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 للجنة اإلحصائيةا
 الدورة الثامنة والثالثون

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٧
  من جدول األعمال)ز (٣البند 

   بنود للمناقشة واختاذ القرار
 اإلحصاءات االقـتـصاديـة املتكاملــة  

 
 تقرير األمني العام  

  

 موجز 

. )أ( دورـا الـسابعة والـثالثني      هذا التقرير بنـاء علـى طلـب اللجنـة اإلحـصائية يف            أُعـِـد   
وهـو يتـضمن اســتكماال للمعلومـات بـشأن العمــل الـذي شـرع فيــه فريـق أصـدقاء الــرئيس يف         
ــسهم يف جمــال اإلحــصاءات       ــة الــيت ت ــة وحــصرا لألفرق ــصادية املتكامل جمــال اإلحــصاءات االقت

 .قد ترغب اللجنة يف أن حتيط علما ذا التقريرو). انظر املرفق (االقتصادية
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (E/2006/24) ٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٦الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، انظــر  )أ(  
 .٢الفصل األول، الفقرة 
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 مقدمة -ال أو 
، أوصت اللجنة اإلحصائية يف دورا الـسابعة والـثالثني بإنـشاء فريـق أصـدقاء الـرئيس            - ١

الذي يتألف مـن دول أعـضاء ومنظمـات دوليـة، إلعـداد ورقـة مفاهيميـة بـشأن طرائـق النـهج                       
ينبغي أن تـبني هـذه الورقـة املفاهيميـة طرائـق اإلحـصاءات              و. ةإلحصاءات االقتصادي لاملتكامل  

فيمـا يتعلـق بـالنظم اإلحـصائية        و. ة على السـواء  االقتصادية يف النظم اإلحصائية الوطنية والدولي     
بالنـسبة  أمـا  . ةهج القطريـة القائمـ  نية، ينبغي أن تضم الورقـة املفاهيميـة جتميعـا وتقييمـا للـن       الوط

للسياق الدويل، فينبغي أن يقيم االستعراض برنـامج عمـل األفرقـة العاملـة القائمـة الـيت أنـشأا                    
 .ـاالوكاالت الدولية واإلقليمية وآليات التنسيق التابعة هل

لجنــة علــى إنــشاء فريــق أصــدقاء الــرئيس واملرحلــة األوىل مــن  وتطلــع هــذه املــذكرة ال - ٢
 فريق أصدقاء الرئيس تقريـرا بـشأن اإلحـصاءات االقتـصادية املتكاملـة يقـدم يف       دوسيع .أعماله

 .ـةالدورة التاسعة والثالثني للجنة اإلحصائي

 إنشاء فريق أصدقاء الرئيس -ثانيا  
 

  فريق أصدقاء الرئيستشكيل -ألف  
ئ فريق أصـدقاء الـرئيس املعـين باإلحـصاءات االقتـصادية املتكاملـة، وهـو يـضم يف             أنش - ٣

أستراليا، وباكستان، وجنـوب أفريقيـا،   ( بلدا ١١عضويته ممثلي املكاتب اإلحصائية الوطنية يف  
وسويسرا، والصني، وكنـدا، واملكـسيك، ونيـــوزيلندا، واهلنـد، وهـــولندا، والواليـات املتحـدة              

ــة ــة   وأ) األمريكيـ ــات دوليـ ــع منظمـ ــصائي    (ربـ ــب اإلحـ ــزي األورويب، واملكتـ ــصرف املركـ املـ
للجماعـــات األوروبيـــة، وصـــندوق النقـــد الـــدويل، ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان         

ــورجي  و). االقتـــصادي ــد بـ ــق أدهليـ ــادي   -وافـ ــصاء االحتـ ــام ملكتـــب اإلحـ ــدير العـ ــز، املـ  مشيلـ
 .سئيالسويسري، أن يضطلع بدور منسق فريق أصدقاء الر

 
 األعمال اجلارية -باء  

فريق أصدقاء الرئيس يف مرحلة مبكرة من عمله، وهو مدرك أن هذه اخلطـوة              ال يزال    - ٤
اهلامة اليت اختذها اتمع الدويل ينبغـي أن تـصاحبها عناصـر أخـرى يف برنـامج العمـل الـدويل،                     

عـضائه بـشأن اجتـاه      ، وإجـراء مـشاورات بـني أ       ١٩٩٣تنقيح نظام احلسابات القومية لعـام       مثل  
يتـصل ـا مـن        ومـا  دقيقـة والفريق بصدد صياغة خطـوات      . ٢٠٠٦العمل الذي انطلق يف عام      

اول طرائــق ـنـــتـ، حبيــث تــساعد يف بلــورة ورقــة مفاهيميــة ت٢٠٠٧أنـشطة حمــددة تنفــذ يف عــام  
ــل   ــهج املتكام ــصادي لالن ـــدرج . ةإلحــصاءات االقت ــق     وست ــر فري ــل اجلــاري يف تقري ــائج العم نت

