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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  (ز) من جدول األعمال املؤقت* ٤البند 

        بنود للعلم: اإلحصاءات املالية
  املشتركة بني الوكاالت املعنية باإلحصاءات املاليةتقرير فرقة العمل     

    
  مذكرة من األمني العام    

  
واملمارســات الســابقة،    ٢٠١٦/٢٢٠وفقــا ملقــرر الــس االقتصــادي واالجتمــاعي       

يتشرف األمني العام بأن حييل تقرير فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة باإلحصـاءات     
  املالية املقدم إىل اللجنة اإلحصائية للعلم.  

  واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما ذا التقرير.  

   

  
  

  *  E/CN.3/2017/1. 
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  قة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية باإلحصاءات املاليةتقرير فر  
    

  مقدمة  -  أوال  

الـيت أنشـئت    )١(عادت فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنيـة باإلحصـاءات املاليـة     - ١
مــن أجــل تنســيق  ١٩٩٨حتــت رعايــة اللجنــة اإلحصــائية إىل االجتمــاع يف عــام   ١٩٩٢عــام 

العمـل علـى حتسـني البيانــات املتعلقـة بالـديون اخلارجيـة واالحتياطيــات الدوليـة، مـع االهتمــام         
بالسالمة املنهجية والشفافية ودقة املواعيـد وتـوافر البيانـات. وعملـت فرقـة العمـل علـى وضـع         

ملعــايري املنهجيــة وتعزيــز تــوافر البيانــات إلحصــاءات الــديون اخلارجيــة وديــون القطــاع العــام.  ا
 وقُـــدم تقريـــر عـــن برنـــامج عمـــل فرقـــة العمـــل إىل اللجنـــة يف دورـــا الـــيت عقـــدت يف آذار/ 

. ويقدم هذا التقرير بيانا بآخر املستجدات املتعلقة مبا أجنز من عمل منذ التقريـر  ٢٠١٥ مارس
وحيدد برنامج العمل املتفق عليه يف اجتماع فرقة العمل الذي استضـافه صـندوق النقـد     السابق

. وسيواصـل برنـامج عمـل    ٢٠١٦آذار/مـارس   ١٨و  ١٧الدويل يف واشنطن العاصـمة يـومي   
      عـدفرقة العمل االستفادة من اجلهود التعاونية واملنسقة والدؤوبة الـيت يبـذهلا أعضـاؤها، والـيت ت

  يف جناحها. عامال رئيسيا
    

  توافر بيانات الديون  -  ثانيا  

  قاعدة بيانات البنك الدويل إلحصاءات الديون اخلارجية الفصلية  - ألف  

  االستراتيجية املتوسطة األجل إلحصاءات الديون اخلارجية    

ــذي أنشــئ يف منتصــف         - ٢ ــة ال ــديون اخلارجي ــين بإحصــاءات ال ــل املع ــق العام ــد الفري عق
ــؤمترات  ٢٠١٥ عــام ــديو يف كــانون األول/ديســمرب    م ــداول عــرب الفي ــران/ ٢٠١٥ت  ويف حزي

 . ويف مــؤمتر التــداول عــرب الفيــديو الــذي عقــد يف كــانون األول/٢٠١٦وأيلول/ســبتمرب  يونيــه
، نــاقش الفريــق العامــل اســتبيان البنــك الــدويل املتعلــق بالبيانــات الوصــفية         ٢٠١٥ديســمرب 

ــدمي    ــة الفصــلية وتق ــديون اخلارجي ــا     إلحصــاءات ال ــة وفق ــديون اخلارجي جــداول إحصــاءات ال
ألساس تقيـيم سـندات الـديون. ويف مـؤمتري التـداول بالفيـديو اللـذين عقـدا يف حزيران/يونيـه          

__________ 

باإلحصاءات املالية مـن مصـرف التسـويات الدوليـة،      املعنية يتألف أعضاء فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت  )١(  
ــد        ــاد األورويب، وصــندوق النق ــب اإلحصــائي لالحت ــك املركــزي األورويب، واملكت ــث، والبن ــة الكومنول وأمان
الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وأمانة نادي بـاريس، ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة      

اد)، والبنـك الـدويل. وتـرأس إدارة اإلحصـاءات يف صـندوق النقـد الـدويل فرقـة العمـل الـيت           والتنمية (األونكت
 جتتمع سنويا.



E/CN.3/2017/25 

 

16-22069 3/12 

 

، ركـــز الفريـــق العامـــل علـــى تنفيـــذ االســـتراتيجية املتوســـطة األجـــل  ٢٠١٦وأيلول/ســـبتمرب 
  إلحصاءات الديون اخلارجية.

، اقتـرح صـندوق النقـد الـدويل، بالتشـاور      ٢٠١٦وخالل اجتماع فرقة العمل يف عام   - ٣
مع البنك الدويل، مناقشة استراتيجية متوسطة األجل ملواصلة حتسني مشاركة البلـدان، وتـوافر   
البيانـــات، واتســـاق إحصـــاءات الـــديون اخلارجيـــة. وتشـــمل االســـتراتيجية املتوســـطة األجـــل 

: (أ) زيـادة عـدد االقتصـادات    املقترحة إلحصاءات الديون اخلارجية أربعة أهداف رئيسية هـي 
املبلِّغة، ال سيما بالنسبة للبلدان اليت تشارك يف النظام املعـزز العـام لنشـر البيانـات؛ (ب) زيـادة      
تفصيل البيانات، ال سيما بالنسـبة إىل املشـاركني يف املعيـار اخلـاص لنشـر البيانـات واملنضـمني        

(ج) توســيع نطـاق مصــادر البيانـات، مــع   إىل الصـيغة املعـززة للمعيــار اخلـاص لنشــر البيانـات؛     
ــة         ــديون اخلارجي ــة بشــأن إحصــاءات ال ــدان؛ (د) التوعي ــات للبل ــة البيان ضــمان أن تظــل ملكي
الفصلية لدى املسـتخدمني النـهائيني وجممعـي البيانـات. وتقـرر أن يكـون الفريـق العامـل األداة         

  الرئيسية لتنفيذ االستراتيجية املتوسطة األجل.

