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 مقدمة - أوال 

نظرت اللجنة اإلحصائية على مر السنوات يف أعمال العديد من فـرق العمـل، وأفرقـة                 - ١
اإلحــصاءات  جمــال  يف العاملــة املختلفــة ، املــشتركة بــني الوكــاالت   العاملــةةفرقــاملــدن، واأل
 .االقتصادية

ونظرا للمكانة البارزة الـيت حتتلـها أنـشطة اخلـدمات يف االقتـصادات الوطنيـة، حظيـت          - ٢
أدى هـــذا االهتمـــام إىل قيـــام مكتـــب اإلحـــصاءات و. إحـــصاءات اخلـــدمات باهتمـــام متزايـــد

ــال إحـــصاءات     ــة يف جمـ ــة والعمليـ ــسائل املفاهيميـ ــتعراض الـــدويل للمـ ــداد االسـ ــترايل بإعـ االسـ
 اإلحـــصائية يف دورـــا الرابعــة والـــثالثني املعقـــودة يف عـــام  اخلــدمات، وعرضـــه علـــى اللجنــة  

 أعـــدت منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي      ،ويف وقـــت ال حـــق  .)١(٢٠٠٣
 عرضا علـى اللجنـة اإلحـصائية يف دورتيهـا اخلامـسة والـثالثني والـسادسة والـثالثني                   )٢(تقريرين

اإلسهامات املنهجية اهلامـة الـيت    التقريران  هذانأظهرو. ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤املعقودتني يف عامي    
تنـسيق دويل  وجـود  أيـضا باحلاجـة إىل   ، وسـلما   اإلحـصائية ةفرقـ املنظمـات الدوليـة واأل  قدمتها  

 طلبت اللجنـة    ،ونتيجة لذلك . لضمان معاجلة األولويات املتفق عليها وفق ج مجاعي متكامل        
القتصادي االضطالع بدور قيـادي يف إنـشاء        اإلحصائية من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا       

 .فريق عامل مشترك بني األمانات معين بإحصاءات اخلدمات

وســعيا لتوســيع نطــاق االســتعراض حبيــث يــشمل إحــصاءات صــناعات إنتــاج الــسلع،   - ٣
طلبت اللجنة يف دورا السادسة والثالثني من وزارة الشؤون الداخلية واالتـصاالت يف اليابـان       

نة يف دورـا الـسابعة   عراض للربنامج اخلاص باإلحصاءات الصناعية لعرضه على اللج إعداد است 
 .والثالثني

 ئيةشعبة اإلحـصا  ال، نظمت    اإلحصائية  اللجنة تبعتهمع النهج املتوازن الذي ا    وانسجاما   - ٤
اجتمـاع فريـق    و) ٢٠٠٥أغـسطس   /نيويورك، آب (تجارة التوزيع   املعين ب  اجتماع فريق اخلرباء  

، كمـا نظمـت حلقـة       )٢٠٠٥سـبتمرب   /نيويـورك، أيلـول   (اإلحـصاءات الـصناعية     ب  املعين اخلرباء
ــة العمــل ال ــة بالتعــداد االقتــصادي  املدولي ــيجني، متــوز (عني ــه /ب   وأتاحــت هــذه .)٣()٢٠٠٥يولي

 خـرباء يف اإلحــصاءات الــصناعية وإحــصاءات اخلــدمات الثالثــة الــيت شــارك فيهــا االجتماعـات  
ة، يـــالتجاراألعمـــال عار واألحجـــام، والتـــصنيفات، وســـجالت احلـــسابات القوميـــة، واألســـو

إجـراء  إمكانيـة   البلدان املتقدمة النمو والنامية على حـد سـواء   ،املنظمات الدوليةمن  والتجارة،  
ومل يكتــف اخلــرباء باإلســهام يف برنــامج اســتعراض اإلحــصاءات الــصناعية    .اســتعراض معمــق

ــل      ــع فحــسب، ب ــارة التوزي ــشوا وإحــصاءات جت ــج      ناق  ــاع ــى اتب ــة عل ــائج املترتب ــذلك النت ك
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التوصيات الدوليـة إلحـصاءات جتـارة        : معايري من قبيل   بتنقيحاإلحصاءات االقتصادية املتكاملة    
ـــــة اءات الـصناعي  ــــ، والتوصيات الدولية لإلحص   )ST/ESA/STAT/Ser.M/57(وخدمات التوزيع   

)ST/ESA/STAT/Ser.M/48/Rev.1(إلنتــاج الــصناعي ، واألرقــام القياســية ل)ST/STAT/Ser.F/1( ،
  ).ST/ESA/STAT/Ser.F/65(واستراتيجيات قياس هيكل الصناعة والنمو الصناعي 

الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة  دول األعــضاء أن اتبــاع أكــدت الــيف هــذه االجتماعــات و - ٥
تكلفـة  لنهج متكامل إزاء اإلحصاءات االقتصادية من شـأنه أن يلـيب بطريقـة فعالـة مـن حيـث ال            

ومـن شـأن    . لطلب املرتفع على اإلحصاءات االقتصادية املناسبة التوقيت وذات النوعية العاليـة          ا
صاءات  كـال مـن اإلحـ   غطـي إلحـصاءات االقتـصادية أن ي    من هـذا القبيـل إزاء ا      برنامج متكامل   

ــصناعية وإحــصاءات اخلــدمات   ــأكثر     ال ــصادية األساســية ب ــات االقت ــسعى إىل مجــع البيان  وأن ي
 .عاليــة يف خمتلــف القطاعــات، وبطريقــة تتناســب مــع إحــصاءات االقتــصاد الكلــي        الطــرق ف

وســيؤدي ذلــك إىل قيــام نظــام بيانــات متكامــل يــوفر جمموعــة متنوعــة مــن البيانــات لــسد            
ــسياسات يف احلكومــات و      ــهم صــانعو ال ــستخدمني، من يف احتياجــات جمموعــة متنوعــة مــن امل

هـذا النـهج    بالفعـل   مـد عـدد كـبري مـن البلـدان           وقد اعت . التجارية الصناعات وأوساط األعمال  
ــد   ــرامج جدي ــذ ب ــة الكلفــة  ت جلمــع البيانــات ووضــع التقــديرات  ةوهــي بــصدد تنفي تــسم بفعالي

 .وبدرجة عالية من التكامل

 مــن املنتــديات والوكــاالت الدوليــة أمهيــة اإلحــصاءات االقتــصادية   العديــدكــد قــد أو - ٦
 تـدعو إىل قيـاس       مـثال  منظمة العمل الدوليـة   ف. تهاواءماحلاجة إىل م  و ،بالنسبة للسياسات العامة  

مدى مسامهة املشاريع التجارية املرتلية غري النظامية يف العمالة وإدرار الـدخل يف البلـدان سـعيا                 
 ومـن األمثلـة األخـرى علـى ذلـك قـرار املـؤمتر الـوزاري             .لتشجيع السياسات احلكومية املناسبة   

ن االقتـصادي املعـين باملؤسـسات التجاريـة الـصغرية واملتوسـطة             ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدا    
بتشجيع قيـاس املـسامهات املماثلـة للمؤسـسات التجاريـة الـصغرية             ) ٢٠٠٤اسطنبول،  (احلجم  

وهــذه املتطلبــات املتعلقــة بالــسياسات تــستلزم اتــساقا يف املفــاهيم وقابليــة    .واملتوســطة احلجــم
 . املنتجة للسلع واخلدماتاإلحصاءات للمقارنة بني خمتلف األنشطة

الدوليـة   املتزامنـة للمعـايري اإلحـصائية    التنقيحـات د بفـضل   تولَّـ وقد أتـاح الـزخم الـذي         - ٧
 املنتجـــات واألنـــشطة االقتـــصادية، واإلحـــصاءات بتـــصنيفات و،املتعلقـــة باحلـــسابات القوميـــة

وغــري ذلــك مــن يــع، ، وإحــصاءات جتــارة التوزلــصناعيالــصناعية، واألرقــام القياســية لإلنتــاج ا
ــدة ل إحــصاءات اخلــدمات  ــل  وضــع فرصــة فري ــصادية إزاء ــج متكام ويف  . اإلحــصاءات االقت

بـأن  الـدول األعـضاء الـشعبة       وصت  االجتماعات الثالثة كلها اليت نظمتها الشعبة اإلحصائية، أ       



E/CN.3/2006/5  
 

05-66023 5 
 

هـذه الفرصـة إلنـشاء برنـامج يـضمن         علـى االسـتفادة مـن       مـع الوكـاالت الدوليـة        معها و  تعمل
 . اإلحصاءات االقتصاديةاجلارية يف جمالبني خمتلف الربامج واألنشطة التنسيق 

ــاء علـــى طلـــب مـــن الـــدول األعـــضاء،   - ٨ ــ صـــاغت وبنـ ــرد ئيةشعبة اإلحـــصاالـ ــذا الـ  هـ
إلحـصاءات االقتـصادية كأسـاس لتبـادل وجهـات          إزاء ا االستراتيجي بشأن اتباع ج متكامـل       