 .يف دورا التاسعة والثالثنياإلحصائيـة اء الرئيس الذي سيقدم إىل اللجنة أصدق
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، ركز فريـق أصـدقاء الـرئيس علـى احلاجـة إىل اكتـساب معرفـة كافيـة                   وكخطوة أوىل  - ٥
ــة باإلحــصاءات         ــة املعني ــة العامل ــة واألفرق ــني املنظمــات الدولي ــسيق ب ــستوى التن باملوضــوع وم

لبلـوغ هـذه الغايـة،      و. ةبغي تفادي تعـدد اللجـان واألفرقـة العاملـ         االقتصادية، على اعتبار أنه ين    
جــرى حتديــد األفرقــة القائمــة الــيت تــشترك فعليــا يف جمــاالت خمتلفــة لإلحــصاءات االقتــصادية،   

ــدم    ــدعم املق ــا وال ــشطتها ونواجته ــذلك     لوأن ــة، وأعــدت قائمــة ب ــع املنظمــات الدولي ــسيق م لتن
فجـوات أو تـداخالت     عــن أي    يم هـذه املعلومـات      تقيـ وينبغـي أن يكشـف    . قأدرجت يف املرف  

يــساعد يف حتديــد التحــسينات الالزمــة لكفالــة تغطيــة مجيــع جمــاالت  أن يف وظــائف األفرقــة، و
ــصادي  ــب آراء وخبــ    و. ةاإلحــصاءات االقت ــتنتاجات، إىل جان ــذه االس ــسهم ه ــع أن ت  اترـيتوق

سس املفاهيمية لنـهج متكامـل يف   املكاتب اإلحصائية الوطنية واملنظمات الدولية فيما يتعلق باأل   
خـرى لفريـق أصـدقاء الـرئيس، يف         األنـشطة   األاإلحصاءات االقتـصادية وجـدواه، وعـن طريـق          

 .ةإلحصاءات االقتصاديلوضع ورقة مفاهيمية للنهج املتكامل 

يعمــل فريــق أصــدقاء الــرئيس علــى حنــو نــشط، بقيــادة املنــسق، علــى حتديــد املــسائل  و - ٦
قـد حـدد إطـار االتـصاالت وجيـري األعـضاء            و. عأن يركـز عليهـا املـشرو      الرئيسية الـيت ينبغـي      

اتصاالت فيما بينهم العتماد برنامج عمل والتوصل إىل اتفاق بـشأن اجلـدول الـزمين لألعمـال                 
قـــدم عـــدة أعـــضاء آراءهـــم بـــشأن مـــضمون الورقـــة املفاهيميـــة أو تعليقـــات علـــى   و. ةاملقبلـــ

ل تبــادل اآلراء اجلـاري، أعــرب األعــضاء عــن  خــالو. ناالقتراحـات املقدمــة مــن أعـضاء آخــري  
ـــا التـــزامهم القـــوي باملـــضي باملـــشروع قـــدما إلعـــداد الورقـــة املفاهيميـــة    اللجنـــة الـــيت طلبتهـ

 .ةاإلحصائي
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 املرفـق
 حصر األفرقة العاملة يف جمال اإلحصاءات االقتصادية  

 فرق اخلبـراء -ألف  
 

 اإلجنازات الرئيسية/اإلسهام/الناتج ضويةالع املوقع على اإلنترنت/تاريخ اإلنشاء/اهلدف

  )فريق كانبريا الثاين(فريق اخلرباء املعين بقياس األصول غري املالية 
 لالضــطالع بأعمــال ضــمن برنــامج البحــث الــذي٢٠٠٣يف عــام هــذا الفريــق أنــشئ

حبـث، و )فريق كـانبريا األول   (وضعه فريق اخلرباء األصلي املعين باإلحصاءات الرأمسالية        
املسائل املرتبطة بقياس األصول غري املالية كجزء من عمليـة اسـتكمال نظـام احلـسابات

 .١٩٩٣القومية لعام 

ــن   ــون مــ ــدا وســــت  ١٤ممثلــ  بلــ
منظمــات دوليــة، وفــرادى خــرباء 

 .استشاريني

إسهامات يف التوصـيات املنهجيـة الـيت تـصب يف عمليـة اسـتكمال        
ــام    ــة لع ــا يتع١٩٩٣نظــام احلــسابات القومي ــسائل شــىت   فيم ــق مب ل

 .تتصل باألصول
 .حترير العديد من الورقات وتقدمي العديد من تعليقات اخلرباء

http://unstats.un.org/unsd/methods/citygroup/non-financial-assets.htm..   
   الرمسـيفريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري 