يــادة مشــاركة اقتصــادات النظــام املعــزز لنشــر البيانــات يف قاعــدة بيانــات          وبغيــة ز   - ٤
إحصاءات الديون اخلارجية الفصلية، أبلغ صـندوق النقـد الـدويل املشـاركني، خـالل مـؤمترات       
التداول عرب الفيديو اليت عقدها الفريق العامل، بشـأن مشـروع جديـد لتنميـة القـدرات يتوجـه       

البلدان الناطقة بالفرنسية يف غرب ووسط أفريقيا الـيت ال يقـدم   اقتصادا من اقتصادات  ١٧إىل 
معظمها حاليا بيانات إىل قاعدة بيانات إحصاءات الديون اخلارجيـة الفصـلية. وتتضـمن خطـة     
العمل للمشروع أهدافا رئيسية، مبا يف ذلك تشـجيع املشـاركة يف قاعـدة البيانـات كجـزء مـن       

دعــم خطــة العمــل، يقــوم البنــك الــدويل حاليــا جبمــع  مبــادرة وضــع االســتثمار الــدويل. وبغيــة 
معلومات من نظـام إبـالغ البيانـات مـن املـدينني وقاعـدة بيانـات إحصـاءات الـديون اخلارجيـة           
الفصلية لديه عن تلك البلدان السـبعة عشـر. وسـيقدم كـل مـن األونكتـاد وأمانـة الكومنولـث         

منــهما عــن تلــك البلــدان.  أيضــا معلومــات مســتقاة مــن نظــام تســجيل الــديون اخلــاص بكــل    
وأمانـة الكومنولـث    وسيواصل البنك الدويل، من خـالل نظامـه إلبـالغ البيانـات مـن املـدينني،      

واألونكتاد، من خالل نظام تسجيل الديون اخلـاص بكـل منـهما، تقـدمي املسـاعدة إىل البلـدان       
  لتحسني اإلبالغ عن إحصاءات الديون اخلارجية الفصلية.  

يــادة تفصــيل بيانــات القاعــدة، يعمــم الفريــق العامــل آراء املســتخدمني وفيمــا يتعلــق بز  - ٥
بشأن حتديد أهم جـداول إحصـاءات الـديون اخلارجيـة الفصـلية والعناصـر الـيت يـتعني إيالؤهـا          
األولوية. ويف األشهر املقبلة، سيحاول صندوق النقد الدويل حتديـد الطريقـة الـيت يسـتخدم ـا      

ــندوق النقـــ   ــاديون يف صـ ــلية،     االقتصـ ــة الفصـ ــديون اخلارجيـ ــاءات الـ ــات إحصـ ــدويل بيانـ د الـ
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ذلك أكثـر اجلـداول املسـتخدمة. كمـا سـيبدأ البنـك املركـزي األورويب يف اإلبـالغ عـن           يف مبا
  البيانات املتعلقة حبالة صايف الديون اخلارجية يف منطقة اليورو.

  
  توافر البيانات    

الــدويل، بالتعــاون مــع صــندوق النقــد ، أطلــق البنــك ٢٠١٤يف تشــرين األول/أكتــوبر   - ٦
الدويل، قاعدة البيانـات اجلديـدة إلحصـاءات الـديون اخلارجيـة الفصـلية متشـيا مـع إحصـاءات          

: مرشـد ملعـديها ومسـتخدميها (دليـل إحصـاءات الـدين اخلـارجي        ٢٠١٣الدين اخلارجي لعام 
. وتضـم  )٢(السادسـة ) ودليل ميزان املـدفوعات ووضـع االسـتثمار الـدويل، الطبعـة      ٢٠١٣لعام 

قاعدة بيانات إحصاءات الديون اخلارجية الفصلية قاعـدتني للبيانـات: واحـدة لبيانـات الـديون      
ــات إحصــاءات       ــات (قاعــدة بيان ــار اخلــاص لنشــر البيان ــيت تشــترك يف املعي ــدان ال ــة للبل اخلارجي

تشـارك يف النظـام   املعيار اخلاص لنشر البيانات) وأخرى للبلـدان الـيت   /الديون اخلارجية الفصلية
النظـام العـام لنشــر   /العـام لنشـر البيانـات (قاعـدة بيانـات إحصـاءات الـديون اخلارجيـة الفصـلية         

اقتصادا باإلبالغ عن بيانات فصـلية   ١٢٣، قام ٢٠١٦البيانات). وحىت تشرين األول/أكتوبر 
يون منــها بيانــات إىل قاعــدة بيانــات إحصــاءات الــد  ٧٦بشــأن حالــة الــديون اخلارجيــة، قــدم  

منــها بيانــات إىل قاعــدة بيانــات  ٤٧املعيــار اخلــاص لنشــر البيانــات، وقــدم  /اخلارجيــة الفصــلية
إحصاءات الديون اخلارجية الفصلية/النظام العام لنشـر البيانـات. ولقـد ارتفـع عـدد املشـتركني       
ــار اخلــاص لنشــر          ــع املشــتركني يف املعي ــوم مجي ــا، يق ــات. وحالي ــار اخلــاص لنشــر البيان يف املعي

