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البند ٦ (هـ) من جدول األعمال املؤقت* 

األنشطة غري املصنفة حسب ااالت: التنسيق 
  والتكامل بني الربامج اإلحصائية 

تنسيق عملية مجع البيانات اإلحصائية من البلدان   
 تقرير األمني العام 

موجز 
أعد هذا التقرير بناء على طلب اللجنة اإلحصائيـة يف دورـا الثالثـة والثالثـني(أ) وهـو 
يصف اجلهود اليت بذلتها الشعبة اإلحصائية بـاألمم املتحـدة يف التعـاون مـع املنظمـات الدوليـة 

األخرى من أجل القضاء على االزدواج يف مجع البيانات. 
وترد النقاط يف الفقرة ٦ اليت سوف تقوم اللجنة باختتامها. 
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بنـاء علـى طلـــب اللجنــة اإلحصائيــة يف دورــا الثانيــة والثالثــني(١)، طلبــت الشــعبة  - ١
اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة إىل املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة املمثلــة البــالغ عددهــا ٥٣ مكتبــا 
ـــل  تقــدمي أيــة أمثلــة للممارســة املتمثلــة يف ازدواج أنشــطة مجــع البيانــات اإلحصائيــة مــن قب
املنظمات الدولية. ووردت ردود من أحد عشـر بلـدا وُأبلغـت اللجنـة ـذه الـردود يف دورـا 

الثالثة والثالثني (انظر E/CN.3/2002/30، املرفق). 
ونظـرت اللجنـة الفرعيـة السـابقة التابعـة للجنـة التنســـيق اإلداريــة يف هــذه الــردود يف  - ٢
دورا اخلامسة والثالثني املعقـودة يف فيينـا يف الفـترة مـن ١٨ إىل ٢٠ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١. 
وقـامت املنظمـات الرئيسـية (منظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعــة 
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة 
والشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة) بدراسة كل حالة من احلاالت املبلغ عنـها. وأبلغـت نتـائج 

هذه الدراسة إىل اللجنة يف دورا الثالثة والثالثني(٢). 
وخالل اجتماع مشترك بني الوكاالت معين بتنسـيق األنشـطة اإلحصائيـة (نيويـورك،  - ٣
١٧-١٩ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢)، أكـــدت املنظمــات الدوليــة مــن جديــد التزامــها مبواصلــة 
الدراسة املتعلقة باألمثلة املبلغ عنها اليت مل حتسم بعد يف جمال تكرار مجع البيانات وفيما يتعلـق 
ذه املسألة بصفة عامة. وسوف تكون جلنة تنسـيق األنشـطة اإلحصائيـة املنشـأة حديثـا لكـي 
حتل حمل اللجنة الفرعيـة املعنيـة باألنشـطة اإلحصائيـة السـابقة التابعـة للجنـة التنسـيق اإلداريـة، 

مبثابة حمفل هلذه املسائل. 
ويف بعـض احلـاالت مت فعـال التخلـــص مــن حــاالت تكــرار مجــع البيانــات مــن قبــل  - ٤
املنظمـات املعنيـة. ومـن األمثلـة مـا يلـي: (أ) موافقـة مصـرف التنميـة اآلسـيوي علـى اســتخدام 
البيانات املتعلقة بـاليد العاملـة والبطالـة (العمالـة) الـيت مجعتـها منظمـة العمـل الدوليـة ألغـراض 
ـــاقني  تعبئــة االســتمارة اخلاصــة بــه؛ و (ب) توصــل الشــعبة اإلحصائيــة بــاألمم املتحــدة التف
جديدين مع منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة بشـأن تبـادل 
البيانات الدميغرافية الوطنية. ويف حـاالت أخـرى ال تـزال املشـاورات بـني املنظمـات واهليئـات 

املعنية جارية. 

 __________
انظر الوثائق الرمسية للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠١ امللحـق رقـم ٤ (E/2001/24)، الفصـل األول،  (١)

الفرع ألف. 
انظـر E/CN.3/2002/30 وورقـة املعلومـات األساسـية املعنونـة: �مالحظـات علـى املســـائل ذات الصلــة بتنســيق  (٢)
عمليات مجع البيانات من البلـدان مـن قبـل املنظمـات الدوليـة والتقريـر املؤقـت عـن التحقيـق يف احلـوادث الـيت 

أبلغت عنها البلدان�. 
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وبصورة أعم، قامت الشعبة بدراسة األنشطة اليت تقــوم ـا هـي نفسـها يف جمـال مجـع  - ٥
البيانات. وهنالك تقريـر بعنـوان: �عمليـات مجـع البيانـات الـيت قـامت ـا الشـعبة اإلحصائيـة 
باألمم املتحدة وإجراءات النوعية اخلاصة ا� مرفق ذا التقرير. وشـرعت الشـعبة كذلـك يف 
استعراض منهجي لالتفاقات اليت أبرمتها مع منظمات دوليـة أخـرى ومـع املنظمـات اإلقليميـة 

بشأن تبادل البيانات الدميغرافية الوطنية وبيانات أخرى. 
ـــل الشــعبة  ومطلـوب مـن اللجنـة أن تقـوم مبـا يلـي: (أ) أن تعيـد النـهج املعتمـد مـن قب - ٦
واللجنة من أجل القضــاء علـى أمثلـة حمـددة لتكـرار مجـع البيانـات؛ (ب) تكليـف جلنـة تنسـيق 
األنشطة اإلحصائية مبواصلة عملها املتعلق ذه املسـألة وأن تقـدم تقريـرا عـن التقـدم احملـرز يف 
هـذا اـال؛ و (ج) أن تشـجيع الـدول األعضـاء علـــى تقــدمي تقــارير عــن أمثلــة تكــرار مجــع 

البيانات على الصعيد الدويل إىل الشعبة. 
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 املرفق 
عمليـات مجـع البيانـات الـيت تقـوم ـا الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحــدة 

وإجراءات حتسني النوعية 
الغاية من هذا املرفق هي إعطاء حملة مقتضبة عن عمليات مجـع البيانـات الـيت تقـوم ـا  - ١
الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، مبا يف ذلك وصف اإلجـراءات والسياسـات املتبعـة لتحسـني 

نوعية البيانات. 
 