 اخلربات يف جمـال قيـاس القطـاع كمنتدى دويل لتبادل١٩٩٧يف عام هذا الفريق أنشئ
وفيما يتعلق مبفهوم العمالة غري املنظمة، ولتوثيق ممارسـات جتميـع البيانـات،رمسي  غري ال 

ــدول ــستخدمها ال ــيت ت ــهجيات الدراســات االستقــصائية ال مبــا يف ذلــك التعريفــات ومن
رمسـياألعضاء، وتقدمي توصيات بشأن تـدابري حتـسني نوعيـة إحـصاءات القطـاع غـري ال                

 .وقابليتها للمقارنة

 مكتبــا إحــصائيا  ٢٤خــرباء مــن  
وطنيــا، ومخــس منظمــات دوليــة، 

 .ومثان مؤسسات جامعية

وقياســه رمســي وضــع معــايري ملفهــوم القطــاع غــري ال  إســهامات يف 
يعـد الفريـق ورقـات      و. ةتكون مقبولة من معظم أصحاب املـصلح      

 ، وتتنـاول جوانـب خمتلفـة      ١٩٩٧تقدم يف اجتماعاته السنوية منـذ       
 .الرمسـي تتعلق بإحصاءات القطاع غري

http://www.mospi.nic.in/mospi_informal_sector.htm.   
   فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية

يتــيح تبــادلمــن ذوي اخلــربة  كمنتــدى للممارســني ١٩٩٣يف عــام هــذا الفريــق أنــشئ
اخلــربات املتعلقــة بوضــع وتنفيــذ حــسابات فرعيــة بيئيــة مرتبطــة باحلــسابات االقتــصادية
ضمن نظام احلسابات القومية؛ ويؤدي دورا رائدا يف حتديـد أفـضل املمارسـات الدوليـة
املتعلقــة بنظريــة وممارســة احلــسابات البيئيــة يف إطــار نظــام احلــسابات القوميــة؛ وللعمــل

ــدى ــادل كمنت ــضلاخلــربات لتب ــشجيع اعتمــاد أف ــة يف هــذا اــال؛ وت ــة والدولي الوطني
 .املمارسات

ــن   ــون م ــا إحــصائيا  ٢٠ممثل  مكتب
 .وطنيا وأربع منظمات دولية

ــيات دول  ــاريف وتوصـ ــع تعـ ــدا يف وضـ ــال أدى دورا رائـ ــة يف جمـ يـ
ــا  ــة مب ــة؛     احملاســبة البيئي يتماشــى مــع إطــار نظــام احلــسابات القومي

 .سبة البيئية واالقتصادية املتكاملةوأسهم يف وضع دليل احملا

http://www4.statcan.ca/citygrp/london/london.htm..   
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 اإلجنازات الرئيسية/اإلسهام/الناتج ضويةالع املوقع على اإلنترنت/تاريخ اإلنشاء/اهلدف

   فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار
واملمارسـني يتـيحمتخصـصني    وهو يعمـل كمنتـدى لل      ١٩٩٤يف عام   هذا الفريق   أنشئ

يركــز الفريــق بــشكلو. رعاتبــادل اخلــربات واألفكــار بــشأن مــشاكل قيــاس تغــري األســ 
 .ستهلكنيأساسي على البحث التطبيقي يف جمال األرقام القياسية ألسعار امل

قــد يقــوم الفريــق أيــضا بتجميــع ونــشرو. اوجيــري نــشر مــداوالت الــدورات وتوزيعهــ 
 .خالصات املواد املتصلة مبواضيع حمددة يف جمال إحصاءات األسعار

http://www.ottawagroup.org// 

 بلـــدا ٢٦ مـــن أكثـــر مـــن خـــرباء
ويـُـدعـى . ةومخس منظمات دولي  

حلـــــضور اجتماعـــــات الفريـــــق   
ــصون  ــصورة  متخصــ ــون بــ يعملــ

فعليـــة يف جمـــال تطبيـــق املبـــادئ    
 .املتصلة باملواضيع قيد املناقشة

ثهم بـشأن املـشاكل     وم ونتـائج حبـ    اعرض اخلرباء املشاركون خـرب    
 نـشر أسـاليب   األساسية املتعلقة بقياس تغري األسـعار، وأسـهموا يف      

ــدان       ــن بل ــستمدة م ــام القياســية لألســعار، م ــق باألرق ــدة تتعل جدي
مـــن حيـــث املنهجيـــة واملمارســـة متقدمـــة كبيــــرا قطعـــت شـــوطا 

 .لتستفيد منها جهات أخرى

   فريق باريس املعين بالعمل واألجور
 لدراسـة وتقيـيم ومقارنـة مـصادر خمتلفـة للمعلومـات١٩٩٧يف عـام    هذا الفريـق    أنشئ
سـيما يف سـياق إلغـاء القيـود سـوق العمـل واألجـور، وال     ظــروف   تخدمة يف قياس    املس

