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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثامنة والثالثون

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢ - فرباير/ شباط٢٧
 من جدول األعمال املؤقت) و (٣ند الب
   احلسابات القومية :د للمناقشة واختاذ القراربنو

  الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية  
 مذكرة من األمني العام  

، يتـشرف األمـني العـام       **وفقا لطلب اللجنـة اإلحـصائية يف دورـا الـسابعة والـثالثني             
امـل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات            بأن حييل إىل اللجنة اإلحصائية تقريـر الفريـق الع         

ــة ــة اســتكمال نظــام       . القومي ــام احملــرز يف عملي ــى التقــدم الع ــق عل ــة أن تعل ويرجـــى مــن اللجن
ر يف اعتمـاد التوصـيات املقدمـة    ويطلب مـن اللجنـة أيـضا النظـ     .١٩٩٣ة لعام احلسابات القومي

ــن ــات    الفم ــني األمان ــشترك ب ــل امل ــق العام ــشأن اســتكمال ن ري ــام    ب ــة لع ظــام احلــسابات القومي
١٩٩٣. 

 

 * E/CN.3/2007/1. 
، الفــصل )E/2006/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٦انظــر الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،    ** 

 .٢ الفقرة .األول، الفرع باء
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 مقدمة - أوال 
 :ة يف دورا السابعة والثالثني مبا يليقامت اللجنة اإلحصائي - ١

ــة لعــام      )أ(   ١٩٩٣أشــادت بالتقــدم احملــرز يف اســتكمال نظــام احلــسابات القومي
الفريـق  خالل املرحلة املركزة على املسائل مـن عمليـة االسـتكمال، كمـا جتلـى ذلـك يف تقريـر             

عترفــت ، وا)E/CN.3/2006/6 ( املعــين باحلــسابات القوميــة  )١(العامــل املــشترك بــني األمانــات   
 الفنية اليت قدمتها طائفـة واسـعة مـن البلـدان واملنظمـات لفائـدة                اتباإلسهامات املركزة واخلرب  

العمل املنجز خالل تلك املرحلة، وأعربت عن ثقتها بـأن الفريـق العامـل سـيحافظ علـى زخـم                   
 ؛٢٠٠٧  و٢٠٠٦عملية االستكمال يف عامي املراجعة من صياغة والالعملية خالل مرحليت 

عزت التقدم اجلدير بالثنـاء احملـرز يف اسـتكمال نظـام احلـسابات القوميـة لعـام               )ب( 
 إىل اعتماد النهج القائم على إدارة املشاريع واالستخدام الواسع ملوقـع تفـاعلي شـفاف         ١٩٩٣

على شبكـة اإلنترنت وأوصت بتطبيق ذلك النهج وتلـك التكنولوجيـا علـى املـشاريع والـربامج       
 ملماثلة؛اإلحصائية ا

رحبت بإدراج فصل عن قياس أنشطة القطاع غري الرمسي يف الـصيغة املنقحـة               )ج( 
 ؛١٩٩٣نظام احلسابات القومية لعام ل

أحاطت علمـا بالـشواغل املتعلقـة مبعاجلـة نظـم املعاشـات التقاعديـة احلكوميـة               )د( 
ــشار         ــق اخلــرباء االست ــشأن توصــية فري ــة وضــرورة مواصــلة املــشاورات ب ــري املمول ي املعــين غ

ــة   ــسألة باحلــسابات القومي ــرار مناســب   أــا ســترحب  وضــحت، وأخبــصوص هــذا امل باختــاذ ق
  يف إطار اهليكل اإلداري القائم للفريق العامل؛التوقيت 

أوصــت بــأن يواصــل الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات إدراج اخلــدمات   )هـ( 
  البحثي؛برناجمهاالجتماعية املقدمة من احلكومات يف 

 بضرورة االسـتجابة علـى النحـو املناسـب للطلبـات املقدمـة مـن الـدول                  أقرت )و( 
األعضاء للحصول على املساعدة يف بناء القدرات على تنفيذ الصيغة املنقحـة لنظـام احلـسابات                

 إعـداد برنـامج   العامل املشترك بني األمانـات بـشأن  ، وقبلت اقتراح الفريق    ١٩٩٣القومية لعام   
  .يف دورا التاسعة والثالثنينة للتنفيذ سيتاح للج

 أدناه تقريرا عن التقدم احملرز منذ انعقـاد الـدورة الـسابعة والـثالثني               اويقدم الفصل ثاني   - ٢
.  والـثالثني للجنـة    التاسـعة للجنة اإلحصائية ويستشرف آفاق املرحلة اليت تنتهي بانعقاد الدورة          

__________ 
 .E.98.XVII.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )١( 
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 ١٩٩٣ل نظــام احلــسابات القوميــة لعــام أمــا الفــصل ثالثــا فيقــدم التوصــيات املتعلقــة باســتكما 
وترد التوصـيات الـيت قـدمها     . على اللجنة لتنظر فيها وتعتمدها يف حال املوافقة عليهاعروضةامل

اموعـة  فريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية يف وثيقة معلومات أساسية معنونـة             
 .٥٤ الفقرة وترد نقاط املناقشة يف .لتوصيات املوحدةلالكاملة 

 
 ١٩٩٣ احملرز يف استكمال نظام احلسابات القومية لعام التقدم - ثانيا 
 معلومات أساسية - ألف 

ــصائية   - ٣  ــة اإلحـ ــام  يف ادعـــت اللجنـ ــدة يف عـ ــم املتحـ ــام  ٢٠٠٣ألمـ ــتكمال نظـ  إىل اسـ
  ملواءمـة احلـسابات مـع البيئـة االقتـصادية اجلديـدة والتطــورات      ١٩٩٣احلـسابات القوميـة لعـام    

وطلبــت اللجنــة أال يوصــى يف   .احلاصــلة يف البحــوث املنهجيــة ومــع احتياجــات املــستخدمني  
 يكـون   ١٩٩٣االستكمال بإجراء تغيريات أساسية أو شاملة على نظام احلسابات القومية لعام            

ة قابلـ أن تكـون  بـإجراء تغـيريات   فيما يقدم مـن توصـيات        ىمن شأا أن تعيق تنفيذه وأن يراع      
  .وىل االعتبار ألمهية االتساق مع األدلة ذات الصلة باملوضوعلتنفيذ وأن يل

 لــذي ا-وطلــب إىل الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة   - ٤
ــاون          ــة التع ــدويل ومنظم ــد ال ــة وصــندوق النق ــات األوروبي ــب اإلحــصائي للجماع ــضم املكت ي

ــدان   ــة يف املي ــدويل االقتــصادي واألمــم املتحــد والتنمي ــسيق  - ة والبنــك ال  أن يقــوم بتنظــيم وتن
وطُلـب يف اجلـدول الـزمين       . مشروع االستكمال وأن يستعني يف عمله مبـدير املـشروع وحمـرره           

 ملـشروع  ١أن يكون التنقـيح  ية يف دورا اخلامسة والثالثني الذي وافقت عليه اللجنة اإلحصائ   
  .نة يف دورا التاسعة والثالثني جاهزا لتعتمده اللج١٩٩٣لقومية لعام احلسابات انظام 

وشددت اللجنة اإلحصائية علـى ضـرورة مـشاركة األوسـاط اإلحـصائية العامليـة علـى                  - ٥
وأنشئ فريق اخلرباء االستـشاري املعـين باحلـسابات     أوسع نطاق ممكن يف مشروع االستكمال،

ساسـي يف عمليـة      خبريا قطريا من مجيع مناطق العـامل، ليـضطلع بـدور أ            ٢٠القومية الذي يضم    
ــيريات ويعــرب عــن        .االســتكمال ــشاري يف اقتراحــات إجــراء تغ ــق اخلــرباء االست وينظــر فري

 موقـع  يتـيح و .االستشارات اخلطية عـرب اإلنترنـت  من خالل  االجتماعات وأثناءوجهات نظره 
 تتعهده الشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة علـى العنـوان              ذي ال املشروع على شبكة اإلنترنت   

ــ ــشفافية ومــشاركة   تــشجيعhttp://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snarev1.aspايل الت  ال
 الــشبكي معلومــات شــاملة املوقــعويقــدم هــذا  خــرباء احلــسابات القوميــة علــى نطــاق واســع، 

تكمال، مبــا يف ذلــك برنــامج العمــل للــسنوات اخلمــس والقائمــة  االســبــشأنومناســبة التوقيــت 

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snarev1.asp
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 والورقــات ذات الــصلة وتوصــيات فريــق اخلــرباء وتعليقــات   االســتكمالاملتفــق عليهــا ملــسائل  
 . واقع ذات صلةللربط باملالبلدان على التوصيات ووصالت 

 
 التقدم احملرز منذ انعقاد الدورة السابعة والثالثني للجنة - باء 

ــدورة  أث - ٦ ــاء ال ــة  ن ــثالثني للجن ــسابعة وال ــدة خطــوات     ال ــشروع بإجيــاز ع ــدير امل ــين م ، ب
وإمجـاال   .لالنتقال من مرحلة املـشروع املركـزة علـى املـسائل وبـدء مرحلـة الـصياغة واملراجعـة        

تقدم العمل على النحو املقرر حيـث تطلبـت بعـض اجلوانـب قـدرا مـن اجلهـود أكـرب ممـا كـان                         
 . من اجلهود اجلوانب األخرى قدرا أقل بعضاقتضتمتوقعا بينما 

ملسائل مع احلرص على تفادي النظـر جمـددا   انظر االنتهاء من   ومتثل أحد التحديات يف      - ٧
شاورات ووفقا ملـا أعربـت عنـه اللجنـة مـن ضـرورة إجـراء مزيـد مـن املـ                    . املنفذةيف التوصيات   

ت مـشاورات يف عـدة مراحـل        تواصـل ،  بشأن معاجلة املعاشات التقاعدية احلكومية غـري املمولـة        
 إـاء العمـل املتعلـق بـالعقود     أنوتـبني   .اأفضت إىل حل وسط على النحو املبني يف الفصل ثالثـ 

