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    القوميةاحلسابات : اربنود للمناقشة واختاذ القر
 القوميةاحلسابات املعين ب األماناتالفريق العامل املشترك بني   

 
  العاماألمنيمذكرة من   

 
 يتـشرف األمـني   ،  **يف دورهتـا الثامنـة والـثالثني      ئية  حـصا طلب من اللجنة اإل   بناء على    
ــام بــ  ــل حين أالع ــني     إىلي ــشترك ب ــل امل ــق العام ــر الفري ــة اإلحــصائية تقري ــات   اللجن ــين األمان املع

نظــام مــن  ١للمجلــد النــهائي شروع عتمــد املــت اللجنــة أن مــنب وطلــمو. القوميــةباحلــسابات 
يف هــذا الطلــب ونقــاط أخــرى ملناقــشتها مــن قبــل اللجنــة،  رد يــو. القوميــة احملــدَّثاحلــسابات 

 . من هذا التقرير٤٣ الفقرة
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، الفـصل   )E/2007/24( ٢٤، امللحـق رقـم      ٢٠٠٧ الوثائق الرمسية للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،          انظر  ** 

 . باء-األول 
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 مقدمة -أوال  
 :مبا يليللجنة اإلحصائية ، قامت االثامنة والثالثنية دوراليف  - ١

أثنــت علــى الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة   )أ( 
، بطريقـة   )١( مسألة احملددة الستكمال نظام احلسابات القوميـة       ٤٤إلجناز التوصيات املتعلقة بالـ     

  وفقا للجدول الزمين املتفق عليه؛شفافة، وإلشراك الدوائر اإلحصائية العاملية
ــشأن اســتكمال نظــام        )ب(  ــق ب ــصادرة عــن الفري ــة التوصــيات ال اعتمــدت جمموع

ــام    ــة لع ــات      ١٩٩٣احلــسابات القومي ــني األمان ــشترك ب ــل امل ــق العام ــيت عرضــها الفري ــى  ال عل
اجملموعـــة الكاملـــة مـــن ”النحـــو املـــبني يف وثيقـــة املعلومـــات األساســـية املعنونـــة علـــى  اللجنـــة

يف اعتبــارات إضــافية بــشأن مخــس مــسائل علــى النحــو املــبني    إيــرادمــع “ ملوحــدة االتوصــيات
ــا  ــا  -الفــرعني ثالث ــر الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين     دال مــن -جــيم وثالث تقري

  ويف وثيقة املعلومات األساسية املتضمنة مللحقه؛)E/CN.3/2007/7 (باحلسابات القومية
ة وضع مبادئ توجيهية عن مىت يـتعني االعتـراف باسـتحقاقات            أكدت ضرور  )ج( 

املعاش التقاعدي يف اجملموعة األساسية للحسابات، وإجـراء حبـوث إضـافية عـن تقـدير البحـث         
ــسلع        ــر معاجلــة ال ــار أث ــة تأخــذ يف االعتب ــادئ توجيهي ــوفري مب ــشكيل رأمســايل، وت والتطــوير كت

ات، وتـسجيل التجـارة الدوليـة، وتفـصيل          املخرجـ  -ألغراض التجهيـز علـى حتليـل املـدخالت          
 املبادئ التوجيهية املتعلقة بالقياس املتكامل للقطاع غري الرمسي يف احلسابات القومية؛

أكدت من جديـد طلبـها للفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات أن يقـدم إىل                     )د( 
س املــشاورات  اســتراتيجية لتنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة، علــى أســا ٢٠٠٨اللجنــة يف عــام 

ــام   ــودة يف عـ ــة املعقـ ــسبان خمتلـــف   ٢٠٠٧اإلقليميـ ــذ يف احلـ ــستعملني ويأخـ ــاظري املـ ، يـــبني منـ
 مستويات تنفيذ نظام احلسابات القومية يف البلدان املختلفة؛

أحاطــت علمــا بــأن هــذه الــصيغة املــستكملة حتــتفظ بإطــار نظــام احلــسابات      )هـ( 
دان علـى مواصـلة تنفيـذ نظـام احلـسابات            وعلـى ذلـك فهـي تـشجع البلـ          ،١٩٩٣القومية لعـام    
 ؛١٩٩٣القومية لعام 

طلبت من الفريق العامل املشترك بني األمانـات املعـين باحلـسابات القوميـة أن                 )و( 
يتخــذ إجــراء بــشأن الــشواغل الــيت أثارهتــا اللجنــة، وذلــك فيمــا يتعلــق بــدعم البلــدان يف وضــع 

نظام احلسابات القومية، وإدمـاج القطـاع غـري         استراتيجية جلمع البيانات األساسية بشأن تنفيذ       
 الرمسي يف احلسابات القومية وضرورة بناء القدرات لتنفيذ االستراتيجية والتوصيات؛

__________ 
 .A.94.XVII.4، رقم املبيع  املتحدةاألمم منشور  )١( 
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أبرزت أمهية إعـداد كتيبـات وأدلـة تتـضمن إرشـادات تتعلـق بالتنفيـذ وزيـادة                   )ز( 
 بناء القدرات من خالل التدريب وتقدمي املساعدة التقنية؛

علما مبقتـرح الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات عـرض مـشروع                 أحاطت   )ح( 
 يف  ١ يف جملـدين علـى اللجنـة؛ اجمللـد           ١٩٩٣الصيغة املستكملة لنظام احلـسابات القوميـة لعـام          

إطــار نظــام احلــسابات القوميــة   ويــشمل جمموعــة كاملــة مــن الفــصول الــيت متثــل   ٢٠٠٨عــام 
، وتكامـل احلـسابات، ويـدمج التوصيـــات املعتمـدة           يتعلق باتفاقيات احملاسبة، واحلـسابات     فيما

 ويشمل تفسريات احلسابات وإضافات مـن       ٢٠٠٩ فــي عام    ٢؛ واجمللد   ٤٤بشــأن املسائل الـ    
 قبيل احلسابات الفرعية؛

نــات مواصــلة إبــالغ اللجنــة    طلبــت مــن الفريــق العامــل املــشترك بــني األما      )ط( 
ــدم ــام     بالتق ــدان لنظ ــذ البل ــشأن تنفي ــة، مــ  احملــرز ب ــاق،    احلــسابات القومي ــى النط ــز عل ع التركي
 والنوعية؛ والتغطية،
ــة األجــل لنظــام        )ي(  ــار الطويل ــستوى لدراســة اآلث ــع امل ــق رفي ــشكيل فري ــدت ت أي

احلسابات القومية والتغيريات املقبلة احملتملة، مع أخذ التغريات السريعة يف االقتـصاد العـاملي يف               
 احتياجـات املـستعملني، والنظريـة، والقـدرة علـى مجـع             احلسبان؛ وضرورة حتقيـق التـوازن بـني       

البيانات األساسية؛ واالختيار بني الـصفقات املفترضـة والـصفقات املـشاهدة، ودور احلـسابات          
الفرعية مقارنة باحلسابات األساسية؛ وتطلب إىل الفريق العامل املشترك بـني األمانـات إنـشــاء               

 .كفل متثيال قطريا واسع النطاق فيههــذا الفريــق الرفيــع املستوى وأن ي
فيـه  طلـب   ُي، و القوميـة  نظام احلـسابات     إعداد حملة عامة عن     أدناهالثاين  ويتضمن الفرع    - ٢
ويعـرض  . القوميـة احملـدَّث    مـن نظـام احلـسابات        ١اجمللـد   مـشروع   إقـرار    اللجنة اإلحـصائية     إىل
 املتخــذة اإلجــراءاترع الرابــع ويــصف الفــ. دَّثنظــام احملــالتنفيــذ  لالثالــث اســتراتيجيةفــرع ال

. القوميــةنظــام احلــسابات معــين بوضــع  فريــق رفيــع املــستوى بإنــشاء لتوصــية اللجنــة اســتجابةً
ــة  وميكـــن االطـــالع علـــى   ــدا الالـــنص الكامـــل للفـــصول املقدمـ ــامتهيـ ــع  ،عتمادهـ علـــى املوقـ

http://unstats.un.org/unsd/sna1993/draftingphase/chapterlist.asp .ــرد ال ــاط وت ــة نق املطروح
 . من هذا التقرير٤٣ الفقرةللمناقشة يف 

 
 القوميةنظام احلسابات   استكمالإعداد - ثانيا 
 معلومات أساسية - ألف 

ــصائية   - ٣ ــة اإلحـ ــام  يف ادعـــت اللجنـ ــدة يف عـ ــم املتحـ ــام  ٢٠٠٣ألمـ ــتكمال نظـ  إىل اسـ
اجلديـدة والتطــورات   ملواءمـة احلـسابات مـع البيئـة االقتـصادية      ١٩٩٣احلـسابات القوميـة لعـام    
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ــست     ــع احتياجــات امل ــة وم ــة أال يوصــى يف    .نيعملاحلاصــلة يف البحــوث املنهجي ــت اللجن وطلب
 يكـون   ١٩٩٣االستكمال بإجراء تغيريات أساسية أو شاملة على نظام احلسابات القومية لعام            

