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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ل (٤البند 

        املؤشرات االقتصادية القصرية األجل: بنود للعلم
  لاإلحصاءات االقتصادية القصرية األج    

  
  تقرير األمني العام    

    

  موجز  
ويـصف  . ٢٠١٣/٢٣٥أُِعّد هذا التقرير وفقاً ملقـرر اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي               

ــصادية       ــشؤون االقتـ ــة إلدارة الـ ــصاءات التابعـ ــعبة اإلحـ ــني شـ ــشتركة بـ ــادرات املـ ــر املبـ التقريـ
ــة، املــضطلع هبــا بالتعــاو     ــة، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــة  واالجتماعي ن مــع هيئ

ــرة اإلحــصاءات         ــدا ودائ ــة إحــصاءات هولن ــا وهيئ ــة إحــصاءات إيطالي ــدا وهيئ إحــصاءات كن
احلكوميــة باالحتــاد الروســي، لتنفيــذ برنــامج العمــل الــدويل املتعلــق باإلحــصاءات االقتــصادية     

واللجنـة مـدعوة    . القصرية األجل الذي اعتمدته اللجنة اإلحصائية يف دورهتـا الثانيـة واألربعـني            
  . أن حتيط علماً هبذا التقريرإىل
  
  
  

 
  

  *  E/CN.3/2014/1. 
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  التوصيات اليت قدمتها اللجنة اإلحصائية  -أوالً   
ــن       - ١ ــرة مـ ــودة يف الفتـ ــصائية، املعقـ ــة اإلحـ ــني للجنـ ــة واألربعـ ــدورة الثانيـ  إىل ٢٢ يف الـ

ــباط ٢٥ ــر /ش ــا   ٢٠١١فرباي ــة، يف مقرره ــت اللجن ــر (٤٢/١٠٧، قام ، E/CN.3/2011/24 انظ
  :، مبا يلي)باء - الفصل األول

ــرح لإلحــصاءات القــصرية األجــل املتعلقــة       )أ(   ــامج العمــل املقت وافقــت علــى برن
ــصائ       ــصادية، والدراســات االستق ــدورات االقت ــة لل ــسريعة، واملؤشــرات املركب ــديرات ال ية بالتق

  للتوجهات االقتصادية، ومناذج البيانات، واملؤشرات التحليلية، واهليكل اإلداري املقترح؛
ــة والنظــام اإلحــصائي الــوطين      )ب(   طلبــت أن تؤخــذ مقتــضيات احلــسابات القومي

وغري ذلك من الترتيبات اإلدارية الوطنية يف االعتبار عنـد تنفيـذ برنـامج العمـل، وطلبـت أيـضاً        
  ام الواجب ملسألة حتسني البيانات املصدرية؛أن يولَى االهتم

شجعت الدول األعضاء على أن تنشئ مـستودعات مركزيـة وطنيـة للبيانـات                )ج(  
ــاً         ــى أســاس طــوعي، وفق ــة عل ــات الفوقي ــات اإلحــصائية والبيان ــادل البيان ــايري تب باســتخدام مع

بادئ التوجيهية الدوليـة،    لنموذج البيانات املقترح واملقبول دولياً، وذلك لكفالة االتساق مع امل         
وأعربت يف الوقت نفسه عن ضرورة إجراء مزيد من املشاورات مع الدول األعـضاء والتحلـي             

  باملرونة عند حتديد اإلطار الزمين الالزم إلنشاء مستودعات البيانات املذكورة؛
ــة واإل     )د(   ــسات الدوليـ ــه املؤسـ ــا قامـــت بـ ــدمي   نوهـــت مبـ ــل لتقـ ــن عمـ ــة مـ قليميـ

 جتميــع املؤشــرات االقتــصادية القــصرية األجــل، وحثــت شــعبة اإلحــصاءات  بــشأن اإلرشــادات
ــى    ــة علـــ ــصادية واالجتماعيـــ ــشؤون االقتـــ ــة إلدارة الـــ ــها   التابعـــ ــق يف عملـــ ــاون الوثيـــ  التعـــ

املؤسسات يف إعداد الربنامج املتعلق باإلحصاءات االقتصادية القصرية األجل، بغـرض            تلك مع
  ؛حتقيق االتساق على صعيد املمارسات

ــة       )ـه(   ــة املتعلقـ ــات العامليـ ــشاركة يف التقييمـ ــى املـ ــضاء علـ ــدول األعـ ــجعت الـ شـ
بالتقــديرات الــسريعة واملؤشــرات املركبــة للــدورات االقتــصادية، وعلــى تقــدمي ممارســاهتا املتبعــة 

جتميع واستخدام املؤشرات االقتصادية القصرية األجل إىل شعبة اإلحصاءات لكي تـدرجها             يف
  ات االقتصادية على موقعها الشبكي؛يف قاعدة معارف اإلحصاء

ــدان       )و(   ــساعدة البل ــاً مل ــشاراً أقاليمي ــيِّن مست طلبــت إىل شــعبة اإلحــصاءات أن تع
ــدويل لإلحــصاءات القــصرية األجــل       يف ــامج ال ــاء القــدرات الالزمــني للربن ــدريب وبن جمــايل الت
  تعمل بشكل وثيق مع اللجان اإلقليمية يف هذا اجملال؛ وأن
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عبة اإلحصاءات أن تقدم تقريراً إىل اللجنة، يف الوقـت املناسـب،            طلبت إىل ش    )ز(  
يتـــضمن برنـــامج عمـــل مفـــصالً لإلحـــصاءات االقتـــصادية القـــصرية األجـــل، يـــسلط الـــضوء   

  .املوارد الالزمة للربنامج والقيود اليت حتد من تنفيذه على
  

  اإلجراءات املتخذة  -ثانيا   
 انيـة واألربعـني، يف مـسألة وضـع برنـامج عمـل      نظرت اللجنـة اإلحـصائية، يف دورهتـا الث        - ٢

دويل بشأن اإلحصاءات االقتصادية القصرية األجل، يف إطار استجابة إحصائية منـسقة للتـصدي         
املؤشــرات املركبــة : ويتــضمن الربنــامج الــدويل أربعــة مواضــيع هــي . لألزمــة االقتــصادية واملاليــة

ات االقتـصادية، والتقـديرات الـسريعة،       للدورات االقتـصادية، والدراسـات االستقـصائية للتوجهـ        
ووافقت اللجنة، يف مجلة أمور، على إعداد أدلة عن تلـك           . ومناذج البيانات واملؤشرات التحليلية   

املواضيع هبدف توفري التوجيهات واملمارسات اجليدة واملبادئ املتـسقة ملـساعدة الـدول األعـضاء               
  .لياً، واإلبالغ عن تلك اإلحصاءاتعلى جتميع إحصاءات قصرية األجل ميكن مقارنتها دو

ــة املتعلقــة باملواضــيع املــذكورة أعــاله،        - ٣ وجيــري العمــل علــى قــدم وســاق يف إعــداد األدل
وتضطلع بـه أفرقـة عاملـة أُنـشئت هلـذا الغـرض حتـت إشـراف فريـق تـوجيهي معـين باإلحـصاءات                    

ركــزي لإلحــصاء ويــضم الفريــق التــوجيهي هيئــة إحــصاءات كنــدا، واملكتــب امل. القــصرية األجــل
هبولندا، ودائرة اإلحصاءات احلكومية باالحتاد الروسي، وشعبة اإلحصاءات، واملكتب اإلحصائي          

  .وترد أدناه مناقشة للتقدم احملرز فيما يتعلق بكلٍّ من هذه املواضيع. للجماعات األوروبية
  

  املؤشرات املركبة للدورات االقتصادية  -ألف   
لـدورات االقتـصادية مهمـة يف حـد ذاهتـا ألهنـا تعـاجل الـشواغل                 تعد املؤشرات املركبة ل     - ٤

املتــصلة بتقيــيم الــتغريات يف األنــشطة االقتــصادية يف األجــل القــصري، إىل جانــب كوهنــا جــزءا    
يتجـزأ مـن نظــام اإلنـذار املبكـر مــن حيـث تقــدمي املعلومـات عـن حــدوث فتـرات االزدهــار          ال

  .والركود االقتصادي وتوقيت تلك الفترات
ــوفري        - ٥ ــصادية إىل ت ــدورات االقت ــة لل ــق باملؤشــرات املركب ــامج العمــل املتعل ويهــدف برن

أفضل املمارسات واملبادئ املتسقة املتعلقة بتجميع تلك املؤشرات واإلبالغ عنها، وهو يـشمل             
حـصر املمارسـات    ) ب(إعداد دليل عن املؤشـرات املركبـة للـدورة االقتـصادية،            ) أ(ناجتني مها   
  .علقة باملؤشرات املركبة للدورات االقتصادية من خالل إجراء تقييم عامليالقطرية املت

ــصادية         - ٦ ــدورة االقت ــة لل ــل املؤشــرات املركب ــق العامــل املكلــف بإعــداد دلي ــضم الفري وي
ــة،       كــالً ــدا، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي مــن املكتــب املركــزي لإلحــصاء هبولن
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يتـوىل املكتـب املركـزي لإلحـصاء هبولنـدا قيـادة الفريـق              و. وجملس املؤمتر، وشعبة اإلحـصاءات    
ويهدف الدليل إىل توفري توجيهات إحصائية بشأن املبادئ املتسقة الـيت يـتعني تطبيقهـا               . العامل

يف صــياغة املؤشــرات املركبــة للــدورة االقتــصادية، واملعــايري الــيت يــتعني االلتــزام هبــا يف مجعهــا     
 اجلهـــات املـــستفيدة مـــن الـــدليل علـــى هيئـــات الـــنظم ومـــن املتوقـــع أن ال تقتـــصر. وعرضـــها

اإلحصائية الوطنية املعنية بتجميع املؤشرات املركبة للدورة االقتصادية أو اليت تطمـح إىل عمـل               
ذلـك فحـسب، بـل أن تـشمل أيـضاً اهليئـات اإلحـصائية املعنيـة جبمـع اإلحـصاءات االقتـصادية            

ــسَتخَدم ضــمن عناصــر البيانــات الالزمــة  القــصرية األجــل وبإنــشاء جمموعــات البيانــات الــيت    ُت
وُينَتظَر أيضاً أن يكون الدليل بـنفس القـدر مـن األمهيـة لإلحـصائيني          . إلنشاء املؤشرات املركبة  
  .الرمسيني يف البلدان النامية

ومن املتوقع أن يعمل التوجيه الوارد يف الدليل على مساعدة املكلفني بتجميع البيانـات                - ٧
ريقــة قابلــة للمقارنــة متكــن  داد مؤشــرات مركبــة للــدورات االقتــصادية بط اإلحــصائية علــى إعــ 

إجراء مقارنـات دوليـة موثوقـة لـألداء والـسلوك االقتـصاديني باسـتخدام أفـضل املمارسـات                    من
وباإلضافة إىل ذلك، فإنه سيساعد البلدان اليت ختطط إلنشاء نظام أكثر مشـوالً للتـدابري               . الدولية

