
E/CN.3/2011/11  األمــم املتحـدة 

 

  تصادي واالجتماعياجمللس االق
Distr.: General 
14 December 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 

050111    040111    10-69242 (A) 

*1069242* 

  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثانية واألربعون

   ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) ز (٣البند 

        املؤشرات االقتصادية القصرية األجل: بنود للمناقشة واختاذ القرار
  املؤشرات االقتصادية القصرية األجل    

  
  تقرير األمني العام    

  موجز  
ــه يف دورهتــا         ــذي قدمت ــة اإلحــصائية اســتجابة للطلــب ال ــر إىل اللجن يقــدم هــذا التقري

ــة واألربعـــني   ــر (احلاديـ ــصل األول E/2010/24انظـ ــادرة  ).  ألـــف-، الفـ ــر املبـ ويـــصف التقريـ
اعـات األوروبيـة،    املشتركة بني شـعبة اإلحـصاءات بـاألمم املتحـدة واملكتـب اإلحـصائي للجم              

 هيئـــة إحـــصاءات كنـــدا وهيئـــة إحـــصاءات هولنـــدا ودائـــرة  لتعـــاون مـــعالـــيت اضـــطلع هبـــا با
ــشأن اإلحــصاءات       ــامج عمــل دويل ب ــصياغة برن ــة الروســية، ل ــة االحتادي اإلحــصاءات احلكومي

وقـد  . االقتصادية القصرية األجل يف إطار استجابة إحصائية منـسقة لألزمـة االقتـصادية واملاليـة      
وتـرد النقـاط املطروحـة علـى اللجنـة          . هاهتاأعد هذا التقرير لكي تنظر فيه اللجنة وتعطي توجي        

  .التقرير  من٣٢للمناقشة يف الفقرة 
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  مقدمة  -أوال   
يعــرض هــذا التقريــر لنظــر اللجنــة اإلحــصائية التوصــيات املتعلقــة بوضــع برنــامج دويل    - ١

 يف سلــسلة تتــألف مــن ثــالث جــرت صــياغتهبــشأن اإلحــصاءات االقتــصادية القــصرية األجــل 
 مبادرة مشتركة بـني شـعبة       يف إطار وقد نظمت هذه احللقات الدراسية      .  دولية حلقات دراسية 

 واملكتـــب اإلحـــصائي  بــاألمم املتحـــدة إدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـــة/اإلحــصاءات 
للجماعات األوروبية، بالتعاون مع هيئـة إحـصاءات كنـدا، وهيئـة إحـصاءات هولنـدا، ودائـرة                  

  . الروسيةاإلحصاءات احلكومية االحتادية 
يـوفر الفـرع األول املعلومــات األساسـية املتعلقــة    . ويتـضمن هـذا التقريــر مخـسة فــروع     - ٢

وجيمل الفرع الثاين الدعوة الدولية الختـاذ إجـراء إحـصائي منـسق اسـتجابة               . باملبادرة املشتركة 
دوليــة لألزمــة االقتــصادية واملاليــة ويــصف النتــائج األساســية املنبثقــة عــن احللقــات الدراســية ال  

وضع إحـصاءات اقتـصادية     ات املتعلقة بالربنامج الدويل ل    ويعرض الفرع الثالث التوصي   . الثالث
 أسـلوب ويرد يف الفرع الرابـع      . قصرية األجل لكل من املواضيع األربع احملددة، كل على حدة         
  . املضي قدماً، تليه يف الفرع اخلامس النقاط املطروحة للمناقشة

  
  يةمعلومات أساس  -ثانيا   

دعا البيان الربناجمي لشعبة اإلحصاءات يف الدورة األربعني للجنـة اإلحـصائية املعقـودة                - ٣
عاجـل ومنـسق مببـادرات      علـى حنـو      إىل أن تضطلع البلدان واملنظمـات الدوليـة          ٢٠٠٩يف عام   

وتـضمن برنـامج عمـل شـعبة اإلحـصاءات      . ملالية العامليةاوإحصائية استجابة لألزمة االقتصادية  
 باالشـتراك مـع املكتـب       تنظممن احللقات الدراسية الدولية،     عقد عدد    ٢٠١٠-٢٠٠٩رة  للفت

اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة، بـشأن منهجيـة اسـتحداث مؤشـرات عاليـة النوعيـة لإلنـذار                
ــتراتيجية اال      ــاً، واس ــة دولي ــها للمقارن ــصادية، وقابليت ــدورات االقت ــر وال ــة  املبك ــصاالت املتعلق ت

  .املؤشرات هبذه
وعقــدت احللقــة الدراســية األوىل مــن هــذه السلــسلة، وهــي احللقــة الدراســية الدوليــة     - ٤

هــا وقابليتــها جتاهــات االقتــصادية ومنهجيــة إجرائاملعنيــة حبــسن توقيــت التقــديرات الــسريعة لال 
، واستـضافتها هيئـة إحـصاءات    ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩ إىل ٢٧وا، يف الفترة من   اللمقارنة يف أوت  

عــم إنــشاء نتيجــة األساســية الــيت أســفرت عنــها هــذه احللقــة الدراســية هــي د وكانــت ال. كنــدا
م اجملتمـع الـدويل ألمهيتـه     بشأن املؤشرات القصرية األجل والتمـاس تقيـي      منوذج للبيانات الدولية  

 من حيث توفر املؤشرات العالية التواتر وتكرارها وحسن توقيتها ونشرها، فضال عـن              وجدواه
وباإلضـافة إىل ذلـك،     .  يف إشـباع احتياجـاهتم التحليليـة والـسياساتية         درجة أمهيتها للمستعملني  
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أظهرت احللقة الدراسـية وجـود حاجـة إىل وضـع قائمـة باملـصطلحات والتعـاريف املـستخدمة                   
 التقـــديرات الـــسريعة، وإىل اســـتكمال األدلـــة احلاليـــة وإعـــداد أدلـــة جديـــدة بـــشأن  ألغـــراض

والدراسات االستقصائية لتوجهات األعمال التجاريـة      املؤشرات املركبة، والتقديرات السريعة،     
  . بالنظر إىل استخدامها على نطاق واسع يف تتبع مسار األنشطة االقتصادية

املعنيــة وعقــدت احللقــة الدراســية الثانيــة يف السلــسلة بعنــوان احللقــة الدراســية الدوليــة    - ٥
 إىل ١٤ هولنـدا، يف الفتـرة مـن         اإلنـذار املبكـر والـدورات االقتـصادية يف شـيفينينغن،           مبؤشرات

ــدا ا، واستــض٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٦ ــة إحــصاءات هولن وناقــشت احللقــة . فتها هيئ
الدراسية نتائج تقييم عاملي لنموذج البيانات الدولية املقترح املتعلق باملؤشرات القـصرية األجـل              

 للمقارنـة   ايتـها وقابليتـه   املتعلقة مبدى توفر اإلحصاءات االقتصادية القصرية األجـل وحـسن توق          
وناقـشت احللقـة   . ونشرها، وهو التقييم الذي أجري على سبيل متابعة احللقـة الدراسـية األوىل        

الدراســية الثانيــة كــذلك نطاقــاً مــن مؤشــرات وتقنيــات اإلنــذار املبكــر والــدورات االقتــصادية   
وحــددت  معلومــات الســتخدامها يف تتبــع مــسار التطــورات االقتــصادية،   اســتخالصبغــرض 