ة بلـ قاأن تكـون  بـإجراء تغـيريات   فيما يقدم مـن توصـيات        ىمن شأهنا أن تعيق تنفيذه وأن يراع      
 .لتنفيذ وأن يوىل االعتبار ألمهية االتساق مع األدلة ذات الصلة باملوضوعل

 لــذي ا-لـب إىل الفريـق العامـل املــشترك بـني األمانـات املعــين باحلـسابات القوميـة        وطُ - ٤
ــاون          ــة التع ــدويل ومنظم ــد ال ــة وصــندوق النق ــات األوروبي ــب اإلحــصائي للجماع ــضم املكت ي

ــدان   ــة يف املي ــصوالتنمي ــدويل  االقت ــسيق  - ادي واألمــم املتحــدة والبنــك ال  أن يقــوم بتنظــيم وتن
 . املشروع وحمرره، وساعد الفريق يف االضطالع بأعماله كل من مديرمشروع االستكمال

 فريـق اخلـرباء االستـشاري املعـين باحلـسابات القوميـة            إنـشاء وأيدت اللجنة اإلحـصائية      - ٥
علـى  اللجنـة   وشـددت   . رئيـسي دور  طلع بـ  كـي يـض   خرباء من مجيـع منـاطق العـامل،         الذي ضم   

 .ممكـن نطـاق   أوسـع    علـى    كمالتسـ  اال يف مـشروع  ة   العاملي ضرورة إشراك األوساط اإلحصائية   
 تتعهـده الـشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة            ذي الـ  املشروع على شبكة اإلنترنت    موقع   يتيحو

 الـشفافية   تشجيَع http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snarev1.aspعلى العنوان التايل    
 الـشبكي معلومـات   املوقـع ويقـدم هـذا     .  احلسابات القومية علـى نطـاق واسـع        ومشاركة خرباء 

عليهـا   االسـتكمال، مبـا يف ذلـك برنـامج العمـل والقائمـة املتفـق         بـشأن شاملة ومناسبة التوقيت    
وتعليقــات فريــق اخلــرباء االستــشاري صلة، وتوصــيات الــرقــات ذات الوو، االســتكمالملــسائل 

 .عليه مشروع الفصول والتعليقات ،نذ عهد قريبها، ومعليالبلدان واملنظمات 
 العنـصر األول  ويتمثـل   .  من ستة عناصر رئيـسية      استراتيجيةً كمالتسعملية اال واّتبعت   - ٦

مرحلــة ملهــام يف ا إطـارَ والــيت تــشكل اللجنــة اإلحـصائية،  حتظـى بتأييــد   الــيت ٤٤ يف املـسائل الـــ 
إمـساك أفرقـة خـرباء مواضـيعية دائمـة وخمصـصة            الثاين،  العنصر  . املشروع املركِّزة على القضايا   

نظــر ثالــث، العنــصر ال.  توثيقــا جيــداموثقــة مقترحــات وإعــداد حبــث القــضايا القيــادة يفزمــام ب
 ةلكترونيــإمناقــشات يف وأربعــة اجتماعــات  املقترحــات يف يف تلــك فريــق اخلــرباء االستــشاري

آراءهـا بـشأن   بلـدان  الالرابـع، قـدمت     العنـصر   .  بـشأهنا  مـن سـنتني وقـدم توصـيات       طوال أكثـر    
أول األمـر،    فريق اخلـرباء االستـشاري    يف أعقاب صدورها عن كل من اجتماعات        التوصيات،  

يف الـيت ُجمعـت     وعـة مـن التوصـيات املؤقتـة         جميف مـا يتعلـق مب     ،  ٢٠٠٦ عام    يف مطلع    مثمن  و
اخلـــامس، العنـــصر . نظـــام ومتاســـك الالتوصـــياتاتـــساق ســـتعراض ال وثيقـــة واحـــدة تـــسهيال

 إىلوقــدم القطريــة التعليقــات بــشكل معمــق  بــني األمانــاتاســتعرض الفريــق العامــل املــشترك  
 اللجنـة   ااعتمـدهت  ١٩٩٣ لعام   القومية نظام احلسابات     استكمال توصيات بشأن ة  موعجماللجنة  

ــصائية ــة  اإلحـ ــا ورد ذكـــره يف املقدمـ ــسادس . ، كمـ ــة الـــصوغ  يف جـــرى ، العنـــصر الـ مرحلـ

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snarev1.asp
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نظــام الــنص احلــايل ل  اســتكمال،٢٠٠٦لنــصف الثــاين مــن عــام  يف اســتعراض الــيت بــدأت االو
وجـرى إعـداد    . واإليـضاحات توصـيات   ال حبيث يتـضمن إدراج    ١٩٩٣ لعام   القوميةحلسابات  

 وفقـا لالقتـراح الـذي قدمـه         ،القوميـة نظام احلـسابات    ستكمال  املقررين ال ن  لدياجمل من   ١اجمللد  
 .الثامنة والثالثنيالفريق العامل املشترك بني األمانات إىل اللجنة اإلحصائية يف دورهتا 

 
  ١صياغة واستعراض اجمللد  -باء  

 ١اجمللـد   فـصول   كـان عـدد     الثامنـة والـثالثني،     هتا  دورئية  حصاجنة اإل عندما عقدت الل   - ٧
وكانـت مـشاريع تلـك      . فـصول  ١٠ ة قـد بلـغ    ؤقتـ املتوصـيات   السـاس   أعلى  اليت متت صياغتها    

إىل ووجهــت دعــوات للتعليــق عليهــا ،  علـى اإلنترنــت املــشروعنــشرت يف موقــع قــد الفـصول  
ذلـك احلـني،    منـذ   و).  بـاألمر  املكاتب اإلحصائية الوطنيـة واملـصارف املركزيـة املهتمـة         (البلدان  
  .على املوقع طلبا الستعراضها والتعليق عليهاأخرى فصول نشرت 

ــشارية      - ٨ ــة االست ــدة مســات يف العملي ــة ع ــشفافوميكــن مالحظ ــشاريع  ال ة الســتعراض م
وردت  جمموعــة تعليقــات علــى كــل فــصل، حيــث      ١٧فقــد وردت يف املتوســط  . الفــصول

، رباءاخلـ فـرادى  ركزيـة، و املصارف املمكتبا من خمتلف املكاتب اإلحصائية، و ٣١تعليقات من  
ــات      ــني األمان ــشترك ب ــل امل ــق العام ــراوح هــذه  . باإلضــافة إىل املنظمــات األعــضاء يف الفري وتت

التعليقــات مــا بــني املقــاالت الــصحفية املفيــدة والتعليقــات املوضــوعية العميقــة، وهــي مجيعهــا    
 فــصلالوتتــوىل حتليــل التعليقــات الفرديــة علــى هــذا   . الــشبكي للمــشروعمتاحــة علــى املوقــع  

ذاك، املنظمات األعضاء يف الفريق املشترك بني األمانات، مث جتّمع التعليقات يف عدة فئـات                 أو
بدءا بالتعليقات املتروكة لتقدير احملرر، وانتهاء بغريها مما يتطلب مزيدا من التشاور بـشأهنا مـع                 

 تتناول نـص    وهناك عدد من التعليقات اليت    . فريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية     
 وهي تعليقات ال صلة هلـا بالتوصـيات حيـث إهنـا تنطـوي            ١٩٩٣نظام احلسابات القومية لعام     

ومـن الطلبــات األخـرى املتــواترة   . االســتكمالعلـى طلبــات إضـافة وشــطب ختـرج عــن نطـاق     
طلب أمثلة توضع استنادا إىل قيم افتراضية؛ وكثريا ما ال يتـسىن تنـاول هـذه األمثلـة يف حـدود                     

 ).١٤انظر الفقرة (ار الزمين املسموح به اإلط
 فريـق اخلـرباء االستـشاري املعـين         نـاقش ،  ٢٠٠٧مـارس   / آذار خالل اجتماع عقد يف   و - ٩

عملية تسلـسل احلـسابات،     تكّون يف جمموعها    فصول اليت   باحلسابات القومية التعليقات على ال    
ــشأن عــدة نقــاط كانــت     وطُلــب  ــه تقــدمي وجهــات نظــره ب ــة الحقــة أثــريت يف قــد إلي . مرحل

ونــشرت يف موقــع املــشروع علــى اإلنترنــت يف شــكل إضــافات للفــصل بــضع نقــاط خالفيــة     
ــا للتعليــق عليهــا    مــن النقــاط الــيت أثــريت يف هــذه   اعــددوفيمــا خيــص  . ومقــاطع منقحــة، طلب