، وكذلك املنضمون إىل الصيغة املعززة للمعيار اخلاص لنشـر البيانـات،   ٦٣بيانات، وعددهم ال
مـن قاعـدة بيانـات     ١، ومنطقة اليورو، ونيوزيلندا باإلبالغ عن بيانات للجدول ١١وعددهم 

املعيـار اخلـاص لنشـر البيانـات بشـأن حالـة إمجـايل الـدين         /الفصـلية  إحصاءات الديون اخلارجيـة 
لى النحو احملدد يف املعيـار اخلـاص لنشـر البيانـات. وال تشـارك اقتصـادات جديـدة        اخلارجي، ع

يف قاعــدة بيانــات إحصــاءات الــديون اخلارجيــة الفصــلية/النظام العــام لنشــر البيانــات. وحاليــا،  
يف املائة) باإلبالغ عـن   ٤٣مشاركني يف النظام العام لنشر البيانات ( ١١٠من أصل  ٤٧يقوم 

ة بيانــات إحصــاءات الــديون اخلارجيــة الفصــلية/النظام العــام لنشــر البيانــات.  بيانــات إىل قاعــد
يف قاعـدة بيانـات    ٦منها أيضا باإلبالغ عـن بيانـات للجـدول     ٣٣وعلى وجه التحديد، يقوم 

إحصــاءات الــديون اخلارجيــة الفصــلية/النظام العــام لنشــر البيانــات بشــأن حالــة إمجــايل الــدين    
يف املعيـــار اخلـــاص لنشـــر البيانـــات. وبالتـــايل، فـــإن مـــا يزيـــد  اخلـــارجي، علـــى النحـــو احملـــدد

ــة الفصــلية إىل قاعــدة       ١٠٠ علــى ــديون اخلارجي ــات ال ــاإلبالغ عــن بيان ــا ب اقتصــاد يقــوم حالي

__________ 

 .http://datatopics.worldbank.org/debt/homeانظر املوقع الشبكي   )٢(  
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بيانــــات إحصــــاءات الــــديون اخلارجيــــة الفصــــلية، علــــى النحــــو احملــــدد يف املعيــــار اخلــــاص 
  البيانات.  لنشر

 ٢٠١٣اعتمـاد دليـل إحصـاءات الـدين اخلـارجي لعـام        وفيما يتعلـق بالتقـدم احملـرز يف     - ٧
اقتصـادا عـن بيانـات إىل قاعـدة بيانـات       ٦٧والطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات، أبلغ 

اقتصــادا عــن  ٣٢املعيــار اخلــاص لنشــر البيانــات وأبلــغ  /إحصــاءات الــديون اخلارجيــة الفصــلية 
النظام العام لنشر البيانـات متشـيا   /الفصلية بيانات إىل قاعدة بيانات إحصاءات الديون اخلارجية

  .)٣(مع هذين الدليلني

ــيت يشــجع تقــدميها        - ٨ ــات جلــداول املعلومــات ال ــغ عــن بيان ــيت تبل وعــدد االقتصــادات ال
وجــداول املعلومــات التكميليــة يف قاعــدة بيانــات إحصــاءات الــديون اخلارجيــة الفصــلية، الــيت   

يــد، ولكــن هنــاك متســعا إلحــراز مزيــد مــن التقــدم.  تتضــمن معلومــات إضــافية، آخــذ يف التزا
ــوبر   ــغ ٢٠١٦وحــىت تشــرين األول/أكت ــات للجــدول    ٣٧، أبل يف قاعــدة  ٢اقتصــادا عــن بيان

املعيـار اخلـاص لنشـر البيانـات بشـأن حالـة إمجـايل        /بيانات إحصاءات الديون اخلارجية الفصلية
اقتصـادا عـن بيانـات     ١٥، وأبلـغ  )٤(ليـة الدين اخلارجي: الديون املقومة بالعمالت األجنبية واحمل

ــة        ١-٢للجــدول  ــديون املرتبط ــة وال ــالعمالت األجنبي ــدين اخلــارجي ب ــة إمجــايل ال بشــأن حال
بشـأن حالـة إمجـايل الـدين      ١-٣اقتصـادا عـن بيانـات للجـدول      ١٢بالعمالت األجنبية وأبلـغ  

يليـة اإلضـافية بشـأن    اخلارجي: أجل االستحقاق املتبقي القصري. وإبـالغ هـذه املعلومـات التحل   
حالة إمجايل الدين اخلارجي مفيد بشكل خاص يف سياق االهتمام املتزايد بوضع بيانـات أكثـر   

  .)٥(تفصيال بشأن حالة الديون
  

__________ 

ل حفاظــا علــى قاعــدة بيانــات شــاملة واحــدة تغطــي البيانــات التارخييــة املتســقة، يقــوم البنــك الــدويل بتحويــ      )٣(  
والطبعـة اخلامسـة مـن دليـل ميـزان       ٢٠٠٣البيانات املبلغ عنها متشيا مع دليل إحصاءات الدين اخلارجي لعـام  

ــام         ــدين اخلــارجي لع ــل إحصــاءات ال ــع دلي ــه م ــك ملواءمت ــدويل وذل ــدفوعات ووضــع االســتثمار ال  ٢٠١٣امل
 والطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات باستخدام قواعد حتويل عامة.

