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 اللجنة اإلحصائية
 ربعونادية واألالدورة احل

 ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٣
  *من جدول األعمال املؤقت) ك (٤البند 

        اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة: بنود للعلم
  املتكاملةاإلحصاءات االقتصادية : فريق أصدقاء الرئيس    

  
  مذكرة من األمني العام    

، يتـشرف األمـني     **لجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا األربعـني        مـن ال    مقـدم  بناء على طلـب     
ــر فريــق أصــدقاء الــرئيس املعــين باإلحــصاءات االقتــصادية       العــام بــأن حييــل إليهــا، للعلــم، تقري

  .طلب إىل اللجنة أن حتيط علما هبذا التقريروُي. تكاملةامل

 
  

  *  E/CN.3/2010/1.  
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   انظــر   **   ــائق الرمسي ، الفــصل (E/2009/24) ٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٩الوث

  . ألف-األول 
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  تقرير فريق أصدقاء الرئيس املعين باإلحصاءات االقتصادية املتكاملة    
 املبـادئ   يـبين كُلّف فريق أصدقاء الرئيس املعين باإلحصاءات االقتصادية املتكاملـة بـأن              - ١
ــة  لوضــع الــيت وضــعها الفريــق األول ألصــدقاء الــرئيس   عامــةال   يكــونجمموعــة مبــادئ توجيهي

 املركزيـة  يالـيت تتـسم بطـابع    الـنظم اإلحـصائية    عـن الناشـئة لبيانات ا  تكامل الغرض منها حتقيق  
 هـذه املبـادئ التوجيهيـة علـى حنـو كـبري اتـساق        تعززومن املفترض أن . والالمركزية حبد سواء  

 العام واخلاص، وأن تـساعد      ودقة وأمهية البيانات اليت يستعني هبا صانعو القرارات يف القطاعني         
يف الوقــت جيــري مجعهــا يف الوقــت ذاتــه علــى االنتفــاع علــى حنــو أكثــر فعاليــة بالبيانــات الــيت   

هذه املبادئ التوجيهية لكي تنظر فيها اللجنة اإلحـصائية         إمتام  ويتمثل هدف الفريق يف     . الراهن
  .٢٠١١م يف عااملقرر عقدها لألمم املتحدة يف دورهتا الثانية واألربعني 

ــرئيس املعــين باإلحــصاءات االقتــصادية لعــام    تــرد يفو  - ٢ ــر فريــق أصــدقاء ال  ٢٠٠٨ تقري
)E/CN.3/2008/6 (االستنتاجات التالية:  

ــالتوفيق   حتقيـــق   )أ(   ، اإلحـــصائيتكامـــل اإلحـــصاءات االقتـــصادية أمـــر يتعلـــق بـ
ل عمليـة   وتـشم . ومتماسـكة ضمان أن تكون املعلومـات الـيت توفرهـا اإلحـصاءات متـسقة               أي

التوفيـــق هـــذه اإلحـــصاءات االقتـــصادية األوليـــة وحـــسابات االقتـــصاد الكلـــي واإلحـــصاءات  
وهـي  .  واإلحـصاءات االقتـصادية الوطنيـة والدوليـة        جل والطويلة األ  األجلاالقتصادية القصرية   

ــاج      ــاهيم وإنتـ ــضايا ذات الـــصلة باملفـ ــة علـــى التعامـــل مـــع القـ ــة اجلوهريـ تنطـــوي مـــن الناحيـ
زيـادة وعـي مـوظفي الوكـاالت        ( املوارد البشرية    مسائلكما تؤدي   . ؤسساتواملاإلحصاءات  

ومـسائل تكنولوجيـا املعلومـات      )  عمومـا  اإلحصائية مبا ألعماهلم من أثر على النظام اإلحصائي       
   وجيب أن ينظر إليها يف هذا السياق؛ هذا الصدددوراً يف) اعتماد تكنولوجيا موحدة(

ــالـــدافع الرئيـــسي وراء  )ب(    طلـــب تكامـــل اإلحـــصاءات االقتـــصادية هـــو  ق حتقيـ
  ؛ماسكة بيانات متسقة ومت علىاملستخدمني

ليس من املمكن وال من املرغـوب فيـه نـشر هنـج تنفيـذي مفـصَّل وحيـد جتـاه                       )ج(  
ومـع ذلـك،   .  الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة   نظـرا الخـتالف  مسألة تكامل اإلحصاءات االقتصادية  

