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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  *تــال املؤقـدول األعمــن جــم) و (٣د ــالبن

اإلحـصاءات  : بنود للمناقشة واختاذ القرار   
  االقتصادية املتكاملة

      
  ةاإلحصاءات االقتصادية املتكاملب املعنينيتقرير أصدقاء الرئيس     

  
  مذكرة من األمني العام    

  
املعنـيني  يتشرف األمني العـام بـأن حييـل إىل اللجنـة اإلحـصائية تقريـر أصـدقاء الـرئيس                      

 يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني   اللجنـة  اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة املقـدم بنـاء علـى طلـب          ب
التقدم احملـرز يف وضـع      التقرير معلومات عن    ويوفر  . ) ألف -، الفصل األول    E/2010/24انظر  (

مــشروع املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باإلحــصاءات االقتــصادية املتكاملــة الــيت أعــدت بنــاء علــى 
وثيقـة  يف شـكل    ومـشروع املبـادئ التوجيهيـة متـاح         . التاسعة والـثالثني  اللجنة يف دورهتا    طلب  

بـــادئ اللجنـــة إبـــداء آرائهـــا خبـــصوص مـــشروع املوُيطلـــب إىل . معلومـــات أساســـية منفـــصلة
لمناقـشة  لوتـرد نقـاط   .  يف صـيغتها النهائيـة  تلك املبادئبشأن وضع سداء املشورة  إوالتوجيهية  

  . من هذا التقريريف الفرع الرابع
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  تقرير أصدقاء الرئيس املعنيني باإلحصاءات االقتصادية املتكاملة    
  

  معلومات أساسية  -أوال   
ءات الدولية تارخيـا مديـدا لـدى اهليئـات        نظام متكامل لإلحصا  إعداد وإجناز   إن لفكرة     - ١

ك العمـل هـو   ـــ ى ذلــــ ع إلــــ وكـان الداف . ةـــإلحصاءات االقتـصادي املعنيـة باة ــــة والدولي ــالوطني
مــا لإلحــصاءات االقتــصادية املتكاملــة مــن فوائــد بالنــسبة للــسياسات االقتــصادية املنــسقة علــى 

  .ي املترابطالصعيدين الوطين والدويل يف االقتصاد العامل
وبدأ فريق أصدقاء الرئيس املعنيني باإلحصاءات االقتـصادية املتكاملـة عملـه ألول مـرة           - ٢

وأيدت اللجنـة اإلحـصائية مبـدأ       . ٢٠٠٦يف الدورة السابعة والثالثني للجنة اإلحصائية يف عام         
ادية وضع هنـج متكامـل لإلحـصاءات االقتـصادية، وأوصـت بانتهاجـه فعليـا يف الـربامج االقتـص                   

لـرئيس مـن أجـل إعـداد ورقـة مفاهيميـة         اوأوصت اللجنة أيضا بإنشاء فريق ألصـدقاء        . الوطنية
إنـشاء آليـة لتحـسني      جـدوى   إلحـصاءات االقتـصادية، مبـا يف ذلـك          لعن طرائق النهج املتكامل     

 .التنسيق فيما بني املنظمات الدوليـة وأفرقـة العمـل الـضالعة يف جتميـع اإلحـصاءات االقتـصادية        
ويف الدورة التاسعة والثالثني للجنة اإلحصائية، قـدم الفريـق تقريـره            ). E/CN.3/2006/32ر  انظ(

  ).E/CN.3/2008/6انظر (النهائي مشفوعا باستنتاجات 
انظـر  (ن للجنة اإلحصائية، قدم الفريـق تقريـره النـهائي           ــة والثالثي ــدورة التاسع ـي ال ـوف  - ٣

E/CN.3/2008/6 (تاليةمشفوعا باالستنتاجات ال:  
ــالتوفيق بــني اإلحــصاءات، أي    لامــتك  )أ(   ــصادية أمــر يتعلــق ب  اإلحــصاءات االقت

وتـشمل عمليـة التوفيـق      . ةرابطـ اإلحصاءات متسقة ومت  املعلومات اليت توفرها    ضمان أن تكون    
اإلحـــصاءات االقتـــصادية األوليـــة، وحـــسابات االقتـــصاد الكلـــي، واإلحـــصاءات االقتـــصادية  

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

ــؤدي قــضايا املــوارد البــشرية   . املؤســسية ــادة وعــي مــوظفي الوكــاالت اإلحــصائية   (كمــا ت زي
ــا املعلومــات  ) م اإلحــصائيألعمــاهلم مــن أثــر يف جممــل النظــا   مبــا واملــسائل املتــصلة بتكنولوجي
   يف ذلك وجيب أن ينظر إليها يف هذا السياق؛دوراً) اعتماد تكنولوجيا موحدة(

هـو مطالبـة املـستخدمني       اإلحصاءات االقتـصادية     لامتك وراء   الدافع الرئيسي   )ب(  
  ببيانات متسقة ومترابطة؛

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

  هناك بعض املبادئ التوجيهية العامة؛
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الترتيبات املؤسسية املعتمدة على الـصعيدين الـوطين والـدويل مهمـة مـن أجـل              )د(  
ة بقـ اطاملـة وينبغـي أن تكـون جـزءا مـن بـرامج اإلصـالح امل               إدارة اإلحصاءات االقتصادية املتك   

  . منهاكلل
ــثالثني     - ٤ ــعة والـ ــدورة التاسـ ــامي للـ ــر اخلتـ ــا ورد يف التقريـ ، حظيـــت (E/2008/24)وكمـ

 بتأييـد اللجنـة مبقتـضى مقررهـا         E/CN.3/2008/6)انظـر   (االستنتاجات اليت خلص إليهـا الفريـق        
  : الذي٣٩/١٠٥

ام احلسابات القومية كإطار متكامـل يف اإلحـصاءات         على دور نظ  فيه  أكدت    )أ(  
االقتصادية وأقرت بأمهية زيادة االتساق يف اإلحصاءات االقتـصادية األساسـية مـن أجـل تعزيـز           

ة وإحـصاءات االقتـصاد الكلـي       ــــ ة األولي ـــة التحليليـة لإلحـصاءات االقتـصادي      ــــ ودة والقيم ـــاجل
  على السواء؛

ــه وافقــت و  )ب(   ــى احلافي ــشرها     عل ــة ون جــة إىل مجــع دراســات احلــاالت اإلفرادي
وتطوير مواد معرفية عملية أخرى هبدف تبادل اخلربات وإرشاد البلدان اليت تعمـل علـى تنفيـذ                 

  امل يف نظمها اإلحصائية الوطنية؛هنج متك
حاجـة إىل وضـع إطـار إلعـداد تلـك        احتمـال وجـود     أيـضا علـى     فيه  وافقت  و  )ج(  

  . بتركيز هذا اإلرشاد على التكامل على اجلوانب العملية خاصةاملبادئ التوجيهية؛ وأوصت
  

بشأن مـشروع املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة         العمل املضطلع به حىت تارخيه        - ثانيا  
  باإلحصاءات االقتصادية املتكاملة

ــة       - ٥ ــدم إىل اللجنـ ــره املقـ ــواردة يف تقريـ ــرئيس الـ ــدقاء الـ ــيات فريـــق أصـ ــتجابة لتوصـ اسـ
 تــشكيل فريــق مــن أصــدقاء الــرئيس  ٢٠٠٩ أُعيــد ثانيــة يف عــام (E/CN.3/2008/6)اإلحــصائية 

