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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ - فرباير/ شباط٢٨
  *من جدول األعمال املؤقت) هـ (٤البند 

        اإلحصاءات املالية : بنود للعلم
  تقرير فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية باإلحصاءات املالية     

  
  ني العاممذكرة من األم    

  
ــة واألربعــني        ــة اإلحــصائية يف دورهتــا الثاني ــاء علــى طلــب اللجن ، E/2011/24انظــر (بن
ــة العمــل املــشتركة بــني      ) ألــف- األولالفــصل  ــر فرق ــل تقري ــأن حيي ــام ب ، يتــشرف األمــني الع

ويعـرض هـذا التقريـر آلخـر       . لعلـم لالوكاالت املعنية باإلحصاءات املالية، الذي قُدم إىل اللجنة         
 منـذ دورة اللجنـة       املشتركة بني الوكاالت،   تجدات املتعلقة باألنشطة الرئيسية لفرقة العمل     املس

 Public Sectorوأحـرزت فرقـة العمـل تقـدما هامـا يف إعـداد ونـشر        . ٢٠١٠ اإلحـصائية لعـام  

Debt Statistics Guide)     وقاعـدة بيانـات ديـون القطـاع     ) دليل إحـصاءات ديـون القطـاع العـام
 External Debtمقترحات هليكل وجدول زمـين السـتكمال العمـل املتعلـق بــ       دميالعام؛ ويف تق

Statistics Guide) ؛ وتعزيـــز املركـــز املـــشترك للـــديون )دليـــل إحـــصاءات الـــديون اخلارجيـــة
ويرجـى مـن اللجنـة أن       . اخلارجية؛ ومـشاركة البلـدان يف إحـصاءات الـدين اخلـارجي الفـصلية             

  .حتيط علما هبذا التقرير
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  رير فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية باإلحصاءات املاليةتق    
  

  مقدمة  - أوال  
الـيت أنـشئت     )١(عاودت فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية باإلحصاءات املالية          - ١
علـى   من أجـل تنـسيق العمـل         ١٩٩٨ برعاية اللجنة اإلحصائية، االجتماع يف عام        ١٩٩٢ عام

ــات   ــة،    حتــسني البيان ــات الدولي ــة واالحتياطي ــديون اخلارجي ــة بال ــسالمة ب مــع االهتمــام املتعلق ال
وتـساعد البيانـات املتعلقـة بالـدين اخلـارجي          . فر البيانـات  ا املواعيد وتـو   دقةاملنهجية والشفافية و  

وقُـدم تقريـر عـن برنـامج        . على تقييم الضعف احملتمل للوضع املايل لبلد مـا أمـام بلـدان أخـرى              
ــة العمــ  ــة يف جلــستها الــيت عقــدت يف شــباط   عمــل فرق  /ل املــشتركة بــني الوكــاالت إىل اللجن

ويقدم هذا التقرير بيانا بآخر املستجدات املتعلقة مبا أجنز من عمل منـذ التقريـر               . ٢٠١٠ فرباير
ــة    ُيْجمــلاألخــري و ــه يف اجتمــاع فرق ــامج العمــل املتفــق علي ــة  العمــل  برن ــضافته أمان الــذي است

ــومي    ــدن ي ــارس / آذار٤  و٣الكمنولــث يف لن ــة   رغــم صــعوبة و. ٢٠١١م ــامج عمــل فرق  برن
ــه ســوف يواصــل االســتفادة  العمــل، ــذهلا      فإن ــيت تب ــة ال ــسقة والدؤوب ــة املن  مــن اجلهــود التعاوني

  . الوكاالت املشاركة يف فرقة العمل، واليت تعد عامال رئيسيا يف جناحها
  

  العمل املنهجي   - ثانيا  
  لعامدليل إحصاءات ديون القطاع ا  - ألف  

، عـرض صـندوق النقـد       ٢٠١١مـارس   /خالل اجتماع فرقة العمل الذي عقـد يف آذار          - ٢
ويف . بدليل إحصاءات ديـون القطـاع العـام       الدويل التقدم احملرز منذ اجللسة السابقة فيما يتعلق         

 علـــى املوقـــع الـــشبكي لفرقـــة العمـــل إلبـــداء  الـــدليلشر مـــشروع ، ُنـــ٢٠١٠أغـــسطس /آب
 /األول ويف كـانون . ٢٠١٠أكتـوبر   / أحناء العامل حـىت تـشرين األول       املالحظات عليه من مجيع   

ــة العمــل   ٢٠١٠ديــسمرب  فاتفقــت . ، أُرســل املــشروع املــنقح إىل الوكــاالت املــشارِكة يف فرق
 النهج الناجحـة الـيت      مععلى أن يكون الدليل متسقا      الدليل  الوكاالت لدى املشاركة يف توقيع      

، ونظــرت يف الطــرق الالزمــة للعمــل هبمــة علــى  خلارجيــةإحــصاءات الــديون ا دليــليف اتُّبعــت 
حلقـات عمـل    عقـد    بعـد نـشره، بوسـائل منـها          دليل إحـصاءات ديـون القطـاع العـام        لـ الترويج  

الــسابقة للنــشر علــى النــسخة وُنــشرت . وحلقــات دراســية واالضــطالع بأنــشطة مماثلــة أخــرى
__________ 

. كاالت املعنية باإلحصاءات املالية اليت جتتمع سـنويا       يرأس صندوق النقد الدويل فرقة العمل املشتركة بني الو          )١(  
وتتألف فرقة العمـل مـن ممـثلني ملـصرف التـسويات الدوليـة وأمانـة الكمنولـث واملـصرف املركـزي األورويب                       
وصــندوق النقــد الــدويل ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي وأمانــة نــادي بــاريس ومــؤمتر            

 .والبنك الدويل) أونكتاد(التنمية املتحدة للتجارة و األمم
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، وهـــي ٢٠١١مـــايو /يـــاريف أ) www.tffs.org/PSDStoc.htm(املوقـــع الـــشبكي لفرقـــة العمـــل 
وسـيكون الـنص النـهائي جـاهزا يف         . هنائي قبل نشرها يف شـكل كتـاب       لتنقيح  ختضع سوى    ال

 System of دليل إحصاءات ديون القطـاع العـام مـع   ويتماشى . ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

National Accounts (2008 SNA) )٢٠٠٨ نظام احلسابات القومية لعام.(  
  

  دليل إحصاءات الديون اخلارجيةيف مل استكمال الع  - باء  
شــرعت إدارة اإلحــصاءات يف صــندوق النقــد الــدويل، بالتــشاور مــع فرقــة العمــل، يف   - ٣

العمــل علــى اســتكمال دليــل إحــصاءات الــديون اخلارجيــة ليأخــذ يف االعتبــار التغــيريات الــيت    
 Balance of Payments and International Investment Position Manual  (BPM6)أدخلـها  

