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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 
٥-٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

البند ٧ (ب) من جدول األعمال املؤقت* 
ــــار  األنشــطة غــري املصنفــة حســب اــاالت: املعي
 اخلاص لنشر البيانات والنظام العام لنشر البيانات 

تقرير صندوق النقد الدويل بشأن املعيار اخلـاص لنشـر البيانـات والنظـام 
 العام لنشر البيانات 

 مذكرة من األمني العام 
بناء على طلب تقدمت به اللجنة يف دورا الثانية والثالثــني**، يتشـرف األمـني العـام 
بأن حييل إىل اللجنة تقرير صندوق النقد الدويل عن املعيار اخلاص لنشر البيانات والنظام العـام 

لنشر البيانات. وقد تود اللجنة اإلعراب عن آرائها بشأن التطورات األخرية املشار إليها. 

 
 

 .E/CN.3/2002/1 *
E)، الفصـل األول،  الوثائق اخلاصة للمجلس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠١، امللحـق رقـم ٤ (2001/24/ **

الفرع ألف. 
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أوال - معلومات أساسية 
دف مبادرات صندوق النقد الدويل ملعايري البيانـات  - ١
إىل تعزيز توافر إحصاءات آنية وشاملة وإىل املسامهة، بالتـايل، 
يف اتباع سياسات كلية سليمة وحتسني سري األسواق املالية. 

وقد أنشئ املعيار اخلاص لنشـر البيانـات عـام ١٩٩٦  - ٢
لتقدمي اإلرشادات للبلدان اليت هلا أو قـد تسـعى إىل أن يكـون 
هلـا وجـود يف األسـواق املاليـة الدوليـة يف جمـال توفـري البيانــات 
لرعاياهـا. ويبلـغ عـدد البلـدان املشـتركة يف املعيـــار يف الوقــت 
الراهـن ٥٠ (حـىت منتصـف كـانون األول/ديســـمرب ٢٠٠١). 
واالشـتراك يف املعيـار طوعـي، وتتعـهد البلـــدان املشــتركة فيــه 
ـــات وتواترهــا  بـالتقيد مبتطلباتـه فيمـا يتعلـق مبـدى تغطيـة البيان
وتوقيتها، وبنشر جداول زمنية لإلصدار حتـدد مقدمـا مواعيـد 
إصـدار البيانـات. وتتعـــهد البلــدان املشــتركة كذلــك باتبــاع 
املمارسة اجليدة فيما يتعلـق بسـالمة ونوعيـة البيانـات. وتقـدم 
البلدان املشتركة معلومات عن ممارسـاا يف جمـال مجـع ونشـر 
البيانـات إلدراجـها يف لوحـة نشـرة معايـري النشـر علـى شــبكة 
اإلنــترنت يف http://dsbb.imf.org. كمــــا يتعـــني علـــى هـــذه 
البلـدان إقامـة موقـع علـــى شــبكة اإلنــترنت يســمى الصفحــة 
الوطنيــة للبيانــات املوجــزة ويضــم بياناــــا الراهنـــة ويرتبـــط 

إلكترونيا بلوحة النشرة. 
وأنشــئ النظــام العــام لنشــــر البيانـــات عـــام ١٩٩٧  - ٣
بوصفه إطارا يتيح للبلــدان حتسـني نظمـها اإلحصائيـة مبـا يلـيب 
احتياجات مستعمليها اآلخذة يف التطور. ويعزز النظام تطبيق 
مبـادئ منهجيـة سـليمة وممارسـات صارمـة يف مجـع البيانـــات، 
واعتماد ممارسات يف نشر البيانات تتوخى خدمة املستعملني، 
ـــن إجــراءات تعزيــز  والتقيـد مبـا حددتـه البلـدان يف خططـها م
سالمة البيانات. وتقدم البلدان املشاركة يف النظام العام لنشـر 
البيانات بيانات فوقية تتضمن وصفا ملمارساا يف مجع ونشـر 
البيانات وخططا مفصلة لتحسـينها بغـرض إدراجـها يف لوحـة 

النشرة. واملشاركة يف النظام طوعية، وميكن للبلدان أن تعمـل 
على حتسني ممارساا وفق إمكانياا وأولوياا. وتضـم لوحـة 

النشرة يف الوقت الراهن البيانات الفوقية لـ ٣٨ بلدا. 
 