التوصــيات املتفــق أدلــة أخــرى، وبلــورة االتــساق مــع النقــاط املتعلقــة بالتعليقــات، مبــا يف ذلــك 
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يرد سرد بشأهنا يف احملاضـر احلرفيـة        (ك بني األمانات املشورة للمحرر      الفريق املشتر ، قدم   عليها
واضــطلع احملــرر ). الجتماعــات الفريــق املــشترك بــني األمانــات املنــشورة علــى املوقــع الــشبكي 

بــضع مجــل حيثمــا كانــت مثــة حاجــة ملواءمــة الــنص مــع   بتنقــيح الفــصول، مبــا يف ذلــك إدراج 
وتعــرض يف املوقــع الــشبكي للمــشروع . اعتمــدهتا اللجنــة اإلحــصائيةجمموعــة التوصــيات الــيت 

ــة يــشري إىل التغــيريات الــيت أدخلــت علــى     الفــصول املنقحــة إىل جانــب ملــف  ألغــراض املقارن
 .مشروع الصيغة السابقة للفصل

وهـي جممعـة بـصورة غـري رمسيـة          .  يف مرفـق هـذا التقريـر       ١وترد عناوين فصول اجمللـد       - ١٠
وقـد حـررت وروجعـت الفـصول مـن الثالـث إىل             . لد أقرب إىل منطق األشـياء     جتعل هيكل اجمل  

ــه أعــاله    ــاين، واملقدمــة،   . الــسابع عــشر علــى النحــو املــشار إلي ــا كــان الفــصالن األول والث ومل
واالســتعراض العــام ال تتــضمن توصــيات وال تتطلــب بالتــايل تغــيريات موضــوعية، فقــد جــرى   

ــة  تباعــا علــى أســاس مــشورة فريــق  اســتكماهلا  .  اخلــرباء االستــشاري املعــين باحلــسابات القومي
واحملاسـيب للمعـامالت، وغـري ذلـك مـن           ويعرض املرفق األول من اجمللد األول اهليكل الترميزي       
عامـة عـن اجمللـد      حملـة   “ التصدير”ويورد  . التدفقات واألصول، ويعرض املرفق الثاين احلسابات     

قدمت على امتداد السنوات اليت مـرت حـىت اآلن          ويشري إىل املسامهات الكثرية واجلوهرية اليت       
 . عملية االستكمالمن الفترة املنقضية منذ بدء 

بـنفس صـيغة التـرقيم       ١اجمللـد   عنـاوين فـصول     وألغراض االستمرارية، احـتفظ بتـرقيم        - ١١
 بتسلــسل وصــوال إىل الفــصول املتعلقــة  ١٩٩٣الــيت اعتمــدت لنظــام احلــسابات القوميــة لعــام   

وقد تطلبت التوصيات واإليـضاحات نـصا جديـدا         .  حىت الفصل الثالث عشر     أي -احلسابات  
أنــه ملــا كانــت   بيــد. يف مجيــع الفــصول، ولكــن ذلــك مل يــشمل املقدمــة أو االســتعراض العــام   

تتــصل باألصــول، واخلــدمات املاليــة، واملخزونــات   - التوصــيات تقــع يف أربــع فئــات رئيــسية 
 فقـد أدى ذلـك      - االقتصادية، واحلكومة والقطاع العام      اليت تتسم هبا عملية العوملة    والتدفقات  

وعلــى ســبيل املثــال، فــإن . اجلديــد يف الفــصول الــيت مشلتــها تلــك التوصــيات إىل تركيــز الــنص 
ــة باألصــول أســفر عــن    الكــثري  ــة  إمــن التوصــيات املتعلق ــد يف الفــصول التالي : دراج نــص جدي

ساب األصــول؛ وكــشف  حــساب اإلنتــاج؛ وحــساب رأس املــال؛ وتغــيريات أخــرى يف حــ      
وأسفرت توصيات كثرية تتعلق باخلـدمات املاليـة عـن إدراج نـص جديـد يف الفـصول                . امليزانية
حــــساب اإلنتــــاج؛ واحلــــساب املــــايل، وتغــــيريات أخــــرى يف حــــساب األصــــول؛   : التاليــــة
  .امليزانية وكشف

 فالفــصل الــسادس عــشر املتعلــق بتلخــيص احلــسابات . وهنــاك فــصالن جديــدان متامــا  - ١٢
اجملاميع العادية كقياسي إمجايل الناتج والدخل احمللـيني، وبـني           وعرضها يبني أوجه االرتباط بني    
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ويبني الفصل أيضا كيـف أن التـدفقات الوافـدة حنـو بقيـة العـامل والـصادرة        . حلساباتتسلسل ا 
ويسلط الفـصل األضـواء علـى كيفيـة اسـتخدام           . عنه حتول إمجايل الناتج احمللي إىل دخل قومي       

 حنــو متــسق بلــورة نظــم أخــرى، يف ســياقه علــى القوميــة إطــارا ميكــن أن يــتم ظــام احلــساباتن
وخباصة النظم املشار إليها يف األدلة املتعلقة مبيـزان املـدفوعات، واإلحـصاءات النقديـة واملاليـة،                 

وجيمع الفـصل الـسابع عـشر املتعلـق باملـسائل الـشاملة ومـسائل              .واإلحصاءات احلكومية املالية  
ة أخرى اإليضاحات بشأن سبل املعاجلة لعـدة مواضـيع معقـدة، وهـو يعطـي وجهـة نظـر                    خاص

النقــاط الوجيهــة يف الفــصول  مناقــشات أكثــر مشــوال مــن وجهــات النظــر املــرجح أن تفرزهــا    
 املعاشـات و ؛ضـمانات القـروض   و ؛االجتمـاعي  التـأمني و ؛هذه املواضيع هي التـأمني    و. السابقة
 ؛جيـار والتـراخيص   عقـود اإل  والعقـود، و   ؛صول واخلصوم املالية  األة ب داخل املرتبط وامل ؛التقاعدية

 .املتاحة للموظفني لالكتتاب يف األسهميارات اخلو
ــام ا  و - ١٣ ــد أن صــدر نظ ــام ةحلــسابات القوميــ بع ــا،   ١٩٩٣ لع ــن نوعه ــابقة أوىل م  يف س

بذلتــه سترســم علــى غــالف اجمللــد الــشعارات الرمسيــة اخلمــسة اعترافــا باجلهــد التعــاوين الــذي   
وبعبـارة أخـرى،    .  من أجل إصـداره    ماناتيف الفريق العامل املشترك بني األ     املنظمات األعضاء   

فاملفــاهيم واملــصطلحات احملاســبية الوطنيــة . فــإن اجمللــد يرســي ســابقة ويتــضمن عــدة جتديــدات
حتددها التعاريف املعجمية فحسب، وإمنا هي أيـضا مرهونـة بـالنص الـذي تـستمد تعاريفهـا          ال

أما اجلداول اليت هي عبارة عن مثـال عـددي متكامـل ينـسحب علـى كامـل            . وفقا للسياق منه  
وهنـاك  . كـثريا مـا يـستعان بـه ألغـراض النـشر           سلسلة احلسابات، فهي سيقت بالـشكل الـذي         

عـــدد اإلشـــارات إىل األدلـــة واملـــواد ذات الـــصلة األخـــرى عمـــا كـــان  زيـــادة عمـــا ســـبق يف 
  .املاضي يف
لكترونيـة يف املوقـع     إنترنـت بـصيغة     إل إتاحـة اجمللـد علـى ا       مـن البدايـة    وكان من املعتـزم    - ١٤

وستتـضمن النـسخة    . الشبكي لشعبة اإلحصاءات، وإتاحته كذلك يف نـسخة تقليديـة مطبوعـة           
وستتـضمن النـسخة    . لكترونية عدة صفات تزيد من فوائدها جملموعة واسعة من املـستعملني          إلا

نـت حبيـث يتـسىن للمكاتـب اإلحـصائية االسـتعانة هبـا              جمموعة جداول ميكـن ترتيلـها مـن اإلنتر        
 لتجريب قـيم عدديـة بديلـة ملراقبـة     الطالبكنقطة انطالق إلجناز عملها هي أو أعمال ينجزها      

و مبــرور الوقــت، ستــضاف األمثلــة  . النتــائج املــسفر عنــها بالنــسبة لكامــل جمموعــة احلــسابات  
وميكـن أن   . قترحـات الـواردة يف التعليقـات      امل العددية اليت هي من بني أكثر ما تكرر ذكـره يف          

ــسية، كموضــوعات البحــث       ــصلة باملوضــوعات الرئي ــة املت ــشأن البحــوث اهلامــة اجلاري تقــدم ب
والتنمية، والسلع املعدة ملعاجلتها، معلومات مـستكملة لتـشكل قاعـدة معـارف متناميـة لألخـذ                 

