعلقة باإلجابات وغري املتعلقة هبا عن احلّد األدىن. وينبغي 
لالس����������تبيان املصمم جيداً أن يس����������هل ترميز البيانات ومجعها واحلّد ألدىن درجة من كمية أعمال التحرير ووضع 
الفرضيات، وكذلك التقليل ألدىن درجة من ما يرتبط جبمع البيانات وجتهيزها من تكاليف ووقت. وينبغي إعطاء 
األفضلية لإلبالغ اإللكرتوين للبيانات نظراً ملا ميكن أن ينطوي عليه من وفر يف التكلفة، كما جيب تزويد اجمليبني 
دائمًا بدليل للتعليمات. وينبغي وضع ترتيبات خاصة للمشاريع املعقدة، تشمل تكليف موظفني خمصصني جبمع 
البيانات عن طائفة عريضة من املواضيع. كما يكون املوظفون مس����������ؤولني عن اس����������تعراض الصور العامة جملموعات 

املشاريع بصورة منتظمة.

وجي����������ب أن ختصص الوكاالت اإلحصائية موارد الختبار االس����������تبيانات قبل طرحها يف امليدان، من أجل   84-5
تكوين رؤية حول كيفية تفاعل اجمليبني مع االستبيان. وميكن أن جيري االختبار عن طريق جمموعات املناقشة مع 
الفئات املستهدفة أو عن طريق املقابالت الفردية، مع التشديد على اختبار وتقييم صياغة األسئلة، وتقدير بدائل 
صياغات األس����������ئلة وتسلسلها. وينبغي مواءمة الصياغة واملفاهيم مع تلك املستخدمة بالفعل داخل اهليئة. وجيب 

أن ينعكس ذلك يف كل من األسئلة ودليل اإلبالغ، الذي ينبغي أن يكون موجزاً وواضحًا.

وميكن استخدام األساليب املعرفية لفحص عمليات تفكري اجمليبني وهم جييبون أسئلة االستقصاء، والتيقن   85-5
مما إذا كان اجمليبون يفهمون معىن األسئلة. ويف البلدان اليت ُتستخدم فيها عدة لغات رمسية، ميكن إجراء االختبار 
جبمي����������ع اللغات الرمسية قبل التنفيذ. ويف الوضع النموذجي، جُيرى اختبار جترييب ملراقبة كل عمليات االس����������تقصاء 

وهي تعمل معًا، مبا يف ذلك إدارة االستبيان.

قاعدة بيانات االستبيان )ب( 

ينبغي النظر إىل االستبيان املتكامل كقاعدة بيانات حتتوي كل األسئلة عن متغرّيات اإلنتاج واملتغرّيات املالية   86-5
وغري ذلك من اخلصائص اليت قد ُتطلب من خمتلف املشاريع و/أو املنشآت. وينبغي أن يتمثل اهلدف االسرتاتيجي 
يف القضاء على ازدواج طلبات البيانات من خالل اسرتاتيجية ترتكز على املشاريع وسلسلة من االستبيانات املتماثلة 
يف شكلها وطبيعتها. وملا كان السجل التجاري يتضمن معلومات عن املشاريع، أو عن املشاريع واملنشآت، أو عن 
وحدات بسيطة، فإنه جيب بناء قاعدة البيانات حبيث ميكن ربط املتغرّيات بتلك األنواع من الكيانات. فيجب جتميع 
األسئلة يف ‘‘مناذج’’ تغطي فئات املعلومات الرئيسية اليت عادة ما تطلبها استقصاءات األعمال التجارية: اإليرادات، 
واملصروفات، وبنود املوازنة اخلتامية، والنفقات الرأمسالية، والعمالة، ومدخالت ونواتج السلع األساسية، والطبقة اليت 
ينتمي إليها العمالء، ووجهة الشحنات، وحجم األعمال، واملبيعات. وينبغي أن تتضمن األسئلة إشارة تبني ما إذا 
كانت األسئلة موجهة إىل مشاريع أم إىل منشآت. ويف الوضع النموذجي، تبني األسئلة أيضًا ما إذا كان من األفضل 
أن جييب عليها املراقب املايل أم مدير كشوف املرتبات أم موظف آخر، على سبيل املثال، ويف حني قد يعرف مدير 
اإلنتاج على األرجح مدخالت املواد يف وحدته، فإنه قد ال ميلك كل املعلومات عن مدخالت اخلدمات اليت تدخل 

ضمن مسؤولية وحدة أخرى داخل ذلك املشروع.

وميكن جتميع املعلومات املتضمنة يف االستبيان يف أربع فئات. تتألف الفئة األوىل من سلسلة من أدوات   87-5
حتديد اهلوية، مثل اسم االستقصاء، ورموز الصناعة، وحمددات هوية االستبيان، وتواريخ إصدار املنشور يف هناية 

املطاف.

وتتناول الفئة الثانية حمتوى االستبيان أو قواعده:  88-5

يتم ختزين كل األسئلة لكل االستقصاءات باستخدام أرقام مرجعية؛	 
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يبني كل رقم مرجعي مفهومًا واحداً؛	 
ميكن متثيل كل مفهوم واحد برقم مرجعي واحد؛	 
االستقصاءات تشرتك يف األرقام املرجعية جلمع البيانات وجتهيزها؛	 
املشاريع الكبرية اليت تتلقى استبيانات متعددة تتقاسم حتليل املعلومات واالتساق؛	 
يكون لكل رقم مرجعي وصف عام يدد املفهوم املقرر قياسه؛	 
يكون لكل استقصاء توصيفات حمددة إذا اختلفت الصياغة عن الوصف العام.	 

وتتناول الفئة الثالثة القيم اليت يتم مجعها. فينبغي عند إنش����������اء خاليا االس����������تبيان نس����������بتها إىل قيمة جمال   89-5
من اجملاالت. وميكن أن يتأس����������س نوع اخللية على أعداد أو حروف. وميكن حتديد الطول املتوقع لألعداد بصورة 

مسبقة، وميكن أن تبني اخللية النطاق املتوقع للقيمة.

وتتضمن الفئة الرابعة مواصفات مجع عمليات حترير البيانات، مثل ما يلي:  90-5

رقم التحرير ووصفه؛	 
صيغ فشل التحرير؛	 
رسائل التحرير؛	 
شدة التحرير؛	 
أنواع عمليات التحرير )أّي املستندة إىل بيانات تارخيية أو مت مجعها(؛	 
إشارات تنبيه للتحرير تبني تأكيد اجمليبني لوجود بيانات مريبة.	 

نظام البيانات الوصفية )ج( 

ُيعد تنفيذ نظام للبيانات الوصفية ش����������رطًا مسبقًا هامًا لتطوير اس����������تبيان متكامل يف النظام اإلحصائي.   91-5
فالبيانات الوصفية ستوفر يف هناية املطاف االتساق الالزم بني خمتلف التقديرات وأدوات مجع البيانات مبا يؤدي 
إىل إنتاج املعلومات اإلحصائية. وبالنسبة للمستخدمني النهائيني، ال تقتصر أمهية البيانات الوصفية على املفاهيم 
املتصل����������ة بالوحدات واملتغرّيات والتصنيف����������ات، بل متتد أيضًا إىل تلك املتعلقة باجل����������ودة. ويغطي هيكل البيانات 
الوصفي����������ة البنود التالية: الوصف اإلحصائي، والوحدة املرجعية، والفرتة املرجعية، والوالية املؤسس����������ية، والس����������رية، 
وسياس����������ة اإلصدار، وتواتر النشر، وشكل النش����������ر، وإمكانية الوصول إىل الوثائق، وإدارة اجلودة، والصلة، والدقة 
واملوثوقية، والتوقيت، والقابلية للمقارنة، واالتساق، والتكلفة والعبء الواقع على اجمليبني، وتنقيح البيانات، وجتهيز 

اإلحصاءات.

وتلعب البيانات الوصفية دوراً حموريًا يف البنية األساس����������ية إلنت����������اج البيانات اليت تعزز بدرجة كبرية كفاءة   92-5
النظام اإلحصائي. ومنذ بداية العملية اإلحصائية متامًا، تدعم البيانات الوصفية عملية مجع البيانات، فضاًل عن 

مرحلة جتهيز البيانات بعد مجعها، كما تدعم األنشطة يف خمتلف مراحل مجع البيانات.

تصنيف االستبيانات )د( 

هناك طرق عديدة لتحديد فئات األس����������ئلة يف قاعدة البيانات. فعلى س����������بيل املثال، ميكن تصنيفها وفقًا   93-5
ألربع فئات من األس����������ئلة. يستهدف االستبيان األول املشاريع، ويشمل جمموعة من األسئلة املوّحدة عن الدخل 
اجملمع، واملصروفات )مبا فيها اخلدمات املشرتاة(، وبنود املوازنة اخلتامية، واالستثمار، والعمالة للمشروع بكامله. 
ويرسم االس����������تبيان الثاين صورة للمشروع، تبني هيكل املشروع الذي يولده السجل التجاري. وهو يبني اهليكلني 
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القانوين والتشغيلي للمشروع، ليقوم اجمليب بتأكيده أو حتديثه. ويظل االستبيان الثالث يستند إىل املشروع، ولكنه 
ال جيمع إاّل املعلومات املتعلقة بعدد قليل من املتغرّيات األساس����������ية لكل منش����������أة مبا يلزم حلساب القيمة املضافة. 
ويتم توفيق قيمة تلك املتغرّيات مع اإلحصاءات املستمدة من االستبيان الرابع، الذي يستند إىل املنشأة. وذلك 
االس����������تبيان، باإلضافة إىل بعض األسئلة األساس����������ية املتعلقة باإليرادات واملصروفات على مستوى إمجايل إىل حّد 

بعيد، يتضمن مناذج جلمع بيانات أكثر تفصياًل، مثل البيانات اخلاصة بوجهة اإلنتاج أو بالعمالة.

ويف البلدان اليت ميكن فيها االستعاضة عن بيانات االستقصاءات مبصادر البيانات اإلدارية، ميكن توخي   94-5
اعتماد اس����������رتاتيجية تركز على استبيانني رئيسيني. خُيصص االستبيان األول جلمع البيانات على مستوى املشروع 
أو املنشأة من األعمال التجارية الشديدة التعقيد اليت ميكن احلصول على البيانات املالية اخلاصة هبا من البيانات 
اإلدارية أو اليت ال تتوفر بعض معلوماهتا الرئيسية، مثل املعلومات حسب املنطقة. ويكون ذلك االستبيان أداة جلمع 
البيانات تتضمن كل األسئلة اخلاصة باملعلومات املالية، فضاًل عن املعلومات املتعلقة باخلصائص. أما االستبيان 
الثاين، فهو نسخة مبسطة من االستبيان األول، وخُيصص جلمع بيانات سلعة أساسية أو خصائص لصناعة حمددة 
على مستوى املنشأة. ويستهدف ذلك االستبيان غالبية األعمال التجارية اليت متتلك هياكل بسيطة، حيث تأيت 
املعلومات املالية من البيانات الضريبية اإلدارية وتتش����������كل يف عدد من النماذج، ُيكرس كل منها جلمع نوع حمدد 

من اخلصائص، ووجهة اإلنتاج، واملعلومات النوعية.

أما بالنس����������بة لألعمال التجارية املعقدة، س����������يكون مبقدور األخصائيني يف تقس����������يمات املواضيع تفصيل   95-5
االس����������تبيان من أجل مجع البيانات جململ املش����������روع. وبالنسبة جلمع معلومات اخلصائص لعمل جتاري بسيط، لن 

يتلقى اجمليب إاّل منوذج اخلصائص الذي ينطبق على صناعته/نشاطه.

ويتعني مواءمة كل املتغرّيات مع املعلومات اإلحصائية املستمدة من املصادر اإلدارية، بالقدر الذي توجد   96-5
به يف قواعد البيانات اإلدارية. وقد ال توفر مصادر البيانات اإلدارية درجة التفصيل املطلوبة فيما يتصل باخلدمات 
التجاري����������ة املهنية، ولكنها ميكن أن توفر قيمة ما على ذلك املس����������توى. ورغم الصعوبات احملتملة ملواءمة البيانات 
احملاس����������بية التجارية واملتغرّيات الالزمة للربامج اإلحصائية، فإن االس����������رتاتيجية تتطلب رسم خرائط للتفاعالت بني 
تلك البيانات، كثرياً ما ُيش����������ار إليها باس����������م ‘‘خريطة احلسابات’’. وخريطة احلسابات هي أداة تربط إحصاءات 
احملاس����������بة التجارية مبختلف ُأطر احملاسبة اإلحصائية اليت تدعمها الوكاالت اإلحصائية. وهي تسهل بدرجة كبرية 
الروابط بني املتغرّيات االقتصادية للحسابات التجارية )املوازنات وبيانات الدخل( وإحصاءات احلسابات القومية. 

ورسم خريطة للحسابات يتطلب مساعدة من موظفني على دراية تامة باملمارسات احملاسبية.

وينبغي إيالء اهتمام خاص لالس����������تقصاءات اليت جُترى خارج نطاق الوكاالت اإلحصائية. ويف كثري من   97-5
البل����������دان، وح����������ى عندما يكون النظام اإلحصائي مركزيًا، جيري كثري من االس����������تقصاءات يف إدارات تتخصص يف 
ميدان معني من ميادين الصناعة؛ فإدارة املوارد الطبيعية يف بلد ما، على سبيل املثال، ميكن أن جتري استقصاءات 
عن قطاع التعدين. كما ميكن أن يدث نفس املوقف عندما خيضع املوضوع لوالية وكالة حكومية أخرى. وينبغي 
إبرام اتفاق رمسي بني تلك اهليئات واهليئة اإلحصائية الوطنية لضمان توافق األسئلة. ولتحديد حمتوى االستبيان، 
يلزم إجراء مشاورات مع خمتلف جماالت املوضوع. ولكفالة بقاء العبء الواقع على اجمليبني يف حّده األدىن، ال بّد 
وأن يشارك القائمون على جتميع احلسابات القومية مشاركة نشطة يف حتديد احملتوى ووضع أولويات املعلومات.

استخدام مصادر البيانات اإلدارية  - 3

أصبح اس����������تخدام البيان����������ات اإلدارية حجر زاوية يف كثري من برامج اإلحص����������اءات التجارية يف كثري من   98-5
البل����������دان. وازداد االعتماد عل����������ى املصادر اإلدارية بدرجة كبرية، إىل احلّد ال����������ذي أصبحت تلعب معه اآلن دوراً 
رئيسيًا يف إنتاج اإلحصاءات دون السنوية والسنوية، يف نفس الوقت الذي متثل فيه مصدراً موثوقًا به لتحديث 
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دراسة الحالة اإلفرادية 5 - 7

استخدام املصادر اإلدارية إلنتاج اإلحصاءات الهيكلية لألعمال التجارية: حالة الربازيل

شهد الربع األول من تسعينات القرن املايض فرتة من التغيريات الهيكلية الحادة يف اقتصاد الربازيل  - 1
لتكنولوجيا  الواسع  واالنتشار  الصناعة،  هيكلة  إعادة  عملية  واشتداد  االقتصاد،  النفتاح  نتيجة 
املعلومات واالتصاالت، وتعّدد عمليات التوسع يف ممارسات االستعانة باملصادر الخارجية. وزادت 
هذه البيئة من الطلب عىل تحديث وتنويع البيانات االقتصادية. وأصبح واضحاً أن نظام اإلحصاءات 
االقتصادية التقليدي يف الربازيل غري كاف لالستجابة لهذا الطلب. وكان من الواضح غياب البيانات 
الهيكلية املحدثة: ففي منتصف التسعينات من القرن املايض، كان التعداد االقتصادي لعام 1985 
هو املرجع الوحيد للبيانات االقتصادية. واتضح أن نظام االستقصاء السنوي غري قادر عىل االستجابة 
للطلب عىل بيانات هيكلية محدثة لألعمال التجارية يف فرتة ما بني التعدادات. وأخرياً، ونظراً للقيود 

املفروضة عىل امليزانية، تأجل لعدة سنوات إجراء التعداد االقتصادي املقرر لعام 1990.

وكانت هناك حاجة واضحة لتنقيح النموذج واإلجراءات املستخدمة يف ذلك الوقت يف إنتاج اإلحصاءات  - 2
للجغرافيا  الربازييل  املعهد  يواجهه  كان  الذي  للتحدي  للتصدي  بدائل  عن  والبحث  االقتصادية، 
واإلحصاء: كيف يمكن إنتاج مجموعة من البيانات االقتصادية املتكاملة التي يمكن أن تلبي الطلب 

عىل بيانات اقتصادية أكثر تحديثاً وتنوعاً وجودة، بتكلفة تتناسب مع بيئة تتسم بندرة املوارد.

وكان الحل يتمثل يف ترشيد النظام، بما يف ذلك التوسع يف استخدام استقصاءات العينات ومفصلتها  - 3
باستخدام امللفات والبيانات اإلدارية.

ويف منتصف التسعينات من القرن املايض، كان حجم قطاع األعمال التجارية )القطاع الرسمي( قد  - 4
أصبح كبرياً جداً بالفعل، حيث كان يضم قرابة 3 ماليني مرشوع تمثل حوايل 50 يف املائة من الناتج 
املحيل اإلجمايل. وكان الجزء األكرب يتألف من األعمال التجارية الصغرية التي ال تشارك إالّ مشاركة 
صغيـرة نسبياً يف اإلنتاج. وأبرز التعداد االقتصادي لعام 1985 هذه السمة من سمات تنظيم األعمال 
التجارية يف الربازيل: 3,7 يف املائة من إجمايل املشاريع كانت تستأثر بـ 86,4 يف املائة من اإليرادات 
وبـ 59,4 يف املائة من العمالة يف قطاع األعمال التجارية املشمول باالستقصاء. ويف عام 1995، كانت 
الوحدات التجارية التي يقل العاملني فيها عن 20 شخصاً تمثل 96,4 يف املائة من بني 3 ماليني 
مرشوع نشط مسجلة لدى دائرة اإليرادات الداخلية يف الربازيل، وإن كانت ال تستأثر إالّ بـ 39,6 يف 

املائة من العمالة يف قطاع األعمال التجارية الرسمي.

استقصاءات  - 5 يف  االقتصادي  النشاط  قياس  هو  االقتصادية  لإلحصاءات  الرئييس  الهدف  كان  وملا 
سنوية وفصلية وشهرية، فقد أصبح واضحاً أن تصميم االستقصاءات االقتصادية يجب أن يأخذ 
أن تكون عمليات التعداد التي  يف الحسبان تباين األوزان يف عالم األعمال التجارية. وكان محتماً 

الس����������جالت اإلطارية. وهي متثل مصدراً غري مكلف نسبيًا للمعلومات باملقارنة مع االستقصاءات والتعدادات، 
وهو ما ُيعّد عاماًل هامًا بالنسبة للوكاالت اإلحصائية اليت تعمل مبيزانيات مضغوطة. وتسمح السجالت اإلدارية 
باحلّد من عبء االستفس����������ارات اإلحصائية، وميكن تكييفها واستخدامها يف جممل عملية االستقصاء ألغراض 
التحقق من البيانات مبقارنتها بالبيانات اليت يتم مجعها بأساليب أخرى، مثل االستقصاءات. وميكن استخدامها 
لالستعاضة عن بيانات االستقصاءات؛ ويف غياب املعلومات مثلما يف حاالت عدم توفر اإلجابات، ميكن أن 
تك����������ون البيانات اإلدارية مفيدة يف عملية وضع الفرضيات. وأخ����������ريًا، ومع ازدياد الطلب على إنتاج إحصاءات 
للمجاالت الصغرية حيث قد يصعب تنفيذ استقصاءات للعينات، متثل السجالت اإلدارية بدياًل مفيداً. وتعرض 
دراسة احلالة اإلفرادية 5 - 7 املمارسات الوطنية املتبعة يف الربازيل يف استخدام املصادر اإلدارية إلنتاج إحصاءات 

األعمال التجارية.
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الطرق  أكثر  بالرضورة  ليست  أنها  طويالً، غري  وقتاً  مكلفة وتستغرق  املشاريع  تستقيص جميع 

كفاءة لتوفري بيانات محدثة عن هيكل االقتصاد. ولذلك، فقد كان السؤال الحاسم هو كيفية تطوير 

وتعهد سجل تجاري إحصائي محدث يغطي عالم املشاريع ويكون بمثابة إطار مركزي لتصميم 

العينات. ومن الرضوري أن يتمفصل ذلك اإلطار مع امللفات اإلدارية التي تغطي مشاريع البلد. ويف 

السبعينات من القرن املايض، بدأت حكومة الربازيل عملية حوسبة ملفاتها وسجالتها اإلدارية؛ وكان 

من نتائج ذلك تحسن فعالية تغطية عالم األعمال التجارية. ومنذ ثمانينات القرن املايض، أصبح 

املعهد الربازييل للجغرافيا واإلحصاء يتمتع بإمكانية الوصول إىل معلومات فرادى األعمال التجارية 

من امللفات اإلدارية لوزارة العمل. وقام املعهد عندئذ بتصميم وتنفيذ برنامج لتحديث االستقصاءات 

االقتصادية، تضمن االنتقال إىل نظام متكامل الستقصاءات األعمال التجارية يقوم تصميم عينته عىل 

سجل تجاري مركزي يضم كافة وحدات األعمال التجارية يف البلد، ويتم تحديثه بصورة منتظمة 

بإدماج البيانات املستقاة من استقصاءات املعهد وامللفات اإلدارية لوزارة العمل.

التعامل مع السلطات اإلدارية )أ( 

ا س����������يتأثر معه النظام اإلحصائي بدرجة  يف كث����������ري من البلدان، يبلغ االعتماد على البيانات اإلدارية حدًّ  99-5
كبرية إذا ما اختفت السجالت اإلدارية. ومع الدور املتزايد للبيانات اإلدارية يف النظام اإلحصائي عمومًا، يتعني 
وضع ترتيبات واضحة بني املكاتب اإلحصائية والس����������لطات اإلدارية واس����������تعراض تلك الرتتيبات بصورة منتظمة 
لضمان اس����������تمرارية اس����������تخدام هذه املصادر اهلامة للبيانات يف النظام اإلحصائي. وينبغي أن يكون هناك شكل 
من أش����������كال االتفاق بني السلطات اإلدارية واهليئة اإلحصائية الوطنية مبا يدد حقوق ومسؤوليات اجلانبني على 
حّد سواء. وينبغي أن تتضمن االتفاقات بنوداً بشأن السرية، والرتميز، وعمليات نقل البيانات وتواترها، وحمتوى 
قواعد البيانات اإلدارية. وينبغي أن ُتتخذ تدابري صارمة داخل الوكاالت اإلحصائية لضمان احلفاظ على س����������رية 
 سجالت البيانات اإلدارية، ومعاملتها كبيانات جزئية لالستقصاء، واقتصار استخدامها على األغراض اإلحصائية. 
وال ينبغي الس����������ماح بالوصول إىل الس����������جالت اجلزئية إاّل للموظفني املش����������اركني يف أنش����������طة إجراء االستقصاء. 
 وس����������يطالب املوظفون يف خمتلف برام����������ج الوكاالت اإلحصائية على األرجح بالوصول إىل تلك البيانات بس����������بب 
ما تنطوي عليه البيانات من إمكانيات كبرية ملختلف أغراض التجميع أو التحليل. وبناًء عليه، ينبغي أن ُتس����������ند 
إىل املوظفني املس����������ؤولني عن البيانات اإلدارية والية جتميع املعلومات اإلمجالية، وفحصها لضمان الس����������رية، حبيث 
ميكن أن تس����������تخدم البيانات يف س����������ياق أوس����������ع يف أماكن أخرى من الوكاالت اإلحصائية. وستظل هناك دائمًا 
حاالت سيكون من الضروري فيها، من أجل إجراء دراسة أو حبث أو تسجيل للروابط، أن ُيسمح ملوظفني من 
غري القائمني على االس����������تقصاء بالوصول إىل البيانات اإلدارية اجلزئي����������ة. وينبغي أن يكون هناك بروتوكول لتقييم 

تلك األنواع من الطلبات.

وينبغي أن تكون الوكاالت اإلحصائية دائمًا يف الوضع الذي ميكنها من أن تظهر للس����������لطات اإلدارية   100-5
أن هناك تدابري صارمة حلماية سرية البيانات. وجيب أن تكون هناك بروتوكوالت لوصف العمليات احملددة لنقل 
البيانات إىل الوكاالت اإلحصائية، وختزين البيانات، واستخدامها وأسباب استخدامها، واخلطوات املتبعة لضمان 
سريتها أو أّي إفصاح متبقي يتصل بالبيانات اجلزئية فضاًل عن اإلمجاليات اليت يتم جتميعها من املصادر اإلدارية. 
وس����������تكون هن����������اك على األرجح قيود قانونية عل����������ى إمكانية الوصول إىل البيانات املس����������تمدة من املصادر اإلدارية 
واستخدامها وتقامسها. ويف هذه احلاالت، ميكن لتشريع جديد أن ميكن من وضع ترتيبات لتقاسم البيانات بني 

املكاتب اإلحصائية وغريها من اإلدارات احلكومية أو اهليئات العامة.

ويف الوضع النموذجي، ينبغي أن يكون هناك تشريع يضمن إمكانية الوصول إىل املصادر اإلدارية، وإن   101-5
مل يكن التشريع وحده شرطًا كافيًا لالستخدام املنتج للسجالت اإلدارية. واألرجح أن اتباع هنج تعاوين يف تطوير 
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واس����������تغالل السجالت اإلدارية لألغراض اإلحصائية سيكون أكثر فعالية بكثري يف تأمني الوصول إىل السجالت 
اإلدارية من النهج الذي يس����������تند إىل احلجج القانونية. وال بّد وأن يتسم املديرون يف اهليئات اليت جتمع املعلومات 
اإلدارية باحلساسية إزاء أمهية البيانات وإسهامها يف النظام اإلحصائي عمومًا. ومن شأن تطوير عالقة عمل طيبة 
مع أولئك املديرين أن يسهل تبادل املعلومات عن جودة البيانات، وجيعل من األسهل حتديد املشكالت وحلها 

مبجرد ظهورها.

وميك����������ن أن تكون اخلربة الفنية اليت تتمتع هبا الوكاالت اإلحصائي����������ة يف إدارة عمليات البيانات مفيدة   102-5
للهيئات املسؤولة عن مجع وتعهد قواعد البيانات اإلدارية. وينبغي بذل جهود لتقاسم تلك اخلربة ملساعدة اإلدارات 
اإلدارية على تبسيط عملياهتا وحتسني جودة بياناهتا ورموزها. أما بالنسبة لبيانات االستقصاء، فينبغي أن تتوخى 

الوكاالت اإلحصائية احلرص فيما يتعلق بسرية السجالت اإلدارية.

وخيتل����������ف الغرض من مجع املعلومات اإلحصائية اختالفًا تامًا عن الغرض من قواعد البيانات اإلدارية.   103-5
فالغ����������رض من مجع املعلومات اإلحصائية هو معرفة املس����������تويات واالجتاهات والعالقات. ففي النظام اإلحصائي، 
تكون السجالت اجلزئية اليت تتألف منها اإلمجاليات سرية، وال تستخدم مطلقًا لتحديد أية إجراءات يكون من 
ش����������أهنا التأثري على فرد من األفراد أو كيان من الكيانات. وملا كان من الواجب معاملة الس����������جالت اإلحصائية 
والسجالت اإلدارية بنفس الطريقة، فإن الوكاالت اإلحصائية جيب أن توضح للهيئات اليت تقدم البيانات اإلدارية 
أن الوكاالت اإلحصائية س����������تمتنع عن تقدمي أّي تغذية عكس����������ية يكون من ش����������أهنا أن ُترتجم إىل إجراءات إدارية 

بالنسبة إىل فرد من األفراد أو أّي كيان من الكيانات.

مزايا وحدود السجالت اإلدارية )ب( 

توجد البيانات اإلدارية اس����������تجابة للتشريعات واللوائح التنظيمية. وبالنسبة الستخدام البيانات اإلدارية   104-5
لألغراض اإلحصائية، ينبغي االنتباه إىل أن البيانات اإلدارية تغطي أجزاء معينة من النش����������اط االقتصادي، ويتم 
حتديدها خصيصًا إلدارة برامج حكومية. وبناء عليه، فإن البيانات اإلدارية قد ال تتناس����������ب دائمًا مع احتياجات 

الوكاالت اإلحصائية.