 إنـشاء  ئية يفشعبة اإلحـصا الـ  رؤية تتمثلو .ائيةللجنة اإلحصالدورة السابعة والثالثني النظر يف 
تغطــي جمــاالت واســعة مــن اإلحــصاءات  متفــق عليهــا برنــامج مجــاعي يتــضمن آليــات تنــسيق  

ــة     ــها اإلحــــصاءات الــــصناعية وإحــــصاءات اخلــــدمات واحلــــسابات القوميــ االقتــــصادية، منــ
اعـات الـسالفة   ويوجز هذا التقرير املناقـشات الـيت جـرت يف االجتم    .واإلحصاءات ذات الصلة

 .الذكر
  

 برنامج اإلحصاءات االقتصادية املتكامل - ثانيا 
 عديــدة احلاجــة إىل تنــسيق األنــشطة يف جمــال  يف مناســبات اللجنــة اإلحــصائية كــدتأ - ٩

 مبـادرات مـستقلة وإن تكـن        شـكل ت هذه األنشطة حـىت اآلن       اختذوقد   .إحصاءات اخلدمات 
إىل برنــامج لإلحــصاءات االقتــصادية توحــده خطــة  وينبغــي أن يــستند هــذا التنــسيق   .مترابطــة

ــا خمتلـــف األ   ــة للبحـــوث تلتقـــي حوهلـ ــمجاعيـ ــة الـــيت تع ةفرقـ ــصائية القائمـ ــال  اإلحـ مـــل يف جمـ
وينبغـي أن تـصب نتـائج      . لـضمان توجيـه األعمـال حنـو إطـار مـشترك            اإلحصاءات االقتـصادية  

لقيـاس إحــصاءات األعمــال   وتنفيــذ املعـايري املتفــق عليهــا  تنقــيحالبحـوث اإلحــصائية يف عمليـة   
ومـن شـأن هـذا     .والتجارة، والتصنيفات الدولية، واألرقام القياسية لألسعار واإلنتـاج التجارية 

 .الوطين أو الدويلالصعيد النهج املنسق أن يسمح باستخدام املوارد بفعالية أكرب سواء على 
ــسة   - ١٠ ــصور مخـ ــن تـ ــروميكـ ــامج عناصـ ــل برنـ ـــ  لعمـ ــصادية، ت ــصاءات االقتـ : شمل اإلحـ

ــاع ــج متكامــل    )أ( ــى اتب ــشجيع عل ــصادية؛  اإلحــصاءات االإزاءالت ــاهيم؛  ) ب(قت وضــع املف
تنفيـذ  ) د( اإلحصائية العاملة يف جمال اإلحصاءات االقتصادية؛        ةفرقالتنسيق بني خمتلف األ    )ج(

 وتـرد  .مواءمـة أنـشطة مجـع البيانـات       ) هـ(برنامج اإلحصاءات االقتصادية املتكامل يف البلدان؛       
 .عناصرأدناه مناقشة مستفيضة هلذه ال

 
  اإلحصاءات االقتصاديةإزاءالتشجيع على اتباع ج متكامل  - ألف 

تطلب التوعيـــة ي اإلحـــصاءات االقتـــصادية ســـإزاءإن جـــدة النـــهج املتكامـــل املقتـــرح   - ١١
 عناصـر الونظـرا ألسـباب تارخييـة، فـإن خمتلـف       .ائـده فوباحلاجة إىل مثـل هـذا النـهج وجـدواه و    

لألعمال التجارية اليت جترى علـى       اإلحصاءات اهليكلية مثل  إلحصاءات االقتصادية،   ل يةاجمنربال
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كــثريا مــا تنفــذ بــصورة مــستقلة، وقــد تــستخدم مفــاهيم وتعــاريف متناقــضة،   فتــرات قــصرية، 
عـن سـائر األنـشطة      وطرق متباينة لتغطية بنـود البيانـات، وتـصنيفات متـضاربة جلمـع البيانـات                

وينبغي للربنـامج املقتـرح    .حلجما من حيث املؤسسات التجارية باختالف أصناف، ةياالقتصاد
أن يؤدي دورا نشطا يف زيادة الوعي مبيزات استخدام هيكل إحـصائي مـشترك يتـسم باملرونـة                  

 وتطبيق التصنيفات، وحتديد املتغريات اليت سيتم مجعهـا         ، تعريف الوحدات  يفيف نفس الوقت،    
 مقارنــة إمكانيــةذا االتــساق يف املفــاهيم واملنــهجيات أن يزيــد مــن ومــن شــأن هــ. لكــل وحــدة

 تكامـل حيقق فعالية أكرب يف اسـتخدام املـوارد، ويف          أن  ، و يةاجمنعناصر الرب الالبيانات بني خمتلف    
والبيانــات االستقــصائية ، وحتــسني نوعيــة بيانــات الدراســات  املتعــددةستقــصائية الدراســات اال

