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 اللجنة اإلحصائية
 األربعون احلادية والدورة
  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٣
  *من جدول األعمال املؤقت) و (٣بند ال

        احلسابات القومية: قرارات بشأهنابنود للمناقشة واختاذ 
 الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية    

    
 مذكرة من األمني العام  

ــا      ــصائية يف دورهتـ ــة اإلحـ ــب اللجنـ ــا لطلـ ــني وفقـ ــر (األربعـ ــصلE/2009/24انظـ   ، الفـ
 يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل اللجنــة اإلحــصائية تقريــر الفريــق العامــل  ،)ألــف - األول

ويعرض التقرير آخـر املـستجّدات فيمـا يتـصل     . املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية  
. يف صـيغته النهائيـة وتقدميـه للنـشر        ) ٢٠٠٨نظام   (٢٠٠٨ظام احلسابات القومية لعام     نبوضع  

.  واإلحـصاءات الداعمـة لـه   ٢٠٠٨ويقّدم التقرير كذلك معلومات عن استراتيجية تنفيذ نظام      
يف اجلـزء    النقـاط املطروحـة للمناقـشة والـواردة          بـشأن اإلعـراب عـن آرائهـا       ويرجى من اللجنة    
  .قريراخلامس من هذا الت
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  تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية    
  احملتويات

الصفحة  

٢٣-١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة   - أوال   
١١٤-٣. . . . . . . . . . . .   يف صيغته النهائية٢٠٠٨نظام احلسابات الوطنية لعام وضع   -ثانيا   

فقا لطلب  و٢ و ١إدخال التصويبات النهائية والتغيريات على اجمللدين   -ألف     
٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اللجنة

إكمـــال و٢٠٠٨لنظـــام احلـــسابات القوميـــة لعـــام  االســـتعراض النـــهائي   -بــــاء     
٧٤-٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   صياغته وحتريره رمسيا            

٨٥. . . . . . . .    على اإلنترنت       ٢٠٠٨نشر نظام احلسابات القومية لعام                   -جيم     
٩٥. . . . . . . .    لتقدميه للنشر       ٢٠٠٨إعداد نظام احلسابات القومية لعام                   -دال     
١١٥- ١٠. . . . . . . . . . . . . .   ترتيبات الترمجة والتقدم احملرز يف هذا املضمار                       -هــاء     

٢٤٦- ١٢. . . .    واإلحصاءات الداعمة له           ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام               برنامج تنفيذ          -ثالثا   
١٧٦- ١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . .   استعراض عام ملبادرات التنفيذ العاملية                  -ألف     
٢١٨- ١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة اللجان اإلقليمية وخططها                   -بــــاء     
٢٤٩- ٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة الفريق العامل وخططه                  -جيم     

٢٨١٠- ٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنسيق أنشطة التدريب والبحث                   -رابعا   
٢٦١٠- ٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدريب والبحث           -ألف     
٢٨١٠. . . . . . . . . . . فريق اخلرباء االستشاريني املعين باحلسابات القومية                           -بــــاء     

٢٩١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النقاط املطروحة للمناقشة              -خامسا   
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  مقدمة  - أوالً  
  :، قامت اللجنة مبا يلي٢٠٠٩يف الدورة األربعني للّجنة اإلحصائية، املعقودة يف عام   - ١

ــة   مــن ٢اعتمــدت اجمللــد    )أ(    الــذي يقــدم،  ٢٠٠٨لعــام نظــام احلــسابات القومي
، املعيار الدويل إلحصاءات احلسابات القومية، وشـجعت الـدول األعـضاء       ١ مع اجمللد    زمالبالت

 اإلبـالغ عـن إحـصاءات       واسـتخدامه يف  قليمية ودون اإلقليمية على تنفيذ املعيـار        واملنظمات اإل 
 احلسابات القومية على الصعيدين الوطين والدويل؛

طلبــت إىل األمانــة العامــة وإىل أعــضاء الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات    )ب(  
ــة إمتــام   ــة املعــين باحلــسابات القومي علــى النحــو املــبني يف   ٢٠٠٨ لعــام نظــام احلــسابات القومي

 لعـام   نظـام احلـسابات القوميـة      نـشر    شروع يف والـ ) E/CN.3/2009/8(إىل اللجنـة    املقـدم   تقرير  ال
 علـى نطـاق    والتـرويج لتعميمـه   اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة بأسـرع مـا ميكـن             ب ٢٠٠٨

 واسع، يف جملد واحد، بنسخة مطبوعة وإلكترونية؛

 ٢٠٠٨ لعــام نظــام احلــسابات القوميــة لتنفيــذ قترحــة املســتراتيجيةالدعمــت ا  )ج(  
القائمة على مبادئ التخطيط االستراتيجي والتنـسيق والرصـد وإعـداد التقـارير وحتـسني الـنظم                 

