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 اللجنة اإلحصائية
 سة والثالثونداسالدورة ال

 ٢٠٠٥مارس / آذار٤-١
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٤البند 

   بات القوميةاحلسا: اإلحصاءات االقتصادية
   باحلسابات القوميةالفريق العامل املشترك بني األمانات املعينتقرير   
  مذكرة من األمني العام  

يتشرف األمـني العـام بـأن حييـل إىل اللجنـة اإلحصـائية، وفقـا للطلـب الـذي قدمتـه يف                   
عــين باحلســابات تقريــر الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات امل، **ة والــثالثنيمســادورهتــا اخل
ذا هـ   مـن  ٣٩من اللجنة أن تعلق على النقـاط املطروحـة للمناقشـة يف الفقـرة               يرجـى  و. القومية
 .التقرير
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2 04-66062 
 

E/CN.3/2005/4

   تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية  
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 مقدمــة -أوال  

 :ا يليمبة والثالثني مسالجنة اإلحصائية يف دورهتا اخلالمـت اق – ١
؛ وأعربـت   ١٩٩٣نظـام احلسـابات القوميـة لعـام         أكدت جمددا أمهيـة حتـديث        )أ( 

هيكـل اإلدارة وآليـة   نوهـت مبالءمـة   عن تأييدها العام لربنامج العمل املفصل واجلدول الـزمين و   
 صنع القرار؛

 أن تســـتند إىل القاعـــدة املفاهيميـــة أكـــدت جمـــددا أن عمليـــة التنقـــيح ينبغـــي )ب( 
األهليـة للمسـائل     ؛ وأكـدت مـن جديـد معـايري        ١٩٩٣األساسية لنظام احلسابات القومية لعـام       

 املقرر حتديثها والنطاق احملدود لعملية التحديث؛
كــذلك أكــدت جمــددا ضــرورة احملافظــة علــى االتســاق مــع عمليــات التنقــيح    )ج( 

القطـاع العـام،     حماسـبة واألطـر األخـرى ذات الصـلة يف جمـال           اجلارية لـدليل ميـزان املـدفوعات        
ــة احلــرص إىل أقصــى حــد    ــة؛    ممكـــن وأمهي ــايري احملاســبية لألعمــال التجاري ــى التمســك باملع عل

 والحظت مع التقدير اخلطوات اليت اختذت بالفعل من أجل حتقيق هذه الغاية؛
ول لفريــق اخلــرباء للتقــدم احملــرز خــالل االجتمــاع األ ارتياحهــا أعربــت عــن  )د( 

 االستشاري املعين باحلسابات القومية؛
أكدت ضرورة الشفافية يف عملية التحديث مع احلرص علـى إشـراك الـدوائر               )هـ( 

اإلحصائية العاملية فيها على أوسع نطاق ممكن؛ واقترحت النظر يف اسـتخدام اسـتبيانات تعمـم                
 كــل قضــية؛ وكــذلك يفل األعضــاء بالوســائط اإللكترونيــة كوســيلة لتســجيل آراء مجيــع الــدو

اقترحــت تعزيــز عمليــة التشــاور عــن طريــق عقــد حلقــات عمــل إقليميــة إضــافية تشــارك فيهــا    
 البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية مع تدبري التمويل املناسب من أجلها؛

 على ضرورة توفري التمويل الكايف لتحديث الربنـامج؛ ورحبـت         أيضا  شددت   )و( 
مبا أعربت عنه البلدان األعضـاء مـن التزامـات واضـحة بتـوفري مسـامهات ماليـة ومـوارد بشـرية               
من أجل املساعدة يف عملية التحـديث؛ وشـجعت علـى تـوفري دعـم متـويلي إضـايف السـتكمال                     

 املوارد اليت التزمت هبا بالفعل الوكاالت الدولية؛
ق نظـام احلسـابات القوميــة   الحظـت مـع التقـدير التقـدم احملـرز يف نطـاق تطبيـ        )ز( 

 والزيادة يف عدد البلدان اليت تلتزم بتوصياهتا من حيث املفهوم، إال أهنـا دعـت إىل                 ١٩٩٣لعام  
توفري املزيد من الدعم التقين للبلدان اليت مل تتأت هلا القدرة بعـد علـى اعتمـاد نظـام احلسـابات        

 ؛١٩٩٣القومية لعام 
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حـول العوامـل الكامنـة الـيت تعرقـل تطبيـق       اقترحت إجراء املزيد من البحـوث    )ح( 
ــة   ــام نظــام احلســابات القومي ــة التحــديث؛ وطلبــت إىل     ١٩٩٣لع ــاب املســامهة يف عملي مــن ب

ألمم املتحدة أن تتعاون مـع املكاتـب اإلقليميـة يف إعـداد مشـروع خطـة                 يف ا الشعبة اإلحصائية   
ــذها؛ والحظــت أن       ــن أجــل تنفي ــويلي م ــدعم التم ــة عمــل والتمــاس ال ــة  أمان ــة التوجيهي اللجن

قـد عرضـت   ) ٢١بـاريس  (لشراكة يف اإلحصاء من أجل التنمية يف القـرن احلـادي والعشـرين         ل
 ؛إعداد هذه اخلطة املساعدة يفتقدمي 

ــا عــن األعمــال املُنجــزة يف حتــديث   ثانـــي ويعــرض الفــرع ال - ٢ نظــام أدنــاه تقريــرا مرحلي
نظـام احلسـابات    تقريرا عن مدى تطبيـق      لـث  ويقدم الفرع الثا  . ١٩٩٣احلسابات القومية لعام    

دورهتــا الطلـب الـذي تقـدمت بـه اللجنـة يف      رابـع  بينمـا يتنـاول الفـرع ال   . ١٩٩٣القوميـة لعـام   
ــثالثنيمســااخل ــيم للعوامــل الــيت تعــ  إل ة وال ــة لعــام  ق تطبيــق ـوعــداد تقي نظــام احلســابات القومي

 .٣٩ الفقرة وترد النقاط املطروحة للمناقشة يف.  يف البلدان النامية١٩٩٣
 

نظــام احلســابات التقريــر املرحلــي عــن األعمــال املُنجــزة يف إطــار حتــديث  -ثانيا  
  ١٩٩٣القومية لعام 

  اجتماعات فريق اخلرباء االستشاري وأنشطة أخرى -ألف  
نظــام احلســابات شــهدث األشــهر اإلثنــا عشــر املاضــية تقــدما هــائال يف عمليــة حتــديث  - ٣

 :ار عملية تشاورية جرت على الصعيد العاملي يف إط١٩٩٣القومية لعام 
ملعـين باحلسـابات   ا  اجتماعـان لفريـق اخلـرباء االستشـاري    ٢٠٠٤ يف عـام    ُنظم )أ( 
 ؛القومية

الفريـق العامـل املشـترك بـني األمانـات املعـين        ونصح فريق اخلرباء االستشـاري     )ب( 
ــة وُعرضــت تلــك . ســائل بقبــول التوصــيات املتعلقــة بتحــديث عــدد مــن امل  باحلســابات القومي
يف موقع عمليـة حتـديث      الردود عليها   ُنشرت  واملشاورات القطرية   لبحثها يف   املسائل بعد ذلك    

  على شبكة اإلنترنت؛١٩٩٣نظام احلسابات القومية لعام 
 .وفقا للجدول املقرر ٤٤ــ التقدم يف حل املسائل الوميضـي  )ج( 

 املشـترك بـني األمانـات املعـين باحلسـابات           الفريق العامـل  ومنذ بداية عملية التحديث و     - ٤
 يسعى جلعل هذه العملية برمتها شفافة قدر اإلمكان وإشراك أكـرب عـدد مـن األطـراف         القومية

أعضـاء الفريــق  قــدم   وSNA News and Notesنشـرة  وقـد صــدرت مقـاالت يف   . املهتمـة فيهـا  
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لومـــات عـــن عمليـــة عمبفيهـــا أدلــــوا  عديـــدة يف مـــؤمترات وحلقـــات دراســـية االعامـــل عروضـــ
 .التحديث

إنشـاء  هــو   أهـم تطـور يف تعزيـز شـفافية هـذه العمليـة وتشـجيع املشـاركة فيهـا                    عـل  ول - ٥
ــده    ــبكة اإلنترنــــت تتعهــ ــى شــ ــع علــ ــا الموقــ ــعبة اإلحصــ ــو ئيةشــ ــدة، وهــ ــم املتحــ :  يف األمــ

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snarev1.htm . هذا املوقع ما يليويعـرض: 
 ؛٢٠٠٤مارس /برنامج العمل الذي أقرته اللجنة اإلحصائية يف آذار )أ( 
قائمة املسائل اليت سُينظر يف حتديثها، مع تقدمي توضـيحات مقتضـبة عـن كـل                 )ب( 

 ا؛فيه مسألة وبيان مبوعد نظر فريق اخلرباء االستشاري
أن نظـر فيهـا، إىل جانـب         ورقات املسائل اليت سبق لفريق اخلرباء االستشاري       )ج( 

اخلـرباء واملكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة واملصـارف          اهــا   دبالقرارات اليت اختذها والتعليقات اليت أ     
 املركزية؛
 الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات املعــين     ورقــات املســائل الــيت أقرهــا     )د( 
  واملنتظر مناقشتها خالل اجتماع مقبل سيعقده فريق اخلرباء االستشاري؛ت القوميةباحلسابا
فربايـر  / يف شـباط   حمضر االجتماع األول الذي عقده فريق اخلرباء االستشـاري         )هـ( 
 ؛٢٠٠٤

تعليقات املكاتب اإلحصائية الوطنيـة واملصـارف املركزيـة وخـرباء احلسـابات              )و( 
 رباء االستشاري؛القومية على توصيات فريق اخل

باحلســابات  الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات املعــين  حمضــر اجتماعــات  )ز( 
 ؛القومية

وصــالت مبواقــع شــبكة اإلنترنــت املتعلقــة بتحــديث ميــزان املــدفوعات والــيت    )ح( 
احلسـابات  وحصـاءات  اإله جلنة ميـزان املـدفوعات التابعـة لصـندوق النقـد الـدويل و       ـتدير شؤون 
 .القطاع العامحسابات  تنسيق اليت تديرها فرقة العمل املعنية باحلكومية

 
  التقدم احملرز يف معاجلة املسائل املطروحة -باء  

ــاري    - ٦ ــرباء االستشـ ــق اخلـ ــل فريـ ــه األولـــ  توصـ ــباط  ـييف اجتماعـ ــد يف شـ ــذي عقـ  / الـ
ة  فيهــا مــن أجــل عمليــ    إىل اتفــاق بشــأن قائمــة أوليــة باملســائل املقــرر النظــر      ٢٠٠٤ فربايــر

 بعــد دمــج ،فيهــا ميــزان املــدفوعات ومســائل املاليــة العامــة، والــيت بلــغ عــددها   التحــديث، مبــا
 :كما نظر فريق اخلرباء االستشاري يف عدد من املسائل، هي. مسألة ٤٤، بعضها

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snarev1.htm
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عـدم   بيـضـ ـأقر التوصـية الـيت تق   -  املفروضة على أرباح املوجودات    ائبرضال )أ( 
 ؛ابات القوميةنظام احلسإدخال أي تغيري على 

