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 اإلحصاءات االقتصادية املتكاملةب املعنيونأصدقاء الرئيس   
 

 مذكرة من األمني العام  
 

 يتشرف األمـني العـام      ،)أ(بناء على طلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتا السابعة والثالثني         
ويقـدم التقريـر    . كاملـة  اإلحـصاءات االقتـصادية املت     عـن  تقريـر أصـدقاء الـرئيس        يهـا بأن حييـل إل   

إلحـصاءات االقتـصادية ويتـضمن توصـيات        لورقة مفاهيمية بشأن طرائق اعتماد هنـج متكامـل          
ــة    ــة املفاهيمي ــرئيس املنبثقــة مــن الورق ــة يف  . أصــدقاء ال ــة  التعليــق وقــد ترغــب اللجن علــى الورق

 .املفاهيمية والتوصيات

 

 * E/CN.3/2008/1. 
ــاعي،   )أ(  ــصادي واالجتمــــ ــة للمجلــــــس االقتــــ ــائق الرمسيــــ ــم  ٢٠٠٧ الوثــــ ــق رقــــ  ،(E/2007/24) ٤، امللحــــ

 .ألف - األول الفصل
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 املقدمة - أوال 
إن لفكرة وضع وإجناز برنامج إحصائي دويل متكامـل أو نظـام متكامـل لإلحـصاءات             - ١

، ممـا أفـضى     اعي لألمـم املتحـدة     يف مناقـشات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـ         تارخيا مديدا الدولية  
ــاجمللس  ــراره     بـ ــل قـ ــشأن مثـ ــذا الـ ــرارات يف هـ ــاذ قـ ــراره ) ٤٤-د (١٣٠٦إىل اختـ  ١٥٦٦وقـ

آخر التطورات على هذا الصعيد يف تقدمي األمني العـام إىل اللجنـة اإلحـصائية             ومتثل. )٥٠-د(
، ٢٠٠٦مــارس /ر آذا١٠ إىل ٧يف دورهتــا الــسابعة والــثالثني، املعقــودة يف الفتــرة املمتــدة مــن  

حـصاءات االقتـصادية، وآليـة بـسيطة     لإل بـشأن وضـع برنـامج متكامـل          ا اقتراحـ  م فيه ُيقدِّتقريرا  
 يف  اسـتند قـد   و. )E/CN.3/2006/5(اإلحـصاءات   هـذه   للتنسيق بني خمتلـف األفرقـة الـيت تتنـاول           

عـات  موجمل اجتماعـات  مـن نظمته شعبة اإلحصاءات  ما   التقرير إىل التوصيات الصادرة ع     إعداد
 .اخلرباء يف ميادين جتارة التوزيع واإلحصاءات الصناعية والتعداد االقتصادي

ــل         - ٢ ــهج املتكامـ ــدأ النـ ــثالثني مبـ ــسابعة والـ ــا الـ ــصائية يف دورهتـ ــة اإلحـ ــدت اللجنـ وأيـ
.  بــرامج اإلحــصاءات االقتــصادية الوطنيــةبتطبيقــه يف إطــارلإلحــصاءات االقتــصادية وأوصــت 

 طرائـق   بـشأن  يـة ريـق أصـدقاء الـرئيس لكـي يعـد ورقـة مفاهيم            وأوصت اللجنـة أيـضا بإنـشاء ف       
 جـدوى إنـشاء آليـة لتحـسني التنـسيق بـني       مبا يف ذلك ،ج املتكامل لإلحصاءات االقتصادية النه

. )E/CN.3/2006/32انظــر  (املنظمــات الدوليــة وأفرقــة العمــل املعنيــة باإلحــصاءات االقتــصادية  
 يـة لثالثني بالتقرير املرحلي الذي يوجز األنشطة األول      وأحاطت اللجنة علما يف دورهتا الثامنة وا      

 .فريقذلك الويرد يف املرفق تشكيل . )E/CN.3/2007/8(لفريق ل
 اخـتالف يف    سـرعان مـا تـبني أنـه مثـة         ،  ٢٠٠٦عام  أواخر   وعندما بدأ الفريق عمله يف     - ٣

، “صاديةاإلحــصاءات االقتــ”وجهــات النظــر بــشأن العديــد مــن املــسائل اجلوهريــة، مثــل مبــدأ 
ــايري ا    ــصادية، ودور املع ــهج املتكامــل لإلحــصاءات االقت ــة اخلاصــة  إلونطــاق الن حــصائية الدولي

دليــل ميــزان  ، و١٩٩٣لعــام نظــام احلــسابات القوميــة   ( الــسياق ذلــكباالقتــصاد الكلــي يف  
دليـــل و، ٢٠٠١  لعـــامدليـــل اإلحـــصاءات املاليـــة احلكوميـــةواملـــدفوعات، الطبعـــة اخلامـــسة، 

وقــد ســاعدت ورقــة املــسائل الــيت أعــدها املنــسق   . ٢٠٠٠لعــام اليــة والنقديــة اإلحــصاءات امل
 مفهـوم اإلحـصاءات االقتـصادية       بلـورة  يف حتـسني     ٢٠٠٧مـارس   /ووافق عليها الفريـق يف آذار     

ــسبيل إىل    ــدت الـ ــة ومهـ ــهاملتكاملـ ــت. تطبيقـ ــدت يف   وتولـ ــستوى عقـ ــة املـ ــل رفيعـ  دورة عمـ
، رك يف تنظيمهــا املنــسق وشــعبة اإلحــصاءاتاشــتو يف بــرين بسويــسرا، ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران
 .)١( النتائج املرحلية تلكشرح

__________ 

: إن وثــائق دورة العمــل والعــروض املقدمــة فيهــا ومــوجز االســتنتاجات يف إطارهــا متاحــة علــى املوقــع التــايل )١( 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/institutionen/int_coop/un/integratedecostat.html. 
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وقد مثلت استنتاجات دورة العمل واملسامهات الكتابية اليت قدمها العديد من البلـدان              - ٤
واملنظمات املـشاركة املـدخالت الرئيـسية الـيت اسـتند إليهـا املنـسق يف إعـداد الورقـة املفاهيميـة                

 الورقـة املفاهيميـة،   بـشأن شاورات املـ مـن  وقد أجـرى الفريـق جـولتني        . قريراملدرجة يف هذا الت   
 . املقدمة بشأهنا بالقدر املستطاعالتعليقاتوقام املنسق بتعديلها ملراعاة 

إحــصاءات ”ف اإلحــصاءات االقتــصادية املتكاملــة بأهنــا عــّر ُت،ا التقريــروألغــراض هــذ - ٥
 التعريـف  ذلـك  تطبيـق وينطوي  . “ اإلحصائية  وخالية من التبيانات   ضمن إطار مفاهيمي واحد   

بصورة أساسية على تنسيق جوانب خمتارة مـن املعـايري اإلحـصائية االقتـصادية، وتـصميم         عمليا  
 وترتكـز هـذه   . )٢(حصاءات، وتنفيذ ترتيبات مؤسسية داعمة    إلعمليات إنتاج ا  ) إعادة تصميم (

 حتديــد لبنــات وبــضع مبــادئ سعى هــذه الورقــة إىلتــو.  هــذه اجلوانــبعلــىالورقــة املفاهيميــة 
 اإلحـصاءات االقتـصادية مـع إتاحـة تنفيـذ عمليـة التكامـل علـى                 لتحقيق التكامـل بـني    توجيهية  

 .عدة مراحل، ومراعاة الظروف اخلاصة لشىت البلدان
 

 ضرورة اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة -ثانيا  
حــصاءات االقتــصادية إل ميــادين اخمتلــفتنــاول تــدعو إىل مثــة أســباب وجيهــة عديــدة  - ٦
 إحصاءات مترابطة حبيث تـشكل      باعتبارها حبد ذاهتا، بل      مستقلة قائمة   إحصاءات باعتبارها ال

  مـستخدمي  حاجـة يف  أهـم هـذه األسـباب       ويتمثل  . نظام معلومات إحصائية متماسكا ومتسقا    
ت  املعلومــاتكــون أن علــى الــدوام يتوقعــون فهــم. مثــل هــذا النــهج املتكامــل إىل  اإلحــصاءات
هـو االقتـصاد   و  نطاقـا، وسـع األسياق مرتبطـة بالـ  شق حمـدد مـن االقتـصاد    اخلاصـة بـ  اإلحـصائية  

 الـدورة   الـيت تنـشر علـى مـدى        املعلومـات اإلحـصائية      إىل اتساق  كما إهنم يولون األمهية   . العام
فـأي أوجـه قـصور يف تقـدمي         . وإن كانـت تلـك املعلومـات تـزداد تفـصيال          االقتصادية بكاملها،   

ــة      معلومــات م ــأويالت خاطئ ــؤدي إىل ت ــد ت ــذين يطلبوهنــا ق ــسقة ومنــسجمة للمــستخدمني ال ت
، مـن حيـث   يالقتـصاد ا علـى الـصعيد  وأخطاء يف السياسات قد تترتـب عليهـا تكـاليف كـبرية         

 . املايل والنقدي ومن حيث حتقيق اهلدفنيالناتج والعمالة واستقرار األسعار

__________ 

ة قوميـ فهـي تـستند إىل احلـسابات ال   .  قطاع منطقة اليورو دراسة حالة إفرادية لنموذج متكاملمتثل حسابات  )٢( 
ــة،        ــايري الدولي ــا للقواعــد احملاســبية، واملع ــات املعــدة وفق ــة يف االحتــاد األورويب، والبيان ــدول األعــضاء املعني لل

 يةكزيـة األورويب اإلدارة املؤسـس  ويوفر نظام املصارف املر . مجع هلا حاصل  ، وال تعترب جمرد     التكاملوتقنيات  
هنـج  ) ب(  ومحاية سرية اإلحـصاءات، ) أ( بنية اإلدارة يف نظام املصارف املركزية األورويب       شملوت. ةالالزم