عقـدت جلـسات فرعيـة بـشأن هـذه      و. طالع فيهـا مبزيـد مـن العمـل     ضـ جماالت رئيسية يلزم اال   
ــاالت        ــذه اجملـ ــدويل يف هـ ــل الـ ــه العمـ ــيت تواجـ ــديات الـ ــاً للتحـ ــاً أوليـ ــيع أعطـــت تقييمـ املواضـ

  . واالستراتيجيات املمكن اتباعها يف هذا الصدد
ــو      - ٦ ــد يف نيوي ــة اإلحــصائية عق ــام وخــالل اجتمــاع جــانيب للجن ــرر ٢٠١٠رك يف ع ، ق

ــا     ــية إنـــشاء أربعـــة أفرقـــة عاملـــة مواضـــيعية، أوكلـــت إليهـ منظمـــو حلقـــة شـــيفينينغن الدراسـ
واضـيع األربعـة احملـددة وإعـداد         يف البحـوث واملـشاورات املتعلقـة بامل        ات إحراز تقـدم   اختصاص

وسـيجري اسـتعراض بـرامج      .  لإلحـصاءات االقتـصادية القـصرية األجـل        ةامج عمل مواضـيعي   بر
 يف احللقة الدراسـية الدوليـة الثالثـة واألخـرية إلحالتـها الحقـاً إىل اللجنـة                   هذه لعمل املواضيعية ا

  .  للموافقة عليها٢٠١١اإلحصائية يف عام 
الفريق العامل املعـين بالتقـديرات      : واألفرقة العاملة واجلهات الرئيسية املسامهة فيها هي        - ٧

ماعــات األوروبيــة، وهيئــة إحــصائيات هولنــدا،  املكتــب اإلحــصائي للجنظمــهالـسريعة، الــذي  
، مـع قيـام املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة بـدور         باألمم املتحـدة وشعبة اإلحصاءات 

الوكالة الرائدة؛ والفريق العامل املعـين باملؤشـرات املركبـة للـدورات االقتـصادية، الـذي نظمتـه               
ألوروبيـة، وجملـس املـؤمتر، وشـعبة        هيئة إحـصاءات هولنـدا، واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات ا           

، مع قيام هيئـة إحـصاءات هولنـدا بـدور الوكالـة الرائـدة؛ والفريـق                  باألمم املتحدة  اإلحصاءات
 بــاألمم العامــل املعــين بالدراســات االستقــصائية للتوجهــات، الــذي نظمتــه شــعبة اإلحــصاءات  

يــة، ومنظمــة التعــاون ، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة واملفوضــية األوروب املتحــدة
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، مـــع قيــام الـــشعبة بــدور الوكالـــة   KOF, ETH ZURICHوالتنميــة يف امليـــدان االقتــصادي، و   
ــه شــعبة       ــة الــذي نظمت ــات واملؤشــرات التحليلي ــق العامــل املعــين بنمــوذج البيان ــدة؛ والفري الرائ

 ، واملكتبــــان، واملكتــــب اإلحــــصائي للجماعــــات األوروبيــــة  بــــاألمم املتحــــدةاإلحــــصاءات
وعقـد كـل مـن      .  يف الربازيل واهلند، مع قيام الشعبة بدور الوكالة الرائدة         ان الوطني انحصائياإل

، لــصياغة بــرامج العمــل ٢٠١٠األفرقــة العاملــة اجتماعــات عديــدة للتــداول عــن بعــد يف عــام  
  .املوصى هبا

 لدوليــةوعقـدت احللقــة الدراســية الدوليــة الثالثــة يف السلــسلة، وهــي احللقــة الدراســية ا   - ٨
 إىل ١٧تـــرة مـــن فالـــدورات االقتـــصادية يف موســـكو يف الواإلنـــذار املبكـــر ؤشـــرات املعنيـــة مب

.  واستضافتها دائرة اإلحصاءات احلكوميـة االحتاديـة الروسـية         ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٩
ويف هــذه احللقــة الدراســية الثالثــة واألخــرية، قــام املــشاركون باســتعراض نتــائج عمــل األفرقــة    

 مـن  ٢٠١١ يف عـام   لكـي تنظـر فيهـا      ألربعة وقـدموا التوصـيات إىل اللجنـة اإلحـصائية         العاملة ا 
  .أجل وضع برنامج دويل تطلعي بشأن اإلحصاءات االقتصادية القصرية األجل

تـألف   عـريض النطـاق ي      استـشاري  منـرب وقام كل من احللقات الدراسية الدولية حبـشد           - ٩
  ومقرري السياسات وقـام بافتتاحـه       واألكادمييني  من اخلرباء اإلحصائيني الرمسيني    ١٠٠من حنو   

 الوزاري، وكبار مقـرري الـسياسات علـى الـصعيد الـوطين،             املستوىمسؤولون منتخبون على    
ووفـرت هـذه احللقـات الدراسـية منـربا عـريض النطـاق             . وكبار اخلرباء اإلحصائيني احلكـوميني    

 منظمـة   ١٥لنمـو والبلـدان الناميـة و         من البلـدان املتقدمـة ا      ٥٠للتشاور مع ممثلني من أكثر من       
 برنامج عمل مقبول دوليا بـشأن اإلحـصاءات االقتـصادية           تتعلق بوضع دولية لتحديد توصيات    

 االستجابة اإلحصائية املنـسقة لألزمـة        باعتباره ميثل  ٢٠١٢ و   ٢٠١١جل يف عامي    القصرية األ 
  .االقتصادية واملالية

ــة اجملــاالت    وباإلضــافة إىل احللقــات الدراســية الد   - ١٠ ــدة وأمهي ــثالث، نوقــشت فائ ــة ال ولي
 وإحـصاءات ومؤشـرات توجهـات       ،التقـديرات الـسريعة   (املواضيعية األربعة من الناحية العملية      

دور الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة يف        واألعمال التجارية، واملؤشرات املركبـة لألعمـال التجاريـة،          
األكادمييـة خـالل النـدوة األوروبيـة        مـع األوسـاط     ) جتميع ونشر تلك اإلحـصاءات واملؤشـرات      

املعنيـــة بـــاألدوات احلديثـــة لتحليـــل الـــدورات االقتـــصادية، الـــيت نظمهـــا املكتـــب اإلحـــصائي  
  .٢٠١٠سبتمرب /للجماعات األوروبية وعقدت يف لكسمربغ يف أيلول
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ــصرية         -ثالثا    ــصادية الق ــق باإلحــصاءات االقت ــه املتعل ــامج العمــل املوصــى ب برن
  الرئيسية املستهدفةجل واملنجزات األ
ــن       عــرضســيتم   - ١١ ــستهدفة لكــل م ــسية امل ــه واملنجــزات الرئي ــامج العمــل املوصــى ب  برن

. املواضيع األربعة احملددة، كل على حـدة، باالسـتناد إىل نتـائج احللقـة الدراسـية الدوليـة الثالثـة               
ملواضـيع  ربنامج املتعلق باإلحصاءات االقتـصادية القـصرية األجـل حـسب ا      ال وبالرغم من عرض  

ملقترحـة متثـل سـويا جمموعـة واحـدة          األربعة كل على حدة، فإن املنجزات الرئيسية املـستهدفة ا         
  .متماسكة من التوصيات لربنامج تطلعي بشأن اإلحصاءات االقتصادية القصرية األجل