ونظـام احلـسابات القوميـة      ) املدفوعات ووضع االستثمار الدويل، الطبعة الـسادسة      ميزان  دليل  (
 يف الورقـة املعنونـة      دليـل الـديون اخلارجيـة     وترد التغـيريات املقتـرح إدخاهلـا علـى          . ٢٠٠٨ لعام

يـل ميـزان   الطبعـة الـسادسة مـن دل     حتديث دليل الـديون اخلارجيـة بـشأن املـسائل الناشـئة عـن               ”
 الـــيت نـــشرت علـــى املوقـــع الـــشبكي لفرقـــة العمـــل  “املـــدفوعات ووضـــع االســـتثمار الـــدويل

)www.tffs.org/method.htm .(    ــاع ــضايا يف اجتمـــــ ــذه القـــــ ــى هـــــ ــة علـــــ ومتـــــــت املوافقـــــ
 متـسقا إىل حـد كـبري        دليـل الـديون اخلارجيـة     وإمجاال، يبقـى    .  لفرقة العمل  ٢٠٠٩ مارس/آذار

دليـل ميـزان    من التغيريات يف الطبعة الـسادسة مـن         ا حمدود اعددا بأن   علم.  املستوفاة مع املعايري 
إجراء تعديالت على اإلطار املنهجي أو تقـدمي توضـيحات          هو الذي سوف يستلزم      املدفوعات

حتـديث الـدليل    ولـذلك، أقـرت فرقـة العمـل         . دليل الـديون اخلارجيـة    املعاجلة املنهجية يف    بشأن  
  .)إعادة كتابته ال(
صـندوق النقـد الـدويل للمناقـشة        عـرض    لفرقـة العمـل،      ٢٠١١جتمـاع عـام     وخالل ا   - ٤

، أُدرج فيهــا مقترحــات هليكــل العمــل  دليــل الــديون اخلارجيــةيف ورقــة عــن اســتكمال العمــل  
ووافقـــت الوكـــاالت املـــشارِكة يف فرقـــة العمـــل علـــى تلـــك  . وجلـــدول زمـــين لـــذلك العمـــل

، واحلد، يف الوقت نفسه، من االزدواجيـة يف         للدليلاملقترحات، بغية احلفاظ على اهليكل العام       
. وأُقّر اجلدول الزمين املقترح السـتكمال العمـل  . املوضوعات اليت تتناوهلا كتيبات وأدلة أخرى   

 نـسخة مـستكملة   تقـدمي    ‘١’: كانت التواريخ الرئيسية السـتكمال العمـل علـى النحـو التـايل            و
املـشروع األول   ‘٢’ لفرقـة العمـل؛      ٢٠١٢ يف اجتمـاع عـام    ) اإلطـار املفـاهيمي   (للجزء األول   

 من أجل تلقي التعليقات عليه من مجيـع أحنـاء العـامل يف    لدليل الديون اخلارجية للنسخة الكاملة 
عـرض النـسخة املنقحـة الكاملـة لتقرهـا فرقـة العمـل يف اجتماعهـا                  ‘٣’؛  ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول
  .٢٠١٣ سبتمرب عام/ أيلول حبلولالدليلإجناز نسخة ما قبل النشر من  ‘٤’؛ ٢٠١٣لعام 
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  توافر بيانات الدين  - ثالثا  
  املسائل املتعلقة باملركز املشترك للدين اخلارجي  - ألف  

 )٢(أُدخـــل عـــدد مـــن التحـــسينات علـــى جـــداول املركـــز املـــشترك للـــدين اخلـــارجي     - ٥
)www.jedh.org (    ويعمل البنك الـدويل مـع صـندوق        .  للجنة اإلحصائية  ٢٠١٠بعد دورة عام
الـسوق يف املركـز وبـني       /قد الدويل على املواءمة بني جـدول البيانـات الـصادرة عـن الـدائنني              الن

، بإدراج كلٍّ مـن خمـصص       ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل    الطبعة السادسة من دليل     
األصــول (وأرصــدة حقــوق الــسحب اخلاصــة    ) التزامــات الــدين  (ةحقــوق الــسحب اخلاصــ  

الـسوق،  /ريات أخـرى علـى جـدول البيانـات الـصادرة عـن الـدائنني              وأُدخلت تغـي  ). االحتياطية
منها إضافة مطالبات نادي باريس مصنفة إىل بند للمعونات وبند لغري املعونـات، والقيـام علـى           
حنو أفضل بتحديد البيانات اليت يقدمها احتاد برين واملتعلقـة بتعـرض ائتمانـات التـصدير املـؤمن             

مصرف التـسويات الدوليـة     (افقت الوكاالت املشارِكة يف املركز      وو. عليها لألخطار االئتمانية  
عـن  ) ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي والبنـك الـدويل وصـندوق النقـد الـدويل                   

 التفــاق مــستوى اخلــدمات ١طريـق تبــادل الرســائل بالربيــد اإللكتــروين علـى حتــديث اجلــدول   
ــيريات    ــيعكس تلــك التغ ــه املركــز ل ــذي أبرم ــة العمــل،  ٢٠١١ وخــالل اجتمــاع عــام  .ال  لفرق

أشارت الوكاالت املـشارِكة يف املركـز إىل أهنـا سـتقترح علـى املركـز إدخـال تغـيريات إضـافية                      
ــا علــى إعــداد نــسخة منقحــة جلــدول البيانــات      . علــى العــرض  وتعمــل تلــك املؤســسات حالي

  .٢٠١١ديسمرب /السوق، ستكون متاحة يف كانون األول/الصادرة عن الدائنني
  

  قواعد بيانات البنك الدويل إلحصاءات الدين اخلارجي الفصلية   - باء  
ــدين          - ٦ ــات إحــصاءات ال ــدة بيان ــدان يف قاع ــشاركة البل ــد يف م ــدم جي جيــري إحــراز تق

، ٢٠١١ ديـسمرب /واعتبارا مـن كـانون األول  ). www.worldbank.org/qeds(اخلارجي الفصلية   
تعمــيم البيانــات واألعــضاء يف منطقــة اليــورو بتقــدمي املعيــار اخلــاص ليف  بلــدا مــشتركا ٦٦ قــام

وهــي فئــة حيــددها  - حالــة إمجــايل الــديون اخلارجيــة حــسب القطاعــات  (١ بيانــات للجــدول
ــار اخلــاص لتعمــيم البيانــات   ــصادا بتقــدمي بيانــات للجــدول   ٢٦ ، و)املعي ــديون   (٢ اقت ــة ال حال

ــة   ــة احملليـ ــة والعملـ ــة األجنبيـ ــة بالعملـ ـــ  - اخلارجيـ ــد ي ــو بنـ ــه وهـ ــى إدراجـ ــار علـ ، )شجع املعيـ
وهــو بنــد يــشجع  - جــدول ســداد خدمــة الــدين (٣اقتــصادا بتقــدمي بيانــات للجــدول  ١٢ و

