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تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية
مذكرة من األمني العام
شـر
وفقاً ملقرَّر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي  216/2015واملمارسـة املتبعـة ،يت َّ
األمني العام بأن حييل تقريـر الفريـق العامـل املشـترك بـني األمانـات املعـين باحلسـابات القوميـة
واملطلوب من اللجنة اإلحصـائية نن تبـدي آراا ـا بشـأن النقـار املطروحـة للمناقشـة املبينـة
الفرع السادس من ذا التقرير
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تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية
نوال  -مقدمة
 - 1اختـــذت اللجنـــة اإلحصـــائية دورةـــا السادســـة واألربعـــني ،املعقـــودة مـــن  3إىل
 6آذار/مارس  ،2015املقرر  106/46الذي ينص علـ مـا يلـي (اناـر الو يقـة ،E/2015/24
الفصل األول  -جيم):
رحّبت بتقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القوميـة،
(ن)
ونعربت عن تقدير ا ملا اضطلع به من عمل خالل العام املاضي؛
(ب) نقرت برنامج عمـل الفريـق العامـل املشـترك بـني األمانـات املعـين باحلسـابات
القومية وفريق اخلرباا االستشاري املعين باحلسابات القومية؛
(ج) نعربـت عــن تقــدير ا للتوجيملـات املقدمــة بشــأن املسـائل النا ـ ة عــن تطبيــق
ناام احلسابات القومية لعام  ،)1(2008وحثت الفريق العامل علـ نن يواصـل إيـالا األولويـة
لتقدمي توجيملات عمليـة بشـأن القضـايا الـ مـن ـأتا تيسـب تطبيـق ناـام احلسـابات القوميـة
لعام 2008؛
(د) الحاـــت نشـــوا عـــدد مـــن القضـــايا املفا يميـــة الـ ـ تتجـــاو نطـــا ناـــام
احلسابات القومية لعام  ،2008و ي قضايا قد يتطلب حلملا وقتا طويال ،وطلبـت إىل الفريـق
العامل حتديدَ األولويات ما يتعلق مبعاجلة القضايا الواردة جدول األعمـال البحثـي لناـام
احلسابات القومية ،وتقدميَ تقرير إىل اللجنة عن التقدم احملر حل تلك القضايا؛
( ـ) نعربت عـن تقـدير ا إلزـا عـدد مـن األدلـة وال تيبـات واملبـاده التوجيمليـة
ال ـ تيســر تطبيــق ناــام احلســابات القوميــة لعــام  2008وجتمي ـع اإلحصــااات الداعمــة لــه،
وحثـت الفريــق العامـل علـ التعجيـل بععــداد ال تيبـات واملبــاده التوجيمليـة املقترحــة مــؤخرا،
مبا فيملا ال تيب املتعلق بالتنبؤ الع سي ،فضال عن ال تيبات اجلـاري إعـداد ا ،وطلبـت إتاحـة
ذه املواد جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة؛
(و) نعربـت نيضــا عـن تقــدير ا لألنشــطة الـ اضــطلع فــا نعضـاا الفريــق العامــل
واللجــان اإلقليميــة و ــب ذلــك مــن املنامــات اإلقليميــة والبلــدان ،لتيســب تطبيــق نفيــذ ناــام
احلسابات القومية لعام 2008؛
__________
( )1منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع A.08.XVII.29
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( ) سلمت بالدور اهلام للدول األعضاا تقـدمي الـدعم إىل دول نعضـاا نخـر
جمال بناا القدرات من نجـل تعييـي تطبيـق ناـام احلسـابات القوميـة واإلحصـااات الداعمـة
له ،ونا دت بتر يد إدارة بناا القدرات علـ الصـعيد الـدوع ،علـ ـرار مـا إـري إطـار
برنامج املقارنات الدولية ،وطلبت إىل املنامات الدوليـة واإلقليميـة ت ثيـن ننشـطتملا جمـال
بناا القدرات؛
(ح) رحبـــت بالتقـــدم احملـــر تطبيـــق ناـــام احلســـابات القوميـــة لعـــام ،2008
االمتثـال جملموعـة البيانـات املطلوبـة كحـد ند ،
ونعربت عن قلقملـا إ اا االففـاا النسـ
وإ اا اســتادام عــدد كــبب مــن الــدول األعضــاا ســنوات مرجعيــة متقادمــة ،وحثــت الــدول
األعضاا عل وضع بيانـات مصـدرية نساسـية تخسـتادم جتميـع بيانـات للحسـابات القوميـة
ت ون مخجدية لتقرير السياسـات ومالئمـة للغـرا مِـن وضـعِملا ،وعلـ العمـل ـذا السـيا
لتركيي جملود تطبيق ناام احلسابات القومية لعام  2008وحتديد نولوياةـا مـن حيـل النطـا
والتفاصيل واجلودة؛
نو ــت بالتقــدم احملــر تطبيــق آليــة إرســال البيانــات بناــام تبــادل البيانــات
(ر) َّ
اإلحصائية والوصفية ،وتبادل بيانات احلسابات القومية بني املنامات الدولية ،وحثـت الـدول
األعضــاا عل ـ اعتمــاد تقنيــة تبــادل البيانــات اإلحصــائية والوصــفية لتيســب إرســال البيانــات
والتقليل إىل حد كبب من عبا االستجابة امللق عل عاتق الدول األعضاا ال تقـدم بيانـات
إىل املنامات الدولية
 - 2ويورد الفرع الثاين من ذا التقرير حملة عامة عن تقدم العمل جمـال القضـايا النا ـ ة
عن تطبيق ناام احلسابات القومية الذي يشمل عل وجه اخلصوص :جدول األعمـال البحثـي
لناــام احلســابات القوميــة لعــام 2008؛ وآخــر مســتجدات وضــع اللمســات األخــبة علــ
املنشورات الداعمـة لتطبيـق ناـام احلسـابات القوميـة لعـام  2008ويـورد الفـرع الثالـل حملـة
عامة عـن األنشـطة املضـطلع فـا باحلسـابات القوميـة واإلحصـااات الداعمـة هلـا الـ يقـوم فـا
نعضــاا الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات املعــين باحلســابات القوميــة ،واللجــان اإلقليميــة
ويقدم الفـرع الرابـع حتـديثا عـن املرحلـة الـ بلغملـا تطبيـق ناـام احلسـابات القوميـة ويـرد
الفــرع اخلــامس عــرا للتقــدم احملــر تنســيق يــع البيانــات وننشــطة تبــادل البيانــات وتــرد
النقار املطروحة للمناقشة الفرع السادس
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انيا  -تقدمي توجيملات بشأن القضايا النا ة عن تطبيق ناام احلسابات القومية