النظــام العــام لنشــر البيانــات أيضــا جــدوال عــن /تتضــمن قاعــدة بيانــات إحصــاءات الــديون اخلارجيــة الفصــلية  )٤(  
ــالعمالت       ــا ب ــة حكومي ــة للقطــاع اخلــاص املكفول ــديون اخلارجي ــة للقطــاع العــام وال ــديون اخلارجي تصــنيف ال

يف املائـة   ٦٤ألجنبية/حملليـة ( اقتصـادا القسـمة بـني العمـالت ا     ٣٠األجنبية واحمللية. ويف الوقـت الـراهن، يقـدم    
 من اجلهات املبلغة يف النظام العام لنشر البيانات).

يف هذا الصدد، وسعيا لدعم حتليل التبـاين بـني العمـالت وخمـاطر السـيولة، تشـمل املرحلـة الثانيـة مـن مبـادرة             )٥(  
)، ١٠- يل (التوصـية ثانيـا  توصـية بشـأن وضـع االسـتثمار الـدو      جمموعة العشرين املتعلقة بالثغرات يف البيانات

تشــدد علــى تقــدمي معلومــات حتليليــة إضــافية عــن وضــع االســتثمار الــدويل بشــأن تكــوين عمــالت األصــول    
 واخلصوم اخلارجية وبيانات حول آجال االستحقاق املتبقية.
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  استبيان البيانات الوصفية إلحصاءات الديون اخلارجية الفصلية    

اخلارجيـة الفصــلية  أعـد البنـك الـدويل اسـتبيان البيانـات الوصـفية إلحصـاءات الـديون           - ٩
الذي جرى تعميمه إلبداء التعليقات عليه ونوقش يف اجتماع الفريق العامل املعين بإحصـاءات  

. ولقــد أُعــدت اســتبيانات   ٢٠١٥الــديون اخلارجيــة الــذي عقــد يف كــانون األول/ديســمرب      
خلـاص  املعيـار ا /منفصلة للبيانات الوصفية لقاعدة بيانات إحصـاءات الـديون اخلارجيـة الفصـلية    

لنشر البيانات وقاعدة بيانات إحصاءات الديون اخلارجية الفصـلية/النظام العـام لنشـر البيانـات     
. ويف اجتمـاع الفريـق العامـل الـذي عقـد      ٢٠١٦وأرسلت إىل اجلهات املبلغة يف شـباط/فرباير  

 ، عرض البنك الدويل النتائج والتحديثات املقترحة للبيانـات الوصـفية  ٢٠١٦يف حزيران/يونيه 
  اليت تشمل زيادة إبراز سياسة التنقيح يف قاعدة البيانات ألغراض التعميم.  

وعلى النحو املتفق عليه يف اجتماع فرقـة العمـل، جيـري حاليـا تقـدمي البلـدان يف بوابـة          - ١٠
بيانات الديون املتعلقـة بإحصـاءات الـديون اخلارجيـة الفصـلية وفقـا لتقييمهـا لسـندات الـدين.          

 يف جــداول املقارنــة بــني البلــدان الــيت تتضــمنها   ١للجــدول  ول فرعيــةولقــد اســتحدثت جــدا 
ــدة ــات      قاعــ ــر البيانــ ــاص لنشــ ــلية/املعيار اخلــ ــة الفصــ ــديون اخلارجيــ ــاءات الــ ــات إحصــ بيانــ

)http://datatopics.worldbank.org/debt/qeds   تعــرض وضــع إمجــايل الــدين اخلــارجي للبلــدان ،(
مسية، ومبزيج مـن القيمـة السـوقية/القيمة    ية، وبالقيمة اإلاليت تقيم سندات الديون بالقيمة السوق

  اإلمسية، أو باستخدام أساليب تقييم أخرى.
  

  قاعدة البيانات الفصلية إلحصاءات ديون القطاع العام  - باء  

تضم قاعدة البيانات الفصلية إلحصاءات ديون القطاع العام الـيت تعتـرب جهـدا تعاونيـا       - ١١
واملكتب اإلحصـائي لالحتـاد األورويب، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف       من جانب البنك الدويل،

امليدان االقتصادي، وأمانة الكومنولث، واألونكتاد، وصندوق النقد الدويل، بيانات عـن حالـة   
إمجايل دين القطاع العام بالقيمة اإلمسية. وجيب تقدمي بيانات عـن احلكومـة املركزيـة، يف حـني     

جبميع ااالت األخرى للحكم، مثل القطـاع احلكـومي العـام، تقـدم علـى      أن البيانات املتعلقة 
أســاس طــوعي. واحلــد األدىن املطلــوب هــو تقــدمي بيانــات عــن حالــة ديــن احلكومــة املركزيــة    

  موزعة حسب نوع الصك.  

اقتصـــادا بيانـــات لقاعـــدة البيانـــات   ٨٢، قـــدم ٢٠١٦وحـــىت تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   - ١٢
اقتصـادا منـها بيانـات يف الفتـرة املمتـدة بـني        ٧٠ديون القطاع العام، قدم الفصلية إلحصاءات 

عــن احلكومــة املركزيــة، وقــدم   ٢٠١٦والربــع الثــاين مــن عــام   ٢٠١٥الربــع األول مــن عــام  
اقتصــادا منــها بيانــات عــن  ٣٢اقتصــادا منــها بيانــات عــن القطــاع احلكــومي العــام وقــدم   ٦٢
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اقتصـادا بيانـات عـن القطـاع      ٢٧. ومل يقـدم سـوى   )٦(قطاع املؤسسـات احلكوميـة غـري املاليـة    
الفريق العامل املعـين بإحصـاءات ديـون القطـاع العـام الـذي يضـم ممـثلني          العام ككل. ويساهم

عــن مصــرف التســويات الدوليــة، وأمانــة الكومنولــث، والبنــك املركــزي األورويب، واملكتــب    
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  اإلحصــائي لالحتــاد األورويب، وصــندوق النقــد الــدويل، و  

