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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٨
  **من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند 

        احلسابات القومية: بنود للمناقشة واختاذ القرار
  ريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القوميةتقرير الف    

    
  مذكرة من األمني العام    

  
، ) ألـف  -، الفـصل أوال     E/2011/24انظر  ( للجنة يف دورهتا الثانية واألربعني       بناء على طلب    

يتشرف األمني العام بـأن حييـل تقريـر الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات             
ــةال ــة يف الفــرع      . قومي ــشأن النقــاط املطروحــة للنقــاش املبين ــداء آرائهــا ب ــة إب وُيطلــب إىل اللجن
  . من التقرير“تاسعا”

 
  

  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٤أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
  **  E/CN.3/2012/1.  
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  تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية    
    

  احملتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    -أوال   
ني األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة وفريــق اخلــرباءبرنــامج عمــل الفريــق العامــل املــشترك بــ       -ثانيا   

٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستشاري املعين باحلسابات القومية                  
٨. . . . . . . . . .   ٢٠٠٨ لعام    فاهيم وتوصيات نظام احلسابات القومية                   م  التحول إىل      - ألف    
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   التوجيهات املتعلقة مبسائل التنفيذ                -اء ــــب    
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مليزانيات       ابيانات      و  الفصلية   احلسابات القطاعية            -جيم     
 اإلطـار  نظـام احلـسابات القوميـة واملـسائل األخـرى ذات الـصلة يف             جدول أعمال حبوث      -دال     

١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وسع للحسابات القومية            األ
١١. . . . . . . . . . . . . . . .   ٢٠٠٨ لعام    فاهيم وتوصيات نظام احلسابات القومية                   م  التحول إىل      - ثالثا  

١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨ لعام  ظام احلسابات القومية           ن ترمجة       - ألف    
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٢٠٠٨  لعام  رصد تنفيذ نظام احلسابات القومية                   -ء اـب    
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   التدريب واملساعدة التقنية            -جيم     

١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   توجيهات بشأن مسائل التنفيذ                  - ارابع  
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل احلالية قيد املناقشة               -ألف     
ــارة - ١         ــد ســقف اإلصــدار وجت ــاً خلطــط حتدي ــات وفق معاجلــة رخــص إطــالق االنبعاث

١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ات يف احلسابات القومية             االنبعاث   
١٤. . . . . . . . . . . . معاجلة خدمات الوساطة املالية احملتسبة على حنو غري مباشرة                              - ٢        
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   مسائل جديدة للمناقشة             -اء ـــب    
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جتميع األدلة والكتيبات           -جيم     

٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصلية    احلسابات القطاعية وبيانات امليزانيات                       -خامسا   
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ــال    -سادساً    ــة و  حبــجــدول أعم ــام احلــسابات القومي ــسائل وث نظ ــعم ــاق األوس أخــرى ذات صــلة يف النط

٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للحسابات القومية        
٢٤. . أنشطة أعضاء الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية واللجان اإلقليمية                                               -سابعا   

٢٤. . . . . . سابات القومية         أنشطة أعضاء الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحل                                - ألف    
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة اللجان اإلقليمية            -بـاء     

٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بيانات احلسابات القومية                تقارير     -ثامنا   
٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نقاط للمناقشة        -تاسعا   
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  تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية    
  

  مقدمة  -أوال   
، مبـــا يلـــي ٢٠١١لثانيـــة واألربعـــني يف عـــام قامـــت اللجنـــة اإلحـــصائية، يف دورهتـــا ا  - ١
  ):٤٢/١٠٣ باء، املقرر -، الفصل أوال E/2011/24 انظر(

رحبـــت بتقريـــر الفريـــق العامـــل املـــشترك بـــني األمانـــات املعـــين باحلـــسابات    )أ(  
   وأثنت على عمله؛)١(القومية

 )٢(٢٠٠٨ رحبت بنشر النسخة اإلنكليزية من نظـام احلـسابات القوميـة لعـام              )ب(  
  وتوزيعها على الدول األعضاء؛ 

ــة لعــام   أشــادت بالتقــدم    )ج(    إىل ٢٠٠٨ احملــرز يف ترمجــة نظــام احلــسابات القومي
ــة لألمــم املتحــدة، وأعربــت عــن تقــديرها الــشديد       لغــات أخــرى، مبــا يف ذلــك اللغــات الرمسي

  للمؤسسات املشاركة يف عملية الترمجة؛
املــشترك بــني األمانــات  ق العامــل للفريــواحلوكمــة املقتــرحتني أيــدت الواليــة   )د(  

وفريــق اخلــرباء االستــشاري املعــين باحلــسابات القوميــة، وطلبــت إىل املعــين باحلــسابات القوميــة 
نظـام احلـسابات القوميـة لعـام     حبـوث  عمـال  أواردة يف جـدول   الـ الفريق العامل عـرض القـضايا       

ــا إل      ٢٠٠٨ ــضرورة ووفقـ ــسب الـ ــشاري، حـ ــرباء االستـ ــق اخلـ ــى فريـ ــذه علـ ــراءات  وتنفيـ جـ
بغيــة ضــمان مــشاركة واســعة النطــاق مــن فريــق اخلــرباء االستــشاري ، لَينظــر فيهــا االســتكمال

اجملتمـع اإلحـصائي العـاملي يف هـذه القـضايا، ال سـيما معاجلـة رخـص إطـالق االنبعاثـات وفقــا           
خلطط حتديد سقف اإلصـدار وجتـارة االنبعاثـات وخـدمات الوسـاطة املاليـة احملتـسبة علـى حنـو               

  شر؛اغري مب
أن املشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات القوميـة           طلبت إىل الفريق العامل       )هـ(  

ــشاري، يف وضــع توجيهــات بــشأن إدمــاج مــسامهة       ــشاور مــع فريــق اخلــرباء االست ينظــر، بالت
املسائل املتعلقـة بقطـاع     بشأن   و ،القطاع غري الرمسي يف وضع قياس واف للناتج احمللي اإلمجايل         

مــسائل بــشأن  و،ية، مبــا يف ذلــك اجلوانــب اخلاصــة بتوزيــع دخــل األســر املعيــشيةاألســر املعيــش
الرفاه كما جتلت يف نتائج تقرير ستيغليتز الـصادر عـن اللجنـة املعنيـة بقيـاس األداء االقتـصادي                    

قيـاس املـسائل    بـشأن    و ،والتقدم االجتماعي وغريه من التقارير الوطنية والدولية يف هـذا الـشأن           
__________ 

  )١(  E/CN.3/2011/6.  
  .E.08.XVII.29منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢(  
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إعــداد حــسابات قوميــة بــشأن  و،قيــاس اخلــدمات املاليــةبــشأن  و،حوث والتطــويراملتعلقــة بــالب
ئج إىل جتميع عناصر اإلنفاق يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل، وتقـدمي تقريـر عـن النتـا       بشأن  و ،فصلية

  اللجنة يف الوقت املناسب؛
 املشترك بني األمانـات املعـين     أحاطت علما باالقتراح املقدم من الفريق العامل          )و(  

، وطلبـت  ٢٠٠٨لرصد التقدم احملرز يف تنفيذ نظام احلسابات القومية لعـام          باحلسابات القومية   
  ؛٢٠٠٨إىل الفريق العامل إبداء املرونة يف تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام 

املـشترك بـني    للفريـق العامـل     الـشبكي   رحبت بتخـصيص صـفحة علـى املوقـع            )ز(  
ــة األمانــات املعــين باحلــسابات الق  ــة لعــام   ومي  مــن أجــل ٢٠٠٨لتنفيــذ نظــام احلــسابات القومي

 ويف الوقـت  ٢٠٠٨تسهيل تبادل البلدان خلرباهتا عند التحول إىل نظام احلسابات القومية لعـام    
ـــذات ـــه اعتمـ ــيح اد ـ ــصني٤التنق ــصناعـ للت ــصادية   ــف ال ــشطة االقت ــع األن ــدويل املوحــد جلمي  ي ال

   للتصنيف املركزي للمنتجات؛٢والصيغة 
الحظــت جتــارب الــدول األعــضاء والــصعوبات الــيت تواجههــا يف تنفيــذ نظــام   )ح(  

، واعترفــت باحلاجــة إىل بنــاء القــدرات مــن خــالل املــساعدة   ٢٠٠٨احلــسابات القوميــة لعــام  
  التقنية والتدريب؛

أشــارت إىل أمهيــة االنتــهاء يف الوقــت املناســب مــن حتــديث دليــل إحــصاءات    )ط(  
ــام    ــة لع ــة احلكومي ــام       ٢٠٠١املالي ــة ونظ ــة احلكومي ــني إحــصاءات املالي ــة ب ــسىن املواءم  كــي تت
  ؛٢٠٠٨احلسابات القومية لعام 

طلبــت إنــشاء قاعــدة معــارف خمصــصة للمــواد التدريبيــة الالزمــة لتنفيــذ نظــام   )ي(  
  ، تشمل البيانات املصدرية وإجراءات التنفيذ؛٢٠٠٨احلسابات القومية لعام 

ون مــن ثــالث مراحــل لالنتقــال إىل نظــام  أكــدت مــن جديــد اتبــاع هنــج مكــ   )ك(  
، لكنها أعربت عـن احلاجـة إىل تـوخي املرونـة يف األفـق الـزمين                 ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام    

ــة لعــام     ــذ نظــام احلــسابات القومي ــالزم لتنفي ــدول األعــضاء، مــع مراعــاة    ٢٠٠٨ال  مــن قبــل ال
   متر مبراحل خمتلفة من التنمية؛احتياجات البلدان اليت

 فريق أصدقاء الرئيس املعين بالعوامل اليت أعاقت تنفيذ نظـام احلـسابات             حثت  )ل(  
 على إجناز عمله يف أقرب وقت ممكن، مـع مراعـاة برنـامج الفريـق العامـل          ١٩٩٣القومية لعام   

 ٢٠٠٨لتنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام      املشترك بني األمانـات املعـين باحلـسابات القوميـة      
  ؛٢٠٠٨الدول األعضاء يف االنتقال إىل نظام احلسابات القومية لعام والعقبات اليت تواجهها 

أعربت عن تقـديرها لألنـشطة الـيت تـضطلع هبـا املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة                    )م(  
، ال سـيما اسـتراتيجيات التنفيـذ اإلقليميـة،          ٢٠٠٨لتيسري تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام            
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ألخرى على ختصيص مزيد من املـوارد هلـذا الغـرض،           وحثت هذه املؤسسات واجلهات املاحنة ا     
  شارين معنيني باحلسابات القومية؛مست/مبا يف ذلك تعيني خرباء

شــددت علـــى أمهيــة قيـــام الـــدول األعــضاء بوضـــع براجمهــا الوطنيـــة لتنفيـــذ       )ن(  
ــام ــام    نظـ ــة لعـ ــسابات القوميـ ــذ     ٢٠٠٨احلـ ــرامج التنفيـ ــع بـ ــشى مـ ــة تتمـ ــصاءات داعمـ  وإحـ

  ية؛ والعامل اإلقليمية
ــة         )س(   ــات الدوليـ ــستخدمها املنظمـ ــيت تـ ــة الـ ــكال املختلفـ ــا باألشـ ــت علمـ أحاطـ

املــشترك بــني واإلقليميــة لإلبــالغ عــن بيانــات احلــسابات القوميــة، وطلبــت إىل الفريــق العامــل  
النظـر يف هـذه املـسألة بغيـة اقتـراح صـيغة موحـدة لإلبـالغ                 األمانات املعين باحلسابات القوميـة      

  .ذلك إىل اللجنةتقدمي تقارير عن و
ويقدم الفرع الثاين من هذا التقرير حملـة عامـة إىل برنـامج عمـل الفريـق العامـل وفريـق                       - ٢

ويتـضمن الفـرع الثالـث تقريـرا عـن التحـول إىل             . اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية    
رع الرابــع ويقــدم الفــ. ٢٠٠٨املفــاهيم والتوصــيات الــواردة يف نظــام احلــسابات القوميــة لعــام  

ويعـرض الفـرع اخلـامس معلومـات عـن      . مناقشة بشأن التوجيهات فيمـا يتعلـق مبـسائل التنفيـذ       
ــة     ــصلية وكــشوف امليزاني ــة الف ــشة   . إعــداد احلــسابات القطاعي ــسادس باملناق ــرع ال ــاول الف ويتن

اخلطط املستقبلية فيما خيص جدول األعمال البحثي لنظـام احلـسابات القوميـة وغـري ذلـك مـن           
حملـة  الـسابع   ويقـدم الفـرع     . ل ذات الصلة ضمن االختصاص األوسع للحسابات القوميـة        املسائ
ويتـضمن الفـرع الثـامن تقريـرا عـن      . أنشطة أعضاء الفريق العامـل واللجـان اإلقليميـة   عن  عامة  

ــة اإلبــالغ عــن بيانــات احلــسابات القوميــة وفقــا لنظــام احلــسابات ا     .١٩٩٣لقوميــة لعــام حال
  .النقاط املطروحة للنقاشويتضمن الفرع التاسع 

  
برنــامج عمــل الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات      -ثانيا   

  القومية وفريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية 
، ويف املـستقبل    ٢٠٠٨لعل من البديهي أنه عقب إجناز نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                 - ٣

ل أهم أولوية على اإلطالق بالنسبة للفريق العامـل بتنفيـذ ذلـك النظـام      املنظور على األقل، تتص   
غـري أن مـسائل هامـة أخـرى تقـوم علـى اعتبـارات الـسياسة العامـة، مثـل             . على الصعيد العاملي  

قياس الرفاه واجلهود املبذولة للتخفيـف مـن أثـر الثغـرات يف جمـال البيانـات الـيت كـشفت عنـها            
  .ية األخريتان، تستلزم أيضا اهتماما متواصالاألزمتان االقتصادية واملال

ــام       - ٤ ــة لعــ ــسابات القوميــ ــام احلــ ــذ نظــ ــامج تنفيــ ــارة إىل أن برنــ ــدر اإلشــ  ٢٠٠٨وجتــ
واإلحصاءات الداعمة ميثل مبادرة إحصائية عاملية، أذنـت هبـا اللجنـة، سـعيا إىل حتقيـق اهلـدف                    
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: ئية واملؤسـسية بغـرض مـا يلـي    املزدوج املتمثل يف مساعدة البلدان على تطوير قدراهتا اإلحـصا  
 إىل نظـام    ١٩٩٣ أو   ١٩٦٨إحداث التحول املفاهيمي مـن نظـام احلـسابات القوميـة لعـام              ) أ(

حتسني نطاق وتفاصيل ونوعية احلسابات القومية ودعـم        ) ب(؛  ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام    
ــصادية  ــام احلــسابات      . اإلحــصاءات االقت ــذ نظ ــة تنفي ــتدامة عملي ــاءة واس ــستند كف ــة وت القومي

التخطــيط االســتراتيجي؛  )أ: ( إىل مبــادئ اســتراتيجية التنفيــذ املتفـق عليهــا، وهــي ٢٠٠٨ لعـام 
  .)٣(حتسني النظم اإلحصائية) ج(غ؛ التنسيق والرصد واإلبال )ب(
، ٢٠٠٨وتفاديا إلطالة أمد الفترة الالزمـة للتحـول إىل نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                    - ٥

، يهدف برنامج تنفيـذ نظـام احلـسابات         ١٩٩٣سابات القومية لعام    كما وقع يف حالة نظام احل     
 واإلحــصاءات الداعمــة إىل إقامــة شــراكة اســتراتيجية فيمــا بــني البلــدان    ٢٠٠٨القوميــة لعــام 

  .واملنظمات اإلقليمية واللجان اإلقليمية والفريق العامل
ــامج وطــين لتنفيــذ نظــام احلــسابا      - ٦ ــدان علــى وضــع برن ــة البل ــة وتــشجع اللجن ت القومي

 واإلحصاءات الداعمة ضمن إطـار االسـتراتيجيات الوطنيـة لتطـوير اإلحـصاءات،              ٢٠٠٨ لعام
ويتطلب هذا النهج يف إدارة الربامج تقييم القدرة احلالية جلميـع جوانـب عمليـة               . عند االقتضاء 

اإلنتــاج اإلحــصائي إلعــداد حــسابات قوميــة وإحــصاءات داعمــة يــشترك فيهــا مجيــع أصــحاب 
  . املعنيوناملصلحة

، أيـدت اللجنـة يف      ٢٠٠٨ولرصد التقدم احملرز يف تنفيذ نظام احلسابات القوميـة لعـام              - ٧
  : دورهتا الثانية واألربعني ما يلي

قياس معامل التطور وتنقيح احلد األدىن من جمموعات البيانات املطلوبة، فـضال           )أ(  
ر البيانات املتبعـْين مـن قبـل صـندوق          عن إطاري النظام العام لنشر البيانات والنظام اخلاص لنش        

  طاق احلسابات القومية وتفاصيلها؛النقد الدويل لتقييم ن
ــة يف          )ب(   ــال ملفــاهيم نظــام احلــسابات القومي ــة مــن األســئلة لرصــد االمتث جمموع
   من معامل التطور؛٢املستوى 
إطـــار تقيـــيم نوعيـــة البيانـــات الـــذي يتخـــذه صـــندوق النقـــد الـــدويل لتقيـــيم    )ج(  

  .البيانات ةنوعي
، يوجـد حاليـا قيـد املناقـشة يف          )٤(ومن املتوقع أن يوفر أيضا وضع إطار وطـين لـضمان النوعيـة            

الدورة احلالية للجنة، توجيهات مفيدة لتحسني نوعية بيانات احلسابات القومية واإلحـصاءات            
  .االقتصادية الداعمة

__________ 
  )٣(  E/2009/24 البند ٤٠/١٠٥رر  باء، املق-، الفصل أوال ،)ج.(  
  .E/CN.3/2012/13انظر   )٤(  
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إىل نظـام احلـسابات القوميـة       وفيما خيص الربنامج اإلحـصائي العـاملي املتعلـق بـالتحول              - ٨
يف ) علـى الـصعيدين القطـري واإلقليمـي       (، حددت اللجنـة ثـالث مراحـل متميـزة           ٢٠٠٨لعام  

، تنطبـق مهمـا كـان مـستوى التنميـة اإلحـصائية يف البلـد أو اإلقلـيم                   )٥(برنامج متعدد السنوات  
مــن أجــل تقيــيم وتنطــوي املرحلــة األوىل علــى اعتمــاد هنــج اســتراتيجي إلدارة الــربامج  . املعــين

ــذ       ــرامج التنفي ــذ ميكــن دجمهــا يف ب ــة للتنفي ــرامج وطني اهلياكــل األساســية اإلحــصائية وصــياغة ب
وتتنـــاول املرحلـــة الثانيـــة تعـــديل أطـــر التـــصنيف، والـــسجالت واألطـــر التجاريـــة، . اإلقليميـــة

ــات      ــا املعلومـ ــية لتكنولوجيـ ــل األساسـ ــة واهلياكـ ــات اإلداريـ ــصادر البيانـ ــصاءات، ومـ واالستقـ
بينمـا تعكـس املرحلـة الثالثـة التحـول إىل نظـام احلـسابات               . تصاالت على الصعيد القطـري    واال

  .٢٠٠٨القومية لعام 
ــشاري املعــين باحلــسابات        - ٩ ــق اخلــرباء االست ــق العامــل وفري ــامج عمــل الفري ويأخــذ برن

 واإلحـصاءات   ٢٠٠٨القومية يف احلسبان مبادئ برنـامج تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                 
ويقـدم بـاقي هـذا    . لداعمة، مع التركيز بـشكل خـاص علـى طرائـق بنـاء القـدرات اإلحـصائية              ا

الفــرع حملــة عامــة إىل األنــشطة الرئيــسية للفريــق العامــل وفريــق اخلــرباء االستــشاري املعــين            
وتـورد الفـروع مـن الثالـث إىل         . )٦( وفقا لوالياهتمـا   ٢٠١٤-٢٠١٢باحلسابات القومية للفترة    

  .لك األنشطة بقدر أكرب من التفصيلالسابع بيانا لت
  

  ٢٠٠٨ لعام فاهيم وتوصيات نظام احلسابات القوميةم التحول إىل  - ألف  
 إىل اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة          ٢٠٠٨ لعـام    نظام احلسابات القومية  تشكل ترمجة     - ١٠

 البلـدان   نيبـ تبادل اخلـربات وأفـضل املمارسـات        ومثة حاجة أيضاً لكفالة     . شرطاً مسبقاً لتنفيذه  
 كالً مـن خطـط     الفريق العامل  أن يرصد    يف هذا الصدد، من املهم    و. نظامهذا ال  تنفيذ   من أجل 

املراحـل الـثالث الـيت حـددهتا        ب فيمـا يتعلـق    وخباصـة ،  التنفيذ والتقدم احملرز على الصعيد الوطين     
 ٢٠١٢يف عـام  ، سـُيجري الفريـق العامـل       هلـذه الغايـة    حتقيقـاً و. اللجنة على النحو املـبني أعـاله      

وباإلضـافة  . دراسة استقصائية لرصد صياغة خطـط التنفيـذ قبـل إبـالغ اللجنـة عـن اسـتنتاجاته                 
إىل ذلك، من املتوقع أن ُيتخـذ علـى مـدى الـسنوات القليلـة املقبلـة عـدد مـن املبـادرات لتـوفري                         

م نظــاالــدورات التدريبيــة وحلقــات العمــل واملــساعدة التقنيــة، يف معــرض تعزيــز ودعــم تنفيــذ   
  .٢٠٠٨ لعام احلسابات القومية

  
__________ 

  )٥(  E/2011/24 البند ٤٢/١٠٣ باء، املقرر -، الفصل أوال ،)ك.(  
ميكن االطالع على تفاصيل والية الفريق العامل وفريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القوميـة وترتيباهتمـا      )٦(  

  .http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/mandate.pdf: اإلدارية على املوقع الشبكي التايل
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  التوجيهات املتعلقة مبسائل التنفيذ  -باء   
معاملـة رخـص     توجيهـات بـشأن   العلـى وضـع      ٢٠١١خالل عـام    ركز الفريق العامل      - ١١

إطالق االنبعاثات الصادرة وفقـاً خلطـط حتديـد سـقف اإلصـدار وجتـارة االنبعاثـات وخـدمات                   
مـع اخلـربة الـيت اكتـسبتها        و. مباشـر يف احلـسابات القوميـة      الوساطة املاليـة احملتـسبة بـشكل غـري          
ُحددت حاجة إىل توجيهـات متـصلة بتنفيـذ عـدد مـن             ،  )٧(البلدان يف املرحلة التحضريية األوىل    

قياس التزامـات املعاشـات   والسلع املرسلة للتجهيز؛ والبحث والتنمية؛ : املسائل اإلضافية، وهي 
الكيانـات ذات األغـراض اخلاصـة        مـن قبيـل      إلحـصائية وتصنيف الوحدات ا  حتديد  و؛  التقاعدية

  .ئيسيةوالشركات القابضة واملكاتب الر
ــة    وينظــر الفريــق العامــل و   - ١٢ أيــضاً، فريــق اخلــرباء االستــشاري املعــين باحلــسابات القومي

نظــام احلــسابات كجــزء مــن برنــامج عملــهما، يف عــدد مــن األنــشطة اإلضــافية املتــصلة بتنفيــذ 
  :وهي تشمل. م بشكل أعالقومية

 الــيت عوائقالملتابعــة تقريــر فريــق أصــدقاء الــرئيس املعــين بــ أي إمكانيــة دراســة   )أ(  
  ؛ات األسترايلإلحصاءا، برئاسة مكتب )٨(١٩٩٣تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام أعاقت 

 يف الفريـــق العامـــل   ينظـــر الثانيـــة واألربعـــني أن هتـــا يف دورطلبـــت اللجنـــة   )ب(  
قياس الشامل للناتج احمللـي اإلمجـايل،        يف ال  إدماج مسامهة القطاع غري الرمسي    ب قةاملتعل اتتوجيهال

  الناتج احمللي اإلمجايل؛من  اإلنفاق  عناصرجتميعو ،احلسابات القومية الفصليةوإعداد 
 مبـادرة ترمـي إىل    تعـاريف هياكـل البيانـات للحـسابات القوميـة، وهـي         وضُع  )ج(  

 بـني  قوميـة  إحـصاءات احلـسابات ال    لنقـل  تيـسرياً يانـات الوصـفية     تبادل البيانات اإلحـصائية والب    
  .املؤسسات على الصعيدين الوطين والدويل

الكتيبــات األدلــة و عــدد مــن وضــع يف واووضــع أعــضاء الفريــق العامــل أيــضا أو شــرع  - ١٣
جتميـع اإلحـصاءات    بـشأن    توصـيات    واواملذكرات التوجيهية بـشأن احلـسابات القوميـة، وقـدم         

  .األساسية
  

__________ 
ملزيد من املعلومات بشأن الفريق العامل املعين باحلسابات القومية الذي عقد اجتماعاتـه يف بـاريس يف الفتـرة                     )٧(  

: ، ميكــــــــن االطــــــــالع علــــــــى املوقــــــــع التــــــــايل٢٠١١أكتــــــــوبر / تــــــــشرين األول٢٨ إىل ٢٥مــــــــن 
www.oecd.org/document/16/0,3746,en_2649_34245_48432464_1_1_1_1,00.html. 