وتتمثل إحدى املزايا الرئيس����������ية للبيانات اإلدارية يف أهنا تس����������مح للوكاالت اإلحصائية باحلصول على   105-5
املعلومات اإلحصائية بتكلفة منخفضة نسبيًا وتقليل العبء الواقع على اجمليبني بدرجة كبرية. كما أهنا تتمتع مبيزة 
تغطية جزء كامل من االقتصاد، وكثرياً ما تغطي االقتصاد بأكمله. ونظراً للطابع اإلداري للبيانات، فإن حاالت 
عدم اإلجابة ال تكاد ُتذكر، وختضع البيانات لقدر كبري من التمحيص، وهو ما جيعلها تتس����������م بالدقة. كما أهنا 

ليست عرضة ألخطاء أخذ العينات.

غري أن السجالت اإلدارية هلا حدودها. فاألفراد و/أو الكيانات قد ال يكونون ملزمني باإلبالغ على   106-5
فرتات موّحدة. فبعض البيانات قد جيري إبالغها ش����������هريًا بينما جيري إبالغ بيانات أخرى بصورة فصلية أو حى 
س����������نوية، وقد ُتعرض البيانات الس����������نوية على أساس السنة التقوميية أو على أساس السنة املالية. وقد ال يتفق توافر 
السجالت اإلدارية جيدًا مع املواعيد النهائية اليت حتددها الوكاالت اإلحصائية إلصدار البيانات. وقد تكون هناك 
تأخريات قبل أن يصبح من املمكن اس����������تخدام البيانات، وقد يلزم القيام بإجراءات لتوزيع الس����������جالت يف الفرتة 
الس����������ليمة. كما أن التغطية املزمعة للسجالت اإلدارية قد تليب احتياجات اهليئة اإلحصائية الوطنية. وقد يصعب 
إثبات جودة البيانات وبعض خصائصها، حيث جيري إبالغ البيانات وجتهيزها يف اهليئات اليت تضطلع بتجميع 

البيانات اإلدارية. 

وال بّد من فحص خصائص جودة فرادى جمموعات الس����������جالت اإلدارية. فتغطية السجالت اإلدارية   107-5
وحمتواها ميكن أن تكون عرضة حلاالت انقطاع نتيجة للتغيريات يف اللوائح التنظيمية أو املمارسات اإلدارية. كما 
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أن املتغرّيات من املصادر اإلدارية قد ال تلقى مجيعها نفس االهتمام؛ فعلى سبيل املثال، قد جيري فحص اإليرادات 
بصورة دقيقة، ولكن قد ال خُيصص سوى جهد أقل للتأكد من صحة رموز الصناعة. وقد تنشأ حاالت للتباين 
بني املفاهيم اإلدارية واملفاهيم اإلحصائية. وملا كانت العمليات اإلدارية ال ختضع لس����������يطرة املكتب اإلحصائي، 
ف����������إن املفاهيم املتعلقة باملتغرّيات والوحدات فيما يتصل بتغطية البيانات وحمتواها وجودهتا واتس����������اقها قد ال تلتزم 
باحتياجات النظام اإلحصائي، مما يّد من استخدام البيانات اإلدارية ألغراض التقدير والتحليل اإلحصائيني. كما 
أن الصعوبة الكامنة يف التوفيق بني الس����������جالت اإلدارية والسجالت اإلحصائية ستحّد من استخدام السجالت 
اإلدارية. وميكن أن تصل املصادر اإلدارية إىل الوكاالت اإلحصائية يف شكل جممل؛ على سبيل املثال، قد تتوفر 
اإلحصاءات املتعلقة بالتعليم يف املدارس االبتدائية على مستوى إمجايل فحسب، ويف هذه احلالة ينبغي للوكاالت 
اإلحصائية أن حتصل على معلومات عن الطريقة اليت مت هبا جتميع البيانات. وجيب أن تتحرى الوكاالت اإلحصائية 

كل املسائل املذكورة أعاله بصورة دقيقة قبل أن تبدأ يف استخدام السجالت اإلدارية على نطاق واسع.

رسم خريطة مفاهيم وتعاريف املصادر اإلدارية ذات االستخدامات اإلحصائية )ج( 

جلعل السجالت اإلدارية مفيدة لإلحصائيني، ال بّد من رسم خرائط تبني كيف ميكن ملفاهيم وتعاريف   108-5
وتصنيف����������ات البيانات اإلدارية أن تقرب املتغرّيات االقتصادية اليت يتطلبها النظام اإلحصائي.فعلى س����������بيل املثال، 
ينبغي وضع خريطة حس����������ابات بني البيانات احملاسبية لألعمال التجارية املبلغة للسلطات اإلدارية وبني املتغرّيات 
االقتصادي����������ة للوكاالت اإلحصائية. وينبغ����������ي تطوير منهجيات للطرق اليت ميكن هبا اس����������تخدام البيانات اإلدارية 
كأدوات استنباط للبيانات االقتصادية اليت جيري مجعها من االستقصاءات والتعدادات الرمسية باستخدام مفاهيم 

وتعاريف احملاسبة االقتصادية. 

ومواءم����������ة مفاهيم وتعاريف املص����������ادر اإلدارية مع مفاهيم وتعاريف ال����������وكاالت اإلحصائية معيار الزم   109-5
الستخدامها يف النظام اإلحصائي. وستنشأ حاالت يتطلب األمر فيها تغيري التصنيفات والتعاريف حبيث ميكن 
تكامل البيانات اإلدارية مع البيانات املستمدة من االستقصاءات أو املصادر اإلدارية األخرى. وكثرياً ما ال يتواءم 
تعريف الوحدات اليت تغطيها املصادر اإلدارية بصورة جيدة مع التعريف املس����������تخدم يف النظام اإلحصائي. وكثرياً 
ما يكون الكيان القانوين هو املفهوم الذي تستخدمه السلطات اإلدارية، يف حني تستخدم الوكاالت اإلحصائية 
مفهوم املش����������روع واملنش����������أة. وعالوة على ذلك، ميكن تعريف الكيانات بصور خمتلفة يف خمتلف قواعد البيانات 
اإلدارية. وبناًء على ذلك، فإن أحد الش����������روط املس����������بقة الستخدام البيانات اإلدارية يتمثل يف رسم خرائط دقيقة 
ب����������ني خمتلف هياكل الكيان����������ات اليت حتتفظ هبا اهليئات اإلدارية والوكاالت اإلحصائية. ورس����������م تلك اخلرائط أمر 
ضروري لضمان عدم ازدواج التغطية، والتمكني من مضاهاة املعلومات املستقاة من مصادر متنوعة. ويف البلدان 
اليت تستخدم فيها السلطات اإلدارية أداة متفردة للهوية لتحديد شركة من الشركات، يسهل استخدام أداة اهلوية 

املتفردة بدرجة كبرية من تكامل الس����������جالت اإلدارية يف النظام اإلحصائي.

أنواع البيانات اإلدارية األخرى )د( 

متث����������ل قواعد البيانات اإلداري����������ة مصادر ممتازة للمعلومات؛ غري أنه ال بّد م����������ن النظر أيضًا يف املصادر   110-5
األخرى املش����������اهبة للمعلومات الستخدامها يف النظام اإلحصائي. ففي حاالت املشاريع العامة وأشباه الشركات 
العامة، على سبيل املثال، قد تكون التقارير املقدمة إىل احلكومة مثل بيانات الدخل مصدراً أساسيًا للمعلومات 
عن اإلنتاج واملركز املايل لتلك الكيانات. كما قد يكون مبقدور املكاتب اإلحصائية الوصول إىل هذه األنواع من 
البيانات من القطاع اخلاص. فعلى سبيل املثال، ميكن أن تكون املعلومات املتصلة ببطاقات االئتمان مصدراً مفيداً 
وغنيًا للمعلومات لتقدير اإلنفاق االس����������تهالكي، أو قد تكون البيانات املتصلة بإشغال الغرف مؤشراً جيداً على 
خدمات اإلقامة. ويعمل موردو بيانات القطاع اخلاص على أساس جتاري، وبالتايل قد يأخذ نقل البيانات منهم 
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إىل املكاتب اإلحصائية ش����������كل التعاقد مع دفع رس����������وم. وميكن للبيانات اليت يقوم جبمعها موردو بيانات القطاع 
اخلاص أن تكون مبثابة مكمل هام لإلحصاءات الرمسية، س����������واء باالس����������تنباط منها أو باس����������تخدامها يف تقديرات 
التحقق من بيانات االس����������تقصاء األّولية. غري أنه ينبغي فحص نطاق وتغطية هذه البيانات املستمدة من مصادر 

ثانوية فحصًا دقيقًا، وعدم النظر يف استخدامها إاّل إذا ثبتت جودهتا بدرجة مقبولة.

النرش واالتصال هاء - 

النرش  - 1

يتسم عنصر النشر واالتصال يف عملية إنتاج اإلحصاءات بأمهية بالغة لتكامل اإلحصاءات االقتصادية.   111-5
ففي هناية املطاف، يس����������تفيد املس����������تخدمون يف هذه املرحلة النهائية من خدمات املعلومات اليت توفرها الوكاالت 

اإلحصائية.

وخيتلف النش����������ر عن االتصال، غري أهنما يربطا جوانب من الناتج النهائي لعملية إنتاج اإلحصاءات.   112-5
ويوفر النش����������ر إمكانية الوصول إىل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية من خالل املنشورات املطبوعة، وقواعد 
البيانات املتوفرة على شبكة اإلنرتنت وغري ذلك من الوسائل، كما يكفل شفافية وحيادية إصدار البيانات املتسقة 
واملتماس����������كة جلميع املس����������تخدمني يف نفس الوقت وفقًا جلداول زمنية معلنة مسبقًا لإلصدار. وعالوة على ذلك، 
وعند النظر يف نشر البيانات، جيب أن تظل التكنولوجيا األساسية املستخدمة يف تقاسم البيانات واضحة للجميع.

وتقليدي����������ًا، يعترب النش����������ر عنصراً تقنيًا م����������ن عناصر اإلنتاج يف عملية إنت����������اج اإلحصاءات، حيث يتيح   113-5
للمس����������تخدمني األكثر ختصصًا وتعليمًا أساسًا إمكانية الوصول إىل البيانات وأرقام اإلصدار. ووفقًا لذلك النهج 
يف النشر، ُيفرتض أن يكون مبقدور املستخدمني تطبيق األساليب الفنية التحليلية الستخالص وتفسري املعلومات 
اليت تتضمنها اإلحصاءات. ولذلك، ميكن أن يرتكز النشر يف املقام األول على توصيل األرقام من جانب واحد 

إىل املستخدمني دون أن يقرتن ذلك بسرد أو رسوم تصويرية.

ويتطلب تكامل اإلحصاءات االقتصادية تغيري الطريقة اليت جتري هبا معاجلة النشر واالتصال يف عملية   114-5
إنتاج اإلحصاءات. فمع انتشار استخدام اإلنرتنت وازدياد فرص الوصول إىل أدوات االتصال والتصوير الزهيدة 
التكلفة، أصبحت وكاالت إحصائية عديدة تس����������تحدث أس����������اليب متبادلة نشطة لالتصال اإلحصائي مع طائفة 
أوس����������ع كثرياً من املستخدمني لنشر البيانات. والنشر واالتصال اإلحصائيني املتبادلني يتجاوزا جمرد توفري إمكانية 
الوصول إىل األرقام، ويس����������تحدثا حواراً مستمراً حول الطريقة اليت ميكن هبا عرض ما تنطوي عليه املعلومات اليت 
تتضمنها اإلحصاءات من فائدة عملية وأمهية. ويقوم االتصال اإلحصائي على نشر البيانات والبيانات الوصفية، 
وتدعمه السرديات اإلحصائية والرسوم التصويرية اإلحصائية، حيث تبني املمارسات املثلى أنه ميكن الوصول إىل 

أعداد زائدة ومتنوعة من املستخدمني النهائيني بإدراج معلومات عن حمتوى وتفسري اإلحصاءات املنشورة.

ويتمثل اهلدف من إنتاج اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة يف استفادة املستخدمني من معلومات شاملة   115-5
ومتسقة ودقيقة وموثوق هبا يتم نشرها يف توقيت سليم، مع تقليل ما يتكبده املشاركون يف العملية من أعباء وتكاليف  
وخباص����������ة من يقومون على توريد وجتميع مصادر البيانات، ولك����������ن معهم أيضًا خرباء االتصال اإلحصائي. وتكامل 
إنتاج اإلحصاءات االقتصادية يضيف قيمة إىل املس����������تخدمني من خالل نش����������ر املعلومات يف ش����������كل مفهوم وشامل 
يليب احتياجاهتم التحليلية، وميكنهم من استخالص االستنتاجات حول حمتوى البيانات املنشورة وارتباطاهتا اهليكلية 
وجودهتا. والنش����������ر املتكامل يف عرض جمموعة متكاملة من إحصاءات االقتصاد الكلي واإلحصاءات املفصلة ألحد 
العناصر اهليكلية واإلحصاءات القصرية األجل يفيد املس����������تخدمني من زاوية حتس����������ني فهمهم لإلحصاءات املنشورة 

وتعزيز الرسائل اليت ختدم عمليات رسم السياسات وصنع القرارات استناداً إىل األدلة.
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ويتعلق النش����������ر بتوفري إمكانية الوصول إىل املعلومات اإلحصائية يف عروض متسقة وسهلة االستخدام   116-5
للبيانات من خالل املنش����������ورات واملصادر اإللكرتونية ومواقع ش����������بكة اإلنرتنت. كما أنه يتعلق بش����������رح البيانات 
للمستخدمني من خالل توفري البيانات الوصفية وإعالن اجلدول الزمين لعمليات إصدار البيانات يف شكل جدول 
زمين مسبق لإلصدار، وهو ما يوفر إخطاراً مسبقًا بتواريخ اإلصدار اليت تتعهد الوكالة اإلحصائية بأن تصدر فيها 
معلومات إحصائية معينة إىل اجلمهور. وميكن توفري هذه املعلومات للفرتة التالية على أساس أسبوعي أو شهري 

أو فصلي أو سنوي.

والشرط اخلاص بإمكانية الوصول إىل املعلومات يف النشر يتصل باحلاجة إىل عرض البيانات والبيانات   117-5
الوصفية بطريقة واضحة ومفهومة بصورة متاحة بس����������هولة وجي����������دة التوقيت وحمايدة. وجيب ضمان توفر البيانات 
الوصفية احملدثة وذات الصلة، وكذلك خدمات الدعم اليت متتلك املعرفة الالزمة. وتتألف عملية النشر اليت تتسم 
بالكف����������اءة م����������ن العناصر الثالثة التالية: إمكانية الوصول إىل البيانات، وإمكاني����������ة الوصول إىل البيانات الوصفية، 

وتقدمي املساعدة إىل املستخدمني.

وإمكانية الوصول إىل البيانات يف اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة تعين أنه ال بّد من توافر أش����������كال   118-5
البيانات املتسقة، مبا ميكن من التجول بني مصادر النشر. وينبغي عرض اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة بطريقة 
تسهل التفسري السليم هلا وإمكانية إجراء مقارنات هلا دالالهتا. وينبغي أن يكون التصميم واضحًا وجيد التنظيم، 
وأن يتب����������ع املنهجي����������ات املوّحدة دوليًا. كما جيب أن يكون النص الوصفي واضحًا، وأن يقرتن باجلداول والرس����������وم 
التوضيحية اليت تتضمن بيانات، وقد يلزم إكمال النص بتطبيقات مفيدة للبيانات من الناحية التحليلية. وعالوة 
عل����������ى ذلك، ينبغي إص����������دار اإلحصاءات وفقًا للجدول الزمين املعلن مس����������بقًا. وينبغي توفري اإلحصاءات جلميع 
املس����������تخدمني يف نفس الوقت، وإن كان ميكن لإلحصاءات اليت ال ُتنش����������ر بصورة روتينية أن يتم توفريها حسب 

الطلب. وينبغي أن تتوفر البيانات يف شكلها اإللكرتوين.

وتقض����������ي إمكانية الوصول إىل البيانات الوصفي����������ة بتوثيق املفاهيم، والنطاق، والتصنيفات، وأس����������اس   119-5
التس����������جيل، ومصادر البيانات، واألس����������اليب الفنية اإلحصائية املتاحة، مبا يس����������مح للمس����������تخدمني مبالحظة أّي 
اختالف����������ات عن املنهجيات واملعايري واملبادئ التوجيهية واملمارس����������ات املثلى اإلحصائية املقبولة دوليًا. وبالنس����������بة 
لإلحصاءات االقتصادية املتكاملة، ينبغي أن تتضمن البيانات الوصفية إشارات مرجعية وروابط للبيانات، وكذلك 
إح����������االت مرجعية وروابط بني جمموعات البيانات. ويف الوضع النموذج����������ي، ينبغي أن تتاح البيانات الوصفية يف 
ش����������كل إلكرتوين. كما ينبغي أن تتاح البيانات الوصفية يف عدد من األش����������كال السهلة االستخدام )مثاًل، كقسم 

من أقسام األسئلة اليت يكثر طرحها( مبستويات خمتلفة من التفصيل التقين مبا يليب احتياجات املستخدمني.

وجيب توفري خدمات الدعم الفورية اخلبرية ملس����������اعدة املس����������تخدمني يف الوقت املناس����������ب، كما جيب   120-5
اإلعالن بدرجة كافية عن جهات االتصال لكل جمموعة من جمموعات البيانات. وجيب أن تتوافر للمستخدمني 
على نطاق واسع قوائم فهارس املنشورات والوثائق ومواقع شبكة اإلنرتنت، فضاًل عن اخلدمات األخرى، مبا يف 
ذلك املعلومات املتعلقة بإدخال تغيريات على البيانات والبيانات الوصفية وممارس����������ات النش����������ر. وينبغي أن يكون 
املستخدمون على علم تام بأّي بيانات ميكن توفريها حسب الطلب. ويستفيد املستخدمون من الشروح واألمثلة 
يف اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة حبيث يكون مبقدورهم مالحظة االتساق يف املفاهيم. وميكن أن توفر هذه 
التوضيح����������ات توفيقات أو جداول حتويلية بني البيانات، أو أن متيز بني االختالفات يف التغطية وزمن التس����������جيل 

وغري ذلك من العوامل اليت قد تؤدي إىل حاالت التباين يف اإلحصاءات.

كما تتطلب ممارسات النشر اجليدة حتديد احتياجات املستخدمني إلصدار البيانات بالتواتر املناسب   121-5
)بصورة يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية، وما إىل ذلك( وحبسن التوقيت على النحو املالئم. ويعين ذلك أن 
أنه ينبغي توفيق البيانات )من خالل اختبارات االتساق األفقية والرأسية( خالل فرتة زمنية معقولة. كما جيب أن 
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دراسة الحالة اإلفرادية 5 - 8

أصول مبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية والغرض منها

أُطلقت مبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية عىل يد سبع هيئات تعمل يف ميدان  - 1
اإلحصاءات عىل الصعيد الدويل: مرصف التسويات الدولية، واملرصف املركزي األوروبي، واملكتب 
امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ومنظمة  الدويل،  النقد  وصندوق  األوروبية،  للجماعات  اإلحصائي 
االقتصادي، وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، والبنك الدويل. وتعمل الهيئات السبع كرعاة ملبادرة 

تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية.

والهدف املعلن ملبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية هو تطوير واستخدام عمليات  - 2
أكثر كفاءة لتبادل وتقاسم البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية فيما بني الهيئات الدولية والبلدان 
األعضاء فيها. ولتحقيق ذلك الهدف، تتضمن مبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية 

يكون من املمكن مقارنة البيانات فيما بني جمموعات بيانات االقتصاد الكلي البديلة. وينبغي أن تتبع تنقيحات 
البيانات جداول زمنية منتظمة وش����������فافة ومعلنة بش����������كل جيد. وجيب أن تكون البيانات األّولية مميزة بوضوح عن 
أّي تنقيحات الحقة وعن البيانات النهائية. وتشري املمارسات اجليدة لصالحية البيانات إىل أن دراسات التنقيح 

اليت تقارن التغرّيات يف البيانات الصادرة مبرور الوقت ينبغي أن تصدر إىل اجلمهور بطريقة شفافة وعادلة.

ولزيادة تعزيز إمكانية وصول املستخدمني إىل البيانات والبيانات الوصفية وعرضها عليهم، فإن اخلطوة   122-5
املنطقي����������ة التالية تتمثل يف تبين املعايري املعتمدة دوليًا لتب����������ادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية. وعلى وجه 
التحديد، يتاج املستخدمون إىل تقاسم وتبادل وتفهم والتمكن من إعادة استخدام البيانات والبيانات الوصفية 
ألغراضهم اخلاصة بس����������هولة وبتكلفة زهيدة. وتتصل هذه الش����������واغل بعرض املعلومات، وطول البيانات التارخيية، 

وبإمكانية الوصول إلكرتونيًا إىل البيانات.

ومعايري تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية مصممة لتبادل أو تقاسم املعلومات اإلحصائية   123-5
بني اثنني أو أكثر من الشركاء. وقامت اهليئات الراعية بتطوير هذه املعايري من أجل استيعاب املكاتب اإلحصائية 
الوطني����������ة، واملصارف املركزي����������ة، والوزارات وغريها من الوكاالت. وهتدف املعاي����������ري إىل إبالغ البيانات اإلحصائية 
والبيان����������ات الوصفي����������ة أو تقامسها بأكثر الطرق كف����������اءة داخل املكاتب اإلحصائية الوطني����������ة، واملصارف املركزية، 
والوزارات وغريها من الوكاالت. كما ميكن أن تس����������تخدم هذه املعايري يف نظام وطين لنقل أو تقاس����������م البيانات 
اإلحصائية والبيانات الوصفية، وهو ما سيكون مفيداً بصفة خاصة للبلدان ذات اهليكل االحتادي أو اليت متتلك 
نظامًا إحصائيًا المركزيًا إىل حّد كبري. ويف هذه احلاالت، ميكن إنشاء رابطة وثيقة بني النظامني الوطين والدويل 

لتقاسم البيانات، مبا يسمح بتحقيق مكاسب إضافية يف الكفاءة.

وميكن بس����������هولة أن يتطور اس����������تخدام معايري تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية حنو النشر   124-5
املفتوح الذي يس����������تند إىل ذلك التبادل؛ وقد يستجيب ذلك النش����������ر بصورة جيدة ملطالب املستخدمني ببيانات 
وبيانات وصفية منظمة جيداً يف أش����������كال ميكن إعادة استخدامها، وجيب أن تعترب كخيار من جانب السلطات 
الوطنية فضاًل عن اهليئات الدولية. واملمارس����������ات اجليدة يف األس����������اليب الفنية لتقاسم البيانات، مثل معايري تبادل 
البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية، ميكن أن تزيد بدرجة كبرية من فائدة نشر املعلومات يف تقامسها للبيانات.

كما ميكن استخدام معايري تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية يف اهليئات اإلحصائية، حيث   125-5
إن منوذج املعلومات قابل للتطبيق على جانب كبري من املعلومات املخزنة واجملهزة يف اهليئات اإلحصائية، وميكن 
هلذه اهليئات أن تستخدم مبادرة التبادل اخلاصة بأدوات تكنولوجيا املعلومات للتقليل من تكاليف ُنظمها إلدارة 

البيانات. ولالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر دراسة احلالة اإلفرادية 5 - 8.
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أشكاالً موّحدة للبيانات والبيانات الوصفية، إىل جانب مبادئ توجيهية للمحتوى وهيكل لتكنولوجيا 
املعلومات من أجل تبادل البيانات والبيانات الوصفية. والهيئات حرة يف استخدام أّي من العنارص 
التي تتضمنها مبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية وتجدها أنسب يف حالة معينة.

ومع ظهور شبكة اإلنرتنت، أصبح تبادل وتقاسم البيانات إلكرتونياً أكثر سهولة وشيوعاً، غري أن  - 3
التبادالت كثرياً ما تتم بصورة مخصصة باستخدام كافة أنواع األشكال واملفاهيم غري املوّحدة. ويخلق 
لتبادل  كفاءة  أكثر  إيجاد عمليات  للتمكني من  توجيهية موّحدة  إىل معايري ومبادئ  الحاجة  ذلك 
البيانات اإلحصائية بصورة  تبادل  الوصفية. ومع حدوث  البيانات اإلحصائية والبيانات  وتقاسم 
البيانات  ملوردي  كبرية  مكاسب  تكون  موّحدة  ُنهج  تبني  من  املتحققة  املكاسب  فإن  مستمرة، 

ومستخدمي البيانات عىل حّد سواء.

وتهدف مبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية إىل ضمان أن تقرتن البيانات دائماً  - 4
ببيانات وصفية، بما يجعل املعلومات مفهومة ومفيدة بصورة فورية. ولذلك السبب، تتناول معايري 
تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية ومبادئه التوجيهية كالً من البيانات والبيانات الوصفية.

وال يقترص توحيد املعايري واملبادئ التوجيهية التي يتبعها جميع األطراف عىل املساعدة يف توفري  - 5
إمكانية الوصول إىل البيانات اإلحصائية، أينما كانت البيانات ودون أن يتطلب األمر اتفاقاً مسبقاً بني 
الطرفني، بل أنه يسهل أيضاً إمكانية الوصول إىل البيانات الوصفية التي تجعل البيانات أكثر قابلية 

للمقارنة وأكثر داللة، وأكثر قابلية لالستخدام بوجه عام.

تبـادل  املصدر: ‘‘دليـل مسـتخدمي 
والبيانـات  اإلحصائيـة  البيانـات 
الوصفيـة’’، النسـخة 2009-1. وهو 
http://sdmx. :متاح عىل املوقع الشبكي
org/wp-content/uploads/2009/02/ 

sdmx-userguide-version2009-1-71.

.pdf

االتصال  - 2

تطور االتصال اإلحصائي بدرجة كبرية على مدى السنوات األخرية. وتقليديًا، كانت اهليئات اإلحصائية   126-5
تركز على النشر كاتصال من جانب واحد لتوصيل املعلومات من خالل عدد قليل من القنوات اإلعالمية، مثل 
الصحف واإلذاعة والتلفزيون. ومع تنامي الطلب على املعلومات اإلحصائية من جانب جمموعة أوس����������ع كثرياً من 
املس����������تخدمني وتطبيق التكنولوجيات اجلديدة، تبذل الدوائر اإلحصائية جهوداً متزايدة لتوصيل بيانات متماسكة 
ومتس����������قة بش����������كل كتبادل ومرتابطة على حنو منطقي مع درجة عالية من القابلية للتفس����������ري. وقد أدى االستخدام 
املكثف لشبكة اإلنرتنت وظهور وسائط االتصال االجتماعية إىل تغيري كبري يف أساليب االتصال والنشر وزاد من 

أعداد املستخدمني النهائيني وتنوعهم.

وتتب����������ىن الُنظم اإلحصائية لفرادى البلدان طائفة من الُنهج عندم����������ا يتعلق األمر بإدارة مهام االتصال.   127-5
واملوقع الذي حتتله تلك املهام داخل اهليكل التنظيمي يرتك أثراً على فاعليتها. فذلك املوقع يكفل أن تويل اإلدارة 
درجة عالية من االهتمام لتوصيل البيانات اإلحصائية وما يرتبط هبا من بنية أساسية تكنولوجية. وازدياد املنافسة 
م����������ن منتجي البيانات اآلخرين يعين االحتياج بصورة متزايدة لتحس����������ني االتص����������ال من جانب اهليئات اإلحصائية 
لتعميم وصول اإلحصاءات إىل املس����������تخدمني، مثل وسائط اإلعالم وصناع السياسات، وكذلك إىل الفئات اليت 

يصعب الوصول إليها.

