
 E/CN.3/2019/9  األمــم املتحـدة 

  

 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي
 

Distr.: General 

19 December 2018 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

090119    040119    18-21706 (A) 

*1821706*  

 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الخمسون

 ٢٠١٩آذار/مارس  ٨-٥
 *)ز( من جدول األعمال املؤقت 3البند 
 واتخاذ القرار: اإلحصاءات المالية للمناقشةبنود 

 
تقرير صننندوا النقد الدولي عا اعننت راق  رقة ال مم المشننتر ة بيا الو االت   

 الم نية باإلحصاءات المالية وهيا لها الفرعية
 

 مذ رة ما األميا ال ام  
وللممارسات السابقة، يتشرف األمني  ٢٠١٨/٢٢7اجمللس االقتصادي واالجتماعي وفقا ملقرر  

العام بأن حييل طيه تقرير صـــــــندو  النقد الدوت عن اســـــــتعرامل فرقة العمل املشـــــــ  ة بني ال  االت املعنية 
تقرير باإلحصـــــــــاةات املالية وليا لةا القرعية، املقدجم  ا اللئنة اإلحصـــــــــامية للمناقشـــــــــة  ويت ـــــــــمن ل ا ال

اق احاً يق ــــــــــــي بأن تتنقل مســــــــــــؤوليات فرقة العمل ذات الصــــــــــــلة باملســــــــــــامل املقاليمية واملنةئية املتعلقة 
أن ببإحصــــــــاةات الدي ن اىلارجية  ا قنة صــــــــندو  النقد الدوت املعنية بإحصــــــــاةات مي ان املدف عات، و 

لعامل املش ك بني األمانات املعين تنقل مسؤولياهتا ذات الصلة بإحصاةات دي ن القطاع العام  ا القريق ا
 املعنية بإحصاةات مالية احلك مة باحلسابات الق مية وقنة صندو  النقد الدوت االستشارية 

يا لةا القرعية الثالثة  ومع ويرمي االق اح  ا تبســـيل التشـــكيلة احلالية املؤلقة من فرقة العمل ول 
أن املســـــــامل املنةئية ســـــــتتســـــــند معاقتةا  ا اليكات الثالا الســـــــالقة ال  ر، فإن املســـــــامل املتعلقة بإدارة 
البيانات ســـــــيتناولا فريق عامل جديد مكراس ل ا ال رمل ايه القريق العامل املشـــــــ ك بني ال  االت املعين 

قريق العامل اقديد، ال ي من املت قع أن ي ــــــــــــطلع بأعماله بإحصــــــــــــاةات الدي ن  وســــــــــــينصــــــــــــ  تر ي  ال
 لك ونياً، بطر  منةا التداول بالقيدي ، على  دارة البيانات وبناة القدرات  ومن املت قع أن تك ن للةيكة 
اقديدة رماســـــــــــــة يتم ت لايةا بالتناوق، وأن تقدم تقريرا  ل ســـــــــــــنتني  ا اللئنة املعنية بإحصـــــــــــــاةات مي ان 

ات والقريق العامل املشــــــــ ك بني األمانات املعين باحلســــــــابات الق مية واللئنة االســــــــتشــــــــارية املعنية املدف ع
بإحصــاةات مالية احلك مة  ومن املق ح أي ــا أن تتعلجق أعمال فرقة العمل  ا أن يتبني مدح ااح اليكل 

ل اقديد ويتم ترحيل برنام  عملةا  واللئنة اإلحصــــــــامية مدع ة  ا  بداة آرامةا وتقدمي ت جيةاهتا  املبســــــــا
 عمل املتعلق باإلحصاةات املالية بشأن اليكل املبسل املق ح وترحيل برنام  ال

  من التقرير النقاط املعروضة على اللئنة للمناقشة  ١7وترد يف الققرة  
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تقرير صننندوا النقد الدولي عا اعننت راق  رقة ال مم المشننتر ة بيا الو االت   
 باإلحصاءات المالية وهيا لها الفرعيةالم نية 

