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 اللجنة اإلحصائية
 الثانية واألربعونالدورة 

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند 

        احلسابات القومية: بنود للمناقشة واختاذ القرار
 الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية  

  
 مذكرة من األمني العام  

يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل، بنــاء علــى طلــب مــن اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا     
، تقرير الفريق العامل املشترك بـني       ) ألف -، الفصل األول    E/2010/24انظر   (احلادية واألربعني 

 النقـاط املطروحـة     أن تبـدي رأيهـا يف     ويرجـى مـن اللجنـة       . األمانات املعين باحلـسابات القوميـة     
  . من التقريرالثامناجلزء يف  والواردةللمناقشة 
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  تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية    
  

  احملتويات
الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمـة  - أوال   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨لعام نظام احلسابات القومية   - ثانيا  

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النشر  -ألف     
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترتيبات الترمجة والتقّدم احملرز  - اء ـب    

٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يعمال البحثاألجدول   - ثالثا   
٧. . . . . . . . . . معاجلة حصص االنبعاثات وُرخص االنبعاثات يف احلسابات القومية  -ألف     
٨. . . . . . . . . . . . . . . على حنو غري مباشر معاجلة خدمات الوساطة املالية احملتسبة  - اء ـب    
٩. . . . . . . . . . . . . . . “الناتج احمللي اإلمجايل وما بعده”تقرير ستيغليتز ومبادرات   - جيم     

١١. . ١٩٩٣ تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام املعنية بالعوامل اليت أعاقت أصدقاء الرئيس ةجمموع  - رابعا   
 الفريق العامل املشترك بني األمانات وفريق اخلرباء االستشاري املعين  وهيكل إدارةواليات  -خامسا   

١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باحلسابات القومية
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التصدي لألزمة االقتصادية واملالية العاملية - سادسا   

١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنفيذ نظام احلسابات القومية - سابعا   
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة -ألف     
١٨. . . . . . . . . . . ٢٠٠٨توجيهية لرصد تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام ال ئبادامل - بـاء     
٢٢. . . . . . . . . . أنشطة الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية  - جيم     
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة اللجان اإلقليمية  - دال     
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلبالغ ببيانات احلسابات القومية  - هاء     

٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  للمناقشة املطروحةنقاطال  - ثامنا   
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  تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية    
 مقدمـة  -أوال   

انظـر   ( مبـا يلـي    ٢٠١٠ يف عـام     احلاديـة واألربعـني    يف دورهتا    ،قامت اللجنة اإلحصائية    - ١
E/2010/24 ٤١/١٠٦، الفصل األول، باء، املقرر(: 

أعربــت عــن خــالص تقــديرها للفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين        )أ(  
نظـام احلـسابات   ة يف توجيـه عمليـة وضـع     دواجلـ    عـايل  ملا قـام بـه مـن عمـل        باحلسابات القومية   

  اح؛ج بنانتهائها حىت ٢٠٠٨القومية لعام 
، ٢٠٠٨  لعـام  نكليزيـة مـن نظـام احلـسابات القوميـة         رحَّبت بإجناز النسخة اإل     )ب(  
   على املوقع اإللكتروين لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة؛اوبإتاحته
أعربت عن تقديرها للمنظمـات الوطنيـة والدوليـة املـسامهة، وذلـك جلهودهـا                 )ج(  

، فـضالً  لرمسيـة  إىل لغات األمـم املتحـدة ا  ٢٠٠٨  لعام املبذولة يف ترمجة نظام احلسابات القومية     
  لعـام  ليابانية؛ وأكدت أمهية التعجيل بترمجة نظـام احلـسابات القوميـة          وا الربتغالية والكورية    عن

   ونشره من أجل تيسري تنفيذه؛٢٠٠٨
طلبــت مــن الفريــق العامــل أن يقــدم توجيهــات مفــصلة بــشأن التنفيــذ املتــسق    )د(  

التنفيـذ الـثالث احملـددة، مـع مراعـاة          راحـل   مب فيما يتعلـق  ،  ٢٠٠٨  لعام لنظام احلسابات القومية  
 دليــل مثــللبلــدان، وتنفيـذ معــايري إحــصائية أخــرى  ا للتنميــة اإلحــصائية يفاملـستويات املختلفــة  

ــل مُ     ــدويل، ودلي ــتثمار ال ــدفوعات ووضــع االس ــزان امل ــة    مي ــي إحــصاءات التجــارة الدولي جمِّع
 الـصناعي الـدويل املوحـد       لبضائع، ودليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلـدمات، والتـصنيف         ل

، والتـصنيف املركـزي للمنتجـات، اإلصـدار الثـاين،           ، التنقـيح الرابـع    جلميع األنشطة االقتصادية  
والتوصيات الدولية إلحصاءات املصادر األساسية من قبيل اإلحصاءات الـصناعية وإحـصاءات            

  جتارة التوزيع؛
اســتراتيجيات وبــرامج  إىل البلــدان أن تــصوغ طلبــهدت الفريــق العامــل يف أيــ  )هـ(  

 تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة       مـن أجـل      بناء القدرات اإلحـصائية واملؤسـسية         جمال مالئمة يف 
ــام ــة    ٢٠٠٨ لع ــصادية و، ولتحــسني نطــاق احلــسابات القومي ــا،  اإلحــصاءات االقت ــة هل  الداعم

 هتا؛دووتفاصيلها وج

 لتحقيـــق جلهــوده  أعربــت عــن دعمهــا وتقــديرها الكــاملني للفريــق العامــل         )و(  
لجان اإلقليمية وغريها من الوكـاالت اإلقليميـة، يف تنفيـذ نظـام احلـسابات         ل املستمرة   ةملشاركا

ــة ــامالقوميـ ــصياغ  ٢٠٠٨  لعـ ــادة الـ ــة لقيـ ــادرات اجملموعـــات اإلقليميـ  ات األوىل، ورحبـــت مببـ
  ؛تنفيذال هلذالالستراتيجيات والربامج اإلقليمية 
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ة يــ احلكومياتستواملــه إىل أرفــع  موجَّــتوعيــةأكــدت ضــرورة وضــع برنــامج    )ز(  
، ٢٠٠٨  لعـام ني، بـشأن منـافع تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة       عمل األخـرى مـن املـست      فئاتوال

  يف جمال الدعوة هلذا التنفيذ؛حمدَّدة الفريق العامل أن يقدم توجيهات إىلوطلبت 

ا شــعبة نــسقهترحبَّــت، يف ضــوء األزمــة االقتــصادية واملاليــة، باملبــادرات الــيت    )ح(  
 يف األمم املتحدة واملكتب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة مـع الـدول األعـضاء                 ءاتاإلحصا

، واملبـادرات    كـثرية احلـدوث    بشأن وضع منوذج بيانات ملؤشرات الدورات االقتصادية املركَّبـة        
 مـصرف (م هبا الفريق املـشترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحـصاءات االقتـصادية واملاليـة          وقياليت  

التــسويات الدوليــة، والبنــك املركــزي األورويب، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة،  
، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، والبنــك )الــرئيس(وصــندوق النقــد الــدويل 
، وأطـر النـشر     ٢٠٠٨  لعـام  ، مع مراعاة تنفيذ نظام احلسابات القوميـة       )الدويل، واألمم املتحدة  

  مثل املعيار اخلاص لتعميم البيانات؛القائمة

) ح(طلبــت إىل الفريــق العامــل، بالتنــسيق مــع املبــادرات املــذكورة يف الفقــرة    )ط(  
أعــاله، أن يقــيِّم مــا إذا كــان ممكنــاً إدمــاج هــذه املبــادرات يف برنــامج تنفيــذ نظــام احلــسابات    

  ه من تقييم؛أجرا، وأن يبلغ اللجنة يف دورهتا القادمة بشأن ما ٢٠٠٨  لعامالقومية
أعربـــت عـــن الـــدعم لآلليـــات املقترحـــة لتنـــسيق التـــدريب والبحـــث بـــشأن    )ي(  

ــة  ــا  ،احلــسابات القومي ــاً مل ــة  وفق ــدَّم للّجن ــق العامــل املق ــر الفري ــة املعلومــات    ورد يف تقري ووثيق
 األساسية للتقرير؛

ابات َدَعَمت املبـادرات باسـتخدام األدوات القائمـة املـشتركة يف جتميـع احلـس                )ك(  
 الوطنية، ودعت إىل تعزيز القدرات التقنية يف هذا اجملال؛

أكَّـــدت أمهيـــة التـــدريب املـــستمر للمحاســـبني الـــوطنيني، ودعـــت منظمـــات   )ل(  
ــدريب          ــود الت ــسيق جه ــل لتن ــق العام ــع الفري ــل م ــة إىل العم ــة ودون اإلقليمي ــدريب اإلقليمي الت

ــواد التدر      ــشأن امل ــارف ب ــدة املع ــم قاع ــا، هبــدف دع ــة    وزيادهت ــة باحلــسابات الوطني ــة املتعلق يبي
ــاً ألفــضل        ــة طبق ــواد التدريبي ــساق مبكــر يف امل ــق ات ــسعي لتحقي ــدة هلــا، وال واإلحــصاءات املؤي

  املمارسات املتفق عليها؛
 لنظــام ثــيعمــال البحاألطلبــت إىل الفريــق العامــل أن يعيــد تقيــيم جــدول        )م(  

تقريــر : يف مجلــة أمــور(ئة مــؤخراً ، مــع مراعــاة املــسائل الناشــ ٢٠٠٨  لعــاماحلــسابات القوميــة
قيـاس التقـدم    : إمجـايل النـاتج احمللـي ومـا بعـده         ”ستيغليتز، ورسالة املفوضـية األوروبيـة املعنونـة         

اللجنــة يف دورهتــا القادمــة قائمــة إجــراءات ومواضــيع  إىل ، وأن يقــدم )“احملــرز يف عــاملٍ مــتغري
 ألغراض األعمال البحثية املقبلة؛
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النشطة لفريق اخلرباء االستشاري املعين باحلـسابات القوميـة         دعمت املشاركة     )ن(  
، ٢٠٠٨  لعـام ظـام احلـسابات القوميـة   نملساعدة الفريق العامل يف وضـع عناصـر برنـامج تنفيـذ             

  اخلـاص بنظـام احلـسابات القوميـة     البحثـي عمال  األ جدول   ة يف ويف املضي قدماً باملسائل الوارد    
  حديثا؛ واملسائل البحثية الناشئة٢٠٠٨ لعام

مـــدى تـــوافر اإلحـــصاءات  ‘١’ : للمـــسائل التاليـــةهتمـــاماالاقترحـــت إيـــالء   )س(  
  التعديالت اجلارية بناًء على الظروف الوطنية؛ و‘٢’ األساسية والقطاعية؛

س األسـباب وراء بـطء العمليـة، والعوامـل الـيت أعاقـت              دَراقترحت أيضاً أن تُ     )ع(  
، وأن توضــع توصــيات مالئمــة، رمبــا عــن طريــق  ١٩٩٣تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام  

  .لرئيسلتشكيل جمموعة أصدقاء 
ويقّدم الفرع الثاين من هذا التقريـر معلومـات عـن سـري العمـل املتعلّـق بوضـع الـصيغة                       - ٢

 وعــن ٢٠٠٨النهائيــة لطباعــة وتوزيــع النــسخة اإلنكليزيــة مــن نظــام احلــسابات القوميــة لعــام   
 الثالـث تقريـرا     ويقـّدم الفـرع   . لغات األمم املتحدة الرمسيـة األخـرى      التقدم احملرز يف ترمجته إىل      

ــيم   ــام    بجــدول األعمــال البحثــي اخلــاص  عــن إعــادة تقي ــة لع ، ٢٠٠٨نظــام احلــسابات القومي
 إنـشاء جمموعـة   بإجيـاز  الرابع يف حني يصف اجلزء،  حديثا الناشئةاملسائلاألخذ يف االعتبار     مع

ــرئيس  ــة أصــدقاء ال ــة لعــام   الــيت أعاقــت بالعوامــل املعني . ١٩٩٣تنفيــذ نظــام احلــسابات القومي
 املعـــين يني الفريـــق العامـــل وفريـــق اخلـــرباء االستـــشار وإدارةواليـــة ويـــصف الفـــرع اخلـــامس 

 ويــرد يف الفــرع الــسادس التقيــيُم املتعلّــق مبــا إذا كــان باإلمكــان تــضمني  . باحلــسابات القوميــة
 ءاتنـسقها شـعبة اإلحـصا     تاملبـادرات الـيت      ٢٠٠٨ تنفيذ نظام احلـسابات القوميـة لعـام          برنامج

يف األمم املتحدة واملكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة مـع الـدول األعـضاء بـشأن وضـع                   
،  والــيت تنــشر علــى حنــو متــواتر بكثــرة منــوذج بيانــات ملؤشــرات الــدورات االقتــصادية املركَّبــة 

. عين باإلحصاءات االقتـصادية واملاليـة     م هبا الفريق املشترك بني الوكاالت امل      وقيواملبادرات اليت   
يف الفـرع الثـامن     وتـرد   . م احملـرز يف تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة           لتقّدويصف الفرع السابع ا   

  .النقاط املطروحة للمناقشة
  

 ٢٠٠٨لعام نظام احلسابات القومية   - ثانيا  
 النشر  -ألف   

ا احلاديــة واألربعــني، مت عــرض  الفريــق العامــل إىل اللجنــة يف دورهتــ بعــد تقــدمي تقريــر    - ٣
 علــى قــسم ٢٠٠٨نظــام احلــسابات القوميــة لعــام  للنــسخة اإلنكليزيــة مــن املخطوطــة النهائيــة

وقــام . ٢٠١٠يونيــه / يف حزيــران، مث عممــت بعــد ذلــكألمــم املتحــدةل  لألمانــة العامــةالنــشر



E/CN.3/2011/6
 

6 10-69260 
 

 والنـسخ متـوفرة   .أعضاء الفريق العامل مبـّد دوهلـم بنـسخ مطبوعـة باإلنكليزيـة مـن هـذا النظـام              
:  موقعه الشبكي على العنـوان التـايل       منلدى قسم املنشورات باألمم املتحدة وميكن طلبها منه         

https://unp.un.org/Details.aspx?pid=18327 .  النص النهائي لنظـام احلـسابات       وقد متت إتاحة 
 :يف العنـوان التـايل   باللغة اإلنكليزية على املوقع الشبكي للشعبة اإلحصائية ٢٠٠٨القومية لعام  

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/SNA2008.pdf.  
  