عمليات مجع البيانات 
تقــوم الشــعبة اإلحصائيــة بــاألمم املتحــدة بـــ ١٩ عمليــة متكــررة جلمــع البيانــــات.  - ٢

ولالطالع على القائمة اليت حتتوي على هذه األنشطة، انظر التذييل. 
 

التواتر الدوري 
معظم عمليات مجع البيانات اليت تقوم ا الشعبة سنوية. وفيما يلي االستثناءات:  - ٣

إمجايل الصادرات والواردات: القيم واألرقام القياسية (شهرية).  �
صادرات السلع املصنعة وواردات الوقود (سنوية وفصلية وشهرية).  �

األرقام القياسية لإلنتاج الصناعي (فصلية).  �
اإلحصاءات البيئية (مرة كل سنتني).  �

 
التوقيت 

يتوقـف توقيـت نشـر اإلحصـاءات(أ) علـى التواتـر الـدوري جلمـع البيانــات وطبيعتــها.  - ٤
ففيما يتعلق بعمليات اجلمع الشهرية، جيري نشر اإلحصاءات بعد حوايل شهر أو شهرين مـن 
الفترة املرجعية. وفيما يتعلـق بعمليـات اجلمـع السـنوية، تتفـاوت الفـترة الـيت متتـد مـن اللحظـة 
املرجعيـة إىل تـاريخ النشـر مـن أقـل مـن سـنة (إحصـاءات التجـارة الدوليـة التفصيليـة) إىل ســنة 
و ١٠ أشـهر (احلوليـة الدميغرافيـة وإحصـاءات األحـوال املدنيـة). وجيـري بـذل جـهود منظمـــة 
لتحقيق أفضل توقيت ممكن، وتشمل هذه اجلهود إرسال خمتلف أنواع املذكـرات، واسـتخدام 
االستمارات املعبأة سلفا ودعم اسـتخدام نقـل البيانـات بوسـائط خمتلفـة (االسـتبيانات الورقيـة 
واإللكترونية وسحب البيانات من بعض املواقع الـيت توجـد علـى اإلنـترنت). ويـرد املزيـد مـن 

التفاصيل أدناه. 
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التغطية اجلغرافية املتوخاة 
تشري التغطية املتوخاة إىل بلدان وجمـاالت حمـددة جتمـع عنـها البيانـات. وترمـي معظـم  - ٥
ـــاطق يف  عمليـات مجـع البيانـات الـيت تقـوم ـا الشـعبة إىل تغطيـة مجيـع (أو معظـم) البلـدان/املن
العامل (ما يسمى بالقائمة ٤٩ الشهرية)(ب). وتتصـل عمليـة واحـدة بعـدد حمـدود مـن البلـدان، 
ألن موضوعـها ال ينطبـــق إال علــى بعــض البلــدان. وهــي تتصــل بصــادرات الســلع املصنعــة 

وواردات الوقود (٤٤ بلدا). 
 

البلدان أو ااالت اليت جتمع منها البيانات سنويا 
ال جتمع بيانات من البلدان حينما يكون من املعروف أن هنالك منظمة دوليـة أخـرى  - ٦
تقوم جبمع البيانات نفسها. ويف مثل هـذه احلـاالت حتصـل الشـعبة علـى البيانـات الـيت تريدهـا 
من منظمة أخرى مبوجب ترتيب رمسي أو غري رمسي بشـأن اقتسـام البيانـات. وبصفـة حمـددة، 
ال جتمع بيانات من البلدان اليت جتمـع منـها يقـوم املكتـب اإلحصـائي لالحتـادات األوروبيـة أو 
منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي(ج) جبمـع إحصـاءات منـها عـن نفـس املوضـوع. 
وباإلضافة إىل ذلك، جيري من وقت آلخر االتصال بطائفة متنوعة مـن املنظمـات الدوليـة الـيت 
ـــها علــى اإلنــترنت) يف  توجـد داخـل أو خـارج منظومـة األمـم املتحـدة (أو منشـوراا ومواقع
احلـاالت الـيت ال تتوفـر فيـها بيانـات عـن بلـدان أو سـلع بعينـــها. وعلــى ســبيل املثــال، جيــري 
احلصـول علـى بعـض البيانـات املتعلقـة باإلحصـاءات الصناعيـة مـن منشـورات وطنيـة ودوليــة، 
منها حولية الصناعات الكيماوية، وسـجل لويـد للشـحن البحـري، وإحصـاءات الرصـاص 

والزنك، واإلحصائية الدولية للسكر. 
 

معدل الردود واكتماهلا 
ـــة اجلغرافيــة املتوخــاة، فــإن اإلحصــاءات  يف حـني نوقشـت يف الفقـرة ٥ أعـاله التغطي - ٧
املتعلقـة بالتغطيـة اجلغرافيـة الفعليـة (البلـدان الـيت تقـوم فعـال بتقـدمي بيانـات) الـيت تقـوم جبمعـها 
الشعبة تتوقف على معدل الردود. وإىل احلد الذي جيري فيه استخدام البيانات اليت تكـون قـد 
مجعتها منظمات دولية أخـرى، تتوقـف هـذه التغطيـة أيضـا، كمـا هـو واضـح، علـى معـدالت 

الردود اليت حققتها تلك املنظمات. 
وباإلضافة إىل التغطية اجلغرافية، تعترب التغطية الفنية (مدى اكتمال الردود الواردة مـن  - ٨
ـــات تعتــرب االســتجابة (مــن  البلـدان) مسـألة هامـة أيضـا. وبالنسـبة لبعـض عمليـات مجـع البيان
جانب البلدان النامية يف الغالب) غري مرضية، إما من ناحية جغرافية أو فنيـة، أو مـن النـاحيتني 
ــترة  معـا. بيـد أن هـذه احلالـة تتسـم بـاختالف كبـري. وتتصـل املعلومـات الـواردة أدنـاه بـآخر ف

مرجعية أوقفت بعدها عملية مجع البيانات، وهي تشري إىل استبيانات الشعبة فقط: 
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ـــدة جــدا  نشـرة اإلحصـاءات الشـهرية: معـدل االسـتجابة ٢٥ يف املائـة، (أوروبـا جي �
وأفريقيا رديئة جدا). 