االقتصادي، واألونكتاد، والبنك الدويل، يف التطوير اجلاري لقاعدة البيانات املشتركة. ويعـزز  
هذا الفريق االتسـاق علـى نطـاق املنظمـات الدوليـة ويقـوم بتيسـري املناقشـة وبنـاء توافـق اآلراء           

اع العام. وتتعلق إحدى أبـرز املهـام الـيت    بشأن القضايا الرئيسية املتصلة بإحصاءات ديون القط
اضطلع ا الفريق مبواصلة حتسني شفافية بيانـات إمجـايل ديـون القطـاع العـام الـيت نشـرت مـن         
خالل قاعدة البيانات الفصلية لديون القطاع العام بتقدمي بيانـات الـديون عـن طريـق اسـتخدام      

إىل  D1اميع املشـار إليهـا بوصــفها   ـج املصـفوفة الــذي تصـنف فيـه تغطيــة الـديون حسـب اــ      
D4

ولقــد  GL5إىل  GL1وتصــنف تغطيــة القطاعــات حســب اــاميع املشــار إليهــا بوصــفها   )٧(
أدرجت أيضـا مـذكرة توضـح خمتلـف املفـاهيم للمسـتخدمني. ويعمـل البنـك الـدويل ومنظمـة           

صــلة حتســني شــفافية التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي أيضــا علــى البيانــات الوصــفية ملوا
  قاعدة البيانات.

، منــذ آخــر ٢٠١٦واجتمــع الفريــق العامــل مــرتني، يف حزيران/يونيــه وأيلول/ســبتمرب   - ١٣
، عنـدما سـتعقد   ٢٠١٧اجتماع عقدته فرقة العمل واتفق على برنامج العمل حىت آذار/مـارس  

جتمـاع لفرقـة العمـل،    فرقة العمل اجتماعها املقبل. ويف ضوء التوصية اليت قُـدمت يف ذلـك اال  
فريـق مشـاركة    أنشأت أمانـة الكومنولـث واألونكتـاد والبنـك الـدويل وصـندوق النقـد الـدويل        

، كـان هـذا الفريـق قـد اجتمـع ثـالث مـرات. وعلـى         ٢٠١٦قطرية. ويف تشرين الثـاين/نوفمرب  
نـامج  الرغم من أن العمليات األساسـية لفريـق املشـاركة القطريـة قـد اتفـق عليهـا، مل يحـدد بر        

عمل بسبب عـدم التـيقن بشـأن التمويـل. ونتيجـة لـذلك، جيـري تنسـيق بـرامج العمـل احلاليـة            
فقط. ويف ضوء االجتماع األخري للفريق العامل، املناقشـات جاريـة أيضـا بـني منظمـة التعـاون       
والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي واملكتــب اإلحصــائي لالحتــاد األورويب الستكشــاف اخليــارات  

لالنتقال إىل اإلبالغ الكامل عن البيانات الفصلية لديون القطاع العام عن طريـق خيـار   املتاحة 
املكتب اإلحصائي لالحتـاد األورويب. واتفـق كـذلك علـى إدخـال عـدد مـن التحسـينات علـى          
نشر البيانات الفصلية لـديون القطـاع العـام ذات الصـلة مبعلومـات النظـراء. ولقـد أحـرز مزيـد          

__________ 

. فعلـى  ٢٠١٥جتدر اإلشارة إىل أن مجيع البلدان املدرجـة أمساؤهـا قـدمت بيانـات قبـل الربـع األول مـن عـام           )٦(  
 .٢٠٠٠بلدا منذ الربع األول من عام  ٢٥سبيل املثال، تتوافر بيانات عن 

 ).D2Aمبا يف ذلك مفهوم الديون اإلقليمية (  )٧(  
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 منشورات علـى شـبكة اإلنترنـت للمسـتخدمني توضـح التعـاريف املختلفـة        من التقدم يف توفري
للديون وصايف الديون. وستخضع هذه املسـائل ملزيـد مـن النقـاش يف االجتمـاع املقبـل للفريـق        

  العامل، وسيقدم مشروع ورقة عن صايف الديون إىل فرقة العمل لكي توافق عليها.

ديون القطـاع العـام واتسـاقها بـني البلـدان، تواصـل       وسعيا إىل تعزيز شفافية إحصاءات   - ١٤
فرقة العمل تأييد ودعم التغطية الشاملة لصكوك ديون القطاع احلكومي العام، مع التركيز بوجه 
خـاص علـى االقتصـادات غـرب املبلغــة بعـد، باعتبـار ذلـك نقطـة مرجعيــة لتحقيـق قـدر أكـرب مــن            

ــون القطــاع العــا    ــة يف إحصــاءات دي ــات   الشــفافية املالي ــادرات واألولوي ــك مــع املب م. ويتســق ذل
للمرحلـة الثانيــة مـن مبـادرة جمموعــة     ١٦األخـرى، مبـا يف ذلــك النمـوذج املوحـد للتوصــية رقـم      

مـن املرحلـة األوىل مـن املبـادرة)      ١٨العشرين املتعلقة بالثغرات يف البيانات (سابقا التوصية رقـم  
  العام. ت بشأن الدين اإلمجايل للقطاع احلكوميوفئة الصيغة املعززة للمعيار اخلاص لنشر البيانا

  
  )٨(املركز املشترك بشأن الديون اخلارجية  - جيم  

ــيت أعــدها     ٢٠١٥يف عــام   - ١٥ ــدويل جــداول الدائنني/األســواق املنقحــة ال ــك ال ــدم البن ، ق
املركز املشترك بشأن الديون اخلارجية، ووضعها مصرف التسـويات الدوليـة، وصـندوق النقـد     