ثانيا -املعيــار اخلــاص لنشــر البيانــات: األحـــداث 
البارزة منذ دورة اللجنة الثانية والثالثني 

التحقـت ثالثـة بلـدان بصفـوف املشـتركني يف املعيـــار  - ٤
اخلاص لنشر البيانـات وهـي: الـربازيل وتونـس وكوسـتاريكا. 
وقد عملت البلدان الثالثـة كلـها بشـكل مكثـف مـع موظفـي 
صندوق النقد الدويل يف مسعى إلرساء ممارسـات متكنـها مـن 
ـــو الصنــدوق بنشــاط مــع  االشـتراك يف املعيـار. ويعمـل موظف
مثانيــة بلــدان أخــرى بالطريقــــة ذاـــا. ومتشـــيا مـــع سياســـة 
الصنـدوق الـيت تقضـي بتشـجيع البلـدان علـــى االســتفادة مــن 
أسـواق رأس املـال الدوليـة، مثـة اهتمـام بـالعمل علـــى اشــتراك 
مـا يزيـد علـى الـــ ٥٥ إىل ٦٠ بلــدا الــيت اعتــربت يف األصــل 
مؤهلـة لالشـتراك حبكـم أـا متتلـك القـدرة علـى الوصـــول إىل 

أسواق رأس املال. 
ومبرور الوقت، عملـت البلـدان املشـتركة علـى تنفيـذ  - ٥
عدد من اخلطط الرامية إىل إدخال التحسينات الالزمـة للوفـاء 
مبا ينص عليه املعيار اخلاص لنشر البيانات من قواعد (اخلطـط 
االنتقاليـة). وميثـل إمتـام تلـك اخلطـط – املتراوحـة بــني خطــط 
السـتحداث جـداول زمنيـة مسـبقة إلصـدار البيانـات وأخــرى 
تتعلق باإلعداد األويل للحسابات القوميـة علـى أسـاس فصلـي 
– مسامهة هائلة يف توفري إحصـاءات شـاملة ومالئمـة يف جمـال 

االقتصاد الكلي. 
ـــن حيــث  وتواصـل حتسـن سـجل البلـدان املشـتركة م - ٦
الوفاء مبواعيد اإلصـدار احملـددة سـلفا. ففيمـا يتعلـق بالبيانـات 
الشـهرية، علـى سـبيل املثـال، نـــاهزت نســبة الوفــاء بــاملواعيد 
احملددة سلفا يف اجلـداول الزمنيـة لإلصـدار زهـاء ٩٥ يف املائـة 
يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١، حيـث ارتفعـت مــن ٧٩ يف 
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املائة قبل ذلك بعام. وفيمــا يتعلـق بالبيانـات الفصليـة، قـاربت 
نسـبة الوفـاء مبواعيـــد اإلصــدار، يف الفصــل الثــالث مــن عــام 
٢٠٠١، ٩٠ يف املائـة، بينمـا بلغــت ٧٣ يف املائــة قبــل ذلــك 
بعام. وتعكس تلك التحسنات ما اكتسبته الوكاالت الوطنيـة 
ـــة إضافيــة يف تنظيــم عملــها للوفــاء مبواعيــد إصــدار  مـن جترب

البيانات. 
ويف متــوز/يوليــه ٢٠٠١، أجــــرى الـــس التنفيـــذي  - ٧
لصنــدوق النقــد الــدويل اســتعراضا ملبــادرة نشــــر البيانـــات. 
واســتند الــس التنفيــذي يف مناقشــته إىل ورقــة مــن إعــــداد 
املوظفـني ميكـن االطـالع عليـها وعلـى ملحقـها املتعلـق بإطــار 
ـــة البيانــات وموجــز ملناقشــة الــس التنفيــذي يف  تقييـم نوعي
موقـــع صنـــدوق النقـــد الـــدويل علـــى شـــبكة اإلنـــــترنت يف 
http://www.imf.org حتت بند �ما اجلديد� اخلاص بيوم ٢٧ 