  
 م لومات أعاعية -أوال  

 والية فرقة العمل املش  ة بني ال  االت املعنية باإلحصاةات املالية لي  ما يلي: - ١
 وضع معايري منةئية لإلحصاةات املتعلقة بالدي ن اىلارجية ودي ن القطاع العام؛ )أ( 
 دة املالية، وال سيما الدي ن اىلارجية ودي ن القطاع العام؛تع ي  ت افر البيانات عن األرص )ق( 
 ة دولياً لتحسني ن عية البيانات؛تشئيع املمارسات اإلحصامية املقب ل )ج( 
 النة مل بالتعاون املش ك بني ال  االت لبناة القدرات اإلحصامية  )د( 

عت ، ويف أعقاق األزمات املالية اليت شــــــةدهتا ف ة م١٩٩٨ويف عام  - ٢ نتصــــــع التســــــعينات، وتســــــ 
والية فرقة العمل لتشـــمل مةامةا تنســـيق العمل لتحســـني الســـالمة املنةئية والشـــقافية ودقة امل اعيد وت افر 
البيانات املتعلقة بالدي ن اىلارجية واالحتياطات الدولية  وجتتمع فرقة العمل ســـــن ياً يف واشـــــنطن العاصـــــمة 

ا اللئنة اإلحصــــــامية وســــــن ياً تقدم تقاريرلا  ل ثالا ســــــن ات  أو يف أوروبا، مبقر أحد أع ــــــامةا  ولي 
 قنة صندو  النقد الدوت املعنية بإحصاةات مي ان املدف عات   ا
وت ــــــم فرقة العمل حاليا يف ع ــــــ يتةا مصــــــرف التســــــ يات الدولية، وأمانة الك من ل ، والبن   - 3

ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــادي،  املر  ي األورويب، واملكت  اإلحصـــــــامي لالراد األورويب،
وأمانة نادي باريس، ومؤمتر األمم املتحدة للتئارة والتنمية، والبن  الدوت  وتت ا رماســتةا  دارةت اإلحصــاة 

 يف صندو  النقد الدوت 
، رت رعاية اللئنة اإلحصـــــــــــــــامية، لتت ا تقييم أنشـــــــــــــــطة ١٩٩٢أتنشـــــــــــــــكت فرقة العمل يف عام  - 4
ملنظمات الدولية املعنية باإلحصـــــــاةات املالية وتقدم ت صـــــــيات ترمي  ا تبســـــــيل أعمالا، و اصـــــــة تاليف ا

االزدواجية يف أنشـــــــــطتةا  وبعد مرور أ ثر من عقدين، تقرر أن من املالمم اســـــــــتعرامل مدح أ ية ال رمل 
 من وج د فرقة العمل، استناداً  ا املنطلقات التالية:

ناصـــــر من عمل فرقة العمل بنئاح  ومن ذل  مثالً  صـــــدار أحدا اختتتمت بعض الع )أ( 
يةا ومســــــــــت دميةا”نســــــــــ ة من دليل   حصــــــــــاةات ”ودليل  “ حصــــــــــاةات الدين اىلارجي: مرشــــــــــد ملعد 

يةا ومســت دميةا دين ،  ضــافًة  ا  نشــاة قاعدة البيانات القصــلية إلحصــاةات “القطاع العام: مرشــد ملعد 
 انات القصلية إلحصاةات دي ن القطاع العام؛الدي ن اىلارجية وقاعدة البي

ت جــد قــان عــامليــة أخرح مثــل اللئنــة املعنيــة بــإحصــــــــــــــــاةات مي ان املــدف عــات واللئنـة  )ق( 
وت، والقريق العامل املشــــــ ك االســــــتشــــــارية املعنية بإحصــــــاةات مالية احلك مة التابعتني لصــــــندو  النقد الد

وفريق اىلرباة االستشاري املعين باحلسابات الق مية، ولي ليكات األمانات املعنية باحلسابات الق مية،  بني
ميكن أن تؤدي دوراً رامداً يف جماتي الدي ن اىلارجية ودي ن القطاع العام املندرجني ضــــــمن مســــــؤوليات فرقة 