 .E/CN.3/2012/5انظر   )٨(  
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  امليزانيات بيانات  و الفصليةاحلسابات القطاعية  -جيم   
  إىل بيانات أكثـر تفـصيالً       القائمة احلاجةالضوء على    االقتصادية واملالية    تان األزم ألقت  - ١٤

 جمموعـة    حتـديث  وافقـت علـى   ذه احلاجة و  كذلك هب  اللجنة   اعترفتو. يف الوقت املناسب  ُتتاح  
نظـام  ستخدمها الفريق العامل لرصـد التقـدم احملـرز يف تنفيـذ             بيانات احلد األدىن املطلوب اليت ي     

 مبــا يــشمل النــاتج احمللــي اإلمجــايل الفــصلي، مــصنفة حــسب  ،٢٠٠٨ لعــام احلــسابات القوميــة
لغايـة صـايف األمـوال املتاحـة          الفـصلية  احلسابات القطاعية اإلنفاق أو القيمة املضافة، فضالً عن       

وتصنِّف جمموعة البيانـات    . باالقتصاد الكلي وبقية العامل   فيما يتعلق   ) صايف اإلقراض (لإلقراض  
علـى  )  صـايف اإلقـراض    لغايـة (حـسب القطـاع املؤسـسي       كذلك احلسابات غري املاليـة الفـصلية        

جتميـع احلـسابات املاليـة    بـأن يـتم سـنوياً    وعالوة على ذلك، أوصـت اللجنـة   . النحو املوصى به 
ابات األصول حسب القطـاع املؤسـسي، معتـربةً    وبيانات امليزانيات والتغريات األخرى يف حس     

وُحــدد إعــداد احلــسابات القطاعيــة وبيانــات امليزانيــات  .  فيــه أمــر مرغــوباأن جتميعهــا فــصلي
 الـيت وافـق     ،يف إطار مبادرة جمموعة العشرين املتعلقة بـالثغرات يف البيانـات          ) ١٥التوصية رقم   (

نـشاطا   بوصـفه    ،زيـة يف جمموعـة العـشرين      عليها كل من وزراء املالية وحمـافظي املـصارف املرك         
  .)٩()انظر الفرع اخلامس(من األنشطة ذات األولوية ملعاجلة الثغرات القائمة يف البيانات 

  
 نظام احلسابات القوميـة واملـسائل األخـرى ذات الـصلة يف       جدول أعمال حبوث      -دال   

  وسع للحسابات القوميةاأل اإلطار
 يف  على النحـو الـوارد    جدول أعمال البحوث    مسائل   ابعةتاقترح الفريق العامل عدم م      - ١٥

طلـب   ما مل تكـن هنـاك        ٢٠١٥ قبل عام    ٢٠٠٨املرفق الرابع من نظام احلسابات القومية لعام        
  .ة فوري وإجياد حلولاختاذ إجراءات على لحُمقوي و
  اللجنـة فيمـا يتعلـق       طلبـات   بتنـسيق   أعـضاء الفريـق العامـل      هناك حاجة إىل قيام    لكنو  - ١٦
ــ ــات  . البحوثب ــستلزم وهــذه الطلب ــتفكري ت ــق اخلــرباء    ال ــق العامــل وفري ــامج عمــل الفري يف برن

  :مهمتان على الفور انمسألتومثة . االستشاري املعين باحلسابات القومية
ــة    )أ(   ــل و إىلطلبـــت اللجنـ ــق العامـ ــين   إىل  الفريـ ــشاري املعـ ــرباء االستـ ــق اخلـ فريـ

يــشمل  مبــا ،تعلقــة مبــسائل قطــاع األســر املعيــشية  التوجيهــات امللنظــر يفاباحلــسابات القوميــة 

__________ 
للحصول على تفاصيل بشأن املوافقـة انظـر، علـى املوقـع التـايل، التقريـر الـذي أعـده موظفـو صـندوق النقـد                            )٩(  

 املركزيـة يف جمموعـة      تقدميـه إىل وزراء املاليـة وحمـافظي املـصارف         لالدويل وأمانة جملس حتقيق االستقرار املايل       
 .www.imf.org/external/np/g20/pdf/053110.pdf: العشرين
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لجنـة  ل ا ستنتاجاتعلى النحو الوارد يف ا    ويف مسائل الرفاه    ،   املعيشية  توزيع دخل األسر   مسائل
  ؛)ستيغليتزتقرير (قياس األداء االقتصادي والتقدم االجتماعي املعنية ب

ــاالت املعـــين باإلحـــصاءات اال     )ب(   ــشترك بـــني الوكـ قتـــصادية أنـــشطة الفريـــق املـ
  . الثغرات يف املعلوماتبشأن )١٠(واملالية
يف  ةك املـشارِ ة الرئيـسي هاتالفريق العامل مع اجل أن ينسِّق   يف كلتا احلالتني، من املهم      و  - ١٧
 تنفيـذ   كفالة) ب (؛ وضرورياً تقدمي الدعم حيثما كان ذلك ممكناً     ) أ: (املسألتني التاليتني  ناولت

  . منسقعلى حنوأي أنشطة ذات صلة 
  

  ٢٠٠٨ لعام فاهيم وتوصيات نظام احلسابات القوميةم التحول إىل  - ثالثا  
  ٢٠٠٨ لعامظام احلسابات القومية نترمجة   - ألف  

 إىل اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة          ٢٠٠٨ لعـام    نظام احلسابات القومية  تشكل ترمجة     - ١٨
التابعــة لألمانــة العامــة وقــد أنــشأت شــعبة اإلحــصاءات . أحــد الــشروط املــسبقة اهلامــة لتنفيــذه

 مــن اإلنكليزيــة إىل ٢٠٠٨  عــامظــاملتيــسري إمتــام ترمجــة ن )١١(لألمــم املتحــدة ترتيبــات شــراكة
اإلســـبانية والروســـية والـــصينية والعربيـــة (اللغـــات الرمسيـــة اخلمـــس األخـــرى لألمـــم املتحـــدة  

 الـذي   ق العامـل  لفريـ الـشبكي ل  وقـع   املعلـى   متاحـة   الترمجات  الصيغة األولية هلذه    و). والفرنسية
الروسية والـصينية، وكـان مـن املتوقـع         الصيغتني  وقد جرى تقدمي    . تستضيفه شعبة اإلحصاءات  

اإلسـبانية والعربيـة والفرنـسية خـالل        الـصيغ   وقت إعداد الصيغة النهائيـة هلـذا التقريـر أن تقـدَّم             
  .٢٠١٢النصف األول من عام 

  
  ٢٠٠٨ لعامرصد تنفيذ نظام احلسابات القومية   -باء   

 ٢٠٠٨نظـام احلـسابات القوميـة لعـام          فـاهيم وتوصـيات   م إىلرصد التحـول    يستدعي    - ١٩
ــدان    ــامج هــو  . خطــوة أوىل مهمــة هــي اكتــساب فهــم شــامل خلطــط البل ــالنظر إىل أن الربن وب

ــه        ــشارك في ــدة ت ــإن منظمــات ع ــاملي، ف ــصعيد الع ــى ال ــذ عل ــامج للتنفي ــب وســيتوىل . برن املكت
، اللـذان عمَّمـا     منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     و اإلحصائي للجماعات األوروبية  

، أنـشطة تتبُّـع لفئاهتمـا املـستهدفة     ٢٠١١نـوفمرب  /استبياناً بشأن خطط التنفيذ يف تـشرين الثـاين       

__________ 
ــدويل      )١٠(   ــد ال ــق صــندوق النق ــشمل الفري ــق (ي ــة  ، و)رئاســة الفري ــسويات الدولي ــك املركــزي  مــصرف الت ، والبن

ــة  األورويب، و ــصادي   ، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي  ،منظمــة التع
 .واألمم املتحدة، والبنك الدويل

  )١١(  E/2010/24 الفقرة ٤١/١٠٦ باء، املقرر -، الفصل األول ،)ج.( 



E/CN.3/2012/4
 

12 11-64099 
 

ــب اللجــان         ــة، إىل جان ــة العام ــة لألمان ــوىل شــعبة اإلحــصاءات التابع ــا تت ــها، فيم ــالغ عن واإلب
ــع ورصــد التقــ   ــة، تتبُّ ــة   اإلقليمي ــصاعدة والنامي ــدان ال ــه البل ــذي أحرزت وســُتجري شــعبة  . دم ال

اإلحصاءات خالل إجرائها للتجميع السنوي لبيانات احلسابات القوميـة دراسـة استقـصائية يف              
ــذ     ٢٠١٢النــصف األول مــن عــام    هبــدف مجــع املعلومــات عــن خطــط معاجلــة مــسائل التنفي

 عــن مــسائل أعــم بــشأن خطــط التنفيــذ ، فــضال٢٠٠٨ًاملفاهيميــة الرئيــسية املتــصلة بنظــام عــام 
  .واجلداول الزمنية

 قيـام البلـدان خـالل     لفريـق العامـل   ا  أن يـسهِّل    أعاله، من املهم   شار إليه على النحو امل  و  - ٢٠
ساعدة مـ  الـيت تقتـضي   التنفيذ، وحتديد اجملـاالت     ب املرتبطةتبادل أفضل املمارسات    ب ٢٠١٢عام  
رة الربامج ودعمها، ووضع برامج مفصلة للتنفيذ علـى         ، وحفز إعداد أطر استراتيجية إلدا     تقنية

. )٢٠٠٨لعـام  متثـل املرحلـة األوىل مـن التحـول إىل نظـام احلـسابات القوميـة                 (الصعيد الـوطين    
وسيــشكل تقيــيم حالــة التنفيــذ يف البلــدان املعنيــة وتقيــيم احتياجاهتــا أحــد املــدخالت اهلامــة يف  

  .٢٠١٣للجنة يف عام التقرير الذي سيقدمه الفريق العامل إىل ا
 اللجـان اإلقليميـة   و اتحـصاء شـعبة اإل  توصـلت    والناميـة،    صاعدةبالنسبة للبلدان ال  أما    - ٢١

 حلقــاتخــالل سلــسلة مــن ،  إعــداد اســتراتيجيات وطنيــةبــشأناتفاقــات إىل   املعنيــةوالبلــدان
 ٢٠١٠  عــامي يفجــرى عقــدها ٢٠٠٨  لعــامتنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــةب املتــصلةالعمــل 

لجـان اإلحـصائية   ال هيئـات حكوميـة دوليـة، مثـل     مبوافقـة  االتفاقـات   حظيت تلك و. ٢٠١١ و
ات اللجــان اإلقليميــة وشــعبة اإلحــصاءبوميكــن للبلــدان االتــصال . )١٢(للجــان اإلقليميــةالتابعــة 

الحتياجــات  اواســتناداً إىل. وطنيــة وبــرامج التنفيــذالســتراتيجيات اللمــساعدة يف إعــداد ال طلبـاً 
شـــعبة اإلحـــصاءات واللجـــان اإلقليميـــة وأعـــضاء الفريـــق العامـــل  كـــل مـــن  يقدم ســـ،املعلنـــة

دعم فيمـا بـني      جمموعة من البعثات القطريـة وحلقـات العمـل اإلقليميـة والـ             عن طريق  املساعدة
  .البلدان النظرية

  
  التدريب واملساعدة التقنية  -جيم   

ــة   مــن املتوقــع اختــاذ   - ٢٢ ــادرات اإلقليمي ــة علــى مــدى   قــدميتل عــدد مــن املب دورات تدريبي
 مــن هواعتــرف الفريــق العامــل بأنــ . للمزيــد منــها نــشأ حاجــة وقــد ت، القليلــة املقبلــةسنواتالــ

فــاهيم نظــام احلــسابات القوميــة     مب فيمــا يتعلــق  بطريقــة منــسقة   اتالــضروري إجــراء تــدريب  
يف هـذا   الفريـق العامـل     وسـيتركز دور    . واإلحصاءات الداعمة هلا املستقاة من مصادر اقتصادية      

__________ 
 . من هذا التقرير٧٣-٦٧جرى تناول هذه املسألة مبزيد من التفصيل يف الفقرات   )١٢(  
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جـدول زمـين علـى موقعـه الـشبكي ألنـشطة التـدريب               وحتديثوضع  على  ، يف البداية،    الصدد
  .الدولية واإلقليمية

تـدريب بـشأن نظـام احلـسابات        لل  موحـدة   مـواد  وضـع  يواصل الفريق العامـل أيـضاً     وس  - ٢٣
 التصنيفات والـسجالت اإلحـصائية واإلحـصاءات االقتـصادية األساسـية           و ٢٠٠٨القومية لعام   

تـستغرق بعـض   قـد  الداعمة له، رغم االعتراف القـائم بـأن هـذه املبـادرة تتطلّـب مـوارد كـبرية         
منـــشورا  يف إطـــار هـــذه املبـــادرة تخـــذةاخلطـــوات األوىل املومشلـــت . الوقـــت إلعطـــاء مثارهـــا

نظــام ال  يف إطــار احلــسابات القوميــة جمــاللــتعلم االلكتــروين يفل دورات وضــعو )١٣(متخصــصاً
نظـام  ومـواد تـدريب صـندوق النقـد الـدويل املتـصلة ب             )١٤(روين للبنـك الـدويل    إللكتاإلحصائي ا 

  .)١٥(٢٠٠٨احلسابات القومية لعام 
  

  توجيهات بشأن مسائل التنفيذ  - ارابع  
  املسائل احلالية قيد املناقشة  -ألف   

معاجلة رخص إطالق االنبعاثات وفقاً خلطط حتديد سقف اإلصدار وجتارة االنبعاثـات يف               -  ١  
  سابات القوميةاحل
بــشأن معاجلــة املــدفوعات للحــصول علــى رخــص  )١٦(أصــدر الفريــق العامــل توضــيحاً  - ٢٤

إطالق االنبعاثات وفقاً خلطط حتديد سقف اإلصدار وجتارة االنبعاثات يف احلـسابات القوميـة،         
ة بيـد أن اللجنـة خلـصت يف دورهتـا الثانيـ           . بناًء على توصيات فرقـة العمـل املعنيـة هبـذه املـسألة            

__________ 
  )١٣(  Eurostat, Essential SNA: Building the basics, 2010 ed., Eurostat Methodologies and Working Papers 

Series (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011).  
  املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة كــي تــستخدمها علــى االنترنــت جمانــاًاملــوارد املتاحــةيــوفر النظــام جمموعــة مــن   )١٤(  

  عمـل   مـدى فعاليـة    بـشأن ات متعمقـة    معلومـ يقدم  جة للبيانات ومستخدمي البيانات، و    وغريها من الوكاالت املنتِ   
يف العـاملون   ون الرمسيـ ونحـصائي إلاألساسية اليت جيب أن يتحلـى هبـا ا   ملعرفة  ا شروط و  اإلحصائية نظماتامل/النظم

 مواضيع خمتـارة،  يفدورات التعلم اإللكتروين    لنظام مكتبة   حيوي ال ة،  يقاعدة املعرف الباإلضافة إىل   و. هذه املنظمات 
 .https://www.virtualstatisticalsystem.org: وميكن االطالع عليه يف املوقع التايل.  القومية احلساباتيشملمبا 

 ،إحــصاءات احلــسابات القوميــةب املتعلقــةدريبيــة التدورات الــصندوق النقــد الــدويل خــربة طويلــة يف تنظــيم لــ  )١٥(  
  املقدَّمة بـشكل دوري يف معهـد       ٢٠٠٨لدورة نظام احلسابات القومية لعام      ما بني ستة أسابيع     مدهتا  تتراوح  

 ةاحلــسابات القوميــة األساســي ب للــدورات املتعلقــةأســبوعني و ،صــندوق النقــد الــدويل يف واشــنطن العاصــمة 
كـان آخرهـا تقـدمي دورة       و.  مراكـزه التدريبيـة اإلقليميـة      واملقدمة عـن طريـق     ،والناتج احمللي اإلمجايل الفصلي   

ــصاد الكلـــي أل     التـــدريب اإلقليمـــي بـــسنغافورة، التـــابع    يف معهـــد مـــرةول ملـــستخدمي إحـــصاءات االقتـ
عهـد صـندوق   مب ذات الـصلة  جمموعة من املرافـق التدريبيـة اإلقليميـة     ضمن وهو واحد النقد الدويل،    صندوقل

 .النقد الدويل

 .٣٠/٣١، العدد “SNA News and Notes”صدر يف نشرة   )١٦(  
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 إىل أن توصيات الفريـق العامـل بـشأن معاجلـة            ٢٠١١فرباير عام   /واألربعني، املعقودة يف شباط   
ولـذلك  .  مـسألة تأويـل، ولـيس توضـيح    متثـل رخص إطالق االنبعاثات يف احلـسابات القوميـة،        

  .طُلب من الفريق العامل أن يستأنس بآراء فريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية
وكانت املناقشات اليت دارت بني أعضاء فريـق اخلـرباء االستـشاري املعـين باحلـسابات                  - ٢٥

ومع ذلك، وافقت أغلبية كبرية من أعـضاء        . القومية مضاهية بصفة عامة ملناقشات فرقة العمل      
، وفقـاً   الحقـا و. فريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية على توصـية الفريـق العامـل            

  .)١٨(، مت أيضاً استشارة أعضاء اللجنة)١٧(نظام احلسابات القوميةستكمال اإلجراءات 
  معاجلة خدمات الوساطة املالية احملتسبة على حنو غري مباشرة  -  ٢  

الوسـاطة املاليـة احملتـسبة علـى        خبـدمات    ةعقدت فرقة العمل التابعة للفريق العامل املعني        - ٢٦
 ملناقـشة كيفيـة تـأثري مكونـات         ٢٠١١ثناء عـام    اجتماعني أ ) خدمات الوساطة (حنو غري مباشر    

 يف ،اخلــدمات الــيت تغطيهــا خــدمات الوســاطة، وباخلــصوص إدارة املخــاطر، وحتويــل الــسيولة  
وخلصت فرقـة العمـل   . دمات الوساطة املالية وحتليل أسعار وحجمهاخلاختيار السعر املرجعي    

  :مؤقتاً إىل ما يلي
 ال يقــل عــن فئــتني مــن العمــالت     ينبغــي أن حتــسب خــدمات الوســاطة ملــا      )أ(  

ومتــس احلاجــة أيــضاً إىل التنــسيق الــدويل لتحــسني تقــدير الــواردات مــن  ). الوطنيــة واألجنبيــة(
   بيانات األطراف املقابلة؛عن طريقخدمات الوساطة املالية 

ــة يف خــدمات الوســاطة، فينبغــي      )ب(   ــه يــتعني إدراج أقــساط التــأمني املوقوت مبــا أن
ــسعر    .  واحــداســتخدام ســعر مرجعــي  ــارات علــى أســاليب خمتلفــة حلــساب ال وُتجــرى االختب

  املرجعي؛
   من خدمات الوساطة؛التخلف عن سداد االئتمان استبعاد خماطر ينبغي  )ج(  
ميـزة النـهج الكمـي حلـساب مقـاييس حجـم خـدمات الوسـاطة معتـرف هبــا،            )د(  

صعب حتديــد األرقــام لكــن اســُتنتج أن هــذا النــهج يعتمــد علــى كثافــة البيانــات، وأنــه مــن الــ    
وفضلت فرقة العمل أسلوب االنكماش وبـصفة خاصـة         . املرجحة ذات الصلة باألرقام القياسية    

  .هنج الرقم القياسي لألسعار بدالً من هنج الرقم القياسي لقيمة الوحدة
__________ 

  )١٧(  E/1999/30   ــرار ــاء، القـ ــصل األول بـ ــرة ، ا٣٠/١٠١، الفـ ــرة    ٤لفقـ ــف، الفقـ ــاين ألـ ــصل الثـ ؛ )أ (١٨، والفـ
E/2011/24      وإجـراءات اسـتكمال نظـام احلـسابات القوميـة          ). د(، البنـد    ٣٠/١٠١، الفصل األول باء، القرار
 .http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/uProc.asp: متاحة على

 .٣٢/٣٣ العدد ،“SNA News and Notes”صدرت نتائج املشاورات يف نشرة   )١٨(  
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، علـى األقـل مـن الناحيـة     ى اختبار عدد من اخليارات كوسـيلة ووافقت فرقة العمل عل     - ٢٧
 مزايــا خمتلــف اخليــارات الــيت ناقــشتها فرقــة العمــل والــيت تتــضمن اختبــارات   ديــد لتحالعمليــة،

  :تنطوي على ما يلي
  سعر مرجعي واحد باستخدام معدالت اإلقراض بني البنوك؛  )أ(  
والقـروض قـصرية    مطابقة األسعار املرجعية باستخدام معدالت خمتلفة للودائع          )ب(  

  ؛األجل وطويلة األجل
قـصرية  والودائـع    القروض   موجوداتاملرجح حبسب   (ملرجعي  متوسط السعر ا    )ج(  

حمـسوب باسـتخدام معـدالت خمتلفـة لألسـعار املرجعيـة قـصرية األجـل                ) األجل وطويلة األجـل   
  وطويلة األجل؛

سعر مرجعي حمسوب باستخدام منتصف أسعار الفائدة على الودائع وأسـعار             )د(  
  .الفائدة على القروض

 لتناقـشه فرقـة   ٢٠١٢يوليـه عـام   / تقييم هذه التجارب حبلول متوز   ومن املتوقع أن ُيتاح     - ٢٨
 كل مسألة مـن هـذه املـسائل سـوف يتقـرر مـا               علىواستناداً إىل التعليقات اليت وردت      . العمل

وسيتم جتميع تقرير فرقة العمـل      . إذا كانت ستكون هناك حاجة إىل عقد اجتماع فعلي إضايف         
التخلـف عـن سـداد      بارات على األسعار املرجعيـة وخمـاطر        النهائي بعد االنتهاء من إجراء االخت     

وسيوضــع جــدول زمــين الســتكمال التقريــر عنــدما يــصبح األعــضاء املــشاركون يف   . االئتمــان
  . الوقت الالزم للقيام هبذه املهام بشكل صحيح تقديراالختبار قادرين على

  
  مسائل جديدة للمناقشة  -باء   

 من سـلفه، أي نظـام       ٢٠٠٨ احلسابات القومية لعام     مت حتديث مفاهيم وتعاريف نظام      - ٢٩
ــة لعــام   ــواحي اهلامــة ١٩٩٣احلــسابات القومي وأبرزهــا معاجلــة عنــصر البحــث  . ، يف بعــض الن