نلن  -جدول األعمال البحثي املتعلق بناام احلسابات القومية

 - 3ظل العمل عل جدول األعمال البحثي لناام احلسابات القومية مركـيا علـ القضـايا
املتصــلة بــالتطبيق العملــي لناــام احلســابات القوميــة لعــام  2008وبععطــاا توضــيحات بشــأنه
وتفســبه بيــد نن ال ــة منتــديات للمناقشــة درســت خــالل العــام املاضــي جوانــب للناــر
حتديل ناام احلسابات القومية لعـام  2008املسـتقبل و لـت تلـك املنتـديات( :ن) مـؤرر
الرابطـــة الدوليـــة للبحـــو املتعلقـــة بالـــدخل والثـــروة ومنامـــة التعـــاون والتنميـــة امليـــدان
االقتصــادي عــن مســتقبل احلســابات الوطنيــة حــول موضــوع ”ناــام احلســابات القوميــة :إىل
نيــــن “ ،املعقــ ـود بــــاريس ،يــــومي  16و  17نيســــان/نبريل 2015؛ ودورة اســــتثنائية
الجتماعـــات األطـــرا العاملــــة مبنامـــة التعــــاون والتنميـــة امليــــدان االقتصـــادي املعنيــــة
باإلحصااات املالية واحلسابات القومية بشأن التوجه املستقبلي جلدول األعمـال البحثـي لناـام
احلسابات القومية ،عخقـدت بـاريس مـن  26إىل  30تشـرين األول/نكتـوبر 2015؛ وفرقـة
العمل التابعة للم تب اإلحصائي لالحتاد األورويب حنو ناـام للحسـابات القوميـة لعـام _202
 االحتياجـــات األوروبيـــة إىل ناـــام مســـتقبلي للحســـابات القوميـــة Towards ESA 202X -.European needs for a future SNA
 - 4وركيت بعـ املناقشـات علـ الـذ اب إىل نبعـد مـن النـاتج احمللـي اإليـاع ،وعلـ
وضع تدابب تأخذ االعتبار صراحةً القضايا االجتماعية والبي يـة ،مبـا ذلـك تو يـع الـدخل
والعمل ب املدفوع األجر وقد ددت نيضا خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام  2030علـ ـذا
الرني ،و و نمر ي تطلب حتقيق الت امل بـني اجلوانـب االقتصـادية واالجتماعيـة والبي يـة للتنميـة
املستدامة
 - 5وخلص الفريق العامل املشـترك بـني األمانـات ،بعـد الناـر تلـك املناقشـات ،إىل نن
احملاسبني القوميني خبِروا خالل االضـطالع بعملـملم تطـورا ولـيس تغـيبات جذريـة املعـايب
الدوليـة احلاليــة للحســابات الوطنيــة ور ــم وجــود قضــايا متعلقــة بالعوملــة وباالقتصــاد املــرتب
باإلنترنت ،وباحتياجات املستادمني إىل بيانات نكثر دقة ،وقضايا نخـر  ،قـد تسـتليم مييـدا
من الدرس والتف ب ،فقد ساد نيضا اتفـا عـام علـ ن يـة احلسـابات الفرعيـة الـ قـد يـتعني
رف ـ خع م انتــملا مقارن ـةً باإلطــار املركــيي مبــا يتــي لإطــار املركــيي لناــام احلســابات القوميــة
التوسع تناوخل القضايا املتصلة بالرفاه واالستدامة (البي ية)
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 - 6ويــدرك الفريــق العامــل نيضــا نن االنتــملاا مــن وضــع توجيملــات ملعاجلــة املســائل ال ـ
تتجــاو ناــام احلســابات القوميــة لعــام  2008قــد يســتغر وقتــا طــويال لــذا فــعن االجتمــاع
املقبـــل لفريـــق اخلـــرباا االستشـــاري املعـــين باحلســـابات القوميـــة ،املقـــرر عقـــده مـــن  13إىل
 15نيسان/نبريل  ، 2016سـيناق نيضـا القضـايا املسـتجدة وحيـدد سـبل التصـدي هلـا ومـن
ت
املتوقــع نن تيســر عمليــة حتديــد األولويــات بنــود جــدول األعمــال البحثــي ،واملناقشــا خ
املــذكورة نعــاله ،والتحقي ـ خق احتياجــات مســتادمي احلســابات القوميــة الــذي جتريــه فرقــة
العمــل التابعــة للم تــب اإلحصــائي لالحتــاد األورويب ،املناقشــة بشــأن إدراج تلــك املســائل
جـدول األعمـال البحثــي املقبـل لناـام احلســابات القوميـة ،علـ النحــو املـبني املرفـق الرابــع
لناام احلسابات القومية لعام  2008ويرد مييد مـن التفاصـيل عـن املسـائل البحثيـة الرئيسـية
لناام احلسابات القومية الفرع الثاين من ملحق ـذا التقريـر وتشـمل القائمـة القضـايا الـ
ينار فيملا حاليا الفريق العامل املشترك بني األمانـات املعـين باحلسـابات القوميـة وفريـق اخلـرباا
االستشاري ومي ن نيضا االطالع عل جدول األعمـال البحثـي لناـام احلسـابات القوميـة
املوقــع الشــب ي جلــدول األعمــال البحثــي لناــام احلســابات القوميــة الــذي تستضــيفه ــعبة
اإلحصــااات التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة باألمانــة العامــة ،و ــو متــاح
الراب http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/research.asp

