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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الرابعة والثالثون 

٤ – ٧ آذار/مارس ٢٠٠٢ 
البند ٤ (ح) من جدول األعمال املؤقت* 

  اإلحصاءات االقتصادية: اإلحصاءات املالية 
تقرير فرقة العمل املعنية باإلحصاءات املالية   

  مذكرة من األمني العام 
وفقـا لطلـب اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـا الثالثـة والثالثـني**، يتشـرف األمـــني العــام 
بإحالـة تقريـر فرقـة العمـل املعنيـة باإلحصـاءات املاليـة (الرئيـس: صنـدوق النقـد الـدويل). وقــد 

ترغب اللجنة يف استعراض أنشطة فرقة العمل. 
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تقرير فرقة العمل املعنية باإلحصاءات املالية   
قامت فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية باإلحصاءات املالية، الـيت شـكلت يف  - ١
عام ١٩٩٢، باستئناف اجتماعاا يف عام ١٩٩٨ من أجل تنسيق األعمال الراميــة إىل حتسـني 
البيانـات املتعلقـة بـالديون اخلارجيـة واالحتياطيـات الدوليـة(١)، مـــن حيــث ســالمتها املنهجيــة 

وشفافيتها ودقة توقيتها وتوافرها. 
فقد مت التسليم منذ وقت طويـل باحلاجـة إىل توفـري معلومـات شـاملة وقابلـة للمقارنـة  - ٢
وهلا مصداقيتــها عـن الديـون اخلارجيـة لتسـتنري ـا جـهات وضـع السياسـات واألسـواق املاليـة 
وغريها من مستعملي اإلحصاءات. وقد برزت هذه احلاجـة مـن جديـد بفعـل األزمـات املاليـة 

الدولية اليت شهدا فترة التسعينات من القرن املاضي. 
ويف عام ١٩٩٨، بدأت فرقة العمل مبادرتني هامتني من أجـل حتسـني سـبل احلصـول  - ٣
على البيانات املتعلقة بالديون اخلارجية وفهمها. فبـادئ ذي بـدء، اشـترك مصـرف التسـويات 
الدويل وصندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي والبنـك الـدويل، 
ــة  اعتبـارا مـن آذار/مـارس ١٩٩٩، يف توزيـع جمموعـة جديـدة مـن اإلصـدارات الفصليـة املتعلق
باإلحصـاءات اخلاصـة بـالديون اخلارجيـة لـــ ١٧٦ بلـدا مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـــيت متــر 
اقتصاداا مبرحلة انتقالية. وللمرة األوىل مت يف إطار هـذه اإلحصـاءات، املسـماة باإلحصـاءات 
املشتركة بني مصرف التسويات الـدويل وصنـدوق النقـد الـدويل ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف 
امليدان االقتصادي والبنك الدويل املتعلقة بالديون اخلارجية، جتميـع أفضـل البيانـات الـيت ميكـن 
مقارنتـها دوليـا وأكثرهـا دقـة مـن حيـث التوقيـت، الـيت أتيحـــت مــن خــالل اجلــهات الدائنــة 
ـــات  ومصـادر السـوق بشـأن عنـاصر الديـون اخلارجيـة(٢) وتشـتمل هـذه اإلصـدارات علـى بيان

