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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) د (٣البند 

        لقوميةاحلسابات ا: بنود للمناقشة واختاذ القرار
  باحلسابات القومية مل املشترك بني األمانات املعينتقرير الفريق العا    

    
   العاممذكرة من األمني    

  
ــاعي       ــصادي واالجتم ــس االقت ــرَّر اجملل ــاً ملق ــام   ٢٠١٣/٢٣٥وفق ــني الع ــشرَّف األم ، يت

ب واملطلــو. حييــل تقريــر الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة بــأن
ــة أن تبــدي آراءهــا بــشأن النقــاط املطروحــة للمنا   مــن ــة يف الفــرع  اللجن “ سادســا”قــشة املبين
  .تقريرهذا ال من
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  مانات املعين باحلسابات القوميةتقرير الفريق العامل املشترك بني األ    
  احملتويات

الصفحة  

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

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨ترمجة نظام احلسابات القومية لعام                    - ألف    
٥ واإلحصاءات الداعمة٢٠٠٨نسيق واملوارد من أجل تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام زيادة الت -باء   
١١. . . . . . . . . . . ٢٠٠٨ توجيهات بشأن املسائل الناشئة عن تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام                                        -ثالثا   

١١. . . . . . . . . . تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية                                    -ألف     
١٢. . . . . . . . . . ٢٠٠٨أعمال البحوث املتعلقة بنظام احلسابات القومية لعام                          جدول      -بـاء     
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جتميع األدلة والكتيبات           -جيم     

١٤أنشطة أعضاء الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية وأنشطة اللجان اإلقليمية    -رابعاً   
١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلبالغ عن بيانات احلسابات القومية                     - خامسا  
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النقاط املطروحة للمناقشة            -سادساً   

  املرفقات
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جتميع األدلة والكتيبات           املرفق األول  
ــة وأنــشطة اللجــان  املرفق الثاين   مــوجز أنــشطة الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات القومي

١٩. . . . . . . . . ت القومية     فيما يتعلق باإلحصاءات االقتصادية واحلسابا                         ٢٠١٣اإلقليمية يف عام        
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  لقوميةتقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات ا    
    

  مقدمة  -أوال   
، أعلنـت اللجنـة اإلحـصائية،    ٢٠١٣خالل دورهتا الرابعـة واألربعـني املعقـودة يف عـام            - ١

  :ما يلي ) جيم- ، الفصل األولE/2013/24انظر  (٤٤/١٠٣يف مقررها 
رحبت بتقرير الفريق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات القوميـة                   )أ(  

)E/CN.3/2013/4(؛، وأعربت عن تقديرها للعمل الذي أجنزه الفريق العامل خالل العام املاضي  
ــ  )ب(   ــدم احملــرز يف  أش ــام     ادت بالتق ــة لع ــام احلــسابات القومي ــة نظ  )١(٢٠٠٨إتاح

باللغات الرمسية لألمـم املتحـدة، وأعربـت يف هـذا الـسياق عـن تقـديرها للمؤسـسات والبلـدان                     
  املشاركة يف عملية الترمجة؛

أّيدت برنـامج عمـل الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات               )ج(  
يق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية، ورحبـت بإعطـاء األولويـة ملعاجلـة              القومية وفر 

، وطلبـت مـن الفريـق العامـل     ٢٠٠٨املسائل الناشـئة عـن تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام           
   يقدم إىل اللجنة تقريرا عن النتائج يف الوقت املناسب؛ أن

ــه املنظمــا      )د(   ــضطلع ب ــا ت ــديرها مل ــة  أعربــت عــن تق ــة واللجــان اإلقليمي ت الدولي
تقنيـــة املتبادلـــة مـــن أنـــشطة واملنظمـــات اإلقليميـــة األخـــرى والبلـــدان الـــيت تقـــدم املـــساعدة ال 

   واإلحصاءات الداعمة؛٢٠٠٨تيسري تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام  أجل من
ــات           )ـه(   أعربــت عــن تقــديرها للتقــدم احملــزر يف إجنــاز عــدد مــن األدلّــة والكتّيب

 واإلحـــصاءات ٢٠٠٨ذكرات التوجيهيـــة لتيـــسري تنفيـــذ نظـــام احلـــسابات القوميـــة لعـــام واملـــ
  الداعمة، وحثّت الفريق العامل على التعجيل بوضع الكتيبات واملذكرات التوجيهية؛

الحظت نتيجة الدراسات االستقصائية املتعلقة باخلطط الـيت وضـعتها البلـدان               )و(  
 واإلحـــصاءات الداعمـــة، وأعربـــت ٢٠٠٨ة لعـــام مـــن أجـــل تنفيـــذ نظـــام احلـــسابات القوميـــ

قلقها ألنه بالرغم من التقدم احملرز يف عدد مـن البلـدان، مـا زال العديـد مـن البلـدان بعيـدا                        عن
  ة تنفيذ نظام احلسابات القومية؛عن إجراء تعديل جملموعاهتا من اإلحصاءات الداعمة بغي

 مــع مراعــاة أولوياهتــا حثــت البلــدان علــى وضــع أطــر التخطــيط االســتراتيجي  )ز(  
يتعلـق بربنـامج العمـل الـوطين للحـسابات القوميـة واإلحـصاءات الداعمـة مـن أجـل دعـم                فيما

__________ 
 .A.08.XVII.29منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١(  
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رسم السياسات بنـاء علـى األدلـة وختـصيص املـوارد الكافيـة لربنـامج العمـل اإلحـصائي بـشأن                      
  بات القومية واإلحصاءات الداعمة؛تنفيذ احلسا

بعـة إلدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة         طلبت إىل شعبة اإلحصاءات التا      )ح(  
أن تعمل بالتعاون مع الفريـق العامـل والبلـدان الداعمـة واملنظمـات اإلقليميـة                 يف األمانة العامة،  

األخــرى، علــى توســيع نطــاق التنــسيق والــدعوة واملــوارد مــن أجــل تنفيــذ نظــام اإلحــصاءات    
ــام  ــة لعـ ــى ا ٢٠٠٨القوميـ ــة علـ ــصاءات الداعمـ ــستوى  واإلحـ ــضاء،  ملـ ــوطين، حـــسب االقتـ الـ

طريق تشجيع احلكومات الوطنية على تعزيز التزامهـا بالنـهوض بربنـامج العمـل املخـصص                 عن
  للحسابات الوطنية واإلحصاءات الداعمة؛

ءات يف اضـــطالعها هبـــذه املهمـــة، طلبـــت إىل البلـــدان دعـــم شـــعبة اإلحـــصا   )ط(  
ــسياسية واملــو    مــع ــها التنــسيق واملــشاركة ال ــوطين   مراعــاة أمــور من ارد املتاحــة علــى الــصعيد ال

ــة          ــات الدولي ــامج املقارن ــل برن ــن قبي ــة األخــرى، م ــادرات الدولي ــن املب ــستفادة م ــدروس امل وال
ــة،       ــادل التجــارب الوطني ــة، وتب ــة والريفي ــة لتحــسني اإلحــصاءات الزراعي واالســتراتيجية العاملي

ــو       ــة وال ــصارف املركزي ــك امل ــا يف ذل ــوطين، مب ــام اإلحــصائي ال زارات األخــرى، وإشــراك النظ
ــة،       ــة والدولي ــة إىل املنظمــات اإلقليمي ــات الفوقي ــات والبيان ــات اإلبــالغ عــن البيان وكــذلك آلي
والرباجميات املتاحة واألدوات األخرى الـشائعة لتجميـع احلـسابات القوميـة واملقـاييس األوسـع                

  م اليت تنظر فيها البلدان حاليا؛نطاقا للتقد
 بـشأن التقـدم   ٢٠١٤مي تقرير إىل اللجنة يف عـام        طلبت إىل الفريق العامل تقد      )ي(  

احملرز يف تعزيز التنسيق وأنـشطة الـدعوة والتمويـل مـن أجـل تنفيـذ نظـام اإلحـصاءات القوميـة                      
   واإلحصاءات الداعمة؛٢٠٠٨لعام 

أقــرت بــأن جتميــع النــاتج احمللــي اإلمجــايل مــن الــشروط األساســية يف التقــارير    )ك(  
لــدان وعنــصر جــوهري يف صــياغة االســتجابة اإلحــصائية لربنــامج   اإلحــصائية الــيت تقــدمها الب 

العمل املتعلق باملقاييس األوسع نطاقا للتقدم احملرز، على حنـو مـا أشـارت إليـه الوثيقـة اخلتاميـة                    
  ؛)، املرفق٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة (ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

طلبت من الفريق العامل واللجان اإلقليمية كفالة مواءمة عملية مجع البيانـات              )ل(  
  .وتاليف أي ازدواجية ال داعي هلاالواردة من البلدان والتحقق من صحتها وتعميمها، 

ويقدم الفرع ثانيـا مـن هـذا التقريـر حملـة عامـة عـن التقـدم احملـرز يف التحـول إىل نظـام                            - ٢
ويعــرض الفــرع ثالثــا رد الفريــق العامــل علــى طلــب اللجنــة  . ٢٠٠٨حلــسابات القوميــة لعــام ا

ــة ل      ــذ نظــام احلــسابات القومي ــق بتوســيع نطــاق تنفي ــام املتعل ــة  ٢٠٠٨ع  واإلحــصاءات الداعم
 اإلقليميـة   وتـرد حملـة عامـة عـن أنـشطة أعـضاء الفريـق العامـل واللجـان                 . الـصعيد القطـري    على
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ات احلـسابات القوميـة اسـتنادا        يـبني الفـرع خامـسا حالـة إبـالغ بيانـ            الفرع رابعـا، يف حـني      يف
  .ملطروحة للمناقشة يف الفرع سادساوترد النقاط ا. ١٩٩٣نظام احلسابات القومية لعام  إىل
    

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

 مـن اإلنكليزيـة إىل اللغـات        ٢٠٠٨مت االنتهاء من ترمجة نظام احلسابات القوميـة لعـام             - ٣
ويف وقـت كتابـة      ).اإلسبانية والروسـية والـصينية والعربيـة والفرنـسية        (الرمسية اخلمس األخرى    

 هاتـان  ومـن املتوقـع أن تـصبح      . هذا التقرير، جيـري إعـداد النـسختني اإلسـبانية والعربيـة للطبـع             
ــام        ــن ع ــصف األول م ــة خــالل الن ــاحتني يف صــيغتهما املطبوع ــسختان مت وميكــن . ٢٠١٤الن

االطالع على نسخ جبميع اللغات الرمسية يف صـيغتها اإللكترونيـة علـى املوقـع الـشبكي للفريـق              
وباإلضــافة إىل ذلــك، أُجنــزت أيــضا ترمجــة نظــام   . العامــل، الــذي تتعهــده شــعبة اإلحــصاءات  

  . باللغتني املقدونية واإلندونيسية٢٠٠٨م احلسابات القومية لعا
  

 ٢٠٠٨يــة لعــام نظــام احلــسابات القومزيــادة التنــسيق واملــوارد مــن أجــل تنفيــذ   - باء  
  واإلحصاءات الداعمة

ــة لعــام      - ٤ ــذ نظــام احلــسابات القومي ــامج تنفي  واإلحــصاءات الداعمــة، ٢٠٠٨يرمــي برن
ــة يف دورهتــا األربعــني،     ــه تكليــف مــن اللجن ــذي صــدر ب ــقال ــل   إىل حتقي ــزدوج يتمث  هــدف م

التحــول ) أ: (للقيــام مبــا يلــي  مــساعدة البلــدان علــى تطــوير قــدراهتا اإلحــصائية واملؤســسية   يف
 ١٩٩٣ أو نظـام احلـسابات القوميـة لعـام           ١٩٦٨نظـام احلـسابات القوميـة لعـام         املفاهيمي من   

ــة لعــــام   ــام احلــــسابات القوميــ ــة حتــــسني نطــــاق احلــــسابات الق ) ب(؛ و ٢٠٠٨إىل نظــ وميــ
وتـستند كفـاءة واسـتدامة تنفيـذ نظـام          . واإلحصاءات االقتصادية الداعمة وتفاصـيلها وجودهتـا      

ــام   ــة لعـ ــا  ٢٠٠٨احلـــسابات القوميـ ــتراتيجية التنفيـــذ، وهـــي  إىل املبـــادئ املتفـــق عليهـ : يف اسـ
حتــــسني الــــنظم ) ج(التنــــسيق والرصــــد واإلبــــالغ؛ و ) ب( التخطـــيط االســــتراتيجي؛ و  )أ(

التنفيــذ بواســطة أربعــة عناصــر   تفعيــل مبــادئ اســتراتيجية التنفيــذ يف برنــامجويــتم. اإلحــصائية
ــامج املعلومــات   ) ب( اســتخدام إطــار للتخطــيط االســتراتيجي؛ و  ) أ: (هــي ــشاء هيكــل برن إن

اســتنادا إىل عمليــة اإلنتــاج اإلحــصائي، ونطــاق احلــسابات القوميــة واإلحــصاءات االقتــصادية   
رائق بناء القدرات اإلحصائية، اليت تشمل التدريب والتعـاون         ط) ج( الداعمة ومدى امتثاهلا؛ و   

مراحــل التنفيــذ ) د(الــتقين، ونــشر األدلّــة والكتيبــات، وإجــراء البحــوث وأنــشطة الــدعوة؛ و    
  .٢٠٠٨املؤدية إىل التحول إىل نظام احلسابات القومية لعام 
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ام احلـسابات القوميـة     ويف الوقت الذي اعتمدت فيه اللجنة الربنامج العـاملي لتنفيـذ نظـ              - ٥
 واإلحصاءات الداعمة، خلُص الفريق العامل إىل استنتاج مفـاده أن أفـضل طريقـة               ٢٠٠٨لعام  
وتتـيح آليـة التنـسيق البـسيط لفـرادى         . “التنـسيق البـسيط   ”نفيذ املبـادرة الـشاملة هـي طريقـة          لت

مواصـلة الـربامج   أعضاء الفريق العامل، واللجان اإلقليمية، وغري ذلـك مـن املنظمـات اإلقليميـة         
وقـد أُحـرز، حتـت إشـراف        . ٢٠٠٨اخلاصة هبا من أجـل تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                

األفرقة االستشارية اإلقليمية املعنيـة باحلـسابات القوميـة واإلحـصاءات االقتـصادية، تقـدم كـبري            
لداعمـة   واإلحـصاءات االقتـصادية ا  ٢٠٠٨يف وضع برامج لتنفيذ نظام احلسابات القومية لعـام         

وهذه الـربامج اإلقليميـة متناسـقة جيـدا     . يف كل منطقة من املناطق اليت تغطيها اللجان اإلقليمية     
ــة قــدرات البلــدان علــى    ــامج العــاملي الرامــي إىل تنمي  إعــداد اإلحــصاءات االقتــصادية  مــع الربن

لـيالت  اجلودة والتغطية املناسبتني حسب ما يلزم لتجميع احلـسابات القوميـة وإجـراء التح             ذات
  .االقتصادية واختاذ القرارات

ومع ذلك فإن األدلة املستقاة من الدراسات االستقصائية بشأن تنفيذ نظـام احلـسابات             - ٦
 اليت أجرهتا اللجان اإلقليمية تبني أنه، على الرغم من إحـراز بعـض التقـدم                ٢٠٠٨القومية لعام   

عيـدا عـن التعـديل الفعلـي جملموعـات      يف عدد من البلدان، ال يـزال العديـد مـن البلـدان الناميـة ب               
  مبـا يكفـي مـن      ٢٠٠٨ت القومية لعام    االقتصادية الداعمة بغية تنفيذ نظام احلسابا      اإلحصاءات

 نــصف  أدنــاه، فــإن أكثــر مــن٣٦لفقــرة ووفقــا ملــا هــو مــبني يف ا. التغطيــة والتفــصيل واجلــودة
.  علـى األقـل  ٣قـا للمرحلـة   الدول األعضاء غري قادرة على تقدمي بيانات احلسابات القوميـة وف  

بتجميـع احلـسابات القوميـة    ) أكثـر مـن مخـسها   (وباملثل، ال يقوم عدد كبري من البلـدان الناميـة        
وباإلضـافة  . ٢٠٠٨  أو نظام احلسابات القومية لعام     ١٩٩٣وفقا لنظام احلسابات القومية لعام      

يجية اخلاصـة مبناطقهــا  إىل ذلـك، وعلـى الـرغم مــن انـضمام مجيـع البلـدان إىل الــربامج االسـترات       
ُتنفَّــذ عمليــا علــى الــصعيد  الــربامج ال ، فــإن هــذه٢٠٠٨لتنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام 