 اقتــصادا بتقــدمي بيانــات جلــدول واحــد علــى األقــل مــن اجلــداول ٢٧ ، و)املعيــار علــى إدراجــه

__________ 
ــدين اخلــارجي يف آذار       )٢(   ــز املــشترك لل ــع الــشبكي للمرك ــارس /إطــالق املوق ــصدرا جامعــا   ٢٠٠٦م ــوفر م  لي

 .إلحصاءات شاملة للدين اخلارجي
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بيانــات النظــام العــام لنــشر اليف  بلــدا مــشاركا ٣٨وباإلضــافة إىل ذلــك، قــام . التكميليــة الــستة
بتقــدمي بيانــات حالــة إمجــايل الــديون اخلارجيــة إىل إحــصاءات الــدين اخلــارجي الفــصلية، منــها  

وهـي فئـة   (اقتصادات قدمت البيانات املتعلقة حبالة إمجايل الديون اخلارجيـة حـسب القطـاع           ٧
  ).حيددها املعيار

الطبعـة  ورد يف وبعد التشاور مع الوكـاالت املـشارِكة يف فرقـة العمـل، ومتاشـيا مـع مـا                - ٧
، شــجع البنــك الــدويل البلــدان املــشاركة يف إحــصاءات  الــسادسة مــن دليــل ميــزان املــدفوعات

البيانـات  لتعمـيم  وتشمل كال من البلدان املـشترِكة يف املعيـار اخلـاص           (الدين اخلارجي الفصلية    
قـوق  علـى تقـدمي تقـارير عـن خمصـصات ح          ) والبلدان املشاركة يف النظـام العـام لنـشر البيانـات          

أجـرى البنـك الـدويل    وقـد  . السحب اخلاصة املتعلقة هبـا حتـت بنـد التزامـات الـديون اخلارجيـة             
اتصاالت مع مراسلي إحصاءات الدين اخلارجي الفصلية لإلدالء بتوجيهـاهتم املتعلقـة بـاإلبالغ             
املالئم مبخصصات حقوق الـسحب اخلاصـة املتعلقـة هبـم، وطلـب إلـيهم إدراج إشـارة صـرحية                    

ــة       يف البيا ــايري الدولي ــى املع ــا أي خــروج عل ــصلية حيــددون فيه ــة لإلحــصاءات الف ــات الفوقي . ن
 بلـــدا مـــشاركا خمصـــصات حقـــوق ٤٨، أدرج ٢٠١١ديـــسمرب /واعتبـــارا مـــن كـــانون األول

بلـدا مـشتركا     ٣٤الدين اخلارجي، مبا يف ذلـك       إمجايل  السحب اخلاصة يف بياناهتا املتعلقة حبالة       
  .ياناتالبلتعميم يف املعيار اخلاص 

  
  قاعدة بيانات ديون القطاع العام  - جيم  

لتحسني توافر بيانات ديون القطاع العام وإمكانية املقارنة بينها على الـصعيد الـدويل،                - ٨
أطلق البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، بالتنسيق مع الوكاالت األخرى املـشارِكة يف فرقـة               

 /األول نترنـت يف كـانون    إلطـاع العـام علـى شـبكة ا        العمل، قاعدة البيانات املركزية لـديون الق      
ــسمرب ــسي  ). www.worldbank.org/qpsd (٢٠١٠ ديـ ــرض الرئيـ ــون  لوالغـ ــات ديـ ــدة بيانـ قاعـ

 القطاع العام هو تسهيل نشر اإلحصاءات الفصلية لديون القطاع العام يف موعـدها ويف منـاذج               
م قاعدة البيانـات بـدعم حتليـل سياسـات          وبعرض هذه البيانات يف موقع مركزي، تقو      . موحَّدة

ومـن التوصـيات الـواردة يف مبـادرة جمموعـة العـشرين             . قارنات بني البلدان  املاالقتصاد الكلي و  
وأيـد تلـك املبـادرة       .)٣( إطالُق قاعدة بيانات ديون القطاع العـام       ،املتعلقة بالثغرات يف البيانات   

ركزيــة وكــذلك اللجنــة الدوليــة للــشؤون وزراء ماليــة جمموعــة العــشرين وحمــافظو املــصارف امل
وتــتم مواءمــة البيانــات املطلوبــة مــع دليــل      . النقديــة واملاليــة التابعــة لــصندوق النقــد الــدويل     

  .إحصاءات ديون القطاع العام
__________ 

ومتثل قاعدة بيانات ديون القطـاع العـام التوصـية رقـم            . www.imf.org/external/np/g20/pdf/102909.pdfانظر    )٣(  
 . يف التقرير الصادر عن مبادرة الثغرات يف البيانات١٨



E/CN.3/2012/24
 

6 11-62496 
 

 اقتـصادا بتقـدمي بيانـات احلالـة         ٣٥، قام   ٢٠١١نوفمرب  /واعتبارا من هناية تشرين الثاين      - ٩
وتضم قاعدة البيانـات تلـك بيانـات فـصلية، معظمهـا وارد             . العاملقاعدة بيانات ديون القطاع     

. ذات األسواق الناشئة، عن حالة إمجايل ديون القطاع العـام بالقيمـة االمسيـة         /من البلدان النامية  
ــة هبــا       ــات الفــصلية املتعلق ــيت ميكــن تقــدمي البيان القطــاع  )١: (وفيمــا يلــي نطــاق القطاعــات ال

ــام؛   ــومي العــ ــاع  )٢(احلكــ ــزي؛  االقطــ ــومي املركــ ــة؛    )٣(حلكــ ــة املركزيــ ــة احلكومــ ميزانيــ
. جممـوع القطـاع العـام      )٦(املؤسـسات العامـة املاليـة؛        )٥(املؤسسات العامة غـري املاليـة؛        )٤(

 وأجــل األصــليوتتــضمن قاعــدة البيانــات بيانــات احلالــة حــسب كــل مــن أجــل االســتحقاق    
ة حسب الـصك، وكـذلك بيانـات        ، موزع )القصري األجل والطويل األجل   (االستحقاق املتبقي   

، وحـسب مكـان إقامـة الـدائن         )العملة احمللية والعملة األجنبية   (احلالة موزعة حسب فئة العملة      
وتكـون مـشاركة البلـدان يف قاعـدة بيانـات ديـون القطـاع العـام                 ). دائن حملي ودائن خارجي   (

ة املركزيــة موزعــة وأمــا احلــد األدىن املطلــوب فهــو تقــدمي بيانــات حلالــة ديــن احلكومــ . طوعيــة
  .حسب نوع الصك