ليأخذ زمام املبادرة يف وضع مبادئ توجيهية أوسع نطاقا وذات جانب عملي أكرب علـى غـرار    
ــه الفريــق األول  ويــرأس الفريــق ســتيف الندفلــد مــن مكتــب الواليــات املتحــدة    . مــا أوصــى ب
يف الوقـت   مـن بينـها      مـن منظمـات وطنيـة ودوليـة،          أعـضاء الفريق  للتحليل االقتصادي، ويضم    

ــة        ــا يف املكــسيك، وهيئ ــوطين لإلحــصاء واجلغرافي ــد ال ــدا، واملعه ــة إحــصاءات كن احلاضــر هيئ
ات نيوزيلنـدا، وهيئـة إحـصاءات جنـوب أفريقيـا، وصـندوق             ءإحصاءات هولندا، وهيئة إحـصا    

ــب اإلحـــصائي للج      ــد الـــدويل، والبنـــك املركـــزي األورويب، واملكتـ ماعـــات األوروبيـــة  النقـ
، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، والــشعبة اإلحــصائية للجنــة   )يوروســتات(

  .االقتصادية ألوروبا، والشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة
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، اجتمــع الفريــق الثــاين ألصــدقاء الــرئيس املعنــيني   ٢٠٠٩ديــسمرب /ويف كــانون األول  - ٦
رمسيـا مـشاريع الفـصول      كيمـا ينـاقش     املة يف واشـنطن العاصـمة       باإلحصاءات االقتصادية املتك  

وعـرض املؤلفـون الرئيـسيون الـذين حـضروا          .  من ِقبل الفريق   عضاء الستعراضها األاملقدمة من   
االجتماع مشاريع الفصول اليت قاموا بصياغتها على أعضاء الفريق ملناقـشة مـدى اتـساقها مـع                 

. لمـسائل املعلقـة   لأخـرى   وتوضـيحات   وأي تغـيريات    التقرير األويل وما ورد فيه من توصـيات         
وأُدرجت املشاريع والتعليقات اإلضافية اليت ساهم فيهـا أعـضاء فريـق أصـدقاء الـرئيس، نتيجـة           

وكـان بـني أعـضاء فريـق أصـدقاء          . الالحقة مـن املبـادئ التوجيهيـة      الصيغ  لذلك االجتماع، يف    
  .بتحرير املبادئ التوجيهيةقام الذي الرئيس ريتشارد والتون من البنك املركزي األورويب 

وميثــل املــشروع املعــروض اآلن علــى اللجنــة اإلحــصائية مــشروع ورقــة عمــل كاملــة      - ٧
صـدرت يف   أُوقـد ُجمعـت و    . ة باإلحصاءات االقتصادية املتكاملة   ـــة املتعلق ـــادئ التوجيهي ـــللمب
وتـرد التعليقـات الـيت      . يها عل التعليقاتإبداء اجلميع    من أجل    ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢

سـتدرج  كـذلك    و  سـتقدم إىل اللجنـة،     أديل هبا يف املشاورة موجزةً يف وثيقة معلومات أساسـية         
التعليقـات اإلضـافية الـواردة مـن اللجنـة اإلحـصائية ومـن أعـضاء فريـق          ونتائج املشاورة العاملية   

التنفيــذي للمبــادئ  ز ويــرد املــوج .  للمبــادئ التوجيهيــة ةالنهائيــيف الــصيغة أصــدقاء الــرئيس  
  .التوجيهية يف املرفق هلذا التقرير

، بنـاء علـى دعـوة مـن رئـيس      ٢٠١٠نـوفمرب  /وباإلضافة إىل ذلك، ففـي تـشرين الثـاين          - ٨
اإلحــصائيني األوروبــيني، أعــد فريــق أصــدقاء الــرئيس املعنــيني باإلحــصاءات        اخلــرباء  مــؤمتر 

وكـان التقريـر مـسامهة      . التوجيهيـة املقبلـة   ئ  وعن املبـاد  تقريرا عن أنشطته     االقتصادية املتكاملة 
االستعراض املعمق الذي جيريه مكتب مؤمتر اخلرباء اإلحصائيني األوروبيني بشأن املـسائل            ”يف  

أبرز كيفيـة معاجلـة   وقد  ؛“املتصلة باستخدام املصادر الثانوية واملختلطة يف اإلحصاءات الرمسية 
لتكامـل   الثانوية واملختلطة يف إطار املبادئ التوجيهية        املتعلقة باستخدام البيانات  املسائل  خمتلف  

  .اإلحصاءات االقتصادية
  

  موجز مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلحصاءات االقتصادية املتكاملة  - ثالثا  
النتائج واالستنتاجات اليت توصـل إليهـا       بكل دقة إىل    مشروع املبادئ التوجيهية    يستند    - ٩
أمـا نقطـة االنطـالق للمبـادئ التوجيهيـة فهـي املعـايري املقبولـة             . اء الـرئيس  ألصـدق األول  فريق  ال

والطبعة الـسادسة لـدليل ميـزان املـدفوعات     ؛  ٢٠٠٨دوليا مبا فيها نظام احلسابات القومية لعام        
(BPM 6)  ؛ واملبــادئ التوجيهيــة املتخصــصة األخــرى الــيت تتــراوح بــني قيــاس األســعار وقيــاس

  .اشراالستثمار األجنيب املب
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أدلـة املعـايري الدوليـة وتركيزهـا علـى البيانـات            إىل  املبـادئ التوجيهيـة     مـشروع   ستند  يو  - ١٠
سـرد مبـادئ وممارسـات تفـصيلية لزيـادة تعزيـز اتـساق البيانـات            من ناحيـة    املتصلة بالسياسات   

وتتـصل  . االقتصادية وتناسقها داخل كل بلد مـن البلـدان، علـى مـر الـزمن، ويف مجيـع البلـدان            
 املبــادئ مبــسائل مــن قبيــل دور الزبــائن احملــوري يف وضــع اخلطــط االســتراتيجية لتحقيــق    تلــك

ــة         ــادئ ناظم ــصادية، ومب ــة اقت ــى نظري ــة، وعل ــايري دولي ــى مع ــاد عل ــل، واالعتم ــل التكام لتكام
  .الكليةالبيانات البيانات اجلزئية و

ــة احتياجـــات املـــستخدمني يف حتقيـــق اال     - ١١ ــز خـــاص علـــى أمهيـ تـــساق ومت إيـــالء تركيـ
ــسواء،      . والتناســق ــة، علــى ال ــة مــن دراســات نــصية ودراســات حــاالت إفرادي وتــستخدم أمثل

ومــن املهــم تفهــم . للمــساعدة علــى توضــيح أمهيــة احتياجــات املــستخدمني يف حتقيــق التكامــل 
ــود        ــضئيلة جله ــا ال ــى ختــصيص موارده ــدان عل ــساعدة البل ــستخدمني يف جمــال م احتياجــات امل

  . نفع ممكن على املستخدمني من وجهة نظرهماملواءمة اليت تعود بأكرب
ــز يو  - ١٢ ــشروع ركـ ــسلة     مـ ــل سلـ ــق يف كامـ ــساق والتناسـ ــى االتـ ــة علـ ــادئ التوجيهيـ املبـ

اإلحصاءات االقتصادية بـدءا مـن املؤشـرات القـصرية األجـل وصـوال إىل إحـصاءات االقتـصاد                   
  .الكلي الوطنية والدولية القائمة على تلك املؤشرات

