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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ - فرباير/ شباط٢٨
  **مــن جــدول األعمـال املؤقــت) ج (٣البنــد 

        احلسابات القومية: بنود للمناقشة واختاذ القرار
عوامـــل الـــيت تعـــوق تنفيـــذ نظـــام  عـــن الأصـــدقاء الـــرئيسفريـــق تقريـــر     

  ١٩٩٣احلسابات القومية لعام 
    

  مذكرة من األمني العام    
  

، E/2011/24انظـر   (بناء على طلب من اللجنة اإلحـصائية يف دورهتـا الثانيـة واألربعـني                 
 املعـين يتشرف األمني العام بأن حييل طيه تقريـر فريـق أصـدقاء الـرئيس               ،  )ألف - الفصل األول 

ويرجـى مـن اللجنـة أن تبـدي     . ١٩٩٣نظام احلسابات القوميـة لعـام    تعوق تنفيذ    العوامل اليت ب
  .رأيها يف املسألتني املطروحتني للمناقشة والواردتني يف الفرع تاسعاً من هذا التقرير

 
  

 .أُعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
  **  E/CN.3/2012/1. 



E/CN.3/2012/5
 

2 11-64591 
 

نظـــام تقريـــر فريـــق أصـــدقاء الـــرئيس عـــن العوامـــل الـــيت تعـــوق تنفيـــذ      
  ١٩٩٣احلسابات القومية لعام 

  
  السياق/أساسيةمعلومات   - أوال  

قبلــت اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا احلاديــة واألربعــني اقتــراح الوفــد األســترايل إنــشاء   - ١
فريــق ألصــدقاء الــرئيس لكــي يــساعد اللجنــة يف حتديــد األســباب الــيت أدت إىل اعتمــاد عــدد    

وإىل بـطء وتــرية اعتمـاده، ولكــي    )١(١٩٩٣نظـام احلــسابات القوميـة لعــام   حمـدود مـن الــدول   
نظـام احلـسابات القوميـة لعـام        دم إليها اقتراحات بشأن اخلطوات املقبلـة، وذلـك باعتبـار أن             يق

 .٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام وإصداره حتت عنوان  جرى حتديثه ١٩٩٣

ــة يف الــسنوات       - ٢ وأحــرز عــدد مــن البلــدان تقــدماً ملحوظــاً يف تنفيــذ احلــسابات القومي
 أفاد الفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين باحلـسابات           ،٢٠٠٩ففي عام   . العشر املنصرمة 

 عـن بعـض بيانـات احلـسابات     اسـتطاعت اإلبـالغ   يف املائة من الدول األعضاء ٨٤القومية بأن  
ــل   ــى األق ــة عل ــات       . القومي ــصادر البيان ــري م ــيت تعت ــرات ال ــهجيات والثغ غــري أن اخــتالف املن

كمـا أن هنـاك عـدة       . نـات وعـدم قابليتـها للمقارنـة       يؤديان إىل تفاوت يف جـودة تلـك البيا         رمبا
 .١٩٩٣نظام احلسابات القومية لعام بلدان مل تطبق بعد 

، أظهر حتليل لبيانات احلسابات القومية أجرته شـعبة اإلحـصاءات أن            ٢٠٠٧ويف عام     - ٣
وعـالوة علـى   . ١٩٩٣نظـام احلـسابات القوميـة لعـام      يف املائة من الدول األعـضاء نفـذت          ٦٣

 معظــم البلــدان املتقدمــة النمــو واقتــصادات رابطــة الــدول املــستقلة عــن بيانــات   بلغــت أذلــك،
ورغم هـذا التقـدم، أفـاد       . ١٩٩٣نظام احلسابات القومية لعام     احلسابات القومية وفقاً ملنهجية     

 يف املائـة فقـط   ١٠ يف املائـة مـن البلـدان األعـضاء و           ٤٠، أن   ٢٠٠٩عـام   لتقرير الفريق العامل    
  جمموعة البيانـات املطلوبـة  تقدمياجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً متكنت من من الدول  
نظــام احلــسابات  لتحديــد مــا إذا كانــت البلــدان قــد نفــذت أم ال  والــيت تــستخدم، كحــد أدىن

 احلـسابات   نظـام بـطء التقـدم يف تنفيـذ        الـضوء علـى      هذا الوضـع     ويسلط. ١٩٩٣القومية لعام   
 يف البلـدان الناميـة، ويـربهن علـى ضـرورة التـصدي بـشكل مناسـب للعوامـل            القومية، ال سيما  

اســتحداث حــسابات  اخــتالف مراحــل التقــدم احملــرز يف يف ضــوءو. الــيت تعــوق عمليــة تنفيــذه
 .  إزاء جودة البيانات، وبالتايل، عدم قابليتها للمقارنة على الصعيد الدويلقومية، يوجد قلق

املوحـد   الـدويل    النظام بوصفه   ٢٠٠٨حلسابات القومية لعام    نظام ا ويف أعقاب اعتماد      - ٤
لتجميع بيانات احلسابات القومية ونشرها، حظي برنامج التنفيذ الـذي اقترحـه الفريـق العامـل                

__________ 
 .A.94.XVII.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١(  
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ــباط    ــودة يف شـ ــا األربعـــني املعقـ ــة يف دورهتـ ــد اللجنـ ــر /بتأييـ ــسي  . ٢٠٠٩فربايـ ــدف الرئيـ واهلـ
 بنـاء قـدراهتا     يف مـساعدة البلـدان      هـو  ٢٠٠٨عـام   نظـام احلـسابات القوميـة ل      ستراتيجية تنفيذ   ال

 حتسني نطـاق حـساباهتا القوميـة واإلحـصاءات االقتـصادية الداعمـة              علىاإلحصائية واملؤسسية   
 .هلا، وتفاصيلها وجودهتا

 جمموعـة كاملـة مـن    تطبيـق مع ذلك، ومبا أنه ال يزال يتعني علـى العديـد مـن البلـدان      و  - ٥
نظـام احلـسابات القوميـة لعـام        ل  حساباهتا إىل املستوى الذي ميتثـل      ترقيةأو  /احلسابات القومية و  

وحمفوفــا  ألوانــه ا ســابقُيعتــرب ٢٠٠٨نظــام احلــسابات القوميــة لعــام ، فــإن االنتقــال إىل ١٩٩٣
ويتمثل التحدي األساسي الـذي تواجهـه هـذه البلـدان يف تطـوير حـساباهتا القوميـة                  . شاكلبامل

 . جيب أن يتم ضمن هذا السياق٢٠٠٨ عام نظام وتعزيزها؛ لذلك فإن االنتقال إىل

ويف ضوء هذه الشواغل، مت تشكيل فريق أصدقاء الرئيس لتحديد العوامـل الـيت تعـوق           - ٦
نظــام احلــسابات القوميــة  برنــامج تنفيــذ وتــدارستنفيــذ احلــسابات القوميــة واقتــراح حلــول هلــا 

 .٢٠٠٨ لعام

لــذي عقــده فريـــق أصــدقاء الـــرئيس يف    ويتــضمن التحليــل التـــايل نتــائج االجتمـــاع ا     - ٧
 وحتليـل الـردود املقدمـة علـى اسـتبيان عـن جتـارب أعـضاء الفريـق أجـراه                     ٢٠١١فربايـر   /شباط

وحتلل هذه الوثيقة العوامـل الـيت تعـوق تنفيـذ نظـام احلـسابات               . إلحصاءاتلاألسترايل  كتب  امل
م فكـرة عـن برنـامج التنفيـذ     القومية، وحتدد اجلوانب اليت ينبغي حتسينها يف عملية تنفيـذه وتقـد    

واقُترحت جمموعة من التوصيات بناء علـى نتـائج         . ٢٠٠٨لنظام احلسابات القومية لعام     احلايل  
ــذ نظــام احلــسابات     . هــذا التحليــل وترمــي هــذه التوصــيات إىل التــشجيع علــى املــضي يف تنفي

لـى بعـض األسـباب       عنها هذا التحليل هي إلقـاء الـضوء ع         اليت أسفر والفائدة الرئيسية   . القومية
  .“عدم كفاية املوارد والقدرات”الكامنة وراء الشاغل املعرب عنه مراراً وهو 

  
 التحليل  - ثانيا  

، هنــاك عـامالن رئيــسيان يعوقــان تنفيــذ   أصــدقاء الــرئيسوفقـاً ملــا ذكــره أعــضاء فريـق    - ٨
 :نظام احلسابات القومية، ومها

  انعدام الدعم السياسي؛  )أ(  
  .ادر البيانات األساسيةعدم توافر مص  )ب(  
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 الدعم السياسي  - ثالثا  
ينعكس مستوى الدعم السياسي جزئياً يف مستوى قـدرة املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة              - ٩

وحتتــاج هــذه املكاتــب إىل دعــم  . تعهــدها جمموعــة مــن احلــسابات القوميــة و اســتحداثعلــى 
 قبيـل قلـة املـوظفني وإدخـال         سياسي فعال إذا أرادت تأمني املوارد الكفيلة بتـذليل عقبـات مـن            

 .التحسينات الالزمة على مصادر البيانات
  

  “اد لتنفيذ نظام احلسابات القوميةاالستعد”  -ألف   
مـستعدة لتنفيـذ   ” حـسابات قوميـة   تقوم حاليا باستحداثينبغي أن تكون البلدان اليت       - ١٠

 يف النظـام اإلحـصائي   ، مبعـىن أنـه يـتعني علـى أهـم األطـراف الفاعلـة             “نظام احلـسابات القوميـة    
الوطين واجلهات املعنية بأمره أن تدرك قيمة اإلحصاءات املستمدة من احلـسابات القوميـة وأن                

ذلــك أن العقبــة الكــربى الــيت تعتــرض ســبيل . تتفــق عليهــا وأن تلتــزم التزامــاً حقيقيــاً بتطويرهــا
باالسـتثمار يف املـوارد   ة هي عدم التزام حكوماهتـا       يدتنفيذ نظام احلسابات القومية يف بلدان عد      

 .الالزمة لتنفيذه

واتفق املشاركون يف اجتماع فريق أصدقاء الـرئيس علـى أن إحـدى العقبـات الكـربى         - ١١
يف عــدد مــن البلــدان هــي عــدم اقتنــاع كبــار   احلــسابات القوميــة الــيت حتــول دون تنفيــذ نظــام  

ستبيان الذي أُرسـل إىل     فقد كان الغرض من اال    . املسؤولني احلكوميني بقيمة هذه اإلحصاءات    
لقيمـة  حيـال ا  اإلحـصائية   األجهـزة   رؤسـاء   الوقـوف علـى مـا يـراه         أعضاء فريق أصدقاء الفريـق      

وأوضــحت ردودهــم أن احلكومــات تــدرك . الــيت توليهــا حكومــاهتم لنظــام احلــسابات القوميــة
ــة  ــاتج احمللــي     اســتحداثأمهي ــوافر بيانــات إحــصائية مــن قبيــل الن ــة وضــرورة ت  حــسابات قومي

غــري أن . إلمجـايل إلجـراء التحلـيالت االقتـصادية وتعزيـز الـسياسات االقتـصادية عاليـة اجلـودة         ا
هــذا اإلدراك ال يعــين أن احلــسابات القوميــة حتظــى باألولويــة الكافيــة عنــد ختــصيص التمويــل     

 . يؤمن املوارد الالزمة لتطويرهاالوطين مبا

كومـاهتم لدقـة بيانـات احلـسابات      وأشار أعضاء فريق أصدقاء الرئيس إىل أن تـصور ح           - ١٢
القومية وحـسن توقيتـها وتـواتر جتميعهـا يـؤثر يف نظـرة تلـك احلكومـات لقيمـة تلـك البيانـات                        

ــصادية     ــسياسات االقت ــات ذات الــصلة بال ــصادر للمعلوم ــب اإلحــصائية   . كم وأشــارت املكات
زمـــات يف أوقـــات األ، الوطنيـــة إىل أن تـــوافر البيانـــات يف الوقـــت املناســـب وبـــصفة منتظمـــة  

لإلنذار املبكـر بأوجـه الـضعف أمـام          مهماالقتصادية واملالية، مثل األزمة املالية العاملية األخرية،        
مــع ذلــك، كـثرياً مــا تــرتع املكاتــب  و. الـصدمات االقتــصادية العامليــة واحتمــاالت التعـرض هلــا  

أكـرب، وبالتـايل   قيمـة  موثوقية بيانات حـساباهتا القوميـة واتـساقها الـداخلي     اإلحصائية إىل إيالء  
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وتعتقد املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة أن   . لتحسني تواترها وحسن توقيتهامما توليه أولوية أكرب،   
مــن بيانــات أو تــضاربات يــضعف  النتــائج املنــشورة إدخــال تنقيحــات كــبرية علــى مــا تتــضمنه

مـوال  ؤدي إىل عزوفهـا عـن إنفـاق مزيـد مـن األ     ي اإلحصائية و  أجهزهتاثقة احلكومات يف    كثريا  
 .األجهزةلتعزيز قدرات تلك 

بــني لتـرابط  لومـن األمهيـة مبكـان أن تكـون املكاتـب اإلحـصائية واحلكومـات مدركـة           - ١٣
بلدان إىل أن احلكومات تويل بعـض عناصـر         عدة   تفقد أشار . عناصر نظام احلسابات القومية   

