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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٣
  *من جدول األعمال املؤقت) ح( ٤البند 

        اإلحصاءات املالية: مبنود للعل
تقريـر صـندوق النقـد الـدويل عـن فرقـة العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت               

  املعنية باإلحصاءات املاليةو
    

  مذكرة من األمني العام    
  

ــ    ألــف مــن -الفــصل األول (طلــب اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا األربعــني  اء علــى بن
، يتشرف األمني العام بإحالة تقرير صندوق النقد الدويل عـن فرقـة العمـل               )E/2009/24الوثيقة  

 مـن اللجنـة أن      ويطلـب . املعنية باإلحصاءات املاليـة إىل اللجنـة للعلـم         و املشتركة بني الوكاالت  
  .التقريرلما هبذا حتيط ع
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تقريـر صـندوق النقـد الـدويل عـن فرقـة العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت               
  املعنية باإلحصاءات املاليةو
    

  موجز  
، حققـت فرقـة العمـل    ٢٠٠٧فربايـر   /منذ اجتماع اللجنة اإلحصائية املعقود يف شـباط         

سينات مهمـة يف تـوافر بيانـات الـدين          املعنيـة باإلحـصاءات املاليـة حتـ       واملشتركة بني الوكـاالت     
، فضخناخلارجي، مبا يف ذلك زيادة كبرية يف عدد البلـدان وال سـيما البلـدان ذات الـدخل املـ                   

اليت تقدم تقارير عن بيانات الدين اخلارجي العام والدين املكفول من القطاع العـام إىل قاعـدة                
لعمل تنقيح دليـل ميـزان املـدفوعات    ت فرقة اتتبع و.الدين اخلارجي الفصليةبيانات إحصاءات  

يف و. ، بغـرض تقيـيم تـأثريه علـى دليـل الـدين اخلـارجي       ا دقيقـ تتبعـا ووضع االسـتثمار الـدويل،     
تحول عن التركيز املعهود على الدين اخلـارجي، بـدأت فرقـة العمـل أيـضا العمـل علـى                    إطار ال 

وواصـلت وكـاالت    . اآلنوضع دليل لدين القطاع العام، أُجنز الكثري من مشاريع فصوله حىت            
فرقة العمل بذل جهودها املتضافرة لتدريب البلدان على بناء قدراهتا على إعداد بيانات الـدين               

، أطلقــت فرقــة العمــل يالعــاملدوائر املــستخدمني علــى النطــاق وكخدمــة إضــافية لــ. اخلــارجي
نهجيـة  قـة مب  املتعلملعلومـات   مـدخل إىل ا   ، لتكـون مبثابـة      ٢٠٠٨موقعها الشبكي يف أواخـر عـام        

  .وكاالهتا وتوافر بياناهتا وأنشطتها ذات الصلة
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  احملتويات

الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمل املنهجي  -ثانيا   

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دليل دين القطاع العام  -ألف     
حتديث دليل الدين العـام بـشأن املـسائل الناشـئة عـن دليـل ميـزان املـدفوعات االسـتثمار   -اء ـبـ    

٥    الدويل
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توافر بيانات الدين  - ثالثا   

٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املركز املشترك للدين اخلارجي  -ألف     
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .بيانات البنك الدويل عن املدينني    - بـاء     
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيانات الدين احلكومي  - جيم     

١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء القدرات  - رابعا   
١٢. . . . . . . . . . صاءات املاليةاملعنية باإلحواملوقع الشبكي لفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت   -خامسا   
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برنامج عمل فرقة العمل  - سادسا   
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  مقدمة  -أوال   
، اليت أُنـشئت    )١(املعنية باإلحصاءات املالية  وت فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت       قام  - ١

، لتنـسيق العمـل     ١٩٩٨ يف عـام     اددجمـ  باالجتمـاع ، برعاية اللجنـة اإلحـصائية،       ١٩٩٢يف عام   
انات الدين اخلـارجي واالحتياطيـات الدوليـة، صـارفة اهتمامهـا إىل صـحة               الرامي إىل حتسني بي   

وُتــساعد بيانــات الــدين اخلــارجي يف . منهجيــة البيانــات  وشــفافيتها وحــسن توقيتــها وتوافرهــا
وقـدم تقريـر عـن      .  البلدان األخرى  جتاهتقييم الضعف الذي ينطوي عليه الوضع املايل ألي بلد          

ــة العمــل إىل   ــامج عمــل فرق ــه يف شــباط  برن ــة اإلحــصائية الجتماعهــا الــذي عقدت ــر /اللجن فرباي
وُيقدم هذا التقرير ما استجد من معلومات عن ذلك العمل منذ تقدمي التقرير األخـري               . ٢٠٠٧

ويقدم خطوطا عريضة لربنامج العمل الذي اتفق عليه يف االجتمـاع الـذي عقدتـه فرقـة العمـل                   
ومـع أن   . ٢٠٠٩مـارس   /زل بسويـسرا يف آذار    باستضافة من مصرف التـسويات الدوليـة يف بـا         