روع جمموعـــة كاملـــة مـــن املـــسائل املفاهيميـــة واملؤســـسية ذات الـــصلة ويتنـــاول املـــش  - ١٣
وتتراوح تلك املسائل بني استخدام تعاريف واستبيانات وتـصنيفات متـسقة           . واملتعلقة باإلنتاج 

  .وأطر عينات، وبني استخدام مفاهيم متسقة وأساليب موازنة يف احلسابات القومية
التكامــل عمليــات هلــا دور أساســي يف عمليــة وُتــستخدم أيــضا يف رســم اســتراتيجيات   - ١٤

ــشرية، وفــرص العمــل يف      ــوارد الب ــاج اإلحــصاءات مثــل التخطــيط االســتراتيجي، وإدارة امل إنت
ــتخدام دراســات         ــال اس ــربز يف جم ــصاالت، وُت ــات، واالت ــشر البيان ــات، ون ــا املعلوم تكنولوجي

  .احلاالت اإلفرادية أمثلة حية راهنة
لتوجيهيـة مبـادئ توجيهيـة عامـة، ومـشورة ذات طـابع عملـي               املبـادئ ا  مشروع  ثل  ميو  - ١٥

تستهدف توفيق اإلحصاءات االقتصادية فيما بني الوكاالت اإلحصائية برمتها، من الوكـاالت            
اليت ميكن وصـفها بأهنـا تتـسم بقـدر عـال مـن املركزيـة وبـأن يف وسـعها الـسيطرة علـى كامـل                        

بالالمركزية واليت يـتعني عليهـا أن تعمـد إىل          عملية إنتاج اإلحصاءات إىل الوكاالت اليت تتسم        
توحيد جمموعة واسعة النطاق من البيانات اليت جتمعها خمتلف الوكـاالت املُـستخِدمة ألسـاليب           

  .متباينةجتميع 
فقــد تكــون البلــدان ذات الــنظم  . وختتلــف املمارســات املوصــى هبــا مــن بلــد إىل آخــر   - ١٦

وضـع  مثـل   “ إىل القمـة  مـن القاعـدة     ”ل ممارسـات    املركزية أقدر على حتقيق االتساق من خـال       
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، وتعاريف مشتركة، وإجراء استطالعات مـشتركة لـضمان          ملؤسسات األعمال  مشتركةقوائم  
 يف احلـــسابات القوميـــة والبيانـــات الكليـــة تمـــدخالكمة داتـــساق البيانـــات اجلزئيـــة املـــستخ

يـة فهـي يف حاجـة أيـضا     أما البلدان ذات النظم اليت تتصف بقـدر أكـرب مـن الالمركز         . األخرى
إىل العمــل مــع خمتلــف مــوردي البيانــات األوليــة والثانويــة مــن أجــل حتــسني االتــساق، ولكــن   

 مـن القمـة   ”تكييـف مـصممة     يرجَّح أن تكون أقدر على حتقيق االتساق مـن خـالل إجـراءات              
ــة لتكييــف  “القاعــدةإىل  ــة ومفاهيمهــا، و مــع تعــاريف البيانــات املدخل عــرب احلــسابات القومي
  . مّتسقةنةز، واستخدام تقنيات موامشتركةوأساليب مصدرية مشتركة ستخدام بيانات ا

بالنـسبة  ويف حني تكتسب البيانات املستمدة من مـصادر شـاملة ومتـسقة أمهيـة كـبرية             - ١٧
ــن حتقــق البيانــات املــصدرية        إلجــراء إحــصاءات اقتــصادية دقيقــة موثــوق هبــا، ففــي الواقــع، ل

وميكن مجع البيانـات املـصدرية مباشـرة مـن أجـل دعـم              . لك املعايري املستخدمة كل معيار من ت    
إجراء احلسابات االقتصادية الوطنية، ولكن حيتمل أن ُتستمّد مجيـع مـصادر البيانـات ألغـراض                

ــة       ــة املالي ــة احلــدود واألنظم ــارك ومراقب ــضرائب واجلم ــل مجــع ال ــادئ  . أخــرى مث ــاول املب وتتن
 أجل مواءمة النوع األخـري مـن مـصادر البيانـات وإدخـال              التوجيهية السبل الالزم انتهاجها من    

  .تعديالت إضافية عليه لدعم وجود نظام للحسابات متكامل متاما
  

  نقاط للمناقشة  -رابعا   
  :يطلب إىل اللجنة ما يلي  - ١٨

ــة والتعليــق علــى       )أ(   اإلعــراب عــن آرائهــا بــشأن مــشروع املبــادئ التوجيهي
ية يف جمال التكامل الواردة على شـكل توجيهـات مقدمـة     اجلوانب العملية واخلربات الوطن   

  إىل البلدان يف تنفيذ هنج متكامل لإلحصاءات االقتصادية؛
 لوضــع املــشورة بــشأن األولويــات والتحــسينات الرئيــسية الالزمــة إســداء  )ب(  
  .بناء على التعليقات الواردة يف املشاورة العامليةيف صيغتها النهائية توجيهية الاملبادئ 
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 املرفق
  موجز تنفيذي:مبادئ توجيهية بشأن اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة    
  ١الفصل     

 تـستخدم  الـيت  اإلحـصاءات  من شاملة جمموعات هي املتكاملة االقتصادية اإلحصاءات  
 عـن  ومنـّسقة  متسقة صورة لعرض مشتركة بيانات ومصادر تقدير وأساليب وتعاريف مفاهيم
 وغريهـم  واألسـر  واملستثمرين األعمال مؤسساتو السياسية لدوائرا دةفائل االقتصادي النشاط

  .االقتصادية البيانات مستخدمي من

ــن، العقــدين وخــالل  - ١ ــدويل اإلحــصائي النظــام أحــرز األخريي  جمــال يف كــبريا تقــدما ال
ــة ــصادية اإلحــصاءات مواءم ــضل االقت ــادئ بف ــةال املب ــة توجيهي ــا املقبول ــن دولي ــها وم ــام بين  نظ
 بـادئ املو ،)BPM6( املـدفوعات  ميـزان  لدليل السادسة والطبعة ٢٠٠٨ لعام القومية اباتاحلس
 .املباشـر  األجـنيب  االسـتثمار  وقيـاس  األسـعار  قيـاس  تتـراوح بـني      الـيت  ختصصا كثراأل توجيهيةال

 والفوائــد املتكاملــة االقتــصادية اإلحــصاءات إىل احلاجــة يف العمــل هلــذا احملفّــز الــدافع ويكمــن
 ظـل  يف دولّيـا  املنـسقة  االقتـصادية  الـسياسة  متطلبـات  صـعيد  علـى  منـها  جنيها ميكن اليت اهلائلة
 .العاملي االقتصاد ترابط

ــذا ويعتمــد  - ٢ ــى املؤلَّــف ه ــذه عل ــادئ ه ــةال املب ــى توجيهي ــا وعل ــى تركيزه ــات عل  البيان
ــصلة ذات ــصادية اإلحــصاءات مبــادئ وصــف عــرب بالــسياسات ال  وممارســاهتا املتكاملــة االقت

 الواحــد، البلــد داخــل االقتــصادية البيانــات وجتــانس باتــساق املبــادئ هــذه وتتعلــق .التفــصيلب
 أجـل  مـن  اسـتراتيجية  خطـط  تـصميم  تـشمل  وهـي  .البلـدان  خمتلـف  وبـني  ،األزمنـة  وباختالف