ــة ــك  .اإلداري ــات      ،وإضــافة إىل ذل ــرات يف البيان ــسد الثغ ــهج ب ــذا الن ــسمح ه ــع أن ي ــن املتوق  م
 . احلسابات القومية يف نفس الوقتوبتحسني نوعية البيانات املستخدمة إلعداد

ومن املتوقـع أن يـشجع الربنـامج املقتـرح علـى اعتمـاد خمتلـف املعـايري الدوليـة املتعلقـة                       - ١٢
 عــايل النوعيــة لنطــاق هــذه اإلحــصاءات  باإلحــصاءات االقتــصادية، مبــا يف ذلــك إجــراء تقيــيم  

وســيكون ذلــك أداة هامــة ملواءمــة املمارســات الوطنيــة وســيؤدي إىل  .ومــدى امتثاهلــا للمعــايري
 . حتسني اإلحصاءات االقتصادية الدولية وزيادة قابليتها للمقارنة

 
 تطوير املنهجيات - باء 

يتمـثالن    اإلحصائية املتكاملـة العنصرين الرئيسيني للمنهجيةأكدت الدول األعضاء أن   - ١٣
ألنـــشطة االقتـــصادية، بـــاختالف يف ســـائر ااملفـــاهيم واملمارســـات اإلحـــصائية يف اجلمــع بـــني  

مــن ناحيــة واقيــت واألقــاليم، جاريــة مــن حيــث احلجــم، وبــاختالف امل أصــناف املؤســسات الت
 هـذين  وقـد أُطلـق علـى    . مـن ناحيـة أخـرى   ١٩٩٣واالتساق مع نظام احلسابات القومية لعـام  

 نظـرة عمليـة  وميكن اعتبار التكامل األفقي  . العنصرين امسا التكامل األفقي والتكامل العمودي
تنطوي على مواءمة أساليب اجلمع واملعاجلة والتصنيف والنشر بـاختالف األنـشطة االقتـصادية              

 تكامـل أمـا ال   .واقيـت واألقـاليم   جارية من حيث احلجـم، وبـاختالف امل       وأصناف املؤسسات الت  
 نوعيـة تـسعى لتحقيـق االتـساق املفـاهيمي مـع نظـام احلـسابات                 ةالعمودي فيمكن اعتباره نظر   

 .، وما يتصل به من معايري١٩٩٣القومية لعام 
ــات   - ١٤ ــوفر عملي ــيحوت ــصناعية     تنق ــة باإلحــصاءات ال ــة املتعلق ــة القائم  التوصــيات الدولي
أرقــام قياســية لإلنتــاج، جتــارة التوزيــع وإحــصاءات اخلــدمات ومــا يتــصل ــا مــن إحــصاءات و

ــضطلع ــا   ــيت ت ــوال ــدة للــسعي للتوصــل إىل ــج   ئيةشعبة اإلحــصاال إزاء متكامــل ، فرصــة فري
وينبغـي اعتمـاد منـهجيات موحـدة، ومفـاهيم وتعـاريف وتـصنيفات         .إلحـصاءات االقتـصادية  ا
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ظــام وينبغــي اعتبــار إطــار ن.  الزمنيــة واملكانيــةحتقيــق التكامــل بــني املراجــعمتناســقة، وكــذلك 
 . مظلة تضمن االتساق املفاهيمي العام لإلحصاءات االقتصادية١٩٩٣احلسابات القومية لعام 

رح إىل تشجيع تطوير جمموعة مشتركة من املؤشرات املـستهدفة          تويهدف الربنامج املق   - ١٥
اخلاصــة باإلحــصاءات االقتــصادية تكــون ذات صــلة بكافــة األنــشطة االقتــصادية وأصـــناف         

هـذه املؤشـرات حـسب نـوع البيانـات          تبـوب   رية من حيث احلجـم، علـى أن         املؤسسات التجا 
وينبغـي أن يكـون تعريـف هـذه املؤشـرات            .البيانات الـيت جتـري علـى فتـرات قـصرية          اهليكلية و 

وصــيغتها ونطــاق تغطيتــها متوافقــة مــع املفــاهيم والتــصنيفات اإلحــصائية املتفــق عليهــا دوليــا،   
  .ومعاجلتها ونشرهاوكذلك مع منهجيات مجع البيانات 

 
 اإلحـــصائية العاملـــة يف جمـــال اإلحـــصاءات    كيانـــاتالتنـــسيق بـــني خمتلـــف ال   - جيم 

