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 اللجنة اإلحصائية
  والثالثونبعةاسالدورة ال

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠-٧
 * من جدول األعمال املؤقت)د (٣البند 

   احلسابات القومية: بشأابنود للمناقشة واختاذ قرار 
   باحلسابات القوميةالفريق العامل املشترك بني األمانات املعينتقرير   
  مذكرة من األمني العام  

يتشرف األمـني العـام بـأن حييـل إىل اللجنـة اإلحـصائية، وفقـا للطلـب الـذي قدمتـه يف                   
 األمانــات املعــين باحلــسابات تقريــر الفريــق العامــل املــشترك بــني، ** والــثالثنيالــسادسةدورــا 
ــة ــى   يرجـــى و. القومي ــق عل ــة أن تعل ــام التقــدم مــن اللجن ــة اســتكمال نظــام   الع احملــرز يف عملي

 ).SNA 1993 (١٩٩٣احلسابات القومية لعام 

 

 * E/CN.3/2006/1. 
، الفــصل )E/2005/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٥الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  انظــر  ** 

 .باءاألول، الفرع 
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 مقدمة  
 :)١(قامت اللجنة اإلحصائية يف دورا السادسة والثالثني مبا يلي - ١

ــة   )أ(  ــق العامــل    الدراوحــسن توقيــت  اعترفــت بأمهي ــر الفري ســة املدرجــة يف تقري
عــن العوامــل الــيت ) E/CN.3/2005/4انظــر (املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة، 

يف العديــد مــن البلــدان  )٢()SNA 1993( ١٩٩٣ تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام تعرقلــ
  منه؛٣٨األعضاء وأيدت التوصيات الواردة يف الفقرة 

ت بضرورة دعم األعضاء لتحسني البنية التحتية اخلاصـة جبمـع البيانـات              اعترف )ب( 
األساســية وتــشجيع اســتخدام البيانــات اإلداريــة مــن خــالل مجلــة أمــور منــها تــوفري األدلــة عــن 

 أفضل املمارسات؛
ــستعملني وصــانعي        )ج(  ــع امل ــاون م ــدعوة والتع ــى تكثيــف ال ــدان عل شــجعت البل

تعزيـز إدراكهـم ألمهيـة احلـسابات القوميـة وفائـدا وبالتـايل              السياسات الرفيعي املـستوى بغيـة       
 فـضال عـن ميزانيـات مكاتـب         ١٩٩٣تيسري زيـادة متويـل تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                

 اإلحصاء الوطنية وغريها من الوكاالت املسؤولة عن احلسابات القومية؛
زمــام املبــادرة يف أشــارت إىل أن الــشعبة اإلحــصائية بــاألمم املتحــدة ســتأخذ    )د( 

 واليت حـددا    ١٩٩٣وضع استراتيجية لتذليل العقبات أمام تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام           
الدراسة املذكورة أعاله واليت ينبغي أن تتضمن تركيزا على أفريقيـا، ويف هـذا الـسياق أكـدت                  

ستنادا إىل أفـضل    اللجنة ضرورة حتسني تصنيف البيانات األساسية اخلاصة باحلسابات القومية ا         
 املمارسات ومراعاة خمتلف مستويات التنمية اإلحصائية؛

املعـين باحلـسابات    املشترك بـني األمانـات      أحاطت علما بتقارير الفريق العامل       )هـ( 
 وخلـصت إىل اسـتنتاج مفـاده أن         ١٩٩٣القومية بشأن حتـديث نظـام احلـسابات القوميـة لعـام             

، وفقا للجـدول  )SNA, Rev.1 1993 (١٩٩٣ القومية لعام نظام احلساباتاألول لتنقيح الإجناز 
 ؛كبرية سيتطلب التركيز واالنضباط وبذل جهود ٢٠٠٨الزمين املتفق عليه حبلول عام 

