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تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية
أوال  -مقدمة
 - 1اختـــذت اللجنـــة اإلحصـــائية ف دورهتـــا اسامســـة واألربعـــني املعقـــودة خـــال الفتـــرة
مــــــن  4إىل  7آذار/مــــــارس  2014املقــــــرر  104/45الــــــذي يــــــن علـــــ مــــــا يلــــــي
(انظر الوثيقة  ،E/2014/24الفصل األول  -باء):
(أ) رحّبت بتقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين باحلسـابات القوميـة
وأعربت عن تقديرها ملا اضولع به من عمل خال العام املاضي؛
(ن) أيّدت برنامج عمـل الفريـق العامـل املشـترك بـني األمانـات املعـين باحلسـابات
القومية وفريق اسـااء االستشـاري املعـين باحلسـابات القوميـة ،وأعربـت عـن تقـديرها إلعوـاء
األولويـة ملعاةـة القيـايا النا ـنة عـن تنفيـذ نظام حلساامتما حلومية اع و ام  ،)1(2008وحثـت
الفريق العامل عل التعجيل حبل هذه القيايا ،وطلبت من الفريـق العامـل أن يقـدم إىل اللجنـة
تقريرا عن النتائج ف الوقت املناسب؛
(ج) أعربــت عــن تقــديرها لانشــوة الـ تيــولع ــا املنظمــات الدوليــة واللجــان
اإلقليميـة واملنظمـات اإلقليميــة األخـرب والبلــدان الـ تقـدم املســاعدة التقنيـة مــن أجـل تيسـ
تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام  2008واإلحصاءات الداعمة له؛
(د) أعربــت عــن تقــديرها للتقــدم ااــرد ف إ ــاد عــدد مــن األدلــة واليتيبــات
واملبــادا التوجيةيــة الــ تيســر تنفيــذ نظــام احلســابات القوميــة لعــام  2008واإلحصــاءات
الداعمة له ،وحثت الفريق العامـل علـ التعجيـل باعـداد اليتيبـات واملبـادا التوجيةيـة ضـمن
اإلطـــار الـــنمين املنصـــوط عليـــه ،وطلبـــت أن تتـــا هـــذه املـــواد جبميـــع الل ـــات الر يـــة
لامم املتحدة؛
(هـ) طلبــت إىل الفريــق العامــل واللجــان اإلقليميــة و هــا مــن املنظمــات الدوليــة
واإلقليميـة مواءمـة عمليـة اـع البيانـات املسـتمدة مـن البلـدان والتحقـق مـن تـحتةا ونشـرها
لتجنب االددواجية ال ال داعي هلا ،مع األخـذ ف االعتبـار آليـة نقـل البيانـات ف إطـار تبـادل
البيانات اإلحصائية والوتفية؛
__________
( )1منشورات األمم املتحدة رقم املبيع A.08. XVII. 29و
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(و) رحبت بالتقرير الذي أعدتـه ـعبة اإلحصـاءات ف األمـم املتحـدة ،بالتشـاور
مــع فريــق اســااء االستشــاري وبلــدان ةتــارة والفريــق العامــل ،بشـ ن الســبل اليفيلــة بتوســيع
نواق التنسيق وأنشوة الدعوة واملوارد مـن أجـل تنفيـذ نظـام احلسـابات القوميـة لعـام 2008
عل الصعيد الوطين؛
(د) أقرت ب ن توسيع نواق التنسيق وأنشوة الدعوة واملوارد الادمة لتنفيـذ نظـام
احلســـابات القوميـــة لعـــام  2008علـ ـ الصـــعيد الـــوطين يتولـــب اتبـــا مـــج متيامـــل إداء
اإلحصــاءات ،تعتمــده اللجنــة مــن أجــل املبــادرة العامليــة بشـ ن تنفيــذ نظــام احلســابات القوميــة
لعــام  2008واإلحصــاءات الداعمــة لــه ،وذلــا اســتنادا إىل الــاامج اةاريــة الراميــة إىل تنميــة
القدرات اإلحصائية عل الصعيد اإلقليمي ودعماً هلا؛
( ) أكـــدت أن نوـــاق برنـــامج بنـــاء القـــدرات ف ـــال اإلحصـــاءات املتياملـــة
وتداعياته فيما خي آليات التنسيق واحلوكمة العاملية املتعلقة بانامج مـن هـذا القبيـل يتجـاود
نواق والية الفريق العامل؛
( ) أعربت عن احلاجـة املاسـة إىل تقـدمل املسـاعدة التقنيـة إىل العديـد مـن البلـدان
النامية فيما خي اعتماد برنـامج متيامـل لصحصـاءات دعمـا لتنفيـذ نظـام احلسـابات القوميـة
لعام  ،2008وطلبـت ف هـذا السـياق وضـع برنـامج متيامـل إلحصـاءات األعمـال التجاريـة
وما يتصل بذلا من مبادا توجيةية ف ال إدارة الاامج؛
(ي) أقــرت ب نــه ينب ــي للبلــدان أن تتــوىل دمــام اإلجــراءات الادمــة لتعنيــن عمليــة
إنتــاج اإلحصــاءات ،واختــاذ الترتيبــات املؤسســية ،ووضــع اســتراتيجية لاتصــال باملســتعملني،
وذلا من أجل تيس تصنيف اإلحصاءات االقتصادية واحلسابات القومية بالنوـاق والتفصـيل
املولوبني ،استنادا إىل األولويات القورية د وضع السياسات القائمة عل األدلة؛
(ك) أيدت تشييل فريق من ”أتـدقاء الـرئيس“ لتحديـد الورائـق الادمـة لوضـع
برنامج منسق لصحصاءات املتياملـة ،يركـن علـ زـاود املشـاكل الوطنيـة الـ تعتـرع إعـداد
حسابات االقتصاد اليلي القابلة للمقارنة دوليا ،مع مراعاة بـرامج تنميـة القـدرات اإلحصـائية
احلالية بالتعاون عن كثب مع اللجان اإلقليمية و ها من املنظمات الدولية واإلقليميةو
 - 2ويورد الفر الثاين من هذا التقرير اة عامـة عـن تقـدم العمـل بشـ ن القيـايا النا ـنة
عن تنفيذ نظام احلسابات القومية ،مبـا ف ذلـا مـا يلـي علـ وجـه اسصـوط :نتـائج اجتمـا
فريق اسااء االستشاري املعين باحلسابات القومية؛ وجدول األعمال البحثي لنظـام احلسـابات
القوميـة لعــام 2008؛ وآخــر املســتجدات عــن وضـع الصــي ة النةائيــة للمنشــورات الـ تــدعم
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تنفيــذ نظــام احلســابات القوميــة لعــام 2008و ويقــدم الفــر الثالــم مــن التقريــر اــة عامــة
عما ييولع به أعياء الفريق العامل واللجان اإلقليمية من أنشـوة متعلقـة باحلسـابات القوميـة
واإلحصــاءات الداعمــة هلــاو ويقــدم الفــر الرابــع معلومــات مســتيملة عــن حالــة تنفيــذ نظــام
احلسابات القوميةو ويرد ف الفر اسامس بيان للتقـدم ااـرد ف تنسـيق أنشـوة اـع البيانـات
وتبادهلا من خال آلية تبادل البيانات اإلحصائية والوتفيةو وتـرد النقـا املوروحـة للمناقشـة
ف الفر السادسو

ثانيا  -تقدمل توجيةات بش ن القيايا النا نة عن تنفيذ نظام احلسابات القومية
ألف  -التقرير عن اجتما فريق اسااء االستشاري املعين باحلسابات القومية
 - 3عقد فريق اسااء االستشاري املعين باحلسـابات القوميـة اجتماعـه التاسـع ف وا ـنون
العاتمة خال الفترة من  8إىل  10أيلول/سبتما  2014السـتعراع ومناقشـة العمـل الـذي
تقوم به ةتلف فرق العمل واألفرقـة العاملـةو وكـان ال ـرع الرئيسـي مـن االجتمـا النظـر ف
تقدمل توجيةات خبصـوط قيـايا مـن قبيـل املعاةـة اااسـبية للمعا ـات التقاعديـة؛ وترتيبـات
اإلنتاج العاملي؛ وتقييم األراضي و ها من األتول املالية؛ والقواعات الفرعية املؤسسـية
وحتديد املياتب الرئيسـية والشـركات القابيـة والييانـات ذات األ ـراع اساتـة؛ وتسـجيل
التدفقات واملخنونات اساتة باملنظمات الدوليةو
 - 4وتنــاول فريــق اســااء االستشــاري أييــا املتولبــات اةديــدة ف ــال اإلحصــاءات
والبيانات من أجل اإلحاطة بصورة أفيـل باالزاهـات واألنشـوة االقتصـادية اةديـدة ،مبـا ف
ذلا قياس ساسل القيمة العامليـة ف االقتصـاد العـاملي املتـراب ؛ واسـتخدام البيانـات اليـخمة
لنياد ة إتاحـة احلسـابات القوميـة وإتـدارها ف الوقـت املناسـب؛ وتوديـع الـدخل واالسـتةاك
والثروة؛ واستخدام املؤ رات املتعلقة بـالعجن والـديون؛ والقيـايا العمليـة املتصـلة باحلسـابات
القوميــة ،مثــل التحليــل التراجعــي ،ومبــادرة تبــادل البيانــات اإلحصــائية والوتــفية ف إطــار
احلســابات القوميــةو ومييــن االطــا علـ التقريــر عــن اجتمــا فريــق اســااء االستشــاري ف
املوقع http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2014/M9-2.aspو

باء  -جدول األعمال البحثي املتعلق بنظام احلسابات القومية لعام 2008
 - 5منذ وضع الصي ة النةائية لنظام احلسابات القومية لعام  ،2008ركـن العمـل ف إطـار
جدول األعمال البحثي لنظام احلسابات القومية عل القيايا املتصـلة بالتنفيـذ العملـي ،وعلـ
إييا النظام وتفس هو وقد قدم فريـق اسـااء االستشـاري بالفعـل ف هـذا الصـدد توجيةـات
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بش ن قيايا من قبيل جوانب خدمات الوساطة املالية ال تقاس بشـيل ـ مبا ـر؛ ومعاملـة
رُخـ إطــاق االنبعاثــات الصــادرة وفقـاً سوـ حتديــد ســقف اإلتــدار وزــارة االنبعاثــات؛
ونواتج املصار املركنية؛ ومعاملة األراضي؛ وحتديد الشركات القابية واملياتـب الرئيسـية؛
وقيـاس عمليـات البحــم والتوـوير؛ واإلنتـاج العــامليو وحـدد فريـق اســااء االستشـاري أييــا
عددا من القيايا ال تتولب منيدا من التحقيـقو ومـن ضـمن هـذه القيـايا اةوانـب املتعلقـة
باملعاةــة اااســبية للمعا ــات التقاعديــة ،وحتديــد املــوارد القاعديــة لاســر املعيشــية ،ومعاملــة
منتجي السلع الـمَصنعيةو
 - 6وخال عام  2014عُرع عل الفريق العامـل عـدد مـن القيـايا الـ تتجـاود نوـاق
توتـيات نظــام احلســابات القوميــة لعــام 2008و وتشــمل هــذه املســائل مــا يلــي :األداة املاليــة
سدمات الوساطة املالية الـ تقـاس بشـيل ـ مبا ـر ونوـاق وحـداهتا؛ ومـا إذا كـان ينب ـي
إدراج عائدات رأس املال املت تية من اسـتثمار األمـوال اململوكـة لشـركات التـ مني ف حسـان
نواتج الت مني وقيمته امليافة؛ ومعاملـة الوحـدات اإلحصـائية ف جـداول العـرع واالسـتخدام
وحسابات القوا املؤسسيو
 - 7واعتر فريق اسااء االستشاري ب ن وضع التوجيةات ملعاةـة القيـايا الـ تتجـاود
نواق نظام احلسابات القومية لعام  2008قد يشـيل عمليـة طويلـة األجـل ،واقتـر أن يقـوم
الفريق العامل بتحديم جـدول األعمـال البحثـي الوويـل األجـل بصـي ته الـواردة ف املرفـق 4
لنظام احلسابات القومية لعـام  ، 2008ليـي يشـمل هـذه القيـايا اةديـدة ،وأن حيـدد طرائـق
ملعاةتةاو وباإلضافة إىل حتديم جدول األعمال البحثي ،سيتشـاور الفريـق العامـل عـن كثـب
مع مستخدمي احلسابات القومية والباحثني وممثلي األوسا األكادميية ،من أجل كفالـة النظـر
أييا ف القيايا اةديدة ال تُعتا ذات أمهية مـن وجةـة نظـر املسـتخدمنيو وقـد اعتُـا املـؤ ر
اســاط املعنــون ”نظــام احلســابات القوميــة  -إىل أيــن “ ،املقــرر أن تعقــده الرابوــة الدوليــة
للبحــوا املتعلقــة بالــدخل والثــروة ومنظمــة األمــن والتعــاون ف امليــدان االقتصــادي ف بــاريس
يومي  16و  17نيسان/أبريل  ،2015مبثابة فرتة لالتقاء بوائفة متنوعة من املستخدمنيو
 - 8وتُنفت القيايا البحثية لنظام احلسابات القومية الواردة ف املرفق األول هلـذا التقريـر
ف ثاا فنات هي :القيـايا االولـة ،والقيـايا الراهنـة ،والقيـايا اةديـدةو والقيـايا الراهنـة
هي تلا ال ينظر فيةا فريق اسااء االستشـاري حاليـا؛ أمـا القيـايا اةديـدة فةـي تلـا الـ
أث ت خـال عـام 2014و ومييـن االطـا علـ جـدول األعمـال البحثـي لنظـام احلسـابات
القوميــــــة ف الصــــــفحة الشــــــبيية ،http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/research.asp
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وذلا ف املوقع الشبيي للفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين باحلسـابات القوميـة الـذي
تستييفه عبة اإلحصاءاتو