ـــار ذلــك االســتعراض، وافــق  أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١. ويف إط
الـس التنفيـذي علـى إدمـاج إطـار تقييـم نوعيـــة البيانــات يف 
منــوذج البيانــات اخلــاص بالتقــارير املتعلقــة بــالتقيد باملعايــــري 
والقوانـني (انظـر الفقـرة ١٥ أدنـاه)؛ والحـظ التقـدم احملـرز يف 
تنفيذ البند املتعلق بـالديون اخلارجيـة؛ ورحـب مبـا حصـل مـن 
حتســنات يف تصنيــف وتغطيــة البيانــات املنشـــورة يف الئحـــة 
االحتياطيات الدولية وسيولة العمالت األجنبية؛ وأعـرب عـن 
دعمه ملا أعده املوظفون من خطط ترمي إىل مواصلـة التمـاس 
آراء تقييميـة مـن املســـتعملني بشــأن معايــري الصنــدوق لنشــر 
البيانـات؛ وأعـرب عـن دعمـه ملـا أعـده املوظفـون مـن خطـــط 
ــــى آخـــر  ترمــي إىل إعــداد نظــام مفتــوح للتبــادل يرتكــز عل
ــــادل  مـــا توصلـــت إليـــه التكنولوجيـــا، يف جمـــال توزيـــع وتب

املعلومات اإلحصائية عرب شبكة اإلنترنت. 
 

ـــداث  ـــات: األح ـــام لنشـــر البيان ـــام الع ثالثا -النظ
البارزة منذ دورة اللجنة الثانية والثالثني 

غطـى اسـتعراض الـس التنفيـذي املشـار إليـــه أعــاله  - ٨
أيضــا النظــام العــام لنشــر البيانــات. وقــد رحــــب املديـــرون 
التنفيذيون بإعداد املكـون االجتمـاعي الدميغـرايف للنظـام العـام 
لنشر البيانات الـذي تعـاون يف وضعـه موظفـو صنـدوق النقـد 
الدويل والبنك الدويل على حنو وثيق، بالتشـاور مـع وكـاالت 
أخرى هلا دراية متخصصة بفئات البيانات اليت يتعلق ا األمر 
– التعليم والصحة والسكان والفقر. وهكذا، فإن النظام العام 
لنشر البيانات أصبح يعـاجل اآلن االحتياجـات اخلاصـة للبلـدان 
املشاركة يف ورقة استراتيجيات ختفيـف وطـأة الفقـر ومبـادرة 
البلــدان الفقــرية املثقلــة بــالديون. كمــا صــدرت التعليمــــات 
ملوظفــي الصنــدوق بتحديــث النظــام العــــام لنشـــر البيانـــات 
ــــورات  وبــالعمل، علــى وجــه اخلصــوص، علــى مراعــاة التط
األخــرية يف املنهجيــة اإلحصائيــة. وتــرد تلــــك التغيـــريات يف 
�وثيقـة النظـام العـام لنشـر البيانـات� و �دليـل النظـــام العــام 
لنشر البيانات� يف صيغتيهما املنقحتني اللتني جيري توزيعـهما 

يف الوقت الراهن على البلدان األعضاء والوكاالت الدولية. 
ويف الوقت الراهن، فرغ ٣٨ بلدا مـن إعـداد وصـف  - ٩
ملمارســاا اإلحصائيــة احلاليــة وخططــها إلدخــال حتســـينات 
قصرية األجل ومتوسـطة األجـل (البيانـات الفوقيـة) إلدراجـها 
يف لوحة النشرة. وجيري العمل على إمتـام البيانـات الفوقيـة يف 
العديد من البلدان األعضاء األخرى الواقعة بشكل رئيسـي يف 
أفريقيا وآسيا والشرق األوسط. وعين ما يربو علـى ٨٠ بلـدا 
منسقني للنظام العـام لنشـر البيانـات لالضطـالع مبهمـة إجـراء 