وافق علـى مجيـع التوصـيات        -منظومـات األسلحة العسكرية كأصول ثابتة      و )ب( 
ــار اإلنفــاق علــى  والــيت تقضـــي أمههـــا ب املســائل، ـة املنبثقــة عــن ورقــ  األســلحة منظومــات اعتب

لتكـوين رأمسـال عسـكري وغـري         العسكرية كتكوين لرأمسـال ثابـت لكـن كحسـابات مسـتقلة           
 عسكري؛
 يتطلــب األمــر بـذل مزيــد مـن           -املعاشات التقاعديـة ألربـاب العمـل        نظـم  و )ج( 
 يف هذا الشأن؛اجلهـد 

ــواردة يف   - يف األســهم للعــاملني خيــار االكتتــابو )د(  أقــر التوصــيات األربــع ال
  كتعويض هلم؛يف األسهم للعاملني خيار االكتتاباعتبار واليت تقضـي أمههـا بورقة املسائل، 

 أقــر التوصــيتني املقــدَّمتني، ومهــا - األصــول غــري املاليـة  ل ملكيــةف نقــيلاتكـ و )هـ( 
شطبها خـالل الفتـرة    ��٢ كتكوين لرأمسال ثابت، و  لكيةاملف نقل   يلاتكمواصلة تسجيل   � �١

 ؛)بدال من شطبها طوال مدة وجود األصل(املتوقعة للملكية 
ئيسـي القاضـي     وافق علـى االقتـراح الر      -وقياس عائدات التأمني من األضرار       )و( 

ي من خـدمات التـأمني بصـيغة ُتسـتخدم          ـباستبدال الصيغة احلالية املُستخدمة لتقدير العائد املتأت      
فيها املطالبات املُعدَّلة ومكمِّالت معدلة لألقسـاط، وذلـك لـتعكس القـيم املتوقعـة ال احلقيقيـة،                  

 ووافق أيضا على بديل التكلفة اجملردة مزيدة إىل فائض التشغيل؛
 -) غـري التـأمني   (والتوصيات املؤقتة املتعلقـة بقيـاس عائـدات اخلـدمات املاليـة              )ز( 

 يف هذا الشأن؛يتطلب األمـر بـذل مزيـد من اجلهـد 
يف تطلب األمـر بــذل مزيــد مـن اجلهـد            ي -قياس خمرجات املصارف املركزية      )ح( 
 .هذا الشأن

، ٢٠٠٤فربايــر / شــباطيف فريــق اخلــرباء االستشــاريوخــالل االجتمــاع الــذي عقــده   - ٧
النظر يف بعض املسائل اإلضافية أثناء عملية التحـديث، واتُّفـق علـى    الفريق اقترح بعض أعضاء  

 قبيــل باحلســابات القوميــة الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات املعــين إحالــة االقتراحــات إىل 
 ١٤ـــ  قتراحـات ال مث نظـر الفريـق العامـل يف اال        . ٢٠٠٤مـارس   /االجتماع الذي عقـده يف آذار     

وأُرسـلت االقتراحـات وتوصـيات      . ليه وقُدمت توصيات بشـأن كـل اقتـراح منـها          إاليت وردت   
وكانــت . فيهــا للنظـــر فريــق اخلــرباء االستشــاريالفريــق العامــل بشــأهنا بعــد ذلــك إىل أعضــاء  
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ق أن فريـ  )  علـى شـبكة اإلنترنـت      نظام احلسابات القوميـة   حتديث  اليت ُنشرت يف موقع     (النتيجة  
 .اخلرباء مل يقر سوى نقاط اإليضاح وحتسني صياغة النصوص

يف نيويـورك    فريق اخلـرباء االستشـاري    ل وحني كتابة هذا التقرير، سينعقد اجتماع ثانٍ       - ٨
ــرة مــن  ـــوسُيناق. ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٨ إىل ٨يف الفت ش عــدد مــن املســائل الــيت  ـَ

وقـد أعـد فريـق اخلـرباء        . حسابات القطاع العـام   تشمل احلسابات القومية وميزان املدفوعات و     
ـن قواعــد البيانــات، والتنقيــب عــ: اقتراحــات للحســم فيهــا تتعلــق باملســائل اآلتيــة  االستشــاري

غــري املنِتجــة، وتكلفــة اخلــدمات اإلنتاجيــة مــن  القــروض املعــادن، واألصــول والنســخ، وتقيــيم  
االقتصــادية، وتطبيــق مبــادئ تــراكم  األصــول اململوكــة للحكومــة، واألراضــي، وتغيُّــر امللكيــة  

، �املركــز املهــيمن ذو األمهيــة االقتصــادية�الفوائــد علــى متــأخرات الــديون، ومعــىن مصــطلح  
والشركات املتواجدة يف عدة بلدان، والشركات القابضة، والكيانات ذات األغراض اخلاصـة،            

سـائل واحملاضـر    ويوجد جدول األعمال الكامـل وورقـات امل       . واحتادات الشركات، وغري ذلك   
 ١٩٩٣نظـام احلسـابات القوميـة لعـام       وغريها من الوثائق ذات الصلة يف موقـع عمليـة حتـديث             

 .)http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snarev1.htm(: على شبكة اإلنترنت
 

   عملية التحديثتنظيم -جيم  
الفريق بـــ، ٢٠٠٣مـــارس /اللجنـــة اإلحصـــائية يف اجتماعهـــا املعقـــود يف آذارطت ـاأُنـــ - ٩

نظـام احلسـابات القوميـة      ديث  حتـ تنظـيم عمليـة     مراقبـة و  مسؤولية  العامل املشترك بني األمانات     
ة ليقـدم املشـور    حـديث هـذه، أُنشـئ فريـق اخلـرباء االستشـاري           ت وللقيام بعملية ال   .١٩٩٣لعام  
وُتعـرض بعـد ذلـك املشـورة بشـأن كـل       .  بشأن حسم املسائل املعروضة عليهالفريق العامل إىل  

بتوحيـد الـردود اخلطيـة عليهـا       الفريق العامل   قـوم  اليت ي واملشاورات القطرية   لبحثهـا فـي   مسألة  
 علـــى شـــبكة ١٩٩٣نظـــام احلســـابات القوميـــة لعـــام يف موقـــع عمليـــة حتـــديث والـــيت تنشــــر 

 .اإلنترنت
فهـذا الفريـق يوجـد    .  وكيفية عمله  الفريق العامل وجيدر يف هذه املرحلة توضيح ماهية        - ١٠

على الصعيد العملي، يوجد فريق احملاسبني الوطنيني الذي يتألف من املنظمـات            . على صعيدين 
الدولية اخلمس ذاهتا اليت تؤلِّف الفريق العامل، والـذي جيتمـع بصـورة متكـررة، وُيعـد التقـارير                  

نظــام احلســابات القوميــة لعــام  حتــديث  ذلــك، ويضــطلع باملهــام املرتبطــة بتنظــيم عمليــة   وغــري
ــام    . ١٩٩٣ ــاء األقسـ ويشـــرف علـــى هـــذا الفريـــق الفريـــق اإلداري الـــذي يتـــألف مـــن رؤسـ

اإلحصائية يف املنظمات اخلمس ويتمثل دوره يف رصد التقدم احملرز يف عملية التحديث واختـاذ               
وسيشرف مدير املشروع على تنسـيق أعمـال        . ة لنجاح هذه العملية   ا مناسب ـهارـأي إجراءات ي  

 .التحديث بشكل عام نيابة عن الفريق اإلداري

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snarev1.htm
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ي الشفافية واملشـاركة الواسـعة، ُتتخـذ اخلطـوات          ـَـواستجابة لتأكيد اللجنة على مسألت     - ١١
 :التالية

علـى   نظـام احلسـابات القوميـة     موقـع عمليـة حتـديث       نشر ورقـات املسـائل يف        )أ( 
ــات املســائل         ــوافر ورق ــالغ األطــراف املهتمــة بت ــرب وقــت ممكــن؛ وإب ــت يف أق شــبكة اإلنترن

 املنشورة على هذا املوقع؛
ــب         )ب(  ــع املكات ــاة مجي ــق مواف ــدان األعضــاء مباشــرة عــن طري ــع البل والتشــاور م

ــة    ــة واملصــارف املركزي ــا    اإلحصــائية الوطني ــيت أوصــى هب ــيريات ال ــق اخلــرباء  مبــوجزات التغ فري
وطلـب تعليقاهتـا    ) مع اإلشارة إىل موقع اإلنترنت الـذي يتضـمن ورقـات املسـائل            ( الستشاريا

 عليها؛
وتقــدمي ورقــات املســائل خــالل االجتماعــات اإلقليميــة للتعليــق عليهــا، إن         )ج( 

وقد نوقشت حـىت اآلن املسـائل الـيت مت حتـديثها يف فرقـة العمـل املعنيـة                   . توفرت األموال لذلك  
للمكتـــب اإلحصـــائي للجماعـــات   والتابعـــة ١٩٩٣حلســـابات القوميـــة لعـــام  نظـــام انقيــــح تب

منظمــة  واالجتمــاع املشــترك الــذي عقدتــه ٢٠٠٤ســتبمرب / أيلــول١٦ و ١٥األوروبيــة يــومي 
 بشــأن موضــوع لجنــة االقتصــادية ألوروبــاال وأعضــاء االقتصــادي التعــاون والتنميــة يف امليــدان

 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٥ إىل ١٢احلسابات القومية يف الفترة من 
 مـع دليـل ميـزان       ١٩٩٣نظـام احلسـابات القوميـة لعـام         ويشكل تنسيق عملية حتـديث       - ١٢

الفريـق العامـل املشـترك      مهمـة حامسـة يأخـذها   يـة  احلكوماليـة حصـاءات امل اإلدليل   و املدفوعات
 :ما يليويشمل ذلك .  بأقصى قدر من اجلدِّيةبني األمانات املعين باحلسابات القومية

الفريـــق العامـــل املشـــترك بـــني يشـــارك احملاســـبون الوطنيـــون مـــن مؤسســـات  )أ( 
 يف اجتماعات جلنة ميزان املدفوعات التابعة لصـندوق النقـد           األمانات املعين باحلسابات القومية   

وينبغــي أن تكفــل هــذه . القطــاع العــامحســابات  تنســيقالــدويل وفرقــة العمــل الدوليــة املعنيــة ب
ــى      املشــاركة الن ــا عل ــرح إدخاهل ــيريات املقت ــى التغ ــة عل ــار املترتب ــة يف اآلث ــزان  ظــر بعناي ــل مي دلي
 ؛ية احلكوماليةحصاءات املاإلدليل القومية أو املدفوعات 

جلنـة ميـزان املـدفوعات التابعـة        وتكون مجيع الورقات والتقارير الصـادرة عـن          )ب( 
القطاع العام متيسِّرة لعامـة     حسابات   تنسيقلصندوق النقد الدويل وفرقة العمل الدولية املعنية ب       