ون علـى االسـتبيان إىل أن   وأشـار اجمليبـ  . غريها دون مراعـاة ترابطهـا     مما توليه ل  النظام عناية أكرب    
لنـاتج احمللـي اإلمجـايل علـى حـساب القياسـات            الفـصلية ل  لقياسـات   لاحلكومات تعطي األولوية    

 الـيت تكتـسي أمهيـة       طلب حكومي على احلـسابات الفرعيـة للقطاعـات        أبرزوا وجود   والسنوية  
ــصاداهتا  ــسياحة،   خاصــة القت ــة أو ال ــوارد الطبيعي ــل امل ــاأكــرب مــن  ، مث ــ باهتمامه ذ العناصــر تنفي

 . يف نظام احلسابات القومية“األساسية”
  

  إمكانية مقارنة البيانات دوليا  -باء   
ــأبرزهتــا عــدة مكاتــب  مثــة مســة أساســية أخــرى    - ١٤ ــة  ةإحــصائية وطني ــة مقارن  وهــي قابلي

لنمـو  إجراء حتلـيالت وتقنيـات مـشتركة بـني البلـدان ل           البيانات على الصعيد الدويل، ألهنا تتيح       
بلدان عن نيتها االنـضمام إىل جتمعـات   عدة وأعربت . بلدان الواقعة يف نفس املنطقةاجلماعي لل 

اقتصادية إقليمية أو تشكيلها أو تعزيزها، وهـو مـا حفـز تلـك البلـدان علـى حتـسني إحـصاءاهتا                       
مـن أمثلـة تلـك التجمعـات االحتـاد األورويب، واالحتـاد         ذُكر  و. املتعلقة بنظام احلسابات القومية   

لجنــوب األفريقــي، ورابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا، ودول اخللــيج، واالحتــاد         اجلمركــي ل
وشدد أعضاء فريق أصدقاء الرئيس علـى أمهيـة هـذه االحتـادات             . أفريقيا لدول غرب    ياجلمرك

االقتصادية يف رصد األداء االقتصادي؛ وهلـذا الـسبب فـإن احلكومـات املـشاركة تـويل اهتمامـاً          
 .أكرب لتحسني إحصاءاهتا

  
  املوارد من املوظفني  - جيم  

منـذ أمـد   الـيت تعتـرض عمليـة التنفيـذ       ظل نقص املوارد مـن املـوظفني إحـدى العقبـات              - ١٥
وال بد أن جيمع املوظفون بني املؤهالت املناسـبة وعـامني أو ثالثـة مـن التـدريب العملـي            . بعيد

ميـة وتكـون لـديهم      قبل أن يصبحوا على دراية فعالً باملفـاهيم الـيت تقـوم عليهـا احلـسابات القو                
وأشــارت . املعرفــة الكافيــة مبــصادر البيانــات واخلــربة املطلوبــة ليكونــوا جــامعي بيانــات أكفــاء  

البلدان وأعضاء الفريق العامل إىل أن املـوظفني الفنـيني ينبغـي أن يكونـوا حاصـلني علـى األقـل                     
و يف   وطـين أ   علـى تـدريب إحـصائي      بنجـاح    حـصلوا أو أن يكونـوا قـد       / و على شهادة جامعيـة   
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ــة      و. اخلــارج ــال احلــسابات القومي ــن ذوي اخلــربة يف جم ــون م ــال  املوظف ــيهم إقب ــضاً عل ــن أي م
ــاع اخلــاص األخــرى    ــات القط ــات ومنظم ــة إىل    . احلكوم ــب اإلحــصائية الوطني ــاج املكات وحتت

استراتيجية ملساعدهتا علـى اسـتبقاء خـرية املـوظفني وضـمان إجـراء التـدريب بانتظـام للحفـاظ                    
ومن الـضروري أن تتمتـع هـذه        . فّعال وله دراية يف جمال احلسابات القومية      على فريق موظفني    

ــب ــني املكاتـ ــة  ، بـ ــة الوطنيـ ــة العامـ ــسات اخلدمـ ــذاب   ،مؤسـ ــالزم الجتـ ــسي الـ ــاملركز املؤسـ  بـ
 .املهارات واستبقائهم ذوي

تـشتت  أصـدقاء الـرئيس     ومن بني املعوقات األخـرى الـيت ذكرهـا بعـض أعـضاء فريـق                  - ١٦
وميكــن أن . صــر نظــام احلــسابات القوميــة بــني خمتلــف وكــاالت حكومــاهتم املــسؤولية عــن عنا

 .تسفر الالمركزية عن عدم وضوح املسؤوليات وزيادة التنافس على املوارد الشحيحة
  

  مصادر البيانات  - رابعا  
، نتــائج ٢٠٠٥عــرض الفريــق العامــل، يف الــدورة الــسادسة والــثالثني للجنــة يف عــام      - ١٧

نظـام   العوامـل األساسـية الـيت تعـوق تنفيـذ            لتقـصي ته شـعبة اإلحـصاءات      االستقصاء الذي أجر  
ــام   ــة لع ــات    . ١٩٩٣احلــسابات القومي ــّين أن أحــد أهــم هــذه العوامــل هــو مــصادر البيان . وتب

؛ ومت حتديد العوامـل الـيت تعـوق         ٢٠٠٨وتأكدت هذه النتيجة يف تقرير الفريق العامل عن عام          
 مـن خـالل مـشاورات إقليميـة أُجريـت بـني عـامي               ١٩٩٣نظام احلسابات القوميـة لعـام       تنفيذ  
أيـضاً نقـص مـصادر البيانـات باعتبـاره          أصدقاء الـرئيس     أعضاء فريق    وأبرز. ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٦

 .عقبة كبرية أمام عملية التنفيذ
  

  سهولة مجع البيانات   -ألف   
، مكلفــة عمليــة، وهــي دراســات استقــصائيةينطــوي مجــع البيانــات عــادة علــى إجــراء   - ١٨
 اجلاريـة تتبـع األنـشطة املـضطلع هبـا           الدراسـات االستقـصائية   سيما عندما يكون الغرض مـن        ال

الـدوري ملعـايري إحـصائية جديـدة،        الدراسـات التطبيـق     ويزيد مـن تكلفـة هـذه        . على مر الزمن  
، والتــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد، والتــصنيف ١٩٩٣نظــام احلــسابات القوميــة لعــام مثــل 

ولتجنـب هـذه العمليـات      . التـصنيفات األخـرى   والتنقيحات املدخلة على     املركزي للمنتجات، 
ــصادرها         ــشكل أكــرب مــن م ــدة إىل االســتفادة ب ــدان عدي ــسعى بل ــات، ت ــة يف مجــع البيان املكلف

ــة ــدان تواجــه صــعوبة يف       . اإلداري ــى االســتبيان أن البل ــة عل ــردود املقدم ــه يتــضح مــن ال غــري أن
ففــي غيــاب ســجالت  . يف مــسك ســجالت جتاريــة الوصــول إىل البيانــات اإلداريــة ومــشاكل  

الدراسـات  جتارية موثوقة، ال ميكن للبلدان أن جتّمـع بفعاليـة إحـصاءات اقتـصادية أساسـية مـن          
كمـا ال ميكنـها   تتسم بسالمة أُطـر معاينتـها     ملؤسسات واليت   ا/االستقصائية اليت جترى للمنشآت   
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ويتطلـب  . مـن املـصادر اإلداريـة   هـا   السجالت الـضريبية أو اجلمركيـة أو غري       إدراج بيانات من    
اجملـراة  الدراسـات االستقـصائية     توافر البيانات وتغطيتها اهتماماً كـبرياً وتقييمـاً مـستمراً لنطـاق             

اإلحــصائية إىل أجهزهتــا وتواجــه بعــض البلــدان أيــضاً عقبــات قانونيــة أمــام وصــول  . وتغطيتــها
األساسـية  لبيانـات املتعلقـة بالـسلع       جمموعات بيانات إدارية حمددة، مثل الـسجالت الـضريبية وا         

  .الزراعية
والحــظ أعــضاء فريــق أصــدقاء الــرئيس وجــود نقــص يف التوجيهــات املتعلقــة بتجميــع    - ١٩

ــة باملؤســسات         ــامالت املتعلق ــصنيف املع ــد وت ــل حتدي ــة، مث ــات احلــسابات القومي بعــض مكون
ميـة والبلـدان الـيت تتـسم        وذكـرت البلـدان النا    . الرحبية اليت تقـدم اخلـدمات لألسـر املعيـشية          غري

 أن مـصادر    “اخلاضـع للتنظـيم   ”بقدر كبري من النشاط االقتصادي الواقع خارج نطاق النشاط          
، متثل جانبا هاما مل يعـاجل بـشكل         “السري”البيانات املتعلقة بالقطاع غري الرمسي، وباالقتصاد       

 بـشأن اسـتراتيجيات   وُيطلـب تقـدمي املـشورة   .  اخلاصة بنظام احلسابات القوميـة  األدلةكاف يف   
 ألنــشطة القطــاع غــري الرمســي، وبــشأن إجيــاد طــرق لــدمج البيانــات األصــليةلتحــسني البيانــات 

  .  بالقطاعني الرمسي وغري الرمسياألصلية
  

  املرونة  -باء   
نظـــام رغــم أن أغلبيــة البلــدان املمثلـــة يف فريــق أصــدقاء الـــرئيس تــرى االنتقــال إىل          - ٢٠

 ٢٠٠٨ إىل نظـام  ١٩٩٣وريا، فإهنا تعترب أن االنتقال مـن نظـام         ضر ١٩٩٣احلسابات القومية   
وأشــارت املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة إىل أنــه ال يوجــد عمومــا يف . “مهــم إىل حــّد مــا”أمــر 

عناصـر جديـدة    اسـتحداث   بلداهنا قدر كاف من التعبري عن احلاجة إىل اتباع منهجية جديدة و           
شـارت بلـدان عديـدة يف إجاباهتـا علـى االسـتبيان       وعـالوة علـى ذلـك، أ   . يف احلسابات القومية  
ىل بيانـات مثـل قيمـة منـصات األسـلحة الدفاعيـة واإلنفـاق علـى           إ الوصـول إىل أهنا ال تـستطيع      

). ٢٠٠٨  احلـسابات القوميـة لعـام      وهـي املتطلبـات الرئيـسية اجلديـدة لنظـام         (البحث والتطوير   
. يات املتعلقـة بنظـام احلـسابات القوميـة     التوصـ تنفيـذ ويؤكد هذا الوضع أمهية توخي املرونة يف      

واتفــق احلاضــرون يف اجتمــاع فريــق أصــدقاء الــرئيس، واجملموعــة األوســع الــيت أجابــت علــى     
االستبيان، على أنه ينبغي مـنح األولويـة لتحديـد أرقـام احلـسابات القوميـة الـيت ختـدم حاجـات           

ري التطـورات األخـرى مثــل    وجـه، وتعكـس االقتـصاد العـاملي املـتغري، وتـأث      فـضل  علـى أ دانالبلـ 
  .ة التكنولوجياتالتطور

  
  دور اجلهات املاحنة  -جيم   

 عــدد مــن املبــادرات الدوليــة للمــساعدة علــى التغلــب علــى هــذه  مبــرور الوقــتاُتخــذ   - ٢١
ومع ذلـك، أشـار بعـض       . إعداد حساباهتا القومية  يف  العقبات وغريها وتقدمي العون إىل البلدان       
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ساعدة الدولية ال تتسق دائما مـع االسـتراتيجيات الوطنيـة اإلحـصائية             البلدان إىل أن عروض امل    
 ٢٠١١ املعقـود يف عـام    أصدقاء الـرئيس ومن األمثلة اليت ذُكرت خالل اجتماع فريق  . للبلدان

 اقتــصادي واســع تعــدادشرط إجــراء لــمثــال عــن إخــضاع تقــدمي التمويــل مــن اجلهــات املاحنــة  
اتيجية البلــد املــستفيد املتمثلــة يف إعــداد حــساباته  يتعــارض مــع اســتر كــان النطــاق، وهــو أمــر  

 لعّينات مـن الـشركات      دراسات استقصائية القومية استنادا إىل برنامج سنوي يقوم على إجراء         
 االقتصادي إىل تأخري برنامج البلـد املتعلـق بتنفيـذ    التعدادوأدى تكريس املوارد إلجراء     . املنتجة

ة مل تكــن متــسقة مــع االســتراتيجية اإلحــصائية اخلاصــة  فهــذه االســتراتيجي. احلــسابات القوميــة
  .بالبلد املستفيد

  
تبعــات االســتراتيجيات املقترحــة للفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات     -خامسا  

  املعين باحلسابات القومية 
، الـذي وضـعه الفريـق العامـل،         ٢٠٠٨  احلسابات القومية لعام   نظامميثل برنامج تنفيذ      - ٢٢

ية هتدف إىل مساعدة البلدان على تطوير القدرات اإلحـصائية واملؤسـسية مـن أجـل        مبادرة عامل 
 احلـسابات القوميـة    إىل نظـام ١٩٩٣  احلسابات القومية لعـام نظامإجراء التحول املفاهيمي من   

 احلــسابات القوميـة واإلحــصاءات االقتــصادية  وجــودة، وحتــسني نطــاق وتفاصـيل  ٢٠٠٨ لعـام 
اعتمـاد إطـار للتخطـيط الـوطين        ) أ: ( ثالثـة مبـادئ هـي      منامج التنفيذ    برن وينطلق. الداعمة هلا 