ــوطين ــسياسية،       . ال ــار إىل اإلرادة ال ــل يف اســتمرار االفتق ــشكلة شــائعة تتمث ــاك م ــدو أن هن ويب
ة إلنتـاج اإلحـصاءات     الالزمـة لوضـع عمليـة فعالـ        باإلضافة إىل حمدودية املوارد املاليـة والبـشرية       
مـستفيض للنـشاط االقتـصادي اسـتنادا إىل نظـام            والترتيبات املؤسسية األساسـية إلجـراء قيـاس       

  .٢٠٠٨احلسابات القومية لعام 
وإن اللجنة، إذ سلمت باحلاجة امللحة إىل معاجلة االفتقار إىل قياس شـامل ومـستفيض                 - ٧

 سياسـات تـستند إىل األدلـة، فإهنـا          للحسابات القوميـة واإلحـصاءات الداعمـة مـن أجـل وضـع            
ــاون مــع الفريــق        ــة واألربعــني إىل شــعبة اإلحــصاءات أن تعمــل، بالتع ــا الرابع طلبــت يف دورهت

ــدان الداعمــة  ــة األخــرى،  العامــل، والبل ــة    واملنظمــات اإلقليمي ــسبل الكفيل علــى استكــشاف ال
صاءات القوميــة بتوســيع نطــاق التنــسيق وأنــشطة الــدعوة واملــوارد مــن أجــل تنفيــذ نظــام اإلحــ 
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وأن تقـدم تقريـرا هبـذا الــشأن إىل      واإلحـصاءات الداعمـة علـى املـستوى الـوطين،     ٢٠٠٨ لعـام 
  .اللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني

وقد أتاح اجتماع بشأن رفع مستوى التنـسيق والـدعوة واملـوارد الالزمـة لتنفيـذ نظـام                  - ٨
م ممثلـون عـن فريـق اخلـرباء االستـشاري           وه( حمفال للمشاركني    ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام    

) املعــين باحلــسابات القوميــة وأعــضاء الفريــق العامــل وممثلــون آخــرون مــن مخــس بلــدان ناميــة   
ملناقشة الـسبل والوسـائل الكفيلـة بتوسـيع نطـاق املبـادرة العامليـة بـشأن تنفيـذ نظـام احلـسابات                       

ــام   ــة لع ــة     . ٢٠٠٨القومي ــاره وثيق ــاح باعتب ــاع مت ــر االجتم ــية للــدورة   وتقري ــات أساس معلوم
وبالنظر إىل عدم إحراز البلدان النامية تقدما يف إعداد اسـتراتيجيات           . اخلامسة واألربعني للجنة  

وبــرامج وطنيــة لتنفيــذ اإلحــصاءات االقتــصادية يف إطــار التحــول إىل نظــام احلــسابات القوميــة  
  :، اتفق املشاركون يف االجتماع على ما يلي٢٠٠٨

اهلياكل األساسية املؤسسية واملـوارد     (ارد على املستوى القطري     يعد نقص املو    )أ(  
العائق الرئيسي الـذي حيـول دون إجـراء قيـاس مـستفيض للنـشاط االقتـصادي                 ) املالية والبشرية 

وباإلضـافة إىل ذلـك، تنـاقص احلـافز الـسياسي لإلمـساك             . على أساس نظام احلـسابات القوميـة      
ت احلكوميــة بــسبب غيــاب االســتراتيجيات املناســبة   بزمــام هــذه العمليــة علــى أعلــى املــستويا  
  لإلدارة واالتصال يف جمال اإلحصاءات؛

ــذي للتحــول         )ب(   ــامج تنفي ــتراتيجية وبرن ــتراتيجي لوضــع اس ــاع هنــج اس ــزم اتب يل
 يأخذ بعني االعتبار املناقشات املفـصلة واسـعة النطـاق           ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام      إىل

ــة مــع أصــحاب املــصلحة املعنــ   ــالنظم اإلحــصائية الوطني ــضا   . يني ب ويف هــذا الــصدد، لــوحظ أي
علـى سـبيل املثـال التوصـل        (يلزم منح أولوية أعلى لتنفيذ أعّم لنظـام احلـسابات القوميـة              قد أنه

 “االبتكــارات”، بــدال مــن التركيــز علــى أحــدث )إىل تقــدير مــستفيض للنــاتج احمللــي اإلمجــايل
  ؛٢٠٠٨ة املفاهيمية يف نظام احلسابات القومي

يعـــد هنـــج التنفيـــذ دون اإلقليمـــي القـــائم أساســـا علـــى البلـــدان أو منظمـــات   )ج(  
  التكامل اإلقليمي وسيلة واعدة للمضي قدما؛

ينبغي أن تتوىل البلدان زمام اإلجراءات املطلوبة لتعزيز عملية اإلنتاج اإلحصائي             )د(  
ــصادية و      ــع اإلحــصاءات االقت ــسهيل جتمي ــات املؤســسية، وت ــاق   والترتيب ــة بالنط احلــسابات القومي

  ؛والتفصيل املطلوبني، استنادا إىل األولويات القطرية لوضع السياسات القائمة على األدلة
هناك حاجة إىل حتسني التنسيق الـدويل واإلقليمـي للـدعم املقـدم لتنفيـذ نظـام                   )هـ(  

طنيـة والـربامج    احلسابات القومية واإلحصاءات الداعمـة لـه بنـاء علـى اسـتراتيجيات التنفيـذ الو               
  املضطلع هبا على الصعيد دون اإلقليمي؛



E/CN.3/2014/5
 

8/23 13-63069 
 

ــستند       )و(   ــاملي يـ ــستوى العـ ــنظم علـــى املـ ــسق ومـ ــامج منـ ــود برنـ ــأن وجـ ــن شـ مـ
ــصادية وإىل توجــه دون إقليمــي أن     هنــج إىل ــل واســتراتيجي لإلحــصاءات االقت ــسهال متكام  ي

إلقليميـة املـشتركة    مواءمة أنشطة تنمية القدرات اإلحصائية بشأن األولويات اإلحـصائية دون ا          
  على أساس امللكية القطرية واالحتياجات القطرية يف جمال السياسات؛

ســـعيا للتـــصدي النعـــدام احلـــافز الـــسياسي علـــى الـــصعيد القطـــري، ينبغـــي     )ز(  
للمنظمات الدولية واإلقليمية مساعدة البلدان يف تركيز أنشطة التواصل على تطبيـق حـسابات              

  لسياسات يف بيئة إقليمية وعاملية مترابطة؛االقتصاد الكلي ألغراض وضع ا
 كمـا هـو الـشأن يف      يعد التواصل بني املنظمات الدولية واملستخدمني الوطنيني،          )ح(  

 املتعلقة بسد الثغرات يف البيانات التابعـة جملموعـة العـشرين       العشرينحاليت مبادرة جمموعة الدول     
ــة   ــة لتحــسني اإلحــصاءات الزراعي ــة يف حتقيــق   واالســتراتيجية العاملي ــدة للغاي ــة خطــوة مفي  والريفي

  ؛الدعوة املطلوبة لتوليد دوافع سياسية على أعلى مستويات احلكم الوطين واإلقليمي والعاملي
ــسياسي والتـــشجيع      )ط(   ــدافع الـ ــد الـ ــدعوة هبـــدف توليـ ــالة الـ ــه رسـ ينبغـــي توجيـ
ريـــق تـــويل الـــسلطات الوطنيـــة زمـــام برنـــامج اإلحـــصاءات االقتـــصادية، وذلـــك عـــن ط علـــى
الربنـامج بـصياغة إطـار عمـل لتحقيـق أهـداف التنميـة املـستدامة وجـدول أعمـال التنميـة                       ربط
  .، مع اإلشارة إىل النمو واالستقرار الشاملني للجميع٢٠١٥بعد عام  ملا
، الـيت   ٢٠٠٨وجتدر اإلشارة إىل أن املبادرة العاملية لتنفيذ نظام احلسابات القومية لعام              - ٩

وباعتماد ذلك النهج، وسع برنـامج التنفيـذ   .  اعتمدت هنجا إحصائيا متكامال   أقرهتا اللجنة، قد  
نطاقه حبيث أصبح يتجاوز إنتاج حسابات االقتصاد الكلـي ليـشمل عمليـة اإلنتـاج اإلحـصائي                 
لإلحــصاءات األساســية وجوانــب البيئــة املؤســسية مــن قبيــل الــسعي إىل احلــصول علــى التــزام    

صاءات الرمسية، وذلـك باسـتخدام اإلحـصاءات ألغـراض          سياسي وختصيص موارد كافية لإلح    
  .وضع السياسات القائمة على األدلة وتعزيز تنسيق اإلحصاءات على الصعيد الوطين

ــشمل منظــور اســتخدام         - ١٠ ــة وضــع هنــج إحــصائي متكامــل ت ــإن عملي وبتعــبري أوجــز، ف
لتـشغيلية واهليكليـة    السياسات واجلوانب املؤسسية والتنظيمية، فضال عن اجلوانـب اإلحـصائية ا          

ويف اآلونـة األخـرية،     (األساسية للنظام اإلحـصائي الـوطين باسـتخدام نظـام احلـسابات القوميـة               
ــة واالقتــصادية   ــاره إطــارا شــامال لالقتــصاد الكلــي  ) نظــام احملاســبة البيئي ومــن خــالل  . )٢(باعتب

تلــف االســتجابة للطلــب الــسياسايت بــشأن إحــصاءات متــسقة علــى مــر الوقــت وفيمــا بــني خم    
القطاعات، فإن بنية النظام اإلحصائي الوطين تستدعي الدمج اإلحـصائي واملؤسـسي لعمليـات              

  .إنتاج اإلحصاءات واحلسابات واملؤشرات األساسية
__________ 

  .)ST/ESA/STAT/SER.F/108( وجيهية بشأن اإلحصاءات االقتصادية املتكاملةمبادئ ت  )٢(  



E/CN.3/2014/5  
 

13-63069 9/23 
 

ويتناقض النهج اإلحصائي املتكامل مع ُنـُهـج املؤشرات القطاعية واملخصصة باالبتعـاد             - ١١
مليــات إنتــاج املؤشــرات القطاعيــة واملتخصــصة،  لع“احملــصورة”عــن النظــرة الوظيفيــة الــضيقة 

شاملة ملهام متعددة يف وضع املؤشـرات، باعتبارهـا نتيجـة لنظـام إحـصائي       ) كلية(واتباع نظرة   
  .متوازن ينتج اإلحصاءات األساسية املتسقة واحلسابات القطاعية وحسابات االقتصاد الكلي

ألساســية لإلحــصاءات الرمسيــة واألطــر ويــستند النــهج اإلحــصائي املتكامــل إىل املبــادئ ا  - ١٢
ذات الصلة لضمان جودة البيانات، ويشمل مجيع جوانب البيئة املؤسـسية، والنـواتج والعمليـات               
اإلحصائية، مثل االلتزامات باجلودة، وسهولة الوصول إىل البيانـات، وفعاليـة التكـاليف، وتقليـل               

دئ الدولية للتعاون التقين، الـيت تـدعو        وعالوة على ذلك، يستفيد هذا النهج من املبا       . عبء الرد 
إىل تـــويل الـــسلطات القطريـــة زمـــام العمليـــة بنـــاء علـــى األولويـــات الوطنيـــة، واعتمـــاد اإلدارة   
االستراتيجية القائمة على النتائج، مبؤشرات حمددة بـشكل جيـد لكـل مـن النـواتج والنتـائج لبنـاء                 

  .ال بناء القدراتالقدرات اإلحصائية، ومواءمة توفري الدعم التقين يف جم
تعــد عمليــة إنتــاج إحــصاءات املــصادر األساســية احملــرك الرئيــسي يف تنفيــذ حــسابات     - ١٣

االقتصاد الكلي؛ وبالتايل فال بد من معاجلة الثغـرات علـى مـستوى جـودة واسـتخدام البيانـات        
نـات املـضمنة    وباملثل، ينبغي التعجل بسد الثغـرات يف البيا       . اإلدارية املعّدة لألغراض اإلحصائية   

وينبغــي إدراج أفــضل  . يف ســجالت األعمــال التجاريــة ويف اإلحــصاءات التجاريــة واملرتليــة     
لألعمـــال التجاريـــة واعتمـــاد دراســـات  املمارســـات يف جمـــال الـــربامج االستقـــصائية املتكاملـــة

استقـصائية متعـددة األغـراض لألسـر املعيـشية، تـضعها وتنفـذها الـسلطات اإلحـصائية الوطنيــة          
ويعــد اتبــاع هنــج مركــز وموجــه حنــو حتقيــق النتــائج شــرطا   . امج بنــاء القــدرات الوطنيــةبــر يف

  .أساسيا إلحراز تقدم
ــاله         - ١٤ ــواردة أع ــضة ال ــدة العري ــات ذات القاع ــب ضــمان جــودة البيان ــدرج جوان وال تن

واجلوانــب التفــصيلية للــسالمة املنهجيــة واإلجــراءات اإلحــصائية املتعلقــة بإحــصاءات املــصادر   
ولـذا يعتـرف الفريـق العامـل بـأن إجيـاد بيئـة              . لواليـة الفريـق العامـل      االختـصاص املباشـر   ضمن  

يتعــدد فيهــا أصــحاب املــصلحة حــسب مــا يلــزم لوضــع برنــامج إحــصائي عــاملي متكامــل            
اإلقليمــي ) دون( يتطلــب التنــسيق والرصــد واإلبــالغ علــى كــل مــن الــصعيد الــوطين، و     أمــر

نــاء القــدرات يف جمــال حــسابات االقتــصاد الكلــي،      يتجــاوز مبــادرات ب  حنــو والــدويل علــى 
وهلـذا الغـرض، ينبغـي النظـر يف إنـشاء آليـات         . نظام احلسابات القومية، وإن ظـل يـدعمها        مثل

  .لتبادل وإدارة املعلومات بشأن وضع وتنفيذ الربنامج املتعلق باإلحصاءات املتكاملة
اإلبــالغ يف إجنــاز برنــامج متــوائم  وباإلضــافة إىل اآلليــات املناســبة للتنــسيق والرصــد و   - ١٥

ــة         ــي وضــع اســتراتيجية فعال ــصعيد القطــري، ينبغ ــى ال ــيني عل ــساعدة التقن ــدعم وامل ــسق لل ومن
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للتواصل من أجل توليد الدوافع السياسية الالزمة وإنـشاء واليـات إحـصائية وختـصيص مـوارد                 
  .كافية على الصعيد القطري

ملتعلــق باإلحــصاءات املتكاملــة علــى أســاس وينبغــي وضــع ترتيبــات التمويــل للربنــامج ا  - ١٦
وينبغي أن تنبين هذه الشراكة إىل حد كبري على املـوارد املتاحـة واملزايـا            . منوذج شراكة تعاونية  

  .النسبية جلميع أصحاب املصلحة والشركاء
م الفريـــق العامـــل، لـــدى النظـــر يف طلـــب اللجنـــة اإلحـــصائية الرامـــي  وبإجيـــاز، يـــسلّ  - ١٧
تنفيـذ برنـامج نظـام احلـسابات القوميـة علـى املـستوى القطـري، بـأن العديـد           توسيع نطـاق     إىل
البلدان النامية قد حتتاج إىل مـساعدة تقنيـة يف اعتمـاد برنـامج متكامـل لإلحـصاءات يتـسم             من

مبنظور مركّب يشمل اجلوانب السياساتية واملؤسسية واإلحصائية لدعم تنفيذ نظـام احلـسابات             
م الفريق العامل أيضا بـضرورة مراعـاة التنـسيق مـع املبـادرات       ، يسلّ وعالوة على ذلك  . القومية

العامليــة األخــرى لبنــاء القــدرات واملبــادرات القطريــة لــدى تعزيــز فعاليــة تنفيــذ بنــاء القــدرات    
  .املستوى القطري على
ومع ذلك، فبالنظر إىل أن نطاق برنامج بناء القـدرات يف جمـال اإلحـصاءات املتكاملـة                  - ١٨

 آليات التنسيق واحلوكمة العاملية لذلك الربنـامج تتجـاوز اختـصاص الفريـق العامـل،                وتشعبات
فإنه يرى أن اللجنـة قـد ترغـب يف النظـر يف إنـشاء جمموعـة أصـدقاء الـرئيس لـصياغة اسـتجابة                         
تليب احلاجة إىل توسيع نطاق عملية بناء القدرات على املستوى القطري وتشارك فيهـا البلـدان                

  .ق ومن خمتلف مستويات التنمية لضمان تويل السلطات الوطنية زمام العمليةمن مجيع املناط
ويقترح الفريق العامل أن حتدد جمموعة أصـدقاء الـرئيس طرائـق لوضـع برنـامج منـسق               - ١٩

لإلحصاءات املتكاملة، يركز على التغلب على املـشاكل الوطنيـة يف إنتـاج حـسابات االقتـصاد                 
دعــم املــاحنني ميكــن  ويف هــذا الــصدد، علــى الــرغم مــن أن. ليــاالكلــي الــيت ميكــن مقارنتــها دو

