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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند 

        احلسابات القومية: بنود للمناقشة واختاذ القرار
  تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية    
  كرة من األمني العاممذ    

  
ــة واألربعــني        ــة اإلحــصائية يف دورهتــا الثالث ــاء علــى طلــب اللجن ، E/2012/24انظــر (بن

، يتشرف األمني العـام بـأن حييـل تقريـر الفريـق العامـل               )٤٣/١٠٣ باء، املقرر    -الفصل األول   
ءهـا بـشأن    ومطلوٌب مـن اللجنـة أن تبـدي آرا        . املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية     

  .من هذا التقرير“ سادسا”النقاط املطروحة للمناقشة املبينة يف الفرع 
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  تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية    
  احملتويات

الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨التقدم احملرز يف التحّول إىل نظام احلسابات القومية لعام   -ثانيا   

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨ترمجة نظام احلسابات القومية لعام   -ألف     
٦. . . . . . . . . . . ٢٠٠٨دراسة استقصائية بشأن تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام    - باء     

١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوجيهات املتعلقة مبسائل التنفيذ  - ثالثا   
١٠. . . . . . . . . . تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية  -ألف     
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل احلالية قيد املناقشة   - باء     
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلسابات القطاعية وكشوف امليزانيات  - جيم     
١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسائل جديدة للمناقشة  - دال     
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جتميع األدلة والكتيبات  -  هاء    

أنـــشطة أعـــضاء الفريـــق العامـــل املـــشترك بـــني األمانـــات املعـــين باحلـــسابات القوميـــة وأنـــشطة           -رابعا   
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ية اإلقليم   اللجان   

١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة أعضاء الفريق العامل  -ألف     
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة اللجان اإلقليمية   - باء     

٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلبالغ عن بيانات احلسابات القومية  -خامسا   
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النقاط املطروحة للمناقشة  - سادسا   
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  تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية    
  مقدمة  -أوال   

 ٢٠١٢قامــــت اللجنــــة اإلحــــصائية، يف دورهتــــا الثالثــــة واألربعــــني املعقــــودة عــــام     - ١
  :، مبا يلي)٤٢/١٠٣ باء، املقرر -، الفصل األول E/2012/24 انظر(

رحبـــت بتقريـــر الفريـــق العامـــل املـــشترك بـــني األمانـــات املعـــين باحلـــسابات    )أ(  
  على مدى السنة املاضية؛، وأعربت عن تقديرها لألعمال اليت اضطلع هبا )١(القومية

رحبــت بتقريــر فريــق أصــدقاء الــرئيس عــن العوامــل الــيت تعــوق تنفيــذ نظــام       )ب(  
، وأعربــت عـــن الــشكر ملكتــب اإلحــصاءات األســـترايل     )٢(١٩٩٣احلــسابات القوميــة لعــام    

ــرئيس علــى اإلســهامات املقدمــة، وأيــدت التوصــيات       ــق أصــدقاء ال ــدان األعــضاء يف فري وللبل
:  يف إطـار املبـادئ الثالثـة الناظمـة لربنـامج التنفيـذ علـى الـصعيد العـاملي، وهـي                     املفصلة املقدمة 

ق والرصـــد واإلبـــالغ؛ وحتـــسني   اعتمـــاد إطـــار للتخطـــيط الـــوطين االســـتراتيجي؛ والتنـــسي     
  اإلحصائية؛ النظم

وافقـــت علـــى اســـتنتاجات فريـــق أصـــدقاء الـــرئيس الـــيت ذهـــب فيهـــا إىل أن   )ج(  
تـوافر اإلحـصاءات االقتـصادية األساسـية الالزمـة مهـا العائقـان              حمدودية الدعم السياسي وعدم     

الرئيسيان اللذان حيوالن دون تنفيذ نظام احلسابات القومية يف جمموعة من البلدان، وأنـه ميكـن            
معاجلــة مــسألة غيــاب اإلحــصاءات األساســية الالزمــة عــن طريــق النظــر إىل برنــامج تنفيــذ           

  عملية تطوير اإلحصاءات االقتصادية؛احلسابات القومية يف السياق األوسع ل
طلبت إىل الفريق العامل املشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات القوميـة أن                 )د(  

يدمج توصيات فريـق أصـدقاء الـرئيس يف صـلب املبـادرة العامليـة بـشأن تنفيـذ نظـام احلـسابات              
   ودعم اإلحصاءات االقتصادية؛)٣(٢٠٠٨القومية لعام 

لتقــدير لألنــشطة الــيت تــضطلع هبــا املنظمــات الدوليــة واللجــان    أعربــت عــن ا  )هـ(  
، ٢٠٠٨اإلقليمية وسائر املنظمات اإلقليمية هبدف تيسري تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                 

والحظت االهتمام الذي أبدته مجيع اللجـان اإلقليميـة باملـسامهة واملـشاركة مبزيـد مـن الفعاليـة         
  ك بني األمانات املعين باحلسابات القومية؛يف أعمال الفريق العامل املشتر

__________ 
  )١(  E/CN.3/2012/4. 

  )٢(  E/CN.3/2012/5. 

 .E.08.XVII.29، رقم املبيع منشورات األمم املتحدة  )٣(  
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ــة لعــام       )و(    إىل ٢٠٠٨أشــادت بالتقــدم احملــرز يف ترمجــة نظــام احلــسابات القومي
 ٢٠٠٨نظام احلسابات القوميـة لعـام       مشاريع  لغات أخرى غري اللغة اإلنكليزية، والحظت أن        

 يف هـذا الـسياق عـن        متاحة باللغـات اإلسـبانية والروسـية والـصينية والعربيـة؛ وأعربـت            صارت  
ــل بوضــع          ــة التعجي ــة الترمجــة، طالب ــشاركة يف عملي ــدان امل ــديرها للمؤســسات والبل ــق تق عمي

  الترمجات يف صيغتها النهائية ونشرها ملساعدة البلدان يف تنفيذ توصياهتا؛
أيــدت التقيــيم الــذي اقتــرح الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين            )ز(  

راءه ملدى تقدم الدول األعضاء يف التنفيذ والحتياجاهتا يف هـذا الـصدد،             باحلسابات القومية إج  
وذلك بغية حتديد اجملاالت اليت يلزم فيها تقدمي املساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات ولـدعم الـدول       

ــر      ــربامج وب ــتراتيجية إلدارة ال ــر االس ــال وضــع األط ــضاء يف جم ــّصلة علــى   األع ــذ املف امج التنفي
  الوطين؛ الصعيد

أّيدت برنـامج عمـل الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات               )ح(  
القومية وفريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القوميـة، مبـا يف ذلـك عملـهما علـى تقـدمي                   
توجيهات بشأن قياس عمليات البحث والتطوير، وقيـاس اخلـدمات املاليـة، وإعـداد احلـسابات             

ميـع عناصـر اإلنفـاق يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل، وإدمـاج مـسامهة القطـاع              القومية الفصلية، وجت  
 مبـا يف    ،غري الرمسي يف القيـاس الـشامل للنـاتج احمللـي اإلمجـايل، ومـسائل قطـاع األسـر املعيـشية                    

ذلك اجلوانب اخلاصة بتوزيع دخل األسـر املعيـشية والرفـاه، ووضـع تعـاريف هلياكـل البيانـات                   
ت احلسابات القومية يف املستقبل يف إطار مبادرة تبادل البيانات اإلحـصائية            الالزمة لتبادل بيانا  

والبيانات الوصفية، وطلبت إىل الفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين باحلـسابات القوميـة       
  موافاة اللجنة بتقرير عن النتائج يف الوقت املناسب؛

بنـاء القـدرات يف جمـال جتميـع         سلّمت بأمهية استحداث مـواد تدريبيـة لتيـسري            )ط(  
احلسابات القومية واإلحـصاءات االقتـصادية الداعمـة، ورحبـت بالتقـدم احملـرز يف هـذا اجملـال،                   
مبــا يف ذلــك إنــشاء قاعــدة معرفيــة خمصــصة للمــواد التدريبيــة الالزمــة لتنفيــذ نظــام احلــسابات     

ــام   ــة لعــ ــات   ٢٠٠٨القوميــ ــشمل البيانــ ــة، تــ ــصادية الداعمــ ــصاءات االقتــ ــصدري واإلحــ ة املــ
  التنفيذ؛ وإجراءات
أعربت عن تقديرها إلجناز عدد من األدلّـة والكتّيبـات واملـذكرات التوجيهيـة                )ي(  

 واإلحـصاءات   ٢٠٠٨ا لتنفيذ نظام احلسابات القوميـة لعـام         للتقدم احملرز يف إعدادها، تيسري     أو
باحلـسابات القوميـة    االقتصادية الداعمـة، وحثّـت الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين                  

  على التعجيل بوضع الكتيبات واملذكرات التوجيهية؛
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ــة وتــدفق       )ك(   ــة وبيانــات امليزاني ــادرة إعــداد احلــسابات القطاعي أحاطــت علمــاً مبب
، وطلبـت إىل الفريـق      ٢٠٠٨األموال على أساس فصلي يف إطار نظام احلسابات القوميـة لعـام             

  سابات القومية توخي املرونة يف تنفيذها؛العامل املشترك بني األمانات املعين باحل
أحاطت علمـاً بإعـداد فريـق أصـدقاء الـرئيس املعـين باإلحـصاءات االقتـصادية                  )ل(  

ــة،       ــة يف صــيغته النهائي ــصادية املتكامل ــة لإلحــصاءات االقت ــادئ التوجيهي ــشروع املب ــة مل املتكامل
ضاء، واعترفــت بأهنــا تــوفر ورحبـت بإصــدار النــسخة غــري احملــرَّرة لتعميمهــا علــى البلــدان األعــ 

ا لتنفيــذ نظــام ية األساســية بــصورة متكاملــة تيــسريأساســا متينــا لتطــوير اإلحــصاءات االقتــصاد 
   واإلحصاءات االقتصادية الداعمة؛٢٠٠٨احلسابات القومية لعام 

رحبــت بإنــشاء موقــع شــبكي عــن املمارســات اجليــدة يف جمــال اإلحــصاءات      )م(  
 إىل البلدان تقدمي دراسات حـاالت إفراديـة عـن ممارسـات جتميـع      االقتصادية املتكاملة، وطلبت  

  .اإلحصاءات االقتصادية بغرض تبادل املعلومات
الفريــق العامــل املــشترك بــني ويقــدم هــذا التقريــر، بعــد املقدمــة، حملــة عامــة عــن عمــل    - ٢

ويـرد  . قوميـة  وفريق اخلرباء االستشاري املعـين باحلـسابات ال      األمانات املعين باحلسابات القومية   
. ٢٠٠٨يف الفــرع الثــاين وصــٌف للتقــدم احملــرز يف التحــّول إىل نظــام احلــسابات القوميــة لعــام   

ويرد يف الفرع الرابـع عـرض عـام         . الفرع الثالث فيناقش التوجيهات املتعلقة مبسائل التنفيذ       أما
وأنـشطة اللجـان    الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القوميـة          ألنشطة أعضاء   

ا لنظــام  عــن بيانــات احلــسابات القوميــة وفقــويتنــاول الفــرع اخلــامس حالــة اإلبــالغ. اإلقليميــة
  .ويتضمن الفرع السادس النقاط املطروحة للمناقشة. ١٩٩٣احلسابات القومية لعام 