 . باحلسابات القومية
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 من نظام احلـسابات القوميـة املـستكمل         ١اجمللد  ويعرض الفريق املشترك بني األمانات       - ١٥
ــة اإلحــصائية   ــده اللجن ــع       . لتعتم ــت ممكــن يف موق ــق بأســرع وق ــيتيح الفري ــاده، س ــد اعتم وبع

لــيمكن ملنتجــي ومــستعملي احلــسابات ) منــشور أبــيض الغــالف(املــشروع نــسخة غــري حمــررة 
يها نـسخة مطبوعـة يف      وسـتل . القومية االطالع فورا علـى املعيـار اإلحـصائي الـدويل املـستكمل            

 كيمـا تكـون الترتيبـات جـاهزة     ١وسيواصل الفريق ترمجة اجمللـد  . شكل منشور أبيض الغالف 
  . التحريرمتطلباتعند استيفاء 

 
 اخلطوات املقبلة  -جيم  

 تفــسريات املتعلــق ب٢اجمللــد اســتعراض ستتواصــل بعــد الــدورة احلاليــة للجنــة صــياغة و  - ١٦
وترد يف مرفق هـذا التقريـر قائمـة الفـصول املعتـزم إدراجهـا يف                . ولومتديدها واجلدا احلسابات  

ومن املتوقع إجـراء تعـديالت علـى هـذه العمليـة ألن هيكـل ومـواد                 . واخلطة طموحة . ٢اجمللد  
 يـدخل فيهـا اجلانـب الـذايت بقـدر أكـرب ممـا هـو احلـال بالنـسبة لفـصول                    ٢معظم فـصول اجمللـد      

دي فريــق اخلــرباء االستــشاري املعــين باحلــسابات القوميــة   مــثال، أن يبــ،فمــن املعتــزم. ١ اجمللــد
بــشأن الفــصول قبــل صــياغتها تعليقــات أكثــر تفــصيال ليتــسىن فيمــا بعــد صــياغتها تــضييق           

  .تركيزها حمط
وتتمثــل طريقــة العمــل املفترضــة يف أن جيتمــع الفريــق االستــشاري املعــين باحلــسابات     - ١٧

ــام     ــن ع ــاين م ــشطر الث ــة يف ال ــات  مل٢٠٠٨القومي ــشة تعليق ــصول    ناق ــشاريع ف ــى م ــدان عل  البل
وباإلضافة إىل الدور العام الذي يقوم به الفريـق املـشترك بـني األمانـات بوصـفه هيئـة                   . ٢ اجمللد

تنــسيقية، سيواصــل هــذا الفريــق دعــم احملــرر باســتعراض مــشاريع الفــصول وإجــراء البحــوث     
ــساعدة يف  ــيت   الوصــولوامل ــاط ال ــشأن النق ــربز إىل اســتنتاجات ب ــصياغة، ويف   ت ــة ال ــاء عملي  أثن

ــضاء،   ــسب االقتـ ــا، حـ ــيت جيريهـ ــشاورات الـ ــسابات    املـ ــين باحلـ ــشاري املعـ ــق االستـ ــع الفريـ مـ
وستواصـــل شـــعبة اإلحـــصاءات تقـــدمي خـــدمات األمانـــة وإدارة موقـــع املـــشروع        .القوميـــة

 .اإلنترنت على
ــك،  يف و - ١٨ ــة   وغــضون ذل ــه اللجن ــا طلبت ــا مل ــة و اإلحــصائيةوفق ــثالثني  يف دورهتــا الثامن ال

يواصل الفريق املشترك بني األمانات املبادرات اليت ستدعم نظام احلـسابات القوميـة املـستكمل            
 علـى وجـه التحديـد، األنـشطة املنهجيـة الـيت       ،وفيمـا يلـي  . واألخذ باحلسابات القوميـة عمومـا    
 :تستجيب للشواغل اليت أثارهتا اللجنة

ي للجماعـة األوروبيـة     حـصائ ملكتب اإل افيما يتعلق باملعاشات التقاعدية، أنشأ       )أ( 
معنيـــة باملعاشـــات ورويب، فرقـــة عمـــل مـــع املـــصرف املركـــزي األ بالتعـــاون ،٢٠٠٦يف عـــام 
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وتتــوىل هــذه الفرقــة معاجلــة جمموعــة مــن مــسائل إقــرار اســتحقاقات         . التقاعديــة احلكوميــة 
 املعاشات التقاعدية؛ 

يف امليــدان ون والتنميــة منظمــة التعــاأنــشأت البحــث والتطــوير، فيمــا يتعلــق ب )ب( 
االقتصادي فرقة عمل جديدة هتدف إىل إعداد كتيب عن استخراج مقاييس رأمسالية ملنتجـات              

والترفيـه،  امللكية الفكرية يغطي البحث والتطوير، والربجميات، واستكشاف املعـادن وتقييمهـا،            
 ســبل اســتخراج وســيوفر الكتيــب إرشــادات عــن . دبيــة أو األعمــال الفنيــة األصــلية املــواد األو

تقــديرات إمجــايل تكــوين رأس املــال الثابــت، واســتهالك الرأمســال الثابــت، وأســهم رأس املــال  
وهبذا النـشاط، سـتعاجل فرقـة       . وخدمات رأس املال اليت توفرها أصول منتجات امللكية الفكرية        

 حتديد ما جيب تسجيله ضمن تكوين رأس املال مـن بـني النفقـات علـى               من قبيل   العمل مسائل   
ويف . منتجــات امللكيــة الفكريــة وتقــدير العمــر االفتراضــي خلــدمات تلــك املنتجــات وأســعارها 

، أنــشأ املكتــب اإلحــصائي للجماعــات ١٩٩٥األورويب للحــسابات لعــام  إطــار تنقــيح النظــام
األوروبية فرقة عمل خاصة به معنيـة بالبحـث والتطـوير هـدفها هتيئـة الـسبيل إلدخـال جـداول                     

وسـتتعاون الفرقتـان علـى حنـو        . شأن البحث والتطوير يف الئحة النظام اجلديد      تكميلية إلزامية ب  
وثيق، ومن املتوقع أن يرسيا األسس الالزمة لبلـوغ هـدف إدراج البحـث والتطـوير يف صـميم                   

 احلسابات القومية؛
يف اختـاذ   عـدة منظمـات     يتعلق بالسلع املعدة ملعاجلتها واالجتار هبا، تفكـر         فيما   )ج( 

ــادرات ملتابعــة خمتلــف اجلوانــب مأو اختــذت  ــة    . ب فقــد قبــل الفريــق العامــل املــشترك بــني اللجن
االقتــصادية ألوروبــا، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، واملكتــب اإلحــصائي    

ة دعوة الفريـق العامـل املـشترك بـني       العوملة على احلسابات القومي   للجماعة األوروبية املعين بأثر     
سامهة يف إعداد جمموعة من املبـادئ التوجيهيـة التـشغيلية كيمـا تـتم يف احلـسابات                  األمانات للم 

وسينسق الفريق العامل عمله على حنو وثيـق        . الوطنية معاجلة السلع املعدة للمعاجلة واالجتار هبا      
 مع املنتديات األخرى؛

 قوميـة، فيما يتعلق بتطبيق القياس املتكامل للقطاع غري الرمسي يف احلسابات ال           )د( 
. ٢يف اجمللــد  املزمــع إدراجــه القطــاع غــري الرمســياملتعلــق بالفــصل قــدما بــشأن العمــل تواصــل 

/ ناقش فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي يف اجتماع عقد يف تـشرين األول               وقد
 . مسودة متهيدية وزعت على نطاق حمدود٢٠٠٧أكتوبر 

يف تعزيـز االتـساق    املـشترك بـني األمانـات       لعامـل   ىل ذلك، واصـل الفريـق ا      إضافة  وباإل - ١٩
ــاأل ــات ةدل ــال،  ويتواصــل . والكتيب ــى ســبيل املث ــني العمــل   اعل ــق ب ــسيق الوثي ــق بلتن نظــام املتعل

ويبـذل حمـررا     .يـزان املـدفوعات   ة املـستكمل والعمـل املتعلـق بالـدليل املـنقح مل           احلسابات القوميـ  
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إهنمـا يــستعمالن  ، بـل  االتـساق كـن مـن   قـصى مـا مي  لتحقيـق أ قـصارى جهودمهـا   كـال اجمللـدين   
 وفيما يتعلق باحلسابات البيئية، وضعت أسـس االتـساق بتنقـيح        . االقتضاء عندنفس العبارات،   

. ، املتوقـع أن يـصبح معيـارا دوليـا         احملاسبة البيئيـة واالقتـصادية املتكاملـة      : كتيب احملاسبة القومية  
ــود    ــذل جهـ ــار لبـ ــل جـ ــتكمالوالعمـ ــة وكتي السـ ــن أدلـ ــدد مـ ــسابات   عـ ــدان احلـ ــات يف ميـ بـ