 تـنظّم  مبـادئ  باعتبارهـا  عليهـا  واالعتمـاد  االقتصادية والنظرية الدولية توجيهيةال املبادئ تكامل
  .الكليةالبيانات و اجلزئية اناتالبي تكامل

 نظــم لــديها الــيت البلــدان ولعــل .البلــدان بــاختالف هبــا املوصــى املمارســات وختتلــف  - ٣
 مثـل  “القمـة  إىل القاعدة من” ممارسات طريق عن االتساق لتحقيق أفضل موقعا حتتل مركزية
 لـضمان  مـشتركة  واستقـصاءات   مشتركة، وتعاريف ،عمالاأل ملؤسسات مشتركة قوائم وضع

 الكليـــة والبيانـــات القوميـــة احلـــسابات يف كمـــدخالت املـــستخدمة اجلزئيـــة البيانـــات اتـــساق
 مـع  ونالتعـا  إىل أيضا حباجة الالمركزية من أكرب بقدر تتسم نظم لديها اليت البلدانو .األخرى
 االتـساق  لتحقيـق  أفـضل  موقعا حتتل أهنا املرجح من ولكن االتساق، لتحسني البيانات موردي

 املدخلـة مـع    البيانـات  لتكييـف  “القاعـدة  إىل القمـة  مـن ” تكييف مصممة  إجراءات طريق عن
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ــاريف ــاهيم تع ــة احلــسابات ومف ــات اســتخدامعــرب و القومي ــشتركةيةمــصدر بيان  وأســاليب  م
  .مّتسقة موازنة تقنيات استخدامو مشتركة

 التخطـيط  وعمليـة  املتكاملـة  االقتـصادية  اإلحـصاءات  ومبـادئ  مزايـا  يناقش ٢الفصل    - ٤
 مـن  اجملنية الفوائد عنإفرادية   حاالت بدراسات الفصل وُيخَتتم .التكامل لتحقيق االستراتيجي

   .اليورو منطقة وحسابات املتحدة الواليات حسابات ، مستمدة منتكاملال
ــصاد وحــسابات  - ٥ ــي، االقت ــا الكل ــة احلــسابات جتــسدها كم ــزان وحــسابات القومي  مي

 حجـر  تـشكّل  ،بالعمالـة  املتعلقـة  والبيانـات  الـصلة  ذات الكليـة  عاراألس جانب إىل املدفوعات،
 .املعيـشية  واألسـر  املـستثمرين  وتوقعـات  التجاريـة  ستراتيجيةاالو االقتصادية السياسة يف الزاوية

ــه البيانــات هــذه العــامل أحنــاء مجيــع يف احلكومــات وتــستخدم ــة سياســاهتا لتوجي ــة النقدي  واملالي
 واملـساعدات،  واملـنح  الـضرائب  ولتوزيـع  وامليزانيـة،  النفقـات  طـط وخ الضريبية اخلطط ولوضع
 املاليــة األســواق وملراقبــة ســتثمارية،االو تجاريــةال سياساتالــ لتوجيــهو ضــريبية حــوافز ولوضــع

ــا ــة يف وللمـــسامهة وتنظيمهـ ــبرية جمموعـ ــة الـــسياسات مـــن كـ  وتـــستخدم .األخـــرى احلكوميـ
ــ أيـــضا املعيـــشية واألســـر األعمـــال مؤســـسات  وكـــذلك الكلـــي باالقتـــصاد املتعلقـــة اتالبيانـ
 تـشكل  توقعـات  وإعداد خطط لوضع املايلا  وضعهو اواستثماراهت امبشاريعه املتعلقة املعلومات
 .االقتصادية اقراراهت الختاذ ركيزة

ــات تكــون ولكــي  - ٦ ــصاد بيان ــي االقت ــدة الكل ــؤالء مفي ــستخدمني هل  تكــون أن جيــب امل
 هـــؤالء إىل تـــصل الـــيت األخـــرى االقتـــصادية ؤشـــراتامل مـــن املتواصـــل الـــسيل مـــع متوائمـــة

 والعمالـة  واألربـاح  البنـاء  قطـاع  يف واإلنفـاق  التجزئة مبيعات ذلك يف مبا بانتظام، املستخدمني
 ختــاذيف ا وُتــستخدم ذاهتــا، حــد يف مهمــة اإلحــصاءات وهــذه .والتــضخم واملرتبــات واألجــور
 لإلحــصاءات كمــدخالت وكــذلك واألعمــال، الــسياسات صــعيد علــى القــرارات مــن العديــد
 ذلـك،  عـن  وفـضال  .القوميـة  للحـسابات  التنظيمـي  اإلطار نم الشامل التكامل وينطلق .ةالكلي
 احلــسابات أســاس تــشكل الــيت االقتــصادية املؤشــرات مواءمــة أيــضا التكامــل يــشمل أن جيــب

ــة ــا .القومي ــة اإلحــصاءات تكــون أن جيــب كم ــصاد املتعلق ــي باالقت ــة الكل ــس متكامل  ةومتجان
 متـسقا  مقياسـا  لتـصبح  وتطـورت  الكـبري  الكـساد  عن القومية احلسابات تولدت وقد .ومتسقة
 إىل املــستخدمني حاجــة تــزال وال .الــسياسات لواضــعي بالنــسبة االقتــصادي للنــشاط وشــامال
مبثابـة تـذكرة    األخـرية  املاليـة  األزمـة  جـاءت   قـد و .كـبرية  أمهيـة  تكتـسي  ومتكامـل  متـسق  إطار
  .املالية واحلسابات احلقيقية احلسابات بني سيما وال التكامل إىل حلاجةاهامة ب

 تظــل أن ينبغــي ومتــسقة متكاملــة اقتــصادية بيانــات إىل هــذه املــستخدمني وحاجــة  - ٧
 تكــامال أكثــر اقتــصادية حــسابات إعــداد أجــل مــن البلــدان خطــط عليهــا تعتمــد الــيت الركيــزة
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 ويؤكـد  . بـنفس القـدر مـن التكامـل واإلفـادة          هبـا  املتـصلة  االقتـصادية  لبيانـات وإلعـداد ا   وإفادة
 حــسابات تــصميم ضــمان أمهيــة أيــضا املــستخدمون هــؤالء بــه يــضطلع الــذي املركــزي الــدور
 منـو  ذلـك  يف مبـا  ومناذجـه،  الكلـي  االقتـصاد  مفـاهيم  مـع  متـسقة  لتكـون  أفضل بشكل متكاملة
 األعمـــال دوائـــرو احلكومـــات تـــستخدمها الـــيت التنبـــؤ ومنـــاذج واإلنتاجيـــة الكلـــي االقتـــصاد

  .والباحثون واملستثمرون

 القـادرة  للبلـدان  بالنسبةو .البيانات مستخدمي على فقط التكامل هذا فوائد تعود وال  - ٨
 وقـوائم  االسـتبيانات  اسـتخدام  سهميـ  “القمـة  إىل القاعدة” من اجلمع نظم تصميم إعادة على

 علـى  املُلقـى  العـبء  مـن  فوخيفـ  االتـساق  حتـسني  يف املـشتركة  والتعاريف عمالاأل مؤسسات
ــها الــيت تكــاليفال ومــن اجمليــب عــاتق ــها مــن ممــا اإلحــصائية الوكــاالت تتحمل  اســتخدام ميكن