والتطـــوير، ومنظومـــات األســـلحة العـــسكرية، وإمجـــايل تكـــوين رأس املـــال الثابـــت، والـــسلع 
بيانـات قابلـة للمقارنـة دوليـاً،     وللوصـول إىل  . التحويلية وتسجيل التزامات املعاشات التقاعدية 

  .حتتاج املسائل املتعلقة بقياس هذه األصناف إىل معاجلة
ويرهتن إدراج رمسلة عنصر البحث والتطوير حبل مرض لبعض مـسائل التنفيـذ العملـي                 - ٣٠

وتبحـث فرقـة عمـل أوروبيـة حاليـاً يف      . للوصول إىل مستوى مناسـب مـن الثقـة يف التقـديرات        
. ٢٠١٣ أو أوائـل عـام       ٢٠١٢ املتوقع أن يـصدر تقريـر هنـائي يف هنايـة عـام               هذه املسألة، ومن  

 املكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة النتـائج مـن فرقـة العمـل إىل الفريـق العامـل             سيحيلو
  .ليناقشها فريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية
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ــسائل العوملــ      - ٣١ ــة، أو م ــسلع التحويلي ــسبة إىل ال ــدة     وبالن ــاك ع ــت هن ــم، كان ــصفة أع ة ب
ــادرات ــة يف     . مب ــاون والتنمي ــا ومنظمــة التع ــصادية ألوروب ــة االقت متثلــت األوىل يف إعــداد اللجن

 املعـين بتـأثري العوملـة       املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة       امليدان االقتصادي وفريق خرباء     
ومتابعة هلذا العمل، شـرع     . قوميةأثر العوملة يف احلسابات ال    يف احلسابات القومية لدليل بعنوان      

اإلنتــاج (مكتــب مــؤمتر اإلحــصائيني األوروبــيني يف إعــداد اســتعراض متعمــق للــصناعة العامليــة   
وباإلضافة إىل ذلك، تعاجل فرقة عمـل أوروبيـة أيـضاً مـسائل قيـاس الـسلع التحويليـة،                   ). العاملي

نتـائج هـذه املبـادرات فريـق        وسـيناقش   . مع مراعاة مصادر بيانات وإجراءات حمددة يف أوروبـا        
  .٢٠١٣اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية يف عام 

وفيما يتعلق بقيـاس التزامـات املعاشـات التقاعديـة، اجتمعـت فرقـة عمـل تابعـة للبنـك                      - ٣٢
 سـت مـرات، وضـم االجتمـاع         املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة       املركزي األورويب و  

د الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي، وذلـك للنظـر             ممثلني عن صندوق النق   
ــصوم يف     ــول واخلـــ ــاس األصـــ ــة بقيـــ ــسائل املتعلقـــ ــطيف املـــ ــات خطـــ ــة يف  املعاشـــ التقاعديـــ

  .)١٩(العامة اإلدارة
ــن الت      - ٣٣ ــد مـ ــة إىل مزيـ ــن احلاجـ ــضاً عـ ــراب أيـ ــسائل يف   ومت اإلعـ ــن املـ ــدد مـ ــيح لعـ وضـ

نظــام احلــسابات القوميـــة   ”ن سيــصدران حتــت عنــوان    مــشروعي الكتيــبني اللــذي    اســتعراض 
 وحلقة العمـل    “ املالية اإلنتاج املايل والتدفقات واألرصدة   ”  و “ التجميع بإجياز  ‐ ٢٠٠٨ لعام

 منظمـة التعـاون والتنميــة يف   ا نظمتـه يت، الـ ٢٠٠٨نظـام احلـسابات القوميـة لعـام      املعنيـة بتنفيـذ  
ويف . ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢٧ إىل ٢٥امليــدان االقتــصادي يف بــاريس يف الفتــرة مــن  

حلقة العمل هذه أثريت أسـئلة تتعلـق بتحديـد الكيانـات ذات األغـراض اخلاصـة، والـشركات                   
ــصنيفها، وقيــاس التزامــات املعاشــات التقاعديــة، وتــسجيل         ــضة، واملكاتــب الرئيــسية وت القاب

ــاس     ــة وقياســها، وقي ــوارد الطبيعي ــة (األراضــي وامل ــدة خدم ــات ا) م ــف  النفق ــسكرية، وتعري لع
وقـد أثـريت مـسألتان لـدى        . الكوارث عند قياس خدمات التـأمني خبـالف التـأمني علـى احليـاة             

ــبني  ــاح   . اســتعراض مــشروعي الكتي املوجــودات املــسألة األوىل كانــت توضــيحاً الســتبعاد أرب
نيـة عنـد حـساب      تق من تقديرات مكّمالت األقساط، والـتغريات يف االحتياطيـات ال          هاوخسائر

 اإليـرادات وتتعلق املسألة الثانية بإدراج تقـديرات       . اخالفهعلى  تج عن التأمني على احلياة و     النا
ــد        ــط التقاعــ ــة يف خطــ ــسامهات التكميليــ ــديرات املــ ــتثمار يف تقــ ــن االســ ــة مــ ذات املفترضــ

  .احملددةاالستحقاقات 
__________ 

ــام          )١٩(   ــة يف عــ ــيغته النهائيــ ــع صــ ــذي مت وضــ ــل الــ ــة العمــ ــر فرقــ ــى تقريــ ــالع علــ ــن االطــ ــى٢٠٠٨ميكــ :  علــ
www.cmfb.org/pdf/TF%20on%20Pensions%20-%20Final%20report.pdf . وســـيناقش التقريـــر فريـــق اخلـــرباء
 . الصعيد العاملياالستشاري املعين باحلسابات القومية حبيث ميكن أن جيري توسيع جماله على
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شات وسيتم استخدام ورقات املـسائل املتعلقـة هبـذه املوضـوعات أساسـاً مرجعيـاً ملناقـ                  - ٣٤
وعنـد  . الفريق العامل وفريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية وللمتابعة من قبلـهما           

النظر يف ردود الفعل اإلجيابية على حلقة عمل منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،                 
ل احلـسابات   العاملـة يف جمـا  ني اخلـرباء اإلقليمـي  أفرقـة شجع الفريـق العامـل املنظمـة وغريهـا مـن         

ــام احلــس       ــذ نظ ــة لتنفي ــسائل العملي ــشة امل ــى مناق ــة، عل ــام  القومي ــة لع ــى ٢٠٠٨ابات القومي  عل
  .سنوي أساس
ــة         - ٣٥ ــذ نظــام احلــسابات القومي ــصلة بتنفي ــسائل األخــرى ذات ال ــضاً بعــض امل ــاج أي وحتت

. قوميـة بصورة عامة إىل اهتمام الفريـق العامـل وفريـق اخلـرباء االستـشاري املعـين باحلـسابات ال          
سـُينظر فيـه يف اجتمـاع     ي  ذاملتابعة املمكنة لتقرير فريق أصدقاء الرئيس الـ       املسائل  وتشمل هذه   

.  يف ضــوء توصــيات اللجنــة٢٠١٢فريــق اخلــرباء االستــشاري املعــين باحلــسابات القوميــة لعــام 
ومــن جهــة أخــرى، طلبــت اللجنــة مــن الفريــق العامــل أن ينظــر يف القطــاع غــري الرمســي،            

 القومية الفصلية، ومكونات اإلنفاق من الناتج احمللـي اإلمجـايل، علـى النحـو الـذي                 واحلسابات
  .مت توضيحه آنفاً

وملعاجلة مسألة مشولية تقديرات احلـسابات القوميـة، شـرعت منظمـة التعـاون والتنميـة                  - ٣٦
ــا و        ــصادية ألوروب ــة االقت ــه اللجن ــل قامــت ب ــصادي يف اســتكمال لعم ــدان االقت ــب يف املي املكت

ومـن املتوقـع إعـالن    . اخلاضـع للمراقبـة  بـشأن االقتـصاد غـري    حـصائي للجماعـات األوروبيـة    اإل
وتوجـد أيـضاً بـرامج    . ٢٠١٢نتائج هـذه املبـادرة يف صـيغتها النهائيـة يف الربـع الثـاين مـن عـام           

قطرية يف الوقت الراهن يشرف عليها حساب التنمية التابع لألمم املتحدة هتـتم بقيـاس القطـاع             
ومن املتوقع أن يكون من املمكن وضـع مبـادئ    . ي يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية     غري الرمس 

  .توجيهية عملية لقياس حسابات قومية شاملة على أساس نتائج هذه املشاريع
ويف ما يتعلق بتجميع عناصر اإلنفاق من الناتج احمللي اإلمجايل، ميكن هلـذا النـشاط أن                  - ٣٧

 ولكـن احملـرك     ةلمراقبـ اخلاضـع ل   تنـشأ عـن العمـل يف االقتـصاد غـري             يستفيد من التطـورات الـيت     
الرئيسي للتنفيذ سيحتاج إىل حلقات عمـل يـتم تنظيمهـا يف املنـاطق الـيت تكـون للمـسألة فيهـا                      

وميكــن، هلــذا الغــرض، االســتفادة مــن التطــورات ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك عمــل . أمهيــة بالغــة
  .ل اإلمدادات واالستخداماتبرنامج املقارنات الدولية بشأن جداو

قـد مت   ف.  مـسألة أخـرى مببـادرة تبـادل البيانـات اإلحـصائية والبيانـات الوصـفية                تتعلقو  - ٣٨
أن يقـوم فريـق تـوجيهي يتـألف مـن البنـك املركـزي               علـى    تلك املبادرة    يرعونمن  بني  االتفاق  

ــة   األورويب، و ــات األوروبي ــب اإلحــصائي للجماع ــاون والتنم املكت ــة التع ــدان   ومنظم ــة يف املي ي
ــة يف        ــات احلــسابات القومي ــادل بيان ــة لتب ــات الالزم ــاريف هياكــل البيان ــصادي بوضــع تع االقت
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ومن املتوقع أن يضع الفريق التـوجيهي اللمـسات         . املستقبل، وذلك بالتنسيق مع الفريق العامل     
ــة عــام     ، حبيــث ميكــن تطبيقهــا يف  ٢٠١٢األخــرية علــى تعــاريف هياكــل البيانــات حبلــول هناي

وسيقوم الفريق التوجيهي برفع تقريره املرحلي إىل الفريـق العامـل وفريـق             . ٢٠١٤ضون عام   غ
اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية لكفالة اإلسـهام عامليـاً يف تطـوير تعـاريف هياكـل                 

  .البيانات للحسابات القومية
  

  جتميع األدلة والكتيبات  -جيم   
حـصائية علـى جتميـع احلـسابات القوميـة وفقـاً لربنـامج تنفيـذ                لتعزيز قدرات البلدان اإل     - ٣٩

 واإلحـصاءات الداعمـة، وضـع أعـضاء الفريـق العامـل أو              ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعـام      
شرعوا يف وضع عدد من األدلة والكتيبـات واملـذكرات التوجيهيـة املعنيـة باحلـسابات القوميـة،           

وتــرد أدنــاه قائمــة مــن ثــالث فئــات، وهــي  . وتوصــيات بــشأن جتميــع اإلحــصاءات األساســية 
  .املنشورات املنجزة، واملنشورات اليت ال تزال قيد اإلجناز، وأخرى خيطط إلجنازها

  :املنشورات املنجزة  )أ(  
منظمة التعـاون    (كتيب عن استنباط مقاييس رأمسالية ملنتجات امللكية الفكرية         ‘١’  

  ؛)والتنمية يف امليدان االقتصادي
: دليـــل منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي : س املـــالقيـــاس رأ  ‘٢’  

  ؛)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (٢ عةالطب
ــة األساســي    ‘٣’   ــاء األساســيات : نظــام احلــسابات القومي ــب اإلحــصائي   (بن املكت

  ؛)للجماعات األوروبية
  :املنشورات قيد اإلجناز  )ب(  
ــة واألرصــدة يف نظــام احلــسابات   كتيــب عــن اإلنتــاج املــ   ‘١’   ــدفقات املالي ايل والت

  ؛)البنك املركزي األورويب/األمم املتحدة(القومية 
  ؛)البنك الدويل ( املفاهيم بإجياز‐ ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام   ‘٢’  
  ؛)البنك الدويل ( التجميع بإجياز‐ ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام    ‘٣’  
منظمـة التعـاون    /اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا      ( احلسابات القوميـة   أثر العوملة يف    ‘٤’  

  ؛)املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية/والتنمية يف امليدان االقتصادي
الـشعبة  ) (مـشروع  (املبادئ التوجيهية بشأن اإلحصاءات االقتصادية املتكاملـة      ‘٥’  

  ؛)اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة
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ــديرات    ‘٦’   ــم التقـ ــسريعةمعجـ ــشروع (الـ ــات  ) (مـ ــصائي للجماعـ املكتـــب اإلحـ
  ؛)األوروبية

املكتــب اإلحــصائي للجماعــات ) (مــشروع (كتيــب عــن التقــديرات الــسريعة  ‘٧’  
  ؛)األمم املتحدة/األوروبية

منظمة التعـاون    (نهجية ودليل املستخدم  امل:  مؤشرات مركبة  وضعكتيب عن     ‘٨’  
  ؛)وروبيةاملفوضية األ/والتنمية يف امليدان االقتصادي

 /األمـــم املتحـــدة (كتيـــب عـــن الدراســـات االستقـــصائية املعنيـــة بالتوجهـــات  ‘٩’  
  ؛)املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية

متاحــة  باللغــة الــصينية الـصيغة األوليــة  (٢٠٠٨نظـام احلــسابات القوميــة لعــام    ‘١٠’  
  ؛)لفريق العاملالشبكي لوقع املعلى 

متاحـة   باللغـة الروسـية      الـصيغة األوليـة    (٢٠٠٨ نظام احلسابات القوميـة لعـام       ‘١١’  
  ؛)لفريق العاملالشبكي لوقع املعلى 

) تنقــيح (الــدليل املنــهجي لوضــع األرقــام القياســية ألســعار منتجــي اخلــدمات    ‘١٢’  
املكتب اإلحصائي للجماعـات   /منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     (

  ؛)األوروبية
  :ازهااملنشورات املخطط إلجن  )ج(  
  ؛)األمم املتحدة (كتيب عن جتميع املدخالت واملخرجات  ‘١’  
  ؛)اللجنة االقتصادية ألوروبا (كتيب عن السجالت اإلحصائية  ‘٢’  
  ؛)اللجنة االقتصادية ألوروبا (دليل عن اإلنتاج العاملي  ‘٣’  
صــندوق النقــد ) (حتــديث (٢٠٠١دليــل اإلحــصاءات املاليــة احلكوميــة لعــام    ‘٤’  

  ؛)الدويل
صــندوق النقــد ) (تنقــيح (دليــل اإلحــصاءات النقديــة واملاليــة ودليــل التجميــع   ‘٥’  

  ؛)الدويل
املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات  (كتيـــب عـــن احلـــسابات القوميـــة الفـــصلية  ‘٦’  

  ؛)األوروبية
  ؛) باللغة الفرنسيةصيغة (٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام   ‘٧’  
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  ؛) باللغة اإلسبانيةصيغة( ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام   ‘٨’  
  ). باللغة العربيةصيغة (٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام   ‘٩’  

ولـدعم هـذا اهلـدف،      . وأقّر الفريق العامـل أمهيـة تنـسيق هـذه اجلهـود اجلاريـة واملقبلـة                 - ٤٠
وافق الفريق على وضع إجراءات إلعداد أدلة وكتيبات ومـذكرات توجيهيـة بـشأن احلـسابات               

 مـن هـذه اإلجـراءات، ورقـات مـسائل بـشأن خطـط               سُتعد املنظمـة الرائـدة، كجـزء      و. القومية
الفريـق العامـل    للتنسيق الذي يقـوم بـه       ساس  كأجتميع األدلة والكتيبات واملذكرات التوجيهية،      

  .ملعين باحلسابات القوميةبالتشاور مع فريق اخلرباء االستشاري ا
  

   الفصليةيات احلسابات القطاعية وبيانات امليزان  -خامسا  
 /اعتمد وزراء املالية وحمافظو املصارف املركزية يف جمموعة العشرين، يف تشرين الثـاين              - ٤١

البيانات، الـواردة يف تقريـر بـشأن األزمـة املاليـة            ثغرات  ، عشرين توصية ملعاجلة     ٢٠٠٩نوفمرب  
لـس حتقيـق    أعـده موظفـو صـندوق النقـد الـدويل وأمانـة جم            )٢٠( املعلومـات  الثغرات القائمـة يف   و

اســتراتيجية لتــشجيع وجتميــع ونــشر النــهج  ” إىل وضــع١٥وتــدعو التوصــية . االســتقرار املــايل
تدفق األموال، والبيانات القطاعيـة بـصفة أعـّم، بـدءاً باقتـصادات             القائم على بيانات امليزانية، و    

  .“جمموعة العشرين
ــة اشــترك يف تنظيمــه      - ٤٢ ــؤمتر خلــرباء احلــسابات القطاعي ــد م ــدويل صــ وُعق ــد ال  ندوق النق

ــن       ــرة مـ ــمة، يف الفتـ ــنطن العاصـ ــصادي، يف واشـ ــدان االقتـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ومنظمـ
؛ واتفـق املـؤمتر علـى املخطـط العـام األساسـي             )٢١(٢٠١١مـارس   / آذار ٢فرباير إىل   /شباط ٢٨

منيـة  لنموذج اإلبالغ اخلاص باحلسابات القومية القطاعيـة وبيانـات امليزانيـات وعلـى األطـر الز               
وسُيستخدم النمـوذج كأسـاس لتحديـد جمموعـة احلـد األدىن املـشجَّع عليهـا                . للتنفيذ وأولوياته 

ويـشمل التوجيـه الـوارد يف هـذا النمـوذج أربـع             . من احلسابات القطاعية القابلة للمقارنة دولياً     
تفــــصيل احلــــد األدىن املــــشجَّع عليــــه للقطاعــــات والقطاعــــات الفرعيــــة؛  ) أ: (لبنــــات هــــي

وتــصنيف ) ج(وتفــصيل املعــامالت اخلاصــة باحلــسابات القائمــة وحــسابات رأس املــال؛   )ب(
؛ )املتبقيــــة وتكــــوين العمــــالتاملتعلقــــة باالســــتحقاقات ومنــــها الــــديون ( املاليــــة الــــصكوك

  . وتصنيف األصول غري املالية )د(

__________ 
  . www.imf.org/external/np/g/pdf/102909 20.pdf  :متاح على املوقع  )٢٠(  

ــع          )٢١(   ــى املوقــــ ــوجز علــــ ــر املــــ ــؤمتر و التقريــــ ــالل املــــ ــة خــــ ــوث املقدمــــ ــى البحــــ ــالع علــــ ــن االطــــ ميكــــ
 www.imf.org/external/np/seminars/eng/2011/sta/index.htm .  
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احلـسابات  تنفيـذ العمـل املتعلـق ب       )٢٢(ويقود الفريق العامل املعـين باحلـسابات القطاعيـة          - ٤٣
دما، وذلك حتت رعاية الفريق املشترك بني الوكاالت املعين باإلحـصاءات           القطاعية ويدفع به قُ   

 سـبيل املـضي قـدما يف    ٢٠١١سـبتمرب  /وناقش الفريق يف اجتماعه يف أيلول   .االقتصادية واملالية 
يف ذلــك  تنفيــذ العمــل املتعلــق باحلــسابات القطاعيــة وبيانــات امليزانيــات وتــدفق األمــوال، مبــا    

التعــاون الــدويل وتوزيــع املــسؤوليات وحتديــد األطــر الزمنيــة وحتقيــق النتــائج امللموســة، واتفــق  
وذج تــصميم منــونوقــشت خـالل ذلــك االجتمــاع مبـادئ ومواصــفات مــشتركة تتـصل ب   . عليـه 

ومت االتفـاق علـى تعمـيم النمـوذج علـى البلـدان يف أقـرب وقـت ممكـن                    . اإلبالغ عـن البيانـات    
وقُـدم   .٢٠٠٨، وذلك لتسهيل عملية تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام               ٢٠١٢خالل عام   

عرٌض باسم هذا الفريـق العامـل، خـالل الـدورة املـشتركة للفرقـة العاملـة املعنيـة باإلحـصاءات                     
املالية التابعة ملنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي والفرقـة العاملـة املعنيـة باحلـسابات                    

تقـدم  بيـان مـا أُحـرز مـن     ، تنـاول  ٢٠١١أكتـوبر  /عقودة يف باريس يف تشرين األولالقومية، امل 
شامل وخطط تنفيذ احلـسابات القطاعيـة وبيانـات امليزانيـات، فـضال عـن اسـتراتيجيات تعزيـز                   

  .)٢٣(تدفق األموال على أساس اجلهتني املتدفَّق منها واملتدفَّق إليها
وبيانــات امليزانيــات وتــدفق األمــوال يف إطــار ويــوفر أيــضا وضــع احلــسابات القطاعيــة   - ٤٤

 إطـارا شـامال للبيانـات املتعلقـة مبيـزان املـدفوعات وحالـة               ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعـام      
االســتثمار الــدويل، وإحــصاءات ســندات الــدين، وإحــصاءات املاليــة احلكوميــة، واإلحــصاءات 

وعـات البيانـات هـذه مـع منـوذج          كذلك مواءمة منـاذج اإلبـالغ عـن مجيـع جمم           ريوجت. النقدية
 القطاعـات االقتـصادية واجملـاالت       لـى نطـاق   احلسابات القطاعية، مما سيكفل اتساق البيانـات ع       

وسيساعد وضع جمموعة كاملة من احلسابات القطاعية وحـسابات تـدفق األمـوال             . اإلحصائية
اخـل كـل اقتـصاد      البلدان واألسواق واملؤسسات الدولية علـى حتـسني فهمهـا للـروابط املاليـة د              

وطــين والــروابط بــني االقتــصاد الــوطين وغــريه مــن االقتــصادات يف العــامل، والــصالت احلقيقــة   
  . واملالية والدور اليت تضطلع به املؤسسات املالية غري املصرفية يف القطاع املايل ويف االقتصاد

لوضـع املـايل   وتتفق بلدان جمموعة العشرين على جتميـع احلـسابات القطاعيـة وبيانـات ا        - ٤٥
وســيتم، مــا أمكــن ذلــك، إدمــاج العمــل  . قــة زمنيــة بنــسبة الربــعاملاليــة فــصلياً وبدوالتــدفقات 

الـيت تتبـع   اخلاص باحلسابات القطاعية املتفَق عليه يف عملية التنفيـذ يف العديـد مـن االقتـصادات            
عـضاء  وتتوخى الوكاالت األ  . ٢٠١٤، وذلك حبلول عام     ٢٠٠٨لعام  القومية  نظام احلسابات   

__________ 
واملكتــب  ، ومــصرف التــسويات الدوليــة، والبنــك املركــزي األورويب، )يــسارئ(يــضم صــندوق النقــد الــدويل   )٢٢(  

   .املتحدة اإلحصائي للجماعات األوروبية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واألمم 
 _www.oecd.org/document/23/0,3746,en_2649_34245 :ميكن االطـالع علـى مزيـد مـن التفاصـيل علـى املوقـع         )٢٣(  

48475991_1_1_1_1,00.html.  
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يف الفريـق املـشترك بـني الوكــاالت املعـين باإلحـصاءات االقتـصادية واملاليــة نـشر مـا هـو أصــال          
متــاح مــن إحــصاءات احلــسابات القطاعيــة مــن خــالل موقــع املؤشــرات العامليــة الرئيــسية علــى  
اإلنترنــت، باســتعمال أنظمــة مجــع البيانــات القائمــة يف البنــك املركــزي األورويب واملكتــب         

  . للجماعات األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادياإلحصائي 
البيانات اليت بدأهتا جمموعـة     الثغرات القائمة من     من مبادرة سد     ١٨ويف إطار التوصية      - ٤٦