  
  برنامج العمل املتعلق بالتقديرات السريعة  -ألف   

السريعة إىل تـوفري أفـضل املمارسـات واملبـادئ      بالتقديرات املعينيهدف برنامج العمل      - ١٢
.  الرئيـسية واإلبـالغ عنـها      ة بشأن جتميـع التقـديرات الـسريعة ملؤشـرات االقتـصاد الكلـي             املنسق

مثـل التقييمـات اآلنيـة، والتقـديرات العاجلـة، والتقـديرات           (وجيري جتميـع التقـديرات الـسريعة        
 وأصبحت منتجا إحصائيا مرجعيا لكثري مـن        بصفة منتظمة يف عدد من البلدان     ) األولية/املسبقة

ــسريعة   . املؤســسات اإلحــصائية  ــديرات ال ـــزايد املكــرس للتق  جانــب  مــنويؤكــد االهتمــام املت
 التقـديرات يف تـوفري تقـدير        تلـك  تؤديـه  الـدور الـذي       أمهية وسائل اإلعالم ومقرري السياسات   

عادة، تشري التقديرات الـسريعة     ويف ال .  الرئيسية القصرية األجل   مبكر ملؤشرات االقتصاد الكلي   
 قـد تكـون     الكلـي  لالقتـصاد إىل تقدير مبكر للناتج احمللي اإلمجايل، غري أن مثة مؤشرات أخرى            

مثـل الـرقم القياسـي ألسـعار املـستهلك، وعناصـر النـاتج              (هي اهلدف مـن التقـديرات الـسريعة         
تعد التقديرات السريعة مهمـة     و). احمللي اإلمجايل، ومؤشر اإلنتاج الصناعي، والعمالة، والبطالة      

ومـع  . ات القـصرية األجـل يف األنـشطة االقتـصادية         ريحبد ذاهتا ألهنا توفر أول تقدير رمسـي للـتغ         
وباإلضـافة إىل ذلـك، فإنـه يلـزم         .  حاليا أي دليل إحـصائي دويل يف هـذا اجملـال           يوجدذلك، ال   

ــامج . توضــيح املــصطلحات املرتبطــة بالتقــديرات الــسريعة   ـــزم برن العمــل عــالج الثغــرات  ويعت
  .املعيارية اليت جرى حتديدها

، يقـدم بـشأهنا     ٢٠١٢ و   ٢٠١١وقد مت حتديد ثالثة منجزات رئيسية مستهدفة لعامي           - ١٣
  : هذا التقريراليت استند إليها يف إعدادمزيد من املعلومات يف وثيقة املعلومات األساسية 

ــصطلحات   )أ(   ــسرد املـ ــصطلحات والت - مـ ــرة املـ ــة   تقتـــضي وفـ ــاريف املرتبطـ عـ
توضـيح  ) األوليـة /التقييم اآلين، والتقديرات العاجلة، والتقـديرات املـسبقة       (بالتقديرات السريعة   

وعلــى ذلــك، ينبغــي أن يكــون هنــاك مــسرد الســتجالء األمنــاط        . املــصطلحات املــستخدمة 
املختلفــة للتقــديرات الــسريعة، واملقــصود منــها، وخصائــصها، وإجيــاد فهــم مــشترك للتقــديرات 
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 لـي  الك االقتـصاد وهو يـستهدف اخلـرباء اإلحـصائيني الـرمسيني ومـستعملي مؤشـرات              . السريعة
وهـو يـستفيد مـن اخلـربات        . الرئيسية القصرية األجل ويتوقع منه أن يقـدم مـصطلحات منـسقة           

ومـن املتوقـع أن   . نيـة األكادمييـة   اخلربات الف املتعلقـة بـ   املوحدة الواردة يف اإلحـصاءات الرمسيـة و       
  ؛٢٠١١ يف هناية عام شروع األول ملسرد املصطلحات متاحااملكون ي

قائمة املمارسـات القطريـة املتعلقـة بالتقـديرات الـسريعة مـن خـالل               وضع    )ب(  
ــيم عــاملي  ــسريعة يف     - إجــراء تقي ــوفر التقــديرات ال ــهجي ملــدى ت ــع من  مــن شــأن إجــراء جتمي

تـيح إمكانيـة    إعـدادها أن ي اترها، واملنهجيات املستخدمة يف   البلدان، وحسن توقيتها، ومدى تو    
. حتديــد أفــضل املمارســات وحتــسني قابليــة التقــديرات الــسريعة للمقارنــة علــى الــصعيد الــدويل

ومـن املتـوخى أن   . وستوفر هذه القائمة مدخال مهما يف صياغة دليل بشأن التقديرات السريعة         
  ؛٢٠١١ يف عام جيرى التقييم العاملي للممارسات القطرية املتعلقة بالتقديرات السريعة

 ســيوفر هــذا الــدليل توجيهــات إحــصائية  - دليــل عــن التقــديرات الــسريعة   )ج(  
ــسقة     ــادئ املن ــضل املمارســات واملب ــستند إىل أف ــة ت ــةدولي ــسريعة   ب  املتعلق ــديرات ال ــع التق تجمي

وسيكون الدليل مفيداً بصفة خاصة للقائمني علـى جتميـع البيانـات اإلحـصائية              . واإلبالغ عنها 
وهؤالء سيتوفر لـديهم، بعـد قـراءة الـدليل، فهـم أفـضل لألمنـاط املختلفـة                  . هاعمليستالرمسية وم 

ــدهتا ملختلـــف      ــصها وفائـ ــتقين، وخصائـ ــا الـ ــة، وبنائهـ ــا املنهجيـ ــسريعة وخلفياهتـ ــديرات الـ للتقـ
وحيــدد الــدليل أســاليب التجميــع العمليــة واملالئمــة والقــضايا املتــصلة هبــا، ويــستند   . األغــراض

ــة الــيت    نطــاق عــريض مــن ا  إىل لتجــارب واخلــربات، ويــستفيد مــن التطــورات النظريــة والعملي
ويستهدف الدليل مساعدة القـائمني علـى جتميـع البيانـات اإلحـصائية             . وقعت مؤخراً يف اجملال   

علـى وضـع تقـديرات سـريعة للمؤشـرات االقتـصادية الكليـة الرئيـسية القـصرية األجـل بطريقـة            
رســات الدوليــة، حبيــث يكــون مــن املمكــن اســتخدامها قابلــة للمقارنــة، باســتخدام أفــضل املما

كما ُيقصد منـه مـساعدة البلـدان        . إلجراء مقارنات دولية موثوقة لألداء والسلوك االقتصاديني      
 عـن   لـيس  الرئيـسية الً لتقـديرات مؤشـرات االقتـصاد الكلـي    اليت ختطط إلنشاء نظـام أكثـر مشـو    

إعطـــاء ب فحـــسب، بـــل أيـــضاريعة، طريـــق تـــوفري األســـس املنهجيـــة لتجميـــع التقـــديرات الـــس
ــع          ــة التجمي ــا عملي ــيت تنطــوي عليه ــوات والعناصــر ال ــرادى اخلط ــشأن ف ــة ب ــات عملي . توجيه

وسيشكل مشروع املخطط املشروح للدليل الذي اعتمد يف حلقـة موسـكو الدراسـية األسـاس           
ــدليل   ــه ال ــذي ســيقوم علي ــدليل جــاهزاً    . ال ــع أن يكــون املــشروع األول لل ــومــن املتوق ة يف هناي