 وطلبت إىل الفريق العامل أن يويل عنايـة خاصـة لتحـسني اإلحـصاءات االقتـصادية       ،اإلحصائية
 اإلحــصاءات القطاعيــة الــواردة مــن أطــر   بــنيواملواءمــة وللحاجــة لالتــساق  للبلــداناألساســية

اقتصادية كلية أخرى مع احلسابات القومية واالعتـراف بـالظروف اخلاصـة للبلـدان مـن خـالل            
 علــى عنــصر الــدعوة يف اســتراتيجية التنفيــذ  أيــضاشــددتو. اعتمــاد املرونــة يف برنــامج التنفيــذ

 ؛٢٠٠٨لعام  نظام احلسابات القوميةتعميم املعارف بشأن له من دور يف  امل

نظـام احلـسابات    ب  املعنية أقرت بأمهية دور اللجان اإلقليمية وجلاهنا االستشارية        )د(  
 ورحبـت مببـادرات   ،تيسري التنسيق والتعـاون اإلقليمـي يف مـا يتعلـق بربنـامج التنفيـذ              يف  القومية  

يـذ نظـام    اللجان اإلقليمية وغريها من الشركاء يف التنمية يف جمـال التعـاون مـن أجـل عمليـة تنف                  
 احلسابات القومية؛

ــة       )هـ(   ــة عملي ــشأن وضــع أدل ــق العامــل ب ــسيق جهــود الفري ــكوغــريطلبــت تن   ذل
 الوصـول إىل جمموعـة      لتيـسري وقواعـد املعـارف      مواد التـدريب املوحـدة    األدوات املبتكرة ك   من

  املعلومات ومن ضمنها أفضل املمارسات لتيسري تنفيذ نظام احلسابات القومية؛متنوعة من

طلبت إىل الفريق العامل أن يقدم تقريرا إىل الـدورة احلاديـة واألربعـني للجنـة                  )و(  
، مـع   ٢٠٠٨ لعـام    لنظام احلسابات القومية  ج البحث   برنامعن التقدم احملرز يف برنامج التنفيذ و      

  .ت عنها اللجنة يف احلسبانبرأعأخذ اآلراء اليت 
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ــات عــن     و  - ٢ ــر معلوم ــذا التقري ــن ه ــاين م ــسبة لوضــع   يعــرض اجلــزء الث ــة بالن نظــام  احلال
ويتـضّمن اجلــزآن  .  يف صــيغته النهائيـة وتقدميـه للنــشر وترمجتـه   ٢٠٠٨احلـسابات القوميـة لعـام    

ــذ العــاملي      ــرين مــرحليني عــن اســتراتيجية التنفي ــع تقري ــة  الثالــث والراب لنظــام احلــسابات القومي
مس نقـــاط وتـــرد يف اجلــزء اخلــا  .  وعــن خطــط التـــدريب والبحــث املتــصلة بــه     ٢٠٠٨ لعــام 

  . للمناقشة مطروحة
  

   يف صيغته النهائية٢٠٠٨نظام احلسابات الوطنية لعام وضع   -ثانيا   
   وفقا لطلب اللجنة ٢ و ١إدخال التصويبات النهائية والتغيريات على اجمللدين   - ألف  

 نظــام احلــسابات القوميــة مــن ٢ اجمللــد  باعتمــاد اللجنــة يف دورهتــا األربعــني قيــاملــدى  - ٣
نتــائج ”، كــان معروضــا عليهــا وثيقــة معلومــات أساســية معنونــة )٢٠٠٨نظــام  (٢٠٠٨ لعــام

وقـد تنـاول الفريـق      . “٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعـام       من   ٢املشاورة العاملية بشأن اجمللد     
 ٢٩، املـسائل الـيت ُوصـفت يف الفقـرة         ٢٠٠٨العامل، يف إطار التحضريات النهائية لنشر نظـام         

ت األساســـية املـــذكورة أعـــاله بأهنـــا أخطـــاء واضـــحة أو أوجـــه تنـــاقض  مـــن وثيقـــة املعلومـــا
، إىل جانـب الطلبـات الـصادرة عـن اللجنـة خـالل مناقـشتها هـذا                  ا ال جـدال فيهـ     ايضاحات أو

وعقب الدورة األربعني للّجنة اإلحصائية مباشرةً، أُدخلت التغـيريات         . البند يف دورهتا األربعني   
، ويف الـصيغة النهائيـة   ٢٠٠٨ عـام  مـن نظـام   ٢النهائية للمجلد اليت طلبتها اللجنة على الصيغة     