    
  ٢٠٠٨التقدم احملرز يف التحّول إىل نظام احلسابات القومية لعام   -ثانيا   
  ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام ترمجة   -ألف   

 مــن اللغــة ٢٠٠٨ا لطلــب اللجنــة، أُجنــزت ترمجــة نظــام احلــسابات القوميــة لعــام  وفقــ  - ٣
وهـي اإلسـبانية، واإلنكليزيـة،      (اإلنكليزية إىل اللغات الرمسيـة اخلمـس األخـرى لألمـم املتحـدة              

الـصيغة الروسـية متاحـة يف       وكانـت   . ، مـا عـدا اللغـة اإلسـبانية        )والروسية، والعربية، والفرنسية  
ــر، بينمــا كانــت الــصيغ األخــرى يف طــور اإلعــداد       شــكلها املطبــوع وقــت إعــداد هــذا التقري

ومن املتوقع أن تصبح الصيغ األخرى متاحة يف شـكل مطبـوع خـالل النـصف األول           . للطباعة
ومجيــع الــصيغ، مبــا يف ذلــك مــشروع الــصيغة اإلســبانية، متاحــة يف شــكل     . ٢٠١٣مــن عــام 

روين يف املوقع الشبكي للفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات القوميـة،                    إلكت
ــشعبة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة    ــضيفه ال ــذي تست ــك، جــرى مــنح حــق   . ال وإضــافة إىل ذل
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 إىل اللغــتني املقدونيــة ٢٠٠٨التــأليف والنــشر مــن أجــل ترمجــة نظــام احلــسابات القوميــة لعــام   
  .٢٠١٣توقع أن تصبح هاتان الصيغتان متاحتني خالل عام وي. واإلندونيسية

  
  ٢٠٠٨دراسة استقصائية بشأن تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام   -باء   

ــة لعــام    تيــسري  - ٤ ــذ نظــام احلــسابات القومي ، مت مجــع معلومــات عــن  ٢٠٠٨ا لرصــد تنفي
طــابع العــاملي الــذي واعتبــارا لل. ٢٠٠٨اخلطــط القطريــة لتنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام 

يتــسم بــه برنــامج التنفيــذ، يتــوىل املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة ومنظمــة التعــاون    
والتنميـة يف امليــدان االقتــصادي رصـد عمليــة حتــّول البلــدان األعـضاء إىل اعتمــاد مفــاهيم نظــام    

ــام    ــة لع ــك   ٢٠٠٨احلــسابات القومي ــاإلبالغ عــن ذل ــان ب ــشع .  وتوصــياته، ويقوم ــوىل ال بة وتت
رز يف البلــدان الناشــئة  اإلحــصائية، جنبــا إىل جنــب مــع اللجــان اإلقليميــة، تتبــع التقــدم احملــ        

  .ومراقبته والنامية
أما يف ما يتعلق ببلدان االحتاد األورويب، فقد ُوضعت خطـة تنفيـذ علـى مـدى مراحـل              - ٥

حـصائي  وحظيـت اخلطـة مبوافقـة جلنـة النظـام اإل          . ٢٠١٤ إىل عام    ٢٠٠٩رئيسية متتد من عام     
األورويب، الـيت تــضم كـال مــن املكتــب اإلحـصائي للجماعــات األوروبيـة واملعاهــد اإلحــصائية     

وإضافة إىل ذلك، مت إعداد برنامج تـدرييب        . الوطنية التابعة للدول األعضاء يف االحتاد األورويب      
ــد للحــسابات، موجــه للمكتــب اإلحــصائي للجماعــات       ــشأن النظــام األورويب اجلدي شــامل ب

ــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب، العــاملني يف جمــال     األورو ــة بال ــة وملــوظفي اخلدمــة املدني بي
وستـشرع الـدول   . ٢٠١٤  و ٢٠١٢احلسابات الوطنية اليت ستنفذ أثنـاء الفتـرة مـا بـني عـامي               

ــد للحــسابات يف         ــام األورويب اجلدي ــات للنظ ــل البيان ــامج نق ــة وبرن ــذ منهجي ــضاء يف تنفي األع
األعمـال التحـضريية، مبـا يف       وستستفيد عملية التنفيذ إىل حد كبري مـن         . ٢٠١٤سبتمرب  /أيلول

ذلك املناقشات اليت ستجرى حول مواضيع حمددة، واملبادئ التوجيهية الـيت سـتتبلور يف سـياق                
  .أنشطة الفرق العاملة وأفرقة اخلرباء التابعة لالحتاد األورويب

قتـــصادي دراســـة استقـــصائية علـــى وأجـــرت منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان اال  - ٦
. ٢٠٠٨مــستوى بلــداهنا األعــضاء مــن أجــل تقيــيم حالــة تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام 

وتــضمنت الدراســة أســئلة بــشأن املــسائل العمليــة املتعلقــة بالتنفيــذ واملــسائل املفاهيميــة املتــصلة 
ا دواسـتنا . الية وغـري املاليـة    بتحديد معامل القطاع املؤسسي واالحتياجات املرتبطة باحلسابات امل       

إىل الردود على الدراسة االستقصائية، تبني أن هنـاك عـددا مـن التـواريخ املقـررة للتنفيـذ، متتـد                     
وتتـوخى كنـدا والواليـات املتحـدة        . ٢٠١٩لغايـة عـام     ) بالنسبة إىل أسـتراليا    (٢٠٠٩من عام   

ســرائيل واملكــسيك التنفيــذ ، بينمــا ســتبدأ إ٢٠١٢األمريكيــة اســتهالل التنفيــذ مــع هنايــة عــام  
ــام   ــول ع ــدان االحتــاد األورويب   . ٢٠١٣حبل ــرة  (وإضــافة إىل بل ــر الفق ــاله٥انظ ــوخى ) أع ، تت
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إندونيـسيا،  : ٢٠١٤ يف عـام     ٢٠٠٨البلدان التالية البدء يف تنفيذ نظام احلسابات القومية لعـام           
منفـصل، أفـادت    وعلـى حنـو     . يسلندا، ومجهوريـة كوريـا، وسويـسرا، والنـرويج، ونيوزيلنـدا          أو

، وأفادت شيلي بأهنـا تتـوخى الـشروع يف التنفيـذ            ٢٠١٥تركيا بأهنا قررت بدء التنفيذ يف عام        
  .٢٠١٩، وذكرت جنوب أفريقيا أهنا ستبدأ التنفيذ يف عام ٢٠١٦/٢٠١٧يف الفترة 

 ٢٠٠٨ومن املسائل اليت جرى ذكرها يف سـياق تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام              - ٧
ــا ــي مــ ــاس     حت: يلــ ــيلها، وقيــ ــة وتفاصــ ــديرات القطاعيــ ــى التقــ ــة علــ ــتغريات الطارئــ ــد الــ  ديــ

اليـــــة واخليـــــارات املتاحـــــة   املعاشـــــات التقاعديـــــة، وجتميـــــع املـــــشتقات امل    اســـــتحقاقات
ــوظفني ــات العــــسكرية،       للمــ ــوير والنفقــ ــث والتطــ ــة البحــ ــهم، ورمسلــ ــاب يف األســ لالكتتــ

نـــت هنـــاك رغبـــة واضـــحة يف  وكا. االـــسلع التحويليـــة والـــسلع املـــراد االجتـــار هبـــ  تـــسجيلو
املنظمــات الدوليــة للبلــدان مزيــدا مــن التوجيهــات واملــساعدة، مبــا يف ذلــك يف شــكل   فرتــو أن

دورات تدريبية ومنتـديات لتبـادل أفـضل املمارسـات بـني القـائمني علـى جتميـع البيانـات علـى               
ــوطين  ــصعيد الـ ــشأن يف     . الـ ــذا الـ ــيل هبـ ــن التفاصـ ــد مـ ــة مزيـ ــصائية ا ومثـ ــة االستقـ ــيت الدراسـ لـ

: ، والــيت ميكــن االطــالع عليهــا عــن طريــق الــرابط التــايل  )٢٠١٢(إينــستا ومــاكالرن  أجراهــا
http://search.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=COM/STD/D

AF%282012%2923/ADD1&docLanguage=En .  
ة يف األمــم املتحــدة، جبمــع وقامــت اللجــان اإلقليميــة، بالتعــاون مــع الــشعبة اإلحــصائي   - ٨

وضـعته مـن خطـط       معلومات من البلدان حسب املناطق املـشمولة بتغطيتـها، وذلـك بـشأن مـا              
، ٢٠٠٨الرئيــسية املرتبطــة بتنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام   ) املفاهيميــة(ملعاجلــة املــسائل 

دنـاه مـوجز لنتـائج      ويرد أ . إضافة إىل مسائل أوسع نطاقا بشأن خطط التنفيذ واجلداول الزمنية         
  .هذه الدراسات االستقصائية

، أجـــرت جلنـــة األمـــم املتحـــدة االقتـــصادية ألوروبـــا دراســـة ٢٠١٢ويف أوائـــل عـــام   - ٩
استقــصائية مشلــت بلــدان أوروبــا الــشرقية والقوقــاز وآســيا الوســطى، وجنــوب شــرق أوروبــا،  

ــام احلـــس     ــذ نظـ ــة إىل تنفيـ ــا الراميـ ــدم خططهـ ــد مـــدى تقـ ــة حتديـ ــا، بغيـ ــة ومنغوليـ ابات القوميـ
 مـدرٌج أصـال يف   ٢٠٠٨وتشري النتائج إىل أن تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام         . ٢٠٠٨ لعام

وتعمـل حاليـا سـبعة      . اخلطة االستراتيجية الشاملة للمكاتب اإلحصائية الوطنية يف مخسة بلـدان         
لـدان تقريبـا   ويف الوقت نفسه، جيري العمل يف مجيع الب   . بلدان أخرى على تعديل استراتيجياهتا    

فتلــك . ١٩٩٣علــى معاجلــة املــسائل الرئيــسية املتبقيــة املتعلقــة بنظــام احلــسابات القوميــة لعــام   
ال تـزال ذات    ) أي حتسني النوعية، والشمول، وممارسات التجميع، ومصادر البيانـات        (املسائل  

 هـذه   وقـد اتفقـت البلـدان علـى أنـه، يف          . ٢٠٠٨أمهية يف تنفيذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام            
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ــاتج احمللــي اإلمجــايل وعناصــره       ــؤثر يف الن ــز أساســا علــى املــسائل الــيت ت املرحلــة، ينبغــي التركي
وتعترب أيضا األعمال املتعلقـة باحلـسابات االقتـصادية املتكاملـة واملؤشـرات الرئيـسية،               . الرئيسية

وسـيعمل  . من قبيل الدخل القومي اإلمجايل واالدخـار، مـن األولويـات العليـا بالنـسبة للمنطقـة         
العديــد مــن البلــدان علــى تعزيــز نوعيــة احلــسابات االقتــصادية املتكاملــة بــالتوازي مــع حتــسني    

واإلطــار الــزمين املتوقــع إلدخــال هــذه التغــيريات هــو الفتــرة  . تقــديرات النــاتج احمللــي اإلمجــايل
 يف مــا يتعلــق ٢٠٠٨وُيتوقــع تنفيــذ توصــيات نظــام احلــسابات القوميــة لعــام . ٢٠١٥-٢٠١٤
ويعـّد  . ٢٠١٥ابات القطاع املؤسسي وغريها من نظم البيانات على حنو تدرجيي بعد عام             حبس