يساعد يف االستثمارات الرأمسالية األوليـة البـشرية وغـري البـشرية، فمـن املهـم بـصفة خاصـة                   أن
تأمني التمويل املستدام من امليزانيات الوطنية للتكاليف اجلارية إلدارة مكاتـب إحـصائية وطنيـة       

ون قـادرة علـى مواجهـة التحـدي املتمثـل يف تعهـد اإلحـصاءات                تتسم بالكفاءة والفعالية، وتك   
. األساسية حلـسابات االقتـصاد الكلـي، وغـري ذلـك مـن املهـام اإلحـصائية احلكوميـة األساسـية                    

وينبغي لذلك الربنامج أن يدعم عملية توسـيع النطـاق والتنـسيق واملـوارد الالزمـة لتنفيـذ نظـام                    
نـشطة بنـاء القـدرات مـع املبـادرات العامليـة األخـرى،        احلسابات القوميـة، مبـا يف ذلـك تنـسيق أ         

وهلذا الغرض، وسـعيا لـدعم التعجيـل بتنفيـذ نظـام            . تنفيذ نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية     مثل
  :احلسابات القومية، قد يرغب أصدقاء الرئيس يف النظر يف االحتياجات التالية
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 لـربامج اإلحـصاءات املتكاملـة       إنشاء آليات لتيسري التنسيق والرصـد واإلبـالغ         )أ(  
اإلقليميـــة والدوليـــة، مــع مراعـــاة العالقـــات مـــع اهليئـــات  ) دون( علــى املـــستويات الوطنيـــة و 

اإلحــصائية القائمــة ووالياهتــا يف جمــال بنــاء القــدرات، مثــل الفريــق العامــل وجلنــة خــرباء األمــم 
  درات العاملية والقطرية؛املتحدة املعنية باحملاسبة البيئية واالقتصادية، وغريها من املبا

وضع اسـتراتيجية للتواصـل مـن أجـل إجيـاد دوافـع سياسـية، وإنـشاء واليـات                     )ب(  
  إحصائية وختصيص موارد كافية على املستوى القطري؛

ترتيبــــات متويليــــة لــــدعم تنفيــــذ برنــــامج يف جمــــال اإلحــــصاءات املتكاملــــة    )ج(  
  .املستوى القطري على

  
ــسائ   -ثالثا    ــشأن امل ــذ  توجيهــات ب ــة  ل الناشــئة عــن تنفي نظــام احلــسابات القومي

  ٢٠٠٨ لعام
  )٣(تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية  -ألف   

ــود         - ٢٠ ــه املعقـ ــة يف اجتماعـ ــسابات القوميـ ــين باحلـ ــشاري املعـ ــرباء االستـ ــق اخلـ ــر فريـ نظـ
العاملـة، وذلـك مـن أجـل التوصـل           يف تقارير خمتلف أفرقة العمل واألفرقة        ٢٠١٣مايو  /أيار يف

إىل فهــم أفــضل ملختلــف املوضــوعات الــيت حبثتــها هــذه األفرقــة تيــسريا لتنفيــذ نظــام احلــسابات 
وأقر فريق اخلرباء االستشاري حتديدا باملسامهة اليت تقدمها البلدان الختبار أثر خمتلـف             . القومية

 علــى حنــو غــري مباشــر، وكــذلك   األســعار املرجعيــة لتقــدير خــدمات الوســاطة املاليــة احملتــسبة  
  .إسهاماهتا يف األعمال الفنية أخرى

وكان الغرض الرئيسي لالجتماع هو النظر يف وضع توجيهات بشأن املـسائل املتعلقـة                - ٢١
بتنفيذ نظام احلـسابات القوميـة، مثـل خـدمات الوسـاطة املاليـة احملتـسبة علـى حنـو غـري مباشـر،                      

الرئيـسية، والـشركات القابـضة، والكيانـات ذات األغـراض       واإلنتاج العاملي، وحتديد املكاتـب      
اخلاصة، واستحقاقات املعاشات التقاعدية، ورسوم االستقرار املايل، ومعاجلة الـشحن والتـأمني       

. ، ومبادرة تبادل البيانات والبيانات الفوقية اإلحـصائية       ٢٠٠٨يف نظام احلسابات القومية لعام      
بيد أن هناك املزيد ممـا يـتعني القيـام بـه فيمـا يتعلـق بـإدراج                  . ومت حل معظم املشاكل املفاهيمية    

استبعاد خطر التخلف عـن سـداد القـروض عنـد حـساب خـدمات الوسـاطة املاليـة احملتـسبة                      أو
مسألة امللكية االقتصادية ملنتجات امللكية الفكريـة، مبـا يف ذلـك اآلثـار               وأعلى حنو غري مباشر،     

وتتعلـق مـشاكل التنفيـذ      . ة الكيانـات ذات األغـراض اخلاصـة       املترتبة على قياس الناتج، يف حالـ      
__________ 

: ميكــــــــــــن االطــــــــــــالع علــــــــــــى تقريــــــــــــر االجتمــــــــــــاع يف املوقــــــــــــع الــــــــــــشبكي التــــــــــــايل         )٣(  
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2013/m8-2.asp.  
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يف شـكل  (الرئيسية بالعوملة واملعاشات التقاعدية واألصول غري املالية؛ وال تزال عـدة مبـادرات             
ويــرد يف مــا يلــي وصــف للمــسائل الــيت مثــة حاجــة إىل إجــراء مزيــد مــن   . جاريــة) فــرق عمــل
  .التحقيق فيها

  
  ٢٠٠٨بنظام احلسابات القومية لعام املتعلقة جدول أعمال البحوث   -بـاء   

أثناء نظـره يف تقريـر فرقـة العمـل املعنيـة خبـدمات               مل يتمكن فريق اخلرباء االستشاري،      - ٢٢
الوساطة املاليـة احملتـسبة علـى حنـو غـري مباشـر، مـن التوصـل إىل اتفـاق بـشأن املزايـا املفاهيميـة                          

ــد حــساب خــدمات الوســاطة   الســتبعاد خطــر التخلــف عــن ســداد القــروض أو إدرا    جهــا عن
املذكورة، وأوصى مبواصـلة البحـوث يف هـذا اجملـال، وذلـك مـن أجـل مواصـلة وضـع احلجـج                       
املفاهيميــة إلدراج أو اســتبعاد خطــر التخلــف عــن ســداد القــروض عنــد حــساب خــدمات          
الوساطة، ويف حالة استبعاد خطر التخلف عـن سـداد القـروض، وضـع طرائـق وبيانـات ميكـن                    

وُحـدِّدت املواضـيع التاليـة إلدراجهـا يف جـدول أعمـال       . استبعاده احملتمل يف املستقبلأن تدعم   
  :البحوث الطويلة األجل بشأن خدمات الوساطة املالية احملتسبة على حنو غري مباشر

ــادة تطــوير كــل مــن هنــج      ) أ(   ــل ”زي ــدل   “تكــاليف التموي ــد املع  مــن أجــل حتدي
  ؛)املعدل املرجعي األفضل (املرجعي وكذلك الُنهج البديلة املمكنة

النظر يف الصكوك املالية خلدمات الوساطة املالية احملتسبة على حنو غـري مباشـر         )ب(  
  ونطاق وحداهتا؛

الصلة بني التوصيات املتعلقة بتنفيذ خدمات الوساطة املالية احملتسبة علـى حنـو               )ج(  
  .وحتديد اإليرادات غري مباشر

ــرباء االستـــش   - ٢٣ ــق اخلـ ــر فريـ ــة   وأقـ ــشأن امللكيـ ــيح بـ ــن التوضـ ــد مـ ــة إىل مزيـ اري باحلاجـ
ويف هــذا . لــبعض أصــول الكيانــات ذات األغــراض اخلاصــة وتــسجيلها الالحــق  ) االقتــصادية(

الصدد، طلب فريق اخلرباء االستشاري إىل فرقة العمل املعنية باإلنتاج العاملي تقـدمي مقترحـات               
ض اخلاصـة العاملـة يف جمـال حيـازة األصـول            ويف ما يتعلق بالكيانات ذات األغرا     . أكثر حتديدا 

غــري املاليــة الــيت تقــدم خــدمات يف شــكل إجيــارات، وإتــاوات، ورخــص، اتفــق فريــق اخلــرباء      
وعلـى أن هنـاك حاجـة إىل مزيـد          ) االقتـصادية (االستشاري على أن األمر يتعلق مبسألة امللكيـة         

  .من التفكري يف هذا الشأن
ي إىل أن فرقــة العمــل املعنيــة باإلنتــاج العــاملي ال تــزال وأشــار فريــق اخلــرباء االستــشار  - ٢٤

  .جتري حتقيقات يف عدة مسائل متعلقة باإلنتاج العاملي
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ويف املناقشة املتعلقة باستحقاقات املعاشـات التقاعديـة، أيـد فريـق اخلـرباء االستـشاري                  - ٢٥
وطلـب إىل الفريـق     مواصلة وضع جدول بشأن أصول األسر املعيشية املرتبطة حتديدا بالتقاعد؛           

املعين مبسألة اسـتحقاقات املعاشـات التقاعديـة وضـع مقتـرح بـشأن تـسجيل الفائـدة املـستحقة                    
أو خصوم اجلهة الراعية لنظام املعاشات التقاعدية، يف ما يتعلق بالتمويل املفـرط             /على أصول و  

املتعلقـة بـصناديق    أو الناقص لنظام املعاشـات التقاعديـة املعـين؛ وطبيعـة اإليـرادات االسـتثمارية                
  .املعاشات التقاعدية

ومثــة حاجــة إىل مزيــد مــن املعلومــات عــن املمارســات األكثــر شــيوعا بــشأن خمتلــف       - ٢٦
جوانــب العجــز أو الفــائض يف (جوانــب امــتالك أصــول الــشركات املاليــة وتعــويض املــودعني   

  .لكي يتسىن تقدمي التوجيه العملي) األصول
اري بالصعوبات العملية اليت تتعلق بتقييم األراضي اململوكـة         وأقر فريق اخلرباء االستش     - ٢٧

للحكومة والقياسات الالحقة، ويتطلـع إىل التوصـل باملزيـد مـن مقترحـات فرقـة العمـل املعنيـة                    
  .باألراضي وغريها من األصول غري املالية يف هذا الصدد

  
  جتميع األدلة والكتيبات  -جيم   

ال جتميع احلسابات القومية، وفقا لربنـامج تطبيـق نظـام          تعزيزا للقدرة اإلحصائية يف جم      - ٢٨
 واإلحصاءات الداعمة لـه، بـدأ الفريـق العامـل يف جتميـع األدلـة                ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام    

 إعــداد األدلــة والكتيبــات واملــذكرات  ٢٠١٣ومت يف عــام . والكتيبــات واملــذكرات التوجيهيــة 
  :التوجيهية التالية

  ؛)البنك الدويل(املفاهيم بإجياز  - ٢٠٠٨قومية لعام نظام احلسابات ال  )أ(  
  ؛)البنك الدويل(التجميع بإجياز  - ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام   )ب(  
ــة   )ج(   ــبة القوميـ ــام   : كتّيـــب احملاسـ ــدة يف نظـ ــدفقات واألرصـ ــايل والتـ ــاج املـ اإلنتـ

  ؛)املصرف املركزي األورويب/األمم املتحدة(احلسابات القومية 
املكتـــب اإلحـــصائي   (رد املـــصطلحات املتعلقـــة بالتقـــديرات الـــسريعة     مـــس  )د(  

  .)للجماعات األوروبية
 هلــذا التقريــر قائمــة باملنــشورات الــيت جيــري إعــدادها واملنــشورات  ١ويتــضمن املرفــق   - ٢٩

  .األخرى املقررة
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أنــشطة أعــضاء الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات   -رابعاً   
  ة وأنشطة اللجان اإلقليميةالقومي

ــة واللجــان           - ٣٠ ــين باحلــسابات القومي ــات املع ــشترك بــني األمان ــل امل ــق العام واصــل الفري
اإلقليميـــة دعـــم تنفيـــذ نظـــام احلـــسابات القوميـــة وغـــريه مـــن املعـــايري املتفـــق عليهـــا دوليـــا يف  

 ٢٠٠٨يــة لعــام اإلحــصاءات االقتــصادية وفقــا لربنــامج التنفيــذ العــاملي لنظــام احلــسابات القوم 
ويرد يف املرفـق الثـاين هلـذا التقريـر عـرض لألنـشطة الـيت اضـطلع هبـا          . واإلحصاءات الداعمة له 

  .مؤخرا أعضاء الفريق العامل واللجان اإلقليمية
  

  اإلبالغ عن بيانات احلسابات القومية  - خامسا 
افر ونطـاق   وفقا لطلب مقدم مـن اللجنـة، تقـوم شـعبة اإلحـصاءات بانتظـام بتقيـيم تـو                    - ٣١

بيانات احلسابات القومية السنوية الرمسية اليت أبلغت عنها الـدول األعـضاء وامتثاهلـا املفـاهيمي                
  .للتوصيات املتعلقة بنظام احلسابات القومية

ويرد يف هذا الفرع تقييم من النـوع املـذكور أُجـري عمـال بالتوصـيات املتعلقـة بنظـام                    - ٣٢
نادا إىل الردود الواردة على استبيان األمم املتحدة املتعلـق         ، واست ١٩٩٣احلسابات القومية لعام    

). ٢٠١٢ إىل عـام     ٢٠٠٨أي مـن عـام      (باحلسابات القومية لفترات اإلبـالغ اخلمـس األخـرية          
وُتقدم البيانات إما مباشرة إىل شعبة اإلحـصاءات، أو عـن طريـق اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا،                   

 امليــــدان االقتــــصادي، أو عــــن طريــــق أمانــــة  أو عــــن طريــــق منظمــــة التعــــاون والتنميــــة يف 
  .الكاريبية اجلماعة

ــردود ال   - ٣٣ ــوء الـ ـــويف ضـ ــن فتــــــ ـــواردة يف أي مـ ــالغ اخلمــــــ ـــرات اإلبـ ــرية ــــ س األخـ
بيانــات )  دولــة١٨٢( يف املائــة مــن الــدول األعــضاء    ٩٤، قــدمت نــسبة  )٢٠١٢-٢٠٠٨(

ل للتقارير املقدمـة مـن البلـدان الناميـة علـى            ويبني حتلي . حساباهتا القومية إىل شعبة اإلحصاءات    
 يف املائة من بلدان آسـيا وكـل بلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر                   ٩٧الصعيد اإلقليمي أن    

أما يف أفريقيـا وأوقيانوسـيا، فـإن نـسبة اإلبـالغ عـن              . الكارييب قدمت بيانات حساباهتا القومية    
ـــ    ــة تقـــل عـــن ذلـــك بعـــض ال ــسابات القوميـ ــة، ٨٣ و ٩١شيء، إذ تبلـــغ بيانـــات احلـ  يف املائـ

  .التوايل على
ومل يكن معدل االستجابة غـري مـسبوق فحـسب، بـل وحتـسن أيـضا توقيـت البيانـات                       - ٣٤

وُيقــيَّم حــسن .  وبلــغ مــستوى مل ُيــشهد مــن قبــل٢٠١٢املقدمــة للفتــرة املــشمولة بتقريــر عــام 
علـى تقـدمي البيانـات عـن نفـس          توقيت تقدمي البيانات من خالل عدد البلدان اليت تكون قادرة           

 الـــيت تقـــدَّم يف ٢٠١٢الـــسنة الـــيت تتعلـــق هبـــا الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، مـــثال بيانـــات عـــام  



E/CN.3/2014/5  
 

13-63069 15/23 
 

ــالتقرير املتعلــق بعــام    ٢٠١٣ عــام ــرة املــشمولة ب ــدول  . ٢٠١٢ مــن أجــل الفت ومــن جممــوع ال
 ٢٠١٢ام بيانـات عـ  )  يف املائـة ٥٨أو  ( دولـة    ١١١ دولة، قـدمت     ١٩٣األعضاء البالغ عددها    

 دولـــة قـــدمت بيانـــات ٩٩، باملقارنـــة مــع  ٢٠١٢يف الفتــرة املـــشمولة بـــالتقرير املتعلــق بعـــام   
ــام ــق بعــام     ٢٠١١ ع ــالتقرير املتعل ــرة املــشمولة ب ــة ١٠١ و ٢٠١١ يف الفت  يف املائــة ٥٣( دول
يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير املتعلـق         )  دولـة  ١٩٢الدول األعضاء، اليت كان عـددها آنـذاك          من
  .٢٠١٠ مبعا
ــالغ   ١٦٣ويــبني حتليــل لبيانــات احلــسابات القوميــة أن     - ٣٥ ــة مــن الــدول األعــضاء الب  دول

