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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثانية والثالثون 

٦ � ٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 
البند ٤ (أ) من جدول األعمال املؤقت* 

  اإلحصاءات االقتصادية: احلسابات القومية 
 تقرير فرقة العمل املعنية باحلسابات القومية 

 مذكرة من األمني العام 
يتشـرف األمـــني العــام بــأن حييــل إىل اللجنــة اإلحصائيــة تقريــر فرقــة العمــل املعنيــة 
باحلسابات القومية الذي يرد يف مرفق هذه املذكرة (اجلهـة املنظمـة الجتماعـات فرقـة العمـل: 
ـــر إىل اللجنــة  الفريـق العـامل املشـترك بـني األمانـات املعـين باحلسـابات القوميـة). وحيـال التقري

استجابة لطلبها يف دورا احلادية الثالثني(١). 
احلواشي 

الوثائق الرمسية للمجلــس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠٠، امللحـق رقـم ٤ (E/2000/24)، الفصـل الثـاين،  (١)
الفرع ألف. 
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 مقدمة 

اختذت اللجنة اإلحصائيـة يف دورـا احلاديـة والثالثـني (٢٩ شـباط/فـرباير � ٣ آذار/  - ١
مارس ٢٠٠٠) اإلجراءات التالية: 

سلمت بأن ـج التحليـل حسـب مؤشـرات التطـور، اسـتنادا إىل تنفيـذ نظـام  (أ)
احلسابات القومية لعام ١٩٩٣(أ) تنفيذا تاما، يوفر معلومـات مفيـدة، لكنـها شـددت علـى أنـه 
ينبغي أن يراعى يف هذا التحليل توافر معلومـات إضافيـة مـن قبيـل تقييـم التوقيـت، والدوريـة، 
والقياس املباشر، وااللتزام املفاهيمي، وما إىل ذلـك. ورأت أن التحليـل الراهـن يوضـح انعـدام 
حدوث تقدم يف التنفيذ بالنسـبة لعـدد كبـري مـن البلـدان األمـر الـذي حيتـاج إىل معاجلـة (انظـر 

الفروع أوال � ألف، وأوال � باء، وأوال � جيم أدناه)؛ 
طلبت إىل الفريق الرفيع املستوى التابع للفريق العامل املشـترك بـني األمانـات  (ب) 
ـــن لتنفيــذ نظــام احلســابات  املعـين باحلسـابات القوميـة، أن ينظـر فيمـا إذا كـان التعريـف الراه
القومية لعام ١٩٩٣ مالئما جلميع البلدان. واعتربت أنه ينبغي للفريق العامل أن حيـاول حتديـد 

مدى إمكانية وضع تعريف موعة أساسية من احلسابات (انظر الفرع أوال � ألف أدناه)؛ 
أقـرت إنشـاء فريـق ألصدقـاء الرئيـس يضـم اسـتراليا وبوتسـوانا وبـريو واهلنــد  (ج)
وهنغاريا والواليات املتحدة األمريكية. ودعت الفريق الرفيع املستوى والفريـق التقـين التـابعني 
للفريق العامل املشترك بني األمانات إىل تقدمي تقريـر عـن نتـائج مداوالمـا إىل الفريـق العـامل 

(انظر الفرع أوال � هاء أدناه)؛ 
طلبت إىل الفريق العامل املشترك بني األمانات أن ينظر يف البنود اليت ناقشـها  (د)
أعضـاء اللجنـة اإلحصائيـة يف اجتماعـها الـذي عقـد يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ والـــيت تضمنــت 
أمورا منها العمل املقبل بشأن التدابري املتعلقة حبجم الناتج احمللي اإلمجايل، والصلة بـني بيانـات 
احلسابات القومية والعمالة. وفيما يتعلق بآلية استكمال نظام احلسابات القومية لعـام ١٩٩٣، 
إذ أنه ينبغي للفريق العامل كذلك أن يناقش مدى تواتـر عمليـات االسـتكمال (انظـر الفرعـني 

ثانيا � ألف وثانيا � جيم أدناه)؛ 
سلمت جبدوى أفرقة املناقشـات اإللكترونيـة وشـجعت علـى مشـاركة املزيـد  (هـ)

من البلدان فيها (انظر الفرع ثانيا � جيم أدناه)؛ 
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طلبــت إىل الفريــق العــامل مواصلــة إيــالء اهتمــام خــاص يف برامــــج عملـــه  (و)
الحتياجـات البلـدان الـيت تكـون مؤشـرات التطـور فيـها عنـد املســـتويني صفــر وواحــد (انظــر 

الفقرتني ٢١ و ٢٢ أدناه)؛ 
رحبت مببادرة هيئة اإلحصـاءات اهلولنديـة باسـتضافة حلقـة عمـل عـن قيـاس  (ز)
حجم وأسعار الناتج احمللـي اإلمجـايل، بالتعـاون مـع املكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة 

(انظر الفقرة ٢٦ أدناه). 
ويتناول الفرع أوال من هذا التقرير املسائل اليت أثارـا اللجنـة اإلحصائيـة فيمـا يتعلـق  - ٢
بـالتقييم الراهـن للبلـدان حسـب مؤشـرات التطـور، ويتضمـن مقترحـات بـاألخذ بنـهج بديــل. 
ـــاملواضيع املرشــحة  ويـورد الفـرع ثانيـا معلومـات عـن املناقشـات و/أو االسـتنتاجات املتعلقـة ب
لالسـتكمال يف نظـام احلسـابات القوميـة. ويـرد يف الفـرع ثالثـا عـرض متكـامل موحـد لــربامج 
العمل اليت يقوم ا الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية دعمـا لتنفيـذ 
نظام احلسابات القومية. كما يتضمن معلومات عن الكتيبـات واألدلـة الـيت أعدـا �جتمعـات 
املـدن� واـاالت الـيت يقـوم الفريـق العـامل فيـها حاليـا بأعمـال مفاهيميـة أو منهجيـة إضافيـــة 

و/أو جديدة. 
  

ج جديد بديل لنهج التقييم احلايل حسب مؤشرات التطور   أوال �
عندمـا قـام الفريـق العـامل املشـترك بـني األمانـات املعـين باحلســـابات القوميــة يف عــام  - ٣
١٩٩٥ بوضع مؤشرات التطـور املعمـول ـا حاليـا وأقرهـا رمسيـا الفريـق العـامل التـابع للجنـة 
اإلحصائية يف عام ١٩٩٦، كـان هلـذه املؤشـرات هـدف مـزدوج هـو: (أ) توفـري نـوع مـا مـن 
ـــا تشــرع يف نظــر توســيع نطــاق حســاباا مبــا يتمشــى مــع نظــام  �التوجيـه� للبلـدان عندم
ــة يف  احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣؛ (ب) وحتديـد أداة ميكـن ـا تقييـم حالـة احملاسـبة الوطني
البلدان واملناطق، كل على حدة، واستعراض التقدم احملرز على مـر الزمـن. وكـان ذلـك يتسـم 
بأمهيـة خاصـة لتيسـري مهمـة حتديـد البلـدان أو املنـاطق املتـأخرة يف تطبيـق النظـام وقيـام اتمــع 

الدويل بتوجيه دعم تقين أفضل إليها. 
ـــابات القوميــة لعــام ١٩٩٣ هــو يف  وأكـدت اللجنـة اإلحصائيـة مـرارا أن نظـام احلس - ٤
األسـاس مسـؤولية تقـع علـى عـاتق البلـد، وبالتـايل، جيـــوز لكــل بلــد أن خيتــار مســارا خمتلفــا 
عن ذلك الذي تقترحه مؤشرات التطور، استنادا إىل احتياجاتـه ومـوارده. وممـا يؤسـف لـه أن 
بلدانـا عديـدة اعتـربت أن مؤشـرات التطـور متثـل األسـاس الـذي يتعـني أن يسـتند إليـه ترتيـــب 
ـــة. ومــن املمكــن كذلــك أن تعطــي مؤشــرات  اإلضافـات املـراد إدخاهلـا يف احلسـابات القومي
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التطـور انطباعـا خاطئـا عـن تنفيـذ نظـام احلسـابات القوميـة لعـــام ١٩٩٣ ألن هنــاك درجــات 
خمتلفــة للتنفيــذ. فمثــال، بالنســبة لبعــض البلــــدان ذات االقتصـــادات الصغـــرية نســـبيا والـــيت 
تتسم األنشطة فيها بكوـا حمـدودة النطـاق، ميكـن أن يكـون التنفيـذ الكـامل فيـها عبـارة عـن 
تنفيـذ جمموعـة فرعيـة مــن نظــام احلســابات القوميــة أصغــر كثــريا ممــا هــو مطلــوب بالنســبة 
لبلدان أخرى. وفضال عن ذلك، ال ترد يف مؤشرات التطور أي إشـارة إىل املسـائل املفاهيميـة 
ــــابات واجلـــداول  أو املســائل املتعلقــة بالنوعيــة ألــا معنيــة فقــط بالتغطيــة مــن حيــث احلس

املوصى ا يف نظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣. 
ـــام احلســابات القوميــة لعــام  ولتحسـني تقييـم املـدى الـذي ذهبـت إليـه البلـدان يف نظ - ٥
١٩٩٣، حدد الفريق العامل املشـترك بـني األمانـات يف اجتماعـه الـذي عقـد يف نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٠ ثالثة أبعاد يلـزم حبثـها أو إعـادة حبثـها تشـمل: (أ) نطـاق احلسـابات؛ (ب) واالمتثـال 
ملفـاهيم نظـــام احلســابات القوميــة لعــام ١٩٩٣؛ (ج) ومســائل النوعيــة. ويلــزم حتليــل هــذه 

اجلوانب الثالثة مجيعها لكي يتسىن تقييم تنفيذ النظام تقييما أفضل وأمشل. 
 

