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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) ل (٤البند 

        اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة: بنود للعلم
  تقرير فريق أصدقاء الرئيس املعين باإلحصاءات االقتصادية املتكاملة    

    
   من األمني العاممذكرة    

  
، E/2012/24انظــر (وفقــا لطلــب مــن اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني      

، يشرف األمني العـام أن حييـل تقريـر فريـق أصـدقاء الـرئيس املعـين                  )الفصل األول، الفرع ألف   
يط علمـا   وُيرجى مـن اللجنـة أن حتـ       . باإلحصاءات االقتصادية املتكاملة، املقدم إىل اللجنة للعلم      

  .هبذا التقرير
    

 
  

  *  E/CN.3/2013/1. 
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  تقرير فريق أصدقاء الرئيس املعين باإلحصاءات االقتصادية املتكاملة    
 ٢٠٠٩عـام   )١(أُنشئ فريق أصـدقاء الـرئيس املعـين باإلحـصاءات االقتـصادية املتكاملـة         - ١

 وكُلّـف فريـق أصـدقاء الـرئيس    . وفقا لطلب من اللجنة اإلحصائية يف دورهتا التاسـعة والـثالثني      
بإعداد مبادئ توجيهية عملية أمشل، مبا يف ذلك مواد بشأن املعارف العمليـة، ملـساعدة البلـدان            

وركّـز  . يف عملية تنفيذ هنج متكامل إزاء اإلحصاءات االقتصادية يف نظمها اإلحصائية الوطنيـة            
. ةاملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باإلحــصاءات االقتــصادية املتكاملــ الفريــق يف عملــه علــى صــياغة  

  .٢٠١١ وأقرت اللجنة مشروع املبادئ التوجيهية يف دورهتا الثانية واألربعني املعقودة عام
وتزيــد االجتاهــات االقتــصادية األخــرية، مثــل العوملــة واألزمــة املاليــة والكــساد الكــبري      - ٢

ت والتحــديات املاليــة العامليــة، يف تأكيــد أمهيــة أن تعــّد البلــدان بيانــات دقيقــة ومتــسقة يف الوقــ 
ــاتج احمللــي اإل  . املناســب يف إطــار متكامــل  ــة بالن ــات  فاملعلومــات املتعلق مجــايل والتــضخم وبيان

امليزانية والتجارة الدولية أساسـية لتقيـيم اآلثـار يف خمتلـف أحنـاء البلـد وتنـسيق رسـم سياسـات                      
ــة    ــة فعال ــة وجتاري ــة وضــريبية وتنظيمي ــام     . نقدي ــرارات، يف القطــاعني الع ــد أكــد صــانعو الق وق

ــه      واخلــ ــسقة يف زمــن ينعــدم في ــوفري بيانــات شــفافة ومت اص علــى حــد ســواء، علــى ضــرورة ت
االســتقرار االقتــصادي أكثــر فــأكثر ويف فتــرة أصــبحت فيهــا الفــوارق بــني خمتلــف املؤشــرات     

واليــوم، هنــاك حاجــة ماســة، أكثــر مــن . االقتــصادية حتــول دون اختــاذ القــرارات بــشكل فعــال
ؤشرات القصرية األجل ومقاييس االقتصاد الكلـي املتعلقـة         وقت مضى، إىل االتساق بني امل      أي

واملبــادئ التوجيهيــة املــذكورة هــي خطــوة أوىل ملــساعدة البلــدان علــى  . حبالــة اقتــصاد بلــد مــا
معاجلــة املــسائل املتعلقــة هبــذه البيانــات احليويــة مــع حماولــة مواصــلة تلبيــة الطلــب علــى اإلنتــاج  

  . توفري موارد امليزانيةاإلحصائي يف ظل بيئة تشهد صعوبات يف
وتتيح هذه املبادئ التوجيهية أداة منهجية وخالصـة لدراسـات حـاالت إفراديـة بـشأن                  - ٣

النهج املتكامل إزاء اإلحصاءات االقتصادية لكي تسترشد هبا البلدان يف إنتـاج إحـصاءات عـن                
جــل االقتــصاد الكلــي تكــون متــسقة ومتماســكة، مــع إصــدار إحــصاءات اقتــصادية قــصرية األ  

ــها          ــصادية وقيمت ــدف حتــسني جــودة اإلحــصاءات االقت ــك هب ــة، وذل ــنوية ومرجعي وأخــرى س
وتقدم املبادئ التوجيهيـة إطـار التكامـل لإلحـصاءات االقتـصادية اسـتنادا إىل أفـضل                 . التحليلية

املمارسات احلالية للوكاالت اإلحـصائية برمتـها، مـن البلـدان ذات الـنظم اإلحـصائية املركزيـة                  
ة إىل تلـــك الـــيت تـــشهد مراحـــل خمتلفـــة مـــن التنميـــة االقتـــصادية وتطـــور الـــنظم   والالمركزيـــ