وتواصل معظم اهليئات اإلحصائية استخدام الطريقة التقليدية لنشر إحصاءاهتا، باستخدام املنشورات   128-5
وإضاف����������ة مواقع ش����������بكة اإلنرتنت وغريها من وس����������ائل االتصال لنقل املعلومات ال����������يت تتضمنها اإلحصاءات إىل 
املستخدمني بصورة أكثر فاعلية. ويتمثل اهلدف الرئيسي لالتصال اإلحصائي يف كشف قدر أكرب من املعلومات 
املتضمنة يف اإلحصاءات لكي يس����������هل تفس����������ري املعلومات اإلحصائية. ويتعلق االتصال اإلحصائي بإثارة اهتمام 
القارئ بعنوان أو صورة؛ وتقدمي شروح لألعداد بطريقة سهلة الفهم ومثرية لالهتمام ومسلية؛ وتشجيع الصحفيني 

وغريهم من املستخدمني على النظر يف الطريقة اليت قد تضيف هبا اإلحصاءات أثراً لتحليالهتم.
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وينقل االتصال اإلحصائي رس����������الة تبلغ القراء مبا حدث، ومى وأين حدث ش����������ئ ما، ويسهم يف فهم   129-5
أسباب وكيفية حدوثه. وتستخدم اهليئات اإلحصائية االتصال إلظهار أمهية بياناهتا للحكومة وللجمهور. وهبذه 
الطريقة، ميكنها أن تتوقع دعمًا عامًا أكرب لرباجمها اإلحصائية، وأن حتسن عالقاهتا مع اجلهات اجمليبة، وأن تظهر 

منتجاهتا بوضوح أكرب.

ويتوقف مدى تعقيد االتصال اإلحصائي على مستوى طموح الوكالة اإلحصائية لتفسري املعلومات أو   130-5
املعارف اليت تتضمنها اإلحصاءات. ويف ش����������كلها األساسي متامًا، ُتعرض اإلحصاءات يف شكل جداول تقليدية 
دون أّي سرد. ويف هذه احلالة، ُترتك للمستخدم مهمة تطبيق األساليب الفنية لتحويل البيانات وإقامة عالقات 
بني البيانات الستخالص املعلومات من اإلحصاءات ملوضوع معني من مواضيع الدراسة، استناداً إىل االعتبارات 
النظرية وباستخدام أساليب فنية بدرجات خمتلفة من التعقيد. ويف املستوى الوسيط، على سبيل املثال، يستخدم 
إطار نظام احلس����������ابات القومية إلقامة بعض العالقات االقتصادية الكلية والقطاعية بني الدخل األّويل أو القابل 
لإلنفاق واالستهالك أو االستثمار أو التجارة أو الديون مما يتضح يف مؤشرات االقتصاد الكلي. وميكن أن متثل 
هذه املؤشرات باعتبارها حاالت احنراف عن االجتاه الطويل األجل لألغراض التحليلية، أو بداًل من ذلك، ميكن 
من الناحية التحليلية ضم املؤشرات االقتصادية الكلية والقطاعية إىل فرادى عناصر اإلحصاءات القصرية األجل 
اس����������تناداً إىل اخلصائص املستقرة لعناصر البيانات يف املاضي. وبالتايل، يتم ضم عناصر البيانات املتعلقة باإلنتاج 
وحجم األعمال والطلبات اجلديدة والدخل والعمالة واألس����������عار والتجارة والنقود واملالية إىل املؤشرات االقتصادية 
الكلية والقطاعية إلظهار القيمة التحليلية للمؤشرات بالنسبة ملواضيع معينة، مثل التجارة الدولية وقطاع اإلسكان 
واألس����������واق املالية. وعلى وجه التحديد، ميكن أن يهتم املس����������تخدم العام بذلك النوع من العرض التحليلي لكي 
يفهم بش����������كل أفضل املعلومات واإلش����������ارات املتضمنة يف اإلحصاءات ويصبح أكثر دراية هبا. وعلى املس����������توى 
األكثر تقدمًا، تستخدم جمموعات املؤشرات الفردية واملركبة إلجناز نوع ما من أنواع التحليل االقتصادي املركب. 
وتس����������تخدم أس����������اليب فنية إحصائية واقتصادية قياس����������ية لتحويل واختيار فرادى عناصر البيانات لتتبع االجتاهات 

الطويلة األجل والدورية ورصد نقاط التحول وتفسري النمو.

وميكن ألدوات الرسوم التصويرية 18، باإلضافة إىل السرديات اإلحصائية والبيانات الوصفية، أن تعزز   131-5
عرض البيانات. واملمارس����������ات اجليدة لنشر اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة تتضمن االستخدام الواسع للرسوم 
واخلرائط اجلذابة املليئة باملعلومات واملش����������فوعة بنصوص تفس����������ريية، مع مصادر موثقة جيداً، مبا يف ذلك الروابط 
املناظرة للبيانات والبيانات الوصفية األساس����������ية وذات الصلة. وتوضيح كيفية استخدام املعلومات للمستخدمني 

ميكن أن يساعدهم على إنشاء وبناء تطبيقات جديدة للبيانات والبيانات الوصفية.

ممارسات النرش واالتصال عىل الصعيد الدويل  - 3

يستفيد نشر اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة من وجود إطار حتليلي. ويوفر إطار تقييم جودة البيانات   132-5
ال����������ذي وضعه صندوق النقد ال����������دويل 19 هيكاًل حتليليًا، ويتضمن خصائص حمددة عن أبعاد إمكانية الوصول إىل 

البيانات وصالحيتها، مما يتصل اتصااًل مباشراً بالنشر.

ويدعم املعيار اخلاص لنشر البيانات والنظام العام لنشر البيانات املمارسات اجليدة اليت تتبعها البلدان   133-5
لنشر اإلحصاءات. وينص املعيار اخلاص لنشر البيانات على أن يقوم املشرتكون بنشر 21 فئة من فئات البيانات 
على صفحات البيانات الوطنية املوجزة )املنش����������ورة على املواقع الش����������بكية الوطنية( يف ش����������كل موّحد لنش����������ر آخر 
مالحظتني لكل فئة. ويسمح املعيار اخلاص لنشر البيانات خبيارات لتحقيق املرونة والنشر ‘‘حسب االقتضاء’’، 
حبيث ال ينش����������ر كل املش����������رتكني كل فئات البيانات. وقد تتضمن صفحات البيانات الوطنية املوجزة أيضًا بيانات 
إضافية وروابط إلكرتونية للسالسل الزمنية األطول وجمموعات البيانات األكثر اكتمااًل. كما يلزم املعيار اخلاص 
لنشر البيانات املشرتكني بنشر جدول زمين موّحد مسبق لإلصدار يغطي مجيع فئات البيانات. وتنفيذ صفحات 

جيدة  ممارسات  عىل  االطالع  يمكن   18
التصويرية  الرسوم  استخدام  يف 
لهيئة  الشبكي  املوقع  خالل  من 
متاحـة  وهـي  هولنـدا.  إحصاء 
http://www. الشبكي:  املوقـع  عىل 

cbs.nl/en-GB/menu/publicaties/ 

webpublicaties/interactief/

.default.htm?Languageswitch=on

تتوفر معلومات عن إطار تقييم جودة   19

البيانات ومبادرات نرش البيانات عىل 

لوحة إعالنات معايري النرش بصندوق 

املوقع  الدويل. وهي متاحة عىل  النقد 

http://dsbb.imf.org/ الشبكي: 

.Default.aspx
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البيانات الوطنية املوجزة واجلداول الزمنية املس����������بقة لإلصدار يعزز إمكانية الوصول إىل البيانات والبيانات الوصفية 
على حّد سواء، من خالل الشكل املوّحد، وإعالن مواعيد إصدار البيانات يف جداول زمنية مسبقة، وإصدارات 

البيانات املتزامنة على صفحات البيانات الوطنية املوجزة.
وعل����������ى الصعيد الدويل، تعاون صندوق النقد الدويل وغريه من الوكاالت الدولية )مصرف التس����������ويات   134-5
الدولية، واملصرف املركزي األورويب، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، والبنك الدويل( إلنشاء املوقع 
الشبكي للمؤشرات العاملية الرئيس����������ية )http://www.principalglobalindicators.org/default.aspx(كمركز 
دويل حموري ألغراض النش����������ر القائمة على املمارس����������ات اجليدة لنشر اإلحصاءات. ويوفر املوقع الشبكي مقارنات 
للبيانات بني البلدان جملموعة العشرين، كما يضم تسهيالت مالئمة لرسم خرائط البيانات وروابط بقواعد البيانات 

األخرى.
ويف مبادرة مشرتكة بني شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية،   135-5
واس����������تجابة آلثار األزم����������ة االقتصادية واملالية يف عام 2007، مت تنظيم منوذج بيان����������ات وهيكل للبيانات الوصفية 
يضمان 12 فئة من فئات البيانات وحتديثهما بصورة متفق عليها دوليًا. وش����������جعت املبادرة البلدان على حتقيق 
مزيد من التقدم يف إنش����������اء مراكز وطنية حمورية للبيانات جملموعة أساس����������ية دنيا من احلس����������ابات القومية الفصلية، 
واملؤش����������رات االقتصادية واملالية العالية التواتر، واملؤش����������رات العالية التواتر وما يتصل هبا من ُنظم البيانات الوصفية 
ألغراض اإلنذار املبكر واالس����������تطالع االقتصادي الكلي. وإىل جانب اس����������تلهام املعيار اخلاص لنش����������ر البيانات، 
اس����������تفادت املبادرة أيضًا من اجلهود اليت بذهلا املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية على مدار العقد املاضي 
يف إنشاء جمموعة بيانات املؤشرات االقتصادية األوروبية الرئيسية 20. واملؤشرات االقتصادية األوروبية الرئيسية هي 
عرض متكامل للتقديرات الفصلية والعاجلة للحسابات القومية، بدعم من اإلحصاءات العالية التواتر، يف مكان 
واحد من أجل فاعلية رصد دورة األعمال التجارية واالستطالع االقتصادي الكلي. ومنوذج البيانات املتفق عليه 
دوليًا يوسع بدرجة أكرب من املؤشرات االقتصادية األوروبية الرئيسية مبؤشرات تقوم على احلسابات القومية لقياس 

أشكال التعرض وأوجه الضعف القطاعية، بالنسبة للبلدان اليت تقوم بتجميع حسابات للقطاع املؤسسي.

للجماعات  اإلحصائي  املكتب  انظر   20
االقتصادية  املؤرشات  األوروبية، 
إحصائي  دليل  الرئيسية:  األوروبية 
)لكسمربغ، 2009(. متاح عىل املوقع 
http://epp.eurostat. الشبكي: 

ec.europa.eu/cache/ITY_OFF-

PUB/KS-81-08-398/EN/KS-81-08-

http:// أيضاً:  وانظر   .398-EN.PDF

epp.eurostat.ec.europa.eu/por-

tal/page/portal/euroindicators/

.peeis/
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الفصل السادس

تنفيذ اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة

مقدمة ألف - 

يتطلب تنفيذ نظام إحصائي متكامل اختاذ طائفة واسعة من اإلجراءات لتحسني اتساق النظام بأكمله،   1-6
وه����������ي اإلجراءات اليت ترتاوح بني تب����������ي املعايري والتصنيفات الدولية وتعزيز الرتتيبات املؤسس����������ية الالزمة للتكامل 

اإلحصائي. ويتعني على كل بلد أن يقرّر لنفسه أين ينبغي أن يركز جهوده وفقًا ألولوياته وموارده وظروفه.

وينبغي لربنام����������ج طويل األجل للتكامل أن يعاجل كل مراحل وكل جوانب اإلحصاءات االقتصادية. أما   2-6
يف األجل القصري، فس����������تحتاج وكاالت بعينها أن تركز جهودها على جوانب النظام اليت تس����������يطر عليها أكثر من 
غريها وحيث حتدث جهودها أعظم األثر. وحتديد ذلك الرتكيز يتطلب موازنة الفوائد والتكاليف، ويتوقف على 

ما إذا كان النظام اإلحصائي مركزيًا أو المركزيًا. كما أن من األمهية أن تتوفر القيادة اإلحصائية.

وال ب����������ّد من توخي احلرص يف إدارة برنامج التنفيذ لتجنب فقدان الزخم، ألن إجناز تكامل اإلحصاءات   3-6
االقتصادية متامًا يستغرق وقتًا طوياًل. ويف النظام املركزي، تكون الوكالة الرائدة هي املكتب اإلحصائي الوطي الذي 
يضطلع مبسؤولية حمددة بوضوح عن تكامل اإلحصاءات االقتصادية داخل نظام إحصائي وطي. وتتباين آليات 
التنسيق وفقًا حلجم مكتب اإلحصاء. فإذا كان املكتب صغرياً، قد تتمثل اآللية يف جلنة تنسيق من مديري وحدات 
األعم����������ال، بينما يتطلب األمر ترتيب����������ات أكثر تعقيداً يف حالة اهليئات األكرب، مبا يف ذلك موظفون معينون ملهام 
التنسيق والتكامل وجمموعة من أجهزة صنع القرار الرمسية يف كافة مستويات اهليئة. وقد يلزم وجود فرع للتنسيق أو 
التكامل لتطوير الربنامج، وكفالة مراعاة احتياجات التكامل كلما كان يتعني إعادة تصميم اإلحصاءات القائمة 
أو تطوير إحصاءات جديدة. وقد حتتاج ُش����������عب املنهجيات إىل جعل احلاجة إىل زيادة التكامل ش����������رطًا أساسيًا 
جلميع التصميمات اإلحصائية. أما يف الُنظم األكثر المركزية، فيتعني بناء الدعم ملنهجيات االس����������تقصاء املوّحدة 

بني كافة املشاركني يف نظام اإلحصاءات االقتصادية.

وال بّد من توخي احلرص عند اختيار األنش����������طة اليت تسهم يف تكامل نظام اإلحصاءات االقتصادية يف   4-6
 برنام����������ج التنفيذ الطويل األجل. ويتفاوت الرتتيب الذي تتم به األنش����������طة وفقًا لطبيعة النظام اإلحصائي. وعادة 
م����������ا يكون البدء بتنفيذ املعاي����������ري والتصنيفات؛ وباملثل، رمبا كان من األفضل الرتكيز على القياس����������ات االقتصادية 
الرئيسية يف بداية الربنامج، مث توسيع املنظور بعد ذلك مبجرد حتقيق النجاح األّويل. فاالنتقال من برنامج تقليدي 
لالس����������تقصاءات والتع����������دادات الصناعية الدوارة اليت متتد على مدار عدة س����������نوات إىل جمموعة من عمليات مجع 
البيانات املتكاملة باستخدام االستقصاءات والبيانات اإلدارية، على سبيل املثال، يتطلب من الوكاالت اإلحصائية 

اختاذ قرارات بشأن السرعة اليت ميكن أن ميضي هبا العمل قدمًا.

ويتعني عمومًا إجن����������از إدخال التغيريات يف جمموعات البيانات االقتصادية يف حدود امليزانيات واجلداول   5-6
الزمني����������ة والربامج القائمة بالفعل. والوصول جبميع مس����������تخدمي ومنتجي البيانات إىل االتفاق على تنفيذ مفاهيم 
وتعاريف ومعايري موّحدة للتصميم هو مهمة معقدة. إذ يتعني إقناع وحدات األعمال والوكاالت املس����������ؤولة عن 
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نوات����������ج إحصائية بعينها بتبّي التكام����������ل كهدف ألي أعمال تطوير إحصائية جي����������ري االضطالع هبا. وال بّد من 
مواءمة كل التغيريات مع اجلداول الزمنية القائمة للتطوير دون اإلخالل باجلدول الزمي للمنشورات أو باستمرارية 
السالس����������ل الزمنية للنواتج القائمة. فكل ناتج إحصائي له مس����������تخدموه الذين هلم احتياجاهتم اخلاصة اليت يتعني 

مراعاهتا.

ومعظم الوكاالت اإلحصائية ال متلك س����������وى موارد حمدودة، ولذلك فإن حماوالت إدخال تغيريات على   6-6
جممل نظام اإلحصاءات االقتصادية يف مشروع واحد لن تكون خياراً عمليًا على األرجح. والنهج األكثر واقعية 

يتمثل يف جمموعة من التغيريات التدرجيية اليت جيري تنفيذها بصورة فّعالة على مدى جدول زمي أطول.

وتوفر احلس����������ابات القومية إطاراً تنس����������يقيًا لتكامل اإلحصاءات االقتصادية لضمان االتساق املفاهيمي،   7-6
وكذلك العددي. وتقدم احلسابات املتكاملة صورة موّحدة جلميع جوانب االقتصاد اليت يتم قياسها يف احلسابات 
املنفصلة. فهي تنطوي على أعراف وتعاريف وقيم مش����������رتكة، كما تس����������مح مبقارنة قياسات يف حساب ما بصورة 

مباشرة بنفس القياسات أو بقياسات أخرى يف حسابات أخرى.

وجيب أن يتم تطوير حس����������ابات متكاملة جديدة أو مواصلة حتس����������ني أو تكامل احلسابات القائمة من   8-6
خالل تبي املفاهيم والتعاريف واألساليب اليت توصي هبا املعايري الدولية. وتعمل تلك املعايري، اليت تدعمها األدلة 

واملبادئ التوجيهية، على مواءمة احلسابات االقتصادية فيما بني البلدان، مبا يسهل إجراء املقارنات الدولية.

ويبني هذا الفصل كيفية تطبيق نظام احلس����������ابات القومية لعام 2008، كمعيار إحصائي دويل، باعتباره   9-6
إطار التكامل العام لإلحصاءات االقتصادية. وحيث إن نظام احلس����������ابات القومية لعام 2008 هو نظام حماسيب 
لإلحصاءات االقتصادية، فإن وظيفته التكاملية تقوم على أس����������اس حس����������ابات القطاع املؤسس����������ي، وحس����������ابات 
املدخالت - النواتج، وغري ذلك من االمتدادات مثل حسابات الصناعة، وحسابات العمل، واحلسابات الفرعية. 
كما يشري هذا الفصل إىل املعايري املرجعية األخرى املتعلقة باإلحصاءات االقتصادية، إىل جانب دراسات احلاالت 
اإلفرادي����������ة التوضيحية لتلك اأُلطر لتكام����������ل إحصاءات أجزاء وجوانب معينة من االقتصاد. وتوضح أمثلة البلدان 

املختارة نطاق وتنوع املمارسات الوطنية يف تنفيذ تكامل اإلحصاءات االقتصادية.

توفيق البيانات املصدرية باء - 

ُيعد توفر بيانات مصدرية ش����������املة ومتس����������قة أمر أساسي يف تطوير حس����������ابات قومية دقيقة وموثوق هبا.   10-6
فالبيانات املصدرية لكل جمموعة من احلسابات املتكاملة جيب أن تتناظر متامًا مع املفاهيم واحلسابات وهيكلها.
وعالوة على ذلكن جيب أن تكون البيانات دقيقة يف نطاقها وتغطيتها للوحدات ويف وقت التسجيل والتقييم.

ويف جانب من األمر، يتم توليد البيانات املصدرية من االس����������تقصاءات والتعدادات لدعم احلس����������ابات   11-6
االقتصادية. غري أنه من املرجح أن يتم توليد البيانات املصدرية ألغراض أخرى، مثل مجع الضرائب ومراقبة احلدود 
والقواع����������د التنظيمية املالية. وعادة ما ُيش����������ار إىل تلك األنواع من البيانات املصدري����������ة باعتبارها مصادر ثانوية أو 
مزدوجة االستخدام. وتشمل املصادر الثانوية البيانات املستمدة من السلطات العامة، اليت كثرياً ما تسمى البيانات 
اإلدارية، وكذلك البيانات املس����������تقاة من مصادر خاصة. وكثرياً ما تنظم الكيانات احلكومية البيانات اإلدارية يف 
جداول كمنتجات فرعية إلدارة براجمها، مثل جتهيز عائدات ضرائب الش����������ركات، وتنظيم املرافق العامة، وإصدار 
تراخيص البناء. وال بّد من تكييف تلك األنواع من البيانات املصدرية ومواءمتها لالستخدام يف تقدير احلسابات 
االقتصادية، وقد حتتاج إىل مزيد من التعديل لدعم نظام متكامل متامًا للحس����������ابات تتوافق فيه كل العناصر متامًا 

مع احلسابات اليت يتشكل منها النظام.
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وال بّد وأن ُتس����������تخدم التعديالت لتصحيح جمموعة متنوعة من املش����������اكل يف البيانات املصدرية، مبا يف   12-6
ذل����������ك حاالت التضارب فيما ب����������ني اإلمجاليات واإلمجاليات الفرعية من العينات الوطنية، والبيانات املصدرية غري 
املكتمل����������ة أو املتحيزة، واالختالف����������ات يف توفر البيانات املصدرية أو الثغرات يف توقيتها، واالختالفات يف تصنيف 
املنشآت من جانب الوكاالت القائمة على مجع البيانات. ومن املرجح أن تكون هناك اختالفات يف املنهجيات 
والبيانات املصدرية املس����������تخدمة يف إنتاج التقديرات ملختلف احلسابات، ويف الُنظم اليت تتوزع فيها املسؤولية عن 

خمتلف احلسابات.
وُيع����������د التوات����������ر الذي تتوفر ب����������ه البيانات املصدرية أح����������د االعتبارات اهلامة يف تطوير مقاييس النش����������اط   13-6
االقتصادي. وأحد العوامل اليت تؤثر على توفر البيانات املصدرية هو السرعة اليت يتم هبا مجع البيانات املصدرية 
وجتميعه����������ا وإصدارها. ومثة عامل آخر يتمث����������ل يف ما إذا كانت البيانات املصدرية جزًءا من برنامج إحصائي يوفر 
تغطية أكثر اكتمااًل أو أفضل بأي صورة أخرى؛ مثاًل، عندما يتم مجع معلومات أكثر تفصياًل الستقصاء مرجعي 

أو سنوي وليس الستقصاءات فصلية أو شهرية.
ويف احلالة األخرية، عادة ما تكون البيانات املصدرية ألقرب التقديرات غري مكتملة أو أّولية أو ناقصة،   14-6
وتستخدم االسقاطات القائمة على أساس االجتاهات مللء األجزاء الناقصة. وتدمج التنقيحات الالحقة البيانات 
املصدري����������ة ال����������يت تتوفر يف وقت الحق، واليت عادة ما تكون أكثر مشواًل وم����������ن مصادر موثوق هبا بدرجة متزايدة. 
وقد يتم احلصول على أفضل بيانات مصدرية من التعدادات االقتصادية اليت ال جُترى إاّل كل عدة سنوات على 
األرجح. وتكون تلك اجملموعة النهائية من البيانات سنوية يف تواترها؛ أما أقرب البيانات، فقد تتواتر بصورة شهرية 

أو فصلية.
وكمثال على ذلك، يوضح اجلدول 6 - 1 الطابع املتغرّي للبيانات املصدرية اليت تدعم التقديرات الفصلية   15-6
احلالية للناتج احمللي اإلمجايل يف الواليات املتحدة. وللتقدير ‘‘املس����������بق’’ للناتج احمللي اإلمجايل، تس����������تند العناصر 
املكونة إىل البيانات املصدرية لألشهر الثالثة مجيعها يف احلساب الفصلي لنسبة 45 يف املائة من التقدير؛ وتستأثر 
العناصر املكونة اليت تس����������تند إىل خليط من بيانات االس����������تقصاءات واألرقام املس����������تنبطة )عادة ما تكون بيانات 
استقصاءات ألول شهرين من الفصل، مع استنباط أرقام الشهر الثالث( حبوايل 30 يف املائة من التقدير. وتستأثر 
البيانات القائمة على أس����������اس االجتاهات بنسبة ال� 25 يف املائة املتبقية. وبالنسبة للتقدير ‘‘الثاين’’، يستند 70 
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل إىل بيانات االستقصاءات الشهرية املنقحة، و7 يف املائة إىل البيانات الشهرية 
اجلديدة. أما يف التقدير ‘‘الثالث’’ للناتج احمللي اإلمجايل، فتنخفض نسبة الناتج احمللي اإلمجايل اليت تستأثر هبا 

البيانات القائمة على أساس االجتاهات إىل 13 يف املائة 21.

الجدول 6 - 1

أنصبة البيانات املصدرية يف التقديرات الفصلية للناتج املحيل اإلجمايل يف الواليات املتحدة 
)بالكسبة املئوية(

التقدير السنويالتقديرات الفصلية الحالية

األولالثالثالثانياملسبقالبيانات املصدرية

25,122,612,75,6البيانات القائمة عىل أساس االاجاهات

--29,71,71,2البيانات الشهرية والبيانات القائمة عىل أساس االاجاهات

--45,36,616,6البيانات الشهرية أو التصلية األّولية

69,269,547,2--البيانات الشهرية أو التصلية املكّقحة

47,2------البيانات السكوية املتاحة حديثاً

يمكن االطالع عىل وصف أكثر اتصيالً   21
للبيانات التي استكد إليها التقديرات 
التصلية الحالية للكااج املحيل اإلجمايل 
املحيل  وللدخل  املتحدة  الواليات  يف 
 Bruce T. Grimm and يف:  اإلجمايل 
Teresa L. Weadock, “Gross domes-

 tic product: revisions and source

 data”, Survey of Current Business,

 vol. 86, No. 2 (February 2006), pp.

 11-15; and Alyssa E. Holdren and

 Bruce T. Grimm, “Gross domestic

 income: revisions and source

 data”, Survey of Current Business,

 vol. 88, No. 12 (December 2008),

pp. 14-20؛ وكالهما متاح عىل املوقع 

http://www.bea.gov/ الشبكي: 
.scb/index.htm

 Bruce T. Grimm and Teresa :املص�در
 L. Weadock, “Gross domestic product:

 revisions and source data”, Survey of

Current Business, vol. 86, No. 2 (Febru-

.ary 2006), pp. 11-15
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دراسة الحالة اإلفرادية 6 - 1

قياسات التعويضات يف الواليات املتحدة

اضم قياسات التعويضات يف الواليات املتحدة األجور واملرابات ومكمالت األجور واملرابات. واستكد  - 1
اقديرات األجور واملرابات آلخر فصل عىل برنامج إحصاءات العمالة الحالية الشهرية اللي يصدر 
عن مكتب إحصاءات العمالة بالواليات املتحدة، اللي يستقيص حوايل 000 140 من األعمال التجارية 
العمالة وساعات  العمل، ويغطي  امثل قرابة 000 410 من فرادى مواقع  الحكومية،  والوكاالت 
العمل ومكتسبات جميع العاملني. وال اغطي بيانـات إحصاءات العمالة الحالية أنواعاً معيكة من 
األجور غري املكتظمة، مثل املكافآت وخيارات املك األسهم. ونظراً لتتاوت اغطية كل من أعداد وأنواع 
العاملني يف املايض، فإن التقديرات األّولية لألجور واملرابات اخضع لقدر كبري من التكقيحات عكدما 

اتوفر بيانات أكثر اكتماالً، عىل الرغم من الجهود املبلولة لتصحيح االنحرافات املكهجية.

والتعداد التصيل للعمالة واألجور، اللي يتوىل مكتب إحصاءات العمل بتجميعه من معلومات الواليات  - 2
عىل الكحو اللي يبلغه أرباب األعمال اللين يغطون 98 يف املائة من الوظائف يف الواليات املتحدة، هو 
املصدر الرئييس الكهائي لألجور واملرابات حسب الصكاعة للحسابات القومية )للمكاطق والواليات 
واشمل  املتحدة.  الواليات  اقتصاد  لتحليل  ومتكاملة  متسقة  إحصاءات  يوفر  وهو  واملقاطعات(، 
البيانات اعداداً شبه كامل لألجور واملرابات، بما يف ذلك الوقت اإلضايف واملكافآت وخيارات املك 
األسهم وغري ذلك من األشكال غري املكتظمة للتعويضات لكافة العاملني اقريباً، ويتم إدماجها يف كل 

التقديرات التصلية باستثكاء آخرها.