 ووفقــا. حتــسني الــنظم اإلحــصائية  ) ج(التنــسيق والرصــد واإلبــالغ، و   ) ب(االســتراتيجي، 
:  الفريــق العامــل أربــع طرائــق لبنــاء القــدرات اإلحــصائية      حــددلمبــادئ املــذكورة أعــاله،   ل
  .الدعوة) د(البحوث التطبيقية، ) ج( والكتيبات، األدلة) ب(التدريب والتعاون التقين،  )أ(

وطلـب االسـتبيان الـذي أعـده فريـق أصــدقاء الـرئيس آراء أعـضاء الفريـق بـشأن هــذه            - ٢٣
عـام لكنـهم أعربـوا عـن     الووافـق أعـضاء الفريـق علـى اإلطـار االسـتراتيجي         . املبادئ واألنـشطة  

 وأبــرز. يل اهتمامــا كافيــا لتنفيــذهااعتقــادهم بــأن املنظمــات األعــضاء يف الفريــق العامــل ال تــو 
اجمليبــون علــى االســتبيان قيمــة جوانــب حمــددة مــن اســتراتيجيات وأنــشطة املنظمــات الدوليــة،    

وأعربـت البلـدان عـن اعتقادهـا عمومـا بأنـه            . واقترحوا إجـراء حتـسينات علـى جوانـب أخـرى          
ــذ     ــسألة تنفي ــضع م ــام نظــامينبغــي لالســتراتيجيات أن ت ــة لع  ضــمن ٢٠٠٨  احلــسابات القومي
  .السياق األوسع لتطوير اإلحصاءات االقتصادية

  
  اعتماد إطار للتخطيط الوطين االستراتيجي   -ألف   

ــى اعتمــاد إطــار للتخطــيط         - ٢٤ ــشجيع عل ــى االســتبيان إىل أن الت ــبني عل أشــار معظــم اجملي
.  الدوليـة  الوطين االستراتيجي ميثل االستراتيجية األكثر فعالية اليت ميكن أن تـدعمها الوكـاالت            



E/CN.3/2012/5  
 

11-64591 9 
 

ــات       ــضمن أولوي ــة ينبغــي أن تت ــدان أن اخلطــط االســتراتيجية اإلحــصائية الوطني وُيعتقــد يف البل
وتـشتمل  . وطنية لتطوير احلسابات القومية من أجل احلصول علـى دعـم أفـضل مـن حكوماهتـا        

بعض األولويات الوطنية، حـسبما ذكـر بعـض أعـضاء فريـق أصـدقاء الـرئيس، علـى متطلبـات                      
قتـــصادية اإلقليميـــة مـــن البيانـــات، واالتـــساق الـــداخلي، واحلـــسابات الفرعيـــة  اجملموعـــات اال

وينبغـي أيـضا أن تعتـرف اخلطـط بأمهيـة حتـسني        . للصناعات أو القطاعات ذات األمهية الوطنية     
الترتيبات املؤسسية الوطنية املتعلقـة بتجميـع احلـسابات القوميـة، واألولويـات الوطنيـة يف جمـال                  

أو العقبـات األخـرى     /، مبـا يف ذلـك التغلـب علـى العقبـات القانونيـة و              صـلية األحتسني البيانات   
وللنجـاح يف احلـصول علـى التمويـل،     . اليت تعيق استخدام البيانات اإلدارية ألغـراض إحـصائية      

ال حتتاج اخلطط اإلحصائية الوطنية إىل دمج السمات املذكورة أعـاله فحـسب، بـل ينبغـي هلـا                   
  .ت احلكومية املتعلقة بإعداد امليزانيةأيضا أن تتناسب مع العمليا

  
  القدر األدىن من احلسابات القومية  -باء   

تنفيذ نظام احلسابات القومية عن طريق جتميع احلسابات واجلـداول          إىل  تسعى البلدان     - ٢٥
واملعيــار . املطلوبــة ملعاجلــة املــسائل الــسياساتية الــيت تعتــرب ذات أولويــة قــصوى بالنــسبة لبلــد مــا 

الذي وضعه الفريق العامل لتقييم نطاق احلسابات الـيت أعـدهتا البلـدان هـو القـدر األدىن                  األهم  
، أقـر   ٢٠١٠فربايـر   /ويف اجتمـاع الفريـق العامـل الـذي عقـد يف شـباط             . املطلوب من البيانـات   

 ويف القــدر األدىن املعــامل القياســية للتنفيــذضرورة إعــادة النظــر يف بــاألعــضاء، يف مجلــة أمــور، 
. ٢٠٠٨  لعــامنظــام احلــسابات القوميــةمــن البيانــات مــن أجــل حتــسني عمليــة تنفيــذ املطلــوب 

ــاج،         ــل حــسابات اإلنت ــسية، مث ــرئيس احلــسابات الرئي ــق أصــدقاء ال ــق معظــم أعــضاء فري وطّب
 واســتخدام اإليــرادات، األمــر الــذي يؤكــد أمهيتــها يف حتديــد حمركــات   اإليــراداتحــسابات و

ومــع ذلــك، أشــار بعــض األعــضاء إىل أن حــسابات . النــشاط االقتــصادي وصــوغ الــسياسات
، ال تتسم بتلك األمهيـة بالنـسبة الحتياجـات البلـد، وأهنـا              امليزانيات العمومية سيما   أخرى، وال 

ــا  ــدَّم حالي ــق الع . ال ُتق ــي للفري ــوب     وينبغ ــدر األدىن املطل ــيم الق ــل أن يتأكــد، حــني تقي ــنام  م
ــات   ــة ملكون ــات، مــن إعطــاء األولوي ــات    نظــامالبيان ــة ملتطلب ــر مالءم ــة األكث  احلــسابات القومي

  .السياسات الوطنية ملعظم البلدان
  

  التدريب والتعاون التقين  -جيم   
ألنـشطة الدوليـة   ا/اقترح أعضاء فريـق أصـدقاء الـرئيس حتـسينات علـى االسـتراتيجيات               - ٢٦

ويعتقــد اجلميــع أنــه ينبغــي دعــم التعــاون فيمــا بــني البلــدان  . املقترحــة لتحقيــق النتــائج املرجــوة
وفيمــا خيــص التــدريب . الواقعــة يف منطقــة واحــدة للمــساعدة علــى جتميــع احلــسابات القوميــة 

البلـدان  وأشـارت   . والتعاون التقين، اقترح األعضاء تقدمي املـساعدة التقنيـة علـى فتـرات أطـول              
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أيــضا إىل أن تقــدمي التــدريب الــتقين علــى فتــرات طويلــة ســيزيد احتمــال متكــن املــوظفني مــن     
  .ظ هبااكتساب فوائد التدريب واملساعدة التقنية واالحتفا

  
   والكتيباتاألدلة  -دال   

وينبغـي  . “كيفية العمل ” والكتيبات لتوفر إرشادات مبسطة بشأن       األدلةينبغي إعداد     - ٢٧
قدر أكرب على العمل الفعلي يف عملية جتميع احلسابات بدال مـن التفـسريات النظريـة            التشديد ب 

  . لنظام احلسابات القومية“األساسية”أو املفاهيمية املبّينة أصال بصورة جيدة يف الوثائق 
  

  الدعوة   -هاء   
ــة يف فريــق       - ٢٨ ــدان املمثل ــد قــوي مــن البل ــق العامــل حتظــى بتأيي ــدعوة اســتراتيجية للفري  ال

ــرئيس  ــواتج اإلحــصائية     . أصــدقاء ال ــدعوة إىل دعــم احلــوار اجلــاري بــني منتجــي الن وهتــدف ال
. ومقدمي البيانات األساسية ومستخدمي احلسابات القومية، وبناء التزام احلكومـات بالتمويـل           

وينبغــي أن تتــضمن املــواد املــستخدمة للــدعوة دراســات حــاالت إفراديــة عمليــة عــن البلــدان،    
. ان النامية، اليت اسـتفادت بـشكل مباشـر مـن امتالكهـا حلـسابات قوميـة جيـدة                  سيما البلد  وال

وينبغــي لكبــار ممثلــي الوكــاالت املتعــددة األطــراف ذات النفــوذ، مثــل صــندوق النقــد الــدويل    
ومنظمــة التجــارة العامليــة ورابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا، أن يرّوجــوا بــشكل مباشــر ألمهيــة  

حلكومــات ا وســتعطي. ر املــسؤولني والقــادة الــسياسيني  احلــسابات القوميــة يف أوســاط كبــا   
نتاج مكونات احلسابات القومية اليت تعود بأقصى قدر من النفع علـى بلـداهنا وتلـيب             األولوية إل 

وتــشمل األمثلــة املتعلقــة مبجــاالت االهتمــام احملــددة الــيت أشــارت إليهــا  . مطالــب املــستخدمني
ت حمددة، وتلبية متطلبات اجملموعـات االقتـصادية        البلدان احلسابات الفرعية لقطاعات وصناعا    

تـــشجيع وينبغـــي للمنظمـــات الدوليـــة مراعـــاة األولويـــات الوطنيـــة و. اإلقليميـــة مـــن البيانـــات
  .احمللية الفرص

  
  استنتاجات  -سادسا  

 إىل مـساعدة البلـدان علـى    ٢٠٠٨لعـام  نظـام احلـسابات القوميـة     تنفيذيهدف برنامج    - ٢٩
 احلــسابات القوميــة وجــودةائية واملؤســسية لتحــسني نطــاق وتفاصــيل تطــوير القــدرات اإلحــص

 ثالثـة مبـادئ؛ ولتحقيقهـا، حـدد         مـن  برنـامج التنفيـذ      وينطلـق . ودعم اإلحـصاءات االقتـصادية    
 إىل   جاهـدا  وسعى فريـق أصـدقاء الـرئيس      . الفريق العامل أربع طرائق لبناء القدرات اإلحصائية      

 تعزيز التقـدم علـى صـعيد تنفيـذ          من أجل دئ واألنشطة    واقتراح سبل لتحسني هذه املبا     تدارس
  .نظام احلسابات القومية
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وتبّين لفريق أصدقاء الرئيس أن العائقني الرئيسيني يف وجـه عمليـة التنفيـذ يتمـثالن يف                   - ٣٠
وذُكـر هـذا االسـتنتاج يف       .  البيانـات  قلة املتـاح مـن مـصادر      االفتقار إىل دعم سياسي فعال ويف       

 قدمها فريـق أصـدقاء الـرئيس مـن أجـل حتـسني وتعـديل اسـتراتيجيات الفريـق                    االقتراحات اليت 
العامل لتسمح على حنـو أفـضل بـتمكني البلـدان، وال سـيما البلـدان الناميـة، مـن حتـسني قـدرة                        
ــة يف جمــال املعلومــات، علــى حنــو يتــسق مــع       ــة األولويــات الوطني ــة علــى تلبي احلــسابات القومي

  .وميةأحدث معايري نظام احلسابات الق
 التـايل توصـيات فريـق أصـدقاء الـرئيس املتعلقـة بتحـسني برنـامج تنفيـذ          الفرعوترد يف    - ٣١
وُجمعت التوصيات حتـت اسـتراتيجيات التنفيـذ املناسـبة          . ٢٠٠٨  احلسابات القومية لعام   نظام

اليت وضعها الفريـق العامـل علـى أمـل أن تقـوم البلـدان واملنظمـات الدوليـة بـدمج التحـسينات                       
  .لعقبات اليت تعيق مواصلة تطوير احلسابات القوميةا ملراعاةديالت والتع

  
  لتوصـياتا  -ابعا س  

س فريق أصـدقاء الـرئيس عمليـة تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة وقـدم اقتراحـات                    تدار  - ٣٢
، مبادئ برنامج التنفيذ الـيت وضـعها الفريـق          الداكنولقد أُدرجت فيما يلي، باخلط      . لتحسينها
  :نما أُدرجت توصيات فريق أصدقاء الرئيس حتت املبادئ املتعلقة هباالعامل، بي

  
  اعتماد إطار للتخطيط الوطين االستراتيجي  -  ١  

، املــــستعملونينبغــــي ألصــــحاب املــــصلحة الرئيــــسيني، مبــــن فــــيهم ذلــــك     )أ(  
ــوطين االســتراتيجي      ومــوردو ــة، املوافقــة علــى إطــار التخطــيط ال ــات، والوكــاالت املمول البيان

  ؛فيه املشاركة أو/و
ــة   إينبغــي أن يتــضمن   )ب(   طــار التخطــيط الــوطين االســتراتيجي األولويــات الوطني

  :املتعلقة بتطوير احلسابات القومية مثل
  متطلبات اجملموعات االقتصادية اإلقليمية؛  ‘١’  
  االتساق الداخلي؛  ‘٢’  
  احلسابات الفرعية للصناعات أو القطاعات ذات األمهية الوطنية؛  ‘٣’  
 االعتـــراف بأمهيـــة حتـــسني  يلـــزميف إطـــار التخطـــيط الـــوطين االســـتراتيجي و  )ج(  

اسـتراتيجيات لتوظيـف   وضـع  الترتيبات املؤسسية الوطنية املتعلقة بتجميع احلسابات القوميـة، و       
أشخاص مـاهرين واسـتبقائهم، بوسـائل تـشمل تعزيـز الوضـع املؤسـسي للمكاتـب اإلحـصائية                   
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، مبا يف ذلك التغلـب علـى العقبـات القانونيـة            األصليةلبيانات  الوطنية، ومنح األولوية لتحسني ا    
  أو العقبات األخرى اليت تعيق استخدام البيانات اإلدارية ألغراض إحصائية؛/و