 .نطاقهـا  وتوسيع احلسابات بتحديث املستخدمني مطالب لتلبية أفضل بشكل الضئيلة مواردها
 تـدقيق  وعمليـات  متسقة ممارسات استحداث أيضا يسهل البيانات مجع جمال يف التكامل وهذا
 مـن  وتزيـد  أخطاء حدوث احتمال من تقلل اليت املمارسات، أفضل من أخرى وممارسات آلية
 علـى  أكثـر  تعتمـد  الـيت  للبلـدان  بالنـسبة  أمـا  .االتـساق  مـن  تزيد نفسه الوقت ويف البيانات دقة

 وتـــسوية اجلزئيـــة البيانـــات تبـــادل علـــى القـــدرة فـــإن ،“القاعـــدة إىل القمـــة” مـــن إجـــراءات
 وتـصنيفات  وتعـاريف  مفـاهيم  واسـتخدام  األعمـال  مؤسـسات  قـوائم  بني الرئيسية تاالختالفا
 كــذلكو مــشتركة واســتقراء موازنــة وتقنيــات مومسيــة وتعــديالتمــشتركة  مــصدرية وبيانــات
  .والكفاءة والدقة االتساق مستوى على كبرية بفوائد عودت أن ميكن أخرى أساليب

 اقتـصادية،  نظريـة  علـى  يرتكـز  متكامـل  حصائيإ نظام توافر أمهية على الفصل يشددو  - ٩
 حيـث  مـن  االقتـصادية  اإلحـصاءات  اتساق لضمان مركزية أداة القومية احلسابات نظام ويعترب
 اإلحـصاءات  لتنـسيق  إطارا القومية احلسابات نظام ليشكّ كما .االقتصادية النظرية مع املفهوم

 لـضمان  مفـاهيمي  كإطـار  النظـام  هـذا  مُيستخد أوال، .األقل على أخريني بطريقتني االقتصادية
 .مترابطـة  ولكنـها  اإلحـصاءات  مـن  خمتلفة جماالت يف املستخَدَمة والتصنيفات التعاريف اتساق
 مـن  املـستمدة  للبيانـات  العـددي  االتـساق  لـضمان  للمحاسبة كإطار النظام هذا ستخدمُي ا،ثانًي

 والبيانـات  الـسلع  وجتـارة  عيـشية امل األسـر  واستقصاءات التجارية املؤشرات مثل خمتلفة، مصادر
 لنظــام القيــد املــزدوج الــشامل اإلطــار إن مث .اإلداريــة البيانــات مــن وغريهــا بالــضرائب املتعلقــة

 املفـاهيم  بـني  واملواءمـة  الفجـوات  عـن  والكـشف  التكامـل  لتحقيق هامة أداة القومية احلسابات
 يــصف مــا كــثريا األمريكيــة التجــارة وزارة يف ســابق وزارة وكيــل وكــان .األولويــات وحتديــد

ــة احلــسابات ــا القومي ــئ” بأهن  ،“لالمركــزيا األمريكــي اإلحــصاءات نظــام يف باألخطــار املنب
 املركزيـــة الـــنظم مـــن كـــل يف والتكامـــل االتـــساق ضـــمان يف هامـــا دورا تـــؤدي أن وميكنـــها

 .والالمركزية
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   :٢ لفصلا من واملمارسات املبادئ بشأن توجيهيةال املبادئ يلي ما يف وترد  - ١٠
ــ أن ينبغــي  •    املــستخدمني حاجــة األول املقــام يف االقتــصادية اإلحــصاءات تكامــل ييلّب

  ومتجانسة؛ ومتسقة املناسب الوقت يف ومتاحة مفيدة لبيانات

ــي  •   ــصادية اإلحــصاءات لنظــام يكــون أن ينبغ ــل االقت ــن ســليم أســاس املتكام ــث م  حي
 االقتصادية؛ النظرية

 ميـزان  ودليـل  املوّحـد  القومية احلسابات نظام جيسدها كما ة،القومي للحسابات ينبغي  •  
 يتعلـق  مـا  يف املتكاملة، للحسابات منظّما مركزيا إطارا تشكّل أن املوّحد، املدفوعات
 وحتديـد  والتـصنيفات  التعـاريف  مـع  واتـساقها  االقتـصادية  النظريـة  مع اتساقها بضمان

 األولويات؛ وحتديد والتناقضات الفجوات

 عليهـا  تتغـذى  اليت االقتصادية املؤشرات من املستخدمني احتياجات مراعاة يضاأ جيب  •  
  الكلي؛ االقتصاد إحصاءات

 يـستعملها  الـيت  والنظريـة  املفاهيميـة  النماذج مع االتساق ظل يف التكامل يتم أن ينبغي  •  
 لللعوامـ  اإلمجالية اإلنتاجية ومنوذج الكلي االقتصاد توقعات منوذج مثل :املستخدمون

 والعمـل  )ر( املال رأس مدخالت حتليل( األورويب لالحتاد KLEMS حسابات ومنوذج
 ؛)األورويب االحتاد مستوى على )خ( واخلدمة )م( واملواد )ط( والطاقة )ع(

 نوملـستخدم ا جينيهـا  الـيت  الفوائـد  أبـرز  لتحديـد  ضـروري  املـستخدمني  مع التواصل إن  •  
  .التكامل لتحقيق استراتيجية خطة ولوضع

 واملـصداقية  والتجـانس  واالتـساق  التوقيت وحسن الدقة بني املفاضالت مراعاة وجيب  - ١١
 كليـة ال بيانـات ال سلـسلة مـن    وضـع  بـني  باملفاضـالت  املـستخدمني  إعـالم  ينبغـي  كمـا  .واألمهية

 طريـق  عـن  املوجـودة  البيانـات  تفاصـيل  دقـة  ومـدى  االتساق لتحسني املتاحة والفرص ديدةاجل
 استــشارة وجيــب األدوات، مــن وغريهــا املــشتركة البيانــات وتبــادل لتعــاريفوا العينــات أطــر

  .الكلي باالقتصاد املتعلقة اإلحصاءات حدود يتعدى الذي التكامل نطاق بشأن املستخدمني
 االقتـصادية  لإلحـصاءات  املكّونـة  والعناصـر  العامـة  التوجيهية املبادئ يناقش ٣الفصل    - ١٢

 الدوليـة  التوجيهيـة  املبـادئ  واسـتخدام  البيانات جلمع املتكاملة النظم تتراوح بني  اليت املتكاملة،
 وأســاليب مومسيــة وتعــديالت مــشتركة وتــصنيفات مــصدرية بيانــات اســتخدامبــني و املتوائمــة
 الـذي  الـدور  ملناقـشة  ذلـك  بعـد  الفـصل  وميـضي  .املنظومـة  نطـاق  علـى  والتنـسيق  أخرى تقدير
ــه ــة احلــسابات تؤدي ــزان وحــسابات القومي ــدفوعات مي ــد امل ــل نطــاق لتحدي ــضمن التكام  ويت

 شمليـ  كمـا  .ألوروبـا  االقتـصادية  واللجنـة  املتحـدة  األمم  املتبعة يف  تصنيفال نظم إىل إشارات
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ــة نظــم ذلــك يف مبــا التكامــل لتحقيــق خمتلفــة اســتراتيجيات مناقــشة  - البيانــات جلمــع مركزي
 بيانـات  واسـتخدام  - مـشتركة  وتـصنيفات  واسـتبيانات  األعمـال  مؤسـسات  سجالت تتضمن
 .أخـرى  وأسـاليب  مـشتركة  واستقراءات مومسية وتعديالت موازنة وتقنيات  مشتركة مصدرية