ــاز      )و(  ــايل إلجنـ ــزمين احلـ ــدول الـ ــسك باجلـ ــت بالتمـ ــيح الأوصـ ــام تنقـ األول لنظـ
ــام   ــة لع ــسيق SNA, Rev.1 1993) (١٩٩٣احلــسابات القومي ــد  ، والنظــر يف التن ــق ملواعي  الوثي

تنقيحات األدلة االقتصادية الكلية األخرى مثل دليل ميـزان املـدفوعات، واآلثـار املاليـة املترتبـة                 
وحـث بعـض األعـضاء الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات                . على أي تأجيـل ملوعـد اإلجنـاز       

ــلم أولويــات للمــسائل وخطــط لل      ــة علــى النظــر يف وضــع س مــسائل املعــين باحلــسابات القومي
الطارئة اليت تبني أا عصية على احلل وذلـك مـن خـالل تطبيـق هيكـل عمليـة صـنع القـرارات                       
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الذي يشكل جـزءا ال يتجـزأ مـن هيكـل اإلدارة وكفالـة اتـساق وسـالمة التنقـيح األول لنظـام                       
  يف الوقت ذاته؛١٩٩٣احلسابات القومية لعام 

ا يتـضمنه موقعهـا علـى الـشبكة         أثنت على الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة مل       )ز( 
من معلومات عن حتديث نظام احلسابات القومية مما ييـسر شـفافية عمـل األوسـاط اإلحـصائية              

 .ودورها يف العامل كله يف عملية التحديث
وعمال باحلاجة املسلّم ا لدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا البلـدان األعـضاء لتحـسني هياكـل            - ٢

ز اسـتخدام البيانـات اإلداريـة، واصـلت املنظمـات التابعـة للفريـق               مجع البيانات األساسية وتعزي   
ــة         ــع املنظمــات الدولي ــسيق م ــة، بالتن ــات املعــين باحلــسابات القومي ــني األمان ــشترك ب العامــل امل

وبـادرت الـشعبة اإلحـصائية بـاألمم        . األخرى، العمل على بـضعة أدلـة عـن أفـضل املمارسـات            
ــة خــربا    ــادئ  الســتعراض واســتكمال  ٢٠٠٥ء يف عــام املتحــدة إىل عقــد اجتماعــات ألفرق املب

التوجيهية الدولية التاليـة ألغـراض مجـع البيانـات األساسـية علـى حنـو يكفـل اتـساقها مـع نظـام             
التوصـيات الدوليـة املتعلقـة      :  ومـع عمليـة التحـديث اجلاريـة لـه          ١٩٩٣احلسابات القومية لعـام     

، )٤( الدوليــة لإلحــصاءات الــصناعية، والتوصــيات)٣(بإحــصاءات التجــارة واخلــدمات التوزيعيــة
ــام     ــصناعي لع ــاج ال ــام املؤشــرات القياســية لإلنت ــيت  )٥(١٩٥٠وأرق ــستخدم التوصــيات ال ، وست

تقدمها أفرقة اخلرباء مبثابة األساس الـذي يـستند إليـه يف إعـادة صـياغة تلـك املبـادئ التوجيهيـة                     
يل مشروع دليـل جتميعـي      وقد أجنز صندوق النقد الدو    . ا ألفضل املمارسات  صفاليت ستشمل و  

، “Compilation Guide for Monetary and Financial Statistics”لإلحصاءات النقدية واملاليـة  
وهو عبارة عن كتيب مكمـل لـدليل اإلحـصاءات النقديـة واملاليـة الـصادر عـن صـندوق النقـد                      

ديـسمرب  / وسوف يعقد الصندوق اجتماعا لفريق خرباء، يف كـانون األول        ،)٦()٢٠٠٠(الدويل  
ــصيغة         ٢٠٠٥ ــع ال ــساق م ــسائل االت ــشمل م ــيت ست ــه ال ــهائي ل ــتعراض الن ــة االس ــوىل عملي ، يت