العشرين، توصَّل صندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي والبنـك      
بـصورة أمشـل، عـن    ولتعاون على تعزيز توافر البيانات عن الديون احلكومية، الدويل إىل اتفاق ل  
واهلدف األساسي من ذلك هو تسهيل النشر يف الوقت املناسـب للبيانـات           . ديون القطاع العام  

لــدعم والقطــاع العــام واحلكومــة املركزيــة املتعلقــة بالــديون لــإلدارة العامــة والبيانــات الوصــفية 
  .ي وإجراء املقارنات بني البلدانحتليل االقتصاد الكل

، الذي يعمل املكتـب اإلحـصائي       الفصليةيوفر دليل احلسابات الوطنية     من املتوقع أن    و  - ٤٧
عـده صـندوق    ي، الـذي    الفـصلية للجماعات األوروبية علـى إعـداده، ودليـل احلـسابات الوطنيـة             

املتعلقـة بالنـاتج    فـصلية   ال البلـدان علـى مجـع البيانـات          ت كـثرية ملـساعدة    النقد الـدويل، توجيهـا    
وســيتم وضــع طائفــة مــن خمتلــف املمارســات الفــضلى يف جمــال مجــع بيانــات   . احمللــي اإلمجــايل

ومــع ذلــك، . والتوســع يف تفــصيلها، باســتعمال الــدليلني كمرجــعالفــصلية احلــسابات الوطنيــة 
وميـة حلقـات   يتعني أن يربمج أعضاء الفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين باحلـسابات الق   

  .ألغراض بناء القدرات عمل
إجنازهــا يف إطــار برنــامج العمــل املتعلــق  جيــري ويف هــذا الــسياق، ســتتيح األدلــة الــيت    - ٤٨

ــصادية   ــصرية األجــل باإلحــصاءات االقت ــعبة      و، الق ــديرها ش ــيت ت ــادرة ال ــةً للمب ــأيت نتيج ــيت ت ال
لالسـتجابة لألزمـة املاليـة      اإلحصاءات باالشتراك مع املكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة          

التوجيـه يف مـا يتعلـق    اهتـا يف جمـال   ، مساعدةً مباشرةً للبلدان وستـستجيب لطلب      )٢٤(واالقتصادية
  . القصرية األجلمبجموعة أمشل من املؤشرات واإلحصاءات االقتصادية 

  
أخـرى ذات صـلة     مسائل  حبوث نظام احلسابات القومية و    جدول أعمال     - سادسا 

  سع للحسابات القوميةيف النطاق األو
أبلغ الفريق العامل، يف تقريره إىل الدورة الثانيـة واألربعـني للجنـة، عـن تـدابري معاجلـة                     - ٤٩

يف املرفـق   بـصيغته الـواردة      حبـوث نظـام احلـسابات القوميـة،          جـدول أعمـال   املسائل الواردة يف    
ار أمهيـة دعـم البلـدان       ولكن، مع األخذ يف االعتبـ     . ٢٠٠٨الرابع لنظام احلسابات القومية لعام      

__________ 
  .٤٢/١٠٧ باء، املقرر -، الفصل أوال  E/2011/24 انظر   )٢٤(  
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، اقتــرح الفريــق العامــل عــدم ٢٠٠٨ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام إىللتمكينــها مــن االنتقــال 
، ما مل تكن هناك طلبات ملحـة وقويـة الختـاذ         ٢٠١٥سائل البحث هذه قبل عام      االضطالع مب 

  . تدابري عاجلة وإجياد حلول
ــل ال   - ٥٠ ــق العام ــدان أو املؤ   والفري ــزم البل ــبط ع ــال حتــضريية    ســسات يث ــام بأعم ــن القي ع
 لكنـه يعتـزم إعطـاء    .تقدمي مسائل للمناقشة خالل االجتماعات املتعلقـة باحلـسابات القوميـة        أو

. البحـوث كوسـيلة لوضـع خطـة عمـل مـستقبلية        جـدول أعمـال     األولوية للمـسائل الـواردة يف       
فريـق اخلـرباء    البحـوث خـالل االجتمـاع املقبـل ل        جـدول أعمـال     وكخطوة أوىل، ستتم مناقشة     

خذا يف االعتبـار املناقـشات الـيت متـت خـالل منتـديات              آاالستشاري املعين باحلسابات القومية،     
 الذي عقدته الفرقة العاملة املعنيـة باحلـسابات القوميـة التابعـة ملنظمـة           ٢٠٠٩منها اجتماع عام    

ل فريـق اخلـرباء   وميكـن أن تتواصـل مناقـشة نتـائج عمـ         . التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي       
حبـوث نظـام احلـسابات      جـدول أعمـال     االستشاري املعين باحلسابات القوميـة بـشأن أولويـات          

القومية، وذلك خالل اجتماعات الفرقة العاملـة املعنيـة باحلـسابات القوميـة واجتماعـات أفرقـة         
 تـربز   وعندئـذ، قـد   . أخرى معنية باحلسابات القوميـة أو اإلحـصاءات االقتـصادية         إقليمية  خرباء  
  . إضافيةبنود 
لمناقــشة لأســاس كوملعاجلــة مواضــيع البحــث، ســيتم إعــداد ورقــات متعلقــة باملــسائل    - ٥١

وميكـن  . واملتابعة اليت جيريها الفريق العامل وفريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القوميـة           
بات القوميـــة، أن يتـــوىل أعـــضاء الفريـــق العامـــل أو فريـــق اخلـــرباء االستـــشاري املعـــين باحلـــسا

وهلـذا الغـرض، يعتـزم الفريـق        . غريهم من خـرباء احلـسابات القوميـة، إعـداد تلـك الورقـات              أو
ــار           ــشاكل البحــث، آخــذاً يف االعتب ــات حــل م ــشأن آلي ــة ب ــر عملي ــه أكث ــل وضــع توجي العام

  .اخلاصة بنظام احلسابات القومية اليت اعتمدهتا اللجنةاالستكمال جراءات إ
عض مسائل البحث اليت ال ترتبط بتنفيذ احلسابات القوميـة األساسـية،            وأخريا، هناك ب    - ٥٢

سواء يف سياق مسائل التنفيذ أو يف سياق مسائل البحث امللحـة الـيت تـستحق أيـضا أن تعطـى                     
ــشاري املعــين باحلــسابات         ــق اخلــرباء االست ــق العامــل وفري ــامج عمــل الفري ــة يف برن ــا األولوي هل

الفريق العامل إىل ضمان توافر بعض القدرة علـى معاجلـة هـذه             وهلذه الغاية، سيحتاج    . القومية
  :وهناك حاليا مسألتان تتعلقان مبا يلي. املسائل كلما استدعت احلاجة ذلك

قياس الرفاه يف مسائل معينة تنتمـي لقطـاع األسـر املعيـشية مـن قبيـل مقـاييس                )أ(  
  توزيع دخل هذه األسر، كما حددها تقرير ستيغليتز؛

  .الفريق املشترك بني الوكاالت املعين باإلحصاءات االقتصادية واملاليةأنشطة   )ب(  
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ويف ما يتعلق باملسألة األوىل، مت اختاذ عدة مبادرات حول كيفية قياس التقدم، بكيفيـة                 - ٥٣
فقـد ورد يف تقريـر سـتيغليتز ويف عمـل           . تتعدى املؤشرات التقليدية من قبيل النمـو االقتـصادي        

زيـادة التركيـز علـى مؤشـرات     ) أ: (متييـز بـني مـا يلـي     باملوضـوع    الـصلة    الوكاالت الدولية ذي  
األسـر املعيـشية يف اجملموعـة       فئـات    علـى    مـا دخل األسـر املعيـشية وثروهتـا، مبـا يف ذلـك توزيعه            

ــاة، مبــا يف ذلــك العوامــل املوضــوعية    ) ب(األساســية للحــسابات القوميــة؛   ــة احلي وقيــاس نوعي
  .واملسائل املرتبطة باالستدامة، وخباصة ما يتعلق منها بالبيئة) ج(والذاتية اليت تؤثر فيها؛ 

ويف ما خيص املسائل املتعلقة باألسر املعيشية، يقترح أن يقوم الفريق العامـل، بالتعـاون      - ٥٤
مع فريـق اخلـرباء االستـشاري املعـين باحلـسابات القوميـة، بوضـع جمموعـة مـن التـدابري الالزمـة                       

بــادرات اإلقليميــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي   للمــضي قــدما، بــدءاً مــن امل 
وفريق الرعاية املعين بقياس التقدم والرفاه والتنمية املستدامة التابع للنظام اإلحـصائي األورويب،             

الفريق املشترك بني الوكـاالت املعـين باإلحـصاءات         ينسقه  وارتكازاً على العمل القطاعي الذي      
يف سـياق   العمـل الثالثـة اآلتيـة       خطـوات   وقد يكون مـن املفيـد التمييـز بـني           . اليةاالقتصادية وامل 

تقدمي توصيات بشأن عرض بيانات احلسابات القوميـة، مـع          ) أ: (اهلدف العام هذه التطورات و  
ع احلـسابات الفرعيـة     يـ مجتوتقدمي توصيات بشأن    ) ب(؛  )٢٥(زيادة التركيز على األسر املعيشية    

وحتديــد ) ج(عــن هــذه األســر؛ أكثــر تفــصيالً يــشية، مبــا يــشمل معلومــات املتعلقــة باألســر املع
  .برامج البحوث مستقبالجدول أعمال شملها ياملسائل احملتملة ل

وُيمثَّــل الفريــق العامــل متثــيال جيــدا يف أنــشطة الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت املعــين      - ٥٥
لفريــق التقــدم احملــرز يف مــسائل وفــضال عــن ذلــك، ينــاقش ا. باإلحــصاءات االقتــصادية واملاليــة

  .معينة ذات تأثري مباشر على احلسابات القومية
  

أنــشطة أعــضاء الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات   -سابعا   
  القومية واللجان اإلقليمية 

  أنشطة أعضاء الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية   - ألف  
  املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية     

 يف االحتـاد األورويب يف شـكل تنقـيح          ٢٠٠٨سيتم تنفيذ نظام احلسابات القومية لعـام          - ٥٦
ــة    ــة لنظــام احلــسابات القومي ــا، . لنظــام احلــسابات األورويب، وهــو الــصيغة األوروبي ويف أوروب

ووضـعت خطــة  . للغايـة وصـلت املناقـشات بـشأن مــشروع النظـام اجلديـد إىل مرحلـة متقدمــة       
__________ 

األسـر   عمـل فريـق اخلـرباء املعـين بتفـاوت دخـل         جيري حاليا يف هـذا اجملـال إجنـاز عـدد مـن األنـشطة، ومنـها                  )٢٥(  
 .املعيشية الذي تقوده منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
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ومتت املوافقة على خطة التنفيـذ تلـك مـن          . ٢٠١٤-٢٠٠٩تنفيذ تتضمن معامل رئيسية للفترة      
ــة       ــضم املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــيت ت ــة النظــام اإلحــصائي األورويب ال ــل جلن قب

ع وعـالوة علـى ذلـك، وضـ     . واملعاهد اإلحصائية الوطنيـة للـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب           
برنامج شامل للتدريب على نظام احلسابات األورويب اجلديد للمكتب اإلحـصائي للجماعـات           
األوروبيــة ومــوظفي اخلدمــة املدنيــة يف الــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب العــاملني يف جمــال   

وستـشرع تلـك الـدول األعـضاء        . ٢٠١٤-٢٠١٢احلسابات القوميـة؛ وسـينفذ خـالل الفتـرة          
ــامج نقــل البيانــات يف أيلــول  يف تنفيــذ املنهجيــ ــدة وبرن كمــا ســتدعم . ٢٠١٤ســبتمرب /ة اجلدي

األعمال التحضريية التنفيذ إىل حد كبري، مبا يف ذلك إجـراء مناقـشات حـول مواضـيع حمـددة،                   
  . ووضع مبادئ توجيهية يف سياق الفرق العاملة وأفرقة اخلرباء التابعة لالحتاد األورويب

كتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة الكتيــب املعنــون وكمــا تقــدم ذكــره، نــشر امل  - ٥٧
 وهو حيتوي على هنـج مقتـرح لتنفيـذ نظـام            “بناء األساسيات : أسس نظام احلسابات القومية   ”

ويتــألف مــن جتميــع تــدرجيي للحــسابات واجلــداول      . احلــسابات القوميــة يف البلــدان الناميــة   
وهلــذا الغــرض، . ات أولويــة قــصوىالــصلة ملعاجلــة مــسائل الــسياسة العامــة الــيت تعتــرب ذ   ذات

ستمثل اإلطار املرجعـي الرئيـسي يف احلـد األدىن مـن جمموعـات البيانـات املطلوبـة الـيت يـضعها                  
  . الفريق العامل

ويشترك املكتب مع حكومة فرنسا يف امتالك أكثر األدوات يف العامل تـداوال يف جمـال                  - ٥٨
وقـد أيـدت اللجنـة يف دورهتـا         ). ERETES(“ إيـريتس ”جتميع احلسابات القومية، وهـي نظـام        

ويقـــوم املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات  . احلاديـــة واألربعـــني اســـتخدام مثـــل هـــذه األدوات 
 جلعلــه متوافقــا متامــاً مــع نظــام احلــسابات القوميــة لعــام   “إيــريتس”األوروبيــة بتحــديث نظــام 

ــام    ٢٠٠٨ ــة ع ــول هناي ــك حبل ــب اإلحــصا    . ٢٠١٢، وذل ــدم املكت ــك، يق ــى ذل ــالوة عل ئي وع
للجماعات األوروبيـة حـوايل أربـع حلقـات عمـل تدريبيـة يف الـسنة للمـشاركني املهـتمني مـن                      

  . “إيريتس”البلدان النامية، ويدعم جمتمع مستخدمي نظام 
  

  صندوق النقد الدويل    
تــزود إدارة اإلحــصاءات التابعــة لــصندوق النقــد الــدويل البلــدان األعــضاء باملــساعدة      - ٥٩

. سابات القومية هبدف تطوير قدرهتا على جتميع هـذه اإلحـصاءات ونـشرها            التقنية يف جمال احل   
واستكماال ملا تقدمه اإلدارة مـن مـساعدة تقنيـة، جتـري تـدريبات علـى املنـهجيات وممارسـات                   
التجميع املتبعة يف جمال احلسابات القومية ملسؤويل املكاتب اإلحـصائية وغريهـا مـن الوكـاالت      

  . املنتجة لإلحصاءات
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ــدويل يف جمــال           - ٦٠ ــد ال ــا صــندوق النق ــضطلع هب ــيت ي ــة ال ــساعدة التقني ــشاريع امل ــذ م وتنف
احلــسابات القوميــة يف الغالــب مــن خــالل بعثــات قــصرية األجــل يقــوم هبــا موظفــو الــصندوق    

وتشكل هذه البعثات جزءا مـن مـشاريع شـاملة متوسـطة األجـل       . واخلرباء املعينون من اخلارج   
مــشاريع ذات أهــداف عامــة ونتــائج ونــواتج ومواعيــد تنفيــذ  للمــساعدة التقنيــة تــصمم كــأطر 

وتنفذ هذه البعثات من مقر صندوق النقد الدويل يف واشنطن العاصمة، أو مـن مراكـز                . حمددة
 بعثـة   ٢٤٠ومن املقرر أن يوفد الـصندوق       . الصندوق اإلقليمية املختصة بتقدمي املساعدة التقنية     

ــة يف جمــال اإلحــصاءات ال   ــة  للمــساعدة التقني ــة احلقيقي ــة وإحــصاءات  (قطاعي احلــسابات القومي
. ٢٠١٢أبريـل   / بلـد عـضو خـالل الـسنة املاليـة املنتهيـة يف نيـسان               ١٠٠يف أكثـر مـن      ) األسعار

وقد عني الصندوق سبعة مستشارين مقيمني ألجل طويل معنـيني باحلـسابات القوميـة يف تلـك                 
ين ثالثـة آخـرون لتغطيـة سـبعة         ، سيـضاف إىل هـؤالء املستـشار       ٢٠١٢املراكز؛ ويف أوائل عام     
  .بلدان يف أوروبا الشرقية

، سـيكون صـندوق النقـد الـدويل قـد قـدم املـساعدة التقنيـة                 احلاليةوخالل السنة املالية      - ٦١
 بعثـة   ٧٠ بـدا عـضوا مـن خـالل حنـو            ٤٠يف جمال احلسابات القومية وإحـصاءات األسـعار إىل          

إقليميـة للمـساعدة   ة مـن خـالل مثانيـة مراكـز     وباإلضافة إىل ذلك، قدم املـساعد    . قصرية األجل 
وواحـد يف   ) يف شـرق أفريقيـا وغرهبـا ووسـطها واجلنـوب األفريقـي            ( أربعة يف أفريقيـا      -التقنية  

ومت . كــل مــن منطقــة الــشرق األوســط، وأمريكــا الوســطى، والبحــر الكــارييب واحملــيط اهلــادي 
جمال احلـسابات القوميـة واألسـعار        بعثة من بعثات املساعدة التقنية يف        ١٧٠االضطالع حبوايل   

  . احلاليةيف البلدان األعضاء يف السنة املالية
ويدير الصندوق أيضا مشاريع املساعدة التقنية املتعلقة باحلـسابات القوميـة مـن خـالل                 - ٦٢

وهــو حاليــا يــضطلع بثالثــة . الــصناديق االســتئمانية املواضــيعية املنــشأة بــدعم مــايل مــن املــاحنني 
يهــدف ) أ: (ة يف جمــال احلــسابات القوميــة متوهلــا هــذه الــصناديق االســتئمانية      بــرامج رئيــسي 

 بلـدا مـن بلـدان آسـيا واحملـيط اهلـادئ، مدتـه ثـالث         ١٢مشروع لتقدمي املساعدة التقنية لصاحل    
ومتوله حكومة اليابان، إىل تطبيق نظام احلسابات القومية وبرنـامج          ) ٢٠١٤-٢٠١١(سنوات  

ــة؛   ــات الدولي ــة      ) ب(املقارن ــة الناطق ــدان األفريقي ــات يف البل ــشر البيان ــززة لن ــادرة مع ــدعم مب ت
ــنوات     ــدهتا مخــس س ــة م ــة    ) ٢٠١٥-٢٠١٠(باإلنكليزي ــة باململك ــة الدولي ــا إدارة التنمي ومتوهل

يقـوم مـشروع    ) ج(املتحدة، جتميع حسابات قوميـة فـصلية وسـنوية يف بلـدان أفريقيـة خمتـارة؛                 
ومتولــه حكومــة اليابــان، ببنــاء    ) ٢٠١٥-٢٠١٢(للمــساعدة التقنيــة، مدتــه ثــالث ســنوات     

القدرات يف تسعة من بلـدان أوروبـا الـشرقية مـن أجـل جتميـع اإلحـصاءات القطاعيـة احلقيقيـة                      
 يف تنفيــذ وحــدة إحــصائية يف إطــار  ٢٠١٢وســيبدأ الــصندوق خــالل الــسنة املاليــة  . ونــشرها
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من أجـل إدارة ثـروات      مشروع مساعدة تقنية آخر مدته مخس سنوات ميوله ماحنون متعددون           
  . املوارد الطبيعية؛ وهتدف إىل حتسني تسجيل املوارد الطبيعية يف إحصاءات احلسابات القومية

وجيري التدريب على احلسابات القومية يف معهـد صـندوق النقـد الـدويل يف واشـنطن                   - ٦٣
 التقنيــة العاصــمة، مــن خــالل مراكــز التــدريب اإلقليميــة التابعــة للــصندوق، ومراكــز املــساعدة 

ــصناديق االســتئمانية املواضــيعية       ــن ال ــدعم م ــة متخصــصة ب ــات تدريبي ــاون . وتنظــيم حلق ويتع
صــندوق النقــد الــدويل أيــضا مــع غــريه مــن املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة يف تقــدمي الــدورات     

ــة ــة لعــام     . التدريبي ــراهن بالتــدريب علــى نظــام احلــسابات القومي ، ٢٠٠٨ويقــوم يف الوقــت ال
ــة الفــصلية، فــضال عــن      واحلــسابات ا ــع احلــسابات القومي ــات، وجتمي ــات امليزاني ــة وبيان لقطاعي

، نظم صندوق النقـد الـدويل   احلاليةوخالل السنة املالية  . الروابط مع حسابات االقتصاد الكلي    
 يف أفريقيــا والــصني ومــنطقيت  ٢٠٠٨ دورات إقليميــة حــول نظــام احلــسابات القوميــة لعــام   ٤

ألوسط، ودورة تدريبية واحدة يف جمال احلسابات القطاعيـة وبيانـات           البحر الكارييب والشرق ا   
 حلقـــة عمـــل تدريبيـــة بـــشأن احلـــسابات القوميـــة ومـــسائل جتميـــع ٢٤امليزانيـــات يف آســـيا و 

  . إحصاءات األسعار على مستوى االقتصاد الكلي واملستويات القطاعية
  

  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    
 منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي حلقـة عمـل حـول تنفيـذ نظـام               نظمت  - ٦٤

ويف . ٢٠١١أكتـوبر  /؛ وقد عقدت يف باريس يف تـشرين األول    ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام    
. هذه احللقة أُعرب عن احلاجة إىل مزيد من التوضيح بشأن عدد من املـسائل كمـا ورد سـابقا                  

اقتراحـا إلنـشاء فرقـة عمـل معنيـة بقيـاس األراضـي واملـساكن                وأيدت حلقة العمل بشدة أيضا      
ويف أعقاب مناقشة بشأن البحث والتطـوير،       . من أجل إرساء أفضل املمارسات ووضع كتيب      

دعت أيضا حلقة العمل املنظمة إىل مجع معلومات وطنية عن الطرق اليت تتبعها البلـدان لوضـع    
وباإلضـافة إىل ذلـك   . جلميـع األصـول  ) تـشغيل وأمـد ال  معـدالت االهـتالك   (تقديرات االهتالك  

إحــدامها بــشأن االقتــصاد غــري : بــدأت املنظمــة يف إجــراء دراســتني استقــصائيتني بــني أعــضائها 
وسـتكون نتـائج االسـتبيانات املـستخدمة يف         . اخلاضع للمراقبة واألخرى حول قيـاس األراضـي       

ــن     ــصف األول م ــة التعــ  . ٢٠١٢الدراســتني متاحــة يف الن ــة إلدراج وختطــط منظم اون والتنمي
مـــسائل التنفيـــذ كبنـــد رئيـــسي يف االجتماعـــات املقبلـــة للفرقـــة العاملـــة املعنيـــة باإلحـــصاءات 

والفرقة العاملة املعنية باحلسابات القومية، ورمبا تكون هذه االجتماعات يف شـكل حلقـة           املالية
  . عمل خمصصة

ات يف الــصني، تــشارك وكجــزء مــن التعــاون املــستمر مــع املكتــب الــوطين لإلحــصاء     - ٦٥
وكجــزء مــن بــرامج  . املنظمــة يف مــشروع مدتــه ســنتان لوضــع جــداول العــرض واالســتخدام   
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املنظمــة املتعلقــة بتعزيــز املــشاركة، تقــوم املنظمــة بــدمج بيانــات احلــسابات القوميــة يف قاعــدة     
. يةبياناهتا األساسـية وتقـدمي املـساعدة مـىت ظهـرت مـسائل متـصلة بالبيانـات والبيانـات الوصـف                    

وتشارك املنظمة بفعالية أيضا يف برنامج املقارنات الدوليـة الـذي يـرد بيانـه مبزيـد مـن التفـصيل          
  . يف إطار أنشطة البنك الدويل

كما تقود املنظمة بالتعاون مع املكتب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة فريـق خـرباء                  - ٦٦
  . معين بقياس تفاوتات الدخل يف احلسابات القومية

