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 الفجوات

 اجمالي من معين لمتغير كنسبة يحتسب المؤشرات من العديد أن•
   .الحقيقية األسعار أو الجارية باألسعار االجمالي المحلي الناتج

 
 درجة على أساسي بشكل يعتمد للواقع المؤشرات هذه تمثيل درجة•

 المتعلقة التقديرات دقة وعلى جهة من بالمتغير المتعلقة للبيانات الدقة
  .أخرى جهة من المحلي بالناتج

 
 أغلب بأن المنطقة في القومية الحسابات وضع مراجعات أظهرت•

 ضمن أوغيرالمنظم غيرالرسمي القطاع تغطية في مشاكل لديها الدول
 أصبحت القطاع هذا أنشطة ان رغم اإلجمالي المحلي الناتج تقديرات

 باألنشطة المتعلقة المجاالت في وخاصة ومضطرد كبير بشكل تتزايد
 بتقديم عالقة لها أنشطة كانت سواء البيوت داخل من تنفيذها يتم التي

  .انتاجية أنشطة كانت أو استشارية خدمات



 الفجوات

 الناتج قيمة إلى تنسب التي المؤشرات نوعية على سلبيا يؤثر األمر•
 قياس مجال في المؤشرات هذه قدرة تضعف أنها بحيث المحلي

  .ومتابعتها تحقيقها المرجو األهداف



  الجغرافية المناطق حسب وخاصة الوطني المستوى على بالمؤشرات المتعلقة التفاصيل مستوى تحسين يستلزم•
  اإلنتاجية واألنشطة المعيشي والمستوى الفقر قياس بمؤشرات منها يتعلق ما وخاصة معينة فئات أوحسب

 وعلى لإلحصاءات االساسية التحتية البينة تطوير على العمل يتم أن مواقعها حسب أو الصناعات حجم حسبو 
    .اإلحصائية المسوح خاللها من تنفذ التي العمل منهجيات ومراجعة األعمال سجالت الخصوص وجه

  
 المستدامة التنمية مؤشرات لحساب تستخدم التي بالمتغيرات المتعلقة والمصطلحات التعريفات تطوير على العمل•

 عالية مضافة قيمة ذات المؤشرات لتكون المنطقة دول بين للمقارنة قابلة مؤشرات على الحصول اجل من
 لديها التي للدول بالنسبة وخاصة بالعمالة المتعلقة المؤشرات مثل الوطني، المستوى على للمخطط بالنسبة
 أعداد احتساب كيفية تحديد يتم أن يستلزم وهذا .أجر بدون عمالة لديها أو معينة مواسم في مؤقتة عمالة

 المتغير شمولية ولتحسين مؤقتة عمالة هناك تكون عندما الحساب في ازدواجية حدوث عدم لضمان العاملين
   .أجر بدون عمالة هناك تكون عندما

  
 

لسبل لتحسين الفجواتا  



  
 لألسر النهائي باالستهالك المتعلقة التقديرات توفير يتم حيث النهائي باالستهالك المتعلقة البيانات تحسين•

 انفاق مسوح نتائج إلى يستند بعضها .مختلفة احتساب ومنهجيات طرق باستخدام المنطقة دول في المعيشية
 بطريقة المحلي الناتج مقارنة عملية من كبواقي بتقديره أخرى دول تقوم حين في دوري بشكل تنفذ التي األسرة
 بأن للتأكد منهجي عمل إطار بتطوير الدول تقوم أن المفيد ومن .اإلنفاق بطريقة االنتاج وتقديرات االنتاج
 أهم من هو العائلي القطاع بأن خصوصا المعيشية األسر األنفاق فعال تمثل النهائي االستهالك تقديرات

 هو هل قياسه ماهوالمتغيرالمطلوب على االتفاق من بد ال أيضا السياق هذا وفي .المستدامة التنمية مستهدفات
 قد أنه حيث   العينية االجتماعية التحويالت خالل من الفرق ويفسر الفعلى االستهالك أم االستهالكي اإلنفاق
 .دولة كل في المعيشي الوضع إلى استنادا الرقمين بين كبيرة فروق هناك تكون
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