 أو نظــام ١٩٩٣قــد نفــذت نظــام احلــسابات القوميــة لعــام )  يف املائــة٨٤( دولــة ١٩٣عــددها 
وقـد أبلغـت     .٢٠١٢ حىت الفترة املشمولة بالتقرير املتعلق بعـام         ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام    

كــل البلــدان ذات االقتــصادات املتقدمــة ومجيــع بلــدان أوروبــا الــشرقية والقوقــاز وآســيا تقريبــا 
الوســطى عـــن بيانـــات حـــساباهتا القوميـــة، وذلــك عمـــال مبنهجيـــة نظـــام احلـــسابات القوميـــة   

)  يف املائـة   ٧٩( بلـدا ناميـا      ١٣٧ بلدان مـن أصـل       ١٠٨وعالوة على ذلك، قدم     . ١٩٩٣ لعام
 شــعبة اإلحــصاءات يف أعقــاب تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة   بيانــات احلــسابات القوميــة إىل

وحتديـدا، نفـذ نظـاَم احلـسابات القوميـة          . ٢٠٠٨ أو نظام احلسابات القومية لعـام        ١٩٩٣ لعام
 بلـدا مـن بلـدان       ٢٨ ، و ) يف املائـة   ٧٠( بلـدا مـن البلـدان األفريقيـة          ٣٨ مـا عـدده      ١٩٩٣لعام  

ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب   ــة٨٥ (أمريكــا الالتيني ــدان اآلســيوية   ٣٢، و ) يف املائ ــدا مــن البل  بل
ويتواصـل حتقيـق تقـدم      ).  يف املائـة   ٨٣( بلدان من البلـدان األوقيانوسـية        ١٠ ، و )يف املائة  ٨٤(

ملموس يف معدل تنفيذ النظام مـن جانـب أقـل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة،                        
 يف املائـة مـن الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة       ٧٦ا و يف املائة من أقـل البلـدان منـو       ٦٧متكن   إذ

  .١٩٩٣من تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام 
ويقـــيَّم نطـــاق بيانـــات احلـــسابات القوميـــة املقدمـــة إىل شـــعبة اإلحـــصاءات حـــسب     - ٣٦
، وهــي جمموعــة موحــدة اعتمــدت يف الــدورة الثانيــة )٤(‘‘جمموعــة بيانــات شــرط احلــد األدىن’’

 املعتمـد يف    )٥(‘‘مؤشـرات التطـور   ’’، ووفقـا ملقيـاس      ٢٠٠١لجنـة، املعقـودة يف عـام        والثالثني ل 
)  يف املائـة ٥٩( بلـدا   ١١٣وُيبّين التقييم أن    . ١٩٩٧الدورة التاسعة والعشرين املعقودة يف عام       

)  يف املائـة   ٤٦( بلـدا    ٨٩قدمت ستة جداول أو أكثر من جمموعة بيانات شـرط احلـد األدىن و               
ووفقـا ملقيـاس مؤشـرات التطـور        . جداول جمموعة بيانـات شـرط احلـد األدىن        قدمت سبعة من    

__________ 
اإلحـصائية يف   لعامـل املقـدمني إىل اللجنـة   يرد تعريف جملموعة بيانات شـرط احلـد األدىن يف تقريـري الفريـق ا                )٤(  

 ).، على التوايلE/CN.3/2011/6  وE/CN.3/2001/8(دورتيها الثانية والثالثني والثانية واألربعني 

اإلحـصائية يف دورتيهـا      يرد وصف ملنهجية مؤشرات التطـور يف تقريـري الفريـق العامـل املقـدمني إىل اللجنـة                   )٥(  
  ).، على التوايلE/CN.3/2011/6  وE/CN.3/1997/12(واألربعني التاسعة والعشرين والثانية 



E/CN.3/2014/5
 

16/23 13-63069 
 

لنطــاق بيانــات احلــسابات القوميــة، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن البلــدان املتقدمــة النمــو، وبلــدان  
أوروبــا الــشرقية، وبلــدان القوقــاز وآســيا الوســطى والبلــدان الناميــة يف آســيا وأمريكــا الالتينيــة  

، باملقارنـة مـع مـا يزيـد         ٢ جتمع احلسابات القومية وفقـا ملؤشـر التطـور           ومنطقة البحر الكارييب  
وعلـى الـرغم مـن التقـدم امللمـوس يف اإلبـالغ عـن بيانـات              . قليال على نصف البلدان األفريقيـة     

احلسابات القومية يف توقيت أكثر مالءمة، فإن أكثر من نصف الدول األعضاء غري قـادر علـى             
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن عـددا          . ٢يـة مبـا يتجـاوز مؤشـر التطـور           تقدمي بيانات احلـسابات قوم    

مل تقم بعـد بتجميـع حـساباهتا القوميـة وفقـا لنظـام              ) أكثر من اخلمس  (كبريا من البلدان النامية     
  .٢٠٠٨ أو نظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣احلسابات القومية لعام 

  
  النقاط املطروحة للمناقشة  -سادساً  

  :ة إىل ما يلياللجنة مدعو  - ٣٧
إبداء آرائها بـشأن التقـدم احملـرز يف التحـول إىل نظـام احلـسابات القوميـة                    )أ(  

  ؛٢٠٠٨ لعام
إبداء آرائها وتقدمي توجيهاهتا بشأن االقتراح الداعي إىل إنـشاء فريـق مـن               )ب(  

أصدقاء الرئيس لتحديد طرائق برنامج عاملي لإلحصاءات املتكاملة من أجل توسيع نطـاق           
  ؛نظام احلسابات القوميةتنفيذ 

اإلعراب عـن تأييـدها لوضـع توجيهـات بـشأن جتميـع مفـاهيم وتوصـيات                   )ج(  
  ؛، وتقدمي التوجيهات الالزمة هبذا الشأن٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام 

إبــداء آرائهــا بــشأن أنــشطة الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين     )د(  
  ؛ان اإلقليميةباحلسابات القومية وأنشطة اللج

  .اإلعراب عن آرائها بشأن اإلبالغ عن بيانات احلسابات القومية  )هـ(  
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  املرفق األول
  جتميع األدلة والكتيبات    

تــرد أدنــاه معلومــات مــستكملة عــن التقــدم احملــرز يف جمــال جتميــع األدلــة والكتيبــات      
ألمانـات املعـين باحلـسابات    واملذكرات التوجيهية، يف إطار مبادرة الفريق العامل املـشترك بـني ا      

القومية اهلادفة لتعزيز القدرة اإلحصائية يف جمال جتميع احلسابات القومية، وفقا لربنامج تطبيـق               
وتــشمل القائمــة فئــتني مــن .  واإلحــصاءات الــيت تدعمــه٢٠٠٨نظــام احلــسابات القوميــة لعــام 

  .املنشورات، هي املنشورات قيد اإلعداد واملنشورات املزمع إعدادها
  

  :املنشورات قيد اإلعداد  )أ (  
  )املتحدة األمم/املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية(كتيب عن التقديرات السريعة   -  
ــة     -   ــرات املركبــ ــن املؤشــ ــب عــ ــة  (كتيــ ــات األوروبيــ ــصائي للجماعــ ــب اإلحــ / املكتــ

  )املتحدة األمم
  )دةاألمم املتح(كتيب عن الدراسات االستقصائية بشأن التوجهات العامة   -  
  كتيب عن منوذج البيانات والبيانات الفوقية ألغراض اإلحصاءات القصرية األجل  -  
نــسخة مــستكملة، (كتيــب عــن املؤســسات غــري الرحبيــة يف نظــام احلــسابات القوميــة     -  

  )األمم املتحدة
  )األمم املتحدة(املخرجات /كتيب بشأن جتميع املدخالت  -  
  )نة االقتصادية ألوروبااللج(دليل عن قياس اإلنتاج العاملي   -  
  )اللجنة االقتصادية ألوروبا(دليل عن السجالت اإلحصائية لألعمال التجارية   -  
  )املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية(كتيب عن احلسابات القومية الفصلية   -  
ــام     -   ــة لعـ ــة احلكوميـ ــصاءات املاليـ ــل اإلحـ ــستكملة  (٢٠١٤ دليـ ــسخة مـ ــندوق ) (نـ صـ

  )الدويل النقد
صــندوق  (٢٠١٤يـل اإلحـصاءات النقديــة واملاليـة وإرشـادات بــشأن جتميعهـا لعـام       دل  -  

  )النقد الدويل
  )صندوق النقد الدويل(دليل جتميعي مليزان املدفوعات   -  
  )صندوق النقد الدويل(دليل احلسابات القومية الفصلية   -  
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)  منقحـة  نـسخة (الدليل املنـهجي لتحديـد مؤشـرات أسـعار املنـتجني مقابـل اخلـدمات                  -  
  )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي(

  مسرد مصطلحات عن التسنيد  -  
املكتـب اإلحـصائي     (٢٠١٣بنـاء األسـس، طبعـة عـام         : أسس نظام احلسابات القومية     -  

  )للجماعات األوروبية
 ١٩٩٥ كتيب عن االختالفات بني النظام األورويب للحسابات القوميـة واإلقليميـة لعـام         -  

  ٢٠١٠لنظام األورويب للحسابات القومية واإلقليمية لعام وا
  )األوروبية املكتب اإلحصائي للجماعات(دليل عن السلع املرسلة إىل اخلارج للتجهيز   -  
دليــل عــن قيــاس البحــث والتطــوير يف النظــام األورويب للحــسابات القوميــة واإلقليميــة   -  

  )ةاملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبي (٢٠١٠لعام 
  )املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية(كتيب منقّح عن قياس األسعار واألحجام   -  
املكتـــــب اإلحـــــصائي  (٢٠١٣دليـــــل عـــــن العجـــــز والـــــدين احلكـــــوميني، طبعـــــة    -  

  )األوروبية للجماعات
  

  :املنشورات املزمع إعدادها  )ب (  
ت األوروبيــة، املكتــب اإلحــصائي للجماعــا(األراضــي واألصــول غــري املاليــة األخــرى   -  

  )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
  )صندوق النقد الدويل(دليل للمجمعني واملستخدمني : إحصاءات الدين اخلارجي  -  
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  املرفق الثاين
مــوجز أنــشطة الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات       

ــام     ــة يف عــ ــان اإلقليميــ ــشطة اللجــ ــة وأنــ ــق   ٢٠١٣القوميــ ــا يتعلــ فيمــ
  باإلحصاءات االقتصادية واحلسابات القومية

  
  االجتماعات، احللقات الدراسية التدريبية، حلقات العمل، الدورات الدراسية  املنظمة

ــب اإلحـــصائي للجماعـــات    املكتـ
  األوروبية

/نيـــسان(فرقـــة العمـــل املعنيـــة بالبيانـــات املوحـــدة مقابـــل البيانـــات غـــري املوحـــدة 
  )٢٠١٣ أبريل

  )٢٠١٣سبتمرب /أيلول(ريق اخلرباء املعين باألسعار واألحجام ف  

  
، كـانون٢٠١٣يونيـه  /حزيـران (فرقـة العمـل املعنيـة باحلـسابات القطاعيـة الفـصلية       

  )٢٠١٣ديسمرب /األول

  
 يف٢٠١٠إنشاء قسم خمصص للنظام األورويب للحسابات القومية واإلقليميـة لعـام          

  جماعات األوروبيةاملوقع الشبكي للمكتب اإلحصائي لل
  :دورات تدريبية بشأن  

  
كـانون (٢٠١٠متهيد عام للنظام األورويب للحسابات القومية واإلقليمية لعـام     -

  )٢٠١٣ديسمرب /األول
  )٢٠١٣مايو /أيار(احلسابات احلكومية   -  

  
٢٠١٠برنـــامج نقـــل النظـــام األورويب للحـــسابات القوميـــة واإلقليميـــة لعـــام    -
  )٢٠١٣ه يوني/حزيران(

ــب اإلحـــصائي للجماعـــات    املكتـ
منظمــة األمــن والتعــاون /األوروبيــة

ــصادي  ــدان االقتـ ــصرف /يف امليـ املـ
  املركزي األورويب 

فرقة العمل املعنية باملكاتب الرئيسية والشركات القابضة والكيانات ذات 
  )٢٠١٣فرباير /شباط(األغراض اخلاصة 

الـسنة املاليـة املنتهيـة يف(بشأن احلسابات القومية واألسـعار      بعثات املساعدة التقنية      صندوق النقد الدويل
 ):٢٠١٤عام 

   بلد١٠٠ بعثة إىل ٤١٥

  

ــز٩منـــهم  (١٣ -خـــرباء مستـــشارون متعاقـــد معهـــم لفتـــرات طويلـــة     يف املراكـ
 يف كل مـن منطقـة البحـر١  يف أفريقيا و٥اإلقليمية للمساعدة التقنية، مبا يف ذلك    

  ) واحمليط اهلادئالكارييب وأمريكا الوسطى
   خرباء متعاقد معهم لفترات قصرية١٠٤

  
مركـز الـشرق (٢ - ٢٠٠٨دورات دراسية بـشأن نظـام احلـسابات القوميـة لعـام             

  )والصني ابع لصندوق النقد الدويل، الكويتاألوسط لالقتصاد واملالية الت

  
 يف أفريقيــــا،١  يف آســــيا واحملــــيط اهلــــادئ، و٤ (٨ -حلقــــات عمــــل تدريبيــــة 

  ) يف أوروبا٣ و

  

ــي       ــصاد الكل ــصالت القائمــة يف جمــال االقت ــشأن ال ــة ب ،)١(دورات دراســية إقليمي
ــة   ــسابات القطاعيـ ــصلية  )١(واحلـ ــة الفـ ــسابات القوميـ ــني) ٢(، واحلـ ــروابط بـ والـ

  )١(احلسابات القومية واإلحصاءات املالية احلكومية 
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  االجتماعات، احللقات الدراسية التدريبية، حلقات العمل، الدورات الدراسية  املنظمة

  
ــشأن اإل   ــد الـــدويل بـ ــصائية األوىل لـــصندوق النقـ ــةالنـــدوة اإلحـ حـــصاءات املتعلقـ

 )نوفمرب/ تشرين الثاين١٣  و١٢(باالقتصاد واالستقرار املايل على الصعيد العاملي 
منظمــة األمــن والتعــاون يف امليــدان 

  االقتصادي
 حلقــة عمــل ينظمهــا املكتــب- منظمــة األمــن والتعــاون يف امليــدان االقتــصادي    
)أبريل/ نيسان٢٤-٢٢ كانبريا،(األسترايل لإلحصاءات بشأن املعاشات التقاعدية 

  
الفرقـة العاملــة املعنيــة باحلــسابات املاليــة والفرقــة العاملــة املعنيــة باحلــسابات القوميــة

  )أكتوبر/ تشرين األول٤ -سبتمرب / أيلول٣٠باريس، (
  )ديسمرب/ كانون األول٦-٥باريس، (حلقة عمل بشأن االجتار بالقيمة املضافة   

  

وطين لإلحـصاءات يف الـصني ومنظمـة التعـاونحلقة عمل مشتركة بـني املكتـب الـ        
 كـانون١١-٩بـاريس،   (والتنمية يف امليدان االقتـصادي بـشأن احلـسابات القوميـة            

  )ديسمرب/األول
٢٠٠٨حلقات دراسية بـشأن وضـع برنـامج لتنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام              شعبة اإلحصاءات

، بالتعـاون مـع أمانـة اجلماعـةواإلحصاءات اليت تدعمه يف منطقة اجلماعة الكاريبية      
كينغـستون،(الكاريبية واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب         

حلقــات دراســية بــشأن وضــع بــرامج )فربايــر/ شــباط٢ -ينــاير / كــانون الثــاين٣٠
 االقتصادية لعـام- ونظام احملاسبة البيئية  ٢٠٠٨لتنفيذ نظام احلسابات القومية لعام      

 واإلحصاءات الداعمة هلمـا يف منطقـة احملـيط اهلـادئ، بالتعـاون مـع اللجنـة٢٠١٢
االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، وصــندوق النقــد الــدويل، وأمانــة

  )أغسطس/ آب٢٣-١٩ساموا، (مجاعة احمليط اهلادئ 

  

٢٠٠٨حلقـات دراسـية بـشأن وضـع بـرامج لتنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعــام          
واإلحصاءات اليت تدعمه لبلدان منظمـة التعـاون االقتـصادي، بالتعـاون مـع اللجنـة

 وأمانـة، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ       ،االقتصادية ألوروبا 
  )سبتمرب/ أيلول١٣-١٠أنقرة، (منظمة التعاون االقتصادي 

  

،٢٠٠٨ القوميـة لعـام      حلقات دراسية بشأن وضـع بـرامج لتنفيـذ نظـام احلـسابات            
 واإلحــصاءات الداعمــة هلمــا يف٢٠١٢ االقتــصادية لعــام -ونظــام احملاســبة البيئيــة 