جيم  -األدلة واليتيبات
 - 9وفقــا لانــامج العمــل الــذي أقرتــه اللجنــة اإلحصــائية ،واتــل الفريــق العامــل جةــوده
الرامية إىل وضـع توجيةـات مُجمَّعـة بشـ ن احلسـابات القوميـة واإلحصـاءات الداعمـة هلـا مـن
أجل تعنين القدرات اإلحصائية ف ال تصنيف احلسابات القوميةو ويتيـن املرفـق الثـاين هلـذا
التقرير قائمة للمنشورات (املنجنة وقيد اإلعداد واملنمع إعدادها)و

ثالثا  -بـــرامج أعمـــال أعيـــاء الفريـــق العامـــل املشـــترك بـــني األمانـــات املعـــين
باحلسابات القومية واللجان اإلقليمية
 - 10واتل الفريق العامل واللجان اإلقليمية دعم تنفيذ نظام احلسابات القوميـة و ـ ه مـن
املعاي املتفق عليةا دوليا ف ال اإلحصاءات االقتصادية ،وفقـا لانـامج التنفيـذ العـاملي لنظـام
احلسابات القومية لعام  2008واإلحصـاءات الداعمـة لـهو وبينمـا يعتمـد الفريـق العامـل علـ
تنسيق خفيف لانشوة ،فقـد عـند جةـوده خـال العـام املاضـي لاسـتفادة مـن مـواطن القـوة
النسبية للمنظمات وزنب االددواجية ف األنشوة سعيا لنيادة ت ث هاو
 - 11وتتنــاول بــرامج عمــل الفريــق العامــل واللجــان اإلقليميــة القيــايا املدرجــة ف جــدول
األعمــال البحثــي لنظــام احلســابات القوميــة ،وتشــجع علـ وضــع مــواد توجيةيــة علـ النحــو
املشار إليه أعاهو ويُسةم ذلا ف تقدمل املساعدة التقنية والتدريب ويُيسر توـوير بـم بيانـات
احلسابات القوميةو وتُ قـدم املسـاعدة التقنيـة إمـا علـ الصـعيد القوـري أو مـن خـال حلقـات
العمــل اإلقليميــةو ويــتم التــدريب ف ــال احلســابات القوميــة مــن خــال حلقــات العمــل الـ
ينظمةــا الفريــق العامــل واللجــان اإلقليميــة ومــن خــال مرفــق الــتعلم اإلليتــروين الــذي أنشـ ه
معةد األمم املتحدة اإلحصائي آلسيا وااي اهلاداو
 - 12وإضافة إىل ذلا سينظر الفريق العامل ف كيفية مواتلة مواءمـة جـدول أعمـال نظـام
احلســابات القوميــة وبرنــامج العمــل املســتقبلي للفريــق العامــل مــع احلاجــة إىل حتســني البيانــات
أل راع خوة التنمية ملا بعد عام  2015عل النحو الوارد ف التقرير التجميعـي لامـني العـام
عــن خوــة التنميــة ملــا بعــد عــام  ،)A/69/700( 2015واســتنتاجات فريــق اســااء االستشــاري
املســـــــــتقل بشــــــــ ن تســـــــــخ ثـــــــــورة البيانـــــــــات أل ـــــــــراع التنميـــــــــة املســـــــــتدامة
(انظر تقرير الفريـق االستشـاري املسـتقل املعنـون ” A world that counts: mobilising the data
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( “revolution for sustainable developmentعامل يُحسـب لـه حسـان :تسـخ ثـورة البيانـات
أل راع التنمية املستدامة))و
 - 13ومن املتوقـع أن تسـتفيد عمليـة توـوير اإلحصـاءات األساسـية املسـتخدمة ف تصـنيف
احلســابات القوميــة مــن املبــادرات املتيــمنة ف توتــيات املــؤ ر العــاملي بش ـ ن برنــامج حتــول
لصحصــاءات الر يــة (نيويــورك 15 ،و  16كــانون الثاين/ينــاير  ،)2015املقــرر تقــدميةا إىل
اللجنة اإلحصائية ف دورهتا السادسة واألربعني (انظر الوثيقة )E/CN.3/2015/5و
 - 14ويــرد ف املرفــق الثالــم هلــذا التقريــر عــرع لانشــوة الـ اضــولع ــا مــؤخرا أعيــاء
الفريق العامل واللجان اإلقليميةو

رابعا  -اإلباغ عن بيانات احلسابات القومية
 - 15وفقــا لولــب مقــد نم مــن ةنــة اإلحصــاءات (انظــر الوثيقــة  ،E/264الفصــل الثــامن،
الفقرة  ،)42تقوم عبة اإلحصاءات بانتظـا نم بتقيـيم تـوافر ونوـاق بيانـات احلسـابات القوميـة
الســنوية الر يــة الـ تقـدّمةا الــدول األعيــاء وامتثاهلــا املفــاهيمي لتوتــيات نظــام احلســابات
القوميةو ويَرِدُ ف هذا الفر تقييم من النو املذكور أُجري عمـا بتوتـيات نظام حلساامتما
حلومية ع و م ( ،1993منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  (A.94.XVII.4واسـتنادا إىل الـردود
الــواردة عل ـ اســتبيان األمــم املتحــدة املتعلــق باحلســابات القوميــة لفتــرات اإلبــاغ اسمــس
األخ ة ،أي من عام  2009إىل عام 2013و
 - 16وتُقدِّم البية الدول األعياء ( 95ف املائة) بيانـات للحسـابات القوميـة ،علـ الـر م
من أن حنواً من  10ف املائة منةا ال يُقدِّم تلا البيانات كل عام و  5ف املائة مل تُقدِّم بيانـات
ت بيانـات احلسـابات
عل اإلطاق خال السنوات اسمس املاضيةو ويُظةر تقييمُ حسـ ِن توقيـ ب
القوميــة أن نســبة الــدول األعيــاء القــادرة عل ـ تقــدمل بيانــات مــع فــارق دمــين قــدره ف1-
ســن التقيــد باملواعيــد ،أي أن النســبة ترتفــع إىل  81ف املائــة،
ال تتجــاود  55ف املائــةو ويتح ّ
عندما حيُسب تقدمل البيانات مع فارق دمين يصل إىل ف2-و
 - 17وُيــبني حتليــل لتنفيــذ نظــام احلســابات القوميــة أن ايــع البلــدان املتقدمــة النمــو وايــع
بلدان أوروبا الشرقية والقوقاد واقتصـادات آسـيا الوسـو تقريبـا ،و  80ف املائـة مـن البلـدان
الناميـــة ،قـــد قـ ـدّمت بيانـــات احلســـابات القوميـــة وفقـــا ملنةجيـــة نظـــام احلســـابات القوميـــة
لعام  1993أو منةجية نظـام عـام  2008و وكـذلا طـرأت ديـادة كـب ة علـ نسـبة البلـدان
واملناطق األقل منوا ال طبقت نظام عـام  1993أو نظـام عـام  ،2008إذ بل ـت هـذه النسـبة
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 69ف املائــة ،كمــا اددادت نســبة الــدول الناميــة اةنريــة الصـ ة الـ طبقــت أحــد النظــامني
فبل ت  81ف املائةو
 - 18ويُقيَّم نواق بيانات احلسابات القومية املقدَّمة إىل عبة اإلحصاءات باسـتخدام معيـار
” موعة بيانـات احلـد األد مـن املتولبـات“( )2و ”مؤ ـرات التوـور“()3و ويُبـيِّن التقيـيم أن
ما ال ينيد عن نسبة  43ف املائة من الدول األعياء يُقدم حاليا جداول موعة بيانـات احلـد
األد مــن املتولبــاتو وهــذا اال فــاع ف مســتوب نوــاق بيانــات احلســابات القوميــة يعــنب
بصفة رئيسية إىل عدم تقدمل بقية بلـدان العـامل حلسـاباهتا ،ممـا يُـاد ضـرورة إدمـاج إحصـاءات
مينان املدفوعات ف احلسابات القوميةو
 - 19وفيما خي االمتثال املفاهيمي ،فقـد نُفـذ نظـام عـام  1993أو نظـام عـام  2008ف
حــدِّد املوعــد النــةائي لتقــدمل اســتبيان نظــام
قرابــة  85ف املائــة مــن الــدول األعيــاءو وقــد ُ
احلسـابات القوميـة ف ــةر آن/أ سـوس مـن كــل سـنةو وف تلـا الفتــرات ،مل ييـن ســوب
 10دول أعياء قد قدمت بيانـات للحسـابات القوميـة اسـتنادا إىل نظـام عـام 2008و إال أن
عددا من الدول األعياء قـد اتّخـذ ،منـذ آن/أ سـوس  ،2014منةجيـة نظـام عـام ،2008
والســيما الــدول األعيــاء ف االحتــاد األورو و ومــع أخــذ هــذا التوــور ف االعتبــار ،فقــد بلـ
ت إعــداد هــذا التقريــر 55 ،دولــة
عــدد الــدول األعيــاء ال ـ نفــذت نظــام عــام  ،2008وق ـ َ
عيواو وَت ِر ُد ف املرفق الرابع هلـذا التقريـر قائمـة الـدول األعيـاء الـ نفـذت نظـام احلسـابات
القومية لعام 2008و
 - 20وزدر اإل ارة إىل أن عددا من الدول األعياء قد ييون أدخل فق بعـ توتـيات
نظـام عـام  ، 2008وذلـا لسـبب رئيسـي يرجـع إىل ـا املـواردو فعلـ سـبيل املثـال ،اختــار
بع الدول األعياء اتبا مج تـدريي لتنفيـذ نظـام عـام 2008و فقـد ركزـنت تلـا الـدول
عل مسائل تؤثر عل الناتج االي اإلاايل وعل موعة بيانات احلـد األد مـن املتولبـات،
مبا ف ذلا تقديرات جديدة سدمات الوسـاطة املاليـة الـ تقـاس بشـيل ـ مبا ـر ،ونـواتج
املصار املركنية ،والنفقات العسيرية ،وتقديرات أمشل لاقتصاد امللحوظو
 - 21وخــال الســنوات القليلــة املاضــية ،وال ســيما ف عــام  ،2014أعــدَّ عــدد مــن الــدول
األعيــاء بيانــات منقحــة للحســابات القوميــة تعيــس مســتويات أعل ـ بيــث للنــاتج االــي

__________
( )2يرد تعريف موعة بيانات احلـد األد مـن املتولبـات ف تقريـري الفريـق العامـل املشـترك بـني األمانـات املعـين
باحلسابات القومية املقدمني إىل ةنة اإلحصاءات (انظر  E/CN.3/2001/8و )E/CN.3/2011/6و

( )3يَـرِدُ وتــف منةجيــة مؤ ــرات التوــور ف تقريــري الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانـات املعــين باحلســابات
القومية املقدمني إىل ةنة اإلحصاءات (انظر  E/CN.3/1997/12و ()E/CN.3/2011/6و
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اإلاايلو وهذه التنقيحات تُعنب أساسا إىل اتّخاذ سـنة مرجعيـة أحـدا وقيـاسن أون للنشـا
االقتصاديو وف معظم احلاالت ال انووت عل تنقيحات تصاعدية كب ة ف مستوب النـاتج
االي اإلاايل ،كانت السنة املرجعية السابقة أقـدم مبـا ينيـد علـ  10سـنواتو وعلـ الـر م
مــن أن هــذه اةةــود ف حتــديم احلســابات القوميــة هــي جةــود مــودة ،فمــا دال حــوايل
 80دولة عيوا تستخدم حاليـا سـنة مرجعيـة سـابقة لعـام  ،2005وحـوايل  30دولـة عيـوا
تستخدم سنة مرجعية سابقة لعام 2000و
 - 22ويُعَدُّ زميع الناتج االي اإلاايل من املتولبـات األساسـية ف التقـارير اإلحصـائية الـ
تقــدمةا البلــدان وعنصــرا جوهريــا ف تــيا ة االســتجابة اإلحصــائية لانــامج العمــل املتعلــق
باملقاييس األوسع نواقا للتقدم اارد ،عل النحو املبني ف الوثيقة استامية ملؤ ر األمـم املتحـدة
للتنميــة املســتدامة املعنونــة ”املســتقبل الــذي نصــبو إليــه“ (قــرار اةمعيــة العامــة ،288/66
املرفـق)و وبالتــايل ،ومــع مراعـاة الســنوات املرجعيــة البعيــدة العةـد ،وزميــع بيانــات احلســابات
القوميـــة وفقـــا ملنةجيـــة نظااام حلوا اااما حلومية اااع لعـــام ( 1968منشـــورات األمـــم املتحـــدة،
رقم املبيـع  ،)A.69.XVII.3.الـ يتبعةـا حـوايل  15ف املائـة مـن الـدول األعيـاء ،واال فـاع
النسيب ملسـتوب االمتثـال جملموعـة بيانـات احلـد األد مـن املتولبـات ،فـان اسـتخاط بيانـات
مصــدرية أساســية مــن أجــل زميــع بيانــات حســابات قوميــة تُجــدي لوضــع السياســات وتفــي
بال رع املنشود ،هو عمل سيتولب بذل جةود كب ة ،وخاتة عل الصعيد الوطينو

