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عـرض  : األنشطة غري املصنفة حبسب اجملال    
  البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية

تقريـــر منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي بشـــأن عـــرض   
 وقية اإلحصائيةالبيانات والبيانات الف

 
 مذكرة من األمني العام  

 
يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اللجنـة اإلحصـائية، بغـرض إعالمهـا، تقريـر منظمـة                   

اون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي، وذلـــك عمـــال بطلـــب اللجنـــة يف دورهتـــا اخلامســـة التعـــ
وقد أعدت منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي، بعـد أن عرضـت علـى                 . )أ(والثالثني

� دليـل اإلبـالغ بالبيانـات والبيانـات الفوقيـة وعرضـها           � خمططا عامـا لــ       ٢٠٠٤اللجنة يف عام    
ــد   ــدة مســودات لل ــام     . ليلع ــة يف ع ــى اللجن ــة ٢٠٠٥وتتضــمن املســودة املعروضــة عل  كوثيق

معلومــات أساســية، التعليقــات واالقتراحــات الــواردة خــالل األشــهر اإلثــين عشــر األخــرية مــن 
ــة يف بلــدان أعضــاء وبلــدان غــري أعضــاء يف منظمــة التعــاون      ــة ووكــاالت وطني منظمــات دولي

ديد علـى أن شـكل الـدليل، ومـا إىل ذلـك، يسـمح               وجيدر التش . والتنمية يف امليدان االقتصادي   
وُيلــتمس مــن . بــإدراج مســائل ناشــئة تتعلــق بعــرض البيانــات عنــد حصــول ذلــك يف املســتقبل 

البلدان األعضاء تقدمي التعليقات اخلتامية والتوجيهات بشأن مسودة الدليل الثانية، ال سـيما يف              
 .ا التقريرما يتعلق باملسائل اليت يتناوهلا الفرع خامسا من هذ

 

ـــلوثائا )أ(  ـــق الرمسيــ ـــة للمجلــ ـــ، امللح٢٠٠٤س االقتصــادي واالجتمــاعي، ــ ، الفصــل (E/2004/24) ٤ق رقــم ــ
 . ألف-األول 

 * E/CN.3/2005/1. 
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تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عن عـرض البيانـات              
 والبيانات الفوقية اإلحصائية

  
 احملتويات

الصفحةالفقرات 

.معلومات أساسية -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٣٣-١
.نطاق دليل اإلبالغ بالبيانات والبيانات الفوقية وعرضها -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . .٧٣-٤
.٢٠٠٤مارس /ملضطلع هبا بشأن الدليل منذ آذاراألعمال ا -ثالثا   . . . . . . . . . . . .٩٥-٨
.األعمال املقبلة واجلداول الزمنية -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٥-١٠

.املسائل اليت ُتلتمس بشأهنا التعليقات والتوجيهات -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٦-١٣
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 معلومات أساسية -أوال  
، يف نــة اإلحصــائية قدمـــت منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي إىل اللج      - ١

، بغــرض التوجيـــه، مقترحــا بشــأن  ٢٠٠٤مــارس /دورهتــا اخلامســة والــثالثني املعقــودة يف آذار 
إعــداد دليــل يتضــمن مبــادئ توجيهيـــة وتوصــيات بشــأن اإلبــالغ بالبيانــات والبيانــات الفوقيــة  

 وأحاطــت اللجنــة علمــا بالعمــل الــذي قامــت بــــه تلــك املنظمــة يف ســياق اإلعــداد   .وعرضــها
 .لمقترحل
ويف أعقــاب الــدورة اخلامســة والــثالثني للجنــة، أعــدت املنظمــة مســودة أولـــى لــدليل    - ٢

اإلبالغ بالبيانات والبيانات الفوقية وعرضهـا اسـتنادا إىل مـا تـوافر يف هـذا الصـدد مـن مبـادئ                     
ــة         ــن املعاهــد اإلحصــائية الوطني ــا، م ــا إليه ــة وتوصــيات ومشــورة وم ـــة إحصــائية دولي توجيهي

وقـد  . رف املركزية يف البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي            واملصا
يونيــه /عرضـت تلـك املســودة ونوقشــت للمــرة األولــى يف االجتمــاع الـذي عقــده يف حزيـران      

 فريــق اخلــرباء املعــين باإلحصــاءات االقتصــادية القصــرية األجــل التــابع للمنظمــة ثـــم يف   ٢٠٠٤
وقـد  .  جلنـة تنسـيق األنشـطة اإلحصـائية    ٢٠٠٤سبتمرب /بع الذي عقدته يف أيلولاالجتماع الرا 

