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  اللجنة اإلحصائية
  الثامنة واألربعونالدورة 

  ٢٠١٧مارس /آذار ١٠-٧
  *(و) من جدول األعمال املؤقت ٤ البند

        اإلحصاءات االقتصادية القصرية األجل: بنود للعلم
  اإلحصاءات االقتصادية القصرية األجل    

  
 تقرير األمني العام    

    

  موجز  

واملمارســات الســابقة،   ٢٠١٦/٢٢٠ وفقــا ملقــرر الــس االقتصــادي واالجتمــاعي      
ــل    ــأن حيي ــر  يتشــرف األمــني العــام ب املتعلــق باإلحصــاءات االقتصــادية القصــرية األجــل.    التقري

  .علما ذا التقرير اإلحاطةواللجنة مدعوة إىل 
  

  

   

  
  

  *  E/CN.3/2017/1. 
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  مقدمة  -  أوال  

دورـــا الثانيـــة واألربعـــني برنـــامج عمـــل دويل بشـــأن  أقـــرت اللجنـــة اإلحصـــائية يف   - ١
اإلحصاءات االقتصادية القصرية األجل يف إطـار اسـتجابة إحصـائية منسـقة لألزمـة االقتصـادية       
واملالية. وقد قامت شعبة اإلحصاءات التابعة إلدارة الشؤون االقتصـادية واالجتماعيـة باألمانـة    

 بوضع الربنامج الدويل بالتعاون مع هيئـة اإلحصـاء   العامة واملكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب
الكندية، ومكتب اإلحصاء بإيطاليا، واملكتب املركزي لإلحصاء ولندا، ودائـرة اإلحصـاءات   
احلكوميــة االحتاديــة باالحتــاد الروســي. ويتــألف الربنــامج مــن أربعــة مواضــيع، هــي املؤشــرات    

صــائية للتوجهــات االقتصــادية، والتقــديرات املركبـة للــدورات االقتصــادية، والدراســات االستق 
السريعة، ومنوذج البيانات واملؤشرات التحليلية. ووافقت اللجنـة، يف مجلـة أمـور، علـى إعـداد      
ــادئ املنســقة         ــات وأفضــل املمارســات واملب ــدمي التوجيه ــة تق ــك املواضــيع بغي ــات عــن تل كتيب

ة للمقارنــة رية األجـل القابلــ ملسـاعدة الــدول األعضـاء يف جتميــع اإلحصــاءات االقتصـادية القصــ   
  دوليا واإلبالغ عنها.

ويقــدم هــذا التقريــر حملــة عامــة عــن التقــدم احملــرز يف إعــداد الكتيبــات املــذكورة أعــاله   - ٢
ويعرض األنشـطة اجلاريـة واملسـتقبلية الراميـة إىل دعـم تنفيـذ برنـامج لإلحصـاءات االقتصـادية          

  القصرية األجل.
    

  إعداد الكتيبات  -  ثانيا  

تتعلــق الكتيبــات األربعــة الــيت أعــدت يف إطــار الربنــامج باملؤشــرات املركبــة الدوريــة،     - ٣
ــوذج البيانــات        ــديرات الســريعة، ومن ــات االقتصــادية، والتق والدراســات االستقصــائية للتوجه
ــل كتيـــب     ــاه وصـــف لكـ ــدم أدنـ ــل. ويقـ ــرية األجـ ــاءات القصـ ــة لإلحصـ  واملؤشـــرات التحليليـ

  يف إعداده.الكتيبات والتقدم احملرز   من
  

  كتيب املؤشرات املركبة الدورية  - ألف  

تتســم املؤشــرات املركبــة الدوريــة باألمهيــة ألــا تعــاجل الشــواغل املســتمرة إزاء تقيــيم      - ٤
التغريات القصرية األجل يف النشاط االقتصادي. وباإلضافة إىل ذلـك، تشـكل تلـك املؤشـرات     

ت تــوفر معلومــات عــن حــدوث وتوقيــت فتــرا جــزءا ال يتجــزأ مــن نظــام اإلنــذار املبكــر ألــا  
  االزدهار والركود يف االقتصاد.
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ؤشــرات املركبــة الدوريــة يتكــون    ف بإعــداد كتيــب امل وكــان الفريــق العامــل املكلَّــ     - ٥
املكتــب املركــزي لإلحصــاء ولنــدا، واملكتــب اإلحصــائي لالحتــاد األورويب، ومنظمــة         مــن