 االقتصادية
هنالك أنشطة كثرية مستقلة وإن تكن مترابطة جيري تنفيذها يف مـضمار اإلحـصاءات          - ١٦

ئمـة   قا)١(وقد أورد تقرير مكتب اإلحصاءات االسترايل بشأن إحـصاءات اخلـدمات   االقتصادية
 تقـوم بأعمـال هلـا صـلة     ةفرقـ أ عمـل دوليـة وإقليميـة خمتلفـة تعـىن باخلـدمات، فـضال عـن            ةفرقأل

إال أــا تــرتبط ارتباطــا وثيقــا مبجــال اإلحــصاءات االقتــصادية   (ضــعيفة بإحــصاءات اخلــدمات  
 عـن   حملـة عامـة    )٢( تقارير منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي           وتوفر). األوسع نطاقا 
 معلومـات عمـا حتققـه هـذه         وفريوستستمر تقارير املنظمة يف املستقبل يف ت       .ةفرقاألأنشطة هذه   

 . من تقدمةفرقاأل
 اإلحـصائية، لـيس     ةفرقـ وقد أظهـرت االجتماعـات احلاجـة إىل تنـسيق أنـشطة هـذه األ               - ١٧

ان التعـاون والتنميـة يف امليـد      منظمـة    فقط يف جمال إحصاءات اخلدمات، وهو نشاط تضطلع بـه         
ــصادي  ــاالقتـ ــل. لبالفعـ ــصاءات    بـ ــع لإلحـ ــسياق األوسـ ــد إىل الـ ــسيق متتـ ــة إىل التنـ  إن احلاجـ

ــن       ــضال عـ ــدمات، فـ ــصاءات اخلـ ــصناعية وإحـ ــصاءات الـ ــا يف ذلـــك اإلحـ ــصادية، أي مبـ االقتـ
وفوائد تنـسيق األنـشطة يف جمـال اإلحـصاءات      .احلسابات القومية وما يتصل ا من إحصاءات

 اية املطاف إىل حتقيق الفعاليـة يف اسـتخدام املـوارد ألنـشطة              يفاالقتصادية واضحة، وستؤدي    
 .مجع البيانات

واستنادا إىل تقارير مكتب اإلحصاءات االسترايل ومنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان            - ١٨
 اإلحـصائية الـيت تعـاجل       ةفرقـ  حتديد األ  )أ (:االقتصادي سيسمح الربنامج املقترح بتحقيق ما يلي      

 حتديد قنـوات واضـحة      )ب( ألساسية لإلحصاءات االقتصادية، وحتليل برامج عملها؛     العناصر ا 
 علـى خطـة حبـوث تـصب يف برنـامج            ةفرقـ االتفاق مع تلـك األ    ) ج( ؛ةفرقلالتصال مبختلف األ  
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ــاهيم ويف     ــدم يف املف ــق تق ــى حــد ســواء؛   تطــوير العمــل اهلــادف إىل حتقي ــة عل  اجلوانــب العملي
ل االتــصال بــني سهنترنـت يقــوم بــدور منــصة للمعـارف ويــ  إنـشاء موقــع مركــزي علــى اإل  )د(

 .ةفرقخمتلف األ
 الـيت تعمـل يف هـذا اـال، سـيتعني علـى الربنـامج أن        ةفرقـ ونظرا للعـدد الكـبري مـن األ       - ١٩

 تكــون مــستعدة لإلســهام يف العناصــر  ةفرقــحيــدد بــادئ ذي بــدء جمموعــة فرعيــة مــن هــذه األ  
 املرشــحة ةفرقــومــن ضــمن األ .ويــات يــتم االتفــاق عليهــاالرئيــسية للمنهجيــة، علــى أســاس أول

املعـين  ) Voorburg( فريـق فوربـورغ      : العمل ةفرقأ من   “اموعة األساسية ”للمشاركة يف هذه    
 )فريـق أوتـاوا   (الفريق العامل الدويل املعـين باألرقـام القياسـية لألسـعار            بإحصاءات اخلدمات، و  

ــة املائــدة املــستديرة و ــالدولي  األعمــال التجاريــة، وفريــق دهلــي املعــين   استقــصاءاتر  بــأطةاملعني
 .بإحصاءات القطاع غري الرمسي

وسوف يستفيد الربنامج من العمل الذي تضطلع به األفرقة ذات الصلة على املـستوى          - ٢٠
ومنظمـــة التنميـــة والتعـــاون يف امليـــدان  /اللجنـــة االقتـــصادية ألوروبـــا: اإلقليمـــي مبـــا يف ذلـــك