در جتــو. علــى املــدى املتوســطاســتراتيجية ختطــيط ) ج(و إلحــصاءات اجلديــدة فعــال مــن حيــث تكاليفــه،  ل
ساس قـانوين،  أ  تستند إىلورويبحصاءات االقتصادية يف االحتاد األإلجوانب كثرية ل ه مثة أن إىل  أيضا اإلشارة

 . املفاهيم، وعلى التقيد باملعايري والتوجيهات وأفضل املمارسات الدوليةتوحيدجيايب على جناح إمما له أثر 
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 مستخدمي البيانات واجلهـات الـيت تـوفر         وتعود اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة على     - ٧
 :هذه البيانات والوكاالت اإلحصائية مبنافع عديدة يرد فيما يلي عرض وجيز هلا

 تلـيب علـى حنـو أفـضل طلبـات مـستخدمي البيانـات، والسـيما مـن حيـث                     اإهن )أ( 
 ، وبالتايل فإهنا تزيد من قيمة املعلومات اإلحصائية؛)٣(اتساق البيانات

سر على الوكـاالت اإلحـصائية رصـد وحتـسني نوعيـة البيانـات وتـسهل                إهنا تي  )ب( 
 إجراء عمليات مراجعة البيانات من خالل تطبيق أطر تكاملية؛

 ومقارنتـها، ممـا ييـسر علـى سـبيل           املتفرقـة إهنا تيسر جتميع جمموعات البيانات       )ج( 
 باحلـسابات    عـن االقتـصاد الكلـي، مثـل اإلحـصاءات اخلاصـة            منـسجمة املثال مجع إحـصائيات     

 ة ومبيزان املدفوعات؛قوميال
إىل البيانــات اجلزئيــة املــستمدة مــن الــيت تــستند إهنــا تــسهل عمليــات التحليــل  )د( 

  املتعلقـة  سائل الرئيـسية  املـ  ضـروري مـن أجـل تنـاول          وذلـك أمـر   مصادر خمتلفة ولكـن متـسقة،       
 ؛ وأثر العوملةاالبتكارالسياسات من قبيل ب

حــصائية تبــسيط عمليــات إنتــاج اإلحــصاءات، إلاالت اإهنــا تيــسر علــى الوكــ )هـ( 
 فتزيد بذلك من فعاليتها؛

الســتبيانات ل املــستجيبنيد ختفــف مــن العــبء الــذي يقــع علــى كاهــل  إهنــا قــ )و( 
 ؛ظل مستوى التفاصيل ثابتاإذا اإلحصائية، 

ــا  )ز(  ــام إهن ــة  ع تركــز االهتم ــود الداخلي ــى القي ــشرية    املفروضــةل ــوارد الب ــى امل  عل
وبـني   جمموعـات اإلحـصاءات الرمسيـة         بـني  ربطسياق الـ  ال وعلى العالقات اخلارجية يف      واألمو

مــن خــالل جلــان  وذلــك بــني املــستخدمني، القائمــة املهــام القانونيــة والتفــاعالت ذات الــصلة  
 .استشارية

فينبغـي اسـتثمار    . إلحصاءات االقتـصادية املتكاملـة تكلفتـها      لأن  ال بد من التنويه إىل      و - ٨
ــوارد ــاج اإلحــصاءات، وتغــيري      امل ــات إنت ــصميم عملي ــايري اإلحــصائية، وإعــادة ت ــسيق املع  يف تن

  يف كــل حالــة مــن احلــاالتاملنــافع/ إجــراء حتليــل للتكــاليفيلــزم، عليــهو. الترتيبــات املؤســسية
لتقييم مدى جدوى اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة، وذلك مع مراعاة كافة األطراف املعنيـة             

ينبغـي أن يكـون     و). ات، واجلهـات املـوفرة للبيانـات والوكـاالت اإلحـصائية          مستخدمي البيان (

__________ 

ات قد يقال إن اإلحـصاءات االقتـصادية املتكاملـة تلـيب أيـضا حاجـات املـستخدمني مـن حيـث مالءمـة البيانـ                )٣( 
 .ها وإمكانية التعويل عليها وحسن توقيتها ومشوهلا ومدى تفصيلها وسهولة احلصول عليهاتودق
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 نظريـة أو قـصوى،   بـصورة اهلدف إجراء عملية التكامل بـصورة مرحليـة وواقعيـة أو مثلـى، ال             
 .مع مراعاة ظروف البلدان

 
 اإلحصاءات االقتصادية حتقيق التكامل بني  -ثالثا  

ت االقتـصادية يف التوفيـق اإلحـصائي، أي كفالـة           اإلحـصاءا  حتقيق التكامـل بـني       يتمثل - ٩
جيـب أن تكـون كـذلك       و. ةمنـسجم و ةمتـسق  مـن اإلحـصاءات    املـستمدة     املعلومـات  كونتأن  

. ذاهتـا قيقـة   احل االقتـصاد، هـي      أياليت تـصفها اإلحـصاءات االقتـصادية،        ألن احلقيقة األساسية    
ى عادة بتطبيـق أطـر للحـسابات    وميثل التوفيق اإلحصائي يف اإلحصاءات االقتصادية مهمة تؤد  

 .ة وللحسابات الكلية األخرى وللتصنيفقوميال
ــسعى إىل   - ١٠ ــني وينبغــي أن ن ــق التكامــل ب ــاد  حتقي ــي األبع ــصادية ثالث :  اإلحــصاءات االقت

 التكامــل األفقــي يف التوفيــق بــني شــىت اإلحــصاءات   يتمثــلو. تكامــل أفقــي وعمــودي وزمــين 
رة والعمــل واالســتهالك ومــا إىل ذلــك، قبــل أن تــدرج يف   األساســية املتعلقــة باإلنتــاج والتجــا 

ويتمثل التكامل العمـودي    ). ية، وميزان املدفوعات  قوماحلسابات ال (حسابات االقتصاد الكلي    
يف التوفيق بني اإلحصاءات األساسية وحـسابات االقتـصاد الكلـي، وكـذلك بـني اإلحـصاءات             

 الـزمين يف التوفيـق   التكاملوأخريا، يتمثل . يةاالقتصادية الوطنية واإلحصاءات االقتصادية الدول    
 األمــد واإلحــصاءات االقتــصادية اهليكليــة الــيت تنــتج يف  ةبــني اإلحــصاءات االقتــصادية القــصري 

 . ترتبط باملرحلة ذاهتا من الدورة االقتصاديةهاأوقات خمتلفة لكن
املــسائل  وميــةوينطــوي النــهج املتكامــل لإلحــصاءات االقتــصادية علــى املــسائل املفاهي  - ١١

 .املسائل املؤسسية واملتعلقة بإنتاج اإلحصاءات
 

 املسائل املفاهيمية -ألف  
. ستخدام إطـار مفـاهيمي مـشترك      اإلحصاءات االقتصادية   حتقيق التكامل بني ا   يتطلب   - ١٢

دور نظـام احلـسابات     ف. ١٩٩٣، وهو يتمثل يف نظام احلسابات القومية لعام         قائموهذا اإلطار   
اتـساقها  مـن شـأنه كفالـة        لإلحصاءات االقتصادية    ا تنسيقي ا، باعتباره إطار  ١٩٩٣ام  القومية لع 

 اعتــرف بــه اجمللــس   ،، دور راســخ جيــدا  أيــضااملفــاهيمعلــى صــعيد األرقــام وعلــى صــعيد     
 .١٩٩٣/٥ يف قراره االقتصادي واالجتماعي

 تعريفــاتوال إىل جمموعــة مــن املفــاهيم ١٩٩٣ويــستند نظــام احلــسابات القوميــة لعــام   - ١٣
املعـــايري اإلحـــصائية الدوليـــة اخلاصـــة ف. والتـــصنيفات والقواعـــد احملاســـبية املتفـــق عليهـــا دوليـــا

دليـل ميـزان املـدفوعات       مـن    قطاعات حمددة، مثـل الطبعـة اخلامـسة       ب واملتعلقةباالقتصاد الكلي   
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ــة   ــة احلكومي ــل اإلحــصاءات املالي ــامودلي ــة   ٢٠٠١  لع ــة والنقدي ــل اإلحــصاءات املالي ــاودلي  م لع
 أهنـا تتقاسـم مـع نظـام      ذلـك يعـين و. ١٩٩٣ مع نظام احلسابات القومية لعـام   موحدة،  ٢٠٠٠

ــة لعــام    بالوحــدات والقطاعــات املتعلقــة عــددا مــن الــسمات العامــة  ١٩٩٣احلــسابات القومي
التـدفقات االقتـصادية وقواعـد تكاملـها        )/األصول واخلـصوم  (املؤسسية، واإلقامة، واملخزونات    

 السمات على كافة اإلحصاءات االقتصادية خطـوة        تلكوسيمثل تعميم   . )٤( وتقييمها حساهباو
شـريطة  كما ميكن لإلحـصاءات االقتـصادية أن حتـتفظ بـسماهتا اخلاصـة،              . حنو التكامل رئيسية  

 .١٩٩٣ بسمات نظام احلسابات القومية لعام عمليةأن تكون هلا روابط 
اره اإلطــار املفــاهيمي املــشترك    باعتبــ١٩٩٣فقبــول نظــام احلــسابات القوميــة لعــام      - ١٤

 مــع مواءمــة تامــةلإلحــصاءات االقتــصادية ال يعــين أنــه جيــب مواءمــة قواعــد البيانــات اجلزئيــة   
 كإطــار مفــاهيمي قبولــهلكــن . فــذلك مــستحيل ألســباب خمتلفــة.  حــسابات االقتــصاد الكلــي