نطاق احلسابات  ألف �
فيما يتعلق بنطاق احلسـابات يف نظـام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣، حـدد الفريـق  � ٦
العامل املشترك بني األمانات ثالث جمموعات خمتلفة مـن البيانـات بـدال مـن مؤشـرات التطـور 
الستة. تتصل أوىل هذه اموعات باحلسـابات السـنوية الـيت تعتـرب �متطلبـا أدىن� للقـول بـأن 
البلد نفذ نظام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣. وتتصـل اموعـة الثانيـة باحلسـابات السـنوية 
�املوصى� بأن تعدهـا مجيـع البلـدان، مضافـا إليـها بعـض احلسـابات الفصليـة �املوصـى ـا� 
نظـرا ألمهيتـها يف تقييـم الوجهـة الـيت يتخذهـــا اقتصادهــا. وتتصــل اموعــة الثالثــة واألخــرية 
بعناصر البيانات اليت ستؤخذ يف االعتبار لدى قياس درجة تنفيذ نظام احلسـابات القوميـة لعـام 
١٩٩٣. ويبني اجلدول ١ من التقريـر هـذه اموعـات املختلفـة مـن البيانـات والـيت عرضـت، 
قـدر اإلمكـان، تبعـا ملـا ورد يف جـــداول اســتبيان األمــم املتحــدة اجلديــد املتعلــق باحلســابات 

القومية. 
وجمموعة جداول نظام احلسابات القومية اليت تعترب �متطلبا أدىن� إلعداد احلسـابات  - ٧
سنويا هي يف األساس جتميع للحسـابات املوصـى ـا يف مؤشـري التطـور ١ و ٢. فـهي جتمـع 
ــل  بـني البيانـات املسـتخدمة يف حتليـل منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل، والبيانـات املسـتخدمة يف حتلي
ميزان املدفوعات. وكلتا اموعتني من البيانات موجود حتـت تصـرف معظـم البلـدان، إال أن 
ـــة  حتديـد الفريـق العـامل املشـترك بـني األمانـات موعـة دنيـا مـن اجلـداول يعـين ضمنـا التوصي
بـاجلمع بـني التحليلـني عـن طريـق التوصـل إىل جمموعـة متسـقة مـن البيانـات بشـــأن صــادرات 
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وواردات السلع واخلدمات يف حتليل الناتج احمللي اإلمجــايل وحتليـل مـيزان املدفوعـات. وتوسـع 
جمموعـة البيانـات �املوصـى ـا� نطـاق هـذا املتطلـب األدىن للجـداول املعـدة ســـنويا ليشــمل 
بيانات عن القطاعني احلكومي واملايل، حىت ميكن الربـط بـني حتليـل العجـز احلكومـي والعجـز 
اخلـارجي مـن زاويـة النـاتج احمللـي اإلمجـايل وحتليلـهما مـن زاويـة مـيزان املدفوعـات. وبالنســـبة 
ـــا أدىن�. إال أن  للجمـع الفصلـي لبيانـات اجلـداول، ال توجـد جمموعـة بيانـات تشـكل �متطلب
اموعـة �املوصـى ـا� هـي عمومـا نفـس اموعـة املبينـة باعتبارهـــا جمموعــة البيانــات الــيت 
تشكل �متطلبا أدىن� للجمع السنوي، باستنثاء بعــض التفـاصيل املتعلقـة بالقيمـة املضافـة الـيت 

مت حذفها. 
 

االمتثال ملفاهيم نظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣  باء �
تتمثـل الركـيزة الرئيسـية الـــيت يســتند إليــها تقييــم البعــد املفــاهيمي يف معرفــة مــدى  - ٨
استخدام مفاهيم نظـام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣ وقواعـده احملاسـبية وتصنيفاتـه. وعلـى 
صعيـد املمارسـة العمليـة، ينبغـي أال جيـري تطبيـق ذلـك علـى النـاتج احمللـي اإلمجـايل فحســـب: 
فهناك حاجة أيضا إىل فحــص احلسـابات بأكملـها للتـأكد مـن امتثاهلـا. بيـد أن الفريـق العـامل 
املشترك بني األمانات يعتقد أنه من املمكـن عمـل تقييـم سـريع ومعقـول ملـدى االمتثـال لنظـام 
احلسابات القومية لعام ١٩٩٣ بالتركيز على اختالفات رئيسـية يف املفـاهيم القائمـة بـني نظـام 
احلسابات القومية لعـام ١٩٩٣، ونظـام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٦٨(ب) تؤثـر علـى النـاتج 
احمللي اإلمجايل والدخل القومي اإلمجايل. ومنطق هذا االقتراح هو أنه إذا كان قد جرى تنفيـذ 
أغلبيـة تلـك التغيـريات، فمـن احملتمـل أن يكـون قـد جـرى العمـل أيضـا بتغيـريات أخــرى ذات 

صلة. 
ويورد اجلدول ٢ من التقرير قائمة باملفاهيم الرئيسية اليت يتعني النظر فيـها عنـد قيـاس  - ٩
مدى تنفيذ توصيات نظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣. وهي ليسـت قائمـة حصريـة؛ فـهي 
تعرض فقط لبعض االختالفات الرئيسية يف املفاهيم بني نظام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣ 
ونظـام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٦٨. ومـن الواضـح أنـه ال يلـــزم االمتثــال جلميــع املفــاهيم 
الرئيسية لكي يكون البلد ممتثـال للمتطلبـات املفاهيميـة لنظـام احلسـابات القوميـة. إال أن عـدم 
امتثـال البلـد لعـدد كبـــري منــها ميكــن أن يــؤدي إىل الشــك يف مــدى التطبيــق العملــي لنظــام 

احلسابات القومية لعام ١٩٩٣. 
 

النوعية  جيم �
نـــاقش الفريـــق العـــامل املشـــترك بـــني األمانـــات بإجيـــاز، يف اجتماعـــه املعقـــــود يف  - ١٠
نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، مسـائل النوعيـة املتصلـة بالنـهج اجلديـد املقـــترح أن يســتعاض بــه عــن 
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التقييم املستند إىل مؤشرات التطور. وقرر الفريـق العـامل رصـد التقـدم احملـرز يف العمـل الـذي 
يضطلع به صندوق النقد الدويل باالشتراك مـع الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة،  يف وضـع 
إطـار لتقييـم نوعيـة احلسـابات القوميـة. ونوقـش مشـروع هلـذا اإلطـار يف اجتمـاع عقـده أحـد 
أفرقـة اخلـرباء يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ وشـارك فيـه خـرباء قطريـون وممثلـــون للفريــق العــامل 
املشترك بني األمانات. وكانت نتيجة هذا االجتماع عبارة عن قائمة نقاط مرجعية طويلة مـن 
شأا أن متكِّن من تقييم النوعية إمجاال. وجيري العمل حاليا يف جتريب هذا اإلطار. وسـتناقش 
نتائج هذا التجريب (بصورة عامة) يف اجتمـاع سـيعقد يف مجهوريـة كوريـا يف كـانون األول/ 
ديسمرب ٢٠٠٠ ينظمه املكتـب اإلحصـائي الوطـين جلمهوريـة كوريـا باالشـتراك مـع صنـدوق 
النقد الدويل. وسيقدم صندوق النقد الدويل تقريرا عن نتائج جتريب هذا اإلطار يف االجتمـاع 

الذي سيعقده الفريق العامل املشترك بني األمانات يف نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
 

االستعمال التجرييب الستبياين النطاق واالمتثال  دال �
ويف االجتماع التقين الذي عقده الفريق العامل املشترك بني األمانات يف نيسـان/أبريـل  - ١١
٢٠٠٠، عرضـت اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا واللجنـة االقتصاديـة ألفريقيـا التطـــوع بــالتوزيع 
التجرييب لالستبيان املتعلق بالنطاق، واالستبيان املتعلق باالمتثال يف عـدة بلـدان يف منطقـة كـل 

منهما وتقدمي تقرير إىل الفريق العامل عن قابلية االستبيانني للتطبيق. 
وقـد أرسـلت اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا االسـتبيان املتعلـق باالمتثـال إىل ١٨ بلــدا يف  - ١٢
أوروبا وأرسلت االستبيان املتعلق بالنطاق إىل جمموعة أصغر من البلـدان ال تتجـاوز ٧ بلـدان. 
وأرسلت اللجنة االقتصاديـة ألفريقيـا االسـتبيانني إىل مجيـع البلـدان األفريقيـة الــ ٥٦. وكـانت 
النتائج متفاوتة. فقد تلقت اللجنة االقتصادية ألوروبا ١٦ ردا على االستبيان املتعلق باالمتثـال 
و ٤ ردود على االستبيان املتعلق بالنطاق وكانت النتـائج مرضيـة بشـكل عـام. أمـا يف أفريقيـا 
فحدثت مشاكل أكرب، حيث مل يـرد إال ١٤ ردا، ١٢ منـها يشـري إىل أن البلـد املعـين ال يـزال 
يقوم بإعداد احلسابات وفقا لنظام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٦٨. وقدمـت كـل مـن اللجنـة 
االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصاديـة ألفريقيـا اقتراحـات مفيـدة بشـأن كيفيـة حتسـني بعـض 
األسـئلة يف االسـتبيان املتعلـق باالمتثـال. وســـبب االســتبيان املتعلــق بالنطــاق صعوبــات أكــثر 
للبلدان رغم أنه يبدو أبسط من االستبيان املتعلق باالمتثال. ومن الواضـح أن هنـاك حاجـة إىل 

عرض الغرض من االستبيانني بصورة أفضل. 
وتقوم الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة هذا العام بتجريب االسـتبيان املتعلـق بالنطـاق  - ١٣
مستخدمةً قاعدة البيانات اخلاصة ا، كما فعلت يف املـاضي مـع مؤشـرات التطـور. وتتضمـن 
قاعدة بيانات الشعبة اإلحصائية هذا العـام، وألول مـرة، بيانـات وردت مـن البلـدان ردا علـى 
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االستبيان السنوي الذي يستند إىل نظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣ الذي جرى تنفيـذه يف 
تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٩. وسـتوافَى اللجنـة بتقييـم الشـعبة اإلحصائيـة لالســـتبيان املتعلــق 
بالنطاق مشفوعا بتحليل أكثر تفصيال لتجريب االستبيانني املتعلقـني بالنطـاق واالمتثـال الـذي 
أجرتـه اللجنـة االقتصاديـــة ألوروبــا واللجنــة االقتصاديــة ألفريقيــا، وذلــك يف وثيقــة مســتقلة 
ــــد لتنفـــيذ نظـــام احلســـابات القوميـــة لعـــام ١٩٩٣.  (E/CN.3/2001/8) بشــأن التقييــم اجلدي

أمـا االسـتبيان املتعلـق باالمتثـال، فـإن الشـعبة اإلحصائيـة جعلتـه جـزءا ال يتجـزأ مـــن اســتبياا 
السنوي الذي أرسلته مؤخـرا إىل البلـدان يف مطلـع تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠، وسـتحاول 

تقييم النتائج يف عام ٢٠٠١ وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اللجنة يف دورا املقبلة. 
 

التعليقات الواردة من أصدقاء الرئيس  هاء -
وجهت اللجنة اإلحصائية يف دورا احلاديـة والثالثـني الدعـوة إىل سـتة بلـدان أعضـاء  - ١٤
بوصفها �أصدقاء الرئيس� للتعليق على نتائج املداوالت الـيت أجراهـا الفريـق العـامل املشـترك 
بني األمانات بشأن كيفية التعرف بشكل أفضـل علـى مـا إذا كـانت البلـدان قـد نفـذت نظـام 
احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣. وبالتـايل، بعثـت يف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠ برسـالة إىل مجيـــع 
البلدان الستة تطلب فيها إبداء آرائها وتقدمي تعليقاـا علـى النـهج اجلديـد املقـترح االسـتعاضة 
به عن التقييم املستند إىل مؤشرات التطور املعمول بـه حاليـا. وحـىت وقـت وضـع هـذا التقريـر 
يف صيغته النهائية، أرسـلت أربعـة بلـدان مـن البلـدان األعضـاء السـتة تعليقاـا. ويزمـع الفريـق 

العامل املشترك بني األمانات إصدار مذكرة ردا على التعليقات الواردة من أصدقاء الرئيس. 
  