باا  -األدلة وال تيبات
 - 7واصل الفريق العامل املشـترك بـني األمانـات بـذل اجلملـود مـن نجـل وضـع توجيملـات
لتجميــع احلســابات القوميــة واإلحصــااات الداعمــة هلــا بغيــة تعييــي القــدرات اإلحصــائية علـ
جتميع احلسابات القومية ويرد ندناه وصن موجي ل ل من املنشورات املنجـية ،حـني تـرد
قائمــة املنشــورات اجلـاري إعــداد ا وتلــك امليمــع إصــدار ا الفــرع الثالــل مــن ملحــق ــذا
التقرير
(ن) دليل قياس اإلنتاج العاملي (اللجنة االقتصادية ألوروبا)
دليــل قيــاس اإلنتــاج العــاملي ،الــذي صــدر نعقــاب منشــور ســابق عنوانــه
)( globalization on national accounts (New York and Geneva, 2011متــــــــــاح

The impact of

الــــــــــراب :

http://www.unece.org/fileadmin/DAMstats/publications/Guide_on_Impact_of_globaliza

 ،)tion_on_national accounts_web_.pdfنزــيت صــيغتَه النملائيــة ونشــرَته اللجنــة االقتصــادية
ألوروبا عام  2015يتضـمن الـدليل اجلديـد توصـيات ـاملة جملمعـي احلسـابات القوميـة،
ومييان املدفوعات واإلحصااات االقتصادية ذات الصلة جبمع وإنتاج وحتليـل البيانـات املتصـلة
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بترتيبــات اإلنتــاج العـاملي و ــو يعــرا خــربة البلــدان املاتلفـة إنتــاج اإلحصــااات املتعلقــة
باإلنتاج العاملي وحيدد نيضا عددا من التحديات املفا يمية ال ال تـيال قائمـة وظـوا ر العوملـة
املستجدة ال يتعني التصدي هلا املستقبل
(ب) دليل السجالت اإلحصائية لألعمال التجارية (اللجنة االقتصادية ألوروبا)
 - 9دليـــــل الســـــجالت اإلحصـــــائية لألعمـــــال التجاريـــــة
 ،registersالصــادر عــن اللجنــة االقتصــادية ألوروبــا عــام  ،2015يقــدم توجيمل ـات عمليــة
وتوصيات بشأن إنشـاا وتعملُّـد السـجالت اإلحصـائية لألعمـال التجاريـة يت ـون الـدليل مـن
 12فصــال  -فصــل اســتملالع تليــه فصــول موضــوعية تتنــاول ندوار الســجالت اإلحصــائية
لألعمــال التجاريــة؛ واجملــاالت ال ـ تغطيملــا؛ والوحــدات اإلحصــائية وخصائص ـملا؛ ومصــادر
البيانات؛ وتعملد ا؛ واملنملجية اإلطارية؛ ونشر ا؛ وجودةا؛ ومسائل تنايمية ومتصـلة بقاعـدة
البيانــات وبت نولوجيــا املعلومــات ومســائل نخــر ؛ واملواضــيع الـ تتطلــب مييــدا مــن العمــل
والبحل ويشمل الدليل نيضا عددا من املرفقـات املتعلقـة بالقضـايا املنملجيـة واألمثلـة القطريـة
ومسرد مصطلحات واسعا