وفقـه  ، ينبغي   اام ع اهدف”،  ١٩٩٣ام احلسابات القومية لعام     نظ، وفقا للتعريف الوارد يف      يعترب
 والتصنيفات املـستخدمة يف احملاسـبة االقتـصادية بقـدر املـستطاع             والتعريفاتأن تكون املفاهيم    

 .)٥(“متماثلة على املستويني اجلزئي والكلي لتيسري مقارنة نوعي البيانات
ــشأن        - ١٥ ــدت بـ ــة اعتمـ ــيات دوليـ ــة توصـ ــه مثـ ــارة إىل أنـ ــدر اإلشـ ــسياق جتـ ويف ذلـــك الـ

حــصاءات الــصناعية، وإحــصاءات جتــارة التوزيــع، إلصادية األساســية، مثــل ااإلحــصاءات االقتــ
، وإحصاءات السياحة، من أجل مجع ونشر إحصاءات اقتـصادية تفـصيلية            روإحصاءات اإلعما 

 ١٩٩٣وإن الـصيغة املـستكملة لنظـام احلـسابات القوميـة لعـام              . لتكملة معايري االقتصاد الكلي   
ــة بــ   اإلحــصاءات (ساســية شأن اإلحــصاءات االقتــصادية األوتنقيحــات شــىت التوصــيات الدولي

الصناعية، وإحصاءات جتارة التوزيع، واإلحصاءات الـسياحية، واحلـسابات الفرعيـة للـسياحة،             
بقــدر  التوصــيات الدوليــة املنقحــة وتــسعى.  العتمادهــا٢٠٠٨ علــى اللجنــة يف عــام ســتعرض

 .مع حسابات االقتصاد الكليتوافق قواعد البيانات اجلزئية اإلمكان إىل زيادة كفالة 
 

__________ 

ــة هــو املعيــار اإلحــصائي املــستخدم يف احلــسابات ال  و (١٩٩٥  لعــامالنظــام األورويب للحــساباتإن  )٤(  يف قومي
جتـدر اإلشـارة إىل أنـه    لكـن   .١٩٩٣يتماشى متاما أيضا مع نظـام احلـسابات القوميـة لعـام          ) االحتاد األورويب 

 هـذه    كـل مـن    تعـزى إىل تـصميم    وأطر اإلبالغ والتفاصـيل،     ب معظمها   يتعلقتقوم يف هذا السياق اختالفات،      
وإن هـذه االختالفـات مميـزة       . املعايري على حنو يليب مـتغريات معينـة يف الـسياسات واحتياجـات حتليليـة معينـة                

 التفـصيلية ها إذا دعت احلاجة إىل ذلـك، مـن خـالل التـصنيفات             على حنو جيد وميكن عموما التوفيق فيما بين       
 .على سبيل املثال

 ..٦٧-١، الفقرة ١٩٩٣نظام احلسابات القومية لعام  )٥( 
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 مسائل إنتاج اإلحصاءات - باء 
ــدم  إن  - ١٦ ــباب عـ ــم أسـ ــرابط املنطقـــي مـــن أهـ ــون  التـ ــصادية كـ ــصاءات االقتـ بـــني اإلحـ
 ملختلـف الـصناعات أو األنـشطة تـصمم بـصورة مـستقلة بعـضها        ءات واإلحـصاءات الستقـصا ا

حـصاءات االقتـصادية يتمثـل يف    مجع اإل يفاملتبع ال يزال النهج التقليدي   قد كان و  و .عن بعض 
تـد علـى    والتعـدادات مي  ءاتالستقـصا متـوال ل  تغطية مواضـيع وصـناعات خمتلفـة ضـمن برنـامج            

واالسـتبيانات  ءات تناقضات يف تصميم االستقـصا ملا ينجم عن ذلك من وميكن  .سنواتمدى 
 .عل حتقيق التكامل بني اإلحصاءات االقتصادية أمرا صعباجيأن 
لتكامــل بــني اإلحــصاءات االقتــصادية ضــغط علــى مجيــع عمليــات مجــع    ايــنجم عــنو - ١٧

 .البيانــات االقتــصادية مــن أجــل تغــيري األهــداف املنــشودة مــن تــصميم اإلحــصاءات ووضــعها  
غري أن مثة هدفا آخر علـى نفـس   ويظل هدف قياس الصناعة أو القطاع املعين بدقة دون تغيري،     

 مـع إحـصاءات الـصناعات والقطاعـات         قتتـس حـصاءات   إ وهـو تـصميم      ، أال مهيـة القدر من األ  
ــى أخــصائ   .األخــرى ــاهجييوســيتعني عل ــد ،  املن ــات اخلاصــة   التخطــيط لعن ــة مجــع البيان عملي

كيفيـة تكامـل هـذا    نظـروا يف     أن يفكروا خـارج إطـار عملـهم احلـايل وي           ،بالصناعات التحويلية 
ات علـى حنـو مـستقل،    فمثال ال ميكـن تـصميم االسـتبيان     .العمل مع النواتج اإلحصائية األخرى    
 وتصنيفات واردة يف استقصاءات اقتـصادية وعمليـات         اتبل جيب أن تستخدم مفاهيم وتعريف     

 . مجع بيانات إدارية أخرى
وتطبيــق تــصنيفات متــسقة علــى وحــدات إحــصائية حمــددة بــصورة مناســبة هــو عامــل   - ١٨

 كفالـة تطبيـق منـاذج    ويتمثـل التحـدي يف   .اإلحصاءات االقتصادية للترابط املنطقي بني    أساسي  
ومـن ضـمن سـبل كفالـة      .مجيع القياسات اإلحصائيةعلى الوحدات وتصنيفاهتا بصورة متسقة  

ــة كوســيلة ل      ــصنيفات اســتخدام ســجل شــامل لألعمــال التجاري ــساق الوحــدات والت تنظــيم ات
وإذا كانت مجيع الفئات اخلاضعة لالستقصاء مأخوذة من سـجل   .الوحدات واختيار تصنيفاهتا

ال التجاريــة ومجيــع البيانــات اإلداريــة متطابقــة معهــا، فــيمكن تــصنيف مجيــع ســجالت   األعمــ
ويكفـل ذلـك االتـساق يف تـصنيف          .البيانات وفقا للتبويب املتبـع يف سـجل األعمـال التجاريـة           

وبذلك يتم تفـادي تـصنيف وحـدة مـا بطـرق             .املعلومات املأخوذة من خمتلف مصادر البيانات     
 .اءاتخمتلفة يف خمتلف االستقص

 
 املسائل املؤسسية –جيم  

ــى األ      - ١٩ ــضا عل ــصادية أي ــل اإلحــصاءات االقت ــد تكام ــسية  وضــاع يعتم ــة واملؤس القانوني
وهلـذا الـسبب لـيس       .اختالفا شاسـعا مـن بلـد آلخـر        مجيعا  والتنظيمية واإلحصائية، اليت ختتلف     

بــني تكامــل لتحقيــق المــن املمكــن وال مــن املرغــوب فيــه تعمــيم هنــج تنفيــذ واحــد وتفــصيلي    
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بيـد أنـه ميكـن حتديـد بعـض املبـادئ التوجيهيـة الـيت تـرد تفاصـيلها يف                 .اإلحصاءات االقتصادية 
 .الفرع التايل من هذا التقرير

ــسي      و - ٢٠ ــار مؤسـ ــد إطـ ــه ال يوجـ ــضاح أنـ ــم إيـ ــن املهـ ــحيح”مـ ــل  “صـ ــق تكامـ  لتحقيـ
ركزيــة ميكنــها اإلحــصاءات االقتــصادية، مبعــىن أن كــال مــن الــنظم اإلحــصائية املركزيــة والالم  

ب أن توجــد قنــوات وهيئــات، وأن ُتــستخدم هــذه القنــوات    جيــبيــد أنــه .حتقيــق هــذا اهلــدف 
واهليئات إلجراء حوار منتظم بني منتجي اإلحصاءات، وكذلك بينـهم وبـني كـل مـن مقـدمي               

جيــب أن ُتحــدد وكالــة ضــمن النظــام  وكــذلك. البيانــات ومــستخدميها علــى الــصعيد الــوطين
 يف حتقيـــق التكامـــل بـــني اإلحـــصاءات االقتـــصادية، تـــضطلع بـــدور رائـــداإلحـــصائي الـــوطين 

مبوجب القانون أو مبوجب أية صـكوك ملزمـة أخـرى،            )يف الظروف املثالية  (حتدد مهامها    وأن
 .  اليوميةتهاوأن تعترف اجلهات األخرى املنتجة لإلحصاءات بدور هذه الوكالة يف أنشط

ت الدوليــة وأماناهتــا وهيئاهتــا التوجيهيــة وهيئاهتــا املنظمــا(وتــؤدي املؤســسات الدوليــة  - ٢١
وتقـوم هـذه     .دورا بنفس القدر من األمهيـة يف حتقيـق تكامـل اإلحـصاءات االقتـصادية              ) العاملة

املؤســسات بــدور رئيــسي يف تيــسري وضــع املعــايري اإلحــصائية وتوحيــدها بــني خمتلــف جمــاالت  
 اتاملفـاهيم والتعريفـ   بـني   تـساق   نطقي واال الترابط امل اإلحصاءات االقتصادية، عن طريق كفالة      

بــالتحقق مــن قابليــة  هــذه املؤســسات أيــضاوتقــوم . وقواعــد التقيــيموالتــصنيفات والوحــدات 
وتواجـه   .املقارنة واالتساق بني جمموعات البيانات فيمـا بـني البلـدان وحتـسينها عنـد الـضرورة                

 عليهـا بنـاء نظمهـا اإلحـصائية         فمـن ناحيـة يـتعني      :الدول األعضاء هبذا الـصدد حتـديا ذا شـقني         
الوطنية علـى أسـاس النتـائج احملققـة يف إطـار املؤسـسات الدوليـة، ومـن ناحيـة أخـرى مواصـلة                        