قتصادية ليس عن طريق توفري األسـس املنهجيـة لتجميـع بيانـات الـدورات               املتعلقة بالدورات اال  
االقتــصادية أو دورات النمــو االقتــصادي فحــسب، بــل أيــضاً بإعطــاء توجيهــات عمليــة بــشأن   

وعالوة على ذلك، سيليب الـدليل      . فرادى اخلطوات والعناصر اليت تنطوي عليها عملية التجميع       
 األجــل ومــستخدمي املؤشــرات التحليليــة مــن خــالل احتياجــات منتجــي اإلحــصاءات القــصرية

  .تعريفهم بالطرائق والتقنيات اإلحصائية املطبقة يف إنشاء املؤشرات املركبة
ويــرد يف املرفــق األول خمطــط عــام مــشروح للــدليل   .  فــصال٢٥ًويتــألف الــدليل مــن    - ٨

ــا   ــاوين الفــصول وحمتوياهت ــضمن عن ــوافرة جلميــ  . يت ــسودات األوىل مت ع الفــصول وأصــبحت امل
 للتـــشاور بـــشأنه ٢٠١٤تقريبـــاً، وُينَتظَـــر أن يكـــون مـــشروع الـــدليل جـــاهزاً يف أوائـــل عـــام  

  .٢٠١٤الصعيد العاملي، وأن يوضع يف صيغته النهائية بنهاية عام  على
وخالل املشاورات العاملية املتعلقـة بالـدليل، سـُتجرى دراسـة استقـصائية للممارسـات                 - ٩

 وتعميم املؤشرات املركبة للـدورات االقتـصادية، هبـدف توسـيع نطـاق              القطرية املتبعة يف جتميع   
ــصدد      ــذا الـ ــات يف هـ ــن ممارسـ ــل مـ ــائم بالفعـ ــو قـ ــا هـ ــضاً   . مـ ــاملي أيـ ــيم العـ ــساعد التقيـ وسيـ

سيـشار إليهـا فيمـا بعـد باسـم      (استعراض جـودة املؤشـرات املركبـة للـدورات االقتـصادية          على
  ).املؤشرات املركبة الدورية
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  ات االستقصائية للتوجهات االقتصاديةالدراس  -باء   
توفر الدراسات االستقصائية للتوجهـات االقتـصادية معلومـات نوعيـة ال ميكـن مجعهـا                  - ١٠

وقد ثبت أهنا وسيلة غري مكلفة لتوليـد معلومـات آنيـة      . باستخدام األساليب اإلحصائية الكمية   
ــا عنـــصراً    ــام  عـــن التطـــورات االقتـــصادية القـــصرية األجـــل ميكـــن اعتبارهـ ــاً مكمـــالً لنظـ  قيمـ

وهـي تعـد أيـضاً كجـزء ال يتجـزأ مـن نظـام لإلنـذار املبكـر إذ أهنـا تـوفر                        . اإلحصاءات الكميـة  
  .معلومات عن حدوث فترات االزدهار والكساد االقتصادي وتوقيت تلك الفترات

ويهدف برنامج العمل املتعلق بالدراسات االستقصائية للتوجهات االقتـصادية إىل تـوفري              - ١١
فضل املمارسات واملبـادئ املتـسقة الـيت يـتعني اتباعهـا إلجـراء دراسـات استقـصائية للتوجهـات                    أ

االقتصادية من حيث اختيار العينات، وتصميم االستبيانات، وأسـئلة الدراسـة، وتنفيـذ الدراسـة،       
ويـشمل  . وجتهيز البيانات، وتعميم النتائج، واستخدام املؤشـرات املركبـة للتوجهـات االقتـصادية       

  .لربنامج إجنازاً واحداً هو دليل الدراسات االستقصائية للتوجهات االقتصاديةا
ومن أجـل إعـداد دليـل الدراسـات االستقـصائية للتوجهـات االقتـصادية، ُشـكِّل فريـق                     - ١٢

عامـــل يـــضم مكتـــب اإلحـــصاءات الـــوطين بإيطاليـــا، ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان    
، واجمللـس الـوطين   )KOF-ETH Zürich(السويـسري بزيـوريخ   االقتصادي، واملعهد االقتـصادي  

. للتنسيق اإلحصائي يف الفلبني، واملكتب املركـزي لإلحـصاءات هبولنـدا، وشـعبة اإلحـصاءات               
ــادة الفريــــق العامــــل    ــا قيــ وجيــــري العمــــل . ويتــــوىل مكتــــب اإلحــــصاءات الــــوطين بإيطاليــ

ــى ــدم عل ــدليل   ق ــداد ال ــاق إلع ــضاء ال  . وس ــد أســهم أع ــق العاوق ــصول   فري ــل يف صــياغة الف م
وتولــت املفوضــية األوروبيــة ومكتــب اإلحــصاء الــوطين      . اســتعراض إســهامات أقــراهنم   ويف

وأخـذ الفريـق العامـل يف اعتبـاره، يف سـياق            . الفرنسي أيضاً مراجعـة مـسودات فـصول الـدليل         
ــة املوجــودة بــشأن هــذا املوضــ    ــدليل، املبــادئ التوجيهي ل وع، املــستمدة يف املقــام األوإعــداد ال

ويوسـع الـدليل اجلديـد    . املفوضية األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي      من
ركـز صـراحة    ياملزيـد مـن القطاعـات االقتـصادية و        نطاق املبادئ التوجيهية احلاليـة حـىت تـشمل          

. علـــى احتياجـــات البلـــدان الناميـــة يف إدارة الدراســـات االستقـــصائية للتوجهـــات االقتـــصادية
تعني الدليل كذلك بطائفة واسعة من التجـارب واخلـربات، وسـيحدد ممارسـات املواءمـة       وسيس

  .اليت تركز بوجه خاص على مواءمة قوائم األسئلة حبسب النشاط االقتصادي
ومن املتوقع أن يشكل هذا الدليل جمموعة املبادئ التوجيهيـة املقبولـة دوليـاً الـيت ميكـن              - ١٣

وسـيكون مفيـداً للمنظمـات      . لـى األنـشطة االقتـصادية املتعـددة       تطبيقها علـى مجيـع البلـدان وع       
اإلحـــصائية الوطنيـــة الـــيت جتـــري بالفعـــل أو تعتـــزم إجـــراء دراســـات استقـــصائية للتوجهـــات   

ــصادية، كمــا ســيفيد مــستعملي اإلحــصاءات   ــشأن تنظــيم   . االقت ــدليل توجيهــات ب وســيوفر ال
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هيـــز البيانـــات املـــستمدة منـــها عمليـــات الدراســـات االستقـــصائية للتوجهـــات االقتـــصادية وجت
ــها ــق الدراســات االستقــصائية      . وحتليل ــشأن جمــاالت تطبي ــدليل املــستعملني ب ــساعد ال كمــا سي

للتوجهات االقتصادية على حاالت االقتصاد الكلي، كما يعطي توجيهات بشأن تعميم نتـائج             
ات والغــرض مــن الــدليل هــو تلبيــة احتياجــات مــستعملي املؤشــر       . الدراســات االستقــصائية 

التحليلية عن طريق تعريفهم باألساليب والتقنيات اإلحـصائية املـستخدمة يف إجـراء الدراسـات          
  .االستقصائية للتوجهات االقتصادية واملتعلقة باملؤشرات املركبة للتوجهات االقتصادية

ــن          - ١٤ ــألف م ــذي يت ــدليل ال ــشروحة لل ــاين التفاصــيل امل ــق الث ــرد يف املرف ــصول١٠وت .  ف
ون مـشروع الـدليل جـاهزاً       ة األوىل متـوفرة جلميـع الفـصول، وُينَتظَـر أن يكـ            وأصبحت املـسود  

 للتشاور بشأنه على الصعيد العاملي، وأن يوضع يف صيغته النهائيـة بنهايـة              ٢٠١٤أوائل عام    يف
  .٢٠١٤عام 

  
  التقديرات السريعة  -جيم   

 يف غـضون فتـرة   التقديرات الـسريعة الـيت هـي عبـارة عـن املؤشـرات الـيت ميكـن توفريهـا                - ١٥
ــسبياً، وهــي مهمــة يف حــد ذاهتــا ألهنــا تعطــي ا     ــتغريات  فاصــلة قــصرية ن لتقــدير الرمســي األول لل

وُتعـَرف هـذه املؤشـرات بأمسـاء خمتلفـة حبـسب الفتـرة        . األنشطة االقتصادية يف األجل القـصري      يف
للنـشاط املقـرر    لفتـرة املرجعيـة     املنقضية من وقت إجراء التقديرات حـىت تـوافر البيانـات، مقابـل ا             

بأهنـــا التقـــديرات الـــيت ُتجـــرى ) forecasts(فعلـــى ســـبيل املثـــال، تعـــرَّف التوقعـــات . تقيـــسه أن
بتلـك الـيت   ) nowcasts(، وتعرَّف التقييمـات اآلنيـة      )ثالثة أشهر مثالً  (بداية أي فترة مرجعية      قبل

فُتجـرى بعـد   ) flash estimates(ُتجرى يف غضون الفترة املرجعية املعنية ، أما التقديرات العاجلـة  
  .زالت غري مكتملة هناية الفترة مباشرة أو بعدها بفترة قصرية حني تكون املعلومات املصنفة ما

أي التقييمـات اآلنيـة، والتقـديرات العاجلـة، والتقـديرات           (وُتجمَّع التقديرات السريعة      - ١٦
 إحـصائياً مرجعيـاً لكـثري    بصفة منتظمة يف عدد مـن البلـدان، وأصـبحت منتجـاً          ) األولية/املسبقة

ويؤكــد االهتمــام املتـــزايد الــذي توليــه وســائل اإلعــالم ومقــررو   . مــن املؤســسات اإلحــصائية 
السياسات للتقديرات السريعة أمهية الدور الذي تؤديـه تلـك التقـديرات يف تـوفري تقـدير مبكـر                

  .ملؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية القصرية األجل
عمل املتعلق بالتقديرات السريعة إىل وضع مبادئ توجيهية إحـصائية          ويهدف برنامج ال    - ١٧

دولية بشأن أفضل املمارسات واملبادئ املتـسقة املتبعـة يف جتميـع التقـديرات الـسريعة ملؤشـرات         
مـسرد  ) أ: (ويـشمل برنـامج العمـل ثالثـة نـواتج هـي           . االقتصاد الكلي الرئيسية واإلبالغ عنها    

ــصطلحات،  ــدي ) ب(املـ ــل التقـ ــسريعة، دليـ ــة   ) ج(رات الـ ــة املتعلقـ ــات القطريـ ــصر املمارسـ حـ
  .بالتقديرات السريعة من خالل إجراء تقييم عاملي
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ــاط        - ١٨ ــسريعة يف اســتجالء األمن ــديرات ال ــسهم مــسرد مــصطلحات التق ــع أن ي ومــن املتوق
. املختلفة لتلك التقديرات وأغراضها وخصائصها، وأن يرسي فهماً مشتركاً للتقديرات الـسريعة           