  .٢٠١٢ إلجراء مزيد من املشاورات بشأنه ووضعه يف صيغته النهائية يف عام ٢٠١١ عام
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   باملؤشرات املركبة للدورات االقتصاديةينبرنامج العمل املع  -باء   
 باملؤشـرات املركبـة للـدورات االقتـصادية إىل تـوفري أفـضل        ينيهدف برنامج العمل املع     - ١٤

ــسقة املت   ــادئ املنـ ــات واملبـ ــصادية     املمارسـ ــدورات االقتـ ــة للـ ــرات املركبـ ــع املؤشـ ــة بتجميـ علقـ
وتعــد املؤشــرات املركبــة للــدورات االقتــصادية مهمــة حبــد ذاهتــا ألهنــا تعــاجل    . عنــها واإلبــالغ

وباإلضـافة  . الشواغل اجلارية املتعلقـة بتقيـيم الـتغريات القـصرية األجـل يف األنـشطة االقتـصادية                
ظـام اإلنـذار املبكـر ألهنـا تـوفر معلومـات عـن حـدوث           إىل ذلك، فإهنا تعد جزءا ال يتجزأ من ن        

  .يوتوقيت فترات االزدهار والركود االقتصاد
ــادئ       و  - ١٥ ــضل املمارســات واملب ــوفر أف ــة ت ــة توجيهــات إحــصائية دولي ــاً أي ال توجــد حالي

 دليــل إعــدادولــذلك يوصــى ب. املنــسقة بــشأن صــياغة مؤشــرات مركبــة للــدورات االقتــصادية  
ــة ــايري جتمملعاجل ــذه        مع ــسد ه ــدورات االقتــصادية ل ــة لل ــرات املركب ــع وعــرض املؤش . الثغــرةي
 املؤشــراتوكــاالت الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة الــيت تقــوم بتجميــع  ل مفيــداً الــدليل يكــون ولــن

، بـل أيـضاً للوكـاالت اإلحـصائية          فحـسب  املركبة للدورات االقتصادية أو تـسعى إىل جتميعهـا        
بيانــات، ال  مــنة القــصرية األجــل وإنــشاء جمموعــات الــيت تقــوم جبمــع اإلحــصاءات االقتــصادي  

  .عناصر بيانات إلنشاء مؤشرات مركبةتستخدم ك
 بــنفس القــدر للخــرباء اإلحــصائيني الــرمسيني     مهمــاً ومــن املتوقــع أن يكــون الــدليل      - ١٦
لركــود االقتــصادي وتقلبــات الــدورات شــديدة التــأثر بفتــرات اقتــصاداهتا فا. البلــدان الناميــة يف

 الــصدمات الناجتـة عــن األزمــات االقتــصادية واملاليــة يف اقتــصادها  هاية، الــيت قــد تــسبباالقتـصاد 
وُيعزى هـذا الـضعف إىل التحـول اهليكلـي مـن االقتـصاد القـائم علـى                  . احمللي واالقتصاد العاملي  

النـــشاط الزراعـــي إىل االقتـــصاد الـــسوقي التوجـــه، الـــذي يعتمـــد بـــصورة متزايـــدة علـــى أداء  
ــالزالقطاعــات غــري   ــة راعي ــاً نقــص يف اإلحــصاءات    . ة واألســواق اخلارجي ــد أن يوجــد حالي بي

. القصرية األجل ومؤشرات الدورات االقتصادية حىت يف البلدان النامية الناشـئة األكـرب حجمـاً               
وبغية عالج أوجه القصور هذه يف النظم اإلحصائية الوطنية، ينبغـي تعزيـز نظـم اإلنـذار املبكـر                

يتعلـق   عامـة اجلمهـور فيمـا     لتمع األعمال التجارية و   جمل للحكومة و  مللحةالديها ملعاجلة الشواغل    
بتقييم التحركات القصرية األجل يف النشاط االقتـصادي الكلـي القتـصاداهتا الـسوقية، وتفـسري                

  .تلك التحركات والتنبؤ هبا
 أســلوب التحليــل يف كــثري مــن البلــدان مــستعملي نــشوء بيئــة مــستجدة مــن يف ضــوءو  - ١٧

 تطبيـق اإلحـصاءات      إمكانيـة  ، قد يكون املكتب اإلحصائي الوطين يف أفضل وضع لبيان         النامية
 البيانـات بـالنظر     عناصـر العالية التواتر لتجميع املؤشرات املركبة للدورات االقتـصادية واختيـار           

وقـــد أبـــدى بعـــض تلـــك املكاتـــب . إىل فهمهـــم للتقنيـــات اإلحـــصائية واالقتـــصادية القياســـية
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تعزيــز بة اهتمامــاً شــديداً بتــصميم مؤشــرات مركبــة للــدورات االقتــصادية و اإلحــصائية الوطنيــ
ــات القــصرية األجــل املكونــة        ــا خبــصائص سالســل البيان ــا لتــوفري معارفه  معلومــات بــشأن  هل

بل وتقوم بعـض املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة بتجميـع            . التحركات القصرية األجل القتصاداهتا   
ها خماطرة بـذلك بأهنـا قـد ُيتـصّور         يسب طلب مستعمل  مؤشرات مركبة للدورات االقتصادية ح    

  .أهنا تقوم بتفسري السالسل الزمنية األساسية املكونة للمؤشرات املركبة
 يقـدم ،  ٢٠١٢ و   ٢٠١١ستهدفة لعـامي    املـ قد مت حتديد اثنني من املنجزات الرئيـسية         و  - ١٨

هــذا يف إعــداد  ند إليهــا الــيت اســُتبــشأهنما مزيــد مــن املعلومــات يف وثيقــة املعلومــات األساســية 
  :التقرير

وضـــع قائمـــة للممارســـات القطريـــة املتعلقـــة باملؤشـــرات املركبـــة للـــدورات    )أ(  
 القائمة احلالية فيمـا يتعلـق بتجميـع        نطاقيع  سيلزم تو .  تقييم عاملي   إجراء االقتصادية من خالل  

ــز علــ       ــشر تلــك املؤشــرات، مــع التركي ــصادية، ون ــدورات االقت ــة لل ى أفــضل املؤشــرات املركب
 ذلـك، سيـساعد التقيـيم العـاملي         عالوة على و. املمارسات، وال سيما يف جمال جتميع املؤشرات      

وستـستخدم نتـائج التقيـيم العـاملي        . يف استعراض نوعية املؤشرات املركبة للدورات االقتـصادية       
ومـن املتوقـع أن     .  نطاق واسع من املؤشرات املركبة كمدخل رئيسي عنـد صـياغة الـدليل             على
  ؛٢٠١١دأ يف إجراء التقييم العاملي وأن ينجز يف عام يب

ال توجـد حاليـا أي توجيهـات        . دليل املؤشرات املركبة للـدورات االقتـصادية        )ب(  
تجميــع املؤشــرات املركبــة ب  املتعلقــةإحــصائية دوليــة تــوفر أفــضل املمارســات واملبــادئ املنــسقة

 دليل يتناول املعـايري املتعلقـة بتجميـع         لذلك يوصى بإعداد  . للدورات االقتصادية واإلبالغ عنها   
ويــستهدف الــدليل  . املؤشــرات املركبــة للــدورات االقتــصادية وعرضــها ملــلء هــذه الفجــوة       