ــزم  )د(   ــوطين االســتراتيجي   يل  الــسمات املــذكورة  أن يتــضمن إلطــار التخطــيط ال
زانية من أجل تعزيز القـدرة علـى   أعاله، وأن يتناسب مع العمليات احلكومية املتعلقة بإعداد املي    

  احلصول على التمويل؛
  

  التنسيق والرصد واإلبالغ  -  ٢  
 كفالة أال تـؤدي املـساعدة الدوليـة إىل إعاقـة االسـتراتيجيات اإلحـصائية                يلزم  )أ(  

  الوطنية املوجودة؛
 االنـضمام   يف كان ذلك مناسبا، دعم الدول       حيثماينبغي للمنظمات الدولية،      )ب(  
عات االقتصادية اإلقليمية، أو تشكيلها أو تعزيزهـا، ألن ذلـك سـيوفر للبلـدان حـافزا                 إىل التجم 

وينبغـي أيـضا دعـم التعـاون فيمـا بـني            . على حتسني إحصاءاهتا املتعلقة بنظام احلسابات القوميـة       
  البلدان الواقعة يف منطقة واحدة؛

القــدر األدىن ينبغــي للفريــق العامــل، حــني تطبيــق مبادئــه التوجيهيــة اخلاصــة ب    )ج(  
ــة        ــر أمهي ــات األكث ــة، أن ميــنح ثقــال إضــافيا للمكون ــات للحــسابات القومي املطلــوب مــن البيان
ملتطلبــات الــسياسات الوطنيــة، وال ســيما احلــسابات املتعلقــة باإلنتــاج واإليــرادات واســتخدام   

  اإليرادات؛
 يف أطـر    ينبغي للمنظمات الدولية مراعاة األولويات الوطنية، على النحو املبني          )د(  

  ؛ الفرص احملليةيف تشجيعالتخطيط الوطنية، والسعي للمساعدة 
  

  حتسني النظم اإلحصائية  -  ٣  
  :التدريب والتعاون التقين  )أ(  
ــزم   ‘١’   ــدان يف    يل ــضمن هــذه االســتراتيجية مــساعدة البل ــصعوبات  أن تت ــذليل ال ت

ظ حبفــإىل البيانــات اإلداريــة واملــشاكل املتعلقــة    تواجههــا يف الوصــول   الــيت
  ؛سجالت األعمال

ــزم   ‘٢’   ــترا  يل ــذه االس ــز ه ــستدامة     تأن ترك ــة األجــل وامل ــهج الطويل ــى الن يجية عل
وإعـــادة تدريبـــهم  املناســـبتني لتـــدريب املـــوظفني ذوي املـــؤهالت واخلـــربة    

  واستبقائهم؛
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  أطول؛ فترات امتدادتقدمي املساعدة التقنية على يلزم   ‘٣’  
  :األدلة والكتيبات  )ب(  
يـضعف  أن  بيانـات احلـسابات القوميـة       كبرية علـى     تنقيحاتإدخال   من شأن   ‘١’  

وينبغـي أن تـوفر األدلـة       . ثقة احلكومات يف مكاتبها اإلحـصائية الوطنيـة       كثريا  
مالءمــة  حتــسنيكيفيــة حتــسني املوثوقيــة واالتــساق و بــشأن أســاليب  هتوجيــال

  ملوثوقية؛امساس ُيذكر بالتوقيت والتواتر دون 
ن حتديد وتصنيف املعامالت ذات الصلة باملؤسـسات        أ بش وجيهتالينبغي توفري     ‘٢’  

ــصاد غــري املراقــب         ــشية، واالقت ــدم خــدمات لألســر املعي ــيت تق ــة ال غــري الرحبي
   بطريقة مالئمة؛ال تعاجلذلك من عناصر احلسابات القومية اليت  وغري

األصــــلية تحــــسني البيانــــات ل ســــتراتيجياتاتوجيــــه بــــشأن الينبغــــي تــــوفري   ‘٣’  
القطــاع غــري النظــامي وأســاليب إدمــاج بيانــات القطــاعني النظــامي     ألنــشطة
  النظامي؛ وغري

تجميـع  اليف عمليـة  العمل الفعلي زيادة التركيز يف األدلة والكتيبات على    يلزم    ‘٤’  
  النظرية أو املفاهيمية؛التفسريات بدال من التركيز على 

  غات احمللية؛ينبغي تقدمي الدعم لترمجة األدلة والكتيبات إىل الل  ‘٥’  
ــة   )ج(   ــسياق األ أن تركــزينبغــي : البحــوث التطبيقي ــى ال إلعــداد عــم  البحــوث عل

ــاهيم        ــق املف ــة بتطبي ــسائل املتعلق ــى امل ــيس فقــط عل ــة ول ــستمدة احلــسابات القومي ــن امل نظــام م
نظــام تطــوير عقبــات رئيــسية أمــام  الــيت تعتــرب االتاجملــ ومــن. ٢٠٠٨احلــسابات القوميــة لعــام 

ــات  احلــسابات القوم ــصادر البيان ــة حتــسني م ــة يف ،ي ــسجالت    والتوجيهــات العملي اســتعمال ال
ــة ــة وحفظ  ،اإلداريـ ــسجالت التجاريـ ــوين الـ ــا، وتكـ ــهجيات  وهـ ــاع   منـ ــسامهة القطـ ــاس مـ قيـ

  ؛االقتصاد السري/النظامي غري
  :الدعوة  )د(  
ــزم   ‘١’   ــذه االســتراتيجية   يل ــل ه ــات   إدراكأن تكف ــب اإلحــصائية واحلكوم  املكات

 بـشكل مالئـم     ز هـذه املكاتـب     وتركيـ  ،نظام احلسابات القومية  ترابط عناصر   ل
لحكومــات أن تــدرك أن يلــزم لو.  للنظــام“األساســية”علــى تنفيــذ العناصــر  

 لناجتها احمللي اإلمجايل أو لـبعض حـساباهتا         ة الفصلي اتمطالبها املتعلقة بالقياس  
ــليم     ــاس سـ ــى أسـ ــوم إال علـ ــن أن تقـ ــة ال ميكـ ــن الفرعيـ ــات  مـ ــصادر البيانـ مـ

  ؛قويةالؤسسية املقدرات الساليب واألو
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أن تساعد هذه االستراتيجية على إزالة أي عقبـات قانونيـة أمـام وصـول               يلزم    ‘٢’  
   ذات الصلة؛اإلحصائية إىل بيانات السجالت اإلداريةاألجهزة 

األجهــزة أن هتــدف هــذه االســتراتيجية إىل توضــيح مــسؤوليات خمتلــف  يلــزم   ‘٣’  
لية عـن جتميـع عناصـر نظـام احلـسابات القوميـة          احلكومية عندما تكون املسؤو   

  ؛ميةاحلكواألجهزة جمزأة بني خمتلف 
  .تعبئة الشخصيات ذات النفوذ إلعداد دراسات حاالت إفرادية مقنعةيلزم   ‘٤’  

  
  اإلعراب عن الشكر  - ثامنا  

اإلحــصائية الوطنيــة والوكــاالت الدوليــة األجهــزة  ملــوظفي امتنــاينأود أن أعــرب عــن   - ٣٣
  . إلعداد هذا التقريرضروريةفقد كانت أفكارهم ومساعدهتم . ن تعاونوا يف هذه العمليةالذي

  برايان بنك
  خبري إحصائي أسترايل

  ١٩٩٣نظام احلسابات القومية لعام  بتنفيذ املعينأصدقاء الرئيس فريق 
  

  نقاط مطروحة للمناقشة  - تاسعا  
  :اللجنة أن تقوم مبا يليرمبا تود   - ٣٤

   عن آرائها حول التقرير؛تعبريال  )أ(  
  .سابعا أعالهالفرع تقدمي توجيهات بشأن التوصيات الواردة يف   )ب(  
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  ١املرفق 
  االختصاصات    

نظـام احلـسابات    بالعوامـل الـيت تعـوق تنفيـذ         أصدقاء الرئيس املعين    فريق  ترأس أستراليا     - ١
:  يف األمـم املتحـدة     خـرباء خمتـارين مـن دول أعـضاء        الفريـق مـن     تـألف   ي، و ١٩٩٣القومية لعام   

إندونيسيا وأوكرانيـا والربازيـل وبوتـسوانا وبـريو وسـاموا والـسنغال والـصني               واالحتاد الروسي   
. وعمــان وكمبوديــا ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة والواليــات املتحــدة األمريكيــة  

ات قوميـة  حـساب باسـتحداث وإعـداد   املعـارف واخلـربات ذات الـصلة    نطاق  هذه البلدان   متثل  و
 وتـشارك يف الفريـق بـصفة        .البلدان النامية يف منـاطق خمتلفـة      كل من البلدان املتقدمة النمو و     يف  

. الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلـسابات القوميـة         مراقب املؤسسات األعضاء يف     
ــا يف    ــق العامــل دورا مجاعي ــو الفري ــؤدي ممثل ــة،  تطــوير وي ــشجيع  ويفنظــام احلــسابات القومي ت

أصـدقاء الـرئيس أيـضا    فريـق  شارك  يـ و. استعماله ووضع استراتيجيات لدعم البلـدان يف تنفيـذه        
حيثمــا كــان قتــرح حتــسينات ييف تقيــيم االســتراتيجية احلاليــة لتنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة و

  .ذلك مناسبا
ــزود   - ٢ ــصاءات  وتـ ــعبة اإلحـ ــسكرتار   شـ ــال الـ ــدعم يف جمـ ــق بالـ ــة الفريـ ــة العامـ ية باألمانـ

  .والبحوث
  :أصدقاء الرئيس مبا يليفريق تنص االختصاصات على قيام و  - ٣

، ١٩٩٣نظـــام احلـــسابات القوميـــة لعـــام اســـتعراض التقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ   )أ(  
تقــوم بــه اللجــان العمــل الــذي  مــن قبيــل ،ذلــك قــدر اإلمكــان مــن العمــل القــائم مــستفيدا يف 

االجتماعيـــة آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ لتحـــسني مثـــل مـــشروع اللجنـــة االقتـــصادية و(اإلقليميـــة 
نظــام املتعلقــة بتنفيــذ  ويف إطــار توصــيات لكــسمربغ   ) اإلحــصاءات االقتــصادية يف منطقتــها  

    ؛ والتوعية به على النطاق العاملياحلسابات القومية
، مبـا يف    ١٩٩٣نظـام احلـسابات القوميـة لعـام          تنفيذ   قوتعحتديد العوامل اليت      )ب(  

  :لذكر ال احلصرذلك على سبيل ا
  قومية؛تعوق إعداد حسابات العوامل األساسية اليت   ‘١’  
نظــام احلــسابات القوميــة أو /و ١٩٩٣نظــام احلــسابات القوميــة لعــام مالءمــة   ‘٢’  

 ١٩٦٨نظـام احلـسابات القوميـة لعـام         هـل يلـيب     (للبلدان الناميـة     ٢٠٠٨لعام  
  ؛)ودة؟احتياجاهتا يف جمال السياسات العامة بنفس القدر من اجل
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ــة”  ‘٣’   ــة (“القفــزة النوعي  لالنتقــال مــن نظــام عــام   الالزمــة)املتــصورة أو احلقيقي
  ؛١٩٩٣ إىل نظام عام ١٩٦٨

نظــام احلــسابات القوميــة أو / و١٩٩٣نظــام احلــسابات القوميــة لعــام عناصــر   ‘٤’  
خـدمات الوسـاطة املاليـة      مثـل    ، اليت ينظر إليها علـى أهنـا عقبـات         ٢٠٠٨لعام  

   اإلنتاج املتسلسلة؛ حجمحنو غري مباشر وقياساتعلى املقيسة 
ــي اإلمجــايل الســتيفاء         ‘٥’   ــاتج احملل ــددة حلــساب الن ــع قياســات متع ضــرورة جتمي

 حـسابه علـى أسـاس اإلنتـاج يف حالـة األهـداف              مثـل  ،شروط اإلبالغ الدويل  
  على أساس النفقات يف حالة برنامج املقارنات الدولية؛واإلمنائية لأللفية، 

م وجود الطلب الداخلي مـن الوكـاالت الوطنيـة املعنيـة برسـم الـسياسات                عد  ‘٦’  
  .١٩٩٣نظام احلسابات القومية لعام الالزم للمضي قدما يف تنفيذ 

قترح هنجـا بديلـة     يأصدقاء الرئيس حتليال موجزا للعوامل املذكورة وسـ       وسيصدر فريق     - ٤
بلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان        لكـل مـن ال    مناسبة يف جمـال االقتـصاد الكلـي         إحصاءات  إلعداد  
  : ما يلي، على سبيل الذكر ال احلصر،وستشمل هذه النهج. النامية

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

 ١٩٩٣بات القوميـة لعـام      لنظـام احلـسا   إمكانية وضع صيغ مـصممة خصيـصا          )ب(  
 أو مبــادئ توجيهيــة مــصممة خصيــصا ملالءمــة     ٢٠٠٨نظــام احلــسابات القوميــة لعــام    أو /و