االفتقــار إىل املــوارد البــشرية واملاليــة مــن املعيقــات الرئيــسية الــيت قــد حتــول دون إجنــاز الــربامج  
 يف بلــدان أوروبــا الــشرقية والقوقــاز وآســيا  ٢٠٠٨اإلحــصائية لنظــام احلــسابات القوميــة لعــام  

ويعترب أيضا التعاون الفعال مع املؤسـسات األخـرى املـشاركة      .  وجنوب شرق أوروبا   الوسطى
. يف مجع وإنتاج البيانات ذات الصلة شرطاً أساسيا بل وحتـدياً رئيـسيا إلكمـال التنفيـذ بنجـاح                

وتيسرياً هلذه العمليـة، مـن الـالزم أن تقـدم املنظمـات الدوليـة الـدعم يف جمـال املـساعدة التقنيـة                
  .اخلربات وأفضل املمارساتوتبادل 

ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ تقييمــاً علــى نطــاق       - ١٠ ــة االقتــصادية واالجتماعي وأجــرت اللجن
ــاج اإلحــصاءات        ــى إنت ــة يف آســيا واحملــيط اهلــادئ عل ــنظم اإلحــصائية الوطني ــدرة ال ــة لق املنطق

ادية الـشاملة   االقتصادية األساسية، كما حددت املشاكل اليت تواجه إنتاج اإلحصاءات االقتـص          
وكـشف التقيـيم علـى وجـه اخلـصوص وجـود       . الالزمـة لرسـم الـسياسات وإجـراء التحلـيالت     

نقــص يف املــوارد الالزمــة إلرســاء عمليــة إنتــاج إحــصائي مالئمــة واختــاذ الترتيبــات املؤســسية    
ــق أغــراض         ــزم مــن نطــاق وتفــصيل لتحقي ــا يل ــة مب ــع احلــسابات القومي ــسري جتمي ــضرورية لتي ال

  . مةالعا السياسة
، وضع الفريق التوجيهي للربنـامج اإلقليمـي لإلحـصاءات االقتـصادية            ٢٠١٢ويف عام     - ١١

يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ خطة تنفيذ شـاملة لتحـسني قـدرات الـدول األعـضاء يف املنطقـة                    
ويعـّد  . بشأن إنتاج جمموعة أساسية من اإلحصاءات االقتصادية متشيا مع املعايري الدولية احلالية           

، جـزءا   ٢٠٠٨الرصد املنتظم للتقـدم احملـرز، مبـا يف ذلـك تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                      
واهلــدف مــن التقيــيم األويل الــذي ســيجرى يف الربــع األول مــن عــام . مهمــا مــن خطــة التنفيــذ

ــد      ٢٠١٣ ــنظم اإلحــصائية يف كــل بل .  إمنــا هــو إرســاء قواعــد الفحــص األساســية لقــدرات ال
لــشركاء املعنــيني بنتــائج فحــص القــدرات باعتبارهــا أساســا للتنــسيق   وســيجري إبــالغ مجيــع ا

  . الفعال وحتديد أولويات األنشطة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
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 ٢٠٠٨وتكشف الدراسات االستقصائية املتعلقة بتنفيذ نظام احلـسابات القوميـة لعـام               - ١٢
ة النـسبية لعمليـة جتميـع احلـسابات         يف مناطق أفريقيا وغرب آسيا وأمريكا الالتينية عن احملدودي        

ــيلها   ــا وتفاصـ ــة، مـــن حيـــث نطاقهـ ــة االقتـــصادية   . القوميـ ــة اللجنـ ــدان منطقـ ــرار بلـ وعلـــى غـ
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، أفادت بلدان تلـك املنـاطق بأنَّهـا تفتقـر إىل املـوارد الالزمـة                   

ة الترتيبـات املؤسـسية الالزمـة    إلرساء عملية إنتاج إحصائي مالئمـة، وبأنَّهـا تعـاين مـن حمدوديـ            
ــع جمموعــة شــاملة مــن إحــصاءات احلــسابات      جلمــع اإلحــصاءات األساســية الــضرورية لتجمي

ــة ــشاط       . القومي ــاس شــامل للن ــق بالتوصــل إىل قي ــشاكل تتعل ــضا م ــاك أي ــصدد، هن ــذا ال ويف ه
ذ فغالبيـة البلـدان مل تـضع بعـد خططـا لتنفيـ            . االقتصادي علـى أسـاس نظـام احلـسابات القوميـة          

، رغم أن الكثري منها قد شرع فعـالً         ٢٠٠٨التوصيات املفاهيمية لنظام احلسابات القومية لعام       
  . ٤يف العمل على تنفيذ التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 

ــذ نظــام احلــسابات        - ١٣ ــة بتنفي ــة املــستقاة مــن الدراســات االستقــصائية املتعلق ــبني األدل وت
، اليت أجرهتا اللجان اإلقليمية، أنه على الرغم مـن إحـراز بعـض التقـدم يف                 ٢٠٠٨القومية لعام   

عدد من البلدان، ما زال العديـد مـن البلـدان الناميـة بعيـدا عـن إجـراء تعـديل فعلـي جملموعـات            
وباإلضـافة إىل ذلـك،   . اإلحصاءات االقتصادية الداعمة من أجل تنفيذ نظام احلسابات القوميـة        

ع أن مجيـع البلـدان انـضمت إىل الـربامج االسـتراتيجية لتنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                      فم
. ، كــل حــسب منطقتــه، فإهنــا مل تــضعها موضــع التطبيــق الفعلــي علــى الــصعيد الــوطين٢٠٠٨

 يتمثل يف استمرار نقص احلوافز السياسية، عالوة علـى قلـة            يبدو أن هناك قامسا مشتركا بينها     و
لية والبشرية الالزمة إلرساء عملية اإلنتاج اإلحـصائي والترتيبـات املؤسـسية الداعمـة              املوارد املا 

  .إلجراء قياس شامل للنشاط االقتصادي على أساس نظام احلسابات القومية
وســعياً لــدعم اســتيفاء البلــدان متطلبــات إجــراء القيــاس الــشامل للنــشاط االقتــصادي،    - ١٤
راتيجية علــى الــصعيد العــاملي لتوســيع نطــاق الــدعم بــد مــن استكــشاف إمكانيــة وضــع اســت ال

التقين املقدم على الصعيد القطري من أجل تلبية احتياجـات البلـدان إىل البيانـات االسـتراتيجية                
يف ما يتعلق باحلسابات القومية واإلحصاءات االقتصادية، وهو مـا سـيزيد مـن فـرص احلـصول                  

وحتقيقــا هلــذا الغــرض، ينبغــي أن يعمــل . منيعلــى البيانــات ويعــزز القــدرة التحليليــة للمــستخِد
ــة بــصورة      ــة واللجــان اإلقليمي الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات القومي

 ٢٠١٤متضافرة مع البلـدان املـستفيدة والـشركاء يف التنميـة لتقـدمي اقتـراح إىل اللجنـة يف عـام                    
  . العاملي لتنفيذ نظام احلسابات القوميةبشأن زيادة فعالية التنسيق والتمويل على الصعيد 
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  التوجيهات املتعلقة مبسائل التنفيذ   -ثالثا   
  تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية  -ألف   

، ٢٠١٢أبريــل /عقــد فريــق اخلــرباء االستــشاري املعــين باحلــسابات القوميــة، يف نيــسان  - ١٥
ووافـق فريـق   . ١٩٩٣تهاء من استكمال نظام احلسابات القوميـة لعـام       أول اجتماع له منذ االن    

اخلرباء االستشاري يف ذلك االجتماع على برنامج عمل الفريق العامل املـشترك بـني األمانـات                
املعين باحلسابات القومية، لكنه طلـب إىل الفريـق العامـل أن حيـدد األولويـات املتعلقـة بربنـامج                    

ملسائل الناشئة عن تنفيذ نظام احلسابات القومية ذات أولويـة عليـا            البحوث على أساس اعتبار ا    
ــامج البحــوث أو مل تــرد   ( ــد مــن   )ســواء وردت هــذه املــسائل يف برن ــوفري مزي ، وأن ينظــر يف ت

املعلومات العملية عن مراحل تنفيذ نظام احلسابات القومية، ويف اسـتخدام مزيـد مـن األدوات             
وتــشمل . ت القوميــة علــى املوقــع الــشبكي املخــصص لــه  املبتكــرة لــدعم تنفيــذ نظــام احلــسابا  

:  اليت اعتربت أولويات عليا مـا يلـي        ٢٠٠٨املسائل املتصلة بتنفيذ نظام احلسابات القومية لعام        
ــناديق      ــة وصـ ــات التقاعديـ ــناديق املعاشـ ــتثمارات صـ ــرادات اسـ ــسجيل إيـ ــاملي؛ وتـ ــاج العـ اإلنتـ

ي واألصول غري املالية؛ والبحث والتطـوير؛       االستثمار؛ ورسوم االستقرار املايل؛ وقياس األراض     
وكـان  . والتزامات املعاشات التقاعدية؛ وخدمات الوساطة املالية احملتسبة على حنـو غـري مباشـر           

ــة،      هنــاك اتفــاق عــام بــشأن اختــصاصات فريــق اخلــرباء االستــشاري املعــين باحلــسابات القومي
 ٢٠٠٨احلـسابات القوميـة لعـام    وبشأن إجراءات تنسيق األدلة والتدريب، وإجراءات توضـيح     

والتقرير عـن اجتمـاع فريـق اخلـرباء االستـشاري املعـين باحلـسابات القوميـة متـاح                   . واستكماهلا
  .http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2012/m7-2.asp على املوقع

  
  املسائل احلالية قيد املناقشة  -باء   

  تسبة على حنو غري مباشرمعاجلة خدمات الوساطة املالية احمل    
اســتبعاد /خــالل الــسنة قيــد االســتعراض، أُجريــت اختبــارات يف أوروبــا بــشأن إدمــاج    - ١٦

استحقاق القروض وخطر التخلـف عـن سـدادها، وفقـا ملـا أوصـت بـه فرقـة العمـل األوروبيـة                       
 واســتنادا إىل نتــائج تلــك   . املعنيــة خبــدمات الوســاطة املاليــة احملتــسبة علــى حنــو غــري مباشــر        

االختبـــارات، قـــرر مـــديرو إحـــصاءات االقتـــصاد الكلـــي يف االحتـــاد األورويب، يف تـــشرين        
، اإلبقاء على طريقـة التخـصيص احلاليـة املتعلقـة خبـدمات الوسـاطة املاليـة                 ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

، ٢٠١٠وهـذا يعـين أنـه، يف احلـسابات القياسـية األوروبيـة لعـام                . احملتسبة على حنو غري مباشر    
ستناد السعر املرجعي إىل القروض واالئتمانـات يف مـا بـني املـصارف، ولـن ُيـستبَعد       سيتواصل ا 

  . خطر التخلف عن سداد الديون من خدمات الوساطة املالية احملتسبة على حنو غري مباشر
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 وستجري فرقة العمل املعنيـة خبـدمات الوسـاطة املاليـة احملتـسبة علـى حنـو غـري مباشـر                       - ١٧
مل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية تقييما لتقريـر فرقـة العمـل         التابعة للفريق العا  

األوروبية على أساس مذكرة الفريق العامل املشترك بني األمانـات الـيت تتـضمن مـوجزاً لنتـائج                  
أداء خدمات الوساطة املالية احملتسبة على حنـو غـري مباشـر، يف ضـوء تطبيقهـا يف بلـدان االحتـاد            