 الناس؛
وسيكون مـدير املشـروع ومسـؤول التحريـر، مبجـرد تعيينـهما، مبثابـة ضـمانة                  )ج( 
 ودة التنسيق؛جلأخرى 
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فريـق اخلـرباء   سبق االتفاق علـى ضـرورة ختصـيص وقـت خـالل اجتماعـات        و )د( 
لنقــد الــدويل وفرقــة العمــل ملمــثلني عــن جلنــة ميــزان املــدفوعات التابعــة لصــندوق ا االستشــاري

 قيد النظر؛يت هـي القطاع العام لتقدمي إحاطات عن املسائل الحسابات  تنسيقالدولية املعنية ب
جلنـة  الصـادرة عـن     سـائل   مجيـع ورقـات امل    يف   فريق اخلرباء االستشـاري   وينظر   )هـ( 

حسـابات   تنسـيق  بميزان املدفوعات التابعة لصندوق النقد الـدويل وفرقـة العمـل الدوليـة املعنيـة            
 .القطاع العام

عــد  وسيسا.  عمـا قريـب    ومن املرتقب تعيني مـدير للمشـروع ومسـؤول عـن التحريـر             - ١٣
تعيينــهما يف تنســيق عمليــة حتــديث الــدليلني، لكــن مــن الواضــح أهنمــا ســيؤديان، كــل بطريقتــه 

ع ومــا زالــت عمليــة مجــ. اخلاصــة، دوريــن أساســيني يف ضــمان جنــاح عمليــة التحــديث برمتــها 
 .األموال لدعم علمية التحديث تكتسي أولوية عليا

 
 ١٩٩٣تطبيق نظام احلسابات القومية لعام تعلق بامل ريرتقال - لثاثا 

ــائية      - ١٤ ــة اإلحصـ ــدَّم إىل اللجنـ ــر املقـ ــرار التقريـ ــى غـ ــثالثني   علـ ــة والـ ــا اخلامسـ يف دورهتـ
)E/CN.3/2004/10( ،     ١٩٩٣وميـة لعــام  نظــام احلسـابات الق يعـرض هـذا الفــرع لعمليـة تطبيـق 

 وقيـاس   جمموعـة البيانـات الـيت متثـل احلـد األدىن مـن املتطلبـات              باستخدام املعيار احملدد املسـمى      
قاعـدة بيانـات    وال ينـبين املعيـاران سـوى علـى          . املتعلق بنطاق البيانات املتاحة    �معامل التطور �

تتضــمن البيانــات الــيت احلســابات القوميــة الــيت تــديرها الشــعبة اإلحصــائية يف األمــم املتحــدة، و
قدمتــها البلــدان رمسيــا إىل الشــعبة اإلحصــائية، واملكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة         

اســتبيان األمــم املتحــدة الســنوي  علــى أســاس االقتصــادي منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدانو
تقريــر هــي ذاهتــا كمــا وردت يف  التقيـيـــمات  ومــا زالــت حــدود  .املتعلــق باحلســابات القوميــة

 .اللجنة للعام املاضي
. ٢٠٠٢ إىل عــام ١٩٩٧راقبــة املمتــدة مــن عــام فتـــرة املويقــوم التحليــل الــراهن علــى  - ١٥

 الـيت أُبلغـت هبـا اللجنـة     ،السـابقة النطــاق  وعلى سـبيل املقارنـة، أُعطيـت أيضـا نتـائج تقييمـات             
 ٢٠٠١ ويف عـام     )E/CN.3/2004/10( يف دورهتـا اخلامسـة والـثالثني         ٢٠٠٤اإلحصائية يف عام    

 ).E/CN.3/2001/18(يف دورهتا الثانية والثالثني 
ــام       - ١٦ ــن ع ــدة م ــرة املمت ــل الفت ــفر حتلي ــام ١٩٩٧وأس ــة   ٢٠٠٢ إىل ع ــائج التالي ــن النت  ع

 : األعضاء يف األمم املتحدة١٩١ـدول الــ بالنسبة لل
األول الــذي باملقارنــة مــع التقيــيم حتسنـــا كبيـــرا حتّســن تــوافر البيانــات إمجــاال  )أ( 

 ي باملقارنـة مـع التقيـيم الـذي أُجـر          ا طفيفـ  ا، وحتّسـن  ١٩٩٨-١٩٩٣ للفترة   ٢٠٠٠ عام   يأُجر
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 عيـــار املرجعـــي بلـــدا تســـتويف امل٥٢وقـــد أصـــبح اآلن . ٢٠٠١-١٩٩٦ للفتـــرة ٢٠٠٣عـــام 
 يف  ٢٥( بلـدا    ٤٧، حيـث زاد عـددها مـن         جملموعة البيانات اليت متثل احلد األدىن من املتطلبات       

 ؛٢٠٠٠عام )  يف املائة١٣( بلدا ٢٤ و ٢٠٠٣ام ع) املائة
ــة توج      )ب(  ــة انتقالي ــر اقتصــاداهتا مبرحل ــيت مت ــدان ال ـــهـُّـواصــلت البل ــل يف ـه ا املتمث

 يف املائــة منــها تســتويف ٤١وقــد أصــبحت اآلن نســبة . حتسينـــا كبيـــراتــوافر البيانــات يـــن حتس
 يف املائـة    ١٩ باملقارنـة مـع      دىن مـن املتطلبـات    جملموعة البيانات اليت متثل احلد األ      عيار املرجعي امل

 العام املاضي؛
 وأفريقيا، ومقارنة باملناطق األخرى، ُيالحظ اخنفـاض معـدالت        يـايف أوقيانوس  )ج( 
ومن بني املناطق الناميـة،     .  بالنسبة للجدول الفردي   ١٩٩٣نظام احلسابات القومية لعام     تطبيق  

  جلميع اجلـداول؛نظام هذا المعدالت تطبيقشهدت منطقة غرب آسيا أعلى 
 .خرىألسنة مـن قارنة امل تغيُّرا حمدوداً عند )١(معامل التطوريبيِّن قياس  )د( 

نظــام احلســابات وينبغــي اإلشــارة إىل أن النتــائج املبلَّــغ عنــها تعكــس حتســنا يف تطبيــق   - ١٧
عمليـة اإلبـالغ،    األعضاء يف األمـم املتحـدة وكـذلك حتسـنا يف            ـدول   يف ال  ١٩٩٣القومية لعام   
ــ ــزود ـدول أي أن ال ــة للشــعبة اإلحصــائية     ت ــات احلســابات القومي ــدة بيان ــن   قاع ــدر أكــرب م بق

ومن غري املمكن حاليا فصل السببني وقياس أثر كـل منـهما يف مسـألة               . املستجدةاإلحصـاءات  
 .توافر البيانات
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 ١اجلدول 
للـدول   بالنسـبة    ٢و   ١ ومسـتويات معـامل التطـور        �ملتطلباتجمموعة البيانات اليت متثل احلد األدىن من ا       �ول  اتوافر جد 

 األعضاء يف األمم املتحدة
 

 إىل١٩٩٧السنوات املالية من 
 جداول جمموعة البيانات اليت متثل احلد األدىن من املتطلبات  ٢٠٠٢

ســــــــــــتة 
جـــــداول 
 أو أكثر

جممـــوع 
النســــبة 
 املئوية

ــبعة  ســــ
 جداول

جممـــوع 
النســــبة 
 ـــورمستوى معامل التط املئوية

 ٣-٢ ٢-٢ ١-٢ ٢-١ ١-١ اجملموع )٢٠٠٤تقييم سنة (
٣-١ /
٢-٤ ١-٤     

ــتوى  املسـ
 وأواحــد 
 ما فوقه

جممـــوع 
النســــبة 
 املئوية

ــتوى  املسـ
ــان   وأاثنــ

 فوقه ما

ــوع  جممـ
ــبة  النســـ
 املئوية

 ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

                )أ(عدد البلدان  
 ٥٤ ١٠٣ ٧٢ ٧٣٧ ٢٧ ٥٢ ٣٩ ٧٥ ٧٤ ١٠٢ ٧٦ ١٢٩ ١٣٩ ١١١ ١٤١ ١٩١ ول األعضاء يف األمم املتحدةالد
 ٨٢ ٢٣ ٨٢ ٢٣ ٧١ ٢٠ ٧٩ ٢٢ ٢٤ ٢٣ ٢٣ ٢٠ ٢٣ ٢٥ ٢٥ ٢٨ )ب(املتقدمة 
 ٦٧ ١٨ ٩٣ ٢٥ ٤١ ١١ ٦٣ ١٧ ١٧ ١٧ ١٢ ٢٢ ٢٧ ٢٠ ٢٥ ٢٧اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 
 ٤٦ ٦٢ ٦٥ ٨٩ ١٥ ٢١ ٢٦ ٣٦ ٣٣ ٦٢ ٤١ ٨٧ ٨٩ ٦٦ ٩١ ١٣٦ النامية 
 ٢٦ ١٤ ٤٧ ٢٥ ١٥ ٨ ١٧ ٩ ٩ ١٥ ١٢ ٢٣ ٢٥ ٢١ ٢٧ ٥٣ أفريقيا  
منطقة البحر الكارييب وأمريكا   

 الالتينية
٧٣ ٢٤ ٨٨ ٢٩ ٢١ ٧ ٣٦ ١٢ ١١ ٢٤ ١٣ ٢٨ ٢٧ ٢٠ ٢٩ ٣٣ 

 ٦٧ ١٠ ٧٨ ١٣ ١٣ ٢ ٤٠ ٦ ٣ ١٠ ٩ ١٢ ١٣ ١٠ ١٣ ١٥ غرب آسيا  
وب شرق وجنوب شرق وجن  

 آسيا
٥٧ ١٣ ٨٣ ١٩ ١٧ ٤ ٣٥ ٨ ٩ ١٢ ٧ ٢٠ ٢٠ ١٤ ١٩ ٢٣ 

 ٨ ١ ٢٥ ٣ صفر صفر ٨٩ ١ ١ ١ صفر ٤ ٤ ١ ٣ ١٢ أوقيانوسيا  
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 إىل١٩٩٦ السنوات املالية من
 جداول جمموعة البيانات اليت متثل احلد األدىن من املتطلبات  ٢٠٠١

ســــــــــــتة 
جـــــداول 
 أو أكثر

جممـــوع 
النســــبة 
 املئوية

ــبعة  ســــ
 جداول

مـــوع جم
النســــبة 
 مستوى معامل التطـــور املئوية

 ٣-٢ ٢-٢ ١-٢ ٢-١ ١-١ اجملموع )٢٠٠٣تقييم سنة (
٣-١ /
٢-٤ ١-٤     

ــتوى  املسـ
 وأواحــد 
 ما فوقه

جممـــوع 
النســــبة 
 املئوية

ــتوى  املسـ
ــان   وأاثنــ

 فوقه ما

ــوع  جممـ
ــبة  النســـ
 املئوية

 ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

                )أ(عدد البلدان  
 ٥٤ ١٠٤ ٧٢ ١٣٧ ٢٥ ٤٧ ٤١ ٧٨ ٦٨ ١٠٤ ٧٨ ١٣٠ ١٣٧ ١١٢ ١٤٠ ١٩١ الدول األعضاء يف األمم املتحدة