  االحتياجات احلقيقية لطائفة من البلدان؛
ــة تنفيــذ   )ج(   ــة لعــام  إمكاني نظــام احلــسابات أو / و١٩٩٣نظــام احلــسابات القومي

  ؛وحدات على مراحل أو ٢٠٠٨القومية لعام 
نظـام  أو  / و ١٩٩٣نظـام احلـسابات القوميـة لعـام         لزمين املتوقع لتنفيذ    اإلطار ا   )د(  

 يف املائـة نـسبة البلـدان    ٨٥ إىل تـصل إىل أن  علـى نطـاق واسـع    ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام  
ــة للمقارنــة      ــاتج احمللــي اإلمجــايل تكــون قابل مناســبة مــن حيــث  الــيت جتمــع قياســات ســنوية للن

  .كل من العقدين املقبلنيتداد التوقيت يف الوقت احلاضر وعلى ام
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  ٢املرفق 
  عملية التنفيذخمطط عام ل    

ــة اإلحــصائية      - ١ نظــام احلــسابات علــى بعــد عــدة ســنوات مــن التحــضري، وافقــت اللجن
ــة لعــام  ــة   و. ١٩٩٣فربايــر / يف شــباط١٩٩٣القومي ــها اللجن نتيجــة للــشواغل الــيت أعربــت عن

، أجـرت شـعبة اإلحـصاءات       ٢٠٠٤ودة يف عـام     اإلحصائية يف دورهتـا اخلامـسة والـثالثني املعقـ         
نظـام احلـسابات    تنفيـذ   تعـوق   العوامـل األساسـية الـيت       لتقـصي   دراسة استقصائية   باألمانة العامة   

 للفريق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين            ٢٠٠٥وورد يف تقرير عام     . ١٩٩٣القومية لعام   
 األعــضاء يف األمــم املتحــدة،  ١٩١ـ  يف املائــة مــن الــدول الــ ٢٧باحلــسابات القوميــة أن نــسبة  

 علــىثــل زيــادة مي، ممــا املــشترط مــن البيانــات جمموعــة البيانــات الــيت متثــل احلــد األدىن اســتوفت
 يف الـدول    ١٩٩٣نظام احلسابات القومية لعـام      ذلك حتسنا يف تنفيذ     ُيظهر  و. السنوات السابقة 

تفــصيال ضمن التقريــر أيــضا وتــ. املــنخفض عمومــال التنفيــذ  أيــضا معــدزاألعــضاء، ولكنــه يــرب
 اللجنـة   ا توصـيات أقرهتـ    اقتـرح  و نفيـذ  الت أمـام لنتائج لدراسـة استقـصائية تـربز العوائـق الرئيـسية            

ومراعـاة للبيئـة االقتـصادية       .٢٠٠٦اإلحصائية يف دورهتـا الـسادسة والـثالثني املعقـودة يف عـام              
، نظاما جديدا للحـسابات     ٢٠٠٨املتغرية، اعتمدت اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني يف عام          

 األربعـني، وافقـت     هتـا ويف دور . القومية باعتباره املعيار الـدويل إلحـصاءات احلـسابات القوميـة          
كما قـدم تقريـر   . ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام    اللجنة على برنامج الفريق العامل لتنفيذ       

 ٢٠٠٦نظــام بــني عــامي الذ الفريــق العامــل الــذي يفــصل برنــامج التنفيــذ تقييمــا ملــستوى تنفيــ 
مواطن الـضعف اهليكلـي يف البيانـات        ووكاالت دولية   وحددت شعبة اإلحصاءات    . ٢٠٠٨ و

  . رئيسيةقبات ععلى أهنااألساسية والقدرات اإلحصائية للمؤسسات األصلية 
إىل الـدورة احلاديـة واألربعـني       العامـل   وتضمن تقريـر معلومـات أساسـية قدمـه الفريـق              - ٢

نظـام احلـسابات القوميـة      مزيدا من التفاصـيل عـن املبـادرة العامليـة لتنفيـذ              ٢٠١٠م  يف عا للجنة  
يف خمتلفـة  التقـدم الـذي أحرزتـه منظمـات دوليـة         عـن    الوثيقـة تفاصـيل      توتضمن. ٢٠٠٨لعام  

ــتقين، و     ــاون ال ــدريب والتع ــشطة الت ــدريب والبحــث، وأن ــات إصــدارجمــال الت ــة والكتيب  ، األدل
رز ممثلو الفريق العامل واللجان اإلقليمية تقدما ملحوظـا يف النـهوض            وأح. واملبادرات اإلقليمية 

ــذ  ــام   بتنفيـ ــة لعـ ــسابات القوميـ ــام احلـ ــة    ، ٢٠٠٨نظـ ــدان الناميـ ــى البلـ ــاص علـ ــز خـ ــع تركيـ مـ
أيـضا مـع املبـادرات اإلحـصائية        العامـل   الفريـق   وينـسق   . واالقتصادات الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة        

رنات الدوليـة والـشراكة يف جمـال اإلحـصاء مـن أجـل التنميـة                 مثل برنامج املقا   ،العاملية األخرى 
  .يف القرن احلادي والعشرين
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ــدورة  - ٣ ــرح  ويف ال ــة، اقت ــة واألربعــني للجن ــد احلادي ــشك  وف ــق ل ي أســتراليا ت أصــدقاء فري
نظـام احلـسابات     إىل بـطء وتـرية اعتمـاد         الـيت أدت  ساعد اللجنـة يف حتديـد األسـباب         يـ الرئيس ل 

قتـرح عليهـا سـبل املـضي قـدما،      يلـدول الـيت اعتمدتـه، و      احملـدود ل  عـدد   الو ١٩٩٣القومية لعام   
ــار أن  ــة لعــام  باعتب ــه وإصــداره بوصــفه   قــد ١٩٩٣نظــام احلــسابات القومي نظــام جــرى حتديث

 اجتماعـا يف     الفريـق  أصـدقاء الـرئيس؛ وعقـد      ومت إنـشاء فريـق       .٢٠٠٨ عـام لاحلسابات القومية   
إىل املـــشاركة فيـــه رؤســـاء أجهـــزة ، دعـــي ٢٠١١فربايـــر / شـــباط١٩شـــعبة اإلحـــصاءات يف 

وحــضر . أصــدقاء الــرئيس وممثلــون للفريــق العامــل    اإلحــصائية مــن الــدول املمثلــة يف فريــق     
االجتماع ممثلون من املكاتب اإلحصائية يف أستراليا والربازيل وعمان وكمبوديـا ومـن مكتـب               

ون مـن شـعبة اإلحـصاءات       وحضر االجتماع أيـضا ممثلـ     . الواليات املتحدة للتحليل االقتصادي   
ــدان االقتـــصادي واملكتـــب اإلحـــصائي     ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــدة ومنظمـ يف األمـــم املتحـ

 بالعقبـات الـيت تـؤثر يف    فيما يتعلقوتبادل احلاضرون معارفهم وخرباهتم     . للجماعات األوروبية 
ــاتنفيــذ أحــدث إطــار للحــسابات القوميــة، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لتجــ     نظــام ذ رهبم يف تنفي

  .١٩٩٣احلسابات القومية لعام 
 بوضـع ، قـام املكتـب اإلحـصائي األسـترايل          أصدقاء الـرئيس  فريق  وبعد انعقاد اجتماع      - ٤

آراء وجتـارب األعـضاء   استبيان لطلب مزيد من الردود املفصلة من أصدقاء الرئيس عموما عن       
قـد أُريـد مـن األسـئلة        و. اح بنجـ  تنفيذ نظـام احلـسابات القوميـة      بالعوامل اليت تعوق    فيما يتعلق   

ــة النظــر إىل التحــديات     ــى كيفي ــذ نظــام احلــسابات    التعــرف عل ــدان يف تنفي ــا البل ــيت تواجهه ال
حـول فائـدة املبـادرات      تـأمالت   ملـضي قـدما و    بـشأن سـبل ا    اقتراحـات   احلصول على   القومية، و 

اء الــرئيس الــيت تــشكل فريــق أصــدق رســل االســتبيان إىل البلــدان األعــضاء  وأُ. الدوليــة املاضــية
ــ ووردت ،٢٠١١أغــسطس / آب١٢ يف ــك احلــني  ذمن ــدان األعــضاء  ردود  ذل . مــن كــل البل