  ترتيبات الترمجة والتقّدم احملرز  -باء   
دارة الــــشؤون االقتــــصادية  التابعــــة إلالــــشعبة اإلحــــصائية بــــاألمم املتحــــدةجنحــــت   - ٤

 أجــل تيــسري وضــع  يف إقامــة ترتيبــات شــراكة مــن واألمانــة العامــة لألمــم املتحــدةواالجتماعيــة
 مــن اللغــة اإلنكليزيــة إىل لغــات ٢٠٠٨الــصيغة النهائيــة لترمجــة نظــام احلــسابات القوميــة لعــام 

ــرى     ــس األخـ ــة اخلمـ ــدة الرمسيـ ــم املتحـ ــة    (األمـ ــصينية والعربيـ ــية والـ ــبانية والروسـ ــي اإلسـ وهـ
 وصنـص ال وسـتتاح  . إىل األمـم املتحـدة لنـشرها     النـسخ ُتقـدَّم هـذه     من املتوقع أن    و). والفرنسية

  .للنشرحال توفّرها لشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة املوقع الشبكي ل على ةاملترمج
  

  يعمال البحثاألجدول   -ثالثا   
 الـيت  باملـسائل البحثيـة   قـوائم   ٢٠٠٨  لعـام  نظام احلسابات القومية  من   ٤ملرفق  يعرض ا   - ٥

طلبـت النظـر فيهـا      والـيت ت  ،  ١٩٩٣حتـديث نظـام احلـسابات القوميـة لعـام           عملية   خالل   نشأت
 الـشبكي اخلـاص     وقـع  ويتـضمن امل   . عمليـة التحـديث     من اإلسهاب ممـا تيـّسر خـالل         أكرب بقدر

جلـدول األعمـال     صـفحة ويـب خمصـصة     ،  اإلحـصائية الـشعبة   الـذي تستـضيفه     الفريق العامـل،    ب
 حتـديث   ي وجيـر  .البحثيـة سائل  املـ  تلكب  تتضمن قائمة  ،نظام احلسابات القومية   ب البحثي اخلاص 

ــشمل  الــص ــه، لت ــدة اآلخــذة يف الظهــور والتوصــيات   فحة حــسبما مت اإلنفــاق علي ــود اجلدي  البن
   .املتعلقة بالبنود القائمة

  ال بـد مـن    أسـئلة  ثالثـةُ ُتطـرح    ،األولوية اليت سُتمنح لبند مـن البنـود       تقييم  ويف معرض     
  : وهي كما يليالرّد عليها
أمهيتـه لكفالـة اسـتمرار       احلاجة إىل طرح املوضوع وما مـدى          مساس ما مدى   )أ(  
  مستخدمني؟ بالنسبة للالقومية   نظام احلساباتجدوى

   وإىل أي حّد سيكون التنفيذ معقّدا؟،ما مدى انتشار آثار الّتغيري  )ب(  
ــر    )ج(   ــق األم ــدهــل يتعل ــا أم   ببن ــستجد متام ــد م ــسط كــبري    ببن ــن إجنــاز ق ــرغ م  فُ

  ؟فيهاألعمال التحضريية الالزمة للنظر  من
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مـشاورات واسـعة النطـاق     البنود اليت سيتم حبثها علـى إجـراء        اختيار ي عملية وستنطو  - ٦
  . يف عملية االستعراض كليهماعني واملستخدمنيجملمِّا إشراكعلى و
نظـام احلـسابات     ب اخلـاص  حبـصول األعمـال البحثـي     وينبغي أن ُتنسَّق األعمال املتعلقـة         - ٧

ــة  ــة حتــت ٢٠٠٨لعــام القومي ــع أحنــاء العــامل   أجــل مــن  الفريــق العامــل رعاي ضــمان متثيــل مجي
علــى حنــو ســليم يتخــذ نتــائج ال وتطبيــق املدرجــة يف هــذا اجلــدولسائل املــ حــولاملــداوالت  يف

 فـرق   وينبغي تزويد الفريـق العامـل باملقترحـات املتعلقـة بإنـشاء         .كتيباتدولية أو   معايري  شكل  
النتـائج  لفريـق العامـل تقيـيم       ، وسـيتوىل ا    مواضيع حمددة  عن خرباء إلجراء حبوث     أفرقةعمل أو   

 ويـرد وصـف هـذه       .تحـديث نظـام احلـسابات القوميـة       لإلجـراءات الـيت وضـعتها اللجنـة         لوفقا  
الفريـق العامـل    : املعنونـة ذا التقريـر    هلـ ساسـية   األعلومـات   امل من وثيقـة     ٢اإلجراءات يف اجلدول    

  .املشترك بني األمانات، الوالية واإلدارة
 عـن التقـدم احملـرز يف العمـل املتعلـق مبعاجلـة              ة مباشـرة أدنـاه    الـوارد وتتحدث الفقـرات      - ٨

حـصص االنبعاثـات وُرخــص االنبعاثـات يف احلـسابات القوميــة؛ وعـن إنـشاء فرقــة عمـل ُتعــىن        
 جدول األعمال البحثـي    بشكل غري مباشر؛ وعن تقييم       احملتسبةمبعاجلة خدمات الوساطة املالية     

  .الناشئة حديثا، مع مراعاة املسائل ٢٠٠٨لعام نظام احلسابات القومية باخلاص 
  

  معاجلة حصص االنبعاثات وُرخص االنبعاثات يف احلسابات القومية  -ألف   
 بالكامــل تــسجيل ُرخــص االنبعاثــات  ٢٠٠٨لعــام نظــام احلــسابات القوميــة  يعــاجلال   - ٩

 اجتماعـه  يفاملعـين باحلـسابات القوميـة    وقـد نـاقش فريـق اخلـرباء االستـشاريني          . القابلة للتداول 
  املـسألةَ وأوصـى بتـشكيل فرقـة عمـل للنظـر يف             ٢٠٠٨نـوفمرب   / يف تشرين الثاين    املعقود األخري
وقامــت منظمــة التعــاون والتنميــة .  حــصص وُرخــص االنبعاثــات يف احلــسابات القوميــةمعاجلــة

 بإنــشاء هــذه الفرقــة حتــت  واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة امليــدان االقتــصادي  يف
  .الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القوميةرعاية 
 ومـن نتـائج مناقـشات       ،٢٠٠٨لعـام   نظام احلسابات القوميـة     واختذت فرقة العمل من       - ١٠

ــة فريــق اخلــرباء االستــشاريني  ــا هلــا املعــين باحلــسابات القومي نظــام احلــسابات ويوصــي .  منطلقً
ُرخــص إطــالق االنبعاثــات يف الغــالف اجلــوي     قيــد مــدفوعات  تأن بــ ٢٠٠٨لعــام القوميــة 

كــضرائب يف وقــت تقــدمي هــذه املــدفوعات، وبــضرورة تــسجيل القيمــة الــسوقية للــُرخص          
وحقّقت فرقة العمل، الـيت نظـرت أيـضا يف أنـواع أخـرى مـن            . كأصول غري منتجة وغري مالية    

 التجاريـة حلقوقهـا   قـصوى لالنبعاثـات واملبادلـة       الدود  الرُّخص، تقّدما كبريا يف فهم خطـط احلـ        
يف  ٢٠٠٨لعـام   نظـام احلـسابات القوميـة        يف حـسابات     هاقيـد ب اإلجراءات املتعلقة ويف توضيح   
  . االنبعاثات البعد الدويل لُرخص إضافة إىل استكشاف بدائل إطار عدة
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ونظــرت فرقــة العمــل بــاألخص يف بــديلني اثــنني يعاِمــل كالمهــا مــدفوعات الــرُّخص       - ١١
 ويف وقـت  ،كّنهما يقترحان ضـرورة قيـد هـذه الـضرائب عنـد اسـتحقاقها          باعتبارها ضرائب ول  

. ثات باعتبارهـا ضـرائب علـى اإلنتـاج    احدوث االنبعاث، ولزوم دفعها من قبل الــُمطِلق لالنبع 
دفع فـ . ونوع األصول املعنية  ) ب(قيمة الضرائب   ) أ(بيد أنّ هذين البديلني خيتلفان من ناحييت        

 زمــن حــصول احلكومــة علــى النقــد يف مقابــل الــرُّخص وزمــن    الفــارق بــني(الــضريبة مــسبقا 
 إىل حــسابات مــستحقّة القــبض وحــسابات   وفقــا لإلقتــراح األول،يــؤدي) حــدوث االنبعــاث
الفرق بني الدفع املسبق للضريبة وسعر الرُّخص السوقي بالنـسبة للحـائز            ميثل  مستحقّة الدفع، و  

وفقـا   ُرخص االنبعاثـات     وستمثل). غري مالية أصول غري منتجة و   (للرخصة عقًدا قابال للتداول     
تتحــّدد قيمتــهما )  لالنبعاثــاتبالنــسبة(وخــصما ) بالنــسبة للحــائز( أصــال ماليــا لالقتــراح الثــاين

 وقـت باألسعار السوقية، وأنّ الضرائب يتم قيدها يف الّسجالت باألسعار الّسوقية للـرخص يف              
 توافـــق يف اآلراء بـــشأن أي صـــل إىلالتوومل تـــتمكّن فرقـــة العمـــل مـــن . ثـــاتاحـــدوث االنبع

  .اخليارين ينبغي التوصية به
 وبـذلك، فقـد متـت إحالتـها علـى     . وسلّم مجيع أعضاء فرقة العمل بأمهية حسم املسألة      - ١٢

، فريــق العامــل الــذي طُلــب منــه أن يوصــي بأحــد اخليــارين الــوارد وصــفهما أعــاله  ال اجتمــاع
ومبـا أنّ مقترحـات فرقـة العمـل         . لنهائية هلـذا التقريـر    املقّرر أن يّتخذ قراره بعد وضع الصيغة ا       و

 SNA NEWS AND“ نــشرة ُتعتــرب مــسألة توضــيحية، فــإنّ قــرار الفريــق العامــل سيــصدر يف  

NOTES” جراءات التحديث اليت أقرهتا اللجنةإل عمالً وذلك.  
  

  مباشر غري حنو على  احملتسبةاملالية الوساطة خدمات معاجلة  - باء  
 حنـو  علـى   احملتـسبة  املاليـة  الوسـاطة  خـدمات  واسـتخدام  ياالقتـصاد  النـاتج  سقيـا  كان  - ١٣
 .١٩٦٨ عـام  منـذ  القوميـة  احلـسابات  لنظـام  تنقيح كل يف التحسيناتموضوع  هو   مباشر غري

 لوسـاطة ا حـصيلة  هـو  املاليـة  اخلـدمات  إنتـاج  أن ٢٠٠٨ لعام القومية احلسابات نظام ويالحظ
 توافـق  مثـة  أنـه  غـري  .املـساعدة  املالية األنشطة أو السيولة حتويل وأ يةاملال املخاطر إدارة وأ املالية
 بـشأن  ٢٠٠٨ لعـام  القوميـة  احلـسابات  نظـام  توصيات جوانب بعض أن على واسع دويل آراء

 .إضــايف حبــث أو توضــيح إىل حتتــاج مباشــر غــري حنــو علــى  احملتــسبةاملاليــة الوســاطة خــدمات
  : ما يلياجلوانب هذه وتشمل

  احملتـسبة  املاليـة  الوسـاطة  خـدمات  تغطيهـا  الـيت  اخلدمات مكونات تأثري فيةكي  )أ(  
 املرجعــي الــسعر اختيــار يف الــسيولة، وحتويــل املخــاطر إدارة ســيما وال مباشــر، غــري حنــو علــى
 ؛باشرم غري حنو على  احملتسبةاملايل الوساطة خدمات وحجم أسعار وحتليل
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 مباشــــر غــــري حنــــو علــــى  احملتــــسبةليــــةاملا الوســــاطة خلــــدمات املاليــــة األداة  )ب(  
 ؛وحداهتا ونطاق

 علـى   احملتـسبة  املاليـة  الوسـاطة  خـدمات  تنفيـذ ب املتعلقـة  التوصـيات  بـني  العالقة  )ج(  
 . اإليراداتوتعريف باشر غري حنو

ــدو  - ١٤ ــو  )أ( البن ــا ه ــسألة إمن ــل و توضــيحية م ــدانميث ــتني  )ج( و )ب( البن ــسألتني حبثي  .م
، الختـصاصاته  وفقـا ،  القوميـة  باحلـسابات  املعـين  األمانات بني املشترك العامل الفريق أنشأ وقد
 التوضـيحية  املسألة ملعاجلة مباشر غري حنو على  احملتسبة املالية الوساطة خبدمات معنية عمل فرقة

 مرحلـة  يف أما املسألتني البحثيتني، فـستعاجلا     .أعاله  الواردة )أ( بصفتها املبينة يف الفقرة الفرعية    
 عملـة  لكـل  األكثـر  علـى  واحـد  مرجعي سعر حتديد على العمل فرقة ستركز،  وحتديدا .الحقة

هـذه   اختـصاصات  نوقـشت  وقد .مباشر غري حنو على  احملتسبة املالية الوساطة خدمات سابحل
 العمـل  فـرق  مـع  جنـب  إىل جنبـا   تقـوم   ،العـاملي  الـصعيد  على عمل فرقة إنشاء وضرورة فرقةال

ــف ذات اإلقليميــة ــلامل التكلي ــع، ماث ــدد م ــدان مــن ع ــة بل ــاون منظم ــة التع  امليــدان يف والتنمي
 االجتمــاع هــذا أقــر وقــد .٢٠١٠ ديــسمرب/األول كــانون ٣ يف عقــد اجتمــاع يف االقتــصادي
 يف فرقــةال وســتعمل . فيهــااملــشاركة يف رغبتــها عــن بلــدان عــدة وأعربــت فرقــةال اختــصاصات

 تنياملعنيـ  الالتينيـة  واألمريكيـة  األوروبيـة  مـل الع يتفرق مثل اإلقليمية العمل فرق مع وثيق تعاون
 اجتمـاعني  فرقـة ال تعقـد  أن املتوقـع  ومـن  .مباشـر  غـري  حنو على  احملتسبة املالية الوساطة خبدمات
 .إليهـا  ختلـص  الـيت  بالنتـائج  تقريـرا  ٢٠١١ عام هناية يف تقدم وأن ،٢٠١١ عام خالل إضافيني
 صـفحة  يف العامـل  للفريـق  الـشبكي  املوقـع  لـى ع االجتماعات وتقارير ناقشةامل ورقات وستتاح
  .البحثي عمالاأل جدول

  “بعده وما اإلمجايل احمللي الناتج” ومبادرات ستيغليتز تقرير  - جيم  
 تقريـر ( ،االجتماعي والتقدم االقتصادي األداء قياس جلنة قدمته الذي لتقريرا سياق يف  - ١٥

منــها إىل اجمللــس والربملــان األوروبــيني املعنونــة املوجهــة  األوروبيــة املفوضــية ورســالة )ســتيغليتز
 حبـث  إجـراء  يف ُشـرع  ،‘مـتغري  عـامل  يف احملـرز  التقـدم  قيـاس  :بعـده  ومـا  اإلمجـايل  احمللـي  الناتج’

 والتقـدم  االقتـصادي  ألداءبـا  أوثق صلة  مؤشرات إلنتاج الالزمة املعلومات يف النظر إىل يهدف
 املعلومــات هــذه تقــدمي كيفيــة ومناقــشة، بديلــةال القيــاس أدوات جــدوى وتقيــيم، االجتمــاعي

 يف وتـرد  .القائمـة  املؤشـرات  اتجمموعـ  اجلديـدة  املؤشـرات  تـتمم  أن ويفترض .مناسبة بطريقة
 واألعـضاء  األوروبيـة  للجماعـات  اإلحـصائي  املكتـب  هبا يضطلع اليت املبادرات التالية الفقرات
 .االقتصادي امليدان يف والتنمية نالتعاو ومنظمة األورويب اإلحصائي النظام يف اآلخرون
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 الفرنــسي اإلحــصائي واملكتــب األوروبيــة للجماعــات اإلحــصائي املكتــب أنــشأ قــدف  - ١٦
 والرفــاه التقــدم بقيــاس يعــىن رعايــة فريــقاملعهــد الــوطين لإلحــصاءات والدراســات االقتــصادية 

 يهـدف و .األورويب داالحتـا  يف األعـضاء  الـدول  أغلبيـة  الفريـق  يف وتـشارك  .املـستدامة  والتنمية
ــاء إىل الفريــق ــتعني الــيت االجتاهــات بــشأن راءاآل يف توافــق بن  اإلحــصائي النظــام يتخــذها أن ي
 :مواضيعية عمل فرق ثالث على العمل وقد وزع .القياس بتحسني يتعلق فيما األورويب

  واالســتهالكاإليــراداتنظــور األســر املعيــشية وجوانــب توزيــع     فرقــة معنيــة مب   )أ(  
 ؛ةالثروو

 ؛البيئية االستدامةفرقة معنية ب  )ب(  

 .احلياة جلودة األبعاد املتعددة القياساتفرقة معنية ب  )ج(  

مـشترك   عـام  مرجعـي  إطـار  بوضـع  الـشاملة  بالقـضايا  معنيـة  رابعـة  عمـل  فرقة وستقوم  - ١٧
 ومـن  .النـهائي  التقريـر  إعـداد بو الـثالث  عيةيضـ ااملو العمل فرقل مؤشرات  بوضع املتعلق للعمل
 بـــشأن  مقترحـــات،األورويب االحتـــاد يف األعـــضاء الـــدول إىل العمـــل فـــرق تقـــدم أن املتوقـــع

 إنتــاج تنظـيم  إعــادة بكيفيـة  يتعلـق  فيمــا التوجيـه  تـوفر  أنو، اتوالتــشريع واملـصادر  األولويـات 
 الثـاين  النـصف  يف هيئتـه  بكامـل  الرعايـة  لفريـق  القادم االجتماع عقد املقرر ومن .اإلحصاءات

 يـصدر  أن املتوقـع  ومـن  .وذلك بعدما أن تكون الفـرق قـد سـلمت تقاريرهـا      ،  ٢٠١١ عام من
 .٢٠١١ عام من الثاين النصف يف الرعاية لفريق النهائي التقرير

 للمعاهــد العــامني للمــديرين الــسنوي املــؤمتر يف البــارزة العمــل معــامل أحــد متثــل وقــد  - ١٨
  املـذكرة  تقـر و .‘‘صـوفيا  مـذكرة ” اسـبة املن هـذه  يف اعتمـد  الـذي  األوروبية الوطنية اإلحصائية
 للقـضايا  العـاملي  واألثـر  التوزيـع  وجوانـب  املعيـشية  األسـر  بشأن منظور  العمل مواصلة ضرورة
 أيــضا املــديرون أوصــىقــد و .احليــاة جبـودة  املتــصلة )والذاتيــة املوضــوعية( واإلحــصاءات البيئيـة 

 .املتاحة والتحليالت البيانات سبل نقل بتحسني

 قيـاس  جمـال  يف سنوات عدةمنذ   االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة وتنشط  - ١٩
 اإلحـصاءات  جلنـة  رعايـة  حتـت  جمـاالت  عـدة  يف ةجديد ثوحب إجراء  يف شرعتوهي   ،التقدم
 تـشمل  القوميـة  باحلـسابات  يتعلـق  فيمـا و. االقتـصادي  امليدان يف والتنمية التعاون ملنظمة التابعة
 :يلي ما اجملاالت هذه