__________ 
ــة    : األعــضاء  )١(   ــدا وهولنــدا والواليــات املتحــدة األمريكي ــا وكنــدا واملكــسيك ونيوزيلن ) املنــسق(جنــوب أفريقي

ــة          ــدويل واللجن ــد ال ــة وصــندوق النق ــات األوروبي ــب اإلحــصائي للجماع ــك املركــزي األورويب واملكت والبن
 .القتصادية ألوروبا وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدةا
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وتــستند املبــادئ التوجيهيــة إىل الورقــة املفاهيميــة املتعلقــة بطرائــق النــهج املتكامــل  . اإلحــصائية
  .وتتوسع فيها) E/CN.3/2008/6انظر (لإلحصاءات االقتصادية 

اإلحصائية، وضـع أصـدقاء الـرئيس املبـادئ      ويف أعقاب الدورة الثانية واألربعني للجنة         - ٤
. التوجيهية يف صيغتها النهائية وفقا للتعليقات الواردة يف إطار املشاورة العاملية بـشأن املـشروع              

وأخذ فريق أصدقاء الرئيس يف اعتباره أيـضا االقتراحـات الـواردة مـن اللجنـة لتحـسني املبـادئ                   
ة ألفـضل املمارسـات املعمـول هبـا يف عـدد            التوجيهية، وأدرج دراسات حـاالت إفراديـة إضـافي        

ويـدعم املنـشور يف صـيغته النهائيـة األهـداف الـيت حـددهتا اللجنـة يف دورهتـا                    . كبري من البلدان  
. التاسعة والثالثني، والرامية إىل إعداد إرشادات عملية بشأن اإلحصاءات االقتصادية املتكاملـة           
: وتتمحور املبادئ التوجيهية حول العناصر األساسية لإلحصاءات االقتـصادية املتكاملـة، وهـي            

  .إطار مفاهيمي، والترتيبات املؤسسية، وعملية اإلنتاج اإلحصائي املتكامل
 يف نـسخ ورقيـة      املتكاملـة  املبادئ التوجيهية املتعلقـة باإلحـصاءات االقتـصادية       وسُتنشر    - ٥

ويف حــني ال تــزال عمليــة نــشر  . م جبميــع اللغــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة  وإلكترونيــة، وُتتــرَج
 يــضم نــسخة غــري حمــررة علــى “أبــيض الغــالف”املبــادئ التوجيهيــة جاريــة، فقــد ُعّمــم جملــد  

املؤسسات اإلحصائية يف خمتلف أحناء العامل، وُنـشر يف املوقـع الـشبكي لـشعبة اإلحـصاءات يف                  
  .)٢(األمم املتحدة

كانيــة الوصــول إلكترونيــا إىل مــواد مرجعيــة إضــافية عــن اإلحــصاءات        وأتيحــت إم  - ٦
 )٣(االقتصادية املتكاملة عرب قاعـدة املعـارف املتعلقـة باإلحـصاءات االقتـصادية يف موقـع شـبكي              

ويتــضمن هــذا املوقــع وثــائق عــن املمارســات القطريــة ودراســات  . تتعهــده شــعبة اإلحــصاءات
ــشأن االبتكــار     ــصلة باإلحــصاءات االقتــصادية    حلــاالت إفراديــة ومــصادر ب ات اإلحــصائية املت

املتكاملة، مصنفة حـسب عناصـر إطـار عمليـة اإلنتـاج اإلحـصائي املتكامـل وحـسب اجملـاالت                    
ــدة عــن     . اإلحــصائية ــة جدي ــة وأمثل ــَشر املزيــد مــن الدراســات املستفيــضة حلــاالت إفرادي وسُين

 يف املوقع الشبكي املـذكور بـصفة        األساليب املتبعة وأفضل املمارسات املمكنة لتحقيق التكامل      
مستمرة لتشكل هـذه املـواد جمموعـةَ أدوات مـستكملة بـشأن تكامـل اإلحـصاءات االقتـصادية                 

  .ولتعزز االستخدام العملي للمبادئ التوجيهية باعتبارها وثيقة حية

__________ 
 .http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/iesانظر   )٢(  
 .http://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/Knowledgebase.aspxانظر   )٣(  
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وقد شّجعت فريَق أصدقاء الرئيس الردود اإلجيابيـة الـواردة مـن املنظمـات اإلحـصائية                  - ٧
ــة بــشأن النــهج      الو ــوفري إرشــادات عملي ــة يف ت ــادئ التوجيهي ــة بــشأن جــدوى املب ــة والدولي طني

املتكامل إزاء اإلحصاءات االقتـصادية وإعطـاء أمثلـة حيـة عـن كيفيـة مواصـلة اجلهـود املبذولـة                     
وعـــالوة علـــى ذلـــك، . جملاهبـــة التحـــديات املرتبطـــة بتنظـــيم اإلحـــصاءات وإنتاجهـــا ونـــشرها 