على العمل الـذي يـتم يف املؤسـسات الدوليـة، بغيـة كفالـة التنـسيق                 ) وكذلك السيطرة (الرقابة  
ل أعمـال   وهي مهمـة شـاقة ظلـت مدرجـة علـى جـدو             .الضروري لتحقيق التكامل اإلحصائي   

 . باستمرارةتجددماجملتمع الدويل ملدة طويلة، وتتطلب جهودا 
 

 إنتاج اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة -رابعا  
ــاج اإلحــصاءات        - ٢٢ ــة إنت ــع جوانــب عملي ــصادية مجي ــل اإلحــصاءات االقت  .يغطــي تكام

 االتـساق   هبـذا الـصدد هـي     قـط   والعناصر األربعة األساسـية الـيت ينبغـي أال تغيـب عـن األذهـان                
 .وسعة النطاق والعمقوالترابط املنطقي 

ويــشري العنــصر األول، وهــو االتــساق، إىل ضــرورة اســتخدام مفــاهيم ومــصطلحات     - ٢٣
ومعــايري مــشتركة، وتعريــف الوحــدات اإلحــصائية بطريقــة منتظمــة علــى مــدى فتــرات زمنيــة   

ينبغــي أن يأخــذ بــل  .الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة شــرطا كافيــا ضــمن ولــيس االتــساق  .طويلــة
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ويـشري العنـصر الثـاين، وهـو         .االتساق يف اعتباره املتطلبات الدولية من أجل الـسماح باملقارنـة          
فهو يتعلق مثال بالقـدرة   .والعالقات املتبادلة بني البيانات  إىل الروابط الداخليةالترابط املنطقي،

كوناهتـا  تلـك اخلاصـة مب   وؤسـسة التجاريـة  املاملتعلقـة ب حـصاءات  اإلعلى إقامة صالت قويـة بـني    
ويتنـاول   .، وكذلك بني املتغريات االقتصادية من قبيل الصادرات واإلنتـاج )مؤسساهتا الفرعية(

 . تغطية االقتـصاد بأكملـه  عمل على أن تبالعنصر الثالث سعة نطاق الربامج اإلحصائية اليت جي 
ــة مــ    بوجيــ ــة للــشركات وخالي  .ن االزدواج أن تكــون اإلحــصاءات شــاملة لألنــشطة التجاري
وهـذا هـو اجلـزء مـن      .العنصر الرابع واألخري فيتعلـق بعمـق بـرامج اإلحـصاءات االقتـصادية      أما

 .الربامج الذي يتناول قضايا مثل السلع األساسية والتفاصيل على مستوى الصناعات
ولكـل مـن هـذه العناصـر انعكاسـات عديــدة علـى النظـام اإلحـصائي بأكملـه تنطــوي           - ٢٤

ــى حتــديات  ــصادية باســتخدام     و .عل ــشطة االقت ــاس األن ــه، وقي ــصاد بأكمل ــة االقت تتطلــب تغطي
 وحـدة التفاصـيل مـن أجـل         ، كمـا تتطلـب     واملعايري اتمن املفاهيم والتعريف  دقيقة جدا   جمموعة  

يـضع  التفاصـيل   علـى   طلـب   الوكذلك فإن ازدياد     .صحيحةقياس املتغريات االقتصادية بصورة     
د مـن أمهيـة اسـتخدام البيانـات اإلداريـة يف            يـ زية، مما   تجيبسضغوطا أكرب بكثري على اجلهات امل     
 .بناء برامج اإلحصاءات االقتصادية

ويف املراحــل املختلفــة مــن عمليــة إنتــاج اإلحــصاءات، قــد يفيــد التركيــز علــى مخــسة     - ٢٥
 .مبادئ يف حتقيق التكامل بني اإلحصاءات االقتصادية

 
 اإلطار والعينات والتغطية - ألف 

تـصميم مـشترك    اعتمـاد    و ، هذا املبدأ باستخدام نظام أطر خـال مـن االزدواجيـة           يتعلق - ٢٦
للعينات، والتحول إىل هنـج يركـز علـى الـشركات مـن أجـل كفالـة تغطيـة شـاملة وخاليـة مـن                    
االزدواجية جلميع الكيانات االقتصادية واالستخدام الواسع النطاق للبيانات اإلدارية يف النظـام            

ركيـز علـى الـشركات أنـه، يف حـني تـستخدم وكالـة إحـصائية تـصميما          ويعـين هنـج الت   .الكلـي 
، فـإن النـهج     ؤسـسة الفرعيـة   مشتركا للعينات لقياس النشاط االقتصادي، مثال علـى مـستوى امل          

ويف أغلـب احلـاالت      .يركز أيضا علـى الـشركات لكفالـة تغطيـة شـاملة وخاليـة مـن االزدواج                
التــرابط وعنــدما خيتلفــان فمــن املهــم حتقيــق  .نفــس الــشيءالفرعيــة تكــون الــشركة واملؤســسة 

 .بني الشركات وبني مكوناهتااملنطقي 
ــاج         - ٢٧ ــتم إنتـ ــشتركا يـ ــارا مـ ــة إطـ ــصادية املتكاملـ ــصاءات االقتـ ــوم اإلحـ ــب مفهـ ويتطلـ

يـشكل   . واحلفاظ عليه  من العناصر األساسية لإلطار وضع هيكل مركزي       .اإلحصاءات داخله 
ويتكــون اهليكــل مــن جمموعــة مــن امللفــات  .االستقــصاءهــذا اهليكــل العمــود الفقــري ألنــشطة 

املؤسسات التجارية من خالل حتديد الـسمات املباشـر، والـرد        ترتبط ب والربامج والعمليات اليت    



E/CN.3/2008/6  
 

07-63972 11 
 

على االستقصاءات، واسـتقاء املعلومـات، فـضال عـن الطـرق غـري املباشـرة، مـن خـالل املـوارد                    
 .مجيع قطاعات االقتصاداإلطار هذا  أن يغطي بوجي .اإلدارية، مثل السجالت الضريبية

علـى  متـسقة   وسجل األعمال التجارية الشامل هو األداة اليت تسمح بتطبيق تصنيفات            - ٢٨
وال ميكـن    .التـرابط املنطقـي   تحقيـق   املـسبقة ل  الـشروط   أحـد   وهـو   . حمددة حتديدا جـدا   كيانات  

وفضال عـن   .الستقصاءات إذا ُصنفت الكيانات بطرق خمتلفة يف خمتلف االترابط املنطقيحتقيق 
ذلك يؤدي عـدم اسـتكمال الـسجل بـصورة منتظمـة إىل ضـرورة تعـديل نتـائج االستقـصاءات                   

وال ميكــن إنــشاء ســجل شــامل يف البلــدان الــيت يكــون فيهــا النظــام اإلحــصائي           .باســتمرار
غــري أن مــن املكــن  .ويف هــذا الــسياق يكــون توحيــد االستقــصاءات صــعبا كــذلك  .المركزيــا

االتــساق يف اجملــاالت الــيت تواجــه فيهــا البلــدان معلومــات متباينــة   التكامــل و مــن حتقيــق مزيــد
 جريهـا وكـاالت إداريـة وإحـصائية       متباينـة تُ  مستقاة من سجالت أعمال جتاريـة واستقـصاءات         

تقاسم البيانات وحتقيق التكامل بني خمتلف االسـتمارات والـصناعات          عن طريق   ، وذلك   خمتلفة
نسيق عمليات استعراض االستقصاءات وتصميمها، مـثال عنـد تعـديل           عن طريق ت  أو  الرئيسية،  

  .هذه االستقصاءات
وينطوي السجل الشامل لألعمال التجارية على مزايا كثرية من حيث حتقيق التكامـل              - ٢٩
 :فيما يلي عرض موجز هلذه املزايااإلحصاءات االقتصادية، وبني 

ــة نقطـــة مرجعيـــة    )أ(  ــا يتعلـــق جبميـــع  يـــوفر ســـجل األعمـــال التجاريـ ــة فيمـ ثابتـ
التصنيفات املوحدة، مما يسهل حتقيق التكامل بني النواتج اإلحـصائية عـن طريـق كفالـة تطبيـق                  

 ؛ مجيع االستقصاءات والنواتج اإلحصائيةى علةمتسقبصورة التصنيفات 

ميكن التقليل من مشاكل االزدواج والتغطية غـري املتـسقة جملموعـات البيانـات               )ب( 
 ؛ أدىن حد عن طريق املطابقة بني هذه اجملموعات وبني سجل األعمال التجاريةاإلدارية إىل

يضمن اختيار العينات جلميـع االستقـصاءات االقتـصادية مـن سـجل األعمـال                )ج( 
 . بني خمتلف االستقصاءات وحيد من احلاجـة إىل تعـديل مـدى التغطيـة    الترابط املنطقي التجارية  

 ؛ةويفيد كذلك يف رصد عبء االستجاب

ميكن اجلمع بني البيانات اإلدارية وبيانـات االستقـصاءات يف نـاتج إحـصائي،               )د( 
جتزئـة  ميكـن  فمـثال   . بني مـصادر البيانـات  الترابط املنطقيبينما يضمن سجل األعمال التجارية 

استخدام البيانات الضريبية يف أحد األجـزاء وبيانـات االستقـصاءات           وسجل األعمال التجارية    
إذا وردت نفس الوحدة يف مـصدرين خمـتلفني للبيانـات فـيمكن إلغاؤهـا مـن أحـد                   و .يف بقيتها 
  يف التغطية؛الترابط املنطقي لكفالة ، حسب االقتضاء،املصدرين
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عند القيام باملوازنة بني العرض واالستخدام، ميكـن للقـائمني علـى احلـسابات               )هـ( 
علومـات  مجوانـب هـذه احلـسابات       املعلومـات املـستقاة مـن خمتلـف         كـون    يف واثقـ يأن  القومية  
 ؛ من مصادر بيانات تستند إىل تغطية وتصنيفات متسقة للفئات اخلاضعة لالستقصاءمستمدة