  املكتب املركزي لإلحصاء ولندا.ة كونفرس بورد، وشعبة اإلحصاءات، وكان بقياد

وقد عمم مشروع أويل لكتيب املؤشرات املركبة الدورية ليستعرضه اخلـرباء يف الفتـرة     - ٦
. وبعـد النظـر يف التعليقـات    ٢٠١٦إىل كـانون الثاين/ينـاير    ٢٠١٥من كـانون األول/ديسـمرب   

مشــاورة عامليــة بشــأنه  ب إلجــراء الــواردة مــن اســتعراض اخلــرباء، قُــدم مشــروع ــائي للكتيــ   
 وقــــت إعــــداد هــــذا التقريــــر،  . ويف٢٠١٦الفتــــرة مــــن شــــباط/فرباير إىل نيســــان/أبريل   يف

ــان ــن كـ ــة يف     مـ ــيغته النهائيـ ــب يف صـ ــع الكتيـ ــع أن يوضـ ــاير  املتوقـ ــانون الثاين/ينـ ، ٢٠١٧كـ
  دجمت فيه.تكون التعليقات الواردة من املشاورة العاملية قد أ  أن  بعد

عامـة عـن خمتلـف أمنـاط املؤشـرات املركبـة الدوريـة وعـن تقنيـات           ويقدم الكتيب حملـة   - ٧
عامـة منهجيـة عـن نهـج التجميـع      التجميع األكثر شيوعا يف االستخدام. وهو يقـدم أيضـا حملـة    

جانب مزاياها وعيوا. وتعرض املواضيع املختلفة بأسلوب تعليمي يف الكتيب، ممـا يسـهل    إىل
ــى املســتخدمني اخلــرباء    ــراءة عل ــدرج      الق ــك، ت ــى ذل ــالوة عل ــى الســواء. وع ــري اخلــرباء عل وغ

دة وتعرض بطريقة تعـني املبتـدئني واملسـتخدمني غـري اخلـرباء علـى فهـم        الصياغات الرمسية املعقَّ
  .التقنيات املوصوفة

  
  كتيب الدراسات االستقصائية للتوجهات االقتصادية  - باء  

معلومات نوعية ال ميكـن جتميعهـا    توفر الدراسات االستقصائية للتوجهات االقتصادية  - ٨
باستخدام األساليب اإلحصائية الكمية. وتثبت الدراسات االستقصائية املشار إليهـا أعـاله أـا    

الة مـن حيـث التكلفـة لتوليـد املعلومـات يف الوقـت املناسـب فيمـا يتعلـق بـالتطورات           وسيلة فع
يمـة لنظـام اإلحصـاءات الكميـة.     االقتصادية القصرية األجل، وهـو مـا ميكـن أن يعتـرب تكملـة ق     

وتشكل تلك الدراسات أيضا جـزءا ال يتجـزأ مـن نظـام لإلنـذار املبكـر، ألـا تـوفر معلومـات          
عــن حــدوث وتوقيــت فتــرات االزدهــار والركــود يف االقتصــاد. ويتمثــل اهلــدف مــن كتيــب      

ن اختيـار  الدراسات االستقصائية للتوجهات يف تقدمي أفضل املمارسـات واملبـادئ املنسـقة بشـأ    
عينات الدراسات االستقصـائية للتوجهـات، وتصـميم االسـتبيانات، ووضـع أسـئلة الدراسـات        

خدام االستقصــائية، وتنفيــذ الدراســات االستقصــائية، وجتهيــز البيانــات، ونشــر النتــائج، واســت   
  مؤشرات التوجهات املركَّبة.

ــب الدراســات االستقصــا        - ٩ ــداد كتي ــف بإع ــل املكل ــق العام ــات وكــان الفري ئية للتوجه
االقتصـــادية يتـــألف مـــن مكتـــب اإلحصـــاء بإيطاليـــا، ومنظمـــة التعـــاون االقتصـــادي والتنميـــة 
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، واملعهـد االحتــادي السويســري  KOFامليـدان االقتصــادي، واملعهـد االقتصــادي السويســري    يف
ــا ( ــب     ETH Zürichللتكنولوجيـ ــبني، واملكتـ ــائي يف الفلـ ــيق اإلحصـ ــوطين للتنسـ ــس الـ )، والـ