الفـرع  وترد يف   . وامليادين ذات الصلة لزيادة حتقيق عالقات التآزر املتبادل القائمة بينها          القومية
 دال مــن هــذا التقريــر التفاصــيل الكاملــة املتعلقــة هبــذه اجلهــود والــيت ســتعرض يف ورقــة -ثالثـا  

 .تتضمن استراتيجية التنفيذ الشاملةغرفة اجتماعات 
 

 القومية للحسابات املستكمل النظام تنفيذ استراتيجية - ثالثا 
  إقليميةومنظورات  أساسية معلومات - ألف 

 بـني  املـشترك  العامـل  الفريـق  إىل والـثالثني  الثامنـة  دورهتـا  يف اإلحصائية، اللجنة طلبت - ٢٠
ــات ــرض أن األمانـ ــتراتيجية يعـ ــذ اسـ ــام لتنفيـ ــستكمل النظـ ــسابات املـ ــة للحـ ــستند .القوميـ  وتـ

 ،٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ عـامي  خـالل  أجريـت  الـيت  اإلقليميـة  املـشاورات  إىل املقترحة ستراتيجيةاال
 الكـادر  مـستويي  علـى  األخـرية  الفئـة  هذه لتُمثِّ وقد ،واملنتجنياملستعملني   رؤى تعكس واليت
 تنفيـذ  مـستويات  خمتلـف  تقيـيم  االعتبـار  يف أيـضا  االسـتراتيجية  وتأخـذ  .الـتقين  والكادر املتقدم
 بـأن  التـسليم  ظـل  يف أيـضا  أُعـدت  أهنـا  كمـا  البلـدان،  يف ١٩٩٣ لعـام  القوميـة  ساباتاحل نظام

ــد ــن العدي ــدان م ــة البل ــديها باتــت النمــو املتقدم ــل ل ــذ خطــط بعــض بالفع ــشرين ويف .التنفي  ت
 التعـاون  ملنظمـة  التابعة القومية باحلسابات املعنية العاملة الفرقة الحظت ،٢٠٠٧ أكتوبر/األول

 عـام  حبلـول  التنفيـذ  مـن  لالنتـهاء  ختطـط  سـتراليا ا أن هلا تقرير يف االقتصادي يدانامل يف والتنمية
 مجيعهـا  سـتنتهي  االقتـصادي  امليـدان  يف والتنميـة  التعـاون  مبنظمة األعضاء البلدان وأن ،٢٠٠٩
 ذات عناصـر  علـى  االسـتراتيجية  تنطـوي  أن الـالزم  ومـن  .٢٠١٤ عام حبلول التنفيذ من تقريبا
 .د بعثابتة خططا منها الكثري يعّد مل اليت النامية للبلدان بالنسبة أمهية
 ١٩٩٣ لعـام  القوميـة  احلـسابات  لنظـام  النامية البلدان تنفيذ ملستوى تقييم آخر ظهروُي - ٢١
 يف الناميـة  البلـدان  مـن  املائـة  يف ٩٠ نسبة إن بل .األخرية السنوات يف حادة زيادة شهد قد أنه

 .املتحـدة  األمـم  يف اإلحـصاءات  شعبة إىل القومية احلسابات ءاتإحصا تبلغ أفريقيا غري مناطق
 بلـدا  ٢٠ سـوى  يبلـغ  ال إذ الـشيء؛  بعـض  منخفض االستجابة معدل فإن ألفريقيا، بالنسبة أما
 ومــن .املتحــدة األمــم يف اإلحــصاءات شــعبة إىل القوميــة احلــسابات إحــصاءات ٥٣ أصــل مــن

 النقطــة تغطـى  باملائـة  ٨٠ فـإن  عنـها،  ملبلـغ ا القوميـة  احلـسابات  إحـصاءات  تغطيـة  نطـاق  حيـث 
 الالتينيــة وأمريكــا آســيا غــرب يف الناميــة البلــدان يف النــسبة تلــك وتزيــد ،٢ للمعلــم املرجعيــة
 األقـل  علـى  يبلـغ  للتقريـر  املقدم البلد أن يعين املْعلم هذا إىل والوصول .الكارييب البحر ومنطقة
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ــن ــة ع ــشاط حــسب املــضافة القيم ــاتجوا االقتــصادي الن ــي لن  النفقــات حــسب اإلمجــايل احملل
 الـيت  األفريقيـة  البلدان كل تفي وتكاد .اإلمجايل القومي الدخل وعن والثابتة، اجلارية باألسعار
 احلــسابات لنظــام املفــاهيمي االمتثــال حيــث ومــن .٢ املْعلــم مبتطلبــات البيانــات بــإبالغ تقــوم
 هـذه  لكـن  متـدنيا،  الناميـة  البلـدان  قتـه حق الذي املائة يف ٥٣ معدل يبدو ،١٩٩٣ لعام القومية
 يف بـاإلبالغ  تقـوم  الـيت  للبلـدان  بالنسبة املائة يف ٦٠ قدره معدال حتجب املتوسطة املئوية النسبة

 املائــــة يف ١١ ومعــــدل الالتينيــــة ألمريكــــا بالنــــسبة املائــــة يف ٥٠ ومعــــدل وآســــيا، أفريقيــــا
 .ألوقيانوسيا بالنسبة
 الـذي تـضطلع بـه شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة،                وعالوة على تقيـيم التنفيـذ      - ٢٢

دأب صــندوق النقــد الــدويل علــى اســتخدام إطــار تقيــيم نوعيــة البيانــات لتقيــيم املمارســات   
اإلحصائية للبلدان يف جمال احلسابات القومية، حيث ينشر النتائج يف شكل مناذج بيانـات يف               

، جـرى  ٢٠٠٧ وإىل حني الربع األخري مـن عـام   .التقارير املتعلقة باالمتثال للمعايري والقواعد   
 بلـدا   ٧٨نشر مناذج البيانات يف إطار التقارير املتعلقة باالمتثال للمعايري والقواعد ملا جمموعـه              

ــة   ). http://dsbb.imf.org/Applications/web/dqrs/dqrsroscsانظــر ( ونظــام احلــسابات القومي
وعيــة البيانــات املتعلقــة باحلــسابات القوميــة،  هــو املعيــار املكــرس إلطــار تقيــيم ن١٩٩٣لعــام 

وبالتايل، فإن مناذج البيانات املضمنة يف التقـارير املتعلقـة باالمتثـال للمعـايري والقواعـد تعطـى                   
وال تتقيــد املمارســات يف . ١٩٩٣مؤشــرا علــى نوعيــة تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام  

ال باملمارسـات الفـضلى املتعلقـة بالبيانـات         العديد من البلدان اليت خضعت للتقييم تقيـدا كـام         
 .املصدرية والتقنيات اإلحصائية واملوارد املخصصة لدعم عمل احلسابات القومية

ــة باحلــسابات املعــين األمانــات بــني املــشترك العامــل الفريــق قــدمو - ٢٣  عــن دراســة القومي
 ويتعلــق .والــثالثني ادسةالــس دورهتــا يف اللجنــة إىل القوميــة احلــسابات لتنفيــذ املعيقــة العوامــل
ــسيان العــامالن ــذان الرئي ــدمها مت الل ــار حتدي ــوارد إىل باالفتق ــؤهلني املــوظفني مــن امل  ونقــص امل
 عــامي يف املنظمــة اإلقليميــة الدراســية احللقــات أكــدت وقــد .هبــا املوثــوق املــصدرية البيانــات
ــاملني ذينــك ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ ــيقني الع ــى عــالوة ومت، .املع ــك، عل ــد ذل ــةثال حتدي ــات ث  معوق
 وميكـن  .التنفيـذ  اسـتراتيجية  وضـع  عنـد  معاجلتـها  يلـزم  القوميـة  احلـسابات  نظـام  لتنفيـذ  إضافية
 :التايل النحو على املعيقة اخلمسة العوامل تلك تلخيص
 مرتفــع ودوران كــاف، غــري والتــدريب العــاملني عــدد :املــوظفني مــن املــوارد )أ( 

 كافية؛ غري توظيف وجهود للموظفني جدا

 للتحسني؛ مدعاة والتدريب التقنية املساعدة مقدمي بني فيما التنسيق )ب( 

 ؛واقعية أكثر يكون أن إىل التدريب حاجة )ج( 
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 ؛تعزيز إىل حباجة املصدرية البيانات )د( 

 .النوعية جيدة وطنية إلحصاءات الترويج تعزيز إىل احلاجة )هـ( 
 

 الطرائق - باء 
 إطـار  إنـشاء  على أساسا التنفيذ ارتكز القومية، لحساباتل املستكمل النظام إجناز قبل - ٢٤