وهــو . القــائمني علــى جتميــع اإلحــصاءات واســتخدام املؤشــرات املركبــة للــدورات االقتــصادية 
ــة واملالئمــة دد أســاليب التجميــع العموحيــيــستعني بنطــاق واســع مــن التجــارب واخلــربات،    لي

.  يف اجملـال    مـؤخراً  حدثتوالقضايا املتصلة بذلك ويستفيد من التطورات النظرية والعملية اليت          
القصد من الدليل هو مساعدة القائمني علـى جتميـع اإلحـصاءات يف وضـع مؤشـرات مركبـة                   و

 دوليـة   للدورات االقتصادية بطريقـة قابلـة للمقارنـة حبيـث ميكنـها أن تعمـل بوصـفها مقارنـات                  
ويقـصد بـه أيـضا      . موثوقة لألداء والـسلوك االقتـصاديني باسـتخدام أفـضل املمارسـات الدوليـة             

مساعدة البلدان اليت ختطط إلنشاء نظـــام أكثـــر مشـوال للتـدابري املتعلقـة بالـدورات االقتـصادية                 
طـاء   عن طريق توفري األسس املنهجية لتجميع الدورات االقتصادية فحسب، بل أيـضا بإع             ليس

وعــالوة علــى . توجيهــات عمليــة بــشأن فــرادى اخلطــوات والعناصــر املتعلقــة بعمليــة التجميــع  
ذلك، فإن املقصود مـن الـدليل هـو أن يفـي باحتياجـات منتجـي اإلحـصاءات القـصرية األجـل                    
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 عن طريق تعريفهم باألساليب والتقنيات اإلحصائية املـستخدمة         األسلوب التحليلي ومستعملي  
ــةيف وضــع املؤشــرات  ــة    .  املركب ــشكل مــشروع املخطــط املــشروح الــذي اعتمــد يف حلق وسي

ومن املتوقع أن يكون املـشروع األول للـدليل متاحـا يف هنايـة              . لدليلل اًموسكو الدراسية أساس  
ــام  ــاملي    ٢٠١١ع ــى النطــاق الع ــشأنه عل ــشاورات ب ــة يف    إلجــراء م  ووضــعه يف صــيغته النهائي
  .٢٠١١ عام
  

  ق بالدراسات االستقصائية للتوجهاتبرنامج العمل املتعل  -جيم   
فري أفــضل يهــدف برنــامج العمــل املتعلــق بالدراســات االستقــصائية للتوجهــات إىل تــو   - ١٩

،  االستقـصائية للتوجهـات    سقة بشأن اختيار العينات إلجراء الدراسات     املمارسات واملبادئ املن  
ســات االستقــصائية،  وتــصميم االســتبيانات، وأســئلة الدراســات االستقــصائية، وتنفيــذ الدرا     

وتوفر هذه الدراسـات االستقـصائية      . وجتهيز البيانات، واستخدام املؤشرات املركبة للتوجهات     
ــة األخــرى   وصــفيةمعلومــات  وهــي .  ال ميكــن مجعهــا باســتخدام األســاليب اإلحــصائية الكمي

تــشكل أيــضا جــزء ال يتجــزأ مــن نظــام لإلنــذار املبكــر ألهنــا تــوفر معلومــات بــشأن حــدوث      
وميكـن اعتبـار أي نظـام موثـوق للمؤشـرات      .  االقتـصادي كـساد الزدهـار و الت فتـرات ا وتوقيـ 

وعـالوة علـى ذلـك،      .  مكمال لنظـام اإلحـصاءات الكميـة        قيماً  القصرية األجل عنصراً   وصفيةال
فــإن الدراســات االستقــصائية للتوجهــات أثبتــت أهنــا وســيلة فعالــة مــن حيــث التكلفــة لتوليــد    

  .ن التطورات االقتصادية القصرية األجلمعلومات حسنة التوقيت بشأ
لدراسات االستقصائية للتوجهـات صـادرة عـن        ا  إلجراء وتوجد حاليا مبادئ توجيهية     - ٢٠

املفوضية األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي توفر منهجية منسقة إلجـراء             
وجيهيـة أسـاس الـدليل املقتـرح        وستـشكل هـذه املبـادئ الت      . الدراسات االستقصائية للتوجهات  

ــة       ــادئ التوجيهي املتعلــق بالدراســات االستقــصائية للتوجهــات، الــذي سيوســع نطــاق هــذه املب
 تــشمل قطاعــات اقتــصادية أخــرى، وســيؤكد التوصــيات املنــسقة املتعلقــة  حاليــاً حبيــثالقائمــة

  .باملمارسات املتبعة يف إجراء الدراسات االستقصائية للتوجهات
 القابلـة للتطبيـق   توقع أن جيسد الدليل جمموعة املبـادئ التوجيهيـة املقبولـة دوليـا              ومن امل   - ٢١

وسـيكون الـدليل مفيـدا بالنـسبة جلميــع     . يف مجيـع البلـدان وعلـى األنـشطة االقتـصادية املتعـددة      
ــصائية      ــات استقـ ــطالع بدراسـ ـــزم االضـ ــضطلع أو تعتـ ــيت تـ ــة الـ ــصائية الوطنيـ ــات اإلحـ املنظمـ

  .بة ملستعملي اإلحصاءات، مبا يف ذلك املؤشرات املركبةللتوجهات، وكذلك بالنس
، منـذ إجـراء   ٢٠١٢ و  ٢٠١١وقد مت حتديد أحد املنجزات الرئيسية املستهدفة لعامي           - ٢٢

ويــرد مزيــد مــن . ٢٠١٠لدراســات االستقــصائية للتوجهــات يف عــام با  املتعلــقالتقيــيم العــاملي
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  الـيت اسـتند إليهـا يف إعـداد        علومـات األساسـية   التفاصيل بشأن املنجزات املـستهدفة يف وثيقـة امل        
  :هذا التقرير

ــادئ   - دليـــل عـــن الدراســـات االستقـــصائية للتوجهـــات    •   ــدليل إىل املبـ سيـــستند الـ
التوجيهية احلالية للمفوضية األوروبية ومنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي              

. لـك املبـادئ التوجيهيـة      وسيوسـع نطـاق ت     ،بشأن الدراسات االستقـصائية للتوجهـات     
ــة القائمــة حبيــث تــشمل املزيــد مــن      وسيوســع الــدليل اجلديــد نطــاق املبــادئ التوجيهي

ــصادية   ــة  (القطاعــات االقت ــة والطاق ــثال الزراع ــى احتياجــات    ) م وســريكز صــراحة عل
وسيـستفيد مـن   . البلدان النامية فيما يتعلـق بـإدارة الدراسـات االستقـصائية التوجهـات        

جــارب واخلــربات، وحيــدد ممارســات التنــسيق الــيت تركــز بــصفة  نطــاق عــريض مــن الت
وسيــستخدم الــدليل . خاصــة علــى تنــسيق قائمــة األســئلة حــسب النــشاط االقتــصادي 

. هالالسترشاد بـه يف عمليـة إنـشاء عمليـات املـسح بالعينـات، وجتهيـز البيانـات وحتليلـ                 
ــستعملني بـــشأن      ــضا يف توجيـــه املـ ــيفيد الـــدليل أيـ ــةوسـ ــات  تطبيـــق ال إمكانيـ دراسـ

االستقصائية للتوجهات فيما يتعلق حباالت االقتصاد الكلـي وسـيوفر توجيهـات لنـشر              
ــصائية  ــائج الدراســـات االستقـ ــات   . نتـ ــو أن يفـــي باحتياجـ ــدليل هـ ــن الـ واملقـــصود مـ