وّضـح ماهيـة التغـيريات الـيت أُدخلـت          ت مالحظة توقد ُنشر .  أينما كان هذا مالئما    ١للمجلد  
  يف موقــع حتــديث نظــام احلــسابات القوميــة علــى العنــوان ٢٠٠٨علــى الــصيغة النهائيــة لنظــام  

  . http://unstats.un.org/unsd/sna1993/sui.asp: التايل
  

 صــياغته إكمــال و٢٠٠٨لنظــام احلــسابات القوميــة لعــام  االســتعراض النــهائي   -باء   
  وحتريره رمسيا 

. ٢٠٠٨  عـام  أجرى الفريق العامـل استعراضـا هنائيـا للنـصوص الكاملـة لفـصول نظـام                 - ٤
ن  مـ  جمموعـة ، أجـرى الفريـق العامـل        ٢٠٠٩مايو  /مارس إىل أوائل أيار   /وخالل الفترة من آذار   

االستعراضــات والتــدقيقات للــنص للتحقــق مــن اتــساقه وصــّحته مت خالهلــا تــصويب عــدد مــن  
  . األخطاء الطفيفة واألخطاء املطبعية

فقـات األربعـة     املر مشـل ويف الوقت نفسه، أمت حمّرر نظام احلسابات القومية عمله الذي             - ٥
  .واملسرد والفهرس
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وأجنـزت  . ٢٠٠٩مـايو   /حرير الرمسي يف أيـار     للت ٢وقُّدمت املخطوطة النهائية للمجلّد       - ٦
وتـال ذلـك    . ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٢٢ التحريـر يف األمـم املتحـدة املراجعـة التحريريـة يف              خدمات

إدخال تصويبات طفيفة وإجراء عدة جوالت مـن التمحـيص الـدقيق للـنص مـن قبـل كـل مـن                      
  .حمّرر نظام احلسابات القومية ومدير املشروع والفريق العامل

 ٢ و ١فقـــا ملـــا قررتـــه اللجنـــة يف دورهتـــا األربعـــني، جـــرى الـــدمج بـــني اجمللـــدين وو  - ٧
  .  للنشر٢٠٠٨كتاب واحد فيما تال ذلك من أعمال إعداد نظام  يف
  

   على اإلنترنت٢٠٠٨نشر نظام احلسابات القومية لعام   - جيم  
ــة يف       - ٨ ــة حتــديث نظــام احلــسابات القومي ــد أُجنــزت عملي ــول٤لق . ٢٠٠٩ســبتمرب / أيل

 يف موقـع نظـام احلـسابات القوميـة     ٢٠٠٨وُنشرت نـسخة إلكترونيـة للـنص اإلنكليـزي لنظـام       
وهــذا ميثــل . http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/SNA2008.pdf:  التــايلعلــى العنــوان

  .  رمسيا، وهو مبثابة نقطة البدء لربنامج تنفيذ نظام احلسابات القومية٢٠٠٨ نشر نظام بداية
  

   لتقدميه للنشر٢٠٠٨إعداد نظام احلسابات القومية لعام   - دال  
 علــى رؤســاء ووزعــت للتوقيــع ٢٠٠٨، أعــّدت مقّدمــة نظــام  ٢٠٠٨يوليــه /يف متــوز  - ٩

واملقّدمة املكتوبة بقلم األمني العـام لألمـم املتحـدة          . املنظمات اخلمس املتشاركة يف نشر النظام     
دان أن تقـوم بتجميـع حـساباهتا القوميـة واإلبـالغ عنـها           واملوقّعني عليهـا معـه هتيـب جبميـع البلـ          

ــى أســاس نظــام    ــرب وقــت ممكــن،   ٢٠٠٨عل ــا  يف أق ــد زمخــا  وهــو م ــدى  ولّ ــدول  ل ــع ال مجي
ووقـت صـياغة هـذا التقريـر، كانـت النـسخة اإلنكليزيـة مـن                .  هذا املعيار اهلام   لتطبيق األعضاء

يجري إطــالع اللجنــة علــى آخــر وســ.  للطباعــةتقــدميها يف املرحلــة النهائيــة قبــل ٢٠٠٨نظــام 
  .املستجدات بالنسبة حلالة ترتيبات النشر واملواعيد النهائية املتوقعة

  
  ترتيبات الترمجة والتقدم احملرز يف هذا املضمار  - هاء  

ــة       - ١٠ ــة باألمان ــشعبة اإلحــصائية التابعــة إلدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعي جنحــت ال
 مـن اإلنكليزيـة إىل لغـات األمـم          ٢٠٠٨لتـسهيل ترمجـة نظـام       العامة يف وضع ترتيبات شـراكة       
مبـساعدة  ) اإلسـبانية والروسـية والـصينية والعربيـة والفرنـسية         (املتحدة الرمسية اخلمـس األخـرى       

اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا ومكتــب اإلحــصاءات الــوطين الــصيين     كــل مــن
ا واللجنــة االقتــصادية بــنــة االقتــصادية ألوروواملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة واللج

ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، مــع إشــراك منظمــات إقليميــة أخــرى إذا اســتلزم      ألمريكــا الالتيني
ولــضمان جــودة هــذه الترمجــات الــيت تتطلّــب درجــة عاليــة مــن املعرفــة التقنيــة،     . ذلــك األمــر
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خرباء يف احلـسابات القوميـة قبـل     ستتضمن هذه العمليات التعاونية استعراضات دقيقة يقوم هبا         
وباإلضافة إىل ذلك، بـدئ     . تقدميها إىل األمم املتحدة إلضفاء اللمسات األخرية عليها ونشرها        

ــة  ٢٠٠٨حــىت اآلن يف إجــراء ترتيبــات لترمجــة نظــام     إىل اللغــات الربتغاليــة واليابانيــة والكوري
ــوطين الربازيلــي     ــصادية  بإســهامات مــن املعهــد اإلحــصائي واجلغــرايف ال ومعهــد البحــوث االقت

والـشعبة اإلحـصائية    . واالجتماعية اليابـاين واملـصرف املركـزي جلمهوريـة كوريـا علـى التـوايل              
  .  بلغات إضافية٢٠٠٨ى استعداد لتقدمي املساعدة إىل املنظمات اليت ترغب يف نشر نظام لع

وبـدأت  . ٢٠٠٩وقد بدأت أعمال الترمجة يف املنظمات الشريكة املسامهة خالل عـام              - ١١
 لتـسهيل ترمجـة بقيـة الـنص وكفالـة االتـساق يف اسـتخدام            ٢٠٠٨العملية بترمجـة مـسرد نظـام        

 ٣ من البلـدان أيـضا عـن رأي مـؤّداه أنـه ينبغـي ترمجـة نـص املرفـق               عددوأعرب  . املصطلحات
.  قبــل ترمجــة بقيــة الــنص “١٩٩٣أوجــه التغّيــر عــن نظــام احلــسابات القوميــة لعــام   ”املعنــون 
 حبيــث ميكــن نــشر الــنص  ٣طُلــب أيــضا مــن املنظمــات املــسامهة إمتــام ترمجــة املرفــق    ولــذلك،

 يف موقع الشعبة اإلحـصائية قبـل االنتقـال إىل أجـزاء أخـرى               ٣املترجم لكل من املسرد واملرفق      
 يف إجنـاز     مـن تقـدم     املنظمـات املتعاونـة    مبا أحرزتـه  وسيتم إبالغ اللجنة    . ٢٠٠٨من نص نظام    
  . أعمال الترمجة

  
 واإلحـــصاءات ٢٠٠٨نظـــام احلـــسابات القوميـــة لعـــام  برنـــامج تنفيـــذ   -ثالثا   

  الداعمة له
  استعراض عام ملبادرات التنفيذ العاملية  -ألف   

ــة    - ١٢ ــة   ،يف دورهتــا األربعــني، نظــرت اللجن ــذ نظــام احلــسابات القومي  يف اســتراتيجية تنفي
ــام ــدهتا   ٢٠٠٨ لع ــل وأّي ــق العام ــن الفري ــل نق.  املقترحــة م ــتراتيجية يف   وتتمث ــة انطــالق االس ط

املستويات املختلفة لتنفيذ نظام احلـسابات القوميـة واألسـاس القـائم علـى إحـصاءات مـصدرية                  
وهي تقّر باحلاجة إىل اختاذ إجراءات منـّسقة، ال علـى   . هيكلية وعالية الوترية يف خمتلف البلدان   

وقـد أسـندت    . ي أيـضا  ، بـل وعلـى الـصعيدين اإلقليمـي ودون اإلقليمـ           فحـسب الصعيد الدويل   
 بـرامج   لتنفيذاالستراتيجية إىل اللجان اإلقليمية دورا هاما يف تنسيق تقييم االحتياجات الالزمة            

ــة،        ــشركاء يف التنمي ــع ال ــشاور م ــك بالت ــذها، وذل ــصادية وتنفي ــة لإلحــصاءات االقت ــة قوي وطني
  .اإلقليمي منهم ودون اإلقليمي