خامسا  -تنسيق أنشوة اع البيانات وتبادل البيانات
 - 23اســتجابة لولــب ةنــة اإلحصــاءات فيمــا خي ـ كفالــة مواءمــة عمليــة اــع البيانــات
الواردة من البلـدان والتحقـق مـن تـحتةا وتعميمةـا لـتاف أي اددواجيـة ال لـنوم هلـا ،أُحـرد
تقدم كـب ف وضـع وتنفيـذ مبـادرة تبـادل البيانـات اإلحصـائية والوتـفية ف ـال احلسـابات
القوميــــة واإلحصــــاءات ذات الصــــلة (ميــــنان املــــدفوعات ،واالســــتثمار املبا ــــر األجــــنيب،
واإلحصاءات املالية احليوميـة)و وقـد تـدرت تعـاريف هياكـل البيانـات التابعـة ملبـادرة تبـادل
البيانــات اإلحصــائية والوتــفية الادمــة للحســابات القوميــة وميــنان املــدفوعات واالســتثمار
املبا ر األجنيب ،ضمن السجل العاملي ف نيسـان/أبريل  ،2014ومتز إنشـاء ” موعـة مبلييـة“
موحــدة ف كــانون الثاين/ينــاير  2014للعمــل علــ تــيانة هياكــل مبــادرة تبــادل البيانــات
اإلحصائية والوتفية لصحصاءات املذكورة أعاهو وعند تنفيذ تلا املبادرة ،فـان التينولوجيـا
ُــد بشــيل كــب مــن عــبء
اساتــة باملبــادرة ستُســةل إىل حــد كــب إرســال البيانــات وَتح ُّ
االستجابة امللق عل عواتق الدول األعياء ال تقدم بيانات إىل املنظمات الدوليةو

14-67355

9/36

E/CN.3/2015/11

 - 24وقد نُفذت مبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والوتفية للحسابات القوميـة بنجـا ف
االحتاد األورو  ،حيـم تُقـدِّم ايـع الـدول األعيـاء ف االحتـاد بياناهتـا وفقـا للنظـام األورو
للحسـابات لعــام  2010باسـتخدام معــاي ل ـة الترميــن لتبـادل البيانــات اإلحصـائية والوتــفية
( ،)SDMX-MLمنـذ أيلــول/ســبتما 2014و وتُســتخدم أييـا نفــس موعــة تعــاريف هياكــل
البيانات اساتة باملبادرة ف سـياق برنـامج عمـل فرقـة العمـل املعنيـة بالتعـاون الـدويل ف ـال
البيانات ،والعاملة حتت رعاية الفريق املشـترك بـني الوكـاالت املعـين باإلحصـاءات االقتصـادية
واملاليــةو ويتمثــل اهلــد مــن فرقــة العمــل ف إتاحــة تبــادل بيانــات تــادرة ف أوامــا فيمــا بــني
املنظمـــات الدوليـــةو وحتقيقـــا لـــذلا تُشـــر فرقـــة العمـــل علـ ـ برنـــا ني رائـــدين يتعلقـــان
بـــ( :أ) النــاتج االــي اإلاــايل والســيان؛ (ن) حســابات القوــا املؤسســيو وقــد بلـ إعــداد
املشرو الرائد املتعلق بالناتج االي اإلاايل والسيان مرحلته النةائية ويُتوقـع أن يبـدأ تشـ يله
ف الفصــل األول مــن عــام 2015و أمــا املشــرو الرائــد املتعلــق حبســابات القوــا املؤسســي
فسيُشر فيه بعد االنتةاء من املشرو الرائد األولو
 - 25وتُستخدم مبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والوتفية أييـا ف نشـر البيانـات ،ـد
التخفيــف مــن عــبء اإلبــاغ الواقــع علـ البلــدانو وتعمــل البلــدان الـ تتقيــد باملعيــار املعــنَّد
اســاط لتعمــيم البيانــات الصــادر عــن تــندوق النقــد الــدويل علـ نشــر ايــع فنــات البيانــات
التابعة للمعيار املعند بصي ل ة الترمين لتبادل البيانات اإلحصائية والوتفيةو وهو إجـراء يعـند
إىل حد كب التبادل اآليل للبيانات ال تنشرها البلدان ،ويشـجع علـ اعتمـاد أحـدا املعـاي
املنةجية وااتوب املنسق ،وسيؤدي إىل خف عدد طلبات احلصول علـ بيانـات مـن البلـدان
ال تعتمد املعيار املعندو وينفذ مصر التنمية األفريقي وتندوق النقد الـدويل أييـا منظومـة
البيانـات املفتوحـة مـن أجـل أفريقيــاو وتـوفر تلـا املنظومـة حــا سـحابيا ملسـ لة كيفيـة حتويــل
ملفات إكسل بسةولة إىل تي مبادرة تبـادل البيانـات اإلحصـائية والوتـفية ،ممـا ينيـد إتاحـة
البيانات ال تنشرها البلدان األفريقيةو ويعمل مصر التنمية األفريقي حاليا علـ إتاحـة هـذه
امل نظومة للبلـدان ،بينمـا يسـاعد تـندوق النقـد الـدويل البلـدان ف إنشـاء هياكـل منسـقة لنشـر
البيانــات ف تــي تلــا املبــادرةو واهلــد مــن ذلــا هــو إتاحــة البيانــات عــن طريــق رب ـ
املستع بملبني ببيانات منظومة البيانـات املفتوحـة املتاحـة ف تـي منوذجيـة خاتـة باملبـادرة قابلـة
للتبادل اآليل ،ب ية التخفيف من عبء اإلباغ الواقع عل البلدان األفريقيةو
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سادسا  -نقا للمناقشة
 - 26ةنة اإلحصاءات مدعوة إىل:
(أ)

إبداء رأيةا بش ن جدول أعمال حبوا نظام احلسابات القومية لعام 2008؛

(ن) تقدمل نتائج نظرها ف مس لة وضع توجيةات بش ن زميع مفاهيم وتوتـيات
نظام احلسابات القومية لعام 2008؛
(ج) إبداء آرائةا بش ن األنشوة امليولع ا ف إطار برنامج عمل الفريـق العامـل
املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية وأنشوة اللجان اإلقليمية؛
(د) إبــداء آرائةــا أييــا بشـ ن نوــاق تصــنيف احلســابات القوميــة وحســن توقيتــه
ومشول قياسه ،مبا ف ذلا التحول إىل نظام احلسابات القومية لعام 2008؛
(هـ) إبــداء آرائةــا كــذلا بشـ ن التقــدم ااــرد فيمــا يتعلــق مببــادرة تبــادل البيانــات
اإلحصائية والوتفية ف إطار احلسابات القومية واإلحصاءات ذات الصلةو
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املرفق األول
قائمة القيايا البحثية لنظام احلسابات القومية
 - 1تشمل قائمة القيايا قيايا لولة وراهنة وجديدةو وَي ِردُ جدول األعمال البحثي لنظـام
احلسابات القومية ف املوقع الشبييhttp://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/research.asp :و

ألف  -القيايا االولة
خدمات الوساطة املالية ال تق اس بشيل

مبا ر

 - 2وافق فريق اسااء االستشاري املعىن باحلسابات القومية ف اجتماعه الثـامن املعقـود ف
ليسماغ ف الفترة من  29إىل  31أيار/مايو  ،2013ف إطار مناقشـة كيفيـة ديـادة توضـيا
وتفس بع توتيات نظام احلسابات القومية لعـام  2008املتعلقـة خبـدمات الوسـاطة املاليـة
ال تقاس بشيل مبا ر ،عل عدد من مسائل القيـاس املرتبوـة بتسـجيل تلـا اسـدماتو
ووافـق الفريـق االستشــاري علـ مــا يلـي علـ وجــه اسصـوط( :أ) أن تظــل خـدمات حتويــل
السيولة جنءا من خدمات الوساطة املاليـة الـ تقـاس بشـيل ـ مبا ـر ،وأن يُسـتخدم سـعر
مرجعي واحد لتح ديد تلا اسـدمات؛ (ن) أن تُحسـب خـدمات الوسـاطة املاليـة الـ تقـاس
بشيل مبا ر باستخدام مـوعتني مـن العمـات علـ األقـل (العملـة الوطنيـة واألجنبيـة)
فيمــا يتعلــق بتقــدير الــواردات والصــادرات مــن تلــا خــدمات؛ (ج) أن ال لــنوم ألن ييــون
السـعر املرجعــي لعملــة ــددة هــو نفــس الســعر بالنســبة ملقــدمي خــدمات الوســاطة املاليــة الـ
تقــاس بشــيل ـ مبا ــر املقــيمني ف بلــدان ذات اقتصــادات ةتلفــة (وإن كــان متوقعــا ،ف
الظرو العادية ،أن ييون السعران متقاربني نسـبيا)و وتُشـجع الوكـاالت اإلحصـائية الوطنيـة
ف هذا الصدد عل استخدام معلومـات البلـدان الشـريية أو املعلومـات األخـرب ذات الصـلة،
حيم ال تتوفر تقديرات وطنية؛ (د) أن حيدَّد حسان السـعر املرجعـي وفقـا للظـرو الوطنيـة
(ويفيــل أن ييــون ذلــا باســتخدام أحــد ال ـنُةُج ال ـ حيــددها فريــق اســااء االستشــاري)؛
(هـ) أن يُبدَب حرط كب ف حتديد تقديرات خدمات الوساطة املالية الـ تقـاس بشـيل ـ
مبا ر خال فترات تقلبـات األسـعار املرجعيـة وعنـدما يبـدأ خةـور خلـل ف أسـواق السـيولة،
حيم تُشجع البلدان ف هـذا الصـدد علـ النظـر ف إميانيـة توبيـق السـعر املرجعـي األساسـي
للفترة املعنية ف حسان تلا اسدمات عندما حتدا حاالت مـن هـذا القبيـل؛ (و) أن تُتَّبـع ف
حسان مقاييس احلجم سدمات الوساطة املالية ال تقاس بشيل مبا ـر الوريقـةُ الـواردة
ف الفقــرة ( 2د) مــن االســتنتاجات املنبثقــة عــن االجتمــا العا ــر لفريــق اســااء االستشــاري
(انظــر )SNA/M1.13/01.5و ويتيــمن املنشــور املعنــون كتّااا حلسمةاااع حلومية ااعا حلانتاام حل اام
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وحلوتااقامما وحلصدةااقن ا نظاام حلسااامتما حلومية ااع (منشــورات األمــم املتحــدة ،رقــم املبيــع
 )14.XVII.7هــــــــــذه األمثلـــــــــــة التوضـــــــــــيحية ،وهـــــــــــو متـــــــــــا علــــــــــ الـــــــــــراب
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/FinancialHB-wCover.pdfو
رُخ

إطاق االنبعاثات الصادرة وفقاً سو حتديد سقف اإلتدار وزارة االنبعاثات

 - 3ال يَرِدُ وتف كاملٌ لتسجيل رخ إطاق االنبعاثـات الصـادرة وفقـاً سوـ حتديـد
سقف اإلتدار وزارة االنبعاثات ف منت نظام احلسـابات القوميـة لعـام  ،2008ولـذلا فقـد
أدرج ف املرفق  4لذلا املنشورو وقد حبثَت املس لةَ فرقةُ عمل أنش ها الفريـق العامـل املشـترك
بـني األمانــات املعــين باحلسـابات القوميــة ف عــام 2009و ومبـا أن االســتنتاجات الاحقــة الـ
خُل إليةا الفريق العامل املشـترك بـني األمانـات اعتُـات مبثابـة تفسـ للنظـام املـذكور ،فقـد
زـــت أييـــا استشـــارة فريـــق اســـااء االستشـــاري وةنـــة اإلحصـــاءات بشــ ن تلـــا املســ لة،
وفقـــا إلجـــراءات اســـتيمال نظـــام احلســـابات القوميـــةو وتَــرِ ُد ف احلســـابات القوميـــة نتـــائج
املشـاورات املتعلقـة مبعاةـة موضـو املـدفوعات لقـاء رخـ إطـاق االنبعاثـات وفقـًا سوـ
حتديــد ســقف اإلتــدار وزــارة االنبعاثــات ،وذلــا ف العــدد ( 33/32آذار/مــارس )2012
مـــــن نشـــــرة  SNA News and Notes, No. 32/33وهـــــي متاحـــــة علـــ ـ الـــــراب
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna/nn32-33-En.pdfو
نواتج املصار