أعربت جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية عـن دعمهـا الشـديد إلعــداد ذلـك الـدليل الـذي رأت                    
واقتـُـرح السعـي فعـال إىل التمـاس معلومـات    . أنـه قد يشكـل أيضا مرجعـا مفيدا للبلدان النامية 

ري األعضاء يف املنظمـة بشــأن املسـودات، باإلضـافة إىل إدمـاج املمارسـات          مرتدة من البلدان غ   
كمـا أشــار أعضـاء اللجنـة إىل أمهيـة           .  يف اجملـاالت اإلحصـائية غـري االقتصـادية         املتعلقة بالعرض 

الــدليل يف إطــار العمــل املتعلــق مبشـــروع تبــادل البيانــات والبيانــات الفوقيــة اإلحصــائية بشــكل 
ترتيبــات الفعالــة مــن أجــل تبــادل البيانــات يف مــا بــني الوكــاالت الدوليــة    خــاص، ويف اختــاذ ال

 .بشكل عـام
 .وتقدم إىل اللجنة، التماسا لتعليقاهتا، املسودة الثانية للدليل كوثيقة معلومات أساسية - ٣
 

 نطاق دليل اإلبالغ بالبيانات والبيانات الفوقية وعرضها -ثانيا  
حا بيـــن معايـيـــر عــرض البيانــات الــيت تتضــمن طريقــة ترتيــب مييـــز الــدليل متيـيـــزا واضــ - ٤

اجلداول والبنـط وأشكال اخلط، وسهـولة القراءة والتصميم الشكلي، ومـا إليهـا، املسـتعملة يف          
املنظمات الدولية ويف الوكاالت الوطنية، واملعايـيـر اليت تعتمدها الوكـاالت الوطنيــة يف إبـالغ               

ويتنــاول الــدليل املســائل املتعلقــة بــالعرض، غــري أنـــه يبيـــن أيضــا  . املنظمــات الدوليــة بالبيانــات
ويوفـــر عـــددا قلــيال مــن التوصــيات احملــددة الــيت تشــمل البعــدين   . معايـيـــر لإلبـــالغ بالبيانــات

 :الواسعني اللذين ميكن اإلبالغ بالبيانات حتتهما ومهــا
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  النمو، والنسبتاألرقام املطلقة، واملؤشرات، ومعدال: أنواع البيانات � 
، ومعّدلــة وفقـا أليـام       )جمموعات أصلية أو غـري معّدلــة مومسيـا        (أوليـة  : شكل البيانات  � 

 العمل، ومعدلة مومسيا، ودورة االجتاهات
كما يبـرز الدليل حاجة الوكاالت الوطنية واملنظمات الدولية إىل وضـع بيانـات فوقيـة       - ٥

. ز، وكذلك املمارسـات املتعلقـة بـاإلبالغ والعـرض    مالئمة تصـف املفاهيم، وممارسات التجهيـ   
كما ينبغي أن تكون تلك البيانات الفوقيــة متاحـة علـى الفـور للمسـتعملني مبختلـف درجـات                    

وستستنــــد التوصـــيات يف هـــذه احلالـــة إىل . خـــرباهتم يف اجملـــال اإلحصـــائي ومفهومــــة منهــــم 
وما ستنجــزه مـن عمـل علـى         ( السابق   أجنزتـه حلقة العمل عن البيانات الفوقيـة من عمل يف         ما

 ).مدى األشهر اإلثنـي عشر املقبلـة
باإلضافـة إىل ذلك يشمل الدليل عددا قليال من ممارسات اإلبالغ بالبيانـات الرئيسـية،        - ٦

وهي ممارسات هلا أيضا تأثري كبري على إمكانية تفسري البيانات، وتـتـسبـب خمتلـف النهــج الـيت                 
. الوطنية والدولية فيما يتعلق هبـا بتعقيـد املقارنـات بـني البيانـات الوطنيـة           تستخدمها الوكاالت   

 :وتشمـل هذه املمارسات خمتلــف
 املمارسات املتعلقة بعرض تنقيحات البيانات � 
املمارســات املتعلقــة بــاإلبالغ مــن أجــل عــرض االنقطاعــات الطارئـــة علــى السالســل    � 

 الزمنيــة
 السالسل الزمنيةة من أجل ربط املمارسات غري املتساوق � 
 إلبالغ عن أخطاء املعاينـة وغري املعاينــةاملمارسات املتعلقة با � 
 سنوات األساس يف عرض املؤشرات � 
 االقتباساملمارسات املتعلقة ب � 
 عرض البيانات اإلداريةاملتعلقة باملمارسات غري املكتملة  � 
. يف مـا يتعلـق بكـل منـها        ات اجليــدة    املمارسـ أو  /التوصـيات الرئيسـة و    ويعرض الدليل    - ٧