املفروضة يف أسواق العمل والبطالـة اهليكليـة، وللمـساعدة يف حتـسني املفـاهيم وتنفيـذها
منــذ عــامو. رالفريــق بــشكل عــام بالعمــل واألجــو ـى يعنــو. ةمؤشــرات جديــدوضــع و

منظمـة(لني عـن منظمـتني دوليـتني        ، نسق أنشطة الفريـق مكتـب يتـألف مـن ممـث            ٢٠٠٢
)التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة  

املعهـد الـوطين لإلحـصاءات والدراسـات االقتـصادية(وأربع مؤسسات إحصائية وطنية     
ــصائي ــب اإلحـ ــدة، واملكتـ ــة املتحـ ــة باململكـ ــصاءات الوطنيـ ــب اإلحـ ــسا، ومكتـ بفرنـ

يؤدي دور أمانة املكتب كـل مـنو). املكتب اإلحصائي املركزي اهلنغاري   السويدي، و 
املعهد الوطين لإلحـصاءات والدراسـات االقتـصادية بفرنـسا، ومنظمـة التعـاون والتنميـة

 .يف امليدان االقتصادي، ومكتب اإلحصاءات الوطنية باململكة املتحدة

إحصائيون يف جمال العمل تابعون     
طنيـــا  مكتبـــا إحـــصائيا و ٢٣ لــــ

منظمــة (وثــالث منظمــات دوليــة 
ــال    ــة يف اــــ ــاون والتنميــــ التعــــ
االقتـــــصادي، ومنظمـــــة العمـــــل 
الدوليــــة، واملكتــــب اإلحــــصائي 

 ).للجماعات األوروبية

أسهم يف تطوير املفاهيم وتنفيـذها، ويف صـياغة مؤشـرات جديـدة             
يف جمال إحصاءات العمـل؛ وأحـدثُ إسـهامات الفريـق اقتراحـات        

ــة   ــي لتحــديث طريق ــام احلــسابات    ترم ــت العمــل يف نظ ــاس وق  قي
 .١٩٩٣القومية لعام 

http://www.insee.fr/en/nom_def_met/colloques/citygroup/citygroup.htm   
   فريق ريو املعين بإحصاءات الفقر

 لدراسـة النتـائج اإلحـصائية للمـؤمتر الـدويل للـسكان١٩٩٥يف عـام    فريـق   هذا ال أنشئ
ــة  ــاهرة، (والتنمي ــة    )١٩٩٤الق ــة االجتماعي ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم ــهاغن،(، وم كوبن
؛ ولتقـدمي اقتراحـات عـن)١٩٩٥بيجني،  (، واملؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة       )١٩٩٥

ة ورصــد األهــداف والغايــات املعتمــدة يف تلــكاســتخدام املعلومــات اإلحــصائية ملتابعــ 
املؤمترات؛ واالستفادة من جتربة وشواغل خمتلف األفرقة واملنظمات يف العامل الـيت تعمـل

سيما عنـدما تـضطلع املكاتـب يف جمال قياس واستقراء واستخدام إحصاءات الفقر، وال       
 .عهااإلحصائية بتلك األعمال أو جيري تنفيذها يف إطار تنسيق وثيق م

ــدا و٢٢ ــة ١٩  بلــ ــة دوليــ  وكالــ
 .وغري ذلك من املؤسسات

ــاس إحــصاءات الفقــ     ــة وقي ــشأن منهجي ــل ب . رأســهم يف وضــع دلي
انتهى الفريق من إعداد خالصة أفضل املمارسات يف جمـال قيـاس     و

 .، وهو متاح على موقعه على اإلنترنت٢٠٠٥الفقر يف عام 

http://www.ibge.gov.br/poverty.   



 

 

 
E

/C
N

.3/2007/8

06-66762 
6 

 اإلجنازات الرئيسية/اإلسهام/الناتج ضويةالع املوقع على اإلنترنت/تاريخ اإلنشاء/اهلدف

   ملستديرة املعنية بأطر استقصاءات األعمال التجاريةاملائدة ا
١٩٨٦أنــشئت املائــدة املــستديرة املعنيــة بــأطر استقــصاءات األعمــال التجاريــة يف عــام   

ـــة ـــر ترمــي إىلو. ةغــري رمسيــ كهيئ ــسؤولون مــن املنظمــات توفي ــه امل ــادل في ــدى يتب منت
 جتـارب مـشتركة تتنـاولاإلحصائية الوطنية والدولية وجهات النظر واخلـربات وجيـرون        

أخــذمواضيع تتصل بإنشاء سـجالت األعمـال التجاريـة وتعهـدها واسـتخدامها لـدعم                
وغري ذلك مـن األنـشطة اإلحـصائية املتـصلة بإنتـاج إحـصاءاتالعيـِّـنات بطريقة املسـح    

 .األعمال التجارية

 ٢٠٠٥شــارك يف اجتمــاع عــام   
 بلـــدا وثــــالث  ١٧ممثلـــون عـــن   
 .وكاالت دولية