 النظـام  جمـاميع  وإعـداد  ،)أدنـاه  ٢٦ الفقـرة  انظـر ( البلـدان  يف القوميـة  احلـسابات  لنظام التكامل
ــه  اســتراتيجية وتــضمنت .املؤســسية والترتيبــات القائمــة البيانــات مبــصادر باالســتعانة وجداول
 ١٩٩٤ عـام  يف اإلحـصائية  اللجنـة  إىل األمانـات  بـني  شتركاملـ  العامل الفريق قدمها اليت التنفيذ
 يلـي  فيمـا و .الـدويل  الـصعيد  علـى  القوميـة  باحلـسابات  املتعلقة واخلربة املعايري لنشر طرائق أربع
 املـشترك  العامـل  الفريـق  يف األعـضاء  املنظمـات  هبـا  اضـطلعت  اليت واألنشطة الطرائق تلك بيان
 :ناتاألما بني

ــَض )أ(  ــيم نّمت ــات تنظ ــات االجتماع ــدريب وحلق ــات الت ــل وحلق ــة العم  جمموع
ــدورات مــن متنوعــة ــة احلــسابات يف العمــل وحلقــات ال ــذ القومي  احلــسابات نظــام إصــدار من
 ؛١٩٩٣ لعام القومية

 نظـــام تكامـــل إطـــار باســـتعمال النـــهوض مـــن الـــتقين التعـــاون تقـــدمي نمكّـــ )ب( 
 مهـام  تنفيـذ  طريـق  عـن  للبلدان صاديةاالقت اإلحصاءات نظم يف ١٩٩٣ لعام القومية احلسابات
 الوطنية؛ املكاتب موظفي مع مباشرة والعمل استشارية

 املنهجيـة  التوجيهية األدلة من سلسلة مشلت والكتيبات األدلة من سلسلة نشر )ج( 
 األسـعار  إحـصاءات  أدلـة  ومشلـت  القوميـة،  احلسابات تكامل إطار توضيح إىل باألساس تسعى
 القومية؛ احلسابات نظام تكامل إطار عن فضال البيانات، مبصادر ملتعلقةا املسائل تعاجل اليت

 احلـسابات  نظـام  مفـاهيم  لتنفيذ دعما البحث إجراء من البحث رعاية نتمكّ )د( 
 .منهجية توجيهية مبادئ من بذلك يتصل وما الفرعية وحساباته القومية

والنتـائج   ،املعوقـات  ودراسـة  ،قليميـة اإلالتثقيفيـة    الدراسـية  احللقات نتائج إىل واستنادا - ٢٥
 الـدويل  النقـد  صندوق أجراها اليت البيانات نوعية وتقييمات ،اإلحصاءات شعبةاليت أبلغت هبا    

 بـالطرائق  االحتفـاظ  األمانـات  بـني  املـشترك  العامـل  الفريـق  يقتـرح  للبلدان، الوطنية للحسابات
 توجيــه إعــادة مــع لكــن أعــاله، ٢٤ رةالفقــ يف احملــددة القوميــة احلــسابات نظــام لتنفيــذ األربــع
 يف املبينـة  اإلقليميـة  الدراسـية  احللقـات فإن الرسالة املستخلصة من      ذلك، إىل وإضافة .تركيزها
 الـدعم  حـشد  يف اإلحـصائية أنـشطة التوعيـة      به تضطلع الذي املهم الدورتربز   )هـ( ٢٣ الفقرة
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 يقتــرح وعليــه، .القوميــة اباتاحلــس وبــرامج الناجعــة االقتــصادية اإلحــصاءات لــصاحل الــوطين
 .خامسة تنفيذ كطريقة اإلحصائية الدعوة إضافة األمانات بني املشترك العامل الفريق
 الـيت  القوميـة  احلـسابات  نظـام  تنفيـذ  طرائـق  تركيـز  توجيه إعادة كيفية يف النظر ولدى - ٢٦
 لعمليـة األساسـية   الركائز   حسب القومية احلسابات تنفيذ توصيف ميكن قائمة، أمهيتها تزال ال

 واملـــوظفني والقـــانوين، املؤســـسي اإلطـــارتتـــألف الركيـــزة األوىل مـــن  و.اإلحـــصائي اإلنتـــاج
 منــها ُتختــار الــيت واألطــر الــسجالتالركيــزة الثانيــة   ثــلمتو .املاليــة واملــوارد والتكنولوجيــا

ي تتـألف مـن     أمـا الركيـزة الثالثـة فهـ        واالستقـصائية؛  اإلدارية البيانات لتجميع املعدة الوحدات
وتتـألف   اجملمعـة؛  املـصدرية  والبيانـات  النموذجيـة  والتـصميمات  البيانـات  جتميـع  أدواتخمتلف  

الركيـزة اخلامـسة    ثـل متو .وتوحيـدها  املـصدرية  البيانات لتنظيم التكامل أطرالركيزة الرابعة من    
 القوميـة  احلـسابات  نظـام  فـإن  القومية، للحسابات وبالنسبة .اإلحصاءات نشرواألخرية عملية   

 للحـسابات  املـستكمل  النظـام  تنفيـذ  باعتبـار  يغري ما يوجد وقد تكامل، إطار ذاته حد يف هو
 يقـاس  النجـاح  أن بيـد  .البلـدان  يف ) الركيـزة الرابعـة    أي( التكامـل  إطـار  إلقامـة  مرادفـا  القومية
ــى ــستوى عل ــزة األخــرية، أي   م ــشرالركي ــذي    اإلحــصاءات، ن ــر ال ــو األم ــفوه ــشكل يتوق  ب

 هلـذه  تفـصيال  أكثر لكنه مشابه وصف ويرد .يةاألساسالركائز   مجيع مع التعامل لىع جوهري
 االقتـصادية  اإلحصاءات عن الرئيس أصدقاء تقرير يف اإلحصائي اإلنتاج لعملية الشاملة النظرة

 .اإلحصائية للجنة والثالثني التاسعة الدورة أعمال جدول من )هـ( ٣ البند إطار يف املتكاملة
 

 التقين والتعاون التدريب :القدرات ناءب - جيم 
 للحـسابات  املـستكمل  النظـام  تنفيـذ  أجل من التقين والتعاون التدريب أنشطة تكتسي - ٢٧

 املراعـاة  ظـل  يف األنـشطة  هلـذه  التخطـيط  وجيـرى  .الناميـة  للبلـدان  بالنـسبة  خاصـة  أمهية القومية
 يعـين،  يـزال  ال ١٩٩٣ لعام القومية تاحلسابا لنظام املستكملة الصيغة تنفيذ أن حلقيقة الواجبة

 ولكـي  .الناميـة  للبلـدان  بالنسبة ١٩٩٣ لعام القومية احلسابات نظام تنفيذ منه، كبري جانب يف
 التـدريب  أنـشطة  تأخـذ  أن يلـزم  القومية، احلسابات تطوير من املقبل العقد حتديات رفع يتسىن

 إطــار يف الــالزم، ومــن .اإلحــصائي اإلنتــاج عمليــة عناصــر كافــة احلــسبان يف الــتقين والتعــاون
 بـل  فحـسب،  التكامـل  إطـار  الـتقين  والتعـاون  التدريب يراعي أال العملية، لتلك الشاملة النظرة
 مـن  وغريهـا  اإلحـصائية  التجاريـة  الـسجالت  إنـشاء  يعكس ما حنو على أيضا األخرى العناصر
 البيانـات  لتوليـد  اريـة اإلد املعلومـات  نظـم  واسـتخدام  االستقـصاءات  وتـصميم  وتعّهدها، األطر

 العمليـة  مـن  األخري العنصر ويتعلق .املؤسسات وبناء اإلحصاءات، ونشر الصلة ذات املصدرية
 اإلطـار  وتعزيـز  استـشارية  جلـان  واسـتحداث  الوكـاالت،  بـني  مـشتركة  خدمة اتفاقات بترتيب

 وعـالوة  .هبم واالحتفاظ اإلحصاءات يف خمتصني مهنيني موظفني وإدارة والتنظيمي، التشريعي
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 والـيت  القوميـة  احلسابات نظام يتضمنها اليت التغيريات على التقنية املساعدة ستركز ذلك، على
 .القادمة السنوات يف القومية احلسابات ملعايري النامية البلدان تنفيذ يف تؤثر أن يرجح
 أوجـه  مـع  التعامـل  كيفيـة  بشأن املشورة تقدمي هبدف تدريب برامج تصميم وسيجرى - ٢٨
 الـوعي  يزيـد  أن التـدريب  شـأن  ومـن  .القوميـة  احلسابات تنفيذ تقيد قد اليت املؤسسي لقصورا

 للحــسابات الداعمـة  اإلحــصائية الـربامج  علـى  احلفــاظ يف جـوهري  دور مـن  املــوارد لتـأمني  مبـا 
 املتعلقـة  الفـضلى  املمارسـات  وتعزيـز  تبادل إىل أيضا التقين والتعاون التدريب ويفضي .القومية
 مــن املوجــودة املــوارد تنــسيق أجــل مــن املهــارة، قوامهــا تنظيميــة أساســية هياكــل تعّهــدو ببنــاء