 ٨٢ ٢٣ ٨٢ ٢٣ ٧١ ٢٠ ٨٢ ٢٣ ٢٤ ٢٤ ٢٣ ٢٠ ٢٣ ٢٥ ٢٥ ٢٨ )ب(املتقدمة 
 ٦٧ ١٨ ٩٣ ٢٥ ١٩ ٥ ٤٨ ١٣ ١٢ ١٧ ٧ ٢٢ ٢٦ ٢٠ ٢٥ ٢٧اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 
 ٤٦ ٦٣ ٦٥ ٨٩ ١٦ ٢٢ ٣١ ٤٢ ٣٢ ٦٣ ٤٨ ٨٨ ٨٨ ٦٧ ٩٠ ١٣٦ النامية 
 ٣٠ ١٦ ٤٩ ٢٦ ١٥ ٨ ١٩ ١٠ ٨ ١٧ ١٤ ٢٤ ٢٥ ٢٢ ٢٨ ٥٣ أفريقيا  
منطقة البحر الكارييب وأمريكا   

 الالتينية
٧٣ ٢٤ ٩١ ٣٠ ٢٤ ٨ ٤٥ ١٥ ١١ ٢٤ ١٧ ٢٩ ٢٧ ٢٢ ٢٩ ٣٣ 

 ٦٧ ١٠ ٨٧ ١٣ ١٣ ٢ ٥٣ ٨ ٤ ١٠ ١٠ ١٢ ١٣ ٩ ١٣ ١٥ غرب آسيا  
شرق وجنوب شرق وجنوب   

 آسيا
٥٢ ١٢ ٧٤ ١٧ ١٧ ٤ ٣٥ ٨ ٨ ١١ ٧ ١٩ ١٩ ١٣ ١٧ ٢٣ 

 ٨ ١ ٢٥ ٣ صفر صفر ٨ ١ ١ ١ صفر ٤ ٤ ١ ٣ ١٢ أوقيانوسيا  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
E

/C
N

.3
/2

00
5/

4 

04
-6

60
62

13
 

 
 
 إىل١٩٩٣ السنوات املالية من

 جداول جمموعة البيانات اليت متثل احلد األدىن من املتطلبات  ١٩٩٨

ســــــــــــتة 
جـــــداول 

 ثرأو أك

جممـــوع 
النســــبة 
 املئوية

ــبعة  ســــ
 جداول

جممـــوع 
النســــبة 
 مستوى معامل التطـــور املئوية

 ٣-٢ ٢-٢ ١-٢ ٢-١ ١-١ اجملموع )٢٠٠٠ تقييم سنة(
٣-١ /
٢-٤ ١-٤     

ــتوى  املسـ
 وأواحــد 
 ما فوقه

جممـــوع 
النســــبة 
 املئوية

ــتوى  املسـ
ــان   وأاثنــ

 فوقه ما

ــوع  جممـ
ــبة  النســـ
 املئوية

 ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

                )أ(عدد البلدان  
 ٤٤ ٨٤ ٦٥ ١٢٢ ١٣ ٢٤ ٢٣ ٤٤ ٥٦ ٧٤ ٤٣ ١١٤ ١٢٠ ٩٤ ١٢٢ ١٨٩ الدول األعضاء يف األمم املتحدة

 ٨٥ ٢٣ ٨٥ ٢٣ ٥٩ ١٦ ٧٠ ١٩ ١٩ ٢٣ ٢٠ ١٩ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٧ )ب(املتقدمة 
 ٥٢ ١٤ ٨١ ٢٢ صفر صفر ٢٢ ٦ ١٠ ١٢ ٥ ١٩ ٢٣ ١٦ ٢٢ ٢٧اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 
 ٣٥ ٤٧ ٥٧ ٧٧ ٦ ٨ ١٤ ١٩ ٢٧ ٣٩ ١٨ ٧٦ ٧٤ ٥٥ ٧٧ ١٣٥ النامية 
 ٢١ ١١ ٤٠ ٢١ ٢ ١ ٨ ٤ ٧ ٧ ٢ ٢٠ ٢٠ ١٤ ٢٢ ٥٣ أفريقيا  
منطقة البحر الكارييب وأمريكا   

 الالتينية
٤٥ ١٥ ٧٨ ٢٥ ٩ ٣ ١٢ ٤ ٨ ١٢ ٦ ٢٥ ٢٣ ١٩ ٢٤ ٣٣ 

 ٥٣ ٨ ٨٧ ١٣ ١٣ ٢ ٣٣ ٥ ٦ ٨ ٥ ١٢ ١٤ ٩ ١٣ ١٥ غرب آسيا  
شرق وجنوب شرق وجنوب   

 آسيا
٥٥ ١٢ ٧٧ ١٧ ٩ ٢ ٢٧ ٦ ٥ ١١ ٥ ١٨ ١٧ ١٣ ١٧ ٢٢ 

 ٨ ١ ٨ ١ صفر صفر صفر صفر ١ ١ صفر ١ صفر صفر ١ ١٢ أوقيانوسيا  
  

 .٢٠٠٠بعد سنة  ليشيت اللتني أصبحتا من بني أعضاء األمم املتحدة - سويسرا وتيمور يشمل هذا التقييم )أ( 
 . ونيوزيلندا، واستراليا، واليابان، وكندا،أوروبا الغربية، والواليات املتحدة األمريكية )ب( 
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 ١٩٩٣العوامل اليت تعـوق تطبيق نظام احلسابات القومية لعام  -رابعا  

 
  معلومات أساسية -ألف  

 عـن  ٢٠٠٤ عقـدت عـام   أعربت اللجنة اإلحصائية يف دورهتـا اخلامسـة والـثالثني الـيت       - ١٨
 يف البلــدان الناميــة بعــد ١٩٩٣قلقهــا مــن تــدىن مســتوى تطبيــق نظــام احلســابات القوميــة لعــام 

الشـعبة اإلحصـائية   ونظرا هلذا القلق، أجـرت  .  سنوات على بدء العمل بــه   ١٠مرور أكثـر من    
ت القوميـة  دراسـة استقصـائية للتحقيـق يف العوامـل األساسـية الـيت تعــوق تطبيـق نظـام احلسـابا          

إىل مجيـع الـدول األعضـاء واألقـاليم         ) انظـر املرفـق   (وهلذه الغاية، أُرسـل اسـتبيان       . ١٩٩٣لعام  
 .اللتماس بيانات عن ممارساهتا خالل السنوات اخلمس املاضية

فقـد رد   .  يف املائـة   ٤٣وبلغ متوسط نسبة الردود من مجيـع الـدول األعضـاء واألقـاليم               - ١٩
ذكــر نصفهــا أنـــه طبـق نظـام احلسـابات القوميـة              )  يف املائـة   ٣٩(مـا    بلدا وإقلي  ٥٣ما جمموعه   

 بلدا مـن البلـدان الـيت متـر اقتصـاداهتا          ١٥وإضافة إىل ذلك، رد على االستبيان       . )٢(١٩٩٣لعام  
طبقـت الغالبيـة    ) ٢اجلـدول   ) ( يف املائـة   ٥٧( بلـدا متقـدما      ١٦و  )  يف املائة  ٥٦(مبرحلة انتقالية   

وُتعتـرب النسـب املرتفعـة للـردود اآلتيـة مـن            . ١٩٩٣لعـام    سابات القومية العظمى منها نظام احل   
البلدان النامية واملتقدمة ومن البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة ومـن كـل منطقـة جيِّـدة                   

 .مبا فيه الكفاية حبيث تسمح بإجراء حتليل مقـارن موثـوق
ة وجدوى خمتلف العوامل اليت تعوق تطبيـق        ويف هذا الفرع من التقرير، ُتستعرض أمهي       - ٢٠

ــة لعــام   ــة املؤسســية، وتــوافر املعــدات احلاســوبية،   : ، وهــي١٩٩٣نظــام احلســابات القومي البيئ
وموارد املوظفني من حيث عددهم ومسـتوياهتم ودوراهنـم وتـوظيفهم ومشـاركتهم يف برنـامج                

سات املتبعة يف مجـع البيانـات،       التدريب اإلحصائي، وتوافر البيانات األساسية ونطاقها، واملمار      
 .وغري ذلك
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 ٢اجلدول 
   معلومات عامة عن الدراسة االستقصائية 

 جتميع احلسابات القوميةاملؤسسة املسؤولة عن   

 
ــدد  عــــــ
 البلدان

عــــــــــــــدد 
ــدان  البلـــــــ
ــيت ردت  الـ
علــــــــــــــى 
 االستبيان

نسبة الـرد   
ــة( ) املئويـــ

علـــــــــــــى 
 االستبيان

عــــدد البلــــدان 
الـــيت مل تطبـــق  
ــام  نظـــــــــــــــــــ
احلســـــــــــابات 
ــام  القوميــــة لعــ

 وردت  ١٩٩٣
 على االستبيان

املكتـــــــــــــــب 
اإلحصـــــــــائي 

 الوطين
املصــــــــرف 

 املركزي
جهـــــــــات 

 أخرى

نســــــــــــــــبة 
ــب  احلواســــ
الشخصــــــية 
ــل  لكــــــــــــــ
موظــــف يف 
مكاتــــــــــب 
احلســـــابات 

 )٪(القومية 

 ٠,٩٤ ٩ ١٠ ٧٠ ٣١ ٤٣,٠ ٨٩ ٢٠٧ )أ(مجيع البلدان واألقاليم
 ٠,٩٤ ٩ ١٠ ٦٥ ٣٠ ٤٤,٠ ٨٤ ١٩١مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة

 ١,٠٣ ١ ... ١٥ ... ٥٧,١ ١٦ ٢٨ )ب(املتقدمــة 
 ٠,٨٧ ... ... ١٥ ٢ ٥٥,٦ ١٥ ٢٧ اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 
 ٠,٨٧ ٨ ١٠ ٣٥ ٢٨ ٣٩,٠ ٥٣ ١٣٦ الناميــة 

 ٠,٧٤ ٣ ... ١٤ ١١ ٣٢,١ ١٧ ٥٣ أفريقيــا 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  

 الكارييب
٠,٩٧ ... ٨ ١٠ ٨ ٥٤,٥ ١٨ ٣٣ 

 ٠,٨٠ ٤ ١ ٥ ٦ ٦٦,٧ ١٠ ١٥ غريب آسيـا 
شرق وجنوب وجنوب شرق  

 آسيا
٠,٨٧ ١ ١ ٦ ٣ ٣٤,٨ ٨ ٢٣ 

 ... ... ... ... ... ... ... ١٢ أوقيانوسيا 
  

 وجزر فرجن الربيطانية، وجزر كاميان، أروبا، وأنغيال، وبرمودا، وبورتوريكو، وبولينيزيا الفرنسية، وجزر األنتيل اهلولندية،مبا فيها  )أ( 
، )الصني(ليدونيا اجلديدة، ومارتينيك، وماكاو اوجزر كوك، وجزيرة الريينيون، وغوادلوب، وغيانا الفرنسية، والكرسي الرسويل، وك

 .، بوصفها أقاليم ومناطق)الصني(ومونتسريات، وهونغ كونغ 
 .مريكية، وكندا، واليابان، وأستراليا، ونيوزيلندابلدان أوروبا الغربية، والواليات املتحدة األ )ب( 