ــام    - ١٣ ــق ا  ٢٠٠٩وخــالل ع ــضاء الفري ــد أع ــن     ، عق ــد م ــة العدي ــل واللجــان اإلقليمي لعام
حلقـــات العمـــل التقنيـــة واملـــشاورات الرفيعـــة املـــستوى لتعريـــف خـــرباء احلـــسابات القوميـــة   
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ــام   ــسياسات بنظــــ ــرري الــــ ــذ  ٢٠٠٨واملــــــستخدمني ومقــــ ــتراتيجية التنفيــــ ــشة اســــ  وملناقــــ
  .اللجنة اعتمدهتا اليت
 ٢٠٠٨وقـــد ُحـــّددت يف هـــذه املـــشاورات ثـــالث مراحـــل خمتلفـــة لتنفيـــذ نظـــام           - ١٤

واإلحصاءات الداعمة له من خالل برنامج متعدد الـسنوات، بغـّض النظـر عـن مـستوى تطـّور                   
  :وهذه املراحل هياإلحصاءات، 

استعراض اإلطار االستراتيجي ووضـع تفاصـيل بـرامج التنفيـذ      . املرحلة األوىل   )أ(  
  ؛ليميةالوطنية واإلق

ــة   )ب(   ــة الثانيــ ــر     . املرحلــ ــجالت وأطــ ــصنيف، وســ ــر التــ ــف أطــ ــلتكييــ ، العمــ
  ؛ل األساسية لتكنولوجيا املعلوماتواالستقصاءات، ومصادر البيانات اإلدارية، واهلياك

 تطبيق األطر املكّيفـة والبيانـات املـصدرية، والتحليـل الرجعـي،             .املرحلة الثالثة   )ج(  
  .٢٠٠٨والتحّول إىل نظام 

 اإلحـصائي وسيحّدد كل بلد املـدة الـيت ستـستغرقها كـل مرحلـة مـن مراحـل التطـوير                - ١٥
 أن فــصاعدا، ٢٠١٤ ابتــداء مــن عــام ، مــن املتوقــعغــري أن .تبعـا ملــا حيــّدده البلــد مــن أولويــات 

 تتــراوح بــني انتقــال تــدرجيي بعــد فتــرة ٢٠٠٨يتحــّول العديــد مــن الــدول األعــضاء إىل نظــام  
  .مرحلة لكل  أعوام وثالثةعامني
ــشاورات      - ١٦ ــدء حــوارات وم ــدان ب ــن البل ــع م ــوطين  ويتوق ــصعيد ال ــى ال ــرري   عل ــع مق  م

الــسياسات واملــشاركني يف الــسوق لتحديــد احتياجــات املــستخدمني يف كــل بلــد مــن حيــث     
ــام  ــوترية  ٢٠٠٨نطـــاق نظـ ــة الـ ــة وعاليـ ــة إلحـــصاءات هيكليـ ــة واالحتياجـــات الالزمـ .  داعمـ

 واجلولــة اجلديــدة مــن برنــامج املقارنــات الدوليــة،  ٢٠٠٨والحظــت البلــدان أن إطــالق نظــام 
 لألزمـة االقتـصادية واملاليـة العامليـة، كلـها أمـور تولّـد        للتـصدي  ،املبادرات اإلحصائية املنـّسقة  و

وطلبـت البلـدان مـن أعـضاء الفريـق العامـل ومـن              . زمخا جديدا إلجراء هذه احلوارات الوطنيـة      
ة بــشأن االســتخدام التحليلــي والتطبيــق الــسياسايت  اللجــان اإلقليميــة تزويــدها مببــادئ توجيهيــ 

ــه ٢٠٠٨لنظــام  ــنظم    .  واإلحــصاءات الداعمــة ل ــد مت التوّصــل إىل توافــق واســع علــى أن ال وق
اإلحصائية احلديثة اليت توفَّر هلـا املـوارد الكافيـة مـن شـأهنا أن تيـّسر تتّبـع الـدورات االقتـصادية                       

  . وآثارها لفائدة املستخدمني
 تفاصـيل  بوضـعها  ،، سـيتاح للبلـدان  ٢٠٠٨ حتديد النطـاق الـوطين لنظـام       يتم أن   وبعد  - ١٧

 إىل  تـستند  أن تـسعى إىل إجيـاد عالقـات تآزريـة وشـراكات               الـوطين   على الصعيد  برامج التنفيذ 
 هـذه اجملموعـات   تـنظم وينبغي أن . جمموعات مشتركة من احتياجات بناء القدرات اإلحصائية     
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ــول ــة إ حـ ــية لعمليـ ــات األساسـ ــارات،    اللبنـ ــسجالت واإلطـ ــي الـ ــصاءات، أال وهـ ــاج اإلحـ نتـ
واالستقـــصاءات والبيانـــات املـــصدرية اإلداريـــة، وأطـــر التكامـــل وأنـــشطة النـــشر، واهلياكـــل   