ــا علــى ســرية    ــردووُيحــافَظ حالي ــة املــستقاة مــن االســتبيان  ال ــه مت اســتخالص  د الفردي ؛ غــري أن
  .استنتاجات موجزة من هذه الردود
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	أولا - معلومات أساسية/السياق
	1 - قبلت اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية والأربعين اقتراح الوفد الأسترالي إنشاء فريق لأصدقاء الرئيس لكي يساعد اللجنة في تحديد الأسباب التي أدت إلى اعتماد عدد محدود من الدول نظام الحسابات القومية لعام 1993() وإلى بطء وتيرة اعتماده، ولكي يقدم إليها اقتراحات بشأن الخطوات المقبلة، وذلك باعتبار أن نظام الحسابات القومية لعام 1993 جرى تحديثه وإصداره تحت عنوان نظام الحسابات القومية لعام 2008.
	2 - وأحرز عدد من البلدان تقدماً ملحوظاً في تنفيذ الحسابات القومية في السنوات العشر المنصرمة. ففي عام 2009، أفاد الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية بأن 84 في المائة من الدول الأعضاء استطاعت الإبلاغ عن بعض بيانات الحسابات القومية على الأقل. غير أن اختلاف المنهجيات والثغرات التي تعتري مصادر البيانات ربما يؤديان إلى تفاوت في جودة تلك البيانات وعدم قابليتها للمقارنة. كما أن هناك عدة بلدان لم تطبق بعد نظام الحسابات القومية لعام 1993.
	3 - وفي عام 2007، أظهر تحليل لبيانات الحسابات القومية أجرته شعبة الإحصاءات أن 63 في المائة من الدول الأعضاء نفذت نظام الحسابات القومية لعام 1993. وعلاوة على ذلك، أبلغت معظم البلدان المتقدمة النمو واقتصادات رابطة الدول المستقلة عن بيانات الحسابات القومية وفقاً لمنهجية نظام الحسابات القومية لعام 1993. ورغم هذا التقدم، أفاد تقرير الفريق العامل لعام 2009، أن 40 في المائة من البلدان الأعضاء و 10 في المائة فقط من الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً تمكنت من تقديم مجموعة البيانات المطلوبة كحد أدنى، والتي تستخدم لتحديد ما إذا كانت البلدان قد نفذت أم لا نظام الحسابات القومية لعام 1993. ويسلط هذا الوضع الضوء على بطء التقدم في تنفيذ نظام الحسابات القومية، لا سيما في البلدان النامية، ويبرهن على ضرورة التصدي بشكل مناسب للعوامل التي تعوق عملية تنفيذه. وفي ضوء اختلاف مراحل التقدم المحرز في استحداث حسابات قومية، يوجد قلق إزاء جودة البيانات، وبالتالي، عدم قابليتها للمقارنة على الصعيد الدولي. 
	4 - وفي أعقاب اعتماد نظام الحسابات القومية لعام 2008 بوصفه النظام الدولي الموحد لتجميع بيانات الحسابات القومية ونشرها، حظي برنامج التنفيذ الذي اقترحه الفريق العامل بتأييد اللجنة في دورتها الأربعين المعقودة في شباط/فبراير 2009. والهدف الرئيسي لاستراتيجية تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 هو مساعدة البلدان في بناء قدراتها الإحصائية والمؤسسية على تحسين نطاق حساباتها القومية والإحصاءات الاقتصادية الداعمة لها، وتفاصيلها وجودتها.
	5 - ومع ذلك، وبما أنه لا يزال يتعين على العديد من البلدان تطبيق مجموعة كاملة من الحسابات القومية و/أو ترقية حساباتها إلى المستوى الذي يمتثل لنظام الحسابات القومية لعام 1993، فإن الانتقال إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008 يُعتبر سابقا لأوانه ومحفوفا بالمشاكل. ويتمثل التحدي الأساسي الذي تواجهه هذه البلدان في تطوير حساباتها القومية وتعزيزها؛ لذلك فإن الانتقال إلى نظام عام 2008 يجب أن يتم ضمن هذا السياق.
	6 - وفي ضوء هذه الشواغل، تم تشكيل فريق أصدقاء الرئيس لتحديد العوامل التي تعوق تنفيذ الحسابات القومية واقتراح حلول لها وتدارس برنامج تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008.
	7 - ويتضمن التحليل التالي نتائج الاجتماع الذي عقده فريق أصدقاء الرئيس في شباط/فبراير 2011 وتحليل الردود المقدمة على استبيان عن تجارب أعضاء الفريق أجراه المكتب الأسترالي للإحصاءات. وتحلل هذه الوثيقة العوامل التي تعوق تنفيذ نظام الحسابات القومية، وتحدد الجوانب التي ينبغي تحسينها في عملية تنفيذه وتقدم فكرة عن برنامج التنفيذ الحالي لنظام الحسابات القومية لعام 2008. واقتُرحت مجموعة من التوصيات بناء على نتائج هذا التحليل. وترمي هذه التوصيات إلى التشجيع على المضي في تنفيذ نظام الحسابات القومية. والفائدة الرئيسية التي أسفر عنها هذا التحليل هي إلقاء الضوء على بعض الأسباب الكامنة وراء الشاغل المعرب عنه مراراً وهو ”عدم كفاية الموارد والقدرات“.
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	8 - وفقاً لما ذكره أعضاء فريق أصدقاء الرئيس، هناك عاملان رئيسيان يعوقان تنفيذ نظام الحسابات القومية، وهما:
	(أ) انعدام الدعم السياسي؛
	(ب) عدم توافر مصادر البيانات الأساسية.
	ثالثا - الدعم السياسي
	9 - ينعكس مستوى الدعم السياسي جزئياً في مستوى قدرة المكاتب الإحصائية الوطنية على استحداث مجموعة من الحسابات القومية وتعهدها. وتحتاج هذه المكاتب إلى دعم سياسي فعال إذا أرادت تأمين الموارد الكفيلة بتذليل عقبات من قبيل قلة الموظفين وإدخال التحسينات اللازمة على مصادر البيانات.
	ألف - ”الاستعداد لتنفيذ نظام الحسابات القومية“
	10 - ينبغي أن تكون البلدان التي تقوم حاليا باستحداث حسابات قومية ”مستعدة لتنفيذ نظام الحسابات القومية“، بمعنى أنه يتعين على أهم الأطراف الفاعلة في النظام الإحصائي الوطني والجهات المعنية بأمره أن تدرك قيمة الإحصاءات المستمدة من الحسابات القومية وأن تتفق عليها وأن تلتزم التزاماً حقيقياً بتطويرها. ذلك أن العقبة الكبرى التي تعترض سبيل تنفيذ نظام الحسابات القومية في بلدان عديدة هي عدم التزام حكوماتها بالاستثمار في الموارد اللازمة لتنفيذه.
	11 - واتفق المشاركون في اجتماع فريق أصدقاء الرئيس على أن إحدى العقبات الكبرى التي تحول دون تنفيذ نظام الحسابات القومية في عدد من البلدان هي عدم اقتناع كبار المسؤولين الحكوميين بقيمة هذه الإحصاءات. فقد كان الغرض من الاستبيان الذي أُرسل إلى أعضاء فريق أصدقاء الفريق الوقوف على ما يراه رؤساء الأجهزة الإحصائية حيال القيمة التي توليها حكوماتهم لنظام الحسابات القومية. وأوضحت ردودهم أن الحكومات تدرك أهمية استحداث حسابات قومية وضرورة توافر بيانات إحصائية من قبيل الناتج المحلي الإجمالي لإجراء التحليلات الاقتصادية وتعزيز السياسات الاقتصادية عالية الجودة. غير أن هذا الإدراك لا يعني أن الحسابات القومية تحظى بالأولوية الكافية عند تخصيص التمويل الوطني بما يؤمن الموارد اللازمة لتطويرها.
	12 - وأشار أعضاء فريق أصدقاء الرئيس إلى أن تصور حكوماتهم لدقة بيانات الحسابات القومية وحسن توقيتها وتواتر تجميعها يؤثر في نظرة تلك الحكومات لقيمة تلك البيانات كمصادر للمعلومات ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية. وأشارت المكاتب الإحصائية الوطنية إلى أن توافر البيانات في الوقت المناسب وبصفة منتظمة، في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية، مثل الأزمة المالية العالمية الأخيرة، مهم للإنذار المبكر بأوجه الضعف أمام الصدمات الاقتصادية العالمية واحتمالات التعرض لها. ومع ذلك، كثيراً ما تنزع المكاتب الإحصائية إلى إيلاء موثوقية بيانات حساباتها القومية واتساقها الداخلي قيمة أكبر، وبالتالي أولوية أكبر، مما توليه لتحسين تواترها وحسن توقيتها. وتعتقد المكاتب الإحصائية الوطنية أن إدخال تنقيحات كبيرة على ما تتضمنه النتائج المنشورة من بيانات أو تضاربات يضعف كثيرا ثقة الحكومات في أجهزتها الإحصائية ويؤدي إلى عزوفها عن إنفاق مزيد من الأموال لتعزيز قدرات تلك الأجهزة.
	13 - ومن الأهمية بمكان أن تكون المكاتب الإحصائية والحكومات مدركة للترابط بين عناصر نظام الحسابات القومية. فقد أشارت عدة بلدان إلى أن الحكومات تولي بعض عناصر النظام عناية أكبر مما توليه لغيرها دون مراعاة ترابطها. وأشار المجيبون على الاستبيان إلى أن الحكومات تعطي الأولوية للقياسات الفصلية للناتج المحلي الإجمالي على حساب القياسات السنوية وأبرزوا وجود طلب حكومي على الحسابات الفرعية للقطاعات التي تكتسي أهمية خاصة لاقتصاداتها، مثل الموارد الطبيعية أو السياحة، أكبر من اهتمامها بتنفيذ العناصر ”الأساسية“ في نظام الحسابات القومية.
	باء - إمكانية مقارنة البيانات دوليا
	14 - ثمة سمة أساسية أخرى أبرزتها عدة مكاتب إحصائية وطنية وهي قابلية مقارنة البيانات على الصعيد الدولي، لأنها تتيح إجراء تحليلات وتقنيات مشتركة بين البلدان للنمو الجماعي للبلدان الواقعة في نفس المنطقة. وأعربت عدة بلدان عن نيتها الانضمام إلى تجمعات اقتصادية إقليمية أو تشكيلها أو تعزيزها، وهو ما حفز تلك البلدان على تحسين إحصاءاتها المتعلقة بنظام الحسابات القومية. وذُكر من أمثلة تلك التجمعات الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، ودول الخليج، والاتحاد الجمركي لدول غرب أفريقيا. وشدد أعضاء فريق أصدقاء الرئيس على أهمية هذه الاتحادات الاقتصادية في رصد الأداء الاقتصادي؛ ولهذا السبب فإن الحكومات المشاركة تولي اهتماماً أكبر لتحسين إحصاءاتها.
	جيم - الموارد من الموظفين
	15 - ظل نقص الموارد من الموظفين إحدى العقبات التي تعترض عملية التنفيذ منذ أمد بعيد. ولا بد أن يجمع الموظفون بين المؤهلات المناسبة وعامين أو ثلاثة من التدريب العملي قبل أن يصبحوا على دراية فعلاً بالمفاهيم التي تقوم عليها الحسابات القومية وتكون لديهم المعرفة الكافية بمصادر البيانات والخبرة المطلوبة ليكونوا جامعي بيانات أكفاء. وأشارت البلدان وأعضاء الفريق العامل إلى أن الموظفين الفنيين ينبغي أن يكونوا حاصلين على الأقل على شهادة جامعية و/أو أن يكونوا قد حصلوا بنجاح على تدريب إحصائي وطني أو في الخارج. والموظفون من ذوي الخبرة في مجال الحسابات القومية عليهم إقبال أيضاً من الحكومات ومنظمات القطاع الخاص الأخرى. وتحتاج المكاتب الإحصائية الوطنية إلى استراتيجية لمساعدتها على استبقاء خيرة الموظفين وضمان إجراء التدريب بانتظام للحفاظ على فريق موظفين فعّال وله دراية في مجال الحسابات القومية. ومن الضروري أن تتمتع هذه المكاتب، بين مؤسسات الخدمة العامة الوطنية، بالمركز المؤسسي اللازم لاجتذاب ذوي المهارات واستبقائهم.
	16 - ومن بين المعوقات الأخرى التي ذكرها بعض أعضاء فريق أصدقاء الرئيس تشتت المسؤولية عن عناصر نظام الحسابات القومية بين مختلف وكالات حكوماتهم. ويمكن أن تسفر اللامركزية عن عدم وضوح المسؤوليات وزيادة التنافس على الموارد الشحيحة.
	رابعا - مصادر البيانات
	17 - عرض الفريق العامل، في الدورة السادسة والثلاثين للجنة في عام 2005، نتائج الاستقصاء الذي أجرته شعبة الإحصاءات لتقصي العوامل الأساسية التي تعوق تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993. وتبيّن أن أحد أهم هذه العوامل هو مصادر البيانات. وتأكدت هذه النتيجة في تقرير الفريق العامل عن عام 2008؛ وتم تحديد العوامل التي تعوق تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993 من خلال مشاورات إقليمية أُجريت بين عامي 2006 و 2008. وأبرز أعضاء فريق أصدقاء الرئيس أيضاً نقص مصادر البيانات باعتباره عقبة كبيرة أمام عملية التنفيذ.
	ألف - سهولة جمع البيانات 
	18 - ينطوي جمع البيانات عادة على إجراء دراسات استقصائية، وهي عملية مكلفة، لا سيما عندما يكون الغرض من الدراسات الاستقصائية الجارية تتبع الأنشطة المضطلع بها على مر الزمن. ويزيد من تكلفة هذه الدراسات التطبيق الدوري لمعايير إحصائية جديدة، مثل نظام الحسابات القومية لعام 1993، والتصنيف الصناعي الدولي الموحد، والتصنيف المركزي للمنتجات، والتنقيحات المدخلة على التصنيفات الأخرى. ولتجنب هذه العمليات المكلفة في جمع البيانات، تسعى بلدان عديدة إلى الاستفادة بشكل أكبر من مصادرها الإدارية. غير أنه يتضح من الردود المقدمة على الاستبيان أن البلدان تواجه صعوبة في الوصول إلى البيانات الإدارية ومشاكل في مسك سجلات تجارية. ففي غياب سجلات تجارية موثوقة، لا يمكن للبلدان أن تجمّع بفعالية إحصاءات اقتصادية أساسية من الدراسات الاستقصائية التي تجرى للمنشآت/المؤسسات والتي تتسم بسلامة أُطر معاينتها كما لا يمكنها إدراج بيانات من السجلات الضريبية أو الجمركية أو غيرها من المصادر الإدارية. ويتطلب توافر البيانات وتغطيتها اهتماماً كبيراً وتقييماً مستمراً لنطاق الدراسات الاستقصائية المجراة وتغطيتها. وتواجه بعض البلدان أيضاً عقبات قانونية أمام وصول أجهزتها الإحصائية إلى مجموعات بيانات إدارية محددة، مثل السجلات الضريبية والبيانات المتعلقة بالسلع الأساسية الزراعية.
	19 - ولاحظ أعضاء فريق أصدقاء الرئيس وجود نقص في التوجيهات المتعلقة بتجميع بعض مكونات الحسابات القومية، مثل تحديد وتصنيف المعاملات المتعلقة بالمؤسسات غير الربحية التي تقدم الخدمات للأسر المعيشية. وذكرت البلدان النامية والبلدان التي تتسم بقدر كبير من النشاط الاقتصادي الواقع خارج نطاق النشاط ”الخاضع للتنظيم“ أن مصادر البيانات المتعلقة بالقطاع غير الرسمي، وبالاقتصاد ”السري“، تمثل جانبا هاما لم يعالج بشكل كاف في الأدلة الخاصة بنظام الحسابات القومية. ويُطلب تقديم المشورة بشأن استراتيجيات لتحسين البيانات الأصلية لأنشطة القطاع غير الرسمي، وبشأن إيجاد طرق لدمج البيانات الأصلية بالقطاعين الرسمي وغير الرسمي. 
	باء - المرونة
	20 - رغم أن أغلبية البلدان الممثلة في فريق أصدقاء الرئيس ترى الانتقال إلى نظام الحسابات القومية 1993 ضروريا، فإنها تعتبر أن الانتقال من نظام 1993 إلى نظام 2008 أمر ”مهم إلى حدّ ما“. وأشارت المكاتب الإحصائية الوطنية إلى أنه لا يوجد عموما في بلدانها قدر كاف من التعبير عن الحاجة إلى اتباع منهجية جديدة واستحداث عناصر جديدة في الحسابات القومية. وعلاوة على ذلك، أشارت بلدان عديدة في إجاباتها على الاستبيان إلى أنها لا تستطيع الوصول إلى بيانات مثل قيمة منصات الأسلحة الدفاعية والإنفاق على البحث والتطوير (وهي المتطلبات الرئيسية الجديدة لنظام الحسابات القومية لعام 2008). ويؤكد هذا الوضع أهمية توخي المرونة في تنفيذ التوصيات المتعلقة بنظام الحسابات القومية. واتفق الحاضرون في اجتماع فريق أصدقاء الرئيس، والمجموعة الأوسع التي أجابت على الاستبيان، على أنه ينبغي منح الأولوية لتحديد أرقام الحسابات القومية التي تخدم حاجات البلدان على أفضل وجه، وتعكس الاقتصاد العالمي المتغير، وتأثير التطورات الأخرى مثل التطورات التكنولوجية.
	جيم - دور الجهات المانحة
	21 - اتُخذ بمرور الوقت عدد من المبادرات الدولية للمساعدة على التغلب على هذه العقبات وغيرها وتقديم العون إلى البلدان في إعداد حساباتها القومية. ومع ذلك، أشار بعض البلدان إلى أن عروض المساعدة الدولية لا تتسق دائما مع الاستراتيجيات الوطنية الإحصائية للبلدان. ومن الأمثلة التي ذُكرت خلال اجتماع فريق أصدقاء الرئيس المعقود في عام 2011 مثال عن إخضاع تقديم التمويل من الجهات المانحة لشرط إجراء تعداد اقتصادي واسع النطاق، وهو أمر كان يتعارض مع استراتيجية البلد المستفيد المتمثلة في إعداد حساباته القومية استنادا إلى برنامج سنوي يقوم على إجراء دراسات استقصائية لعيّنات من الشركات المنتجة. وأدى تكريس الموارد لإجراء التعداد الاقتصادي إلى تأخير برنامج البلد المتعلق بتنفيذ الحسابات القومية. فهذه الاستراتيجية لم تكن متسقة مع الاستراتيجية الإحصائية الخاصة بالبلد المستفيد.
	خامسا - تبعات الاستراتيجيات المقترحة للفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية 
	22 - يمثل برنامج تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008، الذي وضعه الفريق العامل، مبادرة عالمية تهدف إلى مساعدة البلدان على تطوير القدرات الإحصائية والمؤسسية من أجل إجراء التحول المفاهيمي من نظام الحسابات القومية لعام 1993 إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008، وتحسين نطاق وتفاصيل وجودة الحسابات القومية والإحصاءات الاقتصادية الداعمة لها. وينطلق برنامج التنفيذ من ثلاثة مبادئ هي: (أ) اعتماد إطار للتخطيط الوطني الاستراتيجي، (ب) التنسيق والرصد والإبلاغ، و (ج) تحسين النظم الإحصائية. ووفقا للمبادئ المذكورة أعلاه، حدد الفريق العامل أربع طرائق لبناء القدرات الإحصائية: (أ) التدريب والتعاون التقني، (ب) الأدلة والكتيبات، (ج) البحوث التطبيقية، (د) الدعوة.
	23 - وطلب الاستبيان الذي أعده فريق أصدقاء الرئيس آراء أعضاء الفريق بشأن هذه المبادئ والأنشطة. ووافق أعضاء الفريق على الإطار الاستراتيجي العام لكنهم أعربوا عن اعتقادهم بأن المنظمات الأعضاء في الفريق العامل لا تولي اهتماما كافيا لتنفيذها. وأبرز المجيبون على الاستبيان قيمة جوانب محددة من استراتيجيات وأنشطة المنظمات الدولية، واقترحوا إجراء تحسينات على جوانب أخرى. وأعربت البلدان عن اعتقادها عموما بأنه ينبغي للاستراتيجيات أن تضع مسألة تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 ضمن السياق الأوسع لتطوير الإحصاءات الاقتصادية.
	ألف - اعتماد إطار للتخطيط الوطني الاستراتيجي 
	24 - أشار معظم المجيبين على الاستبيان إلى أن التشجيع على اعتماد إطار للتخطيط الوطني الاستراتيجي يمثل الاستراتيجية الأكثر فعالية التي يمكن أن تدعمها الوكالات الدولية. ويُعتقد في البلدان أن الخطط الاستراتيجية الإحصائية الوطنية ينبغي أن تتضمن أولويات وطنية لتطوير الحسابات القومية من أجل الحصول على دعم أفضل من حكوماتها. وتشتمل بعض الأولويات الوطنية، حسبما ذكر بعض أعضاء فريق أصدقاء الرئيس، على متطلبات المجموعات الاقتصادية الإقليمية من البيانات، والاتساق الداخلي، والحسابات الفرعية للصناعات أو القطاعات ذات الأهمية الوطنية. وينبغي أيضا أن تعترف الخطط بأهمية تحسين الترتيبات المؤسسية الوطنية المتعلقة بتجميع الحسابات القومية، والأولويات الوطنية في مجال تحسين البيانات الأصلية، بما في ذلك التغلب على العقبات القانونية و/أو العقبات الأخرى التي تعيق استخدام البيانات الإدارية لأغراض إحصائية. وللنجاح في الحصول على التمويل، لا تحتاج الخطط الإحصائية الوطنية إلى دمج السمات المذكورة أعلاه فحسب، بل ينبغي لها أيضا أن تتناسب مع العمليات الحكومية المتعلقة بإعداد الميزانية.
	باء - القدر الأدنى من الحسابات القومية
	25 - تسعى البلدان إلى تنفيذ نظام الحسابات القومية عن طريق تجميع الحسابات والجداول المطلوبة لمعالجة المسائل السياساتية التي تعتبر ذات أولوية قصوى بالنسبة لبلد ما. والمعيار الأهم الذي وضعه الفريق العامل لتقييم نطاق الحسابات التي أعدتها البلدان هو القدر الأدنى المطلوب من البيانات. وفي اجتماع الفريق العامل الذي عقد في شباط/فبراير 2010، أقر الأعضاء، في جملة أمور، بضرورة إعادة النظر في المعالم القياسية للتنفيذ وفي القدر الأدنى المطلوب من البيانات من أجل تحسين عملية تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008. وطبّق معظم أعضاء فريق أصدقاء الرئيس الحسابات الرئيسية، مثل حسابات الإنتاج، وحسابات الإيرادات واستخدام الإيرادات، الأمر الذي يؤكد أهميتها في تحديد محركات النشاط الاقتصادي وصوغ السياسات. ومع ذلك، أشار بعض الأعضاء إلى أن حسابات أخرى، ولا سيما الميزانيات العمومية، لا تتسم بتلك الأهمية بالنسبة لاحتياجات البلد، وأنها لا تُقدَّم حاليا. وينبغي للفريق العامل أن يتأكد، حين تقييم القدر الأدنى المطلوب من البيانات، من إعطاء الأولوية لمكونات نظام الحسابات القومية الأكثر ملاءمة لمتطلبات السياسات الوطنية لمعظم البلدان.
	جيم - التدريب والتعاون التقني
	26 - اقترح أعضاء فريق أصدقاء الرئيس تحسينات على الاستراتيجيات/الأنشطة الدولية المقترحة لتحقيق النتائج المرجوة. ويعتقد الجميع أنه ينبغي دعم التعاون فيما بين البلدان الواقعة في منطقة واحدة للمساعدة على تجميع الحسابات القومية. وفيما يخص التدريب والتعاون التقني، اقترح الأعضاء تقديم المساعدة التقنية على فترات أطول. وأشارت البلدان أيضا إلى أن تقديم التدريب التقني على فترات طويلة سيزيد احتمال تمكن الموظفين من اكتساب فوائد التدريب والمساعدة التقنية والاحتفاظ بها.
	دال - الأدلة والكتيبات
	27 - ينبغي إعداد الأدلة والكتيبات لتوفر إرشادات مبسطة بشأن ”كيفية العمل“. وينبغي التشديد بقدر أكبر على العمل الفعلي في عملية تجميع الحسابات بدلا من التفسيرات النظرية أو المفاهيمية المبيّنة أصلا بصورة جيدة في الوثائق ”الأساسية“ لنظام الحسابات القومية.
	هاء - الدعوة 
	28 - الدعوة استراتيجية للفريق العامل تحظى بتأييد قوي من البلدان الممثلة في فريق أصدقاء الرئيس. وتهدف الدعوة إلى دعم الحوار الجاري بين منتجي النواتج الإحصائية ومقدمي البيانات الأساسية ومستخدمي الحسابات القومية، وبناء التزام الحكومات بالتمويل. وينبغي أن تتضمن المواد المستخدمة للدعوة دراسات حالات إفرادية عملية عن البلدان، ولا سيما البلدان النامية، التي استفادت بشكل مباشر من امتلاكها لحسابات قومية جيدة. وينبغي لكبار ممثلي الوكالات المتعددة الأطراف ذات النفوذ، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، أن يروّجوا بشكل مباشر لأهمية الحسابات القومية في أوساط كبار المسؤولين والقادة السياسيين. وستعطي الحكومات الأولوية لإنتاج مكونات الحسابات القومية التي تعود بأقصى قدر من النفع على بلدانها وتلبي مطالب المستخدمين. وتشمل الأمثلة المتعلقة بمجالات الاهتمام المحددة التي أشارت إليها البلدان الحسابات الفرعية لقطاعات وصناعات محددة، وتلبية متطلبات المجموعات الاقتصادية الإقليمية من البيانات. وينبغي للمنظمات الدولية مراعاة الأولويات الوطنية وتشجيع الفرص المحلية.
	سادسا - استنتاجات
	29 - يهدف برنامج تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 إلى مساعدة البلدان على تطوير القدرات الإحصائية والمؤسسية لتحسين نطاق وتفاصيل وجودة الحسابات القومية ودعم الإحصاءات الاقتصادية. وينطلق برنامج التنفيذ من ثلاثة مبادئ؛ ولتحقيقها، حدد الفريق العامل أربع طرائق لبناء القدرات الإحصائية. وسعى فريق أصدقاء الرئيس جاهدا إلى تدارس واقتراح سبل لتحسين هذه المبادئ والأنشطة من أجل تعزيز التقدم على صعيد تنفيذ نظام الحسابات القومية.
	30 - وتبيّن لفريق أصدقاء الرئيس أن العائقين الرئيسيين في وجه عملية التنفيذ يتمثلان في الافتقار إلى دعم سياسي فعال وفي قلة المتاح من مصادر البيانات. وذُكر هذا الاستنتاج في الاقتراحات التي قدمها فريق أصدقاء الرئيس من أجل تحسين وتعديل استراتيجيات الفريق العامل لتسمح على نحو أفضل بتمكين البلدان، ولا سيما البلدان النامية، من تحسين قدرة الحسابات القومية على تلبية الأولويات الوطنية في مجال المعلومات، على نحو يتسق مع أحدث معايير نظام الحسابات القومية.
	31 - وترد في الفرع التالي توصيات فريق أصدقاء الرئيس المتعلقة بتحسين برنامج تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008. وجُمعت التوصيات تحت استراتيجيات التنفيذ المناسبة التي وضعها الفريق العامل على أمل أن تقوم البلدان والمنظمات الدولية بدمج التحسينات والتعديلات لمراعاة العقبات التي تعيق مواصلة تطوير الحسابات القومية.
	سابعا - التوصـيات
	32 - تدارس فريق أصدقاء الرئيس عملية تنفيذ نظام الحسابات القومية وقدم اقتراحات لتحسينها. ولقد أُدرجت فيما يلي، بالخط الداكن، مبادئ برنامج التنفيذ التي وضعها الفريق العامل، بينما أُدرجت توصيات فريق أصدقاء الرئيس تحت المبادئ المتعلقة بها:
	1 - اعتماد إطار للتخطيط الوطني الاستراتيجي