والتقديرات املرجعية والسكوية ملكمالت األجور واملرابات هي قياسات شاملة لكل الدخول من هلا  - 3
الواليات  لحكومة  التابع  االجتماعي  التأمني  يف  األعمال  أرباب  املكمالت مساهمات  واشمل  الكوع. 
املتحدة )ويتألف أساساً من الضمان االجتماعي، والتأمني الصحي Medicare والتأمني ضد البطالة(، 
واملساهمات يف املعاشات التقاعدية والتأمني الخاص )ويتألف أساساً من التأمني الصحي(، ويجري 
وضعها باستخدام مجموعة متكوعة من املعلومات. واستكد اقديرات التأمني االجتماعي الحكومي 
أساساً إىل البيانات املستقاة من إدارة الضمان االجتماعي بالواليات املتحدة. أما اقديرات املساهمات 
إىل  فتستكد  الوالية،  مستوى  وعىل  املحيل  الحكومي  الصحي  والتأمني  الخاص  الصحي  التأمني  يف 
الصحي  التأمني  خدمات  )مراكز  الصحية  الكتقات  مجموعة  استقصاء  من  املستقاة  البيانات 
التأمني الصحي عىل املستوى  Medicaid(. واستكد اقديرات املساهمات يف  Medicare والعالجي 
االاحادي إىل البيانات املستقاة من مكتب إدارة شؤون املوظتني بالواليات املتحدة. واستكد اقديرات 

وأكث����������ر البيانات مش����������واًل ال جيري مجعها إاّل بصورة دورية — على فرتات كل 10 س����������نوات، أو كل 5   16-6
س����������نوات، أو كل س����������نة. وتضم هذه البيانات عينات أكرب وقدراً أكرب من التحقق من البيانات، ونتيجة لذلك، 
فهي تتمتع جبودة أعلى. أما البيانات اليت يتم مجعها بصورة فصلية أو شهرية، فهي تستند إىل عينة أصغر وتغطية 

حمدودة بدرجة أكرب، وال تكون جودهتا عالية.

وتتوفر بيانات عن الدخول يف الس����������جالت احملاس����������بية الضريبية واملالية. وينش����������أ عدد من التحّديات من   17-6
اس����������تخدام تلك املص����������ادر للبيانات. فال بّد من تعديل البيانات الضريبية واملالي����������ة لتتوافق مع املفاهيم االقتصادية 
للدخ����������ل القومي. وكثرياً ما ُتس����������تخدم دراس����������ات املراجعة ال����������يت تقيس حجم اإلبالغ الناق����������ص أو عدم اإلبالغ 
الس����������تخالص التعديالت اليت تصحح إثر سوء اإلبالغ عن الدخول. وتوفر دراسة احلالة اإلفرادية 6 - 1 مزيداً 

من التفصيل عن إحدى املمارسات القطرية.
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حسابات الصناعة جيم - 
وتوفر بيانات مصدرية متسقة عن النواتج واملدخالت والقيمة املضافة يف حسابات اإلنتاج حسب الصناعة   18-6
)باختصار، حسابات الصناعة( هي أمور أساسية لتحديد مصادر اإلنتاجية ونصيب الصناعة يف منو الناتج احمللي 
اإلمجايل. وتنشئ ُنظم تصنيفات الصناعة واملنتجات إطار حتديد اإلنتاج والسلع واخلدمات املنتجة. وتشمل أمثلة 
ه����������ذه اأُلطر التصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنش����������طة الصناعية والتصنيف املركزي للمنتجات، اللذين 
ُيس����������تخدمان يف املقارنات الدولية؛ ونظام تصنيف الصناعات ألمريكا الشمالية ونظام تصنيف املنتجات ألمريكا 
الشمالية، اللذين تستخدمهما كندا واملكسيك والواليات املتحدة؛ وتصنيف األنشطة االقتصادية داخل اجلماعة 
األوروبية وتصنيف املنتجات حس����������ب األنش����������طة، اللذين تس����������تخدمهما البلدان األعضاء يف اجلماعة األوروبية؛ 

والتصنيف الصناعي املوّحد ألسرتاليا ونيوزيلندا، الذي تستخدمه أسرتاليا ونيوزيلندا.

وقد يلزم إدخال تعديالت داخل النظام اإلحصائي. فعلى سبيل املثال، ميكن أن يكون ملورّدي خمتلف   19-6
البيانات املصدرية تفس����������رياهتم اخلاصة لتعاريف الصناعة واملنتجات، وهو ما يؤدي إىل حاالت من التضارب بني 
جمموعات البيانات املس����������تخدمة يف بناء حس����������ابات الصناعة. ومن األمهية أن يقوم مورّدو ومس����������تخدمو بيانات 

الصناعة واملنتجات بإزالة أوجه التضارب من أجل توفري وصف دقيق وموثوق به لإلنتاج.

ووحدة القياس تقدم صورة متسقة للصناعات واإلنتاج. فعلى سبيل املثال، ميكن للبيانات املصدرية اليت   20-6
يتم مجعها من سجالت الضرائب أن تكون على أساس املشروع أو الشركة، وليس على أساس املنشأة أو املصنع، 
وهو األساس الذي يستخدم كثرياً يف االستقصاءات ويناسب احلسابات االقتصادية بدرجة أكرب. ونتيجة لذلك، 
فإن االتس����������اق فيما بني املدخالت والنواتج والقيمة املضافة قد يتطلب ترمجة البيانات من األس����������اس القائم على 
املنشأة إىل األساس القائم على املشروع، والعكس بالعكس. وعالوة على ذلك، فإن االختالفات يف املنهجيات 
وإجراءات أخذ العينات فيما بني موردي البيانات املصدرية قد تتطلب تطوير أسلوب يوفق بني هذه اجملموعات 
من البيانات على أس����������اس املوثوقية النس����������بية للبيانات. ويتسم ذلك باألمهية بصفة خاصة عندما يستخدم موردو 

البيانات املصدرية أساليب خمتلفة لقياس نفس املفاهيم، أو مفاهيم متشاهبة.

وتكون قياسات نشاط الصناعة أكثر اتساقًا يف التعريف والنطاق كلما ازداد تواتر قياس النشاط. وعلى   21-6
النقيض من ذلك، من املرجح أن تكون اس����������تقصاءات الصناعة املرجعية أو السنوية أكثر مشواًل، استناداً إىل عينة 
أكرب وحتقق أفضل من البيانات، وإن كان هناك احتمال أكرب ألن تكون الصناعة قد تغرّيت بصورة ملحوظة منذ 

آخر استقصاء مرجعي. وتعرض دراسة احلالة اإلفرادية 6 - 2 مزيداً من التفاصيل عن حسابات الصناعة.

املعاشات التقاعدية الخاصة واستحقاقات البطالة التكميلية إىل جداول االستمارة Form 5500 من 
وزارة العمل بالواليات املتحدة )وهله االستمارة هي إقرار رضيبي يقدمه مديرو املعاشات التقاعدية 
املعاشات  مخططات  يف  املساهمات  اقديرات  واستكد  التكميلية(.  التأمني  ومخططات  الخاصة 
التقاعدية االاحادية إىل البيانات املستقاة من بيان الخزانة الشهري، بيكما استكد اقديرات املساهمات 
يف املعاشات التقاعدية الحكومية املحلية وعىل مستوى الوالية إىل االستقصاءات السكوية لصكاديق 
التعداد بالواليات املتحدة. أما  التقاعد الحكومية املحلية وعىل مستوى الوالية التي يجريها مكتب 
اقديرات اعويضات العمال، فتستكد إىل البيانات املستمدة من األكاديمية الوطكية للتأمني االجتماعي 

ومن رشكة A.M. Best، وهي مكتب خاص للتصكيتات املالية.
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دراسة الحالة اإلفرادية 6 - 2

إدخال تعديالت عىل البيانات املصدرية للصناعة لتحسني االتساق: عملية التعديل التي 
تشمل املشاريع واملنشآت يف الواليات املتحدة

املكشأة هي وحدة القياس لحسابات الصكاعة يف الواليات املتحدة. وال يقوم كثري من موّردي البيانات  - 1
البيانات عىل أساس املكشأة. ويقوم  املصدرية يف الكظام اإلحصائي بالواليات املتحدة بجمع كافة 
مكتب التعداد بالواليات املتحدة بإعداد اعدادات اقتصادية كل خمس سكوات، واستقصاءات سكوية 
قياس  يف  الك  التعدادات  إحصاءات  واستخدم  األول.  املقام  يف  املكشآت  أساس  عىل  اتم  وفصلية 
املدخالت والكوااج والكتقات يف حسابات املدخالت - الكوااج. واقوم دائرة اإليرادات الداخلية التابعة 
لوزارة الخزانة بالواليات املتحدة بجمع بيانات إقرارات الرضائب املوّحدة عىل أساس املؤسسات. 
واستخدم البيانات لقياس الدخل املحيل اإلجمايل يف حسابات الدخل والكااج القومي، كما استخدم 

مبارشة لقياس القيمة املضافة حسب الصكاعة يف حسابات املدخالت - الكوااج السكوية.

ويف حسابات الصكاعة السكوية عىل وجه التحديد، يوجد العديد من العكارص املكونة الترعية إلجمايل  - 2
التائض التشغييل — مثل أرباح الرشكات قبل خصم الرضائب، وصايف فوائد الرشكات، وخصومات 
االستهالك الرأسمايل للرشكات — التي استكد إىل بيانات إقرارات رضائب الرشكات املستقاة من دائرة 
اإليرادات الداخلية. ونظراً ألن البيانات القائمة عىل أساس املشاريع أو الرشكات قد اتعلق بأنشطة 
االقتصادي  التحليل  املكشآت املصكتة ضمن صكاعات مختلتة، فإنه يتعني عىل مكتب  العديد من 
بالواليات املتحدة أن يحولها إىل األساس القائم عىل املكشآت أو املصانع. ويستكد التحويل إىل بيانات 
اللي يتضمن اصكيتاً مرجعياً حسب  التعداد االقتصادي الخميس  العمالة للمكشآت املستمدة من 
املرشوع؛ واتصل املصتوفة بيانات إقرارات الرضائب املوّحدة بصورة مكتصلة لكل عكرص مستقل 
من عكارص التائض التشغييل اإلجمايل. وعكدئل يجري الجمع بني دخل أعمال الرشكات عىل أساس 
املكشأة مع البيانات القائمة عىل أساس املكشأة فيما يتعلق باملدخالت والكوااج والكتقات ضمن إطار 
املدخالت - الكوااج. ويتم اوفيق ومواءمة أوجه التضارب التي اتبقى بني مجموعات البيانات من 

خالل موازنة جدول ‘‘استخدام’’ املدخالت - الكوااج.

الزراعة  - 1
تزيد الشواغل املتعلقة باألمن الغذائي وأسعار الغذاء وازدياد الطلب على االستخدامات البديلة للمنتجات   22-6
الزراعية من احلاجة لبيانات جيدة التوقيت وموثوق هبا وعالية اجلودة لرصد التقدم احملرز يف القطاع الزراعي. وُيعد 
إدماج الزراعة يف النظام اإلحصائي الوطي عنصراً رئيس����������يًا من عناصر اخلطة االس����������رتاتيجية لتطوير ُنظم البيانات 
الزراعية والريفية. وتتضمن االس����������رتاتيجية العاملية لتحس����������ني اإلحصاءات الزراعي����������ة والريفية 22، اليت أيدهتا اللجنة 
اإلحصائي����������ة عام 2010، حتديد جمموعة من منهجيات مجع البيان����������ات، وتوفري إطار للتكامل بني اإلحصاءات 
الزراعي����������ة والريفية مع البيانات املتداخلة املطلوبة للمجاالت اإلحصائية األخرى )مثل التعليم، والعمل، والصحة، 
والبيئة(، مبا يف ذلك إحصاءات االقتصاد الكلي واحلسابات القومية، وتلبية احلاجة إىل حتسني القدرة اإلحصائية.

وإدماج الزراعة يف النظام اإلحصائي الوطي يش����������مل تطوير إطار رئيس����������ي للعينات للزراعة واستخدامه   23-6
يف نظام متكامل لالس����������تقصاء، وتنفيذ نظام إلدارة البيانات. ومن ناحية أخرى، فإن التكامل يعي اس����������تخدام 
تصنيف����������ات وتعاريف موّحدة. وإلدماج إحصاءات الزراعة، ميك����������ن أن تعتمد البلدان على املعايري والتصنيفات 
اإلحصائية الدولية، اليت تس����������تند يف املقام األول إىل املنش����������ورات املنهجية الص����������ادرة عن منظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة )الفاو(، اليت توفر للمكاتب اإلحصائية الوطنية تعاريف ومفاهيم وتصنيفات معرتف هبا دوليًا، 
لتعزيز اتس����������اق املعلومات وإمكانية مقارنتها على الصعيد العاملي.واملنشورات الشاملة حول األساليب واملعايري 
اإلحصائية يف اإلحصاءات الزراعية تغطي احلسابات االقتصادية للغذاء والزراعة، وأساليب ومعايري التعدادات 

الزراعية وأساليب استقصاء العينات لالستقصاءات الزراعية.

)واشكطن  وآخرون  الدويل  البكك   22
عىل  متاح   .)2010 العاصمة، 
http://www.fao. الشبكي:  املوقع 

org/fileadmin/templates/ess/ 

documents/meetings_and_

workshops/ICAS5/Ag_Statistics_

.Strategy_Final.pdf
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وبقيادة منظمة األغذية والزراعة، مت إنشاء تصنيفات جيدة لألنشطة واملنتجات الزراعية بصورة متوازية على   24-6
ثالث جبهات: املس����������امهة مبقرتحات الفاو يف التصنيف املركزي للمنتجات والتصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع 
األنش����������طة الصناعية والتصنيف الدويل املوّحد للمهن، اليت أصبحت النس����������خ اجلديدة منها تعكس واقع واحتياجات 
اإلحص����������اءات الزراعية بصورة أفضل؛ وحتديث قائمة الفاو للمدخالت والنواتج الزراعية؛ وتطبيق التصنيفات الدولية 
على الربنامج العاملي للتعداد الزراعي. وعند تصميم الربنامج العاملي للتعداد الزراعي لعام 2010، استخدمت مفاهيم 
ومبادئ نظام احلسابات القومية والتصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنشطة الصناعية لتحديد وحدات التعداد 
الزراعي، واألنشطة الزراعية، ونطاق التعداد الزراعي. وعالوة على ذلك، ُوضعت قائمة حماصيل جديدة على أساس 

مبادئ وهياكل التصنيف املركزي للمنتجات والتصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنشطة الصناعية.

ويوفر الدليل املنقح نظام للحس����������ابات االقتصادية لألغذية والزراعة 23 إطاراً أوسع لتجميع خمتلف أنواع   25-6
قواعد البيانات املتصلة باألغذية والزراعة يف نظام متكامل. وتس����������تند مفاهيم النظام وهيكله احملاس����������يب إىل نظام 

احلسابات القومية.

وهناك دليل عن س����������بل معيشة األسر املعيشية الريفية ورفاهها 24، اشرتك يف إعداده املكتب اإلحصائي   26-6
للجماعات األوروبية والفاو وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
والبنك الدويل، ويستجيب للحاجة إىل بيانات ومؤشرات أفضل عن االقتصادات الريفية، واألسر املعيشية الريفية 

والبيئة، ويوفر جمموعة من املؤشرات اليت تركز على األسر الريفية باعتبارها وحدة اإلبالغ األّويل.

ويوفر املنش����������ور املنهجي نظام التعدادات واالستقصاءات الزراعية املتكاملة 25 توجيهًا بشأن هنج النظام   27-6
املتكامل يف التعدادات واالس����������تقصاءات الزراعية. وهو يهدف إىل مس����������اعدة البلدان يف إجراء تعداداهتا الوطنية 

للزراعة يف إطار الربنامج العاملي للتعداد الزراعي لعام 2010.

الصناعة والخدمات  - 2

هناك احتياج للبيانات املتعلقة باألنشطة الصناعية ألغراض عديدة لدى جمموعة متنوعة من املستخدمني،   28-6
تشمل احلكومة ودوائر األعمال التجارية والباحثني وغريهم. وال شك أن أحد أهم تلك األغراض يتمثل يف توفري 
أساس لتقدير اجتاهات االقتصاد. ولذلك الغرض، فإن هناك طلبًا شديداً على التقديرات السنوية ودون السنوية 

ملسامهة األنشطة الصناعية يف االقتصاد الوطي من جانب كل من:

صناع السياسات، الذين يستخدمون اإلحصاءات الصناعية لصياغة اسرتاتيجيات وخطط التنمية  )أ( 
الصناعية على الصعيدين الوطي واإلقليمي، حيث إن التنمية الصناعية مهمة لكل اقتصاد وتوفر 

قوة الدفع الالزمة لنمو أنشطة اخلدمات؛
دوائر األعمال التجارية، اليت تستخدم اإلحصاءات الصناعية لتقييم خيارات األعمال التجارية،  )ب( 

وتقدير فرص االستثمار اجلديدة، وتقدير حصص منتجاهتا يف السوق؛
الباحثي�����������ن، الذي��ن يدرس�������������ون التكنولوجي���ا املس����������تخدم���ة يف عملية اإلنت����������اج من حيث عالقات  )ج( 
املدخالت - النواتج وحتليل اإلنتاجية حس����������ب النش����������اط االقتصادي املفصل؛ وحس����������ب فئات 
أحج����������ام الوحدات العاملة؛ وحس����������ب اخلصائص اجلغرافية للتحلي����������ل اإلقليمي والوطي والدويل؛ 

وحسب هيكل امللكية؛
القائمني على جتميع احلسابات القومية، الذين يستخدمون اإلحصاءات الصناعية بصورة واسعة،  )د( 

مبا يف ذلك من أجل ما يلي:
القيام بصورة سنوية وشهرية بقياس الناتج والقيمة املضافة اليت تولدها األنشطة الصناعية؛  ’1‘

)التاو(  والزراعة  األغلية  مكظمة   23

)روما، 1996(.

 The Wye Group Handbook: Rural  24

Households’ Livelihood and Well-

Being )United Nations publica-

tion, Sales No. E.07.II.E.14(. متاح 

http://www. الشبكي:  املوقع  عىل 

fao.org/fileadmin/templates/

.ess/pages/rural/index.htm

التاو )روما، 2005(.  25
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جتميع جداول العرض واالستخدام حسب املنتج وحسب الصناعة، وجداول املدخالت - النواتج؛  ’2‘
اجلمهور العام، الذي يستفيد من توفر اإلحصاءات الصناعية اجليدة التوقيت باستخدامها يف تقييم  )ه�( 
أوضاع االقتصاد والعمالة واحتماالت الدخل من أجل اختاذ قرارات أكثر استناداً إىل املعلومات.
وبغية وضع نس����������ق موّحد لقياس األنش����������طة االقتصادية على أس����������اس ميكن مقارنته، قامت األمم املتحدة   29-6
بصياغة توصيات دولية جلمع اإلحصاءات بش����������أن عدد من األنش����������طة االقتصادية. وهي تشمل التوصيات الدولية 
لإلحصاءات الصناعية 7، والتشييد 26، وجتارة التوزيع 8، ومؤشر اإلنتاج الصناعي 27. وتوفر هذه التوصيات، ضمن 
مجلة أمور، تعاريف لبنود البيانات املوصى جبمعها ونش����������رها، إىل جانب تعاريف لبنود بيانات إضافية مستمدة من 
النظام األساسي. وتشجع التوصيات القائمني على جتميع البيانات على استخدام قائمة ببنود البيانات كمرجع من 
أج����������ل وضع قائمة ببنود البيانات وفقًا لظروفهم اإلحصائية اخلاصة، وللعبء الواقع على اجمليبني، وللموارد املتاحة، 
والقيام بعد حتديد بنود البيانات اليت يتقرر إدراجها يف القائمة باستخدام التعاريف املقدمة بصورة متسقة. واملعايري 
اإلحصائية للمبادئ التوجيهية والتوصيات املتعلقة مبؤش����������رات الناتج لقطاع اخلدمات متاحة يف دليل جتميع مؤش����������ر 

األرقام القياسية إلنتاج اخلدمات 28، الذي نشرته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

حسابات املدخالت - النواتج دال - 
يضم إطار املدخالت - النواتج معًا العناصر املكونة إلمجايل القيمة املضافة، ومدخالت ونواتج الصناعة،   30-6
وعرض وطلب املنتجات، وتكوين عناصر الطلب النهائي لالقتصاد. ويقس����������م اإلطار )أو باختصار، حس����������ابات 
املدخالت - النواتج( االقتصاد إلظهار معامالت مجيع السلع واخلدمات بني الصناعات واملستهلكني النهائيني 
لفرتة واحدة )لفصل أو س����������نة، على سبيل املثال(. وميكن عرض املعلومات يف منتجني رئيسيني: جداول العرض 

واالستخدام، وجداول املدخالت - النواتج املتناظرة.
وتبني جداول العرض واالستخدام جممل االقتصاد حسب الصناعات واملنتجات. وتبني اجلداول الروابط   31-6
بني العناصر املكونة إلمجايل القيمة املضافة، ومدخالت ونواتج الصناعة، وعرض وطلب املنتجات. وعالوة على 
ذلك، تتضمن جداول العرض واالستخدام موازنات املنتجات، اليت تربط تفاصيل اإلنتاج من جانب الصناعات 
احمللية والواردات باالس����������تخدام الوسيط من جانب الصناعات واالس����������تخدام النهائي من جانب صادرات السلع 

واخلدمات، واإلنفاق احلكومي، وإنفاق املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية، والتكوين الرأمسايل.
وُيسمح إنتاج جداول العرض واالستخدام بفحص اتساق ومتاسك العناصر املكونة للحسابات القومية   32-6
داخ����������ل إط����������ار تفصيلي واحد؛ كما أن إدماج عناصر الُنهج الثالثة املتبع����������ة يف قياس الناتج احمللي اإلمجايل )وهي 
ن من الوصول إىل تقدير واحد لتحديد الناتج احمللي اإلمجايل، باألس����������عار احلالية  اإلنتاج والدخل واإلنفاق( ميكِّ

واألسعار الثابتة على حّد سواء.
وعند توازن جداول العرض واالس����������تخدام بشكل متكامل، فإهنا توفر أيضًا االتساق والتماسك يف ربط   33-6
عناصر احلسابات الثالثة، وهي حساب السلع واخلدمات، وحساب اإلنتاج )حسب الصناعة، وحسب القطاع 

املؤسسي(، وحساب توليد الدخل )حسب الصناعة، وحسب القطاع املؤسسي(.
وُتستخلص جداول املدخالت - النواتج املتناظرة من البيانات اليت تتضمنها جداول العرض واالستخدام،   34-6
وغريها من املصادر اإلضافية، لتكوين األس����������اس النظري للتحليالت الالحقة. وتتضمن اجلداول جداول متناظرة 
)املنتجات حسب املنتج، والصناعات حسب الصناعة( ومصفوفة ليونتيف املعكوسة Leontief inverse وغريها 
من التحليالت التش����������خيصية، مثل مضاعفات النواتج والعمالة. وتبني هذه اجلداول بصورة منفصلة عن بعضها 
اس����������تهالك السلع واخلدمات املنتجة حمليًا واملس����������توردة، مع توفري إطار نظري ملواصلة التحليل اهليكلي لالقتصاد، 
ولتكوي����������ن وآث����������ار التغيريات يف الطلب النهائي على االقتصاد. وتعرض دراس����������ة احلالة اإلفرادية 6 - 3 مزيداً من 

التفاصيل عن تطوير واستخدام حساب املدخالت - النواتج.

بمؤرش  املتعلقة  الدولية  التوصيات   27

إحصائية،  ورقات  الصكاعي،  اإلنتاج 
السلسلة ميم، العدد 106 )مكشورات 

E.10. املبيع:  رقم  املتحدة،  األمم 

.)XVII.16

التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات   26

املجموعة  التشييد، ورقات إحصائية، 
األول  التكقيح   ،47 العدد  ميم، 

املبيع  رقم  املتحدة،  األمم  )مكشورات 

املوقع  عىل  متاح   .)A.97.XVII.11

http://unstats.un.org/ الشبكي: 

unsd/publication/SeriesM/

.SeriesM_47rev1E.pdf

امليدان  يف  والتكمية  التعاون  مكظمة   28

االقتصادي )باريس، 2007(.
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دراسة الحالة اإلفرادية 6 - 3

نظرة عامة عىل مخطط التجميع الذي يدمج جداول العرض واالستخدام وجداول 
املدخالت - النواتج املتناظرة: اململكة املتحدة

ُيعرض املخطط الوارد أدناه كدراسة حالة لكهج التجميع اللي يدمج جداول العرض واالستخدام  - 1
بهله  القبول  ويزداد  السابقة.  السكوات  وأسعار  الحالية  األسعار  من  كل  يف  املتكاظرة،  والجداول 
املكهجية، وقد ساعدت بالتعل بعض البلدان عىل اطوير واستخدام إطار املدخالت - الكوااج يف بعض 

املعاهد اإلحصائية الوطكية. وقام بتطوير املخطط مكتب اإلحصاءات الوطكي باململكة املتحدة.

األسعار الحالية

العرض

الصكاعة

تج
ملك

ا

رضائب هوامش واردات

االستخدام

تج
ملك

ا

أسعار السنوات السابقة

العرض املحيل

الصكاعة

تج
ملك

ا

االستخدام املحيل

الصكاعة

تج
ملك

ا

العرض املحيل

الصكاعة

تج
ملك

ا

االستخدام املحيل

الصكاعة

تج
ملك

ا

جداول العرض 
واالستخدام

أسعار املشرتين

جداول املدخالت - 
النواتج املتناظرة

 نوع الجداول
)افرتاضات(

املكتج أو الصكاعة أو 
مختلط

إعادة اخصيص:

الرضائب واإلعانات عىل املكتجات •

هوامش التجارة والكقل وإلغاء: •

واردات السلع والخدمات •

إعادة اخصيص اقديرات أسعار السكة السابقة:

الرضائب واإلعانات عىل املكتجات •

هوامش التجارة والكقل وإضافة اقديرات  •
أسعار السكة السابقة:

واردات السلع والخدمات •

 معّدل السكة السابقة ×

التغيري يف الحجم

العرض

تج
ملك

ا

االستخدام

تج
ملك

ا

ي 
هائ
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عا
س
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رشا
مؤ

ب 
س

ح
ة 

شي
عي

امل
رس 

أل
ل

أسعار املكتجني

األسعار األساسية

انكماش

االنكماش

استخدام جداول املنتجات 
حسب املنتج
التكنولوجيا

استخدام جداول 
الصناعات حسب 

الصناعة

هيكل املبيعات الثابتة

 املنتج أو الصناعة 
أو مختلط

 مبيعات املنتج 
أو مبيعات الصناعة

مصفوفة ليونتيف املعكوسة، واملضاعفات، وإلخ.

استخدام جداول املنتجات 
حسب املنتج

التكنولوجيا

استخدام جداول 
الصناعات حسب الصناعة

هيكل املبيعات الثابتة

 املنتج أو الصناعة 
أو مختلط

 مبيعات املنتج 
أو مبيعات الصناعة

مصفوفة ليونتيف املعكوسة، واملضاعفات، وإلخ.

 نظرة عامة عىل مخطط التجميع الذي يدمج جداول العرض واالستخدام 

وجداول املدخالت - النواتج املتناظرة

الصكاعة الصكاعة رضائب هوامش وارداتالصكاعة

} }
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والتحديد املتكرر لإلطار املرجعي إلحصاءات الناتج احمللي اإلمجايل اليت تستند إىل التعدادات االقتصادية   35-6
وغريها من مصادر البيانات الشاملة يسمح بإدماج األنشطة االقتصادية اجلديدة واملستجدة وتسجيل التغيريات يف 
املستويات اليت كثرياً ما تغفلها جمموعات البيانات األكثر تواتراً واألقل تفصياًل. والبيانات املصدرية السنوية ليست 
شاملة أو موثوق هبا بنفس درجة البيانات املستخدمة لتحديد اأُلطر املرجعية إلحصاءات الناتج احمللي اإلمجايل، 
اليت كثرياً ما ُتستمد من أحد التعدادات االقتصادية. كما أن البيانات املصدرية الشهرية أو الفصلية ليست شاملة 
أو موثوق هبا بنفس درجة البيانات املصدرية السنوية. وقد ُتستخدم بيانات مصدرية متكررة وإن كانت أقل مشواًل 

كمؤشر على حتركات سالسل العناصر املكونة أكثر من استخدامها كمقياس ملستويات السالسل.

وُتستخدم بيانات السالسل الزمنية املستقاة من مؤشرات متنوعة وجزئية كأدوات لالستنباط واالستيفاء   36-6
لتس����������جيل التغيريات مبرور الوقت. فعندما تتوفر بيانات سنوية ويكون متوسط التقديرات الفصلية أقرب إىل تلك 
اإلمجالي���ات الس����������نوي��ة، على س����������بيل املثال، يتم تقدير النسق الفصلي عن طريق االستيفاء. وبالنسبة للفرتات اليت 

ال تغطيها التقديرات السنوية بعد )مثل الفصل احلايل(، ُتستمد التقديرات الفصلية عن طريق االستنباط.

