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 اإلحصائية اللجنة
 األربعون الدورة
 ٢٠٠٩ فرباير/شباط ٢٧-٢٤
 *املؤقت األعمال جدول من )هـ( ٣ البند
     القومية احلسابات :القرار واختاذ للمناقشة بنود

 القومية باحلسابات املعين األمانات بني املشترك العامل الفريق  
    

 العام األمني من مذكرة  
  

 ،)E/2008/24 انظـــر( والـــثالثني التاســـعة دورهتـــا يف اإلحـــصائية اللجنـــة لطلـــب قـــاوف 
ــشرف ــام األمــني يت ــأن الع ــل ب ــة إىل حيي ــر اإلحــصائية اللجن ــق تقري ــل الفري ــشترك العام ــني امل  ب
 احلـسابات  نظـام  مـن  ٢ اجمللّـد  اعتمـاد  اللجنـة  مـن  ويرجـى  .القوميـة  باحلسابات املعين األمانات
 يف اللجنـة،  يف للمناقـشة  املطروحـة  النقـاط  مـن  وغـريه  الطلب، هذا ويرد .٢٠٠٨ لعام القومية
  .التقرير هذا من اخلامس اجلزء
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  القومية باحلسابات املعين األمانات بني املشترك العامل الفريق تقرير    
  

 احملتويات
الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمـة  -  أوال  
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املستكمل القومية احلسابات نظام إعداد - ثانيا  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أساسية معلومات - لفأ    
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١ اجمللّد من احملررة غري النسخة -  اءــــب    
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١ اجمللّد يف إجراؤها املطلوب التغيريات -  جيم    
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  واستعراضه٢صياغة اجمللد   - دال     
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترمجة نظام احلسابات القومية  - هاء     
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلطوات اخلتامية  - واو     

١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨ظام احلسابات القومية لعام استراتيجية تنفيذ ن  - ثالثا   
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  -ألف     
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهلدف  - اء ــــب    
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التخطيط االستراتيجي  - جيم     
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنسيق والرصد واإلبالغ  - دال     
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتسني النظم اإلحصائية  - هاء     
١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آلية التنسيق ورصد التقدم وتيسري التعاون  - واو     
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تراتيجية التمويلاس  - زاي     

١٥. . . . . . . . . . . . . . احملفل الرفيع املستوى والتوجه املستقبلي لتطوير نظام احلسابات القومية  - رابعا   
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 مقدمـة  - أوال  
 :يلي مبا ٢٠٠٨ عام يف والثالثني التاسعة دورهتا يف ،اإلحصائية اللجنة قامت  - ١

 املـستكمل  القوميـة  احلـسابات  نظـام  مـن  ١ لّـد اجمل املبـدأ،  حيث من اعتمدت، )أ(  
  القومية؛ احلسابات إلحصاءات الدويل املعيار ليكون

 احلـسابات  نظام من ١ اجمللّد لتقييم كافيا يكن مل املخّصص الوقت بأن أقّرت )ب(  
 تباحلـسابا  املعـين  األمانات بني املشترك العامل الفريق اقتراح وأّيدت برّمته، املستكمل القومية
 هنايـــة حـــىت أي شـــهرين،قـــدره  الـــداعي إىل إتاحـــة وقـــت إضـــايف )العامـــل الفريـــق( القوميـــة
 ؛اجمللّد استعراض إلكمال ٢٠٠٨ أبريل/نيسان

 موافقــة بعــد ،والقيــام ١ اجمللّــد إمتــام يف قــدما باملــضي العامــل الفريــق كلّفــت  )ج(   
 املالحظــات مراعــاة مــع بنــشره قبــل حتريــره بنــسختيه اإللكترونيــة واملطبوعــة   اللجنــة، مكتــب

 لشهرين؛ املمتدة االستعراض فترة خالل املبداة املوضوعية

ــر مبهمــة االضــطالع بوجــوب أقــّرت )د(   ــد الرمســي التحري  ســبيل علــى ١ للمجلّ
  الرمسية؛ املتحدة األمم بلغات الحقا نشره اعتزام إىل وأشارت األولوية،

 نظـام  مـن  ٢ اجمللّـد  إمتـام  لكفالة ناسبةامل التدابري اختاذ العامل الفريق إىل طلبت )هـ(  
ــة احلــسابات ــستكمل القومي ــه امل ــة وتقدمي ــث املناســب الوقــت يف للّجن ــده حبي ــا يف تعتم  دورهت
 والثالثني؛ الثامنة دورهتا يف اللجنة أمام الفريق به التزم ملا وفقا وذلك األربعني،

ــة يقــّدم أن علــى العامــل الفريــق حثّــت )و(    اســتراتيجية ربعــنياأل دورهتــا يف للّجن
 اإلمنائي؛ التعاون سياق يف املستكمل القومية احلسابات نظام لتطبيق

 اجتمـاع  عقـد  إىل والـداعي  العامـل  الفريـق  تقريـر  يف الـوارد  باالقتراح رّحبت )ز(  
 رفيــع فريــق إنــشاء طرائــق لوضــع ٢٠٠٨ عــام يف املعنيــة اجلهــات مــن وغريهــا املعنيــة للبلــدان

ــستوى ــين املـ ــسابا معـ ــة تباحلـ ــدمي القوميـ ــر وتقـ ــن تقريـ ــائج عـ ــاع نتـ ــة إىل االجتمـ  يف اللجنـ
 األربعني؛ دورهتا

ــرة خــالل يقــوم أن العامــل الفريــق إىل طلبــت )ح(   ــّدة ١ اجمللــد اســتعراض فت  املمت
ــشهرين ــاس لـ ــدول آراء بالتمـ ــضاء الـ ــوان يف األعـ ــام عنـ ــسابات نظـ ــة احلـ ــستكمل، القوميـ  املـ

ــدى يراعــي وأن ــذا يف نظــره ل ــر ه ــق األم ــوازن حتقي ــني الت ــف ب ــضليات خمتل ــصل  األف ــا يت  فيم
 علـى  اللجنة أعضاء موافقة املكتب وسيلتمس .تقييمه بنتيجة اللجنة مكتب يبلغ وأن العنوان،ب

 .الصدد هذا يف سيتخذه الذي القرار
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 الـدورة  منـذ  احملـرز  التقـدم  نتـائج  عـن  معلومـات  التقريـر  هـذا  من الثاين اجلزءويتضمن    - ٢
 خـالل  بـه  القيـام املزمـع    العمـل أيـضا،    اجلـزء  هـذا  ويتنـاول  اإلحـصائية،  للّجنة والثالثني التاسعة
 بــصورته املــستكمل القوميــة احلــسابات نظــام بنــشر ســينتهي والــذي القادمــة، القليلــة األشــهر
 الثالـث  اجلـزء ويتـضمن    .منـها  مطلـوب  هو كما ٢ اجمللّد اللجنةبعد أن تعتمد     وذلك الكاملة،
 اجلـزء ويـرد يف     .املـستكمل  القوميـة  احلـسابات  نظـام  لتطبيـق  املقترحة لالستراتيجية عاماعرضا  
 نظـام  تطـوير توجهـات أعمـال      يف نظـر  الـذي  املـستوى  الرفيـع  املنتـدى  ملـداوالت  مـوجز  الرابع

 .للمناقشة املطروحة النقاط ،اخلامس اجلزء يف وترد . مستقبالالقومية احلسابات
  

 ستكملامل القومية احلسابات نظام إعداد - ثانيا  
 أساسية معلومات - ألف  

 لعـام  القوميـة  احلـسابات  نظـام  اسـتكمال  إىل ٢٠٠٣ عـام  يف اإلحـصائية  اللجنـة  دعت  - ٣
 البحـوث  يف التطـورات  ومـع  اجلديدة االقتصادية البيئة مع القومية احلسابات ملواءمة )١(١٩٩٣
 بـإجراء  السـتكمال اعمليـة    يف يوصى أال اللجنة وطلبت .املستخدمني احتياجات ومع املنهجية
 تعيـق  أن شـأهنا  مـن  يكـون  ١٩٩٣ لعـام  القوميـة  احلـسابات  نظام يف شاملة أو أساسية تغيريات
 مــع االّتــساق مــسألة كــونت وأن التنفيــذ إمكانيــةأي توصــيات بــالتغيري يف وأن ُتراعــى  تطبيقــه،
 .اهلاّمة االعتباراتأحد  باألمر املتصلة اإلرشادية األدلة