 األسـر  جمموعـات  بـني  التفاوتـات  تقـديرات  إلنتـاج  اجلزئيـة  البيانات استخدام  )أ(  
ــشية ــة احلــسابات نظــام وجمــاميع مفــاهيم مــع يتفــق مبــا املعي  األســر بقطــاع يتعلــق فيمــا القومي
 املعيشية؛
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 علـى  وثروهتـا  وإنفاقهـا  املعيـشية  األسـرة  إيرادات إلحصاء متكامل إطار وضع  )ب(  
 اجلزئي؛ االقتصاد مستويات على الثروة لقياس معايريو ،اجلزئي املستوى

واالســتفادة يف  الــذايت هاســتهالكال ملوجــها املعيــشية األســر إنتــاج قيمــة قيــاس  )ج(  
 .الوقت استخدام استقصاءات من ذلك

 اإلحـــصائي املكتـــب مـــع الوثيـــق بالتعـــاون اجلـــاري اجنازهـــا األنـــشطة هـــذه وســـتنتج  - ٢٠
 مـع  الحـق  وقـت  يف سـتجمع  املـادي  الرفـاه  عـن  املؤشـرات  مـن  جمموعـة  األوروبيـة  للجماعات

 بلـدان  يف احلـايل  الرفـاه  واقـع عـن    اكتمـاال  أكثـر  صـورة  لتقـدمي  احليـاة  املتعلقة جبـودة   ؤشراتامل
 .املنظمــة يف أعــضاء غــري خمتــارة بلــدان وبعــض االقتــصادي امليــدان يف والتنميــة التعــاون منظمــة

 والتنميـة  التعـاون  منظمـة  تقوم،  ذلك موازاة ويف .٢٠١١ عام يف قريبا املؤشرات هذه ستنشرو
، ٢٠١١ مـايو /أيـار  يف ستـصدر  البيئيـة  السـتدامة ل مؤشـرات  بوضع أيضا االقتصادي امليدان يف

 .للبيئة املراعي نموال جمال يفتها  استراتيجيسياق يف وذلك
  

 نظـــام تنفيـــذ املعنيـــة بالعوامـــل الـــيت أعاقـــت  الـــرئيس أصـــدقاء جمموعـــة  - رابعا  
  ١٩٩٣ لعام القومية حلساباتا

اقترحت أستراليا يف الدورة احلادية واألربعني للجنة تـشكيل جمموعـة أصـدقاء الـرئيس                 - ٢١
مـن الـدول    عـدد حمـدود     اعتمـاد   أن تقدم إىل اللجنة املساعدة يف حتديد األسباب الـيت أدت إىل             

عليهــا ســبل املــضي  وتقتــرح ،اعتمــادهوتــرية بــطء إىل  و١٩٩٣نظــام احلــسابات القوميــة لعــام 
 هــو النــسخة احملدثــة، وهــي تلغــي  ١٩٩٣، باعتبــار أن نظــام احلــسابات القوميــة لعــام  )١(قــدما

 .٢٠٠٨نسخة عام 

ــام وخــالل  - ٢٢ ــدعوة وجهــت ،٢٠١٠ ع ــن عــدد إىل ال ــن اخلــرباء م ــدان م  األعــضاء البل
ــاجإ ذات أمهيــة يف جمــال وخــربات معــارف اخلــرباء ميلــك هــؤالءو .اجملموعــة يف للمــشاركة  نت
 يفاألعـضاء    املنظمـات  شاركتـ و .الناميـة  والبلـدان  النمـو  املتقدمـة  البلدان يف القومية احلسابات
، الغالـب  يف اإللكتـروين  الربيـد  طريق عن اعمله اجملموعة ارسمتو .مراقبني بصفة العامل الفريق

ــدما  أو أخــرى اجتماعــات كلمــا أمكــن، علــى هــامش حــضورهم   األعــضاء جيتمــعحيــث  عن
 بيئـة  للفريـق  املتحـدة  األمـم  يف اإلحـصائية  الـشعبة  وسـتوفر  .يف مهام تتصل هبذا األمر     يسافرون
 .والبحث السكرتارية بأعمال وستدعمه كذلك إلكترونية تعاون

__________ 
  .A 94.XVII.4مم املتحدة، رقم املبيع منشورات األ  )١(  
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  :يلي مبا جمموعة الرئيس ضطلعتوس  - ٢٣

 نظـام  تنفيذ يف احملرز التقدم استعراضبغ   لوكسمرب توصيات ضوء علىالقيام    )أ(  
 قبيـل  مـن  القـائم  العمـل  مـن  اإلمكان قدر باالستفادة من ذلك  ،  ١٩٩٣ لعام ميةالقو احلسابات

 اهلـادئ  واحملـيط  آلسـيا  واالجتماعيـة  االقتـصادية  اللجنـة  مـشروع ( اإلقليميـة  اللجـان  به تقوم ما
  ).منطقتها يف االقتصادية اإلحصاءات لتحسني

 يف مبـا ،  ١٩٩٣ املعـ  القوميـة  احلـسابات  نظام تنفيذ العوامل اليت عاقت   حتديد  )ب(  
  :احلصر ال الذكر سبيل على ذلك

  قومية؛ حسابات عاقت استحداث اليت األساسية العوامل  ‘١’  

 نظـام  أو/و ١٩٩٣ لعـام  القوميـة  احلـسابات  نظـام  مالءمـة  العوامل اليت عاقت    ‘٢’  
 لعـام  القوميـة  احلـسابات  نظـام  يليب هل( النامية للبلدان ٢٠٠٨ لعام القومية احلسابات
  ؛)؟ من اجلودةالقدر بنفس العامة السياسات جمال يف احتياجاهتا )٢(١٩٦٨

 احلـسابات  نظام من لالنتقال الالزمة )احلقيقية أو املتصورة( ‘‘النوعية النقلة’’  ‘٣’  
  ؛١٩٩٣ لعام القومية احلسابات نظام إىل ١٩٦٨ لعام القومية

 القوميــة ساباتاحلــ نظــام أو/و ١٩٩٣ لعــام القوميــة احلــسابات نظــام عناصــر  ‘٤’  
 وقياســات مباشــر غــري حنــو علــى  احملتــسبةاملاليــة الوســاطة خــدمات مثــل ٢٠٠٨ لعــام
  ؛ينظر إليها على أهنا من العوامل اليت أعاقت التنفيذ املتسلسلة اليت اإلنتاج حجم

ــع ضــرورة  ‘٥’   ــددة قياســات جتمي ــاتجا  حلــسابمتع ــي لن ــتيفاء  اإلمجــايل احملل الس
 األهــداف حالــة  يفاإلنتــاج ن ذلــك حــسابه علــى أســاس مــ( الــدويل اإلبــالغ شــروط
  ؛)الدولية املقارنات برنامج يف حالة النفقات على أساس حسابهو ،لأللفية اإلمنائية

 )الـسياسات  برسـم  املعنية الوطنية الوكاالت من( داخليال طلبال وجود عدم  ‘٦’  
 . ١٩٩٣ لعام القومية احلسابات نظام تنفيذيف  للمضي قدما الالزم

 هنجـا  قترحتوسـ  للعوامـل املـذكورة    مـوجزا  حتلـيال  الـرئيس  أصـدقاء  جمموعـة  صدرتوس  - ٢٤
 .الناميـة  والبلـدان  النمـو  املتقدمة البلدان من لكل مناسبة كلية قتصاديةا إحصاءات لبلورة بديلة

  : النظر فيما يلياحلصر ال الذكر سبيل على النهج هذه وستشمل

 ١٩٩٣ لعــام القوميــة احلــسابات لنظــام امــلالك التنفيــذ هــدف مالءمــة مــدى  )أ(  
 ؛ البلدانمجيع يف ٢٠٠٨ لعام القومية احلسابات نظام أو/و

__________ 
منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم     ( والتـصويب،  ٣، التنقيح ٢دراسات بشأن املنهجيات، اجملموعة واو، الرقم     )٢(  

  .(A/69.XVII.3)املبيع 
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 ١٩٩٣ لعـام  القوميـة  احلـسابات  لنظـام  خصيـصا  مـصممة  صيغ وضع إمكانية  )ب(  
 ملالئمــة خصيــصا مــصممة توجيهيــة مبــادئ أو ٢٠٠٨ لعــام القوميــة احلــسابات نظــام أو/و

 ؛ البلدانمن ةلطائف احلقيقية االحتياجات

ــة  )ج(   ــة احلــسابات نظــام تنفيــذ إمكاني  احلــسابات نظــام أو/و ١٩٩٣ لعــام القومي
 باتباع هنج منوذجي؛ أو مراحل على ٢٠٠٨ لعام القومية

 نظـام  أو/و ١٩٩٣ لعـام  القوميـة  احلـسابات  نظـام  لتنفيذ املتوقع الزمين اإلطار  )د(  
الـيت   البلـدان  نـسبة  ةاملائـ  يف ٨٥ يـه إىل  تصل ف  واسع نطاق على ٢٠٠٨ لعام القومية احلسابات

 يف اآلن أواهنـا  يف وتقـدمها  للمقارنـة  تكـون قابلـة    اإلمجـايل  احمللـي  لنـاتج ل سـنوية  قياسـات  جتمع
   .املقبلني العقدين من كل
 الثالثـــة هتـــادور يف  عـــن ذلـــكتقريـــرا  إىل اللجنـــةالـــرئيس أصـــدقاء جمموعـــة وســـتقدم  - ٢٥

 .٢٠١٢ فرباير/شباط يف عقدها املقرر واألربعني
  

 وفريــق األمانــات بــني املــشترك العامــل الفريــق  وهيكــل إدارةواليــات  - خامسا 
  القومية باحلسابات املعين االستشاري اخلرباء

 علـى  اإلبقـاء  ٢٠١٠ عـام  يف عقـدت  الـيت  واألربعـني  احلاديـة  دورهتـا  يف اللجنـة  أيدت  - ٢٦
 وعـضويته مبـا يراعـي      هاختـصاصات  ونقحت .القومية باحلسابات املعين االستشاري اخلرباء فريق

املـشترك بـني     العامـل  الفريـق  اختـصاصات و هبيكـل إدارة    إنـشائه وأحلقتـه فيمـا بعـد        من الغرض
 ذلـك  يف مبـا ،  إدارتـه  وهيكـل  العامـل  الفريقهذا   الختصاصات شامل وصف ويقدم .األمانات

ــه وهيكــل االستــشاري اخلــرباء فريــق اختــصاصات  ذاهلــ ساســيةاأل تعلومــاامل وثيقــة يف، إدارت
  .“إدارتهوالية الفريق العامل املشترك بني األمانات وهيكل ” : املعنونةالتقرير

 اللجنـة  شـكلتها  الـيت  الوكـاالت  بـني  املشتركة اهليئات أقدم إحدى هو العامل والفريق  - ٢٧
وا  انـضم  أعـضاء  مخـسة  يـضم  وهـو . اجملال نفس يف العاملة الدولية املنظمات بني التعاون لتعزيز
ــا ــذ إليه ــل من ــات أوائ ــة للجماعــات اإلحــصائي املكتــب :املاضــي القــرن مــن الثمانين  األوروبي

 )٣(املتحـدة  واألمـم  ،االقتـصادي  امليـدان  يف والتنميـة  التعـاون  ومنظمـة  ،الـدويل  النقـد  وصندوق
 املنظمـات  تتنـاوب  أن علـى  اتفـق  املاضـي  القـرن  مـن  التـسعينات  منتـصف  ويف .الـدويل  والبنك
 .املتحــدة األمــم يف اإلحــصاءات شــعبة يف األمانــة تكــون وأن الفريــق رئاســة علــى اخلمــس

 يـسمى  مـا  مـستوى  علـى  :مـستويني  علـى  مبهامـه  العامـل  الفريـق  يـضطلع  أن العـادة  جرت وقد
  .‘‘القومية احلسابات’’ مستوى وعلى ‘‘اإلدارة فريق’’

__________ 
  . للجان األمم املتحدة اإلقليميةاإلحصائيةممثلة بشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة والشعب   )٣(  
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 عملــه برنــامجقــر يو العامــل الفريــق واليــة حيــدد الــذي احملــوري الكيــان هــي واللجنــة  - ٢٨
 التقـدم  عـن  اللجنة تقارير  إىل ويقدم واليته العامل الفريق ينفذو .عمله يف احملرز التقدم ويرصد
 عملــه برنــامج جمــاالت مــن جمــال كــل ضــمن يــضطلعهــو يف ذلــك و .عملــه برنــامج يف احملــرز
، أخـرى  ءخـربا  أفرقـة  أو ،املـدن  وأفرقـة  ،التقنـيني  اخلـرباء  مـن  أفرقـة  يـشرك فيهـا    حمددة بأنشطة
 واليــة وتتمثــل .هعملــ برنــامج ا مــستقلة إلدارهتــا هــي الــيت تنفــذأطــر الكــبرية مــشاريعلل ويــضع
 :يلي ما يف العامل الفريق

 نظـــام الســـتحداث وتنفيـــذ والتنـــسيق والتوجيـــه االســـتراتيجية الرؤيـــة تـــوفري  )أ(  
  والدولية؛ ليميةواإلق الوطنية اإلحصائية النظم يفعلى حنو منهجي  وتنفيذه القومية احلسابات

 الدوليـة  اإلحصائية القواعد ووضع ،القومية احلسابات نظام واستكمال تنقيح  )ب(  
 القوميـة  احلـسابات   املتبعـة يف جمـال    املنهجيـة ب املتعلقـة املـستندات    من وغريها املؤيدة هلا  املعيارية

  ؛املؤيدة هلا واإلحصاءات

 واإلقليمــي الــدويل الــصعد علــى بيانــات قواعــد التــشجيع علــى اســتحدث    )ج(  
  القومية؛ احلسابات حصاءاتإلوالوطين 

  ؛املؤيدة هلا واإلحصاءات القومية احلسابات نظام تنفيذ التشجيع أيضا على  )د(  

ــى   )هـ(   ــشجيع كــذلك عل ــة احلــسابات اســتخدام الت ــدة  واإلحــصاءات القومي املؤي
 .السياسات رسم يف هلا

 علـى  امـل  اخلـرباء الع   فريـق  مـساعدة  يف شارياالستـ  اخلـرباء  فريـق  مـن  الغـرض  يتمثلو  - ٢٩
 قــدما واملــضي القوميــة احلــسابات نظــام تنفيــذ برنــامج عناصــر يف ســياق عملــه برنــامج تنفيــذ

 البحثيــة واملــسائل القوميــة احلــسابات لنظــام البحثــي عمــالاأل جــدول علــى املدرجــة باملــسائل
 مجيـع  حيـث إهنـا متثـل      العـاملي  اجملتمـع  االستـشاري  اخلرباء فريق عضوية وتشمل. حديثا الناشئة
ــاطق ــد، العــامل يف املن ــة يف هئ عــدد أعــضا حــدد وق ـــ البداي ــار األعــضاء ( عــضوا ١٥ ب  دون اعتب
 يـدعى  الـيت  الفتـرة  وتطـول أو تقـصر     ).العامـل  الفريـق   العـضوة يف   لمنظمـات ل املمـثلني  اخلمسة
 يـستغرقها نظـر    الـيت  احملـددة  املـسألة حبـسب    االستـشاري  اخلـرباء  فريـق  يف خالهلا للعمل العضو
  .سنوات ٣ عن تقل لن أهنا إال ؛فيها العامل الفريق

 عقــد إىل تقنــيني خــرباء أفرقــة آخــر إىل حــني مــن يــدعو أن العامــل للفريــق وجيــوز  - ٣٠
 التقنـيني  اخلـرباء  أفرقة تتألف و. حمددة ومنهجية معيارية مسائل يف البحوث لتطوير اجتماعات

وسـتكون فتـرة     .املتوازن اإلقليمي التمثيل فيها ويراعى القومية احلسابات يف خمتصني خرباء من
 وتـــصاغ .حمـــددة مـــسائل وســـتتميز بتنـــاول حمـــدودة التقنـــيني اخلـــرباء أفرقـــة عمـــل اســـتمرار



E/CN.3/2011/6  
 

10-69260 15 
 

 املواصــفات تــشمل وهــي .خــرباء فريــق كــل مــع باملوضــوع الــصلة ذات املهــام اختــصاصات
 املناقـشات  برصـد  يتعلـق  فيمـا  العمـل  تيبـات وتر الزمنيـة  واجلـداول  املستهدفة باملنجزات املتعلقة
 .بالتوصيات العامل الفريق وإبالغ التقنية

، هتنفيــذ  أو القوميــة  احلــسابات نظــام  تنقــيح مثــل ، الكــبرية  باملــشاريع يتعلــق  وفيمــا  - ٣١
هــذه املــشاريع حتديــد  وتــشمل .هتــاإلدار مــستقلة أطــراســتحداث  الــضروري مــن يكــون رمبــا

ــستهد املنجــزات مواصــفات ــة واجلــداول ،فةامل ــة الزمني ــوظفني ،وامليزاني ــات وامل ــل وترتيب  العم
  .بالتوصيات العامل الفريق وإبالغ التقنية املناقشات برصد املتعلقة