وسيواصــل البنــك الــدويل وصــندوق النقــد الــدويل تــشجيع اقتــصادات الــسوق الناميــة    - ١٠
وســيقوم أيــضا كــل مــن البنــك الــدويل وصــندوق النقــد . والناشــئة علــى االنــضمام إىل املبــادرة

ــدان االقتــصادي،    ــة يف املي الت األخــرى التــشاور مــع الوكــا بالــدويل ومنظمــة التعــاون والتنمي
ــة       ــدعوة االقتــصادات املتقدمــة األخــرى إىل تقــدمي البيانــات احلالي ــة العمــل، ب املــشارِكة يف فرق

وأكـدت  . املتعلقة بديون القطاع احلكومي العام لتضمينها يف قاعدة بيانات ديون القطاع العام           
ج فرقة العمل على ضرورة التركيز بشكل خاص علـى جتنـب االزدواجيـة والتـضارب مـع منـاذ                  

  .اإلبالغ اليت تطلب الوكاالت الدولية األخرى استخدامها
  

  بناء القدرات  - رابعا  
 الدورة التدريبية الرابعة املتعلقة بإحـصاءات الـديون    يف املقر  صندوق النقد الدويل  عقد    - ١١

 هــذه الــدورات مــرة ُتعقــدو. ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٢٢إىل أغــسطس / آب٢٩اخلارجيــة مــن 
وكمـا  . وحضر الدورة تسعة وثالثون مشاركا مـن مجيـع املنـاطق   . ٢٠٠٥كل سنتني منذ عام     

ــسابقة، اســتفادت دورة عــام     ــسنوات ال ــه يف ال  يف املقــر مــن  املعقــودة ٢٠١١كــان احلــال علي
ــة العمــل        ــشارِكة يف فرق ــدة وكــاالت م ــن ع ــدموا م ــوظفني ق ــشاركة وخــربات م مــصرف (م

، )ألورويب واألونكتـاد والبنـك الـدويل      التسويات الدولية وأمانة الكومنولث والبنـك املركـزي ا        
ــاطي االحتــادي      ــات املتحــدة ومكتــب  لوكــذلك مــسؤولني حكــوميني مــن جملــس االحتي لوالي

ــصادي  ــل االقت ــد . التحلي ــات عمــل يف جمــال     وعق ــضا دورات وحلق ــدويل أي ــد ال صــندوق النق
، خمصــصة أساسـا القتـصادات جمموعــة   ٢٠١١مـارس  /إحـصاءات ديـون القطــاع العـام يف آذار   



E/CN.3/2012/24  
 

11-62496 7 
 

 القتــصادات كانــت ســابقا ذات ٢٠١١ســبتمرب /، ويف أيلــول)معهــد فيينــا املــشترك(عــشرين ال
 القتـصادات أمريكـا     ٢٠١١نـوفمرب   /، ويف تـشرين الثـاين     )معهد فيينا املـشترك   (ختطيط مركزي   

ــة  ــة  (الالتيني ــر /ويف شــباط). مركــز التــدريب اإلقليمــي املــشترك ألمريكــا الالتيني ، ٢٠١٢فرباي
الــشراكة املــشتركة مــن أجــل    (الــدويل دورة لالقتــصادات األفريقيــة   ســيقيم صــندوق النقــد   

  .وشاركت وكاالت أخرى مشارِكة يف فرقة العمل يف تلك األنشطة التدريبية). أفريقيا
وقدمت أيضا أمانة الكومنولث واألونكتاد الدعم للبلدان يف إعداد إحصاءات الـديون             - ١٢

  .قليمية وإقامة أنشطة قطريةونشرها، من خالل عقد مؤمترات وحلقات عمل إ
ويف األشهر االثين عشر املاضية، نظمت أمانة الكمنولث أربـع حلقـات عمـل تدريبيـة                  - ١٣

على الـصعيدين اإلقليمـي والقطـري بـشأن جتميـع إحـصاءات الـدين العـام ونـشرها مـن خـالل                       
قتـا عمـل   وُعقدت حل). عامالدين النشرة  (Public Debt Bulletin  منشور شامل بعنوانإصدار

 كانـت األوىل منـهما يف سـنغافورة آلسـيا، والثانيـة يف              لـدين العـام   انشرة  إقليميتان بشأن وضع    
 يـة دورات تدريبيـة داخل   لعقـد   وأوفـدت بعثتـان     . سرياليون ملناطق غـرب أفريقيـا دون اإلقليميـة        

ولـث  وأثنـاء الفتـرة نفـسها، عـززت أمانـة الكومن          .  إىل دومينيكا وليسوتو   نشرة الدين العام  عن  
بـدليل   برجمياهتـا املتعلقـة بنظـام تـسجيل وإدارة الـدين اخلـارجي، مـن أجـل التقّيـد التـام           خاصـّية 

ــام   ــون القطــاع الع  نظــام التــسجيل مــع وضــع روابــط ســهلة    وتواَصــل حتــسني . إحــصاءات دي
 علمـا بـأن   . االستخدام لتقدمي البيانات إىل قاعـدة بيانـات إحـصاءات الـدين اخلـارجي الفـصلية               

ســوف  البيانــات يف إطــار مبــادرة قاعــدة البيانــات الفــصلية لــديون القطــاع العــام   رابــط تقــدمي
وخالل السنة املاضـية، مت حتـديث النظـام لتزويـد           . للربجمياتالقادم  من أجل اإلصدار    ُيستكمل  

دليل لـ الطبعـة الـسادسة     تكـون متوافقـة متامـا مـع         عنها  البلدان مبرافق لتسجيل الديون واإلبالغ      
عدد من األنشطة اخلاصة بكـل      ُنفِّذ  وهلذا الغرض،   . ت ووضع االستثمار الدويل   ميزان املدفوعا 

بلد على حدة ملـساعدة البلـدان يف وضـع قواعـد بيانـات شـاملة للـدين العـام يف نظـام تـسجيل                          
وُنفـذت تلـك    . وإدارة الدين اخلارجي بدمج بيانات الدين الوطين مـع بيانـات الـدين اخلـارجي              

 ثالث واليـات هنديـة،   قامتوكذلك، . هلند وبربادوس والكامريونالبعثات يف سري النكا وا    
وخـالل  .  قواعد بيانات كاملة للديون باستخدام النظـام        بإنشاء  من أمانة الكومنولث،   مبساعدة

الفترة املـشمولة بـالتقرير، أوفـدت بعثـات مـن نظـام تـسجيل وإدارة الـدين اخلـارجي إىل غيانـا                       
ــسواناوجامايكــا، وســانت كيــتس ونيفــيس، وبو   ــاء علــى  . للتحقــق مــن صــحة البيانــات   ت وبن
 برنـامج للتعلـيم اإللكتـروين عـن إحـصاءات           ٢٠١٠تكليف من أمانة الكومنولث، ُنفّذ يف عام        