 يف وضع وتعهد واسـتخدام سـجالت لألعمـال التجاريـة            أسهمت
وإنتـاج إحـصاءات األعمـال      أخــذ العيـِّــنات بطريقـة املـسـح         لدعم  

الوطنيــة مــع البلــدان تبــادل اخلــربات التجاريــة، وذلــك عــن طريــق 
األخرى اليت هلا منهجية وممارسة أقل تقـدما؛ وبـذلك أسـهمت يف          

لــق بإنــشاء ســجالت يتع نــشر منهجيــة وممارســة أكثــر تقــدما فيمــا
 .اليت تتناوهلاسـوح األعمال التجارية وإجراء وتنظيم امل

http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/businessurvey/info/data/links.htm   
   فريق فوربرغ املعين بإحصاءات اخلدمات

ــشئ ــق  أنـ ــذا الفريـ ــام هـ ــا أن١٩٨٦يف عـ ــة مؤداهـ ــة ملالحظـ ــاءت نتيجـ ــادرة جـ  كمبـ
ت املتعلقــة باخلــدمات أقــل تطــورا مــن اإلحــصاءات يف غريهــا مــن اــاالتاإلحــصاءا

االقتصادية على الرغم مـن أن اخلـدمات تـسهم فعليـا يف أكثـر مـن نـصف النـاتج احمللـي
اهلدف العام للفريق هو معاجلـة املـسائل املتـصلة بإنتـاجو. ناإلمجايل يف العديد من البلدا 

ج ومدخالت منتجـات اخلـدمات، وتقـدير النـاتجإحصاءات اخلدمات، مبا يف ذلك نوات   
عات اخلــدمات،الفعلــي ألنــشطة اخلــدمات، واألرقــام القياســية ألســعار منتجــات وصــنا

يترتب عليهـا مـن آثـار علـى تـصنيف املنتجـات والـصناعات، والتـصنيف املركـزي وما
يظــلو. ةللمنتجــات، والتــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد جلميــع األنــشطة االقتــصادي   

منتــدى غــري رمســي لتبــادل وجهــات النظــر بــشأنتوفيـــر هلــدف الرئيــسي للفريــق هــو  ا
 .إحصاءات اخلدمات

أسهم يف وضع تصنيفات للمنتجات واألنشطة، وخباصة التـصنيف    . بلدا وست منظمات دولية٣٢
ـــ  ــات، والتـ ــزي للمنتجــ ــد  املركــ ــدويل املوحــ ــصناعي الــ صنيف الــ

ــة    وغــري ــصنيفات املرجعي ــصنيف ا(ذلــك مــن الت ــدويل املوحــد  الت ل
ــسق   ــام املن ــن والنظ ــه     و. )للمه ــشاته وحبوث ــن خــالل مناق ــاعد م س

البلدان واملنظمات الدولية يف وضع مبادئ توجيهية وأدلة يف جمال           
 .إحصاءات اخلدمات

http://www4.statcan.ca/english/voorburg/.   
   فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة

تنـاول املـسائل املنهجيـة املتـصلة بإحـصاءات الطاقـة ل ٢٠٠٥يف عـام    هـذا الفريـق     أنشئ
وحتـسني أسـاليبها عـنللطاقــة   ولإلسهام يف حتسني املعايري الدولية لإلحـصاءات الرمسيـة          

 .طريق جتميع خربات األوساط املعنية بالطاقة
ــت    ــى اإلنترنـــــ ــق علـــــ ــصاصات الفريـــــ ــرد اختـــــ ـــي  وتـــــ ــوان التالـــــ ــى العنـــــ : علـــــ
http://unstats.un.org/unsd/methods/citygroup/oslo.htm 

ــة   ــصاءات الطاقـــ ــرباء يف إحـــ خـــ
تابعون ملكاتب إحـصائية وطنيـة،      
ــن   ــا مــ ــة وغريهــ ووزارات الطاقــ
ــة   ــات الدوليـ ــسلطات، واملنظمـ الـ

 .واألوساط األكادميية

فريق للخرباء حـديث العهـد، ويتوقـع أن يـسهم يف حتـسني املعـايري          
 .الدولية لإلحصاءات الطاقية الرمسية وحتسني أساليبها
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 اإلجنازات الرئيسية/اإلسهام/الناتج العضوية املوقع على اإلنترنت/تاريخ اإلنشاء/اهلدف

   الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية
ية أوىل هي اسـتكمال وتوضـيح نظـام لالضطالع بوال  ١٩٨٣يف عام   هذا الفريق   أنشئ

ينـسقو. ى وتنسيقه مع املعايري اإلحصائية الدولية األخر      ١٩٦٨احلسابات القومية لعام    
ــام     ــة لع ــذ نظــام احلــسابات القومي ــق تنفي ــة  ١٩٩٣الفري ــة املنهجي . وتطــويره مــن الناحي

 .ويدعم عملَ الفريق فريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية
ــط  ــام     خيطـ ــة لعـ ــسابات القوميـ ــام احلـ ــتكمال نظـ ــسق اسـ ــنظم وينـ ــق ويـ .١٩٩٣الفريـ

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/iswgna.htm. 

املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات 
األوروبيـــــة، ومنظمـــــة التعـــــاون 
والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي،   
وصندوق النقد الـدويل، والـشعبة      
اإلحــــصائية يف األمــــم املتحــــدة، 

 .لبنك الدويلوا

يــضطلع بــدور رائــد يف جمــال وضــع وتنفيــذ املعــايري علــى الــصعيد  
يواصـل تنـسيق اسـتكمال      و. ةالعاملي؛ نشر أدلة للحسابات القومي    

 .١٩٩٣نظام احلسابات القومية لعام 

   الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار
وثيـق املبـادئ التوجيهيـة ألفـضل املمارسـات لوضع وت  ١٩٩٩يف عام   هذا الفريق   أنشئ

 .فاهيم وأساليب إحصاءات األسعاراملتعلقة مب
وعلـــى وجـــه التحديـــد، مشلـــت اختـــصاصاته تنقـــيح دليـــل األرقـــام القياســـية ألســـعار

بعد االنتهاء من هذا العمـلو. نتجنيووضع دليل األرقام القياسية ألسعار امل     ستهلكني  امل
وضع دليـل مـنقح لألرقـام القياسـية ألسـعارالفريق على   انصـب تركيز   ،  ٢٠٠٤يف عام   

هلذا الغرض أنشئ فريق تقين للخرباء أعضاؤه مـن صـندوق النقـدو. التصدير واالسترياد 
ســـترايل، ومكتـــب اإلحـــصاءات الوطنيـــة باململكـــةألالـــدويل، ومكتـــب اإلحـــصاءات ا

ــريتيش     ــااملتحــدة، ومكتــب إحــصاءات العمــل بالواليــات املتحــدة، وجامعــة ب كولومبي
 .بكاليفورنيا، ديفيس

صــندوق النقــد الــدويل، ومنظمــة  
العمـــــــل الدوليـــــــة، واملكتـــــــب 
اإلحــــــــــــصائي للجماعــــــــــــات 
األوروبيـــــة، ومنظمـــــة التعـــــاون 
والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي،   
ــا،   ــة االقتــــصادية ألوروبــ واللجنــ

 .والبنك الدويل

ودليـل األرقـام    ستهلكني،  وضع دليل األرقـام القياسـية ألسـعار املـ         
 .)٢٠٠٤نشرا كالمها يف عام (نتجيـن القياسية ألسعار امل

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc05/2005-9e.pdf.   
   الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باإلحصاءات البيئية

 لترسـيخ اإلحـصاءات البيئيـة كجـزء مـن اإلحـصاءات٢٠٠٤يف عام   هذا الفريق   أنشئ
تطــــوير املمارســــات املنهجيــــة،) أ( طريــــق حتــــسني وتنــــسيق ومواءمــــة الرمسيــــة عــــن

رامج التـــدريب وبنـــاء القـــدرات،تنظـــيم بـــ )ج( جتميـــع البيانـــات ونـــشرها، و )ب( و
 .حيسن ويعزز البيانات البيئية األساسية سواء على املستوى الوطين أو الدويل مما

http://unstats.un.org/unsd/environment/coordination.htm. 

ــة   ــرامج دولي  املنظمــات الــيت هلــا ب
ــال  ــة يف جمــ ــصاءات البيئيــ . اإلحــ

ــشعبة   ا ــم الـ ــاليون هـ ــضاء احلـ ألعـ
اإلحــــصائية يف األمــــم املتحــــدة، 
ــا،   ــة االقتــــصادية ألوروبــ واللجنــ
وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة، 
ومنظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة يف 
ــة    ــصادي، ومنظمــ ــدان االقتــ امليــ

ة، األغذية والزراعة لألمـم املتحـد     
واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات 

 .األوروبية

أســهم يف تطــوير اإلحــصاءات الرمسيــة للبيئــة ســواء علــى الــصعيد  
 .الوطين أو الدويل
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   فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع
ــكّلت  ــام  هــذه الش ــة يف ع ــام بــ    ١٩٩١فرق ــاق الع ــة االتف ــى طلــب جمموع ــاء عل شأن بن

التعريفات اجلمركية والتجارة، وأهدافها هي حتـسني تـوافر ونوعيـة إحـصاءات التجـارة
سيما على صعيد قاعدة بيانـات األمـم املتحـدة إلحـصاءات جتـارة الدولية للبضائع، وال  

البضائع، واستكمال منهجية اإلحصاءات الدولية للبـضائع ملـسايرة مـستجدات التجـارة
 .رية املتعلقة بتجميع البياناتالعاملية واملمارسات القط

 علـى االضـطالع بأعبـاءتركز فرقة العمل فيما تقوم بـه مـن أعمـال          يف الوقت الراهن،    و
ــات      ــدليل مجمعــي البيان ــات مــشتركة، وإعــداد ملحــق ل إحــصاءاتعـــن جمموعــة بيان

 .التجارة الدولية للبضائع، واستعراض املسائل املنهجية والتقنية ذات الصلة
 http://imts.wto.org. 

املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات 
األوروبيـــــة، ومنظمـــــة األغذيـــــة 
والزراعــــــة، وصــــــندوق النقــــــد 
الدويل، ومركز التجـارة الدوليـة،      
ومنظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة يف 

االقتصادي، ومؤمتر األمـم    يدان  امل
ــة،   ــارة والتنميــــ ــدة للتجــــ املتحــــ
ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للتنميـــة 

ئية يف  الصناعية، والشعبة اإلحـصا   
األمــم املتحــدة، ومنظمــة التجــارة 
العاملية، واللجـان اإلقليميـة لألمـم       

 .املتحدة

ــارة     ــصاءات التجـ ــة إحـ ــتكمال منهجيـ ــهمت يف حتـــسني واسـ أسـ
سيما عن طريق إعداد وتعهد قاعدة بيانـات    الدولية للبضائع، وال  

 .األمم املتحدة إلحصاءات جتارة البضائع

   ت املعنية باإلحصاءات املاليةفرقة العمل املشتركة بني الوكاال
 كآليـة لوضـع برنـامج١٩٩٨ واجتمعـت جمـددا يف       ١٩٩٢يف عـام    فرقة العمـل    أنشئت

عمل لإلحـصاءات املاليـة أكثـر تكـامال فيمـا بـني املنظمـات الدوليـة؛ والعمـل كمنتـدى
لتناول املسائل املتعلقة بإحصاءات الـدين اخلـارجي، ووضـع املبـادئ التوجيهيـة لتجميـع

ستخدام إحصاءات الدين اخلـارجي، ومواصـلة إعـداد إحـصاءات الـدين اخلـارجي يفوا
إطار مشترك بني مصرف التسويات الدولية، وصندوق النقد الـدويل، ومنظمـة التعـاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي، والبنك الدويل؛ وتنسيق العمل من أجل حتسني الـسالمة

 .وشفافيتها، وحسن توقيتها، وتوافرهااملنهجية إلحصاءات الدين اخلارجي، 
http://www.imf.org/external/np/sta/ed/ed.htm. 

صندوق النقد الـدويل، ومـصرف      
التــــــسويات الدوليــــــة، وأمانــــــة  
ــث، واملــصرف املركــزي   الكمنول
األورويب، واملكتـــب اإلحــــصائي  
ــة    ــة، ومنظم للجماعــات األوروبي
التعــــــاون والتنميــــــة يف امليــــــدان 

ر األمــــــم االقتــــــصادي، ومــــــؤمت
املتحدة للتجارة والتنميـة، وأمانـة      

 .نادي باريس، والبنك الدويل

ــام   ــل، يف عـ ــة العمـ ــادئ  ٢٠٠٣قامـــت فرقـ ــشر املبـ ــداد ونـ ، بإعـ
دعمـت  . يالتوجيهية لتجميع واستخدام إحصاءات الدين اخلارج     

 .إعداد إطار تقييم نوعية بيانات إحصاءات الدين اخلارجي

   ت املعنية بإحصاءات التجارة العاملية للخدماتفرقة العمل املشتركة بني الوكاال
 بطلب من جمموعـة االتفـاق العـام بـشأن التعريفـات١٩٩٤شكلت فرقة العمل يف عام      

ــدافها وضــع ــن أه ــة، وم ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــؤمتر األم ــة والتجــارة، وم اجلمركي
والتركيـز علـىتوصيات منهجية تفيد يف جتميع إحصاءات التجارة الدوليـة للخـدمات،            

موازيــــنحـــصائية لالتفـــاق العـــام بـــشأن جتـــارة اخلـــدمات، وإحـــصاءات إلاملتطلبـــات ا
 .املدفوعات، واحلسابات القومية

ــضمـن و ــةتت ــل إحــصاءات التجــارة الدولي ــة العمــل وضــع دلي ــسية لفرق ــداف الرئي األه
وتركــز فرقــة العمــل أعماهلــا حاليــا علــى تعزيــز تطبيــق الــدليل، وتنقيحــه،    .للخــدمات

 .وإعداد وثائق للتوجيه يف جمال جتميع البيانات

املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات 
ــد    ــندوق النقـــ ــة، وصـــ األوروبيـــ
الدويل، ومنظمة التعاون والتنميـة     