املركنية

 - 4توجد اختافـات طفيفـة بـني التوتـيات املتعلقـة بقيـاس نـواتج املصـار املركنيـة ف
نظــام احلســابات القوميــة لعــام  2008والنظــام األورو للحســابات لعــام 2010و وييمــن
َـد خـدمات املصـار املركنيـة مـن نـواتج السـوق أم ال ،وف
الفرق أساسا ف ما إذا كانت ُتع ُّ
حتديد القوا الذي يستةلا اسدمات ذات الصلةو ويَـرِدُ توضـيال هلـذه املسـ لة ف العـدد 37
من نشرة ( SNA News and Notesأيار/مـايو  ،)2013وهـو متـا علـ الـراب http://unstats.
un.org/unsd/nationalaccount/sna/nn36-en.pdfو
معاملة األراضي
 - 5نظر فريق اسااء االستشاري ف مس لة تسـجيل األراضـي واملـوارد الوبيعيـة وختمينـةا
من أجل كفالة اتساق توبيق توتـيات نظـام احلسـابات القوميـة لعـام 2008و وأُنشـنت فرقـة
عمل ف عام  2012ملعاةة ةتلف القيايا مثل تقييم األراضـي اململوكـة للحيومـة ،والتمييـن
بني األحجام واألسعار عند تسجيل الت ي ات ف قيمة األراضيو وستُنشر هذه التوجيةـات ف
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الــدليل التجميعــي املقبــل لــتخمني األراضــي الــذي أعدتــه منظمــة التعــاون والتنميــة ف امليــدان
االقتصادي وامليتب اإلحصائي للجماعات األوروبيةو
حتديد الشركات القابية واملياتب الرئيسية
 - 6حيــدد نظــام احلســابات القوميــة لعــام  2008اســدمات املاليــة علـ حنــو أوضـاَ مقارنــة
بنظام احلسابات القومية لعام  1993ويقدم تصنيفا أكثر تفصيا لقوـا املؤسسـات املاليـةو إ زال
أنز تقدمل تفس ات إضافية خبصوط تفاتيل حتديد القواعات الفرعية فيما خيـ القوـا املـايل
وتصــنيف املياتــب الرئيســية والشــركات القابيــة والييانــات ذات األ ــراع اساتــة يُعتــا
ضـروريا لتنفيـذ نظــام احلسـابات القوميــة لعـام 2008و وقــد نظـر فريــق اسـااء االستشــاري ف
اجتماعه الثامن ف أعمال فرقة العمل ال أُنشنت ملعاةـة هـذه املسـ لةو وتَـرِ ُد توجيةـات عمليـة
بش ن حتديد الشـركات القابيـة واملياتـب الرئيسـية ف العـدد  37مـن نشـرة SNA News and
( Notesكانون األول/ديسـما  ،)2014وهـي متاحـة علـ الـراب http://unstats.un.org/unsd
nationalaccount/sna/nn37-en.pdf/و
البحم والتووير
 - 7أثــار التســجيل اةديــد الــذي يتبعــه نظــام احلســابات القوميــة لعــام  2008للبحــم
والتوــوير قيــايا عمليــة متعلقــة بالتنفيــذ تــؤثر علـ إميانيــة مقارنــة احلســابات القوميــةو وَتـرِ ُد
توجيةات تفصيلية عن تنفيذ مفةوم البحم والتووير مـن حيـم تيـوين رأس املـال ف كت اا
حلةااات امط ةماااامر مس ديةمو ااااع تيااااما حل ااااع حلو رااااع (بــــاريس )2010 ،الصــــادر عــــن
منظمــــــــة التعــــــــاون والتنميــــــــة ف امليــــــــدان االقتصــــــــاديو (متــــــــا علــــــ ـ الــــــــراب
 .(www.oecd.org/std/na/44312350.pdfوف دو ااق ا اامب حلوااااط وحلوت ااير ا حلو ظاام حلصودو
و ااااامتما حلومية اااع وحلاا ا اااع و ااام  ،2010طبعـــة عـــام  ،2014الصـــادر عـــن امليتـــب
اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة ،ضــمن سلســلة حلصدوااع وحل ااامدت حلوتية ا ااع حلوعاامددن ا
حل تااا حلااعااملج و يام ااما حلصودوت ااع (ليســماغ ،ميتــب منشــورات االحتــاد األورو ،
( )2014متـــا علـ ـ الـــراب ec.europa.eu/Eurostat/documents/3859598/5937049/KS-GQ-
)14-004-EN.PDF/eed4dfe2-9b89-4c30-8c49-f6152912cla7و
اإلنتاج العاملي
 - 8وضع الفريق العامل املعين ب ثر العوملة عل احلسابات القومية التـابع للجنـة االقتصـادية
ألوروبا/منظمة األمن والتعاون ف امليدان االقتصادي/امليتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة
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توجيةــات بشــ ن أثــر العوملــة علــ تصــنيف احلســابات القوميــة معنونــا ’’أثــر العوملــة علــ
احلســـــابات القوميـــــة‘‘ (نيويـــــورك وجنيـــــف( )2011 ،متـــــا علـــــ الـــــراب التـــــايل:
_www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Guide_on_Impact_of_globalization

)on_national_accounts__web_.pdfو
 - 9وسل هذا الدليل اليوء عل عدد من املسائل املفاهيمية ومسائل القيـاس الـ حتتـاج
إىل منيد من التحقيـقو ولسـد هـذه احلاجـة ،أنشـ مـؤ ر اإلحصـائيني األوروبـيني فرقـة العمـل
التابعة للَّجنة االقتصادية ألوروبا املعنية باإلنتاج العـاملي ملعاةـة املسـائل املفاهيميـة النا ـنة عـن
نظــام احلســابات القوميــة لعــام  2008ودليــل ميــنان املــدفوعات ووضــع االســتثمار الــدويل،
الوبعــة السادســة (وا ــنون العاتــمة ،تــندوق النقــد الــدويل )2009 ،ف مــا يتعلــق باإلنتــاج
العــاملي ،وكــذلا لتقــدمل توجيةــات عمليــة بشـ ن اةوانــب املتصــلة بالتنفيــذو ومــن املتوقــع أن
تُدرج اللجنة االقتصادية ألوروبا هذه التوجيةات ف ’’دليل قيـاس اإلنتـاج العـاملي‘‘ املقـرر أن
تنشره الحقاو
قيايا أخرب لولة
 - 10قــدم فريــق اســااء االستشــاري توجيةــات بش ـ ن عــدد مــن القيــايا األخــرب تــرد ف
االستنتاجات ال خل إليةا ف اجتماعاته ،وهـي مبينـة بالتفصـيل ف املوقـع الشـبيي اسـاط
جبــدول األعمــال البحثــي لنظــام احلســابات القوميــةو وتشــمل هــذه املســائل مــا يلــي :رســوم
االسـتقرار املــايل؛ وفتــرة خدمــة منظومــات األسـلحة العســيرية؛ وتعريــف اليــوارا ف ســياق
قياس الت مني علـ ـ احليـاة؛ ومعاملـة مسـائل الشـحن والتـ مني ف نظـام احلسـابات القوميـة
لعام 2008و

با ء  -القيايا الراهنة
 - 11تشــــمل القيــــايا الراهنــــة تلــــا الـــ ينظــــر فيةــــا حاليــــا الفريــــق العامــــل وفريــــق
اسااء االستشاريو
خدمات الوساطة املالية ال تقاس بشيل

مبا ر

 - 12مل يتمين فريق اسااء االستشاري ،أثناء نظـره ف تقريـر فرقـة العمـل املعنيـة خبـدمات
الوساطة امل الية الـ تقـاس بشـيل ـ مبا ـر ،مـن التوتـل إىل اتفـاق بشـ ن املنايـا املفاهيميـة
إلدراج أو عدم إدراج ةاطر تعسر دفع الدين عند حسان خدمات الوساطة املالية الـ تقـاس
بشيل مبا ر ،وأوت مبواتـلة البحـوا ف هـذا اجملـال مـن أجـل مواتـلة وضـع احلجـج
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املفاهيمية إما إلدراج ةاطر تعسر دفع الدين أو الستبعادها عند حسـان تلـا اسـدمات ،وف
حالـة اسـتبعاد هـذ املخـاطر ،أوتـ الفريـق مبواتـلة البحـوا ف ـال وضـع طرائـق وبيانـات
مييـن أن تـدعم اســتبعادها ااتمـل ف املســتقبلو وحُـدبضدت املواضـيع التاليــة أييـا إلدراجةــا ف
جدول األعمال البحثي الوويل األجل بش ن خـدمات الوسـاطة املاليـة الـ تقـاس بشـيل ـ
مبا ر( :أ) مواتلة تووير مج ”تياليف التمويل“ من أجل حتديد املعدل املرجعـي ،وكـذلا
الــنُةج البديلـــة املمينـــة (مثـــل املعـــدل املرجعـــي األفيـــل)؛ (ن) النظـــر ف نوـــاق الصـــيوك
والوحدات املالية سدمات الوساطة املالية ال تقاس بشـيل ـ مبا ـر؛ (ج) النظـر ف الصـلة
بــني التوتــيات املتعلقــة بتنفيــذ خــدمات الوســاطة املاليــة الـ تقــاس بشــيل ـ مبا ــر وبــني
مفةوم اإليراداتو
املعاةة اااسبية للمعا ات التقاعدية
 - 13أقر فريق اسااء االستشـاري باحلاجـة إىل منيـد مـن اإلييـاحات فيمـا يتعلـق بتحديـد
وقيــاس اســتحقاقات املعا ــات التقاعديــة وتبيــان مواعيــد قيــد املعــامات والتــدفقات األخــرب
وقـــيم التعةـــدات بـــالبيع أو الشـــراء ف خوـ ـ اســـتحقاقات املعا ـــات التقاعديـــة ااـــددة ف
احلسابات األساسية ،وفقـا لتوتـيات نظـام احلسـابات القوميـة لعـام 2008و وسـعيا إلييـا
القيد الصريا للقيمة االفتراضية لدخل املليية ضمن االلتنامات املالية القائمـة بـني مـدير خوـة
املعا ات التقاعدية وتندوق املعا ـات التقاعديـة ااـدد االسـتحقاقات ،يبحـم فريـق اسـااء
االستشاري ف مس لة تصنيف القيمة االفتراضية لدخل امللييةو
جدول املوارد التقاعدية لاسر املعيشية
 - 14و يل الدخل التقاعدي ف خـل ـيوخة السـيان ،وادديـاد املخـاو املتعلقـة بالـديون
واســتدامة أمنــا االســتةاك ،هــي قيــايا يتناوهلــا فريــق اســااء االستشــاريني حاليــاو وف هــذا
الصدد ،يستعرع الفريق وضع جـدول متعلـق بـاملوارد التقاعديـة لاسـر املعيشـية ايتـه إتاحـة
معلومــات مســةبة ومفصــلة عــن ــو املــوارد التقاعديــة لاســر املعيشــية ،مبــا ف ذلــا نوــاق
األتــول واملعـــامات عــا احلـــدودو ويلــنم بـــذل املنيـــد مــن اةةـــود ف مــا يتعلـــق بتحديـــد
مســــتحقات املســــاعدات االجتماعيــــة وإميانيــــة إدراج أتــــول مــــن قبيــــل املســــاكن الــ ـ
يسينةا ماليوهاو
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منتجو السلع

املَصنعية

 - 15ف إطار إعداد ’’دليل قياس اإلنتاج العاملي‘‘ (انظر الفقرة  9أعاه) ،أثـ ت املسـ لتان
التاليتان :حتديد وتصنيف منتجي السلع املصنعية ،والقيد الصحيا للمعـامات بـني أولنـا
املنتجني وبني املقاولنيو وناقش هاتني املس لتني بعـد ذلـا فريـق اسـااء االستشـاري ،واللجنـة
ا ملعنيــة باحصــاءات ميــنان املــدفوعات التابعــة لصــندوق النقــد الــدويل ،وفريــق اســااء املعــين
بالتصنيفات اإلحصائية الدوليـة ،وذلـا ابت ـاء كفالـة التشـاور علـ نوـاق واسـع مـع اسـااءو
وأوتــي بـ ن يُجمــع املنيــد مــن األدلــة واســاات العمليــة مــن البلــدان ف مــا يتعلــق مبعــامات
منتجي السلع املصنعية من أجل امليي ف وضع توجيةات تتناول تصنيفةا ومعاملتةاو