استكمال نظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣  ثانيا -  
تواتر االستكماالت  ألف -

وحسـبما طلبـت اللجنـة اإلحصائيـة نـاقش الفريـق العـامل املشـــترك بــني األمانــات يف  - ١٥
اجتماعه املعقود يف نيسان/أبريل ٢٠٠٠ موضوع تواتر استكماالت النظـام. ورأى الفريـق أن 
ـــي مــن مث االســتمرار يف اســتكمال نظــام  العـامل يشـهد تغيـريا سـريعا بشـكل مـتزايد وأنـه ينبغ
احلسابات القومية لعام ١٩٩٣ على حنـو منتظـم كلمـا دعـت إىل إجـراء مثـل هـذه املراجعـات 
تغريات جديدة أو رئيسية يف االقتصاد، على أساس أن ذلـك سـيكفل احتفـاظ النظـام بأمهيتـه. 
إال أن الفريـق يـدرك ضـرورة إجـراء اسـتعراض دقيـق ملوضـوع إدمـاج التغـــريات املفاهيميــة يف 
املستقبل، يف االستبيانات السنوية للشعبة اإلحصائية باألمم املتحـدة ومنظمـة التعـاون والتنميـة 
يف امليـدان االقتصـادي واملكتـــب اإلحصــائي لالحتــادات األوروبيــة مبــا يضمــن إدمــاج مجيــع 

جمموعات التغريات يف هذه االستبيانات يف إطار زمين معقول. 
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معاملة تراخيص اهلواتف النقالة  باء -

دعـي الفريـق العـامل املشـــترك بــني األمانــات إىل اجتمــاع خــاص يف حزيــران/يونيــه  - ١٦
٢٠٠٠ لينـاقش علـى وجـه التحديـد مسـألة معاملـة تراخيـص اهلواتـــف النقالــة الــيت أصبحــت 
موضوعا مهما يف ضوء ازدياد عدد البلدان اليت تبيع هذه التراخيص علـى نطـاق العـامل، وهـي 
تراخيص متنح حق استخدام طيف السلكي معني. ووافق الفريق العامل املشترك بني األمانـات 
أثناء االجتماع على ضرورة معاملة هذه التراخيص معاملة ختتص ا حبد ذاا بوصفها أصـوال 
غـري ملموسـة وغـري منتجـة، وليسـت كـالضرائب، أو املدفوعـات الـيت تـؤدى مقـابل خدمــة أو 
اإلجيار. وفيما يتعلق باملوضوع ذي الصلـة وهـو كيفيـة شـطب هـذه الـتراخيص، وافـق الفريـق 
أيضا على التوصية باستمرار املعاملة الـواردة يف نظـام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣ املتمثلـة 

يف قصر شطب تكاليف هذه التراخيص على �التغيريات األخرى يف حساب األصول�. 
واستعرض الفريق العامل املشترك بني األمانات هذا املقـرر يف دورتـه العاديـة املعقـودة  - ١٧
يف يومي ٢١ و ٢٢ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠ علـى أسـاس ورقـة مقدمـة مـن أحـد البلـدان للنظـر 
فيــها يف اجتمــاع متعلــق باحلســابات القوميــة لبلــدان منظمــــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان 
االقتصـادي كـان مقـررا عقـده يف األسـبوع التـايل. ورأى الفريـق أن الورقــة مل تقــدم حججــا 
جديـدة بشـأن املوضـوع وبالتـايل يظـل املقـرر الـذي اختـذه أثنـاء االجتمـاع اخلـاص املعقـــود يف 
حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ميثل وجهة النظر اجلماعية. ويرى الفريق العامل املشـترك بـني األمانـات 
أيضا أنه ال توجد حاجة لتغيري نظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣ خصيصا لكـي يعـاجل هـذه 
القضية بالرغم من استصوابه تلقي توضيحات أو تفسريات رمسية بشأن هـذا املوضـوع. وقـرر 
الفريق يف الوقت ذاته أن ينشر يف العدد ١٢ من املنشـور املعنـون �نظـام احلسـابات القوميـة – 
أنبــاء ومالحظــات� مقــاال مفصــال يوضــح معاملــة تراخيــص اهلواتــف النقالــة وفقــا لنظــــام 
احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣. وكـانت نتيجـــة املناقشــة الــيت متــت أثنــاء االجتمــاع املعــين 
باحلسـابات القوميـة مطالبـة منظمـة التعـــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي بوصفــها رئيســا 
للفريق العامل املشترك بني األمانات أن تنشـأ جمموعـات للمناقشـات اإللكترونيـة لتتيـح إجـراء 

املزيد من املناقشة بشأن هذا املوضوع. وهو ما حتقق يف ١٧ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠. 
ومن الواضح أن هنـاك اختالفـا كبـريا يف الـرأي بـني البلـدان بشـأن الظـروف املالئمـة  - ١٨
ملعاملة املدفوعات املتعلقة باستخدام األصول غري امللموسـة باعتبارهـا إجيـارا أو شـراء لألصـل. 
وينعكـس ذلـك أيضـا يف املمارسـات الـيت طبقتـها البلـدان يف حسـاباا القوميـة. وتلتمــس آراء 
اللجنـة اإلحصائيـة بشـأن أي اخلطـوات الـيت ينبغـــي اختاذهــا، باإلضافــة إىل إنشــاء جمموعــات 

املناقشات اإللكترونية، من أجل توضيح معاملة األصول غري امللموسة. 
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مناقشات و/أو استنتاجات بشأن مواضيع أخرى  جيم -
أنشــأ الفريــق العــامل املشــترك بــني األمانــات قبــل عــــامني جمموعـــات للمناقشـــات  - ١٩
اإللكترونية لتشجيع النقاش بشأن ثالثة مواضيع مفاهيمية نظـر إليـها باعتبارهـا متثـل إمكانـات 
حمتملة الستكمال نظام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣ وهـي: (أ) احملاسـبة التراكميـة للفـائدة 
ــــــــــــوال التضخـــــــــــم املرتفـــــــــــع  (accrual@imf.org)، (ب) معاملــــــــــة الفــــــــــائدة يف أح

(www.worldbank.org/data/working/iswgna-background.html) و(ج) تكلفـــة نقـــل ملكيـــة 

األصول (www.oecd.org/std/nahome.html). إال أن املشاركة يف هـذه املناقشـات ظلـت حـىت 
اآلن حمدودة على غـري مـا كـان متوقعـا يف البدايـة، بـالرغم مـن الـترويج موعـات املناقشـات 
اإللكترونية يف منشور �نظام احلسابات القومية: أنباء ومالحظات� وبالتايل مل يربز توافـق يف 
ــــن املشـــاركة يف  اآلراء بشــأن أي مــن هــذه املواضيــع الثالثــة. ونظــرا الســتصواب املزيــد م
ـــدان الناميــة قــرر الفريــق العــامل  جمموعـات املناقشـات اإللكترونيـة وال سـيما مـن جـانب البل
املشترك بني األمانـات تـرك هـذه املناقشـات مفتوحـة حـىت آذار/مـارس ٢٠٠١ علـى أن يقـوم 

باستخالص استنتاجاته يف اجتماعه الذي سيعقد يف نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
وفيما يتعلق مبعاملة حقوق امللكية الفكريـة (بـراءات االخـتراع مقـابل حقـوق النشـر)  - ٢٠
يبـدو أن هنـاك عـدم اتسـاق يف نظـام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣ مت تفســـريه بوضــوح يف 
مقـال نشـــره بيــتر فييــل يف عــام ١٩٩٧ يف العــدد ٦ مــن �نظــام احلســابات القوميــة: أنبــاء 
ومالحظـات�. ونـاقش الفريـق العـامل املشـترك بـني األمانـات مـرة أخـرى يف اجتماعـه التقــين 
األخري الذي انعقد يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠ هذا املوضوع املثري للجدل وقرر االعـتراف رمسيـا 
بعدم االتساق املوجود يف نظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣ بدال من االقتراح بـإجراء تغيـري 
فيه. ويكمن السبب الرئيسي يف هذا القـرار يف اآلليـة الرمسيـة الـيت اعتمدـا اللجنـة اإلحصائيـة 
الستكمال نظام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣. فقـد اتفـق علـى أنـه مـا مل حتـدث تطـورات 
اقتصادية جديدة مهمة ينبغي أال يعاد فتح قضايا ذات طابع مثري للجدل إذا اختذ اخلـرباء قـرارا 
مقصودا أثناء عملية تنقيح نظام احلسـابات القوميـة. وتنطبـق هـذه احلالـة علـى معاجلـة حقـوق 

امللكية الفكرية. 

تنسيق برامج العمل املعنية بتنفيذ نظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣  ثالثا -  
ـــربامج عمــل الفريــق العــامل املشــترك بــني األمانــات املعــين  العـرض املتكـامل ل ألف -

باحلسابات القومية 
يقــدم اجلــدوالن ٣ و٤ عرضــا متكــامال للمــواد الداعمــة وبرامــج عمــل املنظمــــات  - ٢١
األعضاء يف الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية من أجل دعم تنفيـذ 
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نظـام احلسـابات القوميـة، متبعـني يف ذلـك الشـكل املوحـد نفسـه املسـتخدم يف تقـارير الفريـــق 
ـــا يبــني  السـابقة. ويتضمـن اجلـدول ٣ سـردا مسـتكمال للكتيبـات ومـواد الدعـم األخـرى بينم

اجلدول ٤ قائمة مستكملة باالجتماعات واألنشطة البحثية. 
وبناء على طلب اللجنة اإلحصائية واصل أعضاء الفريق العامل املشترك بني األمانـات  - ٢٢
املعين باحلسابات القومية تقدمي أكرب قدر ممكن من الدعم، من خالل مشـاريع التعـاون التقـين، 
وحلقات العمل التدريبية، للبلـدان املصنفـة حسـب مؤشـرات التطـورات عنـد املسـتويني صفـر 

وواحد. 
 