ااميع الرئيسية واجلداول التفصيلية للحسابات الوطنية: تبلغ نسبة التغطية الفعلية  �
مـا يقـرب مـــن ٦٠ يف املائــة بالنســبة للبلــدان و ٩٥ يف املائــة بالنســبة للنــاتج احمللــي 
اإلمجايل (معدالت االستجابة من جانب أفريقيا والدول اجلزرية الصغرية النامية رديئـة 

للغاية). 
ـــة: إحصــاءات األحــوال املدنيــة: قــامت ٥٥ بلــدا بتقــدمي مجيــع  احلوليـة الدميغرافي �
البيانـات املطلوبـة أو معظمـها، بينمـا قـامت ٣٦ بلـدا بتقـدمي بعـض البيانـــات و ١٣٢ 

مل تستجب. 
احلوليـة الدميغرافيـة – تقديـرات الســكان: قــام ٤٩ بلــدا بتقــدمي مجيــع البيانــات أو  �

معظمها و ٢٧ بلدا بتقدمي بعض البيانات و ١٤٧ بلدا مل تستجب. 
إحصـاءات التجـارة الدوليـة التفصيليـة: قـامت ١٢٥ بلـدا بتقـدمي مجيـع البيانــات أو  �

معظمها و ٥٠ بلدا بتقدمي بعض البيانات، و ٢٥ مل تستجب. 
اجتاه التجارة: قام ٣٠ (من أصل ٨٠) بلدا بتقدمي مجيع البيانات املطلوبة، و ٥٠ مـن  �

البلدان مل تستجب. 
صـادرات السـلع املصنعـة وواردات الوقـود: قـام ٥٠ يف املائـة مـــن البلــدان بتقــدمي  �

بيانات مكتملة و ٢٥ يف املائة بتقدمي بيانات جزئية. 
إمجايل الـواردات والصـــادرات – القيــم واألرقــام القياســية: قــام ٣٠ يف املائــة مــن  �

البلدان فقط بتقدمي بيانات جزئية. 
اإلحصاءات البيئية: قام حوايل ٧٠ بلدا بتقدمي بيانات جزئية.  �

إحصــاءات الطاقــة: قــام حــوايل ٣٥ يف املائــة مــن البلــدان بتقــدمي بيانــات جزئيــــة  �
(أفريقيـا ٢٤ يف املائـة، وآسـيا/الشــرق األوســط/أوقيانيــا ٧٠ يف املائــة، واألمريكتــان 

ومنطقة البحر الكارييب ٥٠ يف املائة). 
إنتاج السلع األساسية الصناعية: قام حوايل نصف البلدان بتقدمي بيانات.  �

األرقـام القياسـية لإلنتـاج الصنـاعي: قـــام حــوايل ٥٠ إىل ٦٠ يف املائــة مــن البلــدان  �
بتقدمي بيانات. 
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مصادر مجع املعلومات 
ضمت الفقرة ٦ أعـاله بعـض املعلومـات العامـة عـن مصـادر املعلومـات املختلفـة الـيت  - ٩
تستخدمها الشعبة. وفيما يتعلـق بعمليـات مجـع املعلومـات مـن البلـدان الـيت تقـوم ـا الشـعبة، 
تعترب املكاتب اإلحصائيـة الوطنيـة مبثابـة املصـدر الرئيسـي للبيانـات. ويف بعـض احلـاالت تقـوم 
املصـارف املركزيـة بتوفـري هـذه البيانـات. وأحيانـا توفرهـا وزارة أو منظمـة حكوميـة أخـــرى، 
إما عن طريق املكتب اإلحصـائي الوطـين أو للشـعبة بشـكل مباشـر. وفيمـا يتعلـق بإحصـاءات 
ـــدان.  التجـارة الدوليـة، فـإن املنظمـات اجلمركيـة الوطنيـة هـي الـيت تـرد بالنيابـة عـن بعـض البل
وفيما يتعلق باحلسابات الوطنية يتم احلصول على بعض البيانـات مـن مصـادر أخـرى متنوعـة، 
فضال عن البلدان، مبا يف ذلك املصارف اإلمنائية اإلقليمية ومنظمـات أخـرى مثـل أمانـة رابطـة 
ـــيت  الـدول املسـتقلة، أو اجلماعـة الكاريبيـة أو النشـرة املعنونـة �اإلحصـاءات املاليـة الدوليـة� ال

يصدرها صندوق النقد الدويل. 
 

اتفاقات اقتسام البيانات 
من أجل جتنب االزدواج قامت الشـعبة بـإبرام بضعـة اتفاقـات بشـأن اقتسـام البيانـات  - ١٠
مع منظمات دولية أخرى. وباإلضافة إىل املبدأ العام (وهو مبدأ نوقش عدة مرات داخـل جلنـة 
التنسيق اإلدارية) الذي يقضي بأن تقوم املنظمات الدولية بتوفـري البيانـات للحوليـة اإلحصائيـة 
حسـب احلاجـة، فإنـه توجـد اتفاقـات رمسيـة أخـرى القتسـام البيانـات أو املشـاركة يف مجعــها. 