 .وتطلب مـشاورات مستفيـضة مـع فريـق اخلـرباء االستـشاري      أمر معقد واإلجيارات والرخص 
يال ولــذا وتــبني أن هــذه املــشاورات واألعمــال املتعلقــة بعــدة نقــاط اتــساق تــستغرق وقتــا طــو  

 .٢٠٠٦أكتوبر / تقريبا إال يف بداية تشرين األولا مجيعايتوصل إىل استنتاج بشأ مل

ختـصيص  إىل  برنامج العمل الـذي اعتمدتـه اللجنـة يف دورـا اخلامـسة والـثالثني                دعا  و - ٨
. ٢٠٠٦فتــرة الســتعراض مــدى اتــساق التوصــيات ومــدى ســالمة النظــام بوجــه عــام يف عــام  

ــة ومثلــت الوثيقــة ا  ــة  ملعنون ــة مــن التوصــيات املؤقت ــدعم هــذا  اموعــة الكامل ــسية ل  األداة الرئي
 وصـفا للمـسائل   ،٢٠٠٦أبريـل  / اليت اكتمل إعـدادها يف نيـسان  ،وتتضمن الوثيقة .االستعراض

نــسخ مــن وأرســلت  .والتوصــيات املقدمــة مــن فريــق اخلــرباء االستــشاري حــىت ذلــك التــاريخ  
ــة  ــيت دعيــت إىل    إىل املكاتــب اإلحــصائية ا الوثيق ــة املهتمــة ال ــة واملــصارف املركزي تقــدمي لوطني

نـشرت علـى املوقـع الـشبكي للمــشروع     قـد  و .سـبتمرب /حبلـول منتـصف أيلـول   تعليقاـا عليهـا   
وللحــصول علــى مزيــد مــن التعليقــات،  .باللغــات اإلســبانية واإلنكليزيــة والروســية والفرنــسية
 .١٨ ت على النحو املبني يف الفقرةعاطرحت الوثيقة أيضا أساسا للمناقشة يف عدة اجتما

والوسـيلة   .وقد بدأت صياغة الفصول جبدية مع اقتراب انتـهاء العمـل املتعلـق باملـسائل     - ٩
الفـصول  ترتيـب    هـي مـصفوفة      ملراجعـة الرئيسية ملتابعة التقـدم احملـرز خـالل مرحلـة الـصياغة وا            

التقـدم احملـرز   بيـان  فوفة شرت مـص نـ ، ٢٠٠٦أكتـوبر   /ويف بداية تشرين األول    .حسب املسائل 
عليها مـن جانـب البلـدان       للتعليق  يف موقع املشروع على اإلنترنت مع مشاريع الفصول األوىل          

ويـشري لـون مـدخل كـل فـصل مـن الفـصول يف                .على صعيد العامل وفريق اخلـرباء االستـشاري       
اء التعليقـات   بـد إلدرج ذلـك الفـصل منـذ نـشره للمـرة األوىل             اليت بلغها ت  املصفوفة إىل املرحلة    
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ومـن الـسمات    .اللجنة اإلحصائيةللعرض على   رحلة التنقيح إىل أن يصبح جاهزا       مب مروراعليه  
األساسية اليت يتميـز ـا عـرض مـشاريع الفـصول حتديـد أي مـن التوصـيات األربـع واألربعـني                       

وحيـدد بوضـوح املواعيـد املقـررة إلبـداء التعليقـات مـن         .يؤثر يف كل فـصل مـن هـذه الفـصول    
ــي         ــر أساسـ ــها أمـ ــات يف وقتـ ــدمي التعليقـ ــشاري؛ وتقـ ــرباء االستـ ــق اخلـ ــدان وفريـ ــب البلـ جانـ

 .العراقيل تفاديل

اإلنترنـت خمصـصة لربنـامج البحـوث        شـبكة   على  املشروع  وأعدت صفحة على موقع      - ١٠
يــتعني دراســتها الــيت و املواضــيع املتــصلة بنظــام احلــسابات القوميــة هــي تــبنيو.  األجــلةالطويلــ

 احلـايل أو رجـح أـا ستـستغرق وقتـا أطـول ممـا هـو                  االسـتكمال تربت خارج نطـاق     ولكنها اع 
 فـإن مـن املهـم البـدء         ،ورغم أن االهتمام سيظل مركزا على إاء االستكمال يف موعده         . متاح

وطلـب تقـدمي تعليقـات     .قبالتيف ختطيط وحتديد البحوث واملشاورات اليت يتعني القيام ـا مـس  
 . وتقدمي مقترحات بشأا سينظر يف إجراء حبوث طويلة األجل بشأاعلى املواضيع اليت

 
 استشراف آفاق املستقبل -جيم  

 مـن نظـام احلـسابات القوميـة         ١تتقدم عملية صياغة ومراجعة فـصول الـصيغة املنقحـة            - ١١
ــام  ــام    ١٩٩٣لع ــل ع ــة يف أوائ ــة املبين ــق اخلط ــشاريع    . ٢٠٠٦ وف ــسيم م ــة إىل تق ــدعو اخلط وت

 إىل شـطرين متــساويني تقريبـا لكــي يتـسىن للمحــرر    -  فـصال يف امــوع ٢٧حنــو  -الفـصول  
ويتضمن الشطر األول الفصول اليت ميكن تـسميتها   .واملراجعني مباشرة عملهم بصورة متوازية

 احلـسابات مـن     للب نظام احلـسابات القوميـة، وتتمثـل أساسـا يف الفـصول الـيت تغطـي تسلـس                  
ــا   ــا وكمــا . مياإلصــدار إىل وضــع احلــساب اخلت ــشر الفــصالن األوالن مــن هــذه   ذكــر آنف ، ن

تعليقــات التلقــي ل يف املوقــع الــشبكي للمــشروع ٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول٣الفــصول يف 
أمـا العمـل املتعلـق بالفـصول         .ومنذ ذلك احلني، نشر مزيد من الفـصول       .  يوما ٦٠لفترة مدا   

 .٢٠٠٧تمر يف عام ساملدرجة يف الشطر الثاين فسي

 إىل ١٩ومــــن املقــــرر عقــــد اجتمــــاع فريــــق اخلــــرباء االستــــشاري يف الفتــــرة مــــن    - ١٢
وتقـرر  . ، وستستضيفه اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة       ٢٠٠٧مارس  /آذار ٢٣

 .اللجنة اإلحصائية علـى التوصـيات  تعليقات عقد االجتماع يف هذا التوقيت لكي يستفيد من 

تعليقـات   حيث سيستفاد من     ،دول األعمال ملشاريع الفصول   وسيخصص البند الرئيسي من ج    
التعليقات الواردة من البلـدان ومـن أعـضاء فريـق اخلـرباء             من  اللجنة اإلحصائية على التوصيات     

وستـشمل بنـود أخـرى مـن جـدول األعمـال مقترحـات         .االستشاري بشأن مـشاريع الفـصول  
 يف موضوع التنفيذ العـام، واخلطـوات        بدء النظر ووضع أدلة لدعم نظام احلسابات القومية       عن  

ومن املقرر عقـد اجتمـاع ثـان لفريـق      .التنظيمية األوىل املتعلقة بربنامج البحوث الطويلة األجل
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 ملعاجلـة الـشطر الثـاين مـن الفـصول وتنـاول موضـوع        ٢٠٠٧اخلرباء االستـشاري يف ايـة عـام         
 .التنفيذ مبزيد من البحث

يـضطلع بـه الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات بوصـفه                وباإلضافة إىل الدور الـذي       - ١٣
هيئــة تنــسيق، سيواصــل دعــم احملــرر باســتعراض مــشاريع الفــصول وحبــث النقــاط املطروحــة يف 

 بالتشاور مـع فريـق اخلـرباء االستـشاري عنـد            ،بشأاحلول  الصياغة واملساعدة يف التوصل إىل      
املتحدة تقدمي اخلدمات لألمانـة وتعهـد موقـع         وستتواصل اللجنة اإلحصائية يف األمم       .االقتضاء

املشروع على اإلنترنت حيث يرجح أن يركز االهتمـام علـى مـصفوفة التقـدم احملـرز الـيت تـبني              
وســيوجه الفريــق  .تفاصــيل العمــل واملواعيــد املقــررة إلبــداء التعليقــات علــى مــشاريع الفــصول

التزامــه ب الوفــاءيــذ التوصــيات مــن أجــل العامــل املــشترك بــني األمانــات اهتمامــا متزايــدا إىل تنف
 .٢٠٠٨بتقدمي استراتيجية تنفيذ إىل اللجنة يف عام 

 
  ١٩٩٣  لعامنظام احلسابات القوميةالتوصيات املتعلقة بتحديث  - ثالثا 
 عملية التوصل إىل التوصيات - ألف 

رر النظـر فيهـا يف      أعد الفريق العامل املشترك بني األمانات قائمة أولية باملسائل اليت تقـ            - ١٤
وأقرت اللجنة اإلحصائية يف دورـا الرابعـة والـثالثني هـذه القائمـة         . إطار عملية حتديث النظام   

ــامج البحــوث املعــروض يف     نظــام احلــسابات  الــيت تــضمنت بعــض املــسائل الــيت وردت يف برن
مفتوحـة  وطلبت اللجنـة إبقـاء القائمـة    . ، وبعض املسائل اليت برزت الحقا    ١٩٩٣  لعام القومية

لتضمينها املزيد من املقترحـات شـريطة أن يقرهـا فريـق اخلـرباء االستـشاري املعـين باحلـسابات                    
ــة ــر /ونــاقش الفريــق القائمــة يف االجتمــاع األول الــذي عقــده يف شــباط   . القومي ، ٢٠٠٤فرباي

 مـسألة املتفـق عليهـا، بعـد توحيـد بعـض املـسائل املدرجـة فيهـا، اإلطـار                     ٤٤ ووفرت قائمة الــ   
.  وأجري من نقاشات ومـشاورات وأخـريا مـا يـصاغ مـن توصـيات               ،ق ما أعد من حبوث    لنطا