ــ إىل وطُلــب  - ٤ ــل، قالفري ــذي العام ــضم ال ــة للجماعــات اإلحــصائي املكتــب ي  األوروبي
 والبنـك  املتحـدة  واألمـم  االقتـصادي  امليدان يف والتنمية التعاون ومنظمة الدويل النقد وصندوق
 بأعمالــه االضــطالع يف ســاعده وقــد االســتكمال، مــشروع وتنــسيق بتنظــيم يقــوم أن الــدويل،
 .وحمّرر للمشروع مدير

 العامليــة اإلحــصائية األوســاط مــشاركة ضــرورة علــى اإلحــصائية اللجنــة وشــّددت  - ٥
 فريــــــق  إنــــــشاء وأّيــــــدت االســــــتكمال، مــــــشروع يف ممكــــــن نطــــــاق أوســــــع علــــــى
 يــــــضم الــــــذي ،)اخلــــــرباء فريــــــق( القوميــــــة باحلــــــسابات املعــــــين االستــــــشاري اخلــــــرباء

ــبريا ٢٠ ــا خـــــ ــن قطريـــــ ــع مـــــ ــاطق مجيـــــ ــامل، منـــــ ــضطلع العـــــ ــدور ليـــــ ــسي بـــــ  يف رئيـــــ
ــة ــتكمال عمليـ ــريو .االسـ ــن جيـ ـــخ مـ ــع اللــــــ ــش موقـ ــى روعــــــــاملـ ــبكة علـ ــت شـ  اإلنترنـ

)http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snarev1.asp(، اإلحـصاءات  شعبة تتعّهده الذي 
 النطــاق واســعة ومــشاركة شــفافيةمــا هــو مطلــوب مــن  حتقيــق علــى العمــل املتحــدة، األمــم يف
 شــاملة معلومــات الــشبكي املوقــع هــذا ويقــّدم .ميــةالقو احلــسابات خــرباء مــشاركة ســيما وال

__________ 
  .A.94.XVII.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١(  
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 ملـسائل  عليهـا  املتفـق  والقائمـة  العمـل،  برنـامج  ذلـك  يف مبـا  االسـتكمال،  عن التوقيت ومناسبة
 واملنظمــات البلــدان وتعليقــات اخلــرباء فريــق وتوصــيات بــه، املتــصلة والورقــات االســتكمال،

 .يهاعل املبداة والتعليقات الفصول مسودات ومجيع عليها،

ــد  - ٦ ــة يف اتُّبعـــت وقـ ــتكمال عمليـ ــتراتيجي االسـ ــّسقة ةاسـ ــّدد منـ ــا يف ُحـ ــدئيا إطارهـ  مبـ
 موضـوعية  مـسألة  ٤٤ مـن  وتتـألّف  والثالثني السادسة دورهتا يف اإلحصائية اللجنة أّيدهتا قائمة
الستجالء تلك املسائل أجريت مـشاورات مكثفـة أدى فيهـا           و .اإليضاح تتطلّب مسألة ٣٩ و

ــق ــرب فريـ ــسي ادور اءاخلـ ــد .ارئيـ ــع وقـ ــق اجتمـ ــرباء فريـ ــرات ســـت اخلـ ــا مـ ــشرين يف آخرهـ  تـ
 نظـام  حمتـوى  وخبـصوص  ذاهتـا  املـسائل  خبـصوص  توصيات لتقدمي وذلك ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين

 النـصف  يف بـدأت  الـيت  واالسـتعراض  الـصياغة  مرحلـة  وخـالل  . املتـصل هبـا    القوميـة  احلسابات
تـدرج فيـه     حبيـث  ١٩٩٣ لعـام  القوميـة  حلـسابات ا نظام نص اسُتكمل ، ٢٠٠٦ عام من الثاين

 .واإليضاحات التوصيات
  

 ١ اجمللّد من احملررة غري النسخة - باء  
 ١ اجمللـد  علـى  املبـدأ،  حيث من والثالثني، التاسعة دورهتا يف اإلحصائية اللجنة وافقت  - ٧

 حـــىت( لـــشهرينرهنـــا بتمديـــد فتـــرة استعراضـــه   املـــستكمل، القوميـــة احلـــسابات نظـــام مـــن
 ١ اجمللــد علــى النهائيــة التعليقــات إلبــداء للبلــدان الفرصــة إلتاحــة )٢٠٠٨ أبريــل/نيــسان ٣٠

ــصوله ــسبعة بف ــشر ال ــق ونظــر .ع ــل الفري ــات يف العام ــاع يف التعليق ــد اجتم ــار يف عق ــايو/أي  م
  .١ لمجلّدل النهائيالنص  يف التعليقات أدرجت وقد .٢٠٠٨

 نظـام  عنـوان  يف األعـضاء  الـدول  آراء لـتمس ُت أن اإلحـصائية  اللجنـة  لطلـب  واستجابة  - ٨
 أحــد اختيــار إىل البلــدان ُدعيــت ، )أعــاله )ح( ١ الفقــرة انظــر( املــستكمل القوميــة احلــسابات
نظـام احلـسابات    ” و ،“١ التنقـيح  ،١٩٩٣ لعـام  القوميـة  احلـسابات  نظـام ” :التاليني العنوانني
 مـن  أربعون الثاين العنوان حبَّذ دوق .)٢٠٠٨ لعام القومية احلسابات نظام(“ ٢٠٠٨القومية،  
 .اللجنة مكتب أقّره ذلك على وبناء املستجيبة، واخلمسني الثمانية البلدان

 بعــد ١ اجمللّــد مــن حمــّررة غــري نــسخة املتحــدة األمــم يف اإلحــصاءات شــعبة وأصــدرت  - ٩
ــة ــب موافق ــا اللجنــة مكت ــك ،٢٠٠٨ أغــسطس/آب ٤ يف عليه ــة كمــادة وذل  علــىو مطبوع
 ضـئيل  عـدد  سـوى  يبـق  ومل املتحـدة،  األمـم  يف ١ للمجلّـد  الرمسي التحرير أُجنز وقد .اإلنترنت
 .إجراؤها ينبغي اليت الطفيفة التصويبات من نسبيا

 القوميـة  احلـسابات  نظـام  يف ستـستخدم  اليت القواعد على اتفاق إىل التوصل   مل يتسنَّ و  - ١٠
 غـري  النـسخة  إصـدار  قبـل  العـام  كومياحل والقطاع التوزيعية املعامالت خيّص فيما ٢٠٠٨ لعام
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 ٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران  يف ١ اجمللّـد  مـن  القواعـد  ُحـذفت  لـذلك،  ونتيجـة  .١ اجمللـد  من احملّررة
 تـشرين  يف ُعقـد  الـذي  اجتماعـه  يف القواعـد  اخلـرباء  فريق وناقش .النشر قبل بإصداره للتعجيل
 احلـسابات  نظـام  يف سُتـستخدم  الـيت  القواعـد  علـى  اتفاق إىل التوصل ومت ٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين

 نظــام إصــدار قبــل ٢ و ١ املــرفقني يف املنقّحــة القواعــد إدخــال وســيعاد. ٢٠٠٨ لعــام القوميــة
 .النهائية بصيغته ٢٠٠٨ لعام القومية احلسابات

 الفريـق  قـام  ،٢٠٠٨ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  يف ُعقـد  الـذي  العامـل  الفريق اجتماع ويف  - ١١
 القوميـة  احلـسابات  نظـام  يتـضّمنها  الـيت  اإلرشـادات  كانـت  إذا مـا  يـيم بتق اخلرباء وفريق العامل
 املاليـة  لألزمـة تـصديا    احلكومـات  اختـذهتا  الـيت  اإلجراءات قد غطت بشكل كاف    ٢٠٠٨ لعام