  لإلحصاء ولندا، وشعبة اإلحصاءات، وكان بقيادة مكتب اإلحصاء بإيطاليا.املركزي 

وقــد عمــم كتيــب الدراســات االستقصــائية للتوجهــات االقتصــادية إلجــراء مشــاورة       - ١٠
ــه إىل آب/أغســطس    ــرة مــن متوز/يولي ــة بشــأنه يف الفت ــة   ٢٠١٤ عاملي ووضــع يف صــيغته النهائي

  ت الواردة من املشاورة العاملية.إدماج التعليقا، بعد ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   يف

ــتعني اســتخدامها يف إجــراء الدراســات        - ١١ ــيت ي ــا ال ــادئ املنســقة دولي ــب املب ويقــدم الكتي
االستقصائية للتوجهات، ويغطي تصميم االستبيانات، وتصميم إطـار الدراسـات االستقصـائية    

لدراســات االستقصــائية للتوجهــات  وعيناــا، وإجــراءات التقــدير، وجتميــع البيانــات، ونشــر ا  
واستخدامها. وهو يستند إىل األعمـال القائمـة الـيت اضـطلعت ـا البلـدان واملنظمـات الدوليـة         
واإلقليميــة، وال ســـيما األعمــال املنفـــذة يف إطــار برنـــامج االحتــاد األورويب املنســـق املشـــترك     

التوجيهيـــة ذات الصـــلة للدراســـات االستقصـــائية لألعمـــال التجاريـــة واملســـتهلكني واملبـــادئ 
، )١(الصــادرة عــن املديريــة العامــة للشــؤون االقتصــادية واملاليــة التابعــة للمفوضــية األوروبيــة        

واألعمال اليت اضطلعت ـا منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي. ويغطـي الكتيـب         
ــادية      ــات االقتصـ ــائية للتوجهـ ــات االستقصـ ــوعي الدراسـ ــال نـ ــات االستقصـــ  -كـ ائية الدراسـ

ويتـيح للبلـدان    - لتوجهات األعمال التجارية والدراسات االستقصائية لتوجهات املسـتهلكني 
  استخدام املرونة لتكييف الدراسات االستقصائية للتوجهات االقتصادية مع سياقاا احملددة.

  
  كتيب التقديرات السريعة  - جيم  

زمين قصـري نسـبيا، باألمهيـة     تتسم التقديرات السريعة، وهي مؤشرات تتاح بعد فارق  - ١٢
ــتغريات القصــرية األجــل يف النشــاط االقتصــادي. وجيــري      ــيم الرمســي األول لل ــوفر التقي ألــا ت
ــبقة،         ــديرات املس ــة، والتق ــديرات العاجل ــة، والتق ــات اآلني ــديرات الســريعة (التقييم ــع التق جتمي

ا إحصـائيا مرجعيـا   والتقديرات األولية) بصفة منتظمة يف عدد من البلدان وقـد أصـبحت منتجـ   
ــر       ـــزايد املك ــام املت ــن املؤسســات اإلحصــائية. ويؤكــد االهتم ــثري م ــديرات الســريعة  لك س للتق

دور الــذي تؤديــه تلــك التقــديرات  جانــب وســائل اإلعــالم ومقــرري السياســات أمهيــة الــ   مــن
  توفري تقدير مبكر ملؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية القصرية األجل.  يف

__________ 

 .http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/method_guides/index_en.htmمتاحة على   )١(  
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ــد اكتمــل جتم   - ١٣ ــة   وق ــع مســرد للمصــطلحات املتعلق ــاح   ي بالتقــديرات الســريعة وهــو مت
للمكتـب اإلحصـائي لالحتـاد األورويب. ويوضـح      “اإلحصـاءات تفسـري  ”املوقـع الشـبكي    على

املســرد األمنــاط املختلفــة للتقــديرات الســريعة واألغــراض املقصــودة منــها وخصائصــها، ويقــدم  
ريعة. ولـئن كـان املسـرد منتجـا قائمـا      مصطلحات منسقة إلجيـاد فهـم مشـترك للتقـديرات السـ     

  هاما من كتيب التقديرات السريعة.بذاته، فهو يشكل جزءا 

وقد اضطلع بصياغة كتيب التقديرات السريعة فريـق عامـل كـان يتكـون مـن املكتـب         - ١٤
اإلحصائي لالحتاد األورويب وشعبة اإلحصـاءات واملكتـب املركـزي لإلحصـاء ولنـدا، وكـان       