 .األموال ورؤوس والتكنولوجيا املوظفني
 ودورات اجتماعــات تنظــيم طريــق عــن أساســا التــدريب برنــامج تنفيــذ وســيجرى - ٢٩

 اتاملنظمـ  بـني  منـسق  جمهـود  مـن  كجـزء  القوميـة،  احلـسابات  جمـال  يف عمـل  وحلقات تدريبية
 االضـطالع  إىل النـشط  الـسعي  شـأن  ومـن  .الوكـاالت  بـني  املـشترك  العامل الفريق يف األعضاء

 جتـارب  خاضـت  الـيت  البلـدان  ميكّن أن اإلقليمي ودون اإلقليمي الصعيدين على املبادرات هبذه
 حنـو  التوجـه  وسـيكون  .بعـضا  بعـضها  مـساعدة  مـن  القوميـة  احلـسابات  نظـام  تنفيذ يف متشاهبة
 نـــشر صـــوب كـــبرية خطـــوة تنفيـــذه يف التـــدريب مؤســـسات تـــشترك متناســـق منـــهج إعـــداد

 .اإلحصائية العملية عناصر يف الفضلى املمارسات
 لـنظم  عـام  كإطـار  القوميـة  احلسابات نظام إقرار على ساعد قد التقين التعاون أن ومع - ٣٠

 التنفيــذ ربنــامجل الــالزم مــن أن إال الناميــة، البلــدان مــن كــبري عــدد يف االقتــصادية اإلحــصاءات
 تركيـزه  توجيـه  أعيـد  الـذي  الربنـامج  هلذا وينبغي .بأكملها اإلحصائي اإلنتاج عملية يراعي أن
 الـدويل  البنـك  يقدمـه  مـا  املوجـودة  املبادرات على األمثلة ومن .القائمة املبادرات إىل يستند أن
 مـن  كـل  إطـار  يف اإلحـصاءات،  لتطـوير  وطنيـة  اسـتراتيجيات  إعـداد  بغيـة  البلـدان  إىل دعم من

 احلـــادي القـــرن يف التنميـــةألغـــراض  اإلحـــصاءاتتـــسخري  يفالـــشراكة ”املـــسماة  الـــشراكة
ــشرين ــاريس (“ والع ــاء وبرناجمــه ،)٢١ب ــدرات لبن ــذي اإلحــصائية الق ــدم ال ــل يق ــاء التموي  لبن
 الـدويل  النقـد  صـندوق  األخـرية  اآلونـة  يف به قام ما هو آخر مثال وهناك .اإلحصائية القدرات

 يف مث ومـن  الفقـر،  مـن  احلـد  اسـتراتيجية  ورقـات  يف ةاإلحـصائي التنميـة    بـرامج  إدمـاج  لأج من
 .األجل املتوسط العام اإلنفاق ختطيط
 القوميــة للحـسابات  املــستكمل النظـام  تنفيــذ أجـل  مــن التقنيـة  املــساعدة فـإن  وإمجـاال،  - ٣١

 .املاليـة  واملـوارد  شورةللمـ  املقدمـة  اجلهـات  بـني  فيمـا  التنـسيق  حتـسني  على تركز أن إىل حباجة
 نطـاق  علـى  اإلحـصاءات  لصاحل التقين للتعاون القطاعي التنسيق التركيز هذا يشمل أن وينبغي
 .التنمية شركاء أولويات
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 التفاصـيل  مـن  مزيـدا  الشاملة التنفيذية االستراتيجية تتضمن اليتالداعمة   وثيقةال وتقدم - ٣٢
 .التقين والتعاون التدريب عن
ــرةالف ويف - ٣٣ ــن تــ ــار ٨ إىل ٦ مــ ــايو/أيــ ــضيف  ،٢٠٠٨ مــ ــبسيستــ ــصائي املكتــ  اإلحــ

 تنـسيق  ملعاجلـة  لكـسمربغ  يف مؤمترا املتحدة األمم يف اإلحصاءات وشعبة األوروبية للجماعات
 تنفيـذ  مواصـلة  يف أوىل كأولويـة  والـدويل،  الـوطين  الـصعيدين  علـى  القـدرة  ببنـاء  املتعلـق  العمل
 مــن واســعة طائفــة االجتمــاع يف املــشاركون وسيــضم .القوميــة للحــسابات املــستكمل النظــام

ــة الوكــاالت ــثلني اإلمنائي ــاء عــن ومم ــدا ٧٠ زه ــا بل  إىل التوصــل إىل االجتمــاع ويهــدف .نامي
 بـني  الـتقين  التعـاون  وتقيـيم  ورصـد  لتخطـيط  مـشترك  إلطـار  العناصـر  مـن  عليهـا  متفق جمموعة
 التخطـــيط تعمـــيم علـــى اعديـــس أن شـــأنه مـــن وهـــذا .املـــستفيدة واجلهـــات املاحنـــة اجلهـــات

ــة للمحاســبة االســتراتيجي ــدان يف الوطني ــة، البل ــاء وعلــى النامي  العناصــر إطــار يف القــدرات بن
 .اإلحصائي اإلنتاج لعملية اخلمسة الرئيسية األساس

 
 األدلة والكتيبات -دال  

سوف يساعد نشر سلسلة األدلة والكتيبات على دعم تنفيذ نظـام احلـسابات القوميـة                - ٣٤
وستوفر هذه األدلة املنهجية اإلرشاد العملـي يف جمـال          . املستكمل على نطاق كامل من البلدان     

وسـوف تنـشأ    . التصنيف كما ستعاجل املسألتني األكثر أمهية املتعلقتني مبصدر البيانات والنوعية         
ــة املعنيــة بكــل مــن احلــسابات القوميــة ومبجــاالت      احلاجــة ملزيــد مــن اســتكمال الــدالئل احلالي

وهنـاك حتـديات علـى الطريـق فيمـا يتعلـق بتحديـد اجملـاالت             . حصاءات االقتصادية األخـرى   اإل
اليت يتعني تنقيحها يف األدلة بغية املواءمة مع نظام احلسابات القومية املـستكمل، ويف مـا يتعلـق         

 .بسرعة إصدار األدلة املستكملة واجلديدة
ملشترك بني األمانات املعـين باحلـسابات       وتتقاسم املنظمات األعضاء يف الفريق العامل ا       - ٣٥

وتتـاح قائمـة األدلـة املقترحـة كجـزء مـن الوثيقـة        . القوميـة يف مـا بينـها مـسؤولية إعـداد األدلـة      
 .الداعمة اليت تتضمن استراتيجية التنفيذ املفصلة

وعالوة على ذلك، هناك حاجة لنـشر الـدالئل املنهجيـة جبميـع اللغـات الرمسيـة لألمـم                    - ٣٦
وقـد بّينـت اخلـربة وآراء       . ة على أساس حـسن التوقيـت أكثـر ممـا كـان متبعـا يف املاضـي                 املتحد

البلدان املستفيدة من األدلة، أن عدم توفرها بلغات أخـرى خـالف االنكليزيـة يـؤدي إىل بـطء                
 .التنفيذ بدرجة كبرية
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 البحوث -هاء  
اء يف الفريـق العامـل   سيتم االضطالع بالبحوث التطبيقية حتت قيـادة املنظمـات األعـض         - ٣٧

. املشترك دعما لتنفيذ املفاهيم الواردة يف نظام احلسابات القومية املستكمل وحـساباته الفرعيـة             
ويلزم متابعة إجراء البحوث بوصفها نشاطا مستمرا لكفالـة التنفيـذ النـشط والعاجـل للمبـادئ                 

ىل نظـرا لـوترية الـتغريات       اإلحصائية التوجيهية احلاليـة واملتفـق عليهـا حـديثا بوصـفها أولويـة أو              
 .التقنية السريعة واالبتكارات املالية

وينبغــي أيــضا مواصــلة البحــوث بــشأن اســتحداث مفــاهيم جديــدة جملاهبــة التحــديات    - ٣٨
اجلديـــدة املتعلقـــة بـــسبل القيـــاس، حـــسبما ورد يف برنـــامج البحـــوث الطويلـــة األجـــل لنظـــام  

بحــوث الطويلــة األجــل يف اجتمــاع فريــق ومتــت مناقــشة ودعــم برنــامج ال. احلــسابات القوميــة
وتعليقــا علــى . ٢٠٠٧مــارس /اخلــرباء االستــشاري املعــين باحلــسابات القوميــة املعقــود يف آذار 

طابع العمـل الـالزم للـدفع قـدما بربنـامج البحـوث، أوصـى فريـق اخلـرباء االستـشاري بترتيـب                       
ثــالث ( مــا ال جيــاوز أولويــات املوضــوعات احملتمــل إدراجهــا يف برنــامج البحــوث، مــع إدراج 

ــشرت القائمــة . مــسائل فقــط يف مقدمــة األولويــات يف أي وقــت مــن األوقــات   ) مخــس أو وُن
ــشبكي         ــع الـ ــى املوقـ ــل علـ ــة األجـ ــوث الطويلـ ــامج البحـ ــة يف برنـ ــسائل املدرجـ ــة للمـ املفتوحـ

http:/unstats.un.org/unsd/sna1993/research/rissueList.asp. 
 