 عــن طريــق تعــريفهم باألســاليب والتقنيــات اإلحــصائية األســلوب التحليلــيمــستعملي 
ية للتوجهــات ووضــع املؤشــرات املركبــة  املــستخدمة يف إجــراء الدراســات االستقــصائ 

وسيــشكل مــشروع املخطــط املــشروح الــذي اعتمــد يف حلقــة موســكو   . للتوجهــات
ومن املتوقع أن يكون املـشروع األول للـدليل متاحـا يف هنايـة              . لدليلل اًالدراسية أساس 

 إلجراء مشاورات بشأنه علـى النطـاق العـاملي ووضـعه يف صـيغته النهائيـة                 ٢٠١١عام  
  .٢٠١٢ يف عام

  
  البيانات واملؤشرات التحليليةنموذج برنامج العمل املتعلق ب  -دال   

من األمور األساسية يف برنامج العمـل املتعلـق بنمـوذج البيانـات واملؤشـرات التحليليـة                - ٢٣
مقبـول  لبيانـات الوصـفية للمؤشـرات االقتـصادية القـصرية األجـل        اومنـوذج للبيانـات     هو إنشاء   

وانـب الـضعف االقتـصادي واملـايل،        جب واإلنـذار املبكـر      ،ة االقتـصاد الكلـي     ألغراض مراقب  دوليا
وحتقيق االتساق يف منوذج البيانـات والبيانـات        . وكشف نقاط التحول يف الدورات االقتصادية     

الوصــفية يكــون مــصحوباً باســتعراض مــدى تــوفر املنــهجيات اإلحــصائية وأفــضل املمارســات   
  املـستخدمة  ءات واملؤشـرات االقتـصادية القـصرية األجـل        وكفايتها ومالءمتها لكل من اإلحصا    

وحيثمــا تكــون املعــايري  .  إصــدار اإلحــصاءاتيف منــوذج البيانــات، مــع مراعــاة عناصــر عمليــة  
ــة  املنهجيــة لإلحــصاءات واملؤشــرات املــستخدمة يف منــوذج البيانــات    غائبــة أو تعتــرب غــري كافي
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لدورات االقتـصادية، والدراسـات     ل املركبة   كما يف حالة التقديرات السريعة، واملؤشرات      مثال(
. ، يوصــى بوضــع بــرامج عمــل مالئمــة لــسد هــذه الثغــرات املنهجيــة )االستقــصائية للتوجهــات

 مركزيــة علــى الــصعيد القطــري، حمــاوروعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي اســتطالع جــدوى إنــشاء  
لنـشر علـى الـصعيد      وبغية كفالة اتبـاع ممارسـات موحـدة للتنـسيق وا          . قيادة املنسقني القطريني  ب

 البيانــات طراشالقطــري، مــن املتــوخى أن يــتم بــصورة تدرجييــة اســتخدام التقنيــات احلديثــة لتــ  
وتبادهلا، مبا يف ذلك تبادل البيانـات اإلحـصائية والبيانـات الوصـفية واسـتخدام أدوات التـصور              

  .احلديثة لنشر البيانات وتوزيعها
لبيانـات والبيانـات الوصـفية باعتبـاره        ل  دوليا تصور أن وضع منوذج مقبول    ينبغي أال يُ  و  - ٢٤

يانــات ألغــراض إنــشاء بيانــات جديــدة، بــل األحــرى أن النمــوذج ينبغــي        ممارســة جلمــع الب 
ة القـصرية األجـل املوجـودة       يشجع البلدان علـى جتميـع اإلحـصاءات واملؤشـرات االقتـصادي            أن

ــا عــ  ــقنحالي ــس  طري ــز التن ــوطين يف   تعزي  حمــور مركــزي وطــين  يق داخــل النظــام اإلحــصائي ال
تـسق  امللبيانـات  اوينبغي للبلـدان أن تـضطلع جبهـود التنـسيق هـذه اسـتناداً إىل منـوذج             . للبيانات

يانــات اإلحــصائية علــى نطــاق واســع ومقبــول دوليــا هبــدف حتــسني إمكانيــة احلــصول علــى الب 
. اســـتراتيجية واســـتعراض نوعيـــة اإلحـــصاءات االقتـــصادية القـــصرية األجـــل املتـــوفرة حاليـــاال

ســـتراتيجي والتخطـــيط لتنفيـــذ منـــوذج البيانـــات ة البلـــدان يف إجـــراء االســـتعراض االوملـــساعد
ــيم         ــدة لتقي ــصية جدي ــتخدام أداة تشخي ــرح اس ــصرية األجــل، ُيقت ــصادية الق لإلحــصاءات االقت

لتجميـع جمموعـة البيانـات      ونـشر   جوانب القوة والضعف احلاليـة يف النظـام اإلحـصائي الـوطين             
  .م هنج اإلحصاءات االقتصادية املتكاملةاملطلوبة باستخدا

ويستند مـدى   . ة مستويات  على حنو مرن يف ثالث     مت تنظيم منوذج البيانات املقترح    وقد    - ٢٥
 بـشأن مـدى     ٢٠٠٩ إىل تقييم عاملي أجـري يف عـام          ة املوصى به وتوقيته   ات الثالث ستويتواتر امل 

ستوى تــألف املــيو. صائية الوطنيــةتــوفر املؤشــرات االقتــصادية القــصرية األجــل يف الــنظم اإلحــ 
ــة         األول ــا أمهي ــيت هل ــصرية األجــل ال ــصادية الق ــن املؤشــرات االقت ــوب م ــن احلــد األدىن املطل  م
 مـن مؤشـرات قـصرية األجـل         ستوى الثـاين  تـألف املـ   وي. راتيجية ومتاحـة علـى نطـاق واسـع        است

مـن مؤشـرات    الثالـث   ستوىتـألف املـ   لتحليلية متاحة علـى نطـاق أضـيق، وي        مهمة من الوجهة ا   
وقـد وافقـت حلقـة    . قصرية األجل هلـا أمهيـة علـى الـصعيد الـوطين بـالنظر إىل هيكـل االقتـصاد                

مـستوياته الـثالث، وأوصـت بـأن      تـسق دوليـاً و    املموسكو الدراسية متامـا علـى منـوذج البيانـات           
رية لبيانات املقبول دوليا للمؤشرات االقتـصادية القـص        بوصفه منوذج ا    اللجنة اإلحصائية  تعتمده

  .ادرات اإلحصائية الدولية األخرىاألجل، رهناً بإجراء مواءمات طفيفة عليه مع املب
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 ، مبـا يف ذلـك هيكـل البيانـات الوصـفية      ،وسيتم وضع الصيغة النهائية لنموذج البيانات       - ٢٦
 وال سـيما املؤشـرات العامليـة الرئيـسية        ات الدوليـة األخـرى يف هـذا اجملـال،         بالتنسيق مـع املبـادر    

جمموعــة العــشرين بقيــادة الفريــق املــشترك بــني الوكالــة املعــين باإلحــصاءات االقتــصادية ان بلــدل
 وبعد االنتهاء من وضع النموذج املقبول دوليا، يوصى بأن جتري، قدر االسـتطاعة،              .)١(واملالية

مواءمة مناذج البيانات األخرى املقترحة جملاالت وأغراض إحصائية معينـة، بغيـة اعتمـاد هيكـل                
ويف الوقـت ذاتـه، ينبغـي أن    . د للبيانات والبيانات الوصـفية لإلحـصاءات القـصرية األجـل     موح