  
  اإلحصاءات يف األمم املتحدة شعبة     

 عقــدت شــعبة اإلحــصاءات بالتعــاون مــع اللجــان اإلقليميــة والــشركاء اإلقليمــيني           - ٦٧
 لتـــسهيل برنـــامج التنفيـــذ اخلـــاص بنظـــام  ٢٠١١اآلخـــرين ثـــالث حلقـــات دراســـية يف عـــام  

قـد  و.  متـشيا مـع برنـامج التنفيـذ العـاملي الـذي اعتمدتـه اللجنـة              ٢٠٠٨احلسابات القومية لعـام     
، ومنطقـة آسـيا   )أبريـل /نيـسان (جرت هذه السلسلة من احللقات الدراسية يف املنطقة األفريقيـة    

، ومنــاطق أوروبــا الــشرقية والقوقــاز وآســيا الوســطى  )أكتــوبر/تــشرين األول(واحملــيط اهلــادئ 
، بعـد احللقـات الدراسـية الـيت عقـدت يف منطقـة       )نوفمرب/تشرين الثاين (وجنوب شرقي أوروبا    

بالتعـاون مـع صـندوق النقـد        (غربية، ومنطقة البحـر الكـارييب، ومنطقـة أمريكـا الالتينيـة             آسيا ال 
  .٢٠١٠يف عام ) الدويل
ومتابعة لسلسلة احللقات الدراسية، دعمت شعبة اإلحصاءات أيـضا اللجـان اإلقليميـة               - ٦٨

ات القوميـة   عن طريق توفري املساعدة التقنية ألفرقة اخلرباء املعنيـة باإلحـصاء          ٢٠١١خالل عام   
  .اإلقليمية يف مناطق غرب آسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب

وقــد وضــعت شــعبة اإلحــصاءات أيــضا عــددا مــن األدوات، هبــدف مــساعدة البلــدان    - ٦٩
وأوىل هــذه . علـى وضــع وتطــوير املــرحلتني األوىل والثانيــة مـن عمليــة التنفيــذ املــذكورة أعــاله  

 عــن الــنظم اإلحــصائية تــضم جمموعــة متنوعــة مــن املعلومــات األدوات صــحيفة وقــائع إعالميــة
  . املصدرية حول نظم اإلحصاءات الوطنية على الصعيدين الوطين والدويل

ــة        - ٧٠ ــسابات القوميــ ــصي للحــ ــار التشخيــ ــع اإلطــ ــصاءات بوضــ ــعبة اإلحــ ــت شــ وقامــ
ــة       ــسابات القوميـ ــة احلـ ــسجيل حالـ ــام لتـ ــط عـ ــا وخمطـ ــة هلـ ــصادية الداعمـ ــصاءات االقتـ واإلحـ

حصاءات االقتصادية الداعمة من أجل مساعدة البلـدان علـى تنفيـذ التقيـيم الـذايت لنظمهـا                  واإل
اإلحصائية الوطنية بغرض تقييم مدى كفاية عملية إنتـاج اإلحـصاءات الوطنيـة مـن أجـل دعـم             

ويـستخدم اإلطـار التشخيـصي تـصنيفات تقـوم علـى أسـاس              . عملية جتميـع احلـسابات القوميـة      
ــة تــصنيف مــؤمتر اإلحــصائ  وحيــدد املخطــط العــام  . يني األوروبــيني لألنــشطة اإلحــصائية الدولي
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لتسجيل حالة السجالت الوطنية واإلحصاءات االقتصادية الداعمة املعايري واملمارسـات اجليـدة    
  . على الصعيد الدويل لكل عنصر من عناصر اإلطار التشخيصي

ميعهـا الـسنوي لبيانـات    وكما ورد يف اجلزء الثالث، ستدرج شـعبة اإلحـصاءات يف جت        - ٧١
 هتـدف إىل مجـع معلومـات    ٢٠١٢احلسابات القومية دراسة استقـصائية يف النـصف األول مـن            

 باإلضـافة   ٢٠٠٨حول خطط معاجلة مسائل التنفيذ املفاهيميـة لنظـام احلـسابات القوميـة لعـام                
إلحـصاءات  إىل التصدي إىل مسائل أمشل تتعلق خبطط التنفيذ وجداولـه الزمنيـة يف مـا يتعلـق با                  

كما ستتابع التوصيات املتوقعة لفريق أصدقاء الرئيس املعـين بالعوامـل الـيت أعاقـت               . االقتصادية
  . ١٩٩٣ نظام احلسابات القومية لعام  تنفيذ 
تـدفقات اإلنتـاج    ”وخالل العام املاضي عمم املشروع األول للكتيـب الـذي سـيعنون               - ٧٢

 للتعليــق عليــه؛ وقــد أعدتــه شــعبة اإلحــصاءات   “املــايل وأرصــدته يف نظــام احلــسابات القوميــة 
وســيجري تعمــيم املــشروع الثــاين الــذي يــضم تلــك . باالشــتراك مــع البنــك املركــزي األورويب

 وسـيناقش الحقـا يف اجتمـاع        ٢٠١٢مارس  /التعليقات كي خيضع ملزيد من التعليقات يف آذار       
ــه بــشأن مــسائل ال  . لفريــق اخلــرباء تجميــع اخلاصــة بقطــاع  ويهــدف الكتيــب إىل تــوفري التوجي

ومـن املتوقـع أن ينـشر    . وما يربطه من صالت بالقطاعات املؤسـسية األخـرى  املؤسسات املالية  
  . ٢٠١٢هذا الكتيب يف هناية عام 

 ســتقوم شــعبة اإلحــصاءات مبــشاورات مــع املــستخدمني مــن       ٢٠١٢وخــالل عــام    - ٧٣
قــع أن يــتم إعــداد ومــن املتو. وضــع كتيــب عــن جتميــع جــداول املــدخالت واملخرجــات  أجــل

وباإلضــافة إىل ذلــك، كجــزء مــن الربنــامج املــشترك  . ٢٠١٣-٢٠١٢الكتيــب خــالل الفتــرة 
ــة حــول املؤشــرات االقتــصادية      بــني األمــم املتحــدة واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي

ــات         ــع شــبكي خــاص بنمــوذج بيان ــشاء موق القــصرية األجــل، ســتقوم شــعبة اإلحــصاءات بإن
دية القــصرية األجــل وستــساهم يف إعــداد الكتيبــات املتعلقــة بالتقــديرات   لإلحــصاءات االقتــصا

السريعة، واملؤشرات املركبة والدراسات االستقـصائية املتـصلة بالتوجهـات، الـيت تـشرف علـى             
ومـــن املتوقـــع أن يـــتم االنتـــهاء مـــن الكتيبـــات خـــالل   . صـــياغتها وكـــاالت وبلـــدان أخـــرى 

  .٢٠١٣-٢٠١٢ الفترة
  

  البنك الدويل    
 مــن خــالل ٢٠٠٨يواصــل البنــك الــدويل دعــم تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام     - ٧٤

األنــشطة املتــصلة بربنــامج عملــه العــادي لتحــسني القــدرات اإلحــصائية، وال ســيما يف البلــدان  
  . النامية، والعمل املتعلق بربنامج املقارنات الدولية
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ــة  و  - ٧٥ ــامج املقارنـــات الدوليـ ــاملي لربنـ  الـــدعم إىل وكـــاالت التنـــسيق  يقـــدم املكتـــب العـ
ــة      ــة باحلــسابات القومي ــشطة املتعلق ــة لألن ــساعدة التقني ــدم امل ــة، ويق ــة  . اإلقليمي ــم أن جول ورغ

، فـإن   ١٩٩٣ لربنامج املقارنات الدولية تقـوم علـى نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                 ٢٠١١ عام
حــىت تــتمكن مــن أن تقــدمي املــساعدة التقنيــة ملــساعدة البلــدان علــى حتــسني حــساباهتا القوميــة  

، سيـسهم   )حتليلـها مـع   (تتماشى مع املعايري الدولية وحتسني تقديرات استهالك األسـر املعيـشية            
وإضافة إىل ذلك، سيـشمل العمـل أيـضاً إسـداء     . ٢٠٠٨يف تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام       

اس نـواتج   األسعار يف جماالت مثـل املـساكن الـيت يـشغلها مالكوهـا؛ وقيـ              مسائل  التوجيه بشأن   
احلكومــة، وخــدمات التعلــيم والــصحة؛ وقيــاس اخلــدمات املاليــة؛ واإلنــشاء واهلندســة املدنيــة؛   

  .واملعدات واآلالت
مـن أجـل     ويواصل البنك الـدويل العمـل إىل جانـب اجلهـات املاحنـة الرئيـسية األخـرى                  - ٧٦

ملتاحـة عـن طريـق      وتشمل آليـات التمويـل ا     . توسيع نطاق ما يقدمه من دعم إىل البلدان النامية        
البــك الــدويل الــصندوق االســتئماين لبنــاء القــدرات اإلحــصائية، والــصندوق التحفيــزي ملرفــق   
تسخري اإلحصاءات ألغـراض حتقيـق النتـائج، وبرنـامج اإلقـراض التـابع لربنـامج بنـاء القـدرات                 

 ورغــم اتــساع قاعــدة آليــات الــدعم الــيت يتيحهــا البنــك الــدويل للبلــدان لتحــسني  . اإلحــصائية
طريــة حمــددة قســتخدامها أيــضاً لتلبيــة احتياجــات نظمهــا اإلحــصائية، فــإن هــذه املرافــق ميكــن ا

  .٢٠٠٨ إىل تنفيذ نظام احلسابات القومية لعامترمي 
 مـوجهني   ٢٠٠٨ وجيري حاليا إعداد كتيـبني مكمِّلـني لنظـام احلـسابات القوميـة لعـام                - ٧٧

ــدان      ــوطنيني يف البل ــم احملاســبني ال ــداً إىل دع ــصغرية حتدي ــة ال ــوان أحــدمها   . النامي ــيكون عن وس
: عنوانـه مرفـق بـه     ، واآلخر دليل تنفيذ     “املفاهيم بإجياز : ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام     نظام”
 هــذين الكتيــبني يف وضــعوُينتظــر . “التجميــع بإجيــاز :٢٠٠٨نظــام احلــسابات القوميــة لعــام ”

  . ٢٠١٢أوائل عام صيغتيهما النهائيتني 
دورات للـتعلم اإللكتـروين يف جمـال احلـسابات القوميـة،      أيـضا  نـك الـدويل    وقد أعد الب    - ٧٨

تشمل دروساً يف حساب الناتج احمللي اإلمجايل، وجداول إحصاءات اإلمدادات واالسـتخدام،            
 خـارج نطـاق النـاتج احمللـي اإلمجـايل، مـن              املتـصلة هبـا    تقديراتال و تهامشوليوومصادر البيانات   

جمموعـة  ، الـيت تـشكل جـزءا مـن           الدراسـية  وهـذه الـدورات   . سيقبيل حسابات القطـاع املؤسـ     
دورات التعلم اإللكتروين يف مواضـيع خمتـارة، متاحـة علـى شـبكة اإلنترنـت عـن طريـق النظـام                  

  .اإلحصائي االفتراضي، وتقدم جمانا جلميع األطراف املعنية
  

  أنشطة اللجان اإلقليمية  -بـاء   
قليميــة لــشؤون احلــسابات القوميــة واإلحــصاءات  حتــت رعايــة األفرقــة االستــشارية اإل  - ٧٩

 ٢٠٠٨االقتـصادية، أُحـرز تقـدم كـبري يف صـياغة بـرامج لتنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعــام           
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ــةواإلحــصاءات  ــة     الداعم ــا اللجــان اإلقليمي ــيت تغطيه ــاطق ال ــن املن ــربامج  .  يف كــل م ــذه ال وه
ــة إىل     ــة الرامي ــربامج العاملي ــع ال ــدا م ــة متناســقة جي ــة تاإلقليمي ــاج   نمي ــى إنت ــدان عل ــدرات البل  ق

جودة وتغطية مالئمتني حـسب مـا يلـزم لتجميـع احلـسابات القوميـة         ذات  إحصاءات اقتصادية   
  . إلجراء التحليالت واختاذ القرارات االقتصادية

ــنظم        - ٨٠ ــة يف إجــراء تقييمــات ل ــة، شــرعت اللجــان اإلقليمي ــادرة العاملي ــادئ املب ــا ملب ووفق
 بلدان مناطقها من أجل تقييم دقـة عمليـة إصـدار اإلحـصاءات الوطنيـة               اإلحصاءات الوطنية يف  

البلـدان نفـسها،   إمـا عـن طريـق    وُتجـري هـذه التقييمـات    . اليت تدعم جتميع احلسابات القوميـة     
 قطريـة باستخدام استبيان التقييم الذايت الذي وضعته شعبة اإلحصاءات، أو عـن طريـق بعثـات                

ــصادية   ــة االقت ــة اللجن ــم املتحــدة     كمــا يف حال ــة األم ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ وجلن  واالجتماعي
 وبناء على هذه التقييمـات، ميكـن أن حتـدد البلـدان أهـدافا وتـضع برناجمـا                   .االقتصادية ألوروبا 

لتحسني توافر وجـودة اإلحـصاءات االقتـصادية األساسـية الالزمـة لتجميـع احلـسابات القوميـة                  
  . ٢٠٠٨لعام وفقا لتوصيات نظام احلسابات القومية 

وســتقوم اللجــان اإلقليميــة، بالتعــاون مــع شــعبة اإلحــصاءات، برصــد التقــدم احملــرز يف   - ٨١
 ودعم اإلحصاءات وفقا للمواعيد الزمنيـة وجمموعـة         ٢٠٠٨تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام      

ني حتــسســعيا إىل حتقيــق األهــداف اإلحــصائية واملؤســسية الراميــة إىل اإلجــراءات املتفــق عليهــا 
ــات يف        ــضل املمارســـ ــزام بأفـــ ــة االلتـــ ــع كفالـــ ــصائية، مـــ ــربامج اإلحـــ ــستدام للـــ ــال مـــ جمـــ

  . الرمسية اإلحصاءات
  

   بيانات احلسابات القومية تقارير  -ثامنا   
وفقا لطلب مقدم مـن اللجنـة، تقـوم شـعبة اإلحـصاءات بانتظـام بتقيـيم تـوافر ونطـاق                       - ٨٢

 ةاملفاهيميـ من الناحيـة    ا الدول األعضاء وامتثاهلا     بيانات احلسابات القومية الرمسية اليت أبلغت هب      
  . ملا ورد يف توصيات نظام احلسابات القومية

ويرد يف هذا الفرع تقييم من النوع املذكور أُجـري عمـال بتوصـيات نظـام احلـسابات                    - ٨٣
ــة لعــام   ــردود علــى اســتبيان األمــم املتحــدة املتعلــق باحلــسابات     ١٩٩٣القومي ، واســتنادا إىل ال

. ٢٠١٠ إىل عـــام ٢٠٠٦، أي مـــن عـــام  اخلمـــس األخـــريةبـــالغاإلفتـــرات خـــالل ميـــة القو
ُيـبلغ عن البيانات إىل شعبة اإلحصاءات مباشرةً، أو عن طريق اللجنة االقتصادية ألوروبـا               وقد
  . منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أو أمانة اجلماعة الكاريبية أو
ل دولــة قــد قــدمت إىل الــشعبة يف فتــرات اإلبــالغ اخلمــس  ومــع مراعــاة أن تكــون كــ  - ٨٤

 يف املائـة مـن      ٩٤، تقريـرا واحـدا علـى األقـل، أبلـغ            ٢٠١٠ إىل عـام     ٢٠٠٦املاضية، مـن عـام      
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شـعبة اإلحـصاءات ببيانـات حـساباهتا القوميـة،          )  دولـة  ١٨١أي مـا جمموعـه      (الدول األعـضاء    
وعلـى الـصعيد   . ائـة مـن البلـدان الناميـة     يف امل٩٣ويشمل ذلك مجيـع البلـدان املتقدمـة النمـو و         

ــدم   ــة البحــر      ٩٧اإلقليمــي، ق ــة ومنطق ــدان أمريكــا الالتيني ــدان اآلســيوية وبل ــة مــن البل  يف املائ
 نـسبة اإلبـالغ باحلـسابات القوميـة إىل     وصـلت ويف أفريقيا . سابات القوميةاحلالكارييب بيانات  

  . يف املائة بقليل يف أوقيانوسيا٨٣ إىل ما دون بلغت يف املائة بقليل، بينما ٨٩ما دون 
 يف املائـة مـن الـدول األعـضاء نفـذت            ٧٨ويبني حتليـل لبيانـات احلـسابات القوميـة أن             - ٨٥

  يف فترة تقدمي اسـتبيان األمـم املتحـدة للحـسابات القوميـة             ١٩٩٣نظام احلسابات القومية لعام     
الـيت  دان ذات االقتـصادات     وقد قـدمت البلـدان ذات االقتـصادات املتقدمـة والبلـ           . ٢٠١٠عام  ل
 مجيعهـا تقريبـا تقـارير عـن بيانـات حـساباهتا القوميـة، وذلـك وفقـا ملنهجيـة                يـة  مبرحلـة انتقال   متر

يف املائـة مـن البلـدان الناميـة          ٧٠وإضافة إىل ذلـك، قـدم       . ١٩٩٣نظام احلسابات القومية لعام     
ــا       ــة يف أعقـ ــسابات القوميـ ــات احلـ ــن بيانـ ــارير عـ ــصاءات تقـ ــعبة اإلحـ ــام  إىل شـ ــذ نظـ ب تنفيـ

ــام   احلــسابات ــة لع ــدا، ُن. ١٩٩٣القومي ــام   وحتدي ــة لع مــن  ١٩٩٣فــذ نظــام احلــسابات القومي
 يف املائـة مـن بلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة       ٧٠ البلـدان األفريقيـة، و    املائة من  يف ٦٤جانب  

. اقيانوسـي  يف املائـة مـن بلـدان أو        ٨٣يف املائـة مـن البلـدان اآلسـيوية، و            ٧٤ البحر الكارييب، و  
ــذ المعــدل يــبني و ــصغرية    أن تنفي ــة ال ــة اجلزري ــدول النامي ــدان منــوا وال ــل البل ــدما  أق  أحــرزت تق

ــة لعــام    ،كــبريا ــدان منــوا   ٦٣ يف ١٩٩٣إذ نفــذ نظــام احلــسابات القومي ــة مــن أقــل البل  يف املائ
  . يف املائة من الدول النامية اجلزرية الصغرية ٥٧ و

 سابات القوميــة الــيت قُـــدمت إىل شــعبة اإلحــصاءات وجيــري تقيــيم نطــاق بيانــات احلــ   - ٨٦
أغلبيـة البلـدان   قـد قـدمت   و.  التطورعاملمقياس  و املطلوبجموعة بيانات احلد األدىن  مقارنة مب 

 مـن تلـك   ٧ يف املائـة  ٤٤ جداول من البيانات أو مـا يربـو عـن ذلـك، وقـدم                ٦)  يف املائة  ٥٩(
 قدمت تقارير عـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل مـصنفا            يف املائة من البلدان    ٤٤اجلداول، مما يعين أن     

حبسب أوجه اإلنفاق ونـوع الـصناعة، باألسـعار اجلاريـة والثابتـة؛ واإلنتـاج، والقيمـة املـضافة،                   
وإمجايل تكوين رأس املال حبسب نوع الصناعة؛ والعالقـات بـني النـاتج واإليـرادات واالدخـار                 

ن احلــسابات االقتـصادية املتكاملــة جملمــوع  االقتـراض؛ وأجــزاء علـى األقــل مـ   /اإلقــراضصـايف  و
وكانت أقـل تغطيـة يف أقـل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الـصغرية                  . االقتصاد وبقية أحناء العامل   

 يف املائـة مـن الـدول اجلزريـة     ١٨و   يف املائة فقـط مـن أقـل البلـدان منـوا     ١٢النامية؛ حيث قدم  
  .  املطلوبىن جداول من بيانات احلد األد٧الصغرية النامية 

األغلبية العظمى من البلدان املتقدمة النمو والبلـدان الـيت           ٢ مْعلم القياس وقد استوفت     - ٨٧
ــيا      ــة يف آس ــدان النامي ــة والبل ــة انتقالي ــصاداهتا مبرحل ــر اقت ــة البحــر    أداءوحتــسن. مت ــدان منطق  بل
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ــا الالتينيـــة  ــةالكـــارييب وبلـــدان أمريكـ ــتيفاء  والبلـــدان األفريقيـ ، ٢ لـــم القيـــاسمْع فعـــال يف اسـ
) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(فترة االسـتعراض الـسابقة       على التوايل، يف     يف املائة،  ٥٣و  يف املائة    ٧٦ من
ويتحقـــق الوصـــول إىل مْعلـــم . فتـــرة االســـتعراض احلاليـــة يف املائـــة يف ٥٣ يف املائـــة و ٧٩إىل 

ة أو الثابتـة   حينما يقدم الناتج احمللي اإلمجايل مصنفا حسب النفقـات باألسـعار احلاليـ        ١ القياس
 حينمـا تقـدم علـى األقـل القيمـة           ٢ والدخل الوطين اإلمجـايل، ويتحقـق الوصـول مْعلـم القيـاس             

املضافة مـصنفة حـسب الـصناعة، أو النـاتج احمللـي اإلمجـايل مـصنفا حـسب النفقـات باألسـعار                   
  .احلالية أو الثابتة والدخل الوطين اإلمجايل

  
  نقاط للمناقشة  -تاسعا   

  :لجنةقد تود ال  - ٨٨
مفــاهيم نظــام احلــسابات القوميــة    االنتقــال إىل أن تقــدم توجيهــات عــن     )أ(  

   وتوصياته؛ ٢٠٠٨ لعام
أن تعـــرب عـــن تأييـــدها لوضـــع توجيهـــات جتميعيـــة عـــن مفـــاهيم نظـــام      )ب(  

   وتوصياته، وأن تقدم التوجيه يف هذا الصدد؛٢٠٠٨احلسابات القومية لعام 
ة علـى   ميزانيـ بيانـات لل  بات قطاعيـة و   أن تعرب عن آرائها بشأن وضع حسا        )ج(  
  فصلي؛ أساس 

ــة        )د(   ــدها جلــدول أعمــال حبــوث نظــام احلــسابات القومي أن تعــرب عــن تأيي
 األوسـع   ، يف اإلطـار    يف ذلـك الـصدد      وأن تقـدم التوجيـه      أخـرى  يتصل به مـن مـسائل      وما

  نطاقا للحسابات القومية؛
ملـشترك بـني األمانـات     عن آرائها بـشأن أنـشطة الفريـق العامـل ا    بأن تعر   )هـ(  