و موجه للخرباء اإلحصائيني الرمسيني ومستعملي مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيـسية القـصرية        وه
ومت االنتـهاء مـن جتميـع مـسرد املـصطلحات           . األجل، ويتوقـع منـه أن يقـدم مـصطلحات متـسقة           

ــع        ــذ موق ــن تنفي ــاً م ــهاء تقريب ــسريعة، ومت االنت ــديرات ال ــة بالتق  “Statistics Explained”املتعلق
ة، مـع أنـه ال تـزال هنـاك حاجـة      قـع الـشبكي للمكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـ           املو على
ــيم    إىل ــسلة التعمـ ــا يف سلـ ــرية حـــىت يتـــسىن إدخاهلـ ــرار الـــصفحات األخـ ــم أن. إقـ ــسرد  ورغـ مـ

  .املصطلحات منتج قائم بذاته، فإنه سُيرفَق أيضاً كضميمة لدليل التقديرات السريعة
ت الـــسريعة، أُنـــشئ فريـــق عامـــل يـــضم املكتـــب ومـــن أجـــل صـــياغة دليـــل التقـــديرا  - ١٩

اإلحصائي للجماعات األوروبية، وشـعبة اإلحـصاءات، واملكتـب املركـزي لإلحـصاء هبولنـدا،               
ويتــوىل املكتـــب  . واملكاتــب اإلحــصائية الوطنيـــة يف جنــوب أفريقيـــا وســنغافورة واملكـــسيك    

  .اإلحصائي للجماعات األوروبية قيادة الفريق العامل
وقـــع أن يـــوفر هـــذا الـــدليل توجيهـــات إحـــصائية دوليـــة تـــستند إىل أفـــضل   ومـــن املت  - ٢٠

وســيكون . املمارســات واملبــادئ املتــسقة املتعلقــة بتجميــع التقــديرات الــسريعة واإلبــالغ عنــها 
ــداً بــصفة خاصــة للمــسؤولني الــرمسيني القــائمني علــى جتميــع البيانــات اإلحــصائية       الــدليل مفي

ــصلة هبــا،     وملــستعمليها، كمــا حيــدد أســاليب عمل   ــات والقــضايا املت ــع البيان ــة ومالئمــة لتجمي ي
وقـد اسـتفادت عمليـة إعـداد الـدليل      . مستعيناً يف ذلك بطائفة عريضة من التجـارب واخلـربات        

ويهدف الـدليل إىل مـساعدة      . من التطورات النظرية والعملية اليت حدثت مؤخراً يف هذا اجملال         
داد تقــديرات ســريعة للمؤشــرات االقتــصادية  املكلفــني بتجميــع البيانــات اإلحــصائية علــى إعــ  

. الكلية الرئيسية القصرية األجل بطريقـة قابلـة للمقارنـة، باسـتخدام أفـضل املمارسـات الدوليـة         
كمــا يرمــي إىل مــساعدة البلــدان الــيت ختطــط إلنــشاء نظــام أكثــر مشــوالً لتقــديرات مؤشــرات     

ســس املنهجيــة املتبعــة يف جتميــع  االقتــصاد الكلــي الرئيــسية علــى حنــو ال يقتــصر علــى تــوفري األ 
ــرادى اخلطــوات        ــشأن ف ــة ب ــضاً بإعطــاء توجيهــات عملي ــل أي ــسريعة فحــسب، ب ــديرات ال التق

  .والعناصر اليت تنطوي عليها عملية التجميع
وجيـري  .  فـصالً  ١٢ويرد يف املرفـق الثالـث خمطـط مـشروح للـدليل الـذي يتـألف مـن                     - ٢١

ألنـه ال توجـد مبـادئ توجيهيـة بـشأن هـذا املوضـوع        ونظـراً  . العمل حالياً على صـياغة الـدليل      
وألن املمارســات القطريــة مــا زالــت يف مرحلــة التطــوير، مــن املتوقــع أن تتــوفر املــسودة األوىل  

علـى الـصعيد العـاملي، وأن يوضـع          للتـشاور بـشأهنا      ٢٠١٤للدليل حبلول الربع الثـاين مـن عـام          
  .٢٠١٤صيغته النهائية بنهاية عام  يف
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  ذج البيانات واملؤشرات التحليليةمنو  -دال   
يركــز برنــامج العمــل املتعلــق بنمــوذج البيانــات واملؤشــرات التحليليــة علــى اســتحداث      - ٢٢

منوذج مقبول دوليا للبيانات والبيانات الوصفية للمؤشرات االقتصادية القصرية األجـل ألغـراض             
دي واملــايل، وكــشف نقــاط مراقبــة االقتــصاد الكلــي، واإلنــذار املبكــر جبوانــب الــضعف االقتــصا 

لــذي اعتمدتــه اللجنــة اإلحــصائية  ويتكــون منــوذج البيانــات ا . التحــول يف الــدورات االقتــصادية 
يتألف املستوى األول مـن احلـد األدىن املطلـوب مـن املؤشـرات االقتـصادية                : ثالثة مستويات  من

لف املـستوى الثـاين     القصرية األجل اليت تتسم بأمهية استراتيجية ومتاحة علـى نطـاق واسـع؛ ويتـأ              
من مؤشرات قصرية األجل هامة من املنظور التحليلي ومتاحـة علـى نطـاق أضـيق؛ أمـا املـستوى                 
الثالـث، فيتـألف مـن مؤشـرات قـصرية األجـل هلــا أمهيـة علـى الـصعيد الـوطين بـالنظر إىل هيكــل            

  .الرابع ويرد منوذج اإلحصاءات االقتصادية قصرية األجل يف املرفق. االقتصاد ككل
منــوذج بيانــات مقبــول دوليــا  ) أ(: ويــشمل برنــامج العمــل علــى منجــزات ثالثــة هــي    - ٢٣
ــا ودليــل إحــصائي لنمــوذج البيانــات املقبــ  ) ب (بيانــات وصــفية مرجعيــة مقابلــة،  مــع ول دولي

  .وقاعدة معلومات مستكملة بشأن اإلحصاءات االقتصادية) ج (وهيكل البيانات الوصفية،
ة النهائية الستعراض هيكل منوذج البيانات والبيانات الوصـفية         وينبغي أن تراعي الصيغ     - ٢٤

مثــل املؤشــرات العامليــة (يف مــستوياته الثالثــة آخــر املــستجدات يف املبــادرات الدوليــة األخــرى  
من أجل التوصل إىل هنج شامل لنموذج البيانـات والبيانـات           ) الرئيسية لبلدان جمموعة العشرين   
  .النظر عن مستوى التنمية يف البلدالوصفية املقبول دوليا، بصرف 

ومت إنــشاء فريــق عامــل يتكــون مــن املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة وشــعبة   - ٢٥
اإلحصاءات واملكتبني اإلحصائيني الوطنيني يف الربازيل واهلند إلعداد الدليل اإلحصائي هليكـل            

اإلحــصاءات رئاســة الفريــق وتتــوىل شــعبة . منــوذج البيانــات والبيانــات الوصــفية املقبــول دوليــا
وسيشرح الدليل اإلحصائي األوصاف املنهجية لفرادى املؤشرات االقتـصادية القـصرية     . العامل

كمـا سيـشرح اخلـصائص اإلحـصائية والتحليليـة للمؤشـرات االقتـصادية              . األجل واسـتخدامها  
ــة م       ــها مبجموعـ ــصادي وعالقتـ ــشاط االقتـ ــسري النـ ــها يف تفـ ــل، وأمهيتـ ــصرية األجـ ــالقـ ة تكاملـ

. اإلحصاءات االقتصادية القصرية األجل للحسابات القومية الفصلية والبيانـات املكونـة هلـا             من
وسيتـضمن وصـالت    . ويهدف الدليل إىل مساعدة القائمني على جتميع املؤشرات ومستعمليها        

واملــشروع األول للــدليل متــوفر . مفيــدة حتيــل إىل مــواد مرجعيــة لتقــدمي عــروض أكثــر تفــصيال
ــن  ــع  اآلن، ومـ ــشاورات واسـ ــاهزا ملـ ــون جـ ــع أن يكـ ــام  املتوقـ ــل عـ ــاق يف أوائـ ، ٢٠١٤ة النطـ

  .ُينجز يف هناية العام أن على
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  استكمال قاعدة املعلومات بشأن اإلحصاءات االقتصادية   -هاء   
إن استكمال قاعدة املعلومات بشأن اإلحصاءات االقتصادية هو عمل مستمر ينطـوي              - ٢٦

  .ات القطرية اجلديدة واملستكملةعلى إدراج املنهجيات واملمارس
  

  العمل املستقبلي  -ثالثا   
سُتدعى البلدان إىل إعداد تقارير عن مبادراهتـا الراميـة إلنـشاء مراكـز بيانـات مركزيـة                    - ٢٧

هلــا منفــذ وحيــد إىل النظــام اإلحــصائي الــوطين اســتنادا إىل منــوذج البيانــات املقبــول دوليــا           
ومـن املتوقـع أن تغطـي املمارسـات القطريـة اجلوانـب       . لللمؤشرات االقتـصادية القـصرية األجـ     

اليت تتعلق باحلوكمة وآليـات التنـسيق علـى الـصعيد املؤسـسي، وبتقيـيم مـدى تـوفر املؤشـرات                   
ــادل       ــة املــصممة لتب ــار اهلياكــل األساســية التقني ــها، وباختي ــصادية القــصرية األجــل ونوعيت االقت

  .البيانات والبيانات الوصفية
نــاء القــدرات يف البلــدان هبــدف    مبــادرات إقليميــة تعمــل مــن  أجــل ب    وقــد بــرزت    - ٢٨

ــصرية األجــل     وضــع ــصادية ق ــع اإلحــصاءات االقت ــامج لتجمي ــصادية   . برن ــة االقت ــوم اللجن وتق
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ بتنفيذ برنامج إقليمـي عـن اإلحـصاءات االقتـصادية يف آسـيا                 

طقة من أجل تطوير القـدرة علـى إنتـاج جمموعـة أساسـية              واحمليط اهلادئ للدول األعضاء يف املن     
ــواءم  مــن اإلحــصاءات االقتــصادية، مبــا يف ذلــك املؤشــرات االقتــص    ادية قــصرية األجــل، مبــا يت

أمـا اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا فهـي بـصدد تنفيـذ                  . املعايري الدولية احلالية   مع
ــة عــن املؤشــرات االقتــصاد   ية قــصرية األجــل وذلــك لتعزيــز القــدرات   مــشروع حــساب التنمي

ية اإلقليميــة للــدول األعــضاء يف هــذا اجملــال بــصورة خاصــة، ويف جمــال اإلحــصاءات االقتــصاد   
  .واحلسابات القومية بصورة أعم

وســُتدرس اخلــربات املرتبطــة هبــذه اجلهــود اإلقليميــة، وقــد تكــون مبثابــة أســاس لوضــع    - ٢٩
  . ختطط للقيام بعمليات مماثلةمبادئ توجيهية تستخدمها مناطق أخرى

ــاليمي تت     - ٣٠ ــشار أقـ ــيني مستـ ــان تعـ ــن باإلمكـ ــدان   مل يكـ ــساعدة البلـ ــه يف مـ ــل وظيفتـ مثـ
التدريب وبناء القدرات الالزمة لتنفيذ الربنامج الدويل لإلحـصاءات قـصرية األجـل والعمـل        يف