ــدان يف امل ــؤمتر  يـ ــصادي، ومـ االقتـ
األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، 
ــم   ــصائية يف األمـــ ــعبة اإلحـــ وشـــ
ــارة   ــة التجــــ ــدة، ومنظمــــ املتحــــ

 .العاملية

ة العمـــل بوضـــع دليـــل إحـــصاءات التجـــارة الدوليـــة   فرقــــتقامـــ
؛ وهـي تواصـل تعزيـز تطبيـق         ٢٠٠٢للخدمات الذي نشر يف عام      

 .الدليل

http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/taskforce.htm. 
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   فرقة العمل املعنية بوضع معايري لتبادل البيانات والبيانات الوصفية
 ــدف استكـشاف٢٠٠١والبيانـات الوصـفية  يف عـام        مبادرة تبادل البيانات    أطلقـت

تتـيح للمنظمـات الوطنيـةمعايـيـر إلكترونيـة موحدة وأنشطـة مـستمرة لتوحيـد املعايـيــر           
والدولية زيادة أوجه الكفـاءة وتفـادي االزدواجيـة يف العمـل عـن طريـق االعتمـاد علـى

والـب الـشكلية املـستخدمةبروتوكوالت تبادل البيانات القائمة واملـستحدثة، وعلـى الق        
 .يف التوزيع، واملعايري اإللكترونية

يرعى املبادرة مصرف التـسويات     
الدوليــــة، واملــــصرف املركــــزي   
األورويب، واملكتـــب اإلحــــصائي  
للجماعات األوروبية، وصـندوق    
ــاون     ــة التع ــدويل، ومنظم ــد ال النق
والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي،   
 .واألمم املتحدة، والبنك الدويل

ــيح   فرقــة العمــل أســهمت  ــة مــشتركة تت يف وضــع معــايري إلكتروني
ــادي       ــاءة وتفـ ــه الكفـ ــادة أوجـ ــة زيـ ــة والدوليـ ــات الوطنيـ للمنظمـ

 .االزدواجية يف العمل

   :اختصاصات فرقة العمل هي
   .تقليل ازدواجية جمموعات البيانات والبيانات الوصفية إىل أدىن حد )أ(
 الـيت تنـشرها خمتلـف املنظمـات الدوليـة عـنزيادة متاسك جمموعـات البيانـات      )ب(

 موضوع واحد؛
ــة  )ج( ــة احلــصول علــى اإلحــصاءات الــيت تعممهــا املنظمــات الدولي حتــسني إمكاني

 وإمكانية استقرائها؛
التــشغيل اآليل لعمليــات تبــادل البيانــات وزيــادة الكفــاءة عــن طريــق اســتخدام )د(

 . لتكنولوجيا االتصاالتاألدوات احلديثةآخر املعلومات واالعتماد على
http://www.sdmx.org/. 

  

   االقتصادية - جلنة اخلرباء املعنية باحملاسبة البيئية
ــشئت ــة  أن ــذه اللجن ــام ه ــة  ٢٠٠٥يف ع ــداف التالي ــة  ) أ(: لأله ــيم احملاســبة البيئي - تعم

- نظـــام احملاســـبة البيئيـــةاالرتقـــاء ب) ب(االقتـــصادية واإلحـــصاءات ذات الـــصلة ـــا؛ 
ــدويل؛    اال ــار اإلحــصائي ال ــة إىل مــستوى املعي ــصادية املتكامل ــذ) ج(و قت ــهوض بتنفي الن

 . البلداناالقتصادية املتكاملة يف - احملاسبة البيئية
http://unstats.un.org/unsd/envAccounting/ceea/default.asp. 

وير إطـار  يتوقع أن تسهم هذه اللجنة املنـشأة حـديثا يف زيـادة تطـ              . بلدا ومنظمة دولية٢٥
 .احملاسبة البيئية
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   الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات الطاقة
 لتحسني تنسيق اإلحصاءات الدولية للطاقـة والتعـاون بـني٢٠٠٥الفريق يف عام    أُنشـئ

ــة   ــة (املنظمــات الدولي ــة والقطاعي ــة واإلقليمي ــوافر اإلحــصاءات) العاملي ــدف حتــسني ت
، بدون زيادة عبء االستجابة على البلدان، وباستخدام املـوارد ونوعيتها الدولية للطاقة 

 .على أفضل وجه
 :ويرد مشروع اختصاصات الفريق يف الصفحة التالية على اإلنترنت

 http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc06/2006-10e-SG-EnergyStats.pdf 

ومـــــستخدمي مـنـتجــــــي كبـــــار 
 .ةاإلحصاءات الدولية للطاق

يتوقع أن يسهم الفريق العامل املشترك بني األمانات الـذي أنـشئ            
 . ونوعيتهاحديثا يف حتسني توافر اإلحصاءات الدولية للطاقة
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