 املعاجلـة طريقـة    إليـضاح اإلضـافات    بعـض يستلزم   قد األمر كان وإن كافية أهناووجد   .احلالية
 .حاالت بضع يف
  

 ١ اجمللّد يف إجراؤها املطلوب التغيريات - جيم  
 استعراضـه،  عمليـة الـواردة مـن     التعليقـات  مراعـاة  ومـع  ،٢ اجمللـد  صياغة عملية خالل  - ١٢

 ذلــك، إىل وباإلضــافة .اإليــضاح تتطلــب ومــسائل طفيفــة أخطــاء عــّدة ١ اجمللّــد يف اكُتــشفت
 بعــض بــإجراء ٢٠٠٨ نــوفمرب/الثــاين تــشرين يف ُعقــد الــذي اجتماعــه يف اخلــرباء فريــق أوصــى

 هـذه  نبعـت  وقـد  املـسائل،  تلـك  معاجلـة  إليـضاح  ١ اجمللـد  نـصّ  يف الطفيفـة  اإلضافية التغيريات
 :إجراؤها املطلوب التغيريات موجز، بشكل يلي، وفيما .مؤخرا أجريت حبوث من التغيريات

ــة نطــاق توســيع  )أ(   ــضمانات تغطي ــدة ال ــيت املوّح ــصدرها ال  حبيــث احلكومــات ت
  األخرى؛ املالية الصكوك لقروض،ا جانب إىل يشمل،

 الــدخل حــساب إطــار يف املقّيــدة املعاَملــة إىل بــه يــشار الــذي املــصطلح تغــيري  )ب(  
 اسـتحقاقات  يف التغّيـر  عـن  ناجتـة  تـسوية ” إىل “التقاعديـة  املعاشات استحقاقات يف التغّير”من

  ؛“التقاعدية املعاشات

 املعاملــة بــني املــايل احلــساب يف فــرق وجــود إمكانيــة يبــّين لكــي الــنص تغــيري  )ج(  
 بالتــسوية” إليهــا املــشار واملعاملــة “التقاعديــة املعاشــات اســتحقاقات يف بــالتغّير” إليهــا املــشار
 املتــّصلة الرأمساليــة التحــويالت مبقــدار “التقاعديــة املعاشــات اســتحقاقات يف التغّيــر عــن الناجتــة

  التقاعدية؛ املعاشات باستحقاقات

 أصـول  قيمـة  صايف يغّير ال التقاعدية املعاشات دفع أن إلظهار تصويب إجراء  )د(  
  املعيشية؛ األسر
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 بـالتفريق  )التقاعديـة  املعاشـات  نظم يف( “الراعي” باملصطلح املقصود إيضاح  )هـ(  
 وغالبـا ( واحـدة  جهـة  يكونـا  قـد  أّنهمـا  إيـضاح  مـع  النظـام،  ومـدير  النظـام  مبتـدئ  بني صراحة

  ؛)وباأور يف احلال هو ذلك يكون ما

 أساسـها  علـى  يتحـّدد  الـيت  املعـايري  إليـضاح  الـنص  إىل العبـارات  بعـض  إضافة  )و(  
 يف أو األساسـية  احلـسابات  يف تقّيـد  أن التقاعدية املعاشات نظم يف للتغيريات بغيني كان إذا ما

 يف التغـيريات  مـن  كـل  معاجلة كيفية حتّدد عبارات من املضاف النّص ويتألف املكّمل؛ اجلدول
 بالتفاوض؛ تقّرر مل اليت وتلك بالتفاوض قُّررت اليت التقاعدية اشاتاملع

 ألمــوال فيهــا ينبغــي الــيت احلــاالت لتحديــد الــنص إىل العبــارات بعــض إضــافة  )ز(  
 مـال،  كـرأس  ُتعامـل  أن احليـاة  علـى  التـأمني  حـاالت  غـري  يف علـيهم  للمـؤّمن  املـستحقّة  التأمني

  جارية؛ كتحويالت ال

ــاة  )ح(   ــص مراع ــيت ويباتالت ــام ال ــا ق ــم حمــّرر هب ــة أخطــاء وأي املتحــدة األم  مطبعي
 علــى احملــّررة غــري النــسخة توزيــع منــذ اجلــداول أو الــنّص يف اكُتــشفت اّتــساق عــدم أوجــه أو

  واسع؛ نطاق

 بـصورة  العالقـات  إلظهار الوقت، مسح إذا اجلداول، يف املدرجة األرقام تغيري  )ط(  
  .واقعية أكثر

 )التحريريــة باملــسائل املتــصلة غــري التغــيريات أي( املوضــوعية التغــيريات تقــدمي وجيــري  - ١٣
  .أساسية معلومات وثيقة يف اإلحصائية اللجنة إىل إجراؤها ُمزمعـال
  

   واستعراضه٢صياغة اجمللد   -دال   
ويـــبني اجلـــدول أدنـــاه عنـــاوين الفـــصول وعـــدد  .  فـــصال١٢ علـــى ٢حيتـــوي اجمللـــد   - ١٤

  .كل فصل على حدة خالل فترة االستعراضالتعليقات الواردة بشأن 
  

  عدد التعليقات  العنوان  الفصل

 ١٤  إعداد احلسابات وعرضها ١٨
 ٢١ مدخالت السكان والعمل ١٩
 ٢٧ خدمات رأس املال واحلسابات القومية ٢٠
 ١٠ قياس أنشطة املؤسسات ٢١
  ٢٠ القطاع احلكومي العام والقطاع العام ٢٢
 ١٨  تستهدف الربحاملؤسسات اليت ال ٢٣
 ١٤ قطاع األسر املعيشية ٢٤
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  عدد التعليقات  العنوان  الفصل

 ٢٠ اجلوانب غري الرمسية من االقتصاد ٢٥
 ١٨ حسابات باقي العامل والصالت مبيزان املدفوعات ٢٦
 ١٥ الصالت باإلحصاءات النقدية وتدفق األموال  ٢٧
 ١٤ املخرجات وغريها من التحليالت القائمة على املصفوفات - املدخالت ٢٨
 ١٤ حلسابات الفرعية وغريها من التمديداتا ٢٩
    

ــشر  - ١٥ ــد ُنـ ــانون األولوقـ ــشبكي  ٢٧ الفـــصل ،٢٠٠٦ديـــسمرب / يف كـ ــع الـ ــى املوقـ  علـ
، )٢٦كــان رقــم الفــصل آنــذاك (عليــه التعليقــات إلبــداء الســتكمال نظــام احلــسابات القوميــة 

 ٢ اجمللــد وأتيحــت الفــصول العــشرة املتبقيــة مــن    . ٢٠٠٨مــايو / يف أيــار٢٠وُنــشر الفــصل  
أغـسطس ومطلـع تـشرين      /ألغراض االستعراض وإبداء التعليقـات يف الفتـرة مـا بـني مطلـع آب              

التعليقـات علـى االثـين عـشر فـصال، أي           مـن    جمموعات   ٢٠٥ووردت  . ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
، كانـت التعليقـات     ١وعلى غرار التعليقـات علـى اجمللـد         .  جمموعة للفصل الواحد   ١٧مبتوسط  

تفيضة ومعقدة على وجه العموم، ومن الواضـح أن دراسـة مـشاريع الفـصول                مس ٢على اجمللد   
ــا طــويالبالتفــصيل وإعــداد التعليقــات قــد اســتلزما   وتــضمنت اقتراحــات حتريريــة مفيــدة  .  وقت

باإلضافة إىل تعليقات موضوعية تطلبت إجراء إضـافات يف مـشروع الـنص يف بعـض احلـاالت                   
  الـشبكي السـتكمال نظـام احلـسابات القوميـة          املوقـع ويتـضمن   . وتصويبات يف حاالت أخـرى    
أكتــوبر وتــشرين   /ويف االجتماعــات املعقــودة يف تــشرين األول   . كــل مــا ورد مــن تعليقــات    