ــه سيواصــل اإلفــادة مــن اجلهــود       ــالكثري مــن التحــديات فإن برنــامج عمــل فرقــة العمــل حيفــل ب
  .هافرقة اليت تعد عامال رئيسيا يف جناحالالتعاونية واملنسقة والدؤوبة اليت تبذهلا وكاالت 

  
  العمل املنهجي  -ثانيا   
  دليل دين القطاع العام  -ألف   

ففـي االجتمـاع الـذي عقدتـه فرقـة          . أُحرز تقدم هام يف إعداد دليل دين القطاع العـام           - ٢
 ح، وافقت الوكـاالت بـصورة عامـة علـى املخطـط العـام املـشرو               ٢٠٠٩مارس  /العمل يف آذار  

املـايل  (املنقح الـذي أعـده صـندوق النقـد الـدويل ويـضم اآلن توجيهـات للقطـاع العـام بأسـره                       
مربعــات، (أكيــد علــى ضــرورة أن ُتحــدِّد الوكــاالت مــسامهاهتا املتوخــاة   ومت الت). وغــري املــايل

، ٢٠٠٩أكتـوبر   /وحىت أواخر تـشرين األول    ). وجداول، ودراسات إفرادية، ودراسات قطرية    
وزع صندوق النقد الدويل أربعة مشاريع فصول من الدليل املذكور علـى أعـضاء فرقـة العمـل                  

شروع الصيغة الكاملة للدليل الستعراض الوكـاالت       معداد  ومن املقرر إ  . إلبداء تعليقاهتا عليها  
  .٢٠١٠يف االجتماع الذي ستعقده فرقة العمل يف عام 

وأكدت فرقة العمل على ضرورة أن يكون الدليل متسقا مـع دليـل ميـزان املـدفوعات                   - ٣
، ومـع   ٢٠٠٨ووضع االستثمار الدويل يف طبعته السادسة، ومع نظام احلـسابات القوميـة لعـام               

__________ 
يرأس صندوق النقد الـدويل فرقـة العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باإلحـصاءات املاليـة، الـيت جتتمـع                           )١(  

وتتــألف فرقــة العمــل مــن ممــثلني ملــصرف التــسويات الدوليــة وأمانــة الكمنولــث واملــصرف املركــزي  . ســنويا
النقد الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وأمانة نادي باريس، ومـؤمتر             األورويب وصندوق   

  .والبنك الدويل) أونكتاد(األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
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ســائر األدلــة، مبــا فيهــا دليــل اإلحــصاءات املاليــة احلكوميــة، ودليــل الــدين اخلــارجي، وكتيــب   
وأكـدت أيـضا أمهيـة جعـل الـدليل جهـدا تعاونيـا لكـل الوكـاالت،                  . إحصاءات سندات الدين  

  .كما كانت هي احلال مع دليل الدين العام
  

يـل ميـزان املـدفوعات     دليل الدين العـام بـشأن املـسائل الناشـئة عـن دل          استكمال  -باء   
  واالستثمار الدويل 

فرغــــت إدارة اإلحــــصاءات يف صــــندوق النقــــد الــــدويل، بالتعــــاون مــــع اجملــــتمعني     - ٤
وقـد  . ومستخدمي البيانـات يف العـامل، مـن إعـداد دليـل ميـزان املـدفوعات واالسـتثمار الـدويل                   

 باعتمــاد الــدليل قامــت اللجنــة املعنيــة بإحــصاءات ميــزان املــدفوعات يف صــندوق النقــد الــدويل
ويتنـاول الـدليل    . ٢٠٠٨نـوفمرب   /املذكور يف اجتماعها السنوي الذي عقدتـه يف تـشرين الثـاين           

ة تطورات مهمة حدثت يف االقتصاد الدويل منذ اإلعالن عن الصيغة الـسابقة             ستكملبصيغته امل 
ــدليل يف عــام   ــدليل املــ . ١٩٩٣لل ــاملوازاة مــع حتــديث نظــ   ستكملوكــان ال ــد مت إعــداده ب ام  ق

ــة        ــسجيل واملنهجي ــى الت ــة عل ــار التحــسينات املدخل ــة، وهــو يأخــذ يف االعتب احلــسابات القومي
ــا يف ذلــك      ــيت أعــدهتا إدارة اإلحــصاءات، مب ــة األخــرى ال ــواردة يف األدل ــدين  وال إحــصاءات ال

، ودليـــل اإلحـــصاءات النقديـــة واملاليـــة )٢٠٠٣(دليـــل للمجمعـــني واملـــستخدمني : اخلـــارجي
   .)٢٠٠١(صاءات املالية احلكومية ، ودليل اإلح)٢٠٠٠(
ليقــه عليهــا علــى املوقــع  ، إلبــداء اجلمهــور تع)٢(ستكملُعرضــت ورقــة عــن الــدليل املــ   - ٥

. ٢٠٠٩أبريــل / يف نيــسان)٣(الــشبكي لفرقــة العمــل واملوقــع الــشبكي لــصندوق النقــد الــدويل  
 يف الــدليل وتتــضمن هــذه الورقــة وصــفا مــوجزا للتغــيريات احلاصــلة يف التــسجيل أو املنهجيــة   