Guide on statistical business

(ج) كتيب الدراسات االستقصائية للتوجملات ( األمم املتحدة)
 - 10يملــد كتيــب الدراســات االستقصــائية للتوجملــات
إىل تقــدمي نفضــل املمارســات واملبــاده املنســقة بشــأن اختيــار عينـات الدراسـات االستقصــائية
للتوجملات ،وتصميم االستبيانات ،ووضع نسـ لة الدراسـات االستقصـائية ،وتنفيـذ الدراسـات
االستقصــائية ،وجتمليــي البيانــات ،واســتادام مؤ ــرات التوجملــات املركبــة وتــوفر الدراســات
االستقصائية معلومات نوعيـة ال مي ـن يعملـا باسـتادام األسـاليب اإلحصـائية ال ميـة و ـي
تشـ ل جـياا ال يتجـين مـن ناــام لإنـذار املب ـر ألتـا مي ــن نن تقـدم معلومـات عـن حــدو
وتوقيت فترات الضائقة واال د ار االقتصاديني
Handbook on tendency surveys

(د) كتيب منوذج البيانات والبيانات الفوقية لإحصااات القصبة األجل (األمم املتحدة)
 - 11يـــورد كتيـــب منـــوذج البيانـــات والبيانـــات الفوقيـــة لإحصـــااات القصـــبة األجـــل
 Handbook on data template and metadata for short-term statisticsوصــــــــــــفا منــــــــــــملجيا
الســـتادام اإلحصـــااات القصـــبة األجـــل و ـــو يوضــ اخلصـــائص اإلحصـــائية والتحليليـــة
ــرح النشــار االقتصــادي وكيفيــة اتصــاهلا
ب ن يتــملا
لإحصــااات القصــبة األجــل ،وســب َ
مب جموعة مت املة مـن اإلحصـااات القصـبة األجـل علـ النحـو الـوارد احلسـابات القوميـة
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الفصلية وبيانات العناصر والغرا من ـذا ال تيـب ـو نن يسـتفيد منـه جممعـو اإلحصـااات
ومستادمو ا كما يتضمن رواب مفيدة باملواد املرجعية ال تقدم عروضا نكثر تعمقا
( ـ) كتيب اإلحصااات النقدية واملالية و ال دليل التجميعي (صندو النقد الدوع)
 - 12كتيـــب اإلحصـــااات النقديـــة واملاليـــة والـ ـدليل التجميعـــي
 statistics manual and compilation guideإمـــع وحيـــد املفـــا يم والتعـــارين والتوصـــيات
الواردة كتيب اإلحصااات النقدية واملاليـة لعـام  2000ودليـل جتميـع اإلحصـااات النقديـة
واملالية لعام  ،2008من نجل مواامتملا مع ناام احلسابات القومية لعـام Balance of ،2008
Monetary and financial

)Payments and International Investment Position Manual, sixth ed. (BPM6

)،(Washington, D.C., IMF, 2009

و

”“Government Finance Statistics Manual 2014

) (Washington, D.C, IMF, March 2014), 2014 update (IMFاملتـــــــــــاح علـــــــــ ـ الـــــــــــراب
 https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bop6comp.htmويقــــدم ال تيــــب جمموعــــة
مــن األدوات لتحديــد وتصــنين وتســجيل نرصــدة وتــدفقات األصــول واخلصــوم املاليــة و ــو
يســاعد الوقــت نفســه جممعــي البيانــات املســؤولني عــن يــع البيانــات النقديــة علـ الصــعيد
الوطين بتقدمي توصيات عملية حول تصنين وتقيـيم وفـر األصـول واخلصـوم املاليـة أل ـراا
اإلحصااات النقدية ،مع التركيي بش ل خاص عل احلاالت احلدّية
(و) ال دليل ال تجميعي لـتامني قيمـة األراضـي (امل تـب اإلحصـائي لالحتـاد األورويب ومنامـة
التعاون االقتصادي والتنمية)
 - 13الدليل التجميعي لـتامني قيمـة األراضـي
يقدم توجيملا مفا يميا وعمليا لإحصائيني تقـدير وختمـني قيمـة األراضـي و يـادة قابليـة
مقارنتملا عل الصعيد الدوع ويوض الدليل املفا يم النارية ويقترح تبويب األراضـي ضـمن
ف ات مبا يسملل نكثر إجراا مقارنـات هلـا علـ الصـعيد الـدوع كمـا ينـاق املصـادر املم نـة
للبيانات ،ويبلور نساليب التامني املبا رة و ب املبا رة ويتناول العديد من حـاالت الـتامني
اخلاصة ويعرا الدليل ( رحا) للمعلومات املتاحة بشـأن ـذا املوضـوع ناـام احلسـابات
القوميــة لعــام  2008و الناــام األورويب للحســابات لعــام  2010بطريقــة منملجيــة مي ــن
االطالع عليملا