منطقة أمريكا الالتينيـة، بالتعـاون مـع اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة
   )سبتمرب/ أيلول٢٠-١٧الربازيل، (البحر الكارييب 

-، ونظـام احملاسـبة البيئيـة     ٢٠٠٨ة لعـام    وضع برامج لتنفيذ نظام احلسابات القوميـ      
 واإلحـصاءات الداعمـة هلمـا يف اجلماعـة االقتـصادية لـدول٢٠١٢االقتصادية لعام   

غرب أفريقيـا والـسوق املـشتركة لـشرق أفريقيـا واجلنـوب األفريقـي، بالتعـاون مـع
لاللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومصرف التنمية األفريقي، واجلماعة االقتـصادية لـدو          
غرب أفريقيا، والسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقـي، ومجاعـة شـرق

  )ديسمرب/ كانون األول١٣-١٠أوغندا، (أفريقيا
تقــدمي املــساعدة التقنيــة والــدعم املــايل إىل البلــدان واملؤســسات اإلقليميــة لتحــسني  البنك الدويل

تاحــة للبلــدان مــن أجــلورغــم اتــساع نطــاق آليــات الــدعم امل. قــدراهتا اإلحــصائية
حتسني نظمها اإلحصائية، تستخدم هذه املرافق لتلبية االحتياجـات القطريـة احملـددة

الراميــة إىل حتــسني جــودة تقــديرات احلــسابات القوميــة) واالحتياجــات اإلقليميــة(
وتنفيـذ نظـام احلـسابات) حتسني تقنيـات التقـدير وحتـسني اإلحـصاءات األساسـية          (

  ٢٠٠٨القومية لعام 

  

دورات احلــسابات القوميــة يف حلقــات العمــل اإلقليميــة املعنيــة بربنــامج املقارنــات
وأمريكـا الالتينيـة)  بلـدا  ١٢(وغـرب آسـيا     )  بلـدا  ٥٠(الدولية، املعقودة يف أفريقيا     

  )http://icp.worldbank.org) ( بلدا٢٢(ومنطقة البحر الكارييب )  بلدا١٧(
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ــة   دورة خ  اللجنة االقتصادية ألفريقيا ــة باحلـــــسابات القوميـــ ــة املعنيـــ ــة األفريقيـــ ــة للمجموعـــ ــباط(اصـــ /شـــ
  )٢٠١٣ فرباير

  
/أيـــار (اجتمـــاع اجملموعـــة األفريقيـــة املعنيـــة بالعمالـــة والقطـــاع غـــري النظـــامي        

  )٢٠١٣ مايو

  
االجتماع االفتتاحي للجنة التوجيهية القارية للمشروع األفريقي بشأن تنفيـذ نظـام

  )٢٠١٣سبتمرب /أيلول (٢٠٠٨احلسابات القومية لعام 
االجتماع املرحلي جملموعة اخلرباء املعنية باحلسابات القومية بشأن اإلنتـاج العـاملي،  اللجنة االقتصادية ألوروبا

املــنظم باالشــتراك مــع املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة ومنظمــة التعــاون
  )أبريل/ نيسان٤  و٣(والتنمية يف امليداين االقتصادي 

  

 والـروابط بينـه وبـني٢٠٠٨ عمل بشأن تنفيذ نظام احلـسابات القوميـة لعـام            حلقة
لبلدان أوروبا الـشرقية والقوقـاز وآسـيا الوسـطىدليل اإلحصاءات املالية احلكومية     

وجنـوب شــرق أوروبـا، بالتعــاون مـع الرابطــة األوروبيـة للتجــارة احلـرة، واملكتــب
ــد ا   ــندوق النقـ ــة وصـ ــات األوروبيـ ــصائي للجماعـ ــدويل اإلحـ ــشرين٢٣-٢١(لـ  تـ

  )نوفمرب/الثاين

  

ــة، باالشــتراك مــع املكتــب اإلحــصائي ــة بالــسجالت التجاري جمموعــة اخلــرباء املعني
للجماعـــــات األوروبيـــــة ومنظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة يف امليـــــدان االقتـــــصادي

  )سبتمرب/ أيلول٤-٢(

  

ئ التوجيهيـة املتعلقـةفرقة العمل التابعة ملؤمتر اإلحـصائيني األوروبـيني املعنيـة باملبـاد          
ــة اإلحــصائية    ــسجالت التجاري ــب اإلحــصائي للجماعــات(بال ــع املكت ــاون م بالتع

ــة يف امليــدان االقتــصادي وشــعبة اإلحــصاءات    ــة ومــؤمتر التعــاون والتنمي ):األوروبي
وتتــوخى فرقــة العمــل وضــع جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة والتوصــيات

 جمال وضع السجالت التجارية اإلحـصائية مـن أجـلاملتعلقة باملمارسات اجليدة يف   
  مساعدة البلدان يف وضع سجالهتا وتعهدها

  

بالتعـاون(فرقة العمل التابعة ملـؤمتر اإلحـصائيني األوروبـيني املعنيـة باإلنتـاج العـاملي            
ــدويل ومنظمــة ــد ال ــة وصــندوق النق مــع املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي

يـــدان االقتـــصادي وشـــعبة اإلحـــصاءات ومنظمـــة التجـــارةالتنميـــة والتعـــاون يف امل
ــة ــة غــري): العاملي ــسائل املفاهيمي ــشأن امل ــة العمــل وضــع توجيهــات ب ــوخى فرق وتت

 والطبعـة الـسادسة لـدليل٢٠٠٨احملسومة الناشئة عن نظام احلسابات القومية لعـام         
وبــشأنميــزان املــدفوعات ووضــع االســتثمار الــدويل فيمــا يتعلــق باإلنتــاج العــاملي، 

  جوانب تنفيذ املعايري العاملية اجلديدة
ــا   ــصادية ألمريكــــ ــة االقتــــ اللجنــــ

  الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
تقدمي املـساعدة التقنيـة يف جمـال احلـسابات القوميـة إىل البلـدان واجلهـات التاليـة يف

األرجنـــتني، وإكـــوادور، وأنتيغـــوا وبربـــودا، وأوروغـــواي، وبـــاراغواي،: املنطقـــة
،) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (و، وسـانت كيـتس ونـيفس، وغواتيمـاال، وفرتويـال            وبري

  وكوبا، ونيكاراغوا، وهندوراس، وكوراساو، ومونتسريات

  

تقدمي املساعدة التقنية يف جمال إحـصاءات األسـعار إىل البلـدان واجلهـات التاليـة يف
ــة ــا، واجلمهوريــ    : املنطق ــز، وبنم ــودا، وبلي ــوا وبرب ــوادور، وأنتيغ ــة،إك ة الدومينيكي

،) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وغواتيماال، وفرتويال       
  وكوبا، وهندوراس وجزر كاميان

  
ةــــــ ومنطق نة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة     االجتماع الثاين للفريق العامل التابع للج     
  )يونيه/ حزيران٢١-١٧املكسيك، (البحر الكارييب املعين بالتصنيفات الدولية 

  
ــسابات فرعي  ــشاء حــ ـــإنــ ــراض ثقافيــــــ ـــة ألغــ ــة، (ة ـــــــــ ــة الدومينيكيــ اجلمهوريــ

  )أكتوبر/ تشرين األول٨ و ٧
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ــام ــة لع ــام احلــسابات القومي ــار نظ ــصادية األساســية يف إط تطــوير اإلحــصاءات االقت

 )نوفمرب/ تشرين الثاين٥شيلي، ( يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ٢٠٠٨

  
ــة     ــة الثقافيــ ــسابات الفرعيــ ــين باحلــ ــتقين املعــ ــؤمتر الــ ــانتياغو، (املــ ــانون١٨ســ  كــ

  )ديسمرب/األول

  
ــة         ــة البيئـ ــال محايـ ــام يف جمـ ــشأن قيـــاس اإلنفـــاق العـ ــة عمـــل بـ املكـــسيك،(حلقـ

  )ديسمرب/ كانون األول١١ و ١٠
ــا   ــصادية ألمريكــــ ــة االقتــــ اللجنــــ
ــة البحــر الكــارييب    ــة ومنطق الالتيني

اإلقليمي للمساعدة التقنيـة    املركز  (
يف أمريكـــــــا الوســـــــطى وبنمـــــــا 

  )واجلمهورية الدومينيكية

ــش  ــية بــ ــساب ــــــــدورة دراســ ــصاءات احلــ ــة ــــــــأن إحــ ــتاريكا،(ات القوميــ كوســ
  )أبريل/ نيسان١٢ - ١

ــة   ــصادية واالجتماعيـ ــة االقتـ اللجنـ
  آلسيا واحمليط اهلادئ

امج اإلقليمــي املتعلــق باإلحــصاءاتاالجتمــاع الثالــث للمجموعــة التوجيهيــة للربنــ 
  )أكتوبر/ تشرين األول٣١-٢٩(االقتصادية 

  

فحــص القــدرات ألغــراض الربنــامج اإلقليمــي املتعلــق باإلحــصاءات االقتــصادية
  ):٢٠١٣مايو / أيار- مارس/آذار(

اضطلعت شعبة اإلحصاءات التابعـة للجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط
 دولـة عـضوا،٥٨ دولـة مـن جممـوع    ٤٩فحـص القـدرات مبـشاركة     اهلادئ بعملية   

وذلك يف إطار تنفيذ الربنـامج اإلقليمـي لتحـسني اإلحـصاءات االقتـصادية يف آسـيا
مـارس إىل/وقد أجريت عملية الفحـص يف الفتـرة املمتـدة مـن آذار            . واحمليط اهلادئ 

ــار ــايو /أي ــسياق امل :  ومشلــت مخــسة عناصــر ٢٠١٣م ــتقين، وال ــاون ال ؤســسي،التع
وتكنولوجيا املعلومات واملوارد البشرية، واهلياكل األساسية اإلحـصائية، واجملموعـة

  األساسية لإلحصاءات االقتصادية 
:لالطــــــــــــــــــــــــــالع علــــــــــــــــــــــــــى االســــــــــــــــــــــــــتبيان، انظــــــــــــــــــــــــــر(

www.unescap.org/stat/econ/assessment/index.asp ولالطـــــالع علـــــى مـــــشروع
ات االقتــصادية علــى الــصعيدالتقريــر املتعلــق بفحــص القــدرات يف جمــال اإلحــصاء  

-www.unescap.org/stat/econ/SGRPES: اإلقليمــي يف آســيا واحملــيط اهلــادئ، انظــر 

Oct2013/Summary-of-Results.pdf.(  
ــة   ــصادية واالجتماعيـ ــة االقتـ اللجنـ

  آسيا لغرب
ــة ــسابات القوميـ ــام احلـ ــذ نظـ ــامج لتنفيـ ــع برنـ ــشأن وضـ ــة بـ ــية وطنيـ ــة دراسـ حلقـ

القتـصادية الـيت تدعمـه يف األردن، بالتنـسيق مـع شـعبة واإلحصاءات ا  ٢٠٠٨ لعام
  )يونيه/ حزيران٢٣(اإلحصاءات 

  

٢٠٠٨حلقــة دراســية رفيعــة املــستوى بــشأن تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام  
ــع شــعبة اإلحــصاءات ــسيق م ــة، بالتن ــة العربي ــه يف املنطق ــيت تدعم واإلحــصاءات ال

  )يونيه/ حزيران٢٤مدينة عمان، (

  

ــة عمــ  ــة،حلق ــدان العربي ــصناعية للبل ــصنيفات ال ــشأن اإلحــصاءات والت ــة ب ل إقليمي
ومنظمــة نظمــة اخللــيج لالستــشارات الــصناعيةبالتنــسيق مــع شــعبة اإلحــصاءات وم
ــصناعية    ــة الـ ــدة للتنميـ ــم املتحـ ــة، (األمـ ــول ٣٠الدوحـ ــبتمرب /أيلـ ــشرين٢ -سـ  تـ

  )أكتوبر/األول

  
ــذ نظــام احلــسابات القو     ــشأن تنفي ــة ب ــة عمــل وطني ــام  حلق ــة لع ــة٢٠٠٨مي  يف دول

  )أكتوبر/ تشرين األول٢٩-٢٧رام اهللا، دولة فلسطني، (فلسطني 

  
ــام       ــة لعـ ــسابات القوميـ ــام احلـ ــذ نظـ ــتراتيجية تنفيـ ــشأن اسـ ــل بـ ــة عمـ ٢٠٠٨حلقـ

  )ديسمرب/ كانون األول٢٠-١٨عمان،  مدينة(
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ــراق ــة للعـ ــتخدام، متاحـ ــرض واالسـ ــداول العـ ــشأن جـ ــة بـ ــية للمتابعـ دورة دراسـ

  ية العربية السوريةواجلمهور
  املساعدة التقنية املقدمة إىل األردن والكويت بشأن احلسابات القومية  

ــيا   ــصائي آلســــــ ــد اإلحــــــ املعهــــــ
  اهلادئ واحمليط

حلقة العمـل: ٢٠٠٨برنامج التدريب اإلقليمي بشأن نظام احلسابات القومية لعام         
٢٠٠٨القوميـة لعـام     اإلقليمية اخلامسة بشأن التغيريات الواردة يف نظام احلـسابات          

  )أبريل/ نيسان٢٦-٢٢نويدا الكربى، اهلند، (

  
ــبني      ــواتج للفل ــع جــدول املــدخالت والن ــشأن جتمي ــة ب ــانيال،(دورة دراســية قطري م

  )مايو/ أيار١٠-٦

  
الدورة الدارسية األوىل للتعلم اإللكتروين املتوسط يف جمال نظام احلسابات القوميـة

  )أغسطس/ آب٩ -يونيه / حزيران٣(

  

ــام      ــة لع ــشأن نظــام احلــسابات القومي ــة ب حلقــة العمــل: ٢٠٠٨حلقــة عمــل إقليمي
٢٠٠٨ية السادسة بشأن التغيريات الواردة يف نظام احلسابات القوميـة لعـام             مقليإلا
  )أكتوبر/ تشرين األول١٨-١٤داجيون، مجهورية كوريا، (

  

سابات القوميـةدورة تدريبية بشأن حتسني القدرات اإلحصائية يف جمـال جتميـع احلـ            
٢٠٠٨املبادئ األساسية لنظام احلسابات القومية لعـام        : ألغراض املقارنات الدولية  

ــة    ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــانيال، (يف مجهوريـ ــشرين األول ٧مـ ــوبر /تـ -أكتـ
  )نوفمرب/تشرين الثاين ٦

  
 القوميـةالدورة الدراسية الثانية للتعلم اإللكتروين املتوسط يف جمال نظام احلـسابات          

  )ديسمرب/ كانون األول٢٠ -أكتوبر / تشرين األول١٤(

  
ــدورة الدر ــروين األساســي يف جمــال نظــام احلــساباتاال ــتعلم اإللكت ــة لل ســية الرابع

  )ديسمرب/ كانون األول٢٠ - أكتوبر/ تشرين األول٢١(القومية 

  
  