  .األساسية لتكنولوجيا املعلومات، والبيئة املؤسسية
  

  أنشطة اللجان اإلقليمية وخططها   -باء   
لــدان املوجــودة يف منطقــة كــل منــها  البأن تعــّرفلقــد عملــت اللجــان اإلقليميــة علــى   - ١٨

ــة     ــذ نظــام احلــسابات القومي ــذيباإلطــار االســتراتيجي لتنفي ــهال ــة اإلحــصائية يف   اعتمدت  اللجن
ــز علــى اســتخدام أطــر التخطــيط     . ٢٠٠٩ عــام ــة، ينبغــي أن ينــصب التركي ويف املراحــل املقبل

نـامج تنفيـذ نظـام      الوطنية، كاالسـتراتيجيات الوطنيـة لتطـوير اإلحـصاءات، يف حتديـد نطـاق بر              
 ٢٠١٤ بعـد عـام     ٢٠٠٨احلسابات القومية ووضع تفاصيله، وذلـك هبـدف التحـّول إىل نظـام              

 تـدّخالت فّعالـة  تنفيـذ   عالقات تآزرية و أن يؤدي إىل إقامة   هذا النهج  من شأن و. بفترة وجيزة 
ت  مـع كفالـة تـوافر إحـصاءا        ،كلفة على الصعد دون اإلقليمي واإلقليمي والعـاملي       ت ال من حيث 

  . هيكلية وعالية الوترية ميكن املقارنة بينها على الصعيدين اإلقليمي والعاملي
 وجود هيكل موّحد ملعلومات الربامج إسهاما كـبريا يف التعـاون بـني     أن يشكل وميكن  - ١٩

أصــحاب املــصلحة ويف تتّبــع التقــدم احملــرز يف توســيع نطــاق احلــسابات القوميــة واإلحــصاءات  
 لتنفيــذ نظــام احلــسابات  املطبقــة حاليــارئيــسيةالراحــل امل وال تــزال. يلهاالداعمــة وزيــادة تفاصــ

غـري أنـه ينبغـي مواصـلة توسـيع نطـاق التقيـيم حبيـث                . رصد التقدم احملرز  ل أساسيةعترب  ُتالقومية  
تتحّدد من خالله أنواع البيانات املصدرية واملساعدة التقنية الالزمة لبلوغ مرحلـة رئيـسية مـا،                

ويتــألف اهليكــل املعلومــايت املوحــد مــن أربعــة عناصــر،   . يــز علــى النتــائج فقــط بــدال مــن الترك
وهي مراحل التنفيـذ الرئيـسية، والنظـام العـام لنـشر البيانـات، واملعلومـات املتعلقـة بأنـشطة                     أال

اجلهـــات املاحنـــة الـــيت يـــستخدم يف توليـــدها تـــصنيف اللجنـــة االقتـــصادية ألوروبـــا لألنـــشطة   
 التابعـة  “تقريـر الـشركاء عـن الـدعم املقـّدم لإلحـصاء        ”م يف آليـة     اإلحصائية كما هـو مـستخد     

للــشراكة يف اإلحــصاءات مــن أجــل التنميــة يف القــرن احلــادي والعــشرين، وإطــار تقيــيم نوعيــة  
وبعـض هـذه الـنظم القائمـة قـد يتطلـب            . البيانات للحصول على معلومات عن حتسني النوعيـة       

ل املعلومـايت لالحتياجـات الالزمـة لتنفيـذ نظـام           إجراء بعض التحـسينات إلنـشاء وصـيانة اهليكـ         
  .احلسابات القومية

 األدوات احلديثــة واملبتكــرة علــى نطــاق  تــستخدمإن اللجــان اإلقليميــة تؤيــد متامــا أن    - ٢٠
قاعـدة معـارف اإلحـصاءات     ” طرائـق اسـتراتيجية التنفيـذ، ومـن أمثلـة هـذه األدوات               يفواسع  

ــصادية  ــاليب وممارســات الب -االقت ــدان األس ــي “ل ــة ، وه ــدة حموري ــة قاع ــشأهتعاملي ــشعبة ا أن  ال
وينبغي تعبئـة شـبكات التـدريب الكـثرية املوجـودة بالفعـل، العـاملي         . ااإلحصائية وتقوم بتعّهده  
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وسُتــضّمن قاعــدة املعــارف حــصرا . منــها واإلقليمــي والــوطين، لكــي تــسهم يف برنــامج التنفيــذ
ل مــن بــرامج ومــواد تدريبيــة ووثــائق  مــصنفا حــسب اجملــال اإلحــصائي ملــا هــو موجــود بالفعــ  