وأدرجــت التعليقــات ذات . يف التعليقــات الــواردةالفريــق العامــل ، نظــر ٢٠٠٨نــوفمرب /الثــاين
ده يف  فيـــه وتعتمـــ، الـــذي يقـــدم إىل اللجنـــة اإلحـــصائية لكـــي تنظـــر٢الـــصلة يف نـــص اجمللـــد 

  .احلالية الدورة
ــاالقتران مــع الفــصول   وأعــد   - ١٦ ــان ب ــضا مرفق ــق  . أي ــذي يقــدم تفاصــيل  ٣ومهــا املرف ، ال

، ٢٠٠٨ ونظـام احلـسابات القوميـة لعـام          ١٩٩٣بني نظام احلسابات القومية لعام      االختالفات  
ومل يكـن   . مال، الذي يقدم تفاصيل عن برنامج البحـوث املنبثـق مـن عمليـة االسـتك               ٤واملرفق  

 إىل ٢هــذان املرفقــان متــاحني إلبــداء التعليقــات عليهمــا قبــل تقــدمي الــصيغة املنقحــة مــن اجمللــد 
وتتـضمن الوثيقـة األساسـية الـيت قـدمت          . ٢٠٠٨ديـسمرب   /اللجنة للنظر فيهـا يف كـانون األول       

عليقـات علـى    املـنقح، مبـا يف ذلـك آثـار الت    ٢إىل اللجنة موجزا بالتعليقات الواردة بـشأن اجمللـد        
  .مشروعي املرفقني
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  ترمجة نظام احلسابات القومية  -هاء   
 جبميع اللغات الرمسية الست لألمـم       ١٩٩٣تطلبت إتاحة نظام احلسابات القومية لعام         - ١٧

 ٢٠٠٨وســعياً إىل كفالــة ترمجــة نظــام احلــسابات القوميــة لعــام . املتحــدة زهــاء ســت ســنوات
. ذا الـشأن بـني الـشعبة اإلحـصائية وشـىت الوكـاالت            بأسرع وقت ممكن، بدأت املفاوضـات هبـ       

ويكمن اهلدف يف استهالل العمل على ترمجة الصيغة اإلنكليزية لنظام احلـسابات القوميـة لعـام       
ــا يــصبح الــنص اإلنكليــزي      ٢٠٠٨ ــة اخلمــس األخــرى لألمــم املتحــدة حامل  إىل اللغــات الرمسي

ــاً    ــشر متاح ــاهز للن ــهائي اجل ــصري   . الن ــع أن ت ــن املتوق ــة حــوايل     وم ــة متاح ــصيغة النهائي ــذه ال ه
وُيتوخى البدء بترمجـة مـسرد املـصطلحات املـستخدمة يف نظـام احلـسابات               . ٢٠٠٩يوليه  /متوز

  . بغية كفالة اتساقها قبل ترمجة النص بأكمله٢٠٠٨القومية لعام 
  

  اخلطوات اخلتامية  -واو   
 باســتعراض خطــط مــن بــني التوجيهــات الــصادرة عــن اللجنــة اإلحــصائية فيمــا يتــصل   - ١٨

وقـد  . استكمال نظام احلسابات القومية كفالة اتـساقه مـع سـائر األطـر اإلحـصائية االقتـصادية                 
أفضى هذا الشرط على وجه اخلصوص إىل توثيق التعاون بشكل كبري مع الفريـق العامـل علـى       

ــتكمال  ــدفوعات  اسـ ــزان املـ ــدويل مليـ ــد الـ ــندوق النقـ ــل صـ ــة  دليـ ــن حالـ ــسادسة مـ ــة الـ  والطبعـ
ــتثم ــةاالسـ ــارين    . ارات الدوليـ ــذين املعيـ ــساق هـ ــة اتـ ــاون يف كفالـ ــذا التعـ ــصيلة هـ ومتثلـــت حـ

وأجريــت أيــضا مناقــشات مستفيــضة مــع املــسؤولني عــن . اإلحــصائيني املهمــني بــشكل كامــل
،  اجملمـــع لإلحـــصاءات النقديـــة واملاليـــةوالـــدليل دليـــل اإلحـــصاءات املاليـــة احلكوميـــةإصـــدار 

الــدليل األول، متــت اإلحاطــة علمــا بــأي اخــتالف بــني وفيمــا يتعلــق ب. ٢٠٠٧الــصادرين عــام 
  .، مما سيوفر مادة لتنقيح الدليل٢٠٠٨نصه ونص نظام احلسابات القومية لعام 

ــة لنظــام         - ١٩ ــصيغة النهائي ــالزم إجنــازه إلعــداد ال ــاك قــدر كــبري مــن العمــل ال ــا زال هن وم
 التعـديالت املنبثقـة   ٢لـد  وتتمثل اخلطـوة األوىل يف تـضمني اجمل  . ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام  

مــن التعليقــات الــواردة خــالل فتــرة الــشهرين االستعراضــية لغايــة موعــد انعقــاد الــدورة احلاليــة 
. للجنة اإلحصائية، باإلضافة إىل التعديالت النامجة عن أي قرارات تتخـذها اللجنـة اإلحـصائية       

 اللجنة اإلحصائية أثنـاء دورهتـا        التعديالت املقدمة إىل   ١وتتمثل اخلطوة الثانية يف تضمني اجمللد       
وبعدئذ، سيلزم إعـادة    . وسيتعني آنذاك وضع الصيغة النهائية للمسرد مث إعداد الفهرس        . احلالية

 وفحـصه بأكملـه وبـشكل مـستفيض، مبـا يف ذلـك              ٢٠٠٨قراءة نظام احلسابات القوميـة لعـام        
 املعـين باحلـسابات القوميـة   الفريق العامل املـشترك بـني األمانـات    وسيضطلع  . التثبت من اتساقه  

 إىل األمـم املتحـدة إلجـراء عمليـة          ٢مث سيـسلم اجمللـد      . بدور مهم يف عمليات الفحص النهائية     
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ويف هنايـة املطـاف، سـيلزم إدراج        . ١التحرير الرمسي، على غرار العملية الـيت خـضع هلـا اجمللـد              
  .املسودة للنشر، مث إعداد ٢يتمخض عنه التحرير الرمسي من تعديالت يف اجمللد  ما
ويرهتن توقيت عملية وضع اللمسات النهائيـة إىل حـد كـبري حبجـم التعليقـات الـواردة                    - ٢٠

فربايــر / و شــباط٢٠٠٨ديــسمرب / خــالل فتــرة االســتعراض بــني كــانون األول ٢بــشأن اجمللــد 
وإذا افترضنا أهنا ستكون مستفيضة بالقـدر الـذي كانـت عليـه التعليقـات املنبثقـة مـن                   . ٢٠٠٩

، فمـن املـرجح أن إدراج التعليقـات سـيتطلب           ١ستعراض املماثـل الـذي أجـري علـى اجمللـد            اال
وبعدئـذ، سـيتعني فحـص املـسودة، مبـا يف ذلـك التثبـت               . يقل عن أربعة إىل مخسة أسابيع      ال ما

 ألغـراض التحريـر   ٢من اتساقها، وسيستغرق األمر عدة أسابيع قبل التمكن مـن تـسليم اجمللـد               
 سـيكون متاحـا للنـشر    ٢٠٠٨مـن املـرجح أن نظـام احلـسابات القوميـة لعـام       ومن مث،  . الرمسي

  .٢٠٠٩يوليه /واإلصدار اإللكتروين والتسليم للترمجة يف حوايل متوز
  

  ٢٠٠٨استراتيجية تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام   -ثالثا   
  معلومات أساسية  -ألف   

ترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات         الفريـق العامـل املـش     طلبت اللجنة اإلحـصائية إىل        - ٢١
، يف دورهتا التاسعة والثالثني، أن يقدم استراتيجية لتنفيذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                 القومية
وتـرد خطـة أكثـر      . ويرد يف هذا الفرع من التقرير موجٌز الستراتيجية التنفيذ املقترحة         . ٢٠٠٨