	اللجنة الإحصائية
	الدورة الخامسة والأربعون
	4-7 آذار/مارس 2014
	* E/CN.3/2014/1.
	البند 3 (د) من جدول الأعمال المؤقت*
	بنود للمناقشة واتخاذ القرار: الحسابات القومية
	تقرير الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية
	مذكرة من الأمين العام
	وفقاً لمقرَّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/235، يتشرَّف الأمين العام بأن يحيل تقرير الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية. والمطلوب من اللجنة أن تبدي آراءها بشأن النقاط المطروحة للمناقشة المبينة في الفرع ”سادسا“ من هذا التقرير.
	تقرير الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية
	المحتويات
	الصفحة
	أولا - مقدمة 
	3
	ثانيا - التقدم المحرز في التحول إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008 
	5
	ألف - ترجمة نظام الحسابات القومية لعام 2008 
	5
	باء - زيادة التنسيق والموارد من أجل تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 والإحصاءات الداعمة
	5
	ثالثا - توجيهات بشأن المسائل الناشئة عن تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 
	11
	ألف - تقرير عن اجتماع فريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية 
	11
	بـاء - جدول أعمال البحوث المتعلقة بنظام الحسابات القومية لعام 2008 
	12
	جيم - تجميع الأدلة والكتيبات 
	13
	رابعاً - أنشطة أعضاء الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية وأنشطة اللجان الإقليمية 
	14
	خامسا - الإبلاغ عن بيانات الحسابات القومية 
	14
	سادساً - النقاط المطروحة للمناقشة 
	16
	المرفقات
	المرفق الأول تجميع الأدلة والكتيبات 
	17
	المرفق الثاني موجز أنشطة الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية وأنشطة اللجان الإقليمية في عام 2013 فيما يتعلق بالإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية 
	19
	تقرير الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية
	أولا - مقدمة
	1 - خلال دورتها الرابعة والأربعين المعقودة في عام 2013، أعلنت اللجنة الإحصائية، في مقررها 44/103 (انظر E/2013/24، الفصل الأول - جيم) ما يلي:
	(أ) رحبت بتقرير الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية (E/CN.3/2013/4)، وأعربت عن تقديرها للعمل الذي أنجزه الفريق العامل خلال العام الماضي؛
	(ب) أشادت بالتقدم المحرز في إتاحة نظام الحسابات القومية لعام 2008() باللغات الرسمية للأمم المتحدة، وأعربت في هذا السياق عن تقديرها للمؤسسات والبلدان المشاركة في عملية الترجمة؛
	(ج) أيّدت برنامج عمل الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية وفريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية، ورحبت بإعطاء الأولوية لمعالجة المسائل الناشئة عن تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008، وطلبت من الفريق العامل أن يقدم إلى اللجنة تقريرا عن النتائج في الوقت المناسب؛ 
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	ثانيا - التقدم المحرز في التحول إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008
	ألف - ترجمة نظام الحسابات القومية لعام 2008
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	4 - يرمي برنامج تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 والإحصاءات الداعمة، الذي صدر به تكليف من اللجنة في دورتها الأربعين، إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في مساعدة البلدان على تطوير قدراتها الإحصائية والمؤسسية للقيام بما يلي: (أ) التحول المفاهيمي من نظام الحسابات القومية لعام 1968 أو نظام الحسابات القومية لعام 1993 إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008؛ و (ب) تحسين نطاق الحسابات القومية والإحصاءات الاقتصادية الداعمة وتفاصيلها وجودتها. وتستند كفاءة واستدامة تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 إلى المبادئ المتفق عليها في استراتيجية التنفيذ، وهي: (أ) التخطيط الاستراتيجي؛ و (ب) التنسيق والرصد والإبلاغ؛ و (ج) تحسين النظم الإحصائية. ويتم تفعيل مبادئ استراتيجية التنفيذ في برنامج التنفيذ بواسطة أربعة عناصر هي: (أ) استخدام إطار للتخطيط الاستراتيجي؛ و (ب) إنشاء هيكل برنامج المعلومات استنادا إلى عملية الإنتاج الإحصائي، ونطاق الحسابات القومية والإحصاءات الاقتصادية الداعمة ومدى امتثالها؛ و (ج) طرائق بناء القدرات الإحصائية، التي تشمل التدريب والتعاون التقني، ونشر الأدلّة والكتيبات، وإجراء البحوث وأنشطة الدعوة؛ و (د) مراحل التنفيذ المؤدية إلى التحول إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008.
	5 - وفي الوقت الذي اعتمدت فيه اللجنة البرنامج العالمي لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 والإحصاءات الداعمة، خلُص الفريق العامل إلى استنتاج مفاده أن أفضل طريقة لتنفيذ المبادرة الشاملة هي طريقة ”التنسيق البسيط“. وتتيح آلية التنسيق البسيط لفرادى أعضاء الفريق العامل، واللجان الإقليمية، وغير ذلك من المنظمات الإقليمية مواصلة البرامج الخاصة بها من أجل تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008. وقد أُحرز، تحت إشراف الأفرقة الاستشارية الإقليمية المعنية بالحسابات القومية والإحصاءات الاقتصادية، تقدم كبير في وضع برامج لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 والإحصاءات الاقتصادية الداعمة في كل منطقة من المناطق التي تغطيها اللجان الإقليمية. وهذه البرامج الإقليمية متناسقة جيدا مع البرنامج العالمي الرامي إلى تنمية قدرات البلدان على إعداد الإحصاءات الاقتصادية ذات الجودة والتغطية المناسبتين حسب ما يلزم لتجميع الحسابات القومية وإجراء التحليلات الاقتصادية واتخاذ القرارات.
	6 - ومع ذلك فإن الأدلة المستقاة من الدراسات الاستقصائية بشأن تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 التي أجرتها اللجان الإقليمية تبين أنه، على الرغم من إحراز بعض التقدم في عدد من البلدان، لا يزال العديد من البلدان النامية بعيدا عن التعديل الفعلي لمجموعات الإحصاءات الاقتصادية الداعمة بغية تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 بما يكفي من التغطية والتفصيل والجودة. ووفقا لما هو مبين في الفقرة 36 أدناه، فإن أكثر من نصف الدول الأعضاء غير قادرة على تقديم بيانات الحسابات القومية وفقا للمرحلة 3 على الأقل. وبالمثل، لا يقوم عدد كبير من البلدان النامية (أكثر من خمسها) بتجميع الحسابات القومية وفقا لنظام الحسابات القومية لعام 1993 أو نظام الحسابات القومية لعام 2008. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من انضمام جميع البلدان إلى البرامج الاستراتيجية الخاصة بمناطقها لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008، فإن هذه البرامج لا تُنفَّذ عمليا على الصعيد الوطني. ويبدو أن هناك مشكلة شائعة تتمثل في استمرار الافتقار إلى الإرادة السياسية، بالإضافة إلى محدودية الموارد المالية والبشرية اللازمة لوضع عملية فعالة لإنتاج الإحصاءات والترتيبات المؤسسية الأساسية لإجراء قياس مستفيض للنشاط الاقتصادي استنادا إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008.
	7 - وإن اللجنة، إذ سلمت بالحاجة الملحة إلى معالجة الافتقار إلى قياس شامل ومستفيض للحسابات القومية والإحصاءات الداعمة من أجل وضع سياسات تستند إلى الأدلة، فإنها طلبت في دورتها الرابعة والأربعين إلى شعبة الإحصاءات أن تعمل، بالتعاون مع الفريق العامل، والبلدان الداعمة والمنظمات الإقليمية الأخرى، على استكشاف السبل الكفيلة بتوسيع نطاق التنسيق وأنشطة الدعوة والموارد من أجل تنفيذ نظام الإحصاءات القومية لعام 2008 والإحصاءات الداعمة على المستوى الوطني، وأن تقدم تقريرا بهذا الشأن إلى اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين.
	8 - وقد أتاح اجتماع بشأن رفع مستوى التنسيق والدعوة والموارد اللازمة لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 محفلا للمشاركين (وهم ممثلون عن فريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية وأعضاء الفريق العامل وممثلون آخرون من خمس بلدان نامية) لمناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتوسيع نطاق المبادرة العالمية بشأن تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008. وتقرير الاجتماع متاح باعتباره وثيقة معلومات أساسية للدورة الخامسة والأربعين للجنة. وبالنظر إلى عدم إحراز البلدان النامية تقدما في إعداد استراتيجيات وبرامج وطنية لتنفيذ الإحصاءات الاقتصادية في إطار التحول إلى نظام الحسابات القومية 2008، اتفق المشاركون في الاجتماع على ما يلي:
	(أ) يعد نقص الموارد على المستوى القطري (الهياكل الأساسية المؤسسية والموارد المالية والبشرية) العائق الرئيسي الذي يحول دون إجراء قياس مستفيض للنشاط الاقتصادي على أساس نظام الحسابات القومية. وبالإضافة إلى ذلك، تناقص الحافز السياسي للإمساك بزمام هذه العملية على أعلى المستويات الحكومية بسبب غياب الاستراتيجيات المناسبة للإدارة والاتصال في مجال الإحصاءات؛
	(ب) يلزم اتباع نهج استراتيجي لوضع استراتيجية وبرنامج تنفيذي للتحول إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008 يأخذ بعين الاعتبار المناقشات المفصلة واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة المعنيين بالنظم الإحصائية الوطنية. وفي هذا الصدد، لوحظ أيضا أنه قد يلزم منح أولوية أعلى لتنفيذ أعمّ لنظام الحسابات القومية (على سبيل المثال التوصل إلى تقدير مستفيض للناتج المحلي الإجمالي)، بدلا من التركيز على أحدث ”الابتكارات“ المفاهيمية في نظام الحسابات القومية 2008؛
	(ج) يعد نهج التنفيذ دون الإقليمي القائم أساسا على البلدان أو منظمات التكامل الإقليمي وسيلة واعدة للمضي قدما؛
	(د) ينبغي أن تتولى البلدان زمام الإجراءات المطلوبة لتعزيز عملية الإنتاج الإحصائي والترتيبات المؤسسية، وتسهيل تجميع الإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية بالنطاق والتفصيل المطلوبين، استنادا إلى الأولويات القطرية لوضع السياسات القائمة على الأدلة؛
	(هـ) هناك حاجة إلى تحسين التنسيق الدولي والإقليمي للدعم المقدم لتنفيذ نظام الحسابات القومية والإحصاءات الداعمة له بناء على استراتيجيات التنفيذ الوطنية والبرامج المضطلع بها على الصعيد دون الإقليمي؛
	(و) من شأن وجود برنامج منسق ومنظم على المستوى العالمي يستند إلى نهج متكامل واستراتيجي للإحصاءات الاقتصادية وإلى توجه دون إقليمي أن يسهلا مواءمة أنشطة تنمية القدرات الإحصائية بشأن الأولويات الإحصائية دون الإقليمية المشتركة على أساس الملكية القطرية والاحتياجات القطرية في مجال السياسات؛
	(ز) سعيا للتصدي لانعدام الحافز السياسي على الصعيد القطري، ينبغي للمنظمات الدولية والإقليمية مساعدة البلدان في تركيز أنشطة التواصل على تطبيق حسابات الاقتصاد الكلي لأغراض وضع السياسات في بيئة إقليمية وعالمية مترابطة؛
	(ح) يعد التواصل بين المنظمات الدولية والمستخدمين الوطنيين، كما هو الشأن في حالتي مبادرة مجموعة الدول العشرين المتعلقة بسد الثغرات في البيانات التابعة لمجموعة العشرين والاستراتيجية العالمية لتحسين الإحصاءات الزراعية والريفية خطوة مفيدة للغاية في تحقيق الدعوة المطلوبة لتوليد دوافع سياسية على أعلى مستويات الحكم الوطني والإقليمي والعالمي؛
	(ط) ينبغي توجيه رسالة الدعوة بهدف توليد الدافع السياسي والتشجيع على تولي السلطات الوطنية زمام برنامج الإحصاءات الاقتصادية، وذلك عن طريق ربط البرنامج بصياغة إطار عمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، مع الإشارة إلى النمو والاستقرار الشاملين للجميع.
	9 - وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة العالمية لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008، التي أقرتها اللجنة، قد اعتمدت نهجا إحصائيا متكاملا. وباعتماد ذلك النهج، وسع برنامج التنفيذ نطاقه بحيث أصبح يتجاوز إنتاج حسابات الاقتصاد الكلي ليشمل عملية الإنتاج الإحصائي للإحصاءات الأساسية وجوانب البيئة المؤسسية من قبيل السعي إلى الحصول على التزام سياسي وتخصيص موارد كافية للإحصاءات الرسمية، وذلك باستخدام الإحصاءات لأغراض وضع السياسات القائمة على الأدلة وتعزيز تنسيق الإحصاءات على الصعيد الوطني.
	10 - وبتعبير أوجز، فإن عملية وضع نهج إحصائي متكامل تشمل منظور استخدام السياسات والجوانب المؤسسية والتنظيمية، فضلا عن الجوانب الإحصائية التشغيلية والهيكلية الأساسية للنظام الإحصائي الوطني باستخدام نظام الحسابات القومية (وفي الآونة الأخيرة، نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية) باعتباره إطارا شاملا للاقتصاد الكلي(). ومن خلال الاستجابة للطلب السياساتي بشأن إحصاءات متسقة على مر الوقت وفيما بين مختلف القطاعات، فإن بنية النظام الإحصائي الوطني تستدعي الدمج الإحصائي والمؤسسي لعمليات إنتاج الإحصاءات والحسابات والمؤشرات الأساسية.
	11 - ويتناقض النهج الإحصائي المتكامل مع نُـهُـج المؤشرات القطاعية والمخصصة بالابتعاد عن النظرة الوظيفية الضيقة ”المحصورة“ لعمليات إنتاج المؤشرات القطاعية والمتخصصة، واتباع نظرة (كلية) شاملة لمهام متعددة في وضع المؤشرات، باعتبارها نتيجة لنظام إحصائي متوازن ينتج الإحصاءات الأساسية المتسقة والحسابات القطاعية وحسابات الاقتصاد الكلي.
	12 - ويستند النهج الإحصائي المتكامل إلى المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية والأطر ذات الصلة لضمان جودة البيانات، ويشمل جميع جوانب البيئة المؤسسية، والنواتج والعمليات الإحصائية، مثل الالتزامات بالجودة، وسهولة الوصول إلى البيانات، وفعالية التكاليف، وتقليل عبء الرد. وعلاوة على ذلك، يستفيد هذا النهج من المبادئ الدولية للتعاون التقني، التي تدعو إلى تولي السلطات القطرية زمام العملية بناء على الأولويات الوطنية، واعتماد الإدارة الاستراتيجية القائمة على النتائج، بمؤشرات محددة بشكل جيد لكل من النواتج والنتائج لبناء القدرات الإحصائية، ومواءمة توفير الدعم التقني في مجال بناء القدرات.
	13 - تعد عملية إنتاج إحصاءات المصادر الأساسية المحرك الرئيسي في تنفيذ حسابات الاقتصاد الكلي؛ وبالتالي فلا بد من معالجة الثغرات على مستوى جودة واستخدام البيانات الإدارية المعدّة للأغراض الإحصائية. وبالمثل، ينبغي التعجل بسد الثغرات في البيانات المضمنة في سجلات الأعمال التجارية وفي الإحصاءات التجارية والمنزلية. وينبغي إدراج أفضل الممارسات في مجال البرامج الاستقصائية المتكاملة للأعمال التجارية واعتماد دراسات استقصائية متعددة الأغراض للأسر المعيشية، تضعها وتنفذها السلطات الإحصائية الوطنية في برامج بناء القدرات الوطنية. ويعد اتباع نهج مركز وموجه نحو تحقيق النتائج شرطا أساسيا لإحراز تقدم.
	14 - ولا تندرج جوانب ضمان جودة البيانات ذات القاعدة العريضة الواردة أعلاه والجوانب التفصيلية للسلامة المنهجية والإجراءات الإحصائية المتعلقة بإحصاءات المصادر ضمن الاختصاص المباشر لولاية الفريق العامل. ولذا يعترف الفريق العامل بأن إيجاد بيئة يتعدد فيها أصحاب المصلحة حسب ما يلزم لوضع برنامج إحصائي عالمي متكامل أمر يتطلب التنسيق والرصد والإبلاغ على كل من الصعيد الوطني، و (دون) الإقليمي والدولي على نحو يتجاوز مبادرات بناء القدرات في مجال حسابات الاقتصاد الكلي، مثل نظام الحسابات القومية، وإن ظل يدعمها. ولهذا الغرض، ينبغي النظر في إنشاء آليات لتبادل وإدارة المعلومات بشأن وضع وتنفيذ البرنامج المتعلق بالإحصاءات المتكاملة.
	15 - وبالإضافة إلى الآليات المناسبة للتنسيق والرصد والإبلاغ في إنجاز برنامج متوائم ومنسق للدعم والمساعدة التقنيين على الصعيد القطري، ينبغي وضع استراتيجية فعالة للتواصل من أجل توليد الدوافع السياسية اللازمة وإنشاء ولايات إحصائية وتخصيص موارد كافية على الصعيد القطري.
	16 - وينبغي وضع ترتيبات التمويل للبرنامج المتعلق بالإحصاءات المتكاملة على أساس نموذج شراكة تعاونية. وينبغي أن تنبني هذه الشراكة إلى حد كبير على الموارد المتاحة والمزايا النسبية لجميع أصحاب المصلحة والشركاء.