وهي ورقـة أعـدها صـندوق النقـد الـدويل      . واليت يتعني جتسيدها يف دليل الدين العام   املستكمل  
  .٢٠٠٩ مارس/واعتمدهتا فرقة العمل يف اجتماعها املعقود يف آذار

)  كتابـة ال إعـادة  (اسـتكمال بـشأن  الشروع يف تكثيف العمل ووافقت فرقة العمل على       - ٦
. ٢٠١٣ يف عـام تنجز الـصيغة املـستكملة   ؛ ومن املتوقع أن ٢٠١١عام  يف دليل الدين اخلارجي، 

__________ 
الــــدين العــــام اخلــــارجي بــــشأن املــــسائل املنبثقــــة عــــن       صــــيغة مــــستكملة لــــدليل   ”الورقــــة املعنونــــة    )٢(  

 www.tffs.org and .-: متاحـــة علـــى املوقـــع الـــشبكي “ ر الـــدويلواالســـتثما املـــدفوعات ميـــزان دليـــل

www.imf.org/external/data.htm#guide  
ترد املعايري الدولية اجلديدة يف الصيغة املستكملة لدليل ميزان املـدفوعات واالسـتثمار الـدويل ويـسوى املرفـق              )٣(  

 مـن مـصرف التـسويات الدوليـة،         الثالث من دليـل إحـصاءات سـندات الـدين، الـذي شـارك يف إعـداده كـل                  
: املتـــــــاح علـــــــى املوقـــــــع الـــــــشبكي(واملـــــــصرف املركـــــــزي األورويب، وصـــــــندوق النقـــــــد الـــــــدويل 

www.imf.org/external/np/sta/wgsd/index.htm (بني القيمة السوقية والقيمة االمسية.  
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 ما زال متسقا، إىل حد كبري، مع املعـايري اجلديـدة؛ وإن كـان               دليل الدين اخلارجي  ولوحظ أن   
  .ذلك يتطلب قدرا كبريا من اجلهد والعمل

دخاهلـا يف   وتدعو الورقة املذكورة اجلمهور إىل إبداء تعليقات علـى الـتغريات احملتمـل إ               - ٧
وعلى وجه اخلصوص، يـدعو صـندوق النقـد    . طريقة اإلبالغ عن البيانات يف اجلداول القياسية    

الــدويل إىل إجــراء مناقــشة بــشأن مــا إذا كــان ينبغــي عــرض صــكوك الــدين املتداولــة بالقيمــة     
تـذكريي يعـرض    ، مـع إضـافة جـدول        لـدليل الـدين العـام     السوقية يف اجلداول القياسية الرئيسية      

مـة االمسيـة لـصكوك الـدين املتداولـة، حــسب حتديـدها مبوجـب املعـايري اإلحـصائية الدوليــة          القي
وال صـلة بـني هتـذيب اجلـداول القياسـية      . اجلديدة، مفصلة حسب القطاع وموعد االسـتحقاق     

ووافقت فرقة العمل علـى ضـرورة إجـراء مزيـد     . ستكملوإيضاحها هذا وبني اعتماد الدليل امل    
  .يفية عرض صكوك الدين املتداولة يف اجلداول القياسية الرئيسيةمن املناقشة بشأن ك

  
  توافر بيانات الدين  -ثالثا   
  املركز املشترك للدين اخلارجي  -ألف   

انطلق جهد مشترك بني مصرف التسويات الدولية، وصندوق النقد الـدويل، ومنظمـة               - ٨
ملركــز املــشترك للــدين اخلــارجي، التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، والبنــك الــدويل، وا 

ــها    ــشترك بينـ ــبكي مـ ــع شـ ــالق موقـ ــارس /، يف آذار)٤(إلطـ ــو٢٠٠٦مـ ــا  ف، يـ ــصدرا جامعـ ر مـ
ويف األصل، كان املركز املشترك يعـرض بيانـات، مـستقاة           . إلحصاءات شاملة للدين اخلارجي   

ــديون اخلارج    ــدائنني ومــصادر ســوقية، عــن ال ــر   مــن مــصادر ل ــة منتقــاة ألكث ــة وأصــول أجنبي ي
 مـشتركا يف    ٥٤ اقتصاد؛ ومن بيانات وطنية شاملة عن الدين اخلارجي، مقدمـة مـن              ٢٠٠ من

املعيار اخلاص لصندوق النقـد الـدويل لنـشر البيانـات، ومـن معلومـات تـصف البيانـات املقدمـة            
  ).البيانات الفوقية(
ــا املعقـــود   - ٩ ــام يف ويف اجتماعهـ ــدة   ٢٠٠٩عـ ــال عـ ــة العمـــل علـــى إدخـ ، وافقـــت فرقـ

على املركـز املـشترك، يـتم تنفيـذها بالتعـاون مـع صـندوق النقـد الـدويل، ومـصرف                     حتسينات،  
وتـضم  . التسويات الدولية، ومنظمة التنمية والتعـاون يف امليـدان االقتـصادي، حـسب االقتـضاء      

توســيع نطــاق املركــز ليــشمل إحــصاءات الــدين اخلــارجي الفــصلية عــن ) أ: (هــذه التحــسينات
  يف يون املكفولة من القطاع العام، اليت تبلغ عنها البلدان األطـراف          الديون اخلارجية العامة والد   