جيم  -القيايا املستجدة
 - 16تشــمل القيــايا املســتجدة تلــا الـ عرضــت علـ نظــر الفريــق العامــل املشــترك بــني
األمانات ف عام  ،2014وال أدرجت ف جدول األعمال البحثي الوويل األجلو
معاملة منتج ات املؤسسات املالية الدولية
 - 17املؤسسات املالية الدولية ،مثل تندوق النقد الدويل والبنا الدويل ومصـار التنميـة
اإلقليميــة ،ــركات ماليــة عامــة (أي أمــا ،ضــمنيا ،وحــدات مؤسســية) وهــي ،حبيــم القاعــدة
العامـــة ،ـ ـ مقيمـــة ف البلـــدان ،بـــل تقـــيم ف ’’اإلقلـــيم االقتصـــادي الـــدويل‘‘و وتســـتخدم
مدخات ،ما ف ذلا ن هـا مـن الشـركات املاليـة ،إلنتـاج منتجـات الوسـاطة املاليـة
ال تت لف من عنصر يقاس بشيل مبا ر (الرسوم) وآخر يقاس بشيل ـ مبا ـرو وتشـترك
ف ملييتةا حيومات البلدان األعياء ف إطار ترتيبات تعاونية ،مثل اتفاقيـة ت سـيس تـندوق
النق ـد الــدويلو ويتولــب حتديــد خصــائ منتجــات هــذه املؤسســات وزميعةــا ،واســتخدام
البلدان األعياء لتلا املنتجات ،توضيحا ف إطار املبـادا التوجيةيـة احلاليـة لنظـام احلسـابات
القوميــةو وقــد نظــر فريــق اســااء االستشــاري ف هــذه املس ـ لة ف جلســته التاســعة وأقــر ب مــا
تتولب املنيد من ال عمل مع مراعاة مج تيـاليف التمويـل وتقـدير القيمـة بسـعر التيلفـة (وهـو
ما حيتمل أن يشمل تيلفة رأس املال باليامل) بالنسبة للجنء السوقي من املنتجاتو
اإليرادات الرأ الية لصناديق املؤمِّنني اساتة
 - 18ف نظــام احلســابات القوميــة لعــام  ،2008اس ـتُثنيت مــن حســان املنتجــات والقيمــة
ت الرأ اليـة املت تيـة مـن اسـتثمارات الصـناديق اساتـة بتلـا
ني اإليرادا ُ
امليافة لشركات الت م ِ
الشــركاتو وال ُيــدخل ف احلســان ســوب إيــرادات االســتثمار املت تيــة مــن اســتثمار األقســا
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ااصلةو وقد رأب االحتاد العـاملي لرابوـات التـ مني ف اآلونـة األخـ ة أنـه ينب ـي إدراج مسـ لة
اإليــرادات الرأ اليــة املت تيــة مــن اســتثمارات تــناديق املــؤمِّنني اساتــة عنــد حســان القيمــة
امليافة لشركات الت مني ف جـدول األعمـال البحثـي لنظـام احلسـابات القوميـة لعـام ،2008
وذلا استنادا إىل الرأي الذي مفـاده أن ايـع أتـول املـؤمِّن ختـدم ال ـرع النـةائي املتمثـل ف
حتســـني قدرتـــه علـ ـ حتمـــل املخـــاطر ،ومـــن ع ختـــدم مصـــار املـــؤمَّن علـــيةم ،ب ــ النظـــر
عما إذا كانت تلا األتـول قـد اكتسـبت عـن طريـق تـندوق املـؤمِّن اسـاط أو مـن خـال
األقســا ااصــلة ،وأن ايــع اإليــرادات الرأ اليــة هــي بالتــايل جــنء مــن عمليــة إنتــاج ال وــاء
الت ميينو وقد ييون من املفيد تقييم اآلثار املترتبة عل اقترا االحتـاد العـاملي لرابوـات التـ مني
هذا ،وكذلا تقييم كيـف مييـن أن تـؤثر إعـادة النظـر ف الـدور الـذي تيـولع بـه اإليـرادات
املترتبــة عــن االســتثمار ف تــندوق املــؤمِّن اســاط (أو جــنء مــن تلــا اإليــرادات) ف قيــاس
منتجات اسدمات عل قيد املعامات و ها من التدفقات ف احلسابات القوميةو
تقييم املوارد الوبيعية
 - 19يث حسان قيمة املوارد الوبيعية بعـ مشـاكل القيـاس الـ ينب ـي التصـدي هلـا مـن
أجل ضمان قابلية املقارنة الدوليةو وعلـ وجـه اسصـوط ،نظـر فريـق اسـااء االستشـاري ف
مشــيلة منةجيــة تقيــيم املــوارد الوبيعيــة باالعتمــاد علــ األســعار احلاليــة للســلع األساســية
أو قيمتةا املتوقعة ف املستقبل عندما ييون هناك تقلـب كـب ف أسـعار تلـا السـلعو وخلـ
فريــق اســااء االستشــاري ف جلســته التاســعة إىل أنــه ســييون مــن املفيــد إجــراء املنيــد مــن
البحوا بالتعـاون مـع أفرقـة عاملـة معنيـة بقيـايا مماثلـة ،كفريـق أوالنباتـار املعـين باحصـاءات
االقتصادات القائمة عل املوارد الوبيعية مثاو
معاملة الوحدات اإلحصائية ف جداول العرع واالستخدام وحسابات القوا املؤسسي
 - 20يســل الــت املتســار ف طبيعــة اإلنتــاج ،وال ســيما الســبل ال ـ يتبعةــا املنتجــون ف
إنتاج السلع واسدمات ،اليوء عل تفييل نظام احلسابات القومية الستخدام وحدة اإلنشـاء
ف زميــع اإلحصــاءات الصــناعية ،وال ســيما جــداول العــرع واالســتخدامو وييمــن أحــد
الــدوافع الرئيســية هلــذا التفيــيل ف الــرأي الــذي مفــاده أن املؤسســات املصــنفة ف موعــة
تصنيفية تناعية واحدة تنم عن خصائ متماثلة من حيـم مةامةـا اإلنتاجيـة ،ولـذلا تعتـا
’’متجانسة‘‘ عموماو بيد أن التجنئة املتنايدة لصنتاج الدويل وما يقترن ـا مـن ادديـاد خةـور
أنوا جديدة من املنتجني يؤدي إىل إضعا االفتراضات ال يقوم عليةا التجانسو
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 - 21وأيد فريق اسـااء االستشـاري إنشـاء فرقـة عمـل معنيـة بالوحـدات اإلحصـائية تتمثـل
واليتـــةا ف اســـتعراع توتـــيات نظـــام احلســـابات القوميـــة لعـــام  2008بشـ ـ ن الوحـــدات
اإلحصائية (مبا ف ذلا الوحـدات املؤسسـية) ،والـتفي فيمـا مـا إذا كانـت التوتـيات بشـ ن
الوحــدات اإلحصــائية حتتــاج إىل تعــديل ف املســتقبل أم الو ويُتوقــع مــن فرقــة العمــل أن تقــدم
رؤيــة واضــحة لعناتــر االقتصــاد الـ يلــنم قياســةا مــن أجــل حتديــد الســبل اليفيلــة بتحســني
التعاريف ،إذا لنم األمر ،مع مراعاة املمارسات القوريـة احلاليـة ،واحلسـابات اإلقليميـة ،فيـا
عــن قيــاس اإلنتاجيــةو وف هــذا الصــدد ،أوتـ الفريــق بعقــد مشــاورات مــع موعــة متعــددة
ومتنوعة من اسااء ،مبا ف ذلا خااء السجات التجارية وأخصائيو الدراسـات االستقصـائية
واسااء املعنيون بالتصنيفو
املعاةة اااسبية للمعا ات التقاعدية
 - 22ينب ي مو اتلة البحـم ف طبيعـة إيـرادات االسـتثمار (أربـا املوجـودات وخسـائرها)
املتعلقــة بصــناديق املعا ــات التقاعديــة وتــناديق االســتثمار ،وذلــا ف إطــار املس ـ لة األوســع
نواقا املتمثلة ف مفةوم الدخلو
اسدمات الرأ الية املتعلقة باألتول

املسامهة ف اإلنتاج

 - 23أدخل نظام احلسابات القومية لعام  2008قياس اسدمات الرأ الية وأدرجه ف إطـار
احلسابات القوميةو وتُستخدم اسدمات الرأ الية ف إحصـاءات اإلنتاجيـة لتمثـل مسـامهة رأس
املال ف عملية اإلنتاجو ومع ذلا فان ارتيـاد هـذا املفةـوم علـ ت ـ امللييـة يـث مشـاكل ف
قياس اسدمات الرأ الية ف احلاالت ال يتم فيةا إنتاج األتول عل مدب عدد مـن الفتـرات
اااسبيةو وف احلاالت ال قد ال تساهم بناية أو ها من األتول اهلامـة ف اإلنتـاج ،يوتـي
نظام احلسابات القومية بقيـد تيـوين رأس املـال الثابـت اإلاـايل تـدرييا ،بـالتنامن مـع إنتـاج
األتولو وتتعلق املس لة مبا كانت اسدمات الرأ الية ال تقدمةا األتول املسامهة ف اإلنتـاج
واملخنونات واألتول املسامهة ف اإلنتاج متماثلة كلةا من حيم طابعةـاو وباإلضـافة إىل
ذلا ،حتتاج توتية نظام احلسابات القومية لعام  2008بشـ ن معاملـة الـت التـدريي مللييـة
املباين واهل ياكل إىل توضيا فيما خي اتساقةا مـع معاملـة األنـوا األخـرب مـن األتـول الـ
هلا نفس خصائ املباين واهلياكلو
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املرفق الثاين
قائمة األدلة واليتيبات املتعلقة باحلسابات القومية
 - 1ترد أدناه معلومات مستيملة عن التقدم اارد ف زميـع األدلـة واليتيبـات واملـذكرات
التوجيةية ،ف إطار مبادرة للفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القوميـة هتـد
إىل تعنيــن القــدرة اإلحصــائية ف ــال تصــنيف احلســابات القوميــة ،وفقــا لانــامج تنفيــذ نظــام
احلســابات القوميــة لعــام  2008واإلحصــاءات الداعمــة لــهو وتشــمل القائمــة ثــاا فنــات مــن
املنشورات ،هي املنشورات الصادرة واملنشورات قيد اإلعداد واملنشورات املنمع إعدادهاو
املنشورات الصادرة
(أ) ( External Debt Statistics: Guide for Compilers and Usersإاعاامتحلا
حلوااقر حلراامدةجا دو ااق حلعا اامل وحل ااات قةمل (تــندوق النقــد الــدويل) متــا عل ـ الــراب
www.imf.org/external/data.htm#guide؛
(ن) ( Government Finance Statistics Manual 2014كت ااا حلااعاامتحلا حل مو ااع
حلس ية ع و م ( )2014وا نون العاتمة ،تندوق النقد الدويل ،آذار/مارس  )2014متـا
عل الراب www.imf.org/external/np/sta/gfsm/؛
(ج)

BPM6 Compilation Guide: Companion Document to the Sixth Edition

( of the Balance of Payments and International Investment Position Manualحلو ا ااع
حلوامدةااع و ااقو ق حلوتيا ااج اوحلا حل ااقاي ما :وثيقــة مصــاحبة للوبعــة السادســة مــن الــدليل
التجميعــي مليــنان املــدفوعات ووضــع االســتثمار الــدويل( ،وا ــنون العاتــمة ،تــندوق النقــد
الدويل )2014 ،النسخة املستيملة لعـام ( 2014تـندوق النقـد الـدويل) متـا علـ الـراب
www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bop6comp.htm؛
(د) ( Manual on Measuring Research and Development in ESA 2010دو اق
ا مب حلوااط وحلوت ير ا حلو ظم حلصودو و اامتما حلومية ع وحلاا ا اع و ام  ، 2010طبعـة
عام  ،2014حلصدوع وحل امدت حلوتية ا ع حلوعمددن حل تا حلااعاملج و يام اما حلصودوت اع
(ليســــــماغ ،ميتــــــب منشــــــورات االحتــــــاد األورو  )2014 ،متــــــا علــــ ـ الــــــراب
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-14-004؛
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(هـ) ( Handbook on Quarterly National Accountsكت ااا حلسااامتما حلومية ااع
حلو ع ا ع) ،طبعــة عــام  ،2014اصدوااع وحل ااامدت حلوتية ا ااع حلوعاامددن ا حل تااا حلااعااملج
و يام ااما حلصودوت ااع (ليســماغ ،ميتــب منشــورات االحتــاد األورو  )2013 ،متــا علـ
الراب http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-13-004؛
(و) ( Essential SNA: Building the Basicsحل ااامدت حلصةمةا ع و ظاام حلسااامتما
حلومية اعا ت امت حلصةامس  ،طبعــة عـام  ،2014حلصدواع وحل اامدت حلوتية ا ااع حلوعامددن ا حل تااا
حلااعاملج و يام اما حلصودوت اع (ليسـماغ ،ميتـب منشـورات االحتـاد األورو )2014 ،
متـــا علـ ـ الـــراب http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals-and-guidelines/-
/KS-GQ-14-008؛
(د) ( Manual on the Changes between ESA 95 and ESA 2010كت اا ا
حلوتغا تحلا حلسمةا ع تاامل حلو ظاام حلصودو و اااامتما حلومية ااع وحلاا ا ااع و اام  1995وحلو ظاام
حلصودو و اااامتما حلومية ااع وحلاا ا ااع و اام  ،2010طبعــة عــام  ،2014حلصدوااع وحل ااامدت
حلوتية ا اااااع حلوعااااامددن ااا ا حل تاااااا حلااعاااااملج و يام اااااما حلصودوت اااااع (ليســـــماغ،
ميتـــــــــــب منشـــــــــــورات االحتـــــــــــاد األورو  )2014 ،متـــــــــــا علـــــــــ ـ الـــــــــــراب
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-14-002؛
( )
(دو ااق حلو يااو وحلوااقر حلس ااية مل  -ت ااا حلو ظاام حلصودو و اااامتما حلومية ااع وحلاا ا ااع
و م  ، 2010طبعة عام  ،2014حلصدوع وحل امدت حلوتية ا اع حلوعامددن ا حل تاا حلااعاملج
و يام ما حلصودوت ع (ليسماغ ،ميتب منشورات االحتاد األورو  )2014 ،متـا علـ الـراب
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-14-010؛