لتوجيهي املعـين بـسجالت األعمـال التجاريـة التـابع للمكتـب اإلحـصائي               والفريق ا /االقتصادي
، والفريـق التـوجيهي املعـين باإلحـصاءات اهليكليـة لألعمـال          )نوروسات(للجماعات األوروبية   

التجارية التابع للمكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة، وفريـق اخلـرباء املعـين باإلحـصاءات               
فرقـة العمـل    (ابع ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي             االقتصادية القصرية األجل التـ    

ــصرية األجــل اخلاصــة باخلــدمات     ــة باملؤشــرات الق ــة باملؤشــرات   )املعني ــة املعني ــة العامل ، والفرق
ــة يف امليــدان االقتــصادي، واخلــرباء      اخلاصــة مبجتمــع املعلومــات التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنمي

 .والتنمية يف امليدان االقتصادي املعنيون مبؤشرات العلم والتكنولوجياالوطنيون ملنظمة التعاون 
 

 تنفيذ برنامج متكامل لإلحصاءات االقتصادية  -دال  
سيفـــضي تنقـــيح املعـــايري االقتـــصادية القائمـــة وإعمـــال معـــايري جديـــدة لإلحـــصاءات   - ٢١

ر طلبـات املـساعدة علـى    ولـن تقتـص   . االقتصادية إىل زيادة احلاجـة إىل تقـدمي املـساعدة للبلـدان           
. تغطيــة إحــصاءات اخلــدمات، وإمنــا ستــشمل أيــضا النطــاق األوســع لإلحــصاءات االقتــصادية  

وبغيــة مواجهــة هــذا الطلــب املتزايــد، ينبغــي اســتحداث جمموعــة مــن األدلــة العمليــة ألغــراض    
مـواد  ولـدى تنـسيق إعـداد       . التجميع والتدريب الستكمال املعايري اإلحصائية احلالية واجلديـدة       

التدريب، ينبغي للربنامج أن يشجع على تبادل أفضل املمارسـات وأن يـستهدف وضـع قائمـة                 
ويف إطــار هــذا العنــصر، حيتــاج الربنــامج إىل اســتحداث . تــضم أمســاء مقــدمي املــساعدة التقنيــة

 .أدوات تقييم لرصد التنفيذ، ونوعية البيانات وقابليتها للمقارنة
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بــذهلا املنظمــات الدوليــة هلــا أمهيــة يف جمــال وضــع برنــامج   ويف حــني أن اجلهــود الــيت ت - ٢٢
متكامل لإلحصاءات االقتصادية وحتسينه، فإن تنفيـذ هـذا الربنـامج، سـيظل، يف األسـاس، مـن                  

ويتمثل دور الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة األخـرى              . اختصاص البلد 
 .تعديل هذا الربنامج وتنفيذهيف مساعدة املكاتب اإلحصائية الوطنية يف 

 
 مواءمة أنشطة مجع البيانات -هاء  

وقـد  . تارخييا، كانت عملية مجع البيانات تنفذ يف الغالب بطريقة مستقلة وغري متـسقة       - ٢٣
فرضت هياكل األعمال التجارية السريعة التغيري، مبـا يف ذلـك أسـلوب تنظـيم وإدارة األعمـال                  

الــوطين والعــاملي، مقترنــة بــاجلهود اجلاريــة لتقليــل النفقــات   التجاريــة علــى صــعيدي االقتــصاد  
ــات      ــرامج الدراسـ ــيم وحتـــسني بـ ــادة تقيـ ــة إىل إعـ ــد األدىن، احلاجـ ــتجابة إىل احلـ ــاء االسـ وأعبـ

وستقتــضي هــذه الــربامج إعــادة تــصميم أُطــر االستقــصاءات املتعلقــة باألعمــال    . االستقــصائية
د إن مل يكــن يف برنــامج استقــصائي واحــد التجاريــة ــدف إدمــاج تلــك اُألطــر يف عــدد حمــدو

لألعمال التجارية يستند تصميمه على سجل مركزي لألعمال التجارية، جيري حتديثه بانتظـام             
 .من خالل استخدام بيانات مأخوذة من االستقصاءات فضال عن السجالت اإلدارية

اسـتخدام  ) أ: (وتتضمن األسس اليت تستند إليها مواءمة أنشطة مجـع البيانـات مـا يلـي               - ٢٤
ــات ووضــع افتراضــات يف آن واحــد       ــدقيق البيان ــة مــشتركة  وت ــز عام ــات وأســاليب جتهي تقني

ختـزين البيانـات يف     ) ب(بالنسبة جلميع أنواع الوحدات يف سائر األنشطة االقتصادية املختلفة؛          
، ميكـن الوصـول إليـه مبقتـضى قواعـد حتويـل حتـددها               )مستودع بيانات (قواعد بيانات مركزية    