الكتيبات واألدلة اليت وضعتها �جتمعات املدن�  باء -
تدرك �جتمعات املدن� اليت تقوم بإصدار أدلة وكتيبـات عـن احلسـابات القوميـة أـا  - ٢٣
إذا كـانت ترغـب يف تقـدمي أيـة كتيبـات إىل اللجنـة اإلحصائيـة، ألغـراض العلـم أو االعتمـــاد، 
فسيكون من الضروري أن يوافق عليها بشكل ما الفريق العامل املشـترك بـني األمانـات املعـين 
باحلسابات القومية. ويرى الفريق أن الطريقة العملية الوحيدة لعمل ذلك هي أن يتضمـن كـل 
دليل فصال أو ملحقا يضعه خبري ملم إملاما كامال بنظام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣ يبـني 
فيه بوضوح كل اختالف عن نظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣ وأسباب ذلك االختـالف. 
ويتسم ذلك بأمهية خاصة بالنسبة لألدلـة الـيت تكـرس خاصـة للحسـابات الفرعيـة الـيت تسـمح 
بإمكانيـة االختـالف عـن املفـاهيم والتقـاليد املشـمولة بإطـار العمـل املركـزي لنظـام احلســابات 
القوميـة. ومـن الضـــروري بيــان هــذه االختالفــات للتــأكد مــن عــدم القيــام ســهوا باعتمــاد 

اختالفات غري مقصودة. 
ويدرك الفريق العامل املشترك بني األمانـات املعـين باحلسـابات القوميـة أن �جتمعـات  - ٢٤
املدن� تعد حاليا ثالثة كتيبات هي: (أ) نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملـة (٢٠٠٠)، 
ويقـوم بـإعداده فريـق لنـدن املعـين باحملاسـبة البيئيـة؛ (ب) املبـــادئ التوجيهيــة لتوزيــع الدخــل، 
ويقوم بإعداده فريق كانربا املعـين بتوزيـع دخـول األسـر املعيشـية؛ (ج) دليـل إحصـاءات رأس 
املـال السـهمي، وهـو مـن إعـداد فريـق اخلـرباء املعـين بإحصـــاءات رأس املــال الســهمي (فريــق 
كانربا). ومن بني هذه الكتيبات يعتزم تقدمي الكتيب املعـين بنظـام احملاسـبة البيئيـة واالقتصاديـة 
املتكاملة لعام ٢٠٠٠ إىل اللجنة اإلحصائية من أجل اعتمـاده يف آذار/مـارس ٢٠٠١، وتقـدمي 

املبادئ التوجيهية لتوزيع الدخل إىل اللجنة من أجل االطالع عليها يف آذار/مارس ٢٠٠١. 
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زيادة التطوير املفاهيمي واملنهجي  جيم -
يرد فيما يلي تقرير موجز لألنشطة اليت مت االضطالع ـا أو خيطـط لكـي يضطلـع ـا  - ٢٥
الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية بشأن مواضيع أو جمـاالت تتعلـق 

بزيادة العمل املفاهيمي. 
مقاييس حجم الناتج احمللـي اإلمجـايل واألسـعار: ظـل املكتـب اإلحصـائي لالحتـادات  - ٢٦
ـــة منــذ عــام ١٩٩٨ لتحســني نوعيــة تقديــرات  األوروبيـة يعمـل مـع بلـدان اجلماعـة األوروبي
األسعار الثابتة للحسابات القوميـة. وسـيكون الكتيـب الـذي ينجـم عـن ذلـك مثـريا لالهتمـام 
بكل تأكيد موعة واسعة من البلدان، ولذلك سيتم عرضه ومناقشته يف حلقـة دراسـية تنظـم 

باالتفاق مع هيئة اإلحصاءات اهلولندية يف نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
احلسـابات القوميـة والعمالـة: نظـرا للمعوقـات غـري املتوقعـــة فيمــا يتعلــق بــاملوارد مل  - ٢٧
يتيسر للشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة بـدء العمـل، بالتعـاون مـع اللجنـة االقتصاديـة ألمريكـا 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ومنظمة العمل الدولية، من أجـل زيـادة التناسـق علـى الصعيـد 
ـــني املبــادئ التوجيهيــة للحســابات القوميــة والتصنيفــات، وإحصــاءات وتصنيفــات  الـدويل ب
العمالـة. ويعكـف املكتـب اإلحصـائي لالحتـادات األوروبيـة علـى العمـــل يف هــذا اــال تلبيــة 

الحتياجات االحتاد االقتصادي والنقدي األورويب. 
خدمـات الوسـاطة املاليـة املقيمـــة علــى حنــو غــري مباشــر: عنــد اعتمــاد احلســابات  - ٢٨
االقتصادية واالجتماعية لعام ١٩٩٥، وهـي صيغـة االحتـاد األورويب لنظـام احلسـابات القوميـة 
لعام ١٩٩٣، كان عدد من البلدان األوروبيـة غـري متـأكد بشـكل كـاف مـن كيفيـة ختصيـص 
ـــتزم ــذا  خدمـات الوسـاطة املاليـة املقيمـة علـى حنـو غـري مباشـر، واعتـرب أنـه ال يسـتطيع أن يل
التخصيص على الفور. ومت االتفاق علـى فـترة اختبـار مدـا ٤ سـنوات: مـن عـام ١٩٩٨ إىل 
٢٠٠١. ويف ايــة عــام ٢٠٠٠ قــدم املكتــب اإلحصــائي لالحتــــادات األوروبيـــة تقريـــرا يف 
منتصـف املـدة أوضـح فيـه أن مجيـع البلـــدان اســتطاعت بشــكل أو بــآخر ختصيــص خدمــات 
الوساطة املالية املقيمة على حنــو غري مباشر، ولكـن نوعيـة التقديـرات كـان مشـكوكا فيـها يف 

بعض األحيان. ويتواصل برنامج العمل يف عام ٢٠٠١ وحىت أوائل عام ٢٠٠٢. 
احملاســبة احلكوميــة: واصــل صنــدوق النقــد الــدويل العمــل بشـــأن مشـــروع دليـــل  - ٢٩

اإلحصاءات املالية احلكومية الذي ينتظر اآلن نشره يف عام ٢٠٠١. 
تغطية/قياس االقتصاد غري املشمول باإلحصاءات: وضعت منظمـة التعـاون والتنميـة  - ٣٠
يف امليـدان االقتصـادي، بالتعـاون مـع منظمـات مسـامهة أخـرى، مشـروعا لنسـخة أوليـة لدليــل 
يتعلق باالقتصاد غري املشمول باإلحصـاء الـذي تتكـون العنـاصر األساسـية فيـه مـن القطاعـات 
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السرية وغري القانونية وغري الرمسية وغريها من القطاعـات املهملـة وعنوانـه (االسـتخدام الـذايت 
النهائي �إحصاءات االقتصاد السري�). ويتوقع نشر الدليل يف عام ٢٠٠١. 

 
نقاط للمناقشة  رابعا -

قد ترغب اللجنة اإلحصائية يف أن تعلق على النقاط التالية:   - ٣١
هل يتعــني أن حتـل جمموعـات البيانـات الثـالث (الـيت تشـمل املتطلـب األدىن،  (أ)
واحلسابات املوصى ا، والعناصر األخرى للبيانات) اليت يقترحها الفريق العـامل املشـترك بـني 
األمانات كنطاق جديـد للمحاسـبة يف نظـام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣، حمـل مؤشـرات 

التطور الست احلالية أم ينبغي اعتبارها مكملة هلا؟ 
هل تعترب املفاهيم الرئيسية اليت ترد يف استبيان االمتثال كافية لتقييـم االمتثـال  (ب)

املفاهيمي لنظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣؟ 
ـــرى اللجنــة ضــرورة اختــاذ أيــة خطــوات أخــرى، تضــاف إىل إنشــاء  هـل ت (ج)
جمموعـات املناقشـــات اإللكترونيــة، للحصــول علــى طائفــة أوســع مــن اآلراء بشــأن معاملــة 
تراخيص اهلواتف النقالة لكي ينظر الفريق العامل املشترك بني األمانات يف هذا املوضـوع مـرة 

أخرى يف ضوء التقارير املقدمة من البلدان إىل جمموعات املناقشات اإللكترونية؟ 
هـل لـدى اللجنـة أيـة اقتراحـــات عــن كيفيــة تشــجيع املشــاركة املــتزايدة يف  (د)

جمموعات املناقشات اإللكترونية احلالية؟ 
هـل اللجنـة راضيـة عـن الشـروط الـيت وضعـــها الفريــق العــامل املشــترك بــني  (هـ)
األمانات للموافقة على الكتيبات واألدلة اليت تعدها �جتمعات املدن� فيما يتصـل باحلسـابات 

القومية، ويزمع تقدميها إىل اللجنة من أجل املوافقة عليها؟ 
احلواشي 

جلنة االحتادات األوروبية، صندوق النقد الدويل، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، األمــم املتحـدة،  (أ)
البنــك الــدويل، نظــام احلســــابات القوميـــة لعـــام ١٩٩٣ (منشـــورات األمـــم املتحـــدة، رقـــــم املبيـــــــــــــــــع 

 .(A.94.XVII.4

 .(A.69.XVII.3 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع) دراسات يف النهج، رقم ٢، التنقيح ٣ (ب)



00-8019115

E/CN.3/2001/7

نطاق جتميع جداول وحسابات نظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣    اجلدول ١ -
أجزاء نظام احلسابات القومية 

احلسابات الفرعية املتكاملة   ــــــداول ذات  أرقــــام اجل
الصلة يف استبيان األمـم 
املتحــــدة عــــــن نظـــــام 

عنوان اجلزء يف نظام احلسابات القومية احلسابات القومية 

احلسابات الفصلية احلسابات السنوية 

القيمة املضافة، والناتج احمللي اإلمجايل والعمالة 

القيمة املضافة والنـاتج احمللـي االمجـايل باألسـعار اجلاريـة حسـب ٢-١ 
النشاط االقتصادي 

موصى ا املتطلب األدىن 

القيمـة املضافـة والنـاتج احمللـي االمجـايل باألسـعار الثابتـة حســـب ٢-٢ 
النشاط االقتصادي 

موصى ا املتطلب األدىن 

موصى ا املتطلب األدىن نفقات الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية ١-٣ 
موصى ا املتطلب األدىن نفقات الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة ١-٤ 

مكونـات القيمـة املضافـة حسـب النشـاط االقتصـــادي باألســعار ٢-٣ 
اجلارية 

مستصوبة املتطلب األدىن 

موصى ا املتطلب األدىن العمالة حسب النشاط االقتصادي  
احلسابات واجلداول املتكاملة مبا يف ذلك احلسابات الفرعية املتكاملة 

موصى ا املتطلب األدىن حسابات االقتصاد الكلي ١-٤/٥-١ 
مستصوبة موصى ا جدول اإلمداد واالستخدام  

 موصى ا التصنيف الشامل للناتج/القيمة املضافة حسب النشاط والقطاع ٥-١ 
 * احلسابات االقتصادية املتكاملة  
 * حسابات السياحة   
 * حسابات البيئة   
 مصفوفات احملاسبة االجتماعية   
احلسابات االجتماعية االقتصادية األخرى   

 *
 

  الغرض من تصنيف النفقات 
االستهالك احلكومي النهائي العام واالستهالك (اآلخر) حسـب 

الغرض باألسعار اجلارية 
 موصى ا 

 ٣-١
االسـتهالك احلكومـي النـهائي العـــام حســب الغــرض باألســعار 

الثابتة 
 * 

ــــردي والنفقـــات (األخـــرى) حســـب الغـــرض ٣-٢  االســتهالك الف
باألسعار اجلارية 

 موصى ا 

 * نفقات االستهالك الفردي حسب الغرض باألسعار الثابتة  
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أجزاء نظام احلسابات القومية 

احلسابات الفرعية املتكاملة   ــــــداول ذات  أرقــــام اجل
الصلة يف استبيان األمـم 
املتحــــدة عــــــن نظـــــام 

عنوان اجلزء يف نظام احلسابات القومية احلسابات القومية 

احلسابات الفصلية احلسابات السنوية 

ــــهائي يف كـــل   الغــرض مــن تصنيــف االســتهالك الوســيط والن
القطاعات 

 * 

  حسابات القطاع (حىت صايف اإلقراض) 
موصى ا املتطلب األدىن حسابات بقية بلدان العامل (حىت صايف اإلقراض) ٤-٢ 
 * حسابات قطاع املؤسسات غري املالية ٤-٣ 
 موصى ا حسابات قطاع املؤسسات غري املالية (حىت صايف اإلقراض) ٤-٤ 
 موصى ا حسابات القطاع احلكومي العام (حىت صايف االقراض) ٤-٥ 
 * حسابات قطاع األسر املعيشية (حىت صايف االقراض) ٤-٦ 

حسابات املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم قطاع األسر املعيشـية ٤-٧ 
(حىت صايف اإلقراض) 

 * 

  اجلداول واحلسابات املالية وحسابات رأس املال السهمي 
 * احلسابات املالية جلميع القطاعات ٤-١-٧ 

 * امليزانيات وحسابات إعادة التقييم والتغريات يف حجم األصول  
 * حسابات األصول لألصول املالية  
 * حسابات األصول لألصول املنتجة  
 * حسابات األصول لألصول غري املنتجة  

  
يستعان يف اجلدول ١ باملصطلحات والرموز املبينة فيما يلي:  ملحوظة:

اجلـدول مطلـوب اسـتيفاؤه قبـل القـول بأنـه جـرى تنفيـذ نظـام احلســابات  املتطلب األدىن:
القومية لعام ١٩٩٣. 