وسيتضمن املـوجز أيـضا إشـارة إىل        . جهتني مستجيبتني من خارج االحتاد األورويب     األورويب و 
وبعد إصدار فرقة العمـل لتعليقاهتـا، سـُيقدَّم         . املناقشة املتعلقة خبطر التخلف عن سداد القروض      

ــة إلجــراء مــشاورات       ــشاري املعــين باحلــسابات القومي ــهائي إىل فريــق اخلــرباء االست ــر الن التقري
  . بشأنه هنائية

  
  البحث والتطوير    

علــى غــرار خــدمات الوســاطة املاليــة احملتــسبة علــى حنــو غــري مباشــر، أتــيح يف تــشرين     - ١٨
ــاين ــوفمرب /الث ــر فرقــة العمــل التابعــة للمكتــب اإلحــصائي لالحتــاد األورويب عــن    ٢٠١٢ن  تقري

لـى  ويتضمن التقريـر حـسابات ألثـر رمسلـة البحـث والتطـوير ع          . معاجلة قياس البحث والتطوير   
وُتحَسب األرقام املتعلقـة باالقتـصاد يف جمملـه         . الناتج احمللي اإلمجايل، استنادا إىل بيانات سنتني      

وُيتاح أيضا جـدول للـربط يتـضمن بيانـات معـدة حـسب دليـل                . وحسب كل قطاع مؤسسي   
واسـتنادا إىل تقريـر املكتـب اإلحـصائي لالحتـاد األورويب، وافـق مـديرو إحـصاءات              . فراسكايت
ــصا ــة البحــث والتطــوير يف       االقت ــدأ رمسل ــذ مب ــى ضــرورة تنفي ــي يف االحتــاد األورويب عل د الكل

ــام     ــدة لع ــة اجلدي ــة   . ٢٠١٤احلــسابات القياســية األوروبي ــك، أجــرت منظم وباإلضــافة إىل ذل
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي دراســة استقــصائية عــن مــدد صــالحية قيــاس البحــث    

ــهوالتطــوير والطرائــق الــيت تــستخ  ــدان إلجرائ وهــذه املعلومــات متاحــة علــى املوقــع   . دمها البل
وقـد خلُـص الفريـق      . الشبكي للفريق العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات القوميـة              

ن العمــل علــى صــعيد املفــاهيم يف العامــل إىل أنــه ال حاجــة للقيــام، يف األمــد القــصري، مبزيــد مــ 
  . يتعلق بالبحث والتطوير ما
  

  تاج العاملياإلن    
تعــاجل فرقــة العمــل التابعــة للَّجنــة االقتــصادية ألوروبــا املعنيــة باإلنتــاج العــاملي املــسائل     - ١٩

 ودليـل ميـزان املـدفوعات ووضـع         ٢٠٠٨املفاهيمية الناشئة عـن نظـام احلـسابات القوميـة لعـام             
ك توجيهـات   االستثمار الدويل، الطبعـة الـسادسة، يف مـا يتعلـق باإلنتـاج العـاملي، وتقـدم كـذل                  

ولقد أُنِشئت فرقة العمل باالشتراك مـع منظمـة التعـاون           . عملية بشأن اجلوانب املتصلة بالتنفيذ    
والتنمية يف امليدان االقتصادي، واملكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب، وصندوق النقد الـدويل،            

يتـضمنها الـدليل    وستتاح مشاريع الفصول اليت س    . ومنظمة التجارة العاملية، والشعبة اإلحصائية    
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وسـتقدم فرقـة العمـل ورقـة        . ، لتطلع عليها البلـدان    ٢٠١٣املتعلق باإلنتاج العاملي يف ربيع عام       
قضايا بشأن النتائج الرئيسية لعملها، مبا يف ذلـك التوصـيات املتعلقـة بتوضـيح نظـام احلـسابات                   

ترتيبـات اإلنتـاج   ، يف ما يتعلق مبواضيع مثل حتديد وتصنيف خمتلف أنـواع    ٢٠٠٨القومية لعام   
العـاملي والتوجيهـات املتعلقـة بقياسـه، لينظـر فيهـا فريـق اخلـرباء االستـشاري املعـين باحلــسابات           

  .القومية
  

  األراضي وغريها من األصول غري املالية     
ا من مبـادرة جمموعـة   ياس األراضي واملساكن بوصفها جزء أُويلَ اهتمام متزايد ملسألة ق      - ٢٠

واســتجابةً ). ٢٠١١جملــس حتقيــق االســتقرار املــايل،  (لثغرات يف البيانــات العــشرين املتعلقــة بــا
لذلك، شرعت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف إجناز استبيان بـشأن األراضـي               

وأيدت البلدان فكرة إنـشاء فرقـة عمـل مكرسـة ملعاجلـة املـسائل               .  تقريبا ٢٠١١يف أواخر عام    
وانعقد حىت اآلن اجتماعـان لفرقـة العمـل املعنيـة باألراضـي             . كن أيضا املتصلة باألراضي واملسا  

ــة، املــشتركة بــني املكتــب اإلحــصائي لالحتــاد األورويب ومنظمــة التعــاون       واألصــول غــري املالي
وانعقــد . والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، والــيت يــشارك فيهــا أيــضا البنــك املركــزي األورويب  

ــسمربغ يف  ــاع األول يف لكــ ــوزاالجتمــ ــه / متــ ــانون   ٢٠١٢يوليــ ــاريس يف كــ ــاين يف بــ ، والثــ
. وستركز فرقة العمل يف بدايـة األمـر علـى املـسائل املتعلقـة باألراضـي               . ٢٠١٢ديسمرب  /األول

 بلـدا  ١٦وقد أبدت البلدان اهتماما قويا وفعليا باألمر، حيـث ضـمت فرقـة العمـل ممـثلني عـن                    
ــا ــب     . خمتلف ــشروع أول لكتي ــداد م ــدف يف إع ــل اهل ــول    ويتمث ــات حبل ــع البيان ــوجيهي لتجمي ت
، مث عرضــه علــى الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات   ٢٠١٣يوليــه /متــوز

وسـريكز دليـل    . القومية وفريـق اخلـرباء االستـشاري املعـين باحلـسابات القوميـة للتـشاور بـشأنه                
صادر والطرائـق   جتميع البيانـات بـصورة أساسـية علـى قيـاس األراضـي، وسيتـضمن وصـفا للمـ                  

أما النسخة النهائية لدليل جتميع البيانات فُيتوقـع أن         . والتوجيه العملي واألمثلة العددية القطرية    
وعندئذ، قد يشمل العمل اإلضايف البحوث املتعلقة باألصول غـري          . ٢٠١٤تصدر يف هناية عام     

  .املالية األخرى
  

  ية مبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصف    
يعمـــل فريـــق تـــوجيهي مكـــون مـــن ممـــثلني عـــن البنـــك املركـــزي األورويب واملكتـــب   - ٢١

ــى تطــوير         ــدان االقتــصادي عل ــاون والتنميــة يف املي ــاد األورويب ومنظمــة التع اإلحــصائي لالحت
وُوِضـعت يف   . تعاريف هياكل البيانات الالزمـة لتبـادل بيانـات احلـسابات القوميـة يف املـستقبل               

ــة ملــشروع تعــاريف هياكــل البيانــات، بالتنــسيق مــع الفريــق     ٢٠١٢هنايــة عــام  الــصيغة النهائي
العامل املشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات القوميـة، وسـيجري اختبارهـا خـالل النـصف                    
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ويقـدم الفريـق التـوجيهي      . ٢٠١٤، حبيث ميكن تنفيذها يف غضون عام        ٢٠١٣األول من عام    
ىل الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات               تقارير عن التقدم احملـرز يف عملـه إ        

القومية وفريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية يف سـبيل كفالـة إدمـاج املـدخالت                
  .العاملية يف تعاريف هياكل البيانات املتعلقة باحلسابات القومية

  
  احلسابات القطاعية وكشوف امليزانيات  -جيم   

 مبادرة جمموعة العشرين املتعلقة بالثغرات يف البيانات إىل عدد مـن التوصـيات              أشارت  - ٢٢
. ٢٠٠٨اهلادفــة للتــصدي للثغــرات يف البيانــات الــيت كــشفت عنــها األزمــة املاليــة العامليــة لعــام  

ووردت هذه التوصيات يف تقرير صـندوق النقـد الـدويل وأمانـة جملـس حتقيـق االسـتقرار املـايل           
) األزمـة املاليـة والثغـرات يف املعلومـات     (The Financial Crisis and Information Gapsاملعنون 

وتـدعو  ). http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/102909.pdfمتاح على العنوان الشبكي     (
استراتيجية لتشجيع جتميع ونشر النهج القائم علـى كـشوف امليزانيـة،      ” إىل وضع    ١٥التوصية  

  .“ال، والبيانات القطاعية بصفة أعّم، بدءاً باقتصادات جمموعة العشرينوبيانات تدفق األمو
ــدف التوصــية     - ٢٣ ــل ه ــة الفــصلية      ١٥ ويتمث ــاق نــشر احلــسابات القطاعي ــيع نط  يف توس

ا واإلبـالغ عنـها مـن ِقبـل كـلّ مـن اقتـصادات جمموعـة         فصَّلة والقابلة للمقارنة دوليوالسنوية امل 
وسـيؤدي هـذا التوسـيع إىل       . غري املنتميـة إىل جمموعـة العـشرين       العشرين واالقتصادات املتقدمة    

القطاعـات الفرعيـة والتفاصـيل    (حتسني مستوى جتميع احلسابات القطاعية من حيث التفاصـيل          
، وسد الثغـرات علـى مـستوى البيانـات، وإعـداد قـوائم باملخزونـات والتـدفقات                  )عن األصول 

  .املالية حبسب انتقاهلا من جهة إىل أخرى
 إعـداد   ١٥ومن بني املؤشـرات الرئيـسية علـى التقـدم يف املـساعي حنـو تنفيـذ التوصـية                      - ٢٤

النماذج املتعلقـة مبجموعـة دنيـا ومـشجَّع عليهـا مـن احلـسابات القطاعيـة وكـشوف امليزانيـات                     
وحتـدد هـذه النمـاذج نطـاق احلـسابات القطاعيـة وكـشوف امليزانيـات                . القابلة للمقارنـة دوليـاً    

ــا مــن أجــل إعــداد و لــدعم اجلهــود امل ــنــشر إحــصاءات قابلــة للمقارنــة دو نــسَّقة دولي وقــد . الي
 وهـي متاحـة علـى املوقـع الـشبكي           ٢٠١٢مـايو   /لنمـاذج يف أيـار    اُوضعت الصيغة النهائية هلذه     

) http://www.imf.org/external/np/sta/templates/sectacct/index.htm(لصندوق النقـد الـدويل      
ــة  وعلــــــى املوقــــــع الــــــشبكي للــــــشع  ــام احلــــــسابات القوميــــ بة اإلحــــــصائية لتطبيــــــق نظــــ

)http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/imp.asp.(  
وجيّسد تصميم هذه النماذج التعاون الـدويل مـن أجـل تنفيـذ املـساعي املتعلقـة بإعـداد                    - ٢٥

 وقــد أعــدَّ هــذه النمــاذج واتفــق عليهــا أعــضاء الفريــق العامــل املعــين        . احلــسابات القطاعيــة 
وقد أُنشئ الفريق العامـل حتـت إشـراف الفريـق املـشترك بـني الوكـاالت                 . باحلسابات القطاعية 
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ويــرأس الفريـق العامــل صـندوق النقــد الـدويل ويــضم    . املعـين باإلحـصاءات االقتــصادية واملاليـة   
ممــثلني عــن مــصرف التــسويات الدوليــة، والبنــك املركــزي األورويب، واملكتــب اإلحــصائي         