  .إحصائية تتناول األساليب وممارسات البلدان
وقد أقّرت اللجان اإلقليمية بأمهية وجود آلية للتنسيق اإلقليمـي لـضمان جنـاح برنـامج                - ٢١

وهلــذا الغــرض، أنــشأت اللجــان اإلقليميــة أفرقــة استــشارية معنيــة باحلــسابات الوطنيــة  . التنفيــذ
.  واإلحـصاءات الداعمـة لـه      ٢٠٠٨ وضع برامج التنفيذ اإلقليميـة لنظـام         يف هلا   إلسداء املشورة 

وقد قام بعض هذه األفرقة االستشارية بالفعل بإعـداد مـشاريع أوليـة لـربامج التنفيـذ يف منطقـة                    
وميكـن االطـالع علـى مزيـد        . كل منها ستقّدم إىل اللجان اإلحصائية اإلقليمية للموافقـة عليهـا          

التقـدم  ”ن خطط التنفيذ اإلقليمية هذه يف وثيقة املعلومات األساسية املعنونـة            من التفاصيل بشأ  
  . “٢٠٠٨احملرز يف برنامج تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام 

  
  أنشطة الفريق العامل وخططه  -جيـم   

، عقد أعضاء الفريـق العامـل عـددا مـن حلقـات العمـل والـدورات                 ٢٠٠٩خالل عام     - ٢٢
  . وملناقشة استراتيجية التنفيذ اليت اعتمدهتا اللجنة٢٠٠٨البلدان بنظام  التدريبية لتعريف 

 تقــدما جيــدا يف إضــفاء اللمــسات األخــرية علــى الكتــب   أيــضاأحــرز الفريــق العامــلو  - ٢٣
وطلبـت  .  ومنتجـات امللكيـة الفكريـة   املنتجـات الرأمساليـة  اإلرشادية، ومنها تلك املتعلقة بقياس  

توجيهيــة تكميليــة خبــصوص التجميــع فيمــا يتــصل مبختلــف املراحــل   البلــدان تزويــدها مببــادئ  
وطُلبــت أيــضا . الرئيــسية، وقــد اســتجاب أعــضاء الفريــق العامــل هلــذه الطلبــات بــشكل إجيــايب 

 واإلحـــصاءات ٢٠٠٨مبـــادئ توجيهيـــة خبـــصوص خمتلـــف التطبيقـــات الـــسياساتية لنظـــام       
 حتديـد النطـاق     بـشأن ستخدمني   املـ   علـى إقامـة حـوار فيمـا بـني          لمـساعدة للـه، وذلـك      الداعمة

 ٢٠٠٨ لنظـام    البحـوث وعـالوة علـى ذلـك، فـإن بنـود جـدول أعمـال               . ٢٠٠٨املالئم لنظـام    
 ص االنبعاثات جيري دفعهـا قـدما بإعـداد مبـادئ توجيهيـة            َخاملتصلة مبسائل من قبيل العوملة ورُ     

ــادةوقــد . يف هــذا الــصدد ملعلومــات أنــشطة الفريــق العامــل ونواجتــه يف وثيقــة ا  عــن  وردت إف
  . “٢٠٠٨التقدم احملرز يف برنامج تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام ”األساسية املعنونة 

ونظمت الشعبة اإلحصائية واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة، يف شـراكة مـع        - ٢٤
ــدا       ــب املركــزي لإلحــصاءات يف هولن ــدا واملكت ــة يف كن ــة اإلحــصاءات الوطني ــتني وكال ، حلق

وضـع    إحصاءات عالية الـوترية، وعـن       إلنتاج  عن وضع إطار   ٢٠٠٩وليتني يف عام    دراسيتني د 
ــي  ــر إطــار حتليل ــصل هبــذا األم ــدور    مت ــذار املبكــر ومؤشــرات ال ــصاديةات ألغــراض اإلن .  االقت

ومتخض االجتماعان الدوليان عن مقترح بتقدمي قالب بيانـات متعـدد املـستويات لإلحـصاءات               
ــيم    ــضع لتقيـ ــوترية أُخـ ــة الـ ــول العاليـ ــاملي يف أيلـ ــشرين األول /عـ ــبتمرب وتـ ــوبر /سـ . ٢٠٠٩أكتـ
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.  السـتعراض التقـدم احملـرز      ٢٠١٠املقّرر عقد حلقـة دراسـية دوليـة ثالثـة يف خريـف عـام                 ومن
بطريقــة ، ســينظر الفريــق العامــل يف كيفيــة دمــج اإلحــصاءات العاليــة الــوترية   ٢٠١٠ويف عــام 
  . إلحصاءات الداعمة له يف برنامج تنفيذ نظام احلسابات القومية وامالئمة