  
  املؤسسات املسؤولة عن جتميع احلسابات القومية -باء  

انظــر (تتــوىل املكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة جتميــع غالبيــة احلســابات القوميــة ونشــرها     - ٢١
ل مــن وال يقــوم املصــرف املركــزي بتجميــع احلســابات القوميــة إال يف عــدد قليــ  ). ٢اجلــدول 

، أو تقوم بذلك وكـاالت أخـرى،   أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   البلدان، معظمهـا يف    
ويف مـا عـدا ذلـك، ال تشـكل      . من بينها وزارة الشـؤون االقتصـادية أو وزارة املاليـة أو غريمهـا             

 مـن   طبيعة الوكاالت اليت تقوم بتجميع تلـك احلسـابات عـامال للتمييـز بـني البلـدان الـيت تطبـق                    
 . أو اليت ال تفعل ذلك١٩٩٣لعام  الناحية النظرية نظام احلسابات القومية
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 املعدات احلاسوبيـة -جيم  

ويعترب حاليا أن مـن األمهيـة مبكـان أن يتـوافر العـدد الكـايف مـن احلواسـيب الشخصـية                     - ٢٢
ن هـذا العامـل لـيس لـه أي تـأثري            غـري أ  . ليتسىن جتهيز البيانـات اإلحصـائية يف املواعيـد املطلوبـة          

ذلـك أن مـوظفي احلسـابات القوميـة جمهـزين           . حاسم نظرا لتوافر احلواسيب على نطاق واسـع       
 يف ٨٠على حنو كاف بعدهتم مـن احلواسـيب الشخصـية حيـث تصـل نسـبة عـددها إلـيهم إىل                    

 .املائة ما عدا يف حالة أفريقيا حيث تقل عن ذلك إىل حد ما
 

 املوظفنياملوارد من  -دال  
احلســابات القوميــة موضــوع معقــد يتطلــب مــن املــوظفني أعوامــا عديــدة مــن اخلــرية      - ٢٣

والتــدريب قبــل أن يصــبحوا ملمــني إملامــا كافيــا مبفــاهيم وخمتلــف جمموعــات مصــادر البيانــات  
ولذا ينبغي، عند استعراض املوارد من املوظفني، أال يقصـر          . املستعان هبا يف جتميع اإلحصاءات    

على عددهم، بـل وأن يشـمل ذلـك رتبـهم، ودوراهنـم، وتعيينـهم باعتبارهـا عوامـل رمبـا                     النظر  
 .١٩٩٣تعوق نظام احلسابات القومية لعام 

 
 موظفو الفئة الفنية وموظفو تطبيق الدعم - ١ 

ــة،          - ٢٤ ــة الفني ــوظفي الفئ ــني م ــرق ب ــاك ف ــوظفني، هن ــن امل ــوارد م ــق مبســتوى امل ــا يتعل فيم
 تعريف الفرق بينهما من بلد آلخر، ولكن املتفق عليه عمومـا أن             وقد خيتلف . وموظفي الدعم 

أو جنـح يف امتحـان      /موظف الفئة الفنية يكون حائزا على شـهادة جامعيـة علـى األقـل تقـدير و                
ويف املتوســط، فــإن مكاتــب احلســابات  . وطــين أو خــارجي النتقــاء مــوظفني مــن الفئــة الفنيــة  

يان إمنـا هـي مكاتـب تضـم أساسـا يف مالكهـا موظفـا                القومية يف البلدان اليت ردت على االستب      
مث إن هـذه النسـبة مـن مـوظفي الفئـة الفنيـة هـي                . من الفئة الفنية من أصل كـل ثالثـة مـوظفني          

نفس النسبة يف كلتا حاليت البلدان املتقدمة النمو، والبلدان الناميـة، وهـي ال ختتلـف عمـا عليـه                    
، أو البلـدان    ١٩٩٣ام احلسـابات القوميـة لعـام        سواء كان ذلك يف حالة البلدان اليت طبقت نظ        

 .اليت مل تطبقه
 

 عدد املوظفني - ٢ 
ميثل عدم كفاية عـدد املـوظفني عـامال مـن العوامـل الـيت رمبـا تعـوق تطبيـق احلسـابات                      - ٢٥

عـدد احلسـابات يف نظـام احلسـابات القوميـة           (القومية على كل من مسـتوى املفـاهيم والنطـاق           
 ال تسمح للبلد بإدخال املفاهيم اجلديدة لنظـام احلسـابات القوميـة لعـام     فقلة عددهم قد ). مثال

 وصيغته املنقحة اليت مشلت يف وقت الحـق البيانـات التارخييـة املسـتعان هبـا يف التحليـل                    ١٩٩٣
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كما أن اخنفـاض عـدد املـوظفني يعـوق أيضـا توسـيع نطـاق اجملموعـات                 . االقتصادي والنمذجة 
 .كن جتميعهاواحلسابات واجلداول اليت مي

ويتضح من االستنتاجات أنه عادة ما يكون للبلدان املتقدمة النمـو عـدد مـن املـوظفني                  - ٢٦
يزيد على ما لدى البلدان الناميـة بنسـبة الضـعف تقريبـا مهمـا كانـت فئـة حجـم سـكان البلـد                         

 مليـون نسـمة     ٥٠ مليـون و     ٣٠باستثناء حجم فئة سـكان البلـدان املتـراوح عـدد سـكاهنا بـني                
وعلى املستوى اإلمجايل للبلدان، فـإن البلـدان الـيت طبقـت نظـام احلسـابات           ). ٣ظر اجلدول   ان(

 عادة ما تضم عـددا أكـرب مـن هـؤالء املـوظفني ممـا تضـمه بلـدان مل تطبـق                       ١٩٩٣القومية لعام   
أما على مستوى املناطق، فإنه يتضح من الردود علـى االسـتبيان أن عـددهم يف البلـدان            . النظام

ذلـك أنـه يتضـح بصـورة أدق، مـن      .  يقـل عـن املتوسـط أيـا كـان حجـم سـكان البلـد          األفريقية
ــى        ــد علـ ــا ال يزيـ ــوظفني فيهـ ــؤالء املـ ــدد هـ ــها، أن عـ ــتثناء بعضـ ــة باسـ ــدان األفريقيـ ردود البلـ

 .موظفني من الفئة الفنية ١٠
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 ٣اجلدول 
 عدد موظفي احلسابات القومية عن كل مليون نسمة

  
 )باملاليني(السكان  

 
 ١حــــــــــــىت

 ١٠٠أكثر من  ١٠٠-٥٠ ٥٠-٣٠ ٣٠-١٥ ١٥-٥ ٥-١ مليون

 ٧٠ ٨٧ ٣٩ ٣٩ ٢٥ ١٧ ٨مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة
 ٧٦ ١١٠ ٣٩ ٤٧ ٣٣ ١٨ ١٢ دول طبقت النظام 
 ٦٤ ٣١ ... ٢٩ ٩ ١٤ ٦ دول مل تطبق النظام 

 ١٠٥ ١٦١ ٣٧ ٨١ ٤٠ ٣٧ ١٢ )أ(دول متقدمة النمو
 ١٠٥ ١٦١ ٣٧ ٨١ ٤٠ ٣٧ ١٢ دول طبقت النظام 
 ... ... ... ... ... ... ... دول مل تطبق النظام 

 ... ... ٥١ ... ٣٦ ١٢ .... دول اقتصاداهتا متر بفترة االنتقال
 ... ... ٥١ ... ٤٢ ١٣ ... دول طبقت النظام 
 ... ... ... ... ٧ ٨ .... دول مل تطبق النظام 

 ٥٨ ٣٢ ٣٣ ٢٧ ١٥ ١٦ ٨ دول نامية
 ٤٧ ٣٣ ٣٣ ٢٥ ٢٠ ١٧ ١٢ ول طبقت النظامد 
 ٦٤ ٣١ ... ٢٩ ١٠ ١٥ ٦ دول مل تطبق النظام 
 ٤٤ ١٠ ١٤ ... ١٣ ١١ ٥ أفريقيا
 ... ... ١٤ ... ١٩ ٩ ... دول طبقت النظام 
 ٤٤ ١٠ ... ... ٩ ١٢ ٥ دول مل تطبق النظام 

 ٤٧ ... ٧٢ ٣٥ ١٦ ٢٥ ٦أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 ٤٧ ... ٧٢ ٢٥ ٢١ ٢٧ ٤ ول طبقت النظامد 
 ... ... ... ٥٤ ١١ ١٨ ٦ دول مل تطبق النظام 

 ... ٤٧ ... ١٢ ٢٠ ٢٠ ١٦ غــرب آسيا
 ... ٤٣ ... ... ٢٩ ٦ ٢٤ دول طبقت النظام 
 ... ٥١ ... ١٢ ١١ ٣٣ ٧ دول مل تطبق النظام 

 ٨٤ ٢٣ ٣٣ ٣١ ١٢ ٩ ٧ شرق وجنوب شرق آسيا
 ... ٢٣ ٣٣ ٢٦ ١٢ ... ٧ دول طبقت النظام 
 ٨٤ ... ... ٣٦ ... ٩ ... دول مل تطبق النظام 

 ... ... ... ... ... ... ... أوقيانوسيا 
 

 .بلدان أوروبا الغربية، والواليات املتحدة األمريكية، وكندا، واليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا )أ( 
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 دوران املوظفني - ٣ 
، فيمــا يبــدو، ١٩٩٣عــوق تطبيــق نظــام احلســابات لعــام ممــا قــد يشــكل عقبــة كــبرية ت - ٢٧

وعمومـا فـإن معـدل     . دوران املوظفني وخباصة مىت صاحبه صـغر عـددهم وافتقـارهم للتـدريب            
دوراهنم يف مكاتب احلسابات القوميـة مرتفـع جـدا يف حـاليت البلـدان الناميـة والبلـدان املتقدمـة            

 يف ٤٠ و ٣٠وات اخلمـس األخـرية بـني    ويتـراوح معـدل دوراهنـم يف السـن    . النمو على السـواء   
املائة، وعادة يبلغ هـذا املعـدل أدنـاه يف البلـدان الناميـة ويبلـغ أقصـاه يف البلـدان املتقدمـة النمـو                          

غـري أن ارتفـاع معـدل الـدوران         ). ٤انظر اجلدول   . (والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية     
. ١٩٩٣تطبيــق نظــام احلســابات القوميــة لعــام ال يفســر مبفــرده القــدرة مــن عــدم القــدرة علــى 

فاحلق أن بلدان أفريقيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب الـيت نفـذت نظـام احلسـابات                  
 هي ذات البلدان اليت يرتفع فيها معدل دوران املـوظفني أكثـر ممـا عليـه يف     ١٩٩٣القومية لعام   

ــدان الــيت  . البلــدان الــيت مل تطبقــه  ــدانا يقــل فيهــا عــدد    بيــد أن البل مل تطبقــه تظــل يف العــادة بل
املــوظفني مــع خســارة صــافية يف املــوظفني يف الســنوات اخلمــس األخــرية ولــيس لــديها بــرامج    

 .وهذه العوامل جمتمعة تؤثر يف أفريقيا بشدة. تدريبية نظامية
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 ٤اجلدول 
 دوران موظفي احلسابات القومية والتعيينات اجلديدة يف صفوفهم