وتوجد استبيانات مشتركة ملا يلي من عمليات مجع البيانات اليت تقوم ا الشعبة. 
فيما يتعلق بإحصاءات احلسـابات القوميـة (حتليـل اـاميع الرئيسـية)، هنـالك اسـتبيان  �
مشـترك ظـل لفـترة طويلـة يسـتخدم هلـذا الغـرض مـن قبـل الشـعبة اإلحصائيـة بـــاألمم 

املتحدة/املكتب اإلحصائي لالحتادات األوروبية/اللجنة االقتصادية ألوروبا. 
وفيمـا يتعلـق بإحصـاءات الطاقـة، هنـالك اسـتبيان مشـترك يسـتخدم مـن قبـل الشـــعبة  �
اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة/منظمـة التعـــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي/الوكالــة 

الدولية للطاقة الذرية. 
وفيمـا يتعلـق باحلوليـة الدميغرافيـــة/إحصــاءات األحــوال املدنيــة وتقديــرات الســكان،  �
هنـالك اسـتبيان مشـترك بـني الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـــدة/املكتــب اإلحصــائي 

لالحتادات األوروبية. 
وتوجـد اتفاقـات رمسيـة بشـأن اقتســـام البيانــات دون اســتبيان مشــترك مــع اجلــهات  - ١١

التالية: 



802-71631

E/CN.3/2003/26

احلسابات القومية (حتليـل اـاميع الرئيسـية) مـع اللجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـة  �
ــــريب آســـيا واللجنـــة  ومنطقــة البحــر الكــارييب واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغ

االقتصادية آلسيا واحمليط اهلادئ. 
احلســابات القوميــة (اجلــداول التفصيليــة) مــع منظمــة التعــاون والتنميــــة يف امليـــدان  �

االقتصادي واملكتب اإلحصائي لالحتادات األوروبية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة. 
اإلحصــاءات التفصيليــة للتجــارة الدوليــة، مــع منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــــدان  �

االقتصادي. 
وتوجد اتفاقات رمسية بشأن اقتسام البيانات مع اجلهات التالية:  - ١٢

ــة  احلسـابات القوميـة، مـع مصـرف التنميـة اآلسـيوي ورابطـة الـدول املسـتقلة واجلماع �
الكاريبية واملصرف املركزي ملنطقة شرق البحر الكارييب. 
إحصاءات الطاقة مع منظمة الطاقة لبلدان أمريكا الالتينية.  �

نشرة اإلحصاءات الشهرية مع منظمة الطـريان املـدين الـدويل وصنـدوق النقـد الـدويل  �
وسجل لويدز للشحن البحري.  

إحصاءات التجارة الدولية التفصيلية مع اللجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة  �
البحر الكارييب ومنظمة األغذية والزراعة. 

ويعترب مجع البيانات املتعلقة بإحصاءات إمجايل الصـادرات/الـواردات، والقيـم/األرقـام  �
القياسية مكمال للنشرات ذات الصلة اليت يصدرها صندوق النقد الدويل. 

 
آليات مجع البيانات 

كما ذكر سابقا فإن الشعبة تقوم باســتخدام أشـكال خمتلفـة كآليـات جلمـع البيانـات،  - ١٣
على أساس ما هو أكثر مدعاة لراحة املنظمات والبلدان وأكثر فعالية من حيث تكلفـة حتسـني 
نوعية البيانات ونشرها داخل الشعبة. ومعظم عمليات مجـع البيانـات تسـتخدم طائفـة متنوعـة 

من اآلليات. ومن أهم هذه اآلليات ما يلي: 
االسـتبيانات الورقيـة، وأحيانـا تكـون معبـأة سـلفا (حسـب الطلـب) مبعلومـات توجــد  �
لدى الشعبة من الفترة املرجعية السابقة (ويستخدم ذلك بالنسبة لإلحصاءات املتعلقـة 

بالطاقة والبيئة وإنتاج السلع األساسية الصناعية). 
االستبيانات االلكترونية الـيت ميكـن إعادـا بالـربيد االلكـتروين (وأحيانـا تكـون معبـأة  �

سلفا). 
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قواعد البيانات احملالة من بعض البلدان أو املنظمات (مثال باســتخدام األقـراص املدجمـة  �
املسـتخدمة كذاكـرة قـراءة) إىل الشـــعبة (وفيمــا يتعلــق بإحصــاءات التجــارة الدوليــة 

التفصيلية واحلسابات الوطنية تعترب هذه أهم وسيلة جلمع البيانات). 
النشرات املطبوعة أو اإللكترونية اليت ترسلها إىل الشعبة.  �

البيانات اليت تقوم الشعبة بسحبها من بعض املواقع اليت توجد على شبكة اإلنترنت.  �
املعلومات اليت تقوم الشعبة جبمعها من وثائق وطنية أو دولية مطبوعة.  �

وبالنسـبة ملعظـــم عمليــات مجــع البيانــات ال تــزال االســتمارات الورقيــة هلــا أمهيتــها  - ١٤
فيما يتعلق بالبيانات اليت جتمع من البلدان. 

 
بيانات ميتا 

من أجل التمكني من فهم البيانات اليت تتلقاها الشعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة مـن  - ١٥
البلدان فهما صحيحا، فإن بيانات ميتا تعترب هامة للغاية. فهي تطلب إليضاح ما يلي: 

الوسائل املتبعة (املفاهيم والتعريفات والتصنيفـات) خاصـة فيمـا يتعلـق بتحديـد أوجـه  �
االختالف بني األساليب القومية والتوصيات والتصنيفات الدولية. 