وعلى حنو ما تقدم، فإن املسائل اليت برزت وتبني أـا خـارج نطـاق عمليـة حتـديث النظـام قـد             
 . نقلت إىل برنامج البحوث الطويل األجل

ــة اإلحــصائية     - ١٥ ــه اللجن ــامج العمــل الــذي أقرت ، مت النظــر يف وعلــى غــرار مــا ورد يف برن
فــأوال، خــضعت املــسائل للبحــث والنقــاش يف إطــار أفرقــة خــرباء        . املــسائل خطــوة خطــوة  

وضمت هذه األفرقـة فريـق كـانبريا الثـاين املعـين باألصـول غـري املاليـة وفرقـة العمـل              . مواضيعية
املعنيــة مبواءمــة املؤشــرات اإلحــصائية وجلنــة صــندوق النقــد الــدويل املعنيــة بإحــصاءات ميــزان    
املدفوعات وفرقة العمل املعنية بتقـدير األسـهم وقياسـها وفرقـة العمـل املعنيـة باخلـدمات املاليـة                    
واجتماع فريق اخلرباء املعين باإلحصاءات الصناعية وبعض جمموعات املناقشة اإللكترونيـة الـيت      
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أعـدت  و). املعنية باملعاشات التقاعديـة، علـى سـبيل املثـال    (تعمل ألغراض حمددة وأفرقة العمل   
هــذه اموعــات أحباثــا عــن مــسائل حمــددة، ضــمنتها توصــيات، لينظــر فيهــا فريــق اخلــرباء           

وعقــد هــذا الفريــق أربعــة اجتماعــات يف الفتــرة مــن   . االستــشاري املعــين باحلــسابات القوميــة 
وكـان بعـض    .  وصاغ توصيات بشأن كل منـها      ٤٤ ، ناقش فيها املسائل الـ    ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٤

ا مل يتـرك وقعـا ذا شـأن علـى احلـسابات والـنص، لكـن بعـضها اآلخـر                     هذه املسائل سهال نسبي   
وأخضع الفريق عددا مـن هـذه املـسائل للنقـاش عـدة مـرات، وقـام تـدرجييا بـالرد                     . كان معقدا 

 .على األسئلة املطروحة وتقدمي التفاصيل للتوصل إىل التوصيات

صائية الوطنيـة  وعقب كـل اجتماع،كانـت ترسـل توصـيات الفريـق إىل املكاتـب اإلحـ         - ١٦
ووردت تعليقـات ممـا جمموعـه    . واملصارف املركزية املهتمة مشفوعة بدعوة إليها للتعليق عليهـا  

 بلـدا إىل إبـداء تعليقاـا بعـد صـدور كـل جمموعـة مـن         ٦٠ و ٤٠وجلـأ مـا بـني       .  بلد ١٠٠حنو  
مـن  وتوفر هذه التعليقات املنشورة على موقع املشروع علـى الـشبكة مـصدرا ثريـا                . التوصيات

املعلومــات عــن الــسبب الــذي دفــع البلــدان إىل تأييــد التوصــيات أو يف بعــض احلــاالت ســبب    
تـود  رفضها إياها، وتتضمن آراءها يف تنفيذ التوصيات وأفكـارا بـشأن نوعيـة التوجيهـات الـيت         

وإن مـشاركة البلـدان كانـت مفيـدة للغايـة مـن             .  نظام احلـسابات القوميـة احملـدث       أن يتضمنها 
ــساع   ــها حيــث ات ــا وكثافت ــع     . نطاقه ــذهلا مجي ــيت ب ــضافرة ال ــا واجلهــود املت وبفــضل التكنولوجي

املعنيني، زادت يف هذه املرحلة معرفة وجهات نظر البلـدان بـشأن هـذا املـشروع الـدويل أكثـر                    
 .مما عرفت بشأن أي مشروع دويل آخر مثيل النطاق

أبريــل / يف نيــسان“املؤقتــةاموعــة الكاملــة للتوصــيات ”وأتــاح نــشر الوثيقــة املعنونــة  - ١٧
 علـى اتـساق      التعليـق  سيماوال   فترة مخسة أشهر للتعليق على مجيع التوصيات ككل،          ،٢٠٠٦

 . الناتجنظام الالتوصيات الداخلي وسالمة 

وعلــى امتــداد فتــرة صــياغة التوصــيات واستعراضــها، عقــد عــدد مــن حلقــات العمــل     - ١٨
يها علـى عمليـة حتـديث النظـام اجلاريـة ولنقـاش             واالجتماعات اليت أتاحت إطالع املشاركني ف     

قليمــي، غــري أن اإل علــى الــصعيد العديــد مــن حلقــات العمــل واالجتماعــات   وعقــد. املــسائل
ويف مـا يلـي قائمـة جزئيـة ـا لـيس إال، لكنـها تـشري إىل                  . البعض شـهد مـشاركة أوسـع نطاقـا        

ألمانـات ومـدير املـشروع واحملـرر        الفريق العامـل املـشترك بـني ا       خمتلف أنواع املنتديات اليت قام      
 باملـشاركة فيهـا كجـزء مـن      وبعض أعضاء فريق اخلرباء االستشاري املعـين باحلـسابات القوميـة          

 .عملية التوعية

عقــدت بالتعــاون مــع اللجــان اإلقليميــة التابعــة لألمــم املتحــدة حلقــات عمــل   )أ( 
، وذلـك يف منطقـة   ١٩٩٣ ملعـا  احلـسابات القوميـة  للمحاسبني الوطنيني تناولت حتـديث نظـام    
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 وأمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب يف تــشرين  ٢٠٠٥أبريــل /آســيا واحملــيط اهلــادئ يف نيــسان
ــوبر /األول ــسان٢٠٠٥أكت ــل / وني ــا ٢٠٠٦أبري ــاين  ويف أفريقي ــشرين الث ــوفمرب /يف ت  ٢٠٠٥ن
 ؛٢٠٠٦ديسمرب /غرب آسيا يف كانون األول ويف

 الذي شاركت يف عقـده جلنـة األمـم املتحـدة            ركز اجتماع احملاسبني الوطنيني    )ب( 
ــا  ــة  / االقتــصادية ألوروب ــة يف  /املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي منظمــة التعــاون والتنمي
صلة بتحــديث نظــام احلــسابات تــ علــى املــسائل امل٢٠٠٦أبريــل / يف نيــسانامليــدان االقتــصادي

موعــة الكاملــة ا”ة املعنونــة وكانــت معروضــة علــى اــتمعني أثنــاء نقاشــام الوثيقــ. القوميــة
 ؛ “للتوصيات املؤقتة

 ٢٠٠٦مـايو   /ناقش فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غـري الرمسـي يف أيـار             )ج( 
 نظام احلسابات القومية احملدث والذي يتناول القطاع غري الرمسي؛الفصل املقترح إدراجه يف 

يوليــه / يف نيويــورك يف متــوزعقــدت الــشعبة اإلحــصائية التابعــة لألمــم املتحــدة )د( 
وكـان املـشاركون فيهـا مـن      .  ندوة عن خلق الرصـيد الفكـري واالعتـراف بـه وتثمينـه             ٢٠٠٦

 األكادمييني واحملاسبني يف الشركات واحملاسبني الوطنيني؛

ــة باحلــسابات       )هـ(  ــة العمــل املعني ــسنوية الــيت عقــدا فرق شــكلت االجتماعــات ال
ون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي منتـدى لنقـاش املـسائل الرئيـسية         الوطنية التابعة ملنظمـة التعـا     
 املتعلقة بتحديث النظام؛

ــات عقــب     نظــم )و(   املــصرف املركــزي األورويب اجتماعــا مــع مــستخدمي البيان
فريـــق اخلـــرباء االستـــشاري املعـــين باحلـــسابات القوميـــة يف فرانكفـــورت، أملانيـــا، يف اجتمـــاع 

 ؛٢٠٠٦فرباير /شباط

نظـــام احلـــسابات القوميـــة يف إطـــار منتـــدى قـــدت جلـــسة بـــشأن حتـــديث ع )ز( 
جتمــاع رؤســاء مكاتــب اإلحــصاء الوطنيــة يف ال ئيني يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ،اإلحــصا

ومت يف هذه اجللسة، عالوة على نقاش التوصيات الرئيـسية،          . ٢٠٠٦سبتمرب  /املنطقة، يف أيلول  
 . ي اعتمادها لتنفيذ التوصياتالشروع يف حبث االستراتيجية اليت ينبغ

 
 حملة عامة عن التوصيات - باء 

تعــرض توصــيات فريــق اخلــرباء االستــشاري املعــين باحلــسابات القوميــة بــشأن حتــديث   - ١٩
اموعـة الكاملـة    ” ، يف وثيقـة معلومـات أساسـية بعنـوان         ١٩٩٣  لعـام  نظام احلسابات القومية  

تتـضمن هـذه الوثيقـة توصـيات كاملـة وضـعت            و). التوصـيات املوحـدة   ( “للتوصيات املوحـدة  
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حينما كانت املشاورات ما زالت علـى قـدم وسـاق لـدى إعـداد اموعـة الكاملـة للتوصـيات                     
 . كما أا تتضمن جمموعة خمتارة من اإليضاحات. املؤقتة

وعلى حنو ما ميكن استنتاجه من وصف املـسائل الـواردة يف التوصـيات املوحـدة، فقـد                   - ٢٠
واشـتملت هـذه األسـباب علـى     . سباب اليت دفعت إىل النظر يف املسائل املتفق عليها     تنوعت األ 

ضــرورة معاجلــة الفئــات أو املعــامالت الــيت نــشأت أو أصــبحت أكثــر بــروزا منــذ االنتــهاء مــن  
 املوجـودة يف    التعـارض ، وذلـك إلزالـة مجيـع أوجـه          ١٩٩٣  لعـام  نظام احلسابات القومية  وضع  

 األدلة األخرى املتعلقة مبيدان إحصاءات االقتصاد الكلـي، وللـشروع           هذا النظام، وملواءمته مع   
 وضــع نظــام نظــام برنــامج البحــوث يف ايــة العمليــة قبــل االنتــهاء مــن مــا تبقــى مــن يف تنفيــذ 