موصى بشدة جبمعة من كافة البلدان.  موصى به:
بيانات مفيدة يتعني مجعها إن أمكن.  مستصوب:

جمموعـات بيانـات أخـرى تفيـد يف تقييـم مسـتوى تنفيـذ نظـام احلســـابات  :*
القومية لعام ١٩٩٣. 

اجلداول املبينة دون أرقام غري مدرجة يف االستبيان السنوي لألمم املتحدة. 
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 اجلدول ٢ – االلتزام مبفاهيم نظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣ 
هل تشمل بيانات بلدكم املنشورة للحسابات القومية تقديرات تتعلق مبا يلي: 

  
ال يوجد جزئيا ال نعم  

    عناصر تؤثر يف حجم االنتاج احمللي االمجايل 
    ناتج/تكون رأس املال االمجايل 

هل اشتمل تكوين رأس املال االمجايل على نفقات الدفـاع احلكوميـة علـى األصـول الثابتـة 
    اليت ميكن استخدامها ألغراض مدنية؟ 

هل أدرج استهالك رأس املال الثابت يف مجيع األصول احلكومية الثابتـة (الطـرق والسـدود 
    واملمرات املائية وأشكال التشييد األخرى ما عدا املباين)؟ 

    هل متت رمسلة مجيع أنشطة االستكشاف التعديين (الناجحة وغري الناجحة)؟ 
ـــال االمجــايل؟  هـل مت إدمـاج النفقـات علـى مشـتريات برامـج احلاسـوب يف تكـون رأس امل

    وهل مت ادماج النفقات على تطوير الربامج يف الناتج؟ 
ـــه وعلــى املــواد األدبيــة والفنيــة يف تكويــن رأس املــال  هـل مت ادمـاج النفقـات علـى الترفي

    االمجايل وهل مت ادماج تطويرها يف الناتج؟ 
    هل مت إدراج النفقات على املقتنيات الثمينة يف تكوين رأس املال اإلمجايل؟ 

يوسع نظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣ حدود اإلنتــاج بالنسـبة لألسـر املعيشـية ليشـمل 
    إنتاج سلع ال تنتج من السلع األولية: فهل أدرجت هذه السلع يف الناتج؟ 

يوسع نظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣ حدود إنتـاج األسـر املعيشـية ليشـمل سـلع يتـم 
    جتهيزها من سلع أولية ليست ذاتية اإلنتاج: فهل أدرجت هذه السلع يف الناتج؟ 

    هل أدمج النمو الطبيعي للغابات املستزرعة يف تكوين رأس املال اإلمجايل؟ 
    تقديرات احلجم 

    هل مت تقدير األحجام باستخدام إجراء تسلسلي وأوزان متغرية سنويا؟ 
    الضمان االجتماعي/التأمينات االجتماعية 

    الضمان/املسامهات االجتماعية 
هل مت خصــم التأمينـات االجتماعيـة غـري املمولـة (بسـبب املـرض والبطالـة والتقـاعد ..اخل) 
ــــم الضمـــان  الــيت تقدمــها املشــاريع كتعويــض للموظفــني وأدرجــت كمســامهات يف نظ

    االجتماعي اليت بادر ا املستخدمون؟ 
هل تشمل التقديرات التأمينية، غري التـأمني علـى احليـاة، مكمـالت لألقسـاط بـدال مـن أن 

    تستند فقط على األقساط ناقصا املطالبات؟ 
    العناصر اليت تؤثر يف الدخل القومي االمجايل  

    هل أدرجت تقديرات احلصائل املعاد استثمارها يف باقي احلساب العاملي؟ 
    هل مت استبعاد حتويالت العمال األجانب؟ 

    العوامل اليت ال تؤثر يف مستوى الناتج احمللي االمجايل/الدخل القومي االمجايل 
    االستهالك النهائي 

    هل مت توزيع نفقات االستهالك احلكومي النهائي إىل استهالك فردي واستهالك مجاعي؟ 
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اجلدول ٣ 
األدلة والكتيبــات واملـواد الداعمـة لتنفيـذ نظـام احلسـابات القوميـة، الـيت أعدـا أو تعدهـا 

املنظمات األعضاء يف الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية* 
 

ــــــة  األدلــــــــة والكتيبــــــــات واألدلـــــــة التجميعيــ
والرباجميات الداعمة جلمع احلسابات القومية 

املنظمـة املسـؤولة عضـو الفريـق العـــامل 
احلالة املشترك بني األمانات 

تــــــــاريخ النشـــــــــر/ 
اإلصدار 

    
دليل اإلحصاءات النقدية واملالية  ٢٠٠٠ صدر صندوق النقد الدويل ٢٥ -

كتيــب عــن منــهج لتجميــع احلســــابات  - ٢٧
القومية قائم على النظم 

آذار/مارس ٢٠٠٠ صدر الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 

كتيــــب عــــن مجــــع وحتليـــــل جـــــدول  - ٢٨
املدخالت واملخرجات 

كــانون الثــاين/ينـــاير صدر الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 
 ٢٠٠٠

مســـرد مصطلحـــات لنظـــام احلســــابات  - ٣١
القومية لعام ١٩٩٣ 

منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــــدان 
االقتصادي 

٢٠٠٠ صدر 

كتيـــب عـــن الصـــالت بـــــني األعمــــال  - ٣٣
التجارية واحلسابات القومية 

نيسان/أبريل ٢٠٠٠صدر الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 

كتيــب عــن حســابات األســر املعيشــية:  - ٣٤
اخلربات يف استخدام املفاهيم وجتميعها 

  الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 

الد ١: حسابات قطاع األسر املعيشية 
 

كـــــــــــــــانون األول/ صدر  
ديسمرب ٢٠٠٠ 

الـــد ٢: احلســـابات الفرعيـــــة لألســــر 
املعيشية 

كـــــــــــــــانون األول/ صدر  
ديسمرب ٢٠٠٠ 

كتيب عن استعمال احلسابات الكليـة يف  - ٣٥
حتليل السياسة العامة 

قـــــــدم للنشـــــــــر يف كــــــــانون الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 
األول/ديسمرب ١٩٩٩ 

 ٢٠٠١

كتيب عن املؤسسات غري الساعية للربح  - ٣٦
(بالتعــاون مــــع جامعـــة جـــون هوبكـــرت 

(الواليات املتحدة األمريكية)) 

مســــودة الفصــــول موجـــــودة؛ الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 
وسيجرى االختبار التجريـيب يف 

الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ 

 ٢٠٠٢

دليـل إحصـاءات املاليـة احلكوميـة: تنقيــح  - ٣٧
لدليل عام ١٩٨٦ 

ـــا علــى صندوق النقد الدويل  وزعـت الفصـول تدرجيي
ـــها  البلـدان األعضـاء للتعليـق علي

يف عام ١٩٩٩ 

 ٢٠٠١

دليل جلمع نظام احلسـابات القوميـة لعـام  - ٣٩
١٩٩٣: مدخل عملي 

مســودة الفصــــول والتمرينـــات الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 
موجودة 

 ٢٠٠١

ــــة املتكاملـــة:  احملاســبة البيئيــة واالقتصادي - ٤٠
دليل تشغيلي (بالتعاون مع فريق نريويب) 

أيلـــــــول/ســـــــــبتمرب صدر الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 
 ٢٠٠٠

ــــة  احملاســـبة البيئيـــة واالقتصاديـــة املتكامل - ٤٢
ملصــائد األمســاك (بالتعــاون مــع منظمــــة 
األمم املتحدة لألغذية والزراعـة وجامعـة 

األمم املتحدة) 

ــــــارة الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة  مســـــودة الفصـــــول املخت
موجودة 

 ٢٠٠١
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ــــــة  األدلــــــــة والكتيبــــــــات واألدلـــــــة التجميعيــ
والرباجميات الداعمة جلمع احلسابات القومية 

املنظمـة املسـؤولة عضـو الفريـق العـــامل 
احلالة املشترك بني األمانات 

تــــــــاريخ النشـــــــــر/ 
اإلصدار 

    
ـــع اإلحصــاءات عــن العجــز  دليـل لتجمي - ٤٣
والدين احلكوميني العامني يف إطار النظام 
األورويب للحسابات االقتصادية املتكاملة 
لعــام ١٩٩٥ (يف ســياق إجــــراء العجـــز 

املفرط) 

ـــــــات  املكتــــــب اإلحصــــــائي للجماع
األوروبية 

آذار/مارس ٢٠٠٠ صدر 

دليــــل لتجميــــــع جـــــداول املدخـــــالت  - ٤٤
واملخرجـــات يف إطـــار النظــــام األورويب 
ــــة لعـــام  للحســابات االقتصاديــة املتكامل

 ١٩٩٥

ـــــــات  املكتــــــب اإلحصــــــائي للجماع
األوروبية 

 قيد اإلعداد 

كتـــاب عـــن احلســـابات القوميـــة ربــــع  - ٤٥
السنوية 

املســـودة  موجـــــودة يف موقــــع صندوق النقد الدويل 
صنـــدوق النقـــد الـــدويل علــــى 

شبكة اإلنترنت 

أوائل عام ٢٠٠١ 

الدليــل التشــغيلي إلحصــــاءات التجـــارة  -٤٦
اخلارجية 

متوز/يوليه ٢٠٠٠ صدر الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 

كتيب عن األسعار واألحجام  ـــــــات ٤٧- املكتــــــب اإلحصــــــائي للجماع
األوروبية 

ســتناقش املســــودة يف اجتمـــاع 
سيعقد يف آذار/مارس ٢٠٠١ 

 ٢٠٠١

نـــص نظـــام احلســـابات القوميـــــة لعــــام  -٤٨
١٩٩٣ على قرص مدمج باإلسبانية 

اللجنــة االقتصاديــة ألمريكــــا الالتينيـــة 
ومنطقــــة البحــــر الكــــارييب/ الشـــــعبة 