  
 البلدان واألقاليممجيع  

دول طبقت نظام احلسابات 
 ١٩٩٣القومية لعام 

دول مل تطبق نظام احلسابات 
 ١٩٩٣القومية لعام 

 

نســـبة املـــوظفني 
اجلـــــدد الـــــذين 
التحقــــــــــــــــــوا 
ــابات  باحلســـــــــ
القوميـــــــــــــة يف 
ــنوات  الســـــــــــــ
 اخلمس األخرية

نســـبة املـــوظفني 
الــــذين تركــــوا  
احلســـــــــــــابات 
القوميـــــــــــــة يف 
ــنوات  الســـــــــــــ
 اخلمس األخرية

ملـــوظفني نســـبة ا
اجلـــــدد الـــــذين 
التحقــــــــــــــــــوا 
ــابات  باحلســـــــــ
القوميـــــــــــــة يف 
ــنوات  الســـــــــــــ
 اخلمس األخرية

نســـبة املـــوظفني 
الــــذين تركــــوا  
احلســـــــــــــابات 
القوميـــــــــــــة يف 
ــنوات  الســـــــــــــ
 اخلمس األخرية

نســـبة املـــوظفني 
اجلـــــدد الـــــذين 
التحقــــــــــــــــــوا 
ــابات  باحلســـــــــ
القوميـــــــــــــة يف 
ــنوات  الســـــــــــــ
 اخلمس األخرية

نســـبة املـــوظفني 
الــــذين تركــــوا  
احلســـــــــــــابات 

يـــــــــــــة يف القوم
ــنوات  الســـــــــــــ
 اخلمس األخرية

 )نسبته املئوية( 

 ٣٥,٧ ٤٢,٩ ٣٨,٧ ٤٧,٤ ٣٨,١ ٤٦,٥ )أ(مجيع البلدان واألقاليم
 ٣٥,٧ ٤٢,٩ ٣٧,٨ ٤٦,٤ ٣٧,٣ ٤٥،٧ مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة

 ... ... ٣٩,٦ ٤٢,٦ ٣٩,٦ ٤٢,٦ )ب(البلدان املتقدمة النمو 
 ١٥٣,٣ ٩٣,٣ ٣٦,٣ ٥١,٨ ٤٠,٦ ٥٣,٤ صاداهتا مبرحلة انتقاليةالبلدان اليت متر اقت 
 ٣٢,١ ٤١,٤ ٣٥,٥ ٤٩,٦ ٣٤,٠ ٤٥,٨ البلدان النامية 

 ٢٩,٩ ٢٤,١ ٤٦,٧ ٧٧,١ ٣٦,٣ ٤٤,١ أفريقيا 
 ٢٥,٥ ٢٩,٣ ٣٣,٤ ٤٣,٠ ٣١,٤ ٣٩,٤ أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 
 ٣١,٧ ٦٣,٥ ٢٧,٥ ٤٨,٠ ٢٩,٨ ٥٦,٦ غرب آسيا 
 ٤٠,٣ ٤٨,١ ٤٠,٦ ٤٨,٥ ٤٠,٤ ٤٨,٣ جنوب شرق وجنوب آسياشرق و 

 ... ... ... ... ... ... أوقيانوسيا 
 

 أروبا، وأنغيال، وبرمودا، وبورتوريكو، وبولينيزيا الفرنسية، وجزر األنتيل اهلولندية، وجزر فرجن الربيطانية، يشمل )أ( 
يانا الفرنسية، والكرسي الرسويل، وكاليدونيا وجزر كاميان، وجزر كوك، وجزيرة الريبنيون، وغوادلوب، وغ

 .، بوصفها أقاليم ومناطق)الصني(، ومونتسريات، وهونغ كونغ )الصني(اجلديدة، ومارتينيك، وماكاو 
 .بلدان أوروبا الغربية، والواليات املتحدة األمريكية، وكندا، واليابان، وأستراليا ونيوزيلندا )ب(
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 تعيني املوظفني اجلدد - ٤ 
كان معدل التعيينات اجلديدة إىل إمجايل املـوظفني يف حالـة البلـدان األفريقيـة والبلـدان           - ٢٨

الــيت متــر اقتصــاداهتا مبرحلــة انتقاليــة أعلــى مــن معــدالت تــاركي النظــام، وال يســتثىن مــن ذلــك  
ولــذا، فــإن فئــات البلــدان الــيت مل تطبــق هــي وحــدها الــيت مل تســجل فيهــا يف     . ســوى بلــدين
 .خلمس األخرية زيادة صافية يف عدد موظفي إداراهتا للحسابات القوميةالسنوات ا

 
 التدريب -هاء  

التدريب يف إدارات احلسابات القوميـة شـرط ال بـد منـه لضـمان االسـتمرارية وإنشـاء          - ٢٩
، ١٩٩٣قدرة معرفية لـدى مـوظفي احلسـابات القوميـة لتطبيـق نظـام احلسـابات القوميـة لعـام                     

دل دوران املوظفني مرتفعا وكان معدل تعيني املوظفني اجلـدد أعلـى حـىت      وخباصة مىت كان مع   
وختتلـف األرقـام مـن منطقـة إىل أخـرى، غـري أن أكثـر مـن نصـف الـدول                      . من معدل دوراهنـم   

 ).٥انظر اجلدول (األعضاء املشمولة باالستبيان ليس لديها برنامج نظامي للتدريب 
. اختالفا ملحوظا حبسـب املنـاطق وفئـات البلـدان         وختتلف القدرة احمللية على التدريب       - ٣٠

 نسـبة املـوظفني الـذين تلقـوا يف البلـدان            ،فقد وصلت إىل ثالث مـن أصـل كـل أربعـة مـوظفني             
وعلى النقيض مـن ذلـك فـإن أقـل مـن           . املتقدمة النمو تدريبا حمليا يف السنوات اخلمس األخرية       

وحبســب . لـي يف البلـدان الناميـة   مـوظفني اثـنني مـن أصـل كــل أربعـة تلقـى بعـض التــدريب احمل       
املنطقة، فإن النسبة يف أفريقيا أقل بكثري، إذ تقل عن موظفا واحدا من أصل أربعة تلقى بعـض                  

وبطبيعة احلال، فإن صغر عدد املوظفني وارتفاع معدل دوراهنم هـو مـا يفسـر            . التدريب احمللي 
وتفيــد التقــارير أيضــا أن . يهــذا التخلــف الصــارخ يف قــدرة أفريقيــا علــى تــوفري التــدريب احمللــ

ضعف يف قدرة البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة علـى تـوفري التـدريب احمللـي، غـري                      مثة
أن هــذا الضــعف يعوضــه ارتفــاع معــدل مشــاركة موظفيهــا يف بــرامج دوليــة لتقــدمي املســاعدة   

 .التقنية
امـل كـبري يف حتـول البلـدان حنـو      ومما يدل على أن القدرة على توفري التدريب احمللـي ع    - ٣١

، أن معـدل املـوظفني الـذين يـتم تدريبـهم حمليـا يف               ١٩٩٣تطبيق نظام احلسابات القوميـة لعـام        
املناطق املتقدمة النمو يزيد يف املتوسط يف حالة البلدان الـيت تطبـق النظـام بنسـبة الضـعف علـى                     

 .ما هو عليه يف البلدان اليت ال تطبقه
 إما حمليـا أو يف      -فئة من البلدان شكل ما من التدريب الدويل تقدمه          ولكل منطقة أو     - ٣٢

ولــذا، .  منظمـات دوليـة أو بلــدان أخـرى لفائـدة موظـف مــن أصـل أربعـة مـوظفني        -اخلـارج  
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ينبغي أال ينظـر إىل التـدريب الـدويل علـى أنـه عامـل مميـز بـني البلـدان الناميـة الـيت تطبـق نظـام                             
 .بلدان النامية اليت ال تطبقه وال١٩٩٣احلسابات القومية لعام 

 
 ٥اجلدول 

 نسبة موظفي احلسابات القومية الذين تلقوا تدريبا
  

 :نسبة موظفي احلسابات القومية الذين دربوا يف 

 مجيع البلدان واألقاليم 
دول طبقت نظام احلسابات 

 ١٩٩٣القومية لعام 
دول مل تطبق نظام احلسابات 

 ١٩٩٣القومية لعام 

 
التدريب 

 ويلالد
التدريب 
 احمللي

التدريب 
 الدويل

التدريب 
 احمللي

التدريب 
 التدريب احمللي الدويل

 )نسبته املئوية( 

 ٢٤,٧ ٣٠,٦ ٥٤,٩ ٢٧,٥ ٤٨,٩ ٢٨,١ )أ(مجيع البلدان واألقاليم
 ٢٤,٨ ٣٠,٦ ٥٥,٩ ٢٧,٨ ٤٩,٦ ٢٨,٤ مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة

 ... ... ٧٢,٧ ٢١,٩ ٧٢,٧ ٢١,٩ )ب(البلدان املتقدمة النمو 
 ٦٦,٧ ٤٦,٧ ٦,٢ ٤١,٥ ٨,٥ ٤١,٦ البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 
 ٢٣,٥ ٣٠,١ ٥٨,٥ ٢٩,٣ ٤٢,٥ ٢٩,٧ البلدان النامية 

 ١٦,١ ٢٩,٢ ١٢,٢ ٣٣,٧ ١٤,٥ ٣٠,٩ أفريقيا 
 ٤٩,١ ٢٤,٦ ٥٠,٢ ٢٧,٢ ٤٩,٩ ٢٦,٥ أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 
 ٣٤,١ ٣٧,٣ ٨٣,٣ ٢٨,٤ ٥٦,١ ٣٣,٣ غرب آسيا 
 ... ٢٨,٧ ٩٧,٠ ٣٢,٧ ٤٢,٦ ٣٠,٤ شرق وجنوب شرق وجنوب آسيا 
 ... ... ... ... ... ... أوقيانوسيا 

  
ربيطانية، يشمل كأقاليم ومناطق أروبا، وأنغيال، وبرمودا، وبورتوريكو، وبولينيزيا الفرنسية، وجزر األنتيل اهلولندية، وجزر فرجن ال )أ( 

وجزر كاميان، وجزر كوك، وجزيرة الريبنيون، وغوادلوب، وغيانا الفرنسية، والكرسي الرسويل، وكاليدونيا اجلديدة، ومارتينيك، 
 .، بوصفها أقاليم ومناطق)الصني(، ومونتسريات، وهونغ كونغ )الصني(وماكاو 

 .ا، واليابان، وأستراليا، ونيوزيلندابلدان أوروبا الغربية، والواليات املتحدة األمريكية، وكند )ب( 
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 املوارد من البيانات -واو  
ويتضـح مـن    . ١٩٩٣توافر البيانات شرط هـام لتطبيـق نظـام احلسـابات القوميـة لعـام                 - ٣٣

ردود البلــدان الــيت مل تطبقــه أن عــدم كفايــة البيانــات هــي العــائق الرئيســي احلائــل دون جتميــع 
ث األمهية، انعدام املعارف وعدم كفايـة عـدد املـوظفني، وعـدم            احلسابات القومية يليها من حي    