وبعد أن أجنز الفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين          . املستكملة من نظام احلسابات القومية    
 بإحصاءات األسعار العمل على أدلة أفضل املمارسات املتعلقـة باألرقـام القياسـية للمـستهلكني              
واألرقام القياسية للمنتجني، أحـرز تقـدما يف صـياغة دليـل مـواز عـن األرقـام القياسـية ألسـعار                      

ومن شأن هذا الدليل أن يدفع قدما بعمليـة تطـوير بنيـة حتتيـة مـشتركة                 . الصادرات والواردات 
 .للحسابات القومية وإحصاءات األسعار

 عــن عمليــة اســتكمال نظــام    ويــوفر الفــرع التــايل مــن هــذا التقريــر تقريــرا مرحليــا        - ٣
 ويتـضمن حملـة عامـة عـن األنـشطة الرئيـسية املـضطلع ـا وآليـة          ١٩٩٣احلسابات القومية لعـام    

ــة          ــسائل وإدارة عملي ــق يف بعــض امل ــذي حتق ــدم ال ــشأن التوصــيات والتق ــة ب ــشاورات العاملي امل
 .االستكمال
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 ١٩٩٣ام تقرير مرحلي عن عملية استكمال نظام احلسابات القومية لع -أوال  
 اجتماعات فريق اخلرباء االستشاري وغريها من األنشطة -ألف  

 ١٩٩٣تواصل تنفيذ برنامج العمـل املتعلـق باسـتكمال نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                   - ٤
 حبلـول   ١٩٩٣طبقا للجدول الزمين املعتمد إلجناز التنقيح األول لنظام احلسابات القومية لعـام             

 : األحداث ونتائج األنشطة، جتدر اإلشارة إىل ما يليوفيما يتعلق بأهم. ٢٠٠٨عام 
انعقد االجتماع الثالث لفريـق اخلـرباء االستـشاري املعـين باحلـسابات القوميـة                )أ( 

 ٢٥وتوصــل إىل توصــيات بــشأن . ٢٠٠٥يوليــه / متــوز٢٢ إىل ١٨يف بــانكوك يف الفتــرة مــن 
وتــرد يف . الجتمــاع املقبــلمــسألة وأجــرى استعراضــات أوليــة لعــدة مواضــيع ســينظر فيهــا يف ا

 الفرع جيم أدناه معلومات إضافية عن التقدم احملرز خبصوص املسائل املطروحة؛
ــشاري يف       )ب(  ــرباء االستـ ــق اخلـ ــع لفريـ ــاع رابـ ــد اجتمـ ــيم عقـ ــا تنظـ ــري حاليـ جيـ

 ملناقـشة   ٢٠٠٦فربايـر   / شـباط  ٨ينـاير إىل    / كـانون الثـاين    ٣٠فرانكفورت، أملانيا يف الفترة مـن       
وســوف تتــاح للجنــة . ئل املتبقيــة وســيتوىل استــضافته املــصرف املركــزي األورويب مجيــع املــسا

 معلومات عن نتائج االجتماع يف شكل وثيقة اجتماع؛
شارك أعضاء فريق اخلرباء االستشاري بـصورة مـستمرة يف إعـداد التوصـيات               )ج( 

ت القوميــة بــشأن وقــدموا املــشورة إىل الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابا   
وقد اقتضى هـذا األمـر مـشاركتهم الفعالـة          . املسائل املتصلة باستكمال نظام احلسابات القومية     

باملسائل املطروحة وتطويرها حىت يف الفترات اليت تتخلـل انعقـاد         يف مراجعة املقترحات املتعلقة     
 االجتماعات؛

سابات القوميـة   انعقدت حلقات عمل إقليمية عـن عمليـة اسـتكمال نظـام احلـ              )د( 
 ولفائــدة أمريكــا ٢٠٠٥أبريــل / لفائــدة منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ، يف نيــسان  ١٩٩٣لعــام 