استراتيجية تنفيذ نظام احلـسابات القوميـة       ”تفصيال يف وثيقة معلومات أساسية منفصلة بعنوان        
ويف هذه املرحلة، تبني وثيقـة املعلومـات األساسـية طائفـة مـن اإلجـراءات الـيت             . “٢٠٠٨لعام  

ــات          ــة مــن أولوي ــا حتــدده اللجن ــاً مب ــة، رهن ــة القادم ــسنوات القليل ــى مــدى ال ــا عل ميكــن اختاذه
 خطة أكثر دقـة يف الوقـت املناسـب،          إعدادالفريق العامل   وسيتوىل  . يتوافر من موارد أيضا    ومبا

  .مع وضع تعليقات اللجنة يف احلسبان
 يف االعتبـار،    ٢٠٠٨وتضع االستراتيجية املقترحة لتنفيذ نظام احلسابات القوميـة لعـام             - ٢٢

ومـن املـسلم بـه أن       . كنقطة انطالق، اختالف مستويات تنفيذ النظام يف شىت البلدان واملنـاطق          
ــصلة ي  ــصعيدين اإلقليمــي ودون     االســتراتيجية املف ــى ال ــسيق عل نبغــي أن جتــسد احلاجــة إىل التن

  .اإلقليمي، نظراً الختالف مستويات تطور اإلحصاءات بني البلدان
وتــستند االســتراتيجية املقترحــة إىل نتــائج املــشاورات اإلقليميــة الــيت أجرهتــا املنظمــات    - ٢٣

؛ مع تنـاول مبـادئ التنفيـذ        ٢٠٠٨و   ٢٠٠٦يف الفترة ما بني عامي      الفريق العامل   األعضاء يف   
ــورة وجهــات نظــر مــستخدمي البيانــات ومنتجيهــا والعــاملني يف جمــال صــوغ      بالتفــصيل؛ وبل

مــايو /ومــن بــني تلــك املناســبات املــؤمتر املعقــود يف لكــسمربغ، يف أيــار   . الــسياسات وحتليلــها
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، الذي متخض عن توصيات لكسمربغ بشأن التنفيذ والتوعيـة علـى الـصعيد العـاملي                )٢(٢٠٠٨
وقـد شـددت تلـك املـشاورات علـى ضـرورة بنـاء القـدرات              . يف جمال نظام احلـسابات القوميـة      

يتجـــزأ مـــن عمليـــة جتميـــع   بوصـــفها جـــزءا الأوليـــةاملؤســـسية مـــن أجـــل إنتـــاج إحـــصاءات 
  .القومية احلسابات

لى أنه من املفيـد إدراج املبـادئ التاليـة املنبثقـة مـن توصـيات لكـسمربغ                  ومت االتفاق ع    - ٢٤
التخطـــيط االســـتراتيجي؛ ) أ: (٢٠٠٨اســـتراتيجية تنفيـــذ نظـــام احلـــسابات القوميـــة لعـــام   يف
ويقـدم اجلـزء املتبقـي مـن هـذا          . حتسني النظم اإلحصائية  ) ج(التنسيق والرصد واإلبالغ؛     )ب(

تطبيقهـا باسـتخدام أدوات     الفريـق العامـل      يبني كيف يتوخى     الفرع موجزا لتلك املبادئ، كما    
  .وطرائق حمددة

  
  اهلدف  -باء   

 إىل توطيــد اإلدارة ٢٠٠٨هتــدف اســتراتيجية تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام         - ٢٥
ــنظم         ــام ال ــائق مــن خــالل قي ــى أســاس احلق ــسياسات عل ــي وصــوغ ال ــصاد الكل ــسليمة لالقت ال

يتـصل هبـا مـن بيانـات         مية والدوليـة بتجميـع احلـسابات القوميـة ومـا          اإلحصائية الوطنية واإلقلي  
 مقياسا مرجعيـا    ٢٠٠٨ويوفر نظام احلسابات القومية لعام      . واإلبالغ عنها بشكل مطرد   أولية  

وتـرهتن كفـاءة    . حديثا لتقييم القدرة على إنتاج إحصاءات اقتـصادية واقتـصادية كليـة أساسـية             
 علـى الـصعيد العـاملي بإرسـاء     ٢٠٠٨ احلسابات القومية لعـام      واستدامة أي برنامج لتنفيذ نظام    

  .مبادئ متفق عليها لتنسيق العمل على كل من املستوى الوطين واإلقليمي والدويل
  

  التخطيط االستراتيجي  -جيم   
يــشكل التخطــيط االســتراتيجي مبــدأ أساســيا يف جمــال حــشد الــدعم الــسياسي واملــايل   - ٢٦

وُيقترح استخدام أطر التخطيط االستراتيجي لربط األهـداف        . ءاتلالستثمار يف جمال اإلحصا   
فـالتخطيط االسـتراتيجي    . اإلمنائية الوطنية بربنـامج عمـل يهـدف إىل بنـاء القـدرات اإلحـصائية              

يتيح حتديد مواطن القوة والضعف احلالية يف القدرة اإلحصائية على إنتـاج مؤشـرات اقتـصادية      
ومــن املمكــن أن . وأيــضا يف جمــال استــشارة املــستخدمنيأساســية وبيانــات مــصدرية أساســية، 

  .يتضمن هذا النهج أيضا جدوال باملهام الكفيلة بتخفيف أوجه الضعف

__________ 
ُنظم املؤمتر الدويل بشـأن التوعية والتنسيق علـى الـصعيد الـدويل يف جمـال احلـسابات القوميـة ألغـراض النمـو                         )٢(  

جماعــات األوروبيــة والــشعبة اإلحــصائية لألمــم  والتنميــة املــستدامني، باالشــتراك بــني املكتــب اإلحــصائي لل 
  .، يف لكسمربغ٢٠٠٨مايو / أيار٨ و ٦املتحدة، يف الفترة ما بني 
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ــصوغ التخطــيط          - ٢٧ ــة ل ــادرات القائم ــال املب ــضل املمارســات يف جم ــتخدام أف ــي اس وينبغ
ــة     ــذ نظــام احلــسابات القومي ــل  . االســتراتيجي واإلطــار التنظيمــي لتنفي ــدم دلي ــويق شراكة يف ال

بـشأن االسـتراتيجيات    ) ٢١بـاريس    ( من أجل التنمية يف القرن احلادي والعـشرين        اتاإلحصاء
. الوطنيــــة لتطــــوير اإلحــــصاءات إرشــــاداٍت يف جمــــال وضــــع أطــــر التخطــــيط االســــتراتيجي

واالستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات هي أكثر املبادئ التوجيهيـة اسـتخداما، وقـد قـام                
بلــدان الناميــة بالفعــل بتحــديث أدوات التخطــيط اخلاصــة بتلــك االســتراتيجيات   العديــد مــن ال

وعليــه، ينبغــي أن تــضطلع البلــدان باســتعراض اســتراتيجياهتا الوطنيــة   . هــي بــصدد حتــديثها  أو
  .٢٠٠٨لتطوير اإلحصاءات لكفالة تلبيتها الحتياجات تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام 

) دون( اإلقليميـة، بالتـشاور والتعـاون مـع شـركائها اإلمنـائيني              ويتعني أن تقوم اللجـان      - ٢٨
ــة لتطــوير اإلحــصاءات يف ضــوء      اإلقليمــيني، بتنــسيق هــذا االســتعراض لالســتراتيجيات الوطني

، وأن تثــري هــذه املعلومــات، حــسب ٢٠٠٨احتياجــات تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام 
ويف إطـار هـذا االسـتعراض لالسـتراتيجيات         . خـرى االقتضاء، بالتقييمات الوطنية واإلقليمية األ    