	17 - وبإيجاز، يسلّم الفريق العامل، لدى النظر في طلب اللجنة الإحصائية الرامي إلى توسيع نطاق تنفيذ برنامج نظام الحسابات القومية على المستوى القطري، بأن العديد من البلدان النامية قد تحتاج إلى مساعدة تقنية في اعتماد برنامج متكامل للإحصاءات يتسم بمنظور مركّب يشمل الجوانب السياساتية والمؤسسية والإحصائية لدعم تنفيذ نظام الحسابات القومية. وعلاوة على ذلك، يسلّم الفريق العامل أيضا بضرورة مراعاة التنسيق مع المبادرات العالمية الأخرى لبناء القدرات والمبادرات القطرية لدى تعزيز فعالية تنفيذ بناء القدرات على المستوى القطري.
	18 - ومع ذلك، فبالنظر إلى أن نطاق برنامج بناء القدرات في مجال الإحصاءات المتكاملة وتشعبات آليات التنسيق والحوكمة العالمية لذلك البرنامج تتجاوز اختصاص الفريق العامل، فإنه يرى أن اللجنة قد ترغب في النظر في إنشاء مجموعة أصدقاء الرئيس لصياغة استجابة تلبي الحاجة إلى توسيع نطاق عملية بناء القدرات على المستوى القطري وتشارك فيها البلدان من جميع المناطق ومن مختلف مستويات التنمية لضمان تولي السلطات الوطنية زمام العملية.
	19 - ويقترح الفريق العامل أن تحدد مجموعة أصدقاء الرئيس طرائق لوضع برنامج منسق للإحصاءات المتكاملة، يركز على التغلب على المشاكل الوطنية في إنتاج حسابات الاقتصاد الكلي التي يمكن مقارنتها دوليا. وفي هذا الصدد، على الرغم من أن دعم المانحين يمكن أن يساعد في الاستثمارات الرأسمالية الأولية البشرية وغير البشرية، فمن المهم بصفة خاصة تأمين التمويل المستدام من الميزانيات الوطنية للتكاليف الجارية لإدارة مكاتب إحصائية وطنية تتسم بالكفاءة والفعالية، وتكون قادرة على مواجهة التحدي المتمثل في تعهد الإحصاءات الأساسية لحسابات الاقتصاد الكلي، وغير ذلك من المهام الإحصائية الحكومية الأساسية. وينبغي لذلك البرنامج أن يدعم عملية توسيع النطاق والتنسيق والموارد اللازمة لتنفيذ نظام الحسابات القومية، بما في ذلك تنسيق أنشطة بناء القدرات مع المبادرات العالمية الأخرى، مثل تنفيذ نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية. ولهذا الغرض، وسعيا لدعم التعجيل بتنفيذ نظام الحسابات القومية، قد يرغب أصدقاء الرئيس في النظر في الاحتياجات التالية:
	(أ) إنشاء آليات لتيسير التنسيق والرصد والإبلاغ لبرامج الإحصاءات المتكاملة على المستويات الوطنية و (دون) الإقليمية والدولية، مع مراعاة العلاقات مع الهيئات الإحصائية القائمة وولاياتها في مجال بناء القدرات، مثل الفريق العامل ولجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالمحاسبة البيئية والاقتصادية، وغيرها من المبادرات العالمية والقطرية؛
	(ب) وضع استراتيجية للتواصل من أجل إيجاد دوافع سياسية، وإنشاء ولايات إحصائية وتخصيص موارد كافية على المستوى القطري؛
	(ج) ترتيبات تمويلية لدعم تنفيذ برنامج في مجال الإحصاءات المتكاملة على المستوى القطري.
	ثالثا - توجيهات بشأن المسائل الناشئة عن تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008
	ألف - تقرير عن اجتماع فريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية()
	20 - نظر فريق الخبراء الاستشاري المعني بالحسابات القومية في اجتماعه المعقود في أيار/مايو 2013 في تقارير مختلف أفرقة العمل والأفرقة العاملة، وذلك من أجل التوصل إلى فهم أفضل لمختلف الموضوعات التي بحثتها هذه الأفرقة تيسيرا لتنفيذ نظام الحسابات القومية. وأقر فريق الخبراء الاستشاري تحديدا بالمساهمة التي تقدمها البلدان لاختبار أثر مختلف الأسعار المرجعية لتقدير خدمات الوساطة المالية المحتسبة على نحو غير مباشر، وكذلك إسهاماتها في الأعمال الفنية أخرى.
	21 - وكان الغرض الرئيسي للاجتماع هو النظر في وضع توجيهات بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ نظام الحسابات القومية، مثل خدمات الوساطة المالية المحتسبة على نحو غير مباشر، والإنتاج العالمي، وتحديد المكاتب الرئيسية، والشركات القابضة، والكيانات ذات الأغراض الخاصة، واستحقاقات المعاشات التقاعدية، ورسوم الاستقرار المالي، ومعالجة الشحن والتأمين في نظام الحسابات القومية لعام 2008، ومبادرة تبادل البيانات والبيانات الفوقية الإحصائية. وتم حل معظم المشاكل المفاهيمية. بيد أن هناك المزيد مما يتعين القيام به فيما يتعلق بإدراج أو استبعاد خطر التخلف عن سداد القروض عند حساب خدمات الوساطة المالية المحتسبة على نحو غير مباشر، أو مسألة الملكية الاقتصادية لمنتجات الملكية الفكرية، بما في ذلك الآثار المترتبة على قياس الناتج، في حالة الكيانات ذات الأغراض الخاصة. وتتعلق مشاكل التنفيذ الرئيسية بالعولمة والمعاشات التقاعدية والأصول غير المالية؛ ولا تزال عدة مبادرات (في شكل فرق عمل) جارية. ويرد في ما يلي وصف للمسائل التي ثمة حاجة إلى إجراء مزيد من التحقيق فيها.
	بـاء - جدول أعمال البحوث المتعلقة بنظام الحسابات القومية لعام 2008
	22 - لم يتمكن فريق الخبراء الاستشاري، أثناء نظره في تقرير فرقة العمل المعنية بخدمات الوساطة المالية المحتسبة على نحو غير مباشر، من التوصل إلى اتفاق بشأن المزايا المفاهيمية لاستبعاد خطر التخلف عن سداد القروض أو إدراجها عند حساب خدمات الوساطة المذكورة، وأوصى بمواصلة البحوث في هذا المجال، وذلك من أجل مواصلة وضع الحجج المفاهيمية لإدراج أو استبعاد خطر التخلف عن سداد القروض عند حساب خدمات الوساطة، وفي حالة استبعاد خطر التخلف عن سداد القروض، وضع طرائق وبيانات يمكن أن تدعم استبعاده المحتمل في المستقبل. وحُدِّدت المواضيع التالية لإدراجها في جدول أعمال البحوث الطويلة الأجل بشأن خدمات الوساطة المالية المحتسبة على نحو غير مباشر:
	(أ) زيادة تطوير كل من نهج ”تكاليف التمويل“ من أجل تحديد المعدل المرجعي وكذلك النُهج البديلة الممكنة (المعدل المرجعي الأفضل)؛
	(ب) النظر في الصكوك المالية لخدمات الوساطة المالية المحتسبة على نحو غير مباشر ونطاق وحداتها؛
	(ج) الصلة بين التوصيات المتعلقة بتنفيذ خدمات الوساطة المالية المحتسبة على نحو غير مباشر وتحديد الإيرادات.
	23 - وأقر فريق الخبراء الاستشاري بالحاجة إلى مزيد من التوضيح بشأن الملكية (الاقتصادية) لبعض أصول الكيانات ذات الأغراض الخاصة وتسجيلها اللاحق. وفي هذا الصدد، طلب فريق الخبراء الاستشاري إلى فرقة العمل المعنية بالإنتاج العالمي تقديم مقترحات أكثر تحديدا. وفي ما يتعلق بالكيانات ذات الأغراض الخاصة العاملة في مجال حيازة الأصول غير المالية التي تقدم خدمات في شكل إيجارات، وإتاوات، ورخص، اتفق فريق الخبراء الاستشاري على أن الأمر يتعلق بمسألة الملكية (الاقتصادية) وعلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التفكير في هذا الشأن.
	24 - وأشار فريق الخبراء الاستشاري إلى أن فرقة العمل المعنية بالإنتاج العالمي لا تزال تجري تحقيقات في عدة مسائل متعلقة بالإنتاج العالمي.
	25 - وفي المناقشة المتعلقة باستحقاقات المعاشات التقاعدية، أيد فريق الخبراء الاستشاري مواصلة وضع جدول بشأن أصول الأسر المعيشية المرتبطة تحديدا بالتقاعد؛ وطلب إلى الفريق المعني بمسألة استحقاقات المعاشات التقاعدية وضع مقترح بشأن تسجيل الفائدة المستحقة على أصول و/أو خصوم الجهة الراعية لنظام المعاشات التقاعدية، في ما يتعلق بالتمويل المفرط أو الناقص لنظام المعاشات التقاعدية المعني؛ وطبيعة الإيرادات الاستثمارية المتعلقة بصناديق المعاشات التقاعدية.
	26 - وثمة حاجة إلى مزيد من المعلومات عن الممارسات الأكثر شيوعا بشأن مختلف جوانب امتلاك أصول الشركات المالية وتعويض المودعين (جوانب العجز أو الفائض في الأصول) لكي يتسنى تقديم التوجيه العملي.
	27 - وأقر فريق الخبراء الاستشاري بالصعوبات العملية التي تتعلق بتقييم الأراضي المملوكة للحكومة والقياسات اللاحقة، ويتطلع إلى التوصل بالمزيد من مقترحات فرقة العمل المعنية بالأراضي وغيرها من الأصول غير المالية في هذا الصدد.
	جيم - تجميع الأدلة والكتيبات
	28 - تعزيزا للقدرة الإحصائية في مجال تجميع الحسابات القومية، وفقا لبرنامج تطبيق نظام الحسابات القومية لعام 2008 والإحصاءات الداعمة له، بدأ الفريق العامل في تجميع الأدلة والكتيبات والمذكرات التوجيهية. وتم في عام 2013 إعداد الأدلة والكتيبات والمذكرات التوجيهية التالية:
	(أ) نظام الحسابات القومية لعام 2008 - المفاهيم بإيجاز (البنك الدولي)؛
	(ب) نظام الحسابات القومية لعام 2008 - التجميع بإيجاز (البنك الدولي)؛
	(ج) كتيّب المحاسبة القومية: الإنتاج المالي والتدفقات والأرصدة في نظام الحسابات القومية (الأمم المتحدة/المصرف المركزي الأوروبي)؛
	(د) مسرد المصطلحات المتعلقة بالتقديرات السريعة (المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية).
	29 - ويتضمن المرفق 1 لهذا التقرير قائمة بالمنشورات التي يجري إعدادها والمنشورات الأخرى المقررة.
	رابعاً - أنشطة أعضاء الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية وأنشطة اللجان الإقليمية
	30 - واصل الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية واللجان الإقليمية دعم تنفيذ نظام الحسابات القومية وغيره من المعايير المتفق عليها دوليا في الإحصاءات الاقتصادية وفقا لبرنامج التنفيذ العالمي لنظام الحسابات القومية لعام 2008 والإحصاءات الداعمة له. ويرد في المرفق الثاني لهذا التقرير عرض للأنشطة التي اضطلع بها مؤخرا أعضاء الفريق العامل واللجان الإقليمية.
	خامسا - الإبلاغ عن بيانات الحسابات القومية
	31 - وفقا لطلب مقدم من اللجنة، تقوم شعبة الإحصاءات بانتظام بتقييم توافر ونطاق بيانات الحسابات القومية السنوية الرسمية التي أبلغت عنها الدول الأعضاء وامتثالها المفاهيمي للتوصيات المتعلقة بنظام الحسابات القومية.
	32 - ويرد في هذا الفرع تقييم من النوع المذكور أُجري عملا بالتوصيات المتعلقة بنظام الحسابات القومية لعام 1993، واستنادا إلى الردود الواردة على استبيان الأمم المتحدة المتعلق بالحسابات القومية لفترات الإبلاغ الخمس الأخيرة (أي من عام 2008 إلى عام 2012). وتُقدم البيانات إما مباشرة إلى شعبة الإحصاءات، أو عن طريق اللجنة الاقتصادية لأوروبا، أو عن طريق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أو عن طريق أمانة الجماعة الكاريبية.
	33 - وفي ضوء الردود الــــــواردة في أي من فتــــــرات الإبلاغ الخمــــس الأخيرة (2008-2012)، قدمت نسبة 94 في المائة من الدول الأعضاء (182 دولة) بيانات حساباتها القومية إلى شعبة الإحصاءات. ويبين تحليل للتقارير المقدمة من البلدان النامية على الصعيد الإقليمي أن 97 في المائة من بلدان آسيا وكل بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قدمت بيانات حساباتها القومية. أما في أفريقيا وأوقيانوسيا، فإن نسبة الإبلاغ عن بيانات الحسابات القومية تقل عن ذلك بعض الشيء، إذ تبلغ 91 و 83 في المائة، على التوالي.
	34 - ولم يكن معدل الاستجابة غير مسبوق فحسب، بل وتحسن أيضا توقيت البيانات المقدمة للفترة المشمولة بتقرير عام 2012 وبلغ مستوى لم يُشهد من قبل. ويُقيَّم حسن توقيت تقديم البيانات من خلال عدد البلدان التي تكون قادرة على تقديم البيانات عن نفس السنة التي تتعلق بها الفترة المشمولة بالتقرير، مثلا بيانات عام 2012 التي تقدَّم في عام 2013 من أجل الفترة المشمولة بالتقرير المتعلق بعام 2012. ومن مجموع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، قدمت 111 دولة (أو 58 في المائة) بيانات عام 2012 في الفترة المشمولة بالتقرير المتعلق بعام 2012، بالمقارنة مع 99 دولة قدمت بيانات عام 2011 في الفترة المشمولة بالتقرير المتعلق بعام 2011 و 101 دولة (53 في المائة من الدول الأعضاء، التي كان عددها آنذاك 192 دولة) في الفترة المشمولة بالتقرير المتعلق بعام 2010.
	35 - ويبين تحليل لبيانات الحسابات القومية أن 163 دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة (84 في المائة) قد نفذت نظام الحسابات القومية لعام 1993 أو نظام الحسابات القومية لعام 2008 حتى الفترة المشمولة بالتقرير المتعلق بعام 2012. وقد أبلغت تقريبا كل البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة وجميع بلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى عن بيانات حساباتها القومية، وذلك عملا بمنهجية نظام الحسابات القومية لعام 1993. وعلاوة على ذلك، قدم 108 بلدان من أصل 137 بلدا ناميا (79 في المائة) بيانات الحسابات القومية إلى شعبة الإحصاءات في أعقاب تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993 أو نظام الحسابات القومية لعام 2008. وتحديدا، نفذ نظامَ الحسابات القومية لعام 1993 ما عدده 38 بلدا من البلدان الأفريقية (70 في المائة)، و 28 بلدا من بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (85 في المائة)، و 32 بلدا من البلدان الآسيوية (84 في المائة)، و 10 بلدان من البلدان الأوقيانوسية (83 في المائة). ويتواصل تحقيق تقدم ملموس في معدل تنفيذ النظام من جانب أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، إذ تمكن 67 في المائة من أقل البلدان نموا و 76 في المائة من الدول الجزرية الصغيرة النامية من تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993.
	36 - ويقيَّم نطاق بيانات الحسابات القومية المقدمة إلى شعبة الإحصاءات حسب ’’مجموعة بيانات شرط الحد الأدنى‘‘()، وهي مجموعة موحدة اعتمدت في الدورة الثانية والثلاثين للجنة، المعقودة في عام 2001، ووفقا لمقياس ’’مؤشرات التطور‘‘() المعتمد في الدورة التاسعة والعشرين المعقودة في عام 1997. ويُبيّن التقييم أن 113 بلدا (59 في المائة) قدمت ستة جداول أو أكثر من مجموعة بيانات شرط الحد الأدنى و 89 بلدا (46 في المائة) قدمت سبعة من جداول مجموعة بيانات شرط الحد الأدنى. ووفقا لمقياس مؤشرات التطور لنطاق بيانات الحسابات القومية، فإن الغالبية العظمى من البلدان المتقدمة النمو، وبلدان أوروبا الشرقية، وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى والبلدان النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تجمع الحسابات القومية وفقا لمؤشر التطور 2، بالمقارنة مع ما يزيد قليلا على نصف البلدان الأفريقية. وعلى الرغم من التقدم الملموس في الإبلاغ عن بيانات الحسابات القومية في توقيت أكثر ملاءمة، فإن أكثر من نصف الدول الأعضاء غير قادر على تقديم بيانات الحسابات قومية بما يتجاوز مؤشر التطور 2. وعلاوة على ذلك، فإن عددا كبيرا من البلدان النامية (أكثر من الخمس) لم تقم بعد بتجميع حساباتها القومية وفقا لنظام الحسابات القومية لعام 1993 أو نظام الحسابات القومية لعام 2008.
	سادساً - النقاط المطروحة للمناقشة
	37 - اللجنة مدعوة إلى ما يلي:
	(أ) إبداء آرائها بشأن التقدم المحرز في التحول إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008؛
	(ب) إبداء آرائها وتقديم توجيهاتها بشأن الاقتراح الداعي إلى إنشاء فريق من أصدقاء الرئيس لتحديد طرائق برنامج عالمي للإحصاءات المتكاملة من أجل توسيع نطاق تنفيذ نظام الحسابات القومية؛
	(ج) الإعراب عن تأييدها لوضع توجيهات بشأن تجميع مفاهيم وتوصيات نظام الحسابات القومية لعام 2008، وتقديم التوجيهات اللازمة بهذا الشأن؛
	(د) إبداء آرائها بشأن أنشطة الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية وأنشطة اللجان الإقليمية؛
	(هـ) الإعراب عن آرائها بشأن الإبلاغ عن بيانات الحسابات القومية.
	المرفق الأول
	تجميع الأدلة والكتيبات
	ترد أدناه معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في مجال تجميع الأدلة والكتيبات والمذكرات التوجيهية، في إطار مبادرة الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية الهادفة لتعزيز القدرة الإحصائية في مجال تجميع الحسابات القومية، وفقا لبرنامج تطبيق نظام الحسابات القومية لعام 2008 والإحصاءات التي تدعمه. وتشمل القائمة فئتين من المنشورات، هي المنشورات قيد الإعداد والمنشورات المزمع إعدادها.
	(أ) المنشورات قيد الإعداد:
	- كتيب عن التقديرات السريعة (المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية/الأمم المتحدة)