يعكس استخدام منوذج البيانات املقبول دوليا على الصعيد الوطين مدى توفر ونوعية البيانـات              
وميكـن تكميـل النمـوذج مـستقبال بإضـافة مؤشـرات أخـرى              . املتعلقة هبـذه املؤشـرات وأمهيتـها      

البلـدان مـن منظـور       ثر تعقيداً لالجتاهـات الـسائدة يف      د االقتصادي وتوفر صورة أك    تتجاوز الُبع 
  .التنمية املستدامة

لتوجيهـــات املنهجيـــة القائمـــة   لكـــر يف الـــسابق، مت إنـــشاء قائمـــة شـــاملة     وكمـــا ذُ  - ٢٧
وأدى إنــشاء هــذه القائمــة إىل وضــع . واملمارســات القطريــة املتعلقــة باإلحــصاءات االقتــصادية

ملعارف املتعلقة باإلحصاءات االقتصادية على املوقع الـشبكي للـشعبة اإلحـصائية لألمـم            ة ا عدقا
، ٢٠١٢  و ٢٠١١ عـامي  وقد جرى حتديد الثغرات املنهجية اليت يلزم عالجهـا يف            .)٢(املتحدة
واصـل تقيـيم الثغـرات      توسي.  يف منوذج البيانات    املوجودة  تتصل باإلحصاءات واملؤشرات   واليت

 املنـهجيات اإلحـصائية      سـدنة  افية وحتديدها استناداً إىل مشاورة أوسع نطاقـا مـع         املنهجية اإلض 
وعـالوة  .  يف املـستقبل   ، وسيتم حتديد اإلجراءات املتخذة لعـالج تلـك الثغـرات          ٢٠١١يف عام   

تم مواصلة استكمال قاعدة املعارف بأن يطلـب مـن الـدول أن تقـدم معلومـات                 على ذلك، ست  
  .االت اإلحصائية املختلفةبشأن أفضل ممارساهتا يف اجمل

ــامي       - ٢٨ ــستهدفة لع ــسية امل ــد حــددت املنجــزات الرئي ــد  . ٢٠١٢  و٢٠١١وق ــرد مزي وي
ــن ــية      م ــات األساس ــة املعلوم ــستهدفة يف وثيق ــشأن املنجــزات امل ــا   التفاصــيل ب ــُتند إليه ــيت اس  ال
  : هذا التقريرإعداد يف

 - املرجعيــة املقابلــةمنــوذج البيانــات املقبــول دوليــا مــع البيانــات الوصــفية   )أ(  
ج البيانــات والبيانــات ينبغــي االنتــهاء مــن إجــراء اســتعراض هنــائي للــصيغة احلاليــة هليكــل منــوذ  

يف املبـادرات الدوليـة األخـرى       اجلاريـة    مبراعـاة أحـدث التطـورات        ةهتا الثالث مستويا الوصفية يف 
وصـل إىل هنـج شـامل       مـن أجـل الت    ) جمموعـة العـشرين   بلـدان   مثل املؤشـرات العامليـة الرئيـسية ل       (

. لنموذج البيانات والبيانات الوصفية املقبول دوليا، بصرف النظر عن مستوى التنميـة يف البلـد              
__________ 

  .، الفرع السادسE/CN.3/2010/6انظر أيضا   )١(  
  .http://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/Knowledgebase.aspx متاحة على املوقع   )٢(  
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 وينبغـي أال يـتم اختيـار        ،وبطبيعة احلال، ينبغي تطبيق النموذج املقبول دوليا مـع تـوخي املرونـة            
 ورصــد النــشاط ســوى املؤشــرات االقتــصادية القــصرية األجــل الــيت ميكــن تطبيقهــا علــى قيــاس 

جرى تعديالت طفيفة فقط علـى هيكـل البيانـات، حيـث         ومن املتوقع أن تُ   . االقتصادي الوطين 
 سـيتم االنتـهاء مـن    كمـا . مبـادرات دوليـة أخـرى   جري بالفعل قدر كبري مـن التنـسيق مـع      أنه أُ 

وضــع الوصــف القــصري األجــل واألوصــاف املختــارة القائمــة علــى أســاس تبــادل البيانــات           
وسـيتم  .  موسـكو الدراسـية     والبيانات الوصفية للبيانات الوصـفية املقترحـة يف حلقـة          اإلحصائية

  اقتـراح  ، مـع  ةاته الثالثـ  مـستوي  االنتـهاء مـن وضـع حمتويـات منـوذج البيانـات يف               ٢٠١١يف عام   
   للبيانات الوصفية املرجعية؛هيكل

الـــدليل اإلحـــصائي لنمـــوذج البيانـــات املقبـــول دوليـــاً وهيكـــل البيانـــات   )ب(  
نمـوذج البيانـات املقبـول دوليـاً وهيكـل      ل  مـصاحب  من املقرر وضع دليل إحصائي - الوصفية

وسيشرح الدليل اإلحصائي األوصاف املنهجيـة لفـرادى املؤشـرات        . البيانات الوصفية املرجعية  
ــصرية األجــل واســتخدامها   ــصادية الق ــة    . االقت ــشرح اخلــصائص اإلحــصائية والتحليلي ــا سي كم

 صـلتها ة القصرية األجل، وسبب أمهيتها يف تفسري النـشاط االقتـصادي، و         للمؤشرات االقتصادي 
مبجموعــة متكاملــة مــن اإلحــصاءات االقتــصادية القــصرية األجــل للحــسابات القوميــة الفــصلية 

ــة هلــا  ــدليل هــو مــساعدة القــائمني علــى جتميــع املؤشــرات     . والبيانــات املكون واملقــصود مــن ال
.  إىل مـواد مرجعيـة لتقـدمي عـروض أكثـر تعمقـاً             يـل  حت وسيتضمن وصالت مفيدة  . ومستعمليها
ومـن  . ىل املـشروع الـذي وضـع يف اجتمـاع موسـكو            إعداد هذا الـدليل اإلحـصائي إ       وسيستند
 وأن يكـون متاحـاً إلجـراء    ،٢٠١١ املـشروع النـهائي للـدليل يف عـام          االنتهاء من وضع   املتوقع

  ؛٢٠١٢مشاورات بشأنه يف عام 
 سـيتم خـالل     - ة بشأن اإلحـصاءات االقتـصادية     قاعدة معلومات مستكمل    )ج(  

 جديـدة   ارف مبنـهجيات   بذل جهـود متواصـلة السـتكمال قاعـدة املعـ           ٢٠١٢  و ٢٠١١عامي  
للحـــصول علـــى املمارســـات القطريـــة    وســـيكون الـــدافع  . ومـــستكملة وممارســـات قطريـــة  

  ألخرى؛التقييمات العاملية اليت جتريها الربامج الفرعية ا هو
رية املتعلقة باملمارسات املتبعة يف إنشاء حماور مركزيـة وطنيـة           التقارير القط   )د(  
ــات ــدان إىل   ســُت- للبيان ــرادى البل ــيت تطلقهــا يف عــام    إعــداددعى ف ــشأن مبادرهتــا ال ــارير ب  تق
د للنظـام اإلحـصائي الـوطين اسـتنادا إىل          يدخل وح  هلا م   إلنشاء حماور مركزية للبيانات    ٢٠١١