  .روبية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واألمم املتحدةللجماعات األو
 وللمساعدة على جتميع احلسابات القطاعية وكشوف امليزانيات، نظّم صندوق النقـد             - ٢٦

الدويل سلسلة من احللقـات الدراسـية لفائـدة بلدانـه األعـضاء، وأطلـق بـرامج لتقـدمي املـساعدة                 
أيضا حتت إشـراف الفريـق املـشترك بـني الوكـاالت، أصـبحت البيانـات        و. التقنية لبلدان خمتارة 

املتعلقة باحلسابات القطاعية القتصادات جمموعـة العـشرين، ومعظمهـا مـستمد مـن إحـصاءات                
ــة يف امليــدان االقتــصادي واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة،     منظمــة التعــاون والتنمي

ــا   ــة الرئيــسية   والبنــك املركــزي األورويب، متاحــة حالي علــى املوقــع الــشبكي للمؤشــرات العاملي
)http://www.principalglobalindicators.org/default.aspx.(  
  

  مسائل جديدة للمناقشة  -دال   
القطاعات الفرعية املؤسسية وحتديد املكاتب الرئيـسية والـشركات القابـضة والكيانـات                 

  ذات األغراض اخلاصة
جــه صــعوبات يف تنفيــذ توصــيات نظــام احلــسابات القوميــة       أفــادت بلــدانٌ بأهنــا توا    - ٢٧
 بشأن حتديد التفرعات الدقيقة يف القطاعـات الفرعيـة يف قطـاع املؤسـسات املاليـة                 ٢٠٠٨ لعام

، ويف تـــصنيف املكاتـــب الرئيـــسية والـــشركات القابـــضة )ويف تـــوفري املعلومـــات املتعلقـــة هبـــا(
 إىل هـذه املـسألة خـالل عـدة اجتماعـات      وقد متت اإلشارة . والكيانات ذات األغراض اخلاصة   

. ُعقدت على املستوى األورويب وعلى مستوى منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي               
واعتــرف الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة أيــضا بــأن تــصنيف 

 جدا، مـن أجـل توضـيح        الكيانات ذات األغراض اخلاصة حسب الفئة والصنف سيكون مفيدا        
ولتلبيـة احلاجـة املتمثلـة يف تـوفري املزيـد مـن التوجيهـات         . ٢٠٠٨نظام احلسابات القوميـة لعـام       

ــات ذات األغــراض اخلاصــة،       ــضة والكيان ــشركات القاب ــسية وال ــصنيف املكاتــب الرئي ــشأن ت ب
أُنــشئت فرقــة عمــل مــشتركة بــني البنــك املركــزي األورويب واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات   

ويبـدو أن لـدى هـذه البلـدان فهمـا           . األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي        
وهلـذا ُيـرى أنـه مـن املمكـن أن تنتـهي             . مشتركا للمسائل املتعلقة باملفـاهيم الرئيـسية املطروحـة        

فرقة العمل من إعداد التوجيهات، وال سيما بشأن املسائل العمليـة، خـالل النـصف األول مـن       
وسُتعرض هذه التوجيهات والتوصيات اإلضـافية علـى فريـق اخلـرباء االستـشاري       . ٢٠١٣ام  ع

  .٢٠١٣املعين باحلسابات القومية ليناقشها أثناء االجتماع الذي سيعقده يف عام 
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  استحقاقات املعاشات التقاعدية    
ــع مكتــ        - ٢٨ ــق م ــاون وثي ــصادي، بتع ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ب ســتنظم منظم

اإلحــصاءات األســترايل، حلقــة عمــل مــن أجــل حتديــد الــشروط املعياريــة لقيــاس اســتحقاقات   
املعاشــات التقاعديــة الناجتــة عــن العمــل الــيت توفرهــا نظــم املعاشــات التقاعديــة ونظــم الــضمان  

واإلبـالغ عـن هـذه االسـتحقاقات علـى          ) مصطلحات ومفاهيم وتعاريف موّحـدة    (االجتماعي  
ك، تكون املنظمة قد تطرقت إىل مجيع جوانب تسلسل حـسابات نظـام             وبذل. املستوى الدويل 

احلسابات القومية، وإىل اجلدول التكميلي، مبا يف ذلك قياس اسـتحقاقات املعاشـات التقاعديـة           
ومـن املقـرر عقـد      . اليت ال ُيعترف هبا على أهنا كذلك يف النظـام األساسـي للحـسابات القوميـة               

  . ، يف أستراليا٢٠١٣أبريل /ناالجتماع األول للفريق يف نيسا
  

  ٢٠٠٨معاجلة الشحن والتأمني يف نظام احلسابات القومية لعام     
 والطبعــة الــسادسة لــدليل ٢٠٠٨متــت اإلشــارة إىل أن نظــام احلــسابات القوميــة لعــام    - ٢٩

ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل، يتعامالن بطريقة خمتلفـة مـع الـشحن والتـأمني عنـد          
ويوصي الدليالن حبساب قيمة صادرات الـسلع حـسب قيمتـها    . االجتار الدويل بالسلعتسجيل  

ــة  ). فــوب(عنــد شــحنها علــى ظهــر الــسفينة الــيت ســتنقلها    ويبــدو أن نظــام احلــسابات القومي
 مل يتوصل إىل تسوية تامة بني مبدأ تقييم الـصادرات بـسعر فـوب مـع مبـدأ تقيـيم                     ٢٠٠٨ لعام

 شـرحا أكثـر تفـصيال       ٢٠٠٨ ويتضمن نظام احلسابات القومية لعام       .الناتج باألسعار األساسية  
لتكاليف الشحن والتأمني املرتبطة بالواردات وبقيمة الواردات مـن الـسلع بـسعر فـوب مقارنـة        

مبــسألة مــا إذا كانــت قيمــة ’’غــري أن توصــيته املتعلقــة . ١٩٩٣بنظــام احلــسابات القوميــة لعــام 
د على ما إذا كان املصدِّر أو املستورِد مسؤوال عـن النقـل             السلع تشمل تكلفة النقل أم ال تعتم      

ال تتفــق مــع تقيــيم الــصادرات حــسب ‘‘ )٦٨-١٤، الفقــرة ٢٠٠٨احلــسابات القوميــة لعــام (
وهلـذا جيـب توضـيح وحتديـد     ). سعر فوب(سعرها عند شحنها على ظهر السفينة اليت ستنقلها         
سعار األساسية، وتقييم الـصادرات حـسب       تفاصيل معاجلة الشحن والتأمني، وتقييم الناتج باأل      

وسـُتناقش هـذه املـسألة أثنـاء االجتمـاع          . ٢٠٠٨سعر فـوب يف نظـام احلـسابات القوميـة لعـام             
 للتوصل إىل اتفاق بشأن توضـيح       ٢٠١٣املقبل لفريق اخلرباء االستشاري الذي سُيعقد يف عام         

  . ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام 
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  الكتيباتجتميع األدلة و  - هاء  
تــرد أدنــاه معلومــات مــستكملة عــن التقــدم احملــرز يف جمــال جتميــع األدلــة والكتيبــات      - ٣٠

واملذكرات التوجيهية، يف إطار مبادرة الفريق العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات          
نامج تطبيـق   القومية اهلادفة لتعزيز القدرة اإلحصائية يف جمال جتميع احلسابات القومية، وفقا لرب           

وتـشمل القائمـة ثـالث فئـات        .  واإلحصاءات اليت تدعمـه    ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام     
مـــن املنـــشورات، هـــي املنـــشورات الـــصادرة واملنـــشورات قيـــد اإلعـــداد واملنـــشورات املزمـــع 

  .إعدادها
  :املنشورات الصادرة  )أ (  
  ؛)قتصادية ألوروبااللجنة اال(دليل عن أثر العوملة على احلسابات القومية   ‘١’  
الـشعبة اإلحـصائية     (مبادئ توجيهية بـشأن اإلحـصاءات االقتـصادية املتكاملـة           ‘٢’  

  ؛ )يف األمم املتحدة
  ، باللغة الروسية؛٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام   ‘٣’  
ــشأن املعاشــــات التقاع    ‘٤’   ــع تقــــين بــ ــل جتميــ ــة دليــ ــسابات القوميــ ــة يف احلــ  ديــ

  ؛)البنك املركزي األورويب/ األوروبيةاإلحصائي للجماعات املكتب(
ــة     ‘٥’   ــسابات القوميــ ــام احلــ ــس نظــ ــ: أســ ــام   بنــ ــة عــ ــس، طبعــ  ٢٠١٢اء األســ

  ؛)اإلحصائي للجماعات األوروبية املكتب(
  :املنشورات قيد اإلعداد  )ب (  
  ؛)البنك الدويل ( املفاهيم بإجياز‐ ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام   ‘١’  
  ؛)البنك الدويل ( التجميع بإجياز‐ ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام   ‘٢’  
 كتيـب عـن اإلنتــاج املـايل والتــدفقات واألرصـدة يف نظــام احلـسابات القوميــة       ‘٣’  

  ؛)البنك املركزي األورويب/األمم املتحدة(
املكتـب اإلحـصائي للجماعـات       (مسرد مصطلحات عـن التقـديرات الـسريعة         ‘٤’  

  ؛)األوروبية
ــسريعة    ‘٥’   ــديرات الـــ ــن التقـــ ــات  ( كتيـــــب عـــ ــصائي للجماعـــ املكتـــــب اإلحـــ

  ؛)األمم املتحدة/األوروبية
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ــة    ‘٦’   ــة املكتــب اإل (كتيــب عــن املؤشــرات املركب  /حــصائي للجماعــات األوروبي
  ؛)املتحدة األمم

  ؛)األمم املتحدة (كتيب عن الدراسات االستقصائية بشأن التوجهات العامة  ‘٧’  
املسوّدة متاحة على املوقع    (نية  ، باللغة الصي  ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام       ‘٨’  

  ؛)الشبكي للفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية
املــسوّدة متاحــة علــى (، باللغــة الفرنــسية ٢٠٠٨نظــام احلــسابات القوميــة لعــام   ‘٩’  

  ؛)املوقع الشبكي للفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية
املسوّدة متاحة على املوقـع     (، باللغة العربية    ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام       ‘١٠’  

  ؛)الشبكي للفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية
 ار املنــــتجني مقابــــل اخلــــدماتالــــدليل املنــــهجي لتحديــــد مؤشــــرات أســــع  ‘١١’  

 /االقتـــــصاديميـــــة يف امليـــــدان منظمـــــة التعـــــاون والتن) (منقحـــــة نـــــسخة(
  ؛)اإلحصائي للجماعات األوروبية املكتب

  ؛)اللجنة االقتصادية ألوروبا (دليل اإلنتاج العاملي  ‘١٢’  
املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات (كتيـــب عـــن احلـــسابات القوميـــة الفـــصلية   ‘١٣’  

  ؛)األوروبية
صـندوق  ) (نـسخة مـستكملة    (٢٠٠١دليل اإلحصاءات املالية احلكومية لعام        ‘١٤’  

  ؛) الدويلالنقد
  :املنشورات املزمع إعدادها  )ج (  
  ؛)األمم املتحدة(املخرجات /كتيب بشأن جتميع املدخالت  ‘١’  
اللجنــة االقتــصادية  (مبــادئ توجيهيــة بــشأن ســجالت اإلحــصاءات التجاريــة   ‘٢’  