وُتس����������تخدم التعديالت لتخفيف التقلبات املومسية يف مؤشرات السالسل الزمنية. فيتم تعديل التقديرات   37-6
الفصلية والشهرية بصورة مومسية على مستوى السالسل املفصلة عندما تكشف السالسل عن أنساق مومسية هلا 
داللتها اإلحصائية. والتعديل املومسي يزيل من السالسل الزمنية األثر املتوسط للتغرّيات اليت حتدث عادة يف نفس 
الوقت وبنفس احلجم تقريبًا يف كل سنة — على سبيل املثال، تأثري الطقس واإلجازات. وبعد إجراء التعديالت 

املومسية، تظهر االجتاهات ودورات األعمال وغريها من التحركات يف السالسل الزمنية بصورة أكثر وضوحًا.

6-38  وحساب املدخالت - النواتج هو إطار مفيد ملواءمة وتوفيق وتكامل البيانات حلسابات اإلنتاج السنوية، 
وكذلك الفصلية، ويتم ذلك بالنس����������بة للحسابات األخرية من خالل إدماج البيانات املصدرية الشهرية والفصلية 
والتقديرات التكميلية. وتتمثل نقطة القوة األّولية حلس����������ابات املدخ����������الت - النواتج يف اإلطار املتوازن للصفوف 
واألعم����������دة الذي يتتبع كل تفاصيل تدفقات املدخالت والنواتج يف االقتصاد، ويضمن اس����������تهالك كل منتج يتم 
إنتاجه سواء من جانب الصناعات أو من جانب املستخدمني النهائيني. ووجود تباين يف جدول ‘‘االستخدام’’ 
ميكن أن يبني وجود مشكلة يف قياسات الناتج اإلمجايل أو الناتج الوسيط حسب الصناعة، وبالتايل، فإن اإلطار 
يوفر اختباراً لالتس����������اق لكل البيانات املستخدمة لقياس النواتج واملدخالت والقيمة املضافة والنفقات. ومثة هنج 
يتمثل يف حس����������اب االختالفات يف جودة البيانات املصدرية من خالل استخدام ترجيحات املوثوقية، أو اجلودة، 
أثناء إجراء املوازنة. فعلى سبيل املثال، ميكن استخدام بيانات معاِدالت التغرّي لنقاط التقدير من االستقصاءات 
من أجل حتديد الدرجة اليت ُيس����������مح هبا بتغيري التقدير األّويل أثناء إجراء املوازنة. وإذا مل تتوفر قياس����������ات للجودة 
اإلحصائية، ميكن استخدام قياسات ذاتية للجودة تستند إىل تقديرات خرباء الصناعة. ويف حاالت أخرى، ميكن 
‘‘تثبي����������ت’’ أو ‘‘حظر تغيري’’ البيانات اليت تعترب م����������ن أعلى درجة جودة، وذلك أثناء إجراءات ترتيب درجات 
الصفوف واألعمدة. وميكن حتقيق االتس����������اق يف إحصاءات اإلنفاق اليت تعتمد على مصادر وأس����������اليب خمتلفة 
بإل����������زام توزيع بعينه على التوافق مع‘‘اإلمجاليات احلاكمة’’ للمص����������در ذي اجلودة األعلى. وميكن أيضًا أن حتدد 
‘‘التغذية العكس����������ية’’ لعملية املوازنة مكاسب إضافية من التكامل. فعلى سبيل املثال، ميكن حتديد االختالفات 
امللحوظة يف إحصاءات اإلنفاق النهائية اليت تس����������تند إىل مصادر وأساليب خمتلفة والتوفيق بينها من أجل حتسني 
دقة النفقات النهائية يف حس����������ابات الناتج احمللي اإلمجايل. وتعرض دراسات احلاالت اإلفرادية 6 - 4 و6 - 5 

و6 - 6 مزيداً من التفاصيل عن ممارسات البلدان يف استخدام حساب املدخالت - النواتج.
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دراسة الحالة اإلفرادية 6 - 4

استخدام حساب املدخالت - النواتج لوضع أساس مرجعي إلحصاءات الناتج املحيل 
اإلجمايل يف الواليات املتحدة

يستخدم مكتب التحليل االقتصادي بالواليات املتحدة حسابات املدخالت - الكوااج املرجعية كأساس  - 1
للعديد من الحسابات األخرى )انظر الشكل(. وحسابات املدخالت - الكوااج املرجعية هي يف واقع 
األمر املصدر اإلحصائي األكثر أهمية للتكقيح الشامل لحسابات الدخل القومي والكااج القومي. وهي 
ُاستخدم لتحديد مستوى مرجعي سكوي لإلنتاق االستهالكي واالستثمار الثابت الخاص، ولتوفري 
اإلجمايل  املحيل  الكااج  لتقديرات  الكهائي. ويوفر ذلك بدوره أساساً  الطلب  املعلومات عن اكوين 

للسكوات غري املرجعية.

املحيل  - 2 للكااج  الكمي  للمؤرش  وأساساً  إطاراً  اوفر  املرجعية  الكوااج   - املدخالت  أن حسابات  كما 
اإلجمايل يف إحصاءات الصكاعة. واوفر حسابات املدخالت - الكوااج املرجعية أيضاً األساس لحسابات 

املدخالت - الكوااج السكوية.

لتوليد  - 3 الكوااج املرجعية  البيانات املستمدة من حسابات املدخالت -  الربنامج اإلقليمي  ويستخدم 
الكظام اإلقليمي لوضع نماذج املدخالت - الكوااج، اللي يمكن استخدامه لتحليل أثر مختلف املشاريع 
أو التغيريات يف الربامج االقتصادية عىل اقتصادات الواليات أو االقتصادات املحلية. فعىل سبيل املثال، 
يمكن أن يستخدم مخططو الواليات والحكومات املحلية الكموذج لتقدير األثر االقتصادي إلغالق 

قاعدة عسكرية، أو إغالق مصكع صكاعي كبري، أو إقامة مرشوع إنمائي جديد.

حسابات املدخالت – الكوااج املرجعية

استكد هله التقديرات، التي اصدر كل خمس سكوات إىل أكثر البيانات املصدرية املتاحة شموالً واكتماالً، وهي 
استمد يف املقام األول من التعدادات واالستقصاءات االقتصادية التي يجريها مكتب التعداد بالواليات املتحدة.

 الكظام اإلقليمي لوضع نماذج 
املدخالت - الكوااج

الخـاص  • الجـزء  يسـتخدم 

باملكتجني من بيانات املدخالت – 

الكوااج املرجعية إلنشـاء أنساق 

إنتـاج خاصة بمكاطـق بعيكها 

الستخدامها كمدخالت يف نظام 

وضع الكماذج

املضافـة  • القيمـة  يسـتخدم 

واإلنتاق االستهالكي الشخيص، 

مـع اعديلهـا ملراعـاة اإليرادات 

املسـتوى  عـىل  واالسـتهالك 

اإلقليمي، لتقدير صتوف وأعمدة 

األرس املعيشـية يف نظـام وضع 

الكماذج

حسابات الصكاعة السكوية

اسـتخدم بيانات املدخالت –  •

الكوااـج املرجعية للمسـاعدة 

يف احديد كيتية اوزيع التئات 

الرئيسـية للطلـب الكهائـي، 

االسـتهالكي  اإلنتـاق  مثـل 

واالسـتثمار، فيما بني السـلع 

األساسية

اسـتخدم بيانات املدخالت –  •

الكوااج املرجعية للمساعدة يف 

احديد كيتية اوزيع املدخالت 

الوسـيطة فيمـا بـني السـلع 

األساسية

 حسابات الدخل الوطكي 
والكااج الوطكي

اإلنتـاق  • مسـتوى  احـدد 

الشخيص واالسـتثمار الثابت 

الخـاص يف السـكة املرجعية 

عـن طريـق احديد اقسـيم 

الكااج اإلجمايل بني املشرتيات 

الكهائية واملدخالت الوسيطة

احـدد أّي نسـبة مـن الكااج  •

املشـرتيات  امثـل  اإلجمـايل 

الكهائيـة، واوزع املشـرتيات 

الكهائية بني العكارص الرئيسية 

املكونة للكااج املحيل اإلجمايل

الشكل

 العالقة بني حسابات املدخالت - النواتج املرجعية والحسابات األخرى 

ملكتب التحليل االقتصادي
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دراسة الحالة اإلفرادية 6 - 5

تطوير الحسابات القومية الفصلية يف هولندا

العرض  - 1 كانت جداول  التصلية يف هولكدا يف عام 1982. واقليدياً  القومية  بدأ اطوير الحسابات 
واالستخدام ُاستخدم كإطار لتكامل اإلحصاءات االقتصادية. وبكاًء عليه، استخدمت جداول العرض 

واالستخدام التصلية الستخالص إجماليات االقتصاد الكيل عىل أساس فصيل.

وكانت الخطوة األوىل، عام 1982، اتمثل يف اقسيم الجدول الخاص بسكة اإلبالغ 1977 إىل أربعة  - 2
جداول فصلية. وكان األسلوب اللي ابكته هولكدا هو استخدام الك الجداول يف استكباط جداول 
التصول املكاظرة من السكـة التاليـة. واوفرت ثروة من البيانات الستخدامها يف عملية االستكباط، 
بما يف ذلك اغرّيات الحجم أو القيمة لألشهر أو التصول املبلغة ومقارنات مع نتس الشهر أو التصل 
من السكة السابقة. وكانت امليزة من هلا التمثيل اتمثل، بطبيعة الحال، يف عدم الحاجة إىل أّي إجراء 

رصيح إلدخال اعديالت موسمية.

وكانت الخطوة التالية يف اطوير الحسابات القومية التصلية هي محاكاة جداول التقدير لتصول عام  - 3
1978. ويف املحاكاة، ام حساب االختالف يف العرض والطلب لكل مكتج لكل فصل. وجرى اوفيق 
االختالفات يف عملية املوازنة للوصول إىل جداول متّسقة للعرض واالستخدام لكل فصل من فصول 
عام 1978. واستخدم مجموع الجداول التصلية األربعة للمقارنة مع الجدول السكوي الكهائي لعام 
1978. وام اقسيم االختالفات بني الرقم السكوي ومجموع التصول األربعة يف الحجم والقيمة عىل 
الجداول التصلية لعام 1978. ثم، استخدمت الجداول التصلية كأساس الستكباط أرقام فصول 

عام 1979، وهكلا دواليك.

واستخدم عملية االستكباط عدة افرتاضات، أحدها افرتاض ثبات نسب املدخالت إىل الكوااج. وبطبيعة  - 4
الحال، ال اتوفر معلومات يف األجل القصري عن الهيكل الوسيط لجدول العرض واالستخدام، ولللك 
ُاستخدم خالل عملية االستكباط مؤرشات الحجم لكااج أفرع الصكاعة، وذلك للوصول إىل جدول 
باألسعار الثابتة. وُاستخدم معلومات األسعار لكل سلعة أساسية بصورة مكتصلة لتضخيم صتوف 
الجدول للوصول إىل جدول العرض واالستخدام باألسعار الحالية. ويف عملية املوازنة، اتم املوازنة يف 

كل من األسعار الثابتة والحالية يف نتس الوقت.

دراسة الحالة اإلفرادية 6 - 6

إطار املدخالت - النواتج كأداة ملواءمة وتكامل البيانات: تكامل حسابات الصناعة 
السنوية يف الواليات املتحدة

إطار  - 1 الستخدام  حالة  دراسة  املتحدة  الواليات  يف  السكويـة  الصكاعـة  حسابـات  اكامـل  يوفـر 
املدخالت - الكوااج كأداة ملواءمة واكامل البيانات. وقبل عام 2004، كانت الواليات املتحدة اعد 
مجموعتني من إحصاءات الصكاعة الوطكية: حسابات املدخالت - الكوااج، التي اتألف من حسابات 
املدخالت - الكوااج املرجعية وحسابات املدخالت - الكوااج السكوية، وحسابات الكااج املحيل اإلجمايل 
حسب الصكاعة. وكان كل من حسابات املدخالت - الكوااج وحسابات الكااج املحيل اإلجمايل حسب 
الصكاعة.  حسب  املضافة  والقيمة  الوسيطة  والكوااج  اإلجمايل  للكااج  قياسات  يوفران   الصكاعة 
وكثرياً ما كانت الك القياسات اتتقر إىل االاساق بسبب استخدام مكهجيات وأُطر اصكيف وبيانات 

مصدرية مختلتة.
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وقام مكتب التحليل االقتصادي بالواليات املتحدة بتطوير مكهجيته للتكامل كي يستتيد من ثراء  - 2
البيانات املصدرية املتوفرة يف الواليات املتحدة. ومكهجية املكتب اراب البيانات املصدرية املتوفرة 
السكوية  الكوااج   - املدخالت  حسابات  من  متوازنة  ملجموعة  اقدير  إىل  واصل  جوداها،  حسب 
للبيانات املصدرية  التي ادمج متوسطاً مرجحاً  الكااج املحيل اإلجمايل حسب الصكاعة  وحسابات 
يكتج مجموعة من  األسلوبني  قوة  نقاط  والجمع بني  الكسبية.  أو جوداها  أساس موثوقيتها،  عىل 
اإلحصاءات أكثر ااساقاً ودقة. واتمثل نقطة القوة األّولية يف نموذج املدخالت - الكوااج السكوية يف 
اإلطار املتوازن للصتوف واألعمدة التي يتم من خالله إعداد إحصاءات متصلة. ويوفر اإلطار نظرة 

متزامكة للصكاعات واملكتجات يف االقتصاد ‘‘اختباراً لالاساق’’ بني اإلنتاج واالستهالك.

واقوم مكهجية الكااج املحيل اإلجمايل حسب الصكاعة بتقدير مبارش للقيمة املضافة حسب الصكاعة  - 3
من البيانات املصدرية العالية الجودة. ويمكن أن اؤثر عدة عوامل عىل جودة إحصاءات الكااج املحيل 
اإلجمايل حسب الصكاعة بالكسبة لصكاعات معيكة. فعىل سبيل املثال، ال بّد من ارجمة بيانات رضائب 
الرشكات من أساس املشاريع إىل أساس املكشآت. وباإلضافة إىل ذلك، فإن اوزيع دخل املالك حسب 

الصكاعة يمكن أن يتسبب يف أخطاء نظراً لعدم اكتمال البيانات املصدرية.

وبالتايل، فإن جودة إحصاءات القيمة املضافة للكااج املحيل اإلجمايل حسب الصكاعة يمكن أن اكون  - 4
للبيانات  ابعاً  الكوااج،   - املدخالت  املستخلصة من حسابات  أدنى من جودة اإلحصاءات  أو  أعىل 
املصدرية. فبالكسبة للصكاعة التي اتوفر بشأنها بيانات عالية الجودة عن الكااج اإلجمايل والكوااج 
الوسيطة، اكون قياسات القيمة املضافة من حسابات املدخالت - الكوااج ذات جودة أكثر اتوقاً. ويف 
املقابل، فبالكسبة للصكاعة التي ال ادمج سوى اعديالت بسيطة للمشاريع - املكشآت ونسبة صغرية 
من دخل املالك، اكون قياسات الكااج املحيل اإلجمايل حسب الصكاعة للقيمة املضافة ذات جودة 
أعىل. والقيمة املضافة املجمعة الكهائية لصكاعة ما هي متوسط قياسات املجموعتني من الحسابات، 

مع احديد الرتجيح بمعايري اعكس الجودة الكسبية ملجموعتي الحسابات.

وثمة فائدة إضافية اتحقق من اكامل حسابات املدخالت - الكوااج السكوية وحسابات الكااج املحيل  - 5
اإلجمايل حسب الصكاعة، وهي اتمثل يف ‘‘حلقة التغلية العكسية’’ لحسابات الدخل القومي والكااج 
القومي. وأستر التكامل عن ما هو أكثر من مجرد ابادل املعلومات بني حسابات املدخالت - الكوااج 
وحسابات الكااج املحيل اإلجمايل حسب الصكاعة، فقد وفر حلقة اغلية عكسية لحسابات الدخل 
القومي والكااج القومي بتوفري اقديرات سكوية لتكوين السلع األساسية يف الكااج املحيل اإلجمايل يف 
السكوات غري املرجعية. وبطبيعة الحال، فإن الحسابات املتكاملة اماماً اشمل حسابات املدخالت 
الوارد أدناه العالقات فيما بني مختلف الحسابات االقتصادية  الكوااج املرجعية. ويبني الشكل   -
الوطكية يف الواليات املتحدة. واوفر حسابات املدخالت - الكوااج املرجعية أفضل مستوى للتقديرات 
ولتوزيعات السلع األساسية للكااج املحيل اإلجمايل بالكسبة لحسابات الدخل القومي والكااج القومي 
اإلجمايل  املحيل  الكااج  لحسابات  بالكسبة  اإلجمايل  الكااج  لتقديرات  1(، وأفضل مستوى  )السهم 
السكوية )3(. واوفر  الكوااج   - املدخالت  لتحديث حسابات  البداية  الصكاعة )2(، ونقطة  حسب 
حسابات الدخل القومي والكااج القومي اقديرات للدخل املحيل اإلجمايل حسب الصكاعة بالكسبة 
لحسابات الكااج املحيل اإلجمايل حسب الصكاعة )4(، وكللك معلومات عن التكوين السكوي للكااج 
املحيل اإلجمايل بالكسبة لحسابات املدخالت - الكوااج )5(. ويستر التكامل عن ابادل للمعلومات بني 
حسابات املدخالت - الكوااج وحسابات الكااج املحيل اإلجمايل حسب الصكاعة )6(، كما يوفر حلقة 

اغلية عكسية لحسابات الدخل القومي والكااج القومي )7(.
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الشكل

العالقات فيما بني الحسابات االقتصادية الوطنية يف الواليات املتحدة

حسابات 
املدخالت والكوااج 

املرجعية

حسابات الكااج 
املحيل اإلجمايل حسب 

الصكاعة

 حسابات الدخل
واملكتجات الوطكية

حسابات 
املدخالت – الكوااج 

السكوية
1

2 3

4 5

6

دراسة الحالة اإلفرادية 6 - 7

تكامل إحصاءات الصناعة: إحصاءات مدخالت رأس املال والعمل والطاقة واملواد 
)KLEMS والخدمات )منظومة ر - ع - ط - م - خ

 اوفر إحصاءات مدخالت رأس املال والعمل والطاقة واملواد والخدمات )مكظومة ر - ع - ط - م - خ  - 1
بتحديثها  املتحدة  بالواليات  االقتصادي  التحليل  يقوم مكتب  التي  املتحدة،  الواليـات   KLEMS( يف 

السلع والخدمات. فهي  إنتاج  الصكاعات يف  التي استهلكها  أكرب ألنواع املدخالت  سكوياً، اتصيالً 
اجمل اتاصيل املكتجات الوفرية التي اقوم عليها إحصاءات الصكاعة للكوااج الوسيطة يف ثالث فئات 

للتكاليف: الطاقة، واملواد، والخدمات املشرتاة.

ويتم إعداد هله اإلجماليات بتطبيق إطار إنتاج مدخالت رأس املال والعمل والطاقة واملواد الخدمات  - 2
)مكظومة ر - ع - ط - م - خ KLEMS( * عىل إحصاءات إنتاج الصكاعة التي يعدها مكتب التحليل 
وحسابات  الكوااج   - املدخالت  حسابات  إدماج  خالل  من  اإلحصاءات  اوفري  ويتم  االقتصادي. 
 الكااج املحيل اإلجمايل حسب الصكاعة. واكون الكتيجة مجموعة من إحصاءات مدخالت مكظومة 
ر - ع - ط - م - خ، التي يتم استخالصها من حسابات املدخالت - الكوااج السكوية وحسابات 
الكااج املحيل اإلجمايل حسب الصكاعة املكشورة يف الواليات املتحدة مكل عام 1998، والتي اتسق مع 
التحليل االقتصادي بتطوير هله املجموعة من اإلحصاءات استجابة  الك الحسابات. وقام مكتب 
للطلب من جانب مستخدمي البيانات. وكان الهدف يتمثل يف اسهيل إجراء البحوث حول مجموعة 
واسعة من املسائل االقتصادية. ومع إصدار إحصاءات مدخالت مكظومة ر - ع -ط - م - خ، يوفر 

 Dale W. Jorgenson, Frank M. :انظـر *

Gallop, and Barbara M. Fraumeni, Pro-

 ductivity and U.S. Economic Growth

 (Cambridge, Massachusetts, Harvard

.(University Press, 1987

وميك����������ن لتكامل اإلحصاءات املتعلق����������ة باملدخالت والنواتج والقيمة املضاف����������ة مع غريها من إحصاءات   39-6
احلسابات القومية أن حيدد مصادر النمو واإلنتاجية حسب الصناعة. فعلى سبيل املثال، ميكن لتحقيق التكامل 
 )KLEMS بني إحصاءات مدخالت رأس املال والعمل والطاقة واملواد واخلدمات )منظومة ر - ع - ط - م - خ
واإلحصاءات املستمدة من حسابات اإلنتاج، فضاًل عن إحصاءات اإلنتاجية، أن يوفر حماسبة كاملة للنمو من 
العوامل األّولية الوسيطة لإلنتاج داخل االقتصاد احمللي. وتتضمن دراسة احلالة اإلفرادية 6 - 7 مزيداً من تفاصيل 

تطبيق حسابات املدخالت - النواتج وحسابات الصناعة.
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مكتب التحليل االقتصادي إجمالياً متيداً من الكاحية التحليلية للمدخالت الوسيطة، بالقيمة الحالية 
للدوالرات وبكميات متسلسلة، وملؤرشات األسعار. فتي السكوات األخرية، عىل سبيل املثال، استكشتت 
دراسات الصكاعات يف الواليات املتحدة العالقة فيما بني الكااج اإلجمايل والقيمة املضافة واملدخالت 
الوسيطة باستخدام حسابات الصكاعة التي يعدها مكتب التحليل االقتصادي. وابحث هله الدراسات 
اإلحالل بني العوامل األّولية، أو عوامل القيمة املضافة، لإلنتاج )العمل ورأس املال( والعوامل الثانوية، 
أو الوسيطة، لإلنتاج )الطاقة واملواد والخدمات املشرتاة(، ومصادر الكمو االقتصادي للصكاعات، وأثر 

مدخالت األسعار عىل إجمايل اغرّي األسعار.

كما اسهل إحصاءات مدخالت مكظومة ر - ع - ط - م - خ أنواعاً أخرى من التحليالت. ويجري  - 3
الباحثون  وكللك  املتحدة،  الواليات  يف  اإلحصائية  الوكاالت  من  وغريه  االقتصادي  التحليل  مكتب 
األكاديميون، دراسات احليلية باستخدام إحصاءات مدخالت مكظومة ر - ع -ط - م - خ وحسابات 
املدخالت - الكوااج وحسابات الكااج املحيل اإلجمايل حسب الصكاعة املتكاملة لقياس آثار االستعانة 
بمصادر خارجية يف الداخل واسترياد املدخالت الوسيطة عىل اقتصاد الواليات املتحدة. كما أدمجت 
إحصاءات مدخالت مكظومة ر - ع - ط - م - خ املتعلقة بالطاقة واملواد والخدمات املشرتاة يف 

قياسات مكتب التحليل االقتصادي لإلنتاجية املتعددة العوامل يف الواليات املتحدة.

الحسابات القطاعية هاء - 

ترتب����������ط احلس����������ابات القطاعية يف ع����������دد من البلدان جب����������داول املدخالت - النوات����������ج أو جبداول العرض   40-6
واالس����������تخدام. وتبدأ احلس����������ابات القطاعية - مثلها مثل جداول العرض واالس����������تخدام - بعملية اإلنتاج. وهناك 
حاجة يف احلس����������ابات القطاعية ملعلومات مفصلة عن السلع واخلدمات. وتتسم احلسابات القطاعية باملعامالت 
بني جمموعات خمتلفة من األطراف الفاعلة )القطاعات(، مثل الناتج، والضرائب وأقس����������اط التأمني، واإلعانات، 
وتعويضات العاملني، والدخل املتأيت من املمتلكات، وحتويالت الدخل، واالس����������تهالك، واالستثمار يف األصول 
الثابتة، والتحويالت الرأمسالية. وباإلضافة إىل ذلك، تسجل احلسابات القطاعية املعامالت يف األصول واخلصوم 
املالية، وتوفر صورة عامة لبيانات امليزانية اخلتامية. ويعقب وصف عملية اإلنتاج )حساب اإلنتاج( عملية إعادة 
توزيع الدخل )حساب الدخل، التوزيع األّويل للدخل(. ويرد وصف لعملية اإلنفاق )حساب الدخل، استخدام 
حس����������اب الدخل(. ويعقب ذلك حس����������اب رأس املال )التحويالت الرأمسالية والرتاكم الرأمسايل(، والتغرّيات املالية 
وغريها يف حساب األصول )التغرّيات يف األصول واخلصوم ويف القيمة الصافية( وامليزانيات اخلتامية )افتتاح وإقفال 

أرصدة األصول واخلصوم، والقيمة الصافية والتغرّيات فيها(.

وتصف احلس����������ابات القطاعية االقتصاد بكامله. ويس����������تند التقسيم إىل قطاعات مؤسسية إىل األهداف   41-6
االقتصادية وأشكال السلوك ملختلف األطراف الفاعلة يف االقتصاد. وعملية تكامل البيانات املصدرية هي عملية 
ل����������كل قطاع منفص����������ل، وكذلك بصورة مجاعية لالقتصاد بأكمله يف احلس����������ابات االقتصادية املتكاملة. وفيما يلي 

القطاعات الرئيسية اليت جيري التمييز بينها:

الشركات غري املالية؛ ق 11 
الشركات املالية؛ ق 12 
احلكومة العامة؛ ق 13 
األسر املعيشية ق 14 

املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية؛ ق 15 
بقية العامل. ق 2 
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وتقدم احلسابات القطاعية صورة متسقة للنشاط االقتصادي من حيث اإلنتاج، وتوليد الدخل، و)إعادة(   42-6
توزيع الدخل، واالستهالك، والرتاكم، واألدوار االقتصادية اليت تلعبها األسر املعيشية )ق 14 وق 2(، واملشاريع 
)ق 11 وق 12 وق 13 وق 15 وق 2( يف النشاط االقتصادي. ويرد وصف كل عملية اقتصادية يف حساب 
منفصل. وتس����������جل احلس����������ابات املعامالت االقتصادية، مع التمييز بني االستخدامات واملوارد، مع ختصيص بند 
خاص ملوازنة جانيب كل حس����������اب. وبنقل بند املوازنة من حس����������اب إىل احلساب التايل، تنشأ صلة بني احلسابات 
املتتالية. وال توجد احلسابات بالنسبة جململ االقتصاد فحسب، بل يتم جتميعها أيضًا للقطاعات احمللية املنفصلة. 
وهبذه الطريقة، تصف احلس����������ابات القطاعية ما يلي: )1( بالنس����������بة لكل عملية اقتصادية، دور كل قطاع )مثل 
احلكومة العامة يف إعادة توزيع الدخل والشركات املالية يف الوساطة املالية والسيولة وإدارة املخاطر(، )2( بالنسبة 

لكل قطاع، مجيع املعامالت االقتصادية وعالقتها بالقطاعات احمللية األخرى وببقية العامل.

وتعك����������س معامالت بقية العامل نفس صورة احلس����������ابات لالقتصاد الوط����������ي. وهي ُتعرض من وجهة نظر   43-6
بقية العامل، وال حتتوي إاّل على احلساب اجلاري، وحساب رأس املال، واحلساب املايل. ويشمل احلساب اجلاري 

معامالت الواردات والصادرات والدخل.

وينبغي لالستقصاءات املستخدمة جلمع البيانات للحسابات املالية أن تستخدم، قدر اإلمكان، املفاهيم   44-6
احملاسبية اليت تستخدمها املشاريع بالفعل لإلبالغ املايل. ومن شأن ذلك أن يقلل من العبء الواقع على اجمليبني 
ويزيد من االمتثال. وينبغي أن تتضمن توجيهات االس����������تقصاء روابط للمعايري احملاس����������بية الواجبة االستخدام. ويف 
احلاالت اليت تتبع فيها الشركات مبادئ حماسبية خمتلفة عن ما يستخدمه القائمون على جتميع البيانات - مثلما 
يف حالة الواليات املتحدة، اليت تتبع حاليًا مبادئها احملاسبية املقبولة عمومًا، وإن كانت تضم شركات مملوكة ملكية 
أجنبية تقوم باإلبالغ مس����������تخدمة املعايري الدولية لإلبالغ املايل - ينبغي أن حتدد الشركات املبادئ احملاسبية اليت 
تستخدمها. وقد حيتاج القائمون على التجميع إىل إدخال تعديالت على البيانات املبلغة عندما ختتلف املبادئ 

احملاسبية اليت يستخدمها املبلغون اختالفًا ملحوظًا عن املبادئ املستخدمة يف إنتاج اإلحصاءات.