 الدعوة -واو  
إحــصاءات احلــسابات القوميــة عاليــة اجلــودة أمــرا بــالغ األمهيــة لوضــع         يعــد تعزيــز   - ٣٩

سياسات سـليمة يف جمـال االقتـصاد الكلـي جنبـا إىل جنـب مـع وضـع إطـار متماسـك للميزنـة                         
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن هــذا التعزيــز ســيؤدي إىل تطــوير تكامــل التجــارة    . متوســط األجــل

ي وبقيــة العــامل، والــربط بــني القطــاعني املــايل  والــدخول والتــدفقات املاليــة بــني االقتــصاد احمللــ 
وقد طُلب مـن املنظمـات األعـضاء يف الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين               . والعقاري

باحلسابات القومية وضع استراتيجية لالتـصاالت تـربز نظـام احلـسابات القوميـة بوصـفه إطـارا                   
ــة     ــسياسة العام ــدعم جــدواه ألغــراض ال ــربط بــني   إحــصائيا شــامال وت ــزز اســتخدامه يف ال  وتع

 .االقتصاد والبيئة واجملتمع
ــدعوة، بوصــفها جــزءا ال يتجــزأ مــن عناصــر اســتراتيجية التنفيــذ إىل دعــم      - ٤٠ وهتــدف ال

ــة، وقطــاع         ــة املختلف ــستويات احلكومي ــتجني اإلحــصائيني، وامل ــني املن ــا ب احلــوار اجلــاري حالي
 بــشأن احتياجــات املــستعملني لإلحــصاءات األعمــال، واجملتمــع األكــادميي واجلمهــور عمومــا،

ومن املمكن ترسيخ هذه االتصاالت من خـالل        . الرمسية والتقدم احملرز لتلبية تلك االحتياجات     
حلقات العمل املوجهة، واملؤمترات، والبيانات الـصحفية، واملـواد التروجييـة الـيت تـسلط الـضوء           

. ة واحلـسابات القوميـة بـصفة خاصـة        على مزايا اإلحـصاءات الرمسيـة عاليـة اجلـودة بـصفة عامـ             
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ــية         ــات األساس ــوفري البيان ــني منتجــي اإلحــصاءات وم ــة ب ــشاركات املنتظم ــذه امل ــتعزز ه وس
ومــستعملي احلــسابات القوميــة برنــامج احلــسابات القوميــة املمــول بطريقــة أفــضل واملتــسم         

 .بالكفاءة من حيث التكلفة وامليسور االستعمال
 
ستوى لدراسة اجتـاه تطـوير نظـام احلـسابات القوميـة            إنشاء فريق رفيع امل    -رابعا  

 يف املستقبل
طلبت اللجنة من دورهتا الثامنة والثالثني من الفريق العامل املشترك إنـشاء فريـق رفيـع                 - ٤١

املستوى معين باحلسابات القومية لدراسة اآلثـار طويلـة األجـل املترتبـة علـى الـتغريات الـسريعة             
ياجـــات املـــستعملني والعناصــر األخـــرى للتطـــوير املنـــهجي لنظـــام  يف االقتــصاد العـــاملي، واحت 

 .احلسابات القومية يف املستقبل
، عقد الفريق العامـل املـشترك مـشاورات مـع العديـد مـن رؤسـاء                 ٢٠٠٧وخالل عام    - ٤٢

املكاتب اإلحصائية ملناقشة الطرائق الرئيـسية إلنـشاء الفريـق الرفيـع املـستوى، مبـا فيهـا واليتـه،               
وخلصت هـذه املـشاورات إىل أن يقـوم الفريـق العامـل املـشترك               . ، وتشكيله، وإدارته  ووظائفه

واهلدف من املـؤمتر    . ، باملشاركة مع البلدان املهتمة باألمر     ٢٠٠٨بعقد اجتماع يف جنيف عام      
ــة      . هــو وضــع الطرائــق ســالفة الــذكر لعمــل الفريــق الرفيــع املــستوى املعــين باحلــسابات القومي

لنهائي بـشأن تكـوين الفريـق وبرنـامج عملـه إىل اللجنـة يف دورهتـا األربعـني                  وسيقدم االقتراح ا  
 .٢٠٠٩املزمع عقدها يف عام 

 
 نقاط للمناقشة -خامسا  

 :مطلوب من اللجنة أن تقوم مبا يلي - ٤٣
ــد    )أ(  ــشروع اجملل ــاد م ــستكمل بوصــفه    ١اعتم ــة امل  لنظــام احلــسابات القومي

 قومية وتشجيع البلدان على تنفيذ هذا املعيار؛معيارا إحصائيا إلحصاءات احلسابات ال
التوصية بأن تستخدم البلدان نظام احلـسابات القوميـة املـستكمل بوصـفه              )ب( 

إطـــارا لتكامـــل اإلحـــصاءات االقتـــصادية واإلحـــصاءات ذات الـــصلة واســـتخدام نظـــام   
 احلسابات القومية املستكمل يف اإلبالغ الدويل عن إحصاءات احلسابات القومية؛

التعليـــق علـــى االســـتراتيجية املقترحـــة لتنفيـــذ نظـــام احلـــسابات القوميـــة    )ج( 
تنظــيم االجتماعــات واحللقــات الدراســية ‘ ١’: املــستكمل الــيت تــشمل مخــس طرائــق هــي

ــة، وحلقــات العمــل؛   ــتقين؛  ‘ ٢’التدريبي ــوفري التعــاون ال ــة  ‘ ٣’ت ــات؛ نــشر األدل والكتيب
 .الدعوة اإلحصائية ‘٥’ رعاية البحوث؛ و ‘٤’
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 مرفق 
ــدين       ــواردة يف اجملل ــصول ال ــة الف ــومي   ٢ و ١قائم ــام احلــسابات الق  لنظ

 املستكمل
 

  ١اجمللد 
 مقدمة وحملة عامة : ١اجلزء 

 مقدمة الفصل األول
 حملة عامة الفصل الثاين

 األعراف احملاسبية :٢اجلزء 
 التدفقات واألرصدة والقواعد احملاسبية الفصل الثالث
 الوحدات والقطاعات املؤسسية الفصل الرابع

 املؤسسات والصناعات  الفصل اخلامس
 تسلسل احلسابات :٣اجلزء 

 حساب اإلنتاج الفصل السادس
 توزيع حسابات الدخل الفصل السابع
 ات الدخلإعادة توزيع حساب الفصل الثامن
 استعمال حسابات الدخل الفصل التاسع
 حسابات رأس املال الفصل العاشر

 احلساب املايل ل احلادي عشرالفص
 التغيريات األخرى يف حساب األصول الفصل الثاين عشر
 احلساب اخلتامي الفصل الثالث عشر

 تكامل ووضع احلسابات :٤اجلزء 
 حساب السلع واخلدمات والطلب واستعمال اجلداول الفصل الرابع عشر

 مقاييس األسعار واحلجم الفصل اخلامس عشر
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 تلخيص وعرض احلسابات عشرالفصل السادس 
 املسائل الشاملة ومسائل خاصة أخرى الفصل السابع عشر

  ٢اجمللد 
 استعمال احلسابات :٥اجلزء 

 وضع احلسابات الفصل الثامن عشر
 مسائل اإلنتاجية :١‐٥اجلزء 

 مدخالت السكان والعمل الفصل التاسع عشر
 ت القوميةدور خدمات رأس املال يف احلسابا الفصل العشرون

 اجلوانب القطاعية :٢‐٥اجلزء 
 قياس أنشطة املؤسسات الفصل احلادي والعشرون
 احلكومة والقطاع العام الفصل الثاين والعشرون
 املؤسسات اليت ال تسعى للربح يف النظام الفصل الثالث والعشرون
 األسر املعيشية الفصل الرابع والعشرون

 غري الرمسيالقطاع  الفصل اخلامس والعشرون
 )حساب املعامالت اخلارجية(حساب باقي العامل  الفصل السادس والعشرون
 الرابطة بني اإلحصاءات املالية والنقدية الفصل السابع والعشرون

 متديد احلسابات :٣‐٥اجلزء 
ــدخالت  الفصل الثامن والعشرون ــى     -امل ــيالت القائمــة عل ــا مــن التحل  املخرجــات وغريه

 املصفوفات
 احلسابات الفرعية وغريها من متديدات النظام ل التاسع والعشرونالفص
 
 