  ؛)ألوروبا
) نـسخة منقّحـة    (دليل اإلحصاءات النقدية واملالية وإرشـادات بـشأن جتميعهـا           ‘٣’  

  ؛)النقد الدويلصندوق (
  ؛)صندوق النقد الدويل (كتيب عن احلسابات القومية الفصلية  ‘٤’  
املـسوّدة األوليـة متاحـة      (، باللغـة اإلسـبانية      ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام       ‘٥’  

  ؛)على املوقع الشبكي للجنة االقتصادية ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
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ــعا   ‘٦’   ــنقّح عـــن األسـ ــامكتيـــب مـ املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات   (ر واألحجـ
  ؛)األوروبية

ــة    ‘٧’   ــسلع التحويليـ ــشأن الـ ــي بـ ــل جتميعـ ــات   (دليـ ــصائي للجماعـ املكتـــب اإلحـ
  ؛)األوروبية

ــوير     ‘٨’   ــي يف جمــال البحــث والتط ــل جتميع ــات    (دلي ــب اإلحــصائي للجماع املكت
  ؛)األوروبية

ــوذج املؤشــرات القــصرية األجــل وه      ‘٩’   ــشأن من ــل إحــصائي ب ــات  دلي يكــل البيان
  .الوصفية

    
أنــشطة أعــضاء الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات   -رابعا   

  القومية وأنشطة اللجان اإلقليمية
  أنشطة أعضاء الفريق العامل  -ألف   

  املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية    
ــام     - ٣١ ــة لع ورويب يف شــكل تنقــيح   يف االحتــاد األ٢٠٠٨ســيطبق نظــام احلــسابات القومي

وسـتبدأ الـدول    . لنظام احلسابات األورويب، مبثابـة الـصيغة األوروبيـة لنظـام احلـسابات القوميـة              
ــدين إىل نظــام      ــامج نقــل البيانــات اجلدي ــة وبرن األعــضاء يف االحتــاد األورويب يف تطبيــق املنهجي

ــذ إىل حــد  . ٢٠١٤ســبتمرب /احلــسابات األورويب يف أيلــول  كــبري أعمــال  وســتدَعم هــذا التنفي
حتضريية تشمل مناقشات حول مواضيع حمددة ووضع مبادئ توجيهيـة يف إطـار أعمـال الفـرق           

  .العاملة وأفرقة اخلرباء التابعة لالحتاد األورويب
وإضافة إىل األنشطة املذكورة أعاله، أنـشأ املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة                 - ٣٢

ار واألحجـام، والبيانـات املوحـدة مقابـل البيانـات           فرق عمل معنية بالـسلع التحويليـة، واألسـع        
  . ٢٠١٣وستكون التقارير اليت ستعدها فرق العمل هذه متاحة يف عام . غري املوحدة

ــا تـــــدريبيا خـــــالل    - ٣٣   وأطلـــــق املكتـــــب اإلحـــــصائي للجماعـــــات األوروبيـــــة برناجمـــ
ــرة  ــه،    ٢٠١٣-٢٠١٢الفت ــشاركة في ــدان مــن خــارج االحتــاد األورويب امل ــاول  ميكــن للبل  ويتن

املعاشات التقاعدية؛ والتأمني؛ وخـدمات الوسـاطة املاليـة احملتـسبة علـى            : أساسا املواضيع التالية  
  . حنو غري مباشر؛ والسلع التحويلية؛ والبحث والتطوير؛ واحلسابات احلكومية العامة
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  صندوق النقد الدويل    
بلـدان األعـضاء علـى تنميـة        تساعد إدارة اإلحصاءات التابعة لـصندوق النقـد الـدويل ال            - ٣٤

وإضــافة إىل تقــدمي املــساعدة  . قــدرهتا يف جمــال جتميــع إحــصاءات احلــسابات القوميــة ونــشرها  
ــة يف جمــال       ــع املتبع ــهجيات وممارســات التجمي ــشأن املن ــدريبات ب ــنظم هــذه اإلدارة ت ــة، ت التقني

نتجـــة احلـــسابات القوميـــة لفائـــدة مـــسؤويل املكاتـــب اإلحـــصائية وغريهـــا مـــن الوكـــاالت امل  
  .لإلحصاءات

وأنــشطة املــساعدة التقنيــة الــيت يقــوم هبــا صــندوق النقــد الــدويل مــصمَّمة علــى شــكل     - ٣٥
. مــشاريع متوســطة األجــل هلــا أهــداف عامــة ونتــائج حمــددة وتــواريخ حمــددة للنــواتج والتنفيــذ  
ل وتــدار شــؤون التخطــيط العــام ووضــع االســتراتيجية الالزمــة لتقــدمي املــساعدة التقنيــة يف جمــا  

احلــسابات القوميــة انطالقــا مــن مقــر صــندوق النقــد الــدويل، الــذي يقــوم أيــضا مبهــام الرصــد    
واإلشراف لكفالة نوعيـة املـساعدة التقنيـة املقدََّمـة مـن خـالل مثانيـة مراكـز إقليميـة للمـساعدة                      
التقنية، توجـد أربعـة منـها يف أفريقيـا، ومركـز واحـد يف الـشرق األوسـط، ومركـز يف أمريكـا                        

وُتنفَّــذ . ، ومركــز يف منطقــة البحــر الكــارييب، ومركــز آخــر يف منطقــة احملــيط اهلــادئ الوســطى
مشاريع املساعدة التقنية يف الغالب من خالل بعثات قصرية األجـل يقـوم هبـا موظفـو صـندوق                   

ــة الــيت ســتنتهي يف   . النقــد الــدويل وخــرباء معيَّنــون مــن خــارج الــصندوق    وخــالل الــسنة املالي
 مهمـة للمـساعدة التقنيـة يف      ٣٥٠سينجز صندوق النقـد الـدويل حـوايل         ،  ٢٠١٣أبريل  /نيسان

 بلـد مـن البلـدان األعـضاء يف     ١٠٠جمال احلسابات القومية وإحـصاءات األسـعار يف أكثـر مـن        
 مستشارا مقيما ألجل طويـل معنيـا باحلـسابات        ١١وقد عّين صندوق النقد الدويل      . الصندوق

املراكز اإلقليمية للمـساعدة التقنيـة التابعـة للـصندوق، وثالثـة         القومية، ومت تعيني مثانية منهم يف       
 خــبريا يف احلــسابات ٧٠وإضــافة إىل ذلــك، هنــاك أكثــر مــن  . مستــشارين يف أوروبــا الــشرقية

  .القومية وإحصاءات األسعار يشاركون بصورة نشطة يف تنفيذ مهام قصرية األجل
ا صندوق النقد الـدويل يف جمـال احلـسابات          وُتموَّل مشاريع املساعدة التقنية اليت ينفذه       - ٣٦

القومية من موارده اخلاصة، وكذلك من خالل الصناديق االستئمانية املواضيعية املُنـشأة بفـضل              
ويف الوقــت الــراهن، يــضطلع صــندوق النقــد الــدويل . الــدعم املــايل املقــدَّم مــن اجلهــات املاحنــة

: هلا الصناديق االسـتئمانية املواضـيعية، وهـي      بأربعة برامج رئيسية يف جمال احلسابات القومية متوّ       
ــالث ســنوات      ) أ( ــه ث ــة مدت ــساعدة تقني ــشروع م ــام   ) ٢٠١٤-٢٠١١(م ــق نظ ــدف لتطبي يه

 بلــدا مــن بلــدان آســيا واحملــيط اهلــادئ   ١٢احلــسابات القوميــة وبرنــامج املقارنــات الدوليــة يف  
بلـدان األفريقيـة الناطقـة      ومبـادرة معـززة لنـشر البيانـات يف ال         ) ب(بتمويل من حكومة اليابان؛     

ــنوات      ــس سـ ــدهتا مخـ ــة مـ ــة اإلنكليزيـ ــة   )٢٠١٥-٢٠١٠(باللغـ ــة الدوليـ ــا إدارة التنميـ ، متوهلـ
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يرلنــدا الــشمالية، وهــي تــدعم جتميــع حــسابات قوميــة   أاملتحــدة لربيطانيــا العظمــى و  باململكــة
ات ومــشروع مــساعدة تقنيــة مدتــه ثــالث ســنو) ج(يف بلــدان أفريقيــة خمتــارة؛  وســنوية فـصلية 

، لبناء قدرات تسعة بلدان يف أوروبا الشرقية علـى جتميـع ونـشر احلـسابات             )٢٠١٥-٢٠١٢(
ووحــدة إحــصائية يف إطــار  ) د(القوميــة وإحــصاءات األســعار، بتمويــل مــن حكومــة اليابــان؛   

مــشروع مــساعدة تقنيــة مدتــه مخــس ســنوات ميولــه مــاحنون متعــددون إلدارة ثــروات املــوارد    
  .جيل املوارد الطبيعية يف إحصاءات احلسابات القوميةالطبيعية هبدف حتسني تس

ويــنظم صــندوق النقــد الــدويل أيــضا دورات تدريبيــة يف جمــال احلــسابات القوميــة عــن   - ٣٧
طريق معهد تنمية القدرات املوجود يف مقر الصندوق، ومن خـالل مراكـز التـدريب اإلقليميـة                 

حتـت إشـراف الـصناديق االسـتئمانية        التابعة للصندوق، إضـافة إىل حلقـات تدريبيـة متخصـصة            
ويتعـــاون الـــصندوق أيـــضا مـــع املنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة لتنظـــيم الـــدورات . املواضـــيعية
وحاليا، يوفر صندوق النقـد الـدويل دورات تدريبيـة بـشأن نظـام احلـسابات القوميـة             . التدريبية

ت الوطنيـة الفـصلية،     ، واحلسابات القطاعية وكشوف امليزانيات، وجتميـع احلـسابا        ٢٠٠٨لعام  
وخـالل الـسنة املاليـة احلاليـة، سـينظم      . فضال عن إقامـة روابـط مـع حـسابات االقتـصاد الكلـي        

ــدويل   ــام     ) أ(صــندوق النقــد ال ــة لع ــشأن نظــام احلــسابات القومي ــتني ب ، ٢٠٠٨دورتــني إقليمي
دارة املاليـة   بالتعاون مـع معهـد إدارة االقتـصاد الكلـي واإل          (واحدة يف أوروبا والثانية يف أفريقيا       

ودورتــني تــدريبيتني بــشأن احلــسابات القطاعيــة وكــشوف  ) ب(؛ )يف شــرق وجنــوب أفريقيــا
). أفريقيـا (ودورة تدريبيـة بـشأن احلـسابات القوميـة الفـصلية      ) ج(؛ )آسـيا وأوروبـا   (امليزانيات  

ميـع   حلقة عمـل تدريبيـة بـشأن املـسائل املتعلقـة بتج            ١٢وباإلضافة إىل ذلك، من املقرَّر تنظيم       
ــع         ــتئمانية املواضــيعية، بواق ــصناديق االس ــار ال ــعار يف إط ــة وإحــصاءات األس احلــسابات القومي

  .دورتني يف أفريقيا، وأربع دورات يف آسيا، وست دورات يف أوروبا
  

  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    
حلقــات العمــل، إضــافة إىل تنظــيم واملــشاركة يف تنظــيم أعمــال خمتلــف فــرق العمــل و   - ٣٨