، ولفائـدة أفريقيـا يف تـشرين        ٢٠٠٥أكتـوبر   /الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب يف تـشرين األول        
ــاين ــوفمرب /الث ــدان      . ٢٠٠٥ن ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــه منظم ــذي عقدت ــاع ال  وركــز االجتم

 علـى  ٢٠٠٥أكتـوبر  /االقتصادي باالشتراك مـع اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا، يف تـشرين األول          
ومتخـضت تلـك االجتماعـات عـن        . املسائل املتعلقة بعملية اسـتكمال نظـام احلـسابات القوميـة          

تعليقات وآراء مفيدة من احملاسبني الوطنيني املشتركني فيها، ومن شأا أن تيـسري التوصـل إىل                
 يف اآلراء بشأن مسائل مل يبت ا بعد؛توافق 

نتيجة للجهود الكبرية اليت يبذهلا الفريق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين                 )هـ( 
باحلسابات القومية وسائر اجلهات الفاعلة األخرى يف عملية االسـتكمال، جيـري حـل املـسائل                
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 املــساعدة يف حتقيــق ذلــك وعــرض الفريــق، رغبــة منــه يف.  املتفــق عليهــا وفقــا للجــدول٤٤الـــ 
. اهلدف، إجراءات إلجراء مناقشات عرب احلاسوب فيما بني أعـضاء فريـق اخلـرباء االستـشاري               

وقد أتاح هـذا النـهج إمكانيـة اإلسـراع بإعـداد التوصـيات، وخفـف مـن العـبء الثقيـل الـذي                        
 .ةيفرضه عقد اجتماعات فعلية، وساهم يف عملية التقيد باملواعيد النهائية املقرر

 
 املشاورات العاملية وشفافية العملية -باء  

ــع املكاتـــب       - ٥ ــسائل إىل مجيـ ــشأن املـ ــشاري بـ ــرباء االستـ ــق اخلـ ــيات فريـ ــلت توصـ أرسـ
لعــــاملي بكيفيــــة شــــفافة، اإلحــــصائية الوطنيــــة واملــــصارف املركزيــــة مــــن أجــــل التــــشاور ا  

ل سائوقـــد نـــشرت هـــذه التوصـــيات وورقـــات املـــ. طلبتـــه اللجنـــة اإلحـــصائية مـــا حنـــو علـــى
 اخلــــاص باســــتكمال علــــى موقــــع اإلنترنــــت  أيــــضااخلــــرباء االستــــشاري لفريــــق  الداعمــــة
ــام ــة  نظـــــ ــسابات القوميـــــ ــام احلـــــ ــذي ١٩٩٣ لعـــــ ــده الـــــ ــصائية  تتعهـــــ ــشعبة اإلحـــــ  الـــــ

)http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snarev1.asp .( ويــــستكمل هــــذا املوقــــع علــــى
وتعليقـات  اجلاريـة عـرب اإلنترنـت    ناقـشات  امل وجيـري حتـسينه ليـدعم       بـصورة مـستمرة    اإلنترنت

 ركـر بـشكل مت  رى االتـصال بالبلـدان      جيـ و. الوكاالت اإلحصائية واخلرباء اإلحـصائيني للبلـدان      
ا مـن أجـل إتاحـة مراعـاة          يومـ  ٦٠ إىل تقدمي تعليقـات يف غـضون فتـرة اسـتجابة مـدا               الدعو

 مــن الوكــاالت الرمسيــة الــواردةوعمومــا، نــشرت الــردود . آراء أكــرب عــدد ممكــن مــن البلــدان
ــراد    ــا ف  ــيت ســاهم ــات ال ــت    ىوالتعليق ــع اإلنترن ــى موق ــام اخلــاص باســتكمال  اخلــرباء عل  نظ