	(أ) ينبغي لأصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم ذلك المستعملون، وموردو البيانات، والوكالات الممولة، الموافقة على إطار التخطيط الوطني الاستراتيجي و/أو المشاركة فيه؛
	(ب) ينبغي أن يتضمن إطار التخطيط الوطني الاستراتيجي الأولويات الوطنية المتعلقة بتطوير الحسابات القومية مثل:
	’1‘ متطلبات المجموعات الاقتصادية الإقليمية؛
	’2‘ الاتساق الداخلي؛
	’3‘ الحسابات الفرعية للصناعات أو القطاعات ذات الأهمية الوطنية؛
	(ج) وفي إطار التخطيط الوطني الاستراتيجي يلزم الاعتراف بأهمية تحسين الترتيبات المؤسسية الوطنية المتعلقة بتجميع الحسابات القومية، ووضع استراتيجيات لتوظيف أشخاص ماهرين واستبقائهم، بوسائل تشمل تعزيز الوضع المؤسسي للمكاتب الإحصائية الوطنية، ومنح الأولوية لتحسين البيانات الأصلية، بما في ذلك التغلب على العقبات القانونية و/أو العقبات الأخرى التي تعيق استخدام البيانات الإدارية لأغراض إحصائية؛
	(د) يلزم لإطار التخطيط الوطني الاستراتيجي أن يتضمن السمات المذكورة أعلاه، وأن يتناسب مع العمليات الحكومية المتعلقة بإعداد الميزانية من أجل تعزيز القدرة على الحصول على التمويل؛
	2 - التنسيق والرصد والإبلاغ

	(أ) يلزم كفالة ألا تؤدي المساعدة الدولية إلى إعاقة الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية الموجودة؛
	(ب) ينبغي للمنظمات الدولية، حيثما كان ذلك مناسبا، دعم الدول في الانضمام إلى التجمعات الاقتصادية الإقليمية، أو تشكيلها أو تعزيزها، لأن ذلك سيوفر للبلدان حافزا على تحسين إحصاءاتها المتعلقة بنظام الحسابات القومية. وينبغي أيضا دعم التعاون فيما بين البلدان الواقعة في منطقة واحدة؛
	(ج) ينبغي للفريق العامل، حين تطبيق مبادئه التوجيهية الخاصة بالقدر الأدنى المطلوب من البيانات للحسابات القومية، أن يمنح ثقلا إضافيا للمكونات الأكثر أهمية لمتطلبات السياسات الوطنية، ولا سيما الحسابات المتعلقة بالإنتاج والإيرادات واستخدام الإيرادات؛
	(د) ينبغي للمنظمات الدولية مراعاة الأولويات الوطنية، على النحو المبين في أطر التخطيط الوطنية، والسعي للمساعدة في تشجيع الفرص المحلية؛
	3 - تحسين النظم الإحصائية