تعقــد منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي حلقــة عمــل ســنوية بــشأن تنفيــذ نظــام     
، وذلـــك أثنـــاء االجتمـــاع املـــشترك للفرقـــة العاملـــة املعنيـــة   ٢٠٠٨احلـــسابات القوميـــة لعـــام 

ــة        ــابعتني للمنظم ــة الت ــة باحلــسابات القومي ــة املعني ــة العامل ــة والفرق ــان. باإلحــصاءات املالي  وك
أكتـوبر، مكرسـا أساسـا ملـسألة        / تشرين األول  ٣، املعقود يف باريس، يوم      ٢٠١٢اجتماع عام   

الشركات القابضة واملكاتب الرئيـسية والكيانـات ذات األغـراض اخلاصـة؛ وقيـاس املـشتقات؛                
كـذلك ناقـشت الفرقـة العاملـة        . وقياس خدمات الوساطة املالية احملتـسبة علـى حنـو غـري مباشـر             
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، مثــل ٢٠٠٨ابات القوميــة مــسائل تتــصل بتنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام  املعنيــة باحلــس
  .تسجيل اإلنتاج العاملي وقياس األصول غري املالية

وعالوة على ذلك، أجريت يف بلدان منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،                   - ٣٩
ــذكر، ت   ٢٠١٢عــام  ــسالفة ال ــشأن املــسائل ال ــاس  ، دراســتان استقــصائيتان ب تعلــق إحــدامها بقي

والورقات التوليفية بـشأن نتـائج      . املشتقات، والثانية بتسجيل منتجات امللكية الفكرية وقياسها      
وينطبـق الـشيء نفـسه علـى نتـائج دراسـة استقـصائية              . كلتا الدراسـتني متاحـة لالطـالع عليهـا        

  .أجريت سابقا بشأن االقتصاد غري اخلاضع للمراقبة
  

   األمم املتحدةالشعبة اإلحصائية يف    
 ٢٠١٠علـــى ســـبيل متابعـــة سلـــسلة احللقـــات الدراســـية الـــيت نظمـــت خـــالل عـــامي     - ٤٠
 بالتعاون مع اللجـان اإلقليميـة مـن أجـل وضـع بـرامج إقليميـة لتنفيـذ نظـام احلـسابات                       ٢٠١١ و

 سلــسلة جديــدة مــن ٢٠١٢، بــدأت الــشعبة اإلحــصائية تــنظم خــالل عــام ٢٠٠٨القوميــة لعــام 
ة بناء علـى طلبـات عـدد مـن البلـدان ملـساعدهتا علـى وضـع خطـة لتنفيـذ نظـام                        احللقات الدراسي 

وألغراض هـذه السلـسلة مـن احللقـات الدراسـية، جيـري حتديـد               . ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام    
 يف ٢٠٠٨بلــدان رائــدة ميكــن أن تأخــذ زمــام املبــادرة يف تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام     

ــة  ــا دون اإلقليمي ــ. مناطقه ــة      مث ُت ــع اللجــان اإلقليمي ــاون م ــة بالتع ــية دون إقليمي ــة دراس َنظَّم حلق
واهلدف من ذلك هو الـشروع يف صـياغة اسـتراتيجية وبرنـامج             . واملنظمات دون اإلقليمية املعنية   

 واإلحصاءات االجتماعية واالقتـصادية     ٢٠٠٨تنفيذ وطنيني لتفعيل نظام احلسابات القومية لعام        
  .ام اإلحصائي الوطين دعماً لرسم السياسات على حنو أفضلالداعمة، بغية تعزيز النظ

وُعقدت احللقة الدراسية األوىل من هذه السلـسلة لفائـدة بلـدان اجلنـوب األفريقـي يف                   - ٤١
وأسـفرت  .  يف بريتوريـا، جنـوب أفريقيـا       ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٩ إىل   ١٥الفترة من   

 عـن طريـق   ٢٠٠٨ظـام احلـسابات القوميـة لعـام       عن التزام البلدان بوضع برامج وطنية لتنفيـذ ن        
وتقتضي هـذه االلتزامـات أن تتـوىل       . ٢٠١٤التحول إىل هذا النظام عرب مراحل ابتداء من عام          

املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة وغريهــا مــن اجلهــات املعنيــة يف النظــام اإلحــصائي الــوطين تنــسيق 
لبيــان االســتراتيجية أساســاً وســيكون وضــع مــوجز متفــق عليــه . العمــل علــى الــصعيد القطــري

لصياغة الربنامج، وسيشمل العناصر اإلحصائية واملؤسسية على السواء من أجل حتـسني نطـاق              
  .حساباهتا القومية وتفاصيلها ونوعيتها

وهذا النهج دون اإلقليمي اجملدد الذي استهلّته الشعبة اإلحـصائية واللجنـة االقتـصادية                - ٤٢
فريقـي بالتعـاون مـع املنظمـات دون اإلقليميـة املعنيـة يبـشر بـاخلري،             ألفريقيا ومصرف التنمية األ   

ــستوى           ــى امل ــة عل ــة واإلقليمي ــات الدولي ــدخالت املنظم ــاق ت ــيع نط ــستدعي توس ــد ي ــه ق ولكن
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ووقت إعداد هذا التقرير يف صيغته النهائية، كان النظـر جاريـا بـصدد عقـد حلقـات                  . القطري
ــية مماثلــة يف تلــك املنــاطق أو يف منــاط     ق دون إقليميــة أخــرى، مثــل اجلماعــة الكاريبيــة     دراس

  .وأمريكا الالتينية ومشال أفريقيا
ــضا، خــالل عــام     - ٤٣ ــشعبة اإلحــصائية أي ــة حــول   ٢٠١٢وأدارت ال ــة عمــل تدريبي ، حلق

، اشـتركت يف تنظيمهـا مـع منظمـة          “ وتنفيـذه  ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعـام      ”موضوع  
 يف طهـــران؛ ٢٠١٢أكتـــوبر / تـــشرين األول١٧إىل  ١٤التعـــاون االقتـــصادي يف الفتـــرة مـــن 

 ٢٠٠٨وأوفدت خبريا للمشاركة يف دورة تدريبية متقدمة بشأن نظام احلسابات القومية لعـام              
عقــدها املعهــد اإلحــصائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ يف إنــشيون، مجهوريــة كوريــا، يف الفتــرة مــن 

ــول١٥إىل  ١١ ــبتمرب / أيلـ ــا   ٢٠١٢سـ ــع مـــصرف كوريـ ــصادية  ؛ وتعاونـــت مـ ــة االقتـ واللجنـ
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ على تنظيم حلقة دراسـية دوليـة عـن تنفيـذ نظـام احلـسابات                   

 يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ والتحديات الـيت تواجههـا يف هـذا الـصدد،                ٢٠٠٨القومية لعام   
  .سبتمرب، يف صول/ أيلول١٩ و ١٨استضافها مصرف كوريا، يف يومي 

 العــام املاضــي، قامــت الــشعبة اإلحــصائية والبنــك املركــزي األورويب بتعمــيم   وخــالل  - ٤٤
املــسودة الثانيــة للكتيــب عــن اإلنتــاج املــايل والتــدفقات املاليــة واألرصــدة يف نظــام احلــسابات    

وجيـــري حاليـــا إدراج تلـــك التعليقـــات وســـيناقش فريـــق . القوميـــة اللتمـــاس تعليقـــات عليهـــا
ويتوقـع أن يكـون الـدليل جـاهزاً         . ٢٠١٣فربايـر   /ودة يف شـباط   استعراض الصيغة املنقحة للمس   

واهلــدف مـن الــدليل هـو تـوفري توجيهــات بـشأن مــسائل جتميـع البيانــات      . ٢٠١٣خـالل عـام   
  .لدى قطاع الشركات املالية وصالته بالقطاعات املؤسسية األخرى

 بوضـع   مـع املـستخدمني فيمـا يتعلـق      ٢٠١٢وتشاورت الشعبة اإلحصائية خـالل عـام          - ٤٥
ومـن املتوقـع أن يـتم إعـداد هـذا الكتيـب             . دليل بشأن جتميـع جـداول املـدخالت واملخرجـات         

املكتب اإلحـصائي   /وإضافة إىل ذلك، ففي إطار برنامج الشعبة اإلحصائية       . ٢٠١٣خالل عام   
ــشعبة بوضــع       ــصادية القــصرية األجــل، تقــوم ال ــة املتعلــق باملؤشــرات االقت للجماعــات األوروبي

 إعداد منوذج البيانات واإلحـصاءات االقتـصادية القـصرية األجـل، وتـسهم يف               توجيهات بشأن 
ــشأن      ــة والدراســات االستقــصائية ب ــسريعة واملؤشــرات املركَّب الكتيبــات املتعلقــة بالتقــديرات ال

ومـن املتوقـع أن يكتمـل إعـداد         . التوجهات، اليت تقـود صـياغتها الوكـاالت والبلـدان األخـرى           
  .٢٠١٣هذه الكتيبات خالل عام 
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  البنك الدويل    
 مــن خــالل ٢٠٠٨يواصــل البنــك الــدويل دعــم تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام     - ٤٦

أنشطة متصلة بربنامج عمله العادي لتحسني القدرات اإلحصائية، ال سيما يف البلـدان الناميـة،               
  .والعمل املتعلق بربنامج املقارنات الدولية

املقارنــات الدوليــة يف البنــك الــدويل الــدعم لوكــاالت ويقــدم املكتــب العــاملي لربنــامج   - ٤٧
ورغـم أن   . التنسيق اإلقليمية، واملساعدة التقنية إىل البلدان لألنشطة املتعلقة باحلسابات القومية         

، ١٩٩٣ لربنامج املقارنات الدولية تقوم على نظـام احلـسابات القوميـة لعـام              ٢٠١١جولة عام   
ن مـن أجـل حتـسني حـساباهتا القوميـة وفقـا للمعـايري الدوليـة                 فإن تقدمي املـساعدة التقنيـة للبلـدا       

وحتسني تقـديرات اإلنفـاق يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل، يـساهم أيـضا يف تنفيـذ نظـام احلـسابات                       
املــسائل : وإضــافة إىل ذلــك، يقــدم الربنــامج توجيهــات بــشأن مــا يلــي  . ٢٠٠٨القوميــة لعــام 

ــل املــساكن    ــة باألســعار يف جمــاالت مث ــة    املتعلق ــواتج احلكوم ــاس ن ــها مالكوهــا؛ وقي ــيت يقطن ال
  .واخلدمات غري السوقية؛ وقياس اخلدمات املالية؛ وتكوين رأس املال الثابت اإلمجايل

ويواصل البنك الدويل العمـل مـع اجلهـات املاحنـة الرئيـسية األخـرى مـن أجـل توسـيع                       - ٤٨
يـل املتاحـة عـن طريـق البنـك      ومـن بـني آليـات التمو   . نطاق الدعم الذي يقدمـه للبلـدان الناميـة      

الــدويل هنــاك الــصندوق االســتئماين لبنــاء القــدرات اإلحــصائية، والــصندوق التحفيــزي ملرفــق   
تسخري اإلحصاءات من أجـل حتقيـق النتـائج، والـصندوق االسـئتماين الربنـاجمي متعـدد املـاحنني                   

 وبرنـامج اإلقـراض     لدعم بناء القدرات اإلحصائية يف أوروبا الـشرقية ورابطـة الـدول املـستقلة،             
ورغم اتساع نطـاق آليـات الـدعم الـيت يتيحهـا البنـك              . التابع لربنامج بناء القدرات اإلحصائية    