Manual on Government Deficit and Debt:- Implementation of ESA 2010

( ) ( Manual on Goods Sent Abroad for Processingدو اق حلواا ع حل ةا ع إ حلرامد
و تيا و) ،طبعة عام  ،2014حلصدوع وحل امدت حلوتية ا ع حلوعمددن ا حل تاا حلااعاملج و يام اما
حلصودوت ااااع (ليســــماغ ،ميتــــب منشــــورات االحتــــاد األورو  )2014 ،متــــا علــ ـ الــــراب
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-14-003؛
(ي)

Eurostat-OECD Methodological Guide for Developing Producer Price

( Indices for Servicesحلواقو ق حل اايج و ا تااا حلااعاملج و يام ااما حلصودوت اع  -ة ظاااع
حلوت ااموا وحلوت ا ااع وتاقرااق ةأس ا حلا ية ا مد حل ااتيمل ةممتااق حلرااقةما  ،طبعــة عــام ،2014
متـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــ ـ الـــــــــــــــــــــراب http://www.oecd.org/std/prices-ppp/Eurostat-
OECD%20SPPI%20Guide%20Provisional%20Draft.pdfو
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املنشورات قيد اإلعداد
(أ) ( Handbook on rapid estimatesكتيـــب التقـــديرات الســـريعة) (امليتـــب
اإلحصائي للجماعات األوروبية/األمم املتحدة)؛
(ن) ( Handbook on cyclical composite indicatorsكتيــب املؤ ــرات املركبــة
الدورية) (امليتب اإلحصائي للجماعات األوروبية /األمم املتحدة)؛
(ج)
التوجةات العامة) (األمم املتحدة)؛

on tendency surveys

( Handbookكتيــب الدراســات االستقصــائية بش ـ ن

(د)
(كتيــــب منــــاذج البيانــــات والبيانــــات الوتــــفية أل ــــراع اإلحصــــاءات القصـــ ة األجــــل)
(األمم املتحدة)؛

Handbook on data template and metadata for short-term statistics

(هـ)
( tablesكتيــــب زميــــع جــــداول العــــرع واالســــتخدام وجــــداول املــــدخات والنــــواتج)
(األمم املتحدة)؛

Handbook on the compilation of supply and use tables and input-output

(و) ( Handbook on non-profit institutions in the SNAاليتيـب عـن املؤسسـات
الرحبية ف نظام احلسابات القومية ،نسخة مستيملة) (األمم املتحدة)؛
on measuring global production

( Guideدليــل قيــاس اإلنتــاج العـــاملي)

(د)
(اللجنة االقتصادية ألوروبا)؛

on statistical business registers

( Guideدليـــل الســـجات اإلحصـــائية

( )
لاعمال التجارية) (اللجنة االقتصادية ألوروبا)؛

( ) ( Revised handbook on price and volume measuresاليتيـب املـنقزا لقيـاس
األسعار واألحجام) (امليتب اإلحصائي للجماعات األوروبية)؛
(ي)
(دليل اإلحصاءات النقدية واملالية وإر ادات زميعةا) (تندوق النقد الدويل)؛

Monetary and financial statistics manual and compilation guide

(ك)
نسخة مستيملة) (تندوق النقد الدويل)؛

national accounts manual
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(ل) ( Compilation guide on land estimationالـــدليل التجميعـــي عـــن تقـــدير
األراضي) (امليتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية)؛
(م) ( Compilers guide on services trade statisticsدليــل معــي إحصــاءات
التجارة ف اسدمات) (منظمة التعاون والتنمية واألمم املتحدة)و
املنشورات املنمع إعدادها
(أ) ( External debt statistics: guide for compilers and usersإحصـاءات الـدين
اسارجي :دليل املصنفني واملستخدمني) (تندوق النقد الدويل)؛
(ن)

Handbook on national accounting of the household sector based on an

( integrated system of surveysدليل اااسـبة القوميـة لقوـا األسـر املعيشـية اسـتنادا إىل نظـام
متيامل للدراسات االستقصائية) (األمم املتحدة)؛
(ج)
(دليل منةجية التحليل التراجعي ف اااسبة القومية) (األمم املتحدة)و
methodology
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املرفق الثالم
موجن األنشوة ال اضولعت ـا املنظمـات األعيـاء ف الفريـق العامـل
املشترك بني األمانات واللجان اإلقليمية خال عـام  2014فيمـا يتعلـق
باإلحصاءات االقتصادية واحلسابات القومية
حل ظاع

حلالةتام ما وحلس مما حلوقدحلة ع وا مما حلو اق وحلوقودحلا حلوقدحلة ع وغت ذوك ة حلصنش ع

امليتـــــب اإلحصـــــائي للجماعـــــات جلســـات إحاطـــة إعاميـــة تقنيـــة :النـــاتج االـــي اإلاـــايل آخـــذ ف الـــت
يناير وتشرين األول/أكتوبر )2014
األوروبية

(كـــانون الثـــاين/

مـــؤ ر احلســـابات القوميـــة :حســـابات اجملتمـــع :احلســـابات القوميـــة ف خدمـــة عمليـــة رســـم
السياسات االقتصادية والنقدية (حنيران/يونيه )2014
فرقـــة العمـــل املعنيـــة باحلســـابات القواعيـــة الفصـــلية (حنيران/يونيـــه وكـــانون األول/ديســـما
)2014
حلقة العمل بش ن املعا ات التقاعدية لعام ( 2014تشرين الثاين/نوفما )2014
اجتمـــا اســـااء بشـ ـ ن التجـــارة اسارجيـــة الـ ـ يبلــ عنـــةا ـ ـ املقـــيمني (تشـــرين الثـــاين/
نوفما )2014
دورات تدريبية بش ن:
 النظام األورو للحسابات القومية واإلقليمية لعام ( 2010حنيران/يونيه )2014 احلسابات احليومية (حنيران/يونيه وكانون األول/ديسما )2014 السلع املرسلة إىل اسارج للتجةين (كانون األول/ديسما )2014تندوق النقد الدويل

ب عثات املساعدة التقنية ف ـال احلسـابات القوميـة واألسـعار (السـنة املاليـة املنتةيـة ف نيسـان/
أبريل  310 :)2015بعثات إىل  90بلدا
خــااء استشــاريون بعقــود طويلــة األجــل( 12 :منــةم  10خــااء ف مراكــن املســاعدة التقنيــة
اإلقليمية :ستة ف أفريقيـا ،واثنـان ف منوقـة ااـي اهلـادا ،وواحـد ف كـل مـن منوقـة البحـر
اليارييب وأمرييا الوسو  ،وواحد ف كل من بن اديش وأوروبا الشرقية واةنوبية)
حوايل  100خب بعقود قص ة األجل
دورات دراسية :نظام احلسابات القوميـة لعـام  - 2008دورة واحـدة (الااديـل)؛ احلسـابات
القوميــة الفصــلية  -دورتــان (اليويــت وفيينــا)؛ رواب ـ إحصــاءات االقتصــاد اليلــي  -دورة
واحدة (سن افورة)
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حلقات تدريبية  40 -حلقة ( 16ف أفريقيا ،و  10ف آسيا وااي اهلادا ،و  2ف أوروبـا،
و  5ف الشرق األوس  ،و  7ف نصف اليرة ال ر )
النــدوة اإلحصــائية الثانيــة لصــندوق النقــد الــدويل :اإلحصــاءات أل ــراع رســم السياســات
( 18و  19تشرين الثاين/نوفما )2014

منظمة التعاون والتنمية

الفرقة العاملة ملنظمة التعاون والتنمية املعنيـة باحصـاءات التجـارة الدوليـة ف السـلع واسـدمات
(باريس ،من  24إىل  26آذار/مارس )2014
حلقـــة عمـــل منظمـــة التنميـــة والتعـــاون بشـ ـ ن أســـعار املســـاكن (بـــاريس 24 ،و  25آذار/
مارس )2014
اجتما فريـق خـااء منظمـة التعـاون والتنميـة بشـ ن معلومـات توديـع اإليـرادات واالسـتةاك
واالدخار ف إطار نظام احلسابات القومية (باريس 24 ،و  25نيسان/أبريل )2014
حلقة العمل املشتركة بني جامعة بيجني للدراسات التجارية واالقتصـاد الدوليـة وةنـة التجـارة
الدوليــة للواليــات املتحــدة ومنظمــة التعــاون والتنميــة ،بشـ ن االزــار بالقيمــة امليــافة (بــيجني،
ود/يوليه )2014
املؤ ر الدويل املعين بقياس التجارة والعوملة االقتصـادية الـذي نظمتـه ـعبة اإلحصـاءات التابعـة
إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة بــاألمم املتحــدة واملعةــد الــوطين لصحصــاء واة رافيــا
(امليسيا) ،بالتعاون مع منظمـة التعـاون والتنميـة وامليتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة
ومنظمــة التجــارة العامليــة (أ واســياليينتس ،امليســيا ،مــن  29أيلول/ســبتما إىل  1تشــرين
األول/أكتوبر )2014
فريق خااء منظمة التعاون والتنمية املعـين باةـداول املوسـعة للعـرع واالسـتةاك (امليسـيا،
تشرين األول/أكتوبر )2014
الفرقتــان العاملتــان ملنظمــة التعــاون والتنميــة املعنيتــان باإلحصــاءات املاليــة واحلســابات القوميــة
(باريس ،من  3إىل  7تشرين الثاين/نوفما )2014
حلقة العمل املشتركة بني امليتب الـوطين لصحصـاء (الصـني) ومنظمـة التعـاون والتنميـة بشـ ن
احلسابات القومية ( وان نو ،الصني ،من  2إىل  5كانون األول/ديسما )2014