The Compilation guide on land estimation
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( ) االجتار اخلـارجي املبلـ عنـه مـن قبـل ـب املقـيمني :توصـيات جملم عـي احلسـابات القوميـة
وإحصــااات ميــيان املــدفوعات (امل تــب اإلحصــائي لالحتــاد األورويب ومنامــة التعــاون
والتنمية)
 - 14يطرح مبدن التغيب املطلوب الناام احلسابات القومية لعـام /2008الناـام األورويب
للحسابات لعام  2010و  BPM6حتديات خاصة حالة تسجيل االجتار اخلارجي املبلـ عنـه
مــن قبــل ــب املقــيمني وتوضــع توصــيات جملمعــي احلســابات القوميــة وإحصــااات ميــيان
املدفوعات مع تركيي عل اخلطوات العملية من نجل حتديد وقياس احلـاالت احملتملـة املاتلفـة
و ذه التوصيات منشورة مذكرة املوقع الشب ي للم تب اإلحصائي لالحتاد األورويب
(ح) دليل جمم عي إحصااات الديون اخلارجية ومستا دِميملا (صندو النقد الدوع)
 - 15يوفر دليل جممعي إحصااات الـديون اخلارجيـة ومسـتادِميملا لعـام 2013
 External Debt Statistics: Guide for Compilers and Usersتوجيملــــات ــــاملة بشــــأن قيــــاس
نعـد دليـل عـام 2013
إحصااات الديون اخلارجية وجتميعملا واستادامملا التحليلي وعرضملا َّ
صندو النقد الدوع إطـار املسـؤولية املشـتركة لتسـع منامـات مـن فرقـة العمـل املشـتركة
بني الوكاالت املعنية باإلحصـااات املاليـة بتشـاور و يـق مـع جملـات التجميـع الوطنيـة للـديون
اخلارجية ،وميـيان املـدفوعات واإلحصـااات املتعلقـة مبراكـي االسـتثمار الدوليـة وحيـد ـذا
الـدليل دليـل إحصـااات الـديون اخلارجيـة لعــام  2003حبيـل يتنـاول التغـيبات الـ ندخلتـملا
النســاة السادســة لــدليل ميــيان املــدفوعات ووضــع االســتثمارات الداخليــة الـــ Balance of
) Payments and International Investment Position Manual, sixth ed. (BPM6والـــــــــــــــدليل
الراب http://www.tffs.org/edsguide.htm
متاح
The 2013

الثا  -بـــرامج عمـــل نعضـــاا الفريـــق العامـــل املشـــترك بـــني األمانـــات املعـــين
باحلسابات القومية واللجان اإلقليمية
 - 16واصــل الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات املعــين باحلســابات القوميــة واللجــان
اإلقليمية تقدمي الدعم تطبيق ناام احلسابات القومية واملعايب األخر املتفق عليملا دوليـا
جمــال اإلحصــااات االقتصــادية وفقــا لربنــامج التطبيــق العــاملي لناــام احلســابات القوميــة لعــام
 2008واإلحصـــااات الداعمـــة لـــه ويعتمـــد الفريـــق العامـــل املشـــترك علــ تنســـيق بســـي
لألنشــطة ،باالســتفادة مــن مــواطن القــوة النســبية للمنامــات وجتنــب اال دواجيــة األنشــطة
سعياً منه إىل يادة تأ ب ا
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 - 17ويرد الفرع الرابع من ملحق ذا التقرير مـوجي ألنشـطة عـام  2015وفضـال عـن
األنشطة املتوقعة عام  2016ما يتصل باإلحصااات االقتصادية واحلسابات القومية الـ
تضطلع فا املنامات األعضاا الفريق العامل املشترك واللجان اإلقليمية

رابعا  -اإلبالغ عن بيانات احلسابات القومية
 - 18وفقــا للطلــب املقــد نم مــن جلنــة اإلحصــااات (اناــر الو يقــة  ،E/264الفصــل الثــامن،
الفقرة  ،)42تع ن ـعبة اإلحصـااات بانتاـامن علـ تقيـيم تـوافر ونطـا بيانـات احلسـابات
القوميــة الرمسيــة ال ـ نبلغــت عنــملا الــدول األعضــاا ،وعــن االمتثــال املفــا يمي لتلــك الــدل
لتوصيات ناام احلسابات القومية ور م اإلقرار باحلاجة إىل االطالع عل احلسـابات القوميـة
الفصلية لتسمليل االسـتجابات السياسـاتية املناسـبة ،ال يعمـل سـو حنـو  75بلـدا علـ جتميـع
بيانات احلسابات القومية عل نسـاس فصـلي لـذا ،فعنـه مل يقـيَّم سـو تـوافر ونطـا بيانـات
احلسابات القومية السـنوي الرمسيـة ويسـتند التقيـيم الـوارد ـذا الفـرع إىل الـردود الـواردة
علـ اســتبيان األمــم املتحــدة املتعلــق باحلســابات القوميــة علـ مــد فتــرات اإلبــالغ اخلمــس
األخبة ،ني من عام  2010إىل عام 2014
 - 19وتقدم ن لبية الدول األعضاا ( 95املائة) بيانات عن حساباةا القومية ،مع نن حنـو
 15املائة منملا ال يقدم بيانات كل عـام و  5املائـة منـملا مل يقـدم بيانـات علـ اإلطـال
خالل السنوات اخلمس املاضية ويخاملر تقييمٌ حلسنِ توقيـت تقـدمي بيانـات احلسـابات القوميـة
نن نسـبة الـدول األعضــاا القـادرة علـ تقــدمي بيانـات بفــار سـنة واحـدة ال تبلـ سـو حنــو
 62املائــة وترتفــع نســبة الــدول األعضــاا إىل  84املائــة لــد احتسـاب تقــدمي البيانــات
بفار مين يصل إىل سنتني
 - 20ويخبني حتليل لتطبيق ناام احلسابات القومية نن كـل اقتصـادات البلـدان املتقدمـة النمـو
تقريبا وكـل اقتصـادات بلـدان نوروبـا الشـرقية والقوقـا وآسـيا الوسـط  ،و  83املائـة مـن
البلدان النامية ،قدّمت بيانات عن احلسابات القومية وفقـا ملنملجيـة ناـام عـام  1993نو ناـام
عام  2008وقد ادت نسـبة نقـل البلـدان منـوا والـدول الناميـة اجليريـة الصـغبة الـ طبقـت
ناام عام  1993نو ناام عام  ،2008إىل  75املائة و  86املائة ،عل التواع
 - 21ويخقيَّم نطا بيانات احلسابات القومية باسـتادام معيـار ”جمموعـة البيانـات املسـتوفية
احلد األد من املتطلبات“( )2ومقياس ”مؤ رات التطور“( )3ويخبـين التقيـيم نن نسـبة 52