ات الدميوغرافيـة الـواردة يف سـجل األعمـال          معلومـ يسمح التسلـسل الـزمين لل      )و( 
 لكفالـة  وميكن استخدام هذا التسلسل الـزمين  .التجارية بتحليل منو األعمال التجارية وتطورها

 .تساق بني التحليل الطويل للبيانات اجلزئية وبني سائر اإلحصاءات االقتصاديةاال

ســجل موحــد وشــامل لألعمــال التجاريــة علــى املــدى   وضــع وســعيا لتحقيــق هــدف  - ٣٠
الطويل، ينبغـي للـنظم اإلحـصائية األقـل تقـدما أن تتخـذ خطـوات وسـيطة للتوصـل إىل تغطيـة              

 اسـتنادا إىل بعـض      أي(حمـدود   إحـصائي   سـجل   اعتمـاد    خـالل    أمشل للمؤسسات التجاريـة مـن     
وميكـن توسـيع    .يكمله إطار خـال مـن التـداخل للمنطقـة املعنيـة     ) أمناط امللكية واملركز القانوين

نطاق تغطية السجل اإلحصائي بالتدريج من خالل التعزيز املؤسسي للنظـام اإلحـصائي حبيـث               
اك حــدا لقــدرة الــنظم اإلحــصائية األقــل منــوا  ومــن البــديهي أن هنــ .يظــل يــشمل نطاقــا معينــا 

على إدراج املؤسسات الـصغرية واملتناهيـة       كبرية  والبلدان النامية ذات القطاعات غري النظامية ال      
 .الصغر يف سجالهتا اإلحصائية، نظرا لألعداد اهلائلة هلذه املؤسسات

ــة   - ٣١ ــربامج اإلحــصائية جل ومطلــب تغطي ــصاد  ال ــع قطاعــات االقت ــهــو مي ب مكلــف مطل
وبالتـايل فـإن االعتمـاد علـى االستقـصاءات فقـط ميثـل               .سـتجابة عبئا كبريا يف جمال اال    ويفرض  

وعلـى الـرغم مـن كـون البيانـات اإلداريـة        .عائقا رئيسيا أمام قياس النشاط االقتصادي عمومـا 
ــس ال ــدوام يبجتت ــى ال ــدة    عل ــصورة جي ــذه    الب حتياجــات الوكــاالت اإلحــصائية، فبوســع ه

والسـتخدام   . ختفف إىل حد كـبري املـشاكل املتعلقـة بالتكـاليف وعـبء االسـتجابة               البيانات أن 
ــالربط بــني املــصادر      املــصادر اإلداريــة، ينبغــي أن يتــضمن الــسجل املركــزي خانــات تــسمح ب

 .اإلدارية وبني هياكل الكيانات من أجل إنتاج خمتلف النواتج اليت تتطلبـها الـربامج اإلحـصائية               
 يـشكل والقدرة على اشتقاق هياكـل إحـصائية        التنفيذية  لقانونية واهلياكل   والربط بني اهلياكل ا   

 .خطوة أساسية حنو حتقيق التكامل
ينبغـي إعطـاء رمـز تعريفـي فريـد لكـل كيـان مـن الكيانـات                  تتعلق بالتنفيـذ،    وألسباب   - ٣٢

العمـل   الرمـز التعريفـي مبراعـاة رقـم          ذلكوينبغي يف الظروف املثلى اختيار       .الواردة يف السجل  
ومن شأن هذا اإلجراء أن يضمن تطبيـق البيانـات        .التجاري املستخدم لدى السلطات اإلدارية    

وينبغـي للرمـوز التعريفيـة     .اإلدارية تطبيقا صـحيحا علـى خمتلـف الكيانـات الـواردة يف الـسجل      
مبطابقـة البيانـات اإلداريـة مـع الكيانـات          أن تـسمح    الفريدة، حسب مستوى التفاصـيل املتـاح،        

والرمــوز التعريفيــة الفريــدة  .اردة يف الــسجل علــى مــستوى املؤســسة التجاريــة أو مكوناهتــاالــو
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 تـساق وكـذلك فـإن اال     .بـني املؤسـسة ومكوناهتـا     للترابط املنطقي   مفيدة جدا عند إجراء حتليل      
بني الربامج اإلحصائية يف تعريف الكيانـات يـساعد أيـضا علـى التحقـق مـن البيانـات باملقارنـة                     

 .ومن األمثلة على ذلك بيانات الدخل والعمالة.  املصادربني خمتلف
 

 احملتوى والتجميع -باء  
 إىل استخدام مفاهيم ومصطلحات وتـصنيفات موحـدة،         حتياجاتيؤكد هذا املبدأ اال    - ٣٣

 .ويؤكد فضال عن ذلك القيمة اليت يكتسيها إجراء استقصاء اقتصادي سنوي شامل

وتنـشأ االختالفـات الكـربى يف اإلحـصاءات          .ارنة ممكنة بدون التوحيد لن تكون املق    و - ٣٤
عن استخدام مبادئ أساسية خمتلفة، مثل املبادئ املتعلقـة بالوحـدات أو املعـامالت علـى سـبيل                  

 قيمتها حيث تقلل من تلك االختالفات وتفضي إىل جمموعة مـن نـواتج           بينها وللمواءمة .املثال
 يـشكالن جانـب االسـتراتيجية العامـة الـذي ُيمكّـن             واحملتـوى والتجميـع    .ترابطـا البيانات أكثر   

ــق اســتراتيجية         ــات عــن طري ــات البيان ــة أوجــه التكــرار يف طلب الوكــاالت اإلحــصائية مــن إزال
وسـيولّد التوجـه     .مرتكزة على املشاريع واالسـتبيانات الـيت تتـسم بالتجـانس شـكال ومـضمونا              

حيـث  ( ذلـك علـى نطـاق الوكـاالت          حنو التجميع اإللكتروين نوعه اخلاص من التوحيد، مبا يف        
ويعـزز التوحيـد أيـضا وضـع         ).يعمل خرباء اإلحصاء مع السلطات الـضريبية وجهـات التنظـيم          
 .استراتيجية جتميع خاصة فيما يتعلق باملشاريع التجارية املهمة

 بـني   حتديـد أوجـه التـرابط     أو  ‘‘ خمطـط حـسابات   ’’وأخريا، فـإن االسـتراتيجية تتطلـب         - ٣٥
وميثـل خمطـط احلـسابات أداة       . سبة التجارية واملـتغريات الالزمـة للـربامج اإلحـصائية         بيانات احملا 

سهل يـ و .لربط احملاسـبة التجاريـة مبختلـف أطـر احملاسـبة املعمـول هبـا يف الوكـاالت اإلحـصائية                   
بشكل كبري إقامة الروابط بـني احلـسابات التجاريـة، وكـشوف امليزانيـات وبيانـات اإليـرادات                  

وال يـساعد ذلـك علـى تـصميم          .قتصادية األولية ومتغريات احلسابات القومية    واإلحصاءات اال 
استبيانات االستقصاء فحسب، بل إنه يتيح أيضا أداة جيدة لتفصيل مـصادر البيانـات اإلداريـة                

 .حسب احتياجات الوكاالت اإلحصائية

تكامـل  سـتحداث جتميـع اقتـصادي م      ومثة طريقة لكفالة االتساق اإلحصائي تتمثل يف ا        - ٣٦
ومبجرد وضع سجل جتاري شامل، سيـصبح التجميـع االقتـصادي علـى              . االقتصاد برمته  ييغط

ويفضي إجراء استقصاء اقتصادي سنوي شامل تتخللـه عمليـات           .نطاق االقتصاد عملية ممكنة   
 :جتميع فصلية إىل حتقيق الفوائد التالية

تتيح كافـة املعلومـات     باستطاعة عملية التجميع اليت تشمل االقتصاد برمته أن          )أ( 
 ؛الالزمة لكل من احلسابات القومية واإلحصاءات االقتصادية األخرى
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جتميع بيانات متسقة على نطاق االقتصاد كله مـع مجـع جمموعـة أساسـية مـن                  )ب( 
 ؛املتغريات من كافة الوحدات سواء يف إطار عمليات التجميع السنوية أو دون السنوية

ات االستقــصاء حبيــث جتمــع بــني كــل مــن مــتغريات    تــصميم اســتبيانإمكانيــة )ج( 
احملاسبة املعيارية واملعلومات اإلضافية الالزمة حلـساب كافـة املـتغريات األساسـية يف احلـسابات                

 ؛)٦(القومية
 أن تضاف متغريات االستقـصاء إىل مـتغريات احلـسابات القوميـة قبـل               إمكانية )د( 

ق وشرح احلركات غري االعتياديـة علـى مـستوى كـل            ن احملللني من تدقي   حترير البيانات، مما ميكّ   
ــدقيق         ــة ت ــن عملي ــي م ــات احملاســبية، كجــزء طبيع ــة والتجميع ــتغريات احلــسابات القومي ــن م م

مــا مــن شــأنه أن يقلــل إىل أدىن حــد مــن حاجــة احملاســبني الــوطنيني إىل تــدقيق   البيانــات، وهــو
 ؛بيانات سجالت الوحدات

جتـاري شـامل وإجـراء استقـصاء اقتـصادي         سجل   إعدادومن شأن اجلمع بني      )ه( 
 االقتــصادية التعــداداتسـنوي شــامل ملختلــف قطاعـات االقتــصاد أن يزيــل احلاجـة إىل اعتمــاد    

 ؛اليت جترى كل مخس سنوات كنقاط مرجعية

ــصميم      )و(  ــسنوية يف ت ــسنوية ودون ال ــع ال ــات التجمي مراعــاة االتــساق بــني عملي
 .تموعااجمل