 .والالمركزيـة  املركزيـة  الـنظم  إطـار  يف هـذه  التكامـل  أدوات مـن  اجلـدوى  مناقـشة  جتـري  كما
ــضمن ــصل ويت ــدة املمارســات الف ــال يف اجلي ــاج جم ــصادية اإلحــصاءات إدم  دراســات يف االقت
ــاال ــةتاحلـ ــا : اإلفراديـ ــك يف مبـ ــاج  ذلـ ــةإدمـ ــام يف الزراعـ ــصائي النظـ ــوطين اإلحـ ــاج الـ  وإدمـ

ــة اإلحــصاءات ــة النقدي ــة احلــسابات يف واملالي ــة املالي ــورو ملنطق  نظــام حتــديث مــشروعيف و الي
  .٢٠٠٨ لعام القومية احلسابات

  :يلي ما ٣ الفصل يف الواردة التوجيهية املبادئ تتضمنو  - ١٣
 الــيت للـنظم  وبالنــسبة .البيانـات  مجــع مواءمـة  هلــدف كـربى  أمهيــة يـالء إ للبلــدان ينبغـي   •  

 جتاريــة سـجالت  اسـتخدام  يعـين  قـد  ذلـك  فـإن  املركزيـة،  مـن  كـبرية  درجـة  علـى  هـي 
 ،ةمركزيـ  ال كثـر األ الطـابع  ذات للـنظم  بالنـسبة  أمـا  .مـشتركة  واستقصاءات مشتركة

 خمتلـف  بني الرئيسية اقضاتالتن من للتخلص اجلزئية البيانات تقاسم يعين قد ذلك فإن
 موحدة؛ وأسئلة متسقة تصنيف نظم واستخدام التجارية السجالت

 املـصدرية  البيانـات  اسـتخدام  لتنـسيق  أيـضا  كـربى  أمهيـة  تـويل  أن أيضا للبلدان وينبغي  •  
 أكـرب  قـدر  لتحقيـق  اإلحـصائية  الوحـدات  خمتلـف  بـني  املشتركة واألساليب والتعاريف

 نامجـة  التـضارب  مـواطن  تكـون  مـا  وكثريا .املستخدمني ائدةلف والتكامل االتساق من
ــرارات عــن ــة ق ــشأن تارخيي ــات ب ــصدرية البيان ــيس واألســاليب امل ــا ول ــة  صــلة هل بالدق

 هــذه ويف .احلاليــة املــستخدم باحتياجــات أو الــراهن الوقــت يف يف االقتــصاد املتبعــة
ــق ميكــن احلــاالت، ــبرية مكاســب حتقي ــن ك ــساق م ــاق عــرب االت ــى االتف ــاريف عل  تع
 علــى وكــذلك مــشتركة واســتقراءات مــصدرية وبيانــات مومسيــة وتعــديالتمــشتركة 

  .التقنيات من غريها
 تتعلــق بتحقيــق التكامــل بــني اإلحــصاءات  ةاســتراتيجي قــضايا الرابــع الفــصل ينــاقش  - ١٤

املتحـدة    صـادرة عـن األمـم    ملواد أكثر تفصيال تـشمل مـواد       ويقدم إحاالت مرجعية   االقتصادية
وضـع  ويشدد الفصل على احلاجـة إىل        .وهولندا اد األورويب واململكة املتحدة ونيوزيلندا    واالحت

والربوتوكوالت الالزمة للتكامل بني اإلحـصاءات حبيـث حتـدد نطـاق هـذا              جمموعة من املبادئ  
اعتمــاد الوكـــاالت   ومــن اخلطــوات األساســية لتحقيــق التكامــل      .التكامــل ووســائل حتقيقــه   

 جمموعــة مــن املبــادئ املــشتركة حــول التكامــل واعتمـــاد       الالمركــزي  اإلحــصائية يف النظــام  
 حيثمـا كـان هنـاك       هـو األرجـح   النـاجح    ويكـون التنفيـذ    .اإلدارات الفنية هلا يف النظم املركزية     
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 دعـــم علـــى أعلـــى املـــستويات داخـــل الوكـــاالت اإلحـــصائية وفيمـــا بينـــها ومـــن جانـــب         
  .املستخدمة الوكاالت

 مــن أجــل التكامــل    ةاســتراتيجي يــا متــدرجا لتطــوير خطــة     يقــدم الفــصل دلــيال عمل    - ١٥
واحلاجــة إىل املرونــة يف تطــوير خطــط  للثقافــة اإلداريــة  عنايــة خاصــةويلويــ. اإلحــصاءات بــني

 نــصائح مفيــدة فيمــا يتعلــق باللجــان وفرويــ .تكامليــة عــرب أنــواع خمتلفــة مــن الــنظم اإلحــصائية
تخدمني واملنتجني، عنـد تقـدمي حـوافز التكامـل          االستشارية ومذكرات التفاهم املتبادلة بني املس     

  .ع إلثبات جدوى التكامل وفوائدهيراالقائمة وعند إطالق مشاإلحصاءات ملنتجي 
  : ما يليمن بني املبادئ التوجيهية اليت يتضمنها الفصل الرابع  - ١٦

ــن أجــل         •   ــستخدمني م ــع امل ــاون م ــي أن تعمــل الوكــاالت اإلحــصائية بالتع وضــع ينبغ
  ؛والربوتوكوالت الالزمة للتكامل ن املبادئجمموعة م

النظـام اإلحـصائي     الرفيع املـستوى مـن جانـب املـستخدمني وداخـل           ميثل حشد الدعم    •  
وهذا الدعم له أمهيته يف احلصول على املوارد وتطـوير          . عامال أساسيا للتكامل الناجح   

ل مـــع ومـــنح احلـــوافز للوحـــدات اإلحـــصائية الفرديـــة مـــن أجـــل التكامـــ  األولويـــات
  األخرى؛ الوحدات

 القائمـة وموازنتـها     ةسـتراتيجي االمثة حاجة لدمج أهداف التكامل وخططه مع اخلطـط            •  
ملــوارد، ويــشمل ذلــك معــايري اجلــودة وحتــديث علــى ا األخــرى املتنافــسةالطلبــات  مــع

  .وثاقة الصلة باملوضوع وحتسني التوقيت واإلحصاءات
 لـدى   توجـد  وال .لكي تعكـس أهـداف التكامـل      ينبغي تقييم آليات التنسيق وتنقيحها        •  

. معظــم البلــدان مكاتــب إحــصائية شــديدة املركزيــة، رغــم أن لــديها آليــات للتنــسيق   
م آليـات التنـسيق     قـيِّ أن تُ  على البلـدان ذات الـنظم الـشديدة املركزيـة         باألحرى  وينبغي  

  حبيث تعكس أهداف التكامل وخططه و؛ حسب االقتضاء، اخلاصة هبا وتنقحها،
 التكامــل؛ وميكــن أن تلعــب اهليئــات  “بيــع”ينبغــي اســتحداث حــوافز للمــساعدة يف    •  

   .هاما يف هذه العملية  دوراون اآلخرون الرئيسيوناملالية ووزارات املالية واملستخدم
 مـن أجـل     األدوات اخلاصـة الـيت ميكـن أن تـستخدمها البلـدان            اخلامس الفصل عرضي  - ١٧

 .ملية اإلنتاج اإلحـصائي لإلحـصاءات االقتـصادية املتكاملـة         يف ع  زيادة االتساق يف كل مرحلة    
كنـدا   لـيت أجريـت يف  ا ت اإلفراديـة احلـاال ويركز النقاش الذي يتضمنه هـذا الفـصل ودراسـات       