اإلحصائية باألمم املتحدة 

تشرين األول/أكتوبر صدر 
 ٢٠٠٠

كتيـــب عـــن احلســـابات ربـــع الســـنوية  -٤٩
باإلسبانية 

ـــــــات  املكتــــــب اإلحصــــــائي للجماع
ــا  األوروبيـة/ اللجنـة االقتصاديـة ألمريك
الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــــر الكــــارييب/ 

الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 

تشرين األول/أكتوبر صدر 
 ٢٠٠٠

شرح ملصطلحات احلسابات القومية مـن  -٥٠
إعــداد اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيـــة 
لغــريب آســيا (شــرح بالعربيــــة+ معجـــم 

باالنكليزية/العربية/الفرنسية) 

ـــريب  اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة لغ
آسيا 

قــــدم إىل وحــــدة االستنســـــاخ 
ـــــــة االقتصاديــــــة  التابعـــــة للجن

واالجتماعية لغريب آسيا 

أواخر عام ٢٠٠٠ 

حســــاب الســــياحة الفرعــــي: اإلطــــــار  -٥١
املنهجي املوصى به (بالتعاون مـع الفريـق 
العــامل املشــــترك بـــني األمانـــات املعـــين 

حبساب السياحة الفرعي) 

منظمـة التجـارة العامليـة/منظمـة التعــاون 
والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي/املكتــب 
ـــــة/  اإلحصــــائي للجماعــــات األوروبي

الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة  

ـــــــة  مســــــودة اعتمدــــــا اللجن
اإلحصائيــــــة يف آذار/ مـــــــارس 

 ٢٠٠٠

أوائل عام ٢٠٠١ 

دليـــل إحصـــاءات رأس املـــال الســــهمي  -٥٢
ـــرأس  (بالتعـاون مـع فريـق اخلـرباء املعـين ب

املال السهمي (فريق كانربا)) 

منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــــدان 
االقتصادي 

ـــــــــرية قيــــــــد  الفصـــــــول األخ
االستعراض 

 ٢٠٠١

ـــــة يف  دليـــل إحصـــاءات التجـــارة الدولي -٥٣
اخلدمات (بالتعاون مع فرقة العمل املعنية 

باخلدمات التابعة لألمم املتحدة) 

ـــــــات  املكتــــــب اإلحصــــــائي للجماع
ـــــد الــــدويل/  األوروبيـــة/صنـــدوق النق
منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــــدان 
ــاألمم  االقتصـادي/ الشـعبة اإلحصائيـة ب
ــارة  املتحـدة/ مؤمتـر األمـم املتحـدة للتج

والتنمية/ منظمة التجارة العاملية 

قدمــــت املســــودة النهائيـــــة إىل 
اللجنـــــة اإلحصائيـــــة يف عــــــام 

٢٠٠١ العتمادها 

 ٢٠٠١
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ــــــة  األدلــــــــة والكتيبــــــــات واألدلـــــــة التجميعيــ
والرباجميات الداعمة جلمع احلسابات القومية 

املنظمـة املسـؤولة عضـو الفريـق العـــامل 
احلالة املشترك بني األمانات 

تــــــــاريخ النشـــــــــر/ 
اإلصدار 

    
نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية املتكاملة  -٥٤
(٢٠٠٠) (بالتعاون مع فريق لندن املعـين 

باحملاسبة البيئية) 

ـــــــات  املكتــــــب اإلحصــــــائي للجماع
األوروبيـة/ منظمـة التعـاون والتنميـــة يف 
ــة  امليـدان االقتصـادي/ الشـعبة اإلحصائي

باألمم املتحدة/ البنك الدويل 

يزمع تقدمي املسـودة النهائيـة إىل 
اللجنـــــة اإلحصائيـــــة يف عــــــام 

٢٠٠١ العتمادها 

 ٢٠٠١

دليل اإلنتاجية ملنظمة التعاون والتنمية يف  -٥٥
امليدان االقتصادي 

منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــــدان 
االقتصادي 

اســـــــتعرض فريـــــــق العمـــــــــل 
اإلحصائي التابع للجنة الصناعة 
ملنظمــــة التعــــاون والتنميــــــة يف 
امليـــدان االقتصـــــادي مشــــاريع 
الفصول يف تشرين الثاين/نوفمرب 

 ٢٠٠٠

 ٢٠٠١

كتيب منظمة التعاون والتنميــة يف امليـدان  -٥٦
االقتصـــادي عـــن معـــامالت امتصـــــاص 
التضخم ملنتجات تكنولوجيا املعلومات 

منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــــدان 
االقتصادي 

االســــــتعراض األول ملشـــــــاريع 
الفصـــول جيريـــه فريـــق العمــــل 
اإلحصائي التابع للجنة الصناعة 
ملنظمــــة التعــــاون والتنميــــــة يف 
امليــدان االقتصــادي يف تشــــرين 

الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠ 

 ٢٠٠١

دليــــــل االقتصــــــــاد غـــــــري املشـــــــمول  -٥٧
باإلحصاءات 

منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــــدان 
االقتصادي 

٢٠٠١ النسخة األولية موجودة 

مبـادئ توجيهيـة بشـــأن توزيــع الدخــول  -٥٨
(بالتعاون مع فريق كانبـريا املعـين بتوزيـع 

دخول األسر املعيشية) 

منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــــدان 
االقتصادي 

ســــتقدم املســــودة النهائيــــــة يف 
٢٠٠١ إىل اللجنـــة اإلحصائيــــة 
للعلـــم. وستنشـــــرها املؤسســــة 
اإلحصائيــة لكنــدا باســم فريـــق 

كانبريا  

 ٢٠٠١

الطبعــــة األوىل املزيــــدة لكتيــــب نظـــــام  -٥٩
احلسـابات القوميــة لعــام ١٩٩٣ (مبــا يف 
ـــــات  ذلـــك املشـــتقات املاليـــة، والتصنيف
الوظيفيـــة ومســـرد مصطلحــــات نظــــام 

احلسابات القومية) 

الفريـق العـامل املشــترك بــني األمانــات 
املعين باحلسابات القومية 

املسـودة النهائيـة تقـدم للنشــر يف 
اية عام ٢٠٠٠ 

 ٢٠٠١

دليل مؤشرات أسعار االستهالك (إعـداد  -٦٠
ــــات  الفريــق العــامل املشــترك بــني األمان

املعين باألسعار) 

ـــــــات  املكتــــــب اإلحصــــــائي للجماع
ــــدويل/  األوروبيـــة/ صنـــدوق النقـــد ال
منظمـة العمـل الدوليـة/ منظمـة التعــاون 
والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي/ اللجنــة 

االقتصادية ألوروبا  

اسـتكملت املســـودة النهائيــة يف 
تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠ 

 ٢٠٠١

دليل مؤشرات أسعار اإلنتاج (من إعــداد  -٦١
ــــات  الفريــق العــامل املشــترك بــني األمان

املعين باألسعار) 

ـــــــات  املكتــــــب اإلحصــــــائي للجماع
ــــدويل/  األوروبيـــة/ صنـــدوق النقـــد ال
منظمـة العمـل الدوليـة/ منظمـة التعــاون 
والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي/ اللجنــة 

االقتصادية ألوروبا  

من املقرر تقـدمي املسـودة األوىل 
يف نيسان/أبريل ٢٠٠١ 

 ٢٠٠٢

٦٢- دليـل املسـتعمل للتصنيـف الصنـاعي الــدويل 
املوحد جلميع األنشـطة االقتصاديـة (بالتعـاون مـع 
الفريق الفرعي التقـين التـابع لألمـم املتحـدة املعـين 

بالتصنيفات) 

املسـودة األوىل موجــودة. ومــن الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 
ـــة  املقــرر تقدميــها للنشــر يف اي

عام ٢٠٠١ 

 ٢٠٠٢
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ــــــة  األدلــــــــة والكتيبــــــــات واألدلـــــــة التجميعيــ
والرباجميات الداعمة جلمع احلسابات القومية 

املنظمـة املسـؤولة عضـو الفريـق العـــامل 
احلالة املشترك بني األمانات 

تــــــــاريخ النشـــــــــر/ 
اإلصدار 

    
الطبعة املزيدة للتصنيف الصنـاعي الـدويل  -٦٣
ـــــع األنشــــطة االقتصاديــــة  املوحـــد جلمي
(التنقيــح الثــالث، اإلضافــة ١، بالتعــاون 
ـــين التــابع لألمــم  مـع الفريـق الفرعـي التق

املتحدة املعين بالتصنيفات) 

ســـتقدم املســـــودة النهائيــــة إىل الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 
اللجنـــــة اإلحصائيـــــة يف عــــــام 

 ٢٠٠٢

 ٢٠٠٢

ــــــف املركـــــزي  الطبعــــة املزيــــدة للتصني -٦٤
للمنتجات (بالتعاون مـع الفريـق الفرعـي 
ـــــابع لألمــــم املتحــــدة املعــــين  التقـــين الت

بالتصنيفات) 

ســـتقدم املســـــودة النهائيــــة إىل الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 
اللجنـــــة اإلحصائيـــــة يف عــــــام 

 ٢٠٠٢

 ٢٠٠٢
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 اجلدول ٤ 
موجــز لألنشــطة املتصلــة بنظــام احلســابات القوميــة الــيت تقــوم ــا املنظمــات األعضـــاء يف 
الفريــق العــامل املشـــترك بـــني األمانـــات املعـــين باحلســـابات القوميـــة (اعتبـــارا مـــن شـــهر 

  آذار/مارس ٢٠٠٠) 
ثانيا أوال  

املنظمـة العضـو يف الفريـق العـامل املشــترك 
بني األمانات املعين باحلسابات القومية 

اجتماعـات وحلقــات تدريــب وحلقــات عمــل 
ودورات دراسية وما إىل ذلك 

أنشطة  حبثية مصممـــــة حلــــــــــل املشاكــــل 
املفاهيمية والعملية 

ألف – املنظمات الدولية 
املكتــــــــــب اإلحصــــــــــــائي  - ١

(أ) (أ) للجماعات األوروبية 

 
تدريـب اإلحصـــائيني األوروبيــني، دورات 
عن نظام احلسابات األورويب لعام ١٩٩٥ 

النظــر يف توزيــع خدمــات الوســــاطة املاليـــة 
ـــــام  املقيمـــة علـــى حنـــو غـــري مباشـــر يف نظ

احلسابات األورويب لعام ١٩٩٥ 
(ب) (ب)  

 

ـــب عــن تقييــم  حلقـة دراسـية ملناقشـة كتي
ـــعار  حجــم النــاتج احمللــي اإلمجــايل واألس
احملليــــة اإلمجاليــــة بالتعــــاون مــــع هيئـــــة 
ـــــــارس  اإلحصـــــاءات اهلولنديـــــة، آذار/م

 ٢٠٠١

وضع املنهجيات من أجل إصدار احلسابات 
البيئية 

(ج)   

  