 زر وضمان فعالية التعاون الدوت و قاةته؛آالعمل  ول ل ، يتعني ترشيد العمل و جياد أوجه الت
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أي ـــــــــــــا ثالثة ليا ل فرعية من ـــــــــــــ ية رت فرقة العمل، لي القريق العامل املعين  ت جد )ج( 
بإحصــــــــــــــاةات الدي ن اىلارجية، والقريق العامل املعين بإحصــــــــــــــاةات دي ن القطاع العام، وفريق املشــــــــــــــار ة 

 القطرية، ول  فريق فرعي تابع للقريق العامل املعين بإحصاةات دي ن القطاع العام؛
 اليكات األربع لي تشكيلة واحدة  ا حد  بري؛ تشكيلة أع اة )د( 
أدح ط ل ف ة وج د فرقة العمل و ضــافة ليا لةا القرعية الثالثة  ا أن أصــبك ليكلةا  )ه( 

التنظيمي و قاةهتا عم ماً م ضــــــــع تســــــــا ل، مبا يف ذل  عما  ذا  انت اليكة تؤدي مةامةا بصــــــــقتةا فرقة 
 يؤدي سلسلة من املةام احملددة؛عمل أو ليكة رقابية أو فريق خرباة 

 مع مراعاة أوجه النئاح ال ي أحرزته فرقة العمل يف السابق، ات حت الشك ك الكبرية التالية: )و( 
يف الســـــــــــــــن ات األخرية، تباطأت األعمال املنةئية القعلية اليت تؤديةا فرقة العمل ح   ‘١’ 

 أصبحت مستقرة؛
 القرعية الثالا متشاهبة يف أساسةا؛أع اة فرقة العمل وليكاهتا  ‘٢’ 
 اليكل العام لقرقة العمل يعترب مثقال جدا بال ظامع من الرت  العليا؛ ‘3’ 
نظرا ل ه الشـــــــــــــــك ك، ينب ي ترشـــــــــــــــيد اليكل العام وب ل اقة د الالزمة إلجياد ليكل  )ز( 

 م حد ومص ر لي دم مبا يكقي جمم عيتي البيانات اإلحصامية املتصلتني ب ل  
  

 المسائم التي عيجري تناولها -ثانيا  
 األنشـــــــــــــــطـــة التـــاليـــة اليت يتعني عنـــد النظر يف   ال  فرقـــة العمـــل، من املةم  معـــان التقكري يف - ٥
 يتعةادلا أي ليكل جديد: أن

وضــع طرامق ومعايري و رشــادات بشــأن  حصــاةات الدين اىلارجي و حصــاةات دين القطاع  )أ( 
عايري املتبعة يف نظام احلســـابات الق مية ومي ان املدف عات و حصـــاةات مالية احلك مة، العام تك ن مت افقة مع امل

 حس  االقت اة، وذل  لكقالة أن تظل تل  املنتئات جمدية ملقر ري السياسات وسامر املست دمني؛
قدرات ضـــــــــــــــمان أن رافي ال  االت الدولية املعنية على اقة د املب ولة لتحســـــــــــــــني ال )ق( 

 ن اليت لديةا قدرات متدنية يف جمال  نتاج  حصاةات الدي ن؛البلدا يف
ضــــــــــمان أن تتدار األدوار واملســــــــــؤوليات يف جماتي دع وتصــــــــــنيع  حصــــــــــاةات الدي ن  )ج( 

د هبـا بطريقـة تقلـل  ا أدى حـد من عـ ة االســـــــــــــــتئـابـة امللقى  بـاعتبـارلـا مؤشـــــــــــــــرات عـامليـة وجيري التعةـا
 يد ال طين عاتق متعد ي اإلحصاةات على الصع على
اً مع أف ـــــــــــــــل املمارســـــــــــــــات املتبعة وجي  أن يك ن  ااز العمل يف تل  اجملاالت الثالثة مت افق - 6
تعني أن يع ز اليكل مقة م وضــــــــــــع املعايري واملنتئات اإلحصــــــــــــامية العاملية  و ضــــــــــــافًة  ا ذل ، ســــــــــــي يف
 نات  يتحقق ينب ي أن تنق ه البلدان يف ال اقع  أي أن
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 المستقبم آ اا -ثالثا  
ميكن أن تتســند معاقة الق ــايا املنةئية اليت ح ــع حاليا للمناقشــة ضــمن فرقة العمل  ا القريق  - 7