االتصاالت بشأن النظام مع صندوق النقد الدويل. 
ومنذ إنشاء النظام العــام لنشـر البيانـات، اتبعـت عـدة  - ١٠
ج ملساعدة البلـدان األعضـاء الراغبـة يف املشـاركة فيـه. وقـد 
تبـني أن النـهج اإلقليميـة املنفـذة مـع مؤسســات إقليميــة، مــن 
قبيـــل البنـــك املركـــزي لشـــرق البحـــر الكـــــارييب واالحتــــاد 
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االقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا، فعالة جـدا، إذ تفيـد 
مما بني البلدان مـن أوجـه التعـاون، وتسـتفيد اسـتفادة قصـوى 
ـــدوق النقــد الــدويل يف كافــة  مـن املـوارد النـادرة. وعمـل صن
ـــق مــع البنــك الــدويل، ودعيــت جــهات  املراحـل بشـكل وثي
ـــني مقدمــي املســاعدة  أخـرى ثنائيـة ومتعـددة األطـراف مـن ب
التقنيــة إىل املشــاركة يف حلقــــات العمـــل اإلقليميـــة املتعلقـــة 
بالنظـام العـام لنشـر البيانـات، وإىل اسـتعمال النظـام كــأداة يف 
البلدان اليت تنشط فيها. وتقوم إدارة اإلحصاءات يف صنـدوق 
النقد الدويل بإدماج هذا النظـام علـى حنـو مـتزايد يف برناجمـها 
ــــة  للمســاعدة التقنيــة، وتربــط آخــر حلقــات العمــل اإلقليمي
املتعلقة بالنظام بني صياغة البيانات الفوقيـة وإيصـال املسـاعدة 
التقنية لتنفيذ اخلطط املتعلقة بإدخال التحسـينات الـيت حددـا 
البلدان املشاركة يف النظام يف بياناـا الفوقيـة. وقـد اسـتفادت 
البلــدان الراغبــة يف املشــــاركة يف النظـــام مـــن دعـــم اليابـــان 
واململكــة املتحــدة الســخي يف جمــايل متويــل حلقــات العمــــل 
الثنائيـة واإلقليميـة املتعلقـة بصياغـة البيانـات الفوقيـــة، وتقــدمي 
ـــدان ملســاعدا علــى بلــوغ مــا يقتضيــه  املسـاعدة التقنيـة للبل
النظام العام لنشر البيانات من معايري املمارسة اجليـدة يف جمـال 

اإلحصاءات. 
 

رابعا - إطار تقييم نوعية البيانات 
يتمثـل النـهج املتبـع يف املعيـار اخلـاص لنشـــر البيانــات  - ١١
ـــام لنشــر البيانــات، مــن حيــث أبعادمهــا املتصلــة  والنظـام الع
بالنوعيــة، يف دعــوة البلــدان إىل تقــــدمي املعلومـــات املنهجيـــة 
واملعلومـات األخـرى الـيت مـن شـأا تيسـري تقييـم املســـتعملني 
لنوعية البيانات وفق احتياجام. ويف أعقـاب األزمـات املاليـة 
الـيت شـهدا أواخـــر التســعينات، تواصــل طــرح التســاؤالت 
بشأن نوعية البيانات. وقد أعرب صنـدوق النقـد الـدويل عـن 
ترحيبه بإجراء حوار بشأن الكيفية اليت ميكن أن يسـتخدم ـا 
املعيار اخلاص والنظام العام لزيادة فهم املسائل املتصلــة بنوعيـة 
البيانـات وتشـجيع مـا حيصـل مـن التحسـينات يف ذلـك اــال 

(أتيحــت وثيقــة للمعلومــــات األساســـية يف الـــدورة احلاديـــة 
والثالثني للجنة). 