__________
( )2يرد تعرين جمموعة البيانات املستوفية احلد األد من املتطلبات تقريري الفريق العامل املشترك بني األمانات
املعين باحلسابات القومية املقدمني إىل جلنة اإلحصااات (انار  E/CN.3/2001/8و )E/CN.3/2011/6
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املائة فق من الدول األعضاا تقدم حاليا جـداول جمموعـة البيانـات املسـتوفية احلـد األد مـن
نطـا بيانـات احلسـابات القوميـة
املتطلبات ويخعي بش ل رئيسي ذا املستو املناف
إىل عــدم تقــدمي بقيــة بلــدان العــامل بيانــات عــن حســاباةا ،مــا خيــرب ضــرورة إدمــاج إحصــااات
مييان املدفوعات احلسابات القومية
 - 22و ما يتعلق باالمتثال املفا يمي ،طبق ناام عام  1993نو ناام عام  2008حنـو
 88املائة من الـدول األعضـاا وقـد حخـدد املوعـد النـملائي لتقـدمي اسـتبيان ناـام احلسـابات
ملر آب/ن سطس من كل عام وحىت ذلـك الوقـت ،كانـت  62دولـة عضـوا قـد
القومية
طبقت ناام عام  2008جتميع حساباةا القومية
خامسا  -تنسيق يع البيانات وننشطة تبادل البيانات
 - 23ستستمر ن ية اجلودة العالية واملتاحة بسـملولة لبيانـات احلسـابات القوميـة اال ديـاد
ظل انتقال األوسار اإلحصائية العاملية إىل رصد تنفيذ خطة التنميـة املسـتدامة لعـام 2030
املتفــق عليملــا حــديثا وتشــمل اجملموعــة احلاليــة مــن املؤ ــرات املقترحــة أل ــدا اإلمنائيــة
املســتدامة( )4عــددا مــن املؤ ــرات ال ـ ســت ون إحصــااات احلســابات القوميــة بالغ ـة األ يــة
بالنســبة إليملــا  -وال ســيما مؤ ــرات رصــد اهلــد ” :8تعييــي النمــو االقتصــادي املطــرد
والشــامل للجميــع واملســتدام ،والعمالــة ال املــة واملنتجــة ،وتــوفب العمــل الالئــق للجميــع“
واهلــد رقــم ” 9إقامــة خبــي حتتيــة قــادرة عل ـ الصــمود ،وحتفيــي التصــنيع الشــامل للجميــع،
وتشــجيع االبت ــار“ وإضــافة إىل املؤ ــرات املتصــلة فــذه األ ــدا  ،يســتادم عــددٌ مـــن
مؤ رات األ دا نخر الناتجَ احمللي اإليـاع كقاسِـم (علـ سـبيل املثـال ،مصـائد األمسـاك
كنســبة م ويــة مــن النــاتج احمللــي اإليــاع إطــار اهلــد ” :14حفــا احمليطــات والبحــار
واملوارد البحرية واستادامملا عل حنو مستدام لتحقيـق التنميـة املسـتدامة“ ،مـا يشـدد بشـ ل
إضا عل ن ية بيانات احلسابات القومية لرصد تنفيذ ن دا التنمية املستدامة
 - 24وتلبيـ ًة للطلــب املتيايـد علـ البيانــات املفصـلة والــواردة الوقــت املناسـب مــن نجــل
رصد التقدم احملر حنـو حتقيـق ن ـدا و ايـات خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام  ،2030مـا ال
__________
( )3يَـرِدخ وصــن منملجيــة مؤ ــرات التطــور تقريــري الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات املعــين باحلســابات
القومية املقدمني إىل جلنة اإلحصااات (انار  E/CN.3/1997/12و )E/CN.3/2011/6