  ؛ العامةالتوجيهية بعض املبادئ مثة
الترتيبات املؤسسية املعتمدة على الـصعيدين الـوطين والـدويل مهمـة مـن أجـل              )د(  

ــالح         ــرامج اإلصـ ــن بـ ــزءا مـ ــون جـ ــي أن تكـ ــة وينبغـ ــصادية املتكاملـ ــصاءات االقتـ إدارة اإلحـ
  .تقابلها اليت



E/CN.3/2010/27  
 

09-63121 3 
 

  :قدم فريق أصدقاء الرئيس التوصيات التاليةقد و  - ٣
راعاتــه باعتبــاره إطــارا لتنــسيق  جيــب تعزيــز دور نظــام احلــسابات القوميــة وم   )أ(  

عنـد قيـام الفريـق العامـل املـشترك          ) مبا يف ذلك على املـستوى اجلزئـي       (اإلحصاءات االقتصادية   
 احملدثــة مــن نظــام الــصيغةبــني األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة بتــصميم اســتراتيجية تنفيــذ  

  احلسابات القومية؛ 
ألنـشطة اإلحـصائية أن تعـززا، مبـساعدة         على اللجنة اإلحصائية وجلنة تنسيق ا       )ب(  

، التنـــسيق فيمـــا بـــني املؤســـسات الدوليـــة العاملـــة يف جمـــال اإلحـــصاءات  ءاتشـــعبة اإلحـــصا
  االقتصادية بغية تعزيز تكامل اإلحصاءات االقتصادية؛ 

، بالتشاور مع اللجنة اإلحصائية بشأن االختـصاصات     ءاتينبغي لشعبة اإلحصا    )ج(  
 الدولية وفوق الوطنية املعنية يف ما يتعلق بالعمـل الفـين، أن تأخـذ زمـام                 وبالتعاون مع املؤسسات  

املبادرة يف وضع مبادئ توجيهية أوسـع نطاقـا وذات طـابع عملـي أكـرب تـشمل إجـراء دراسـات                      
حاالت إفرادية بشأن املمارسـات املتعلقـة باإلحـصاءات االقتـصادية املتكاملـة، اسـتنادا إىل املـواد                  

  فريق أصدقاء الرئيس وصياغة ورقة املفاهيم؛ ل  العملا يف دورةاجملّمعة واملسهم هب
 أن تواصـــل العمـــل لتوجيـــه اختيـــار جمـــاالت يف  ءاتينبغـــي لـــشعبة اإلحـــصا  )د(  

  .اإلحصاءات يكون من املفيد حتقيق مزيد من التكامل فيها
واســتجابة هلــذه التوصــيات، ُشــكّل فريــق ثــان ألصــدقاء الــرئيس معــين باإلحــصاءات       - ٤
ليأخذ زمام املبادرة يف وضع مبـادئ توجيهيـة أوسـع نطاقـا وذات طـابع                ”قتصادية املتكاملة   اال

ويتوىل مكتب الواليات املتحـدة     .  تقدم هبا الفريق األول     متشيا مع التوصيات اليت    “ أكرب عملي
للتحليل االقتصادي إدارة املناقشات اليت جتري ضمن الفريق الـذي يتـألف مـن أعـضاء نـشطني              

هيئـة إحـصاءات كنـدا، وهيئـة إحـصاءات هولنـدا، وهيئـة              : ميثلون منظمات وطنية ودولية هـي     
ــوب أفريقيــ    ــة إحــصاءات جن ــدا، وهيئ ــدويل، والبنــك   إحــصاءات نيوزيلن ا، وصــندوق النقــد ال

 يوروستات، ومنظمة التعـاون     - املركزي األورويب، واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية     
  .، وشعبة اإلحصاءات لألمم املتحدةوالتنمية يف امليدان االقتصادي

، علـى االنتفـاع احلـريص ممـا توصـل           الـذي مت وضـعه    وينبين مشروع املبادئ التوجيهية       - ٥
  : تشمل بصورة خاصة فيما يلي  الفريق األول من استنتاجات وتوصياتإليه

كامــل يركــز مــشروع املبــادئ التوجيهيــة هــذا علــى االتــساق والتماســك يف     )أ(  
 إىل مؤشــرات  ووصــوال مــن املؤشــرات القــصرية األجــل بــدءاسلــسلة اإلحــصاءات االقتــصادية