الدويل للبلدان مـن أجـل حتـسني نظمهـا اإلحـصائية، ميكـن اسـتخدام هـذه املرافـق أيـضا لتلبيـة                        
ومــن . ٢٠٠٨االحتياجــات القطريــة احملــددة الراميــة إىل تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام    

املرجح أيضا أن يقدم الصندوق االسئتماين الربناجمي متعدد اجلهات املاحنة لدعم بناء القـدرات              
اإلحــصائية الــدعم للمبــادرات التدريبيــة اإلقليميــة يف جمــال اإلحــصاءات االقتــصادية، مبــا فيهــا    

  .احلسابات القومية
، موجهـان   ٢٠٠٨قوميـة لعـام     وسُينشر عما قريب كتيبان مكمِّالن لنظام احلسابات ال         - ٤٩

حتديداً لـدعم احملاسـبني الـوطنيني يف البلـدان الناميـة الـصغرية، أحـدمها بعنـوان نظـام احلـسابات                      
نظـام  : املفـاهيم بإجيـاز، واآلخـر عبـارة عـن دليـل تنفيـذ مرفـق بـه عنوانـه                   : ٢٠٠٨القومية لعام   

  .التجميع بإجياز: ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام 
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بكة اإلنترنت جماناً جلميع األطراف املعنية، عن طريق النظـام اإلحـصائي            وتتاح على ش    - ٥٠
االفتراضــي، دورات للــتعلم اإللكتــروين يف جمــال احلــسابات القوميــة، تــشكل جــزءا مــن مكتبــة 
دورات التعلم اإللكتروين يف مواضيع خمتارة وتشمل دروساً يف حساب الناتج احمللي اإلمجـايل،              

، ومــصادر البيانــات، ومشوليــة تقــديرات احلــسابات القوميــة      وجــداول العــرض واالســتخدام  
  .والتقديرات املتصلة هبا خارج نطاق الناتج احمللي اإلمجايل، مثل حسابات القطاع املؤسسي

  
  أنشطة اللجان اإلقليمية  -باء   

 وغريهـا مـن     ٢٠٠٨واصلت اللجان اإلقليمية دعم تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام            - ٥١
املتفق عليها دوليا يف اإلحصاءات االقتصادية يف بلدان املنطقة الـيت تغطيهـا كـل واحـدة                 املعايري  
وأُحـرز تقـدم   . وتتوىل تنسيق أنشطتها اهليئات االستشارية اإلقليميـة املنـشأة هلـذا الغـرض           . منها

 واإلحــصاءات االقتــصادية ٢٠٠٨كــبري يف وضــع بــرامج لتنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام 
  .لهالداعمة 

وســتتوىل اللجــان اإلقليميــة، بالتعــاون مــع الــشعبة اإلحــصائية، رصــد التقــدم احملــرز يف    - ٥٢
 واإلحــصاءات الداعمــة لــه وفقــا للجــدول الــزمين ٢٠٠٨تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام 

وجمموعة اإلجراءات املتفق عليها الرامية إىل حتقيق األهـداف اإلحـصائية واملؤسـسية، سـعياً إىل            
ني برامج اإلحصاءات االقتصادية على حنو مستدام، مع ضـمان التقيـد بأفـضل املمارسـات                حتس

  .يف جمال اإلحصاءات الرمسية
ــات،           - ٥٣ وتــشارك اللجــان اإلقليميــة أيــضا يف وضــع التوجيهــات املتعلقــة بتجميــع البيان
القتـصادية  سيما العمل على وضع مبادئ توجيهية بشأن اإلنتاج العاملي بتيـسري مـن اللجنـة ا                ال

ــة الــذي يقدمــه املعهــد اإلحــصائي آلســيا       ــع احلــسابات القومي ــدريب علــى جتمي ــا، والت ألوروب
وميكـن االطـالع    . واحمليط اهلادئ التـابع للجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ               

نـة  قـة املعلومـات األساسـية املعنو   على مزيـد مـن التفاصـيل عـن أنـشطة اللجـان اإلقليميـة يف وثي               
  .“ت القومية واإلحصاءات االقتصاديةأنشطة اللجان اإلقليمية املعنية باحلسابا”
    

  اإلبالغ عن بيانات احلسابات القومية  -خامسا  
وفقا لطلب اللجنة اإلحـصائية، تقـوم الـشعبة اإلحـصائية بانتظـام بتقيـيم تـوافر ونطـاق               - ٥٤

ــدو       ــها ال ــغ عن ــيت تبل ــة ال ــة الرمسي ــات احلــسابات القومي ــة    بيان ــن الناحي ــا م ــضاء، وامتثاهل ل األع
  .املفاهيمية لتوصيات نظام احلسابات القومية
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ويرد يف هذا الفرع تقييم من النـوع املـذكور أُجـري عمـال بالتوصـيات املتعلقـة بنظـام                    - ٥٥
ــام    ــة لع ــق     ١٩٩٣احلــسابات القومي ــم املتحــدة املتعل ــى اســتبيان األم ــردود عل ، واســتنادا إىل ال

. ٢٠١١ إىل عـام  ٢٠٠٧لفتـرات اإلبـالغ اخلمـس األخـرية، أي مـن عـام       باحلـسابات القوميـة   
وُتبلغ البيانات مباشرة إىل الشعبة اإلحصائية، عن طريق اللجنة االقتصادية ألوروبـا، أو منظمـة      

  .التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، أو أمانة اجلماعة الكاريبية
مـن  (خالل فترات اإلبالغ اخلمس األخـرية       ومع مراعاة تقدمي طلب واحد على األقل          - ٥٦
شـعبة  )  دولـة  ١٨٢( يف املائة من الـدول األعـضاء         ٩٤، فقد أبلغ    )٢٠١١ إىل عام    ٢٠٠٧عام  

 يف ٩٣اإلحصاءات ببيانـات حـساباهتا القوميـة، ويـشمل ذلـك مجيـع البلـدان املتقدمـة النمـو و             
 املائة من البلدان اآلسيوية ومجيـع        يف ٩٧وعلى الصعيد اإلقليمي، قدم     . املائة من البلدان النامية   

ــة        ــات حــساباهتا القومي ــارييب بيان ــة البحــر الك ــة ومنطق ــا الالتيني ــدان أمريك ــا  . بل ــا يف أفريقي أم
  . يف املائة على التوايل٨٣ يف املائة و ٨٩وأوقيانوسيا، فكانت النسبة أدىن بقليل حيث بلغت 

ــة أن نــسبة     - ٥٧  يف املائــة مــن الــدول األعــضاء  ٨١ويــبني حتليــل بيانــات احلــسابات القومي
 ألغــراض ٢٠١١ يف فتــرة تقــدمي التقــارير لعــام  ١٩٩٣نفــذت نظــام احلــسابات القوميــة لعــام  

وأبلـغ تقريبـا مجيـع البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان        . استبيان األمم املتحدة للحسابات القوميـة  
يـة وفقـا ملنهجيـة نظـام احلـسابات      اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية عـن بيانـات حـساباهتا القوم         

 يف املائة من البلدان النامية الشعبة اإلحـصائية         ٧٤وفضال عن ذلك، أبلغ     . ١٩٩٣القومية لعام   
، مقابـل نـسبة     ١٩٩٣ببيانات احلسابات القومية يف أعقاب تنفيذ نظام احلسابات القومية لعـام            

 يف املائـة مـن      ٦٥جـه التحديـد، نفـذ       وعلـى و  .  يف املائة يف الفترة املشمولة بالتقرير الـسابق        ٧٠
 يف  ٨٢ يف املائة من بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب، و              ٧٩البلدان األفريقية، و    

 يف املائـة مـن البلـدان األوقيانوسـية نظـام احلـسابات القوميـة                ٨٣املائة من البلـدان اآلسـيوية، و        
الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة، حيـث نفـذ       وقد حتقق تقدم كبري يف معدل تنفيذ        . ١٩٩٣لعام  
  .١٩٩٣ يف املائة من هذه البلدان نظام احلسابات القومية لعام ٧١
وجيري تقييم نطاق بيانات احلسابات القومية اليت تبلـغ إىل شـعبة اإلحـصاءات مقارنـة                  - ٥٨

البلـدان سـتة    يف املائة من     ٥٨وتقدم  . مبجموعة بيانات احلد األدىن املطلوب ومبؤشرات التطور      
ويعـين ذلـك    .  يف املائة من البلدان سبعة جداول      ٤٤جداول أو أكثر من هذه اجملموعة، وتقدم        

 يف املائــة مــن البلــدان أبلغــت عــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل حــسب وجــه اإلنفــاق ونــوع   ٤٤أن 
ــال اإلمجــ      ــاج والقيمــة املــضافة وتكــوين رأس امل ــة؛ واإلنت ــة والثابت ــصناعة باألســعار اجلاري ايل ال

االقتــراض؛ /حــسب الــصناعة؛ والعالقــات بــني النــاتج واإليــرادات واالدخــار وصــايف اإلقــراض  
. وأجزاء علـى األقـل مـن احلـسابات االقتـصادية املتكاملـة جملمـوع االقتـصاد وبقيـة أحنـاء العـامل                      
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ولوحظت أقل تغطية يف أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية؛ حيث مل تقدم سـوى                
 يف  ١٠ يف املائـة مـن بلـدان منطقـة البحـر الكـارييب و                ١٥ يف املائة من أقـل البلـدان منـوا و            ١٩

  . جداول من جمموعة بيانات احلد األدىن املطلوب٧املائة من الدول اجلزرية الصغرية النامية 
ولــوحظ أن الغالبيــة العظمــى مــن البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الــيت متــر اقتــصاداهتا    - ٥٩
 يف  ٧٦، يف حني أن نـسبة       ٢رحلة انتقالية والبلدان النامية يف آسيا قد استوفت مؤشر التطور           مب

 يف املائـة مـن البلـدان األفريقيـة        ٥٢املائة من بلدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب و               
 حـسب   عندما ُيقدم الناتج احمللي اإلمجـايل ١وسيستوىف مؤشر التطور . ٢باتت تستويف املؤشر   

ــر          ــا مؤش ــومي اإلمجــايل؛ أم ــدخل الق ــة، وكــذلك ال ــة أو الثابت ــعار احلالي ــاق باألس أوجــه اإلنف
 فــسيتحقق عنــدما ُتقــدم علــى األقــل القيمــة املــضافة حــسب نــوع الــصناعة، والنــاتج  ٢ التطــور

  .احمللي اإلمجايل حسب أوجه اإلنفاق باألسعار اجلارية أو الثابتة، والدخل القومي اإلمجايل
    

  النقاط املطروحة للمناقشة  -سا ساد 
  :إن اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي  - ٦٠

اإلعراب عن آرائهـا بـشأن التقـدم احملـرز يف التحـول إىل نظـام احلـسابات                    )أ(  
  ؛٢٠٠٨القومية لعام 

اإلعــراب عــن تأييــدها لوضــع توجيهــات بــشأن جتميــع البيانــات املتــصلة       )ب(  
 ولتقــدمي التوجيهــات الالزمــة ،٢٠٠٨لقوميــة لعــام مبفــاهيم وتوصــيات نظــام احلــسابات ا 

  الشأن؛ هبذا
اإلعراب عن آرائها بـشأن أنـشطة الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات                   )ج(  

  املعين باحلسابات القومية وأنشطة اللجان اإلقليمية؛
  .اإلعراب عن آرائها بشأن اإلبالغ عن بيانات احلسابات القومية  )د(  

  