ــة لعــام  ــة    . ١٩٩٣ احلــسابات القومي وتــشمل التوصــيات مجيــع أجــزاء نظــام احلــسابات القومي
تتنـاول األصـول غـري املاليـة واخلـدمات املاليـة واألدوات             تقريبا، لكنها تركز على األجزاء الـيت        

بعبـارة أخـرى، تتـصل غالبيـة        . واحلكومة والقطـاع العـام    ) ميزان املدفوعات (املالية وبقية العامل    
؛ وتـأيت  خـصائص اقتـصاد يتجـه بـاطراد حنـو العوملـة       واملعامالت اليت متثل   بالوحداتالتوصيات  

وات والـديون؛ وتقـر بازديـاد دور األصـول غـري املاليـة غـري                 االهتمـام مبـصادر الثـر      لتزايدنتيجة  
؛ وتعكس االهتمام بتحسني طريقة قيـاس       ملالية تواصل االبتكار يف األسواق ا     وتراعيامللموسة؛  

ــي       ــسبب ش ــة ب ــه العجــز يف صــناديق املعاشــات التقاعدي ــذي خيلف ــر ال ــر  واألث ــسكان؛ وتق خة ال
يـؤثر بعـض هـذه      و. اع العام وعجزمها املـايل    والقطبضرورة حتسني طريقة قياس ديون احلكومة       

التوصيات يف ااميع الرئيسية للنظام، من مثل الناتج احمللي اإلمجـايل واالدخـارات، علـى غـرار      
ــاج           ــة يف اإلنت ــتغرية املتمثل ــب امل ــتيعاب اجلوان ــها اس ــرض من ــة حتــديث الغ ــن علمي ــع م ــا يتوق م

ى ال أثــر هلــا يف هــذه اــاميع، لكنــها والعديــد مــن التوصــيات األخــر. واالســتهالك واملراكمــة
ــة جتـــسد  ــاريف     جمموعـ ــيل وإيـــضاحات عـــن التعـ ــرى الـــيت تـــشمل تفاصـ ــر األخـ ــن العناصـ مـ

 .  جمموعةوالتصنيفات

وللتوصيات مستان تستحقان عناية خاصة يف ضوء االهتمام الـذي أعربـت عنـه اللجنـة         - ٢١
اجحـة ملواءمـة نظـام احلـسابات        أن التوصيات تعكـس اجلهـود الن       هي   وىلاأل السمة. اإلحصائية

وأكثـر األمـور بـروزا هـو التنـسيق الـدقيق            .  األخرى القومية واملعايري واألدلة اإلحصائية الدولية    
، وتنقـيح دليـل ميـزان    ١٩٩٣  لعـام  الذي خـضعت لـه عمليـة حتـديث نظـام احلـسابات القوميـة              

د تكـون مثيلـة، األمـر    وينفـذ هـذان املـشروعان يف مواعيـد تكـا      . )٢(املدفوعات، الطبعة اخلامسة  
وشـارك حمـررو الـدليلني،      . الذي أتـاح للفـريقني كليهمـا النظـر يف املـسائل الـيت تـشمل اـالني                 

حيثما أمكن ذلـك، يف االجتماعـات األخـرى الـيت كانـت تعقـد ملناقـشة املـشروع، كمـا بقـوا                       
__________ 

 .١٩٩٣واشنطن العاصمة، صندوق النقد الدويل،  )٢( 
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واءمـة  وكـان قـد مت بالفعـل م       . على اتصال وثيـق لالتفـاق علـى صـيغة التعـاريف ومـا إىل ذلـك                
اللذين أعـدمها صـندوق النقـد     )٤(ودليل اإلحصاءات املالية   )٣(دليل اإلحصاءات املالية احلكومية   

وعلــى امتــداد عمليــة حتــديث النظــام، أويل . ١٩٩٣  مــع نظــام احلــسابات القوميــة لعــامالــدويل
تـصادية  اهتمام فائق ملواصلة مواءمة النظـام مـع هـذين الـدليلني ومـع نظـام احملاسـبة البيئيـة واالق                    

كما جرت عملية تنسيق دقيقة للحفاظ على اتـساق نظـام احلـسابات القوميـة           . )٥(٢٠٠٣لعام  
 اتفـق   -ولكنـه مهـم      -نمـوذج للتوضـيح     فعلـى سـبيل املثـال، وك      . الرئيـسية مع نظم التـصنيف     

الـصيغة   لتمثيل الصناعات يف نظام احلـسابات القوميـة متثـيال رفيـع املـستوى تتفـق مـع                    بنيةعلى  
 .لتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصاديةل )٦(٤ ةاملنقح

أما السمة الثانية فهـي أن التوصـيات اسـتندت، حـسب االقتـضاء، إىل املعـايري الدوليـة                    - ٢٢
ومل يـدخر أي جهـد لبحـث     . املعتمدة يف جمال احملاسـبة يف الـشركات التجاريـة والقطـاع العـام             

 احلالية واجلديدة اليت يعتمدها احملاسـبون يف االعتبـار، السـيما تلـك        املسائل حبيث تؤخذ املعايري   
. اليت يعتمدها الس الـدويل للمعـايري احملاسـبية وجملـس املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام            

ومن األمثلة على التوصـيات الـيت       . أمهية خاصة بسبب تزايد تطبيقها دوليا     ب هذه املعايري    وتتسم
  والنفقـات العاطلـة عايري احملاسبية التوصيات املتعلقة بالتنقيب عن املعادن والقروض      تقوم على امل  
 .العسكرية

 
 نتائج املشاورات بشأن التوصيات املؤقتة - جيم 

يتبني من املشاورات أن التوصيات املؤقتة اليت تقدم ا فريق اخلرباء االستـشاري املعـين         - ٢٣
 يمجـاع شـبه اإل والتأييـد  . يإمجـاع شـبه   أو   ي بتأييد إمجـاع   با كلها تقري  باحلسابات القومية حتظى  

 مسألة دفعـت اللجنـة اإلحـصائية إىل أن          وهيمنح ملسألة واحدة هي نظم املعاشات التقاعدية،        
تشري قبل سـنة خلـت إىل أنـه يلـزم مواصـلة النظـر يف مـسألة صـناديق املعاشـات التقاعديـة غـري                         

ريــت الحقــا، مت التوصــل إىل حــل أصــبح اآلن وعقــب مــشاورات أج. املمولــة مــن احلكومــات
وتـشمل اجلوانـب البـارزة هلـذا احلـل          . مقبوال على نطاق واسـع وأدرج يف التوصـيات املوحـدة          

. تـضمني نظــام احلــسابات القوميــة احملــدث جـدول معــايري إضــافية خاصــا باملعاشــات التقاعديــة  
ت التقاعديــة مــن تــدفقات وســيبني هــذا اجلــدول املــستحقات الــيت متنحهــا ســائر نظــم املعاشــا  

ــدان       . وأرصــدة ــني البل ــة ب ــة للمعاشــات التقاعدي ــة اجلوانــب املالي وســيتيح هــذا اجلــدول مقارن
__________ 

 .٢٠٠٣املرجع نفسه،  )٣( 
 .٢٠٠٠املرجع نفسه،  )٤( 
 )٥( Studies in Methodology Series F, No 61.Rev.1. 
 .E.03.XVII.40منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٦( 
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وسيواصــل يف الوقــت نفــسه مــنح املرونــة يف جمــال مــدى عــرض املــستحقات الــيت متنحهــا نظــم 
الف ونظـرا الخـتالف الترتيبـات املؤسـسية بـاخت         . املعاشات التقاعديـة يف احلـسابات األساسـية       

البلدان، سيتيح نظام احلسابات القومية احملدث تسجيل بعض هذه املستحقات ولـيس كلـها يف       
 يــستند إليــه للتمييــز بــني رط تقــدمي املــربر أو املعيــار الـذي غــري أنــه سيـشت . احلـسابات األساســية 

ألساســية والــنظم الــيت ال يــسجل الــنظم الــيت يــسجل مــا متنحــه مــن مــستحقات يف احلــسابات ا
 . متنحه من مستحقات إال يف اجلدول املوحد اجلديد ما

غــري أن التوصــل إىل تأييــد مخــس مــسائل باإلمجــاع كــان شــبه مــستحيل، األمــر الــذي   - ٢٤
 النظــر يف مــدى اخلــالف وأســبابه  إنعــاماســتدعى مــن الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات    

ويـرد أدنـاه وصـف هلـذه املـسائل          . وإمكانية أن يفضي إجراء املزيد من املشاورات إىل حـل مـا           
وتوصــية فريــق اخلــرباء االستــشاري املعــين باحلــسابات القوميــة بــشأا والتعليقــات الــيت وردت  

 واعتبــارات هـذا الفريــق املتعلقــة  -املؤيـدة أو املعارضــة  منــها  ســواء -  أثنــاء املـشاورات بـشأا 
 .نظر فيهابالتحديد بكل مسألة منها، وذلك لكي يتيسر للجنة اإلحصائية ال

 )٩املسألة (البحث والتطوير 

نظــام : وصــف املــسألة وتوصــية فريــق اخلــرباء االستــشاري املعــين باحلــسابات القوميــة   - ٢٥
ال، علـى    املـ  رأسلـ  مكـونني ، ال يعترب البحثَ والتطوير التجرييب       ١٩٩٣  لعام احلسابات القومية 

 وإذا. نمـو االقتـصادي يف املـستقبل      الرغم من اعتبارمها مـن العوامـل الرئيـسية الـيت تـساهم يف ال              
يلزم النظر يف مـا إذا كـان ينبغـي تـسجيل مجيـع املبـالغ       فإنه تقرر تغيري نظام احلسابات القومية،   

ولتذليل مجيع الـصعوبات    .  كمكون لرأس املال   اليت تنفق على البحث والتطوير أم بعضها فقط       
يـيم إمكانيـات اسـتخدام البيانـات     العملية الـيت يـستتبعها وضـع تقـديرات مقبولـة، ال بـد مـن تق              