	- كتيب عن المؤشرات المركبة (المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية/ الأمم المتحدة)
	- كتيب عن الدراسات الاستقصائية بشأن التوجهات العامة (الأمم المتحدة)
	- كتيب عن نموذج البيانات والبيانات الفوقية لأغراض الإحصاءات القصيرة الأجل
	- كتيب عن المؤسسات غير الربحية في نظام الحسابات القومية (نسخة مستكملة، الأمم المتحدة)
	- كتيب بشأن تجميع المدخلات/المخرجات (الأمم المتحدة)
	- دليل عن قياس الإنتاج العالمي (اللجنة الاقتصادية لأوروبا)
	- دليل عن السجلات الإحصائية للأعمال التجارية (اللجنة الاقتصادية لأوروبا)
	- كتيب عن الحسابات القومية الفصلية (المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية)
	- دليل الإحصاءات المالية الحكومية لعام 2014 (نسخة مستكملة) (صندوق النقد الدولي)
	- دليل الإحصاءات النقدية والمالية وإرشادات بشأن تجميعها لعام 2014 (صندوق النقد الدولي)
	- دليل تجميعي لميزان المدفوعات (صندوق النقد الدولي)
	- دليل الحسابات القومية الفصلية (صندوق النقد الدولي)
	- الدليل المنهجي لتحديد مؤشرات أسعار المنتجين مقابل الخدمات (نسخة منقحة) (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)
	- مسرد مصطلحات عن التسنيد
	- أسس نظام الحسابات القومية: بناء الأسس، طبعة عام 2013 (المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية)
	- كتيب عن الاختلافات بين النظام الأوروبي للحسابات القومية والإقليمية لعام 1995 والنظام الأوروبي للحسابات القومية والإقليمية لعام 2010
	- دليل عن السلع المرسلة إلى الخارج للتجهيز (المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية)
	- دليل عن قياس البحث والتطوير في النظام الأوروبي للحسابات القومية والإقليمية لعام 2010 (المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية)
	- كتيب منقّح عن قياس الأسعار والأحجام (المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية)
	- دليل عن العجز والدين الحكوميين، طبعة 2013 (المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية)
	(ب) المنشورات المزمع إعدادها:
	- الأراضي والأصول غير المالية الأخرى (المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)
	- إحصاءات الدين الخارجي: دليل للمجمعين والمستخدمين (صندوق النقد الدولي)
	المرفق الثاني
	موجز أنشطة الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية وأنشطة اللجان الإقليمية في عام 2013 فيما يتعلق بالإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية
	المنظمة
	الاجتماعات، الحلقات الدراسية التدريبية، حلقات العمل، الدورات الدراسية
	المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية
	فرقة العمل المعنية بالبيانات الموحدة مقابل البيانات غير الموحدة (نيسان/ أبريل 2013)
	فريق الخبراء المعني بالأسعار والأحجام (أيلول/سبتمبر 2013)
	فرقة العمل المعنية بالحسابات القطاعية الفصلية (حزيران/يونيه 2013، كانون الأول/ديسمبر 2013)
	إنشاء قسم مخصص للنظام الأوروبي للحسابات القومية والإقليمية لعام 2010 في الموقع الشبكي للمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية
	دورات تدريبية بشأن:
	- تمهيد عام للنظام الأوروبي للحسابات القومية والإقليمية لعام 2010 (كانون الأول/ديسمبر 2013)
	- الحسابات الحكومية (أيار/مايو 2013)
	- برنامج نقل النظام الأوروبي للحسابات القومية والإقليمية لعام 2010 (حزيران/يونيه 2013)
	المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية/منظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي/المصرف المركزي الأوروبي 
	فرقة العمل المعنية بالمكاتب الرئيسية والشركات القابضة والكيانات ذات الأغراض الخاصة (شباط/فبراير 2013)
	صندوق النقد الدولي
	بعثات المساعدة التقنية بشأن الحسابات القومية والأسعار (السنة المالية المنتهية في عام 2014):
	415 بعثة إلى 100 بلد
	خبراء مستشارون متعاقد معهم لفترات طويلة - 13 (منهم 9 في المراكز الإقليمية للمساعدة التقنية، بما في ذلك 5 في أفريقيا و 1 في كل من منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والمحيط الهادئ)
	104 خبراء متعاقد معهم لفترات قصيرة
	دورات دراسية بشأن نظام الحسابات القومية لعام 2008 - 2 (مركز الشرق الأوسط للاقتصاد والمالية التابع لصندوق النقد الدولي، الكويت والصين)
	حلقات عمل تدريبية - 8 (4 في آسيا والمحيط الهادئ، و 1 في أفريقيا، و 3 في أوروبا)
	دورات دراسية إقليمية بشأن الصلات القائمة في مجال الاقتصاد الكلي (1)، والحسابات القطاعية (1)، والحسابات القومية الفصلية (2) والروابط بين الحسابات القومية والإحصاءات المالية الحكومية (1)
	الندوة الإحصائية الأولى لصندوق النقد الدولي بشأن الإحصاءات المتعلقة بالاقتصاد والاستقرار المالي على الصعيد العالمي (12 و 13 تشرين الثاني/نوفمبر)
	منظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي
	منظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي - حلقة عمل ينظمها المكتب الأسترالي للإحصاءات بشأن المعاشات التقاعدية (كانبيرا، 22-24 نيسان/أبريل)
	الفرقة العاملة المعنية بالحسابات المالية والفرقة العاملة المعنية بالحسابات القومية (باريس، 30 أيلول/سبتمبر - 4 تشرين الأول/أكتوبر)
	حلقة عمل بشأن الاتجار بالقيمة المضافة (باريس، 5-6 كانون الأول/ديسمبر)
	حلقة عمل مشتركة بين المكتب الوطني للإحصاءات في الصين ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن الحسابات القومية (باريس، 9-11 كانون الأول/ديسمبر)
	شعبة الإحصاءات
	حلقات دراسية بشأن وضع برنامج لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 والإحصاءات التي تدعمه في منطقة الجماعة الكاريبية، بالتعاون مع أمانة الجماعة الكاريبية واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (كينغستون، 30 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير) حلقات دراسية بشأن وضع برامج لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 ونظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية لعام 2012 والإحصاءات الداعمة لهما في منطقة المحيط الهادئ، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وصندوق النقد الدولي، وأمانة جماعة المحيط الهادئ (ساموا، 19-23 آب/أغسطس)
	حلقات دراسية بشأن وضع برامج لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 والإحصاءات التي تدعمه لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وأمانة منظمة التعاون الاقتصادي (أنقرة، 10-13 أيلول/سبتمبر)
	حلقات دراسية بشأن وضع برامج لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008، ونظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية لعام 2012 والإحصاءات الداعمة لهما في منطقة أمريكا اللاتينية، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (البرازيل، 17-20 أيلول/سبتمبر) 
	وضع برامج لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008، ونظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية لعام 2012 والإحصاءات الداعمة لهما في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، ومصرف التنمية الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، وجماعة شرق أفريقيا (أوغندا، 10-13 كانون الأول/ديسمبر)
	البنك الدولي
	تقديم المساعدة التقنية والدعم المالي إلى البلدان والمؤسسات الإقليمية لتحسين قدراتها الإحصائية. ورغم اتساع نطاق آليات الدعم المتاحة للبلدان من أجل تحسين نظمها الإحصائية، تستخدم هذه المرافق لتلبية الاحتياجات القطرية المحددة (والاحتياجات الإقليمية) الرامية إلى تحسين جودة تقديرات الحسابات القومية (تحسين تقنيات التقدير وتحسين الإحصاءات الأساسية) وتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008
	دورات الحسابات القومية في حلقات العمل الإقليمية المعنية ببرنامج المقارنات الدولية، المعقودة في أفريقيا (50 بلدا) وغرب آسيا (12 بلدا) وأمريكا اللاتينية (17 بلدا) ومنطقة البحر الكاريبي (22 بلدا) (http://icp.worldbank.org)
	اللجنة الاقتصادية لأفريقيا
	دورة خاصة للمجموعة الأفريقية المعنية بالحسابات القومية (شباط/ فبراير 2013)
	اجتماع المجموعة الأفريقية المعنية بالعمالة والقطاع غير النظامي (أيار/ مايو 2013)
	الاجتماع الافتتاحي للجنة التوجيهية القارية للمشروع الأفريقي بشأن تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 (أيلول/سبتمبر 2013)
	اللجنة الاقتصادية لأوروبا
	الاجتماع المرحلي لمجموعة الخبراء المعنية بالحسابات القومية بشأن الإنتاج العالمي، المنظم بالاشتراك مع المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميداني الاقتصادي (3 و 4 نيسان/أبريل)
	حلقة عمل بشأن تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 والروابط بينه وبين دليل الإحصاءات المالية الحكومية لبلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى وجنوب شرق أوروبا، بالتعاون مع الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية وصندوق النقد الدولي (21-23 تشرين الثاني/نوفمبر)
	مجموعة الخبراء المعنية بالسجلات التجارية، بالاشتراك مع المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (2-4 أيلول/سبتمبر)
	فرقة العمل التابعة لمؤتمر الإحصائيين الأوروبيين المعنية بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسجلات التجارية الإحصائية (بالتعاون مع المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومؤتمر التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وشعبة الإحصاءات): وتتوخى فرقة العمل وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية الدولية والتوصيات المتعلقة بالممارسات الجيدة في مجال وضع السجلات التجارية الإحصائية من أجل مساعدة البلدان في وضع سجلاتها وتعهدها
	فرقة العمل التابعة لمؤتمر الإحصائيين الأوروبيين المعنية بالإنتاج العالمي (بالتعاون مع المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي وشعبة الإحصاءات ومنظمة التجارة العالمية): وتتوخى فرقة العمل وضع توجيهات بشأن المسائل المفاهيمية غير المحسومة الناشئة عن نظام الحسابات القومية لعام 2008 والطبعة السادسة لدليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي فيما يتعلق بالإنتاج العالمي، وبشأن جوانب تنفيذ المعايير العالمية الجديدة
	اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	تقديم المساعدة التقنية في مجال الحسابات القومية إلى البلدان والجهات التالية في المنطقة: الأرجنتين، وإكوادور، وأنتيغوا وبربودا، وأوروغواي، وباراغواي، وبيرو، وسانت كيتس ونيفس، وغواتيمالا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وكوبا، ونيكاراغوا، وهندوراس، وكوراساو، ومونتسيرات
	تقديم المساعدة التقنية في مجال إحصاءات الأسعار إلى البلدان والجهات التالية في المنطقة: إكوادور، وأنتيغوا وبربودا، وبليز، وبنما، والجمهورية الدومينيكية، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وغواتيمالا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وكوبا، وهندوراس وجزر كايمان
	الاجتماع الثاني للفريق العامل التابع للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقـــــة البحر الكاريبي المعني بالتصنيفات الدولية (المكسيك، 17-21 حزيران/يونيه)
	إنشاء حسابات فرعيـــــة لأغراض ثقافيــــــــة (الجمهورية الدومينيكية،7 و 8 تشرين الأول/أكتوبر)
	تطوير الإحصاءات الاقتصادية الأساسية في إطار نظام الحسابات القومية لعام 2008 في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (شيلي، 5 تشرين الثاني/نوفمبر)
	المؤتمر التقني المعني بالحسابات الفرعية الثقافية (سانتياغو، 18 كانون الأول/ديسمبر)
	حلقة عمل بشأن قياس الإنفاق العام في مجال حماية البيئة (المكسيك، 10 و 11 كانون الأول/ديسمبر)
	اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (المركز الإقليمي للمساعدة التقنية في أمريكا الوسطى وبنما والجمهورية الدومينيكية)
	دورة دراسية بشــــــــأن إحصاءات الحسابــــــــات القومية (كوستاريكا، 1 - 12 نيسان/أبريل)
	اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ
	الاجتماع الثالث للمجموعة التوجيهية للبرنامج الإقليمي المتعلق بالإحصاءات الاقتصادية (29-31 تشرين الأول/أكتوبر)
	فحص القدرات لأغراض البرنامج الإقليمي المتعلق بالإحصاءات الاقتصادية (آذار/مارس - أيار/مايو 2013):
	اضطلعت شعبة الإحصاءات التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بعملية فحص القدرات بمشاركة 49 دولة من مجموع 58 دولة عضوا، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الإقليمي لتحسين الإحصاءات الاقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ. وقد أجريت عملية الفحص في الفترة الممتدة من آذار/مارس إلى أيار/مايو 2013 وشملت خمسة عناصر: التعاون التقني، والسياق المؤسسي، وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية، والهياكل الأساسية الإحصائية، والمجموعة الأساسية للإحصاءات الاقتصادية 
	(للاطلاع على الاستبيان، انظر: www.unescap.org/stat/econ/assessment/index.asp وللاطلاع على مشروع التقرير المتعلق بفحص القدرات في مجال الإحصاءات الاقتصادية على الصعيد الإقليمي في آسيا والمحيط الهادئ، انظر: www.unescap.org/stat/econ/SGRPES-Oct2013/Summary-of-Results.pdf).
	اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا
	حلقة دراسية وطنية بشأن وضع برنامج لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 والإحصاءات الاقتصادية التي تدعمه في الأردن، بالتنسيق مع شعبة الإحصاءات (23 حزيران/يونيه)
	حلقة دراسية رفيعة المستوى بشأن تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 والإحصاءات التي تدعمه في المنطقة العربية، بالتنسيق مع شعبة الإحصاءات (مدينة عمان، 24 حزيران/يونيه)
	حلقة عمل إقليمية بشأن الإحصاءات والتصنيفات الصناعية للبلدان العربية، بالتنسيق مع شعبة الإحصاءات ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (الدوحة، 30 أيلول/سبتمبر - 2 تشرين الأول/أكتوبر)
	حلقة عمل وطنية بشأن تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 في دولة فلسطين (رام الله، دولة فلسطين، 27-29 تشرين الأول/أكتوبر)
	حلقة عمل بشأن استراتيجية تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 (مدينة عمان، 18-20 كانون الأول/ديسمبر)
	دورة دراسية للمتابعة بشأن جداول العرض والاستخدام، متاحة للعراق والجمهورية العربية السورية
	المساعدة التقنية المقدمة إلى الأردن والكويت بشأن الحسابات القومية
	المعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ
	برنامج التدريب الإقليمي بشأن نظام الحسابات القومية لعام 2008: حلقة العمل الإقليمية الخامسة بشأن التغييرات الواردة في نظام الحسابات القومية لعام 2008 (نويدا الكبرى، الهند، 22-26 نيسان/أبريل)
	دورة دراسية قطرية بشأن تجميع جدول المدخلات والنواتج للفلبين (مانيلا،6-10 أيار/مايو)
	الدورة الدارسية الأولى للتعلم الإلكتروني المتوسط في مجال نظام الحسابات القومية (3 حزيران/يونيه - 9 آب/أغسطس)
	حلقة عمل إقليمية بشأن نظام الحسابات القومية لعام 2008: حلقة العمل الإقليمية السادسة بشأن التغييرات الواردة في نظام الحسابات القومية لعام 2008 (دايجون، جمهورية كوريا، 14-18 تشرين الأول/أكتوبر)
	دورة تدريبية بشأن تحسين القدرات الإحصائية في مجال تجميع الحسابات القومية لأغراض المقارنات الدولية: المبادئ الأساسية لنظام الحسابات القومية لعام 2008 في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (مانيلا، 7 تشرين الأول/أكتوبر - 6 تشرين الثاني/نوفمبر)
	الدورة الدراسية الثانية للتعلم الإلكتروني المتوسط في مجال نظام الحسابات القومية (14 تشرين الأول/أكتوبر - 20 كانون الأول/ديسمبر)
	الدورة الدراسية الرابعة للتعلم الإلكتروني الأساسي في مجال نظام الحسابات القومية (21 تشرين الأول/أكتوبر - 20 كانون الأول/ديسمبر)