العامل املشــــــــــــ ك بني األمانات املعين باحلســــــــــــابات الق مية واللئنة املعنية بإحصــــــــــــاةات مي ان املدف عات 
اختصـــاذ ل ه اليكات الثالا ال يشـــمل واللئنة االســـتشـــارية املعنية بإحصـــاةات مالية احلك مة   ري أن 

 عم ما جماتي  دارة البيانات وبناة القدرات، املسنيدين حاليا  ا فرقة العمل 
ويتق ح أن تت ا ليكة تنقي ية جديدة، ينصــ  فيةا ال  ي  على مســامل  دارة البيانات لي القريق  - ٨

ملســـــؤوليات  ري املنةئية امللقاة على عاتق فرقة العامل املشـــــ ك بني ال  االت املعين بإحصـــــاةات الدي ن، ا
  وســــــيت ا القريق العامل أســــــاســــــاً مناقشــــــة (١)العمل ومةام  دارة البيانات املســــــندة ليكاهتا القرعية الثالا
 املسامل املتعلقة بإدارة البيانات وبناة القدرات والبت فيةا 

مباشـــــــــــــــرة  ا اللئنة اإلحصـــــــــــــــامية  وميكن  ووفقا لإلجراةات املتبعة، تقدم فرقة العمل تقاريرلا - ٩
االســتمرار يف ل ه املمارســة بتقدمي القريق العامل اقديد، مرة  ل ســنتني، تقارير منتظمة  ا القريق العامل 
املشــــــ ك بني األمانات املعين باحلســــــابات الق مية واقةات األخرح صــــــاحبة املصــــــلحة، وال ســــــيما اللئنة 

ف عات واللئنة االستشارية املعنية بإحصاةات مالية احلك مة  وقد أبلغ رميس املعنية بإحصاةات مي ان املد
فرقـــة العمـــل اليكـــات الثالا املـــ   رة بـــ لـــ  وتلقى منةـــا آراة  جيـــابيـــة  وتقرار يف وقـــت الحق أن يتعرمل 

 اليكل اقديد املق ح على اللئنة )انظر املرفق( 
األمانات املعين باحلســــــــابات الق مية وتك ن اللئنة املعنية وســــــــيك ن القريق العامل املشــــــــ ك بني  - ١٠

بإحصــــــاةات مي ان املدف عات واللئنة االســــــتشــــــارية املعنية بإحصــــــاةات مالية احلك مة لي اللئان الرفيعة 
املســــت ح اليت تت ا، بطل  من القريق العامل اقديد،  ســــداة املشــــ رة بشــــأن املعايري والت جيةات املنةئية 

 إحصاةات الدي ن املتعلقة ب
وتت جاه أي ت صــــيات أو مق حات بشــــأن املســــامل املنةئية املتعلقة بإحصــــاةات الدي ن اىلارجية  - ١١

 ا اللئنة املعنية بإحصـــــاةات مي ان املدف عات، فيما تت جه الت صـــــيات أو املق حات املتعلقة بإحصـــــاةات 
ات املعين بــاحلســــــــــــــــابــات الق ميــة و/أو اللئنـة دي ن القطــاع العــام  ا القريق العــامــل املشـــــــــــــــ ك بني األمــانــ

 االستشارية املعنية بإحصاةات مالية احلك مة،  ذا ما ارتأح القريق العامل اقديد ذل  ضروريا 
ومي ة ل ا املق ح ل  أنه يبدد الشـــــــــــــ ا ل املشـــــــــــــ  ة املتعلقة بكثرة اليكات اليت لديةا تشـــــــــــــكيلة  - ١٢

ة، وب حيل بن د العمل ال ــرورية من اختصــاذ فرقة العمل  ويتعترب متشــاهبة وتقدم تقارير عن بن د متشــاهب
 نشــــاة فريق عامل من ل ا القبيل، بدال من التشــــكيل املعقد لقرقة العمل وليكاهتا القرعية الثالا، أنســــ  
الطر  ل ــــــــمان وج د فريق دوت متأل  للبت يف املســــــــامل املتعلقة بالدي ن عند ظة رلا   ما أن اليكل 