. ومـن التحسـينات   )٩(، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي، والبنـك الـدويل    الدويل
اليت أدخلت على عرض اجلدول ما يلـي: (أ) االستعاضـة عـن البيانـات املسـتمدة مـن مصـرف        
التسويات الدولية بشأن سندات الديون الدولية بالبيانـات املسـتمدة مـن الدراسـة االستقصـائية      

االســتثمارات املنســقة عــن ســندات الــديون، مث نقــل البيانــات مــن مصــرف التســويات  حلافظــة 
الدولية إىل جداول املعلومات التكميليـة؛ (ب) إضـافة عنصـر جديـد يتعلـق بأجـل االسـتحقاق        
القصري واألصلي للبيانات املتعلقة بسندات الديون املستمدة مـن الدراسـة االستقصـائية حلافظـة     

(ج) االستعاضة عن االئتمانات التجارية الرمسية ملنظمة التعاون والتنميـة   االستثمارات املنسقة؛
يف امليدان االقتصادي بالتمويل التجـاري املـؤمن القصـري األجـل الحتـاد بـرن. وخـالل اجتمـاع         

، قدم البنك الدويل مقترحـا لتجديـد املوقـع الشـبكي للمركـز املشـترك       ٢٠١٦فرقة العمل لعام 
وذلك لتسهيل استخدامه. وأتـاح البنـك الـدويل االطـالع علـى املوقـع        بشأن الديون اخلارجية،

__________ 

بغـرض تـوفري مصـدر     ٢٠٠٦أُطلق املوقـع الشـبكي للمركـز املشـترك بشـأن الـديون اخلارجيـة يف آذار/مـارس           )٨(  
 جامع لإلحصاءات الشاملة للديون اخلارجية.

يعرض اجلدول بيانات مستقاة من مصـادر الدائنني/األسـواق بشــأن الـديون اخلارجيـة وأصـول أجنبيـة خمتـارة           )٩(  
مـن الوكـاالت األربـع املعنيـة وميكـن االطـالع        اقتصـاد. واسـتقيت بيانـات الدائنني/األسـواق     ٢٠٠ألكثر من 

 .www.jedh.org/jedh_creditor.htmlعليها يف املوقع الشبكي 
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ومـن املتوقـع إطالقـه     ٢٠١٦الشبكي اجلديد املقترح إلبـداء تعليقـات بشـأنه يف حزيران/يونيـه     
  .٢٠١٦حبلول اية عام 

    
  بناء القدرات  -  ثالثا  

ــة لتحســني القــدرة       - ١٦ ــع واصــل صــندوق النقــد الــدويل تقــدمي املســاعدة التقني علــى جتمي
ــدليل        ــرويج ل ــدويل الت ــد ال ــة ونشــرها. كمــا واصــل صــندوق النق ــديون اخلارجي إحصــاءات ال

ــام     ــدين اخلـــارجي لعـ ــاءات الـ ــة. ويف شـــباط/     ٢٠١٣إحصـ ــالل الـــدورات التدريبيـ  مـــن خـ
، عقــدت دورة ملــدة أســبوعني بشــأن إحصــاءات الــديون اخلارجيــة يف واشــنطن  ٢٠١٦ فربايــر

 . ويف أيــار/)١٠(بلــدا عضــوا يف صــندوق النقــد الــدويل  ٣٩ العاصــمة، مبشــاركة مســؤولني مــن 
ــايو ــة       ٢٠١٦ مـ ــاءات احلالـ ــن إحصـ ــدة عـ ــا دورة جديـ ــدويل أيضـ ــد الـ ــندوق النقـ ــم صـ ، نظـ

احلدود، اليت تشمل العمل املتعلق بإحصاءات الـديون اخلارجيـة والصـالت بـني جمموعـات       عرب
، مبشــاركة مســؤولني مــن  البيانــات املختلفــة ضــمن احلســابات الدوليــة، يف واشــنطن العاصــمة  

ــدريب        ٣٩ ــد الت ــدا أســبوعان، يف معه ــدة أيضــا، وم ــدورة اجلدي ــذه ال اقتصــادا. ونظمــت ه
ونظمـت   ٢٠١٥اإلقليمي التابع لصندوق النقـد الـدويل يف سـنغافورة يف تشـرين الثـاين/نوفمرب      

نســخة مــن هــذه الــدورة ملــدة أســبوع يف املكســيك يف مركــز الدراســات النقديــة ألمريكــا          
    .٢٠١٥تينية، ويف سلوفينيا يف مركز االمتياز يف الشؤون املالية يف كانون األول/ديسمرب الال

ويقدم صندوق النقـد الـدويل أيضـا املسـاعدة يف جمـال التـدريب ويـنظم دورات تدريبيـة           -  ١٧
عن ديون القطاع العام وذلك ضمن سياق أعماله اجلارية. وجيري االضـطالع بأنشـطة املسـاعدة    

شــهرا ــدف حتســني ماليــة احلكومــات   ١٨تــدريب يف ســياق مشــروع إقليمــي ملــدة  يف جمــال ال
وإحصاءات ديون القطاع العام لدى الدول األعضاء املستهدفة يف جنوب شـرق أوروبـا (ألبانيـا،    

. وباإلضـافة إىل ذلـك، يـنظم صـندوق     )١١(والبوسنة واهلرسك، وصـربيا، وكوسـوفو، ومقـدونيا)   
وحلقات عمل عن إحصاءات ديون القطاع العـام بصـورة منتظمـة.    النقد الدويل دورات تدريبية 