يـة ذات الـصلة بعـرض البيانـات         والتغلـب علـى املـسائل التقن      ) ب( البيانـات؛    رالنظام العـام لنـش    
وضــع القــروض الثنائيــة الرمسيــة ملنظمــة التنميــة والتعــاون يف امليــدان االقتــصادي للفتــرة     بــشأن

__________ 
  .www.Jedh.org: املركز املشترك للدين اخلارجي متاح على املوقع الشبكي  )٤(  
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 البيانـــات التارخييـــة عـــن االئتمانـــات التـــصديرية للمنظمـــة واســـتعراض) ج(؛ ٢٠٠٥-٢٠٠٤
  .املذكورة وعرض تلك البيانات على املوقع الشبكي للمركز املشترك

أُدخل عدد مـن التحـسينات علـى املركـز املـشترك يف وقـت الحـق لالجتمـاع الـذي                     و  - ١٠
ل انعقـاد  ، والعمل ماض يف إدخال كـل هـذه التحـسينات قبـ      ٢٠٠٩عقدته فرقة العمل يف عام      

وعلـى وجـه اخلـصوص، اسـتأنفت منظمـة التنميـة والتعـاون يف               . االجتماع املقبل لفرقـة العمـل     
امليدان االقتصادي، بنجاح، العمل املتعلق بإعداد بيانـات عـن وضـع القـروض الثنائيـة الرمسيـة،                  

عمـل  وانتـهى ال  . ، ألسباب تتعلق بقيود على امليزانية     ٢٠٠٤الذي كان قد ُعلّق، يف أواخر عام        
، وعرضـت علــى املوقـع الــشبكي   ٢٠٠٧-٢٠٠٤مـن إعـداد سلــسلة البيانـات الــسنوية للفتـرة     

بيد أن منظمـة التنميـة والتعـاون يف امليـدان االقتـصادي             . ٢٠٠٩يوليه  /للمركز املشترك يف متوز   
لبيانــات عــن وضــع االئتمانــات لمل تــتمكن حــىت اآلن مــن البــدء مــرة أخــرى بــالتجميع املنــتظم 

، ألســباب ذات صــلة  ٢٠٠٤لــذي كــان قــد ُعلّــق، هــو اآلخــر، يف أواخــر عــام     التــصديرية، ا
  .بالقيود على املوارد

وكمصدر بديل للمعلومات عن االئتمانات التصديرية، وافق احتاد بـرين، وهـو رابطـة                - ١١
نني على االئتمانات التصديرية واالستثمارات على العمل مع مـصرف التـسويات الدوليـة،              مؤّم

رض على املوقع الشبكي للمركـز املـشترك، بيانـات، جيمعهـا مـن أعـضائه، عـن                  من أجل أن يع   
وُعرضـت علـى املوقـع الـشبكي        . تعرض االئتمانات التصديرية املؤمن عليها لألخطار االئتمانية      

ــصلية، يف شــباط       ــرين الف ــات احتــاد ب ــدء، بيان ــادئ ذي ب ــشترك، ب ــر /للمركــز امل . ٢٠٠٨فرباي
 الحتاد برين على ما تقدم من إسهام يف املوقع الـشبكي للمركـز              وُتعرب فرقة العمل عن امتناهنا    

  . املشترك، وللدعم املقدم، يف هذا الصدد، من مصرف التسويات الدولية
لمركـز املـشترك يف أوائـل       السوقية ل /وسُيدخل تغيريان إضافيان على اجلداول االئتمانية       - ١٢
  :٢٠١٠عام 

ت دائـين نـادي بـاريس لفـرادى         إدخال سـطرين جديـدين عـن جممـوع مطالبـا            )أ(  
، استنادا إىل بيانات، مـستمدة مـن املوقـع الـشبكي         )الفوقيةالبيانات  مبا يف ذلك    (البلدان املدينة   

لنــادي بــاريس، مفــصلة حــسب املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة واملــساعدة الــيت ليــست جــزءا مــن     
  املساعدة اإلمنائية الرمسية؛

املـة خمصـصات حقـوق الـسحب اخلاصـة          إدخال سـطرين جديـدين لتنفيـذ مع         )ب(  
ــى  ــا صــك  عل ــدليل احملــدث     أهن ــع ال ــشيا م ــد مت ــن خــارجي جدي ــرة  (دي ــاه١٧انظــر الفق ).  أدن

ــن خــارجي،         ــزام دي ــه الت ــى أن ــسحب اخلــاص عل ــسطر األول خمــصص حقــوق ال وســيعرض ال
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لبيـان أي مــن  : (وسـيحدد الـسطر الثـاين، وبـشكل منفـصل، أرصــدة حقـوق الـسحب اخلاصـة        
  .جة يف األصول االحتياطيةاملدر) البنود

  
   الدويل عن املديننيكبيانات البن  -باء   

عن املدينني، املتاحـة علـى املوقـع الـشبكي للمركـز املـشترك، مـستقاة                طنية  البيانات الو   - ١٣
ــات البنــ    ــدة بيان ــن قاع ــدويلكم ــا يف  )٥( ال ــان إطالقه ــيت ك ــاين  ال ــشرين الث ــوفمرب / ت . ٢٠٠٤ن