املق ح من شأنه يليب على أف ل وجه االحتياجات املستمرة للعمل مع ليكات أخرح يف األوساط  اقديد
 املعنية باإلحصاةات املالية على الصعيد العاملي 

عرب القيـــدي  مرتني يف الســـــــــــــــنـــة  ويتق ح أن يق م القريق العـــامـــل اقـــديـــد بتنظيم مؤمترات تتعقـــد  - ١3
ات باحل ــــــــ ر القعلي، ولكن ميكن تنظيمةا حســــــــ  احلاجة،  ذا  ان  ري املت قع أن تعقد االجتماع ومن

__________ 

مجد أعمال فرقة العمل، إلتاحة ف ة مؤقتة يتسىن خاللا  نشاة القريق العامل  (١)  يف املرحلة احلالية، يق ح صندو  النقد الدوت أن جتت
  ح  ومبئرد  نشامه، ميكن   ال  فرقة العمل ريياً  أما أع اة فرقة العمل فينب ي أن يشملةم القريق العامل اقديد املق
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ذل  ضــــــروريا  وفيما يتعلق باليكل اإلداري للةيكة اقديدة، يتق ح أن تك ن لا رماســــــة يف  طار التناوق، 
لكي يتســــــىن لكل ع ــــــ  ت لياةا لق ة ســــــنتني، على أن يتســــــلجم املنصــــــ  من منظمة ألخرح يف  اية الق ة 

 واملؤسسة اليت تت ا الرماسة تعمل أي ا بصقتةا األمانة على نقس األساس احلالية  
  

 مسائم أخرى يت يا النظر  يها -راب ا  
ل اقديد وجيري  - ١4 ى أي ــــــا بأن تتعلق أعمال فرقة العمل ح  يتبني مدح ااح اليكل املبســــــا يت صــــــي

 ترحيل برنام  عمل فرقة العمل 
ذات صــــلة بقاعدة بيانات  حصــــاةات الدي ن تتناقق ضــــمن فرقة وســــتشــــكال أي مســــامل حالية  - ١٥

 العمل )املر   املش ك بشأن الدي ن اىلارجية مثاًل( ج ةا من برنام  عمل القريق العامل اقديد 
وينب ي أن ي اصل القريق العامل املق ح األخ  بنة  تعاوين املنحى يتيك مل تلع ال  االت تقدمي  - ١6

 ادل ألنشطة التدري  يف جمال  حصاةات الدي ن الدعم على حن  متب
  

 نقاط للمناقشة -خامسا  
اللجنة مدعوة إلى إبداء آرائها وتقديم توجيهاتها بشننننلن الهيلم المبسنننن  الجديد المقتر   - ١7

 وترحيم برنامج ال مم المت لق باإلحصاءات المالية.
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 المر ق
 المت لق باإلحصاءات الماليةالهيلم الجديد المقتر  لبرنامج ال مم   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القريق العامل املش ك بني 
األمانات املعين باحلسابات 

الق مية/فريق اىلرباة 
االستشاري املعين 
 باحلسابات الق مية

اللئنة االستشارية املعنية 
 بإحصاةات مالية احلك مة

اللئنة املعنية بإحصاةات 
 مي ان املدف عات

 بني ال  االت املعين بإحصاةات الدي نالقريق العامل املش ك 
)سي م ل ا القريق فرقة العمل املش  ة بني ال  االت املعنية باإلحصاةات املالية 

والقريق العامل املعين بإحصاةات الدي ن اىلارجية وفريق املشار ة القطرية(

ي جـــه القريق العـــامـــل اقـــديـــد التمـــام 
ــــإحصـــــــــــــــــاةات مي ان  ــــة ب ــــة املعني اللئن

ات واللئنة االســـتشـــارية املعنية املدف ع
بإحصاةات مالية احلك مة  ا املسامل 

 املنةئية ويتلقى منةما الت جيه

يقـــــــدم القريق العـــــــامـــــــل 
تقــاريره رييــا  ا  اقــديــد

اليكـــات املـــ   رة أعاله، 
 حس  االقت اة