  .بشكل وثيق مع اللجان اإلقليمية يف هذا اجملال، وذلك بسبب نقص املوارد
  

  االستنتاجات  -رابعا   
  .واللجنة مدعوة لإلحاطة علما هبذا التقرير  - ٣١
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  املرفق األول
  

  دليل املؤشرات املركبة الدورية    
  جدول احملتويات    

  مقدمة وتعاريف: ١الفرع     
  مقدمة وحملة عامة عن الدليل: ١الفصل     

ت االقتــصادية يقــدم الفــصل األول حملــة عامــة مقتــضبة عــن التعــاريف الرئيــسية للــدورا   
التمييــز بــني املؤشــرات  (ومؤشــراهتا، مرفقــة بوصــف لتــصنيفات توقيــت الــدورات االقتــصادية   

ئــدة املؤشــرات املركبــة الدوريــة وتلــي ذلــك مناقــشة مــوجزة لفا). املبكــرة واملتزامنــة واملتــأخرة
 عمل احملللني، وواضعي السياسات، وصـانعي القـرار يف قطـاع األعمـال التجاريـة والقطـاع                 يف

ــد مــشاركة      املؤســسات اإلحــصائية املباشــرة  غــري الرحبــي ومزاياهــا وعيوهبــا؛ وتكــاليف وفوائ
  .جتميع املؤشرات املركبة الدورية؛ وحملة موجزة عن الدليل يف
  

  تاريخ موجز لقياس الدورة االقتصادية وحتليلها: ٢الفصل     
النظريـات اخلارجيـة    يعرض هذا الفصل النظريات البديلة للتقلبات الدولية، مبا يف ذلك             

ــة ــصها     . والداخليـ ــدهتا وخصائـ ــة بـــسحب مـ ــات الدوليـ ــصنيف للحركـ ــي إدراج تـ ــا ينبغـ كمـ
داث أدوات للرصــد الــدويل، بــدءا   وينبغــي كــذلك تــضمني هــذا الفــصل اســتح     . األساســية

 مبناقـشة   ٢وجيـب أن ينتـهي الفـصل        . النـهج البيانيـة البحتـة إىل املقـاييس البـسيطة واملعقـدة             من
للبحـــوث االقتـــصادية الـــذي انبثـــق  ومتـــشل وعـــرض لنـــهج املكتـــب الـــوطين  ألعمـــال برنـــز 

نبغــــي ذكــــر هنــــج منــــسكي الــــذي     وي. عملــــهما يف رصــــد الــــدورات االقتــــصادية    مــــن
هــــذا النــــهج علــــى دورة النمــــو مخــــسينيات القــــرن املاضــــي باقتــــضاب، ويقــــوم  يف ُوضــــع

  ).ل كالين ومورأعمال منتز يف أواخر ستينيات القرن املاضي واليت تلتها أعما وكذلك(
  

  تعاريف وتصنيفات املؤشرات: ٣الفصل 
 ويـصنفها بـدءا بـالتمييز فيمـا         يقدم هـذا الفـصل تعـاريف واضـحة للمؤشـرات املركبـة              

  . على ذكرها بشكل عام١املؤشرات املبكرة واملتزامنة واملتأخرة، اليت أتى الفصل  بني
  :ويصنف هذا الفصل املؤشرات حبسب ما يلي  

  ) الدورات االقتصادية أو نقاط التحول أو معدالت النموتوقع(اهلدف   •  
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بيانات نوعيـة حـصرا، أو بيانـات كميـة حـصرا، أو بيانـات               (نوع البيانات املستخدمة      •  
ــتخدام بيانـــات    ــتخدامها، أو اسـ ــة أو عـــدم اسـ ــتغريات املاليـ ــتخدام املـ خمتلطـــة، أو اسـ

 مؤشـرات االنتـشار   ملموسـة مـن قبيـل مؤشـرات املـشاعر، أو مؤشـرات املنـاخ أو         غري
  )مقابل استخدام البيانات الكمية

جتميـــع موضـــوعي، أو جتميـــع قـــائم علـــى أســـاليب غـــري معياريـــة   (خمطـــط التجميـــع   •  
  معيارية أو شبه معيارية أو

ــراء عمليـــ   •   ــاء البيانـــات  النـــهج واألدوات اإلحـــصائية املـــستخدمة إلجـ ة التقـــدير وانتقـ
ستندة إىل العوامـل واملكونـات الرئيـسية؛    برنـز ومتـشل التقليـدي، واملؤشـرات املـ          هنج(

  )واملؤشرات املستندة إىل سلسلة زمنية، واملؤشرات املستندة إىل االرتداد
ــي إىل عــرض اإلطــار العــ       ــذا الفــصل يرم ــا أن ه ــة   ومب ــدمي حملــة عام ام للمؤشــرات وتق

 أنواعهـا املختلفـة، فلــن حيتـوي علـى تفاصــيل تقنيـة كـثرية عــن هـذه املؤشـرات وســيكتفي         عـن 
علــى فهمهــا ) واملنــتجني(بــشرح بــسيط للعناصــر احلدســية أو التحفيزيــة ملــساعدة املــستعملني   

وســيعرض . وســتقدم التفاصــيل يف الفــصول الالحقــة حبــسب قائمــة احملتويــات . بــصورة أفــضل
  .الفصل أيضا أمثلة بسيطة جدا

  
  متطلبات البيانات: ٢الفرع     
  التعديلتوافر البيانات وتواترها وتقنيات : ٤الفصل     

البيانـــات الناقـــصة، والبيانـــات : يبحـــث هـــذا الفـــصل يف املـــسائل املتـــصلة بالبيانـــات   
ــشودة، والبيانــات غــري املباشــرة، ومــسائل التحــول، أي التعــديالت      غــري ــالوترية املن ــوافرة ب املت

يـة  الفصلية والتقومييـة، واالنكمـاش، واملـسائل املتعلقـة بـالفترة الزمنيـة الـيت تغطـي البيانـات املعن                   
ط األساســية الــيت ينبغــي توفرهــا وجيــب أن يعــرض هــذا الفــصل الــشرو. احلــساب الرجعــي أي
وينــاقش الفــصل كــذلك الــصعوبات . البيانــات الســتحداث نظــم للمؤشــرات واســتخدامها يف

  .تطلبات، وسبل ختطي تلك الصعوباتاليت تواجهها املؤسسات اإلحصائية يف استيفاء هذه امل
  

  اء املتغريات والنماذجتقنيات انتق: ٣الفرع     
  حملة عامة: ٥الفصل     

حملــة عامــة عــن املوضــوع “ تقنيــات املــتغريات والنمــاذج”يعطــي هــذا الفــصل املعنــون   
ويبحـث يف مـسألة   .  ووصـفا هليكـل الفـصول الـواردة يف هـذا الفـرع         ٣الذي نوقش يف الفـرع      

  بؤ هبا؟حتديد املتغريات األكثر فائدة لرصد حركة الدورات االقتصادية والتن
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  استعراض تقنيات انتقاء املتغريات والنماذج البارامترية والالبارامترية: ٦الفصل     
ــة           ــبه البارامتري ــة، وش ــة البارامتري ــهج البديل ــصل بأســلوب تعليمــي الن ــذا الف ــصف ه ي

ــاذج  ــتغريات والنمـ ــاء املـ ــة النتقـ ــا أن تقن. والالبارامتريـ ــا  ومبـ ــؤدي دورا حامسـ ــاء تـ ــات االنتقـ يـ
، فينبغـي أن يكـون هـذا الفـصل شـامال            )املـتغريات والنمـاذج   (ملؤشرات املركبـة    استحداث ا  يف

ــات     ــة مــن هــذه التقني ــدة كــل تقني ــة يف عــرض فائ ــارن   . للغاي ــل مق ــذلك، جيــب إدراج حتلي ول
  .ا، ويبني كذلك مزاياها وعيوهباللتقنيات البديلة يعرض نقاط ضعفها وقوهت

داث املؤشـرات املركبـة لتكـون مبثابـة         وستعرض بعض األمثلة اليت تتعلق حتديدا باستح        
  .توجيه عملي عند استخدام هذه التقنيات

  
  مقارنة بني جمموعات البيانات غري املتماثلة الكبرية والصغرية: ٧الفصل     

يصف هذا الفصل طريقة العمل مع جمموعات البيانات غري املتماثلة الكـبرية والـصغرية        
  .الستحداث مؤشرات دورية مركبة

  
  مؤشرات قياس احلركات الدورية: ٤ع الفر    
  حملة عامة: ٨الفصل     

يتــضمن هــذا الفــصل حملــة عامــة عــن املوضــوع الــذي يناقــشه هــذا الفــرع ووصــفا هليكــل    
  .وتبحث فصول هذا الفرع يف طريقة قياس احلركات الدورية مبساعدة املؤشرات املركبة. فصوله

  
  هنج منظمة جملس املؤمتر: ٩الفصل     

فصل النـهج الـذي تتبعـه منظمـة جملـس املـؤمتر إزاء اسـتحداث مؤشـرات                  يصف هذا ال    
ويــصف كــذلك بوضــوح مــربرات اختيــار الــدورة املرجعيــة، وهنــج انتقــاء         . دوريــة مركبــة 

ــع، ومــا إىل ذلــك   ــشبه واالخــتالف    . املــتغريات، وخطــة التجمي ويقــدم الفــصل أيــضا أوجــه ال
 االقتـصادية، ويبحـث يف آخـر الـتغريات          الرئيسية بني هذا النهج وهنج املكتب الوطين للبحـوث        

  .والتحسينات اليت اقُترحت بعد األزمة االقتصادية واملالية العاملية
ــة مــن املؤشــرات املوجــودة الــيت نــشرهت      ــستخدم أمثل ــدان   وُت ا منظمــة جملــس املــؤمتر لبل

الواليات املتحدة األمريكيـة يف عـرض اسـتحداث هـذه املؤشـرات خطـوة خطـوة وإظهـار                     غري
  .ية تكييفها حبسب السمات االقتصادية لكل بلدإمكان
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مقارنـة بــني الطـرق البارامتريـة والالبارامتريــة    : طـرق التجريـد مــن االجتـاه   : ١٠الفـصل      
  والطريقة ذات املتغري الواحد والطريقة املتعددة املتغريات

يــصف هــذا الفــصل أهــم إجــراءات التجريــد مــن االجتــاه واســتخراج العنــصر الــدوري   
كمـا يتـضمن تـصنيفا واضـحا للنـهج، ووصـفا جليـا لعمـل كـل طريقـة                    . ام املرشحات باستخد

ويتطرق الفصل للمـشاكل املتعلقـة بتقـدير نقطـة النهايـة الـيت              . وعرضا ملزاياها وعيوهبا الرئيسية   
  . وكذلك سبل حل تلك الصعوبات يف هناية املطاف،متيز بعض الطرق املقترحة