ة أساسية من بيانات الدين اخلارجي الفـصلية املقدمـة، بـادئ       قاعدة البيانات هذه جمموع    وتضم
ذي بدء، من البلدان املشتركة يف املعيار اخلـاص لـصندوق النقـد الـدويل لنـشر البيانـات، وهـي              

واالشتراك يف قاعـدة    . تقوم على أساس مفاهيم وجداول عرض واردة يف دليل الدين اخلارجي          
  .البيانات هذه أمر اختياري

ويل، والبنـك الـدويل مبـشروع يرمـي     إدارة اإلحصاءات، يف صندوق النقـد الـد       وقامت    - ١٤
إىل تيــسري عــرض آين، علــى أســاس طــوعي، ويف منــاذج قياســية، لبيانــات عــن الــدين اخلــارجي 

وكان إطالق املرحلـة األوىل مـن هـذا املـشروع، وفيهـا تقـدم إحـصاءات الـدين                   . للقطاع العام 
ن البلـدان املنخفـضة   مـ نـك الـدويل، إىل جمموعـات منتقـاة     اخلارجي الفصلية، الـيت هـي لـدى الب      

وترمي املرحلة الثانيـة إىل دعـوة سـائر املـشاركني، يف النظـام              . ٢٠٠٨فرباير  /الدخل، يف شباط  
ىل تقــدمي تقــارير عــن بيانــاهتم إىل إحــصاءات الــدين اخلــارجي الفــصلية؛ إالعــام لنــشر البيانــات، 

ز املشروع علـى نـشر   وُيرك. ٢٠٠٩ل يف أوائل عام وكان اإلبالغ األول عن البيانات قد حص 
بيانات األرصدة الفصلية للديون اخلارجية العامة والديون املكفولـة مـن القطـاع العـام، مفـصلة              

ويشجع املشروع أيضا، البلدان املـشاركة علـى نـشر سـائر بيانـات              . حسب موعد االستحقاق  
  .الدين اخلارجي وفقا إلطار النظام العام لنشر البيانات

وع، ازدادت مشاركة، بلدان النظام العام لنـشر البيانـات، يف قاعـدة             ونتيجة هلذا املشر    - ١٥
.  املاضـية  ١٢بيانات إحصاءات الـدين اخلـارجي الفـصلية زيـادة كـبرية علـى مـدى األشـهر الــ                     

 بلــدا، مــن بلــدان النظــام العــام لنــشر   ٤٣، وافــق ٢٠٠٩أكتــوبر /ذلــك أنــه، يف تــشرين األول 
وإضــافة إىل . ا عــن بيانــات الــدين اخلــارجي الفــصلية بلــد٢٨البيانــات، علــى املــشاركة، وأبلــغ 

اإللزاميــة الفـصلية للــدين اخلــارجي العـام واملكفــول مــن القطـاع العــام، قــدمت    تقـدمي البيانــات  
 أيـضا بيانـات حـول جـدول سـداد خدمـة الـدين ومعلومـات عـن قطـاع               ٢٨غالبية البلـدان الــ      

بلدان النظـام العـام لنـشر البيانـات         وتقوم ستة من    . الدائنني عن تفصيالت بشأن صكوك الدين     
بنشر بياناهتا عن وضع الـدين اخلـارجي اإلمجـايل حـسب منـوذج املعيـار اخلـاص لنـشر البيانـات                    

__________ 
  .www.worldbank.org.qeds: قاعدة بيانات إحصاءات الدين اخلارجي الفصلية متاحة على املوقع الشبكي  )٥(  
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وبفضل التعاون النشط من جانب أمانة الكمنولث، ومن مؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة               . احملدد
 العـام لنـشر البيانـات يف قاعـدة       والتنمية، مت إحراز تقدم يف توسيع نطاق مشاركة بلدان النظـام          

  .بيانات إحصاءات الدين اخلارجي الفصلية
وشهد عدد البلدان املشاركة يف املعيار اخلـاص لنـشر البيانـات، الـيت تقـدم بيانـات إىل                      - ١٦

ذلـك أن بلـدين إضـافيني مـن         . قاعدة بيانات إحصاءات الدين اخلارجي الفصلية، زيـادة كـبرية         
 بلدا، عـدد البلـدان      ٦٠موذج املذكور شرعا يف املشاركة، ليصل، على        البلدان املشاركة يف الن   

ــصا      ــات إحـ ــدة بيانـ ــات إىل قاعـ ــدم بيانـ ــيت تقـ ــشاركة الـ ــصلية  املـ ــارجي الفـ ــدين اخلـ . ءات الـ
 مـشتركا يف املعيـار اخلـاص    ٦٤، وصـل العـدد إىل   ٢٠٠٩نـوفمرب  /منتصف تشرين الثاين  وحىت

  .لنشر البيانات
 مليـــزان املـــدفوعات ستكمل إدخالـــه علـــى الـــدليل املـــ يتمثـــل تغـــيري منـــهجي، جـــرى   - ١٧

، يف اعتبــار خمــصص حقــوق ٢٠٠٨واالســتثمار الــدويل، علــى نظــام احلــسابات القوميــة لعــام   
ــزام ديــن خــارجي طويــل األجــل    ــالنظر إىل كثــرة خمصــصات حقــوق  . الــسحب اخلاصــة الت وب