  
 التصدي لألزمة االقتصادية واملالية العاملية -سادسا  

لألزمـــة  أطلقـــت البلـــدان واملنظمـــات الدوليـــة مبـــادرات إحـــصائية منـــسقة للتـــصدي   - ٣٢
ــصاد ــة االقت ــة العاملي ــات       .ية واملالي ــد فجــوات البيان ــادرات يف حتدي ــز املب ــت جمــاالت تركي ومتثل

ح باسـتجابات حمـددة     اسمالـ   بغيـة  وتعويضها لرصد التغريات السريعة يف األنـشطة االقتـصادية،        
غ املعلومـات املتاحـة ذات   يـ لبحتـسني نـشر وت   وحسنة التوقيـت يف جمـال الـسياسات، فـضال عـن       

بادرات سلـسلة مـن احللقـات الدراسـية بـشأن مؤشـرات اإلنـذار املبكـر                 وتشمل هذه امل   .الصلة
إدارة الــشؤون  /تحــدة والــدورة االقتــصادية، تولــت تنظيمهــا الــشعبة اإلحــصائية يف األمــم امل       

 بالتعــاون مــع كــل مــن  ،االقتــصادية واالجتماعيــة واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة 
املقدمـة   رير املتعلقة باألزمة املاليـة وفجـوات املعلومـات        االحتاد الروسي، وكندا وهولندا؛ والتقا    

ــن ــايل        م ــتقرار امل ــق االس ــس حتقي ــدويل وجمل ــد ال ــانيت صــندوق النق ــوظفي أم ــة و ،م وزراء املالي
 ٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين األولومــديري املــصارف املركزيــة يف بلــدان جمموعــة العــشرين يف     

لوكـاالت املعـين باإلحـصاءات االقتـصادية        ؛ وأنشطة الفريق املشترك بني ا     )٤(٢٠١٠مايو  /أيارو
انـة جملـس حتقيـق االسـتقرار املـايل،          مأ، و )رئيسا(صندوق النقد الدويل     واملالية الذي يتألف من   

صرف التسويات الدوليـة، واملـصرف املركـزي األورويب، واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات               وم
 . والبنك الدويل واألمم املتحدةاألوروبية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،

إدارة الـــشؤون االقتـــصادية  /وغطـــت مبـــادرة الـــشعبة اإلحـــصائية يف األمـــم املتحـــدة       - ٣٣
ــاالت    ــسة جمـ ــة مخـ ــات األوروبيـ ــصائي للجماعـ ــة واملكتـــب اإلحـ ــات  :واالجتماعيـ ــوذج بيانـ  منـ

ــصاد     ــدورة االقتـ ــرات الـ ــايل، ومؤشـ ــاتج احمللـــي اإلمجـ ــسريعة للنـ ــديرات الـ ــرات، والتقـ ية، املؤشـ
وبالنــسبة إىل مجيـع اجملــاالت، انــصرفت  . والدراسـات االستقــصائية للتوجهـات، والتبليــغ والنـشر   

__________ 
 http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/053110.pdf  وhttp://www.imf.org/external/np/g20/pdf/102909.pdf نظرا   )٤(  
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ة القائمــة، التوجيهيــة واملمارســات القطريــ التجميــع النيــة إىل إنــشاء خمــزون مــن سلــسلة مبــادئ   
لتـشجيع البلـدان علـى    توضـع  اقتراح مبادئ توجيهية وتوصـيات جديـدة      والقيام، حيثما أمكن، ب   

.  االقتـصادية  اتتفادة منـها ألغـراض جتميـع ونـشر وتبليـغ مؤشـرات اإلنـذار املبكـر والـدور                  االس
 املقـدم   ، املؤشرات االقتصادية القصرية األجل    عن) E/CN.3/2011/11 ( تقرير األمني العام   يوضحو

 .احللقات الدراسيةمن سلسلة هذه ال نتائج وتوصيات ،إىل الدورة الثانية واألربعني للجنة

 أمانيت صندوق النقـد الـدويل وجملـس حتقيـق           وموظف ان اللذان أعدمها  أورد التقرير د  وق  - ٣٤
 توصــية ملعاجلــة الفجــوات ٢٠االســتقرار املــايل بــشأن األزمــة املاليــة والفجــوات يف املعلومــات  

أن ، وبيانـات بـش  ت بشأن املخـاطر يف القطـاع املـايل        البيانات، املتصلة بالفجوات يف املعلوما     يف
 الفريق املـشترك    كانو . االقتصادات احمللية إزاء الصدمات    انعدام منعة الية الدولية و  الشبكات امل 

أنـشأ أيـضا    قد    يف إطاره  ذا العمل هب  الذي يشكل املنتدى الرئيسي الذي يضطلع      بني الوكاالت 
 بالعمـل املتعلـق باحلـسابات        فهـو ينـهض حتديـدا      .موقعا إلكترونيا للمؤشرات العامليـة األساسـية      

 الـيت   بالبلـدان يف ذلـك     بـدءا     الـذي يـشمل األخـذ بنـهج البيانـات وميزانيـات البلـدان،              القطاعية
 وســيتيح تنفيــذ هــذا النــهج الفــرص لتحــسني قيــاس حــاالت .تتــسم بأمهيتــها يف مجيــع احلــاالت

 جمعوسـتُ وأوجه الـضعف احملليـة       االنكشاف العابرة للحدود وأوجه ضعف قطاعات االقتصاد      
 حيثمــا إحــصاءات احلــسابات القوميــةتوزيــع يف  ، معلومــات عــناتالقــيم اإلمجاليــة واملتوســط
  .كانت مثة أمهية يف ذلك

.  لإلحـصاءات االقتـصادية     إطـار شـامل     هـو  نظـام احلـسابات القوميـة     أن   اعتراف ب  مثةو  - ٣٥
ــذا، فــإن نــسخته املــستكملة  ــة  تفــسريا أتقــدم  ٢٠٠٨ لعــام ول وســع حملركــات النمــو واإلنتاجي

يتـيح   وملا كان نظام احلسابات القوميـة      .لألصول املنَتجة وغري املنَتجة    املوسع   اخالل نطاقه  من
للجوانب اهليكلية لألزمـة املاليـة واالقتـصادية، فـسيتبع ذلـك تطـوير إنتـاج                 الفرصة لفهم أفضل  

 تطــورات الــدورة  لتواكــب نــشرها  بغيــة تعجيــل وتــرية  كــثرية التــواتر التقــديرات الوتوزيــع 
 .٢٠٠٨تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام تــسهيل أيــضا يف  يفيــد ، وهــو مــا قــداالقتــصادية

 وضـع منـوذج بيانـات       ، تـضمني  ٢٠٠٨يف برنامج تنفيذ نظام احلـسابات القوميـة لعـام           تم،  وسي
 التـواتر ووضـع توجيهـات لعمليـة جتميـع البيانـات؛ ومبـادرات                كـثري   ُتنـشر علـى حنـو      ملؤشرات

 .توجيهات بشأن عملية جتميع بيانات امليزانيةالفريق املشترك بني الوكاالت الرامية إىل وضع 
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 تنفيذ نظام احلسابات القومية -سابعا   
 مقدمة -ألف   

ــ واإلحــصاءات امل٢٠٠٨ميثــل برنــامج تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام     - ٣٦  ادة هلــؤي
مبادرة إحصائية عامليـة ذات هـدف مـزدوج يتمثـل يف مـساعدة البلـدان علـى تطـوير القـدرات                      

ــن أجــل  اإلحــصا ــي  ئية واملؤســسية م ــا يل ــها مم ــام    ) أ (: متكين ــن نظ ــاهيمي م إحــداث حتــول مف
ــام   ــة لعــ ــام ا١٩٩٣ أو ١٩٦٨احلــــسابات القوميــ ــام   إىل نظــ ــة لعــ  ٢٠٠٨حلــــسابات القوميــ

 . وتفاصيل ونوعية احلسابات القومية ودعم اإلحصاءات االقتصاديةحتسني نطاق )ب( و

جـل تنفيـذ نظـام احلـسابات        أملية لإلحـصاءات مـن      وتستند كفاءة واستدامة املبادرة العا      - ٣٧
:  وهـي  ، إىل مبادئ استراتيجية تنفيذ نظام احلـسابات القوميـة املتفـق عليهـا             ٢٠٠٨القومية لعام   

. حتـسني الـنظم اإلحـصائية   ) ج(التنسيق، والرصد واإلبالغ و ) ب(التخطيط االستراتيجي،   ) أ(
ــة يف بلــدان شــىت وتنطلــق االســتراتيجية مــن خمتلــف مــستويات تنفيــذ نظــ    . ام احلــسابات القومي
 علــى الــصعيد الــدويل فحــسب، بــل علــى  وتعتــرف االســتراتيجية باحلاجــة إىل عمــل منــسق، ال

 . وتشدد على احلاجة إىل تعاون وثيق مع اللجان اإلقليمية،الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي

الل أربعـة عناصـر،      مـن خـ     حتديـد األولويـات    تنفيـذ  وجيري تفعيـل مبـادئ اسـتراتيجية        - ٣٨
اســتخدام االســتراتيجيات الوطنيــة إلعــداد اإلحــصاءات أو مــا مياثلــها مــن اخلطــط    ) أ: (وهــي

ــتراتيجي،        ــيط االس ــارا للتخط ــات بوصــفها إط ــدد األولوي ــيت حت ــة ال ــة هيكــل  ) ب(الوطني إقام
نطـاق االمتثــال  تـشمل  معلومـات الربنـامج حبيـث يتمحـور حـول عمليــة اإلنتـاج اإلحـصائي، و       

طرائــق بنــاء القــدرات ) ج(، دةؤيــقتــصادية املات احلــسابات القوميــة واإلحــصاءات االإلحــصاء
اإلحصائية عن طريـق التـدريب والتعـاون الـتقين، ونـشر األدلـة العمليـة والكتيبـات، والبحـوث                    

 .٢٠٠٨ىل التحـول إىل نظـام احلـسابات القوميـة لعـام             إمراحل التنفيذ املؤدية    ) د(ة، و   والدعو
 : هيواملراحل الثالث

 اســتعراض اإلطــار االســتراتيجي وإعــداد تفاصــيل بــرامج التنفيــذ علــى  - أوال  )أ(  
 الصعيدين الوطين واإلقليمي؛

 اعتماد أطر للتصنيف، والسجالت واألطر التجاريـة، واالستقـصاءات،    -ا  ثاني  )ب(  
 كنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وتومصادر البيانات اإلدارية واهلياكل األساسية ل

إىل طر وبيانات مصدرية مكيفة، والتحليـل الرجعـي والتحـول           تطبيق أ  -ا  ثالث  )ج(  
 .٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام 



E/CN.3/2011/6
 

18 10-69260 
 

 إىل نظـام احلـسابات القوميـة        هوسيحدد كل بلد من البلدان الفترة الزمنية ملراحل حتولـ           - ٣٩
لــدول ، أن تتحــول معظــم ا٢٠١٤بتــداء مــن عــام  ا ،ومــع ذلــك، فمــن املتوقــع . ٢٠٠٨لعــام 

نتقالية تتـراوح مـدهتا بـني عـامني         ا عقب فترة    ٢٠٠٨بات القومية لعام    األعضاء إىل نظام احلسا   
 .وثالثة أعوام لكل مرحلة من مراحل التحول

التقـدم احملـرز يف برنـامج    ”قة املعنونـة  ثيوجرى تبيان هذه العناصر بشكل موسع يف الو         - ٤٠
ورقـة   انـت هـي  ، والـيت ك “ هلا دةؤيصاءات امل  واإلح ٢٠٠٨تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام      

 لفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة اساســية لتقريــر األعلومــات امل
 .)٥( احلادية واألربعني للجنةهتادورلجنة يف دم إىل ال قُالذي

ــزم  - ٤١ ــام     ،ويل ــة لع ــذ نظــام احلــسابات القومي ــامج لتنفي ــى٢٠٠٨ ألغــراض وضــع برن   عل
ــوطين  ــصعيد ال ــع    ،ال ــة جلمي ــدرات احلالي ــيم للق ــاج اإلحــصائي    إجــراء تقي ــة اإلنت ــب عملي جوان

 يـتعني وضـع     ، التقيـيم  ا واسـتنادا إىل هـذ     . هلا دةمؤيأجل إنتاج حسابات قومية وإحصاءات       من
 ذات الـصلة     هلـا  ةؤيـد أهداف فيما يتعلق بنطـاق وتفاصـيل احلـسابات القوميـة واإلحـصاءات امل             

 وذلـك بالتـشاور مـع مجيـع اجلهـات صـاحبة             ،ياسات واختاذ قـرارات مـستنرية     الالزمة لوضع س  
 خطـة تقـوم علـى التقيـيم الـذايت، وحتـدد              اختـاذ  شكليـ و .املصلحة يف النظام اإلحصائي الـوطين     

 خطـوة هامـة يف سـبيل وضـع     ،جمموعة من اإلجراءات لتحقيق األهداف اإلحصائية واملؤسـسية  
 هلـا، إضـافة إىل   دةؤيـ  واإلحصاءات امل٢٠٠٨القومية لعام خارطة طريق لتنفيذ نظام احلسابات   

ــا يف ذلــك مــن  ــة فائقــة يف حتــسني جــدول األعمــال اإلحــصائي   م ــة  و، أمهي ــاع أفــضل  اكفال تب
 .املمارسات يف جمال اإلحصاءات الرمسية

ة مراعـاة   رم الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية بـضرو          ويسلّ  - ٤٢
 لتحديــد أهــداف ٢٠٠٨التحــول إىل نظــام احلــسابات القوميــة لعــام  لــدى أبعــاد رئيــسيةثالثــة 
نظـام  ل يفـاهيم ملااالمتثـال  ) ب(نطـاق احلـسابات،   ) أ: ( ورصد التقدم احملرز يف التنفيـذ  ،التنفيذ

  مجيعهـا لكـي يتـسىن      األبعـاد الثالثـة   هذه   تقييم   لزموي .مسائل اجلودة ) ج( احلسابات القومية و  
 .أفضل وأمشلتقييما  احلسابات القومية يذ نظام تنفتقييم

املبـادئ التوجيهيـة لرصـد تنفيـذ نظـام احلـسابات        حدث الفرع باء الوارد أدناه عـن        تيو  - ٤٣
ن جــيم ودال أنــشطة كــل مــن الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات ا الفرعــينــاقشو. القوميــة

 لنطاق وتفاصـيل تنفيـذ    االفرع هاء تقييم   ، ويتضمن واللجان اإلقليمية  املعين باحلسابات القومية  
 .١٩٩٣ظام احلسابات القومية لعام ن

  
__________ 

  )٥(   http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc10/BG-NationalAccounts2008.pdf.  
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 ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام توجيهية لرصد تنفيذ ال ئبادامل -بـاء   
 وضـع الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات             ،رصد تنفيذ نظام احلسابات القومية    بغية    - ٤٤

ــة جمموعــة مــن   ــيم نطــاق احلــسابات الــيت مجع ؤشــرات ســتة ماملعــين باحلــسابات القومي ــ لتقي ها ت
 هذه بثالث جمموعات مـن البيانـات         مؤشرات التطور  وجرى يف وقت الحق استكمال    . البلدان
ــتعني جتميعهــا؛    شــرط ) أ (تــصف ــيت ي جمموعــة احلــسابات  ) ب(احلــد األدىن مــن احلــسابات ال

العامـل جمموعـة مـن األسـئلة        ووضـع الفريـق     . وبةستصجمموعة احلسابات امل  ) ج( املوصى هبا؛ و  
وجـرى تقيـيم جـودة      . ١٩٩٣لتقييم االمتثال للمفاهيم الرئيسية لنظـام احلـسابات القوميـة لعـام             

 .ت القومية باستخدام إطار اجلودة الذي يستخدمه صندوق النقد الدويلابعاد احلسابأ
  

 تطورالؤشرات م    

ت التطـور الـيت حـددهتا فرقـة      علـى مؤشـرا  ة يف دورهتـا التاسـعة والعـشرين   نـ ت اللجثنـ أ  - ٤٥
  من هـذه املؤشـرات    غرضالو. )٦()، الفصل الثامن  E/1997/24(العمل املعنية باحلسابات القومية     

التوجيه للبلدان اليت تنظر يف توسيع نطاق تغطية حـساباهتا القوميـة    بعض  تقدمي  :  مها ،ذو شقني 
 للرصـد تتـيح قيـاس مـستوى     والعمـل مبثابـة أداة   . ات نظـام احلـسابات القوميـة      يمتاشيا مـع توصـ    

 حتديـد    إمكانيـة  تـيح هـو مـا ي    ، و  املراحل الزمنيـة   احلسابات القومية يف خمتلف   الذي بلغته   تطور  ال
ــدان  ــة  ( جمموعــات البل ــوع أو املنطق ــيت) حبــسب الن ــا إىل ســتحتاجال ــدويل  أن يوليه ــع ال   اجملتم