 
  بعد التجميعالتجهيز ومرحلة ما - جيم 

يؤكد هـذا املبـدأ أمهيـة اسـتعمال نظـم وأسـاليب عامـة موحـدة يف جمـال التجهيـز مثـل                   - ٣٧
 مركـزي للبيانـات والبيانـات       لـف ويروج أيضا الستعمال م    .منهجيات التحرير والقيد املوحدة   

مـن   بـل    .عـرض النـواتج كافيـا يف حـد ذاتـه           ولـيس    .الفوقية من أجل حتسني األنشطة التحليلية     
اجب أن تكون النواتج مشفوعة باالستنتاجات التحليلية والبيانات الفوقية اليت يلزم تقـدميها             الو

 .احلسابات القوميةأطر إىل اجلهات اليت تعمل على إدماج البيانات يف أطر عمل مثل 

 مــن أدوات التجهيــز جمموعــةتكامــل هــو اســتحداث املنــهج لوأحــد األهــداف املهمــة ل - ٣٨
ــة حتــسني  ــها، مــع احلــد مــن التكــاليف يف الوقــت نفــسه    املركــزي بغي ــة البيانــات وتوقيت  . نوعي

__________ 

كما جتمع أيـضا عناصـر التعـويض األخـرى      . على سبيل املثال، جتمع االستبيانات األجور والرواتب املدفوعة        )٦( 
وهو ما يعـين أن مـن املمكـن اشـتقاق           . ١٩٩٣احلسابات القومية لعام    نظام  للموظفني حسبما هي حمددة يف      

علـى  ‘‘ األجور والرواتـب  ’’تعويض املوظفني عن طريق جتميع أعمدة الرموز يف كل وحدة، بدال من تعديل              
ــة   . املـــستوى التجميعـــي الحتـــساب الفـــرق املقـــدر  ــذا النـــهج االتـــساق بـــني احلـــسابات القوميـ ويكفـــل هـ

 .واإلحصاءات التجارية
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 مــا مت  وإذا. جتهيــز البيانــات خطــوة مكلفــة جــدا ضــمن عمليــة إجــراء االستقــصاءات ويــشكل
اإلفراط يف التركيز على التحرير اجلزئي والتدخل اليدوي، فإن ذلك قد يؤثر سـلبا يف التوقيـت       

ــز  كامــل نظــم التجهيــز بــأكرب قــدر مــستطاع للحــد مــن    وينبغــي أن تت .وقــد يتــسبب يف التحي
ك أربـــع أدوات مركزيـــة يلـــزم أن تنظـــر فيهـــا الوكـــاالت  اوهنـــ .تكـــاليف الـــصيانة والتطـــوير

 :اإلحصائية

 إقامة نظام وحيد للبيانات الفوقية ملختلف االستقصاءات؛ )أ( 

 عمليات جتميع مركزية؛  )ب( 

  و القيد والتقدير؛منهجيات متوائمة ألخذ العينات والتحرير )ج( 

 بيانات وحيد، يزيد البيانات أمنا وُيسهل على املستخدمني املأذون هلـم            ركزم )د( 
 .عملية احلصول على البيانات

وييـسر اسـتحداث     .فاهيم املنهجيـة  املويساعد نظام البيانات الفوقية على مواءمة كافة         - ٣٩
التجهيــز مرحلــة مــا بعــد  يبــسط و .اســتبيانات منوذجيــة هلــا أبــواب إيــرادات ونفقــات موحــدة  

 . استراتيجيات حترير وقيد موحدةبتقدميه

 يزيد يف الـسنوات األخـرية علـى أن تـشفع اإلحـصاءات الـيت تنـشرها                  رصوما فتئ احل   - ٤٠
وقـد أقامـت وكـاالت إحـصائية عديـدة سياسـاهتا             .الوكاالت اإلحصائية ببيانـات فوقيـة كافيـة       

ومـن مث، فـإن    . يف معايري النشر وأدلة التأليف اليت تتبعهااملؤسسية على تضمني البيانات الفوقية
 :املسؤوليات األساسية للوكاالت اإلحصائية فيما خيص البيانات الفوقية تتعلق باجملاالت التالية

جتميـــع بيانـــات فوقيـــة حديثـــة تـــسمح للمـــستخدمني بفهـــم جوانـــب القـــوة    )أ( 
 ؛والقصور يف اإلحصاءات اليت تصفها

ــة عــن طريــق طائفــة مــن     تــسهيل حــصو  )ب(  ل املــستخدمني علــى البيانــات الفوقي
 ؛)مواقع إنترنت، منشورات ورقية، أقراص مدجمة، وما إىل ذلك(الوسائط 

ــيت        )ج(  ــة واجلــداول واألشــكال اإلحــصائية ال ــات الفوقي ــني البيان ــي ب ــربط الفعل ال
 ؛تصفها، والعكس بالعكس

يف ) أو عناصـر البيانـات الفوقيـة   (استخدام جمموعة موحدة من البنود املنهجية       )د( 
وإذا مــا اعتمــدت الوكــاالت اإلحــصائية املفــاهيم العــابرة للميــادين  .البيانــات الفوقيــة املنــشورة

لتبادل البيانـات اإلحـصائية والبيانـات الفوقيـة، فـإن اسـتعماهلا علـى نطـاق واسـع سـيقوي مـن                       
 ؛فرص تبادلية البيانات الفوقية على حنو أكثر فاعلية
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سيما عـن طريـق التقيـد الـصارم باسـتخدام            ، ال  موحدة مصطلحات تخداماس )ه( 
 .املصطلحات الواردة يف خمتلف املبادئ التوجيهية والتوصيات اإلحصائية الدولية

ــا كــبريا بــني      - ٤١ ــة ونطاقهــا وقابليتــها لالســتخدام تفاوت ــة البيانــات اإلداري وتتفــاوت نوعي
مكـان اسـتخدام البيانـات اإلداريـة أثنـاء مرحلـة            وينبغـي حـسب اإل     .املصادر وفيما بني البلـدان    

وسيكون أيـضا باسـتطاعة بعـض        .التجهيز لقيد البيانات الناقصة أو إجازة نتائج االستقصاءات       
ــبعض         ــسبة ل ــصاءات بالن ــات االستق ــة لالستعاضــة عــن بيان ــات اإلداري ــدان اســتخدام البيان البل

 مـصممة يف العـادة لتقـدمي كامـل          ومن املؤسـف أن مـصادر البيانـات اإلداريـة ليـست            .السكان
فعلــى ســبيل املثــال، قــد ال تفــصل  .املعلومــات املــصنفة الــيت تعطيهــا االستقــصاءات اإلحــصائية

البيانات اإلدارية بني اإليرادات املتأتية من اإلنتاج االقتصادي وسواها من اإليـرادات، كمـا أن               
 فــإن دور املــصادر اإلداريــة يف  وعليــه، .العمليــات اإلداريــة قــد ال تــسجل املــتغريات اجلوهريــة  

أو اهليئــات /عمـوم النظــام اإلحــصائي قـد يكــون جتميــع املعلومــات عـن املؤســسات الــصغرى و   
االستقـصاءات ضــرورة  وســتظل  .الـيت ال يتـسم فيهــا التوزيـع املفــصل للمـتغريات بأمهيــة تـذكر     

ها لــديمؤســسات ( مؤسـسات معقــدة  مــنجتميــع معلومــات مــن أجـل   يف معظــم البلــدان قائمـة 
 .) متعددة عاملة يف قطاعات أو مناطق خمتلفةكيانات

وتترتـب علـى     . العمليات هيكال تشغيليا يعكس النهج املتكامل      مركزتوحيد  تطلب  يو - ٤٢
 عمليـة التجهيـز انعكاسـات علـى العديـد مـن        مـن أية قرارات بتغيري أي جانـب مـن احملتـوى أو     

 أن تـويل الوكـاالت اإلحـصائية عنايـة          ونتيجة لـذلك، ينبغـي     .األنشطة ضمن النظام اإلحصائي   
خاصـة للتفــاعالت الــشاملة للعمليــات اإلطاريــة وأخـذ العينــات، والعمليــات املتعلقــة بالبيانــات   

 .الضريبية، واحملتوى والتجميع، فضال عن أنشطة التجهيز
 

 جالنوات -دال  
ذ هبـا عنـد     يتعلق هـذا املبـدأ باخليـارات الـيت جيـب علـى الوكـاالت اإلحـصائية أن تأخـ                    - ٤٣

واحلالــة املثلــى يف هــذه  .)مــدى الــصلة باملوضــوع (معاجلــة مــسائل التوقيــت والدقــة والتفاصــيل
املرحلة هو أن تكون جوانب عدم االتساق قد مت حتديـدها وإزالتـها، وأصـبح باإلمكـان تقـدمي                    

 .البيانات، مبا فيها االستنتاجات التحليلة، على املستوى املركزي

فبينمـا حيتـاج العمـالء النـواتج     . ن حسم اخليار بـني التوقيـت والدقـة    اومن الصعوبة مبك   - ٤٤
الوقـت للتأكـد مـن       بعـض    بأسرع وقت بعد انقضاء فترة مرجعية، حتتاج الوكاالت اإلحصائية        

ومهما يكن النهج املتبع، فإن الوكاالت اإلحصائية ستصدر، بعـد تـوفر معلومـات       .دقة النتائج 
مـــن أجـــل مـــساعدة املـــستخدمني علـــى فهـــم قيمـــة  وعليـــه، ف .جديـــدة، إحـــصاءات منقحـــة

وينبغــي أن تتقيــد عمليــات التنقــيح   . إقامــة عمليــة تنقــيح تتــسم بالــصرامة  جيــباإلحــصاءات،
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وميكـن أن جتـري العمليـة علـى أسـاس شـهري أو فـصلي                 .بإجراءات معياريـة راسـخة وشـفافة      
يتعلـق بــدواعي  وينبغـي أن تتـسم العمليـة بالوضــوح فيمـا      .سـنوي أو ضـمن سالسـل زمنيــة    أو