الر يف  بليــــون دو٢٥٠(الــــسحب اخلاصــــة للبلــــدان األعــــضاء يف صــــندوق النقــــد الــــدويل  
، فقـد قـرر صـندوق النقـد الـدويل      ٢٠٠٩سـبتمرب  / بليون دوالر يف أيلـول   ٣٣أغسطس و   /آب

ــدليل املــ     ــواردة يف ال ــة، ال ــور، املعامل ــى الف ــسحب اخلــاص،   ستكملأن يعتمــد، عل ــوق ال ، حلق
ســـيما أن ُيـــدرج خمـــصص حقـــوق الـــسحب اخلاصـــة باعتبـــاره التـــزام ديـــن خـــارجي يف    وال

ووفقـا لـذلك،    .  الدويل، مـن مثـل اإلحـصاءات املاليـة الدوليـة           منشورات بيانات صندوق النقد   
بلغ صـندوق النقـد الـدويل اهليئـات الوطنيـة بكيفيـة اإلبـالغ عـن خمصـصات حقـوق الـسحب                       أ

وكـذلك سيـشجع البنـك الـدويل، يف اتفـاق مـع فرقـة               . اخلاصة يف إحـصاءات الـدين اخلـارجي       
 على اإلبـالغ عـن خمصـصات حقـوق          العمل، املشاركني يف إحصاءات الدين اخلارجي الفصلية      

وسـتنعكس الزيـادة احلاصـلة يف إمجـايل الـدين           . السحب اخلاصة؛ باعتبارها التزام دين خـارجي      
اخلــارجي، الناشــئة عــن خمصــصات حقــوق الــسحب اخلاصــة، يف بيانــات الفــصل الثالــث مــن    

انون صدر يف كـ   ، بدءا من نشرة بيانات إحصاءات الدين اخلارجي الفـصلية الـيت تـ             ٢٠٠٩ عام
  .٢٠١٠يناير /الثاين

  
  بيانات الدين احلكومي  -جيم   

 الـدويل بـشأن مجـع       كمـن البنـ   املقـدم   بعد إجـراء مناقـشة بـشأن خمتلـف أبعـاد املقتـرح                - ١٨
بيانات الدين الوطين، وفيها طرحت عدة وكاالت أسئلة حول إمكـان التـداخل مـع املبـادرات               

ي، اقترحـت فرقـة العمـل بـأن ُيركـز البنـك             األخرى للبيانات، وضرورة كفالة التساوق املنـهج      
ويعمـل البنـك الـدويل، بالتعـاون مـع          . الدويل على مجع بيانـات إمجـايل ديـن احلكومـة املركزيـة            
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للـدين احلكـومي، اسـتنادا    ) حمليـة وخارجيـة  (صندوق النقد الدويل، على إعداد منـوذج بيانـات        
ت مـن جمموعـة منتقـاة عـن البلـدان      إىل إطار املعيار اخلاص لنشر البيانات، مـن أجـل مجـع بيانـا           

وسيتم مجع البيانات فصليا، على أساس تراكمي، بصرف النظر عن موقع اإلصـدار أو              . النامية
 البنـك الـدويل بإحاطـة وكـاالت فرقـة العمـل       موسـيقو ). حائز سـند الـدين  (مكان إقامة الدائن  

  .بالتقدم احملرز يف تنفيذ هذه املبادرة
  بناء القدرات  -رابعا   

منذ انعقاد االجتماع األخري للجنة اإلحصائية، ما انفكت فرقـة العمـل ُتـسهم إسـهاما                  - ١٩
كبريا يف نشر أفضل املمارسات الدولية يف جمال جتميع إحصاءات الدين اخلـارجي، مـن خـالل                 

  .األنشطة املشتركة للتدريب على بناء القدرات
لالســتثمار املنــسق االستقــصاء  وستكمل التــدريب علــى الــدليل املــ احلاجــة إىل ولتلبيــة  - ٢٠

املباشــر، أجــرى صــندوق النقــد الــدويل خفــضا، أشــد مــا يكــون تواضــعا، يف عــدد الــدورات     
فقـد ُعقـدت دورة يف اهلنـد        . اإلقليمية اليت يقدمها الصندوق بشأن إحصاءات الـدين اخلـارجي         

 وتـشارك بعـض وكـاالت     . ٢٠١٠أبريـل   /، وأخرى ستعقد يف غامبيا يف نيسان      ٢٠٠٨يف عام   
، مــا انفــك صــندوق النقــد ٢٠٠٥فمنــذ عــام . فرقــة العمــل عــادة يف الــدورات اإلقليميــة هــذه 

ومــدِّدت دورة . الــدويل يعقــد دورة بــشأن إحــصاءات الــدين اخلــارجي، يف مقــره كــل ســنتني  
 أسبوعا واحدا، لتنعقد على مدى أربعة أسابيع، لتلبية احلاجـة إىل التـدريب بـشأن                ٢٠٠٩ عام