تكميلية عن االحتياطيات الدولية. 
ومن جهة ثانية، شرعت فرقة العمل، دف املسـاعدة يف مهمـة حتسـني البيانـات الـيت  - ٤
جتمع من مصادر وطنية، يف العمل علـى إعـداد  إحصـاءات الديـون اخلارجيـة: دليـل املصنفـني 
واملستعملني. ويوفر هذا الدليل، الذي يستكمل منشــورا اشـتركت يف إصـداره عـدة وكـاالت 
يف عام ١٩٨٨(٣)، املشورة الالزمة فيما يتعلــق باملفـاهيم اخلاصـة بـالديون اخلارجيـة وتعاريفـها 
وتصنيفاـا، ومصـادر وأسـاليب جتميـع هـذه البيانـات واسـتخداماا التحليليـة. ويقـدم الدليـــل 
معلومـات للقـراء بشـأن األعمـال الـيت تضطلـع ـا الوكـــاالت الدوليــة يف هــذا امليــدان. كمــا 
يسـاعد هـذا الدليـل البلـدان يف أعمـال التحضـري الالزمـة للوفـــاء باالشــتراطات املتعلقــة بنشــر 
ـــدوق النقــد الــدويل بشــأن معايــري  البيانـات، املنصـوص عليـها يف املبـادرتني اللتـني شـنهما صن
البيانـات، ومهـا املعيـار اخلـــاص لنشــر البيانــات والنظــام العــام لنشــر البيانــات. واملقصــود أن 
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يستخدم هذا الدليل كل من جممعي اإلحصـاءات املتعلقـة بـالديون اخلارجيـة ومسـتعملي هـذه 
اإلحصاءات. 

ويسـتمد اإلطـار املفـاهيمي املسـتعمل يف الدليـــل مــن نظــام احلســابات القوميــة لعــام  - ٥
١٩٩٣ والطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات الصادر عن صندوق النقد الـدويل يف عـام 
١٩٩٣ أيضا. ويعرض الدليل الوضع اخلاص بإمجايل الديون اخلارجية يف نوعني مــن اجلـداول، 
يركـز أوهلمـا علـى مجيـع القطاعـات املؤسسـية املقيمـة علـى النحـو الـذي تعـرض بـــه يف اجلــزء 
املتعلق حبالة االستثمارات الدوليـة يف الطبعـة اخلامسـة مـن دليـل مـيزان املدفوعـات؛ أمـا النـوع 
الثاين فريكز على دور القطاع العام. ويتجـاوز الدليـل املسـتوى الـذي بلغـه اإلطـاران املتعلقـان 
بنظام احلسابات القومية والطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات لعـام ١٩٩٣، مـن حيـث 
حتديد مفاهيم القياس وتوفري جداول لعرض جمموعات من بيانات الديون اخلارجيـة التحليليـة، 
منـها جمموعـات تسـتند إىل مواعيـد اســـتحقاق املبــالغ املتبقيــة، مقســمة حســب فئــة العملــة، 

ومقدمة يف شكل جدول زمين لسداد خدمة الديون. 
وتوفـر التذييـالت املدرجــة بــالدليل قوائــم للمصطلحــات والصكــوك املاليــة وتغطــي  - ٦
ـــامالت اخلاصــة مبــيزان املدفوعــات واحلســابات  العالقـة بـني حالـة االسـتثمارات الدوليـة واملع

القومية، ضمن مسائل أخرى. 
ـــانون األول/  وقـد أمتـت فرقـة العمـل الدليـل يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١، ويف ك - ٧
ديسمرب ٢٠٠١، وضعت مسودة ائية له باللغة االنكليزية علـى موقـع صنـدوق النقـد الـدويل 
 .h ttp://www.imf.org/external/np/sta/ed/guide.htm :على الشبكة اخلارجية، وعنوانه كالتايل
ويقوم الصندوق يف الوقت احلايل بتحرير الدليل وينتظر أن ينشر يف ايـة عـام ٢٠٠٢ تقريبـا، 
كمــا جتــري ترمجتــه يف نفــس الوقــت إىل اللغــات االســــبانية والروســـية والصينيـــة والعربيـــة 

والفرنسية. 
وبالتزامن مع األعمال املتعلقة بـالدليل، وبتمويـل مـن حكومـة اليابـان (يف إطـار احلسـاب  - ٨
املدار لصاحل أنشطة خمتارة من أنشطة الصندوق) ومساعدة من الوكاالت األخرى املمثلـة يف فرقـة 
العمل، اضطلع الصندوق بتنظيـم جمموعـة مـن احللقـات الدراسـية اإلقليميـة الـيت ترمـي إىل التوعيـة 
مبتطلبات نشر بيانات الديـون اخلارجيـة، املنصـوص عليـها يف مبـادريت الصنـدوق املتعلقتـني مبعايـري 
البيانات وإىل مناقشة خمتلف املبادرات الرامية إىل حتسـني نوعيـة البيانـات الوطنيـة املتعلقـة بـالديون 
اخلارجية. ويف شباط/فرباير ٢٠٠٢، اكتملت احللقة الدراسية اإلقليمية األخـرية مـن بـني احللقـات 