لفـصل أيـضا، تـرتبط باختيـار طـول احلزمـة ونطـاق              ومثة مشاكل إضافية يناقشها هذا ا       
وينبغـي توعيـة    . بارامتر التمهيـد واملطابقـة بـني املرشِّـحات غـري احملـدودة واملرشِّـحات احملـدودة                

املستعملني بالفرق بني االعتماد علـى تعريـف حتديـدي حمـض للـدورة واالعتمـاد علـى تعريـف                    
وذج العناصــر كمــا ينبغــي مناقــشة منــ . احتمــايل هلــا، ومســات األســاليب املرتبطــة بكــل منــهما   

 حتديـدي حمـض وهنـج    الستحداث االجتاه والـدورة، مـن خـالل دمـج هنـج         املهملة، كإطار مرن  
هنج يستند إىل البيانـات بـصورة تامـة وذلـك مـن أجـل بلـوغ أفـضل تعريـف                      يف احتمايل حمض 
  .لتلك العناصر

وُتستخدم أمثلة لفتح الباب أمام مناقشة نتائج استخدام خمتلف الطرق وخمتلـف األطـر                
  .على سبيل املقارنة)  بريسكوت-مرشِّح هودريك (ملرشِّح معني 

  
  هنج منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي: ١١الفصل     

. كـرة املركبـة   سيتضمن هذا الفصل بالتفـصيل وصـفا لعمليـة اسـتحداث املؤشـرات املب               
وجيــب أن يــذكر مــربر اختيــار الــدورة املرجعيــة بوضــوح وأن يــشرح النــهج املتبــع يف اختيــار     

ويعــرض هــذا الفــصل أوجــه . املــتغريات وكــذلك طــرق التجريــد مــن االجتــاه وخطــة التجميــع 
االختالف وكذلك أوجه الشبه األساسية عن النهج األويل، باالستناد إىل ما يسمى خوارزميـة              

ملتوسط املرحلي، هذا باإلضافة إىل أحدث التحـسينات املنهجيـة، مبـا يف ذلـك تلـك الـيت                   اجتاه ا 
  .ة االقتصادية واملالية العامليةتلت األزم
ــة املــستمدة مــن املؤشــرات املبكــرة املوجــودة لــبعض الــدول        ــستخدم األمثل وســوف ُت

ة، ُيظهــر األعــضاء كأســاس لوضــع دليــل الســتحداث املؤشــرات املبكــرة املركبــة خطــوة خطــو 
  .إمكانية تكييف املؤشرات حبسب السمات االقتصادية لكل بلد

  
  هنج ستوك وواتسن: ١٢الفصل     

  .يقدم هذا الفصل وصفا لنهج ستوك وواتسن الستحداث املؤشرات املركبة الدورية  
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  مؤشرات كشف نقاط التحول: ٥الفرع     
  حملة عامة: ١٣الفصل     

وضـوع الـذي يناقـشه هـذا الفـرع ووصـفا هليكـل              يتضمن هذا الفصل حملة عامة عـن امل         
ــال          ــاط التحــول يف األعم ــد نق ــتخدام املؤشــرات لتحدي ــة اس ــسألة كيفي ــصول، ويتطــرق مل الف

وســوف تنــاقش هــذه اللمحــة العامــة أيــضا خوارزميــة  . التجاريــة ويف دورات النمــو وكــشفها
ري قش الفـصل األخـ    وينـا .  بوشان القائمة على هنج املكتب الوطين للبحوث االقتـصادية         -براي  

  .أيضا عملية توقع نقاط التحول
  

  النماذج البديلة للمؤشرات املركبة لنقاط التحول: ١٤الفصل     
يقدم الفصل حملة عامة عن التقنيات غري اخلطية البديلـة املتاحـة القائمـة علـى الـسالسل                    

) واللوغاريتميــةاالحتماليــة، (الزمنيــة وعمليــات االرتــداد، فــضال عــن تقنيــات االرتــداد الثنــائي 
 علكـن يف عجالـة شـديدة نظـرا ألن املوضـو           (الالزمة لوضـع مؤشـرات مركبـة لنقـاط التحـول            

وسوف جيري إيضاح القيمة املـضافة السـتخدام       ). سيجري حتليله بشكل متعمق يف فصل آخر      
وسـوف تنـاقش بوضـوح مزايـا        . التقنيات غري اخلطية بدال من اخلطيـة يف هـذا اجملـال بالتحديـد             

كل هنج مع التركيز بصفة خاصة علـى العالقـة التبادليـة بـني عنـصر الوقـت واملوثوقيـة                    وعيوب  
  .وخطر توجيه إشارات خاطئة

الــــسبل املثلــــى لتحديــــد العتبــــة، كمــــا تعــــاجل يف هــــذا الفــــصل املــــشاكل املتــــصلة ب  
شار ولـن يُـ  . االقتضاء، واستخدام قاعـدة رقابيـة ملنـع ورود إشـارات خاطئـة أو احلـد منـها              عند
املشاكل املتعلقة باختيار الدورة أو الدورات املرجعية إال بشكل هامشي نظرا ألهنا سـتعاجل               إىل

ــة  . بتفــصيل أكــرب يف فــصول أخــرى   ــات  وســتقدم بعــض األمثل التوضــيحية؛ إىل جانــب مقارن
  .منوذج ماركوف للتحويل ومنوذج عتبة االستثارة الذاتية الذايت االرتداد بني
  

  )ABCD(ركبة لكشف نقاط التحول يف إطار  املؤشرات امل:١٥الفصل     
ــاقش بإجيــاز           ــة وين ــدورات البديل ــاريف وخــصائص ال ــصل وصــفا لتع ــذا الف ــاول ه يتن

كمـا يعـرض    . املشكلة املتعلقة باختيار الدورة املرجعية الالزمة لوضع مؤشرات لنقـاط التحـول           
ة طولــ أو النــسخة امل ) ABCD(ميــزة رصــد عــدة أنــواع مــن الــدورات معــا باســتخدام هنــج         

ويتنـاول  . ويـرد أيـضا وصـف النظـامني بـشيء مـن التفـصيل يف شـكل بيـاين                  ). αABβCD( منه
إىل طــرق حــسابية غــري بارامتريــة  الفــصل بإجيــاز عمليــة التــأريخ التقليديــة الــيت تــستند أساســا    

وســـيكون التركيـــز الرئيـــسي . رحـــةالتـــأريخ، مـــع وصـــف مـــوجز للطريقـــة احلـــسابية املقت  يف
 التأريخ كأداة للمقارنة، بني مواصـفات بديلـة تارخييـة وآنيـة ملؤشـرات               استخدام مثل هذا   على
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ات نقــاط التحــول ألنــواع خمتلفــة  وينــاقش يف الفــصل، وضــع مؤشــر . نقــاط التحــول املتطابقــة
ــز يف املقــام األول علــى حتديــد جمموعــة البيانــات املناســبة؛ وتقنيــات      مــن ــدورات مــع التركي ال

وتعـاجل أيـضا    . اذج؛ وتقيـيم النمـاذج؛ ومعـايري تقيـيم املؤشـرات          االختيار املتباينة؛ واختيـار النمـ     
. مشكلة حتويل البيانات، وعـدد الـنظم ونظـام التـرجيح املـستخدم يف وضـع املؤشـرات املركبـة                

وعلى النقيض من ذلك، سيجري تناول املشاكل املتصلة بتعريف العتبـات واسـتخدام القواعـد               
وأخـريا، سيتـضمن    . ة أكـرب يف فـصول أخـرى       الرقابية بشكل طفيـف، حيـث سـتعاجل باستفاضـ         

الفصل أيضا عرضا لنماذج متعددة املتغريات تتعامـل بـشكل متـزامن مـع دورات أكثـر حتديـدا                   
وســوف تــستخدم حالــة املؤشــرات . علــى حنــو يكفــل التسلــسل املنطقــي اآليل لنقــاط التحــول 

. ى مــدار الفــصل علــئاملركبــة لنقــاط التحــول يف منطقــة اليــورو كمثــال رئيــسي لتوجيــه القــار
وميكـن أن تـدور     . وسيقدم مزيد من األمثلة إذا اقتضت احلاجة لتعزيز النطاق العام هلذا الفصل           

ــدول األعــضاء يف االحتــاد        ــة لنقــاط التحــول يف بعــض ال ــة حــول وضــع مؤشــرات مركب األمثل
  . ورمبا أيضا خارج االحتاد األورويب،األورويب

  
  تمات هنجا االحتماالت واللوغاري:١٦الفصل     

. يناقش الفصل بالتفصيل اسـتخدام تقنيـات االرتـداد لوضـع مؤشـرات لنقـاط التحـول                  
 االحتماالت واللوغاريتمات لكن ميكـن أن تـرد أيـضا إشـارة             يويركز الفصل أساسا على هنج    

ويناقش هذا الفصل أيضا كيفية استخدام هـذه النمـاذج الثنائيـة االرتـداد              . إىل تقنيات االرتداد  
وســتدرس اخلــصائص الرئيــسية هلــذين النــهجني،  . التحــول وقــت حــدوثها فعليــا للتنبــؤ بنقــاط 

وسـتطرح أمثلـة لبيـان    . وكذلك املزايا والعيوب املقارنـة للنـهج القائمـة علـى الـسالسل الزمنيـة            
  .كيفية وضع املؤشرات ودورها يف التعرف على نقاط التحول

  
  ؤشرات قياس النمو االقتصاديم: ٦الفرع     
  عامةة  حمل:١٧الفصل     

. يقدم الفصل حملة عامة عن املوضوع املطروح يف هذا الفـرع مـع وصـف لبنيـة فـصوله        
ويتنــاول هــذا الفــرع النــهج املختلفــة الســتخدام املؤشــرات املركبــة مــن أجــل قيــاس النمــو           

  .االقتصادي والتقلبات االقتصادية
  

  بكرة اآلليةاملؤشرات امل : مناذج تستند إىل عامل ناقل ذايت االرتداد:١٨الفصل     
 ويعـرض   “املؤشرات املبكـرة اآلليـة    ”يقدم هذا الفصل ما يشار إليه عادة باعتباره هنج            

وسـيناقش أيـضا متديـد      . بالتفصيل اهلدف من هـذا املؤشـر، ومـرحليت االختيـار املـتغري والتقـدير              
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ــة يف جمموعــة البيانــات   ــتغريات املتكامل ــة امل ــا  . حال ــة يف تبي ــساعد اســتخدام بعــض األمثل ن وسي
  .خطوات وضع املؤشرات وتصوير فائدة هذا النهج

  
   النماذج اليت تعتمد على عامل اتساع النطاق:١٩الفصل     

ات الرئيــسية املركبــة اســتنادا يــصف هــذا الفــصل علــى حنــو مفــصل هنــج وضــع املؤشــر  
) Eurocoin(ويــشمل الوصــف النــهج املــسمى  . منــوذج يعتمــد علــى عامــل اتــساع النطــاق  إىل

لتطـور الـذي أدخلـه املـصرف املركـزي األورويب عليـه علـى مـدى األعـوام القليلـة                     ومتغرياته وا 
ــه     . املاضــية وتــرد أيــضا إشــارات إىل تطبيقــات أخــرى هلــذا النــهج مثــل التطبيــق الــذي اعتمدت