ــــعبة اإلحصــــاءات التابعــــة إلدارة وضع برامج لتنفيـذ نظـام احلسـابات القوميـة لعـام  ،2008ونظـام اااسـبة البينيـة واالقتصـادية
الشــــؤون االقتصــــادية واالجتماعيــــة لعام  2012واإلحصاءات الداعمـة هلمـا ف منوقـة اةماعـة الياريبيـةو كاسـتريس ،مـن  3إىل
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/
 7ـــــبا /فااير ( )2014انظـــــر املوقـــــع
باألمم املتحدة
workshops/2014/St_Lucia/lod.asp
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حلقـــة عمـــل بشــ ن املؤ ـــرات االقتصـــادية القصــ ة األجـــلو هـــان نهو ،الصـــني 8 ،تشـــرين
األول/أكتوبر ( 2014انظر املوقع http://unstats.un.org//unsd/nationalaccount/worksh
)ops/2014/Hangzhou/lod.asp
حلقة عمل بش ن خريوة الوريق وبرنامج العمل للحسـابات القوميـة ف منوقـة لـس التعـاون
لدول اسليج العربية ،مسق  ،من  8إىل  11كانون األول/ديسما 2014
مؤ ر دويل بشـ ن قيـاس التجـارة والعوملـة االقتصـادية نظمتـه ـعبة اإلحصـاءات التابعـة إلدارة
الشـــؤون االقتصـــادية واالجتماعيـــة بـــاألمم املتحـــدة واملعةـــد الـــوطين لصحصـــاء واة رافيـــا
(امليسيا) بالتعـاون مـع منظمـة التعـاون والتنميـة وامليتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة
ومنظمـــــة التجـــــارة العامليـــــة (أ واســـــياليينتس ،امليســـــيا ،مـــــن  29أيلول/ســـــبتما إىل
 1تشرين األول/أكتوبر )2014
تعاونت عبة اإلحصاءات مع اللجان اإلقليمية عل تنظيم اجتماعات إقليمية ألفرقة خااء
احلسابات القومية :اللجنة االقتصادية ألفريقيا ف با /فااير  ،2014واللجنة االقتصادية
ألوروبا ف أيار/مايو  ، 2014واللجنة االقتصادية ألمرييا الاتينية ومنوقة البحر اليارييب ف
آن/أ سوس 2014
الـــدورة االســـتثنائية للجنـــة االقتصـــادية ألوروبا/الرابوـــة األوروبيـــة للتجـــارة احلرة/امليتـــب
اإلحصائي للجماع ات األوروبية /عبة اإلحصاءات بش ن تنفيـذ نظـام احلسـابات القوميـة لعـام
 2008ف منوقة أوروبا الشرقية والقوقاد و موعة بلدان آسيا الوسو وبلدان جنون ـرق
أوروبـــــــــــــــــــا ،جنيـــــــــــــــــــف 6 ،أيار/مـــــــــــــــــــايو ( 2014انظـــــــــــــــــــر املوقـــــــــــــــــــع
)www.unece.org/index.php?id=33337#/
االجتما الرفيع املستوب لتنسـ يق تنفيـذ املعـاي الدوليـة إلحصـاءات االقتصـاد اليلـي ،املعقـود
بالتعاون مع تندوق النقـد الـدويل ،وإدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة بـاألمم املتحـدة،
ودائــرة اإلحصــاءات احليوميــة االحتاديــة ف االحتــاد الروســي ،واملعةــد العــايل لاقتصــاد التــابع
للجامعة الوطنية لاحباا ،فاديفوستوك ،االحتاد الروسي 3 ،و  4أيلول/سبتما 2014
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حلالةتام ما وحلس مما حلوقدحلة ع وا مما حلو اق وحلوقودحلا حلوقدحلة ع وغت ذوك ة حلصنش ع
تقوم عبة اإلحصاءات باعـداد مـواد تدريبيـة بشـ ن عمليـة إنتـاج اإلحصـاءات ،وهييـل إدارة
اإلحصاءات االقتصادية والبينية واإلحصاءات الدمي رافية واالجتماعية ،تتناول مسائل مـن قبيـل
استراتيجيات اـع البيانـات ،وزةيـن البيانـات ،وزميـع البيانـات ف إطـار احلسـابات القواعيـة
والقوميــة واإلحصــاءات الدوليــة ،والنشــر واإلبــاغ ،كمــا تتنــاول كيفيــة انــدماج عمليــة إنتــاج
اإلحصــاءات أل ــراع اإلحصـــاءات املتياملــة لاعمــال التجاريـــة ضــمن اهلياكــل املؤسســـية
لاعمال باستخدام منوذج موحد للمعلومـات اإلحصـائيةو وسـتيون املـواد التدريبيـة مصـحوبة
بدورة ف ال إدارة الـاامج ليبـار املسـؤولني اإلداريـني فيمـا يتعلـق بعـرع هـذه االبتيـارات
واإل ــرا عليةــا ف عمليــة اإلنتــاج اإلحصــائيو ومــن املتوقــع أن تنعقــد أوىل هــذه الــدورات
خال عام 2015

البنا الدويل

تقـــدمل املســـاعدة التقنيـــة والـــدعم املــايل إىل البلـــدان واملؤسســـات اإلقليميـــة لتحســـني قـــدراهتا
اإلحصــائيةو ور ــم اتســا نوــاق آليــات الــدعم املتاحــة للبلــدان مــن أجــل حتســني نظمةــا
اإلحصــائية ،فــان هــذه املرافــق تُســتخدم لتلبيــة االحتياجــات القوريــة ااــددة (واالحتياجــات
اإلقليمية) ،د حتسني جودة تقديرات احلسابات القومية (عن طريق حتسني تقنيـات التقـدير
وحتسني اإلحصاءات األساسية) ،وتنفيذ نظام احلسـابات القوميـة لعـام 2008و ويشـمل ذلـا
أييــا تقــدمل الــدعم لبلــدان معينــة ف اســتيمال عمليــات تنقــيا احلســابات القوميــة وتقــدمل
التقديرات اةديدة
ف إطار برنامج املقارنات الدولية ،إعداد الوثائق واألدوات املتعلقة باحلسابات القوميـة ،ودعـم
دورات بناء القدرات لتجميع بيانات تفصيلية عن اإلنفاق والتحقق منةا خـال حلقـات عمـل
إقليمية عقدت ف أفريقيا ( 50بلدا) وآسيا وااي اهلادا ( 23بلدا) ،ورابوة الـدول املسـتقلة
( 9بلــدان) ،وأمرييــا الاتينيــة ومنوقــة البحــر اليــارييب ( 39بلــدا) ،و ــرن آســيا ( 12بلــدا)
(انظر املوقـع )http://icp.worldbank.orgو ويشـمل ذلـا حتسـني تقـديرات احلسـابات القوميـة
(بتحســني تقنيــات التقــدير وحتســني اإلحصــاءات األساســية) وتنفيــذ نظــام احلســابات القوميــة
لعام 2008

اللجنة االقتصادية ألفريقيا

حلقة العمل التدريبية بش ن تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام  ،2008نواكشو  ،كانون
الثاين/يناير ( 2014انظر املوقع )www.uneca.org/scna-2008
اجتما اجملموعة األفريقية املعنية باحلسابات القومية بش ن تنفيذ نظـام احلسـابات القوميـة لعـام
( 2008أديــــــــــس أبابــــــــــا مــــــــــن  3إىل  6ــــــــــبا /فااير ( )2014انظــــــــــر املوقــــــــــع
)www.uneca.org/agna2014
اجتمــا أتــدقاء رئــيس اللجنــة التوجيةيــة القاريــة للمشــرو األفريقــي بشــ ن تنفيــذ نظــام
احلسابات القومية لعام  ،2008أديـس أبابـا ،مـن  2إىل  4نيسـان/أبريل ( 2014انظـر املوقـع
)http://ecastats.uneca.org/acsweb/FocusAreas/CSC2.aspx
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اجتما فريق اسااء بش ن جداول العرع واالستخدام (بورت لويس ،من  2إىل  6حنيـران/
يونيه ( 2014انظر املوقع )www.uneca.org/egmosut
اجتمــا فريــق اســااء بشـ ن اســتخدام البيانــات اإلداريــة ف احلســابات القوميــة (كي ــايل ،مــن
 23إىل  27حنيران/يونيه ( 2014انظر املوقع )www.uneca.org/egm-adna
اجتمـــا اللجنـــة التوجيةيـــة القاريـــة للمشـــرو األفريقـــي بشـــ ن تنفيـــذ نظـــام احلســـابات
القوميـــــــة لعـــــــام ( 2008تـــــــونس العاتـــــــمة 8 ،و  9كـــــــانون األول/ديســـــــما 2014
(انظــــر املوقــــع www.uneca.org/meeting-continental-steering-committee-african-project
)implementation-2008-sna

اللجنة االقتصادية ألوروبا

الـــدورة االســـتثنائية للجنـــة االقتصـــادية ألوروبا/الرابوـــة األوروبيـــة للتجـــارة احلرة/امليتـــب
اإلحصائي للجماعات األوروبية /عبة اإلحصاءات بش ن تنفيـذ نظـام احلسـابات القوميـة لعـام
 2008ف بلــدان أوروبــا الشــرقية والقوقــاد وآســيا الوســو وبلــدان جنــون ــرق أوروبــا،
جنيف 6 ،أيار/مايو ( 2014انظر املوقع )www.unece.org/index.php?id=33337#
اجتمـــــا فريـــــق خـــــااء اللجنـــــة االقتصـــــادية ألوروبا/امليتـــــب اإلحصـــــائي للجماعـــــات
األوروبية/منظمــة التعــاون والتنميــة بشــ ن احلســابات القوميــة ،جنيــف ،مــن  7إىل  9أيــار/
مايو ( 2014انظر املوقع )www.unece.org/index.php?id=33337#
حلقـــة العمـــل لـــدائرة اإلحصـــاءات احليوميـــة االحتاديـــة الروســـية/الرابوة األوروبيـــة للتجـــارة
احلرة/اللجنـــة االقتصـــادية ألوروبـــا بشـ ـ ن حتـــديم اإلحصـــاءات الر يـــة ،نيـــنين نوف ـــورود،
االحتـــــــــاد الروســـــــــي ،مـــــــــن  10إىل  12حنيران/يونيـــــــــه ( 2014انظـــــــــر املوقـــــــــع
)www.unece.org/index.php?id=34925#
االجتما التاسع للفريق العامل املعين باملشاريع اإلحصائية التابع لانامج األمم املتحدة اسـاط
املعين باقتصادات وسـ آسـيا ،بـاكو ،مـن  25إىل  27حنيران/يونيـه ( 2014باال ـتراك مـع
الرابوــة األوروبيــة للتجــارة احلــرة ،واللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا وااــي اهلــادا،
واللجنة اإلحصائية احليومية ألذربيجان)و وخال االجتما نوقشت التحديات الـ يورحةـا
تنفيــــذ نظــــام اااســــبة البينيــــة  -االقتصــــادية ف بلــــدان آســــيا الوســــو و (انظــــر املوقــــع
)www.unece.org/index.php?id=33790#
التقييمات العاملية للنظم اإلحصائية الوطنية ف بياروس وتركمانستان ومن وليا (باال تراك مـع
الرابوة األوروبية للتجارة احلرة وامليتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة واللجنـة االقتصـادية
واالجتماعية آلسيا وااي اهلادا) (انظر املوقع )www.unece.org/statcoop/ga.html

28/36

14-67355

E/CN.3/2015/11

حل ظاع

حلالةتام ما وحلس مما حلوقدحلة ع وا مما حلو اق وحلوقودحلا حلوقدحلة ع وغت ذوك ة حلصنش ع
احللقة الدراسية بش ن التقييمات العاملية لتووير النظم اإلحصائية الوطنية ،أوالنباتار ،مـن  1إىل
 3تشــرين األول/أكتــوبر ( 2014باال ــتراك مــع امليتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة،
واللجنــــــة االقتصــــــادية واالجتماعيــــــة آلســــــيا وااــــــي اهلــــــادا ،والرابوــــــة األوروبيــــــة
للتجـــــــارة احلـــــــرة ،وميتـــــــب اإلحصـــــــاءات الـــــــوطين ف من وليـــــــا) (انظـــــــر املوقـــــــع
)www.unece.org/index.php?id=36714#
الشرحية التاسعة مـن حسـان األمـم املتحـدة للتنميـة :االجتمـا االسـتةايل ،أملـا  10و 11
كــانون األول/ديســـما 2014و وعقـــد هــذا االجتمـــا إلطـــاق املشــرو املعنـــون ”تعنيـــن
القــدرات الوطنيــة ف أضــعف بلــدان اللجنــة االقتصــادية ألوروبــا مــن أجــل التنميــة املســتدامة
لصحصـــاءات“ ويســـتند املشـــرو إىل نتـــائج التقييمـــات العامليـــة ،مـــع التركيـــن علـ ـ توـــوير
اإلحصــــــــــــــاءات االقتصــــــــــــــادية املتياملــــــــــــــة واملتســــــــــــــقة (انظــــــــــــــر املوقــــــــــــــع
)www.unece.org/index.php?id=37066#

اللجنــة االقتصــادية ألمرييــا الاتينيــة تقــدمل املســاعدة التقنيــة ف ــال احلســابات القوميــة إىل البلــدان واألقــاليم التاليــة ف املنوقــة:
إكــــوادور ،وأورو ــــواي ،وبــــارا واي ،وبوليفيــــا (دولــــة  -املتعــــددة القوميــــات) ،وبــ ـ و،
ومنوقة البحر اليارييب
والسلفادور ،و واتيماال ،وكوراساو ،وكوستارييا ،ونييارا وا ،وهندوراس
ت قدمل املساعدة التقنية ف ال األسعار واإلحصاءات االقتصادية األخرب إىل البلـدان التاليـة ف
املنوقة :األرجنتني ،وإكوادور ،وبنما ،وب و ،واةمةورية الدومينييية ،وفزنويـا (اةوريـة -
البوليفارية) ،وكوبا
االجتما السنوي بش ن احلسابات القومية ملنوقة أمرييا الاتينية والبحر اليارييب ،سـانتيا و،
من  4إىل  6آن/أ سوس 2014
الــدورة التدريبيــة ف ــال احلســابات القوميــة ،مونتيفيــديو ،مــن  5إىل  16أيار/مــايو ،2014
بالتعاون مع املصر املركني ألورو واي وتندوق النقد الدويل
الــدورة التدريبيــة ف ــال احلســابات القوميــة ،كويتــو ،مـن  1إىل  12أيلول/ســبتما ،2014
بالتعاون مع املصر املركني إلكوادور
اللجنـــــة االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة تقدمل املساعدة التقنية إىل من وليا فيما يتعلق مبؤ ر اإلنتـاج الصـناعي (تشـرين الثـاين/نوفما -
كانون األول/ديسما )2013
آلسيا وااي اهلادا
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حلقــة العمــل التدريبيــة دون اإلقليميــة بش ـ ن الــت ات ال ـ تــؤثر عل ـ حســان النــاتج االــي
اإلاايل ف نظام احلسابات القومية لعام  ،2008املعقودة بالتعاون مع املعةد اإلحصائي آلسيا
وااــي اهلــادا وتــندوق النقــد الــدويل ف أســتانا ،مــن  30حنيران/يونيــه إىل  4ود/يوليــه
( )2014للحصـــــــــول علـــــــــ معلومــــــــــات بالل ــــــــــة اإلنيلينيــــــــــة انظــــــــــر املوقــــــــــع
affecting- www.unescap.org/events/sub-regional-training-workshop-changes-2008-sna