السبع اليت نظمت للتعريف بالدليل اجلديد (انظر اجلدول ١). 
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اجلدول ١- احللقات الدراسية اإلقليمية املتعلقة بإحصاءات الديون اخلارجية    
عدد املشاركني  التاريخ  املكان  

سـنغافورة (صنـدوق النقـد الـدويل - معـهد التدريــب 
٢٩ ٢١-٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠ اإلقليمي بسنغافورة) 

٢٧ ٢٨ آب/أغسطس - ١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠النمسا (معهد فيينا املشترك) 
٤٢ ٥-٩ آذار/مارس ٢٠٠١ املكسيك (مركز أمريكا الالتينية للدراسات النقدية) 
٣٩ ٧-١١ أيار/مايو ٢٠٠١ جنوب أفريقيا (املصرف االحتياطي جلنوب أفريقيا) 
١٢ ٢٤ أيار/مايو ٢٠٠١ الواليات املتحدة األمريكية (صندوق النقد الدويل) 

٣١ ٣١ أيار/مايو - ١ حزيران/يونيه ٢٠٠١ أملانيا (املصرف املركزي األورويب) 
٢٧ ١٠-١٤ شباط/فرباير ٢٠٠٢ البحرين (هيئة نقد البحرين) 

 
وكـان اجلمـهور الـذي اسـتهدفته احللقـات الدراسـية هـذه يتـألف مـن املديريـن وكبــار  - ٩
القـائمني علـى جتميـع بيانـات الديـون اخلارجيـة يف البلـدان الـــيت تعمــل باملعيــار اخلــاص لنشــر 
البيانات. وقد حضر هذه احللقات ما يزيد على ٢٠٠ مشارك، وأدىل احلـاضرون يف احللقـات 
الدراســية األوىل بتعليقــات علــى املســودات األوىل للدليــل. وكــانت أغلبيــة املشــاركني مــن 
املصــارف املركزيــة ووزارات/إدارات املاليــة، وإن كــان هنــاك أيضــا بعــض املشــاركني مـــن 

املكاتب اإلحصائية الوطنية واملكاتب الوطنية املعنية بالديون. 
ويف أيار/مايو ٢٠٠٢، شهد معـهد فيينـا املشـترك احللقـة األوىل مـن جمموعـة جديـدة مـن  - ١٠
احللقات التدريبية اإلقليميـة الـيت نظمـها صنـدوق النقـد الـدويل عـن إحصـاءات الديـون اخلارجيـة. 
ـــة مــن  وقـد حضـر هـذه احللقـة مـا جمموعـه ٣٠ مـن القـائمني علـى جتميـع بيانـات الديـون اخلارجي
٢١ بلدا يف أوروبا الشرقية وآسيا. وقد مت مبزيد من الشمول يف هذه احللقة اليت دامـت أسـبوعني، 
واليت كانت موجهة معي البيانات من الرتب املتوسطة، تغطية املنهجية املبينـة يف الدليـل لتجميـع 
إحصاءات الديون اخلارجية. وكان من املقرر عقد حلقة دراسية أخرى باللغة الفرنسية يف تشـرين 
األول/أكتوبــر ٢٠٠٢ يف املعــهد األفريقــي املشــترك. وســيجري يف عــام ٢٠٠٣ عقــــد حلقتـــني 
ـــب  دراسـيتني يف مركـز التدريـب اإلقليمـي املشـترك ألمريكـا الالتينيـة (يف الـربازيل) ومعـهد التدري