 .ا خاصااهتمام

ــاك يف هــذا الــصدد حــدود    - ٤٦ ــاسل غــري أن هن ــدانااعتربهتــفقــد . ات هــذه املؤشــر قي   البل
 مــن حلــسابات القوميــةيف ا  إدخالــه يــتم مــا ترتيــباألســاس الــذي جيــب أن تقــوم عليــه معاجلــة

ن  أل ١٩٩٣ لعـام     تنفيذ نظـام احلـسابات القوميـة       عنتعطي انطباعا خاطئا    هي رمبا   و. إضافات
، الـصغرية نـسبيا   ، بالنسبة لبعض البلـدان ذات االقتـصادات         فمثال. هناك درجات خمتلفة للتنفيذ   

 التنفيـذ الكامـل فيهـا عبـارة          يكـون   فيها بكوهنا حمـدودة النطـاق، ميكـن أن         ألنشطةا واليت تتسم 
 بالنــسبة ا هــو مطلــوبممــ  أصــغر كــثريانظــام احلــسابات القوميــة مــنجمموعــة فرعيــة تنفيــذ  عــن

 سائلاملــاملـسائل املفاهيميـة أو     ال تـشمل هـذه املؤشـرات   وباإلضـافة إىل ذلـك،  . لبلـدان أخـرى  
 هبـا نظـام احلـسابات    يوصـ يت ي احلـسابات واجلـداول الـ      تغطية   ، وإمنا تقصر على   اجلودةب املتعلقة
 .القومية

  

__________ 
ــ العمـــل فرقـــة تقريـــر انظـــر   )٦(   ين عـــشرة والســـعات الهتـــادورلجنـــة يف القوميـــة املقـــدم إىل ال باحلـــساباتة املعنيـ

)E/CN.3/1997/12املرفق ،(.  
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 جمموعات البيانات املطلوبة    

ــرا أل  - ٤٧ ــور،  نظـ ــرات التطـ ــصور مؤشـ ــه قـ ــل  وجـ ــق العامـ ــد الفريـ ــات   أعـ ــالث جمموعـ ثـ
 ١٩٩٣سابات القوميـة لعـام      البيانات لتقييم نطاق تنفيذ احلسابات القومية وفقـا لنظـام احلـ            من
  شـرط  بيانـات جموعـة   ا ُتعرف مب   حمدد ا مرجعيا اريعم اجملموعة األوىل ومتثل  . )٤٤انظر الفقرة   (

 احلـسابات    أساسـا  مضعـة مـن احلـسابات الـسنوية الـيت تـ            جممو  هي موعةهذه اجمل و. احلد األدىن 
ة البيانـات املوصـى      فهـي جمموعـ    ،أمـا اجملموعـة الثانيـة     . ٢  و ١ي التطـور    ؤشـر يف م   هبـا  املوصى

  مجيـــع البلـــدانبـــأن تقـــوم“ موصـــى”حـــسابات ســـنوية تـــشمل جمموعـــة عهـــا، وهـــي يجمتب
ــا، ــصلية   بتجميعه ــايجمتموصــى ب” باإلضــافة إىل بعــض حــسابات ف ــد أُوصــي ؛ و“عه ــذهق   هب
جملموعــة أمــا ا .ن االقتــصادات اقتــصاد مــ املــستجدة يفتطــوراتال ألمهيتــها يف تقيــيم احلــسابات

ــ،عهــايمجتموعــة البيانــات املستــصوب  هــي جمف ،الثالثــة ــدة ينبغــي مجعهــا شمل وت  ، بيانــات مفي
عهـا والبيانـات املستـصوب    يجمت على ذلك، تيسر جمموعة البيانات املوصى ب      ةوعالو .كنأم إن
أقـرت اللجنـة هـذا      قـد   و . تذهب إىل أبعد مـن املعيـار املرجعـي         لنطاقل تقييمات    إجراء عهايمجت

 احلـد األدىن اسـتنادا      شـرط  بيانـات ل ودعت إىل إجراء تقيـيم       ،لثالثنياملقياس يف دورهتا الثانية وا    
 .)٧(إىل قاعدة بيانات األمم املتحدة للحسابات القومية

  
 يملفاهيمااالمتثال     

لنظــام  يملفــاهيماجمموعــة مــن األســئلة لتحديــد مــدى االمتثــال    وضــع الفريــق العامــل   - ٤٨
  سـوى  يغطـي  ، حيـث إنـه ال     دوداحملـ  هنطاقـ ب االسـتبيان  يتـسم و .١٩٩٣احلسابات القومية لعام    

 ونظـام احلـسابات     ١٩٩٣بعض الفروق املفاهيمية الرئيسية بـني نظـام احلـسابات القوميـة لعـام               
 ء، مــع شــي)جزئيــا/ال/نعــم( إجابــات بــسيطة  تقــدميطلــب االســتبيان وي.١٩٦٨القوميــة لعــام 

 تـأثري املفـاهيم     تنفيذ ويتمثل اهلدف من ذلك يف حتديد مدى      . ن دعت الضرورة  إسهاب  اإل من
 وعلــى ، علــى النــاتج احمللــي اإلمجــايل ١٩٩٣ يف نظــام احلــسابات القوميــة لعــام   الــواردةاهلامــة

  .ل القومي اإلمجايل والدخ،س املال اإلمجايلأتكوين ر
  

 بيانات احلسابات القوميةجودة تقييم     
 النقـد الـدويل     البيانات، وضع صندوق  جودة  للمساعدة يف وضع استراتيجيات لتحسني        - ٤٩

ويـوفر  .  إحصاءات احلسابات القومية وغريها من إحصاءات االقتـصاد الكلـي          جودةإطاراً لتقييم   
اإلطار هيكالً وصياغة موحدة ألفضل املمارسات املتبعة، فضالً عن املفـاهيم والتعـاريف املقبولـة               

للجـودة  ومخـسة أبعـاد      تسلسلياً يبدأ مبجموعة من الشروط األساسـية         ويتبع اإلطار هيكالً  . دولياً
 .والتيسر، التشغيليةالتمامية، وسالمة املنهجية، والدقة واملوثوقية، والصالحية : هيو

__________ 
 الثانيـة   هتـا  دور  املقـدم إىل اللجنـة يف      ١٩٩٣ لعـام    القوميـة  احلـسابات ذ نظـام    عن تقييم تنفي   العام   األمني تقرير  )٧(  
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ليعـد لدولـه األعـضاء منـوذج         كـأداة     املـذكور  واستخدم صندوق النقـد الـدويل اإلطـار         - ٥٠
ات تقـارير جمموعـ   هـذه ال   وتغطـي    .بيانات تقـارير االمتثـال للمعـايري ومـدونات قواعـد الـسلوك            

هـذا  وجيـري حاليـاً اسـتعراض      . احلـسابات القوميـة   ومبـا فيهـا     ،  الرئيـسية  القتصاد الكلي ابيانات  
ــاة  طـــار اإل املنـــهجيات الـــيت أدخلـــت يف اآلونـــة األخـــرية علـــى  الـــتغريات لتمكينـــه مـــن مراعـ

ــانيــشكل مناســبة لاالســتعراض وســيظل هــذا . اإلحــصائية  ، أفــضل املمارســات اإلحــصائية بي
 . املنظمات األخرى يف هذا امليدانعمل ع  الروابط متعزيزو

وُيسَتخَدم اإلطار أيضاً خارج صندوق النقد الدويل ألنه يتـضمن أهـم جوانـب النظـام            - ٥١
إطـــار منـــهجي ميكـــن اســـتخدامه يف شـــىت جمـــاالت  حبيـــث تتحـــول إىل اإلحـــصائي وينظمهـــا 

  مـن املـستعملني    املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة وغريهـا       أيـضا أن تـستخدمه      ميكن  و. اإلحصاءات
 .  مثالألغراض التقييم الذايت

  
   له االمتثالومدى ٢٠٠٨نطاق تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام قياسا     

 ١٩٩٣ نطاق تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام             ن املتمثالن يف قياسي   عنصراالر  َبعَتُي  - ٥٢
ام احلــسابات القوميــة لعــام لتقيــيم نطــاق تنفيــذ نظــأيــضا كــافيني هلــذا النظــام  االمتثــال ومــدى
 مـن أجـل   بيد أن احلاجـة إىل تـوافر املزيـد مـن املعلومـات يف أواهنـا                 .  له  االمتثال ومدى ٢٠٠٨

جتميعــات أن يــشمل ذلــك تيــسري وضــع اســتجابات مناســبة يف الــسياسات العامــة، يــربز أمهيــة  
 قيـاس نطـاق  متطلب إدخال بعـض التعـديالت علـى    ما ي هو  واحلسابات القومية الفصلية أيضاً،     

 .قياس جمموعة البيانات املطلوبةمما هو مبني يف ك التنفيذ

احلد األدىن لتشمل احلـسابات الفـصلية     شرط   جمموعة بيانات     قاعدة وقد جرى توسيع    - ٥٣
 أو حبـسب عناصـر      جمـال النـشاط    حبـسب    ةللقياس االمسي والكّمي للناتج احمللي اإلمجايل مـصنف       

صـايف   (ات املتكاملة لغاية صـايف األمـوال املتاحـة لإلقـراض          اإلنفاق، والتجميع الفصلي للحساب   
احلــد شــرط واتــسعت جمموعــة بيانــات .  وبقيــة العــاملالكلــيالقتــصاد با فيمــا يتعلــق) اإلقــراض

فيمـا يتعلـق    لتشمل جتميع حسابات القطاع املؤسسي السنوية حىت صايف اإلقراض          أيضاً  األدىن  
شية، واملؤسسات اليت ال تستهدف الربح وختـدم        قطاعات الشركات، واحلكومة، واألسر املعي    ب

تجميـع حـسابات هـذه القطاعـات كـل ثالثـة       بى يف الوقـت احلـايل   األسر املعيـشية، بينمـا يوصَـ      
سنوي للحـسابات املاليـة   الـ تجميع ال بإجراءى يف الوقت احلايل  وعالوة على ذلك، يوصَ   . أشهر

ــتغريات األ     ــة وال ــة القطاعي ــات العمومي ــة وامليزاني ــا    القطاعي خــرى يف حــسابات األصــول، بينم
 مـن املرفـق جمموعـة بيانـات         ٢وتـرد يف اجلـدول      . جتميع حـساباهتا كـل ثالثـة أشـهر        يستصوب  

 .  توفريهاوالبيانات املستصوب  البيانات املوصى هبا اتبعد تعديلها، وجمموعاحلد األدىن شرط 
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، ٢٠٠٨لقوميــة جــرى تعــديل اســتبيان االمتثــال لــيعكس مفــاهيم نظــام احلــسابات ا  و  - ٥٤
ــد وذلــك ل ــة احملــدَّ   مــدى تحدي ــاهيمي بنظــام احلــسابات القومي ــزام املف ــرد تفاصــيل  . ثااللت وت

واهلدف منه هو حتديد مدى تنفيـذ املفـاهيم اهلامـة يف نظـام           .  من املرفق  ٣االستبيان يف اجلدول    
 رأس املـال   اليت تؤثر يف مستوى الناتج احمللي اإلمجـايل، وتـراكم   ٢٠٠٨لعام  احلسابات القومية   

وســيتوىل الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين   . اإلمجــايل، والــدخل القــومي اإلمجــايل 
توسـيع اسـتبيان االمتثـال      أن يـتم يف مرحلـة الحقـة         باحلسابات القومية تقييم مـدى احلاجـة إىل         

 حاليــاً يفال يغطيهــا  ٢٠٠٨لعــام نظــام احلــسابات القوميــة أخــرى مــن ليــشمل أيــضاً مفــاهيم 
 .استبيان االمتثال

  
 أنشطة الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية   -جيم   

 لطلـب اللجنـة بتقـدمي توجيهـات بـشأن التنفيـذ املتـسق لنظـام احلـسابات القوميـة                     وفقاً  - ٥٥
تابعـة   معلـى  الفريق العامل بنشاط، بالتعاون مع البلدان واللجان اإلقليميـة،  عمل، ٢٠٠٨لعام  

ز أنـشطة الفريـق   وتركِّـ . املؤيـدة هلـا   واإلحـصاءات   ٢٠٠٨لعـام   تنفيذ نظـام احلـسابات القوميـة        
وهلــذا الغــرض، تعمــل املنظمــات األعــضاء يف  . العامــل علــى طرائــق بنــاء القــدرات اإلحــصائية 

الفريــق العامــل يف جمــال املــسائل البحثيــة، مــن قبيــل رخــص إطــالق االنبعاثــات، والعوملــة،           
احملتــسبة علــى حنــو غــري مباشــر، وذلــك لتــوخي الوضــوح يف تنفيــذ   وســاطة املاليــة وخــدمات ال

أساســيات نظــام  مثــل الكتيبــات املعنونــة   املبــادئ التوجيهيــة اجلديــدة؛ ويف وضــع كتيبــات،     
ــة  ــة واحلــسابات القومي ونظــام احلــسابات ، املفــاهيم بإجيــاز: ٢٠٠٨ ،ونظــام احلــسابات القومي

هتدف إىل تناول عمليـة تنفيـذ نظـام احلـسابات           ، وهي كتيبات     التنفيذ بإجياز  - ٢٠٠٨القومية  
ختلفــة مــن التنميــة اإلحــصائية؛ وتقــدمي املــساعدة التقنيــة املالقوميــة يف البلــدان ذات املــستويات 

 .   التنفيذ اإلقليميةحلقات العمل التدريبية؛ وعقد حلقات دراسية عن استراتيجياتإقامة و

مــــن الــــضروري أصــــبح ، ١٩٩٣تحــــديث يف عــــام بعــــد االنتــــهاء مــــن عمليــــة الو  - ٥٦
ــديث ــى اإلنترنـــــــت   حتـــــ ــل علـــــ ــق العامـــــ ــع الفريـــــ ــدث  . موقـــــ ــع احملـــــ ــشمل املوقـــــ ويـــــ

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.aspــن   اآلن ــات عـ ــافة إىل معلومـ ، باإلضـ
امج أنشطة الفريـق العامـل، منـرباً لرصـد تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة مـن خـالل روابـط بـرب               

عمل أعضاء الفريق العامل واللجان اإلقليمية؛ ومعلومات عـن جـدول األعمـال البحثـي لنظـام                 
 . أنشطة فريق اخلرباء االستشاريمعلومات عن احلسابات القومية؛ و
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 البنك الدويل    

نـشطة  األ مـن خـالل   ٢٠٠٨يدعم البنك الـدويل تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                 - ٥٧
تحــسني القــدرات اإلحــصائية، وال ســيما يف البلــدان الناميــة،   لعملــه العــادي ربنــامج املتــصلة ب

 يف مـا يلـي    ذه األنـشطة    مزيـد مـن الـشرح هلـ       ويـرد   . والعمل املتعلـق بربنـامج املقارنـات الدوليـة        
 .أدناه

 الدعم إىل وكـاالت التنـسيق اإلقليميـة          يقدم املكتب العاملي لربنامج املقارنات الدولية    ف  - ٥٨
 ورغـم أن جولـة  . عدة التقنية يف ما يتعلق باألنشطة التحـضريية للحـسابات القوميـة      ويقدم املسا 

سـتقوم علـى نظـام      ) ٢٠١١برنـامج املقارنـات الدوليـة       ( لربنامج املقارنات الدولية     ٢٠١١ عام
، فــإن تقــدمي املــساعدة التقنيــة ملــساعدة البلــدان علــى حتــسني    ١٩٩٣لعــام احلــسابات القوميــة 

أو حتــسني تقــديرات اســتهالك األســر  / تتماشــى مــع املعــايري الدوليــة و حــىتالقوميــة حــساباهتا 
.  علـى طـول اخلـط   ٢٠٠٨لعـام  سيسهم يف تنفيذ نظام احلسابات القوميـة    ) وحتليالهتا(املعيشية  

 إســداء التوجيــه بــشأن قــضايا األســعار؛ والعمــل   وباإلضــافة إىل ذلــك، سيــشمل العمــل أيــضاً  
وهـا؛ وقيـاس نـواتج احلكومـة، وخـدمات التعلـيم والـصحة؛              املتعلق باملساكن اليت يشغلها مالك    

 .  وقياس اخلدمات املالية وما يتصل هبا من آالت ومعدات؛ وتعديالت اإلنتاجية

ــدويل العمـــل    - ٥٩ ــاً-ويواصـــل البنـــك الـ ــسية    جنبـ ــة الرئيـ  إىل جنـــب مـــع اجلهـــات املاحنـ
وقـد دخـل مرفـق    . يـة لبلـدان النام إىل ا توسـيع نطـاق مـا يقدمـه مـن دعـم       مـن أجـل    - األخرى

 طـور التـشغيل يف      - ويـشمل صـندوقاً حتفيزيـاً        -تسخري اإلحـصاءات ألغـراض حتقيـق النتـائج          
وهنـاك مـن بـني    . ل اآلليات األخرى املتاحة مـن خـالل البنـك الـدويل       الوقت احلايل، وهو يكمِّ   