 مراســال علــى  ٨٠ا يفــوق ملــ دمت تعليقــات وعمومــا، قُــ . ١٩٩٣لعــام  احلــسابات القوميــة 
 .ء االستشاري يف خمتلف مداوالتهفريق اخلربااملقدمة من يات توصال
 مـــن أجـــل االتـــصال وإشـــراك الـــدوائر العامليـــةوباإلضـــافة إىل اســـتخدام املـــشاورات  - ٦

ومـدير  املعـين باحلـسابات القوميـة       اإلحصائية، قام أعضاء الفريق العامل املشترك بـني األمانـات           
ومـات املتعلقـة بعمليـة االسـتكمال مـن خـالل تقـدمي              وحمرر املشروع بشكل نشيط بتعميم املعل     

ونــشرت التطــورات اجلديــدة يف كــل إصــدار مــن  . عــروض يف املــؤمترات واحللقــات الدراســية 
 .SNA News and Notesدورية 

 
 التقدم احملرز فيما يتعلق باملسائل -جيم  

ل بــشك ١٩٩٣جــرى ضــمان تنــسيق عمليــة اســتكمال نظــام احلــسابات القوميــة لعــام  - ٧
مــع دليــل ميــزان املــدفوعات ودليــل اإلحــصاءات املاليــة احلكوميــة عــن طريــق التخطــيط   وثيــق 

ون وطنيــون مــن الفريــق العامــل املــشترك بــني اســبوشــارك حم. الــدقيق واختــاذ عــدد مــن التــدابري
يف اجتماعات اللجنـة املعنيـة بإحـصاءات ميـزان املـدفوعات            املعين باحلسابات القومية    األمانات  

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snarev1.asp
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القطـاع العـام التـابعتني لـصندوق النقـد الـدويل املعقـودة يف         حماسـبة   مل املعنية بتنـسيق     وفرقة الع 
للجنـة وفرقـة    الجتماعـات ا  وأحيلت مجيع ورقات املسائل والتقـارير ذات الـصلة          . ٢٠٠٥عام  

وشـــارك ممثلـــو اللجنـــة وفرقـــة العمـــل يف . لينظـــر فيهـــا فريـــق اخلـــرباء االستـــشاريإىل العمـــل 
 .حاطات عن التغيريات املقترحةاء االستشاري وقدموا إاجتماعات فريق اخلرب

وقد وضعت آلية مماثلة لالستفادة من نتائج املناقشات اليت أجراها فريـق كـانبريا الثـاين       - ٨
ــه املعقــودة يف كــانبريا يف آذار    ــة يف اجتماعات  أبريــل/ ونيــسانمــارس/املعــين باألصــول غــري املالي

ونصت على النظر بـشكل كامـل يف التوصـيات          . ٢٠٠٥سبتمرب  / ويف جنيف يف أيلول    ٢٠٠٥
 املتعلقــة املتعلقــة بعــدة مــسائل متــصلة باســتكمال نظــام احلــسابات القوميــة، ال ســيما تلــك        

 .باألصول غري املالية
 توصـيات   ٢٠٠٥يوليـه   / الثالث يف متوز   اجتماعهوقدم فريق اخلرباء االستشاري خالل       - ٩
ال، علــى النحــو املــبني يف االســتكمعمليــة غــراض نظــر فيهــا ألن عــدد مــن املــسائل الــيت ي أبــش

 املــسائل تــسع مــسائل جــرت مناقــشتها قبــل اجتمــاع فريــق  هــذهومــن بــني .  أدنــاه١٠ الفقــرة
ــت       ــى شــبكة اإلنترن ــديات عل ــشاري باســتخدام أحــد املنت ). “e-discussions”(اخلــرباء االست

 نظـام احلـسابات القوميـة       اخلاص باسـتكمال   تقرير االجتماع املتاح على موقع اإلنترنت        مويقد
 .وصفا تفصيليا للتوصيات اجلديدة