النظر يف الطرائق اليت تتبعها الدول األعضـاء 
جلمــــع احلســــابات يف نظــــــام احلســـــابات 
األورويب لعــــــام ١٩٩٥؛ جتميــــــع جــــــــرد 

املخزونات (١٩٩٩-٢٠٠٠) 
(د)   

  

ـــل ألفضــل املمارســات يف جتميــع  وضـع دلي
تقديــرات احلجــم واألســعار يف احلســــابات 

القومية 
(هـ)   

  
فرقـــة عمـــل لتقديـــر الدقـــة يف إحصــــاءات 

احلسابات القومية 
(و)   
فرقة عمل لتحديد القطاع احلكومي العام   
(ز)   

  

التعــاون مــــع البلـــدان بشـــأن تنفيـــذ نظـــام 
احلســـــابات األورويب لعـــــام ١٩٩٥ قبــــــل 

انضمامها إليه 
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ثانيا أوال  
املنظمـة العضـو يف الفريـق العـامل املشــترك 

بني األمانات املعين باحلسابات القومية 
اجتماعـات وحلقــات تدريــب وحلقــات عمــل 

ودورات دراسية وما إىل ذلك 
أنشطة  حبثية مصممـــــة حلــــــــــل املشاكــــل 

املفاهيمية والعملية 

صندوق النقد الدويل   (أ) ٢ -

 

ـــــة  دورة دراســـية عـــن احلســـابات القومي
ـــام احلســابات القوميــة  تتنـاول مفـاهيم نظ
لعـــام ١٩٩٣ وتنفيـــذه العملـــــي: معــــهد 
ـــل-٤  سـنغافورة للتدريـب، ٦ نيسـان/أبري
ـــــامج التدريــــب  أيـــار/مـــايو ٢٠٠١؛ برن
ــــع صنـــدوق النقـــد  اإلقليمــي بالتعــاون م
العـــريب، ٦-١٨ تشـــــرين األول/أكتوبــــر 
ــــدويل،  ٢٠٠١؛ معــهد صنــدوق النقــد ال
واشـــنطن العاصمـــة، ســـــتة أســــابيع،٢٩ 
تشرين األول/أكتوبر - ٧ كـانون األول/ 

 ديسمرب ٢٠٠١ 
 (ب)  

 
حلقة دراسية عن احلسابات القومية الربـع 

 سنوية (فترات فاصلة غري منتظمة) 
 (ج)  

 

دورة دراســية عــــن إحصـــاءات األســـعار 
تتنـــاول أســــعار املســــتهلكني واملنتجــــني 
واألســـــعار التجاريـــــة، ومـــــــا يربطــــــها 
ـــــس  باحلســــابات القوميــــة: ســــانت كيت
ونيفيس، ٢٦ فرباير/شباط-٩ آذار/مارس 
ـــــنغافورة للتدريــــب،  ٢٠٠١؛ معهـــــد س

 ١١-٢٢ حزيران/يونيه ٢٠٠١   
 (د)  

 

دورات منتظمــة عــن مــــيزان املدفوعـــات 
ومالية احلكومة واإلحصاءات النقدية الـيت 
ـــــروع املتعلقــــة باحلســــابات  تتضمـــن الف
القوميـــة والصــــالت بــــني هــــذه النظــــم 
 اإلحصائية املتخصصة واحلسابات القومية 

ـــة يف  منظمــة التعــاون والتنمي - ٣
(أ) (أ) امليدان االقتصادي 

 

االجتماعـــات الســـنوية ملنظمـــة التعـــــاون 
والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي بشـــــأن 
احلســــــــــابات القوميــــــــــة (بـــــــــــاريس،

٢٦-٢٩ أيلـول/ســـبتمرب ٢٠٠٠؛ ٩-١٢ 
تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١) 

مواصلة األحباث من أجل صـوغ منـهجيات 
ممكنـة ملعاجلـة آثـار استنــزاف البيئـة وترّديــها 
يف إطـــار نظـــام احلســـابات القوميـــة لعـــــام 

 ١٩٩٣
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ثانيا أوال  
املنظمـة العضـو يف الفريـق العـامل املشــترك 

بني األمانات املعين باحلسابات القومية 
اجتماعـات وحلقــات تدريــب وحلقــات عمــل 

ودورات دراسية وما إىل ذلك 
أنشطة  حبثية مصممـــــة حلــــــــــل املشاكــــل 

املفاهيمية والعملية 

(ب) (ب)  

 

اجتماع خرباء منظمة التعـاون والتنميـة يف 
ــــب اإلحصـــائي  امليــدان االقتصــادي/املكت
للجماعـــات األوروبيـــة بشـــأن التجـــــارة 
الدوليـــة يف جمـــــال اخلدمــــات (بــــاريس،

١١ و ١٢ كـــــــــانون األول/ديســــــــــمرب 
 (٢٠٠١

عمـل حبثـي بشـأن االقتصـــاد غــري املشــمول 
باإلحصاء 

 (ج)  

 

ــة يف  حلقـة دراسـية ملنظمـة التعـاون والتنمي
امليـدان االقتصـــادي/البنــك الــدويل بشــأن 
ـــادالت القــوة الشــرائية  طرائـق وتطبيـق تع
(واشـنطن العاصمـة، كـانون الثـاين/ينــاير-

 شباط/فرباير ٢٠٠١) 
 (د)  

 

اجتمــاع مطــول لفريــق لنــدن مــن أجـــل 
اسـتعراض نـــص املشــروع الكــامل لنظــام 
احملاسـبة البيئيـة واالقتصاديـة املتكاملـة لعــام 
٢٠٠٠ (فوربورغ، شباط/فرباير ٢٠٠١، 
تنظّمـه هيئـة اإلحصـاءات اهلولنديـــة باســم 

 فريق لندن) 
 (هـ)  

 

اجتمــاع مشــــترك بـــني منظمـــة التعـــاون 
ــــة  والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي واللجن
االقتصاديـة ألوروبـا واملكتـــب اإلحصــائي 
للجماعــات األوروبيــة بشــأن احلســـابات 
ـــل  القوميـة (جنيـف، ٢٦-٢٨ نيسـان/أبري

 (٢٠٠٠ 
(أ) (أ)  

ــــاألمم  الشـــعبة اإلحصائيـــة ب - ٤
املتحدة 

اجتمـــاع فريـــق خـــرباء األمـــــم املتحــــدة 
الســـتعراض دليـــل إحصـــاءات التجـــــارة 
ـــــات (١٠-١٢  الدوليــــة يف جمــــال اخلدم

متوز/يوليه ٢٠٠٠) 

مشروع مشترك مـع جامعـة جـون هوبكنــز 
لدراســة املؤسســات غــري الســاعية لتحقيـــق 

الربح 

(ب) (ب)  

 

اجتماعـات فريـق األمـــم املتحــدة الفرعــي 
التقــين املعــــين بالتصنيفـــات (لكســـمربغ، 
ـــــــاوا يف عــــــامي ٢٠٠٠  نيويـــــورك، أوت

و ٢٠٠١) 

العمل جار ملواصلة تطوير احلسـابات البيئيـة 
واالقتصادية املتكاملة 
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ثانيا أوال  
املنظمـة العضـو يف الفريـق العـامل املشــترك 

بني األمانات املعين باحلسابات القومية 
اجتماعـات وحلقــات تدريــب وحلقــات عمــل 

ودورات دراسية وما إىل ذلك 
أنشطة  حبثية مصممـــــة حلــــــــــل املشاكــــل 

املفاهيمية والعملية 

(ج) (ج)  

 

اجتماعــات فريــق خــرباء األمــم املتحــــدة 
املعـــين بالتصنيفـــات الدوليـــة االقتصاديــــة 
واالجتماعيــة (نيويــورك، حزيــران/يونيــــه 

 (٢٠٠١

العمـــل جـــار ملواصلـــة وضـــع واســــتكمال 
تصنيفـات املنتجـــات واألنشــطة االقتصاديــة 
ــــــد  التصنيـــــف الصنـــــاعي الـــــدويل املوح)

والتصنيف املركزي للمنتجات) 
 (د)  

 

اجتمـــاع فريـــق خـــرباء األمـــــم املتحــــدة 
ـــب عــن املؤسســات غــري  السـتعراض كتي
ــــــح (نيويـــــورك،  الســــاعية لتحقيــــق الرب

 متوز/يوليه ٢٠٠١) 
 (هـ)  

 

ـــة  حلقـات عمـل تنظـم بالتعـاون مـع اللجن
االقتصاديــة ألفريقيــا واللجنــة االقتصاديـــة 
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ واللجنة 
االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا بشـأن 
تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣ 

 (٢٠٠٠ و ٢٠٠١) 
 (و)  

 

ـــة  حلقـات عمـل تنظـم بالتعـاون مـع اللجن
االقتصاديــة ألفريقيــا واللجنــة االقتصاديـــة 
واالجتماعيـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ بشــأن 
ــــة لألنشـــطة  تنفيــذ التصنيفــات االقتصادي

 واملنتجات (٢٠٠٠ و ٢٠٠١) 
حلقة دراسية مشـتركة بـني البنـك الـدويل ٥ – البنك الدويل 

ومنظمــــة التعــــاون والتنميــــة يف امليـــــدان 
االقتصادي بشأن طرائق وتطبيق تعادالت 
القـــوى الشـــرائية (واشـــــنطن العاصمــــة، 
كانون الثاين/يناير – شباط/فرباير ٢٠٠١ 

(أ) 
قيــاس الفقــر باســــتخدام تعـــادالت القـــوى 

الشرائية امعة ملستويات دخل حمددة 
 

 باء – اللجان اإلقليمية  
(أ) ٦ – اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

حلقـــات عمـــل مشـــتركة بـــــني اللجنــــة 
االقتصاديـة ألفريقيـــا والشــعبة اإلحصائيــة 
بــــاألمم املتحــــدة بشــــأن تنفيــــذ نظــــــام 
احلســابات القوميــــة مـــع التـــأكيد بوجـــه 
خـــاص علـــى حســـابات قطـــاع األســـــر 
املعيشــية (أديــس أبابــا، ٢٠-٢٤ تشـــرين 

الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠) 
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ثانيا أوال  
املنظمـة العضـو يف الفريـق العـامل املشــترك 

بني األمانات املعين باحلسابات القومية 
اجتماعـات وحلقــات تدريــب وحلقــات عمــل 

ودورات دراسية وما إىل ذلك 
أنشطة  حبثية مصممـــــة حلــــــــــل املشاكــــل 

املفاهيمية والعملية 

(ب)  
ــــــني اللجنـــــة  حلقــــة عمــــل مشــــتركة ب
االقتصاديـة ألفريقيـــا والشــعبة اإلحصائيــة 
بـاألمم املتحـدة بشـأن التصنيفـات (أديـــس 
 ١ – أبابـــا، ٢٧ تشـــرين الثـــاين/نوفمـــــرب 

كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠) 

 

(أ) ٧ - اللجنة االقتصادية ألوروبا 
اجتماعـــــات مشــــــتركة بــــــني اللجنــــــة 
االقتصاديـــة ألوروبـــا ومنظمــــة التعــــاون 
والتنميـة يف امليـــدان االقتصــادي واملكتــب 
ـــات األوروبيــة بشــأن  اإلحصـائي للجماع
 ٢٨ – احلســابات القوميــة (جنيـــف، ٢٦ 
ــــل  نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٠؛ ونيســـان/أبري