مصادر البيانات األساسية.  �
الشروحات املتعلقة بأرقام حمددة حيثما كان مناسبا (احلواشي).  �

املعلومات املتعلقة بعوامل التحويل وأسعار الصرف حيثما كان مناسبا.  �
األساليب املتبعة يف إعداد التقديرات والتسويات.  �

ومــن أجــل فــهم اإلحصائيــات التجاريــة بصفــة خاصــة فــإن مــن الضــروري توفـــري  - ١٦
معلومـات عـن التصنيفـات القوميـة للسـلع األساســـية والبلــدان/املنــاطق وفيمــا يتعلــق بالنظــام 
التجاري املتبع (عام أم خاص)، والقيم (شاملة للتكلفة والتأمني وأجور الشـحن/التسـليم علـى 
ظهر السفينة وما إىل ذلك) والتعريفات الدقيقة للبلدان الشريكة (بلــد املنشـأ والشـحن واجلهـة 

النهائية املقصودة وما إىل ذلك). 
 

اكتمال ونوعية بيانات ميتا اليت ترد 
يف بعض احلاالت تكون بيانات ميتا مكتملة ويف معظم األحيـان ال تعمـد البلـدان إىل  - ١٧
ـــة  اإلبـالغ عـن التغيـريات الـيت تطـرأ علـى األسـاليب والتعريفـات والتصنيفـات. وكقـاعدة عام
جيري االتصال بالبلدان كلما كانت هنالك بيانات ضرورية مفقودة مـن بيانـات ميتـا. بيـد أن 
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بلدان كثرية ال ترد بشـكل واف بـالغرض علـى الطلبـات املتعلقـة ببيانـات ميتـا. وبصفـة عامـة 
تعترب بيانات ميتا لبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أفضل نوعية من بيانـات 

ميتا الواردة من البلدان النامية. 
 

جتهيز البيانات وإجراءات حتسني النوعية 
يف العـادة جيـري تنظيـم عمليـة حتسـني نوعيـة البيانـات داخـل الشـعبة علـــى مرحلتــني:  - ١٨
(أ) التحقق �اليدوي� مـن فـرادى االسـتبيانات والسـجالت القطريـة؛ و (ب) بعـد الفـراغ مـن 
تسجيل البيانات يف قاعدة للبيانات جيري التحقق �اليدوي� واإللكتروين مـن البيانـات الـواردة 
من فرادى البلدان والبيانات املتعلقة جبداول ااميع معا. ويف العـادة جيـري تطبيـق اإلجـراءات 

اليت ترد أدناه ألغراض التحقق وحتسني النوعية. 
وفيما يتعلق باالستبيانات الورقية، حيثما كان ذلك مناسبا، تطبق اإلجراءات التالية:  - ١٩

تشفري اخلطوط واخلاليا.  �
التحقق من األرقام (هل تتطابق البيانات مع ااميع وما إىل ذلك).  �

التحقـق مـن مـدى االتسـاق الداخلـي (هـل تتطـابق البيانـات – مثـــال، مــع اســتبيانات  �
احلسابات القومية). 

التحقق املنطقي (هل تبدو قيمة ألف معقولة باملقارنة مع قيمة باء ذات الصلة).  �
وفيمـا يتعلـق بالبيانـات الـيت تكـــون متاحــة يف قــاعدة للبيانــات جيــري تكــرار بعــض  - ٢٠

عمليات التحقق اليت وردت يف املرحلة السابقة. وباإلضافة إىل ذلك تطبق العمليات التالية: 
التحقق مبقارنة البيانات ببيانات الفترات السابقة.  �

التحقق من حساب ااميع.  �
وبصورة أكثر حتديدا يوىل اهتمام ملا يلي:  - ٢١

(احلولية الدميغرافية) فيما يتعلق بالتنقيحات االرجتاعية من جانب البلدان.  �
(التجـارة الدوليـة) اسـتيفاء البيانـات وحتويـل الرمـز القطـري إىل معايـري األمـم املتحــدة  �
والعملة الوطنية إىل دوالرات الواليات املتحدة والكميات إىل قيـم للوحـدات (حيثمـا 

أمكن) والتحقق من قيم الوحدات باملقارنة مع السنوات السابقة. 
(الرقـم القياسـي لإلنتـاج الصنـاعي) فـك رمـــوز التنقيــح الثــالث للتصنيــف الصنــاعي  �

الدويل املوحد جلميع األنشطة الصناعية - الطبعة ٣. 
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ومن أجل معاجلة أوجه التفاوت والقيم غري احملتملة الـيت ال ميكـن تصحيحـها ببسـاطة  - ٢٢
جيـري االتصـال بـالبلد املعـين إليضـاح احلالـة. وإذا مل يـرد رد (يف الوقـت املناســـب)، يبــت يف 
املسألة على أساس اخلربة: فإمـا أن تكـون البيانـات قـد أخـذت كمـا هـي (مـع حاشـية تقـول: 
�كمـا تلقتـها السـلطات الوطنيـة�) أو حذفـت (مـع إيـراد حاشـية إيضاحيـة). وكقـــاعدة عامــة 
ال تقوم الشعب بإعداد تقديرات للقيم املفقودة أو باستبدال البيانات غـري احملتملـة. ولكنـها يف 
حاالت قليلة (نشرة اإلحصاءات الشهرية �الرقم القياسـي لإلنتـاج الصنـاعي� واجتـاه التجـارة) 
تعمد إىل إعداد تقديرات أو بيانات من مصـادر أخـرى لالسـتعاضة عـن جزيئـات مـن بيانـات 

أو حاالت شاذة أو قيم مفقودة. 
  

احلواشي 
أتيحت بالربيد اإللكتروين، وصدرت النسخ املطبوعة فيما بعد بوقت طويل.  (أ)

الرموز املعيارية للبلدان واملنـاطق لالسـتخدام اإلحصـائي، ST/ESA/STAT/SER.M/49/Rev.4، نيـويورك، ١٩٩٩.  (ب)
وهي تضم حنو ٢٣٠ بلدا ومنطقة. 