  اإلحصائي لالحتاد األورويب.بقيادة املكتب 

ــن آذ        - ١٥ ــرة مـ ــرباء يف الفتـ ــه اخلـ ــب ليستعرضـ ــروع أول للكتيـ ــم مشـ ــد عمـ ــارس وقـ ار/مـ
أدجمـــت فيـــه التعليقـــات الــــواردة     . وعمـــم مشـــروع مـــنقح للكتيـــب،    ٢٠١٦أيار/مـــايو   إىل
 ٢٠١٦استعراض اخلرباء، إلجراء مشاورة عاملية بشأنه يف الفترة مـن كـانون األول/ديسـمرب     من

النصــف  وضــع الكتيــب يف صــيغته النهائيــة يف. ومــن املتوقــع أن ي٢٠١٧ىل كــانون الثاين/ينــاير إ
  .٢٠١٧ن عام األول م

ــادئ          - ١٦ ــة تســتند إىل أفضــل املمارســات واملب ــات إحصــائية دولي ــب توجيه ــوفر الكتي وي
املنســقة املســتخدمة يف جتميــع التقــديرات الســريعة واإلبــالغ عنــها. وهــو يــوفر علــى وجــه          

وص حملــة عامــة عــن خمتلــف أمنــاط التقــديرات الســريعة اســتنادا إىل مســرد مصــطلحات     اخلصــ
التقديرات السريعة، واألساليب اإلحصـائية وأسـاليب االقتصـاد القياسـي املسـتخدمة يف إنشـاء       
التقــديرات الســريعة، والتوجيهــات يف جمــال تقيــيم النوعيــة. ويســتهدف الكتيــب بوجــه خــاص 

علـى الـرغم مـن أن مسـتخدمي التقـديرات السـريعة سيسـتفيدون         جممعي التقـديرات السـريعة،  
  أيضا منه، وال سيما يف فهم األساليب املستخدمة لتجميع التقديرات السريعة.

  
  كتيب منوذج البيانات واملؤشرات التحليلية لإلحصاءات القصرية األجل  - دال  

ــات   يســتند كتيــب منــوذج البيانــات واملؤشــرات التحليليــة إىل منــوذج    - ١٧ ــا للبيان مقبــول دولي
ومعرفــات البيانــات خــاص باإلحصــاءات االقتصــادية القصــرية األجــل. وهــذه املؤشــرات مالئمــة    
ــب الضــعف االقتصــادي واملــايل، وكشــف نقــاط      ــذار املبكــر جبوان  لرصــد االقتصــاد الكلــي، واإلن

  .)٢(تصاديةاالق قاعدة معارف عن اإلحصاءاتالتحول يف الدورات االقتصادية. ويكمل الكتيب ب

__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/Knowledgebase.aspxمتاحة على   )٢(  
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ومنــوذج البيانــات هــو نتيجــة املشــاورة العامليــة الــيت مشلــت الــدوائر اإلحصــائية الدوليــة   - ١٨
ــة واألربعـــ   ــا الثانيـ ــائية يف دورـ ــة اإلحصـ ــا اللجنـ ــن  وأقرـ ــوذج مـ ــألف النمـ ــة  ١٢ني. ويتـ فئـ

ــن ــى صــع     م ــة عل ــي واملؤسســات   اإلحصــاءات لرصــد التطــورات القطاعي يدي االقتصــاد الكل
ســابات القوميــة الفصــلية الــيت تكملــها اإلحصــاءات القصــرية األجــل لإلنتــاج،    خــالل احل مــن

واألسعار، واألسواق (سوق العمل وسوق العقارات والسـوق املاليـة) والقطاعـات (احلكومـة،     
املايل، والقطاع غري املايل، واألسرة املعيشية، والقطاع اخلارجي). وتأيت هذه الفئـات   والقطاع

ـــ  ــا مــن تو ١٢ال حيــد وإعــادة ترتيــب املعــايري الــيت وضــعها املكتــب اإلحصــائي لالحتــاد    منطقي
األورويب من خالل املؤشرات االقتصادية األوروبية الرئيسية اخلاصة به وصندوق النقد الـدويل  
من خالل أدواته املتمثلة يف الصيغة املعززة للمعيار اخلاص لنشر البيانات واملعيار اخلـاص لنشـر   