ممارسـة موحـدة مقترحـة مـن     : ٢٠٠٢املتعلقة بالنفقات اليت جتمع وفقـا لـدليل فراسـكايت لعـام           
، ومعرفـة عوامـل االنكمـاش الالزمـة         أجل الدراسات االستقـصائية للبحـث والتطـوير التجـرييب         

 . وفترات اخلدمة

ال كمـا ينبغـي      املـ  رأسلـ  مكـونني وير  وتتمثل التوصية يف ضرورة اعتبـار البحـث والتطـ          - ٢٦
مبا يف ذلـك    ( ا يف املستقبل     ا من حيث املكاسب االقتصادية اليت يتوقع أن يعود        ماحتديد قيمته 

وإن ). تقــدمي اخلــدمات العامــة يف حالــة البحــث والتطــوير التجــرييب اللــذين متلكهمــا احلكومــة  
تـصادي علـى صـاحبها، ليـست        عملية البحث والتطوير التجرييب اليت ال تعـود بـأي مكـسب اق            

ومــا مل تراقــب القيمــة  . مــن حيــث املبــدأ أصــوال ثابتــة بــل ينبغــي اعتبارهــا اســتهالكا وســيطا    
التجاريــة للبحــث والتطــوير مراقبــة مباشــرة، فإنــه جيــوز أن تقــيم مبجمــوع التكــاليف، مبــا فيهــا  

 .تكلفة البحث والتطوير اللذين يبوءان بالفشل
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أعربت أغلبية البلدان عن تأييـدها للتوصـية الداعيـة إىل اعتبـار            : التشاور بشأن التوصية   - ٢٧
وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن تنفيــذ التوصــية سيحــسن  . عمليــة البحــث والتطــوير مــن األصــول

ومع أن عددا من البلدان أعـرب عـن موافقتـه           . مستوى الدراسات اليت تتناول النمو واإلنتاجية     
فأشـارت بعـض البلـدان يف    . وفه إزاء جانب أو أكثر منهعلى املبدأ، إال أنه أعرب أيضا عن خما 

تعليقاا إىل صعوبة متييز املبالغ اليت تنفق على البحث والتطـوير الـيت ال ينبغـي اعتبارهـا أصـوال                    
وأعــرب الــبعض . ألن ملكيتــهما غــري حمــددة أو ألنــه يتعــذر تبيــان العائــدات املــستقبلية منــهما  

 عمليـا، السـيما صـعوبة التعامـل مـع البيانـات احملاسـبية          تنفيـذ التوصـية    بـشأن اآلخر عن حتفظـه     
وأشـارت عـدة بلـدان إىل ضـرورة تـوفري           . والبيانات املتمحـورة حـول الدراسـات االستقـصائية        

 .توجيهات مفصلة

البلــدان الــيت اعترضــت علــى التوصــية اعتراضــها علــى أساســني، أحــدمها يتعلــق بنــت و - ٢٨
 جانـب اعتراضـها علـى إدراج املـسألة يف القائمـة املتفـق       إىل(باملفهوم واآلخر باجلانـب العملـي      

وتذكر بعـض التعليقـات أن النفقـات هـي بـديل ال قيمـة لـه للمكاسـب الـيت تعـود ـا                       ). عليها
 تعليقـات إىل املـشاكل العمليـة مـن مثـل حتديـد              ةعملية البحث والتطوير التجـرييب، وتـشري عـد        

البلـدان الـيت   و. اسـبة ألصـول البحـث والتطـوير    أو تبيان مؤشرات األسـعار املن    /فترات اخلدمة و  
شددت على ضرورة اكتساب خربات يف جمال مجع البيانات تشري على مـا يبـدو إىل أن تـأخري              
تنفيذ التوصية يشكل وسيلة إلدراج املبـالغ الـيت تنفـق علـى البحـث والتطـوير يف ايـة املطـاف                      

 .ضمن حدود أصول النظام

تـشري تعليقـات البلـدان إىل       : ريق العامل املـشترك بـني األمانـات       الفب  املتعلقة عتباراتاال - ٢٩
ولكـن  . أن مثة تأييدا شديدا ملبـدأ اعتبـار البحـث والتطـوير أصـوال يف نظـام احلـسابات القوميـة                    

ــرات اخلدمــة    . ســادت بعــض املخــاوف إزاء جوانــب حمــددة   ومــن هــذه اجلوانــب النطــاق وفت
وعقـب تقـدمي التوصـية املؤقتـة، أجريـت          . طـوير ومؤشرات األسعار املتعلقة بأصول البحث والت     

مع التركيز على مـا يعـرف بالبحـث والتطـوير املتـوافر بـدون               (مشاورات إضافية بشأن النطاق     
إىل جانــب ذلــك، . وصــيات املوحــدة، أدت إىل تقــدمي التوصــية الــواردة يف الت)قيــد وال شــرط

 .ة نقاش يف بعض االجتماعات اإلقليميموضعزالت هذه املسألة  ما

والفريق العامـل املـشترك بـني األمانـات علـى يقـني مـن أن خـربات البلـدان والبحـوث                       - ٣٠
علــى حنــو متثيلــها، علــى ســبيل املثــال، يف األوراق الــيت عرضــت يف االجتمــاع الــذي  (اجلاريــة، 

 الفرقة العاملة املعنية باحلسابات القوميـة التابعـة ملنظمـة           ٢٠٠٦أكتوبر  /عقدته يف تشرين األول   
، ومواصـــلة التعـــاون بـــني فريـــق كـــانبريا الثـــاين      )اون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي  التعـــ
الدراســات االستقــصائية املتعلقــة بالبحــث والتطــوير، ومواصــلة   يف  املتخصــصني ئينياإلحــصاو
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الشعبة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة مـشاوراا مـع قطـاع الـشركات واألوسـاط األكادمييـة              
ليني، أمــور إذا مــا اجتمعــت، ميكــن أن تــؤدي إىل حــل املــشاكل يف الــسنوات  واحملاســبني الــدو

وعليه، عرض الفريق العامل املشترك بني األمانـات الـصيغة التاليـة املخصـصة العتمـاد                . القادمة
 وللتـشجيع   لـرأس املـال   ثابتـا تكوينامبدأ اعتبار املبالغ اليت تنفق على البحث والتطوير التجرييب   

 :ل على تطبيق املبدأ بطريقة سليمة قابلة للمقارنة دولياعلى تركيز العم

 تكـوين من حيث املبدأ، ينبغي اعتبار املبالغ اليت تنفق على البحث والتطوير جـزءا مـن     
وسـتوفر  . غري أنه ينبغي تذليل عدد من الصعوبات قبل حتقيـق هـذا اهلـدف           . ال امل رأس

 الدرجـة  تـوفر ر علـى احللـول الـيت    احلسابات الفرعية وسيلة مفيـدة للعمـل باجتـاه العثـو          
الالزمة من الثقة يف املقاييس النامجة عنها، وستساعد التوجيهات العمليـة بـشأن تنفيـذ               

 ١وعليـه، ستتـضمن الـصيغة املنقحـة         . التوصية على ضمان مقارنة طرق تنفيذها دوليا      
وم ، وصفا للهدف واألسس املفاهيمية اليت يقـ    ١٩٩٣  لعام من نظام احلسابات القومية   

وفر الـصالت بالعمـل الـذي يـضطلع بـه           صاعب وست شري إىل امل  تعليها هذا اهلدف، وس   
.  بأنـه سـيلزم للعديـد مـن البلـدان بعـض الوقـت لتطبيـق املبـدأ                  ارقـر تم اإل لتذليلها، وسي 

وســيقدم الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات تقــارير دوريــة إىل اللجنــة اإلحــصائية   
ال وسيــشري فيهــا إىل املنــاطق الــيت تتــوافر فيهــا مبــادئ بــشأن التقــدم احملــرز يف هــذا اــ

 .توجيهية مقبولة على نطاق واسع لتنفيذها
 

 )١٥املسألة (تكلفة اخلدمات الرأمسالية   

 مل تـذكر اخلـدمات الرأمساليـة املقدمـة مـن            :وصف توصية فريق اخلدمات االستـشاري      - ٣١
. ١٩٩٣ يف نظـام احلـسابات القوميـة لعـام           األصول غري الرأمسالية لعملية اإلنتاج بشكل صريح      

مقيـاس  : قيـاس رأس املـال    ويقدم كتيب منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي املعنـون             
، ٢٠٠١، املنـشور يف عـام       األسهم الرأمسالية، استهالك رأس املال الثابت واخلـدمات الرأمساليـة         

. إىل اإلنتاج مـن أحـد األصـول الرأمساليـة         تعريفا للخدمات الرأمسالية على أا مدخالت تتدفق        
/ وميكــن تقــدير هــذه املــدخالت باعتبارهــا جممــوع اســتهالك رأس املــال الثابــت، واملكاســب     

اخلسائر احلقيقيـة املتوقعـة للحيـازة، وعائـد رأس املـال، الـذي متاثـل قيمتـه تكلفـة الفائـدة علـى                        
 أحـد األصـول غـري املـؤجرة         وتغطـي األجـرة الـيت يـدفعها مـستخدم         . تبقى من قيمـة األصـل      ما

ــة        ــدمي اخلدم ــاء تق ــدها املالــك أثن ــيت يتكب ــةللمالــك كــال مــن التكــاليف ال  واخلــدمات اإلجياري
وفيما خيتص باألصول غري املالية الـيت يـستخدمها املالـك    . الرأمسالية اليت يقدمها األصل للمالك    

 .ايلتظهر اخلدمات الرأمسالية بصورة ضمنية كجزء من فائض التشغيل اإلمج
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وتبدأ التوصية مبالحظـة أن اخلـدمات الرأمساليـة لألصـول املـستخدمة يف إنتـاج الـسوق            - ٣٢
. ، بدون أن حتـدد بـشكل منفـصل        ١٩٩٣مدرجة ضمنيا يف إطار نظام احلسابات القومية لعام         