( )4متاحــــــــــــــــــــــــــــــــة

الــــــــــــــــــــــــــــــــراب

http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-

02/Outcomes/Agenda%20Item%204%20-%20Review%20of%20proposed%20indicators%20%202%20Nov%202015.pdf
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العمل جاريا عل وضع خطة التحول لإحصااات الرمسية( ،)5وتطوير الـنام اإلحصـائية و
كثب من احلاالت ،ال تخعي الثغرات البيانات إحصااات احلسـابات القوميـة إىل االفتقـار
إىل معرفــة ناــام احلســابات القوميــة ،بــل إىل عــدم كفايــة البيانــات األوليــة وإىل املشــاكل ال ـ
تواجململــا الــنام اإلحصــائية احلاليــة وتنطــوي خطــة التحــول عل ـ إعــادة تصــميم العمليــات
اإلحصـائية التقليديــة القائمـة علـ نسـاس ي ليــة لألعمــال املشـتركة مبـا إعلـملا نكثــر ت ــامال
وفعاليــة؛ وحتســني إم ــان الوصــول إىل الســجالت اإلداريــة واســتادامملا مب ـا حيســن إم ــان
استادامملا اإلحصااات الرمسية؛ وإتاحـة يـع البيانـات املصـنفة؛ ودرس اسـتادام البيانـات
ب التقليدية
 - 25وتتطلـــب ـــذه اخلطـــة اســـتثمارا كـــببا ومتضـــافرا ومطـــردا جمـــال بنـــاا القـــدرات
اإلحصائية الوطنية عل نساس اجلوانب التقنيـة واملؤسسـية ملقاربـة اإلحصـااات املت املـة و
منســق لإحصــااات املت املــة مــن نجــل بنــاا
ــذا الصــدد ،دعــت اللجنــة إىل وضــع برنــامج َّ
القدرات اإلحصـائية دعمـاً لتجميـع حسـابات االقتصـاد ال لـي القابلـة للمقارنـة علـ الصـعيد
الــدوع اســتنادا إىل آليـــة لــإدارة كمـــا ــي احلـــال بالنســبة إىل برنـــامج املقارنــات الدوليـــة
واستجابة هلذه الدعوة ،ستدعو الشعبة اإلحصائية إىل عقد اجتماع النصـن الثـاين مـن عـام
 2016تدرس فيه استحدا آلية تنسيق لوضـع برنـامج منسَّـق لإحصـااات املت املـة ،تأخـذ
االعتبار املبادرات األخر املتاذة جمال القدرات اإلحصائية مثـل تلـك املتعلقـة بربنـامج
املقارنـــات الدوليـــة ،وناـــام احملاســـبة االقتصـــادية البي يـــة ،واالســـتراتيجية العامليـــة لتحســـني
اإلحصااات اليراعية والريفية ويواصل الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسـابات
القومية تقدمي الدعم إىل ننشطة بنـاا القـدرات اإلحصـائية ،علـ النحـو املـبني الفـرع الرابـع
من ملحق ذا التقرير
 - 26ومن األمثلة عل درس استادام مصادر البيانات ب التقليدية العمل املضطلع بـه مـن
نجل تقييم الفوائد احملتملة للبيانات الضامة من نجل حتسني توافر البيانات ،مبا ذلك تقـدمي
إسملامات إىل إحصااات احلسابات القومية وقد رع الفريق العامل املعـين البيانـات الضـامة
لإحصـااات الرمسيــة( ،)6الـذي ننشـأته اللجنــة دورةــا اخلامسـة واألربعــني ،تقيــيم قضــايا
البيانات الضامة املتصلة باملنملجية واجلودة والت نولوجيا والوصـول إىل البيانـات والتشـريعات
واخلصوصية واإلدارة والتمويل وحتليل الت الين واملنافع من نجـل فملـم كيـن مي ـن اسـتادام
البيانات الضامة إنتاج نو است مال اإلحصااات الرمسية ،مبا فيملا احلسابات القومية