الدين اخلارجي واستخدام نظام تسجيل وإدارة الدين اخلارجي من أجل زيـادة فعاليـة تـسجيل                
 طريـا علـى اسـتخدام نظـام تـسجيل          مسؤوال قُ  ٧٥ودّرب هذا الربنامج    . اعنهالديون واإلبالغ   

  .وعلى معايري بيانات الديون اخلارجيةاستخداما أكثر تقدما  الديون
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ــاد مثــاين حلقــات عمــل متعلقــة بإحــصاءات الــديون   نظــم كــذلك،   - ١٤ وأُجنــزت . األونكت
 -مجهوريــة (وفرتويــال ) ٢٠١١يوليــه /متــوز(حلقتــا عمــل عــن إحــصاءات الــديون مــع أنغــوال  

وعقــدت حلقتــا عمــل عــن التحقــق مــن صــحة ). ٢٠١٠ديــسمرب /نون األولكــا) (البوليفاريــة
البيانات، تناولتا موضوع تعزيـز قواعـد بيانـات الـديون وأسـاس إعـداد التقـارير واإلحـصاءات                    

حلقـة عمـل    (وأنغـوال   ) ٢٠١١مـارس   /آذار(املتعلقة بالديون، يف مجهورية الكونغو الدميقراطية       
زت حلقتا عمل عـن حتليـل حـوافظ الـدين اسـتخدمتا             وأُجن). ٢٠١١أغسطس  /متابعة يف آب  لل

كـانون  (التقارير واإلحصاءات املتعلقة بالديون الـيت أُعـدت، مـع مجهوريـة فرتويـال البوليفاريـة                 
وُعقـدت أيـضا حلقـة عمـل إقليميـة         ). ٢٠١١مـايو   /أيـار (ونيكـاراغوا   ) ٢٠١٠ديسمرب  /األول

 وإدارة الـشؤون املاليـة لـشرق أفريقيـا     عن حتليل حوافظ الدين مع معهد إدارة االقتـصاد الكلـي     
. مــن أربعــة بلــدان   موظفــا  ١٩، شــارك فيهــا  ٢٠١١أغــسطس  /وجنوهبــا يف روانــدا يف آب 

 /بني أقيمـــت يف مقـــر األونكتـــاد يف جنيـــف يف شـــباطاملـــدرِّلتـــدريب وأتاحـــت حلقـــة عمـــل 
ات يف  با االطّـالع علـى آخـر املـستجدات املتعلقـة بأحـدث التطـور               مـدرِّ  ١٣ ، لــ  ٢٠١١ فرباير

ويعمــل . جمــاالت إحــصاءات الــديون، والتحقــق مــن صــحة البيانــات، وحتليــل حــوافظ الــدين   
النـسختني الثـانيتني لنمـوذَجي التحقـق مـن          يف  برنامج نظام إدارة الديون والتحليـل املـايل أيـضا           

  .صحة البيانات وإحصاءات الديون
  
  اءات املاليةبرنامج العمل املستقبلي لفرقة العمل املعنية باإلحص  - خامسا 

 املتفـق عليهـا يف اجتمـاع        ، شـهرا  ١٢األنشطة الرئيسية املدرجة يف برنامج العمل املمتـد           - ١٥
دليـل إحـصاءات الـديون    اسـتكمال   ‘١’:  لفرقة العمل هي على النحو التـايل     ٢٠١١مارس  /آذار

لـدين   تقدم فيمـا خيـص قاعـدَتي بيانـات ديـون القطـاع العـام وإحـصاءات ا                  إحراز ‘٢’؛  اخلارجية
إمكانية إجراء مناقشة عن التقدم احملرز       ‘٣’اخلارجي الفصلية، واملركز املشترك للدين اخلارجي؛       

قيام أمانة الكومنولـث بإعـداد ورقـة عـن ديـون القطـاع اخلـاص؛                 ‘٤’بشأن االلتزامات الطارئة،    
نيف معاجلــة املتــأخرات يف إحــصاءات الــديون، مبــا يف ذلــك وضــع اإلطــار املفــاهيمي والتــص ‘٥’

تعزيز أداء فرقة العمـل مـن خـالل موقعهـا           ‘٦’الفرعي والقياس وما يتصل هبا من قضايا أخرى؛         
االســتعراض الثالثــي الــسنوات التفــاق مــستوى اخلــدمات الــذي أبرمــه املركــز   ‘٧’اإللكتــروين؛ 