، ٢٠١٥ولقد عقـدت حلقـة عمـل قطريـة يف مجهوريـة الو الدميقراطيـة يف تشـرين الثـاين/نوفمرب         
وعقدت حلقة عمل مماثلة موجهة إىل بلدان االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيـا بـاالقتران   

  .  )١٢(٢٠١٦ة واالقتصادية يف أكرا يف متوز/يوليه مع معهد غرب أفريقيا لإلدارة املالي

__________ 

 يف مقر صندوق النقد الدويل. ٢٠٠٥تنظَّم دورات عن إحصاءات الديون اخلارجية كل سنتني منذ عام   )١٠(  

 بتمويل من حكومة سويسرا وأمانة الدولة للشؤون االقتصادية. ٢٠١٤انطلق املشروع يف تشرين الثاين/نوفمرب   )١١(  

، علـى سـبيل املثـال يف األردن    ٢٠١٧لسنة املاليـة  من املقرر تنظيم املزيد من حلقات العمل للفترة املتبقية من ا  )١٢(  
 للمسؤولني العراقيني ويف البحرين.
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وقدمت أمانة الكومنولث واألونكتاد الدعم إىل البلدان يف إعداد اإلحصاءات املتعلقـة    - ١٨
ــة          ــطة اخلاصـ ــة واألنشـ ــل اإلقليميـ ــات العمـ ــؤمترات وحلقـ ــالل املـ ــن خـ ــرها مـ ــديون ونشـ بالـ

  معينة.  ببلدان

 ومنولث حلقـيت عمـل تـدريبيتني بشـأن جتميـع     وخالل السنة املاضية، نظمت أمانة الك  - ١٩
إحصاءات الديون ونشرها من خالل استخدام نظام تسجيل وإدارة الديون اخلـاص ـا. ولقـد    
عقدت إحدى حلقيت العمل بالتعاون مع معهد إدارة االقتصاد الكلـي واإلدارة املاليـة يف شـرق    

ــي وحضــرها     ــوب األفريق ــا واجلن ــن    ٢٩أفريقي ــديون م ــدان يف شــرق أفريقيــا   ب ١٠مــديرا لل ل
واجلنوب األفريقي، يف حـني نظمـت حلقـة العمـل األخـرى باالشـتراك مـع املصـرف املركـزي          

ــة شــرق البحــر الكــارييب وحضــرها     ــن   ٣٧ملنطق ــديون م ــديرا لل ــة البحــر   ١٥م ــدا يف منطق بل
الكارييب. وقدمت أمانة الكومنولث عرضا عن برجميات نظام تسجيل وإدارة الديون يف سـياق  

ــدو ــديون باالشــتراك مــع معهــد      ال ــدويل بشــأن إحصــاءات ال ــيت نظمهــا صــندوق النقــد ال رة ال
االقتصـــاد الكلـــي واإلدارة املاليـــة يف شـــرق أفريقيـــا واجلنـــوب األفريقـــي يف ليســـوتو يف    إدارة

    .٢٠١٥األول/أكتوبر   تشرين

بعثـة  وساعدت أمانة الكومنولـث زجنبـار، مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، عـن طريـق إيفـاد           - ٢٠
قطرية، يف حتسني نوعية بيانات الديون، مبـا يف ذلـك عـن طريـق التجهيـز بأحـدث إصـدار مـن         
نظام تسجيل وإدارة الديون، وتوفري التدريب، وإنشـاء قاعـدة لبيانـات ديـون القطـاع العـام يف       
وزارة املالية يف زجنبار. ولقد اعتمدت قربص، وميامنار، ومصرف وكالء تاج اململكـة املتحـدة   

. وأصـدرت  ٢٠١٦يطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية نظـام تسـجيل وإدارة الـديون يف عـام        لرب
ــث النســخة    ــة الكومنول ــة اخلــدمات  ٢أمان ــام اســتجابة الحتياجــات    ٢، حزم ــذا النظ ــن ه ، م

املســـتخدمني. وتشـــمل التحســـينات اهلامـــة الـــيت أدخلـــت علـــى النســـخة اجلديـــدة مـــا يلـــي:   
يغطـي الـدفع املسـبق والـدفع املعجـل؛ (ب) تعزيـز حتليـل         إضافة خيار إدارة اخلصـوم الـذي   (أ)

احلساسية؛ (ج) حتسني مرفـق لوحـة املتابعـة؛ (د) منـوذج مـنقَّح مـن قاعـدة بيانـات إحصـاءات          
) دعــم الرمــوز الغرضــية اجلديــدة  ـالــديون اخلارجيــة الفصــلية/النظام العــام لنشــر البيانــات؛ (هــ  

صــفية يف نظــام البنــك الــدويل لإلبــالغ مــن املــدينني؛ لتبــادل البيانــات اإلحصــائية والبيانــات الو
  حتسني خاصية اإلبالغ.    (و)

ــدة بــني آب/أغســطس    - ٢١ ــه  ٢٠١٥ويف الفتــرة املمت ــاد  ٢٠١٦ومتوز/يولي ، نظــم األونكت
حلقة عمل إقليمية، بالتعاون مع معهـد إدارة االقتصـاد الكلـي واإلدارة املاليـة يف شـرق أفريقيـا       

ــران    ١٠واجلنــــوب األفريقــــي، و  ــيا، وإيــ ــا، وإندونيســ ــة قطريــــة يف ألبانيــ ــبات تدريبيــ مناســ
)، ٢اإلســـالمية)، وتشـــاد، وزامبيـــا، وغـــابون، والفلـــبني، وكـــوت ديفـــوار (       - (مجهوريـــة
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ونيكاراغوا تتعلق بتعزيز القدرات يف جمال جتميع إحصاءات الديون ونشـرها. واسـتخدمت يف   
ارة الــديون والتحليــل املــايل بشــأن    حلقــات العمــل دورات بنــاء القــدرات يف إطــار نظــام إد     

ــيت تســهم يف نشــر       ــديون، ال ــل حافظــات ال ــديون وحتلي ــديون وإحصــاءات ال ــى ال التصــديق عل
وإحصـاءات ديـن    ٢٠١٣أحدث املعـايري ذات الصـلة بـدليل إحصـاءات الـدين اخلـارجي لعـام        

  القطاع العام: مرشد ملعديها ومستخدميها.