الوطنيــة ومــا يعقبــه مــن صــوغ خلطــط تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة علــى الــصعيدين الــوطين  
واإلقليمي، من املتـوخى تعبئـة آليـات التنـسيق اإلقليميـة القائمـة، مـن قبيـل اللجـان اإلحـصائية                      

 اجلديدة، حسب االقتضاء، علـى أن تـضطلع         األفرقة العاملة، باإلضافة إىل األفرقة التوجيهية      أو
وينبغي أال ُينظر يف إنشاء آليات تنـسيق جديـدة إال عنـدما متـس               . اللجان اإلقليمية مبهام األمانة   

ويتعني النظر يف إشراك أصحاب املصلحة على نطاق واسـع يف هياكـل التنـسيق؛               . احلاجة إليها 
صارف والوكــاالت اإلمنائيــة اإلقليميــة، وينبغــي أن يــشمل ذلــك النظــر املنظمــات الدوليــة، واملــ
  .وسائر اجلهات املاحنة، وبلدانا متثل البلدان املستفيدة

  
  التنسيق والرصد واإلبالغ  -دال   

يكفل مبدأ التنسيق والرصـد واإلبـالغ اضـطالع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة وسـائر                   - ٢٩
  .، واّتسام إجراءاهتا بالتكامل والفعاليةاجلهات املاحنة والبلدان املستفيدة بأدوار واضحة املعامل

 إرسـاء هيكـل     الفريق العامل املشترك بني األمانـات املعـين باحلـسابات القوميـة           ويقترح    - ٣٠
للمعلومات الربناجمية تيسرياً ألعمال التنسيق والرصد واإلبالغ املتعلقـة بتنفيـذ نظـام احلـسابات               

وسُينــشأ نظــام املعلومــات املقتــرح  . ملــصلحةالقوميــة يف هــذه البيئــة املتــسمة بتعــدد أصــحاب ا  
جلنــة األمــم املتحــدة باالســتناد إىل هيكــل إطــار عمليــة اإلنتــاج اإلحــصائي، علــى أســاس هنــج   

 فيمــا يتعلــق بربجمــة التنفيــذ تــصنيف األنــشطة اإلحــصائية الراســخ يف جمــال االقتــصادية ألوروبــا
البيانـات فيمـا يتعلـق بتقيـيم        ورصده، وعلى أسـاس إطـار صـندوق النقـد الـدويل لتقيـيم جـودة                 
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وسيسهل هذان اإلطـاران معـاً وضـع نظـام معلومـات متماسـك للربجمـة        . النتائج واإلبالغ عنها  
  .والرصد واإلبالغ

وعنــدما يكــون نظــام املعلومــات مقبــوال مــن اجلميــع، فــإن ذلــك سيــصب يف مــصلحة    - ٣١
ســياق نظــام احلــسابات برجمــة املــشاريع ورصــدها واإلبــالغ عنــها بــشكل فعــال، وال ســيما يف 

  .ويكتسي ذلك أمهية خاصة يف بيئة تتسم بتعدد أصحاب املصلحة. القومية
  

 حتسني النظم اإلحصائية  -هاء   
 مبدأ حتسني النظم اإلحصائية عن طريق تعزيز النظـام اإلحـصائي القـومي     إعمالجيري    - ٣٢

 .ءات الركائز األساسية لعملية إنتاج اإلحصا منالغطي كالذي ي

ويقتــرح الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة االحتفــاظ      - ٣٣
، لكـن   ١٩٩٣بالطرائق األربع املـستخدمة يف اسـتراتيجية تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                  

مع إعادة توجيهها، عن طريق تقدمي التدريب والتعاون الـتقين وإعـداد األدلـة العمليـة والكتـب                  
بيد أنه ينبغي تركيز تلك الطرائق تركيزا أكرب مما كان يف الـسابق،             . ورعاية البحث التوجيهية،  

على خمتلف مراحل عملية اإلنتاج اإلحصائي املمهدة إلدمـاج البيانـات يف احلـسابات القوميـة،                
 .ية األساسية والسياق املؤسسيول يف جتميع وجتهيز البيانات األسيما ال

الـذي حتتـضنه     (٢٠٠٨بكي لنظـام احلـسابات القوميـة لعـام          ومقترح توسيع املوقع الش     - ٣٤
ــم املتحــدة    ــشعبة اإلحــصائية يف األم ــن اإلحــصاءات     ) ال ــة ع ــارف إلكتروني ــدة مع ــشمل قاع لي

االقتصادية ومعايري االقتصاد الكلي، مـصدُرها املنظمـات املختـصة األخـرى وموصـولة بـروابط                
يري اإلحــصائية واألدلــة والعمليــة واألدلــة  إلكترونيــة هبــا، مــن شــأنه أن ُييــسر الوصــول إىل املعــا  

التوجيهيــة والكتــب املنهجيــة واملُــصّنفات املتعلقــة بالتوجيــه وأفــضل املمارســات يف جمــال تنفيــذ 
 .٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام 

 وضـــع قاعـــدة معـــارف شـــبكية، مـــن املزمـــع تعبئـــة شـــبكات املعـــارف   إىل جانـــبو  - ٣٥
ون جزءا من برنامج تـدريب وتـدريس متفـق عليـه دوليـا لنظـام       والتدريب اإلقليمية القائمة لتك  

 الــشبكات وجه الــدعوة إىلوســت. احلــسابات القوميــة ومعــايري االقتــصاد الكلــي ذات الــصلة     
لتعــاون مــع الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين   لعّينــة علــى هــذا النحــو،  ة املاإلقليميــ

مبا يف ذلـك بـرامج      (رامج تدريب وتدريس معيارية     باحلسابات القومية من أجل إعداد وتنفيذ ب      
 .تتعلق بنظام احلسابات القومية ومعايري االقتصاد الكلي ذات الصلة به) التعلم من بعد

وجرى اإلقرار بأن الطرائق األربـع املُجربـة مـرارا وتكـرارا، والـيت كانـت تـستخدم يف            - ٣٦
وميـة بـشكل تـام، حيـث إهنـا ال تـشمل             املاضي، ليست كافية إلجناح تنفيذ نظام احلـسابات الق        
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ي حتقق تلك الطرائق جناحا كامال، يلزم أن تأخـذ اسـتراتيجية            كول. سوى الدعم املقدم للتنفيذ   
التنفيذ يف احلسبان مسؤولية البلدان يف متلّك زمـام املبـادرة يف عمليـة التنفيـذ عـن طريـق إدراج                     

ه، جــرت إضــافة عنــصر إضــايف إىل  وعليــ. تلــك الطرائــق يف إعــداد نظمهــا اإلحــصائية الوطنيــة 
 وذلـك بغيـة حتفيـز الطلـب علـى بيانـات احلـسابات القوميـة                 ،الطرائق القائمة يتمثـل يف الـدعوة      

وستضطلع الدعوة بـدور مهـم يف تـشجيع الـدعم الـوطين             . والتشجيع على استخدام احلسابات   
ة وإشـاعة أمهيـة     الكتساب اإلحصاءات االقتصادية الناجعة وتعّهدها وبـرامج احلـسابات القوميـ          

ويف هـذا الـصدد، ستـضطلع       .  بالنـسبة للـسياسات العامـة      ٢٠٠٨نظام احلسابات القوميـة لعـام       
التجربة املكتسبة من الشراكة يف اإلحصاء من أجل التنميـة يف القـرن احلـادي والعـشرين بـدور           

 .ذي أمهية
  

 آلية التنسيق ورصد التقدم وتيسري التعاون  -واو   
ــة قوام   - ٣٧ ــذ نظــام احلاســبات     يف ظــل بيئ هــا تعــدد أصــحاب املــصلحة يف اســتراتيجية تنفي

القومية، من الالزم إقامة آلية من أجل التنـسيق والرصـد وتقـدمي تقريـر عـن التقـدم احملـرز علـى                   
وسـيكون الغـرض مـن هـذه اآلليـة هـو تبـادل املعلومـات                . الصعيدين اإلقليمي الفرعي والـدويل    
 .ظام احلسابات القومية وتنفيذهااملتعلقة بإعداد استراتيجية تنفيذ ن