 (٢٠٠٢

(أ) 
ــــرأس املـــال الســـهمي يف  املشــروع املعــين ب
االقتصـــادات الـــــيت متــــر مبرحلــــة انتقــــال؛ 
دراسات إفرادية الختبار الطرائق املستخدمة 

حاليا؛ ووضع أساليب تقدير حمسنة 

(ب)  
مشاورات مشتركة بني اللجنة االقتصادية 
ـــــة يف  ألوروبـــا ومنظمـــة التعـــاون والتنمي
امليــدان االقتصــادي واملكتــب اإلحصـــائي 
للجماعـــات األوروبيـــة بشـــأن مشــــروع 
املقارنــــات األورويب (جنيــــف، ٢٣-٢٥ 

تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠) 

(ب) 
ـــات  مواصلــة تقــدمي الدعــم ملشــروع املقارن
األورويب ضمـن مشـروع املقارنـات الدوليـــة 

التابع لألمم املتحدة 

(ج)  
ــــــني اللجنـــــة  حلقــــة عمــــل مشــــتركة ب
االقتصاديـــة ألوروبـــا ومنظمــــة التعــــاون 
والتنميــــــة يف امليـــــــــدان االقتصـــــــــــادي 
– املكتـــــب  ورابطـــــــة الــــدول املســــتقلة 
اإلحصـــائي بشـــأن احلســـــابات القوميــــة 
لرابطـــــة الـــــدول املســـــتقلة (موســــــكو، 

أيار/مايو ٢٠٠١) 

 



00-8019127

E/CN.3/2001/7

ثانيا أوال  
املنظمـة العضـو يف الفريـق العـامل املشــترك 

بني األمانات املعين باحلسابات القومية 
اجتماعـات وحلقــات تدريــب وحلقــات عمــل 

ودورات دراسية وما إىل ذلك 
أنشطة  حبثية مصممـــــة حلــــــــــل املشاكــــل 

املفاهيمية والعملية 

اللجنــة االقتصاديــة ألمريكـــا  – ٨
الالتينيــــة ومنطقــــــة البحـــــر 

الكارييب 

(أ) 
دورات دراســية دوليــة بشــأن احلســـابات 
القومية جيريها مركز الدراسات النقدية يف 
ــــــطى برعايـــــة: مصـــــرف  أمريكــــا الوس
ـــرباير –  نيكـاراغوا املركـزي (١٧ شـباط/ف
ـــــــــهد  ١١ آذار/مــــــــارس ٢٠٠٠)؛ واملع
اإلحصـائي املكسيكــــــي، ٢٢ أيـار/مــايو، 
ـــــه و ٩-٢٠ تشــــرين  و ٢ حزيـــران/يوني
األول/أكتوبر ٢٠٠٠؛ واملعهد اإلحصائي 
البوليفــي ٨-١٨ آب/أغســـطس ٢٠٠٠؛ 
واملصـــــــرف املركـــــــــزي للجمهوريــــــــة 
 ١٤ – ــــل  الدومينيكيـــة، ٢٧ نيســـان/أبري
أيــــار/مــــايو ٢٠٠٠؛ ومصــــرف كوبـــــا 
ـــه ٢٠٠٠؛  املركــزي، ٤ – ١٢ متــوز/يولي
ومصـــــرف بوليفيـــــــا املركــــــزي ٦-١٨ 
آب/أغســطس ٢٠٠٠؛ ومصــرف أروبــــا 
ـــــــول/ســــــبتمرب  املركـــــزي، ١١-٢٩ أيل
 – ٢٠٠٠؛ وصنـــــدوق النقـــــد الـــــــدويل 
املكســيك، ١٣ تشــــرين الثـــاين/نوفمـــرب، 
٣ كـانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠؛ ودورة 
دراسـية عـن مـيزان املدفوعـات اســـتضافها 
املعـــــهد اإلحصـــــــائي املكســــــيكي، ٢٢ 

أيار/مايو - ٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 

(أ) 
الدراسة االستقصائية السادسة اجلارية بشأن 
تنفيـذ نظـام احلسـابات القوميـة لعــام ١٩٩٣ 
(أيلــول/ســبتمرب - تشـــرين الثـــاين/نوفمـــرب 

 (٢٠٠٠

(ب)  
احللقـة الدراسـية األوىل بشـــأن احلســابات 
ربع السنوية جلماعات األنديز، اسـتضافها 
املعـــهد اإلحصـــــائي البوليفــــي، ٢٧-٢٩ 

أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠ 

(ب) 
الدراســة االســتقصائية األوىل بشــأن إعـــداد 
اإلحصـاءات األساسـية للحســـابات القوميــة 
ملكـــــاتب اإلحصـــــاء الوطنيـــــــة (كــــــانون 

الثاين/يناير ٢٠٠٠) 
(ج)  

حلقـــات عمـــل مشـــتركة بـــــني اللجنــــة 
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
ـــــة بــــاألمم  الكـــارييب والشـــعبة اإلحصائي
املتحدة بشأن إحصـاءات التجـارة الدوليـة 
ـــة أمريكــا الالتينيــة وأمريكــا  لبلـدان منطق
الوســـطى، عقـــدت يف ســـــانتياغو، ٢-٥ 

أيار/مايو ٢٠٠٠ 

(ج) 
إعــداد ونشــر �املبــادئ التوجيهيــة للتقــــدم 
املنـــهجي حنـــو مواءمـــة مؤشـــرات أســـــعار 
املستهلك يف أمريكا الالتينيـة وبلـدان البحـر 

الكارييب“ 



2800-80191

E/CN.3/2001/7

ثانيا أوال  
املنظمـة العضـو يف الفريـق العـامل املشــترك 

بني األمانات املعين باحلسابات القومية 
اجتماعـات وحلقــات تدريــب وحلقــات عمــل 

ودورات دراسية وما إىل ذلك 
أنشطة  حبثية مصممـــــة حلــــــــــل املشاكــــل 

املفاهيمية والعملية 

(د)  
حلقات عمل دون إقليمية بشأن مشـروع 
املقارنات الدولية (بلدان السوق املشـتركة 
لبلــدان املخــروط اجلنــويب، باإلضافــــة إىل 
شـيلي وبوليفيـا) اسـتضافها املعـهد الوطــين 
ــني، ٥- لإلحصـاءات والتعـداد يف األرجنت

ــــــرف  ٧ نيســـــان/أبريـــــل ٢٠٠٠؛ ومص
ـــر  بـاراغواي، ٩-١٣ تشـرين األول/أكتوب

 ٢٠٠٠
 

(د) 
دراسة استقصائية إلحصاءات البيئـة للبلـدان 
ـــــــة  الواقعــــــة يف منطقــــــة أمريكــــــا الالتيني
(آب/أغسطس - أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠) 

(هـ)  
ــــــني اللجنـــــة  حلقــــة عمــــل مشــــتركة ب
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكــارييب واملعــــهد اإلحصـــائي الـــربازيلي 
بشـأن احلســـابات الوطنيــة ربــع الســنوية، 
اســتضافها املعــــهد اإلحصـــائي الـــربازيلي 
(ريــو، ٢٠-٢٤ تشــــرين الثـــاين/نوفمـــرب 

 (٢٠٠٠

 

ـــــــــــــة  اللجنـــــــــــة االقتصادي – ٩
ـــيا واحمليــط  واالجتماعيـة آلس

اهلادئ 

(أ) 
ـــة يف  سلسـلة حلقـات عمـل تدريبيـة داخلي
ـــــــة الو الدميقراطيــــــة  ميامنـــــار، ومجهوري
الشعبية، وفييت نام (تشرين الثــاين/نوفمـرب 

 (١٩٩٩

(أ) 
اســتمرار تقــدمي الدعــم للمرحلــة السادســـة 
لربنـامج املقارنـات الدوليـة، يف منطقـة آســـيا 
ــــة ١٩٩٩،  واحمليــط اهلــادئ، للســنة املرجعي
بالتعاون مع البنـك الـدويل ومنظمـة التعـاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي 
(ب)  

حلقـة العمـــل اخلتاميــة املشــتركة ملصــرف 
ـــــة  التنميــــة اآلســــيوي/اللجنــــة االقتصادي
واالجتماعيـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ بشــأن 
إعـادة حتديـد قواعـــد سالســل احلســابات 
القوميــــة وربطــــها، بـــــانكوك (١٣-١٦ 

شباط/فرباير ٢٠٠١) 

 

(ج)  
حلقـة العمـــل اإلقليميــة املشــتركة ملنظمــة 
ــــــة/اللجنـــــة االقتصاديـــــة  التجــــارة العاملي
واالجتماعيـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ بشــأن 
اإلحصــــــاءات واحلســــــــابات الفرعيـــــــة 
للسياحة، بانكوك (٢١-٢٣ شباط/فرباير 

 (٢٠٠١

 



00-8019129

E/CN.3/2001/7

ثانيا أوال  
املنظمـة العضـو يف الفريـق العـامل املشــترك 

بني األمانات املعين باحلسابات القومية 
اجتماعـات وحلقــات تدريــب وحلقــات عمــل 

ودورات دراسية وما إىل ذلك 
أنشطة  حبثية مصممـــــة حلــــــــــل املشاكــــل 

املفاهيمية والعملية 

(د)  
حلقـة العمـل دون اإلقليميـة ملنطقـة احمليـــط 
اهلـادئ بشـأن احلســـابات القوميــة، ســوفا 
(آذار/مـارس، أو يف موعـد آخـــر يف ايــة 

عام ٢٠٠١) 

 

(هـ)  
حلقة عمل/دورة دراسية عـن تنفيـذ نظـام 
ـــام ١٩٩٣، الفلبــني  احلسـابات القوميـة لع

(الربع األول من عام ٢٠٠١) 

 

(و)  
حلقـــــة دراســـــية لتحليـــــل املدخـــــــالت 
واملخرجــات (الشــعبة اإلحصائيــة بـــاألمم 
املتحدة/حساب التنمية) إندونيسـيا (الربـع 

الثاين من عام ٢٠٠١) 

 

ـــــــــــــة  اللجنـــــــــــة االقتصادي – ١٠
واالجتماعية لغريب آسيا 

(أ) 
حلقــة عمـــل عـــن الروابـــط بـــني مـــيزان 
املدفوعات ونظام احلسابات القومية لسـنة 
١٩٩٣ (٢٧-٢٩ حزيـــــــــران/يونيـــــــــــه 

 (٢٠٠٠

 

(ب)  
ــــــني اللجنـــــة  حلقــــة عمــــل مشــــتركة ب
ـــــريب آســــيا  االقتصاديـــة واالجتماعيـــة لغ
والشعبة اإلحصائية بـاألمم املتحـدة بشـأن 
تنفيـــذ نظـــام احلســـابات القوميـــة لســــنة 

١٩٩٣ (بريوت، ٢٠٠٠) 

 

 

 

 