وينبغي لالس����������تقصاءات اليت جتمع البيانات املالية أن تعامل الش����������ركات القابض����������ة املصرفية، والكيانات   45-6
اخلارجية )األوفش����������ور(، وغريها من هياكل الش����������ركات املركبة، بطريقة موّحدة للحفاظ على االتس����������اق فيما بني 
احلس����������ابات. وقد يرغب القائمون على التجميع يف معاملة بعض الكيانات ذات األغراض اخلاصة كأي مشروع 
آخر، أو قد يرغبون يف ‘‘متحيص أمورها’’ وصواًل إىل األصول األوىل أو الوجهات النهائية لالس����������تثمارات. وقد 

يتطلب ذلك النهج معلومات إضافية عن تلك الكيانات.

ومثة مؤش����������ر هام على جودة احلسابات القطاعية يتمثل يف الفرق بني بند املوازنة ‘‘صايف اإلقراض/صايف   46-6
االقرتاض’’ الناتج عن احلس����������ابات الرأمسالية ونفس بند املوازنة الناتج عن احلسابات املالية. ومن الناحية النظرية، 
ينبغ����������ي أن تتواف����������ق نتائج بندي املوازنة لكل قطاع )فرعي( يف نظام احلس����������ابات القطاعية. ولكن يتضح يف الواقع 
الفعلي أن من الصعوبة البالغة حتقيق ذلك الوضع املثايل، ومن هنا، تنشأ أوجه التباين اإلحصائي. ويرتتب على 
ذلك أنه ال ميكن حس����������اب أوجه التباين اإلحصائي إاّل عندما تتوفر جمموعة كاملة من احلس����������ابات املالية وغري 
املالية على حّد س����������واء. ويف كثري من البلدان، تشكل احلسابات املالية جزًءا جديداً من نظام احلسابات القومية، 
وميكن حساب أوجه التباين اإلحصائي من أجل تقييم وحتسني جودة احلسابات القطاعية. وتعرض دراسة احلالة 

اإلفرادية 6 - 8 مثااًل قطريًا لتوفيق بيانات العناصر املكونة يف احلسابات القطاعية.
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دراسة الحالة اإلفرادية 6 - 8

الحسابات القطاعية يف هولندا

فيما ييل الحسابات املتتالية للحسابات القطاعية يف هولكدا: - 1

حساب اإلنتاج؛ •

حساب الدخل: اوليد الدخل؛ •

حساب الدخل: اوزيع الدخل األّويل؛ •

حساب الدخل: اوزيع الدخل الثانوي؛ •

حساب الدخل: استخدام الدخل؛ •

حساب راس املال: التحويالت الرأسمالية؛ •

حساب رأس املال: الرتاكم الرأسمايل؛ •

الحساب املايل؛ •

أوجه التباين اإلحصائي. •

ويمكن أن اوفر الحسابات القطاعية وصتاً كامالً ومتسقاً اماماً ملجمل االقتصاد. واالاساق يعكي أن: - 2

املعاملة التي ُاسـجل كاسـتخدام يف قطاع ما ُاسـجل كمورد يف قطاع آخر، والعكس بالعكس.  •
وبالتايل، فإن مجموع االسـتخدامات يسـاوي مجموع املوارد بالكسـبة لكل معاملة. ويسـمى 
ذلك متطابقـة املعاملة. وهكاك حالة خاصة هي متطابقة إجمايل العرض )الكوااج والواردات( 
وإجمايل االستخدام )االستهالك الوسـيط، واإلنتاق االستهالكي الكهائي، والتكوين الرأسمايل، 

والصادرات(.

كل الوسائل املتاحة لقطاع ما ُاستخدم من جانب ذلك القطاع. ويسمى ذلك متطابقة امليزانية.  •
ومتطابقة امليزانية اعكي، من الكاحية الكظرية، أن إجمايل املوارد والتغرّي يف الخصوم، بالكسـبة 

لكل قطاع، اساوي إجمايل االستخدامات والتغرّي يف األصول.

بعد اربير  - 3 املمكن  ليس من  أنه  اماماً. غري  املعاملة  يتم اربير متطابقة  القطاعية،  الحسابات  ويف 
متطابقة امليزانية. فتحقيق الك املتطابقة يتطلب إدخال اعديالت عىل التقديرات، وهو ما ال يمكن 

اربيره بمصادر البيانات املتاحة. ولللك السبب، ُاحال أوجه التباين اإلحصائي إىل الحسابات املالية.

الحسابات الدولية واو - 

مت تنس����������يق حتديثات نظام احلس����������ابات القومية ودليل ميزان املدفوعات - الطبعة السادسة تنسيقًا وثيقًا   47-6
لزيادة االتساق بني اجملموعتني من املبادئ التوجيهية الدولية. وينبغي أن ُتبذل جهود لتنفيذ املعايري بنفس الطريقة 
املنسقة. ونظراً لذلك االتساق، فإن التقيد باملبادئ التوجيهية الواردة يف دليل ميزان املدفوعات - الطبعة السادسة 
ستسهل زيادة تكامل احلسابات الدولية مع احلسابات القومية وما يتصل هبا من حسابات الصناعة واحلسابات 
اإلقليمية.كما أن اتباع املفاهيم واألساليب والتعاريف املوصى هبا سيحسن إمكانية مقارنة احلسابات الدولية مع 

حسابات البلدان األخرى.

كما جرى تنس����������يق حتديث دليل ميزان املدفوعات - الطبعة السادس����������ة مع الطبعة الرابعة من التعريف   48-6
املعياري لالس����������تثمار املباش����������ر األجنيب 10 الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، الذي يقدم 
مبادئ توجيهية إضافية لقياس االس����������تثمار املباش����������ر األجنيب. وباإلضافة إىل ذلك، هناك روابط بني دليل ميزان 
املدفوعات - الطبعة السادس����������ة وغريه من األدلة اليت تتناول بتفصيل أكرب العناصر احملددة املكونة للحس����������ابات 
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الدولية، مبا فيها دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات 29، وإحصاءات التجارة الدولية يف البضائع: مفاهيم 
وتعاريف 9، وقياس العوملة:دليل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملؤشرات العوملة االقتصادية 30.

وإلنشاء جمموعة متكاملة من احلسابات، ينبغي تعديل البيانات الوصفية عندما ختتلف املفاهيم والتعاريف   49-6
املس����������تخدمة يف احلس����������ابات الدولية عن تلك املستخدمة يف احلسابات القومية. وقد تستخدم احلسابات تعاريف 
خمتلفة لإلقليم االقتصادي؛ فعلى سبيل املثال، ميكن جتميع احلسابات القومية على أساس ‘‘األمة’’ املعرَّفة تعريفًا 

ضيقًا، يف حني قد تدرج احلسابات الدولية ضمن األمة األراضي البعيدة اليت ختضع لواليتها.

ويف الغالب األعم، جيري مجع بيانات الصادرات والواردات من مس����������تندات اجلمارك، وبالتايل فهي توفر   50-6
من الناحية الفعلية تعدادًا جلميع املعامالت 31. ونتيجة لذلك، ميكن اس����������تخالص التقديرات املرجعية والس����������نوية 
والفصلية دون احلاجة إىل عمليات اس����������تنباط من مصادر أخ����������رى؛ غري أنه كثرياً ما يتعني إجراء تعديالت ملراعاة 

التغطية والتقييم والتوقيت ملواءمة إحصاءات التجارة مع املبادئ التوجيهية مليزان املدفوعات.

وسيلزم على األرجح مواءمة بيانات اجلمارك إلدراج سلع ميزان املدفوعات اليت تغرّيت ملكيتها ولكنها مل   51-6
ُتسجل يف بيانات اجلمارك ألهنا مل تعرب احلدود فعليًا. وهي تشمل السلع من قبيل مصيد األمساك خارج احلدود، 
والس����������لع اليت تش����������رتيها الناقالت يف املوانئ، والسلع اليت يشرتيها العس����������كريون يف اخلارج. كما ينبغي إضافة سلع 
أخرى بس����������بب عدم جتهيزها من خالل اجلمارك، مبا يف ذلك الس����������لع املنقولة من خالل الطرود الربيدية والكهرباء 

والغاز واملياه.

وينبغي مجع البيانات املصدرية عن جتارة الس����������لع عرب احلدود اس����������تناداً إىل تقييم متس����������ق. والتقييم الذي   52-6
يوصي به دليل ميزان املدفوعات هو قيمة التس����������ليم على ظهر الس����������فينة )فوب(، استناداً إىل سعر املعاملة مبا فيه 
الش����������حن على األرض والتأمني وغري ذلك من الرس����������وم املتكبدة لوضع البضائع على ظهر السفينة الناقلة يف ميناء 
التصدير. وقد خيتلف هذا التقييم من الناحية املادية عن مبدأ تغيري امللكية املس����������تخدم يف دليل ميزان املدفوعات 
ونظام احلسابات القومية، ألن التقييم يتم على احلدود، وليس بالضرورة حيث حيدث تغيري امللكية فعاًل. وعالوة 
على ذلك، فإنه أفضل تقييم يف ضوء البيانات املصدرية، كما أنه التقييم الذي يوصي به نظام احلسابات القومية.

ويف الواقع العملي، يتبع مجع البيانات املصدرية عمومًا التعاريف املنصوص عليها يف إحصاءات التجارة   53-6
الدولية يف البضائع: مفاهيم وتعاريف 9، اليت تقيم الصادرات من السلع على أساس التسليم على ظهر السفينة 
)فوب(، بينما تقيم الواردات على أساس تكاليف النقل والتأمني والشحن )سيف(، أّي القيمة عند نقطة الدخول 
إىل االقتصاد املستورد. وألغراض احلسابات الدولية، ال بّد من حتويل القيمة )سيف( إىل القيمة )فوب(، خبصم 

قيمة الشحن ورسوم التأمني املتكبدة من حدود البلد املصّدر إىل حدود البلد املستورد.

وميكن أن تكون املقارنات الثنائية مع الشركاء التجاريني الرئيسيني أداة مفيدة ملراقبة جودة البيانات وحتديد   54-6
الثغرات يف إحصاءات احلساب اجلاري. ويف بعض احلاالت، ميكن حىت النظر يف استبدال البيانات. فعلى سبيل 
املثال، من األصعب على بلد ما أن حيدد صادراته من أن حيدد وارداته. وقد يستفيد الشركاء التجاريون الرئيسيون 
من تقاس����������م البيانات باستخدام بيانات واردات ش����������ريكهم باعتبارها بيانات صادراهتم. ولالطالع على مزيد من 

التفاصيل، انظر دراسة احلالة اإلفرادية 6 - 9.

املبيع  رقم  املتحدة،  األمم  مكشورات   29
.A.10.XVII.14

امليدان  يف  والتكمية  التعاون  مكظمة   30
متاح   .)2005 )باريس،  االقتصادي 
http://browse. عىل املوقع الشبكي: 

oecdbookshop.org/oecd/pdfs/

.browseit/9205061E.PDF

البضائع  اجارة  إحصاءات  اشمل   31
التي  للمعامالت  اقديرات  عام  بوجه 

اقل قيمتها عن حّد معني لإلعتاء.
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دراسة الحالة اإلفرادية 6 - 9

توفيق الحساب الجاري وتبادل البيانات بني الواليات املتحدة وكندا

اوفر عملية اوفيق الحساب الجاري بني الواليات املتحدة وككدا، التي اجري بصورة مكتظمة مكل  - 1
اللي يترس االختالفات بني  التوفيق،  الثكائية. ويجري  املقارنات  لتوائد  ممتازاً  عام 1970، مثاالً 
اقديرات الحساب الجاري الثكائي التي يكرشها مكتب التحليل االقتصادي بالواليات املتحدة والك 
التي اكرشها هيئة إحصاء ككدا، نظراً للروابط االقتصادية الواسعة التي اربط بني الواليات املتحدة 
البلدين  اللين يستخدمون إحصاءات كال  وككدا. ويهدف اوفيق اإلحصاءات إىل مساعدة املحللني 
وإظهار الطريقة التي ستبدو بها اقديرات الحساب الجاري إذا استخدم البلدان اعاريف ومكهجيات 
وبيانات مصدرية موّحدة. ومن حيث املبدأ، يكبغي أن يكون الحساب الجاري الثكائي لبلد صورة 
املكشورة للحساب  التقديرات  للبلد اآلخر. واحدث االختالفات يف  الثكائي  الجاري  دقيقة للحساب 
الجاري للواليات املتحدة وككدا بسبب االختالفات يف التعاريف واملكهجيات واملصادر اإلحصائية التي 

يستخدمها كل بلد.

بارزاً عىل  - 2 الواليات املتحدة وككدا مثاالً  القائم مكل وقت طويل بني  الجاري  وُيعد اوفيق الحساب 
التوائد التي اتحقق من ابادل البيانات عىل الصعيد الدويل. وكجزء من عملية التوفيق، اقوم كل 
من ككدا والواليات املتحدة بتقييم دقة اقديرات األخرى، ونتيجة لللك، أصبح كل بلد يكرش اآلن يف 
اقديرااه املكشورة بعض البيانات املقدمة من البلد اآلخر. وابادل البيانات بني ككدا والواليات املتحدة 
والواليات  الركاب، ومعامالت حكومتي ككدا  السلع والستر وأجرة  التجارة يف  قبيل  ملعامالت من 
املتحدة، وبعض معامالت الكقل الكبرية، يغطي نسبة كبرية من قيمة الحساب الجاري لككدا والواليات 
املتحدة، ويزيل بعض االختالفات يف التقديرات املكشورة يف كل من الواليات املتحدة وككدا. وباإلضافة 
إىل ذلك، اسلط عملية التوفيق الضوء عىل املجاالت التي قد احدث بها أخطاء وإغتاالت يف اقديرات 
كل بلد، وهو ما يساعد عىل اوجيه الجهود املبلولة لتحسني البيانات. كما أن التوائد األخرى لتبادل 
البيانات اشمل القضاء عىل قدر من ازدواج الجهود، وختض جانب من اكلتة التجهيز الحكومي، 

والحّد من العبء الواقع عىل املجيبني.

ويتم اوفيق التقديرات املكشورة يف الواليات املتحدة والك املكشورة يف ككدا، ويجري ابادل واسع  - 3
للبيانات بني ككدا والواليات املتحدة، ولكن اظل هكاك اختالفات يف التقديرات املكشورة. وال يمكن 
إحالل التقديرات بعد اوفيقها بالكامل محل التقديرات املكشورة لعدة أسباب. فبالكسبة للتجارة يف 
السلع، ستتأثر حسابات الواليات املتحدة ألن الواليات املتحدة اكسب السلع التي اعيد ككدا اصديرها 
إىل بلد املكشأ األصيل وليس إىل ككدا، وهي آخر بلد ُاشحن مكه السلع. وبالكسبة لبعض الحسابات، 
احول رضورة حماية رسية البيانات املصدرية دون إمكان ابادل البيانات. وأخرياً، ُاعزى بعض 

االختالفات القليلة إىل اختالف رشوط اكامل الحسابات الدولية والوطكية )املحلية( يف كل بلد.

وإلنت����������اج جمموعة متكاملة من اإلحص����������اءات االقتصادية، جيب إنتاج احلس����������ابات املالية والرأمسالية من   55-6
احلس����������ابات الدولية بطريقة تتس����������ق مع الطريقة اليت يتم هبا إنتاج إحصاءات القطاع املايل احمللي. ويتطلب ذلك 
عرضًا موازيًا للحس����������ابات املالية احمللية والدولية حس����������ب القطاع املؤسسي وحس����������ب الصكوك املالية. ويوفر نظام 
احلسابات القومية لعام 2008 ودليل ميزان املدفوعات - الطبعة السادسة تصنيفات للقطاعات والصكوك متت 
مواءمتها لذلك الغرض. وينبغي فحص االس����������تقصاءات للتأكد من مجع املعلومات بالطريقة اليت متكن القائمني 

على التجميع من إنتاج إحصاءات بتلك الدرجة من التفصيل.

ويف احلسابات الدولية، ُتصنف املعامالت املالية يف مخس فئات وظيفية - االستثمار املباشر، واستثمار حمافظ   56-6
األوراق املالية، واملشتقات املالية )خبالف االحتياطيات(، وخيارات متلك األسهم للعاملني، واألصول االستثمارية 
واالحتياطية األخرى - تنطوي على جتميع للمعامالت يف الصكوك املالية وفقًا للدافع االقتصادي لالستثمار. وكثرياً 



املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلحصاءات االقتصادية املتكاملة 104

ما جيري مجع االستثمار املباشر واستثمار حوافظ األوراق املالية واملعامالت االستثمارية األخرى يف استقصاءات 
منفصلة، ويف بعض البلدان، تقوم وكاالت خمتلفة بإجراء تلك االستقصاءات. وال بّد وأن حترص الوكاالت على جتنب 
 التداخل وازدواج اجلهود. والجناز ذلك، قد يكون من الضروري مقارنة تقارير فرادى الشركات. ويف البلدان ذات الُنظم 

الالمركزية إىل حّد كبري، قد يتطلب ذلك شكاًل من أشكال االتفاق على تقاسم البيانات.
ومن األمهية أن يكون هناك تصنيف س����������ليم للمعامالت حس����������ب نوع االس����������تثمار )استثمار مباشر أو   57-6
اس����������تثمار حلوافظ األوراق املالية أو اس����������تثمار آخر( أثناء عملية مجع البيانات. كما أن توعية اجمليبني أمر أساسي 
لضمان التصنيف الدقيق للمعلومات اليت جيري مجعها، وخاصة عندما يتعني على الش����������ركات إبالغ أنواع خمتلفة 
من املعامالت لوكاالت خمتلفة. ويف احلاالت اليت قد جتمع فيها إحدى الوكاالت بيانات عن االس����������تثمار املباشر 
واس����������تثمار حوافظ األوراق املالية، على س����������بيل املثال، ألس����������باب تتعلق باملالءمة )مثل القيود القانونية، أو لزيادة 
إمكانية الوصول إىل اجمليبني والتعرف عليهم بدرجة أكرب، أو ملصادفات تارخيية(، قد يكون من الضروري تعديل 
البيانات إلعادة تصنيف معامالت بعينها من نوع من أنواع االس����������تثمار إىل نوع آخر، وإلزالة الثغرات وحاالت 

التداخل يف التغطية.
وكثرياً ما جيري مجع مواقف األصول املالية وما يتصل هبا من تدفقات للدخل بصورة مستقلة عن بعضها   58-6
البعض. ويف تلك احلالة، ميكن حس����������اب معدل للعائد ومقارنته باملعدالت املشاهبة للعائد )مثل سعر الفائدة يف 

السوق( الختبار مدى اتساق تقديرات الدخل واملوقف.
وميكن مجع بيانات املواقف باستخدام تقييمات خمتلفة، من بينها القيمة الدفرتية، أو التكلفة التارخيية، أو   59-6
القيمة السوقية، أو القيمة العادلة. ويوصي نظام احلسابات القومية لعام 2008 ودليل ميزان املدفوعات - الطبعة 
السادسة باستخدام القيم السوقية للسندات املتبادلة جتاريًا واستخدام القيمة اإلمسية للقروض والودائع وحسابات 
القبض أو الدفع األخرى؛ غري أنه قد ال يتم مجع البيانات باستخدام تلك األساليب، وقد يتعني عندئذ إدخال 

تعديالت.
وكثريًا ما تس����������تند البيانات اليت يتم مجعها من املشاريع على املعايري الضريبية أو احملاسبية، وقد ال تعكس   60-6
القيم السوقية. فعلى سبيل املثال، كثرياً ما يتم مجع مواقف االستثمار املباشر بالتكلفة التارخيية أو بالقيمة الدفرتية. 
وميكن حتويل تلك القيمة إىل أساس سعر الفرتة احلالية بتقييم املعدات الرأمسالية واألرض واجملرودات بأسعار فرتهتا 
احلالية أو بتكلفة اإلحالل حملها. كما ميكن تعديل مواقف االستثمار املباشر وحتويلها إىل أساس القيمة السوقية 
بتقييم اجلزء اخلاص باألس����������هم من املوقف باستخدام مؤشرات أسعار سوق األسهم. ويتمثل أحد أوجه القصور 

يف تلك األساليب يف أنه قد يصعب إجراء تلك التعديالت مبا يتجاوز املستوى اإلمجايل.
وميك����������ن إج����������راء مقارنات بني البلدان من خالل مب����������ادرات تنظمها معاهد دولية. وتش����������مل أمثلة ذلك   61-6
االستقصاء املنسق الستثمار حوافظ األوراق املالية الذي جيريه صندوق النقد الدويل واإلحصاءات املصرفية الدولية 

اليت يعدها مصرف التسويات الدولية.
وميكن أن تنش����������أ التباينات يف اإلحصاءات الثنائية نتيجة لنس����������بة املعامالت إىل بلد امللكية أو الوجهة   62-6
‘‘النهائي’’ أو ‘‘املباش����������ر’’. ومن الناحية النظرية، ينبغي نس����������بة املعامالت يف السلع إىل حمل إقامة بائع/مشرتي 
السلعة، وفقًا ملبدأ تغرّي امللكية. أما يف الواقع الفعلي، فإن التجارة يف السلع عادة ما ُتنسب إىل بلد املنشأ يف حالة 
الواردات وبلد الوجهة النهائية يف حالة الصادرات. وميكن أن يؤدي ذلك إىل تباينات يف نس����������بة الس����������لع حسب 

االقتصادات الشريكة، وخاصة عندما متر السلع عرب بلد وسيط.
وقد تنشأ مشكالت مماثلة عندما جيري مجع التدفقات املالية على أساس النظري املباشر بينما جيري مجع   63-6
املواقف املالية على أساس امُلصدر أو احلائز. ولتسهيل املقارنات مع البلدان الشريكة، ميكن جتميع اإلحصاءات 
اس����������تناداً إىل األساسني على حّد س����������واء، على النحو املوصى به ملعامالت ومواقف االستثمار. ويصف التعريف 
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املعياري لالستثمار املباشر األجنيب الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 10 أسلوب ختصيص 
االس����������تثمار الداخل إىل البلد املس����������تثمر النهائي، ولكن ختصيص االستثمار اخلارج إىل البلد املضيف النهائي هو 

موضوع ال يزال مطروحًا على بساط البحث.

وتوفر اإلحصاءات املتعلقة بأنشطة املشاريع املتعددة اجلنسيات معلومات عن عمليات املشروع املتعدد   64-6
اجلنس����������يات، مبا يف ذلك متغرّيات من قبيل العمالة، واملبيع����������ات، والقيمة املضافة، وتعويضات العاملني، ونفقات 
البحوث والتطوير، وإمجايل الواردات والصادرات. وعلى النقيض من إحصاءات االستثمار املباشر األجنيب، اليت 
تركز على العالقات بني الشركات األم وفروعها عرب احلدود، فإن إحصاءات أنشطة املشاريع املتعددة اجلنسيات 
تغطي كل عمليات املش����������روع املتعدد اجلنس����������يات بكامله. وتقوم إحصاءات أنشطة املشاريع املتعددة اجلنسيات 
على فكرة امللكية املسيطرة، أو األغلبية، يف حني تقوم إحصاءات االستثمار املباشر األجنيب على العالقات اليت 

تظهر ملكية 10 يف املائة أو أكثر.

وتتس����������م إحصاءات االس����������تثمار املباش����������ر األجنيب وإحصاءات أنش����������طة املش����������اريع املتعددة اجلنسيات   65-6
على حّد س����������واء باألمهية لتقدير األثر االقتصادي للمش����������اريع املتعددة اجلنس����������يات ولفه����������م العوملة. ويقدم دليل 
 إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات 29 ودليل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملؤش����������رات العوملة 
االقتصادية 30 توصيات لتجميع املؤشرات الرئيسية القائمة على بيانات االستثمار املباشر األجنيب وبيانات أنشطة 

املشاريع املتعددة اجلنسيات ملعاجلة املسائل املتصلة بالعوملة.

ورغم الصلة القائمة بني إحصاءات االس����������تثمار املباش����������ر األجنيب وإحصاءات أنش����������طة املشاريع املتعددة   66-6
اجلنسيات، فقد يكون من الصعب إقامة روابط بني جمموعيت البيانات بسبب االختالفات يف املنهجيات املستخدمة. 
فعلى س����������بيل املثال، ينبغي عرض اإلحصاءات املتعلقة بأنش����������طة املش����������اريع املتعددة اجلنسيات على أساس اجتاهها 
)االستثمار الداخل واالستثمار اخلارج(، وينبغي تصنيفه وفقًا لبلد الكيانات املغطاة. فاإلحصاءات املتعلقة بالفروع 
اململوكة ملكية أجنبية يف االقتصاد القائم بالتجميع )االستثمار الداخل( ينبغي أن ُتنسب إىل بلد املستثمر النهائي. 
ولتوفيق تلك اإلحصاءات مع إحصاءات االس����������تثمار املباشر األجنيب املصنفة وفقًا لبلد النظري املباشر، يتعني على 

القائمني على التجميع مجع بيانات أنشطة املشاريع املتعددة اجلنسيات بناًء على بلد املستثمر املباشر أيضًا.

وجمموع املشاريع بالنسبة إلحصاءات االستثمار املباشر األجنيب وأنشطة املشاريع املتعددة اجلنسيات ليس   67-6
متساويًا؛ فإحصاءات أنشطة املشاريع املتعددة اجلنسيات تغطي جمموعة فرعية من املشاريع املشاركة يف االستثمار 
املباش����������ر األجنيب. ويف بعض البلدان، حيث تقوم نفس الوكالة جبمع بيانات االس����������تثمار املباشر األجنيب وبيانات 
أنش����������طة املشاريع املتعددة اجلنسيات، يكون مجع البيانات مّتسقًا إىل درجة كبرية بني جمموعيت البيانات. غري أنه 
يف حاالت كثرية، تقوم وكاالت خمتلفة جبمع البيانات من خالل استقصاءات خمتلفة، وهو ما ميكن أن جيعل من 
الصع����������ب دمج اجملموعتني من اإلحصاءات. وهناك فريقان تابعان ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
مها الفريق العامل املعي بإحصاءات االستثمار الدويل التابع للجنة االستثمار والفريق العامل املعي بعوملة الصناعة 
التابع للجنة الصناعة واالبتكار وتنظيم األعمال، يشرتكان معًا يف بذل اجلهود لزيادة دمج إحصاءات االستثمار 

املباشر األجنيب وأنشطة املشاريع املتعددة اجلنسيات.

وقد مت تطوير مؤشرات العوملة االقتصادية الواردة يف دليل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي   68-6
ملؤش����������رات العوملة االقتصادية استناداً إىل املفاهيم املوجودة يف نظام احلسابات القومية. وُتعد القيمة املضافة أحد 
املتغرّيات ‘‘األساسية’’ يف أنشطة املشاريع املتعددة اجلنسيات، أّي مسامهة الشركة املتعددة اجلنسيات يف الناتج 
احمللي اإلمجايل. وينبغي تقدير القيمة املضافة لش����������ركة متعددة اجلنسيات بطريقة ميكن مقارنتها بأسلوب حساب 
الناتج احمللي اإلمجايل. فمن ش����������أن ذلك أن يسمح باستخدام اإلحصاءات معًا لتحليل األثر الذي ترتكه الشركة 

على االقتصاد املضيف.
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كما ُتعرض إحصاءات أنش����������طة املشاريع املتعددة اجلنسيات حس����������ب النشاط أو الصناعة. وقد يكون   69-6
من الصعب إجراء تصنيف صناعي ألن املشاريع كثرياً ما تنخرط يف العديد من األنشطة. ويف احلالة النموذجية، 
ينبغي تصنيف املش����������روع وفقًا للنشاط االقتصادي األّويل — على سبيل املثال، النشاط الذي يسهم بأكرب قدر 
يف القيمة املضافة أو يف العمالة. ولتسهيل التحليل فيما بني البلدان، ينبغي جتميع إحصاءات الصناعة باستخدام 
رموز موّحدة لتصنيف الصناعات. وقد ينطوي ذلك على حتديات، حيث إنه يف حني أن بعض البلدان تستخدم 
التصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنش����������طة االقتصادية، تس����������تخدم بلدان أخرى ُنظمها الوطنية اخلاصة 
للتصنيف؛ فعلى س����������بيل املثال، تستخدم كندا واملكس����������يك والواليات املتحدة نظام التصنيف الصناعي ألمريكا 
الش����������مالية. وم����������ن األمهية القيام بعمليات للتوفيق بني ُنظم التصنيف الوطني����������ة والتصنيف الصناعي الدويل املوّحد 

جلميع األنشطة االقتصادية، للتمكني من إجراء املقارنات الدولية.