يف بعض احلاالت يعمد املكتب اإلحصـائي لالحتـادات األوروبيـة املعنيـة بإحصـاءات اهلجـرة أو منظمـة التعـاون  (ج)
والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي إىل مجـع بيانـات مـن بلـدان غـري أعضـاء كذلـك، باإلضافـة إىل الـدول األعضــاء 

فيهما. 
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التذييل 
عمليات مجع البيانات اإلحصائية اليت تقوم ا الشعبة اإلحصائيـة بـاألمم 

  املتحدة حسب الفروع والفصول 
تتضمـن هـذه القائمـة مجيـع أنـواع أنشـطة مجـع البيانـات اإلحصائيـة مبـا فيـها املصــادر 
اخلارجيـة (الوطنيـة أو الدوليـة) أيـا كـان نوعـها. وهـي ال تشـمل عمليـات مجـع البيانـات الـــيت 

يكون مصدرها هو الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة وحدها. 
 

 (SYB) ١ - احلولية اإلحصائية 
سنوية   

فرع اخلدمات اإلحصائية 
تتضمـن احلوليـة اإلحصائيـــة (املطبوعــة واإللكترونيــة) مــا يربــو علــى ٤٠٠ جمموعــة 
إحصائيـة يف أكـثر مـن ٨٠ جـدوال تشـــتمل علــى طائفــة عريضــة مــن الشــواغل االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والبيئيــة. وتشــمل املوضوعــات مــا يلــي: الزراعــة، الغابــــات والصيـــد، مـــيزان 
املدفوعات، الثقافة واالتصال، املساعدة اإلمنائية، التعليم وحمو األمية، الطاقـة، البيئـة، التمويـل، 
الصحـة، التغذيـة، جتـارة السـلع الدوليـة، السـياحة الدوليـة، اليـد العاملـة، الصناعـة، احلســـابات 
القومية، السكان واملستوطنات البشرية، العلم والتكنولوجيا، امللكية الفكرية، النقــل، األجـور، 
واألسـعار. وتتضمـن النسـخة اإللكترونيـة بيانـات مـن عـام ١٩٨٠ إىل آخـر سـنة متاحـة؛ أمــا 

اجلداول الواردة يف النسخة املطبوعة فتشمل ١٠ سنوات كحد أقصى. 
 

 (WSP) ٢ - كتيب اإلحصاءات العاملية 
 سنوي 

فرع اخلدمات اإلحصائية 
يتضمن كتيب اإلحصائيات العامليـة ٥٧ مـن املؤشـرات الرئيسـية يف جمـاالت السـكان 
والنشاط االقتصادي والزراعة والصناعة والطاقة والتجارة الدوليـة والنقـل واالتصـاالت ونـوع 
اجلنس والتعليم والبيئة، مستمدة من أكثر مـن ٢٠ مـن املصـادر اإلحصائيـة الدوليـة. ويتضمـن 

هذا الد حملة إحصائية شاملة يسهل االطالع عليها عن ٢٠٩ من البلدان. 
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 (MBS) ٣ - نشرة اإلحصاءات الشهرية  
 شهرية 

فرع اخلدمات اإلحصائية 
تتضمن نشرة اإلحصاءات الشهرية (املطبوعـة واإللكترونيـة) اإلحصـاءات االقتصاديـة 
الشـهرية احلاليـة ملعظـم البلـدان واألقـاليم يف العـامل. وكمـا أن النسـخة الشـهرية تضـم جمموعــة 
خمتارة مــن اجلـداول اخلاصـة حتتـوي علـى البيانـات السـنوية و/أو الفصليـة املتعلقـة مبوضوعـات 
تبـني االجتاهـــات والتطــورات االقتصاديــة اهلامــة. وتتضمــن املوضوعــات املشــمولة مــا يلــي: 
السـكان، واألرقـام القياسـية لإلنتـاج الصنـاعي، واألرقـــام القياســية لألســعار، واليــد العاملــة، 
والسلع األساسية يف جمـال الطاقـة، وإنتـاج احلديـد اخلـام، والنقـل، والتشـييد، واالجتـار بالسـلع 

ومتويل هذه التجارة دوليا. 
 

 (MAT NA) اميع الرئيسية واجلداول التفصيلية٤ - ا 
 سنوية 

فرع اإلحصاءات االقتصادية 
إحصـاءات عـن جمـاميع احلسـابات القوميـة ومتغرياـا التفصيليـــة، مثــل إمجــايل النــاتج 
احمللـي، والدخـل القومـي، والوفـورات، واألمنـاط االسـتهالكية لألســـر املعيشــية واحلكومــات، 

والصادرات والواردات. 
 

 (MAT NA) اميع الرئيسية٥ - حتليل ا 
 سنوي 

فرع اإلحصاءات االقتصادية 
تركز هذه النشرة على موجـز البيانـات املتعلقـة بالنـاتج احمللـي اإلمجـايل، وتعرضـها يف 
شكل جداول حتليلية تتعلق حبوايل ٢١٠ من البلدان واملناطق يف العامل. ومعظـم هـذه البيانـات 
مستقاة من البيانات املتعلقة بااميع الرئيسية بعد استكماهلا بتقديرات مســتمدة مـن منظمـات 

دولية أخرى. 



1402-71631

E/CN.3/2003/26

 (DVS DYB) إحصاءات األحوال املدنية - ٦ 
 سنوية 

فرع اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية 
يتألف هذا االستبيان من ٣١ جدوال بشأن إحصاءات األموال املدنيـة، وهـي تشـمل: 
املواليد األحياء حسب أشهر امليالد، والشرعية، ونوع اجلنس، وفـترة الزجيـة؛ وترتيـب املواليـد 
األحياء، وعمر األم واألب؛ ووزن املولود والعمـر عنـد الـوالدة مباشـرة. وباإلضافـة إىل ذلـك 
حيتوي االستبيان على طلب يتعلق جبدول خمتصر يبني األعمار وجدول متكامل يبني األعمـار. 
وينصـب اجلـزء الـذي يلـي علـى الوفيـات حسـب: أشـهر الوفـاة، واجلنـس، واملنـاطق احلضريــة 
والريفية، واحلالة الزوجية واملهنة. وجيري طلب إحصـاءات عـن وفيـات الرضـع حسـب أشـهر 
الوفاة والعمر ونوع اجلنس. أما اإلحصاءات املتعلقـة بوفيـات اجلنـني املتـأخرة فتطلـب حسـب 
أعمـار األمـهات وكذلـك احلـال بالنســـبة حلــاالت املواليــد األحيــاء الســابقني لــألم. وتجمــع 
اإلحصــاءات املتعلقــة بالزجيــات حســب أشــهر الــزواج واحلالــة الزوجيــة الســــابقة للعـــروس 
ـــب البيانــات املتعلقــة حبــاالت  والعريـس، وعمـر كـل منـهما، وحالتـه الزوجيـة السـابقة. وتطل
الطالق حسب فترات الزجيـة وعـدد األطفـال املعـالني وعمـر كـل مـن الـزوج والزوجـة وفـترة 

الزواج. 
 