ويف إطـار الشـق األول مـن ـــج يتــألف مــن شــقني،  - ١٢
أنشـأ صنـدوق النقـد الـدويل املوقـع املرجعـي لنوعيـــة البيانــات 
 .(http://dsbb.imf.org/dqrsindex.htm) علـــى لوحـــة النشــــرة
ويتمثــل اهلــــدف الرئيســـي للمرجـــع يف تعزيـــز فـــهم نوعيـــة 
ــــتمد مادتـــه مـــن  البيانــات. ويقــدم ذلــك املوقــع، الــذي يس
مســامهات اتمــع اإلحصــائي، تعــــاريف لنوعيـــة البيانـــات، 
ويصف أوجه التكــامل بـني جوانـب نوعيـة البيانـات، ويعطـي 
أمثلة عن تقييم هذه النوعية. وهناك ترحيب متواصـل مبـا يتـم 

اقتراحه من روابط أو مواد إضافية إلدراجها يف املوقع. 
أما الشق اآلخر فيتمثـل يف أن صنـدوق النقـد الـدويل  - ١٣
زاد من وترية عمله املتعلق بإعداد إطار لتقييم نوعية البيانات. 
ــــى ـــج يتســـم بالتفـــاعل  وقــد أعــد املوظفــون، اعتمــادا عل
ـــر األكــثر تفصيــال  والتشـاور، إطـارا عامـا وجمموعـة مـن األط
اخلاصــة مبجموعــة البيانــــات واملتعلقـــة باحلســـابات القوميـــة 
واألسـعار واإلحصـاءات النقديـة وإحصـاءات املاليـة احلكوميــة 
وإحصــاءات مــيزان املدفوعــات (ومشلــت املشــــاورات عقـــد 
اجتماعات خلرباء احلسابات القومية (حزيران/يونيه ٢٠٠٠)، 
ورؤســاء املكــاتب اإلحصائيــة الوطنيــة لبلــدان شــــرق آســـيا 
(آب/أغسطس ٢٠٠٠)، والفريق العامل املعـين باإلحصـاءات 
النقديـــــة واملصرفيـــــة التـــــــابع للبنــــــك املركــــــزي األورويب 
(أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠)، وفريق اخلرباء التقنيني املعين باألرقـام 
ـــرغ املعــين بإحصــاءات  القياسـية ألسـعار اإلنتـاج وفريـق فورب
ـــول/ســبتمرب ٢٠٠٠)، وجلنــة البنــك املركــزي  اخلدمـات (أيل
األورويب املعنيـــــة باإلحصـــــاءات (تشـــــرين األول/أكتوبـــــــر 
٢٠٠٠)، وجلنــة صنــدوق النقــد الــدويل املعنيــة بإحصـــاءات 
مـيزان املدفوعـــات (تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٠)، وحلقــة 
عام ٢٠٠٠ الدراسية املتعلقـة بنوعيـة اإلحصـاءات واملشـتركة 
ـــا (كــانون األول/ديســمرب  بـني صنـدوق النقـد الـدويل وكوري
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ـــة  ٢٠٠٠)، واجتمــاع فريــق اخلــرباء املعــين بإحصــاءات املالي
احلكوميـة (شـباط/فـــرباير ٢٠٠١)، وعقــد مؤمتــر دويل معــين 
بنوعيـة اإلحصـاءات الرمسيـة (أيـار/مـــايو ٢٠٠١)، واجتمــاع 
ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليــدان االقتصــادي يف ســنغافورة 
بشـأن األرقـام القياســية ألســعار االســتهالك (حزيــران/يونيــه 
٢٠٠١)). ويشكّل إطار تقييم نوعية البيانات املتمخـض عـن 
ذلك منهجية للتقييم دف إىل توفري هيكــل وأسـلوب موحـد 
لعملية تقييم نوعية البيانات. وينطوي اإلطار على رأي شامل 
ملسألة نوعية البيانـات يقـر بوجـود ترابـط، مبـا يف ذلـك أوجـه 
التكـامل، فيمـا بـني أبعـاد النوعيـة، ويسـمح بـإيالء مســـتويات 
مــــــن التركــــــيز ختتلــــــف بــــــاختالف فئــــــــات البيانـــــــات 
ــــع  واســتعماالا/مســتعمليها. وييســر هــذا الــرأي للحــوار م
الوكاالت اإلحصائية الوطنية والسلطات القطرية بوجه عام. 