امج اإلقـراض   بناء القدرات اإلحصائية، وبرن   لالصندوق االستئماين املتعدد املاحنني     هذه اآلليات   
آليـات الـدعم الـيت يتيحهـا البنـك      ورغم اتساع قاعـدة   . التابع لربنامج بناء القدرات اإلحصائية    
ــضة     ــدة عري ــى قاع ــدان عل ــدويل للبل ــاتحــسني نظملال ــإن  اإلحــصائيةه ــذه ، ف ــق ميكــن  ه املراف

القوميـة  تنفيـذ نظـام احلـسابات       الراميـة إىل    ددة  احملـ قطرية  الحتياجات  االأيضاً لتلبية   استخدامها  
  .  ٢٠٠٨ لعام
ــة  إعـــداد كتيـــبني مكمِّعلـــى البنـــك الـــدويل ويعكـــف   - ٦٠ ــام احلـــسابات القوميـ لـــني لنظـ
عنـوان  و.  إىل دعم احملاسـبني الـوطنيني يف البلـدان الناميـة الـصغرية              موجهني حتديداً  ٢٠٠٨ لعام

 احبمـص دليـل   واآلخـر   ،  “ املفـاهيم بإجيـاز    :٢٠٠٨نظام احلسابات القومية    ”الكتيب  أحدمها  
ــة الل ــذعملي ــهتنفي ــة  : عنوان ــَوَتوُي.  التنفيــذ بإجيــاز- ٢٠٠٨ نظــام احلــسابات القومي ــاح قَّ ع أن يت

  . ٢٠١١الدليالن يف عام 
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ــضاً  يعكــف و  - ٦١ ــدويل أي ــك ال ــى  البن ــدورةوضــع عل ــة تعليمي  عــن احلــسابات  ة إلكتروني
شمل تـ هتمـة، وس  جماناً علـى شـبكة اإلنترنـت جلميـع األطـراف امل           ه الدورة   تاح هذ توس. القومية
ــي اإلمجــايل، و  اًدروســ ــاتج احملل ــدادات واالســتخدام   يف حــساب الن ، جــداول إحــصائيات اإلم

 النـاتج احمللـي اإلمجـايل، مـن         خـارج نطـاق    الـشمولية، والتقـديرات      وتـوخي ومصادر البيانـات،    
  .٢٠١١ يف عام الدورةتاح تويتوقع أن . قبيل حسابات القطاع املؤسسي

  
  جماعات األوروبيةاملكتب اإلحصائي لل    

ــُينفَّذ  - ٦٢ ــام    س ــة لع ــام احلــسابات القومي ــيح   ٢٠٠٨ نظ ــاد األورويب يف شــكل تنق  يف االحت
يف أوروبـا،   و. للنظام األورويب للحسابات، وهو النسخة األوروبية من نظام احلسابات القومية         

  مــن أســفرت عــن وضــع خطــة للتنفيــذ ومراحــل لإلجنــاز للفتــرة  مستفيــضةأجريــت مناقــشات 
وقــد وافقــت علــى خطــة التنفيــذ جلنــة النظــام اإلحــصائي األورويب، الــيت   . ٢٠١٤ إىل ٢٠٠٩

تضم املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية واملعاهد اإلحصائية الوطنيـة للـدول األعـضاء يف              
ومــن املتوقــع أن ُيجــرى التــدريب علــى النظــام اإلحــصائي األورويب اجلديــد  . االحتــاد األورويب

حـصائي للجماعـات األوروبيـة ومـوظفي اخلدمـة املدنيـة يف الـدول األعـضاء                 لفائدة املكتـب اإل   
، وسـتبدأ الـدول     ٢٠١٣ إىل   ٢٠١١العاملني يف جمال احلسابات القومية خالل الفترة مـن عـام            

 البيانـات اجلديـدين    تنفيـذ املنهجيـة وبرنـامج نقـل          ٢٠١٤األعضاء يف االحتاد األورويب يف عـام        
 وســُيدَعم هــذا التنفيــذ بوجــه عــام بأعمــال حتــضريية ومناقــشات   .لنظــام اإلحــصائي األورويبل

 .   عاملة وأفرقة للخرباء يف االحتاد األورويبفرق حمددة جتريها مواضيعحول 

وضـع كتيـب أساسـيات نظـام      علـى   املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية     يعكف  و  - ٦٣
. ت القوميـة يف البلـدان الناميـة        لتنفيـذ نظـام احلـسابا      ويقتـرح الكتيـب هنجـاً     . احلسابات القومية 
تدرجيي للحسابات واجلداول ذات األمهية يف معاجلة قضايا الـسياسة          التجميع  الوهو يتألف من    

احلـد األدىن   شـرط   وهلذا الغـرض، فـإن جمموعـة بيانـات          . تعترب ذات أولوية قصوى   اليت  العامة و 
 هي اإلطـار املرجعـي   بات القومية املشترك بني األمانات املعين باحلسااليت وضعها الفريق العامل 

  .٢٠١١ع أن ُينَشر الدليل يف أوائل عام وقََّتوُي. الرئيسي
ويشترك املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية وفرنسا يف ملكية جمموعـة براجميـات              - ٦٤

ERETES ، األدوات املــشتركة األكثــر اســتخداماً لتجميــع احلــسابات القوميــة يف وهــي إحــدى
وبنـاء عليـه،    .  اللجنة يف دورهتا احلاديـة واألربعـني اسـتخدام مثـل هـذه األدوات              وأيدت. العامل

 جلعلــها ERETESحتــديث براجميــات علــى املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة  يعكــف 
وعالوة على ذلك، يقـدم     . ٢٠١٢ بنهاية عام    ٢٠٠٨ مع نظام احلسابات القومية      متوافقة متاماً 

وروبية حوايل أربع حلقـات عمـل تدريبيـة يف الـسنة مفتوحـة       املكتب اإلحصائي للجماعات األ   
 .ERETESيدعم جمتمع مستخدمي براجميات و جلميع البلدان النامية املهتمة،
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 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    

املوجهـة حنـو    تتركز األنشطة الرئيـسية ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي                  - ٦٥
 على مشاركتها الفعالة يف دفع جدول األعمـال البحثـي   ،٢٠٠٨ذ نظام احلسابات القومية   تنفي

وتقــوم املنظمــة أيــضاً بتنظــيم جممــوعيت اجتماعــات ســنوية   . ٢٠٠٨لنظــام احلــسابات القوميــة  
ــة مهــا  ــة   الــسنوية لجتماعــات اال: بــشأن احلــسابات القومي ــة العاملــة التابعــة للمنظمــة املعني لفرق

مـع املكتـب الـوطين      املعقـودة   الية واحلـسابات القوميـة؛ وحلقـة العمـل الـسنوية            باإلحصاءات امل 
تنفيـذ نظـام احلـسابات    التباعـه يف   مليزانيـة العموميـة     ا هنـج    وضعويف إطار   . لإلحصاءاتالصيين  

  . ٢٠١١فرباير /القومية، تنظم املنظمة وصندوق النقد الدويل مؤمتراً يف هناية شهر شباط
  

  يلصندوق النقد الدو    
 مبـا لـه مـن مـشاريع     ٢٠٠٨يدعم صندوق النقد الدويل تنفيذ نظام احلسابات القوميـة          - ٦٦

ضطلع يـ يف جمال املساعدة التقنية مع البلدان األعضاء يف الـصندوق، وذلـك مـن خـالل بعثـات                   
ــو هبــا  ــة اإلراكــز املممثل ــة مــن مــصادر    لقليمي ــاء القــدرات املمول ــة، ومــشاريع بن لمــساعدة التقني

صندوق الــ يــضطلعوباإلضــافة إىل ذلــك، . صندوقالــمقــر مــشاريع يــضطلع هبــا يف خارجيــة، و
رير اتقـ يف هـذا الـشأن يف       مـا ورد    كتقيـيم الـنظم اإلحـصائية للبلـدان،         هتـدف إىل    بعثات  ب أيضاً

  البيانـات نـشر الراميـة إىل نـشر معياريـه ل      بعثـات   الاالمتثال للمعايري ومـدونات قواعـد الـسلوك و        
  .  البياناتلنشر واملعيار اخلاص ،نشر البياناتالنظام العام ل :ومها
يف إطــار القائمــة واســعة النطــاق ال تــدريبالتقنيــة وبــرامج الساعدة املــالــدعم مــن وميــر   - ٦٧

مــن مــشاريع الــصندوق مــن خــالل مــا ينفــذه بــصورة أوليــة ، القوميــةاحلــسابات حتقيــق متاميــة 
أصـغر  تـدريب  بـرامج  ة تقنيـة و مساعدوهناك . حلساب جمموعة من وكاالت التمويل اخلارجي    

وُيجــرى التــدريب علــى احلــسابات القوميــة يف مقــر  . ميزانيــة الــصندوق ذاتــهنطاقــا متــول مــن 
ــة           ــة التابع ــدريب اإلقليمي ــز الت ــن خــالل مراك ــدويل، م ــد ال ــد صــندوق النق ــصندوق يف معه ال

ــصندوق، و ــةراكــزامللل ــصن   ل  اإلقليمي ــدورات املخصــصة يف إطــار ال ــة، وال اديق لمــساعدة التقني
 مـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة األخـرى يف           ويتعاون الـصندوق أيـضاً    . االستئمانية املواضيعية 

والقنوات الرئيسية لتنفيذ املـشاريع املمولـة مـن اخلـارج هـي املراكـز               . جهودها لتقدمي الدورات  
راكـز إقليميـة    سـبعة م وتوجـد حاليـاً  . املعياريـة اإلقليمية للمساعدة التقنية واملـشاريع املواضـيعية        

  ).ويتوقع افتتاح مركزين آخرين يف املستقبل القريب(للمساعدة التقنية 
مــشاريع للمــساعدة التقنيــة تــدعمها الــصناديق االســتئمانية      أيــضاً يــدير الــصندوق  و  - ٦٨

ــال إحــصاءات احلــسابات          ــل يف جم ــرة العم ــدعمان مباش ــها صــندوقان ي ــن بين املوضــوعية، وم
مشروع للمـساعدة التقنيـة مدتـه ثـالث سـنوات يهـدف إىل تنفيـذ        وأحد املشاريع هو  . القومية
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 مـن منطقـة آسـيا        بلـدان  ١٠نظام احلسابات القومية وبرنامج املقارنات الدوليـة لفائـدة حـوايل            
واهلــدف العــام هــو تــوفري مــساعدة تقنيــة . املــشروع وَّل احلكومــة اليابانيــةمتــو. واحملــيط اهلــادئ

ــل برنــامج املقارنــات الدوليــة،     وذلــك ببنــاء القــدرة الالزمــة الســتدامة جهــود جتميــع       لتكمي
 -وســريكز املــشروع علــى جمــالني موضــوعيني مهــا  . احلــسابات الوطنيــة وإحــصاءات األســعار

ويـشمل  . تقديرات الناتج احمللي اإلمجايل مصنفة بالقيم اإلمجاليـة للنفقـات ومؤشـرات األسـعار             
ا مخــس ســنوات لفائــدة البلــدان األفريقيــة  البيانــات املعــززة ومــدهتنــشراملــشروع الثــاين مبــادرة 

لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا     وزارة التنميـة الدوليـة باململكـة املتحـدة           متولـه ليزية، و كنباإلالناطقة  
اليت تدعم جتميع احلسابات القومية الفـصلية والـسنوية يف جمموعـة خمتـارة مـن البلـدان                  الشمالية  
 املختلفـة للتمويـل خـالل الـسنة املاليـة املنتهيـة يف       هـذه املـصادر  وإذ تـدعم الـصندوق    . األفريقية
 مهمـة مـن     ٢٢٠يف السنة املالية احلالية بأكثر مـن         لالضطالع   فإنه يعتزم ،  ٢٠١١أبريل  /نيسان

احلـسابات القوميـة   ( احلقيقيـة  يـة حـصاءات القطاع اإلمهام املساعدة التقنية وأنشطة التدريب يف      
  ).وإحصاءات األسعار

ــار   - ٦٩ ــويف إطـ ــه  العمـ ــضطلع بـ ــسابل املـ ــين    حلـ ــاالت املعـ ــني الوكـ ــشترك بـ ــق املـ  الفريـ
باإلحــصاءات االقتــصادية واملاليــة، يقــوم الــصندوق، بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون والتنميــة يف  
امليدان االقتصادي، بتنظيم مؤمتر عن تعزيز الوضع والبيانات املتعلقـة بالتـدفقات مـن حـسابات                

ــن    ــرة م ــي يف الفت ــصاد الكل ــر إىل /باط شــ٢٨االقت ــارس / آذار٢فرباي ــى ري، ســ٢٠١١م كز عل
رحليت التنفيـذ   تكون دلـيال توجيهيـا ملـ      وُيَتوقَّع لنتائج هذا العمل أن       .حتسني احلسابات القطاعية  

  . تنفيذ نظام احلسابات القومية قياس من مراحل٦ و ٥
  

  عبة اإلحصاءات ش    
لجـان اإلقليميـة واجلهـات      الع   م لى حنو وثيق  شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة ع    تعمل    - ٧٠

 اذهلــو. ٢٠٠٨ تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام   تعزيــزالــشريكة اإلقليميــة األخــرى علــى 
ــسلة مــن احللقــات الدراســية   ،الغــرض ــشعبة بتنظــيم سل ــد ُعقــدت .  تقــوم ال  ثــالث  بالفعــلوق

 ،)مـايو /أيـار  ()اإلسـكوا (اللجنــة االقتـصادية واالجتماعيـة لغربــي آسيــا             يف : احللقات هذه من
اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر  ،)يونيــه/حزيــران (منطقــة البحــر الكــارييب

وُيتوقـع أن ُتعقـد     . النقـد الـدويل   بالتعاون مـع صـندوق      ذلك  و،  )نوفمرب/ الثاين تشرين (الكارييب
القوقـاز   السلسلة من احللقـات الدراسـية لـدول أوروبـا الـشرقية و              هذه ٢٠١١أيضا خالل عام    

ــا   ــرق أوروبـ ــوب شـ ــطى وجنـ ــيا الوسـ ــصادية   ؛وآسـ ــة االقتـ ــة اللجنـ ــا؛ ومنطقـ ــة أفريقيـ  ومنطقـ
  .جتماعية آلسيا واحمليط اهلادئواال
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ــام     املــذكورةوهتــدف احللقــات   - ٧١ ــة لع ــذ نظــام احلــسابات القومي ــامج تنفي  إىل تيــسري برن
  مقارنـة  صادية إحـصاءات اقتـ     اسـتحداث   هبـدف  ا،دة هلـ  ؤيـ  امل اإلحصاءات االقتـصادية  و ٢٠٠٨

 ا لتلـك  دعمـ ذلـك   ، و  إىل هـذه النقطـة بعـد        إحـصاءاهتا االقتـصادية    صل مل تـ    اليت ناطقتلك امل  يف
ربنـامج  ال مـع    هـا  براجم  اتساق  براجمها اإلقليمية اخلاصة هبا، وضمان     يف تنفيذ  شرعت   اليتملناطق  ا

  . اللجنة بصيغته اليت أقرته هباالعاملي للتنفيذ
 اللجنـة يف عـام       أيدتـه   الـذي  ٢٠٠٨ظام احلسابات القومية لعـام      ويدعو برنامج تنفيذ ن     - ٧٢

ــتعراض  إىل إ٢٠١٠ ــراء اسـ ــصا ل جـ ــاج اإلحـ ــة إنتـ ــدءاتعمليـ ــاق  ان يف البلـ ــة نطـ  وإىل مراجعـ
 خـالل حتديـد     نمـ   هلـا، وذلـك    دةؤي امل اإلحصاءات االقتصادية واحلسابات وتفاصيلها ونوعيتها    

إحــــصاءات هيكليــــة ب ينبغــــي أن تــــستنري االقتــــصادية واملاليــــة و الــــسياسات االجتماعيــــةأي
  .ابات القومية السنوية والفصليةوإحصاءات اقتصادية قصرية األجل، مبا يف ذلك احلس

 علـى  ، بالتعـاون مـع البنـك املركـزي األورويب       ،وتعمل الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة      - ٧٣
ويهـدف  .  احلسابات القوميـة  نتاج املايل والتدفقات املالية واألرصدة يف نظام      اإلإعداد كتيب عن    

قطاع املؤسسات املالية   لالدليل إىل تقدمي التوجيهات بشأن املسائل املتعلقة بتجميع مادة الكتيب           
  .٢٠١١هناية عام  توقع أن يكون الدليل جاهزا يفوُي.  بالقطاعات املؤسسية األخرىاوصالهت
ـــ   وقامـــت  - ٧٤ ــيم مـــدى كفاي ــدان علـــى تقيـ ــة مـــساعدة البلـ ــاج  الـــشعبة، بغيـ ــة إنتـ ة عمليـ
إطـــار بوضـــع ، ٢٠٠٨ الوطنيـــة يف دعـــم تنفيـــذ نظـــام احلـــسابات القوميـــة لعـــام ءاتحـــصااإل