. تعاون معظـم وكـاالت فرقـة العمـل        من  تفيد الدورات اليت تعقد يف املقر       و. دين القطاع العام  
، قـام مـصرف االسـتثمارات الدوليـة وأمانـة الكمنولـث، واملـصرف              ٢٠٠٩سبتمرب  /ففي أيلول 

املركزي األورويب، واملكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة، وأمانـة نـادي بـاريس، ومـؤمتر                
  .، والبنك الدويل، بتقدمي حماضرات يف هذا الصدد)ألونكتادا(األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

وواصــلت أمانــة الكمنولــث، ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، تنظــيم دورات   - ٢١
. تعـــاون مـــع وكـــاالت فرقـــة العمـــلتدريبيـــة عـــن إدارة الـــدين اخلـــارجي واإلبـــالغ عنـــه، بال 

ــوز ففـــي ــه ليو/متـ ــة الكمنولـــث دورة  ٢٠٠٨يـ ــا  ت، نظمـــت أمانـ ــة للمـــسؤولني يف غامبيـ دريبيـ
ــشأن ــل اســ      ب ــن أجــل حتلي ــدين اخلــارجي م ــداد إحــصاءات ال ــدينإع وُعقــدت دورة . تدامة ال
مزيـد   ، مع ٢٠٠٨سبتمرب  / بليز، يف أيلول   لكبار مقرري وحمللي السياسات يف بيلوبان يف       مماثلة

 ويف مــن التــدريب داخــل القطــر علــى إحــصاءات الــدين اخلــارجي يف الكــامريون وجامايكــا،    
، نظمـت  ٢٠٠٨ديـسمرب   /ويف كـانون األول   . موريشيوس يف وقـت متـأخر مـن العـام املـذكور           

أمانــة الكمنولــث حلقــة تدريبيــة لعمــوم الكمنولــث عــن االحتياجــات إىل اإلبــالغ عــن الــدين    
وهــذه . والنظــام العــام لنــشر البيانــات، يف لنــدن/ألغــراض إحــصاءات الــدين اخلــارجي الفــصلية

 بلدا، على مبادريت اإلبـالغ      ٣٢ليت قامت بتدريب جمّمعي بيانات الدين، من        احللقة التدريبية، ا  
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عن الدين ألغراض النظام العـام لنـشر البيانـات وإحـصاءات الـدين اخلـارجي الفـصلية، سـُتعقد              
ــام    ــرة أخــرى يف ع ــام . ٢٠١٠م ــث   ٢٠٠٩ويف ع ــة الكمنول ــدريب لل) دورة(، نظمــت أمان ت

خلـارجي يف   لتسجيل وإدارة الـدين ا    باستخدام نظامها   اخلارجي  اإلضايف على إحصاءات الدين     
  . اجلديدةموريشيوس وبابوا غينيا 

وأطلـــق برنـــامج نظـــام األونكتـــاد لـــإلدارة املاليـــة للـــديون وحتليلـــها الـــصيغة اجلديـــدة   - ٢٢
يف مؤمتره السابع إلدارة الدين واجتمـاع فريقـه االستـشاري           ) ٦,٠الصيغة  (لرباجميات الربنامج   

وُتعد هذه الرباجميات املهمـة الـيت أُذن بإطالقهـا صـيغة            ). ٢٠٠٩نوفمرب  / الثاين  تشرين ١٣-٩(
ــدين،       ــدين، واملــزادات، وحتليــل ال حمــسنة للنظــام تتــضمن وحــدات جديــدة تتعلــق بــسندات ال

.  األجــلوإعــادة تنظــيم الــدين، والــدين اخلــارجي للقطــاع اخلــاص، والــدين اخلــارجي القــصري  
شبكة العاملية تعزيزات يف اإلبـالغ واألمـن واملـدخل اإللكتـروين           وتشمل هذه الصيغة املعززة بال    

، ينظم األونكتاد العديد من حلقات العمـل وبعثـات املتابعـة؛ مبـا يف               ٢٠٠٨ويف عام   . للربنامج
ــصاءات        ــة إلحـ ــات متابعـ ــالث بعثـ ــدين، وثـ ــصاءات الـ ــن إحـ ــل عـ ــات عمـ ــاين حلقـ ذلـــك مثـ

ع بعثـات متابعـة للتحقـق مـن البيانـات،           وسبع حلقات عمل للتحقق من البيانات، وأربـ        الدين،
ــدريب تقــين علــى صــيغة الربنــامج    ٢٠ و ، وســبع حلقــات عمــل بــشأن النظــام   ٣-٥ حلقــة ت

وعـالوة علـى ذلـك، عقـدت أُول     . املتكامل ملعلومات اإلدارة املالية، وثالث بعثات دعـم تقـين       
ــدين يف األردن وحلقــة عمــل إقلي     ــدريب علــى حتليــل حــوافظ ال ــة للت ــة إلعــداد  حلقــة إقليمي مي

، شارك معهد إدارة االقتـصاد الكلـي وإدارة الـشؤون املاليـة             ٣-٥املدربني على صيغة الربنامج     
وحــىت . لــشرق أفريقيــا وجنوهبــا الــشباك الثالــث جملموعــة البنــك الــدويل، يف عقــدها يف أوغنــدا 