وسيتـضمن هـذا الفـصل حتلـيال       . املفوضية األوروبية يف أوائل العقـد األول مـن األلفيـة اجلديـدة            
 مــع النــهج األخــرى الــيت تــستند  نــهج وبيانــا ملزايــاه وعيوبــه باملقارنــة لألســاس املنطقــي هلــذا ال 

وســتبني .  احلجــم الــصغري أو املتوســط أو علــى تقنيــات االرتــداديمنــاذج تعتمــد علــى عــامل إىل
  .األمثلة كيفية عمل خمتلف التقنيات يف إطار هذا النهج بشكل عملي

  
  الصغري اليت تعتمد على عامل احلجماالرتداد واملكونات الرئيسية والنماذج : ٢٠الفصل     

يتضمن هذا الفصل وصـفا لعمليـة وضـع مؤشـرات مركبـة للنمـو باالسـتناد إىل منـاذج                    
زاويـة االرتـداد الـصغرى،      (ويعرض بصفة خاصة ُنهج االختيار املتغرية ولوغاريتماهتا        . االرتداد

االرتـداد لـسد الفجـوات      ، فضال عن مناذج االرتداد البديلة الـيت تعتمـد علـى             )على سبيل املثال  
 ذاتيــة االرتـداد ويركــز الفــصل  وســتقدم أيــضا منـاذج للنــاقالت . أو االرتـداد املــرتبط بعامــل مـا  

تـرد النمـاذج الواسـعة      (متوسـطة احلجـم     /املؤشرات اليت تعتمد على منـاذج صـغرية احلجـم          على
ــصل آخــر   ــاق يف ف ــرة ا      ). النط ــرات املبك ــاذج املؤش ــسمى من ــا ي ــرق إىل م ــتم التط ــن ي ــة آلول لي

وسـيجري التطـرق أيـضا      . مناذج كامبا منديز وويل ألهنا سـبق أن نوقـشت يف فـصل آخـر               مثل
وســتقدم أمثلــة تعتمــد علــى النــاتج احمللــي اإلمجــايل يف منطقــة . إىل معــايري التقيــيم واالختبــارات

ومــن املمكــن أن يــتم إكماهلــا بــبعض . اليــورو وبعــض الــدول األعــضاء لتوضــيح خمتلــف النــهج
  .ن بلدان غري أوروبية حال توفرهااألمثلة م

  
  التحقق: ٧الفرع     
   حملة عامة:٢١الفصل     

. يقدم الفصل حملة عامة عن املوضوع املطروح يف هذا الفـرع مـع وصـف لبنيـة فـصوله        
ويركز هذا الفرع على سـؤالني ومهـا مـا هـو مـدى فائـدة املؤشـرات املركبـة؟ ومـا هـى أفـضل                    

  النهج لتقييم املؤشرات املركبة؟
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   إنشاء قواعد بيانات آنية وفائدهتا:٢٢الفصل     
وفائـدة قاعــدة البيانــات اآلنيــة  املـسائل األساســية املرتبطــة بإنـشاء قاعــدة بيانــات آنيــة،     

  .التحقق من املؤشرات املركبة الدورية ستكون موضوع هذا الفصل يف
  

   حماكاة آنية:٢٣الفصل     
قـق مـن املؤشـرات املركبـة الدوريـة؛          يصف هذا الفـصل كيفيـة إجـراء جتربـة آنيـة للتح              

  .ويتطرق لدراسة قواعد البيانات القدمية والتجارب شبه اآلنية
  

   التحقق بواسطة املؤشرات املتأخرة أو غري ذلك من املعلومات اخلارجية:٢٤الفصل     
املؤشـرات؛    املتأخر للتحقق مـن    -  املطابق - يناقش هذا الفصل استخدام اهليكل املتقدم       
  . السالسل الزمنية القائمة وغريها من املعلومات التارخيية لنفس الغايةواستخدام

  
   املبادئ التوجيهية لوضع املؤشرات املركبة الدورية:٨الفرع     
   املبادئ التوجيهية لوضع املؤشرات املركبة الدورية:٢٥الفصل     

  .يناقش هذا الفصل أفضل املمارسات لوضع املؤشرات املركبة الدورية  
  .م دليال تنفيذيا لوضع خمتلف أنواع املؤشرات املركبة الدورية خطوة خطوةويقد  
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  املرفق الثاين
  

  دليل الدراسات االستقصائية املعنية بالتوجهات االقتصادية    
  قائمة احملتويات    

  مقدمة  -  ١  
  األهداف الرئيسية للدليل  ١-١
   يف النظامخصائص اإلحصاءات االقتصادية وموقعها: البيانات النوعية  ٢-١
  استخدام الدراسات االستقصائية املعنية بالتوجهات االقتصادية  ٣-١
  عملية الدراسة االستقصائية  ٤- ١
  املخطط العام للدليل  ٥-١
  

  النطاق والتصنيفات: إجراء الدراسات االستقصائية املعنية بالتوجهات االقتصادية  -  ٢  
  ألعمال التجاريةنطاق الدراسات االستقصائية املعنية بتوجهات ا  ١-٢

  التغطية القطاعية  -  
  التغطية اإلقليمية  -  
  املبادئ األساسية لألسئلة  -  

  نطاق الدراسات االستقصائية املعنية بتوجهات املستهلكني  ٢-٢
  قائمة التعاريف  ٣-٢
  

  تصميم االستبيان  -  ٣  
  االعتبارات العامة  ١- ٣

ال التجاريـــــة  مـــــ الدراســـــات االستقـــــصائية املعنيـــــة بتوجهـــــات األع     :١-١-٣  
  االختالفات الرئيسية  :واملستهلكني

  صياغة األسئلة   ٢-١-٣  
  اختيار املوضوع والقطاعات  ٣-١-٣  
  املقياس  ٤-١-٣  
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  الفترة املرجعية  ٥-١-٣  
  املومسية  ٦-١-٣  
  معلومات هيكلية عن املستجيبينب لالستقصاء  ٧-١-٣  
  االختبارات السابقة لالستبيان  ٨-١-٣  

  ن منسقيامثال على استب  ٢-٣
ــيت جتــرى        ١-٢-٣   ــة ال ــال التجاري ــة بتوجهــات األعم ــصائية املعني الدراســات االستق

  بوترية شهرية
  فصلية  الدراسات االستقصائية املعنية بالتوجهات التجارية اليت جترى بوترية٢-٢-٣  
ــة بالتو    ٣-٢-٣   جهــات التجاريــة الــيت جتــرى بــوترية     الدراســات االستقــصائية املعني

  سنوية نصف
ــة بتوجهــ    ٤-٢-٣   ــوترية   الدراســات االستقــصائية املعني ــيت جتــرى ب ات املــستهلكني ال

  شهرية وفصلية
  

وتـــصميم إطـــار االستقـــصاء، : الدراســـات االستقـــصائية املعنيـــة بتوجهـــات املـــستهلكني  -  ٤  
  العينات، وعملية التقدير

  مقدمة  ١-٤  
  عينة الدراسة االستقصائية املعنية بتوجهات املستهلكني  ٢-٤  
   إطار الدراسة االستقصائية١-٢-٤    
  تمالية مقابل عينات غري احتمالية أخذ عينات اح٢-٢-٤    
  )معايري االختيار، والتوزيع( جوانب تصميم العينات ٣-٢-٤    
   املزيد عن العينات٤-٢-٤    
   حجم العينة٥-٢-٤    

   إجراءات التقدير والدقة٣-٤
  )االختيارتمالية عكس اح) (االحتماالت( ترجيحات العينة ١-٣-٤  
   ترجيحات السكان٢-٣-٤  
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  يف أخذ العينة وأثره على التصميم اخلطأ ٣-٣-٤  
  

 تــــصميم العينــــات :الدراســــات االستقــــصائية املعنيــــة بتوجهــــات األعمــــال التجاريــــة   -  ٥  
  التقدير  وإجراءات

   مقدمة١-٥  
   إطار الدراسة االستقصائية٢-٥  
   اختيار الوحدات٣-٥  
  ت تصميم العينا٤-٥  
  االختيار البسيط للعينات عشوائيا ١-٤-٥    
  سيم العينات العشوائية إىل شرائح تق٢-٤-٥    
   ملاذا التقسيم إىل شرائح؟١-٢-٤-٥      
   كيفية التقسيم إىل شرائح؟٢-٢-٤-٥      
   توزيع الوحدات على الشرائح٣-٢-٤-٥      
   التوزيع النسيب١-٣-٢-٤-٥        
  Neyman توزيع نيمان ٢-٣-٢-٤-٥        
  ٣٠قاعدة الـ  - العينة  مالحظة أخرية على حجم٣-٢-٢-٤-٥        
  )االحتمالية بالنسبة إىل احلجم ( تصميم العينة٣-٤-٥    

  ٠استقصاءات األفرقة  ٥-٥
  املقدرون ومدى دقتهم  ٦-٥
  

  مجع البيانات  -  ٦  
  وضع االستراتيجية: مجع البيانات  ١-٦

   مجع البيانات األولية١-١-٦  
  أسلوب االستقصاء واالتصاالت مع املستجيبني: ات استراتيجية مجع البيان٢-١-٦  
   وضع حمددات لتصميم عملية مجع البيانات٣-١-٦  
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   تصميم عملية مجع البيانات٢-٦
  األعمال التحضريية واالتصاالت: ما قبل االستقصاء: ١-٢-٦  
  مجع البيانات: العمل امليداين ٢-٢-٦  
   تدابري تعزيز االستجابة٣-٢-٦  

  يانات تنظيم مجع الب٣-٦
   تدريب القائمني بالتعداد١-٣-٦  
   املرافق التقنية والوثائق٢-٣-٦  

  
  إدارة مصادر األخطاء اليت ال تتصل بأخذ العينات  -  ٧  

   األخطاء اليت ال تتصل بأخذ العينات١-٧  
   أخطاء التغطية١-١-٧    
   أخطاء القياس والتجهيز٢-١-٧    
   عدم االستجابة٣-١-٧    
  ابةة عدم االستج معاجل٢-٧  
   االستجابة املرجحة وغري املرجحة معدالت١-٢-٧    
   افتراض القيمة٢-٢-٧    

  
  جتهيز بيانات الدراسات االستقصائية املعنية بالتوجهات  -  ٨  

  عددة االختيارات إىل سالسل زمنيةتقسيم األسئلة املت  ١-٨
  مقدمة ١-١-٨  
   إحصاءات التوازن٢-١-٨  
   مؤشرات النشر٣-١-٨  
  حتمايل وغريه من األساليب النهج اال٤-١-٨  
   األسلوب الذي يسند إىل أمناط ردود فرادى الشركات٥-١-٨  
  “التصنيف” هنج ٦-١-٨  
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  التعديالت املومسية  ٢-٨
  ي األمناط املومسية يف بيانات استطالع الرأ١-٢-٨

 املبادئ العامة للتعديالت املومسية يف بيانات االستقصاءات املعنيـة بتوجهـات            ٢-٢-٨  
   التجارية واملستهلكنياألعمال