 ).انظر الشكل(استمرارهم يف وظائفهم 
  

 ١٩٩٣العوامل احلائلة دون تطبيق نظام احلسابات القومية لعام 
  
 

 

 

 

 
  
ومتثل أنشطة جتميع البيانات عمليات مكلفة ولذا، فإن املمارسة احلالية تتطلـب إجـراء               - ٣٤

فربنامج جتميـع البيانـات لإلحصـاءات       .  متواصل من حيث نطاق االستبيان ومشوله      تقييم نقدي 
الصناعية اهليكلية الـذي أوصـت بـه األمـم املتحـدة يتضـمن االسـتعانة بتعـدادات اقتصـادية غـري                      

على األقل بالنسبة جلميـع وحـدات اإلنتـاج بعـد نقطـة             (متواترة كدراسات استقصائية مرجعية     
تتبعهـا دراسـات    ) رقـم أعمـال أو فـرص عمـل        / إمجـايل مـن املبيعـات      فصل يتم بلوغها عند كـم     

بيـد أنـه يتضـح مـن الـردود          . )٣(استقصائية واستبيانات أكثـر تـواترا بـني سـنة مرجعيـة وأخـرى             
ــة النمــو مل تلجــأ إىل هــذه املمارســة     ــدان املتقدم ــى االســتبيان أن البل ــدادات  . عل فباســتثناء التع

لدان املتقدمـة النمـو قـد مجعـت حسـاباهتا القوميـة مـن خـالل                 يف املائة من الب    ٧٥الزراعية، فإن   
ويشـتد هـذا االجتـاه أكثـر     . اريـة بيانات أساسـية مسـتمدة مـن دراسـات استقصـائية وبيانـات إد           

 يف املائـة مـن      ٩٣يشتد يف حالة البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة حيـث ال يسـتعني                  ما
 .الدراسات االستقصائية السنوية وبالبيانات اإلداريةالبلدان سوى بالبيانات الواردة يف 

وقد يكون مـرد اخـتالف البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الـيت متـر اقتصـاداهتا مبرحلـة                        - ٣٥
انتقاليــة عــن البلــدان الناميــة أهنــا عــادة مــا تنحــو حنــو االســتفادة بأقصــى مــا ميكــن مــن املصــادر  

فالعديـد مـن املصـادر اإلداريـة تقـدم      . مـن التكـاليف  اإلدارية بغيـة احلـد مـن عـبء الـرد واحلـد          
معلومات قريبة الشبه باملعلومات اليت تقدمها التعدادات بالرغم من أن الوحـدات الـيت تسـتعني                

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Current source data inadequate for the compilation

Not enough knowledge of the 1993 SNA

Not enough staff to update the old time series

Other

Not considered a national priority (no demand by users)

No significant benefit, compared to the costs of converting to the 1993 SNA

 البيانات املصدرية احلالية ال تكفي للتجميع
 ١٩٩٣عدم اإلملام الكايف بنظام احلسابات القومية لعام 

 لالزمني لتحديث جمموعات البيانات القدميةعدم كفاية املوظفني ا
 أسباب أخرى

 )ال يطلبه املستعملون(ال يعترب تنفيذه من األولويات الوطنية 
 ١٩٩٣ليس مثة فائدة كبرية تربر التحول إىل نظام احلسابات القومية لعام 
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ولذا، فإن املكاتب اإلحصـائية     . هبا قد ختتلف عن الوحدات اليت تستعني هبا الوكالة اإلحصائية         
ــة للتغلــب علــى هــذه املشــاكل حمققــة يف ذلــك    تتعــاون علــى حنــو متزايــد مــع املصــادر اإلد   اري

فقد أصبح يستعان مثال على حنو متزايد بالبيانات املتعلقـة بالضـرائب ملسـك              . جناحات متفاوتة 
وهـذه  . السجالت التجاريـة، وبسـجالت الضـرائب بـدال مـن بيانـات الدراسـات االستقصـائية         

ــتعان   ــا باالسـ ــدة يف جتميـــع البيانـــات وجتهيزهـ ــة ودراســـات  املمارســـات اجلديـ ة ببيانـــات إداريـ
استقصــائية يضــطلع هبــا يف مواعيــد متباعــدة بفتــرات متفاوتــة، فضــال عــن التحــديات اجلديــدة   

كاملؤسسـات املوجـودة يف بلـدان       (لالستجابة للقضايا املفاهيمية بشأن عوملة اإلنتـاج والتمويـل          
رة إدخـال تنقيحـات   متعددة، واإلنتاج القائم على االسـتعانة مبصـادر خارجيـة، إمنـا تـربر ضـرو        

 .على أدلة األمم املتحدة لإلحصاءات االقتصادية األساسية
أما االستنتاج الذي ُخلص إليه يف ضوء هذا االسـتبيان ومـؤداه أن تـوافر البيانـات مـن                    - ٣٦

حيث النطاق والتواتر على حد سواء، هو أهم عقبة تعوق تطبيق نظام احلسابات القوميـة لعـام      
ــدان الن١٩٩٣ ــدة اســتبيانات        يف البل ــه ع ــا خلصــت إلي ــا م ــا، يؤكــد رمسي ــة وخباصــة أفريقي امي

ــة أخــرى    ــا وكــاالت دولي ــا     . واســتنتاجات أجرهت ــيت قامــت هب ــادرات الكــثرية ال ــدو أن املب ويب
وكاالت دولية لتدارك هذه النقيصة إمنا اختـذهتا بصـورة أساسـية، كـل يف جمـال اختصاصـه، أو                    

عية، أو اإلحصــاءات املتعلقــة باخلــدمات، واألســعار واليتــه، كاإلحصــاءات الزراعيــة، أو الصــنا
ــة ( ــرادات األســر املعيشــية، واإلحصــاءات   ) برنــامج املقارنــات الدولي وإحصــاءات العمالــة، وإي

غـري أنـه، وعلـى      . املتعلقة بالنفقات، وإحصاءات التجارة الدولية واالستثمارات، وما إىل ذلـك         
ات للنتيجة املرجوة، وهو مـا يعـزى يف جانـب        حنو ما تأكد من االستبيان، مل تفض هذه املبادر        

قتصـادية  المنه إىل إهنا كانت حلـوال جزئيـة ال تغطـي سـوى جمموعـة فرعيـة مـن اإلحصـاءات ا               
األساسية، ويعزى يف جانب آخر، إىل أن التدخالت األساسـية كانـت ذات إطـار زمـين قصـري              

لنحو الكـايف طبيعـة الظـروف       ويبدو أن هذه احللول الدولية املتجزئة مل تستوعب على ا         . املدى
 .احمليطة مبؤسسات اإلحصاء يف أفريقيا

وتقــوم احلاجــة يف الظــروف احلاليــة إىل إجيــاد اســتجابة اســتراتيجية دوليــة مــع التركيــز   - ٣٧
على البلدان األفريقية للوفاء باالحتياجات من البيانات الالزمة لتطبيق نظام احلسـابات القوميـة              

 مــن هــذه االســتجابة االســتراتيجية املنســقة أن يتمثــل يف إنشــاء  وينبغــي للهــدف. ١٩٩٣لعــام 
وكيمـا تكـون هـذه االسـتجابة        . هيكل إحصـائي لتجميـع البيانـات بشـأن املمارسـات الفضـلى            

متكاملــة وشــاملة يف جانبــها اإلحصــائي، فإنــه ينبغــي اعتمــاد نظــام احلســابات القوميــة بوصــفه  
نــه ال بــد مــن أن جتمــع هــذه االســتجابة      أمــا علــى املســتوى املؤسســي، فإ   . إطــارا إحصــائيا 

الترويج لضرورة اسـتجابة    ) أ: (الوكاالت الدولية وفرادى البلدان يف جلنة رفيعة املستوى تتوىل        
ــه      ــة يف إطــار زمــين مدت اجملتمــع الــدويل اســتجابة مســتمرة وشــاملة واالضــطالع بأنشــطة وطني
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بيانـــات، وجتميـــع وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة لربنـــامج شـــامل لتجميـــع ال ) ب(ســـنوات؛ و  ١٠
إحصاءات اقتصادية واجتماعية عن البلدان يف خمتلف مراحل تطبيقها لنظام احلسـابات القوميـة        

تنسيق برنامج لتعزيز تبادل املساعدة التقنية املقدمة من الوكـاالت الدوليـة            ) ج( و   ١٩٩٣لعام  
 .وذلك، على كل من املستوى اإلقليمي وعلى مستوى فرادى البلدان

 
 وصياتالت - زاي 

مت التوصــل إىل أربــع توصــيات رئيســية يف ضــوء حتليــل االســتنتاجات املستخلصــة مــن    - ٣٨
االستبيان بشأن العوامل املعوقة اليت تربر للدول األعضاء واللجنـة اإلحصـائية إجـراء مزيـد مـن                  

 :١٩٩٣املداوالت لتعزيز تطبيق نظام احلسابات القومية لعام 
 الناميـة وخباصـة أفريقيـا يف النظـر يف زيـادة عـدد             قد ترغب البلدان من املناطق     )أ( 

، وتوسـيع   ١٩٩٣املوظفني يف إدارة احلسابات القومية بغية تطبيق نظام احلسابات القومية لعام            
. خلدمـة جمموعـة أوسـع مـن األغـراض التحليليـة        ) عدد احلسابات يف النظام مـثال     (نطاق تطبيقه   

ناسـب إلدارة حسـاباهتا القوميـة يف أن تطلـع     وقد ترغب هذه الدول يف قرارها بشأن احلجـم امل  
سـب عـدد   على تقرير الشعبة اإلحصائية بشأن حجم مالك موظفي إدارة احلسابات القوميـة حب       

 السكان، واملنطقة، ونطاق احلسابات؛
ــدول األعضــاء        )ب(  ــني ال ــة اإلحصــائية يف الشــروع يف دراســة ب ــد ترغــب اللجن ق

. بشرية لكفالة استمرارية وجودة عملية إصـدار اإلحصـاءات      ملشاطرة خرباهتا يف إدارة املوارد ال     
وقد يكون من الضروري أن يتم يف سـياق هـذه الدراسـة اسـتعراض السياسـات املعتمـدة فيمـا                     

 يتعلق باحلياة الوظيفية؛
ــدول األعضــاء        )ج(  ــني ال ــة اإلحصــائية يف الشــروع يف دراســة ب ــد ترغــب اللجن ق

نــامج للتــدريب احمللــي بشــأن اإلحصــاءات عمومــا   لتحديــد املمارســات الفضــلى يف تشــغيل بر 
وقد تكون هـذه الدراسـة مبثابـة دليـل للبلـدان األعضـاء الـيت قـد                  . واحلسابات القومية خصوصا  

ترغب يف إعداد برنامج نظامي للتدريب، وللمنظمات الدولية اليت تقدم مساعدة تقنيـة لـربامج            
 تدريب املدربني؛

الشـروع يف دراسـة بـني الـدول األعضـاء عـن             قد ترغب اللجنة اإلحصائية يف       )د( 
املمارســات واالســتراتيجيات الفضــلى بشــأن جتميــع البيانــات املتعلقــة باإلحصــاءات األساســية   
لإلحصاءات اهليكلية واإلحصاءات التجارية األكثر تواترا تكون خطـوة حنـو جتميـع احلسـابات             