ونظرا إىل أمهية حتديدها بالنسبة ملقياس اإلنتاجية والتحليالت األخرى، سيضاف فـصل جديـد              
، يتم فيـه شـرح دور ومظهـر اخلـدمات           ١٩٩٣يح األول لنظام احلسابات القومية لعام       إىل التنق 

الرأمسالية يف النظـام، وحتبيـذ حـساب اخلـدمات الرأمساليـة، واملوجـودات الرأمساليـة، واسـتهالك                  
ولن تدخل تغـيريات علـى القيـودات املعياريـة يف           . رأس املال الثابت، بطريقة متكاملة ومنهجية     

ــتم ــا     تأجــل إظهــار اخلــدما احلــسابات مــن   ــة الــيت ي ــة، لكــن ســيقدم شــرح للكيفي  الرأمسالي
 .استخالص وعرض البنود أو اجلداول التكميلية

حظيت التوصية بتأييـد كـبري؛ واقتـصر عـدم        عموما،  : العملية التشاورية بشأن التوصية    - ٣٣
 شدد الـبعض علـى      إذ. إال أنه يصعب تفسري عدد من التعليقات      . التأييد على بضعة بلدان فقط    

ــدم          ــة أو أن تق ــة أو طوعي ــسألة اختياري ــة م ــديرات اخلــدمات الرأمسالي ــتعني أن تكــون تق ــه ي أن
يتعلــق باحلــسابات الفرعيــة فقــط، كمــا مل يتــضح مــا إذا كــان مقــصد التوصــية املتمثــل يف  فيمــا

 .معاملة التقديرات كمسألة اختيارية قد فُهم على النحو الصحيح

جبانـب اعتراضـها علـى إدراج املـسألة يف     (ن القليلة الـيت مل توافـق   وذكرت بعض البلدا   - ٣٤
التـأثري الـسليب الختيـار معـدل العائـدات، بـشكل يتـسم بـشيء مـن                  ) قائمة األشياء املتفق عليها   

 .اجلزافية على إمكانية املقارنة على الصعيد الدويل

 الحـظ الفريـق     : القوميـة  توصية الفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين باحلـسابات          - ٣٥
العامل املشترك بني األمانات املعين باحلـسابات القوميـة التأييـد الـذي كـاد يـصل حـد اإلمجـاع                     
الــذي حظيــت بــه التوصــية املتعلقــة بتكلفــة رأس املــال، حينمــا مت التوصــل إىل فهــم مقــصدها     

ــا يف       ــيس مطلوب ــسوق ل ــسبة ملنتجــي ال ــال بالن ــة رأس امل ــد تكلف ــل يف أن حتدي  احلــسابات املتمث
وعليــه يقــدم . األساســية وأنــه مــسألة طوعيــة تــدخل يف إطــار احلــسابات التكميليــة املوصــى ــا

 . من أجل اعتمادهاالتوصيات املوحدةالفريق التوصية املدرجة يف 
 

تكلفـة رأس   : املنتجون احلكوميون وغريهم مـن املنـتجني غـري اخلاضـعني لعوامـل الـسوق                
 )١٦ املسألة(مال األصول اخلاصة 

ــشاري     - ٣٦ ــق اخلــرباء االست ــام     : وصــف توصــية فري ــة لع ــام احلــسابات القومي  يوصــي نظ
، حينما جيمع التكاليف من أجل قياس اإلنتاج غـري اخلاضـع لعوامـل الـسوق، بـأن يـتم                    ١٩٩٣

قياس قيمة اخلـدمات الـيت تقـدمها أصـول املنـتجني اخلاصـة غـري الرأمساليـة باعتبارهـا اسـتهالكا                      
وليس فيه مـا يـدل علـى االعتـراف بوجـود عائـدات لـرأس املـال عـن هـذه                      . بتلرأس املال الثا  

وينشأ عن ذلك عدم اتـساق بـني        . األصول، أو، باملقابل، وجود تكلفة فرصة بديلة لرأس املال        
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ــل        ــتجني غــري اخلاضــعني لعوام ــسبة للمن ــستأجرة بالن تكــاليف األصــول اململوكــة واألصــول امل
 .السوق

خلــرباء االستــشاري، مناقــشات مكثفــة يف ثالثــة اجتماعــات،   وبعــد أن أجــرى فريــق ا  - ٣٧
أوصى بإدراج عائد رأس املال الثابـت الـذي ميلكـه ويـستخدمه املنتجـون احلكوميـون وغريهـم               
من املنتجني اآلخـرين غـري اخلاضـعني لعوامـل الـسوق، يف عمليـة تقـدير اإلنتـاج، باإلضـافة إىل                      

علـى رأس املـال الثابـت حـال وسـطا يهـدف إىل              وميثـل االقتـصار     . استهالك رأس املـال الثابـت     
ولتحديد معدل العائـد، يوصـى باسـتخدام املعـدل احلقيقـي املتوقـع              . التوصل إىل التنفيذ الفعلي   

للــسندات احلكوميــة، مــع اســتكماله، عنــد االقتــضاء، باملؤشــرات األخــرى لتكلفــة االقتــراض    
 .احلكومي

ــشأن التوصــية   - ٣٨ ــشاورية ب ــة الت ــيت  أدت التع:العملي ــشات  ليقــات ال  صــدرت عقــب املناق
الباكرة لفريق اخلرباء االستشاري إىل أن تتضمن التوصية علـى وجـه التحديـد اسـتخدام نطـاق                  

العائـدات احلقيقيـة املتوقعـة للـسندات احلكوميـة          (ومعـدل للعائـدات     ) األصول الثابتـة  (األصول  
ــة األجــل  ــدان إضــافية ب   ). الطويل ــاح للتوصــية وأوضــحت التعليقــات الالحقــة شــعور بل . االرتي

وأشارت عدة تعليقات إىل الـسمة املنهجيـة        . وأعربت جمموعة عريضة من البلدان عن موافقتها      
اليت يتسم ا قطاع السوق، واليت تـأيت نتيجـة لتنفيـذ التوصـية، وإىل أن االحتياجـات التحليليـة         

م يـستطيعون   وذكـر الـبعض، مـن البلـدان الكـبرية والـصغرية معـا، أـ               . للمستخدمني ستـستوىف  
ــة    ــديرات للخــدمات الرأمسالي ــاج تق ــى درجــة  إنت ــن اجلــودة  عل ــة م ــن   . معقول ــدد م وأعــرب ع

التعليقات عن تأييد التوصية من حيـث املبـدأ، مـع شـيء مـن القلـق بـشأن التنفيـذ، كمـا أشـار                         
 .البعض إىل نوعية التوجيه الذي يرغبون يف رؤيته يف الكتيبات

. افقتـه علـى التوصـية، لكـن ذلـك تركـز يف أوروبـا       وأبدى نطـاق مـن البلـدان عـدم مو       - ٣٩
وعزي عـدم موافقـة الـبعض إىل أُسـس مفاهيميـة، بينمـا عـزي عـدم موافقـة الـبعض اآلخـر إىل                         

وكانت بعض التعليقات مطولـة ومفـصلة؛ وجـاءت النقـاط التاليـة مـشتركة بـني                 . أسس عملية 
نتاج غـري اخلاضـع لعوامـل    يوجد اختالف بني إنتاج السوق واإل. عدة جمموعات من التعليقات  

الــسوق ويــتعني أن يــنعكس هــذا االخــتالف يف طريقــة قيــاس اإلنتــاج؛ ومــن شــأن التنفيــذ أن    
يؤدي إىل املزيد من التقديرات املستندة إىل النماذج بدال عن املالحظة، وهو ما يـتعني تفاديـه؛                 

ــال، ويــصعب       ــدة تقــديرات موجــودات رأس امل ــدان عدي ــشكل كــاف يف بل مــن ومل تتطــور ب
ــسألة         مث ــد م ــدالت املناســبة للعائ ــد املع ــثري حتدي ــت؛ وي ــال الثاب ــدير اســتهالك رأس امل جمــرد تق

 .إشكالية تؤدي إىل ازدياد عدم القابلية للمقارنة فيما بني البلدان
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 أحـاط   :نظر الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية يف التوصـية            - ٤٠
ك بني األمانات املعـين باحلـسابات القوميـة علمـا بـاآلراء الـيت أُعـرب عنـها                 الفريق العامل املشتر  

خــالل الــسنة املاضــية بــشأن هــذه املــسألة، الــيت شــغلت املنظــرين واملــستخدمني واملمارســني يف 
وهـي مـسألة معقـدة تطـورت املناقـشة بـشأا            . جمال احلسابات القومية على امتداد عدة عقـود       

ــدات يف ج   ــاء شــرح التعقي ــة االســتكمال      أثن ــشاري، خــالل مرحل ــق اخلــرباء االست ــسات فري ل
ومنذ ذلـك احلـني، أدت عمليـة الرجـوع إىل اخللـف مـن أجـل اسـتعراض                . املوجهة إىل املسائل  

جمموعـة التوصــيات يف جمملـها إىل تركيــز االنتبــاه علـى الــسمة املنهجيــة ملعاجلـة األصــول املاليــة     
ولكي يتم عرض هـذا البعـد املتعلـق         . ا على املسألة  وأضفى االستعراض بعدا إضافي   . وغري املالية 

بالــسمة املنهجيــة علــى فريــق اخلــرباء االستــشاري، مــن أجــل أن ينظــر فيــه الفريــق ومــن أجــل    
ــها يف التعليقــات      احلــصول علــى مــشورته يف ضــوء االختالفــات يف اآلراء، حــسبما أُعــرب عن

نفيـذ عمليـة تـشاورية إلكترونيـة     القطرية على توصيات الفريق، إىل الفريق العامـل علـى نفـسه ت     
وستشكل هـذه العمليـة االستـشارية أسـاس مواصـلة      . فيما بني أعضاء فريق اخلرباء االستشاري  

الفريق العامل النظر يف إجياد سـبيل للتقـدم إىل األمـام، تعـرض شـكل ورقـة غرفـة اجتماعـات،                      
 .يتم إعدادها استكماال لتقرير الفريق العامل إىل اللجنة اإلحصائية