   املعين باحلسابات القومية، واللجان اإلقليمية؛
ــارير      )و(   ــدمي التقـــ ــشأن تقـــ ــا بـــ ــن آرائهـــ ــرب عـــ ــة أن تعـــ ــات املتعلقـــ بيانـــ
  .القومية احلسابات
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	(ل) حثت فريق أصدقاء الرئيس المعني بالعوامل التي أعاقت تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993 على إنجاز عمله في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة برنامج الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 والعقبات التي تواجهها الدول الأعضاء في الانتقال إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008؛
	(م) أعربت عن تقديرها للأنشطة التي تضطلع بها المنظمات الدولية والإقليمية لتيسير تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008، لا سيما استراتيجيات التنفيذ الإقليمية، وحثت هذه المؤسسات والجهات المانحة الأخرى على تخصيص مزيد من الموارد لهذا الغرض، بما في ذلك تعيين خبراء/مستشارين معنيين بالحسابات القومية؛
	(ن) شددت على أهمية قيام الدول الأعضاء بوضع برامجها الوطنية لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 وإحصاءات داعمة تتمشى مع برامج التنفيذ الإقليمية والعالمية؛ 
	(س) أحاطت علما بالأشكال المختلفة التي تستخدمها المنظمات الدولية والإقليمية للإبلاغ عن بيانات الحسابات القومية، وطلبت إلى الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية النظر في هذه المسألة بغية اقتراح صيغة موحدة للإبلاغ وتقديم تقارير عن ذلك إلى اللجنة.
	2 - ويقدم الفرع الثاني من هذا التقرير لمحة عامة إلى برنامج عمل الفريق العامل وفريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية. ويتضمن الفرع الثالث تقريرا عن التحول إلى المفاهيم والتوصيات الواردة في نظام الحسابات القومية لعام 2008. ويقدم الفرع الرابع مناقشة بشأن التوجيهات فيما يتعلق بمسائل التنفيذ. ويعرض الفرع الخامس معلومات عن إعداد الحسابات القطاعية الفصلية وكشوف الميزانية. ويتناول الفرع السادس بالمناقشة الخطط المستقبلية فيما يخص جدول الأعمال البحثي لنظام الحسابات القومية وغير ذلك من المسائل ذات الصلة ضمن الاختصاص الأوسع للحسابات القومية. ويقدم الفرع السابع لمحة عامة عن أنشطة أعضاء الفريق العامل واللجان الإقليمية. ويتضمن الفرع الثامن تقريرا عن حالة الإبلاغ عن بيانات الحسابات القومية وفقا لنظام الحسابات القومية لعام 1993. ويتضمن الفرع التاسع النقاط المطروحة للنقاش.
	ثانيا - برنامج عمل الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية وفريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية 
	3 - لعل من البديهي أنه عقب إنجاز نظام الحسابات القومية لعام 2008، وفي المستقبل المنظور على الأقل، تتصل أهم أولوية على الإطلاق بالنسبة للفريق العامل بتنفيذ ذلك النظام على الصعيد العالمي. غير أن مسائل هامة أخرى تقوم على اعتبارات السياسة العامة، مثل قياس الرفاه والجهود المبذولة للتخفيف من أثر الثغرات في مجال البيانات التي كشفت عنها الأزمتان الاقتصادية والمالية الأخيرتان، تستلزم أيضا اهتماما متواصلا.
	4 - وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 والإحصاءات الداعمة يمثل مبادرة إحصائية عالمية، أذنت بها اللجنة، سعيا إلى تحقيق الهدف المزدوج المتمثل في مساعدة البلدان على تطوير قدراتها الإحصائية والمؤسسية بغرض ما يلي: (أ) إحداث التحول المفاهيمي من نظام الحسابات القومية لعام 1968 أو 1993 إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008؛ (ب) تحسين نطاق وتفاصيل ونوعية الحسابات القومية ودعم الإحصاءات الاقتصادية. وتستند كفاءة واستدامة عملية تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 إلى مبادئ استراتيجية التنفيذ المتفق عليها، وهي: (أ) التخطيط الاستراتيجي؛ (ب) التنسيق والرصد والإبلاغ؛ (ج) تحسين النظم الإحصائية().
	5 - وتفاديا لإطالة أمد الفترة اللازمة للتحول إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008، كما وقع في حالة نظام الحسابات القومية لعام 1993، يهدف برنامج تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 والإحصاءات الداعمة إلى إقامة شراكة استراتيجية فيما بين البلدان والمنظمات الإقليمية واللجان الإقليمية والفريق العامل.
	6 - وتشجع اللجنة البلدان على وضع برنامج وطني لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 والإحصاءات الداعمة ضمن إطار الاستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاءات، عند الاقتضاء. ويتطلب هذا النهج في إدارة البرامج تقييم القدرة الحالية لجميع جوانب عملية الإنتاج الإحصائي لإعداد حسابات قومية وإحصاءات داعمة يشترك فيها جميع أصحاب المصلحة المعنيون.
	7 - ولرصد التقدم المحرز في تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008، أيدت اللجنة في دورتها الثانية والأربعين ما يلي: 
	(أ) قياس معالم التطور وتنقيح الحد الأدنى من مجموعات البيانات المطلوبة، فضلا عن إطاري النظام العام لنشر البيانات والنظام الخاص لنشر البيانات المتبعيْن من قبل صندوق النقد الدولي لتقييم نطاق الحسابات القومية وتفاصيلها؛
	(ب) مجموعة من الأسئلة لرصد الامتثال لمفاهيم نظام الحسابات القومية في المستوى 2 من معالم التطور؛
	(ج) إطار تقييم نوعية البيانات الذي يتخذه صندوق النقد الدولي لتقييم نوعية البيانات.
	ومن المتوقع أن يوفر أيضا وضع إطار وطني لضمان النوعية()، يوجد حاليا قيد المناقشة في الدورة الحالية للجنة، توجيهات مفيدة لتحسين نوعية بيانات الحسابات القومية والإحصاءات الاقتصادية الداعمة.
	8 - وفيما يخص البرنامج الإحصائي العالمي المتعلق بالتحول إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008، حددت اللجنة ثلاث مراحل متميزة (على الصعيدين القطري والإقليمي) في برنامج متعدد السنوات()، تنطبق مهما كان مستوى التنمية الإحصائية في البلد أو الإقليم المعني. وتنطوي المرحلة الأولى على اعتماد نهج استراتيجي لإدارة البرامج من أجل تقييم الهياكل الأساسية الإحصائية وصياغة برامج وطنية للتنفيذ يمكن دمجها في برامج التنفيذ الإقليمية. وتتناول المرحلة الثانية تعديل أطر التصنيف، والسجلات والأطر التجارية، والاستقصاءات، ومصادر البيانات الإدارية والهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد القطري. بينما تعكس المرحلة الثالثة التحول إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008.
	9 - ويأخذ برنامج عمل الفريق العامل وفريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية في الحسبان مبادئ برنامج تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 والإحصاءات الداعمة، مع التركيز بشكل خاص على طرائق بناء القدرات الإحصائية. ويقدم باقي هذا الفرع لمحة عامة إلى الأنشطة الرئيسية للفريق العامل وفريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية للفترة 2012-2014 وفقا لولاياتهما(). وتورد الفروع من الثالث إلى السابع بيانا لتلك الأنشطة بقدر أكبر من التفصيل.
	ألف - التحول إلى مفاهيم وتوصيات نظام الحسابات القومية لعام 2008
	10 - تشكل ترجمة نظام الحسابات القومية لعام 2008 إلى اللغات الرسمية للأمم المتحدة شرطاً مسبقاً لتنفيذه. وثمة حاجة أيضاً لكفالة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدان من أجل تنفيذ هذا النظام. وفي هذا الصدد، من المهم أن يرصد الفريق العامل كلاً من خطط التنفيذ والتقدم المحرز على الصعيد الوطني، وبخاصة فيما يتعلق بالمراحل الثلاث التي حددتها اللجنة على النحو المبين أعلاه. وتحقيقاً لهذه الغاية، سيُجري الفريق العامل في عام 2012 دراسة استقصائية لرصد صياغة خطط التنفيذ قبل إبلاغ اللجنة عن استنتاجاته. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يُتخذ على مدى السنوات القليلة المقبلة عدد من المبادرات لتوفير الدورات التدريبية وحلقات العمل والمساعدة التقنية، في معرض تعزيز ودعم تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008.
	باء - التوجيهات المتعلقة بمسائل التنفيذ
	11 - ركز الفريق العامل خلال عام 2011 على وضع التوجيهات بشأن معاملة رخص إطلاق الانبعاثات الصادرة وفقاً لخطط تحديد سقف الإصدار وتجارة الانبعاثات وخدمات الوساطة المالية المحتسبة بشكل غير مباشر في الحسابات القومية. ومع الخبرة التي اكتسبتها البلدان في المرحلة التحضيرية الأولى()، حُددت حاجة إلى توجيهات متصلة بتنفيذ عدد من المسائل الإضافية، وهي: البحث والتنمية؛ والسلع المرسلة للتجهيز؛ وقياس التزامات المعاشات التقاعدية؛ وتحديد وتصنيف الوحدات الإحصائية من قبيل الكيانات ذات الأغراض الخاصة والشركات القابضة والمكاتب الرئيسية.
	12 - وينظر الفريق العامل وفريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية أيضاً، كجزء من برنامج عملهما، في عدد من الأنشطة الإضافية المتصلة بتنفيذ نظام الحسابات القومية بشكل أعم. وهي تشمل:
	(أ) دراسة أي إمكانية لمتابعة تقرير فريق أصدقاء الرئيس المعني بالعوائق التي أعاقت تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993()، برئاسة مكتب الإحصاءات الأسترالي؛
	(ب) طلبت اللجنة في دورتها الثانية والأربعين أن ينظر الفريق العامل في التوجيهات المتعلقة بإدماج مساهمة القطاع غير الرسمي في القياس الشامل للناتج المحلي الإجمالي، وإعداد الحسابات القومية الفصلية، وتجميع عناصر الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي؛
	(ج) وضعُ تعاريف هياكل البيانات للحسابات القومية، وهي مبادرة ترمي إلى تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية تيسيراً لنقل إحصاءات الحسابات القومية بين المؤسسات على الصعيدين الوطني والدولي.
	13 - ووضع أعضاء الفريق العامل أيضا أو شرعوا في وضع عدد من الأدلة والكتيبات والمذكرات التوجيهية بشأن الحسابات القومية، وقدموا توصيات بشأن تجميع الإحصاءات الأساسية.
	جيم - الحسابات القطاعية الفصلية وبيانات الميزانيات 
	14 - ألقت الأزمتان الاقتصادية والمالية الضوء على الحاجة القائمة إلى بيانات أكثر تفصيلاً تُتاح في الوقت المناسب. واعترفت اللجنة كذلك بهذه الحاجة ووافقت على تحديث مجموعة بيانات الحد الأدنى المطلوب التي يستخدمها الفريق العامل لرصد التقدم المحرز في تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008، بما يشمل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، مصنفة حسب الإنفاق أو القيمة المضافة، فضلاً عن الحسابات القطاعية الفصلية لغاية صافي الأموال المتاحة للإقراض (صافي الإقراض) فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي وبقية العالم. وتصنِّف مجموعة البيانات كذلك الحسابات غير المالية الفصلية حسب القطاع المؤسسي (لغاية صافي الإقراض) على النحو الموصى به. وعلاوة على ذلك، أوصت اللجنة بأن يتم سنوياً تجميع الحسابات المالية وبيانات الميزانيات والتغيرات الأخرى في حسابات الأصول حسب القطاع المؤسسي، معتبرةً أن تجميعها فصليا أمر مرغوب فيه. وحُدد إعداد الحسابات القطاعية وبيانات الميزانيات (التوصية رقم 15) في إطار مبادرة مجموعة العشرين المتعلقة بالثغرات في البيانات، التي وافق عليها كل من وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في مجموعة العشرين، بوصفه نشاطا من الأنشطة ذات الأولوية لمعالجة الثغرات القائمة في البيانات (انظر الفرع الخامس)().
	دال - جدول أعمال بحوث نظام الحسابات القومية والمسائل الأخرى ذات الصلة في الإطار الأوسع للحسابات القومية
	15 - اقترح الفريق العامل عدم متابعة مسائل جدول أعمال البحوث على النحو الوارد في المرفق الرابع من نظام الحسابات القومية لعام 2008 قبل عام 2015 ما لم تكن هناك طلب قوي ومُلح على اتخاذ إجراءات وإيجاد حلول فورية.
	16 - ولكن هناك حاجة إلى قيام أعضاء الفريق العامل بتنسيق طلبات اللجنة فيما يتعلق بالبحوث. وهذه الطلبات تستلزم التفكير في برنامج عمل الفريق العامل وفريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية. وثمة مسألتان مهمتان على الفور:
	(أ) طلبت اللجنة إلى الفريق العامل وإلى فريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية النظر في التوجيهات المتعلقة بمسائل قطاع الأسر المعيشية، بما يشمل مسائل توزيع دخل الأسر المعيشية، وفي مسائل الرفاه على النحو الوارد في استنتاجات اللجنة المعنية بقياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي (تقرير ستيغليتز)؛
	(ب) أنشطة الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الاقتصادية والمالية() بشأن الثغرات في المعلومات.
	17 - وفي كلتا الحالتين، من المهم أن ينسِّق الفريق العامل مع الجهات الرئيسية المشارِكة في تناول المسألتين التاليتين: (أ) تقديم الدعم حيثما كان ذلك ممكناً وضرورياً؛ (ب) كفالة تنفيذ أي أنشطة ذات صلة على نحو منسق.
	ثالثا - التحول إلى مفاهيم وتوصيات نظام الحسابات القومية لعام 2008
	ألف - ترجمة نظام الحسابات القومية لعام 2008
	18 - تشكل ترجمة نظام الحسابات القومية لعام 2008 إلى اللغات الرسمية للأمم المتحدة أحد الشروط المسبقة الهامة لتنفيذه. وقد أنشأت شعبة الإحصاءات التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة ترتيبات شراكة() لتيسير إتمام ترجمة نظام عام 2008 من الإنكليزية إلى اللغات الرسمية الخمس الأخرى للأمم المتحدة (الإسبانية والروسية والصينية والعربية والفرنسية). والصيغة الأولية لهذه الترجمات متاحة على الموقع الشبكي للفريق العامل الذي تستضيفه شعبة الإحصاءات. وقد جرى تقديم الصيغتين الروسية والصينية، وكان من المتوقع وقت إعداد الصيغة النهائية لهذا التقرير أن تقدَّم الصيغ الإسبانية والعربية والفرنسية خلال النصف الأول من عام 2012.
	باء - رصد تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008
	19 - يستدعي رصد التحول إلى مفاهيم وتوصيات نظام الحسابات القومية لعام 2008 خطوة أولى مهمة هي اكتساب فهم شامل لخطط البلدان. وبالنظر إلى أن البرنامج هو برنامج للتنفيذ على الصعيد العالمي، فإن منظمات عدة تشارك فيه. وسيتولى المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اللذان عمَّما استبياناً بشأن خطط التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أنشطة تتبُّع لفئاتهما المستهدفة والإبلاغ عنها، فيما تتولى شعبة الإحصاءات التابعة للأمانة العامة، إلى جانب اللجان الإقليمية، تتبُّع ورصد التقدم الذي أحرزته البلدان الصاعدة والنامية. وستُجري شعبة الإحصاءات خلال إجرائها للتجميع السنوي لبيانات الحسابات القومية دراسة استقصائية في النصف الأول من عام 2012 بهدف جمع المعلومات عن خطط معالجة مسائل التنفيذ المفاهيمية الرئيسية المتصلة بنظام عام 2008، فضلاً عن مسائل أعم بشأن خطط التنفيذ والجداول الزمنية.
	20 - وعلى النحو المشار إليه أعلاه، من المهم أن يسهِّل الفريق العامل قيام البلدان خلال عام 2012 بتبادل أفضل الممارسات المرتبطة بالتنفيذ، وتحديد المجالات التي تقتضي مساعدة تقنية، وحفز إعداد أطر استراتيجية لإدارة البرامج ودعمها، ووضع برامج مفصلة للتنفيذ على الصعيد الوطني (تمثل المرحلة الأولى من التحول إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008). وسيشكل تقييم حالة التنفيذ في البلدان المعنية وتقييم احتياجاتها أحد المدخلات الهامة في التقرير الذي سيقدمه الفريق العامل إلى اللجنة في عام 2013.
	21 - أما بالنسبة للبلدان الصاعدة والنامية، توصلت شعبة الإحصاءات واللجان الإقليمية والبلدان المعنية إلى اتفاقات بشأن إعداد استراتيجيات وطنية، خلال سلسلة من حلقات العمل المتصلة بتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 جرى عقدها في عامي 2010 و 2011. وحظيت تلك الاتفاقات بموافقة هيئات حكومية دولية، مثل اللجان الإحصائية التابعة للجان الإقليمية(). ويمكن للبلدان الاتصال باللجان الإقليمية وشعبة الإحصاءات طلباً للمساعدة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية وبرامج التنفيذ. واستناداً إلى الاحتياجات المعلنة، سيقدم كل من شعبة الإحصاءات واللجان الإقليمية وأعضاء الفريق العامل المساعدة عن طريق مجموعة من البعثات القطرية وحلقات العمل الإقليمية والدعم فيما بين البلدان النظيرة.
	جيم - التدريب والمساعدة التقنية
	22 - من المتوقع اتخاذ عدد من المبادرات الإقليمية لتقديم دورات تدريبية على مدى السنوات القليلة المقبلة، وقد تنشأ حاجة للمزيد منها. واعترف الفريق العامل بأنه من الضروري إجراء تدريبات بطريقة منسقة فيما يتعلق بمفاهيم نظام الحسابات القومية والإحصاءات الداعمة لها المستقاة من مصادر اقتصادية. وسيتركز دور الفريق العامل في هذا الصدد، في البداية، على وضع وتحديث جدول زمني على موقعه الشبكي لأنشطة التدريب الدولية والإقليمية.
	23 - وسيواصل الفريق العامل أيضاً وضع مواد موحدة للتدريب بشأن نظام الحسابات القومية لعام 2008 والتصنيفات والسجلات الإحصائية والإحصاءات الاقتصادية الأساسية الداعمة له، رغم الاعتراف القائم بأن هذه المبادرة تتطلّب موارد كبيرة قد تستغرق بعض الوقت لإعطاء ثمارها. وشملت الخطوات الأولى المتخذة في إطار هذه المبادرة منشورا متخصصاً() ووضع دورات للتعلم الالكتروني في مجال الحسابات القومية في إطار النظام الإحصائي الإلكتروني للبنك الدولي() ومواد تدريب صندوق النقد الدولي المتصلة بنظام الحسابات القومية لعام 2008().
	رابعا - توجيهات بشأن مسائل التنفيذ
	ألف - المسائل الحالية قيد المناقشة
	1 - معالجة رخص إطلاق الانبعاثات وفقاً لخطط تحديد سقف الإصدار وتجارة الانبعاثات في الحسابات القومية

	24 - أصدر الفريق العامل توضيحاً() بشأن معالجة المدفوعات للحصول على رخص إطلاق الانبعاثات وفقاً لخطط تحديد سقف الإصدار وتجارة الانبعاثات في الحسابات القومية، بناءً على توصيات فرقة العمل المعنية بهذه المسألة. بيد أن اللجنة خلصت في دورتها الثانية والأربعين، المعقودة في شباط/فبراير عام 2011 إلى أن توصيات الفريق العامل بشأن معالجة رخص إطلاق الانبعاثات في الحسابات القومية، تمثل مسألة تأويل، وليس توضيح. ولذلك طُلب من الفريق العامل أن يستأنس بآراء فريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية.
	25 - وكانت المناقشات التي دارت بين أعضاء فريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية مضاهية بصفة عامة لمناقشات فرقة العمل. ومع ذلك، وافقت أغلبية كبيرة من أعضاء فريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية على توصية الفريق العامل. ولاحقا، وفقاً لإجراءات استكمال نظام الحسابات القومية()، تم أيضاً استشارة أعضاء اللجنة().
	2 - معالجة خدمات الوساطة المالية المحتسبة على نحو غير مباشرة