	(أ) التدريب والتعاون التقني:
	’1‘ يلزم أن تتضمن هذه الاستراتيجية مساعدة البلدان في تذليل الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى البيانات الإدارية والمشاكل المتعلقة بحفظ سجلات الأعمال؛
	’2‘ يلزم أن تركز هذه الاستراتيجية على النهج الطويلة الأجل والمستدامة لتدريب الموظفين ذوي المؤهلات والخبرة المناسبتين وإعادة تدريبهم واستبقائهم؛
	’3‘ يلزم تقديم المساعدة التقنية على امتداد فترات أطول؛
	(ب) الأدلة والكتيبات:
	’1‘ من شأن إدخال تنقيحات كبيرة على بيانات الحسابات القومية أن يضعف كثيرا ثقة الحكومات في مكاتبها الإحصائية الوطنية. وينبغي أن توفر الأدلة التوجيه بشأن أساليب تحسين الموثوقية والاتساق وكيفية تحسين ملاءمة التوقيت والتواتر دون مساس يُذكر بالموثوقية؛
	’2‘ ينبغي توفير التوجيه بشأن تحديد وتصنيف المعاملات ذات الصلة بالمؤسسات غير الربحية التي تقدم خدمات للأسر المعيشية، والاقتصاد غير المراقب وغير ذلك من عناصر الحسابات القومية التي لا تعالج بطريقة ملائمة؛
	’3‘ ينبغي توفير التوجيه بشأن استراتيجيات لتحسين البيانات الأصلية لأنشطة القطاع غير النظامي وأساليب إدماج بيانات القطاعين النظامي وغير النظامي؛
	’4‘ يلزم زيادة التركيز في الأدلة والكتيبات على العمل الفعلي في عملية التجميع بدلا من التركيز على التفسيرات النظرية أو المفاهيمية؛
	’5‘ ينبغي تقديم الدعم لترجمة الأدلة والكتيبات إلى اللغات المحلية؛
	(ج) البحوث التطبيقية: ينبغي أن تركز البحوث على السياق الأعم لإعداد الحسابات القومية وليس فقط على المسائل المتعلقة بتطبيق المفاهيم المستمدة من نظام الحسابات القومية لعام 2008. ومن المجالات التي تعتبر عقبات رئيسية أمام تطوير نظام الحسابات القومية تحسين مصادر البيانات، والتوجيهات العملية في استعمال السجلات الإدارية، وتكوين السجلات التجارية وحفظها، ومنهجيات قياس مساهمة القطاع غير النظامي/الاقتصاد السري؛
	(د) الدعوة:
	’1‘ يلزم أن تكفل هذه الاستراتيجية إدراك المكاتب الإحصائية والحكومات لترابط عناصر نظام الحسابات القومية، وتركيز هذه المكاتب بشكل ملائم على تنفيذ العناصر ”الأساسية“ للنظام. ويلزم للحكومات أن تدرك أن مطالبها المتعلقة بالقياسات الفصلية لناتجها المحلي الإجمالي أو لبعض حساباتها الفرعية لا يمكن أن تقوم إلا على أساس سليم من مصادر البيانات والأساليب والقدرات المؤسسية القوية؛
	’2‘ يلزم أن تساعد هذه الاستراتيجية على إزالة أي عقبات قانونية أمام وصول الأجهزة الإحصائية إلى بيانات السجلات الإدارية ذات الصلة؛
	’3‘ يلزم أن تهدف هذه الاستراتيجية إلى توضيح مسؤوليات مختلف الأجهزة الحكومية عندما تكون المسؤولية عن تجميع عناصر نظام الحسابات القومية مجزأة بين مختلف الأجهزة الحكومية؛
	’4‘ يلزم تعبئة الشخصيات ذات النفوذ لإعداد دراسات حالات إفرادية مقنعة.
	ثامنا - الإعراب عن الشكر
	33 - أود أن أعرب عن امتناني لموظفي الأجهزة الإحصائية الوطنية والوكالات الدولية الذين تعاونوا في هذه العملية. فقد كانت أفكارهم ومساعدتهم ضرورية لإعداد هذا التقرير.
	برايان بنك
	خبير إحصائي أسترالي
	فريق أصدقاء الرئيس المعني بتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993
	تاسعا - نقاط مطروحة للمناقشة
	34 - ربما تود اللجنة أن تقوم بما يلي:
	(أ) التعبير عن آرائها حول التقرير؛
	(ب) تقديم توجيهات بشأن التوصيات الواردة في الفرع سابعا أعلاه.
	المرفق 1
	الاختصاصات
	1 - ترأس أستراليا فريق أصدقاء الرئيس المعني بالعوامل التي تعوق تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993، ويتألف الفريق من خبراء مختارين من دول أعضاء في الأمم المتحدة: الاتحاد الروسي وإندونيسيا وأوكرانيا والبرازيل وبوتسوانا وبيرو وساموا والسنغال والصين وعمان وكمبوديا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والولايات المتحدة الأمريكية. وتمثل هذه البلدان نطاق المعارف والخبرات ذات الصلة باستحداث وإعداد حسابات قومية في كل من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية في مناطق مختلفة. وتشارك في الفريق بصفة مراقب المؤسسات الأعضاء في الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية. ويؤدي ممثلو الفريق العامل دورا جماعيا في تطوير نظام الحسابات القومية، وفي تشجيع استعماله ووضع استراتيجيات لدعم البلدان في تنفيذه. ويشارك فريق أصدقاء الرئيس أيضا في تقييم الاستراتيجية الحالية لتنفيذ نظام الحسابات القومية ويقترح تحسينات حيثما كان ذلك مناسبا.
	2 - وتزود شعبة الإحصاءات بالأمانة العامة الفريق بالدعم في مجال السكرتارية والبحوث.
	3 - وتنص الاختصاصات على قيام فريق أصدقاء الرئيس بما يلي:
	(أ) استعراض التقدم المحرز في تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993، مستفيدا في ذلك قدر الإمكان من العمل القائم، من قبيل العمل الذي تقوم به اللجان الإقليمية (مثل مشروع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ لتحسين الإحصاءات الاقتصادية في منطقتها) وفي إطار توصيات لكسمبرغ المتعلقة بتنفيذ نظام الحسابات القومية والتوعية به على النطاق العالمي؛ 
	(ب) تحديد العوامل التي تعوق تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993، بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر:
	’1‘ العوامل الأساسية التي تعوق إعداد حسابات قومية؛
	’2‘ ملاءمة نظام الحسابات القومية لعام 1993 و/أو نظام الحسابات القومية لعام 2008 للبلدان النامية (هل يلبي نظام الحسابات القومية لعام 1968 احتياجاتها في مجال السياسات العامة بنفس القدر من الجودة؟)؛
	’3‘ ”القفزة النوعية“ (المتصورة أو الحقيقية) اللازمة للانتقال من نظام عام 1968 إلى نظام عام 1993؛
	’4‘ عناصر نظام الحسابات القومية لعام 1993 و/أو نظام الحسابات القومية لعام 2008 التي ينظر إليها على أنها عقبات، مثل خدمات الوساطة المالية المقيسة على نحو غير مباشر وقياسات حجم الإنتاج المتسلسلة؛
	’5‘ ضرورة تجميع قياسات متعددة لحساب الناتج المحلي الإجمالي لاستيفاء شروط الإبلاغ الدولي، مثل حسابه على أساس الإنتاج في حالة الأهداف الإنمائية للألفية، وعلى أساس النفقات في حالة برنامج المقارنات الدولية؛
	’6‘ عدم وجود الطلب الداخلي من الوكالات الوطنية المعنية برسم السياسات اللازم للمضي قدما في تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993.
	4 - وسيصدر فريق أصدقاء الرئيس تحليلا موجزا للعوامل المذكورة وسيقترح نهجا بديلة لإعداد إحصاءات مناسبة في مجال الاقتصاد الكلي لكل من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية. وستشمل هذه النهج، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:
	(أ) مدى ملاءمة هدف التنفيذ الكامل لنظام الحسابات القومية لعام 1993 و/أو نظام الحسابات القومية لعام 2008 في جميع البلدان؛
	(ب) إمكانية وضع صيغ مصممة خصيصا لنظام الحسابات القومية لعام 1993 و/أو نظام الحسابات القومية لعام 2008 أو مبادئ توجيهية مصممة خصيصا لملاءمة الاحتياجات الحقيقية لطائفة من البلدان؛
	(ج) إمكانية تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993 و/أو نظام الحسابات القومية لعام 2008 على مراحل أو وحدات؛
	(د) الإطار الزمني المتوقع لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993 و/أو نظام الحسابات القومية لعام 2008 على نطاق واسع إلى أن تصل إلى 85 في المائة نسبة البلدان التي تجمع قياسات سنوية للناتج المحلي الإجمالي تكون قابلة للمقارنة مناسبة من حيث التوقيت في الوقت الحاضر وعلى امتداد كل من العقدين المقبلين.
	المرفق 2
	مخطط عام لعملية التنفيذ
	1 - بعد عدة سنوات من التحضير، وافقت اللجنة الإحصائية على نظام الحسابات القومية لعام 1993 في شباط/فبراير 1993. ونتيجة للشواغل التي أعربت عنها اللجنة الإحصائية في دورتها الخامسة والثلاثين المعقودة في عام 2004، أجرت شعبة الإحصاءات بالأمانة العامة دراسة استقصائية لتقصي العوامل الأساسية التي تعوق تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993. وورد في تقرير عام 2005 للفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية أن نسبة 27 في المائة من الدول الـ 191 الأعضاء في الأمم المتحدة، استوفت مجموعة البيانات التي تمثل الحد الأدنى المشترط من البيانات، مما يمثل زيادة على السنوات السابقة. ويُظهر ذلك تحسنا في تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993 في الدول الأعضاء، ولكنه يبرز أيضا معدل التنفيذ المنخفض عموما. وتضمن التقرير أيضا تفصيلا لنتائج لدراسة استقصائية تبرز العوائق الرئيسية أمام التنفيذ واقترح توصيات أقرتها اللجنة الإحصائية في دورتها السادسة والثلاثين المعقودة في عام 2006. ومراعاة للبيئة الاقتصادية المتغيرة، اعتمدت اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين في عام 2008، نظاما جديدا للحسابات القومية باعتباره المعيار الدولي لإحصاءات الحسابات القومية. وفي دورتها الأربعين، وافقت اللجنة على برنامج الفريق العامل لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008. كما قدم تقرير الفريق العامل الذي يفصل برنامج التنفيذ تقييما لمستوى تنفيذ النظام بين عامي 2006 و 2008. وحددت شعبة الإحصاءات ووكالات دولية مواطن الضعف الهيكلي في البيانات الأصلية الأساسية والقدرات الإحصائية للمؤسسات على أنها عقبات رئيسية.
	2 - وتضمن تقرير معلومات أساسية قدمه الفريق العامل إلى الدورة الحادية والأربعين للجنة في عام 2010 مزيدا من التفاصيل عن المبادرة العالمية لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008. وتضمنت الوثيقة تفاصيل عن التقدم الذي أحرزته منظمات دولية مختلفة في مجال التدريب والبحث، وأنشطة التدريب والتعاون التقني، وإصدار الأدلة والكتيبات، والمبادرات الإقليمية. وأحرز ممثلو الفريق العامل واللجان الإقليمية تقدما ملحوظا في النهوض بتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008، مع تركيز خاص على البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. وينسق الفريق العامل أيضا مع المبادرات الإحصائية العالمية الأخرى، مثل برنامج المقارنات الدولية والشراكة في مجال الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين.
	3 - وفي الدورة الحادية والأربعين للجنة، اقترح وفد أستراليا تشكيل فريق أصدقاء الرئيس ليساعد اللجنة في تحديد الأسباب التي أدت إلى بطء وتيرة اعتماد نظام الحسابات القومية لعام 1993 والعدد المحدود للدول التي اعتمدته، ويقترح عليها سبل المضي قدما، باعتبار أن نظام الحسابات القومية لعام 1993 قد جرى تحديثه وإصداره بوصفه نظام الحسابات القومية لعام 2008. وتم إنشاء فريق أصدقاء الرئيس؛ وعقد الفريق اجتماعا في شعبة الإحصاءات في 19 شباط/فبراير 2011، دعي إلى المشاركة فيه رؤساء أجهزة الإحصائية من الدول الممثلة في فريق أصدقاء الرئيس وممثلون للفريق العامل. وحضر الاجتماع ممثلون من المكاتب الإحصائية في أستراليا والبرازيل وعمان وكمبوديا ومن مكتب الولايات المتحدة للتحليل الاقتصادي. وحضر الاجتماع أيضا ممثلون من شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية. وتبادل الحاضرون معارفهم وخبراتهم فيما يتعلق بالعقبات التي تؤثر في تنفيذ أحدث إطار للحسابات القومية، مع إيلاء اهتمام خاص لتجاربهم في تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993.
	4 - وبعد انعقاد اجتماع فريق أصدقاء الرئيس، قام المكتب الإحصائي الأسترالي بوضع استبيان لطلب مزيد من الردود المفصلة من أصدقاء الرئيس عموما عن آراء وتجارب الأعضاء فيما يتعلق بالعوامل التي تعوق تنفيذ نظام الحسابات القومية بنجاح. وقد أُريد من الأسئلة التعرف على كيفية النظر إلى التحديات التي تواجهها البلدان في تنفيذ نظام الحسابات القومية، والحصول على اقتراحات بشأن سبل المضي قدما وتأملات حول فائدة المبادرات الدولية الماضية. وأُرسل الاستبيان إلى البلدان الأعضاء التي تشكل فريق أصدقاء الرئيس في 12 آب/أغسطس 2011، ووردت منذ ذلك الحين ردود من كل البلدان الأعضاء. ويُحافَظ حاليا على سرية الردود الفردية المستقاة من الاستبيان؛ غير أنه تم استخلاص استنتاجات موجزة من هذه الردود.