 
 )١٩املسألة (النفقات العسكرية 

ــشاري    - ٤١ ــق اخلــرباء االست ــة ووســائل    : وصــف توصــية فري ــتبعدت األســلحة اهلجومي اس
، بغـض النظـر عـن مـدة     ١٩٩٣إيصاهلا من تكوين رأس املال، يف نظام احلسابات القومية لعـام      

يــة فقــط وتعــين تلــك املعاملــة ضــمنيا أن األصــول العــسكرية تــوفر اخلــدمات الدفاع. صــالحيتها
وعــالوة علــى ذلــك، ميكــن أن يــتم بيــع األســلحة، الــيت  . وبــشكل كامــل خــالل فتــرة حيازــا

أعرب عن تكلفتها كاستهالك وسطي وفقا لنمط املعاملة احلايل، أو تـصديرها يف فتـرة حماسـبة         
 .أخرى، مما يستدعي وجود قيودات ال حدسية يف حسابات احلكومة

نفقات العسكرية، اليت تـستويف الـشروط العامـة لتكـوين           وتتمثل التوصية يف أن مجيع ال      - ٤٢
 أي الــيت تــستخدم يف اإلنتــاج لفتــرة تزيــد علــى عــام -رأس املــال يف نظــام احلــسابات القوميــة 

ويــتم متييــز أنظمــة التــسليح عــن املخزونــات   .  ســتعامل كعناصــر مكونــة لــرأس املــال -واحــد 
 .ونات، على التوايلالعسكرية يف نطاق تكوينات رأس املال الثابت واملخز

أشـارت بعـض التعليقـات إىل صـعوبة تنفيـذ طريقـة             : العملية التشاورية بـشأن التوصـية      - ٤٣
، اليت تدعو إىل متييز املعدات العـسكرية        ١٩٩٣املعاملة الواردة يف نظام احلسابات القومية لعام        

ها للتوصـية ألـا     وأعربـت عـدة تعليقـات عـن تفـضيل         . اليت ميكن استخدامها يف ااالت املدنية     
ستحقق اتـساق احلـسابات القوميـة مـع الطريقـة الـيت تقيـد ـا احلكومـات النفقـات العـسكرية                       
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وجـرت  ). الشيء الذي يتسق بدوره مع املعايري احملاسـبية للقطـاع العـام علـى الـصعيد الـدويل                 (
القوميـة  اإلشارة باملثل إىل أن التوصية تستبعد أحد جوانب عدم االتساق مـن نظـام احلـسابات               

 .، حيث ال يتم إدراج مجيع األصول اليت تساهم يف إجناز اخلدمات الدفاعية١٩٩٣لعام 

وجرى اإلعراب، يف عدد من التعليقات اليت مل توافق على التوصـية، عـن القلـق لعـدم                   - ٤٤
وجود بيانـات، نظـرا علـى املعلومـات املتعلقـة بالنفقـات العـسكرية تكـون معلومـات سـرية يف                      

ومن شأن وجود البيانات الضرورية لعمل التقديرات يف بعض البلدان، مـع عـدم              . ةبلدان كثري 
وكانـت  . وجودها يف بلدان أخـرى، أن يتـسبب يف إعاقـة قابليـة املقارنـة علـى الـصعيد الـدويل                    

بعض التعليقات ذات طبيعة مفاهيمية، وتناولت بشيء مـن التفـصيل القـول بـأن اإلنفـاق علـى                   
 .ي إىل إنتاج خدماتاألغراض العسكرية ال يؤد

يـرى  : نظر الفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين باحلـسابات القوميـة يف التوصـية               - ٤٥
الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية أن مبـادئ احملاسـبة الكامنـة وراء                

لبلـدان يـثري القلـق،    وال شـك يف أن عـدم وجـود بيانـات يف بعـض ا     . هذه التوصية مبادئ هامـة  
لكن تتعني اإلشادة بالتوصية بوجوب اعتبار أنظمة التسليح أصـوال رأمساليـة يف معـايري احملاسـبة                 

وفيمـا خيـتص مبـشكلة عـدم وجـود البيانـات، فـإن هـذا يعتـرب قـصورا يف قيـاس                       . العامة الدوليـة  
. أس املـال  اإلنتاج احلكومي، سواء عوملت األسلحة كاستهالك وسطي أو كعناصر مكونـة لـر            

وقد أدت الظروف السياسية املـتغرية، منـذ نـشر نظـام احلـسابات القوميـة ألول مـرة يف أواخـر                   
عقــد اخلمــسينات، إىل االعتــراف بــأن النفقــات الرأمساليــة علــى األســلحة اهلجوميــة تــؤدي إىل   

ويـدرك  . نشوء خدمات بسبب وجود األسلحة يف حد ذاتـه ولـيس يف حالـة اسـتخدامها فقـط                 
ــق ال ــة بالتوصــية  الفري ــات يف اآلراء املتعلق ــتعني اعتمــاد    . عامــل وجــود اختالف ــه ي ــرى أن ــه ي لكن

، بغيـة احملافظـة علـى األمهيـة التحليليـة لنظـام احلـسابات               التوصيات املوحدة التوصية املدرجة يف    
 .القومية يف البيئة األمنية العاملية ذات الطبيعة املتقلبة

 
 )٤٠املسألة (السلع اليت تتعني معاجلتها 

تعامـل الـسلع الـيت ترسـل إىل خـارج احلـدود             : وصف توصية فريق اخلرباء االستشاري     - ٤٦
من أجل معاجلتها مث إعادا إىل البلد الذي أرسلت منـه، يف كـل مـن نظـام احلـسابات القوميـة                 

وعليـه  . ، علـى أسـاس أـا تتعـرض لـتغري فعلـي يف امللكيـة          دليل ميزان املدفوعات   و ١٩٩٣لعام  
. لسلع يف قوائم الصادرات والواردات عند مغادرا للبلد األول ولـدى عودـا إليـه              تقيد هذه ا  

ويظهــر البلــد الــذي يقــوم باملعاجلــة باعتبــار أنــه ينــتج ســلعا تــدون بقيمتــها الكاملــة، حــىت وإن   
ومـع ازديـاد    . يتعني قط على الطـرف الـذي يقـوم باملعاجلـة سـداد قيمـة الـسلع عنـد دخوهلـا                     مل

. اليت تتم فيمـا وراء البحـار، فـإن هـذه املعاملـة تـصبح مثـار تـساؤالت متزايـدة                    أمهية العمليات   



E/CN.3/2007/7  
 

06-66992 19 
 

ويتزايد تعقيد هذه املسألة حال تقدمي توصية خمتلفة فيما يتعلق بالـسلع الـيت جتـري معاجلتـها يف                   
إىل بلـد ثالـث   ) نيابـة عـن املالـك يف البلـد الثـاين     (أحد البلدان لصاحل بلد ثان، والـيت يـتم بيعهـا        

 .ن إعادا إىل البلد الثاينبدال ع

وتتمثل التوصية يف أنه يتعني تدوين الواردات والـصادرات علـى أسـاس التقيـد الـدقيق                  - ٤٧
ويعـين ذلـك أن الـسلع الـيت جتـري معاجلتـها يف أحـد البلـدان نيابـة عـن بلـد آخـر                      . بتغري امللكية 

. احلـسابات القوميـة   تصبح جـزءا مـن الـواردات أو الـصادرات يف ميـزان املـدفوعات ونظـام                   ال
ــة لعــام     ــدوين  . ١٩٩٣ويف ذلــك اخــتالف عــن نظــام احلــسابات القومي ــائج علــى ت ــؤثر النت وت

ــة      ــها كمعــامالت دولي ــصاد القــومي، فــضال عــن تدوين ــرار  . املعــامالت يف إطــار االقت ويعــين ق
التدوين على أساس التغري اخلالص يف امللكية، بصورة ضمنية، أنه لن يتم تـدوين أيـة معـامالت                  

حينمـا تنتقـل الـسلع مـن بلـد إىل آخـر مـن          ) داخـل املؤسـسة   (تتعلق بعمليات التسليم الداخليـة      
 النـواتج،   -وتترتب على ذلك نتـائج فيمـا يتعلـق جبـداول املـدخالت              . أجل معاجلتها مث إعادا   

اليت ستعكس، استنادا إىل املقترح، مـا تـساهم بـه كـل وحـدة يف عمليـة اإلنتـاج، بـدال عـن أن           
وتــسلم هــذه التوصــية بــأن ســلعا . عــدات التكنولوجيــة وفــق مــا كــان يــتم يف املاضــيتعكــس امل

عديدة تنقل من بلـد إىل آخـر بـدون أن تترتـب علـى ذلـك نتـائج فيمـا يتعلـق باملـدفوعات مـن             
وللتوصية تأثري على الطريقة الـيت تـتم ـا احلركـة املاديـة للـسلع،                . البلد املتلقي إىل البلد املرسل    

 اإلحصاءات املتعلقة بتجارة البضائع، ويعمل على حتقيق اتساقها مع التـدفقات            اليت تنعكس يف  
وأعربت جلنة صـندوق النقـد      . الدولية اليت تدون يف ميزان املدفوعات ونظام احلسابات القومية        
 .الدويل املعنية بإحصاءات ميزان املدفوعات عن تأييدها للتوصية

ــشأن التوصــية   - ٤٨ ــشاورية ب ــة الت تلمت التعليقــات يف جــولتني مــن املــشاورات   اســ: العملي
وأعـرب عـدد كـبري مـن        . العاملية، عقب مناقشة املسألة يف اجتماعني لفريق اخلرباء االستشاري        

وذكـرت  . البلدان عن تأييده للتوصية، لكـن مل يقـدم سـوى عـدد قليـل منـها أسـبابا توضـيحية                    
 تفــضيل اتبــاع مبــدأ تغــري مــسألة االتــساق مــع معاملــة ميــزان املــدفوعات، كمــا ذكــرت مــسألة

إال أن التعليقات أشارت إىل وجود مشاكل عملية يف جمال حتديد الـتغريات الـيت تطـرأ                  . امللكية
وأشارت عدة تعليقات إىل ضرورة وجود توجيه فيما يتعلـق بتحديـد هـذه              . على ملكية السلع  