 على النطاق الكامل من األدوات اإلداريـة الـيت ميكـن اسـتخدامها لتحقيـق      ،نيوزيلندا وهولندا و
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وتتسم املبادئ التوجيهية هلذا الفصل بأهنا أكثـر تعـددا    .النظم املركزية والالمركزية   التكامل يف 
  : األوسع نطاقا هي كالتايلاملبادئوأقل عمومية، إال أن 

 مــن تــصميم نظــام مجــع نتــاج ابتــداًءتنــاول التكامــل كــل مراحــل عمليــة االينبغــي أن ي  •  
  ؛البيانات ونشرهاالبيانات وانتهاًء بتجميع 

ان جهودها على تلك اجلوانب من العملية الـيت متلـك           ورغم ذلك ينبغي أن تركز البلد       •  
 .أكرب قدر من السيطرة عليهـا والـيت سـتدر أكـرب قـدر مـن العوائـد مقارنـة بالتكـاليف                     

ــد وســوف خيتلــف         ــة التكــاليف والفوائ ــز موازن ــذا التركي ــامل ه ــد مع وســيتطلب حتدي
  كزية؛النظم اإلحصائية، املركزية والالمرباختالف 

  .دعما قويا وقيادة واضحة املعامللتغيري يف النظم اإلحصائية يتطلب التكامل وا  •  
التكامـــل ومتطلباتـــه يف نظـــم مجـــع البيانـــات  خـــصائص يـــصف هـــذا الفـــصل أيـــضاو  - ١٨

ويناقش هذا الفصل املسهب فهم تأثري احتياجات املستخدمني على عمليات اجلمـع             .وجتهيزها
ود مــصطلحات ووحــدات قيــاس   املتكامــل للبيانــات، وتــصميم هــذه العمليــات وأمهيــة وجــ      

سـجل شـامل     لوجـود    والـدور األساسـي    وحـدات األعمـال التجاريـة     لتعريـف   ووضع   مشتركة
ــتبيانات والتكامــــل بــــني البيانــــات اإلداريــــة   ، لألعمــــال التجاريــــةوحمــــدث وتــــصميم االســ

  .البيانات وختزينها اليت تزيد التكامل واالتساق واالستقصائية واألدوات اخلاصة بتجهيز
  : ما يليلفصل اخلامساليت يتضمنها ااملبادئ التوجيهية من بني   - ١٩

ينبغــي أن تركــز املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة علــى أربعــة عناصــر عنــد تطــوير بيئتــها       
ــات واهلياكــل األساســية وهــي     ــز البيان ــرابط  : اخلاصــة بتجهي ــساق والت ــساع املنطقــي االت واالت

  :والعمق
 والتعريـف املوحـد    املصطلحات واملعايري املـشتركة   و يتطلب االتساق استخدام املفاهيم     •  

  ؛للوحدات اإلحصائية
  ؛اً متسقة داخليأن تكون البيانات املترابطةاملنطقي يشترط الترابط   •  
ــة ومــستوى مــن التفاصــيل كــافيني      •   ــة  ينبغــي أن تقــدم الــنظم املتكاملــة تغطيــة كلي لتلبي

  ؛احتياجات املستخدمني لالتساع والعمق
بـها  رتِّوأن تُ  م احتياجات املـستخدمني   قيِّعملية ما بالشفافية، يشترط أن تُ     لكي توصف     •  

تـرجم حتديـد األولويـات إىل خطـة         وينبغـي أن يُ   . حسب األولوية يف النظام اإلحـصائي     
علـى فهـم املعلومـات اجلديـدة          وسوف يؤدي ذلك إىل تقيـيم القـدرة        ،متوسطة األجل 
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توضـيح  ا سـيقطع ذلـك شـوطا كـبريا يف           كمـ . واحملافظة على النظام اإلحصائي الـراهن     
  ؛اجتاه النظام اإلحصائي

ميثل وجود هيكـل قـوي للحوكمـة عنـصرا أساسـيا يف تـصميم نظـام متكامـل للجمـع                        •  
ميـة والتـصنيفية   يهاويتطلب اعتمـاد تـدابري مـن شـأهنا أن تقلـل املـسائل املف           . اإلحصائي

   من التنسيق؛اًكبريقدراً واإلحصائية إىل احلد األدىن 
 املكاتب اإلحصائية الوطنية سجال مشتركا وشـامال لألعمـال التجاريـة            ضعينبغي أن ت    •  

ووسيلة للتوفيق بني الـسجالت املتعـددة لألعمـال التجاريـة مـن أجـل ضـمان إمكانيـة                   
  ؛حتديد كل الكيانات وقياسها بطريقة ختلو من االزدواجية

صورة مناســبة عــامال ميثــل تطبيــق تــصنيفات متــسقة علــى وحــدات إحــصائية حمــددة بــ   •  
  نطقي بني اإلحصاءات االقتصادية؛أساسيا للترابط امل

 وسـوف   . والتصنيفات املشتركة  ريفتتطلب النظم اإلحصائية استخدام املفاهيم والتعا       •  
ــوى االســتبيانات واإلحــصاءات اخل    ــساق يف حمت ــرامج  يــضمن ذلــك االت ــع ب اصــة جبمي

  ؛النظام اإلحصائي
عنــــصرا مكمــــال ألنــــشطة إجــــراء اإلداريــــة لبيانــــات ينبغــــي أن يكــــون اســــتخدام ا  •  

على االستقصاءات لزيادة اتـساع النظـام اإلحـصائي         حصراً  واالعتماد  . االستقصاءات
  عبئا كبريا على املستجيبني؛باهظ التكاليف ويفرض وعمقه هو أمر 

ينبغي وضع ترتيبـات واضـحة بـني املكتـب اإلحـصائي والـسلطات اإلداريـة مـن أجـل                      •  
ــمان أن  ــد تـــصميم   ضـ ــسبان عنـ ــصائية يف احلـ ــذ احلاجـــات اإلحـ ــاليب تؤخـ ــع أسـ مجـ

  ؛ة مترابطة داخل النظام اإلحصائي بطريقاتغيريه املعلومات اإلدارية أو
شـــــرطا مـــــسبقا هامـــــا مـــــن أجـــــل تطـــــوير متكامـــــل    متثـــــل البيانـــــات الوصـــــفية  •  

 البيانـــات الوصـــفية التـــرابط الـــالزم بـــني  وفر وســـوف تـــ،اإلحـــصاءات/لالســـتبيانات
وينبغـي أن   . ديرات املختلفة واألدوات اليت تؤدي إىل إنتـاج املعلومـات اإلحـصائية           التق

  ؛اجلودة تغطي البيانات الوصفية املفاهيم واملتغريات والتصنيفات باإلضافة إىل
ــا لتطــوير نظــام يعتمــد علــى       •   ــة علي ــة أولوي  ينبغــي أن تــويل املكاتــب اإلحــصائية الوطني

 اإلحـــصائية ياتدف االســـتخدام األمثـــل للمنـــهجهبـــ العمليـــات اإلحـــصائية القياســـية
وينبغــي أن يكــون اهلــدف هــو تطــوير أدوات عامــة لتجهيــز   . وتكنولوجيــا املعلومــات

هنج قياسـية حلـل املـشكالت يف املراحـل املختلفـة مـن عمليـة اإلنتـاج،            وضع  البيانات و 
مـــع التـــسليم بـــأن األمـــر قـــد يـــستغرق عـــدة ســـنوات قبـــل أن يـــصل النظـــام إىل          