  .٢٠٠٩  وقد أجري االستعراض السابق يف عام؛املشترك للدين اخلارجي
  
   لفرقة العمل املعنية باإلحصاءات املاليةاالجتماع القادم  - سادسا 

 القـادم ستعقد الوكاالت األعضاء يف فرقة العمل املعنية باإلحصاءات املاليـة اجتماعهـا               - ١٦
  .، يف مقر صندوق النقد الدويل٢٠١٢مارس / آذار٢٣  و٢٢يف واشنطن العاصمة، يومي 
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	* E/CN.3/2012/L.1.
	تقرير فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالإحصاءات المالية 
	مذكرة من الأمين العام
	بناء على طلب اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين (انظر E/2011/24، الفصل الأول - ألف)، يتشرف الأمين العام بأن يحيل تقرير فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالإحصاءات المالية، الذي قُدم إلى اللجنة للعلم. ويعرض هذا التقرير لآخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة الرئيسية لفرقة العمل المشتركة بين الوكالات، منذ دورة اللجنة الإحصائية لعام 2010. وأحرزت فرقة العمل تقدما هاما في إعداد ونشر Public Sector Debt Statistics Guide (دليل إحصاءات ديون القطاع العام) وقاعدة بيانات ديون القطاع العام؛ وفي تقديم مقترحات لهيكل وجدول زمني لاستكمال العمل المتعلق بـ External Debt Statistics Guide (دليل إحصاءات الديون الخارجية)؛ وتعزيز المركز المشترك للديون الخارجية؛ ومشاركة البلدان في إحصاءات الدين الخارجي الفصلية. ويرجى من اللجنة أن تحيط علما بهذا التقرير.
	تقرير فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالإحصاءات المالية
	أولا - مقدمة
	1 - عاودت فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بالإحصاءات المالية() التي أنشئت عام 1992 برعاية اللجنة الإحصائية، الاجتماع في عام 1998 من أجل تنسيق العمل على تحسين البيانات المتعلقة بالديون الخارجية والاحتياطيات الدولية، مع الاهتمام بالسلامة المنهجية والشفافية ودقة المواعيد وتوافر البيانات. وتساعد البيانات المتعلقة بالدين الخارجي على تقييم الضعف المحتمل للوضع المالي لبلد ما أمام بلدان أخرى. وقُدم تقرير عن برنامج عمل فرقة العمل المشتركة بين الوكالات إلى اللجنة في جلستها التي عقدت في شباط/ فبراير 2010. ويقدم هذا التقرير بيانا بآخر المستجدات المتعلقة بما أنجز من عمل منذ التقرير الأخير ويُجْمل برنامج العمل المتفق عليه في اجتماع فرقة العمل الذي استضافته أمانة الكمنولث في لندن يومي 3 و 4 آذار/مارس 2011. ورغم صعوبة برنامج عمل فرقة العمل، فإنه سوف يواصل الاستفادة من الجهود التعاونية المنسقة والدؤوبة التي تبذلها الوكالات المشاركة في فرقة العمل، والتي تعد عاملا رئيسيا في نجاحها. 
	ثانيا - العمل المنهجي 
	ألف - دليل إحصاءات ديون القطاع العام
	2 - خلال اجتماع فرقة العمل الذي عقد في آذار/مارس 2011، عرض صندوق النقد الدولي التقدم المحرز منذ الجلسة السابقة فيما يتعلق بدليل إحصاءات ديون القطاع العام. وفي آب/أغسطس 2010، نُشر مشروع الدليل على الموقع الشبكي لفرقة العمل لإبداء الملاحظات عليه من جميع أنحاء العالم حتى تشرين الأول/أكتوبر 2010. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2010، أُرسل المشروع المنقح إلى الوكالات المشارِكة في فرقة العمل. فاتفقت الوكالات لدى المشاركة في توقيع الدليل على أن يكون الدليل متسقا مع النهج الناجحة التي اتُّبعت في دليل إحصاءات الديون الخارجية، ونظرت في الطرق اللازمة للعمل بهمة على الترويج لدليل إحصاءات ديون القطاع العام بعد نشره، بوسائل منها عقد حلقات عمل وحلقات دراسية والاضطلاع بأنشطة مماثلة أخرى. ونُشرت النسخة السابقة للنشر على الموقع الشبكي لفرقة العمل (www.tffs.org/PSDStoc.htm) في أيار/مايو 2011، وهي لا تخضع سوى لتنقيح نهائي قبل نشرها في شكل كتاب. وسيكون النص النهائي جاهزا في كانون الأول/ديسمبر 2011. ويتماشى دليل إحصاءات ديون القطاع العام مع System of National Accounts (2008 SNA) (نظام الحسابات القومية لعام 2008).
	باء - استكمال العمل في دليل إحصاءات الديون الخارجية
	3 - شرعت إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي، بالتشاور مع فرقة العمل، في العمل على استكمال دليل إحصاءات الديون الخارجية ليأخذ في الاعتبار التغييرات التي أدخلها Balance of Payments and International Investment Position Manual  (BPM6) (دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الطبعة السادسة) ونظام الحسابات القومية لعام 2008. وترد التغييرات المقترح إدخالها على دليل الديون الخارجية في الورقة المعنونة ”تحديث دليل الديون الخارجية بشأن المسائل الناشئة عن الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي“ التي نشرت على الموقع الشبكي لفرقة العمل (www.tffs.org/method.htm). وتمت الموافقة على هذه القضايا في اجتماع آذار/مارس 2009 لفرقة العمل. وإجمالا، يبقى دليل الديون الخارجية متسقا إلى حد كبير مع المعايير المستوفاة. علما بأن عددا محدودا من التغييرات في الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات هو الذي سوف يستلزم إجراء تعديلات على الإطار المنهجي أو تقديم توضيحات بشأن المعالجة المنهجية في دليل الديون الخارجية. ولذلك، أقرت فرقة العمل تحديث الدليل (لا إعادة كتابته).
	4 - وخلال اجتماع عام 2011 لفرقة العمل، عرض صندوق النقد الدولي للمناقشة ورقة عن استكمال العمل في دليل الديون الخارجية، أُدرج فيها مقترحات لهيكل العمل ولجدول زمني لذلك العمل. ووافقت الوكالات المشارِكة في فرقة العمل على تلك المقترحات، بغية الحفاظ على الهيكل العام للدليل، والحد، في الوقت نفسه، من الازدواجية في الموضوعات التي تتناولها كتيبات وأدلة أخرى. وأُقرّ الجدول الزمني المقترح لاستكمال العمل. وكانت التواريخ الرئيسية لاستكمال العمل على النحو التالي: ’1‘ تقديم نسخة مستكملة للجزء الأول (الإطار المفاهيمي) في اجتماع عام 2012 لفرقة العمل؛ ’2‘ المشروع الأول للنسخة الكاملة لدليل الديون الخارجية من أجل تلقي التعليقات عليه من جميع أنحاء العالم في أيلول/سبتمبر 2012؛ ’3‘ عرض النسخة المنقحة الكاملة لتقرها فرقة العمل في اجتماعها لعام 2013؛ ’4‘ إنجاز نسخة ما قبل النشر من الدليل بحلول أيلول/سبتمبر عام 2013.
	ثالثا - توافر بيانات الدين
	ألف - المسائل المتعلقة بالمركز المشترك للدين الخارجي