يوليــه /دمت يف اجتمــاع فريــق اخلــرباء االستــشاري يف متــوز  عــدة توصــيات قُــكانــتو - ١٠
 مبسائل ميزان املـدفوعات، وركـزت علـى تعزيـز قـدرة نظـام احلـسابات القوميـة                    تتعلق ٢٠٠٥

ق مــع دليــل ميــزان املــدفوعات    علــى اســتقطاب الــسمات الرئيــسية للعوملــة وكفالــة االتــسا      
 : يف ااالت التاليةوذلك املستكمل،

 املهاجرينحتويالت  - 
 - غري الدائمنيالعمال: إقامة األسر املعيشية  
  ومرضى السفنأطقم: إقامة األسر املعيشية - 
  من أجل التجهيزاخلارجالبضائع املوجهة إىل  - 
 ة يف عدة بلداناملؤسسات العامل - 
 الضماناتمنح  - 
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دم عدد من التوصيات بشأن مسائل تتعلق باألصول غري املالية متصلة بتنـسيق دليـل         وقُ 
احملاســـبة البيئيـــة واالقتـــصادية املتكاملـــة والتطـــورات اجلديـــدة يف االقتـــصاد  : احملاســـبة الوطنيـــة
 :ومشلت التوصيات ما يلي. نهجيةوجوانب التقدم امل

  من األصولأصالاملياه باعتبارها  - 
  املقامة عليهاياكلاهلو األراضياستصالح  - 
 والنسخالوثائق األصلية  - 
 قواعد البيانات - 
 والتطويرالبحث  - 
  القيمةواخنفاضالتقادم  - 
 املشتراةية  التسويقصولاألوالشهرة  - 
 الرأمساليةتكلفة اخلدمات  - 
ــاملنتجــون  -  تكلفــة : الــسوقاملنــتجني غــري اخلاضــعني لعوامــل   مــن م وغريهــوناحلكومي

 األصول اخلاصة رأمسال
ــة، فيمــا يتعلــق    توصــياتوقــدمت أيــضا    تتعلــق بعــدة مــسائل متــصلة بالــصكوك املالي

 : حتديدابالتطورات اجلديدة يف األسواق والصكوك املالية وهي
 القروض غري املنتجة - 
  بني القروض وعمليات اإليداعالتمييز - 
 -  ا الية وغريها من الصكوك املالية بني األوراق املاحلد الفاصل(القروض املتاجر( 
 ى صكوك الدين املرتبطة باملؤشراتالفائدة عل - 
  بعملة أجنبيةرتبطةصكوك الدين امل - 
 ملعامالت بالذهب القابلة لإللغاءالرسوم املفروضة على إقراض األوراق املالية وا - 
 املعامالت القابلة لإللغاء - 

رى تتعلـــق مبـــسائل تـــؤثر علـــى احلكومـــات، مبـــا يف ذلـــك وكانـــت التوصـــيات األخـــ 
 :االعتبارات اليت برزت عند إعداد دليل اإلحصاءات املالية احلكومية، وهي

 قطاعات العامة واخلاصة واحلكوميةحتديد ال - 
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 - الضرائب، واإليرادات، والضرائب غري القابلة للتحصيل واالعتمادات الضريبية 
 ةفرقــأ وصــقل التوصــيات املتعلقــة باملــسائل تفــاعال وثيقــا بــني وتــضمنت عمليــة إعــداد - ١١

عــن النظــر بــشكل كامــل ودقيــق يف هــذه  أســفرت بالتــايلوالعمــل وفريــق اخلــرباء االستــشاري 
فريـــق اخلـــرباء إىل   بـــشأن املـــسائل الرئيـــسيةالعمـــلألفرقـــة  وأحيلـــت اآلراء األوليـــة .املـــسائل

قــات مبكــرة لتعزيــز آفــاق التوصــل إىل نتــائج ــدف احلــصول علــى تعلي هاتناقــشاالستــشاري مل
وعند تقـدمي بعـض املـسائل إىل فريـق     .  موعد الحق فريق يف ال لينظر فيها جيدة عند تقدمي ورقة     