 ويـــستخدم اإلطـــار .دة هلـــاؤيـــحـــصاءات االقتـــصادية امل للحـــسابات القوميـــة واإليتشخيـــص
اخلــرباء اإلحــصائيون  ي وضــعه ذالتــصنيفات القائمــة علــى تــصنيف األنــشطة اإلحــصائية الــ      

ــون ــكن خــالل وميكــن مــ . األوروبي ــشاء اإلطــار ذل ــذ نظــام   ل هيكــل إعالمــي  إن تخطــيط تنفي
لـى اجلهـود املـشتركة الـيت يبـذهلا الفريـق العامـل        ع البنـاء احلسابات القومية ورصـده وتقييمـه، و      

املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة إلنــشاء هيكــل إعالمــي إلدارة عمليــات          
ألداة البلــدان علــى إجــراء تقيــيم ذايت للــشروط     ا  تلــكساعدأن تــوميكــن . املــساعدة التقنيــة 

اإلحصائية الواردة يف املـرحلتني األوىل والثانيـة مـن اسـتراتيجية تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة                    
تقيـيم، حتديـد أهـداف التنفيـذ ووضـع تـصور            الوميكـن للبلـدان، بنـاء علـى ذلـك           . ٢٠٠٨لعام  

يـة  موقية الالزمـة لتجميـع احلـسابات ال       حـصاءات االقتـصادية األساسـ      اإل جـودة لتحسني توافر و  
  .٢٠٠٨ظام احلسابات القومية لعام توصيات نا ورد يف وفقا مل
ــةسابات حلــوتقــوم مــشاريع األمــم املتحــدة    - ٧٥ ــز القــدرات اإل التنمي حــصائية  أيــضا بتعزي
جمــال احلــسابات القوميــة ومــا يتــصل هبــا مــن بيانــات مــصدرية مــن خــالل بــرامج متعــددة      يف

 مع تلـك املـشاريع       متسقة ن أنشطة املساعدة التقنية واألنشطة التدريبية للشعبة      كووت. السنوات
  .ا يف مشاريع حسابات التنمية واستكماهلابناء قدراهتل ادعم
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  أنشطة اللجان اإلقليمية  - دال  
 بالتعــاون مــع البلــدان واملنظمــات دون اإلقليميــة ومنظمــات ،أنــشأت اللجــان اإلقليميــة  - ٧٦

ــل   ــق العام ــة،     الفري ــين باحلــسابات القومي ــات املع ــني األمان ــشترك ب ــأامل ــشؤون  ةفرق ــشارية ل  است
ــة واإلحــصاءات االقتــصادية  ــ. احلــسابات القومي ــة  هاوالغــرض من  هــو مــساعدة اللجــان اإلقليمي

.  املؤيـدة هلـا     واإلحـصاءات  ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعـام      تنفيذ  صياغة برامج إقليمية ل    يف
 ا وأقرهتـ  ، بـرامج تنفيـذ     بالفعـل، كـل ملنطقتـه،      ك األفرقـة االستـشارية    وقد أعدت تقريبا مجيع تلـ     

 إىل  الــربامج اإلقليميــة هــذهقنــسوت.  ســبيلها إىل ذلــك يفهــياللجــان اإلحــصائية اإلقليميــة، أو 
دة ؤيـ  واإلحـصاءات امل   ٢٠٠٨ مع برنامج التنفيذ العاملي لنظام احلسابات القومية لعـام           بعيد حد
  .٢٠٠٨لعام  تنفيذ العاملي لنظام احلسابات القوميةال عناصر برنامج  مجيع حيث إهنا تغطي،اهل

  وجـود حاجـة إىل      توافـق آراء البلـدان علـى       ، الـربامج   هذه  بني ةشتركمن السمات امل  و  - ٧٧
جيتمـــع   ملـــادةؤيـــ إنتـــاج اإلحـــصاءات امل جمـــاليف  احلاليـــةاحتياجاهتـــا واهتاقـــدرل إجـــراء تقيـــيم

ة اإلحـصاءات االقتـصادية     دوجـ  نطـاق و   حـسني يـق لت  خارطـة طر  ووضـع   حـسابات قوميـة؛      من
يانـات   مـن ب    جمموعـة  تيـاز ح، وا ات القـرار   عمليـة اختـاذ    سنحيـ   مبـا  واحلسابات القومية األساسـية   

ة قيـ وفبيانـات ال لمشفوعة بتوصـيفات ل تر اوتال  تصدر على حنو كثري  حصاءات سنوية مشتركة إل 
جان اإلقليميـة التقـدم احملـرز يف تنفيـذ نظـام            للاوُيتوقع أن ترصد    . لرصد التقدم احملرز يف التنفيذ    

 مؤشــرات التطــور قياســاتل، وفقــا ادة هلــؤيــ واإلحــصاءات امل٢٠٠٨احلــسابات القوميــة لعــام 
توصـيفات  ب شفوعةاملـ شتركة  املـ بيانـات   الجمموعة   احلد األدىن و    شرط  جمموعة بيانات  قياساتو

علـى الـصعيد    اخلطـط   هذه ن تنفيذ وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل ع      . يةقوفالبيانات ال 
تنفيــذ نظــام التقــدم احملــرز يف تنفيــذ بــرامج ” : املعنونــةاإلقليمــي يف وثيقــة املعلومــات األساســية

  .“ على الصعيد اإلقليمي٢٠٠٨احلسابات القومية لعام 
 

  إلبالغ ببيانات احلسابات القوميةا  - هاء  
بتقيـيم  ئية بـاألمم املتحـدة بانتظـام         الـشعبة اإلحـصا    تقـوم وفقا لطلب مقدم من اللجنة،        - ٧٨

ــا        ــدول األعــضاء وامتثاهل ــيت أبلغــت هبــا ال ــة ال ــة الرمسي ــات احلــسابات القومي ــوافر ونطــاق بيان ت
  .توصيات نظام احلسابات القوميةا ورد يف املفاهيمي مل

نظـام  املتعلقـة ب توصـيات   بال  من النـوع املـذكور أُجـري عمـال          تقييم فرع هذا ال   يف ويرد  - ٧٩
ــام  احلــساب ــة لع ــق     و، ١٩٩٣ات القومي ــم املتحــدة املتعل ــى اســتبيان األم ــردود عل اســتنادا إىل ال

م قـد وُت. ٢٠٠٩  عـام   إىل ٢٠٠٥  عـام  باحلسابات القومية آلخـر مخـس فتـرات إبـالغ، أي مـن            
 أو عن طريق اللجنة االقتصادية ألوروبا، أو عن طريـق منظمـة      ،البيانات إما مباشرة إىل الشعبة    

  .مانة العامة للجماعة الكاريبية، أو عن طريق األيف اجملال االقتصادي التعاون والتنمية
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 فتــرات اإلبــالغ اخلمــس ت إىل الــشعبة يفقــدمكــون كــل دولــة قــد  ت أنمراعــاةومــع   - ٨٠
ــل  )٢٠٠٩-٢٠٠٥(املاضــية  ــى األق ــرا واحــدا عل ــصل إىل، تقري ــة٩٢  ت ــسبة يف املائ ــدول  ن  ال

ــ القوميــة، ااهت بيانــات حــساب الــيت قــدمت) دولــة١٧٧(األعــضاء   مجيــع البلــدان  ذلــكشملوي
 يف املائـة    ٩٧ ، قـدم  وعلـى الـصعيد اإلقليمـي     .  يف املائة مـن البلـدان الناميـة        ٩٠املتقدمة النمو و    

.  القوميـة  ابيانـات حـساباهت   لالتينية ومنطقة البحر الكارييب     من البلدان اآلسيوية وبلدان أمريكا ا     
  . بقليلة يف املائ٨٣  دون إىلنسبةال تصلويف أفريقيا وأوقيانوسيا، 

 يف املائـة مـن الـدول األعـضاء نفـذت            ٧٢ويبني حتليـل لبيانـات احلـسابات القوميـة أن             - ٨١
اســتبيان غــراض  أل٢٠٠٩عــام ل  تقــدمي التقــارير يف فتــرة١٩٩٣نظــام احلــسابات القوميــة لعــام 

البلــدان ة واالقتــصادات املتقدمــقــد قــدمت البلــدان ذات  و.لحــسابات القوميــة لاألمــم املتحــدة
، وذلـك    مجيعهـا تقريبـا تقـارير عـن حـساباهتا القوميـة            نتقـال ال مبرحلـة ا   ةرااالقتصادات املـ  ذات  
  قــدم إىل الــشعبةباإلضــافة إىل ذلــك،و. ١٩٩٣نهجيــة نظــام احلــسابات القوميــة لعــام  مب عمــال
 نظـــام  تنفيـــذ احلـــسابات القوميـــة يف أعقـــاب تقـــارير عـــنيف املائـــة مـــن البلـــدان الناميـــة  ٦٣
 ١٩٩٣ نظـــام احلـــسابات القوميـــة لعـــام ت، نفـــذاحتديـــدو. ١٩٩٣القوميـــة لعـــام  حلـــساباتا
أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة    من بلـدان   يف املائة ٦٤ ، والبلدان األفريقية  املائة من  يف ٥٥ نسبته ما

 .قيانوسـية و األالبلـدان   من يف املائة٧٥ ، و البلدان اآلسيوية  من يف املائة  ٦٨  و البحر الكارييب، 
  نفـذ  إذ يف معدل تنفيذ أقل البلدان منوا والـدول الناميـة اجلزريـة الـصغرية،                ملموسقق تقدم   وحت

 يف املائـة  ٤٨ أقل البلدان منـوا و   من   يف املائة    ٥٧ما نسبته    ١٩٩٣نظام احلسابات القومية لعام     
  .من الدول النامية اجلزرية الصغرية

، وذلـك يف     إىل الـشعبة    هبا تقـارير   ةقدم امل يم نطاق بيانات احلسابات القومية    يقري ت وجي  - ٨٢
 يف املائـة مـن      ٥٨ يقـدم و. “مؤشرات التطـور  ”جمموعة بيانات شرط احلد األدىن و         قياس ضوء

 يف املائــة ســبعة ٤١يقــدم وجملموعــة بيانــات شــرط احلــد األدىن، البلــدان ســتة جــداول أو أكثــر 
  قـدمت تقـارير عـن      ئة من البلـدان    يف املا  ٤١يتضح من هذا أن     و. جملموعة هذه البيانات  جداول  

الـصناعة، وباألسـعار اجلاريـة والثابتـة؛        نوع  اإلنفاق و أوجه   حبسب    مصنفا الناتج احمللي اإلمجايل  
 والعالقـات بـني     ؛ الـصناعة  حبـسب نـوع    وإمجـايل تكـوين رأس املـال         ، والقيمة املـضافة   ،نتاجاإلو

سابات احلـ   علـى األقـل مـن      جـزاء  وأ ؛الـصايف  االقتـراض / واالدخـار واإلقـراض    يراداتالناتج واإل 
لبلدان األقـل   ا يف أدىن تغطية    وُتالحظ.  العامل  أحناء بقيةمن   و يكلالكاملة لالقتصاد   القتصادية  اال

 جملموعــة بيانــات احلــد األدىن  جــداول٧قــدم حيــث مل ياجلزريــة الــصغرية؛  منــوا والــدول الناميــة
  .اجلزرية الصغرية من الدول النامية يف املائة ١٢ يف املائة من أقل البلدان منوا و ١٠سوى 
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ــتوىف و  - ٨٣ ــد اسـ ــر قـ ــورمؤشـ ــة    ٢- التطـ ــدان املتقدمـ ــن البلـ ــى مـ ــة العظمـ ــو، الغالبيـ   النمـ
 منطقــة البحــر بلــدان آســيا و غــرب، والبلــدان الناميــة يفنتقــالال مبرحلــة اارةواالقتــصادات املــ

منــها  ستوِفيــ  فلــم،انوســيةقيو األالبلــدانلبلــدان األفريقيــة وأمــا ا. الكــارييب وأمريكــا الالتينيــة
. قيانوسـية و األ مـن البلـدان    يف املائـة     ٤٢  و  مـن البلـدان األفريقيـة       يف املائة  ٤٥ سوى   ٢-ؤشرامل
 قانفــ اإل أوجــهمــصنفا حبــسب النــاتج احمللــي اإلمجــايل مُيقــد ما عنــد١-التطــور مؤشــريتحقــق و
 م،ما ُتقـد   عنـد  ٢-تطـور مؤشـر ال   ويتحقـق    اإلمجـايل؛ الدخل القومي   و باألسعار احلالية والثابتة  و

ق انفـ  اإل أوجـه  حبـسب الناتج احمللي اإلمجايل    و الصناعة،   حبسب نوع  القيمة املضافة    ،على األقل 
  .باألسعار اجلارية أو الثابتة، والدخل القومي اإلمجايل

  
  للمناقشة املطروحةنقاطال  -ثامنا   

  :طلب إىل اللجنة القيام مبا يليُي  - ٨٤
ابات القوميـة لعـام     ما خيـص عمليـة نـشر نظـام احلـس          اإلعراب عن رأيها في     )أ(  
   وترمجته؛٢٠٠٨
 احلـسابات    لنظـام   املقتـرح  يعمـال البحثـ   األدها جـدول    تأييـ اإلعراب عـن      )ب(  

  القومية وتقدمي املشورة بشأنه؛
 تني املقتــرح واإلدارة بــشأن الواليــة التوجيــهدها تقــدميتأييــاإلعــراب عــن   )ج(  

 ؛الستشاري املعين باحلسابات القوميةلفريق اخلرباء الفريق العامل ول

برنــامج تنفيــذ نظــام تــضمني  بــشأن  التوجيــهدها تقــدميتأييــاإلعــراب عــن   )د(  
 ُتنـشر   ومؤشـرات   احلـد األدىن مـن بيانـات        شـرط   جمموعـة  ٢٠٠٨  لعام احلسابات القومية 

 ؛ احلسابات القومية الفصلية معمتواتر إىل حد بعيد وتتسق على حنو

 لعـام  تقييم نطاق تنفيذ نظام احلسابات القوميـة          تأييدها عن أيضااإلعراب    )هـ(  
  ؛ يف هذا الصددتقدمي التوجيهو ه،ثال لتاالم و٢٠٠٨
 التوجيه بشأن برنامج تنفيذ نظام احلسابات  تقدميدتأييعن أيضا اإلعراب   )و(  

  ؛ا هلدةؤي واإلحصاءات امل٢٠٠٨القومية لعام 
  أعاقت  اليت ملواعالب املعنيةء الرئيس    أصدقا  جمموعة إنشاءباإلحاطة علما     )ز(  
  .١٩٩٣ظام احلسابات القومية لعام تنفيذ ن
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  املرفق
النظام اإلعالمـي لتقيـيم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة                      

  ٢٠٠٨لعام 
  

  ١ اجلدول
  مؤشرات التطور: ٢٠٠٨نطاق تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام     

  
  نظم البيانات املكملة  مؤشرات تطور التنفيذ

ــسابات ــنظم احلــ ــة بــ ــات املتعلقــ البيانــ
  القومية والتنمية

ــام     ــى نظـــ ــسابقة علـــ ــل الـــ املراحـــ
 احلسابات القومية

بيانــات أساســية عــن اإلنتــاج ورقــم 
األعمــال واالســتهالك والــصادرات  

 واالستثمار والواردات

مؤشــرات أســعار إنتــاج اخلــدمات    
 واستهالكها

 الــسلع حــساب: ميــزان املــدفوعات
 واخلدمات

 ات النقديةتبيانإحصاءات االس

 

ــور  ــر التطـــ ــرات :١-مؤشـــ  املؤشـــ
 األساسية للناتج احمللي اإلمجايل

ــي    ــاتج احمللــ ــة للنــ ــات النهائيــ النفقــ
  والثابتةاجلاريةسعار باألاإلمجايل 

ــسب    ــايل حــ ــي اإلمجــ ــاتج احمللــ النــ
صادي باألسعار احلالية   النشاط االقت 

 والثابتة

ــداول صـــحائف عمـــل ــداداإل جـ  مـ
 واالستخدام

ــدفوعات  ــزان املـــ ــسابات : ميـــ احلـــ
ــساب  ــة وحـــ ــال اجلاريـــ ات رأس املـــ
 واحلسابات املالية

ــامالت اإل  ــسابات تعـ ــصاءات حـ حـ
 املالية احلكومية

 

 الــدخل القــومي :٢-مؤشــر التطــور
ــة   اإل ــرات األوليــــ ــايل واملؤشــــ مجــــ

 األخرى

  العاملبلدانلبقية   •  

ــرا  ــارجي لإليـــ ــساب اخلـــ دات احلـــ
 الت اجلاريةاألساسية والتحوي

 املاليةو يةرأمسالالسابات احل

 م املال السهميإحصاءات رس

  الدويلالستثماراوضع 

إلحـــصاءات  اب  املتعلقـــة عـــامالت امل
 األصـول   ةرصـد أباملالية احلكوميـة و   