اإلقليمي املشترك بني صندوق النقد الدويل وسنغافورة. 
وقد نظمت أمانة الكمنولث حلقات عمل إقليمية لتوفري التدريب علـى نظـم تسـجيل  - ١١
الديون وإدارا شارك فيها أعضاء آخرون من فرقة العمل. وقام مؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة 
والتنمية يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ بتنظيم املؤمتر األقاليمي الثـالث املتعلـق بـإدارة الديـن 
الذي شارك فيه أيضـا أعضـاء مـن فرقـة العمـل. ويتبـادل أعضـاء فرقـة العمـل اجلـداول الزمنيـة 
للتدريـب بانتظـام حـىت ميكـن حشـد فـرص التدريـب املتاحـة، حبيـث يتسـىن للوكـــاالت تعزيــز 

اجلهود اليت يبذهلا نظراؤها من أجل حتسني إحصاءات الديون اخلارجية. 
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ويف أيار/مايو ٢٠٠٢، عقد اجتماع لفرقة العمل يف واشنطن العاصمة تناول يف مجلـة  - ١٢
ـــال العمــل  أمـور مسـألة مـا إذا كـان هنـاك ضـرورة لإلبقـاء علـى فرقـة العمـل بـالنظر إىل اكتم
اخلاص بالدليل. وفيما يلي بعض نقاط العمل الرئيسية اليت متخض عنها اجتماع فرقة العمل: 

ستواصل فرقة العمل أداء دورها كمنتدى ملعاجلة املسائل املتصلـة بإحصـاءات الديـون  �
اخلارجية. 

ستقوم إحدى الوكاالت املشتركة يف فرقة العمـل بوضـع قـاعدة بيانـات مركزيـة عـن  �
إحصاءات الديون اخلارجية على أساس البيانـات الـيت جتمعـها البلـدان لتكـون مكملـة 
لإلحصاءات املشتركة بني مصرف التسويات الدويل وصندوق النقد الـدويل ومنظمـة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل املتعلقة بالديون اخلارجية. 
ـــدوق النقــد الــدويل فيمــا يتعلــق بتحســني إعــداد  سـتقدم فرقـة العمـل املسـاعدة لصن �
البيانات الالزمة لتقييم درجة الضعف على الصعيد القطري. وسيجري يف إطـار هـذه 
املبـادرة يف مجلـة أمـور حتديـد ملفـات للمعلومـات ميكـن اسـتخدامها لتقييـــم الثغــرات 

املوجودة يف البيانات يف طائفة واسعة من البلدان. 
سـتواصل فرقـة العمـل إعـداد اإلحصـاءات املشـتركة بـني مصـرف التســـويات الــدويل  �
وصندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنـك الـدويل 
املتعلقة بالديون اخلارجية، مع إيالء اهتمام خاص بالبيانـات املتعلقـة بـالديون القصـرية 

األجل. 
ستقدم فرقــة العمـل املسـاعدة لصنـدوق النقـد الـدويل فيمـا يتعلـق بوضـع إطـار لتقييـم  �

نوعية البيانات اخلاصة بإحصاءات الديون اخلارجية. 
  
 

احلواشي 

يتوىل صندوق النقد الدويل رئاسـة فرقـة العمـل الـيت اشـترك يف األعمـال الـيت اضطلعـت ـا مؤخـرا ممثلـون مـن  (١)
مصـرف التسـويات الـــدويل وأمانــة الكمنولــث والبنــك املركــزي األورويب واملكتــب اإلحصــائي للجماعــات 
األوروبية وصندوق النقد الدويل ومنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي وأمانـة نـادي بـاريس ومؤمتـر 

األمم املتحدة للتجارة والتنمية والبنك الدويل. 
من اجلدير باملالحظة أن هذه البيانات ال توفر مقياسا شامال ومتسقا متاما إلمجايل الديون اخلارجية ألي بلد من  (٢)

البلدان. 
 .External Debt: Definition, Statistical Coverage and Methodology (Paris, 1988) (٣)