ــب أحــدث إصــ     - ٢٢ ــاد بتركي ــام األونكت ــايل،    وق ــل امل ــديون والتحلي ــن نظــام إدارة ال دار م
النسخة السادسة وهو يدمج املعايري املنهجيـة الـيت يـروج هلـا دليـل إحصـاءات الـدين اخلـارجي         

ودليـــل إحصـــاءات ديـــون القطـــاع العـــام، يف وزاريت املاليـــة بألبانيـــا ومجهوريـــة   ٢٠١٣لعـــام 
ثات منتظمـة وإصـدارات جديـدة    مولدوفا ويف مصرف إندونيسيا. وقدم األونكتـاد أيضـا حتـدي   

مؤسسـة تسـتعمله يف مجيـع     ٤١من نظام إدارة الـديون والتحليـل املـايل، النسـخة السادسـة إىل      
أحناء العامل. ويسهل أحدث إصدار من هذا النظام كثريا عمليـة اإلبـالغ، وال سـيما إىل قاعـدة     

ديـون القطـاع العـام،    بيانات إحصاءات الديون اخلارجيـة الفصـلية وقاعـدة بيانـات إحصـاءات      
  فضال عن اإلبالغ بالقيمة االمسية والقيمة السوقية.  

    
  برنامج عمل فرقة العمل يف املستقبل  -  رابعا  

مع اكتمال العمل املنهجي وإنشاء قواعـد بيانـات الـديون، سـتركز األنشـطة الرئيسـية         - ٢٣
االجتمـاع الـذي عقدتـه فرقـة     عشر شـهرا، املتفـق عليهـا يف    االثين يف برنامج العمل على مدى 

، علــى مناقشــة وتنفيــذ االســتراتيجيات املتوســطة األجــل ملعاجلــة ٢٠١٦العمــل يف آذار/مــارس 
الثغرات يف البيانـات وحتسـني التغطيـة القطريـة لكـل مـن قاعـدة البيانـات الفصـلية إلحصـاءات           

ــام. و       ــون القطــاع الع ــات الفصــلية إلحصــاءات دي ــدة البيان ــة وقاع ــديون اخلارجي ــيلتان ال الوس
الرئيسيتان لتنفيذ هـذه االسـتراتيجيات املتوسـطة األجـل مهـا الفريـق العامـل املعـين بإحصـاءات          
الديون اخلارجية والفريق العامل املعـين بإحصـاءات ديـون القطـاع العـام، مـع االعتمـاد القـوي         

مللقـى  على تعزيز التعاون بني الوكاالت لتحقيق األهداف، واحلد يف الوقت نفسه مـن العـبء ا  
  على عاتق اجلهات املبلغة.

ويعمل الفريق العامل املعين بإحصاءات الديون اخلارجية بالفعل على إجناز هـذه املهـام     - ٢٤
ــوم بتحديــد اجلــداول الزمنيــة املناســبة مــن أجــل حتقيــق األهــداف األربعــة الســتراتيجية           ويق

يـة الفصـلية. ويشـمل    إحصاءات الديون اخلارجية املتوسطة األجـل إلحصـاءات الـديون اخلارج   
برنامج العمل أيضا نشر البيانات الوصفية إلحصاءات الديون اخلارجية الفصلية وجتديد املوقـع  

  الشبكي للمركز املشترك بشأن الديون اخلارجية.
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وســيجري التركيــز يف إطــار االســتراتيجية املتوســطة األجــل لقاعــدة البيانــات الفصــلية    - ٢٥
لـى عـدد حمـدود مـن البلـدان، باإلضـافة إىل بـرامج املسـاعدة         إلحصاءات ديون القطاع العـام ع 

أنشـأت أمانـة    التدريبية القائمة، من أجل التشجيع على اإلبالغ وحتسني نوعية البيانات. ولقـد 
الكومنولث، وصندوق النقد الدويل، واألونكتاد، والبنك الدويل بالفعل فريق مشـاركة قطريـة   

البيانات الفصلية لديون القطـاع العـام. وسيواصـل الفريـق     دف زيادة التغطية القطرية لقاعدة 
العامــل املعــين بإحصــاءات ديــون القطــاع العــام العمــل علــى منــاذج مشــتركة للبيانــات الفصــلية 
لــديون القطــاع العــام بغــرض مواءمــة مجــع بيانــات ديــون القطــاع العــام. وسيواصــل املكتــب     

ــى   اإلحصــائي لالحتــاد األورويب ومنظمــة التعــاون والتنم   ــز عل ــدان االقتصــادي التركي ــة يف املي ي
  اجلهود فيما بني البلدان األعضاء لتحسني نوعية البيانات.

    
  االجتماع املقبل لفرقة العمل  -  خامسا  

ســوف يعقــد االجتمــاع املقبــل للمنظمــات األعضــاء يف إطــار فرقــة العمــل يف البنــك       - ٢٦
  .٢٠١٧آذار/مارس  ٢٢و  ٢١املركزي األورويب يف فرانكفورت، أملانيا، يومي 

 