إتاحــة احلــصول علــى البيانــات الســتخدامها يف  ) ج(بدقــة مجيــع إدارات املكتــب اإلحــصائي؛  
حتديـد أوجـه عـدم      ) د(أغراض متعددة، مبا يف ذلك زيادة اسـتخدامها يف األغـراض التحليليـة؛              

االتساق يف البيانات القائمة بني املعلومات املوجودة لدى املؤسسة واملعلومات املوجـودة لـدى              
لتجــاري، أو غريهــا مــن مــستويات الوحــدات املعقــدة الكــبرية، وإزالــة أوجــه عــدم   املــشروع ا

أو نظـام التجهيـز اآليل      /توسيع نطاق استخدام نظام اإلبالغ اإللكتـروين و       ) هـ(االتساق تلك؛   
 .لالستثمارات

وتشمل عناصـر عمليـة مواءمـة مـن هـذا النـوع جلمـع البيانـات التعـدادات االقتـصادية                      - ٢٥
 .وترد أدناه مناقشة تفصيلية هلذه العناصر. مال التجارية، والبيانات اإلداريةوسجالت األع

 
 التعداد االقتصادي  

ويتمثـل  . زال التعداد االقتصادي يشكل نشاطا إحصائيا هامـا يف كـثري مـن البلـدان               ما -٢٦
إنــشاء ) ب(تزويــد البلــد مبعلومــات شــاملة ومفــصلة عــن هيكــل االقتــصاد لديــه؛   ) أ(دوره يف 
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صـيانة  /وتوفري املعلومات الالزمة إلنـشاء    ) ج(ساس اإلحصائي ملواصلة التحليل االقتصادي؛      األ
ــوفري إطــار للدراســات االستقــصائية لألعمــال        ــا مــن أجــل ت ــد م ــة لبل ســجل األعمــال التجاري

ــة ــات األساســية       . التجاري ــل البيان ــع ذلــك مــن حتوي ــا يتب ــداد وم ــضي ختطــيط وتنظــيم التع ويقت
 إىل جمــاميع احلــسابات القوميــة فتــرة طويلــة مــن اإلعــداد املتــأين، وتــوفري  املــستمدة مــن التعــداد

ومن املؤسف أن هـذه املعلومـات سـرعان مـا           . املوظفني األكفاء، وتوفري قدر كبري من التمويل      
 .يتجاوزها الزمن يف ظل الظروف اليت تتسم بالتغري السريع يف البيئة االقتصادية

لتعــدادات االقتــصادية الــيت ال جتــري إال قلــيال كــأداة      وغالبــا مــا تــستخدم البلــدان ا    - ٢٧
استقصاء معيارية بـاالقتران مـع دراسـات استقـصائية جتـري علـى فتـرات خمتلفـة بـني الـسنوات                      

 بـشأن العناصـر املعوقـة لتنفيـذ     )٤(وقد أكد استقصاء حديث أجرته الشعبة اإلحـصائية    . املعيارية
ن النامية امليـل الواضـح لـدى البلـدان لالستعاضـة             يف البلدا  ١٩٩٣نظام احلسابات القومية لعام     

عــن االستقــصاءات املعياريــة الباهظـــة التكــاليف بإطــار عمـــل الستقــصاءات ســنوية منـــسقة        
 ).على فترات أطول(لألعمال التجارية 

وانطالقا من إدراك أن التعداد االقتـصادي هـو وسـيلة جلمـع البيانـات ال تنطـوي علـى          - ٢٨
ح أيـضا عـددا مـن التحـديات علـى الـسلطات اإلحـصائية، سيواصـل                 مزايا فحسب، وإمنا تطـر    

الربنـامج التـشجيع علـى اسـتخدام التعـداد بوصــفه مـصدرا هامـا للبيانـات وأداة لتحـديث أطــر          
االستقصاء يف االقتصادات النامية يف سياق عملية إعداد سجل لألعمـال التجاريـة وكـذلك يف                

 .رمسياالقتصادات اليت يوجد فيها قطاع كبري غري 
وسيويل الربنامج أيضا تركيزا متزايدا علـى احلاجـة إلدمـاج االستقـصاءات الـيت جتـري                  - ٢٩

علــى فتــرات خمتلفــة حــىت يتــسىن للبيانــات املستخلــصة مــن كــل استقــصاء أن تكمــل البيانــات   
وسيـساعد اعتمـاد املعـايري  ومـن مث التعـاريف املتـسقة       . املستخلصة من االستقصاءات األخـرى   

 .طة االقتصادية على تيسري إدماج االستقصاءاتلشىت األنش
 

 سجل األعمال التجارية  
يعترب سجل األعمال التجاريـة إطـارا مركزيـا للعينـات والتـرجيح لكـل االستقـصاءات                   - ٣٠