ملـسائل املفاهيميـة    ا  مـن  جملموعـة الكاملـة   ُتعـاجل ا  فـي إطـاره     ف: يـة  والدول يـة الوطناالقتصاد الكلي   
سـتبيانات  اال و التعاريفوتتراوح هذه املسائل بني استخدام      . واإلنتاجية واملؤسسية ذات الصلة   

الراميــة إىل حتقيــق  والتقنيــاتتــصنيفات وأطــر العينــات املتــسقة واســتخدام املفــاهيم املتــسقة  الو
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ــة  ــوازن يف احلــسابات القومي ــا   ُتعــاجل يف إطــاره و .الت أيــضا مــسائل املــوارد البــشرية وتكنولوجي
  املعلومات ضمن ما اقُترح من استراتيجيات التكامل ودراسات احلاالت اإلفرادية؛

ــزال جيــري  )ب(   ــة احتياجــات املــستخدم علــى  ة خاصــ بــصورةتركي  لتحقيــق نيأمهي
ت دراسـات احلـاال   علـى    و املتعلقـة بالنـصوص   مثلة  األستعان ب وُي. هاومتاسكاإلحصاءات  اتساق  

ويكتـسي  .  يف حتقيـق التكامـل     نياإلفرادية على حد سواء لتوضـيح أمهيـة احتياجـات املـستخدم           
فهم احتياجات املستخدم أمهيـة يف مـساعدة البلـدان علـى توجيـه مواردهـا النـادرة حنـو جهـود                      

  ؛لمستخدمنيل بالنسبة العوائدقدر من  اليت حتقق أكرب التوحيد
 عامــة ومــشورة ذات طــابع توجيهيــةمبــادئ ميثــل مــشروع املبــادئ التوجيهيــة   )ج(  

ــستهدف   ــي ت ــقعمل ــها،      توفي ــني الوكــاالت اإلحــصائية برمت ــا ب ــصادية فيم  اإلحــصاءات االقت
  يف وســـعهاوبـــأنقـــدر عـــال مـــن الالمركزيـــة  ب وصـــفها بأهنـــا تتـــسم الـــيت ميكـــن تلـــك مـــن

د  مـن أطـر العينـات إىل إحـصاءات االقتـصا           -  اإلحـصاءات  إنتـاج كامـل عمليـة      علـى  السيطرة
مـد إىل    عليهـا أن تع    والـيت يـتعني     إىل حـد بعيـد     الوكـاالت الـيت تتـسم بالالمركزيـة        إىل -الكلي

توحيد جمموعـة واسـعة النطـاق مـن البيانـات الـيت جتمعهـا خمتلـف الوكـاالت املُـستخِدمة ألطـر                  
  ؛تباينةعينات ومفاهيم وأساليب م

 وأدلــة عمليــة نظــام احلــسابات القوميــةيــستخدم مــشروع املبــادئ التوجيهيــة    )د(  
ــف          ــشامل ملختل ــسيق ال ــسي للتن ــدور الرئي ــاول ال ــسيقيا، ويتن ــارا تن ــة أخــرى بوصــفها إط دولي
املؤسسات والبلدان يف تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة واملبـادئ التوجيهيـة األخـرى مـن أجـل                     

  ؛توحيد إحصاءات االقتصاد الكلي واالقتصاد اجلزئي
ــرئيس     )هـ(   ــق أصــدقاء ال ــة يف  املعــيناجتمــع فري ــصادية املتكامل  باإلحــصاءات االقت

ــرة مــن   ــا إىل   ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٩ إىل ٧الفت  يف واشــنطن العاصــمة للتطــرق رمسي
  :الستعراضها مشاريع الفصول املقدمة من أعضاء الفريق

عــرض املؤلفــون الرئيــسيون الــذين حــضروا االجتمــاع مــشاريع الفــصول الــيت   ‘١’  
مـدى اتـساقها مـع التقريـر األول         ناقـشة   الفريـق مل   على أعـضاء     ياغتهاصقاموا ب 

 لتوضـيح عليهـا     ميكـن إدخاهلـا    تغيريات أخرى أي  وما ورد فيه من توصيات و     
بصورة عامة خطـة إلنتـاج   وباإلضافة إىل ذلك، عرض الفريق      . املسائل املعلقة 

  ؛ املبادئ التوجيهيةصياغةاإلحصاءات يف إطار املرحلة املقبلة من عملية 
 املبادئ التوجيهية الرمسيـة النهائيـة لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة               بصدد اجناز ق  الفري  ‘٢’  

  .٢٠١١ الثانية واألربعني املقررة عقدها يف عام دورهتااإلحصائية يف 
  