وقـد تطوعـت عـدة      . أن املؤشرات االقتصادية القـصرية األجـل      منوذج البيانات املقبول دوليا بش    
ن أخـرى االنـضمام     الضطالع مبشاريع جتريبية وقد تود بلـدا      لبلدان يف حلقة موسكو الدراسية      

ومن املتوقع أن تغطـي هـذه املمارسـات القطريـة جوانـب تتعلـق باحلوكمـة                 . إىل هذه املبادرات  



E/CN.3/2011/11
 

14 10-69242 
 

تـوفر ونوعيـة املؤشـرات االقتـصادية القـصرية          والتنسيق علـى الـصعيد املؤسـسي، وتقيـيم مـدى            
ومـن  . األجل، واختيار اهلياكل األساسية التقنيـة لتـشاطر البيانـات والبيانـات الوصـفية وتبادهلـا               

  ؛٢٠١١املتوقع أن تكون التقارير القطرية متاحة يف هناية عام 
ــدان فيمــا يتعلــق باحملــاور امل      )هـ(   ــة يف البل ــة الراهن ــيم العــاملي للحال ــة التقي ركزي

 يلزم إجراء   - الوطنية للبيانات اليت هلا مدخل وحيد لإلحصاءات املتصلة بنموذج البيانات         
افيـة فيمـا    اغة مقترحـات و    بغية تقييم احلالة الراهنة يف البلـدان وصـي         ٢٠١١تقييم عاملي يف عام     

شاء فــق علــى أن إنــكمــا اُت. يتعلــق بإنــشاء حمــاور مركزيــة للبيانــات للــنظم اإلحــصائية الوطنيــة 
مـــدخل وحيـــد إىل البيانـــات اإلحـــصائية يف كـــل بلـــد اســـتنادا إىل منـــوذج البيانـــات هـــو أمـــر  

تيــسر عملــييت التوحيــد والتنــسيق  مستــصوب للغايــة، ألن تلــك احملــاور املركزيــة للبيانــات قــد   
كما أن مـن شـأهنا      . إصدار اإلحصاءات واملؤشرات االقتصادية القصرية األجل ويف نوعيتها        يف

  . بني املنظمات الوطنية والدولية البيانات ونقلها يف ماطراشأن تيسر ت
  

   املضي قدماأسلوب  -رابعا   
، سيتم إعـداد  ٢٠١١رهنا بالتصديق على التوصيات من قبل اللجنة اإلحصائية يف عام             - ٢٩

ــيني          ــة خــرباء تقن ــع أفرق ــاون م ــة بالتع ــة األربع ــربامج الفرعي ــن ال ــصيلية لكــل م ــصاصات تف اخت
 عمليـــة تـــشكيل األفرقـــة شـــعبة اإلحـــصاءات بـــاألمم املتحـــدة واملكتـــب   وســـتقود. مكرســـني

اإلحصائي للجماعات األوروبية، بالتعاون مع هيئة إحصاءات هولندا، وهيئة إحصاءات كنـدا،            
ودائرة اإلحصاءات احلكوميـة االحتاديـة الروسـية، اسـتنادا إىل مبـدأ التمثيـل الواسـع واإلقليمـي،                   

وسـتقدم أفرقـة    . اطق حبيث تكفل معاجلة مجيع الشواغل اإلقليميـة       مع توفري خربات من مجيع املن     
اخلــرباء التقنــيني تقاريرهــا إىل فريــق خــرباء استــشاري خمــصص معــين باإلحــصاءات االقتــصادية    

  . من ممثلي أفرقة اخلرباء التقنيني٢٠ و ١٥القصرية األجل يتألف من عدد يتراوح بني 
 املتعلقـــة يني مبهمـــة التحريـــر الفعلـــي لألدلـــة وسيـــضطلع أعـــضاء أفرقـــة اخلـــرباء التقنـــ   - ٣٠

 وحسب توفر املوارد، سيتم تعيني حمرري وضع أدلـة        .  وغريها من األدلة اإلحصائية    باملؤشرات
 إدمــاج املــسامهات املقدمــة مــن اخلــرباء   للقيــام مبهمــة وغريهــا مــن األدلــة اإلحــصائيةمؤشــرات
  .م بالتنسيق اإلداري عموما فضال عن القيا،اآلخرين

ــام    - ٣١ ــسبة لعـ ــادالت    ٢٠١١وبالنـ ــق املبـ ــن طريـ ــا عـ ــها أساسـ ــة بعملـ ــضطلع األفرقـ ، ستـ
ــديو      ــد بواســطة الفي ــن بع ــداول ع ــاتف والت ــة واهل ــق    . اإللكتروني ــع الفري ــع أن جيتم ــن املتوق وم

كفالــة التنــسيق ) أ: ( لتحقيــق هـدفني ٢٠١١االستـشاري مــرة واحـدة علــى األقـل خــالل عـام     
ــع األد    ــني مجي ــة ب ــم واملوائم ــة؛ واملالئ ــداد  )ب( ل ــةإع ــامل خط ــل ش ــشأن اإلحــصاءات  ة عم  ب
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ا اللجنـة   بناء القدرات وحوكمتها لكي تعتمـده     لاالقتصادية القصرية األجل، مبا يف ذلك برامج        
  .٢٠١٢اإلحصائية يف عام 

  
  نقاط مطروحة للمناقشة  -خامسا  

  :ُيطلب إىل اللجنة القيام مبا يلي  - ٣٢
لعــام املتعلــق باإلحــصاءات االقتــصادية  تقــدمي توجيهــات بــشأن الربنــامج ا   )أ(  

ــة       ــسقة لألزم ــتجابة من ــل اس ــصرية األجــل بوصــفها متث ــساوقة   الق ــة ومت ــصادية واملالي االقت
خالل سلـسلة تتـألف مـن ثـالث حلقـات دراسـية دوليـة، حـسبما أوصـت بـه املبـادرة                        من

وبيـة  املشتركة بني شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة واملكتب اإلحصائي للجماعـات األور          
ــرة اإلحــصاءات         ــدا، ودائ ــة إحــصاءات هولن ــدا، وهيئ ــة إحــصاءات كن ــع هيئ ــاون م بالتع

  احلكومية االحتادية الروسية؛
تشجيع البلدان على أساس تطوعي على الشروع يف إنشاء حماور مركزية             )ب(  

ــة        ــز إمكاني ــة تعزي ــة بغي ــا اإلحــصائية الوطني ــد يف نظمه ــات ذات مــدخل وحي ــة للبيان وطني
اإلحصاءات واملؤشرات القصرية األجل املتاحة على الصعيد الـوطين اسـتنادا           الوصول إىل   

  إىل تقييم االحتياجات على نطاق املنظومة؛
تشجيع البلدان علـى املـشاركة يف التقييمـات العامليـة املتعلقـة بالتقـديرات                 )ج(  

 جتميـع   السريعة واملؤشرات املركبة للدورات االقتصادية وتقدمي مـا تتبعـه مـن ممارسـات يف              
املؤشرات االقتصادية القصرية األجل واستخدامها إىل شـعبة اإلحـصاءات بـاألمم املتحـدة              

  إلدراجها يف قاعدة املعارف املتعلقة باإلحصاءات االقتصادية؛
الدعوة إىل تقدمي تقرير مرحلي بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمـل      )د(  

  .لجنة بالنظر فيه واستعراضهيف الدورات املقبلة للجنة، لكي تقوم ال
  
  