) E/2012/24(ة، يف التقريــــر املتعلــــق بــــدورهتا الثالثــــة واألربعــــني  اللجنــــة اإلحــــصائي أقــــرت
، بأن املبادئ التوجيهية توفر أساسا متينـا لتطـوير اإلحـصاءات االقتـصادية        ٢٠١٢ عام املعقودة

 ٢٠٠٨األساســية بــصورة متكاملــة مــن أجــل تيــسري تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام           
  .واإلحصاءات الداعمة

ق أصدقاء الرئيس املعـين باإلحـصاءات االقتـصادية املتكاملـة النـاتج الـذي               وقد أجنز فري    - ٨
 للنـشر،   املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة باإلحـصاءات االقتـصادية املتكاملـة           فبتقدمي  . أُنشئ من أجله  

وعليه، فإنه يطلـب    . يعترب فريق أصدقاء الرئيس أنه نفّذ الوالية اليت كلفته هبا اللجنة اإلحصائية           
  .نة أن حتيط علما هبذا التقرير، وأن تقّر اإلهناء الرمسي لعمل الفريقإىل اللج
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	4 - وفي أعقاب الدورة الثانية والأربعين للجنة الإحصائية، وضع أصدقاء الرئيس المبادئ التوجيهية في صيغتها النهائية وفقا للتعليقات الواردة في إطار المشاورة العالمية بشأن المشروع. وأخذ فريق أصدقاء الرئيس في اعتباره أيضا الاقتراحات الواردة من اللجنة لتحسين المبادئ التوجيهية، وأدرج دراسات حالات إفرادية إضافية لأفضل الممارسات المعمول بها في عدد كبير من البلدان. ويدعم المنشور في صيغته النهائية الأهداف التي حددتها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، والرامية إلى إعداد إرشادات عملية بشأن الإحصاءات الاقتصادية المتكاملة. وتتمحور المبادئ التوجيهية حول العناصر الأساسية للإحصاءات الاقتصادية المتكاملة، وهي: إطار مفاهيمي، والترتيبات المؤسسية، وعملية الإنتاج الإحصائي المتكامل.
	5 - وستُنشر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإحصاءات الاقتصادية المتكاملة في نسخ ورقية وإلكترونية، وتُترجَم بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة. وفي حين لا تزال عملية نشر المبادئ التوجيهية جارية، فقد عُمّم مجلد ”أبيض الغلاف“ يضم نسخة غير محررة على المؤسسات الإحصائية في مختلف أنحاء العالم، ونُشر في الموقع الشبكي لشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة().
	6 - وأتيحت إمكانية الوصول إلكترونيا إلى مواد مرجعية إضافية عن الإحصاءات الاقتصادية المتكاملة عبر قاعدة المعارف المتعلقة بالإحصاءات الاقتصادية في موقع شبكي() تتعهده شعبة الإحصاءات. ويتضمن هذا الموقع وثائق عن الممارسات القطرية ودراسات لحالات إفرادية ومصادر بشأن الابتكارات الإحصائية المتصلة بالإحصاءات الاقتصادية المتكاملة، مصنفة حسب عناصر إطار عملية الإنتاج الإحصائي المتكامل وحسب المجالات الإحصائية. وسيُنشَر المزيد من الدراسات المستفيضة لحالات إفرادية وأمثلة جديدة عن الأساليب المتبعة وأفضل الممارسات الممكنة لتحقيق التكامل في الموقع الشبكي المذكور بصفة مستمرة لتشكل هذه المواد مجموعةَ أدوات مستكملة بشأن تكامل الإحصاءات الاقتصادية ولتعزز الاستخدام العملي للمبادئ التوجيهية باعتبارها وثيقة حية.
	7 - وقد شجّعت فريقَ أصدقاء الرئيس الردود الإيجابية الواردة من المنظمات الإحصائية الوطنية والدولية بشأن جدوى المبادئ التوجيهية في توفير إرشادات عملية بشأن النهج المتكامل إزاء الإحصاءات الاقتصادية وإعطاء أمثلة حية عن كيفية مواصلة الجهود المبذولة لمجابهة التحديات المرتبطة بتنظيم الإحصاءات وإنتاجها ونشرها. وعلاوة على ذلك، أقرت اللجنة الإحصائية، في التقرير المتعلق بدورتها الثالثة والأربعين (E/2012/24) المعقودة عام 2012، بأن المبادئ التوجيهية توفر أساسا متينا لتطوير الإحصاءات الاقتصادية الأساسية بصورة متكاملة من أجل تيسير تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 والإحصاءات الداعمة.
	8 - وقد أنجز فريق أصدقاء الرئيس المعني بالإحصاءات الاقتصادية المتكاملة الناتج الذي أُنشئ من أجله. فبتقديم المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإحصاءات الاقتصادية المتكاملة للنشر، يعتبر فريق أصدقاء الرئيس أنه نفّذ الولاية التي كلفته بها اللجنة الإحصائية. وعليه، فإنه يطلب إلى اللجنة أن تحيط علما بهذا التقرير، وأن تقرّ الإنهاء الرسمي لعمل الفريق.