املبـادئ  وتتسق هذه املمارسات مع اإلدارة السليمة لإلحصاءات املشمولة ضمنا أم صـراحة يف           
دليـل األمـم املتحـدة بشـأن تشـغيل الوكـاالت            األساسية لإلحصـاءات الرمسيـة لألمـم املتحـدة و         

اإلبالغ املبينـــة يف النســخة ارســات املتعلقــة بــوميكــن توســيع نطــاق املم. اإلحصــائية وتنظيمهــا
الناشـئة   حبيـث تشـمل املسـائل        يف النسخ الالحقة املعروضة على املوقـع الشـبكي        األولـى للدليل   
ـــة وعرضــها    األخــرى و ــات الفوقي ــات والبيان ــاإلبالغ بالبيان ــة ب ــروع   . املتعلق ـــر الف ـــرا توف وأخي
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ت الدوليــة احلاليــة املتعلقــة بتبــادل البيانــات  الســياق والصــالت باملبــادرا التمهيديــة مــن الــدليل  
ــيت يشــملها      ــة، وخباصــة تلــك ال ــات الفوقي ــة    والبيان ــات الفوقي ــات والبيان ــادل البيان مشــروع تب

 .اإلحصائية
 

 ٢٠٠٤مارس /األعمال املضطلع هبا بشأن الدليل منذ آذار -ثالثا  
ــة التعليقــات واالقتراحــات الــيت ت    - ٨ ــدليل الثاني قـــدم هبـــا العديــد مــن  تتضمـــن مســودة ال

منظمـة التعـاون والتنميـة      البلدان األعضاء يف    املعاهـد اإلحصائية الوطنية واملصارف املركزية يف       
التفصـيل مـن منظمـات      علـى درجــة كـبرية مـن         كما وردت إسـهامات     . يف امليدان االقتصادي  

د الـدويل   دولية أخرى ال سيما منـها املكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة وصـندوق النقـ                 
ــدويل  ــق باإلحصــاءات     . والبنــك ال ــك، تتعل ــا إىل ذل وتضــمنت تعليقــات البنــك توصــيات، وم

االجتماعية والدميغرافية اليت أُدخلت يف املسودة الثانية، بيد أن احلاجة ما زالت قائمة إىل مزيـد                
. صــائيةمــن اإلســهامات مــن منظمــات دوليــة ووكــاالت وطنيــة أخــرى يف هــذه اجملــاالت اإلح 

مـن أجـل    املنظمةالبلدان األعضاء يف مجيع حيلت املسودة احلالية إىل الوكاالت املعنية يف    أ كما
 .تعليقات هنائية بشأهناأن تقـدم 

وجيــري التمــاس التعليقــات واالقتراحــات بشـــأن املمارســات اخلاصــة بالبلــدان الناميــة    - ٩
ر املرتبطـة بالـدورة السادسـة       يتعلق بعرض البيانات واإلبالغ هبــا، من خالل عملية التشاو         فيما

طائفـة مـن البلـدان الناميـة تعتمـده         والثالثني للجنــة ومـن خـالل هنــج يسـتهدف بدرجــة أكـرب                
ديســمرب /مبســاعدة كــل جلنــة مــن اللجــان اإلقليميــة يف كــانون األولالتعــاون والتنميــــة  منظمــة
ـــم  و. ٢٠٠٤ ـــل مســودة الجـــرى تعمي ــة األعضــاء يف   دلي ــى كاف ــة أيضــا عل ــة تنســيق   الثاني جلن

تعليقـــات هنائيـــة بشـــأهنا، مبـــا يف ذلـــك املنظمـــات مـــن أجــــل أن تقــــدم  األنشـــطة اإلحصـــائية
 .املتخصصة يف األمم املتحدة

 
 األعمال املقبلة واجلداول الزمنية -رابعا  

وستدرج منظمة التعـاون والتنميـة      . يرد أدنـاه اجلدول الزمنـي إلعـداد الدليل وإصداره       - ١٠
علـى اللجنـة    واملقترحات ذات الصلة باملوضوع يف النسـخة النهائيـة للـدليل لعرضـها              التعليقات  

نســختا صــدر وست. ٢٠٠٥يونيــه / مــن أجــل املوافقــة عليهــا يف حزيــران املنظمــةاإلحصــائية يف 
زامن عمليـة النشـر مـع       ـتـوست. ٢٠٠٥خالل النصف الثاين من عام      دليل، الورقيـة والشبكية،    ال

تطبيـق املبـادئ التوجيهيـة    التعاون والتنمية من أجل التشجيع علــى    منظمة محلة دعائية تقوم هبا   
ولكــي تــوفّر املنظمــات الوطنيــة والدوليــة املراجــع والصــالت   دليل، والتوصــيات الــواردة يف الــ 