 .السلع وتدوينها يف جمال جتارة البضائع الدولية

ــشر عــدم املواف  - ٤٩ ــاطق   وينت ــع املن ــى التوصــية يف مجي ــة عل ــدة إىل   . ق ــشري تعليقــات عدي وت
شواغل تتعلق بصعوبة املقارنة بني السلع اليت ختـضع للتغـيري عنـد خروجهـا وعنـد عودـا، مـن                     

إذ أن بعـض    . أجل كفالة إدخـال التعـديالت الـصحيحة علـى األرقـام املتعلقـة بتجـارة البـضائع                 
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وتطـرق أحـد البلـدان إىل حـدوث     . ة إىل تغـري امللكيـة     البلدان يفـضل االسـتمرار يف عـزو املـسأل         
 .  النواتج مع تغري مبدأ التدوين-اختالل يف التسلسل الزمين لتواريخ جداول املدخالت 

يـدرك الفريـق العامـل املـشترك        : نظر الفريق العامل املشترك بـني األمانـات يف التوصـية           - ٥٠
صــية تــؤثر علــى ميــزان املــدفوعات وعلــى      بــني األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة أن التو    

 النـواتج، فـضال عـن احلـسابات القوميـة، لكنـه يـرى فيهـا خطـوة هامـة                     -حسابات املدخالت   
جتاه عملية التدوين، حرية بأن تلقي الضوء علـى نـوع مـن املعـامالت تتزايـد أمهيتـه يف اقتـصاد                      

لبيانـات وحتقيـق االتـساق مـع     وسيكون توفري التوجيه فيما يتعلـق مبـسأليت مجـع ا    . يتسم بالعوملة 
ــة اخلالــصة، مــسألة هامــة    ــة الذاتي ــذا حيبــذ الفريــق العامــل  . جمموعــات البيانــات، ذات األمهي ول

 . اعتماد هذه التوصية
 

موجز نظـر الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات القوميـة يف                     -دال  
 التوصيات

اله، واليت تتعلق مبسائل حمددة، أخذ الفريـق العامـل          باإلضافة إىل احلاالت املذكورة أع     - ٥١
املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة يف اعتبــاره عــدة عوامــل عامــة وذات عالقــة  
تبادلية، يتوقـع أن تـؤثر علـى الطريقـة الـيت ستـستقبل ـا التوصـيات مـن أجـل اسـتكمال نظـام                          

العوامـل يف أن املكاتـب القوميـة لإلحـصاء          ويتمثـل أحـد هـذه       . ١٩٩٣احلسابات القومية لعام    
والوحــدات اإلحــصائية األخــرى، الــيت تعــد احلــسابات القوميــة، كــثريا مــا تواجــه قيــودا تتعلــق  

. بامليزانية وزيـادة يف الطلـب، ممـا يـستدعي أن متحـص جيـدا املقترحـات الـيت تـسترتف املـوارد                      
بإمكانيـة املقارنـة علـى الـصعيد        ويتمثل عامل آخر يف أن الطلـب خيـتص باإلحـصاءات املتعلقـة              

وهنـاك عامـل   . الدويل، اليت أصبحت أحد العوامل الدافعة، ال سيما يف أجزاء معينـة مـن العـامل            
ويتمثــل أحــد هــذه العناصــر يف . بالتنفيــذمتــصلة آخــر هــو ارتفــاع درجــة الــوعي بعــدة عناصــر 

نفيـذ، مـن أجـل      ضرورة وجود توفري توجيه عملي، بل وتفـصيلي يف بعـض األحيـان، بـشأن الت               
ويشار أحيانا إىل الطرائـق املختلفـة الـيت مت ـا            . استكمال اإلطار العام لنظام احلسابات القومية     

ــك         ــه تل ــذي أحدثت ــأثري ال ــسعينات، والت ــد الت ــات يف عق ــة الربجمي ــة برمسل ــذ التوصــية املتعلق تنفي
خــر يف إدراك ويتمثــل عنــصر آ. االختالفــات علــى إمكانيــة مقارنــة قــيم إمجاليــة رئيــسية معينــة  

إمكانيــة اخــتالف جــداول التنفيــذ يف أجــزاء خمتلفــة مــن العــامل، حــسبما يتــضح مــن الدراســة     
 . االستقصائية اليت أجرا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

واستعرض الفريـق العامـل التعليقـات القطريـة بعنايـة، واسـتنتج أن جمموعـة التوصـيات                   - ٥٢
ــدمها إىل   ــيت يق ــاظ نظــام احلــسابات      ال ــسبة الحتف ــة شــديدة بالن ــة اإلحــصائية، ذات أمهي اللجن

ومل يفــت علــى . القوميــة بأمهيتــه فيمــا يتعلــق بــإجراء التحلــيالت وصــياغة الــسياسات والرصــد 
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الفريـق العامـل إدراك أمهيـة تـوفري التوجيـه الــالزم للتنفيـذ، وأن التعليقـات الـيت قدمتـها البلــدان          
ويعرب الفريـق العامـل عـن التزامـه بتـوفري           . برزت هذه املسألة بوضوح   على التوصيات املؤقتة أ   

ذلك التوجيه؛ واحلقيقة هي أنه قد شرع بالفعل يف تنفيذ بعض األعمال، يف جمـال استكـشاف                  
ويؤكد الفريـق   . أنواع الكتيبات املطلوبة لدعم تنفيذ نظام احلسابات القومية، على سبيل املثال          

أيت باسـتراتيجية للتنفيـذ، يف الـدورة التاسـعة واألربعـني للجنـة،              العامل كذلك عزمه علـى أن يـ       
ــام        ــة لع ــيح األول ملــشروع نظــام احلــسابات القومي ــة التنق ــرح أن تعتمــد اللجن ــد تقــدمي مقت عن

١٩٩٣. 

وعليه يطلب الفريق العامل إىل اللجنة أن تعتمد التوصيات يف صورا الـيت وردت ـا               - ٥٣
ــية   ــات األساس ــة املعلوم ــة يف وثيق ــة للتوصــيات املوحــدة    املعنون ــة الكامل ــع احلــاالت  اموع  م

 جــيم، الــيت ميكــن -اإلضــافية الــيت مت فيهــا النظــر يف املــسائل اخلمــس احملــددة يف اجلــزء الثالــث  
 : إجيازها على النحو التايل

يقتـــرح الفريـــق العامـــل املـــشترك بـــني األمانـــات املعـــين   : البحـــث والتنميـــة )أ( 
عتمـاد مبـدأ معاملـة اإلنفـاق علـى البحـث والتنميـة باعتبـاره تكوينـا لـرأس             باحلسابات القومية ا  

املال الثابت، وتشجيع العمل الذي ينصب على تطبيق ذلك املبدأ بطريقة سـليمة يتـيح املقارنـة                 
وسيقدم الفريق العامل تقارير دورية إىل اللجنـة اإلحـصائية بـشأن التقـدم              . على الصعيد الدويل  
 إىل احلاالت اليت تتاح فيها مبادئ توجيهية للتنفيذ حتظى بقبول واسع؛احملرز، مع اإلشارة 

يقترح الفريق العامل اعتمـاد التوصـية الـواردة يف          : تكلفة اخلدمات الرأمسالية   )ب( 
ــسألة       التوصــيات املوحــدة  ــسوق م ــسبة ملنتجــي ال ــال بالن ــة رأس امل ــد تكلف ــع إدراك أن حتدي  م

 ملوصى ا؛طوعية، يف إطار احلسابات التكميلية ا

: املنتجون احلكوميون وغريهم من املنتجني غري اخلاضعني لعوامـل الـسوق           )ج( 
يعمــل الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين       : تكلفــة رأس مــال األصــول اخلاصــة   

ــق اخلــرباء         ــة فيمــا بــني أعــضاء فري ــشاورية إلكتروني ــة ت ــى تنظــيم عملي ــة عل باحلــسابات القومي
اســا ملواصــلة الفريــق العامــل نظــره يف هــذه التوصــية، الــيت ســتقدم إىل  االستــشاري، لتكــون أس

 اللجنة يف ورقة غرفة اجتماعات منفصلة، باعتبارها إضافة إىل هذا التقرير؛

يرى الفريق العامل أن مبادئ احملاسبة الكامنة وراء هـذه          : النفقات العسكرية  )د( 
، بغيـة احملافظـة     التوصـيات املوحـدة   لـواردة يف    التوصية هلا أمهيتها، وأنـه يـتعني اعتمـاد التوصـية ا           

 على أمهية نظام احلسابات القومية من الناحية التحليلية، يف ظل البيئة األمنية العاملية املتغرية؛
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ــها   )هـ(  ــتعني معاجلت ــيت ت ــسلع ال ــواردة يف    : ال ــل أن التوصــية ال ــق العام ــرى الفري ي
مـن املعـامالت تتزايـد أمهيتـه يف اقتـصاد            متثل خطوة هامة جتـاه تـدوين نـوع           التوصيات املوحدة 

 .يتسم بالعوملة، وحيبذ اعتماد التوصية
 

 نقاط للمناقشة -رابعا  
 :مطلوب من اللجنة - ٥٤

ــام       )أ(  ــة لع ــق علــى التقــدم احملــرز يف اســتكمال نظــام احلــسابات القومي التعلي
 القوميــة التنقــيح األول لنظـام املعلومــات  وخطـة العمــل املتعلقــة بإكمـال مــشروع   ١٩٩٣

 ؛١٩٩٣لعام 

مــع اموعــة الكاملــة للتوصــيات املوحــدة اعتمــاد التوصــيات املدرجــة يف  )ب( 
مراعاة اآلراء اليت أبداها الفريق العامل بشأن التوصيات املتـصلة باملـسائل اخلمـس، املبينـة             

ورقـة   دال، من هذا التقرير، واملقدمـة يف         - جيم، واملوجزة يف اجلزء ثالثا       -يف اجلزء ثالثا    
 . غرفة اجتماعات منفصلة، باعتبارها إضافة إىل هذا التقرير

 
 