__________
( )5متاحة الراب

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2015/NewYork/NY_D2.pdf

( )6املوقع الشب ي للفريق العامل
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 - 27وةد مبادرة نخر إىل حتديل اآلليات والعمليـات املتصـلة حتديـدا بتبـادل البيانـات
اإلحصــائية ــي مشــاريع تبــادل اإلحصــااات البيانيــة والوصــفية  (SDMXلناــام احلســابات
القومية لعام  2008الذي يقدم الـدعم لتحسـني نسـاليب األعمـال اإلحصـائية وتوحيـد تبـادل
البيانــات والبيانــات الوصــفية وكقــد افــرر نعضــاا الفريــق املشــترك بــني األمانــات املعــين
باحلســابات القوميــة بشــ ل فعــال تقــدمي الــدعم إىل ننشــطة تبــادل اإلحصــااات البيانيــة
والوصفية عل الصعيد الوطين  -مثل تقدمي بيانات احلسابات القومية من قبل الدول األعضـاا
االحتاد األورويب إىل امل تب اإلحصائي لالحتاد األورويب ،وتقدمي بيانات احلسابات القوميـة
من قبل بع الدول ـب األعضـاا االحتـاد األورويب نو منامـة التعـاون والتنميـة امليـدان
االقتصادي ،ومبادرة صندو النقد الدوع ومصـر التنميـة األفريقـي لتبـادل البيانـات لصـا
البلــدان األفريقيــة ،ومشــروع الشــعبة اإلحصــائية وإدارة التنميــة الدوليــة اململ ــة املتحــدة
لربيطانيـــا العامـ ـ ونيرلنـــدا الشـــمالية لتبـــادل ونشـــر مؤ ـــرات التنميـــة باســـتادام تبـــادل
اإلحصااات البيانية والوصفية وعل الصعيد الدوع ،مـا برحـت فرقـة العمـل املعنيـة بالتعـاون
الــدوع جمــال البيانــات تعمــل ،برعايــة الفريــق املشــترك بــني الوكــاالت املعــين باإلحصــااات
االقتصــادية واملاليــة( ،)7علـ وضــع إجــرااات متعلقــة باتفاقــات التعــاون جمــال البيانــات بــني
املنامات الدولية املشارِكة من نجل تبسي وحتسني ال فااة يع وتبـادل ونشـر احلسـابات
القوميـة والبيانــات االقتصـادية ذات الصــلة وتسـتادم فرقــة العمـل املعنيــة بالتعـاون الــدوع
جمــال البيانــات بروتوكــوالت تبــادل اإلحصــااات البيانيــة والوصــفية تبــادل البيانــات و ــي
اختتمت مؤخرا بنجاح املشروع التجري األول جملاميع الناتج احمللي اإلياع والسـ ان ومـن
السمات الرئيسية للتعاون حتديد تو يع واض للمسؤوليات بني املنامات الدوليـة للتأكـد مـن
نن النــاتج احمللــي اإليــاع وبع ـ املؤ ــرات املتصــلة بــه متطابقــة قواعــد بيانــات ك ـلن مــن
املنامات الدولية املشـاركة وسـتركي فرقـة العمـل اآلن علـ مسـارات العمـل التاليـة :إدخـال
جمــال بيانــات حســابات
حتســينات عل ـ الربنــامج الــتقين ،والعمــل عل ـ مشــروع جتــري
القطاعات ،وحتديد مشاريع جتريبية نخر من نجل حتسني التعاون بني املنامات الدولية
 - 28وستعود اخلربة امل تسـبة مـن تلـك املشـاريع و ب ـا مـن مشـاريع تبـادل اإلحصـااات
البيانية والوصفية بالنفع عل العمل الذي سيخضطلع مسـتقبال بـه ـذا اجملـال مبـا يتـي حتقيـ َق
كاملِ منافع تبادل اإلحصااات البيانية والوصفية تبادل البيانات املوحدة ويختوقع نن يصـب
من املم ن تطبيق العمل اهلاد إىل اسـتادام تبـادل البيانـات اإلحصـائية والوصـفية تبـادل

__________
( )7يضــم مصــر التســويات الدوليــة ،واملصــر املركــيي األورويب ،وامل تــب اإلحصــائي لالحتــاد األورويب،
وجملــس حتقيــق االســتقرار املــاع ،وصــندو النقــد الــدوع ،ومنامــة التعــاون والتنميــة امليــدان االقتصــادي،
و عبة اإلحصائية باألمم املتحدة ،والبنك الدوع
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البيانات املستقاة من البلدان املقدمة للبيانات إىل املنامات الدولية ،مـا ففـن تاليـا مـن عـبا
االســتجابة امللق ـ عل ـ كا ــل امل اتــب اإلحصــائية الوطنيــة ،ويســملل حتقيــق قــدر نكــرب مــن
االمتثال للمعايب الدولية ،ويتي حتقيق حتديل نكثر انتااما للبيانات
 - 29وإضــافة إىل درس املبــادرات النا ـ ة الراميــة إىل حتســني الــنام اإلحصــائية ،تتواصــل
اجلملود الرامية إىل تعييي معار الناام احلسابات القومية لعـام  2008واملواضـيع ذات الصـلة
بني امل اتب اإلحصائية الوطنية وقد طرحت اقتراحات لالستفادة مـن الـتعلم اإلل تـروين مـن
نجل تقدمي تدريب عملي عل جتميع احلسابات القومية ،وتعييي القدرات التقنيـة واإلداريـة
ذا اجملال وقد نعدَّ بالفعل عدد من املنامات الدولية مـواد تدريبيـة متعلقـة بناـام احلسـابات
القوميــة ،ل ــي تســتند إليملــا اجلملــود املبذولــة تفاديـا لال دواجيــة وتوحيــدا للمــواد التدريبيــة
ييع نحناا اجملتمع الدوع والغرا من ذلـك ـو نن يشـ ل ـذا الـتعلم اإلل تـروين األوع
جمـال
جمال ناام احلسابات القومية ركيـيةً ومـدخال لربنـامج تعلـم إل تـروين واسـع النطـا
اإلحصااات االقتصادية يغطي طائفة نوسع من املواضيع ويتضمن تدريبا نكثر تعمقا

سادسا  -نقار للمناقشة
 - 30جلنة اإلحصااات مدعوة إىل:
(ن)
لعام 2008؛

إبـــداا رنيملــــا

جــــدول األعمــــال البحثـــي ل ناــــام احلســــابات القوميــــة

(ب) النار مسألة وضع توجيملات بشأن جتميـع املفـا يم و توصـيات ناـام
احلسابات القومية لعام  2008دعماً لتطبيقه عل الصعيد الوطين؛
(ج) إبــداا رنيملــا بشــأن األنشــطة األخــر املضــطلع فــا إطــار بــرامج عمــل
الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية واللجان اإلقليمية؛
(د) إبداا رنيملا بشأن نطـا جتميـع احلسـابات القوميـة وحسـن توقيتـه وقياسـه
عل حنو امل  ،مبا ذلك التحول إىل ناام احلسابات القومية لعام 2008؛
البيانات

15-22419

( ـ)

إبداا رنيملا بشأن التقدم احملر

ما يتعلق بتنسيق البيانات وننشطة تبادل

13/13