 (DPE DYB) تقديرات السكان - ٧ 
 سنوية 

فرع اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية 
يتـألف هـــذا االســتبيان مــن أربعــة جــداول تطلــب فيــها إحصــاءات أساســية تتعلــق 
بالسكان: التقديرات الواقعية للسكان حسب األعمار ونـوع اجلنـس واحلالـة الزوجيـة ومكـان 
اإلقامـة احلضـري/الريفـي يف منتصـف السـنة؛ والتقديـرات الفعليـــة للســكان حســب العواصــم 

واملدن اليت يزيد عدد سكاا على ٠٠٠ ١٠٠ نسمة، عن آخر سنة متاحة. 
 

 (DMI DYB) اهلجرة الوافدة - ٨ 
 سنوية 

فرع اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية 
يتـألف هـذا االســـتبيان مــن ثالثــة جــداول: الفئــات الرئيســية لألشــخاص املغــادرين 
ـــة  والوافديـن الدوليـني، واملـهاجرين املغـادرين واملـهاجرين الوافديـن حسـب بلـد اإلقامـة الطويل
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املقصود أو بلد اإلقامة الطويلة األخري، واملهاجرين املغادرين واملهاجرين الوافدين ألمـد طويـل 
حسب األعمار ونوع اجلنس. 

 
 (DPC DYB) مسات السكان - ٩ 

 سنوية 
فرع اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية 

ـــن ١٨ جــدوال، تشــمل مــا يلــي: الفئــات املدنيــة الرئيســية  يتـألف هـذا االسـتبيان م
للسـكان حسـب مكـان اإلقامـة احلضـري/الريفـي، سـكان املنـاطق حســـب حجــم – تصنيــف 
املنطقة ونوع اجلنـس، والبيانـات املتعلقـة بالسـكان حسـب العواصـم الوطنيـة واملـدن الرئيسـية 
األخرى اليت يبلغ عدد سكاا ٠٠٠ ١٠٠ نسمة أو أكثر. وباإلضافة إىل ذلك تطلب بيانـات 
عن األسر املعيشية وعــدد أفـراد األسـر املعيشـية وأفـراد النـواة الصلبـة لألسـرة املعيشـية حسـب 
احلجم وعدد األفراد املقيمني باملـرتل. ويطلـب اجلـزء الـذي يلـي بيانـات عـن السـكان حسـب 
سنوات العزوبة والفئات العمرية اليت يف سن اخلامسة، ونوع اجلنس واحلالة الزوجيـة واملنـاطق 
احلضريـة/الريفيـة؛ واملواليـد احملليـني واملولوديـن يف اخلـارج حسـب فئـات العمـر ونـوع اجلنـــس 
وبلد املولد ومـدة اإلقامـة؛ والفئـات العمريـة الـيت يف سـن العاشـرة فمـا فـوق حسـب مسـتوى 
اإلملام بالقراءة والكتابة والعمر ونوع اجلنس؛ والفئات الـيت يف سـن اخلامسـة عشـرة فمـا فـوق 
حسـب املسـتوى التعليمـــي والعمــر ونــوع اجلنــس؛ والســكان مــن فئــة اخلامســة إىل الرابعــة 
والعشرين حسب االنتظام يف الدراسة، وسنوات العزوبـة ونـوع اجلنـس. كمـا تطلـب بيانـات 
عن اإلناث من سن اخلامسة عشـرة فمـا فـوق حسـب العمـر وعـدد األطفـال املولوديـن أحيـاء 
حسب املناطق احلضرية/الريفية وعن فئات اإلناث من سـن اخلامسـة عشـرة فمـا فـوق حسـب 
العمر وعدد األطفال األحياء واملناطق احلضرية/الريفية. وتطلـب اجلـداول النهائيـة بيانـات عـن 

السكان حسب املواطنة والفئة الوطنية و/أو العرقية، والديانة واللغة ونوع اجلنس. 
 

 (DEA DYB) السكان الناشطون اقتصاديا - ١٠ 
 سنوية 

فرع اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية 
يتألف هذا االستبيان من مثاين جـداول تشـمل السـكان حسـب نـوع النشـاط والعمـر 
ونـوع اجلنـس، والسـكان غـري الناشـطني اقتصاديـا حسـب الفئـات الوظيفيـة واألعمـــار ونــوع 
اجلنس؛ والسكان الناشطني اقتصاديا حسـب احلـرف واملـهن واألعمـار ونـوع اجلنـس، وأفـراد 
السـكان الناشـطني اقتصاديـا واملولوديـن يف اخلـارج حســـب املــهن واألعمــار ونــوع اجلنــس؛ 
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والسـكان الناشـــطون اقتصاديــا حســب املراكــز واحلــرف واملــهن واألعمــار ونــوع اجلنــس؛ 
واإلناث حسب أنواع النشاط واألعمار واحلالة الزوجية. 