سابات القوميـة إنـشاء آليـة،    ويقترح الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـ             - ٣٨
شاري حكومي دويل مشترك بني الوكاالت، من أجل التماس املـشورة           ق است يف شكل فري   رمبا

ومـن املقتـرح،    . املتـصلة بـه   فيما يتعلق بتنفيذ نظام احلسابات القومية ومعـايري االقتـصاد الكلـي             
علــى وجــه التحديــد، أن يتــألف هــذا الفريــق مــن ممــثلني عــن آليــات التنــسيق اإلقليميــة، الــذين  
سُيسدون املـشورة إىل الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات القوميـة بـشأن                     

وإذا مـا مت قبـول      . ٢٠٠٨تعّهد وإدارة برنامج عمل متسق لتنفيذ نظام احلسابات القومية لعـام            
هذه املقترحات، فـإن الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات القوميـة سـُينعم                     

 .النظر يف طرائق التنفيذ

وسيقدم الفريق االستـشاري املـشورة إىل الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين                  - ٣٩
ــامج عمــل متــسق    ــشأن تعهــد برن ــة ب ــهباحلــسابات القومي ولغــرض اســتعراض اخلطــط  .  وإدارت

الوطنية واإلقليمية لتنفيذ نظام احلـسابات القوميـة، قـد تـود آليـات التنـسيق اإلقليميـة أن تنـشئ           
مثل هذه األفرقة االستشارية مـن أجـل تبـادل املعلومـات بـشأن إعـداد اسـتراتيجية تنفيـذ نظـام                      

 .ة وتنفيذها على الصعيد اإلقليمياحلسابات القومي
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 استراتيجية التمويل  -زاي   
 ٢٠٠٨ينبغي أن تستند استراتيجية ترتيبات متويل تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                  - ٤٠

وينبغــي أن تــستفيد بــشكل كــبري مــن املــوارد املوجــودة واملزايــا . إىل منــوذج تعــاوين وتــشاركي
عبـئ  أن تتوقـع، يف إطـار جمهـود مجـاعي،        ومـن امل  . النسبية لكافـة أصـحاب املـصلحة والـشركاء        

البلدان املـستفيدة مواردهـا املاليـة وحتـشدها لتواكـب خططهـا الوطنيـة، وأن ُترتـب الوكـاالت                    
، وتزيـد،   ٢٠٠٨الدولية األمـوال حـسب األولويـة لـدعم تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                    

وســيتحقق التكامــل بــني برنــامج املقارنــات الدوليــة   . حــسب املــستطاع، مــا تقدمــه مــن دعــم  
لعام لنشر البيانات وأعمال الـشراكة يف اإلحـصاء مـن أجـل التنميـة يف القـرن احلـادي                    والنظام ا 

والعشرين وتقدمي التدريب واملساعدة التقنية، فيمـا سـيتعني علـى اجلهـات املاحنـة تقـدمي الـدعم                   
املايل للبحث ولتنفيذ بعض املسائل الشاملة املتعلقة بإعداد األدوات وصـوغ املبـادئ التوجيهيـة            

 .قة بالتنفيذاملتعل
  

 احملفل الرفيع املستوى والتوجه املستقبلي لتطوير نظام احلسابات القومية  -رابعا   
ــثالثني املعقــودة يف عــام       - ٤١ ــة اإلحــصائية يف دورهتــا التاســعة وال  إىل ٢٠٠٨طلبــت اللجن

يـع  الفريق العامل املشترك بني األمانـات املعـين باحلـسابات القوميـة أن يعقـد اجتماعـا لفريـق رف            
وكـان الغـرض مـن ذلـك الفريـق      . املستوى لبحث الوجهة املـستقبلية لنظـام احلـسابات القوميـة      

الرفيع املستوى هو مناقشة تطويرات نظام احلسابات القومية يف املـستقبل واإلجـراءات املتعلقـة               
بتلــك التطــويرات مــع مراعــاة الــتغريات الــسريعة يف االقتــصاد العــاملي والــتغريات يف نظريــة          

 .لناشئة يف جمال السياسات العامةصاد واالحتياجات ااالقت

ومتابعة لذلك الطلب، أجرى الفريق العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات                 - ٤٢
القوميــة مــشاورات مــع العديــد مــن رؤســاء املكاتــب اإلحــصائية ملناقــشة واليــة الفريــق الرفيــع   

لتــشاور مــع كافــة الــدول األعــضاء بــشأن   ومت بعدئــذ ا. املــستوى ووظائفــه وتــشكيله وإدارتــه 
، مبـشاركة كافـة البلـدان       ٢٠٠٨جدول أعمال احملفل الرفيع املستوى الذي تقرر عقده يف عام           

 / تـشرين الثــاين ١٨ و ١٧وُعقــد احملفـل الرفيــع املـستوى يف واشــنطن العاصـمة يــومي    . املهتمـة 
 .٢٠٠٨نوفمرب 

وضـم املـشاركون كبـار مـوظفي        . نجـاح  حتقيق أهدافـه ب    متكن من وكان اجتماعا بناء      - ٤٣
وصـادف  . املكاتب اإلحصائية الوطنية واملنظمات الدولية وثيقة الصلة بنظام احلسابات القومية         

انعقاد احملفل الرفيع املستوى اجتماع جمموعة العشرين يف واشنطن العاصمة الـذي أتـاح فرصـة                
 .احلسابات القوميةملناقشة اآلثار املترتبة على األزمة املالية العاملية يف 
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مثــل يف مناقــشة التوجــه ساســي للمحفــل الرفيــع املــستوى املتوعــالوة علــى الغــرض األ  - ٤٤
املستقبلي لنظام احلسابات القومية، راعـى احملفـل لـدى نظـره يف املوضـوع مـدى قـدرة البلـدان                 

يار بـني   ونظر احملفل كذلك يف اخل    . على جتميع البيانات األولية وتعهد نظام للحسابات القومية       
املعـامالت املفترضـة مقابــل املعـامالت امللحوظــة عنـد دراســته لـدور احلــسابات الفرعيـة مقابــل       

 .احلسابات الرئيسية

ــع يف ُصــلب نظــام           - ٤٥ ــصاد الكلــي تق ــع املــستوى أن حــسابات االقت ــد احملفــل الرفي وأك
ــراز التطــورات        ــدم أساســا ســليما إلب ــا تق ــصادية وبأهن ــات اإلحــصائية االقت ــصادية املعلوم االقت

ومبـا أن نظـام احلـسابات القوميـة متـوائم بالكامـل مـع               . املترابطة بطبيعتها علـى الـصعيد العـاملي       
معايري االقتصاد الكلي األخرى، فإنـه مؤهـل لقيـاس العالقـة الترابطيـة ونقـل املخـاطر والـسيولة            

ليـة ومـع    م فيمـا بـني القطاعـات احمل       وغري ذلك من حاالت التعرض عـن طريـق التـدفقات والقـيّ            
 .البلدان األخرى على حد سواء

وتأكدت أمهية التفـصيل الكامـل لكـشوفات امليزانيـة، بغـض النظـر عـن مرحلـة تطـور                      - ٤٦
وعليــه، ينبغــي للوكــاالت . اقتــصاد مــا، مــع إدراج كامــل حلــسابات التــدفقات العينيــة واملاليــة 

 احلـسابات القوميـة عـن طريـق         الدولية أن تروج هلذا الفهـم يف براجمهـا التنفيذيـة املتعلقـة بنظـام              
إقامــة االتــصال املباشــر مــع رؤســاء الوكــاالت اإلحــصائية الوطنيــة مــن أجــل ترتيــب أولويــات   

 .احلسابات القومية وما يتصل هبا من معايري االقتصاد الكلي يف براجمها

وأقـر املـشاركون يف احملفـل الرفيـع املـستوى باحلاجـة إىل جمموعـة ثابتـة مـن احلـسابات             - ٤٧
املرونــة يف إعــداد إحــصاءات احلــسابات تــوخي رئيــسية، لكنــهم شــددوا أيــضا علــى ضــرورة  ال