	26 - عقدت فرقة العمل التابعة للفريق العامل المعنية بخدمات الوساطة المالية المحتسبة على نحو غير مباشر (خدمات الوساطة) اجتماعين أثناء عام 2011 لمناقشة كيفية تأثير مكونات الخدمات التي تغطيها خدمات الوساطة، وبالخصوص إدارة المخاطر، وتحويل السيولة، في اختيار السعر المرجعي لخدمات الوساطة المالية وتحليل أسعار وحجمها. وخلصت فرقة العمل مؤقتاً إلى ما يلي:
	(أ) ينبغي أن تحسب خدمات الوساطة لما لا يقل عن فئتين من العملات (الوطنية والأجنبية). وتمس الحاجة أيضاً إلى التنسيق الدولي لتحسين تقدير الواردات من خدمات الوساطة المالية عن طريق بيانات الأطراف المقابلة؛
	(ب) بما أنه يتعين إدراج أقساط التأمين الموقوتة في خدمات الوساطة، فينبغي استخدام سعر مرجعي واحد. وتُجرى الاختبارات على أساليب مختلفة لحساب السعر المرجعي؛
	(ج) ينبغي استبعاد مخاطر التخلف عن سداد الائتمان من خدمات الوساطة؛
	(د) ميزة النهج الكمي لحساب مقاييس حجم خدمات الوساطة معترف بها، لكن استُنتج أن هذا النهج يعتمد على كثافة البيانات، وأنه من الصعب تحديد الأرقام المرجحة ذات الصلة بالأرقام القياسية. وفضلت فرقة العمل أسلوب الانكماش وبصفة خاصة نهج الرقم القياسي للأسعار بدلاً من نهج الرقم القياسي لقيمة الوحدة.
	27 - ووافقت فرقة العمل على اختبار عدد من الخيارات كوسيلة، على الأقل من الناحية العملية، لتحديد مزايا مختلف الخيارات التي ناقشتها فرقة العمل والتي تتضمن اختبارات تنطوي على ما يلي:
	(أ) سعر مرجعي واحد باستخدام معدلات الإقراض بين البنوك؛
	(ب) مطابقة الأسعار المرجعية باستخدام معدلات مختلفة للودائع والقروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل؛
	(ج) متوسط السعر المرجعي (المرجح بحسب موجودات القروض والودائع قصيرة الأجل وطويلة الأجل) محسوب باستخدام معدلات مختلفة للأسعار المرجعية قصيرة الأجل وطويلة الأجل؛
	(د) سعر مرجعي محسوب باستخدام منتصف أسعار الفائدة على الودائع وأسعار الفائدة على القروض.
	28 - ومن المتوقع أن يُتاح تقييم هذه التجارب بحلول تموز/يوليه عام 2012 لتناقشه فرقة العمل. واستناداً إلى التعليقات التي وردت على كل مسألة من هذه المسائل سوف يتقرر ما إذا كانت ستكون هناك حاجة إلى عقد اجتماع فعلي إضافي. وسيتم تجميع تقرير فرقة العمل النهائي بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات على الأسعار المرجعية ومخاطر التخلف عن سداد الائتمان. وسيوضع جدول زمني لاستكمال التقرير عندما يصبح الأعضاء المشاركون في الاختبار قادرين على تقدير الوقت اللازم للقيام بهذه المهام بشكل صحيح.
	باء - مسائل جديدة للمناقشة
	29 - تم تحديث مفاهيم وتعاريف نظام الحسابات القومية لعام 2008 من سلفه، أي نظام الحسابات القومية لعام 1993، في بعض النواحي الهامة. وأبرزها معالجة عنصر البحث والتطوير، ومنظومات الأسلحة العسكرية، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، والسلع التحويلية وتسجيل التزامات المعاشات التقاعدية. وللوصول إلى بيانات قابلة للمقارنة دولياً، تحتاج المسائل المتعلقة بقياس هذه الأصناف إلى معالجة.
	30 - ويرتهن إدراج رسملة عنصر البحث والتطوير بحل مرض لبعض مسائل التنفيذ العملي للوصول إلى مستوى مناسب من الثقة في التقديرات. وتبحث فرقة عمل أوروبية حالياً في هذه المسألة، ومن المتوقع أن يصدر تقرير نهائي في نهاية عام 2012 أو أوائل عام 2013. وسيحيل المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية النتائج من فرقة العمل إلى الفريق العامل ليناقشها فريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية.
	31 - وبالنسبة إلى السلع التحويلية، أو مسائل العولمة بصفة أعم، كانت هناك عدة مبادرات. تمثلت الأولى في إعداد اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وفريق خبراء المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية المعني بتأثير العولمة في الحسابات القومية لدليل بعنوان أثر العولمة في الحسابات القومية. ومتابعة لهذا العمل، شرع مكتب مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين في إعداد استعراض متعمق للصناعة العالمية (الإنتاج العالمي). وبالإضافة إلى ذلك، تعالج فرقة عمل أوروبية أيضاً مسائل قياس السلع التحويلية، مع مراعاة مصادر بيانات وإجراءات محددة في أوروبا. وسيناقش نتائج هذه المبادرات فريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية في عام 2013.
	32 - وفيما يتعلق بقياس التزامات المعاشات التقاعدية، اجتمعت فرقة عمل تابعة للبنك المركزي الأوروبي والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ست مرات، وضم الاجتماع ممثلين عن صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وذلك للنظر في المسائل المتعلقة بقياس الأصول والخصوم في خطط المعاشات التقاعدية في الإدارة العامة().
	33 - وتم الإعراب أيضاً عن الحاجة إلى مزيد من التوضيح لعدد من المسائل في استعراض مشروعي الكتيبين اللذين سيصدران تحت عنوان ”نظام الحسابات القومية لعام 2008 - التجميع بإيجاز“ و ”الإنتاج المالي والتدفقات والأرصدة المالية“ وحلقة العمل المعنية بتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008، التي نظمتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في باريس في الفترة من 25 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وفي حلقة العمل هذه أثيرت أسئلة تتعلق بتحديد الكيانات ذات الأغراض الخاصة، والشركات القابضة، والمكاتب الرئيسية وتصنيفها، وقياس التزامات المعاشات التقاعدية، وتسجيل الأراضي والموارد الطبيعية وقياسها، وقياس (مدة خدمة) النفقات العسكرية، وتعريف الكوارث عند قياس خدمات التأمين بخلاف التأمين على الحياة. وقد أثيرت مسألتان لدى استعراض مشروعي الكتيبين. المسألة الأولى كانت توضيحاً لاستبعاد أرباح الموجودات وخسائرها من تقديرات مكمّلات الأقساط، والتغيرات في الاحتياطيات التقنية عند حساب الناتج عن التأمين على الحياة وعلى خلافها. وتتعلق المسألة الثانية بإدراج تقديرات الإيرادات المفترضة من الاستثمار في تقديرات المساهمات التكميلية في خطط التقاعد ذات الاستحقاقات المحددة.
	34 - وسيتم استخدام ورقات المسائل المتعلقة بهذه الموضوعات أساساً مرجعياً لمناقشات الفريق العامل وفريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية وللمتابعة من قبلهما. وعند النظر في ردود الفعل الإيجابية على حلقة عمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، شجع الفريق العامل المنظمة وغيرها من أفرقة الخبراء الإقليميين العاملة في مجال الحسابات القومية، على مناقشة المسائل العملية لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 على أساس سنوي.
	35 - وتحتاج أيضاً بعض المسائل الأخرى ذات الصلة بتنفيذ نظام الحسابات القومية بصورة عامة إلى اهتمام الفريق العامل وفريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية. وتشمل هذه المسائل المتابعة الممكنة لتقرير فريق أصدقاء الرئيس الذي سيُنظر فيه في اجتماع فريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية لعام 2012 في ضوء توصيات اللجنة. ومن جهة أخرى، طلبت اللجنة من الفريق العامل أن ينظر في القطاع غير الرسمي، والحسابات القومية الفصلية، ومكونات الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو الذي تم توضيحه آنفاً.
	36 - ولمعالجة مسألة شمولية تقديرات الحسابات القومية، شرعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في استكمال لعمل قامت به اللجنة الاقتصادية لأوروبا والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية بشأن الاقتصاد غير الخاضع للمراقبة. ومن المتوقع إعلان نتائج هذه المبادرة في صيغتها النهائية في الربع الثاني من عام 2012. وتوجد أيضاً برامج قطرية في الوقت الراهن يشرف عليها حساب التنمية التابع للأمم المتحدة تهتم بقياس القطاع غير الرسمي في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن يكون من الممكن وضع مبادئ توجيهية عملية لقياس حسابات قومية شاملة على أساس نتائج هذه المشاريع.
	37 - وفي ما يتعلق بتجميع عناصر الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن لهذا النشاط أن يستفيد من التطورات التي تنشأ عن العمل في الاقتصاد غير الخاضع للمراقبة ولكن المحرك الرئيسي للتنفيذ سيحتاج إلى حلقات عمل يتم تنظيمها في المناطق التي تكون للمسألة فيها أهمية بالغة. ويمكن، لهذا الغرض، الاستفادة من التطورات ذات الصلة، بما في ذلك عمل برنامج المقارنات الدولية بشأن جداول الإمدادات والاستخدامات.
	38 - وتتعلق مسألة أخرى بمبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية. فقد تم الاتفاق بين من يرعون تلك المبادرة على أن يقوم فريق توجيهي يتألف من البنك المركزي الأوروبي، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بوضع تعاريف هياكل البيانات اللازمة لتبادل بيانات الحسابات القومية في المستقبل، وذلك بالتنسيق مع الفريق العامل. ومن المتوقع أن يضع الفريق التوجيهي اللمسات الأخيرة على تعاريف هياكل البيانات بحلول نهاية عام 2012، بحيث يمكن تطبيقها في غضون عام 2014. وسيقوم الفريق التوجيهي برفع تقريره المرحلي إلى الفريق العامل وفريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية لكفالة الإسهام عالمياً في تطوير تعاريف هياكل البيانات للحسابات القومية.
	جيم - تجميع الأدلة والكتيبات
	39 - لتعزيز قدرات البلدان الإحصائية على تجميع الحسابات القومية وفقاً لبرنامج تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 والإحصاءات الداعمة، وضع أعضاء الفريق العامل أو شرعوا في وضع عدد من الأدلة والكتيبات والمذكرات التوجيهية المعنية بالحسابات القومية، وتوصيات بشأن تجميع الإحصاءات الأساسية. وترد أدناه قائمة من ثلاث فئات، وهي المنشورات المنجزة، والمنشورات التي لا تزال قيد الإنجاز، وأخرى يخطط لإنجازها.
	(أ) المنشورات المنجزة:
	’1‘ كتيب عن استنباط مقاييس رأسمالية لمنتجات الملكية الفكرية (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)؛
	’2‘ قياس رأس المال: دليل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: الطبعة 2 (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)؛
	’3‘ نظام الحسابات القومية الأساسي: بناء الأساسيات (المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية)؛
	(ب) المنشورات قيد الإنجاز:
	’1‘ كتيب عن الإنتاج المالي والتدفقات المالية والأرصدة في نظام الحسابات القومية (الأمم المتحدة/البنك المركزي الأوروبي)؛
	’2‘ نظام الحسابات القومية لعام 2008 - المفاهيم بإيجاز (البنك الدولي)؛
	’3 ‘ نظام الحسابات القومية لعام 2008 - التجميع بإيجاز (البنك الدولي)؛
	’4‘ أثر العولمة في الحسابات القومية (اللجنة الاقتصادية لأوروبا/منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية)؛
	’5‘ المبادئ التوجيهية بشأن الإحصاءات الاقتصادية المتكاملة (مشروع) (الشعبة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة)؛
	’6‘ معجم التقديرات السريعة (مشروع) (المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية)؛
	’7‘ كتيب عن التقديرات السريعة (مشروع) (المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية/الأمم المتحدة)؛
	’8‘ كتيب عن وضع مؤشرات مركبة: المنهجية ودليل المستخدم (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/المفوضية الأوروبية)؛
	’9‘ كتيب عن الدراسات الاستقصائية المعنية بالتوجهات (الأمم المتحدة/ المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية)؛
	’10‘ نظام الحسابات القومية لعام 2008 (الصيغة الأولية باللغة الصينية متاحة على الموقع الشبكي للفريق العامل)؛
	’11‘ نظام الحسابات القومية لعام 2008 (الصيغة الأولية باللغة الروسية متاحة على الموقع الشبكي للفريق العامل)؛
	’12‘ الدليل المنهجي لوضع الأرقام القياسية لأسعار منتجي الخدمات (تنقيح) (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية)؛
	(ج) المنشورات المخطط لإنجازها:
	’1‘ كتيب عن تجميع المدخلات والمخرجات (الأمم المتحدة)؛
	’2‘ كتيب عن السجلات الإحصائية (اللجنة الاقتصادية لأوروبا)؛
	’3‘ دليل عن الإنتاج العالمي (اللجنة الاقتصادية لأوروبا)؛
	’4‘ دليل الإحصاءات المالية الحكومية لعام 2001 (تحديث) (صندوق النقد الدولي)؛
	’5‘ دليل الإحصاءات النقدية والمالية ودليل التجميع (تنقيح) (صندوق النقد الدولي)؛
	’6‘ كتيب عن الحسابات القومية الفصلية (المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية)؛
	’7‘ نظام الحسابات القومية لعام 2008 (صيغة باللغة الفرنسية)؛
	’8‘ نظام الحسابات القومية لعام 2008 (صيغة باللغة الإسبانية)؛
	’9‘ نظام الحسابات القومية لعام 2008 (صيغة باللغة العربية).
	40 - وأقرّ الفريق العامل أهمية تنسيق هذه الجهود الجارية والمقبلة. ولدعم هذا الهدف، وافق الفريق على وضع إجراءات لإعداد أدلة وكتيبات ومذكرات توجيهية بشأن الحسابات القومية. وستُعد المنظمة الرائدة، كجزء من هذه الإجراءات، ورقات مسائل بشأن خطط تجميع الأدلة والكتيبات والمذكرات التوجيهية، كأساس للتنسيق الذي يقوم به الفريق العامل بالتشاور مع فريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية.
	خامسا - الحسابات القطاعية وبيانات الميزانيات الفصلية 
	41 - اعتمد وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية في مجموعة العشرين، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، عشرين توصية لمعالجة ثغرات البيانات، الواردة في تقرير بشأن الأزمة المالية والثغرات القائمة في المعلومات() أعده موظفو صندوق النقد الدولي وأمانة مجلس تحقيق الاستقرار المالي. وتدعو التوصية 15 إلى وضع ”استراتيجية لتشجيع وتجميع ونشر النهج القائم على بيانات الميزانية، وتدفق الأموال، والبيانات القطاعية بصفة أعمّ، بدءاً باقتصادات مجموعة العشرين“.
	42 - وعُقد مؤتمر لخبراء الحسابات القطاعية اشترك في تنظيمه صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في واشنطن العاصمة، في الفترة من 28 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 2011()؛ واتفق المؤتمر على المخطط العام الأساسي لنموذج الإبلاغ الخاص بالحسابات القومية القطاعية وبيانات الميزانيات وعلى الأطر الزمنية للتنفيذ وأولوياته. وسيُستخدم النموذج كأساس لتحديد مجموعة الحد الأدنى المشجَّع عليها من الحسابات القطاعية القابلة للمقارنة دولياً. ويشمل التوجيه الوارد في هذا النموذج أربع لبنات هي: (أ) تفصيل الحد الأدنى المشجَّع عليه للقطاعات والقطاعات الفرعية؛ (ب) وتفصيل المعاملات الخاصة بالحسابات القائمة وحسابات رأس المال؛ (ج) وتصنيف الصكوك المالية (ومنها الديون المتعلقة بالاستحقاقات المتبقية وتكوين العملات)؛ (د) وتصنيف الأصول غير المالية. 
	43 - ويقود الفريق العامل المعني بالحسابات القطاعية() تنفيذ العمل المتعلق بالحسابات القطاعية ويدفع به قُدما، وذلك تحت رعاية الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الاقتصادية والمالية. وناقش الفريق في اجتماعه في أيلول/سبتمبر 2011 سبيل المضي قدما في تنفيذ العمل المتعلق بالحسابات القطاعية وبيانات الميزانيات وتدفق الأموال، بما في ذلك التعاون الدولي وتوزيع المسؤوليات وتحديد الأطر الزمنية وتحقيق النتائج الملموسة، واتفق عليه. ونوقشت خلال ذلك الاجتماع مبادئ ومواصفات مشتركة تتصل بتصميم نموذج الإبلاغ عن البيانات. وتم الاتفاق على تعميم النموذج على البلدان في أقرب وقت ممكن خلال عام 2012، وذلك لتسهيل عملية تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008. وقُدم عرضٌ باسم هذا الفريق العامل، خلال الدورة المشتركة للفرقة العاملة المعنية بالإحصاءات المالية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والفرقة العاملة المعنية بالحسابات القومية، المعقودة في باريس في تشرين الأول/أكتوبر 2011، تناول بيان ما أُحرز من تقدم شامل وخطط تنفيذ الحسابات القطاعية وبيانات الميزانيات، فضلا عن استراتيجيات تعزيز تدفق الأموال على أساس الجهتين المتدفَّق منها والمتدفَّق إليها().
	44 - ويوفر أيضا وضع الحسابات القطاعية وبيانات الميزانيات وتدفق الأموال في إطار نظام الحسابات القومية لعام 2008 إطارا شاملا للبيانات المتعلقة بميزان المدفوعات وحالة الاستثمار الدولي، وإحصاءات سندات الدين، وإحصاءات المالية الحكومية، والإحصاءات النقدية. وتجري كذلك مواءمة نماذج الإبلاغ عن جميع مجموعات البيانات هذه مع نموذج الحسابات القطاعية، مما سيكفل اتساق البيانات على نطاق القطاعات الاقتصادية والمجالات الإحصائية. وسيساعد وضع مجموعة كاملة من الحسابات القطاعية وحسابات تدفق الأموال البلدان والأسواق والمؤسسات الدولية على تحسين فهمها للروابط المالية داخل كل اقتصاد وطني والروابط بين الاقتصاد الوطني وغيره من الاقتصادات في العالم، والصلات الحقيقة والمالية والدور التي تضطلع به المؤسسات المالية غير المصرفية في القطاع المالي وفي الاقتصاد. 
	45 - وتتفق بلدان مجموعة العشرين على تجميع الحسابات القطاعية وبيانات الوضع المالي والتدفقات المالية فصلياً وبدقة زمنية بنسبة الربع. وسيتم، ما أمكن ذلك، إدماج العمل الخاص بالحسابات القطاعية المتفَق عليه في عملية التنفيذ في العديد من الاقتصادات التي تتبع نظام الحسابات القومية لعام 2008، وذلك بحلول عام 2014. وتتوخى الوكالات الأعضاء في الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الاقتصادية والمالية نشر ما هو أصلا متاح من إحصاءات الحسابات القطاعية من خلال موقع المؤشرات العالمية الرئيسية على الإنترنت، باستعمال أنظمة جمع البيانات القائمة في البنك المركزي الأوروبي والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 
	46 - وفي إطار التوصية 18 من مبادرة سد الثغرات القائمة من البيانات التي بدأتها مجموعة العشرين، توصَّل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي إلى اتفاق للتعاون على تعزيز توافر البيانات عن الديون الحكومية، وبصورة أشمل، عن ديون القطاع العام. والهدف الأساسي من ذلك هو تسهيل النشر في الوقت المناسب للبيانات والبيانات الوصفية المتعلقة بالديون للإدارة العامة والحكومة المركزية والقطاع العام لدعم تحليل الاقتصاد الكلي وإجراء المقارنات بين البلدان.
	47 - ومن المتوقع أن يوفر دليل الحسابات الوطنية الفصلية، الذي يعمل المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية على إعداده، ودليل الحسابات الوطنية الفصلية، الذي يعده صندوق النقد الدولي، توجيهات كثيرة لمساعدة البلدان على جمع البيانات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي. وسيتم وضع طائفة من مختلف الممارسات الفضلى في مجال جمع بيانات الحسابات الوطنية الفصلية والتوسع في تفصيلها، باستعمال الدليلين كمرجع. ومع ذلك، يتعين أن يبرمج أعضاء الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية حلقات عمل لأغراض بناء القدرات.
	48 - وفي هذا السياق، ستتيح الأدلة التي يجري إنجازها في إطار برنامج العمل المتعلق بالإحصاءات الاقتصادية القصيرة الأجل، والتي تأتي نتيجةً للمبادرة التي تديرها شعبة الإحصاءات بالاشتراك مع المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية للاستجابة للأزمة المالية والاقتصادية()، مساعدةً مباشرةً للبلدان وستستجيب لطلباتها في مجال التوجيه في ما يتعلق بمجموعة أشمل من المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية القصيرة الأجل. 
	سادسا - جدول أعمال بحوث نظام الحسابات القومية ومسائل أخرى ذات صلة في النطاق الأوسع للحسابات القومية
	49 - أبلغ الفريق العامل، في تقريره إلى الدورة الثانية والأربعين للجنة، عن تدابير معالجة المسائل الواردة في جدول أعمال بحوث نظام الحسابات القومية، بصيغته الواردة في المرفق الرابع لنظام الحسابات القومية لعام 2008. ولكن، مع الأخذ في الاعتبار أهمية دعم البلدان لتمكينها من الانتقال إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008، اقترح الفريق العامل عدم الاضطلاع بمسائل البحث هذه قبل عام 2015، ما لم تكن هناك طلبات ملحة وقوية لاتخاذ تدابير عاجلة وإيجاد حلول. 
	50 - والفريق العامل لا يثبط عزم البلدان أو المؤسسات عن القيام بأعمال تحضيرية أو تقديم مسائل للمناقشة خلال الاجتماعات المتعلقة بالحسابات القومية. لكنه يعتزم إعطاء الأولوية للمسائل الواردة في جدول أعمال البحوث كوسيلة لوضع خطة عمل مستقبلية. وكخطوة أولى، ستتم مناقشة جدول أعمال البحوث خلال الاجتماع المقبل لفريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية، آخذا في الاعتبار المناقشات التي تمت خلال منتديات منها اجتماع عام 2009 الذي عقدته الفرقة العاملة المعنية بالحسابات القومية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ويمكن أن تتواصل مناقشة نتائج عمل فريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية بشأن أولويات جدول أعمال بحوث نظام الحسابات القومية، وذلك خلال اجتماعات الفرقة العاملة المعنية بالحسابات القومية واجتماعات أفرقة خبراء إقليمية أخرى معنية بالحسابات القومية أو الإحصاءات الاقتصادية. وعندئذ، قد تبرز بنود إضافية. 
	51 - ولمعالجة مواضيع البحث، سيتم إعداد ورقات متعلقة بالمسائل كأساس للمناقشة والمتابعة التي يجريها الفريق العامل وفريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية. ويمكن أن يتولى أعضاء الفريق العامل أو فريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية، أو غيرهم من خبراء الحسابات القومية، إعداد تلك الورقات. ولهذا الغرض، يعتزم الفريق العامل وضع توجيه أكثر عملية بشأن آليات حل مشاكل البحث، آخذاً في الاعتبار إجراءات الاستكمال الخاصة بنظام الحسابات القومية التي اعتمدتها اللجنة.
	52 - وأخيرا، هناك بعض مسائل البحث التي لا ترتبط بتنفيذ الحسابات القومية الأساسية، سواء في سياق مسائل التنفيذ أو في سياق مسائل البحث الملحة التي تستحق أيضا أن تعطى لها الأولوية في برنامج عمل الفريق العامل وفريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية. ولهذه الغاية، سيحتاج الفريق العامل إلى ضمان توافر بعض القدرة على معالجة هذه المسائل كلما استدعت الحاجة ذلك. وهناك حاليا مسألتان تتعلقان بما يلي:
	(أ) قياس الرفاه في مسائل معينة تنتمي لقطاع الأسر المعيشية من قبيل مقاييس توزيع دخل هذه الأسر، كما حددها تقرير ستيغليتز؛
	(ب) أنشطة الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الاقتصادية والمالية.
	53 - وفي ما يتعلق بالمسألة الأولى، تم اتخاذ عدة مبادرات حول كيفية قياس التقدم، بكيفية تتعدى المؤشرات التقليدية من قبيل النمو الاقتصادي. فقد ورد في تقرير ستيغليتز وفي عمل الوكالات الدولية ذي الصلة بالموضوع تمييز بين ما يلي: (أ) زيادة التركيز على مؤشرات دخل الأسر المعيشية وثروتها، بما في ذلك توزيعهما على فئات الأسر المعيشية في المجموعة الأساسية للحسابات القومية؛ (ب) وقياس نوعية الحياة، بما في ذلك العوامل الموضوعية والذاتية التي تؤثر فيها؛ (ج) والمسائل المرتبطة بالاستدامة، وبخاصة ما يتعلق منها بالبيئة.
	54 - وفي ما يخص المسائل المتعلقة بالأسر المعيشية، يقترح أن يقوم الفريق العامل، بالتعاون مع فريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية، بوضع مجموعة من التدابير اللازمة للمضي قدما، بدءاً من المبادرات الإقليمية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وفريق الرعاية المعني بقياس التقدم والرفاه والتنمية المستدامة التابع للنظام الإحصائي الأوروبي، وارتكازاً على العمل القطاعي الذي ينسقه الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الاقتصادية والمالية. وقد يكون من المفيد التمييز بين خطوات العمل الثلاثة الآتية في سياق هذه التطورات والهدف العام: (أ) تقديم توصيات بشأن عرض بيانات الحسابات القومية، مع زيادة التركيز على الأسر المعيشية()؛ (ب) وتقديم توصيات بشأن تجميع الحسابات الفرعية المتعلقة بالأسر المعيشية، بما يشمل معلومات أكثر تفصيلاً عن هذه الأسر؛ (ج) وتحديد المسائل المحتملة ليشملها جدول أعمال برامج البحوث مستقبلا.
	55 - ويُمثَّل الفريق العامل تمثيلا جيدا في أنشطة الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الاقتصادية والمالية. وفضلا عن ذلك، يناقش الفريق التقدم المحرز في مسائل معينة ذات تأثير مباشر على الحسابات القومية.
	سابعا - أنشطة أعضاء الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية واللجان الإقليمية 
	ألف - أنشطة أعضاء الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية 
	المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية 

	56 - سيتم تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 في الاتحاد الأوروبي في شكل تنقيح لنظام الحسابات الأوروبي، وهو الصيغة الأوروبية لنظام الحسابات القومية. وفي أوروبا، وصلت المناقشات بشأن مشروع النظام الجديد إلى مرحلة متقدمة للغاية. ووضعت خطة تنفيذ تتضمن معالم رئيسية للفترة 2009-2014. وتمت الموافقة على خطة التنفيذ تلك من قبل لجنة النظام الإحصائي الأوروبي التي تضم المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية والمعاهد الإحصائية الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، وضع برنامج شامل للتدريب على نظام الحسابات الأوروبي الجديد للمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية وموظفي الخدمة المدنية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العاملين في مجال الحسابات القومية؛ وسينفذ خلال الفترة 2012-2014. وستشرع تلك الدول الأعضاء في تنفيذ المنهجية الجديدة وبرنامج نقل البيانات في أيلول/سبتمبر 2014. كما ستدعم الأعمال التحضيرية التنفيذ إلى حد كبير، بما في ذلك إجراء مناقشات حول مواضيع محددة، ووضع مبادئ توجيهية في سياق الفرق العاملة وأفرقة الخبراء التابعة للاتحاد الأوروبي. 
	57 - وكما تقدم ذكره، نشر المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية الكتيب المعنون ”أسس نظام الحسابات القومية: بناء الأساسيات“ وهو يحتوي على نهج مقترح لتنفيذ نظام الحسابات القومية في البلدان النامية. ويتألف من تجميع تدريجي للحسابات والجداول ذات الصلة لمعالجة مسائل السياسة العامة التي تعتبر ذات أولوية قصوى. ولهذا الغرض، ستمثل الإطار المرجعي الرئيسي في الحد الأدنى من مجموعات البيانات المطلوبة التي يضعها الفريق العامل. 
	58 - ويشترك المكتب مع حكومة فرنسا في امتلاك أكثر الأدوات في العالم تداولا في مجال تجميع الحسابات القومية، وهي نظام ”إيريتس“ (ERETES). وقد أيدت اللجنة في دورتها الحادية والأربعين استخدام مثل هذه الأدوات. ويقوم المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية بتحديث نظام ”إيريتس“ لجعله متوافقا تماماً مع نظام الحسابات القومية لعام 2008، وذلك بحلول نهاية عام 2012. وعلاوة على ذلك، يقدم المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية حوالي أربع حلقات عمل تدريبية في السنة للمشاركين المهتمين من البلدان النامية، ويدعم مجتمع مستخدمي نظام ”إيريتس“. 
	صندوق النقد الدولي