وميثــل اإلبــالغ الــسليم عــن  .التنقيحــات، بــدءا مــن التــأخر يف الــرد إىل حتديــد النقــاط املرجعيــة
ــشمل         ــزم أن ي ــيح، ويل ــة يف سياســة التنق ــسية أحــد العناصــر املهم التنقيحــات اإلحــصائية الرئي

يانــات وينبغــي أن تكــون حالــة الب  . )٧(املمارســات اجليــدة املتعلقــة بــاإلعالن األويل والتوثيــق    
حتـدد كميـة   وينبغـي تزويـد املـستخدمني جبـداول حتليليـة            .)أولية، هنائية وما إىل ذلـك      (واضحة

 .لتنقيحاتا

 . يف كفالـة النوعيـة     ، ولـه أمهيـة جوهريـة       التحليـل علـى مـدى مراحـل التجهيـز          يتكررو - ٤٥
 .ويلــزم أن ختــزن املعلومــات اجملمعــة يف كــل مرحلــة مــن مراحــل التجهيــز وأن تتــاح للمحللــني 

وميكن أن يستفيد احملللـون أميـا اسـتفادة مـن إتاحـة فـرص احلـصول علـى البيانـات اجلزئيـة الـيت                         
ــة    ــصادية الكلي ــتغريات االقت كمــا أن باســتطاعة احملللــني أن   .اســتخدمت كأســاس الشــتقاق امل

ت علـى   ءااإلحـصا جتميـع   يكونوا أكثر كفـاءة ودقـة لـو متكنـوا بـسهولة مـن مقارنـة البيانـات و                  
ولتحقيـق   .عات أو القطاعات املؤسـسية أو جوانـب املـصلحة االقتـصادية األخـرى             نطاق الصنا 

وتـسمح تكنولوجيـا    . قواعد بيانـات متكاملـة   الوصول إىلني احمللل يكون مبقدور ذلك، يلزم أن    
 وينبغي تشجيع اسـتخدامها علـى نطـاق الوكـاالت           ،كهذه التخزين املركزي بتهيئة بيئة حتليلية    

ــصنيفات، وهــو    تنظــيما المــهنــج يلزمهوهــي أداة و .اإلحــصائية ــايري والت ــذ املع  مــن حيــث تنفي
 .يلزم بالضبط لوضع نظم إحصائية متكاملة ما

 
 احلسابات القوميةتعليقات احملاسبني املعنيني ب -هاء  

 ثروة هائلة مـن البيانـات االقتـصادية         تضماحلسابات القومية هي أدوات جتميع وحتليل        - ٤٦
 )٨(فعلـى سـبيل املثـال، يعتمـد النـاتج احمللـي اإلمجـايل             . دية كلية متسقة  هبدف حتقيق نتائج اقتصا   

وتــستخدم الطرائــق . طرائــق اإلنتــاج، والنفقــات واإليــرادات :  هــيعلــى طرائــق جتميــع ثــالث 
وهلـذا  . الثالث إحصاءات اقتصادية خمتلفـة لكنـها هتـدف إىل اسـتخالص نفـس التقـدير الواحـد        

 يــستخدموا بــني البيانــات أن سابات القوميــة عنــد تــوليفهم باحلــ يــتعني علــى احملاســبني املعنــيني 
تـــصنيفات فريـــدة متوائمـــة للمنـــتجني واملـــستخدمني وأصـــحاب اإليـــرادات، بـــل وتـــصنيفات 

واألصــــول  فريــــدة متوائمــــة للــــسلع والــــصناعات واملعــــامالت وفئــــات الــــدخل تعريفــــاتو
__________ 

 .Guidelines on communication of major statistical revision s in the European Union, 2007انظر  )٧( 
الـذي حققتـه أثنـاء      ) أو اإلنتـاج  (الناتج احمللي اإلمجايل جيمع يف رقم واحد، وبدون عد مـزدوج، كـل النـاتج                 )٨( 

يئات احلكوميـة واألسـر املعيـشية املقيمـة يف إقلـيم           فترة زمنية ما مجيع الشركات، واملؤسسات غري الرحبية واهل        
 .اقتصادي ما
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البيانات املتـوفرة لتطـابق     ل  ي البيانات الناقصة وتعد   استكمال أيضا   كما قد يلزمهم  . واحلسابات
 .اهلويات احملاسبية لالقتصاد الكلي

ــه          - ٤٧ ــى أوج ــضوء عل ــسليط ال ــضها بت ــات إىل بع ــات البيان ــف جمموع ــسمح ضــم خمتل وي
االخــتالل والــنقص وســواها مــن جوانــب القــصور يف البيانــات االقتــصادية، فــضال عــن حتليــل   

لقومية وسـائل تـشخيص قويـة متكـن         ومتثل احلسابات ا  . األسباب اليت تقف وراء تلك املشاكل     
مــن تقيــيم مــستوى التكامــل بــني اإلحــصاءات االقتــصادية، وتــسمح بوضــع اســتراتيجية لزيــادة 

، املعنــيني باحلــسابات القوميــةوبالتــايل، فمــن املهــم الــسماح للمحاســبني  . التكامــل فيمــا بينــها
 إىل  تعليقـات ب مـن    بصفتهم أدوات لتكامل اإلحـصاءات االقتـصادية األوليـة، بتقـدمي مـا يناسـ              

 .خرباء اإلحصاء الذين ينفذون االستقصاءات وينتجون اإلحصاءات
 

 الترتيبات املؤسسية إلدارة اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة -خامسا  
تتمثـــل األســـباب الرئيـــسية وراء أمهيـــة الترتيبـــات املؤســـسية يف ســـياق اإلحـــصاءات    - ٤٨

 :االقتصادية املتكاملة يف ما يلي
اإلحـصاءات خـارج الوكالـة اإلحـصائية الوطنيـة          ُتنتج   كل نظام إحصائي،     يف )أ( 
ويـتعني إدمـاج هـذه اإلحـصاءات        . إدارات حكومية ومؤسسات شبه حكوميـة أخـرى       من قبل   

 الوكالة اإلحصائية الوطنية؛تنتجها مع اإلحصاءات اليت 
توفر مؤسـسات أخـرى بعـض بيانـات املـدخالت الـيت تـستخدمها الوكـاالت            )ب( 

الوكـاالت اإلحـصائية    ازداد اعتمـاد    استخدام البيانات اإلدارية    ومع ازدياد   . إلحصائية الوطنية ا
ــات املــستقاة مــن مــصادر خارجــة عــن ســيطرهتا املباشــرة       ــر علــى البيان ــة أكث ووجــود . الوطني

ــة علــى حنــو يتــسق مــع احتياجــات اخلــرباء        الترتيبــات أمــر هــام لــضمان مجــع البيانــات اإلداري
 اإلحصائيني؛

 مــن الفعاليــة إذا كانــت  أكــرباقــدر اإلحــصاءات االقتــصادية لامــتكيكتــسي  )ج( 
ومـن األفـضل أن يكـون    . وكالة واحدة ما هـي املـسؤولة عـن قيـادة النظـام اإلحـصائي الـوطين          

لوكالـة  ا تعني علـى  هذا الدور منـصوصا عليـه يف القـانون أو يف أي صـك ملـزم آخـر، ولكـن يـ                     
 النظــر عــن اإلطــار القــانوين، الــروح القياديــة اإلحــصائية    بغــض،ظهــرأن ُت اإلحــصائية الرائــدة

 .جي اإلحصاءات اآلخرينِتلضمان االعتراف بدورها يف األعمال اليومية من جانب من
اللجـان  : وال بد من الترتيبات املؤسـسية التاليـة لـدعم دور الوكالـة اإلحـصائية الرائـدة           - ٤٩

 .لتفاهم، واتفاقات مستوى اخلدمةاالستشارية، واالجتماعات التحاورية، ومذكرات ا
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 اللجان االستشارية -ألف  
 اإلحـصاءات   ل بـني  امـ تحقيق التك من املهم وجود شبكة قوية من اللجان االستشارية ل         - ٥٠

فبإمكاهنـــا أن تـــدعم االتـــساق يف اإلحـــصاءات االقتـــصادية مـــن خـــالل تـــشجيع . االقتـــصادية
كمـا ميكـن أن تـشجع علـى وضـع           . الدوليـة استعمال األطر والتـصنيفات اإلحـصائية الوطنيـة و        

وعـــادة مـــا يكـــون مـــستعملو    . االســـتبيانات واملـــصطلحات املوحـــدة وتعزيزهـــا وتطبيقهـــا    
لــون يف اللجــان االستــشارية مــن دعــاة اإلحــصاءات االقتــصادية املتكاملــة        اإلحــصاءات املمثَّ

 .األقوياء
 من خالل ضـمان مراعـاة   وميكن للجان االستشارية أيضا دعم اختاذ القرارات السليمة       - ٥١

وباستطاعة مستعملي اإلحصاءات ومنتجيهـا     . حني وضع اإلحصاءات  أصحاب املصلحة   مجيع  
. العمل على أن ُتلىب احتياجاهتم من خالل املشاركة يف عملية وضع املعايري اإلحصائية الوطنيـة              

ة ملنتجــي وعلــى ســبيل املثــال، إذا كــان التــشاور جيعــل التــصنيفات املعــاد وضــعها أكثــر مالءمــ  
 .اإلحصاءات، فمن األرجح أن ُتعتمد هذه اإلحصاءات على نطاق واسع

وينبغي أن متثل اللجان االستشارية طائفةً عريضة من املصاحل االقتصادية واإلحـصائية،             - ٥٢
وينبغـي اختيـار أعـضائها بنـاء        . مبا يف ذلك مستعملو اإلحصاءات الرمسية ومنتجوها وموفِّروهـا        

ضايا االقتـصادية واإلحـصائية، واهتمـامهم بتطـوير اإلحـصاءات االقتـصادية             على معرفتـهم بالقـ    
 . ومكانتهم يف األوساط اإلحصائية أو االقتصاديةرابط،كنظام مت