	5 - أُدخل عدد من التحسينات على جداول المركز المشترك للدين الخارجي() (www.jedh.org) بعد دورة عام 2010 للجنة الإحصائية. ويعمل البنك الدولي مع صندوق النقد الدولي على المواءمة بين جدول البيانات الصادرة عن الدائنين/السوق في المركز وبين الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، بإدراج كلٍّ من مخصص حقوق السحب الخاصة (التزامات الدين) وأرصدة حقوق السحب الخاصة (الأصول الاحتياطية). وأُدخلت تغييرات أخرى على جدول البيانات الصادرة عن الدائنين/السوق، منها إضافة مطالبات نادي باريس مصنفة إلى بند للمعونات وبند لغير المعونات، والقيام على نحو أفضل بتحديد البيانات التي يقدمها اتحاد بيرن والمتعلقة بتعرض ائتمانات التصدير المؤمن عليها للأخطار الائتمانية. ووافقت الوكالات المشارِكة في المركز (مصرف التسويات الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي) عن طريق تبادل الرسائل بالبريد الإلكتروني على تحديث الجدول 1 لاتفاق مستوى الخدمات الذي أبرمه المركز ليعكس تلك التغييرات. وخلال اجتماع عام 2011 لفرقة العمل، أشارت الوكالات المشارِكة في المركز إلى أنها ستقترح على المركز إدخال تغييرات إضافية على العرض. وتعمل تلك المؤسسات حاليا على إعداد نسخة منقحة لجدول البيانات الصادرة عن الدائنين/السوق، ستكون متاحة في كانون الأول/ديسمبر 2011.
	باء - قواعد بيانات البنك الدولي لإحصاءات الدين الخارجي الفصلية 
	6 - يجري إحراز تقدم جيد في مشاركة البلدان في قاعدة بيانات إحصاءات الدين الخارجي الفصلية (www.worldbank.org/qeds). واعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2011، قام 66 بلدا مشتركا في المعيار الخاص لتعميم البيانات والأعضاء في منطقة اليورو بتقديم بيانات للجدول 1 (حالة إجمالي الديون الخارجية حسب القطاعات - وهي فئة يحددها المعيار الخاص لتعميم البيانات)، و 26 اقتصادا بتقديم بيانات للجدول 2 (حالة الديون الخارجية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية - وهو بند يشجع المعيار على إدراجه)، و 12 اقتصادا بتقديم بيانات للجدول 3 (جدول سداد خدمة الدين - وهو بند يشجع المعيار على إدراجه)، و 27 اقتصادا بتقديم بيانات لجدول واحد على الأقل من الجداول التكميلية الستة. وبالإضافة إلى ذلك، قام 38 بلدا مشاركا في النظام العام لنشر البيانات بتقديم بيانات حالة إجمالي الديون الخارجية إلى إحصاءات الدين الخارجي الفصلية، منها 7 اقتصادات قدمت البيانات المتعلقة بحالة إجمالي الديون الخارجية حسب القطاع (وهي فئة يحددها المعيار).
	7 - وبعد التشاور مع الوكالات المشارِكة في فرقة العمل، وتماشيا مع ماورد في الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات، شجع البنك الدولي البلدان المشاركة في إحصاءات الدين الخارجي الفصلية (وتشمل كلا من البلدان المشترِكة في المعيار الخاص لتعميم البيانات والبلدان المشاركة في النظام العام لنشر البيانات) على تقديم تقارير عن مخصصات حقوق السحب الخاصة المتعلقة بها تحت بند التزامات الديون الخارجية. وقد أجرى البنك الدولي اتصالات مع مراسلي إحصاءات الدين الخارجي الفصلية للإدلاء بتوجيهاتهم المتعلقة بالإبلاغ الملائم بمخصصات حقوق السحب الخاصة المتعلقة بهم، وطلب إليهم إدراج إشارة صريحة في البيانات الفوقية للإحصاءات الفصلية يحددون فيها أي خروج على المعايير الدولية. واعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2011، أدرج 48 بلدا مشاركا مخصصات حقوق السحب الخاصة في بياناتها المتعلقة بحالة إجمالي الدين الخارجي، بما في ذلك 34 بلدا مشتركا في المعيار الخاص لتعميم البيانات.
	جيم - قاعدة بيانات ديون القطاع العام
	8 - لتحسين توافر بيانات ديون القطاع العام وإمكانية المقارنة بينها على الصعيد الدولي، أطلق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالتنسيق مع الوكالات الأخرى المشارِكة في فرقة العمل، قاعدة البيانات المركزية لديون القطاع العام على شبكة الإنترنت في كانون الأول/ ديسمبر 2010 (www.worldbank.org/qpsd). والغرض الرئيسي لقاعدة بيانات ديون القطاع العام هو تسهيل نشر الإحصاءات الفصلية لديون القطاع العام في موعدها وفي نماذج موحَّدة. وبعرض هذه البيانات في موقع مركزي، تقوم قاعدة البيانات بدعم تحليل سياسات الاقتصاد الكلي والمقارنات بين البلدان. ومن التوصيات الواردة في مبادرة مجموعة العشرين المتعلقة بالثغرات في البيانات، إطلاقُ قاعدة بيانات ديون القطاع العام(). وأيد تلك المبادرة وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو المصارف المركزية وكذلك اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي. وتتم مواءمة البيانات المطلوبة مع دليل إحصاءات ديون القطاع العام.
	9 - واعتبارا من نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قام 35 اقتصادا بتقديم بيانات الحالة لقاعدة بيانات ديون القطاع العام. وتضم قاعدة البيانات تلك بيانات فصلية، معظمها وارد من البلدان النامية/ذات الأسواق الناشئة، عن حالة إجمالي ديون القطاع العام بالقيمة الاسمية. وفيما يلي نطاق القطاعات التي يمكن تقديم البيانات الفصلية المتعلقة بها: (1) القطاع الحكومي العام؛ (2) القطاع الحكومي المركزي؛ (3) ميزانية الحكومة المركزية؛ (4) المؤسسات العامة غير المالية؛ (5) المؤسسات العامة المالية؛ (6) مجموع القطاع العام. وتتضمن قاعدة البيانات بيانات الحالة حسب كل من أجل الاستحقاق الأصلي وأجل الاستحقاق المتبقي (القصير الأجل والطويل الأجل)، موزعة حسب الصك، وكذلك بيانات الحالة موزعة حسب فئة العملة (العملة المحلية والعملة الأجنبية)، وحسب مكان إقامة الدائن (دائن محلي ودائن خارجي). وتكون مشاركة البلدان في قاعدة بيانات ديون القطاع العام طوعية. وأما الحد الأدنى المطلوب فهو تقديم بيانات لحالة دين الحكومة المركزية موزعة حسب نوع الصك.
	10 - وسيواصل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشجيع اقتصادات السوق النامية والناشئة على الانضمام إلى المبادرة. وسيقوم أيضا كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بالتشاور مع الوكالات الأخرى المشارِكة في فرقة العمل، بدعوة الاقتصادات المتقدمة الأخرى إلى تقديم البيانات الحالية المتعلقة بديون القطاع الحكومي العام لتضمينها في قاعدة بيانات ديون القطاع العام. وأكدت فرقة العمل على ضرورة التركيز بشكل خاص على تجنب الازدواجية والتضارب مع نماذج الإبلاغ التي تطلب الوكالات الدولية الأخرى استخدامها.