عام لنشر البيانـات. ويـنعكس النمـوذج أيضـا يف املؤشـرات العامليـة الرئيسـية        البيانات والنظام ال
  باإلحصاءات االقتصادية واملالية.اليت وضعها الفريق املشترك بني الوكاالت املعين 

ويتوســع الكتيــب، الــذي أعدتــه شــعبة اإلحصــاءات، يف إيــراد األوصــاف املنهجيــة           - ١٩
ة القصـرية األجـل يف منـوذج البيانـات. وهـو يشـرح       واستخدام اإلحصـاءات االقتصـادية الفرديـ   

اخلصــائص اإلحصــائية والتحليليــة لإلحصــاءات االقتصــادية القصــرية األجــل، وســبب أمهيتــها    
لتفسري النشاط االقتصادي، وصـلتها مبجموعـة متكاملـة مـن اإلحصـاءات االقتصـادية القصـرية        

وهـو يشـرح أيضـا مفهـوم وفوائـد      األجل للحسـابات القوميـة الفصـلية والبيانـات املكونـة هلـا.       
مركــز البيانــات املركــزي لإلحصــاءات القصــرية األجــل علــى الصــعيد الــوطين يف تيســري نشــر    
اإلحصاءات القصرية األجل واستخدامها بالنتيجة. وتقدم فيه أيضا أمثلة على مراكـز البيانـات   

ــب هــو أن يســتفيد م       ــن هــذا الكتي ــدان. والغــرض م ــن البل ــيت أنشــئت يف عــدد م ــو  ال ــه جممع ن
اإلحصــاءات ومســتخدموها علــى الســواء. وهــو يتضــمن روابــط مفيــدة حتيــل إىل مــواد    هــذه 

  جعية تقدم عروضا أكثر تعمقا.مر

وقد عمم كتيب منوذج البيانـات واملؤشـرات التحليليـة إلجـراء مشـاورة عامليـة بشـأنه          - ٢٠
ووضع يف صـيغته النهائيـة    ٢٠١٥يف الفترة من تشرين الثاين/نوفمرب إىل كانون األول/ديسمرب 

  ملية.، بعد إدماج التعليقات الواردة من املشاورة العا٢٠١٦يف آب/أغسطس 

ويشكل اسـتكمال قاعـدة املعـارف املتعلقـة باإلحصـاءات االقتصـادية نشـاطا مسـتمرا           - ٢١
  يستتبع إدماج املنهجيات واملمارسات القطرية اجلديدة واملستكملة.
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  املستقبلاألنشطة وآفاق   -  ثالثا  

أثناء إعـداد الكتيبـات املتعلقـة باملواضـيع األربعـة للربنـامج الـدويل بشـأن اإلحصـاءات            - ٢٢
ــى الصــعيدين        ــدرات عل ــاء الق ــز بن ــى تعزي االقتصــادية القصــرية األجــل، تركــزت األنشــطة عل
 اإلقليمي والوطين واالخنراط يف اتصاالت مع األوساط األكادميية سعيا إىل إجياد أوجـه التفاعـل  
مــع البحــوث يف جمــاالت الدراســات االستقصــائية للتوجهــات االقتصــادية واملؤشــرات املركبــة   

  الدورية والتقديرات السريعة.

وتقوم شعبة اإلحصـاءات بـدعم مبـادرات اللجـان اإلقليميـة الراميـة إىل تنفيـذ براجمهـا           - ٢٣
صـرية األجـل.   من أجـل تعزيـز قـدرة الـدول األعضـاء علـى جتميـع اإلحصـاءات االقتصـادية الق         

وعلى وجه اخلصوص، تتعاون الشعبة مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ  
لتنفيــذ برناجمهــا اإلقليمــي املتعلــق باإلحصــاءات االقتصــادية يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ.     