 .املالئمة هلا عرب املواقع اخلاصة هبا على شبكة اإلنترنت، وما إىل ذلك
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  الزمنــياإلطار  مراحل يف إعداد الدليل وإصداره

، يف دورهتا السادسة والـثالثني    اللجنة اإلحصائية    إىل   هـتقدمي
منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان       البلدان األعضاء يف    إىل  و

جلنـة تنسـيق األنشـطة اإلحصـائية         واألعضـاء يف     االقتصادي
 لتعليق عليــهل

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧ 

صـــادرة عـــن اجلهـــات   إدراج التعليقـــات واالقتراحـــات ال 
 املذكورة أعاله يف إعداد الصيغـة النهائية للدليل

 ٢٠٠٥مايو / أيار١ 

نظمة التعاون والتنميـة   تقدميـه إىل اللجنة اإلحصائية التابعة مل     
  إلقـرارهيف امليدان االقتصادي

 ٢٠٠٥يونيه /حزيران 

إصــدار   ب منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي      قيام  
 تني الفرنسية واالنكليزيةالنسخ

نـــوفمرب/ تشـــرين الثـــاين-ســـبتمرب /أيلـــول 
٢٠٠٥ 

إعداد موقع على شبكة اإلنترنت خاص باإلبالغ بالبيانـات   
 والبيانات الفوقية وعرضهـا من أجل إدراج املسائل الناشئة

 ٢٠٠٥أغسطس / آب٣١ 

ديســمرب / كــانون األول-تمرب ســب/أيلــول  القيام حبملة دعائية لنسخيت الدليل الورقيــة والشبكيـة
٢٠٠٥ 

 
الـدليل  وتتعلق إحدى املسائل اليت نوقشت مع عدد من الوكاالت إبان إعداد مسـودة               - ١١

الثانيــة بــالتوازن املالئــم بــني مســتوى التفاصــيل واملعلومــات األساســية الــيت ينبغــي إدراجهــا يف   
عديد من املواضيع الـيت يشـملها       من الوثائق عن ال   واسعـة  وتتوافر جمموعة   . دليلللالنص الفعلي   

متـوافر  دليل  على الصعيدين الوطين والدويل، وما اسـتعمل منـها حـىت اليـوم يف إعـداد الـ                 دليل  ال
 .املسودةالواردة يف مؤخـر ضمن قائمة ثبت املراجع 

يســعون إىل حتقيــق تــوازن مالئــم بــني تــوفري التفاصــيل الكافيــة دليل ومــا زال مؤلفــو الــ - ١٢
والعــرض الــيت ميكــن أن يســتعني هبــا   املتعلقــة بــاإلبالغ توصــياتالددة بشــأن والتوجيهــات احملــ

وقـد اسـتخدمت   . غيــر عملــي  املستعملون من دون أن يصبح حجم املنشور أكرب من اللـزوم و      
أمثلـة  صيغـة النهائيـة للـدليل     كما ستتضمن ال   على نطـاق واسـع     الصالت واملراجع واملنشورات  

ستخدم إلعطـاء أمثلــة تتعلـق بالتوصـيات        اليت ست  املعلومات يف أطـر    ات اجليـدة لممارسلخمتارة  
 .لفصل بني أجزاء النصول
 

 املسائل اليت ُتلتمس بشأهنا التعليقات والتوجيهات -خامسا  
 :تلتمس التعليقات والتوجيهات بشأن ما يلـي - ١٣

رض مســائل تتعلــق بعــهــل توجـــد . طــاق املســائل املدرجــة حاليــا يف الــدليل ن )أ( 
ذات الصلة باملوضوع وبـاإلبالغ هبــا لــم يشملهــا الـدليل،             /الرئيسيةالبيانات والبيانات الفوقية    

 :يف اجملاالت التالية
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 إلحصاءات االجتماعية والدميغرافيةا � 
 لبلدان الناميةا � 
 إلحصاءات السنويةا � 
 إلحصاءات االقتصاديةا � 

علـى الصـعيدين الـوطين      وضـوع   باملمراجـع ذات صـلة      /مصادرتوجـد أي   هل   )ب( 
 والدويل غري مستعملة حاليا

املراجــع أمثلـــة مناســبة عــن املمارســـات املوصـَـــى هبــا بشــأن   /وتتضمــــن هــذه املصــادر 
 .عرض البيانات واإلبـالغ هبــا

وورد االقتراحـــــــــات مباشـــــــــرة إىل دينيــــــــــس ميكـــــــــن توجيـــــــــه التعليقـــــــــات و - ١٤
)denis.ward@oecd.org.( 
 