	رابعا - بناء القدرات
	11 - عقد صندوق النقد الدولي في المقر الدورة التدريبية الرابعة المتعلقة بإحصاءات الديون الخارجية من 29 آب/أغسطس إلى 22 أيلول/سبتمبر 2011. وتُعقد هذه الدورات مرة كل سنتين منذ عام 2005. وحضر الدورة تسعة وثلاثون مشاركا من جميع المناطق. وكما كان الحال عليه في السنوات السابقة، استفادت دورة عام 2011 المعقودة في المقر من مشاركة وخبرات موظفين قدموا من عدة وكالات مشارِكة في فرقة العمل (مصرف التسويات الدولية وأمانة الكومنولث والبنك المركزي الأوروبي والأونكتاد والبنك الدولي)، وكذلك مسؤولين حكوميين من مجلس الاحتياطي الاتحادي للولايات المتحدة ومكتب التحليل الاقتصادي. وعقد صندوق النقد الدولي أيضا دورات وحلقات عمل في مجال إحصاءات ديون القطاع العام في آذار/مارس 2011، مخصصة أساسا لاقتصادات مجموعة العشرين (معهد فيينا المشترك)، وفي أيلول/سبتمبر 2011 لاقتصادات كانت سابقا ذات تخطيط مركزي (معهد فيينا المشترك)، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 لاقتصادات أمريكا اللاتينية (مركز التدريب الإقليمي المشترك لأمريكا اللاتينية). وفي شباط/فبراير 2012، سيقيم صندوق النقد الدولي دورة للاقتصادات الأفريقية (الشراكة المشتركة من أجل أفريقيا). وشاركت وكالات أخرى مشارِكة في فرقة العمل في تلك الأنشطة التدريبية.
	12 - وقدمت أيضا أمانة الكومنولث والأونكتاد الدعم للبلدان في إعداد إحصاءات الديون ونشرها، من خلال عقد مؤتمرات وحلقات عمل إقليمية وإقامة أنشطة قطرية.
	13 - وفي الأشهر الاثني عشر الماضية، نظمت أمانة الكمنولث أربع حلقات عمل تدريبية على الصعيدين الإقليمي والقطري بشأن تجميع إحصاءات الدين العام ونشرها من خلال إصدار منشور شامل بعنوان Public Debt Bulletin (نشرة الدين العام). وعُقدت حلقتا عمل إقليميتان بشأن وضع نشرة الدين العام كانت الأولى منهما في سنغافورة لآسيا، والثانية في سيراليون لمناطق غرب أفريقيا دون الإقليمية. وأوفدت بعثتان لعقد دورات تدريبية داخلية عن نشرة الدين العام إلى دومينيكا وليسوتو. وأثناء الفترة نفسها، عززت أمانة الكومنولث خاصيّة برمجياتها المتعلقة بنظام تسجيل وإدارة الدين الخارجي، من أجل التقيّد التام بدليل إحصاءات ديون القطاع العام. وتواصَل تحسين نظام التسجيل مع وضع روابط سهلة الاستخدام لتقديم البيانات إلى قاعدة بيانات إحصاءات الدين الخارجي الفصلية. علما بأن رابط تقديم البيانات في إطار مبادرة قاعدة البيانات الفصلية لديون القطاع العام سوف يُستكمل من أجل الإصدار القادم للبرمجيات. وخلال السنة الماضية، تم تحديث النظام لتزويد البلدان بمرافق لتسجيل الديون والإبلاغ عنها تكون متوافقة تماما مع الطبعة السادسة لدليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي. ولهذا الغرض، نُفِّذ عدد من الأنشطة الخاصة بكل بلد على حدة لمساعدة البلدان في وضع قواعد بيانات شاملة للدين العام في نظام تسجيل وإدارة الدين الخارجي بدمج بيانات الدين الوطني مع بيانات الدين الخارجي. ونُفذت تلك البعثات في سري لانكا والهند وبربادوس والكاميرون. وكذلك، قامت ثلاث ولايات هندية، بمساعدة من أمانة الكومنولث، بإنشاء قواعد بيانات كاملة للديون باستخدام النظام. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أوفدت بعثات من نظام تسجيل وإدارة الدين الخارجي إلى غيانا وجامايكا، وسانت كيتس ونيفيس، وبوتسوانا للتحقق من صحة البيانات. وبناء على تكليف من أمانة الكومنولث، نُفّذ في عام 2010 برنامج للتعليم الإلكتروني عن إحصاءات الدين الخارجي واستخدام نظام تسجيل وإدارة الدين الخارجي من أجل زيادة فعالية تسجيل الديون والإبلاغ عنها. ودرّب هذا البرنامج 75 مسؤولا قُطريا على استخدام نظام تسجيل الديون استخداما أكثر تقدما وعلى معايير بيانات الديون الخارجية.
	14 - كذلك، نظم الأونكتاد ثماني حلقات عمل متعلقة بإحصاءات الديون. وأُنجزت حلقتا عمل عن إحصاءات الديون مع أنغولا (تموز/يوليه 2011) وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) (كانون الأول/ديسمبر 2010). وعقدت حلقتا عمل عن التحقق من صحة البيانات، تناولتا موضوع تعزيز قواعد بيانات الديون وأساس إعداد التقارير والإحصاءات المتعلقة بالديون، في جمهورية الكونغو الديمقراطية (آذار/مارس 2011) وأنغولا (حلقة عمل للمتابعة في آب/أغسطس 2011). وأُنجزت حلقتا عمل عن تحليل حوافظ الدين استخدمتا التقارير والإحصاءات المتعلقة بالديون التي أُعدت، مع جمهورية فنزويلا البوليفارية (كانون الأول/ديسمبر 2010) ونيكاراغوا (أيار/مايو 2011). وعُقدت أيضا حلقة عمل إقليمية عن تحليل حوافظ الدين مع معهد إدارة الاقتصاد الكلي وإدارة الشؤون المالية لشرق أفريقيا وجنوبها في رواندا في آب/أغسطس 2011، شارك فيها 19 موظفا من أربعة بلدان. وأتاحت حلقة عمل لتدريب المدرِّبين أقيمت في مقر الأونكتاد في جنيف في شباط/ فبراير 2011، لـ 13 مدرِّبا الاطّلاع على آخر المستجدات المتعلقة بأحدث التطورات في مجالات إحصاءات الديون، والتحقق من صحة البيانات، وتحليل حوافظ الدين. ويعمل برنامج نظام إدارة الديون والتحليل المالي أيضا في النسختين الثانيتين لنموذجَي التحقق من صحة البيانات وإحصاءات الديون.
	خامسا - برنامج العمل المستقبلي لفرقة العمل المعنية بالإحصاءات المالية
	15 - الأنشطة الرئيسية المدرجة في برنامج العمل الممتد 12 شهرا، المتفق عليها في اجتماع آذار/مارس 2011 لفرقة العمل هي على النحو التالي: ’1‘ استكمال دليل إحصاءات الديون الخارجية؛ ’2‘ إحراز تقدم فيما يخص قاعدتَي بيانات ديون القطاع العام وإحصاءات الدين الخارجي الفصلية، والمركز المشترك للدين الخارجي؛ ’3‘ إمكانية إجراء مناقشة عن التقدم المحرز بشأن الالتزامات الطارئة، ’4‘ قيام أمانة الكومنولث بإعداد ورقة عن ديون القطاع الخاص؛ ’5‘ معالجة المتأخرات في إحصاءات الديون، بما في ذلك وضع الإطار المفاهيمي والتصنيف الفرعي والقياس وما يتصل بها من قضايا أخرى؛ ’6‘ تعزيز أداء فرقة العمل من خلال موقعها الإلكتروني؛ ’7‘ الاستعراض الثلاثي السنوات لاتفاق مستوى الخدمات الذي أبرمه المركز المشترك للدين الخارجي؛ وقد أجري الاستعراض السابق في عام 2009.
	سادسا - الاجتماع القادم لفرقة العمل المعنية بالإحصاءات المالية
	16 - ستعقد الوكالات الأعضاء في فرقة العمل المعنية بالإحصاءات المالية اجتماعها القادم في واشنطن العاصمة، يومي 22 و 23 آذار/مارس 2012، في مقر صندوق النقد الدولي.