حسابات العمل زاي - 
تتس����������م إحصاءات العمل بطابعها اخلاص وفقًا الس����������تخدامها يف سياق اقتصادي أو اجتماعي. والعمل   70-6
أبع����������د ما يكون عن التجانس باعتباره عاماًل من عوامل اإلنتاج، حيث هناك اختالفات يف املس����������توى التعليمي، 
واملهارة، واخلربة، واجلنس، والسن، واملركز، واألجور واملرتبات، وتكلفة العمل، وساعات العمل، وهي بعض من 

التوصيفات اإلحصائية الرئيسية لقوة العمل والعمالة.
وُيعد تطوير نظام إلحصاءات الس����������كان والعمل يتكامل مع احلسابات القومية جزًءا أساسيًا من اإلطار   71-6
املركزي للحسابات القومية، ويقع يف قلب احملاسبة االقتصادية وحتليل اإلنتاجية. ويصور الشكل 6 - 1 العالقات 

بني األجور والوظائف وساعات العمل املستخدمة يف ذلك النوع من التحليل.

الشكل 6 - 1

حسابات العمل

 متوسط األجور
يف الساعة

متوسط 
الساعات يف 

السكة
األجور يف الساعة

 مجموع األجور
يف السكة

مجموع 
الساعات يف 

السكة
األجور يف الساعة

عدد الوظائف يف الصناعةعدد الوظائف

 =

 =

 =  =

x

x

x

x
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دراسة الحالة اإلفرادية 6 - 10

تطوير حسابات العمل يف هولندا

بدأ اطوير حسابات العمل يف هولكدا يف مكتصف الثمانيكات من القرن املايض. وقد اعطل التطوير  - 1
األّويل بدرجة كبرية بسبب الكثري من التبايكات بني البيانات املصدرية. فكل مصدر كانت له القيود 
اإلدارية، وليس  لألغراض  اإلدارية أساساً  البيانات  يتم اوليد  املثال، كان  التي احده. فعىل سبيل 
اإلحصائية، وكانت املعلومات املتصلة بالعمالة التي يتم الحصول عليها من اسجيل املشاريع اقترص 
عىل  االعتماد  دائماً  املمكن  من  يكن  لم  ذلك،  عىل  وعالوة  املشاريع.  اسجيل  يف  متوفر  هو  ما  عىل 

استقصاءات األفراد يف اإلجابة عىل االستتسارات بشأن ساعات العمل املتعاقد عليها.

بني  - 2 والتصكيتات  والتعاريف  املتاهيم  ملواءمة  كبرية  جهود  بلل  العمل، جرى  حسابات  ولتطوير 
للجمهور  املكاسبتني  والتغطية  الكطاق  إىل  وللوصول  واإلدارية،  االستقصائية  املصادر  مختلف 
املشمول باإلحصاءات. وبالكسبة ألساليب التقدير، كان يتعني مواءمة املتغرّيات والترتات املرجعية، 
التي استحدثت لها متاهيم وسيطة يف املصادر ذات الصلة بحيث يمكن ربطها بإحصاءات العمل 

املقرر نرشها.

وبعد احقيق املواءمة املتاهيمية بني البيانات املصدرية، اسُتحدث اكامل إحصاءات العمل من خالل  - 3
البيانات عىل الكحو  أربع خطوات. يف الخطواني األوىل والثانية — املواءمة والشمول — ُعوملت 
اللي يختزلها إىل نتس التعاريف والجمهور املشمول. ويف الخطوة الثالثة — الحّد ألقىص درجة من 
أخطاء القياس — جرى اتبع وإزالة أسباب أخطاء البيانات. ويف الخطوة الرابعة واألخرية لعملية 

التكامل، ام اوفيق التبايكات املتبقية من خالل عملية موازنة إحصائية للبيانات.

وبعد اكتيل الك الخطوات األربع، ظهرت صورة متسقة ومتماسكة إلحصاءات العمل. ولم يتحقق  - 4
ذلك االاساق والتماسك إالّ بني املعلومات اإلحصائية املتوفرة من الكثري من مصادر اإلحصاءات 
املصدرية املختلتة لحسابات العمل، ولم يكن ذلك االاساق والتماسك الداخليني يمثل أّي ضمانة 
لالاساق والتماسك الخارجيني. وعىل وجه الخصوص، كانت هكاك اختالفات بني حسابات العمل 

والحسابات القومية.

ويف وقت اطوير حسابات العمل يف هولكدا، كانت سكة التكقيح املرجعية التالية للحسابات القومية  - 5
التكقيح يف عام 1992، غري أنه لم يكن من املمكن أن العب حسابات العمل  هي 1987. واكتمل 
الجديدة إالّ دوراً جزئياً فحسب يف ذلك التكقيح. واحقق االاساق والتماسك بالكامل بني الكظاميني 

اإلحصائيني يف التكقيح املرجعي لسكة 1995، اللي ُنرش ألول مرة يف عام 1999.

وتتمثل املصادر األّولية لإلحصاءات املتصلة بالعمل يف استقصاءات األعمال التجارية اهليكلية والقصرية   72-6
األجل واس����������تقصاءات األسر املعيش����������ية. واإلحصاءات املتعلقة باإلنتاجية ضرورية يف اإلحصاءات املصدرية ويف 
احلسابات القومية، ألس����������باب تتعلق بالسياسة االقتصادية وباملعقولية على حّد سواء. كما أن املعلومات املتعلقة 
بالعمالة الذاتية )س����������واء كرّب عمل، أو كعامل قائم بذاته، أو كعضو أس����������رة مس����������اهم( ضرورية لنفس األسباب، 

ويتعني بذل جهود خاصة جلمع البيانات يف تلك البلدان اليت ينتشر فيها ذلك الشكل من العمالة.
وقامت بلدان كثرية بتطوير نظام إلحصاءات العمل يتسق مع احلسابات القومية. وهذا التكامل حيّسن   73-6
إىل ح����������ّد بعيد من القدرة على دمج التحليل االقتصادي الكلي ألس����������واق العمل مع االقتصاد مبجمله. وتعرض 

دراسة احلالة اإلفرادية 6 - 10 املزيد من التفاصيل عن خربات تطوير حسابات العمل.
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نظام قياسات األسعار واألحجام حاء - 

يقدم نظام احلس����������ابات القومية توصيات مفصلة بشأن اس����������تخدام قياسات األسعار واألحجام. وُعوجل   74-6
جتميع مؤشرات األسعار يف العديد من األدلة األخرى، اليت مت إعدادها بنفس اهليكل. ومت إعداد دليل مؤشرات 
أس����������عار املس����������تهلكني: النظرية والتطبيق ودليل مؤشرات أسعار املس����������تهلكني: النظرية والتطبيق 32 على يد فريق 
تع����������اوين مؤلف من منظمة العمل الدولية، ومنظمة التع����������اون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واملكتب اإلحصائي 
للجماعات األوروبية، واألمم املتحدة، والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل. وأنتج صندوق النقد الدويل دليل 
مؤش����������رات أسعار املنتجني: النظرية والتطبيق، وأنتج املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية دليل قياس األسعار 
واألحجام يف احلس����������ابات القومية 33. ونظراً ألمهية قياس����������ات التضخم والناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي واإلنتاجية 
بالنس����������بة للسياسات النقدية وغريها من السياسات، فإن من األمهية البالغة لصناع السياسات أن يتلقوا قياسات 

مّتسقة وغري منحازة لألسعار واألحجام.

ويوصي نظام احلس����������ابات القومية باستخدام مؤشرات األس����������عار املثلى لقياس حتركات أسعار القياسات   75-6
اإلمجالية للنش����������اط االقتصادي )تدفقات الس����������لع واخلدمات، والقيمة املضافة اإلمجالية، والناتج احمللي اإلمجايل(.

وتتس����������م مؤش����������رات األس����������عار املثلى بالتناظر، وهي تقدم تقريبات معقولة للنموذج النظري االقتصادي األساسي 
)مؤشرات تكاليف املعيشة ومؤشرات أسعار الناتج(، وتعامل األسعار والكميات على قدم املساواة عرب الفرتات 
املختلفة. ونتيجة لذلك، توفر مؤش����������رات األس����������عار املثلى قياسات أكثر اتساقًا لألسعار اإلمجالية خالل الفرتات 
اليت تش����������هد تغرّيات ملحوظة يف األسعار، وتعاجل احنراف اإلمجاليات املوجود يف مؤشرات األسعار والنواتج ذات 

الرتجيح الثابت.

ومؤشر أسعار سلسلة فيشر Fisher هو من األنواع الشائعة ملؤشرات األسعار املثلى. ففي مؤشر األسعار   76-6
املتسلسل، تتغرّي الرتجيحات مع كل فرتة متعاقبة. وحلساب مؤشر أسعار للفرتة )2(، حُيسب مؤشران منفصالن 
لألسعار؛ أحدمها يستخدم ترجيحات من الفرتة )1( )مؤشر السبرييس Laspeyres لألسعار( واآلخر يستخدم 
ترجيحات من الفرتة )2( )مؤش����������ر باش Paasche لألس����������عار(. وُترجح التغيريات من الفرتة )1( إىل الفرتة )2( 
لكل عنصر من املكونات برتجيحهما معًا باستخدام اجملموعتني من الرتجيحات. وعندئذ تتم مضاعفة التغيريين 
الناجتني يف األسعار، ويصل بنا اجلذر الرتبيعي للناتج إىل التغرّي يف مؤشر أسعار سلسلة فيشر من الفرتة )1( إىل 
الفرتة )2(. وحلساب التغرّي يف املؤشر من الفرتة )2( إىل الفرتة )3(، تتكرر العملية، ولكن باستخدام ترجيحات 

من الفرتتني )2( و)3( إلجراء احلسابات. وتتكرر العملية مع كل فرتة متعاقبة.

ومع تطورات األس����������عار كظاهرة متكررة يف اقتصادات الس����������وق يف كثري من البلدان، جيري تعديل معظم   77-6
قياسات النش����������اط االقتصادي ملراعاة حتركات األسعار. و‘‘خُتتزل’’ قياس����������ات النشاط االقتصادي عند مستوى 
تفصيلي للنش����������اط االقتصادي، ويتم إمجاهلا باستخدام شكل من أشكال املؤشرات. وُتستخدم مؤشرات أسعار 
املس����������تهلكني يف املقام األول الختزال نفقات االستهالك الشخصي، وبعض عناصر التغرّي يف املخزونات اخلاصة 
ومش����������رتيات احلكومة واحلكومات احمللية. وُتستخدم مؤشرات أسعار املنتجني يف املقام األول الختزال االستثمار 
اخلاص يف املعدات والربجميات ويف األبنية وبعض عناصر التغرّي يف املخزونات اخلاصة واملشرتيات احلكومية، وأحيانًا 
الصادرات والواردات )عندما ال يكون هناك مؤش����������ر أس����������عار دولية مرٍض لصنف من األصناف(. واس����������تخدمت 
مؤشرات األسعار الدولية يف املقام األول الختزال الواردات والصادرات. كما ُتستخدم الختزال األصناف املستوردة 

اليت يتضمنها االستثمار اخلاص، ويف التغرّي يف املخزونات اخلاصة.

وقد تتفاوت البيانات املصدرية حلساب مؤشرات األسعار حسب فئة املنتجات، ومبرور الوقت. وُتستمد   78-6
البيانات املصدرية إما من االستقصاءات الرمسية لألسعار أو من املصادر األخرى ذات االستخدام املزدوج، مبا فيها 
املصادر اخلاصة. واملبدأ الذي يستند إليه اختيار البيانات املصدرية املتصلة باألسعار هو استخدام أفضل بيانات 

وآخرون  الدولية  العمل  مكظمة   32
املوقع  عىل  متاح   ،)2004 )جكيف، 
http://www.ilo.public/ الشبكي: 

english/bureau/stat/guides/

الكقد  وصكدوق  cpi/index.htm؛ 

العاصمة،  )واشكطن  الدويل وآخرون 
الشبكي:  املوقع  عىل  متاح   ،)2009
http://www.imf.org/external/np/

.sta/xipim/pdf/xipim.pdf

وآخرون  الدويل  الكقد  صكدوق   33

متاح   ،)2004 العاصمة،  )واشكطن 

http://www. الشبكي:  املوقع  عىل 

imf.org/external/np/sta/tegppi/

اإلحصائي  واملكتب  index.htm؛ 

)لكسمربغ،  األوروبية  للجماعات 

الشبكي:  املوقع  عىل  متاح   ،)2001

http://www.euklems.net/

pub/eurostat_handbook_on_ 

.volumes_&_prices.pdf
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متاحة بأكرب قدر من التفصيل ميكن معاجلته. ونتيجة لذلك، فإن التفاصيل املتاحة للبيانات املصدرية لألس����������عار 
أو التفاصيل املتاحة للقيم اإلمسية للمنتجات قد حتدد مستوى التفصيل الذي يتم خفضه. وإذا كانت التعديالت 
الكمية املفصلة متسلسلة معًا، لن تتساوى اجملاميع مع اجملاميع املتسلسلة. وحتتفظ هذه املنهجية مبعدالت النمو 

عندما تتغرّي فرتات األساس للحسابات احلقيقية، ولكن على حساب إمكانية اجلمع واإلضافة.
ويف بعض احلاالت، قد يكون لدى القائمني على التجميع أكثر من جمموعة واحدة من تقديرات األسعار   79-6
املتاحة؛ غري أن تلك التقديرات لألسعار قد تظهر انساقًا خمتلفة بعض الشئ. وقد يكون من الضروري إما اختيار 

أفضل سالسل األسعار أو اختيار منهجية مناسبة إلدماج املعلومات املستمدة منها مجيعا بطريقة ما.
وميكن حتس����������ني التماسك واالتساق عمومًا بني تقديرات األس����������عار واحلجم والقيمة بدرجة كبرية عندما   80-6
يتم تطبيق النهج الذي يتبعه النظام على مؤشرات األسعار واألحجام. وهذا النظام ملؤشرات األسعار واألحجام 
يستخدم هيكل حسابات املدخالت - النواتج لفرتات متعاقبة مع التعبري عن التواتر السنوي والفصلي يف القيمة 

واحلجم.
وتعرض دراستا احلالتني اإلفراديتني 6 - 11 و6 - 12 املمارسات الوطنية يف جتميع وحتسني التماسك   81-6
واالتساق فيما بني مؤشرات األسعار. وكانت دراستا احلالتني اإلفراديتني 6 - 1 و6 - 4 قد عرضتا أيضًا تطبيق 

نظام مؤشرات األسعار واألحجام.

دراسة الحالة اإلفرادية 6 - 11

نحو نظام متكامل لألسعار واألحجام: التجربة العملية لهيئة إحصاء فنلندا

فيما بني عامي 2008 و2010، رشعت هيئة إحصاء فكلكدا يف برنامج اطوير لتحسني ااساق وجودة  - 1
مؤرشات األسعار واألحجام. واألف الربنامج من عدة مشاريع أصغر، وكان جهداً مشرتكاً بني خرباء 
األجل. وجرى  القصرية  التجارية  األعمال  األسعار وإحصاءات  القومية وإحصاءات  الحسابات  يف 
أبعد   السعي وراء احقيق االاساق باستخدام مكهجية ُاستخلص فيها بيانات الحجم — بدرجة 
مما كان من قبل — من البيانات املتعلقة باألسعار وقيم اإلنتاج. وجرى التشديد بصتة خاصة عىل 

ااساق األسعار واألحجام والقيم يف اجميع الحسابات القومية.

ومن أجل زيادة الجودة، أدخلت احسيكات عديدة عىل اغطية مؤرشات األسعار ومستوى اتصيلها،  - 2
باإلضافة إىل اغيريات أخرى يف الجودة. كما اعرض برنامج التطوير للحاجة إىل اوحيد ُنظم معلومات 
الجكسيات  املتعددة  املشاريع  املدخالت من  بيانات  ااساق  عىل  التشديد احديداً  املؤرشات. وجرى 

الكبرية.

وكانت الكتائج الرئيسية للمرشوع اللي ام اكتيله يف إطار برنامج التكامل كاآلاي: - 3

احسـكت جودة مؤرش الحجم للكااج الصكاعي بدرجـة كبرية من خالل جمع املزيد من بيانات  •
القيمـة للمكتجـات الصكاعية، ومن خالل زيادة عيكات مؤرشات أسـعار اإلنتـاج الخاصة بها 
بدرجة ملحوظة. وأااح ذلك التخيل عن أسلوب استكباط القيمة والتحول إىل أسلوب االختزال يف 
كثري من الصكاعـات التي كانت املعلومات الوحيدة لكميات الكااج اعترب فيها أقل موثوقية من 

املعلومات املتعلقة بقيمة الكااج.

اسـتحدث نظام جديد للمعلومات يف الحسـابات القومية، كما أدخلت اغيريات مكهجية اتعلق  •
بحسـابات األسـعار والقيمة. وبكاء عليه، فإن أسـلوب االختزال الجديد القائم عىل املكتجات يف 
الحسابات القومية التصلية أصبح اآلن متوافقاً مع الحسابات القومية السكوية، ويكتج اقديرات 
لألسـعار أقرب إىل ما هو موجود يف الحسـابات القومية. وأنشـئت فرقة عمـل نوعية اضطلع 

بمسؤولية نظام مؤرشات األسعار واألحجام يف الحسابات القومية.
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جرى اطوير مؤرش جديد ألسـعار املكتجني للرعاية الصحية الخاصة، وكللك مؤرشات أسـعار  •
جديدة للمساكن التي يقطكها مالكها.

وام اطوير نظام جديد عام لتككولوجيا املعلومات يقوم عىل البيانات الوصتية ويكحو نحو إدارة  •
العمليات، يسمى محرك املؤرشات، وذلك الستخدامه يف حساب املؤرشات، وسيستخدم يف املستقبل 

القريب يف إنتاج العديد من مؤرشات األسعار والتكاليف.

وسيتواصل احسني االاساق بني قياسات األسعار واألحجام مع التحول ادريجياً إىل نظام املعلومات  - 4
الجديد لحساب املؤرشات، ومع استحداث مؤرشات األسعار املتسلسلة ملؤرش أسعار املستهلكني.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن من املهم أيضاً مواصلة العمل فيما يتصل باملشاريع الكبرية. ويتخصص  - 5
فريق خرباء يف هيئة إحصاء فكلكدا يف جمع واجهيز بيانات املشاريع الكبرية. وعالوة عىل ذلك، هكاك 
مرشوع مستمر بشأن نظام معلومات متكامل إلحصاءات األعمال التجارية، وسيسهم أيضاً يف ااساق 

اإلحصاءات والتصكيتات االقتصادية عموماً.

دراسة الحالة اإلفرادية 6 - 12

مؤرشات األسعار يف الحسابات القومية يف الواليات املتحدة

اأاي البيانات املصدرية لألسعار التي يقوم عليها الجانب األعظم من الكااج املحيل اإلجمايل يف الواليات  - 1
املتحدة من ثالث مجموعات من األسعار يقوم بتجميعها مكتب إحصاءات العمل بالواليات املتحدة. 
وُاستخدم العكارص الدقيقة املكونة ملؤرش أسعار املستهلكني يف اختزال معظم العكارص التتصيلية 
لإلنتاق االستهالكي الشخيص. وُاختزل بعض العكارص باستخدام بيانات أسعار أخرى، بما فيها 
عكارص مؤرش أسعار املكتجني. ولهلا السبب، ونظراً ألن مؤرش أسعار املستهلكني هو مؤرش قائم عىل 
الرتجيح الثابت بيكما معامل اختزال اإلنتاق االستهالكي الشخيص هو مؤرش أسعار متسلسل، فإن 
االثكان ال يتطابقان. وقد نرش مكتب إحصاءات العمل ومكتب التحليل االقتصادي اوفيقات بيكهما.

وُاستخدم عكارص مؤرش أسعار املكتجني الختزال جانب كبري من االستثمار. وباملثل، ُاستخلص اقديرات  - 2
األسعار  األسعار من خالل مرشوع  اقديرات  والصادرات من  الواردات  أسعار  األعظم من  الجانب 
الدولية. كما أن املجموعات الثالث ملؤرشات األسعار )مؤرش أسعار املستهلكني، ومؤرش أسعار املكتجني، 
ومرشوع األسعار الدولية( اشكل األساس الختزال معظم املشرتيات الحكومية من السلع والخدمات، 
لكل من الحكومة االاحادية وحكومات الواليات والحكومات املحلية. ويقوم مكتب التحليل االقتصادي 
بحساب اقديرات األسعار لتعويض العاملني بالحكومة يف كافة املستويات باستخدام معدالت اعويض 

العاملني بالحكومة وافرتاض عدم حدوث أّي اغيريات يف إنتاجية العاملني عىل اإلطالق.

غري أن بعض العكارص األخرى للكااج املحيل اإلجمايل ُاختزل باستخدام اقديرات أخرى لألسعار.  - 3
فعىل سبيل املثال، ُاستخدم مالحظات األسعار املطلوبة الختزال واردات الكهرباء من ككدا. وكمثال 
آخر، ُيستخدم مؤرش األسعار القائم عىل أساس املكتعة اللي وضعه مكتب التعداد ملكازل األرسة 

الواحدة يف اختزال االستثمار يف الك املباني.

واوفر مؤرشات أسعار املباني غري السككية أمثلة لتغرّي مصادر البيانات ومكهجيات التقدير التي  - 4
اقوم عليها التقديرات التي لم يتم اختزالها باستخدام بيانات مؤرش أسعار املستهلكني أو مؤرش 
أسعار املكتجني أو مرشوع األسعار الدولية. وحتى عام 1977، كان مؤرش أسعار الك املباني ُيحسب 
باستخدام املتوسط غري املرجح للتحركات يف مؤرش أسعار مكتب التعداد ملكازل األرسة الواحدة ومؤرش 
اكاليف البكاء الخاصة اللي يتولد يف رشكة اشييد كبرية اعمل يف عدة مدن. ويف الترتة من 1997 إىل 
2010، كان مكتب التحليل االقتصادي يحسب األسعار باستخدام مؤرشات األسعار القائمة عىل أساس 
املكتعة والتي استكد إىل اكاليف التشييد الخاصة املكشورة ملجموعة متكوعة من املباني غري السككية. 
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ومستقبالً، يعتزم مكتب التحليل االقتصادي استخدام مؤرشات أسعار املكتجني للمباني غري السككية 
التي بدأ مكتب إحصاءات العمل يف نرشها يف اآلونة األخرية. وقد جرى اطوير مؤرشات األسعار القائمة 
عىل أساس املكتعة كرتايب مؤقت لحني اوفر أعمال مكتب إحصاءات العمل عن مؤرش أسعار املكتجني، 
نظراً لترتة التمثل التي احتاجها مؤرشات أسعار املكتجني، التي اقوم عىل بيانات أكثر شموالً مما اقوم 

عليه أساليب انحدار املكتعة.

الحسابات اإلقليمية طاء - 
جيب أن تكون احلس����������ابات اإلقليمية مّتس����������قة مع احلسابات املس����������تخدمة يف برامج احلسابات القومية   82-6
وحسابات الصناعة، كما جيب توّخي االتساق يف حتديد املناطق اإلقليمية اليت تشكل أساس تلك اإلحصاءات 
فيما بني الربامج ومبرور الوقت. وال يقتصر أثر هذا االتساق فحسب على التقليل من التشوش احملتمل ملا ينبغي 
لإلحصاءات اإلقليمية قياسه، بل أنه يسمح أيضًا باستخدام اإلحصاءات اإلقليمية بصورة منسجمة مع البيانات 
الوطنية وبيانات الصناعة. فالوصول إىل قياسات إلسهام منطقة ما يف منو بلد ما ميكن أن يعمق من فهمنا لسلوك 
دورة األعم����������ال التجاري����������ة ويوفر معلومات عن املصادر احملتملة لالنتعاش. وتتضح أمهية اتس����������اق تعاريف املناطق 
اإلقليمية بني املقاطعات ومبرور الوقت من استخدام كثري من البلدان للبيانات اإلقليمية يف ختصيص توزيع األموال 
االحتادية فيما بني املقاطعات والواليات ومستويات احلكومة األخرى، واستخدام البيانات اجلغرافية األكثر تفصياًل 

يف توزيع البيانات احمللية وبيانات الواليات على األقسام والبلديات.
وس����������يكون من املفيد لالس����������تقصاءات الوطني����������ة أن تتضمن معلومات عن املوق����������ع اجلغرايف حبيث ميكن   83-6
استخالص التقديرات اإلقليمية من نفس البيانات املصدرية اليت ُتستخلص منها التقديرات الوطنية. ومثة صعوبات 
ترتبط باستخدام السجالت اإلدارية على املستوى دون الوطي ألن الربامج وشروط اإلبالغ قد ختتلف فيما بني 
املناطق اجلغرافية. فاملصدر األّويل للبيانات املتعلقة باألجور واملرتبات يف الواليات املتحدة، على سبيل املثال، هو 
التعداد الفصلي للعمالة واألجور، الذي ُيستخلص من السجالت اإلدارية املتصلة بربامج التأمني ضد البطالة اليت 
تديرها الدولة. ومع اختالف ش����������روط اإلبالغ وتعاريف األجور واملرتبات فيما بني الواليات، ُيبذل جهد كبري يف 
الواليات املتحدة لتعديل بيانات الس����������جالت اإلدارية الستنباط قياسات إقليمية لألجور واملرتبات ميكن مقارنتها 

بصورة معقولة بقياسات البلد كله وغريه من املناطق.
وينبغي تصميم االس����������تقصاءات املس����������تخدمة جلمع البيانات االقتصادية اإلقليمية بالشكل الذي يكفل   84-6
احلصول على درجة دقيقة من التفصيل، ألن الوحدات اإلقليمية املختلفة األحجام تتناس����������ب مع أنواع خمتلفة من 
التحليالت االقتصادية. وقد ينحصر النشاط االقتصادي ذو الصلة يف منطقة صغرية أو كبرية نسبيًا تبعًا لكثري من 
العوامل، مبا يف ذلك حراك قوة العمل والسهولة اليت يتم هبا نقل السلع. وحىت رغم أن اإلحصاءات املتصلة بالنشاط 
االقتصادي قد ال تتصل إاّل قلياًل باحلدود السياسية على املستوى دون الوطي، فإن إحصاءات التقسيمات الفرعية 
السياس����������ية دون الوطنية قد تكون مفيدة أيضًا، ألن الربامج الوطنية قد توزع األموال على احلكومات دون الوطنية 
استناداً إىل القياسات االقتصادية لكل والية سياسية. وعلى سبيل املثال، ميكن توزيع مبالغ كبرية من املساعدات 

االحتادية فيما بني املناطق استناداً إىل قياسات النشاط االقتصادي على املستوى الوطي.
وينبغ����������ي، قدر اإلمكان، مجع وتعهد البيانات املتعلق����������ة بتدفقات الدخل بطريقة تراعي االختالفات بني   85-6
موقع العمل وموقع سكان األسر املعيشية. ويتسم تتبع تلك املعلومات باألمهية نظراً ألن قياسات اإلنتاج احلايل، 
مثل الناتج احمللي اإلمجايل، تس����������تند إىل املكان الذي يتم فيه اإلنتاج، يف حني أن قياس����������ات الدخل، مثل الدخل 
الشخصي، تستند إىل حمل اإلقامة. ولذلك، فقد تكون منطقة إقليمية آخذة يف النمو من حيث السلع واخلدمات 
النهائية اليت تنتجها، بينما ال ينمو دخل السكان احملليني إذا كان عدد كبري من العاملني يف تلك املنطقة اجلغرافية 

يقيمون يف أماكن أخرى. وقد ترتتب على هذا التمييز آثار هامة على صعيد السياسات.
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الحسابات الفرعية ياء - 
قد ترتبط احلسابات الفرعية حبسابات نظام احلسابات القومية، غري أهنا قد تتضمن تغيريات يف التعاريف   86-6
والتقاليد حتسن من قدرة احلسابات على فحص جماالت بعينها من االقتصاد. وتوفر احلسابات الفرعية للسياحة 
واحلسابات الفرعية للصحة أمثلة لذلك. وتتسم احلسابات الفرعية بالتكامل داخليًا، غري أهنا ال تتوافق متامًا مع 
احلسابات االقتصادية املتكاملة لنظام احلسابات القومية. فعلى سبيل املثال، قد يعرِّف حساب للبحوث والتطوير 

تلك األنشطة باعتبارها استثمارًا، حىت وإن كان نظام احلسابات القومية يعاملها على أهنا استهالك وسيط.