   احللول املعتمدة على نطاق واسع إلجراء تعديالت مومسية٣-٢-٨  
  املرفق

  
  تعميم البيانات ونشرها  -  ٩  

  البيانات الفوقية  ١-٩  
   إطار أخذ العينات١-١-٩    
   العينة٢-١-٩    
   معدالت االستجابة٣-١-٩    
   معاجلة عدم االستجابة٤-١-٩    
  جيح التر٥-١-٩    
  التغطية القطاعية ٦-١-٩    
   التواتر الدوري٧-١-٩    
   الطريقة امليدانية٨-١-٩    
   إجراءات النشر٢-٩  
   أنواع املستعملني١-٢-٩    
   معايري اجلودة٢-٢-٩    
   اجلدول الزمين لإلصدار٣-٢-٩    
   أشكال النشر٤-٢-٩    
   النشرات الصحفية١-٤-٢-٩    
   تقارير احملللني٢-٤-٢-٩      
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  خلاصة التقارير ا٣-٤-٢-٩      
   الرسوم البيانية واجلداول وقواعد البيانات٤-٤-٢-٩      
   املوقع الشبكي٥-٤-٢-٩      
   السرية٥-٢-٩      
   التنقيحات٦-٢-٩      

  
  استخدام نتائج الدراسات االستقصائية املعنية بالتوجهات  -  ١٠  

   مستعملو بيانات الدراسات االستقصائية١-١٠  
  الستقصائية االستفادة من بيانات الدراسات ا٢-١٠  
   املؤشرات املركبة للدورات االقتصادية١-٢-١٠    
   التنبؤ باستخدام بيانات الدراسات االستقصائية٢-٢-١٠    
   أدوات الرؤية٣-٢-١٠    
  تصاد الكلي، والدورات االقتصادية ثقة املستهلكني، وحتليل سياسات االق٤-٢-١٠    
   أساليب االقتصاد القياسي البالغ الصغر٥-٢-١٠    
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  رفق الثالثامل
  

  دليل التقديرات السريعة    
  

  احملتويات    
  اإلطار املفاهيمي والعملي؛ واملبادئ التوجيهية: التقديرات السريعة    

  
   مسائل عامة:الفرع األول    
  أهداف التقديرات السريعة وتعاريفها، وتكاليفها، وفوائدها : مقدمة: ١الفصل     

ادية لواضـــعي الـــسياسات، وصـــانعي ســـيناقش الفـــصل أمهيـــة تقـــدمي معلومـــات اقتـــص  
وســيقدم أيــضا مــسألة املفاضــلة بــني حــسن التوقيــت  . القــرارات، واحملللــني يف الوقــت املناســب

وسـيناقش أيـضا املـسألة املتمحـورة حـول          . والدقة وسـيحدد مزايـا التقـديرات الـسريعة وعيوهبـا          
عمليـة اإلعـداد العاديـة      التقديرات السريعة باعتبارها وسيلة لتقدمي معلومات آنية كلما عجـزت           

  .الدليل وسيقدم الفصل يف األخري نظرة عامة عن. عن استيفاء الشروط املتعلقة حبسن التوقيت
  

  منتجات خمتلفة ألغراض خمتلفة: وضع نظام للتقديرات السريعة: ٢الفصل     
ســيقدم الفــصل التقــديرات الــسريعة علــى أهنــا تــشكل جمموعــة مترابطــة مــن املنتجــات    

ــستخَدمة       اإلحــصائية ــات اإلحــصائية امل ــن حيــث التقني ــا بوضــوح م ــيت ميكــن التعــرف عليه  ال
يـــستند الفـــصل يف املقـــام األول وس. وجمموعـــة املعلومـــات الـــيت تـــدخل فيهـــا، ومـــا إىل ذلـــك

ــه    إىل ــد أنــ ــسريعة؛ بيــ ــديرات الــ ــسرد التقــ ــواردة يف مــ ــائج الــ ــسرد  النتــ ــن أن املــ ــالرغم مــ  بــ
ع رمسي أكرب ملختلف املنتجات، فإن الفـصل نفـسه          سيعطي وصفا يتسم بطاب   ) مرفق يف املقدم(

  .و غري تقين وجتميعي وسهل الفهمسيقدم نظام التقديرات السريعة على حن
  

  منهجي  استعراض: التنبؤ باحلالة املستقبلية والراهنة ملتغريات االقتصاد الكلي: ٣الفصل     
ة املستقبلية والراهنـة،    سيقدم هذا الفصل استعراضا منهجيا مطوال لتقنيات التنبؤ باحلال          

وسيكون هـذا الفـصل ذا طـابع تقـين وسيتـضمن حمتـوى إحـصائيا                . ذلك آخر التطورات   يف مبا
  .واقتصاديا قويا
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  اجلوانب الرئيسية للتقديرات السريعة: الفرع الثاين    
  منظور وكالة إحصائية: املفاضلة بني حسن التوقيت واملوثوقية: ٤الفصل     

وســيناقش عمليــة . توقيــت والدقــةلتفــصيل املفاضــلة بــني حــسن الســيقدم هــذا الفــصل با  
. املعلومات اليت تضطلع هبا إحـدى الوكـاالت اإلحـصائية ويربطهـا بدرجـة دقـة التقـديرات                  مجع

ومن الناحية النظرية، وحبلول هناية الفترة املرجعية اليت يقاس خالهلا مـتغري اقتـصادي معـني، يبـدأ                  
ــدرجييا، ويف  ــوافر املعلومـــات تـ ــدار ت تـ ــزداد مقـ ــزمن  تـــرض أن يـ ــرور الـ . لـــك املعلومـــات مـــع مـ

 خمتلـف تقـديرات املـتغري الـيت         املمكن، يف مراحـل خمتلفـة بعـد انتـهاء الفتـرة املرجعيـة، ربـط                ومن
  . خمتلفة من الدقة، باملعلومات املتاحةاتاحلصول عليها على حنو مشروط واليت تتسم بدرج يتم
  

وبنيـــة جمموعـــات املعلومـــات وخمتلـــف أنـــواع     ُنهـــج اختيـــار املـــتغريات،   : ٥الفـــصل     
  السريعة  التقديرات

ى جمموعــة املعلومــات املــستخدمة سينــصب التركيــز يف هــذا الفــصل علــى بنيــة وحمتــو   
وسـيناقش الفـصل القيـود الـيت متيـز      . أجل استخالص أنواع متعددة من التقديرات الـسريعة     من

ثال، أن تكون التقديرات اآلنيـة مبنيـة        ومن املفترض على سبيل امل    . خمتلف جمموعات املعلومات  
ــة      علــى جمموعــة معلومــات ال  ــة مــن أجــل التنبــؤ باحلال ــر مقبول ميكــن أن تــشمل مــتغريات تعتَب

ويف اجلـزء الثـاين،     . وسـيتعني تقـدمي عـدة أمثلـة لتوضـيح هـذه النقطـة علـى حنـو أفـضل                   . الراهنة
ــتغريات، ميكــن أن تكــون مفيــدة ع       ــات الختيــار امل ــيقدم الفــصل تقني ــد احلاجــة إىل ا س حلــد ن

  .أو حتديد املتغري أو جمموعة املتغريات األنسب من أجل استخدامها/أبعاد حيز املتغريات و من
  

  السريعة  اختيار النموذج، ومواصفات النموذج، واألنواع املختلفة للتقديرات: ٦الفصل     
التقـديرات  يعترب حتديد النموذج اإلحصائي عنصرا رئيسيا آخر مييز بني خمتلـف أنـواع                
وســيقدم الفــصل النمــاذج اإلحــصائية األنــسب إلنتــاج نــوع معــني مــن التقــديرات     . املختلفــة
ففي حالة التقديرات اآلنية علـى سـبيل املثـال، ينبغـي أن يكـون النمـوذج اإلحـصائي                   . السريعة

ــة     ــار ممــاثال، قــدر اإلمكــان، للنمــوذج املــستخدم يف عملي ــة، بينمــا ميكــن،   املخت ــاج العادي اإلنت
منـاذج االرتـداد،    (حالة التنبؤ باحلالة الراهنة، استخدام جمموعـة متنوعـة أوسـع مـن النمـاذج                 يف

وسيقدم اجلزء الثاين من الفصل تقنيات اختيـار النمـوذج، الـيت            ). ومناذج السالسل الزمنية، إخل   
  .ستكون مفيدة بوجه خاص يف حتديد النموذج األنسب للتمييز بني النماذج املتنافسة
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  مناذج التواترات املتباينة والتقديرات السريعة: ٧ل الفص    
سيقدم هذا الفصل نظرة عامة عـن أحـدث التقنيـات الـيت تتـيح وضـع منـاذج للبيانـات                       

وسـيناقش الفـصل أيـضا فوائـد        . وستناقش مزايا وعيوب خمتلف التقنيات    . املتاحة بتواتر خمتلف  
  .انات املتاحة بتواتر خمتلفالتقديرات السريعة املرتبطة بإمكانية وضع مناذج للبي

  
  املزج بني تقنيات التنبؤ باحلالة املستقبلية والتقديرات السريعة: ٨الفصل     

يف احلالة اليت يكون فيها من املمكن حتديد النمـاذج املتنافـسة، الـيت تـستند إىل خمتلـف                     
ميكــن القيــام أو املــتغريات، والــيت يتــبني أهنــا قــادرة علــى إنتــاج تقــديرات جيــدة، /املواصــفات و

وجـرى اقتـراح   . بتحسني نتائج التنبؤ باحلالة املستقبلية من خالل املزج بني نتائج هذه النمـاذج  
ــصلة للتعامــل مــع جمموعــة       ــؤ باحلالــة املــستقبلية يف املؤلفــات ذات ال عــدة تقنيــات خمتلطــة للتنب

ــة    ــن احلــاالت العملي ــة م ــار بــاييزي     . متنوع ــك، ويف إط ــالوة علــى ذل ــدة بــا  (وع ــق قاع ييز وف
، ميثل املزج بني تقنيات التنبؤ باحلالة املـستقبلية الوسـيلة األكثـر موثوقيـة               )اإلحصائية لالستنباط 

وسيتضمن الفصل نظرة عامة عن خمتلـف تقنيـات املـزج، الـيت تتـراوح               . إلعداد تنبؤات الكثافة  
  .مابني التقنيات الكالسيكية واألكثر تطورا

  
   والنهج املفصل لبناء التقديرات السريعةاملقارنة بني النهج العام: ٩الفصل     

والبـدء   الص تقديرات سريعة على مستوى عام     سيقدم هذا الفصل مزايا وعيوب استخ       
وسـريكز هـذا الفـصل أساسـا علـى احلالـة اجلغرافيـة؛ وسـيعرض                . من معلومات قطاعيـة مـصنفة     

 التقنيــات وســتناقش أحــدث . فــصيليــسمى بــالُنهج املباشــر وغــري املباشــر واملخــتلط بالت      مــا
وسـيكون الفـصل ذا أمهيـة خاصـة يف سـياق بنـاء              . منوذج االرتـداد الـذايت الترابطـي العـاملي         مثل

ــوطين       ــة واجملــاميع الــيت تتجــاوز املــستوى ال ــسريعة للمجــاميع اإلحــصائية األوروبي التقــديرات ال
وبالنـسبة  ) تشمل مثال جمموعة العشرين وجمموع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي          (