ويت اخلــرباء االستــشاري الستعراضــها وتقــدمي توصــيات بــشأا مل تكــن هــذه املــسائل قــد ســ   
يف الـصالت فيمـا بينـها واملـسائل         مثال النظـر    (بالكامل وكانت تتطلب اختاذ إجراءات للمتابعة       

، أكمل فريق اخلرباء االستشاري أو أوشـك علـى االنتـهاء مـن النظـر يف                 لغاية اآلن و). األخرى
وسـيجري النظـر   . ثالثة أرباع املسائل املتعلقة باستكمال نظام احلـسابات القوميـة       ما يربو على    

 .الجتماع املقبل للفريقل املتبقية إىل جانب تلك اليت تتطلب املتابعة يف ائيف املسا
ــاع        - ١٢ ــيت ســتناقش يف االجتم ــسائل ال ــداد امل ــدم احملــرز حــىت اآلن يف إع ــالنظر إىل التق وب

األخري املركز على املسائل لفريق اخلرباء االستشاري الذي سيعقد يف فرانكفورت، من املتوقـع              
معاجلتـها باجلـدول    أن تفي أعمال استعراض املسائل األربعة واألربعني وتقدمي توصـيات بـشأن             

 .زمين احملدد يف برنامج العملال
صــدرت دعــوة إىل تقــدمي اقتراحــات لتحــسني وضــوح نظــام احلــسابات القوميــة  قــد و - ١٣

ويقــوم احملــرر بتجهيــز هــذه . ٢٠٠٥ديــسمرب /وجيــري مجــع املــسامهات إىل غايــة كــانون األول
ويعتـرب  . ملعين باحلسابات القوميـة   املقترحات بالتشاور مع الفريق العامل املشترك بني األمانات ا        

 أن يكـون هلـا أثـر        املتوقـع هذا مبادرة هامة لزيادة سهولة استخدام نظام احلسابات القومية مـن            
 . يف املستقبل١٩٩٣التنقيح األول لنظام احلسابات القومية لعام تنفيذ إجيايب على 

بـاه حاليـا إىل مهمـة حتويـل         ومع اقتراب اية املرحلة املركزة على املـسائل، يوجـه االنت           - ١٤
وسـيناقش اجتمـاع    . ١٩٩٣جمموع التوصيات إىل التنقيح األول لنظام احلسابات القومية لعام          

 خطـط مرحلـة الـصياغة       ٢٠٠٦فرباير  / شباط -يناير  /فريق اخلرباء االستشاري يف كانون الثاين     
. ة االجتمــاعواالســتعراض؛ وســتكون نتــائج املناقــشة متاحــة للجنــة يف وثيقــة مــن وثــائق غرفــ  

ووفقا لربنامج العمل، وإذا ما مسحت املوارد بـذلك، سـيجري عقـد اجتمـاعني آخـرين لفريـق                   
 ملعاجلــة االتــساق العــام للتوصــيات وتكامــل النظــام علــى   ٢٠٠٧اخلــرباء االستــشاري يف عــام  

ــة لعــام      ــوارد يف مــشروع التنقــيح األول لنظــام احلــسابات القومي وســتجري . ١٩٩٣النحــو ال
وســيطلب مــن .  ومــسودات فــصول التنقــيح األولالنهائيــةبلــدان بــشأن التوصــيات مــشاورة ال

اللجنــة اإلحــصائية اســتعراض اموعــة الكاملــة إلجــراء اســتكمال نظــام احلــسابات القوميــة يف 
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 يف  ١٩٩٣ واملشروع النهائي للتنقيح األول لنظام احلـسابات القوميـة لعـام             ٢٠٠٧مارس  /آذار
فريق العامل املشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات القوميـة             وسيعمل ال . ٢٠٠٨مارس  /آذار