أساسـية   ويتمثل اهلدف من الربنامج يف تعزيز قدرة الدول األعضاء علـى إنتـاج ونشـر جمموعـة    
من اإلحصاءات االقتصادية، مبا يف ذلك اإلحصاءات االقتصادية القصـرية األجـل، مبـا يتماشـى     

ادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا مــع املعــايري اإلحصــائية الدوليــة احلاليــة. وتعكــف اللجنــة االقتصــ
دان القـدرة اإلحصـائية للبلـ   تعزيـز  ”تنفيذ مشروع حساب األمـم املتحـدة للتنميـة املعنـون      على

ــرات         ــداد ونشــر املؤش ــال إع ــريب آســيا يف جم ــة لغ ــة االقتصــادية واالجتماعي األعضــاء يف اللجن
زيــز قــدرة ســبع دول أعضــاء رائــدة مــن أجــل تع “االقتصــادية القصــرية األجــل للنمــو املســتدام

ــيت حــددا.        يف ــة ال ــع املؤشــرات االقتصــادية القصــرية األجــل ذات األولوي ــى جتمي ــة عل املنطق
االقتصــادية ألوروبــا علــى وضــع كتيــب عــن املؤشــرات الرائــدة واملركبــة          وتعكــف اللجنــة 

مي توصـــيات باملمارســـات اجليـــدة  ومؤشـــرات املشـــاعر الســـائدة يتمثـــل اهلـــدف منـــه يف تقـــد  
تستخدمها املكاتب اإلحصـائية يف إنتـاج تلـك املؤشـرات. وستوضـح التوصـيات األدوار        لكي

ــيت ميكــن أن تؤديهــا املكاتــب اإلحصــائية يف إ   ــة ومؤشــرات   ال ــدة واملركب ــاج املؤشــرات الرائ نت
املشاعر السائدة وتقدمي توجيهات بشـأن ذلـك اإلنتـاج. وتقـوم شـعبة اإلحصـاءات باالسـتعانة        
بالدروس املستفادة واخلربة املكتسبة مـن هـذه املبـادرات اإلقليميـة لالضـطالع مببـادرات مماثلـة        

  ولية.مع املنظمات اإلقليمية والديف مناطق أخرى بالتعاون 

وشاركت شعبة اإلحصاءات أيضا يف حوار مع األوساط األكادميية من خـالل تنظـيم     - ٢٤
حلقــات عمــل مــدة كــل منــها يــوم واحــد قبــل انعقــاد مــؤمتر مركــز البحــوث الدوليــة بشــأن      

. وقـــد مجعـــت ٢٠١٦و  ٢٠١٤عـــامي الدراســـات االستقصـــائية للتوجهـــات االقتصـــادية يف 
ر اإلحصـــائية الرمسيـــة، واجلامعـــات، واملنظمـــات الدوليـــة املناســـبات خـــرباء مـــن الـــدوائ هـــذه

  واإلقليمية دف تيسري تقاسم املعارف.
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ــة اإلحصــاءات االقتصــادية القصــرية األجــل لرصــد االقتصــاد         - ٢٥ ــد أمهي ــالنظر إىل تزاي وب
ــا   ــعف االقتصـ ــر جبوانـــب الضـ ــذار املبكـ ــي، واإلنـ ــول  الكلـ ــاط التحـ ــف نقـ ــايل، وكشـ دي واملـ

اء ال يـــزال يفتقـــر إىل القـــدرة ية، وإىل أن العديـــد مـــن الـــدول األعضـــالـــدورات االقتصـــاد يف
جتميـع تلـك اإلحصـاءات، ستواصـل شـعبة اإلحصـاءات التعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة            على

والدولية واملؤسسات األكادمييـة مـن أجـل مسـاعدة البلـدان يف تنفيـذ وتعزيـز براجمهـا يف جمـال          
  بيانات وطنية لتقاسم املعلومات. لى إنشاء مراكزاإلحصاءات القصرية األجل والتشجيع ع

ويتواصل العمل يف وضع وتنفيذ معايري تبادل البيانات اإلحصائية والوصفية ملؤشـرات    - ٢٦
. ومـن املتوقـع أن يعـود    ٢٠٣٠خمتارة من منوذج البيانات يف إطار خطة التنمية املسـتدامة لعـام   

ــدة علــى جت    ــع اإلحصــاءات االقتصــادية القصــرية األجــل   التقــدم احملــرز يف هــذا العمــل بالفائ مي
وتقاسم البيانات. وتشجع البلدان على إنشاء مراكز وطنية مركزية للبيانات باسـتخدام معـايري   
ــرح       ــات املقت ــات اإلحصــائية والوصــفية علــى أســاس طــوعي، وفقــا لنمــوذج البيان ــادل البيان تب

  الدولية.املقبول دوليا، لضمان املواءمة مع املبادئ التوجيهية 
    

  اخلامتة  -  رابعا  

 اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما ذا التقرير.  - ٢٧

 