  .اإلقليمي للبلدان اليت هلا نظام إحصائي يتسم بدرجة عالية من الالمركزية على الصعيد
  

  تقييم نوعية التقديرات السريعة: ١٠الفصل     
ومبـا أن التقـديرات   . سيؤكد هذا الفصل أمهية تعزيـز تقيـيم نوعيـة التقـديرات الـسريعة             

 خمصـصة ينبغـي   ، فهـي حتتـاج إىل عمليـة    السريعة تـشكل منتجـا خيتلـف عـن التقـديرات العاديـة            
وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي أن يـستند قـرار نـشر التقـديرات                 . ختضع لتقيـيم موحـد للنوعيـة       أن

وأخـريا،  ). ميكـن أن تـتم يف الـزمن احلقيقـي         (السريعة على فترة حماكـاة طويلـة مبـا فيـه الكفايـة              
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ـــ    ــتمرار الكتــــشاف االحنـ ــسريعة باســ ــديرات الــ ــد تنقيحــــات التقــ ــلينبغــــي رصــ   راف احملتمــ
  .أو غري ذلك من أمناط العمل املنهجية

  
  مسائل حمددة: الفرع الثالث    
  مسائل عرض البيانات: ١١الفصل     

 عــن التقــديرات العاديــة، فإنــه  مبــا أن التقــديرات الــسريعة هــي مــن املنتجــات املختلفــة   
رات الـسريعة   على الوكاالت اإلحصائية أن تويل عناية خاصة للتمييز بوضوح بـني التقـدي             جيب

وسـيناقش الفـصل   . والتقديرات العادية لتجنب وقوع أي سوء فهم أو التباس لدى املـستعملني        
الطــرق الــيت يــتم هبــا تقــدمي التقــديرات الــسريعة ونــشرها، فــضال عــن ضــرورة وجــود قواعــد      

وعالوة على ذلك، سـيؤكد الفـصل   . واضحة للتنبيه باألخطاء يف ما يتعلق بالتقديرات السريعة   
احلاجــة إىل شــفافية التقــديرات الــسريعة، ممــا يــؤدي إىل تــوافر ملفــات مفــصلة للبيانــات    علــى 

الوصفية وإىل جعل مجيع الدراسات املنهجية والتجريبيـة ذات الـصلة ببنـاء التقـديرات الـسريعة                 
  .يف متناول اجلمهور

  
  املبادئ التوجيهية للتقديرات السريعة: ١٢الفصل     

ــدلي       ــن ال ــا م ــصل نوع ــيقدم الف ــف أصــناف     س ــع خمتل ــوة لتجمي ــوة خط ــصل خط ل املف
  .التقديرات السريعة

  
  املرفقات    

  )املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية(املسرد   
  ثبت املراجع  
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  املرفق الرابع
  

  حصاءات االقتصادية القصرية األجلمنوذج البيانات لإل    
  

 التواتر الدوري  املستوى  وصف املؤشرات

      بات الوطنيةاحلسا: ١اجملموعة 
  فصليا  ١  التقديرات العاجلة املتعلقة بالناتج احمللي اإلمجايل: احلسابات الوطنية الفصلية  ١-١
      اإلصدار الكامل للناتج احمللي اإلمجايل: احلسابات الوطنية الفصلية  ٢-١
  فصليا  ١  اإلنفاق  ١-٢-١
  فصليا  ١  اإلنتاج  ٢-٢-١
  فصليا  ٢  الدخل  ٣-٢-١
  فصليا  ٣  القطاعية الفصليةاحلسابات   ٣-١

      اإلنتاج ورقم األعمال: ٢اجملموعة 
ــسية        ١-٢ ــشعب الرئي ــصناعة، حــسب ال ــق بال ــا يتعل ــاج يف م ــصناعة  (مؤشــر اإلنت ــدين، وال التع

  شهريا  ١  .)التحويلية، والكهرباء، واملياه، إخل
  شهريا  ٢  مؤشر اإلنتاج يف ما يتعلق بالبناء  ٢-٢
  شهريا  ٢  التجزئة حسب الشعب الرئيسيةمؤشر رقم أعمال جتارة   ٣-٢
  شهريا  ٢  أعمال الصناعة حسب الشعب الرئيسيةمؤشر رقم   ٤-٢
باسـتثناء اخلـدمات املاليـة      (مؤشر رقم أعمال اخلدمات األخـرى حـسب الـشعب الرئيـسية               ٥-٢

  شهريا  ٢  )واخلدمات غري التجارية
تـصنيف الـصناعي الـدويل املوحـد        مؤشر الطلبات اجلديدة للصناعة حسب الفئة الرئيسية لل         ٦-٢

  شهريا  ٣  )للفئات اليت تعمل بناء على الطلب(
  شهريا  ٢  )رخص البناء أو املساكن اجلديدة(مؤشر الطلبات اجلديدة من أجل البناء   ٧-٢
ــسلع األساســية    ٨-٢ ــاج ال ــسلع     (إنت ــاج ال ــشأن إنت ــة ب ــات القطري ــسبة للبيان ــها بالن حــسب أمهيت

  شهريا  ٣  )القتصادي األخرىاألساسية ومؤشرات النشاط ا
      املنتجات الزراعية  
      املعادن  
      املبيعات اجلديدة للسيارات/عمليات التسجيل  
      املبيعات اجلديدة للمركبات التجارية/عمليات التسجيل  
      السياح الوافدون  

      مؤشرات األسعار: ٣اجملموعة 
  شهريا  ١  مؤشر أسعار االستهالك  ١-٣
  شهريا  ١  ر اإلنتاجمؤشر أسعا  ٢-٣
  شهريا  ١  مؤشر أسعار االسترياد  ٣-٣
  شهريا  ١  مؤشر أسعار التصدير  ٤-٣
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 التواتر الدوري  املستوى  وصف املؤشرات

      مؤشرات سوق العمل: ٤اجملموعة 
  فصليا  ١  البطالة  ١-٤
  فصليا  ١  معدل البطالة  ٢-٤
  فصليا  ١  جمموع العمالة وحسب النشاط االقتصادي  ٣-٤
  فصليا  ٢  معدل األجر للساعة  ٤-٤
  فصليا  ٢  عملساعات ال  ٥-٤

      مؤشرات القطاعات اخلارجية: ٥اجملموعة 
  شهريا  ١  )من السلع واخلدمات(الصادرات والواردات   ١-٥
  فصليا  ٢  وضع االستثمار الدويل، حدِّد األرصدة والعناصر  ٢-٥
  شهريا  ١  أصول االحتياطي الرمسي  ٣-٥
  فصليا  ١  )يةحسب القطاع، واالستحقاق، والعملية األجنب(الدين اخلارجي   ٤-٥

      مؤشرات القطاع املايل: ٦اجملموعة 
  شهريا  ١  األصول األجنبية الصافية للمصرف املركزي  ١-٦
  شهريا  ١  اإلقراض احمللي للمصرف املركزي  ٢-٦
  شهريا  ١  األموال االحتياطية للمصرف املركزي  ٣-٦
  شهريا  ١  ألجنبية الصافية لشركات اإليداعاألصول ا  ٤-٦
  شهريا  ١  حمللي لشركات اإليداعاإلقراض ا  ٥-٦
  شهريا  ١  االلتزامات النقدية العامة لشركات اإليداع  ٦-٦
  شهريا  ٢  بيان ميزانية الشركات املالية األخرى، وأصوهلا والتزاماهتا حسب القطاع  ٧-٦
  فصليا  ٢  أرباح الشركات املالية  ٨-٦
  شهريا  ٢  ديون الشركات املالية  ٩-٦
القــروض املتعثــرة لــشركات اإليــداع، ونــسب كفايــة  : أمهيتــهامؤشــرات أخــرى، حــسب   ١٠-٦

      .رأس املال، ومؤشرات أخرى عن االستقرار املايل، إخل
      املؤشرات العامة للقطاع احلكومي: ٧اجملموعة 

  شهريا  ١  اإليرادات  ١-٧
  شهريا  ١  املصروفات  ٢-٧
  اشهري  ١  )املصروفات - اإليرادات(= الرصيد التشغيلي الصايف   ٣-٧
  فصليا  ٢  االقتناء الصايف لألصول غري املالية  ٤-٧
  فصليا  ٢  النفقات  ٥-٧
  فصليا  ٢  )املصروفات - اإليرادات (=االقتراض الصايف /اإلقراض الصايف  ٦-٧
  فصليا  ٢  إمجايل الديون  ٧-٧
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 التواتر الدوري  املستوى  وصف املؤشرات

      مؤشرات قطاع األسر املعيشية: ٨اجملموعة 
  فصليا  ٢  الدخل املتاح لألسر املعيشية  ١-٨
  فصليا  ٢  مدخرات األسر املعيشية  ٢-٨
  فصليا  ٢  ديون األسر املعيشية  ٣-٨
الدخل املتاح، وخدمة الدين، ومدفوعات أصـول الـدين،   : مؤشرات أخرى حسب أمهيتها   ٤-٨

      .وديون األسر املعيشية، إخل
      مؤشرات قطاع الشركات غري املالية: ٩اجملموعة 

  فصليا  ٣  أرباح الشركات غري املالية  ١-٩
  فصليا  ٣  ديون الشركات غري املالية  ٢-٩
      مؤشرات أخرى حسب أمهيتها  ٣-٩

      مؤشرات األسواق املالية: ١٠اجملموعة 
ــها  ١-١٠ ــعار الفائــدة، حــسب أمهيت ــوال القــصرية والطويلــة األجــل      : أس معــدالت أســواق األم

  شهريا  ١  وأسواق السندات
  شهريا  ١  لفورية واألسواق اآلجلةاألسواق ا: أسعار صرف العمالت، حسب أمهيتها  ٢-١٠
  شهريا  ١  سعر الصرف االمسي والفعلي احلقيقي  ٣-١٠
  شهريا  ١  مؤشرات سوق األسهم  ٤-١٠
الفروق بني معدالت اإلقراض واإليداع، وسـعر الـصرف   : مؤشرات أخرى حسب أمهيتها   ٥-١٠

      .األدىن املتداول بني املصارف؛ إخل - األعلى
      ق العقاراتمؤشرات سو: ١١اجملموعة 

  فصليا  ٢  مؤشر أسعار العقارات السكنية  ١-١١
  شهريا  ٣  مبيعات املنازل اجلديدة  ٢-١١
  شهريا  ٣  مبيعات املنازل القائمة  ٣-١١

       جتاه االقتصادالشعور: ١٢اجملموعة 
  شهريا  ٢  ثقة املستهلكني  ١-١٢
  شهريا  ٢  ثقة األعمال التجارية  ٢-١٢
      ورات االقتصاديةاملؤشرات املركبة للد  ٣-١٢
  شهريا  ٣  املؤشر املتقدم ١-٣-١٢
  شهريا  ٣  املؤشر املوازي ٢-٣-١٢
  شهريا  ٣  فاملؤشر املتخلِّ ٣-٣-١٢
  
  