الحسابات الفرعية للسياحة  - 1

تش����������مل إحصاءات الس����������ياحة يف معظم البل����������دان جمموعة كبرية من بنود البيان����������ات اليت ترتاوح بني عدد   87-6
الزوار وخصائصهم االجتماعية - االقتصادية ومدة إقامتهم إىل س����������عة الفنادق ومعدل اإلش����������غال. وتكون تلك 
اإلحص����������اءات ممثلة حلالة البلد، ولكنها ال تتس����������ق بالض����������رورة مع إحصاءات االقتصاد الكل����������ي. وبطبيعة احلال، 
فإن الس����������ياحة كنش����������اط اقتصادي تندرج ضمن احلس����������ابات القومية، ولكن نظراً لطبيعتها فإهنا ال تظهر بوضوح 
يف احلس����������ابات القومية، ألن األنشطة واملنتجات املتصلة بالس����������ياحة ليس معرتفًا هبا صراحة يف التصنيف الدويل 
للمنتجات والصناعات. ونظراً ملس����������امهات قطاع الس����������ياحة يف كثري من االقتصادات الوطنية، جرى تطوير مفهوم 
احلساب الفرعي للسياحة لتحديد ظواهر السياحة يف كٍل صناعة من الصناعات يف احلسابات القومية من أجل 

قياس مسامهة قطاع السياحة يف احلسابات القومية.
وجاء التطوير املفاهيمي للحس����������ابات الفرعية للس����������ياحة نتيجة الس����������تمرار بذل اجلهود والتعاون الدويل   88-6
منذ الس����������بعينات من القرن املاضي. ففي عام 1983، شّدد أول اقرتاح من منظمة السياحة العاملية على احلاجة 
إىل ‘‘وس����������ائل موّحدة وش����������املة للقياس واملقارنة مع قطاعات االقتصاد األخرى’’، متبعة يف ذلك توصيات نظام 
احلسابات القومية يف ذلك الوقت. ويف عام 1991، أسهمت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بنشر 
مرجعها املعنون دليل احلسابات االقتصادية للسياحة 34. وبعد اعتماد التوصيات املتعلقة بالتعاريف والتصنيفات 
اليت ُوضعت يف مؤمتر يف أوتاوا يف عام 1993، قامت منظمة السياحة العاملية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية واألمم املتحدة بتطوير اإلطار املفاهيمي للحسابات الفرعية 
للس����������ياحة، الذي ُنش����������ر يف عام 2001، وأّدى بعد ذلك إىل الدليل احملدَّث املعنون احلساب الفرعي للسياحة: 

اإلطار املنهجي املوصى به لعام 2008 35.
وتعرض دراستا احلالتني اإلفراديتني 6 - 13 و6 - 14 ممارسات البلدان يف تطوير حسابات السياحة.  89-6

الحسابات الفرعية للصحة  - 2

ال تزال منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظمة   90-6
الصحة العاملية تقوم، من خالل جهود مشرتك، بتحديث نظام حسابات الصحة. وعند مواصلة تطوير احلسابات 
الفرعية للصحة، جيب مراعاة الفئات التالية من املعلومات: وجود تصنيف وظيفي للرعاية الصحية، وحتليل وحدات 
مقّدمي الرعاية الصحية، واإلنفاق على الرعاية الصحية، واملعلومات املتعلقة بتمويل الرعاية الصحية. ولالطالع 

على مثال وطي للحسابات الفرعية للصحة يف الربازيل، انظر دراسة احلالة اإلفرادية 6 - 15.

امليدان  يف  والتكمية  التعاون  مكظمة   34
االقتصادي )باريس، 1991(.

املبيع  رقم  املتحدة،  األمم  مكشورات   35
املوقع  عىل  متاح   .A.08.XVII.27

http://unstats.un.org/ الشبكي: 
unsd/publication/Seriesf/

.SeriesF_80rev1a.pdf
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دراسة الحالة اإلفرادية 6 - 13

الحسابات الفرعية للسياحة يف هولندا

ُاعد الحسابات القومية مصدراً هاماً للبيانات بالكسبة للحسابات الترعية للسياحة يف هولكدا، وهي  - 1
احّدد ما يمكن اسميته ‘‘حدود’’ الحسابات الترعية للسياحة. واميز الحسابات الترعية للسياحة بني 
السياحة الوافدة والخارجة والداخلية يف رحالت اليوم الواحد واملبيت بدوافع ارفيهية والستر ألغراض 
األعمال التجارية، والسلع املعمرة االستهالكية، والتحويالت االجتماعية العيكية. واوجد أنواع مختلتة 
السياحي. ويجري  األنواع لإلنتاق  بيانات متصلة عن كل نوع من هله  لتوفري  من االستقصاءات 
استقصاء لرحالت اليوم الواحد مرة كل خمس أو ست سكوات، ويهدف إىل جمع معلومات عن أنواع 
األنشطة ووجهات الستر واإلنتاق يف رحالت اليوم الواحد لألشخاص الهولكديني. ويجري استقصاء 
‘‘اإلجازة املستمرة’’ كل فصل، ويهدف إىل جمع بيانات عن أنشطة وإنتاق الهولكديني يف اإلجازات 
أو يف رحالت األعمال التجارية يف هولكدا أو يف الخارج. ويهدف استقصاء للتكقل إىل جمع معلومات 
عن جميع جوانب اكقل السكان الهولكديني، ويرتاوح بني وسيلة الكقل ووقت الستر إىل وجهة الستر 
والدافع إليه. وُطلب من عيكة من أماكن اإليواء واإلقامة اقديم معلومات عن عدد الزائرين وفرتات 
املبيت للزوار الهولكديني واألجانب. ويجري استقصاء ‘‘أماكن اإليواء واإلقامة’’ بصورة سكوية. وأخرياً، 
يجري استقصاء ‘‘السياحة الوافدة’’ مرة كل خمس سكوات. ويشمل ذلك االستقصاء معلومات عن 

دوافع وخصائص الزيارات، والبلد األصيل للزائر، ووسيلة الكقل، واإلنتاق لكل فئة.

الكماذج  - 2 الك  املحّددة. ويجري يف  املجاالت  التكامل يف  لتسهيل عملية  نماذج مكتصلة  وام اطوير 
اجميع واحليل أنواع مختلتة من البيانات، وبعد ذلك ُاعاد املعلومات إىل اإلطار الرئييس. ويجب أن 

اكطوي الكسب والحسابات عىل قيمة معقولة قبل أن اكتمل عملية التكامل.

دراسة الحالة اإلفرادية 6 - 14

الحسابات الفرعية للسفر والسياحة يف الواليات املتحدة

اعرض الحسابات الترعية للستر والسياحة يف الواليات املتحدة صورة متصلة لكشاط الستر والسياحة  - 1
ودورهما يف اقتصاد الواليات املتحدة مكل عام 1998. وهي استكد إىل حسابات املدخالت - الكوااج 
املرجعية، واتسق مع حسابات الصكاعة السكوية املتكاملة. كما أن األساليب التي ُاستخدم إلعداد 
الحسابات الترعية للستر والسياحة اتسق مع األساليب املستخدمة لتقدير الكااج املحيل اإلجمايل، 
والدخل القومي، وغري ذلك من القياسات االقتصادية الوطكية. ويتم اطوير الحسابات بدعم من مكتب 
صكاعات الستر والسياحة وإدارة التجارة الدولية ووزارة التجارة بالواليات املتحدة من أجل قياس 

مساهمة الستر والسياحة يف االقتصاد بصورة أكثر دقة.

وليست هكاك صكاعة رصيحة ‘‘للستر والسياحة’’ يف حسابات الصكاعة بالواليات املتحدة. بل أن  - 2
الستر والسياحة يتوزعان بني كثري من الصكاعات، بما يف ذلك األغلية واإلقامة، والكقل، واالستجمام، 
والرتفيه، واجارة التجزئة. وهي اقدم اقديرات للكتقات الحالية والحقيقية من جانب السياح، أو 
الحسابات  اعتباراً من عام 1998 فصاعداً. كما اقدم  السلع والخدمات  الزوار، عىل 24 نوعاً من 
الحالية  القيمة  للكااج )من حيث  الستر والسياحة واقديرات  اقديرات للدخل يجري اوليدها من 
والحجم( وللعمالة التي يولدها الستر والصكاعات املتصلة بالسياحة. ويتم احديث السحابات بصورة 
سكوية، ويجري اوسيعها كي اوفر اقديرات ملبيعات السلع والخدمات للمسافرين وللعمالة املكسوبة 
لتحديد حجم  والسياحة  للستر  الترعية  الحسابات  ُاستخدم  أن  ويمكن  السياحية.  املبيعات  لتلك 
السياحة والعكارص املكونة للستر والسياحة. وعىل وجه التحديد، يمكن استخدام الحسابات لتحديد 
أنصبة السلع والخدمات املباعة للزوار واألنصبة املباعة للسكان املحليني، لتقدير آثار الستر والسياحة 
عىل اقتصاد الواليات املتحدة، ودراسة العالقة بني صكاعات الستر والسياحة، واحديد إنتاق السياح، 

ومقارنة صكاعات الستر والسياحة بصكاعات الصكاعة التحويلية والخدمات.
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دراسة الحالة اإلفرادية 6 - 15

الحساب الفرعي للصحة، الربازيل، 2005 - 2007

والعمالة. وام  - 1 الحجم  البلدان من حيث  بأهمية كبرية يف كثري من  الصحية  الرعاية  اتسم صكاعة 
اجميع املكشور املعكون الحساب الترعي للصحة، الربازيل، 2005 - 2007 أ  بالرتكيز عىل السياسات 
واالحتياجات التحليلية. غري أن ذلك الكهج ُيعد أساسياً الستخالص املعرفة بالهيكل اإلنتاجي للقطاع 
وديكاميااه - بما يف ذلك الجوانب املالية، والتتاعل مع بقية االقتصاد، والوجهة التي اتوجه إليها 
السلع والخدمات املكتجة - ولصياغة واكتيل السياسات الرامية إىل زيادة فعالية استخدام املوارد 

العامة واحسني اوزيع املكافع الصحية فيما بني السكان.

ولتقديم صورة عامة للموارد واالستخدامات الصحية يف الربازيل، أصدر املعهد الربازييل للجغرافيا  - 2
واإلحصاء الدراسة املعكونة اقتصاديات الصحة: مكظور اقتصادي كيل، 2000 - 2005 ب. واضمن 
املتصلة بالصحة  السلع والخدمات  بإنتاج  املتعلقة  للبيانات  األّويل اجميعاً واصكيتاً  املكشور  ذلك 
واستهالكها والتجارة الدولية فيها، وكللك العمالة والدخل الكااجني عن األنشطة االقتصادية، التي 
اولد الك املكتجات والبكية األساسية لقطاع الصحة، والتي كان نظام الحسابات القومية هو املصدر 
الرئييس لها. واضمكت الدراسة ألول مرة قياساً ملساهمة صكاعة الرعاية الصحية يف اقتصاد الربازيل. 
واملكشور الحايل املعكون الحساب الترعي للصحة، الربازيل، 2005 - 2007 هو نتيجة للتحسني 

اللي أُدخل عىل املبادرة األوىل.

ويصف املكشور اإلجراءات املكهجية التي يسرتشد بها اجميع الحساب الترعي للصحة، وحدوده  - 3
االقتصادية، والتي  الوطكي لألنشطة  التصكيف  إىل  استكاداً  أيضاً  البيانات،  ازيد من اغطية  التي 
احسن يف بعض الحاالت من التمييز بني بعض األنشطة التي جرى اكاولها يف الك املرحلة األّولية. 
ويتم اوضيح احليل الكتائج الالحقة من خالل الجداول واألشكال، وهي احتوي، بالكسبة لكل نشاط 
اقتصادي جرى اكاوله، معلومات عن البيانات اإلجمالية إلنتاج السلع والخدمات الصحية، واملدخالت 
الكهائي للسلع والخدمات  القيمة املضافة، واالستهالك  املستهلكة يف العمليات اإلنتاجية، وإجمايل 
الصحية، واالستثمارات، واملرابات والوظائف، من بني الجوانب األخرى للترتة 2005 - 2007. كما 
يشمل املكشور مرسداً للمتاهيم التي رئي أنها وثيقة الصلة بتهم الكتائج، وكللك مالحق ابني الهيكل 
املتصل لجداول املوارد واالستخدامات ونتائجها للترتة 2005 - 2007، والحسابات االقتصادية 

املتكاملة للترتة 2005 - 2006.

 IBGE, Health Satellite Account, Brazil, أ 
 2005 - 2007 )Rio de Janeiro, Brazil,

IBGE, 2009(. متاح عىل املوقع الشبكي: 

http://www.ibge.gov.br/english/

estatistica/economia/economia_

saude/css_2005_2007/default.

.shtm

IBGE, Health Economics: A Mac-  ب
roeconomic Perspective 2000-

 2005 (Rio de Janeiro, Brazil, IBGE,

الشبكي:  املوقع  عىل  متاح   .(2008

http://www.ibge.gov.br/english/

estatistica/economia/economia_

.saude/default.shtm

حسابات البيئة كاف - 

نظام احلسابات البيئية واالقتصادية هو إطار مفاهيمي متعّدد األغراض يصف التفاعالت بني االقتصاد   91-6
والبيئة والتغيريات يف حالة البيئة مبرور الوقت. ويقوم نظام احلسابات البيئية واالقتصادية على هنج حماسيب يصف 
إىل أقصى درجة ممكنة األرصدة والتدفقات الوثيقة الصلة باملس����������ائل البيئية واالقتصادية. والنهج احملاس����������يب لنظام 
احلس����������ابات البيئية واالقتصادية يتبع هنج النظام الوارد وصفه يف نظام احلس����������ابات القومية. ومن خالل استخدام 
مفاهيم وتعاريف موّحدة، يوس����������ع نظام احلسابات البيئية واالقتصادية التسجيل الذي يركز على اجلوانب النقدية 
يف نظام احلس����������ابات القومية حبيث يدمج كثرياً من اإلحصاءات البيئية اليت عادة ما تتوفر بصورة مادية أو كمية. 
وتنبع قوة نظام احلس����������ابات البيئية واالقتصادية من إطارها املفاهيمي، الذي يعرض التفاعل بني البيئة واالقتصاد 

بصورة مادية ونقدية متسقة.
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ويتميز نظام احلس����������ابات البيئية واالقتصادية كنظام حماس����������يب متكامل عن فرادى جمموعات اإلحصاءات   92-6
البيئية. ففي حني تتس����������م جمموعات اإلحصاءات البيئية عادة باالتس����������اق الداخلي، فإهنا كثرياً ما تفتقر، ألسباب 
معقولة، إىل االتس����������اق الصارم بني جمموع����������ات اإلحصاءات وبعضها. وكثرياً ما جيري مج����������ع اإلحصاءات البيئية 
لغرض تنظيمي أو إداري حمدد، وجيري تنظيمها مبا يراعي ذلك االحتياج حتديدًا. كما أن نظام احلسابات البيئية 
واالقتصادية يعتمد على جمموعات اإلحصاءات البيئية للحصول على اإلحصاءات األساس����������ية الالزمة لتنفيذه. 
وهو يصف اأُلطر احملاسبية املفاهيمية لتدفقات وأرصدة املياه واملعادن والطاقة واألخشاب واألمساك والرتبة واألرض 
والُنظم اإليكولوجية والتلوث والنفايات من حيث صلتها بالنش����������اط االقتصادي لإلنتاج واالس����������تهالك والرتاكم. 
ولكل من تلك املوارد الطبيعية وغريها من املواد هُنج حمددة ومفصلة للقياس تتكامل يف نظام احلس����������ابات البيئية 
واالقتصادية. ونظام احلسابات البيئية واالقتصادية ليس مصممًا لتوفري أو احللول حمل الثراء والعمق اللذين حيققهما 
كل من تلك اجملموعات الفرادى لإلحصاءات البيئية جملاالهتا اخلاصة، بل إن الروابط والصالت اليت يتم تطويرها 
يف نظام احلسابات البيئية واالقتصادية توفر باألحرى منظوراً إضافيًا وأوسع نطاقًا، ومن مث فإهنا تضيف قيمة إىل 
املعلومات املفصلة املتوفرة بالفعل. والنهج احملاسيب هو ما مييز نظام احلسابات البيئية واالقتصادية عن جمموعات 
اإلحصاءات العامة املتعلقة باملس����������ائل البيئية واالقتصادية، ألنه يس����������تلزم االتساق والتماسك مع جمموعة أساسية 
من املفاهيم والتعاريف. ولذلك، فإن نظام احلس����������ابات البيئية واالقتصادية، باستخدامه نطاقًا واسعًا من البيانات 
املصدرية، يوفر جمموعة مّتسقة ومتماسكة من اإلحصاءات البيئية باستخدام هنج للُنظم ملقارنة ومقابلة البيانات 

املصدرية وعرض اإلمجاليات ومكوناهتا، والبيانات املوزعة على طائفة واسعة من املسائل البيئية واالقتصادية.
ويتألف نظام احلس����������ابات البيئية واالقتصادية من جمموعة متس����������قة ومتماس����������كة ومتكاملة من اجلداول   93-6
واحلسابات اليت ترتكز على جوانب خمتلفة من التفاعل بني االقتصاد والبيئة، أو على احلالة املتغرّية للبيئة. وتستند 
اجلداول واحلسابات إىل املفاهيم والتعاريف والتصنيفات والقواعد احملاسبية املتفق عليها دوليًا. وهناك مخسة أنواع 
من احلس����������ابات واجلداول يف إطار نظام احلس����������ابات البيئية واالقتصادية: )أ( حسابات التدفقات املادية املعروضة 
يف حس����������ابات العرض واالستخدام، )ب( حس����������ابات األصول بالصورة املادية والنقدية، )ج( تسلسل احلسابات 
االقتصادية، )د( احلسابات الوظيفية للمعامالت البيئية، )ه�( اجلداول اليت تتضمن املعلومات الدميغرافية ومعلومات 
العمالة. ويرتبط كل حس����������اب من احلس����������ابات املختلفة باحلس����������ابات األخرى ضمن إطار نظام احلسابات البيئية 

واالقتصادية، غري أن كل حساب يركز على جزء خمتلف من التفاعل بني االقتصاد والبيئة.
وتعرض دراسة احلالة اإلفرادية 6 - 16 املمارسة الوطنية هلولندا يف تطبيق احملاسبة البيئية.  94-6
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دراسة الحالة اإلفرادية 6 - 16

املحاسبة البيئية يف هولندا

يف عام 1991، ُعرضت ألول مرة مصتوفة اوضيحية للحسابات القومية، بما فيها الحسابات البيئية؛  - 1
غري أنه لم يتوفر من البيانات ما يكتي لتشغيل اإلطار املتاهيمي عىل التور. واقرر اجميع مرشوع 
اجريبي أكثر اواضعاً ملصتوفة حسابات قومية، بما فيها حسابات البيئة، باستخدام ما يسمى خطة 
السياسة الوطكية للبيئة، التي جرى فيها امييز عدد من املواضيع البيئية. وُصمم مؤرش وحيد لكل 

من الك املواضيع.

ومكل  - 2 البيئية،  الحسابات  فيها  بما  القومية،  للحسابات  أول مصتوفة  اوفرت   ،1993 عام  ويف 
ذلك الحني، احتتظ ُنظم مصتوفة الحسابات القومية، بما فيها الحسابات البيئية، بللك الشكل. 
واركز ُنظم مصتوفة الحسابات القومية، بما فيها الحسابات البيئية، عىل املواضيع التالية: آثار 
الخام  الكتط  واستكشاف  املحيطات،  واحمض  األوزون،  طبقة  واستكتاد  الحراري،  االحتباس 

والغاز الطبيعي.

وخالل التسعيكات من القرن املايض والعقد األول من القرن الحايل، ُنتل عدد من املشاريع التجريبية  - 3
لتوسيع نطاق نظام الحسابات البيئية. ويف أعقاب مرشوع اجريبي ُنتل يف عام 1997، ام يف عام 
2002 اوسيع نظام الحسابات البيئية يف هولكدا بمصتوفة للحسابات القومية، بما فيها حسابات 
املياه. واركزت مشاريع اجريبية أخرى عىل حسابات الطاقة، واستخدام األرايض، وباطن األرض، 
والرضائب البيئية. وفيما بني عامي 2004 و2007، جرى اطوير واكتيل ُنظم فرعية استكد إىل الك 
الهوائية وحسابات االنبعاثات  التجريبية، بيكما جرى اوسيع نطاق حسابات االنبعاثات  املشاريع 
املائية بدرجة أكرب. ويف عام 2009، بدأ مرشوع للكهوض باإلحصاءات الجديدة املتعلقة بالتكمية 
املستدامة. وسيجري، بالتعاون مع املعاهد األخرى، اطوير إحصاءات جديدة لالستجابة لكل أنواع 
املسائل االجتماعية واالقتصادية والبيئية ذات الصلة. وبدأت يف ذلك الكطاق مرشوعات جديدة يف مجال 

املحاسبة البيئية.
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قائمة نطاقات اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة

التوصيف����������ات الواردة هنا موجزة من الوثيقة املرجعية األصلية اليت وضعها مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني. ولالطالع على 
http://www1. :التوصيف الشامل لفئات التصنيف، انظر تصنيف األنشطة اإلحصائية )متاح على املوقع الشبكي
unece.org/stat/platform/download/attachments/58492889/Classification+of+statistical+activ

.)ities.pdf?version=1

اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية  - 1

العمل  2 - 1
تغطي اإلحصاءات املتعلقة بقوة العمل، وسوق العمل، والعمالة، والبطالة.

الدخل واالستهالك  5 - 1
تغطي اإلحصاءات املتعلقة بالدخل واإلنفاق وأمناط االستهالك يف األسرة املعيشية.

اإلحصاءات االقتصادية  - 2

اإلحصاءات االقتصادية اجلزئية  1 - 2
كل األنشطة اليت تتناول اإلحصاءات على نطاق االقتصاد على املستوى اجلزئي، واليت تتجاوز احلسابات 

القومية، سواء كانت سنوية أو فصلية أو شهرية، أو ختتلف عنها.
احلسابات االقتصادية  2 - 2

تغطي العمل املتعلق باحلسابات القومية باألسعار احلالية والثابتة. وتستبعد احلسابات الزراعية )يف 2 - 4 - 
1(، واحلسابات الفرعية للسياحة )يف 2 - 4 - 5(، واحلسابات احلكومية واحلسابات املالية )يف 2 - 5(.

إحصاءات األعمال التجارية  3 - 2
إحصاءات على نطاق االقتصاد ألنشطة املشاريع. وتغطي العمل املتعلق باإلحصاءات االقتصادية فيما بني 
خمتلف القطاعات واخلدمات التجارية واملشاريع حسب فئة احلجم. وتستبعد فرادى القطاعات احملددة )يف 

.)4 - 2
اإلحصاءات القطاعية  4 - 2

أنشطة إحصائية تتناول أحد الفروع احملددة للصناعة أو اخلدمات.
2 - 4 - 1 الزراعة والغابات ومصائد األمساك

كل اإلحصاءات املتصلة بالزراعة والغابات ومصائد األمساك، وهياكل املزارع، واحملاصيل، واإلنتاج 
احليواين، والسلع األساسية.

2 - 4 - 2 الطاقة 
الطاقة. وتستبعد  الطاقة، وكفاءة  الطاقة، وأسواق  الطاقة، وموازنات  الطاقة، واستخدام  إمدادات 

أسعار الطاقة )يف 2 - 7(.
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2 - 4 - 3 التعدين والصناعة التحويلية والتشييد
إحصاءات عن أنشطة صناعية حمددة تتصل بالتعدين والصناعة التحويلية والتشييد.

2 - 4 - 4 النقل
تغطي إحصاءات عن كل وسائل النقل، واملعدات، والبنية األساسية للنقل، ونقل الركاب والبضائع، 

وحوادث املرور على الطرق.
2 - 4 - 5 السياحة

تغطي اإلحصاءات املتعلقة بأنشطة الزوار )مثل اإلنفاق، والوصول/املغادرة، واملبيت( املرتبطة بأشكال 
السياحة الوافدة واخلارجة واحمللية، والبنية األساسية للسياحة، والعمالة، واحلسابات الفرعية للسياحة.

2 - 4 - 6 إحصاءات املصارف والتأمني واإلحصاءات املالية
إحصاءات النقود واملصارف واألسواق املالية، وأسعار الفائدة، وأسعار الصرف، ومؤشرات سوق 

األوراق املالية، وإحصاءات صناديق املعاشات التقاعدية.
إحصاءات املالية احلكومية، واإلحصاءات املالية، وإحصاءات القطاع العام  5 - 2

كل اإلحصاءات املتعلقة بالقطاع احلكومي، مبا يف ذلك الدين، والعجز، واإليرادات، واإلنفاق، وحسابات 
كل القطاع احلكومي، وُنظم الضرائب واالستحقاقات.

التجارة الدولية وميزان املدفوعات  6 - 2
إحصاءات عن كل املعامالت العابرة للحدود املسجلة يف ميزان املدفوعات، مبا يف ذلك االستثمار املباشر 

األجنيب واملعونات األجنبية.
األسعار  7 - 2

أي إحصاءات تتعلق باألسعار، مبا يف ذلك مؤشرات أسعار املستهلكني، مؤشرات أسعار املنتجني، ومؤشرات 
أسعار منتجات وخدمات حمددة، وتكافؤات القوة الشرائية.

تكاليف العمل  8 - 2
اإلحصاءات املتعلقة بتكاليف العمل، واملكتسبات واألجور، لإلحصاءات اهليكلية والقصرية األجل على 

حّد سواء.
العلم والتكنولوجيا واالبتكار  9 - 2

تغطي األنشطة املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار، والبحوث والتطوير، وبراءات االخرتاع، واخلدمات 
القائمة على أساس املعرفة.

إحصاءات البيئة واإلحصاءات المتعددة النطاقات  - 3
البيئة  1 - 3

تشمل حسابات املناخ، وتغرّي املناخ، والتنوع البيولوجي، واملوارد الطبيعية، والرتبة، واملياه، واهلواء، والنفايات، 
والتلوث، واحلسابات البيئية.

منهجية جمع البيانات وتجهيزها ونشرها وتحليلها  - 4
تشمل البيانات الوصفية )4 - 1(، والتصنيفات )4 - 2(، ومصادر البيانات )4 - 3(، والتعدادات والسجالت 
 التجارية والزراعية )4 - 3 - 2(، واستقصاءات األسر املعيشية )4 - 3 - 3(، واالستقصاءات التجارية والزراعية
)4 - 3 - 4(، واالستقصاءات التجارية األخرى )4 - 3 - 5(، وحترير البيانات وربط البيانات )4 - 4(، 

والنشر وختزين البيانات )4 - 5(.
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المسائل االستراتيجية واإلدارية لإلحصاءات الرسمية  - 5
اإلحصائية،  والربامج   ،)1 وتنظيمها )5 -  الرمسية  اإلحصاءات  املؤسسية، ودور  واملبادئ  اأُلطر  تشمل 
والتنسيق داخل الُنظم اإلحصائية )5 - 2(، وُأطر اجلودة وقياس أداء الُنظم واملكاتب اإلحصائية )5 - 3(، 
وإدارة وتنمية املوارد البشرية )5 - 4(، وإدارة وتنمية املوارد التكنولوجية )5 - 5(، والتعاون التقين وبناء 

القدرات )5 - 7(.
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