ويعـــد إنـــشاء هـــذا الـــسجل أمـــرا أساســـيا للتنـــسيق التـــام بـــني   . املتعلقـــة باألعمـــال التجاريـــة
. لومـات األساسـية املتعلقـة بوحـدات األعمـال التجاريـة           االستقصاءات اليت تـستخدم نفـس املع      

وينبغي أن يشجع الربنامج علـى إنـشاء هـذه الـسجالت يف البلـدان الـيت ال تـستخدم سـجالت                
ــامج          ــياق برن ــتخدامها يف س ــة اس ــق بكيفي ــا واضــحا يتعل ــوفر توجيه ــة وأن ي ــال التجاري األعم

 .متكامل لإلحصاءات االقتصادية
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ختطــط الــشعبة  . ان علــى وضــع ســجالت لألعمــال التجاريــة    وبغيــة مــساعدة البلــد   - ٣١
 جتمــع فيهــا بــني البلــدان الناميــة والبلــدان   ٢٠٠٦لتنظــيم حلقــة دراســية يف عــام  ) اإلحــصائية(

وستعد أدلة تقنية عن سجالت األعمال التجارية مبرور الوقـت لتوثيـق العناصـر              . املتقدمة النمو 
 .اليةاألساسية هلذه السجالت وأفضل املمارسات احل

 
 البيانات اإلدارية  

يبحث عدد متزايد من البلدان يف إمكانيـة اسـتخدام املـصادر اإلداريـة علـى حنـو أكثـر                     - ٣٢
وميكـن اسـتخدام املعلومـات اإلداريـة إمـا          . تكثيفا يف األغراض اإلحـصائية ملـا تـوفره مـن مزايـا            

مجاليــة امعــة بالفعــل بــصورة مباشــرة  إلنتــاج البيانــات اإلحــصائية، أو للتحقــق مــن القــيم اإل 
 .كوسيلة لسد الثغرات النامجة عن البيانات الناقصة يف االستقصاءات اإلحصائية

وال يعين التشجيع على االسـتخدام املكثـف للمعلومـات اإلداريـة لغـرض اإلحـصاءات                 - ٣٣
ــة؛ وإمنــا يعــين      ــة جيــب أن حتــل حمــل األســاليب اإلحــصائية التقليدي ــة أن البيانــات اإلداري  الرمسي

وتـشجع الـسلطات اإلحـصائية علـى        . ضرورة استخدامها الستكمال تلك األساليب وتعزيزها     
التعــاون مــع الوكــاالت احلكوميــة للنــهوض جبمــع البيانــات بكفــاءة خلدمــة األغــراض اإلداريــة   

 .واإلحصائية على السواء
 

 استشراف املستقبل -ثالثا  
بـني خمتلـف األفرقـة الـيت تقـوم بأحبـاث         قد تود اللجنة أن تنظر يف مسألة إجراء تنـسيق            - ٣٤

يف جمال اإلحـصاءات االقتـصادية، آخـذة يف االعتبـار التوصـيات األخـرية للجنـة اإلحـصائية يف                    
جمال اإلحصاءات االقتصادية والـزخم النـاجم عـن االسـتنتاجات األساسـية الـيت توصـلت إليهـا                   

وميكـن وضـع آليـة بـسيطة        . ٢٠٠٥االجتماعات الثالثة اليت عقدا الشعبة اإلحـصائية يف عـام           
وميكن للشعبة أن تقدم تقريرا للجنة اإلحصائية يف دورا املقبلـة بـشأن طرائـق ممكنـة                 . للتنسيق

لعمـل آليــة بـسيطة مــن هــذا القبيـل، فــضال عـن برنــامج عمــل يتعلـق باإلحــصاءات االقتــصادية      
 .املتكاملة

 النقاط املطروحة على اللجنة للمناقشة -رابعا  
 :ود اللجنة اإلحصائية أن تعرب عن وجهات نظرها بشأن ما يليقد ت - ٣٥

اعتبار برنامج اإلحصاءات االقتصادية املتكامـل كمفهـوم مفيـد وجمـد لتطـوير               )أ( 
 جمال اإلحصاءات االقتصادية يف املستقبل؛
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استكشاف الطرائق لوضع آلية بسيطة للتنسيق بني خمتلـف األفرقـة الـيت تعـاجل                )ب( 
 قتصادية؛اإلحصاءات اال

توفري مزيد من التوجيه للـشعبة اإلحـصائية فيمـا يتعلـق بوضـع برنـامج عملـها                   )ج( 
 .بشأن اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة
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