 
 (DHO DYB) األسر املعيشية - ١١ 

 سنوية 
فرع اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية 

يتـألف هـذا االسـتبيان مـن تسـعة جـداول، تشـــمل الســكان حســب األعمــار ونــوع 
اجلنـس والطـابع لألسـرة املعيشـية؛ واألسـر املعيشــية حســب األعمــال ونــوع اجلنــس واحلالــة 
الزوجية لرب األسرة؛ والسكان حسب عـدد أفـراد األسـر املعيشـية؛ واألسـر املعيشـية حسـب 

الطابع وعدد األفراد واألزواج حسب األعمار ونوع اجلنس بالنسبة لرب األسرة. 
 

 (DIT) إحصاءات التجارة الدولية التفصيلية - ١٢ 
 سنوية 

فرع إحصاءات التجارة الدولية 
بيـان قيـم وكميـات الـــواردات والصــادرات حســب الســلع األساســية وفيمــا بينــها؛ 

والبلدان الشريكة، والعمالت الوطنية، سنوية. 
 

 (DOT) إحصاءات اجتاهات التجارة - ١٣ 
 سنوية 

فرع إحصاءات التجارة الدولية 
بيان القيم اإلمجالية للواردات حسب بلدان املنشأ والقيم اإلمجالية للصـادرات حسـب 

بلدان اجلهة النهائية املقصودة والعمالت الوطنية، سنوية. 
 

 (MGE) صادرات السلع املصنعة/واردات الوقود - ١٤ 
 سنوية، فصلية، شهرية 

فرع إحصاءات التجارة الدولية 
بيـان قيـم صـادرات السـلع املصنعـة، واألرقـام القياسـية لقيـــم الوحــدات، واملؤشــرات 

القياسية للكميات. 
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 (TEI) القيم اإلمجالية للصادرات/الواردات/إمجايل الصادرات/الواردات - ١٥ 
 سنوية، فصلية، شهرية 

فرع إحصاءات التجارة الدولية 
بيــان إمجــايل قيمــة الــواردات والصــادرات وقيمــة الوحــدات واملؤشـــرات القياســـية 

للوحدات. 
 

 (ENS) اإلحصاءات البيئية - ١٦ 
 مرة كل سنتني 

فرع إحصاءات الصناعة والطاقة والبيئة 
دف اإلحصاءات البيئية إىل مجع جمموعـة متكاملـة مـن املتغـريات واملؤشـرات البيئيـة 
الرئيسـية يف جمـــاالت املــوارد املائيــة وتلــوث امليــاه، واالبتعاثــات اجلويــة ونوعيتــها، وتراكــم 
الفضـالت ومعاجلتـها، واسـتغالل األراضـي وتـآكل التربـة. وتشـمل البيانـات الـيت يتـــم مجعــها 
مجيع البلدان غري املشمولة جبهود مجع البيانات اليت تقوم ا منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان 

االقتصادي واملكتب اإلحصائي لالحتادات األوروبية املعنية بإحصاءات اهلجرة. 
 

 (ERS) إحصاءات الطاقة - ١٧ 
 سنوية 

فرع إحصاءات البيئة والطاقة والصناعة 
إحصاءات الطاقة: حتتـوي علـى إحصـاءات عـن الطاقـة تتنـاول أكـثر مـن ٢١٥ بلـدا 
ومنطقة وذلك فيما يتصل بإنتاج مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة األولية والثانويـة والتقليديـة 
وغري التقليدية واالجتار ـا واسـتهالكها علـى املديـني املتوسـط والنـهائي. وجيـري أيضـا توفـري 
بيانات عن قيم التدفئة (احلرارية) من أجل إتاحة إمكانية حتويل املقـادير إىل وحـدات مشـتركة 
(ماليني املاليني مـن وحـدات جـول ومعـادالت الفحـم ومعـادالت الزيـت) إلجـراء مقارنـات 

فيما بني أصناف الوقود. 
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 (ICP) إحصاءات إنتاج السلع األساسية الصناعية - ١٨ 
 سنوية 

فرع إحصاءات البيئة والطاقة والصناعة 
تشـمل إحصـاءات إنتـاج السـلع األساسـية الصناعيـة بيانـات سـنوية عـن إنتـاج الســلع 
األساسية الصناعية، من قبل مجيع املؤسسات العاملــة يف جمـاالت التعديـن والتصنيـع والكـهرباء 
والغاز واإلمدادات املائية، يف مجيع البلدان يف العامل. وترد السلع األساسية املختارة يف �قائمـة 
املنتجات واملواد املختـارة� (اموعـة اإلحصائيـة الشـهرية رقـم ٥٤، اجلـزء الثـاين) الـيت تضـم 
حوايل ٥٣٠ سلعة أساسية. وقائمة السلع األساسية هـذه مشـفرة تبعـا لقواعـد التنقيـح الثـالث 

للتصنيف الصناعي املوحد، الطبعة ٢. 
 

األرقام القياسية لإلنتاج الصناعي  - ١٩ 
 فصلية 

فرع إحصاءات البيئة والطاقة والصناعة 
تتضمـن هـذه النشـرة األرقـام القياسـية املتعلقـة باإلنتـاج الصنـاعي العـاملي علـى أســاس 
شـهري وفصلـي وسـنوي. وتنشـر هـــذه األرقــام يف احلوليــة اإلحصائيــة ونشــرة اإلحصــاءات 
الشهرية. وتشري األرقام القياسـية إىل اجتاهـات القيمـة املضافـة إىل دوالرات الواليـات املتحـدة 
الثابتـة. وتوفـر معلومـــات عــن الفئــات التاليــة مــن النشــاط االجتمــاعي: التعديــن وأقســامه، 
والتصنيـع وأقسـامه، أو جمموعـات مـن هـذه األقسـام؛ والكـهرباء والغـــاز واإلمــدادات املائيــة، 
ـــدويل املوحــد،  حسـب تعريفـها وتصنيفاـا وفقـا ملعايـري التنقيـح الثـالث للتصنيـف الصنـاعي ال

الطبعة ٣. 
 