وازاة مـع العمـل املتـصل       املاسـتكمال نظـام احلـسابات القوميـة بـ         عمليـة   على إعداد خطة لتنفيذ     
 . باملشروع

 ستكمال االعمليةإدارة  -دال  
شترك العامـل املـ    وعمـل الفريـق   .  هيكل اإلدارة القائم وظيفته على حنـو جيـد         ىدلقد أ  - ١٥

بــني األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة، الــذي كلفتــه اللجنــة اإلحــصائية يف دورــا الرابعــة    
اســتكمال نظــام عمليــة  باالضــطالع باملــسؤولية عــن تنــسيق  ٢٠٠٣مــارس /والــثالثني يف آذار

 ذي، الــنيالــوطني حملاســبنياق يــوعقــد فر. ، علــى مــستويني)٧(١٩٩٣احلــسابات القوميــة لعــام  
املكتـب  (ملنظمات الدولية اخلمس اليت تشكل الفريق العامل املشترك بني األمانـات            تكون من ا  ي

اإلحصائي للجماعات األوروبية وصـندوق النقـد الـدويل ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                  
 بعـد اجتماعـات شـهرية عـن       ) االقتصادي والشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة والبنـك الـدويل         

رقـات املـسائل ومناقـشة املـسائل، واضـطلع باملهـام اليوميـة املرتبطـة بتنظـيم                   و إعدادوشارك يف   
ويشرف على هذا الفريـق فريـق اإلدارة        . ١٩٩٣استكمال نظام احلسابات القومية لعام      عملية  

يـؤدي دور رصـد ومـآزرة تقـدم         و  اخلمـس  الذي يتـألف مـن الرؤسـاء اإلحـصائيني للمنظمـات          
شرف يـ و. ت يراهـا مناسـبة حـىت تكلـل النتـائج بالنجـاح      عمليـة االسـتكمال واختـاذ أي إجـراءا    

وقــد قــام مــدير وحمــرر  . مــدير املــشروع علــى التنــسيق العــام لألعمــال نيابــة عــن فريــق اإلدارة  
، مبهامهمــا يف تعــاون وثيــق مــع فريــق  ٢٠٠٤املــشروع، اللــذان جــرى تعيينــهما يف ايــة عــام  

 .بني الوطنينياحملاس
ــ - ١٦ ــو  ا زوم ــشطة مجــع األم ــت أن ــا    ال ــات العلي ــن األولوي ــة االســتكمال م ــدعم عملي . ال ل

عليها من أجل ضمان املوارد الكافية للمراحل النهائية من عمليـة            هنشاطوسريكز فريق اإلدارة    
 .االستكمال

 
 للمناقشةنقاط  - ثانيا 

١٧ - اسـتكمال  علـى التقـدم العـام احملـرز يف عمليـة          التعليقطلب من اللجنة اإلحصائية     ي 
 .١٩٩٣بات القومية لعام نظام احلسا
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 احلواشي

ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي؛   ا )١(  ــائق الرمسي ، الفــصل الثالــث؛ )E/2005/24 (٤؛ امللحــق رقــم ٢٠٠٥لوث
 .١٤الفقرة 

 .A.94.XVII.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٢( 
 ).A.75.XVII.9مم املتحدة، رقم املبيع منشورات األ (٥٧ورقات إحصائية؛ رقم  )٣( 
 ).A.83.XVII.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (Rev.1/48ورقات إحصائية، رقم  )٤( 
 ).A.50.XVII.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١دراسات يف النهج، رقم  )٥( 
 .٢٠٠٠كتوبر أ/ تشرين األول٢٠، )العاصمة(صندوق النقد الدويل، واشنطن  )٦( 
، الفـصل الثالـث؛     )E/2003/24 (٤؛ امللحـق رقـم      ٢٠٠٣الوثائق الرمسية للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي؛          )٧( 

 ).ج( ٢الفقرة 
 