  
  تنسيق أنشطة التدريب والبحث  -رابعا   

  التدريب والبحث  -ألف   
 أن يتم تنفيذ عنصرين أساسـيني كالتـدريب والبحـث علـى             بضرورةأقّر الفريق العامل      - ٢٥

 الفريق العامـل     أعضاء ويف هذا الصدد، اتفق   . يف إطار تنفيذ نظام احلسابات القومية      حنو منّسق 
 وجــود آليــة لتــوفري مــواد تدريبيــة موّحــدة، ولتنــسيق البحــوث واألخــذ بنتائجهــا    علــى كفالــة

  . وضع املعايري الدولية أو عند إعداد الكتيبات اإلرشادية عند
 وسيواصـل  ،٢٠٠٨وسيواصل الفريق العامل وضع مواد موحدة للتدريب علـى نظـام              - ٢٦

 األساسية، غـري أنـه يـشري إىل         دعم التصنيفات والسجالت اإلحصائية واإلحصاءات االقتصادية     
وسـُتوفَّر  . أن هذه األنـشطة تتطلّـب مـوارد كـبرية وأن إنتـاج املـواد قـد يـستغرق بعـض الوقـت              

هــذه املــواد التدريبيــة علــى حنــو تــدرجيي مــن خــالل قاعــدة معــارف مكّرســة للمــواد التدريبيــة   
ليميــة والبلــدان، ويف مــشاورات مــع اللجــان اإلق. سيتــشارك يف إنــشائها أعــضاء الفريــق العامــل

  . سُتبذل املساعي لترمجة هذه املواد إىل لغات األمم املتحدة الرمسية
 يف املعـايري الدوليـة      ٢٠٠٨ لنظـام    البحوثوملواصلة تنسيق تطبيق نتائج جدول أعمال         - ٢٧

وعنــدما .  أن يــتم تنــسيق األنــشطة البحثيــة حتــت رعايــة الفريــق العامــلينبغــيأو يف الكتيبــات، 
مقترحات إلجراء أفرقـة العمـل أو أفرقـة اخلـرباء حبوثـا يف مواضـيع بعينـها، فينبغـي         يكون هناك  

 نظــام اســتكمالتقــدميها إىل الفريــق العامــل الــذي ســيقوم بتقيــيم النتــائج وفقــا إلجــراءات         
وإذا تبـّين   . ١٩٩٩احلسابات القومية اليت وضعتها اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثالثني يف عام            

  بعرضـه   الفريـق العامـل    فـسيقوم ه يلزم إجراء تغيري ما يف نظام احلسابات القوميـة،           من النتائج أن  
  .على اللجنة لكي تعتمده

  
  فريق اخلرباء االستشاريني املعين باحلسابات القومية  - باء  

يقترح الفريق العامل اإلبقاء على فريق اخلـرباء االستـشاري املعـين باحلـسابات القوميـة                  - ٢٨
والغـرض مـن فريـق اخلـرباء هـو مـساعدة الفريـق العامـل علـى                  . فريق العامل لكي يدعم عمل ال   

 واملـسائل البحثيـة الناشـئة،       ٢٠٠٨ لنظـام    البحـوث حلّ املـسائل املدرجـة علـى جـدول أعمـال            
وجيتمـع فريـق اخلـرباء والفريـق العامـل سـنويا أو كلّمـا دعـت          . وعلى استعراض برنامج التنفيـذ    
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ــا احلاجــة، إىل جانــب مــشاركته يف املــ   ــيت ُتجــرى إلكتروني وســوف جيــري تنقــيح  . شاورات ال
  . اختصاصات فريق اخلرباء وتشكيله بصورة وافية لكي تالئم الغرض منه

  
  النقاط املطروحة للمناقشة  -خامسا  

  : ا يليالقيام مبُيطلب إىل اللجنة   - ٢٩
   وترمجته؛ ٢٠٠٨ عملية نشر نظام بشأناإلعراب عن آرائها   )أ(  
 واإلحــــصاءات ٢٠٠٨ن دعمهــــا لربنــــامج تنفيــــذ نظــــام اإلعــــراب عــــ  )ب(  
   هذا الربنامج؛ بشأنله وإسداء املشورة  الداعمة
اإلعــراب عــن دعمهــا لآلليــات الــيت اقتــرح الفريــق العامــل املــشترك بــني      )ج(  

األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة إنــشاءها لتنــسيق أنــشطة التــدريب والبحــث يف جمــال  
  هذه اآلليات؛ بشأن داء املشورة احلسابات القومية، وإس

اإلعراب عن دعمها لنمـوذج البيانـات اخلـاص باإلحـصاءات واملؤشـرات                )د(   
  .العالية الوترية

  