وأشارت التعليقات إىل أن عمليـات تنقـيح        . القومية اليت تشمل مسات مهمة ناشئة يف االقتصاد       
وحتديث التغيريات الـيت ليـست أساسـية بطبيعتـها ميكـن أن جتـري بـصفة أكثـر تـواترا، حـسب                       

نمـا جيـري، مـع مـرور الوقـت، جتميـع التغـيريات الـيت هلـا طـابع أساسـي              االقتضاء واجلـدوى، بي   
 األساسـية   “الرئيـسية ”ميكن تعريف التغيريات    و. أكثر وإدخاهلا بعد مضي فواصل زمنية أطول      

على أهنا تلك التغيريات اليت متس املفاهيم والتصنيفات املتعلقـة، علـى سـبيل املثـال، بالوحـدات            
وميكـن  . هائيت أو بالنفقات بـني االسـتهالك الوسـيط واإلنفـاق النـ            املؤسسية فيما بني القطاعا   

 غري األساسية مـسائل النطـاق، ومثـال ذلـك إدراج إنتـاج              “غري الرئيسية ”أن تشمل التغيريات    
 . النهائي ضمن حدود اإلنتاجاصاألسر املعيشية للخدمات املعدة الستهالكها اخل

نبغـي حتديـد أهـداف واضـحة لتحـديث          وعالوة علـى ذلـك، جـرى التـشديد علـى أنـه ي               - ٤٨
 معـدودة ميكـن أن تنـدرج حتتـها طائفـة أوسـع مـن               ة وحيـدة أو غايـات     مستقبلي، تكـون هلـا غايـ      
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 التحدي الذي يكتنـف ترتيـب أولويـات          مدى والحظ املشاركون يف النقاش   . األهداف األخرى 
 .الوطنيةحتسني احلسابات يف وجه متطلبات املقارنات الدولية واألولويات اإلحصائية 

ــد هــرم         - ٤٩ ــة وحتدي ــصنيف األصــول املالي ــشأن ت ــة حبــوث معمقــة ب ــزم االضــطالع بأي ويل
القطاعات املؤسسية، يف ضوء ما ُيبتكر يف جمال املنتجات املالية املهيكلـة واملمارسـات اجلديـدة                

. انيـة إلدارة املخاطر والسيولة، مبا يف ذلك روابط امللكيـة النهائيـة بالكيانـات اخلارجـة عـن امليز              
وسيسمح هذا البحث باستخدام قواعد البيانات التجارية إضافة إىل قواعـد البيانـات التنظيميـة               

 .أو اإلدارية يف جتميع احلسابات القومية

عـرب عنـه مـن حاجـة        وجتلت أيضا ضرورة مواكبة السمات الناشئة لالقتـصاد يف مـا أُ             - ٥٠
احلــسابات ومــن مث تعزيــز الــصلة  إىل احلــصول علــى تفــصيل كامــل حملركــات النمــو يف إعــداد   

واقُتـرح توسـيع نطـاق البحـث ليـشمل طائفـة أوسـع مـن                . الرابطة بني احلسابات العينية واملالية    
 .األصول املعرفية يف احلسابات سعيا لتحقيق هذا اهلدف

 أن يعكـس  مـن الـالزم لنظـام احلـسابات القوميـة أن يكـون قـادرا علـى             هوفضال عن أن    - ٥١
 أثناء فترات التغري السريع، كما هـو احلـال بالنـسبة لألزمـة املاليـة                “احلقيقية”ة  احلالة االقتصادي 

ــق تطــوير         ــر عــن طري ــاه والفق ــددة للرف ــة، ينبغــي أن يثمــر البحــث املعمــق قياســات متع الراهن
احلــسابات االجتماعيــة إلبــراز الــصلة بــني قياســات النمــو التقليديــة مثــل النــاتج احمللــي اإلمجــايل 

 .عيشيةوقطاع األسر امل

وفيما عدا توجيهات البحث الواردة أعاله، وتأكيـد احلاجـة إىل النـهوض بالبحـث يف                  - ٥٢
رح احملفل الرفيع املستوى أية تغيريات مهمـة يف التوجيهـات الـيت سـبق أن            تاحملاسبة البيئية، مل يق   

 .وميةمانات املعين باحلسابات القحددها جلدول أعمال البحث الفريق العامل املشترك بني األ

ورغم أن بضعة اقتراحات قد عرضت لتغيري بعض القيـود يف احلـسابات القوميـة، عـن                   - ٥٣
طريق االعتماد على نظام نقدي حبت مقابل  التفـصيل يف احلـسابات غـري النقديـة، فـإن احملفـل                     
الرفيع املستوى مل يقدم مقترحات حمددة خبصوص إجراء تغيريات يف التوصيات احلالية املتعلقـة              

 .م احلسابات القوميةبنظا

  واضــحة وضــع اســتراتيجية اتــصال   ضــرورةوأبــرز احملفــل الرفيــع املــستوى كــذلك      - ٥٤
ــع          ــة م ــات التعاوني ــز الترتيب ــق تعزي ــن طري ــة ع ــهوض بالبحــث يف جمــال اإلحــصاءات الرمسي للن

 .األوساط األكادميية والسلطات التنظيمية ودوائر احملاسبة التجارية وقطاع الشركات

 نظــام  مــن عمليــات تنقــيح مــستقبال مــا قــد جيــري إدارة كــثرية علــىتعليقــاتبــد ُتومل   - ٥٥
 أن يبـدأ الـتفكري يف التنقـيح          من األفـضل التريـث إىل      هأنعلى  واستقر الرأي   . احلسابات الوطنية 



E/CN.3/2009/8
 

18 08-65573 
 

مـن نظـام احلـسابات القوميـة،        ‘‘ غري األساسـية  ”ابل، فإن عمليات تنقيح األجزاء      وباملق. قبلامل
أكثــر تــواترا، ال تــزال حباجــة إىل النظــر مبكــرا يف إدارة التنقــيح أحــرى مــن   الــيت جتــري بــصفة 

 .التأخر يف ذلك

ــني           - ٥٦ ــشترك ب ــل امل ــق العام ــة، لكــن الفري ــات متابع ــة اجتماع ــد أي ــل بعق ــوص احملف ومل ي
األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة اســتنتج أنــه ينبغــي تقيــيم احلاجــة إىل عقــد اجتمــاع آخــر   

املستوى لدراسة التوجه املستقبلي لنظام احلسابات القومية بعـد مـرور سـنتني إىل      للفريق الرفيع   
 .ويرد تقرير مفصل عن االجتماع يف وثيقة معلومات أساسية مستقلة. ثالث سنوات

  
 بنود للمناقشة  -خامسا  

 :يطلب إىل اللجنة أن  - ٥٧

الـذي   ٢٠٠٨ من نظـام احلـسابات القوميـة لعـام           ٢تعتمد مشروع اجمللد      )أ(  
  املعيار اإلحصائي الدويل للحسابات القومية؛١سيشكل، مع اجمللد 

 يف ٢٠٠٨تــشجع البلــدان علــى أن تنفــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام     )ب(  
عمليات جتميع حساباهتا القومية واإلبالغ عنها، وتـستخدم نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                

 ادية واإلحصاءات املتصلة هبا؛ ضمن اإلطار األعم لتكامل اإلحصاءات االقتص٢٠٠٨

تعرب عن تأييد االستراتيجية املقترحة لتنفيذ نظام احلسابات القومية لعـام             )ج(  
  وتقدم التوجيه الالزم لذلك؛٢٠٠٨

 نتائج اجتمـاع احملفـل الرفيـع املـستوى بـشأن التوجـه            يف  تعرب عن آرائها      )د(  
 /واشـنطن العاصـمة يف تـشرين الثـاين        املستقبلي لتطوير نظام احلسابات القوميـة املعقـود يف          

  .٢٠٠٨نوفمرب 
  