ومثــة ثالثــة جمــاالت رئيســية ميكــن أن تكــون فيــــها  - ١٤
منهجية التقييم تلك اليت يوفرهـا اإلطـار مفيـدة. فـأوال، ميكـن 
أن يسترشــد ــا مســتعملو البيانــات – يف القطــاعني اخلـــاص 
ـــراض  – يف قيـاس نوعيـة البيانـات ألغ والعـام علـى حـد سـواء 
ختصهم. وميكن أن تكون ذا املعىن مبثابـة أداة مكملـة ألبعـاد 
النوعية الواردة يف املعيار اخلاص لنشـر البيانـات والنظـام العـام 
لنشر البيانات. وثانيا، ميكن لإلطار أن يفيد موظفي صنـدوق 
النقـد الـدويل يف تقييـم نوعيـة البيانـات املقدمـة ملراقبـة البلـــدان 
وعملياا، ويف إعداد التقـارير عـن التقيـد باملعايـري والقوانـني، 
ويف تصميم برامج املسـاعدة التقنيـة. وثالثـا، ميكـن لإلطـار أن 
يكون مبثابة دليل للبلدان يف جهودها الرامية إىل تعزيز نظمـها 
اإلحصائيـة وذلـــك بتوفــريه ألداة لتقييــم الــذات، وإىل حتديــد 
ـــيت ميكــن فيــها التمــاس  اـاالت الـيت حتتـاج إىل التحسـني وال

الدعم من اجلهات املاحنة. 
ـــار، كمــا ســلفت اإلشــارة،  وأحـد اسـتعماالت اإلط - ١٥
يتمثـل يف إعـداد التقـارير عـن التقيـد باملعايـري والقوانـني. وقـــد 
دعـي صنـدوق النقـد الـدويل، إىل جـانب مؤسســـات أخــرى، 

إلجـراء تقييـم ملمارسـات البلـدان فيمـــا يتعلــق مبجموعــة مــن 
املعايــري والقوانــني الدوليــة. (انظــر E/CN.3/2000/8). وفيمـــا 
يتعلـق بالبيانـات، فـإن املعايـري الـيت يســـتند إليــها التقييــم هــي 
املعيـار اخلـاص لنشـر البيانـات والنظـام العـــام لنشــر البيانــات. 
واعتبارا من كانون الثاين/يناير ٢٠٠١، استخدم اإلطار علـى 
أســـــاس جتريـــــيب يف التقـــــــارير؛ وقــــــد أفضــــــت مناقشــــــة 
الـــس التنفيـــذي املشـــار إليـــها أعـــــاله إىل املوافقــــة علــــى 
إدمــاج اإلطــار يف تلــك التقــارير. وحــــىت منتصـــف كـــانون 
األول/ديســـــمرب ٢٠٠٠، نشـــــرت تقـــــارير عــــــن مخســــــة 
ــــــر  بلـــــدان تتضمـــــن تقييمـــــات تســـــتند إىل اإلطـــــار (انظ
موقـــع صنـــدوق النقـــد الـــدويل علـــى شـــبكة اإلنـــــترنت يف 

 .(http://www.imf.org/external/np/rosc/rosc.asp

ــــو  وفيمــا يتعلــق باملســاعدة التقنيــة، يســتخدم موظف - ١٦
صنـدوق النقـد الـدويل اإلطـار أيضـا يف القيــام بقــراءة ســريعة 
للحالـــة الراهنـــة، ويف حتديـــد التدابـــــري الالزمــــة لتحســــينها 
(التخطيــط)، ويف وضــع هيكـــل لتقييـــم النواتـــج (الرصـــد). 
ومبا أن اخلطط أعدت انطالقا مـن نفـس اإلطـار املسـتخدم يف 
وصـف النظـام اإلحصـائي، فـإن تقييـم النواتـــج أصبــح أســهل 

بكثري. 
وسيجري تطوير اإلطار مستقبال بالتعاون على نطاق  - ١٧
أوسع مع األطراف املعنية األخـرى. فقـد أعـد البنـك الـدويل، 
على سبيل املثال، إطـارا ممـاثال لبيانـات الدراسـة االسـتقصائية 
املتعلقــة بدخــل األســر املعيشــية وإنفاقــها، كخطــــوة أوىل يف 

احلقل االجتماعي والدميغرايف. 
 