تحـدة لإلحصـاءات الصـناعية      وقد تسهم هذه الدراسـة يف اسـتعراض برنـامج األمـم امل            . القومية
ومــن شــأن هــذه الدراســة أن تكــون . ٢٠٠٦املقــرر للــدورة الســابعة والــثالثني للجنــة يف عــام 
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مبثابة حل استراتيجي طويل األمد لتصميم خطة لتجميع البيانـات االقتصـادية هليكـل إحصـائي                 
الناميـة دورة  وتعتمـد حاليـا معظـم البلـدان     . وطين يف خمتلف مراحل تطـور اهلياكـل اإلحصـائية         

وعلـى  . موصى هبا لتعدادات اقتصـادية مرجعيـة تليهـا دراسـات استقصـائية سـنوية أكثـر تـواترا          
النقيض من ذلك، فإن معظم البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة أوردت                

تـواترا إىل  يف ردودها أهنا اعتمدت هنجـا بـديال يعتمـد علـى دراسـات استقصـائية سـنوية أكثـر                    
ــة  ــة وتقــدمي    . جانــب البيانــات اإلداري ــد آن األوان إلعــادة النظــر يف املمارســات احلالي ــه ق ولعل

 .التوصيات املناسبة يف هذا الصدد
 

 نقاط مطروحة للمناقشة - خامسا 
 :قد ترغب اللجنة يف إبداء آرائها بشان النقاط التالية - ٣٩

 ؛١٩٩٣سابات القومية لعام التقدم احملرز عموما يف تطبيق نظام احل )أ( 
 وفقــا لوصــفه الــوارد يف ١٩٩٣نطــاق تطبيــق نظــام احلســابات القوميــة لعــام   )ب( 

 اجلزء الثاين؛
 مـن اجلـزء الرابـع املتعلـق بالعوامـل           ٣٨من الفقرة   ) ج(إىل  ) أ(التوصيات من    )ج( 

 .١٩٩٣احلائلة دون تطبيق نظام احلسابات القومية لعام 
  

 احلواشي 

قياس معامل التطور نتائج أفضل باملقارنة مع جمموعة البيانات اليت متثل احلد األدىن للمتطلبات، وذلـك ألن         يقدم   )١( 
التعريف الذي استخدمته الشعبة اإلحصائية لتقييم معامل التطور كان يقتضي إما تقديرات األسعار احلاليـة وإمـا                 

وباإلضافة إىل ذلك، فـإن تعريـف املسـتويني         . واملهنة اإلنفاق   هالثابتة حلساب الناتج احمللي اإلمجايل حسب وجو      
 مـن اسـتبيان احلسـابات القوميـة، يف حـني تتطلـب جمموعـة          ٣-٢ من معـامل التطـور ال يتطلـب اجلـدول            ٢ و   ١

 .البيانات اليت متثل احلد األدىن من املتطلبات
على تقيـيم اسـتبيانات األمـم املتحـدة بشـأن           التمييز بني البلدان اليت طبقت النظام، والبلدان اليت مل تطبقه يعتمد             )٢( 

ويركــز يف هــذا التقيــيم علــى اعتمــاد الــتغريات املفاهيميــة   . االمتثــال للمفــاهيم وإحصــاءات احلســابات القوميــة 
ولالطـالع علـى مزيـد مـن التفاصـيل         . ١٩٩٣الرئيسية يف إمجايل الناتج القومي يف نظام احلسابات القومية لعام           

 ).E/CN.3/2003/10(ر تقرير اللجنة اإلحصائية عن احلسابات القومية بشأن هذا التمييز، انظ
ــدد         )٣(  ــيم الع ــة م ــات إحصــائية، اجملموع ــة بشــأن اإلحصــاءات الصــناعية، ورق ــيح ٤٨التوصــيات الدولي  ١، التنق

)E.83.XVII.8( ،١٩٨٣. 
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 املرفق
 ١٩٩٣االستبيان املتعلق بتطبيق نظام احلسابات القومية لعام 

 
 لة عامة أسئ-أوال 

 :البلد
 سم املؤسسةا

 :جهة االتصال بشأن هذا االستبيان
  الربيد اإللكتروين

    
 *)الرجاء تقدمي أحداث املعلومات( املوارد -ثانيا 
 

 الـرد 

  املكتب اإلحصائي الوطين
  البنك املركزي

  التخطيط/الشؤون االقتصاديةوزارة 

 ؟نشر احلسابات القومية/ما املؤسسة املسؤولة رمسيا عن جتميع - ١

  )الرجاء حتديدها(مؤسسات أخرى 
  اجملموع

  موظفو الفئة الفنية
مبا يضاهي العمل بنظام الدوام (ما هو عدد املوظفني العاملني  - ٢

 إدارة احلسابات القومية؟/يف شعبة) الكامل
  موظفو دعم

  اجملموع
  موظفو فئة فنية

سابات القومية إىل العدد ما نسبة املوظفني العاملني يف شعبة إدارة احل - ٣
 اإلمجايل للموظفني العاملني يف املكتب اإلحصائي الوطين؟

  موظفو خدمات دعم
إدارة احلسابات القومية /ما عدد املوظفني اجلدد الذين التحقوا بشعبة - ٤  موظفو الفئة الفنية

  موظفو دعم يف السنوات اخلمس األخرية؟
إدارة احلسابات القومية يف /ما عدد املوظفني الذين تركوا شعبة - ٥  موظفو الفئة الفنية

  موظفو دعم السنوات اخلمس األخرية؟
لفائدة ) احمللي أو اخلارجي(هل لديكم برنامج نظامي للتدريب  - ٦  نعم

  ال إدارة احلسابات القومية/موظفي شعبة
رة احلسابات القومية من الفئة الفنية الذين إدا/ما عدد موظفي شعبة - ٧  بلدان أخرى/منظمات دولية: يف اخلارج

حلقات تدريبية عن /شاركوا يف السنوات اخلمس األخرية يف دورات
 :احلسابات القومية بتنظيم من

منظمــات وطنيــة مبــا فيهــا املنظمــات: حمليــا
 اإلحصائية الوطنية

 

إدارة احلسابات /تاحة يف شعبةما عدد احلواسيب الشخصية امل - ٨
 القومية؟

  
 

 .)أو أي مواد داعمة تتناول التفاصيل التنظيمية مثال(يرحب بأي تعليقات أو إيضاحات إضافية  * 
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 )مبا فيها البيانات املصدرية املستمدة من خارج املكاتب اإلحصائية الوطنية(توافر البيانات املصدرية  -ثالثا  
 

 صادية للتعداداتالوحدات االقت 

ــات الدراســــــــــــــ
االستقصــــــــــــائية 

 السنوية
الســـــــــجالت

 اإلدارية

 

 ســنوات؛ ٥كــل 
الرجاء ذكر آخر   
عــام أجــري فيــه   

 التعداد

 ســنوات؛ ١٠كــل 
الرجــاء ذكــر آخــر  
عــــام أجــــري فيــــه 

 التعداد

 أو  ٥أقل تواترا مـن كـل       
ــاء  ١٠ ــنوات؛ الرجـــ  ســـ

ذكر آخر عام أجري فيـه      
 التعداد

ال؛ الرجـــــاء /نعـــــم
ــر آ ــام ذكــ ــر عــ خــ

 ال/نعم أجري فيه التعداد
      الزراعة 
      احلراجة 
      التعدين واستغالل احملاجر 
      التصنيع 
      إمدادات الكهرباء والغاز واملياه 
      جتارة اجلملة والتجزئة 
      الفنادق واملطاعم 
      النقل 
      االتصاالت 
      الوساطة املالية 
      دمات خاصة أخرىخ 
      اإلدارة العامة 
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  ١٩٩٣ تطبيق نظام احلسابات القومية لعام -رابعا 

 موجهة فقط للبلدان اليت مل تصدر حسابات قومية باعتبارها إحصاءات رمسية وضعت وفقـا لنظـام احلسـابات    ١٥ إىل ٩األسئلة من   
 ١٩٩٣القومية لعام 

 

 
)ضع عالمة (الرد

 على١٩٩٣عون احلسابات القومية وفقا لنظام احلسابات القومية لعام هل جتم - ٩  نعم
  )١٤انظر السؤال  (ال أساس جترييب؟

  سنة واحدة
   سنوات٣-١

منذ كم سنة تتوافر بيانات احلسابات القومية التجريبية وفقا لنظام احلسابات- ١٠
 ؟١٩٩٣القومية لعام 

  )االرجاء حتديده(أكثر من سنة 
هل لديكم خطة للتمديد العسكي لطول السلسلة الزمنية للحسابات القومية- ١١  نعم

  ال خطط ؟١٩٩٣التجريبية القائمة على أساس نظام احلسابات القومية لعام 
هل تنشرون أو توزعون بيانات احلسابات القومية التجريبية وفقا لنظام- ١٢  نعم

  ال )١٤كانت اإلجابة بنعم انظر السؤال إذا (؟ ١٩٩٣احلسابات القومية لعام 
  جمموعة تغطي فترة زمنية حمدودة

ــائي ــامج اإلحصــ ــمن الربنــ ــدرج ضــ ال تنــ
 املنتظم

 

ــابات ــام احلسـ ــتعملني بنظـ ــام املسـ عـــدم إملـ
 ١٩٩٣م القومية لعا

 

وضح األسباب مرتبة حبسب أمهيتها(توزيع البيانات؟ /ما هي أسباب عدم نشر- ١٣
 )٤ إىل ١من 

  )الرجاء حتديدها(أسباب أخرى 
  خالل السنوات الثالث القادمة
  خالل السنوات اخلمس القادمة

ــة بانتظــام وفقــا لنظــام احلســابات- ١٤ مــىت تزمعــون البــدء يف نشــر احلســابات القومي
 ؟١٩٩٣القومية لعام 

  ال خطط
ــديث ــني لتحـ ــوظفني الالزمـ ــدد املـ ــة عـ قلـ

 اجملموعات القدمية
 

  قلة اإلملام بنظام احلسابات القومية
ــة   يطلبـــه ال(لـــيس مـــن األولويـــات الوطنيـ

 )املستعملون
 

ــ ــةال ينطــــوي علــ ــبرية مقارنــ ــدة كــ ى فائــ
ــابات ــام احلسـ بتكـــاليف التحـــول حنـــو نظـ

 ١٩٩٣القومية لعام 

 

ــة ــة قليلـــــ ــدرية احلاليـــــ ــات املصـــــ البيانـــــ
 يستدعي جتميعها ال مما

 

 نظاميـــا،باعتبـــاره برناجمـــا ١٩٩٣إذا مل ُيطبـــق نظـــام احلســـابات القوميـــة لعـــام - ١٥
١أوضح األسباب مرتبة حبسـب أمهيتـها مـن    (هي األسباب الرئيسية لذلك؟     فما
 )٦إىل 

  )الرجاء حتديدها(أسباب أخرى 
 .دونوها يف ورقة مستقلة إن لزم األمر.  يف بلدكم١٩٩٣الرجاء أن تقدموا تعليقاتكم التكميلية على حالة تطبيق نظام احلسابات القومية لعام 

 