 واخلصوم

 اإلحصاءات النقدية واملالية

 احلسابات القومية الفصلية

 احلسابات اإلقليمية

فرعيـــة للبيئـــة وحــــساباتحـــسابات  
 فرعية أخرى

 حتليل املدخالت واملخرجات



E/CN.3/2011/6
 

32 10-69260 
 

  نظم البيانات املكملة  مؤشرات تطور التنفيذ
ــسابات ــنظم احلــ ــة بــ ــات املتعلقــ البيانــ

  القومية والتنمية

حـــــسابات   :٣-مؤشـــــر التطـــــور  
ــسية  ــات املؤســـ ــوة  :القطاعـــ اخلطـــ

  :األوىل
جلميــــــــــع القطاعــــــــــات   •  

 املؤسسية

  حساب اإلنتاج
 القطاع احلكومي العام  •  

 توليد اإليرادات

 توزيع اإليرادات األولية

 يراداتالتوزيع الثانوي لإلإيرادات 

 ة املتاحاتديرااستخدام اإل

 املالية و يةرأمسالالسابات احل

 ٢-كما يف مؤشر التطور ٢-كما يف مؤشر التطور

حـــــسابات   :٤-مؤشـــــر التطـــــور  
ــسية  ــات املؤســـ ــوة  :القطاعـــ اخلطـــ

  :١-املتوسطة
جلميــــــــــع القطاعــــــــــات   •  

  املؤسسية
 توليد اإليرادات

 توزيع اإليرادات األولية

 يراداتالتوزيع الثانوي لإل

 ة املتاحاتديرااستخدام اإل

 يةرأمسالالسابات احل

 ٢-كما يف مؤشر التطور ٢-كما يف مؤشر التطور

حـــــسابات   :٥-مؤشـــــر التطـــــور  
ــسية  ــات املؤســـ ــوة  :القطاعـــ اخلطـــ

 :٢-املتوسطة

 املؤسسيةجلميع القطاعات 

 يةسابات املالاحل

 ٢-لتطوركما يف مؤشر ا ٢-كما يف مؤشر التطور

حـــــسابات   :٦-مؤشـــــر التطـــــور  
ــسية  ــات املؤســـ ــوة  :القطاعـــ اخلطـــ

  :ائيةالنه
الــــــتغريات األخــــــرى يف    •  

 حسابات األصول

 اجلداول املالية

 ٢-كما يف مؤشر التطور ٢-كما يف مؤشر التطور
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  ٢ اجلدول
   جمموعات البيانات- ٢٠٠٨ حسابات نظام احلسابات القومية لعام تنفيذنطاق     

  
أرقـــام اجلـــداول ذات الـــصلة
باالستبيان املتعلق باحلسابات

  احلسابات الفصلية  لسنويةاحلسابات ا    القومية

      القيمة املضافة، والعمالةو ،الناتج احمللي اإلمجايل
 بالقيمـة  لناتج احمللي اإلمجـايل   تقدير ا   

االمسيــــة وتقــــدير حجمــــه مــــصنفا 
حــــسب النــــشاط االقتــــصادي أو   

  تحسب عناصر النفقا

   األدىنشرط احلد   األدىنشرط احلد

ــات ا  ١-١ ــايل نفقــ ــي اإلمجــ ــاتج احمللــ  لنــ
  األسعار اجلارية ب

  األدىنشــــــــــرط احلــــــــــد    األدىنشرط احلد
  االختياري

ــات ا  ٢-١ ــايل نفقــ ــي اإلمجــ ــاتج احمللــ  لنــ
  باألسعار الثابتة 

  األدىنشــــــــــرط احلــــــــــد    األدىنشرط احلد
  االختياري

ــي      ١-٢ ــاتج احمللــ ــضافة والنــ ــة املــ القيمــ
اإلمجــايل باألســعار اجلاريــة حــسب  

  النشاط االقتصادي
  األدىنشــــــــــرط احلــــــــــد   

  تيارياالخ

ــي      ٢-٢ ــاتج احمللــ ــضافة والنــ ــة املــ القيمــ
اإلمجــايل باألســعار الثابتــة حــسب    

  النشاط االقتصادي
  األدىنشــــــــــرط احلــــــــــد    األدىنشرط احلد

  االختياري

مكونـــات القيمـــة املـــضافة حـــسب   ٣-٢
ــعار   ــصادي باألســـ ــشاط االقتـــ النـــ

  اجلارية
  موصى هبا   األدىنشرط احلد

  موصى هبا   األدىنحلدشرط ا  العمالة حسب النشاط االقتصادي  
     مبا يف ذلك احلسابات الفرعية املتكاملة،احلسابات واجلداول املتكاملة

حـــىت  (حــسابات االقتـــصاد ككـــل   ١-٣/٤-١
  )صايف اإلقراض

   األدىنشرط احلد   األدىنشرط احلد

  مستصوبة  موصى هبا  جدول اإلمداد واالستخدام  
ــة /التــــصنيف الــــشامل للنــــاتج   ١-٥ القيمــ

ب النــشاط االقتــصادي املــضافة حــس
  والقطاع

    موصى هبا

سابات ، واحلــــحــــسابات الــــسياحة   
ــالبيئ ــسابات، وةيـــ ــة  احلـــ االجتماعيـــ

  االقتصادية األخرى
*    

      الغرض من تصنيف النفقات
االستهالك احلكـومي النـهائي     نفقات    ١-٣

ــات   ــام والنفق حــسب ) األخــرى(الع
  الغرض باألسعار اجلارية

    موصى هبا

ك احلكـومي النـهائي     االستهالنفقات    
  العام حسب الغرض باألسعار الثابتة

*    
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أرقـــام اجلـــداول ذات الـــصلة
باالستبيان املتعلق باحلسابات

  احلسابات الفصلية  لسنويةاحلسابات ا    القومية

 االســـــــتهالك الفـــــــردينفقـــــــات   ٢-٣
ــات  ــرى(والنفقـــ ــسب ) األخـــ حـــ

  الغرض باألسعار اجلارية
    موصى هبا

نفقات االستهالك الفـردي حـسب        
  الغرض باألسعار الثابتة

*    

تــــــصنيف االســــــتهالك الوســــــيط   
 حـسب   والنهائي يف كل القطاعات   

  الغرض
*    

      )حىت صايف اإلقراض(املؤسسي سابات القطاع ح

حــىت (حــسابات بقيــة بلــدان العــامل      ٢- ٤
  )صايف اإلقراض

   األدىنشرط احلد   األدىنشرط احلد

ــسابات قطـــاع املؤســـسات غـــري      ٣- ٤ حـ
  )حىت صايف اإلقراض(املالية 

  موصى هبا   األدىنشرط احلد

حـــسابات قطـــاع املؤســـسات املاليـــة   ٤- ٤
  )حىت صايف اإلقراض(

  موصى هبا   األدىنشرط احلد

حـــسابات القطـــاع احلكـــومي العـــام    ٥- ٤
  )حىت صايف اإلقراض(

  موصى هبا   األدىنشرط احلد

حــــسابات قطــــاع األســــر املعيــــشية    ٦- ٤
  )حىت صايف اإلقراض(

  موصى هبا   األدىنشرط احلد

حـسابات املؤسـسات غـري املـستهدفة       ٧- ٤
للربح اليت ختدم قطاع األسر املعيشية       

  )صايف اإلقراضحىت (
  موصى هبا   األدىنشرط احلد

        املاليةاحلسابات 
  مستصوبة  موصى هبا  احلسابات املالية جلميع القطاعات  ٧- ٤ إىل ١- ٤

      األصولحسابات اجلداول املالية والتغريات األخرى يف 
اجلــــداول املاليــــة، وإعــــادة التقيــــيم،   

يف حــــــسابات جــــــم احلوتغــــــريات 
  جلميع القطاعات األصول

  مستصوبة  موصى هبا

  
ــشرط احلــد  ُي   :مالحظة  ــصد ب ــة األدىنق ــذ   كفاي ــام    نطــاق تنفي ــة لع ، حــسب ٢٠٠٨نظــام احلــسابات القومي

ــاُيقـــصد مب و.... االقتـــضاء : ستـــصوبةُيقـــصد مب و. بتجميعهـــا توصـــي الـــدولمجيـــع  أن:وصـــى هبـ
جمموعـات البيانـات   : *بعالمة النجمة   ُيقصد و . املفيدة اليت ينبغي جتميعها عند اإلمكان      حصاءاتاإل

 .٢٠٠٨تؤخذ بعني االعتبار لدى تقييم درجـة تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                  ساألخرى اليت   
.  غــري مدرجــة يف االســتبيان الــسنوي لألمــم املتحــدة هــي جــداولدون رقــممــن اجلــداول الــواردة و
حـسابات  عيشية مـع    بالنسبة حلسابات القطاع املؤسسي، فيمكن تقدمي حسابات قطاع األسر امل          أما

  .املؤسسات غري املستهدفة للربح اليت ختدم قطاع األسر املعيشية
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  ٣اجلدول 
  ٢٠٠٨استبيان االمتثال املفاهيمي لنظام احلسابات القومية لعام     

  :بيانات بلدكم املبلغة للحسابات القومية تقديرات تتعلق مبا يلي، حاليا، هل تشمل
  
  ال ينطبق  جزئيا  ال  نعم  

          عناصر تؤثر يف حجم اإلنتاج احمللي اإلمجايل
          تكوين رأس املال اإلمجايل/ناتج
 نفقـات الـدفاع      جممـل   رأس املـال اإلمجـايل علـى       نـاتج /هل اشتمل تكوين    - ١

          ؟احلكومةاليت تكبدهتا 
هل أدرج استهالك رأس املال الثابت يف مجيـع األصـول احلكوميـة الثابتـة         - ٢

والسدود وحـواجز األمـواج     واملستشفيات واألرصفة   لطرق  ااملطارات و (
ــشييد األخــرى   ــدا اهلياكــل  وأشــكال الت ــا ع ــا نظــم األســلحة   ) م ــا فيه  مب

          ؟احلربية
نفقـات البحـوث والتنميـة يف نـاتج رأس املـال اإلمجـايل ويف                أدرجتل  ه  - ٣

          ؟تكوينه
غــري  والناجحــة (استكــشاف املعــادنأنــشطة  نفقــات مجيــع تمسلــهــل ُر  - ٤

          ؟يف تكوين رأس املال اإلمجايل )الناجحة
ــشتريات تدجمــأُهــل   - ٥ ــات م ــر    احلاســوببرجمي ــع اســتخدامها ألكث  املتوق

          يف تكوين رأس املال اإلمجايل؟سنة  من
 احلاسـوب ألغـراض احلـساب اخلـاص         برجميات نفقات تطوير    تدجمأُهل    - ٦

يـع يف تكـوين رأس املـال    وألغـراض الب املتوقع استخدامها ألكثر من سـنة     
          ؟هاإلمجايل ويف ناجت

 على مجيع قواعد البيانات املتوقع اسـتخدامها ألكثـر          نفقاتال تدجمأُهل    - ٧
مــن ســنة، ســواء عــن طريــق الــشراء مــن الــسوق أم عــن طريــق صــناعتها  

ــا، يف  ــل    داخلي ــال اإلمجــايل وه ــوين رأس امل ــج أُتك ــات دم ــا نفق تطويره
          ايل؟رأس املال اإلمج ناتج يف

 الترفيــه واملــواد األدبيــة أو الفنيــة األصــلية يف تكــوين   نفقــاتتدجمــأُل هــ  - ٨
          رأس املال اإلمجايل وهل أُدجمت نفقات تطويرها يف ناجته؟

           النفقات على املقتنيات الثمينة يف تكوين رأس املال اإلمجايل؟تدرجأُُل ه   - ٩
  رأس املـال اإلمجـايل      نـاتج  املـستزرعة يف  دمج النمو الطبيعي للغابات     هل أُ   - ١٠

          ؟هتكوينويف 
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  ال ينطبق  جزئيا  ال  نعم  

 خدمات الوسـاطة املاليـة احملتـسبة علـى حنـو غـري مباشـر              هل ُحسب ناتج      - ١١
بالفوائد على القـروض واملـدخرات فقـط باسـتخدام أسـعار الفائـدة علـى         

          املدخرات والقروض وسعر فائدة مرجعي؟
 علـى   تـسبة  الوسـاطة املاليـة احمل      خـدمات   نـاتج  صص للمـستخدمني  ل خُـ  ه  - ١٢

          حنو غري مباشر؟
هل أُدمج إنتاج مجيع السلع اليت تنتجهـا األسـر املعيـشية، سـواء مـا كـان                    - ١٣

          منها للبيع أم ال، يف ناتج رأس املال اإلمجايل؟
          هل أُدجمت أنشطة املقرضني من احلساب الشخصي يف الناتج؟  - ١٤
ج السلع اليت تنتجها، واخلدمات الـيت تقـدمها، األسـر    هل تشمل قيمة نات     - ١٥

املعيشية واملؤسسات لغرض االستخدام النهائي الذايت، عندما تقدَّر علـى           
          أساس التكاليف، عائد رأس املال؟

هل يقدَّر ناتج خدمات التأمني خبالف التأمني على احلياة يف حال حدوث   - ١٦
         عدَّلة ومكمِّالت معدلة لألقساط؟خسائر فادحة باستخدام املطالبات املُ

هل يقدَّر ناتج البنك املركزي بصورة منفصلة خلـدمات الوسـاطة املاليـة،           - ١٧
وخــدمات الــسياسات املاليــة، وخــدمات اإلشــراف الالزمــة للرقابــة علــى 

          العمليات املالية؟
ع هل عوملت الوحدة اليت تضطلع بنشاط تبعـي حمـض، والكائنـة يف موقـ                - ١٨

          مستقل جغرايف، على أهنا مؤسسة مستقلة؟
هل عومل ناتج أنشطة صناديق املعاشـات التقاعديـة غـري املـستقلة ونظـم                  - ١٩

          املعاشات التقاعدية غري املمولة بصورة مستقلة؟
          تقديرات احلجم

          ؟سنويا األحجام باستخدام إجراء تسلسلي تدرهل قُ  - ٢٠
           االجتماعيةاملسامهات/التأمينات

مـــن أجـــل املـــرض (يـــة غـــري املمولـــة  املـــسامهات االجتماعتصمهـــل ُخـــ  - ٢١
 تعــويضللالــيت تقــدمها املــشاريع ) ومــا إىل ذلــك. ..البطالــة أو التقاعــد  أو

          مسامهات يف نظام التأمينات االجتماعية؟بشكل درجت ملوظفني، وأُا على
التـأمني علـى احليـاة، مكمـالت         خبـالف هل تـشمل التقـديرات التأمينيـة،          - ٢٢

          لألقساط بدال من أن تستند فقط إىل األقساط ناقصا املطالبات؟
ل تشمل تقديرات التأمني على احلياة مكمالت لألقـساط بـدال مـن أن              ه  - ٢٣

          تستند فقط إىل األقساط ناقصا املطالبات؟
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  ال ينطبق  جزئيا  ال  نعم  

          العناصر اليت تؤثر يف الدخل القومي اإلمجايل
ــاد اســتثمارها يف   أُهــل   - ٢٤ ــديرات احلــصائل املع ــاقي  حــساباتدرجــت تق  ب

          ؟ العاملبلدان
           حتويالت العمال األجانب يف الدخل القومي اإلمجايل؟تبعدهل اسُت  - ٢٥

          الدخل القومي اإلمجايل/العوامل اليت ال تؤثر يف مستوى الناتج احمللي اإلمجايل
          تقييم الناتج

          )أ(القيمة املضافة وفقا لألسعار األساسية؟وم الناتج قّيهل ُي  -أ  - ٢٦
          )أ(ملنتجني؟ام الناتج والقيمة املضافة بأسعار قّيهل ُي  -ب  - ٢٦
ليـست جـزءا مـن     ()أ(م القيمة املضافة بتكلفة عوامل اإلنتاج؟   ّيقهل تُ   -ج  - ٢٦

          )٢٠٠٨ عامنظام احلسابات القومية ل
          ع التحويلية على أساس القيمة الصافية؟هل ُسجلت السل  - ٢٧

          االستهالك النهائي
 نفقــات االســتهالك احلكــومي النــهائي إىل اســتهالك فــردي  متّسهــل قُــ  - ٢٨

          واستهالك مجاعي؟
          ٢٠٠٨ عامحالة تنفيذ نظام احلسابات القومية ل

احلــسابات  قــد نفــذ يف ٢٠٠٨ عــامإذا مل يكــن نظــام احلــسابات القوميــة ل   - ٢١
 فمــىت يزمــع البلــد تنفيــذ هــذا اإلصــالح وإصــدار  ، رمسيــاهبــا املبلــغالقوميــة 

          )حدد السنة(؟ ٢٠٠٨ لعامالبيانات املستندة إىل نظام احلسابات القومية 
  

  .هذه األسئلة مطروحة للعلم فقط نظرا ألن نظام احلسابات القومية يسمح مبعامالت بديلة   )أ(  
  
  
  