 
 االجتماعات التحاورية -باء  

ــع اإلدارات واملؤســسات         - ٥٣ ــد م ــيت ُتعق ــة ال ــة العادي ــات التحاوري ــن االجتماع ــوخى م ُيت
 : من األهداف، من بينها ما يليج اإلحصاءات عدٌداحلكومية اليت تستخدم وتنت

 التنسيق بني منتجي اإلحصاءات ومستعِمليها؛ )أ( 
 رصد التقدم احملرز يف تنفيذ املشروعات الثنائية؛ )ب( 
 تنسيق خطط العمل املشترك بني املؤسسات؛ )ج( 
  منتديات ملناقشة األفكار اجلديدة وحل املشاكل؛إجياد )د( 
 .ائل املتعلقة بالبيانات ذات الصلة باملؤسسات املشاركةحل املس )هـ( 

 لامــتكوينبغــي أن تعمــل االجتماعــات التحاوريــة علــى مــستويني مــن أجــل دعــم          - ٥٤
فعلى مستوى اخلرباء، تعمل األفرقة العاملـة واالجتماعـات التحاوريـة          . اإلحصاءات االقتصادية 

وجيــب دعــم ذلــك بواســطة  . مليــةالعمليــة علــى تطــوير العمــل اإلحــصائي وحــل املــشاكل الع  
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ــاً واســع النطــاق         ــد التزام ــيت توجِ ــستوى اإلداري ال ــى امل ــودة عل ــة املعق االجتماعــات التحاوري
وكــال النــوعني مــن .  النظــام اإلحــصائي الــوطين وتتنــاول املــشاكل االســتراتيجية  يفنــدماجالبا

 . اإلحصاءات االقتصاديةلامتكاالجتماعات ضروري من أجل 
 

  التفاهم واتفاقات مستوى اخلدمةمذكرات -جيم  
تستعني الوكاالت اإلحصائية الوطنية على حنـو متزايـد بالبيانـات اإلداريـة الـيت توفرهـا              - ٥٥

ــورِّدة مهمــة جــدا ألن أي اضــطراب يف     . املؤســسات األخــرى  ــع املؤســسات امل ــات م والعالق
 وأكثـر مـا ُيخـشى يف        .اإلمداد ميكن أن يؤثر تأثريا خطريا على نوعيـة اإلحـصاءات االقتـصادية            

املدى القصري هو عدم تزويد البيانات يف الوقـت احملـدد للوفـاء مبواعيـد اجلـدول الـزمين إلنتـاج                     
ويف . ويف املـدى الطويـل، تـرتبط املخـاطر بنوعيـة البيانـات املقدَّمـة            . النواتج اإلحـصائية العاديـة    

لتــصنيفات الــيت  وااتهــذا الــصدد، فــإن اهلــدف مــن ذلــك هــو ضــمان االتــساق بــني التعريفــ    
 .تستخدمها املنظمات املورِّدة وتلك املستخدمة يف اإلحصاءات االقتصادية

ومن بـني الفوائـد اهلامـة ملـذكرات التفـاهم واتفاقـات مـستوى اخلـدمات أنـه ميكـن أن               - ٥٦
وميكـن علـى وجـه اخلـصوص        .  إمكانية التنبـؤ بـه     منتوطد التعاون مع املنظمات املورِّدة وتزيد       

ــة      اء إعطــأن تكفــل  ــؤثر يف نوعي ــد ت ــة ق ــيريات يف اإلجــراءات اإلداري ــذار مبكــر حبــدوث تغ إن
وبوجــه أعــم، ميكــن أن تتنــاول مــذكرات التفــاهم   . البيانــات املــستخدمة إلنتــاج اإلحــصاءات 
 :واتفاقات مستوى اخلدمة القضايا التالية

 شروط توفري البيانات اإلدارية؛ )أ( 
 اجلدول الزمين لتوفري البيانات؛ )ب( 
 سّرية البيانات وأمنها؛ )ج( 
 التشاور بشأن أوجه االستخدام اجلديدة للبيانات اإلدارية؛ )د( 
 تسوية املنازعات؛ )هـ( 
املـتغريات، واالسـتمارات اإلداريـة، ومـا إىل         (التشاور قبل إدخال أية تغيريات       )و( 

 ).ذلك
املني يف املؤسـسات  وأخريا، ينبغي أن تبذل الوكـاالت اإلحـصائية اجلهـود إلبـالغ العـ       - ٥٧

ومـن املهـم ألولئـك املـوظفني فهـم الـدور الـذي تؤديـه                . املورِّدة بدورهم يف النظـام اإلحـصائي      
وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي أن يكــون . البيانــات اإلداريــة يف النظــام اإلحــصائي لبلــدهم إمجــاال
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 جيـب أن تكـون      نـة مـن أن البيانـات املقدَّمـة إىل الوكـاالت اإلحـصائية             هؤالء املوظفون علـى بيّ    
 .ذات جودة عالية

 
 اخلالصة والتوصيات -سادسا  

 :توصل فريق أصدقاء الرئيس إىل االستنتاجات التالية - ٥٨
ــالتوفيق بــني اإلحــصاءات، أي    لامــتك )أ(  ــصادية أمــر يتعلــق ب  اإلحــصاءات االقت

وفيـق  وتـشمل عمليـة الت    . ةرابطـ اإلحصاءات متسقة ومت  املعلومات اليت توفرها    ضمان أن تكون    
هذه اإلحصاءات االقتـصادية األوليـة، وحـسابات االقتـصاد الكلـي، واإلحـصاءات االقتـصادية                

تنطـوي مـن    هـي   و. القصرية األمد والطويلة األمد، واإلحصاءات االقتـصادية الوطنيـة والدوليـة          
الناحية اجلوهرية على التعامل مع القضايا ذات الـصلة باملفـاهيم وإنتـاج اإلحـصاءات والقـضايا                 

ــادة وعــي مــوظفي الوكــاالت اإلحــصائية   (كمــا تــؤدي قــضايا املــوارد البــشرية   . ؤســسيةامل زي
ــا املعلومــات  ) ألعمــاهلم مــن أثــر يف جممــل النظــام اإلحــصائي   مبــا واملــسائل املتــصلة بتكنولوجي
  يف ذلك وجيب أن ينظر إليها يف هذا السياق؛دوراً) اعتماد تكنولوجيا موحدة(

هـو مطالبـة املـستعملني       اإلحـصاءات االقتـصادية      لامـ كت وراء   الدافع الرئيـسي   )ب( 
 ببيانات متسقة ومترابطة؛

د جتـاه   يـ ل وح ليس من املمكن وال من املرغـوب فيـه نـشر هنـج تنفيـذي مفـصَّ                 )ج( 
ومـع ذلـك، توجـد    .  اإلحصاءات االقتصادية ألن النظم اإلحصائية الوطنية خمتلفة   لامتكمسألة  

 ؛) رابعافرعانظر ال(ة هناك بعض املبادئ التوجيهية العام
الترتيبات املؤسسية املعتمدة على الـصعيدين الـوطين والـدويل مهمـة مـن أجـل             )د( 

ة بقـ اطإدارة اإلحصاءات االقتصادية املتكاملـة وينبغـي أن تكـون جـزءا مـن بـرامج اإلصـالح امل                   
 . منهاكلل

 :ويتقدم فريق أصدقاء الرئيس بالتوصيات التالية - ٥٩
، باعتبـاره   ومراعاتـه ١٩٩٣ نظام احلسابات القومية لعـام  جيب تعزيز دور  )أ( 

 الفريق   قيام عند) مبا يف ذلك على املستوى اجلزئي     (إطارا لتنسيق اإلحصاءات االقتصادية     
 النـسخة   تنفيـذ  تصميم اسـتراتيجية  بالعامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية        

 ظام احلسابات القومية؛احملدثة من ن
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للجنة اإلحصائية وجلنة تنسيق األنـشطة اإلحـصائية أن تعـززا،           على ا جيب   )ب( 
مبــساعدة الــشعبة اإلحـــصائية، التنــسيق فيمـــا بــني املؤســسات الدوليـــة العاملــة يف جمـــال       

  اإلحصاءات االقتصادية؛لامتكاإلحصاءات االقتصادية بغية تعزيز 
ــصائية   )ج(  ــشعبة اإلحـ ــي للـ ــصا   ،ينبغـ ــة اإلحـ ــع اللجنـ ــشاور مـ ــشأنئية  بالتـ  بـ

مـا يتعلـق بالعمـل     االختصاصات وبالتعاون مع املؤسسات الدولية وفوق الوطنية املعنيـة يف   
  أكربعمليذات طابع زمام املبادرة يف وضع مبادئ توجيهية أوسع نطاقا وأن تأخذ الفين، 

دراســـات إفراديـــة بـــشأن املمارســـات املتعلقـــة باإلحـــصاءات االقتـــصادية إجـــراء تـــشمل 
تنادا إىل املــواد اجملّمعــة واملــسهم هبــا يف أعمــال دورة فريــق أصــدقاء الــرئيس  املتكاملــة، اســ

 وصياغة ورقة املفاهيم؛
ــشعبة اإلحــصائية أن   )د(  ــار جمــاالت يف   تواصــل ينبغــي لل ــه اختي العمــل لتوجي

 .اإلحصاءات يكون من املفيد حتقيق مزيد من التكامل فيها
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 املرفق 
 يق أصدقاء الرئيسالبلدان واملؤسسات املشاركة يف فر  

، كنــدا، ليتوانيــا،  )مــديرة املناقــشة  (أســتراليا، باكــستان، جنــوب أفريقيــا، سويــسرا     
 .املكسيك، نيوزيلندا، اهلند، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية

املصرف املركزي األورويب، املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، صـندوق النقـد            
 .مية يف امليدان االقتصادي، الشعبة اإلحصائيةنظمة التعاون والتنمالدويل، 

 
 