أن مخـس حلقـات عمـل بـش       : سبتمرب، مت االنتهاء من االضطالع باألنـشطة التاليـة        /أواخر أيلول 
إحصاءات الـدين، وبعثـة متابعـة بـشأن إحـصاءات الـدين، ومخـس حلقـات عمـل للتحقـق مـن                    
البيانات، بعثتا املتابعة للتحقـق مـن البيانـات؛ وحلقتـا عمـل بـشأن حتليـل احلـوافظ، وعـدد مـن                       

التـدريب الـوظيفي والتـدريب الـتقين        (األنشطة املتصلة بربنـامج اإلدارة املاليـة للـديون وحتليلـها            
  ).عمل، وبعثات دعم تقينوحلقات 

ــر        - ٢٣ ــذا التقري ــشمولة هب ــرة امل ــوم، مت، خــالل الفت ــى العم ــوفري )٢٠٠٩-٢٠٠٧(وعل ، ت
  . بلدا١٤٠ جممعا للبيانات من أكثر من ٢٦٠التدريب لنحو 

ــة واملوقــــع الــــشبكي لفرقــــة العمــــل املــــشتركة بــــني الوكــــاالت     -خامسا   املعنيــ
  املالية باإلحصاءات

نقد الدويل املوقع الشبكي لفرقة العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت             يستضيف صندوق ال    - ٢٤
ديـــسمرب /؛ وكـــان إطـــالق املوقـــع الـــشبكي يف كـــانون األول)٦(املعنيـــة باإلحـــصاءات املاليـــةو

__________ 
  .www.tffs.org: املوقع الشبكي لفرقة العمل متاح على  )٦(  
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ويـشمل املوقـع الـشبكي الوثـائق املتـصلة      . ، بتعاون وثيق مع مجيع وكاالت فرقة العمل      ٢٠٠٨
املنهجيـة، وتـوافر البيانـات، ونوعيـة البيانـات          ( العمـل    باألنشطة الرئيسية اليت تـضطلع هبـا فرقـة        

جـداول األعمـال، وحماضـر اجللـسات        (؛ واجتماعـات فرقـة العمـل وتقاريرهـا          )وبناء القـدرات  
ــام      ــذ ع ــشطة الوكــاالت احلاضــرة من ــارير أن ــة    ٢٠٠٨وتق ــة املعني ــة إىل اللجن ــارير املقدم  والتق

؛ والوثــائق اإلضــافية والــروابط مبواقــع  )بإحــصاءات ميــزان املــدفوعات وإىل اللجنــة اإلحــصائية 
قــود يف عــام عوحــسب االتفــاق الــذي مت التوصــل إليــه يف اجتمــاع فرقــة العمــل، امل. ذات صــلة
ــاملوقع        ٢٠٠٩ ــشبكية ب ــا ال ــربط مواقعه ــة ت ــن الوكــاالت وصــالت إلكتروني ــد م ، أدرج العدي

ت فرقـة العمـل   فقـ ووا. الشبكي لفرقة العمـل بغيـة زيـادة وعـي اجلمهـور وتعزيـز سـبل وصـوله                
الـيت تعـرض علـى      اجتماعها املقبـل، عـالوة علـى التقـارير البحثيـة العرضـية               على أن تناقش، يف   
، مسألة ما إذا كانت الوثـائق األخـرى غـري الـسرية للوكـاالت               ٢٠٠٨عام   املوقع الشبكي منذ  

  .ستعرض على املوقع الشبكي لفرقة العمل
  

  برنامج عمل فرقة العمل  -سادسا  
ضــحت فرقــة العمــل، كمــا شــهدت علــى ذلــك إجنازاهتــا، منتــدى فعــاال لتفعيــل  لقــد أ  - ٢٥

كمـا أن الوكـاالت املـشاركة       . التنسيق بني الوكاالت بشأن إحصاءات الدين اخلارجي والعـام        
ملتزمة مبواصلة العمل معـا لزيـادة حتـسني تـوافر ونوعيـة البيانـات عـن الـدين اخلـارجي والـدين                       

  .العام ككل
، ٢٠٠٩مــارس /، املعقــود يف آذار العمــل الــذي اعتمــد يف االجتمــاعويــشمل برنــامج  - ٢٦
وتوسـيع نطـاق التغطيـة      ) ب(إمتام كامل مشروع صيغة دليـل ديـن القطـاع العـام؛             ) أ: (يلي ما

والتقدم احملرز يف مجع البنـك الـدويل لبيانـات عـن            ) ج(يف إحصاءات الدين اخلارجي الفصلية؛      
إدخـال مزيـد مـن التحـسينات علـى املوقـع الـشبكي              ) د(وضع إمجايل دين احلكومـة املركزيـة؛        

 دليـل  اسـتكمال و) هــ (للمركز املشترك للـدين اخلـارجي وعلـى املوقـع الـشبكي لفرقـة العمـل؛                
  .٢٠١٣، الذي ينتظر أن يتم الفراغ منه حبلول عام ٢٠١١الدين اخلارجي يف عام 

مـارس  /آذار ٥ و   ٤ ومييـ وستعقد فرقة العمل اجتماعها املقبل يف واشـنطن العاصـمة             - ٢٧
  .البنك الدويلمقر  يف ٢٠١٠

  