  لنضج؛ وا مرحلة
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وجــود هيكــل أساســي معلومــايت مــرن هــو أمــر هــام مــن أجــل التكيــف مــع الــتغريات    •  
وســوف يــساعد هــذا يف  .  ويف تقنيــات املعلومــاتســاليباالقتــصاد واملفــاهيم واأل يف

وترابط البيانـات واتـساقها باإلضـافة إىل         حتسني التكامل التشغيلي على الوجه األكمل     
  .ملعرفةالقدرة التحليلية واالحتفاظ با

فيمـا يتعلـق باالتـصال       اجليدة  كيف تثبت املمارسات واألمثلة    السادس الفصل يصف  - ٢٠
ــة ل ــة هــذا   تحــسنيالفائــدة العملي التحــسني بالنــسبة  احملتــوى الــذي تتــضمنه اإلحــصاءات وأمهي
 مما يفي باحتياجاهتم التحليليـة وميكـن مـن اسـتخالص النتـائج              ،من املستخدمني جملموعة واسعة   

ممارسـات النـشر اإلحـصائي القويـة عنــصرا      ومتثـل . علـق بنوعيـة البيانـات الـيت مت نــشرها    فيمـا يت 
الــيت اختــذها مبــادرات نــشر املعلومــات تــوفر  و.إلنتــاج إحــصاءات اقتــصادية متكاملــة  مكمــال

قــدرة املــستخدمني علــى تقيــيم إمكانيــة مقارنــة  هــيكالً معّينــاً لتحــسني  صــندوق النقــد الــدويل
وجيب أن يكـون بنـاء رابطـة     . ات البيانات داخل البلد الواحد وعرب البلدان      عرب جمموع  البيانات

، وإتاحـة بنـاء القـدرات       )SDMX(“  اإلحـصائية  الوصفيةتبادل البيانات والبيانات    ”مع مبادرة   
يف البلدان من أجل تنفيذ ممارسات جيدة لنشر املعلومات جزءا هاما من خطة مـستقبلية ترمـي             

واحملـور الرئيـسي يف بنـاء هـذه اخلطـة      . ةتصادية املتكاملة حقيقة واقعـ  االقإىل جعل اإلحصاءات    
بالتحليـل   حاجـات املـستخدمني وخاصـة أولئـك املـستخدمني املـشتغلني         هو إبقاء التركيز علـى    
  .السياسات االقتصادي وأعمال

  : ما يليمن بني املبادئ التوجيهية اليت يتضمنها الفصل السادس  - ٢١
إلحــصاءات يف جمــال نــشر االتحليلــي للجــودة ممارســات جيــدة  م اإلطــار ســوف يقــدِّ  •  

  االقتصادية املتكاملة؛
  وعرضها؛ كفاءة الوصول إىل البيانات والبيانات الوصفية  •  
مـن أجـل تبـادل      ) SDMX( “اإلحـصائية الوصفية  البيانات والبيانات   ”استخدام تبادل     •  

  و املعلومات اإلحصائية؛
  .ت دورا فعاال يف تكامل اإلحصاءات االقتصاديةميكن أن تلعب خمازن البيانا  •  
 .جمموعـة متكاملـة مـن احلـسابات       بتجميـع    عمليـة مرتبطـة      قضايا السابع الفصل يقدم  - ٢٢

ــدأ باحلــسابات   ــة فهــو يب ــة    القومي ــل احلــسابات الدولي ــزا مث ــر تركي ــاقش احلــسابات األكث  مث ين
د فيـــه مناقـــشة حـــول وتـــر .القطاعـــات واحلـــسابات املاليـــة وحـــسابات الـــصناعة وحـــسابات

وأخــريا،  .حمــددة بدقــة بتلــك البلــدان الــيت هلــا جمــاميع فرعيــة املرتبطــة -اإلحــصاءات اإلقليميــة 
والــيت قــد تكــون مرتبطــة  - حــسابات أخــرى، مــن بينــها احلــسابات الفرعيــة أيــضافيــه تــدرج 

ويركـز النقـاش علـى مـشكالت        . وأعرافـا بديلـة   تعـاريف   باحلسابات األساسـية لكنـها تتـضمن        
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عملية متعلقة بـالتجميع قـد تنـشأ أثنـاء التنفيـذ وكـذلك علـى احللـول احملتملـة لكـل مـن الـنظم                          
  .للواليات املتحدة وهولنداأمثلة من احلسابات االقتصادية تعرض فيه و .املركزية والالمركزية

  : ما يليجيهية اليت يتضمنها الفصل السابع التواملبادئمن بني   - ٢٣
ألنــه يــسمح باملقارنــات داخــل احلــسابات املختلفــة  فيــه ب التكامــل هــو هــدف مرغــو  •  

  ؛احلسابات وعرب
ــن غــري احملتمــل    •   ــراض       م ــع األغ ــصدرية جبمي ــات امل ــي البيان ــة أن تف يف املمارســة العملي

مــة لــدعم نظــام مــن احلــسابات املتكاملــة، وينبغــي   ء التعــديل واملواوســوف حتتــاج إىل
  ؛ها املصدرية وحسن توقيتتتواتر البيانامراعاة 

ج أو اإلمداد واالستخدام على أهنا هي إطـار         واتميكن استخدام جداول املدخالت والن      •  
 كمــا ميكــن اســتخدام حماســبة املــدخالت  ؛التكامــل اخلــاص باإلحــصاءات االقتــصادية 

   األساسية؛القوميةلقياس اإلحصاءات  واتجوالن
والـسلع واخلـدمات    معلومات عـن اإلنتـاج      يف توفري   حسابات الصناعة    ينبغي استخدام   •  

  ؛جنَتُمـاملنتجة؛ ومن املهم اتساق نظم التصنيف اخلاصة بالصناعة وال
ــاقي        •   ــع بـ ــد مـ ــصادية ألي بلـ ــبة االقتـ ــام مـــن احملاسـ ــزء هـ ــة هـــي جـ ــسابات الدوليـ احلـ

بالنـسبة للـسلع     - وينبغي مواءمة احلسابات الدولية مع احلـسابات احملليـة         .العامل بلدان
ومع حـسابات البلـدان األخـرى قـدر          -ية واملواقف املالية    والتدفقات النقد  واخلدمات
وميكــن أن تكــون املقارنــات الثنائيــة، والــيت تــشمل تلــك الــيت جتــرى حتــت   .املــستطاع

 االقتــصادي مفيــدة يــدانرعايــة صــندوق النقــد الــدويل ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امل
  ؛هذا اخلصوص يف

ألجـزاء االقتـصاد املتـصلة      فري نظـرة تفـصيلية      يف تـو  ميكن استخدام احلسابات اإلقليميـة        •  
إذا لـه  النشاط االقتـصادي ذي الـصلة حمليـا يف املنطقـة املناسـبة              حصر  وينبغي   .جغرافيا

  أخذنا يف االعتبار السهولة النسبية حلراك العمالة ورأس املال؛ و ما
ــروابط بــني احلــسابات األساســية واحلــسابات األخــرى      •   ــل   - ينبغــي فحــص ال مــن قبي

ــة   حــ ــة واحلــسابات الفرعي ــيت ،سابات العمــل واإلحــصاءات النقدي ــوفر  ال ــات ت معلوم
أو تقـدم إطـارا بـديال لتحليـل جوانـب معينـة مـن                إضافية حول جماالت اهتمـام حمـددة      

  .قدر املستطاعاملواءمة جل تشجيع االقتصاد من أ
  
  