	59 - تزود إدارة الإحصاءات التابعة لصندوق النقد الدولي البلدان الأعضاء بالمساعدة التقنية في مجال الحسابات القومية بهدف تطوير قدرتها على تجميع هذه الإحصاءات ونشرها. واستكمالا لما تقدمه الإدارة من مساعدة تقنية، تجري تدريبات على المنهجيات وممارسات التجميع المتبعة في مجال الحسابات القومية لمسؤولي المكاتب الإحصائية وغيرها من الوكالات المنتجة للإحصاءات. 
	60 - وتنفذ مشاريع المساعدة التقنية التي يضطلع بها صندوق النقد الدولي في مجال الحسابات القومية في الغالب من خلال بعثات قصيرة الأجل يقوم بها موظفو الصندوق والخبراء المعينون من الخارج. وتشكل هذه البعثات جزءا من مشاريع شاملة متوسطة الأجل للمساعدة التقنية تصمم كأطر مشاريع ذات أهداف عامة ونتائج ونواتج ومواعيد تنفيذ محددة. وتنفذ هذه البعثات من مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، أو من مراكز الصندوق الإقليمية المختصة بتقديم المساعدة التقنية. ومن المقرر أن يوفد الصندوق 240 بعثة للمساعدة التقنية في مجال الإحصاءات القطاعية الحقيقية (الحسابات القومية وإحصاءات الأسعار) في أكثر من 100 بلد عضو خلال السنة المالية المنتهية في نيسان/أبريل 2012. وقد عين الصندوق سبعة مستشارين مقيمين لأجل طويل معنيين بالحسابات القومية في تلك المراكز؛ وفي أوائل عام 2012، سيضاف إلى هؤلاء المستشارين ثلاثة آخرون لتغطية سبعة بلدان في أوروبا الشرقية.
	61 - وخلال السنة المالية الحالية، سيكون صندوق النقد الدولي قد قدم المساعدة التقنية في مجال الحسابات القومية وإحصاءات الأسعار إلى 40 بدا عضوا من خلال نحو 70 بعثة قصيرة الأجل. وبالإضافة إلى ذلك، قدم المساعدة من خلال ثمانية مراكز إقليمية للمساعدة التقنية - أربعة في أفريقيا (في شرق أفريقيا وغربها ووسطها والجنوب الأفريقي) وواحد في كل من منطقة الشرق الأوسط، وأمريكا الوسطى، والبحر الكاريبي والمحيط الهادي. وتم الاضطلاع بحوالي 170 بعثة من بعثات المساعدة التقنية في مجال الحسابات القومية والأسعار في البلدان الأعضاء في السنة المالية الحالية.
	62 - ويدير الصندوق أيضا مشاريع المساعدة التقنية المتعلقة بالحسابات القومية من خلال الصناديق الاستئمانية المواضيعية المنشأة بدعم مالي من المانحين. وهو حاليا يضطلع بثلاثة برامج رئيسية في مجال الحسابات القومية تمولها هذه الصناديق الاستئمانية: (أ) يهدف مشروع لتقديم المساعدة التقنية لصالح 12 بلدا من بلدان آسيا والمحيط الهادئ، مدته ثلاث سنوات (2011-2014) وتموله حكومة اليابان، إلى تطبيق نظام الحسابات القومية وبرنامج المقارنات الدولية؛ (ب) تدعم مبادرة معززة لنشر البيانات في البلدان الأفريقية الناطقة بالإنكليزية مدتها خمس سنوات (2010-2015) وتمولها إدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، تجميع حسابات قومية فصلية وسنوية في بلدان أفريقية مختارة؛ (ج) يقوم مشروع للمساعدة التقنية، مدته ثلاث سنوات (2012-2015) وتموله حكومة اليابان، ببناء القدرات في تسعة من بلدان أوروبا الشرقية من أجل تجميع الإحصاءات القطاعية الحقيقية ونشرها. وسيبدأ الصندوق خلال السنة المالية 2012 في تنفيذ وحدة إحصائية في إطار مشروع مساعدة تقنية آخر مدته خمس سنوات يموله مانحون متعددون من أجل إدارة ثروات الموارد الطبيعية؛ وتهدف إلى تحسين تسجيل الموارد الطبيعية في إحصاءات الحسابات القومية. 
	63 - ويجري التدريب على الحسابات القومية في معهد صندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، من خلال مراكز التدريب الإقليمية التابعة للصندوق، ومراكز المساعدة التقنية وتنظيم حلقات تدريبية متخصصة بدعم من الصناديق الاستئمانية المواضيعية. ويتعاون صندوق النقد الدولي أيضا مع غيره من المنظمات الدولية والإقليمية في تقديم الدورات التدريبية. ويقوم في الوقت الراهن بالتدريب على نظام الحسابات القومية لعام 2008، والحسابات القطاعية وبيانات الميزانيات، وتجميع الحسابات القومية الفصلية، فضلا عن الروابط مع حسابات الاقتصاد الكلي. وخلال السنة المالية الحالية، نظم صندوق النقد الدولي 4 دورات إقليمية حول نظام الحسابات القومية لعام 2008 في أفريقيا والصين ومنطقتي البحر الكاريبي والشرق الأوسط، ودورة تدريبية واحدة في مجال الحسابات القطاعية وبيانات الميزانيات في آسيا و 24 حلقة عمل تدريبية بشأن الحسابات القومية ومسائل تجميع إحصاءات الأسعار على مستوى الاقتصاد الكلي والمستويات القطاعية. 
	منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

	64 - نظمت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حلقة عمل حول تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008؛ وقد عقدت في باريس في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وفي هذه الحلقة أُعرب عن الحاجة إلى مزيد من التوضيح بشأن عدد من المسائل كما ورد سابقا. وأيدت حلقة العمل بشدة أيضا اقتراحا لإنشاء فرقة عمل معنية بقياس الأراضي والمساكن من أجل إرساء أفضل الممارسات ووضع كتيب. وفي أعقاب مناقشة بشأن البحث والتطوير، دعت أيضا حلقة العمل المنظمة إلى جمع معلومات وطنية عن الطرق التي تتبعها البلدان لوضع تقديرات الاهتلاك (معدلات الاهتلاك وأمد التشغيل) لجميع الأصول. وبالإضافة إلى ذلك بدأت المنظمة في إجراء دراستين استقصائيتين بين أعضائها: إحداهما بشأن الاقتصاد غير الخاضع للمراقبة والأخرى حول قياس الأراضي. وستكون نتائج الاستبيانات المستخدمة في الدراستين متاحة في النصف الأول من 2012. وتخطط منظمة التعاون والتنمية لإدراج مسائل التنفيذ كبند رئيسي في الاجتماعات المقبلة للفرقة العاملة المعنية بالإحصاءات المالية والفرقة العاملة المعنية بالحسابات القومية، وربما تكون هذه الاجتماعات في شكل حلقة عمل مخصصة. 
	65 - وكجزء من التعاون المستمر مع المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، تشارك المنظمة في مشروع مدته سنتان لوضع جداول العرض والاستخدام. وكجزء من برامج المنظمة المتعلقة بتعزيز المشاركة، تقوم المنظمة بدمج بيانات الحسابات القومية في قاعدة بياناتها الأساسية وتقديم المساعدة متى ظهرت مسائل متصلة بالبيانات والبيانات الوصفية. وتشارك المنظمة بفعالية أيضا في برنامج المقارنات الدولية الذي يرد بيانه بمزيد من التفصيل في إطار أنشطة البنك الدولي. 
	66 - كما تقود المنظمة بالتعاون مع المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية فريق خبراء معني بقياس تفاوتات الدخل في الحسابات القومية. 
	شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة 

	67 -  عقدت شعبة الإحصاءات بالتعاون مع اللجان الإقليمية والشركاء الإقليميين الآخرين ثلاث حلقات دراسية في عام 2011 لتسهيل برنامج التنفيذ الخاص بنظام الحسابات القومية لعام 2008 تمشيا مع برنامج التنفيذ العالمي الذي اعتمدته اللجنة. وقد جرت هذه السلسلة من الحلقات الدراسية في المنطقة الأفريقية (نيسان/أبريل)، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (تشرين الأول/أكتوبر)، ومناطق أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى وجنوب شرقي أوروبا (تشرين الثاني/نوفمبر)، بعد الحلقات الدراسية التي عقدت في منطقة آسيا الغربية، ومنطقة البحر الكاريبي، ومنطقة أمريكا اللاتينية (بالتعاون مع صندوق النقد الدولي) في عام 2010.
	68 - ومتابعة لسلسلة الحلقات الدراسية، دعمت شعبة الإحصاءات أيضا اللجان الإقليمية خلال عام 2011 عن طريق توفير المساعدة التقنية لأفرقة الخبراء المعنية بالإحصاءات القومية الإقليمية في مناطق غرب آسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
	69 - وقد وضعت شعبة الإحصاءات أيضا عددا من الأدوات، بهدف مساعدة البلدان على وضع وتطوير المرحلتين الأولى والثانية من عملية التنفيذ المذكورة أعلاه. وأولى هذه الأدوات صحيفة وقائع إعلامية عن النظم الإحصائية تضم مجموعة متنوعة من المعلومات المصدرية حول نظم الإحصاءات الوطنية على الصعيدين الوطني والدولي. 
	70 - وقامت شعبة الإحصاءات بوضع الإطار التشخيصي للحسابات القومية والإحصاءات الاقتصادية الداعمة لها ومخطط عام لتسجيل حالة الحسابات القومية والإحصاءات الاقتصادية الداعمة من أجل مساعدة البلدان على تنفيذ التقييم الذاتي لنظمها الإحصائية الوطنية بغرض تقييم مدى كفاية عملية إنتاج الإحصاءات الوطنية من أجل دعم عملية تجميع الحسابات القومية. ويستخدم الإطار التشخيصي تصنيفات تقوم على أساس تصنيف مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين للأنشطة الإحصائية الدولية. ويحدد المخطط العام لتسجيل حالة السجلات الوطنية والإحصاءات الاقتصادية الداعمة المعايير والممارسات الجيدة على الصعيد الدولي لكل عنصر من عناصر الإطار التشخيصي. 
	71 - وكما ورد في الجزء الثالث، ستدرج شعبة الإحصاءات في تجميعها السنوي لبيانات الحسابات القومية دراسة استقصائية في النصف الأول من 2012 تهدف إلى جمع معلومات حول خطط معالجة مسائل التنفيذ المفاهيمية لنظام الحسابات القومية لعام 2008 بالإضافة إلى التصدي إلى مسائل أشمل تتعلق بخطط التنفيذ وجداوله الزمنية في ما يتعلق بالإحصاءات الاقتصادية. كما ستتابع التوصيات المتوقعة لفريق أصدقاء الرئيس المعني بالعوامل التي أعاقت تنفيذ  نظام الحسابات القومية لعام 1993. 
	72 - وخلال العام الماضي عمم المشروع الأول للكتيب الذي سيعنون ”تدفقات الإنتاج المالي وأرصدته في نظام الحسابات القومية“ للتعليق عليه؛ وقد أعدته شعبة الإحصاءات بالاشتراك مع البنك المركزي الأوروبي. وسيجري تعميم المشروع الثاني الذي يضم تلك التعليقات كي يخضع لمزيد من التعليقات في آذار/مارس 2012 وسيناقش لاحقا في اجتماع لفريق الخبراء. ويهدف الكتيب إلى توفير التوجيه بشأن مسائل التجميع الخاصة بقطاع المؤسسات المالية وما يربطه من صلات بالقطاعات المؤسسية الأخرى. ومن المتوقع أن ينشر هذا الكتيب في نهاية عام 2012. 
	73 - وخلال عام 2012 ستقوم شعبة الإحصاءات بمشاورات مع المستخدمين من أجل وضع كتيب عن تجميع جداول المدخلات والمخرجات. ومن المتوقع أن يتم إعداد الكتيب خلال الفترة 2012-2013. وبالإضافة إلى ذلك، كجزء من البرنامج المشترك بين الأمم المتحدة والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية حول المؤشرات الاقتصادية القصيرة الأجل، ستقوم شعبة الإحصاءات بإنشاء موقع شبكي خاص بنموذج بيانات للإحصاءات الاقتصادية القصيرة الأجل وستساهم في إعداد الكتيبات المتعلقة بالتقديرات السريعة، والمؤشرات المركبة والدراسات الاستقصائية المتصلة بالتوجهات، التي تشرف على صياغتها وكالات وبلدان أخرى. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الكتيبات خلال الفترة 2012-2013.
	البنك الدولي

	74 - يواصل البنك الدولي دعم تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 من خلال الأنشطة المتصلة ببرنامج عمله العادي لتحسين القدرات الإحصائية، ولا سيما في البلدان النامية، والعمل المتعلق ببرنامج المقارنات الدولية. 
	75 - ويقدم المكتب العالمي لبرنامج المقارنات الدولية الدعم إلى وكالات التنسيق الإقليمية، ويقدم المساعدة التقنية للأنشطة المتعلقة بالحسابات القومية. ورغم أن جولة عام 2011 لبرنامج المقارنات الدولية تقوم على نظام الحسابات القومية لعام 1993، فإن تقديم المساعدة التقنية لمساعدة البلدان على تحسين حساباتها القومية حتى تتمكن من أن تتماشى مع المعايير الدولية وتحسين تقديرات استهلاك الأسر المعيشية (مع تحليلها)، سيسهم في تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008. وإضافة إلى ذلك، سيشمل العمل أيضاً إسداء التوجيه بشأن مسائل الأسعار في مجالات مثل المساكن التي يشغلها مالكوها؛ وقياس نواتج الحكومة، وخدمات التعليم والصحة؛ وقياس الخدمات المالية؛ والإنشاء والهندسة المدنية؛ والآلات والمعدات.
	76 - ويواصل البنك الدولي العمل إلى جانب الجهات المانحة الرئيسية الأخرى من أجل توسيع نطاق ما يقدمه من دعم إلى البلدان النامية. وتشمل آليات التمويل المتاحة عن طريق البك الدولي الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية، والصندوق التحفيزي لمرفق تسخير الإحصاءات لأغراض تحقيق النتائج، وبرنامج الإقراض التابع لبرنامج بناء القدرات الإحصائية. ورغم اتساع قاعدة آليات الدعم التي يتيحها البنك الدولي للبلدان لتحسين نظمها الإحصائية، فإن هذه المرافق يمكن استخدامها أيضاً لتلبية احتياجات قطرية محددة ترمي إلى تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008.
	77 - ويجري حاليا إعداد كتيبين مكمِّلين لنظام الحسابات القومية لعام 2008 موجهين تحديداً إلى دعم المحاسبين الوطنيين في البلدان النامية الصغيرة. وسيكون عنوان أحدهما ”نظام الحسابات القومية لعام 2008: المفاهيم بإيجاز“، والآخر دليل تنفيذ مرفق به عنوانه: ”نظام الحسابات القومية لعام 2008: التجميع بإيجاز“. ويُنتظر وضع هذين الكتيبين في صيغتيهما النهائيتين أوائل عام 2012. 
	78 - وقد أعد البنك الدولي أيضا دورات للتعلم الإلكتروني في مجال الحسابات القومية، تشمل دروساً في حساب الناتج المحلي الإجمالي، وجداول إحصاءات الإمدادات والاستخدام، ومصادر البيانات وشموليتها والتقديرات المتصلة بها خارج نطاق الناتج المحلي الإجمالي، من قبيل حسابات القطاع المؤسسي. وهذه الدورات الدراسية، التي تشكل جزءا من مجموعة دورات التعلم الإلكتروني في مواضيع مختارة، متاحة على شبكة الإنترنت عن طريق النظام الإحصائي الافتراضي، وتقدم مجانا لجميع الأطراف المعنية.
	بـاء - أنشطة اللجان الإقليمية
	79 - تحت رعاية الأفرقة الاستشارية الإقليمية لشؤون الحسابات القومية والإحصاءات الاقتصادية، أُحرز تقدم كبير في صياغة برامج لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 والإحصاءات الداعمة في كل من المناطق التي تغطيها اللجان الإقليمية. وهذه البرامج الإقليمية متناسقة جيدا مع البرامج العالمية الرامية إلى تنمية قدرات البلدان على إنتاج إحصاءات اقتصادية ذات جودة وتغطية ملائمتين حسب ما يلزم لتجميع الحسابات القومية لإجراء التحليلات واتخاذ القرارات الاقتصادية. 
	80 - ووفقا لمبادئ المبادرة العالمية، شرعت اللجان الإقليمية في إجراء تقييمات لنظم الإحصاءات الوطنية في بلدان مناطقها من أجل تقييم دقة عملية إصدار الإحصاءات الوطنية التي تدعم تجميع الحسابات القومية. وتُجري هذه التقييمات إما عن طريق البلدان نفسها، باستخدام استبيان التقييم الذاتي الذي وضعته شعبة الإحصاءات، أو عن طريق بعثات قطرية كما في حالة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا. وبناء على هذه التقييمات، يمكن أن تحدد البلدان أهدافا وتضع برنامجا لتحسين توافر وجودة الإحصاءات الاقتصادية الأساسية اللازمة لتجميع الحسابات القومية وفقا لتوصيات نظام الحسابات القومية لعام 2008. 
	81 - وستقوم اللجان الإقليمية، بالتعاون مع شعبة الإحصاءات، برصد التقدم المحرز في تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 ودعم الإحصاءات وفقا للمواعيد الزمنية ومجموعة الإجراءات المتفق عليها الرامية إلى تحقيق الأهداف الإحصائية والمؤسسية سعيا إلى تحسين مستدام للبرامج الإحصائية، مع كفالة الالتزام بأفضل الممارسات في مجال الإحصاءات الرسمية. 
	ثامنا - تقارير بيانات الحسابات القومية 
	82 - وفقا لطلب مقدم من اللجنة، تقوم شعبة الإحصاءات بانتظام بتقييم توافر ونطاق بيانات الحسابات القومية الرسمية التي أبلغت بها الدول الأعضاء وامتثالها من الناحية المفاهيمية لما ورد في توصيات نظام الحسابات القومية. 
	83 - ويرد في هذا الفرع تقييم من النوع المذكور أُجري عملا بتوصيات نظام الحسابات القومية لعام 1993، واستنادا إلى الردود على استبيان الأمم المتحدة المتعلق بالحسابات القومية خلال فترات الإبلاغ الخمس الأخيرة، أي من عام 2006 إلى عام 2010. وقد يُـبلغ عن البيانات إلى شعبة الإحصاءات مباشرةً، أو عن طريق اللجنة الاقتصادية لأوروبا أو منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أو أمانة الجماعة الكاريبية. 
	84 - ومع مراعاة أن تكون كل دولة قد قدمت إلى الشعبة في فترات الإبلاغ الخمس الماضية، من عام 2006 إلى عام 2010، تقريرا واحدا على الأقل، أبلغ 94 في المائة من الدول الأعضاء (أي ما مجموعه 181 دولة) شعبة الإحصاءات ببيانات حساباتها القومية، ويشمل ذلك جميع البلدان المتقدمة النمو و 93 في المائة من البلدان النامية. وعلى الصعيد الإقليمي، قدم 97 في المائة من البلدان الآسيوية وبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بيانات الحسابات القومية. وفي أفريقيا وصلت نسبة الإبلاغ بالحسابات القومية إلى ما دون 89 في المائة بقليل، بينما بلغت إلى ما دون 83 في المائة بقليل في أوقيانوسيا.
	85 - ويبين تحليل لبيانات الحسابات القومية أن 78 في المائة من الدول الأعضاء نفذت نظام الحسابات القومية لعام 1993 في فترة تقديم استبيان الأمم المتحدة للحسابات القومية لعام 2010. وقد قدمت البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة والبلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية جميعها تقريبا تقارير عن بيانات حساباتها القومية، وذلك وفقا لمنهجية نظام الحسابات القومية لعام 1993. وإضافة إلى ذلك، قدم 70 في المائة من البلدان النامية إلى شعبة الإحصاءات تقارير عن بيانات الحسابات القومية في أعقاب تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993. وتحديدا، نُفذ نظام الحسابات القومية لعام 1993 من جانب 64 في المائة من البلدان الأفريقية، و 70 في المائة من بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و 74 في المائة من البلدان الآسيوية، و 83 في المائة من بلدان أوقيانوسيا. ويبين معدل التنفيذ أن أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة أحرزت تقدما كبيرا، إذ نفذ نظام الحسابات القومية لعام 1993 في 63 في المائة من أقل البلدان نموا و 57 في المائة من الدول النامية الجزرية الصغيرة. 
	86 - ويجري تقييم نطاق بيانات الحسابات القومية التي قُـدمت إلى شعبة الإحصاءات مقارنة بمجموعة بيانات الحد الأدنى المطلوب وقياس معالم التطور. وقد قدمت أغلبية البلدان (59 في المائة) 6 جداول من البيانات أو ما يربو عن ذلك، وقدم 44 في المائة 7 من تلك الجداول، مما يعني أن 44 في المائة من البلدان قدمت تقارير عن الناتج المحلي الإجمالي مصنفا بحسب أوجه الإنفاق ونوع الصناعة، بالأسعار الجارية والثابتة؛ والإنتاج، والقيمة المضافة، وإجمالي تكوين رأس المال بحسب نوع الصناعة؛ والعلاقات بين الناتج والإيرادات والادخار وصافي الإقراض/الاقتراض؛ وأجزاء على الأقل من الحسابات الاقتصادية المتكاملة لمجموع الاقتصاد وبقية أنحاء العالم. وكانت أقل تغطية في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية؛ حيث قدم 12 في المائة فقط من أقل البلدان نموا و 18 في المائة من الدول الجزرية الصغيرة النامية 7 جداول من بيانات الحد الأدنى المطلوب. 
	87 - وقد استوفت معْلم القياس 2 الأغلبية العظمى من البلدان المتقدمة النمو والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان النامية في آسيا. وتحسن أداء بلدان منطقة البحر الكاريبي وبلدان أمريكا اللاتينية والبلدان الأفريقية فعلا في استيفاء معْلم القياس 2، من 76 في المائة و 53 في المائة، على التوالي، في فترة الاستعراض السابقة (2005-2009) إلى 79 في المائة و 53 في المائة في فترة الاستعراض الحالية. ويتحقق الوصول إلى معْلم القياس 1 حينما يقدم الناتج المحلي الإجمالي مصنفا حسب النفقات بالأسعار الحالية أو الثابتة والدخل الوطني الإجمالي، ويتحقق الوصول معْلم القياس 2 حينما تقدم على الأقل القيمة المضافة مصنفة حسب الصناعة، أو الناتج المحلي الإجمالي مصنفا حسب النفقات بالأسعار الحالية أو الثابتة والدخل الوطني الإجمالي.
	تاسعا - نقاط للمناقشة
	88 - قد تود اللجنة:
	(أ) أن تقدم توجيهات عن الانتقال إلى مفاهيم نظام الحسابات القومية لعام 2008 وتوصياته؛ 
	(ب) أن تعرب عن تأييدها لوضع توجيهات تجميعية عن مفاهيم نظام الحسابات القومية لعام 2008 وتوصياته، وأن تقدم التوجيه في هذا الصدد؛
	(ج) أن تعبر عن آرائها بشأن وضع حسابات قطاعية وبيانات للميزانية على أساس فصلي؛ 
	(د) أن تعرب عن تأييدها لجدول أعمال بحوث نظام الحسابات القومية وما يتصل به من مسائل أخرى وأن تقدم التوجيه في ذلك الصدد، في الإطار الأوسع نطاقا للحسابات القومية؛
	(هـ) أن تعرب عن آرائها بشأن أنشطة الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية، واللجان الإقليمية؛ 
	(و) أن تعرب عن آرائها بشأن تقديم التقارير المتعلقة بيانات الحسابات القومية.