)gdp-compilation؛ (وللحصـــــــــــــول علـــــــــــ ـ معلومـــــــــــــات بالل ـــــــــــــة الروســـــــــــــية،
انظــــر املوقــــع www.unescap.org/events/sub-regional-training-workshop-changes-2008-
)compilation-ru sna-affecting-gdp
االجتما الرفيع املستوب لتنسـيق تنفيـذ املعـاي الدوليـة إلحصـاءات االقتصـاد اليلـي ،املعقـود
بالتعاون مـع تـندوق النقـد الـدويل وإدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة بـاألمم املتحـدة،
ودائــرة اإلحصــاءات احليوميــة االحتاديــة ف االحتــاد الروســي ،واملعةــد العــايل لاقتصــاد التــابع
للجامعــة الوطنيــة لاحبــاا ،فاديفوســتوك ،االحتــاد الروســي 3 ،و  4أيلول/ســبتما 2014و
(للحصــول علــ معلومــات بالل ــة اإلنيلينيــة ،انظــر املوقــع www.unescap.org/events/high-
)level-meeting-coordinated-implementation-international-standards-macroeconomic؛
(وللحصــول علــ معلومــات بالل ـــة الروســية ،انظــر املوقـــع www.unescap.org/events/high-
)level-meeting-coordinated-implementation-international-standards-macroeconomic-ruو

قامت اللجنة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا وااـي اهلـادا ،بالتعـاون مـع اللجنـة االقتصـادية
ألوروبا والرابوة األوروبيـة للتجـارة احلـرة ،بـاجراء التقيـيم العـاملي املييـف للنظـام اإلحصـائي
الــوطين ف من وليـــا (تشــرين األول/أكتـــوبر  - 2013آن/أ ســوس  )2014الـــذي يشـــمل
تقييما إلنتاج إحصاءات االقتصاد اليلي واإلحصاءات التجارية وزةينها ونشرها ف من وليـاو
(التقريــر النــةائي متــا بالل ــة اإلنيلينيــة ف املوقــع www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/
)documents/technical_coop/GA_Mongolia_EN.pdf
املبادرة املشتركة بني مصـر التنميـة اآلسـيوي/اللجنة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا وااـي
اهلــادا لبنــاء القــدرات ف ــال تبــادل البيانــات اإلحصــائية والوتــفية :تنفيــذ مبــادرة تبــادل
البيانات اإلحصـائية والوتـفية  -مناقشـة جـرت ف إدارة اإلحصـاءات ف مالينيـا ،بوتراجايـا،
مالينيـــا 13 ،و  14آذار/مـــارس ( 2014انظـــر املوقـــع www.unescap.org/events/putting-
)sdmx-practice-discussion-department-statistics-malaysia
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املبادرة املشتركة بـني مصـر التنميـة اآلسـيوي/مباردة اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا
وااــي اهلــادا لبنــاء القــدرات ف ــال تبــادل البيانــات اإلحصــائية والوتــفية :اجتمــا مــع
امليتــب اإلحصــائي الــوطين ف تايلنــد ،ومصــر تايلنــد ،واجمللــس الــوطين للتنميــة االقتصــادية
واالجتماعيـــــــــــــــــة ،بــــــــــــــــــانيوك ،مــــــــــــــــــن  28إىل  30نيســــــــــــــــــان/أبريل 2014
(انظــــر املوقــــع www.unescap.org/events/joint-adbescap-sdmx-capacity-building-initiative-
)meeting-national-statistical-office-thailand
تتعاون اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا وااي اهلادا مع مصر التنمية اآلسـيوي علـ
حتســـني ســـجات األعمـــال التجاريـــة ف إطـــار مشـــرو مصـــر التنميـــة اآلســـيوي املعنـــون
” اســتخدام الســجات اإلحصــائية لاعمــال التجاريــة لتحســني املعلومــات عــن املؤسســات
التجاريــة الصــ ة واملتوســوة واليــب ة“ الــذي وضــع ف إطــار الانــامج اإلقليمــي لتحســني
إلحصاءات االقتصادية ف آسيا وااي اهلاداو وعقـدت حلقـة العمـل االفتتاحيـة ف كولومبـو
ف الفتــرة مــن  30حنيران/يونيــه إىل  2ود/يوليــه  2014مبشــاركة بوتــان ،واةوريــة الو
الدميقراطيـــة الشـــعبية ،وســـري النيـــا ،وكمبوديـــا ،ومالينيـــا ،وإدارة الشـــؤون االقتصـــادية
واالجتماعية باألمم املتحدة

اللجنــــــة االقتصــــــادية واالجتماعيــــــة حلقة العمل اإلقليمية بش ن تنفيذ التصنيف الصناعي الدويل املوحد ةميع األنشوة االقتصـادية
ف البلـدان العربيـة ،عمَّـان ،مــن  29أيلول/سـبتما إىل  2تشـرين األول/أكتـوبر ( 2014انظــر
ل ر آسيا
املوقع )www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=3489E
اجتما برنامج املقارنات الدولية إلعان نتائج جولة الانامج لعـام  ،2011املعقـود ف الفتـرة
من  17إىل  19با /فااير 2014
اجتمــا فريــق اســااء املعــين باحصــاءات األســعار مــن أج ـل التيامــل اإلقليمــي ،اســونبول،
 20با /فااير ( 2014انظر املوقع )www.escwa.un.org/icp2011/activities/23feb14main asp
تقــدمل املســاعدة التقنيــة ف ــال احلســابات القوميــة إىل األردن ،واإلمــارات العربيــة املتحــدة،
والسودان ،ومصر2014 ،
معةــــد األمــــم املتحــــدة اإلحصــــائي الــدورة اسامســة للــتعلم اإلليتــروين :التعريــف بنظــام احلســابات القوميــة لعــام  ،2008مــن
 12أيار/مايو إىل  11ود/يوليه 2014
آلسيا وااي اهلادا
الــدورة الثالثــة للــتعلم اإلليتــروين مــن املســتوب املتوسـ بشـ ن نظــام احلســابات القوميــة لعــام
 ،2008من  12أيار/مايو إىل  11ود/يوليه 2014
الــدورة السادســة للــتعلم اإلليتــروين :التعريــف بنظــام احلســابات القوميــة لعــام  2008مــن
 8أيلول/سبتما إىل  7تشرين الثاين/نوفما 2014
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حل ظاع

حلالةتام ما وحلس مما حلوقدحلة ع وا مما حلو اق وحلوقودحلا حلوقدحلة ع وغت ذوك ة حلصنش ع
الـدورة الرابعــة للــتعلم اإلليتــروين مــن املســتوب املتوسـ بشـ ن نظــام احلســابات القوميــة لعــام
 2008من  8أيلول/سبتما إىل  7تشرين الثاين/نوفما 2014
الوحدات الدراسية بش ن اإلحصاءات االقتصادية األساسية ونظام احلسـابات القوميـة ف إطـار
الدورة التدريبية الثانية ملعةد األمم املتحدة اإلحصائي آلسـيا وااـي اهلـادا والوكالـة اليابانيـة
للتعــاون الــدويل بشـ ن حتســني القــدرة علـ إنتــاج اإلحصــاءات الر يــة فيمــا يتعلــق مبؤ ــرات
األهـــدا اإلمنائيـــة لالفيـــة ،ـــيبا ،اليابـــان ،مـــن  18آن/أ ســـوس إىل  19كـــانون األول/
ديسما 2014
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املرفق ال رابع
اإلباغ عن بيانات احلسابات القومية
 - 1وفقــا لولــب مقــدم مــن اللجنــة ،تقــوم ــعبة اإلحصــاءات التابعــة إلدارة الشـــؤون
االقتصــادية واالجتماعيــة ف األمــم املتحــدة بانتظــام بتقيــيم تــوافر ونوــاق بيانــات احلســابات
القوميــة الســنوية الر يــة ال ـ تق ـدّمةا الــدول األعيــاء وامتثاهلــا املفــاهيمي لتوتــيات نظــام
احلسابات القوميةو
 - 2ويَرِدُ ف هذا املرفـق تقيـيمل مـن هـذا النـو أُجـري عمـا بالتوتـيات الـواردة ف نظـام
احلســابات القوميــة لعــام  ،1993واســتنادا إىل الــردود عل ـ اســتبيان األمــم املتحــدة املتعلــق
باحلسابات القوميـة لفتـرات اإلبـاغ اسمـس األخـ ة ،أي مـن عـام  2009إىل عـام 2013و
وتُقدم البيانات إما مبا رة إىل عبة اإلحصـاءات ،أو عـن طريـق اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا،
أو منظمة التعاون والتنمية ف امليدان االقتصادي ،أو أمانة اةماعة الياريبيةو
 - 3وف ضــــوء الــــردود الــــــــــواردة ف أي مــــن فتـــــرات اإلبــــاغ اسمــــــــس األخــ ـ ة
( ،)2013-2009قــدمت نســبة  94ف املائــة مــن الــدول األعيــاء ( 183دولــة) بيانــات
حساباهتا القومية إىل عبة اإلحصاءاتو ويبني حتلي ٌل للتقارير املقدمـة مـن البلـدان الناميـة علـ
الصعيد اإلقليمي أن  97ف املائة من بلدان آسـيا وكـل بلـدان أمرييـا الاتينيـة ومنوقـة البحـر
اليارييب قدمت بيانات حساباهتا القوميةو أما ف أفريقيـا وأوقيانوسـيا ،فـان نسـبة اإلبـاغ عـن
بيانــات احلســابات القوميــة تقــل عــن ذلــا بع ـ الشــيء ،إذ تبلــ  91ف املائــة ف أفريقيــا
و  92ف املائة ف أوقيانوسياو
 - 4وا ف عدد الدول األعياء الـ قـدمت بيانـات حسـاباهتا القوميـة ف فتـرة اإلبـاغ
لعــام  2013ا فاضــا طفيفــا عــن فتــرة اإلبــاغ لعــام 2012و وف دورة عــام  ،2013كــان
هنـاك  165تقريـرا (أي نسـبة  85ف املائــة مـن مـو عـدد البلــدان)و ويُقـيَّم حسـن توقيــت
تق دمل البيانات من خال عدد البلدان ال تيـون قـادرة علـ تقـدمل البيانـات عـن نفـس السـنة
ال تشيل فترة اإلباغ ،مـثا عـدد البلـدان الـ اسـتواعت أن تقـدم ف عـام  2013بيانـات
عن فترة اإلباغ لعام 2013و وقد قدمت  107بلدان ( 55ف املائة) بيانات ف عـام 2013
عن فترة اإلباغ لعام  ،2013باملقارنة مع  111بلدا قدمت بيانات ف عام  2012عـن فتـرة
اإلبــــاغ لعــــام  2012و  99بلــــدا قــــدمت بيانــــات ف عــــام  2011عــــن فتــــرة اإلبــــاغ
لعام 2011و
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 - 5ويـــبني حتليـ ـلٌ لبيانـــات احلســـابات القوميـــة ،حـــو فتـــرة اإلبـــاغ لعـــام  ،2013أن
 165دولــة مــن أتــل  193مــن الــدول األعيــاء ( 85ف املائــة) قــد نفــذت نظــام احلســابات
القومية لعام  1993أو نظام احلسابات القومية لعام 2008و وقد قدمت تقريبـا ايـع البلـدان
ذات االقتصــادات املتقدمــة وايــع بلــدان أوروبــا الشــرقية والقوقــاد وآســيا الوســو بيانــات
حسـاباهتا القوميـة عمـا مبنةجيــة نظـام احلسـابات القوميـة لعـام 1993و وعـاوة علـ ذلــا،
قدمت  110بلـدان مـن أتـل  137بلـدا ناميـا ( 80ف املائـة) بيانـات احلسـابات القوميـة إىل
عبة اإلحصاءات وفقا لنظام احلسابات القومية لعام  1993أو نظام احلسـابات القوميـة لعـام
2008و وحتديدا ،نفذ نظامَ احلسابات القوميـة لعـام  1993أو نظـامَ احلسـابات القوميـة لعـام
 2008ما عدده  39بلدا من البلدان األفريقية ( 72ف املائـة) ،و  29بلـدا مـن بلـدان أمرييـا
الاتينيــــة ومنوقــــة البحــــر اليــــارييب ( 88ف املائــــة) ،و  32بلــــدا مــــن البلــــدان اآلســــيوية
( 84ف املائة) ،و  10مـن بلـدان أوقيانوسـيا ( 83ف املائـة)و وحتقـق تقـدم كـب ف معـدالت
تنفيذ أقل البلدان منوا والدول النامية اةنريـة الصـ ة لنظـام احلسـابات القوميـة ،إذ نفـذ أحـد
النظــامني مــا نســبته  69ف املائــة مــن أقــل البلــدان منــوا و  81ف املائــة مــن الــدول الناميــة
اةنرية الص ةو
 - 6ويقـــيَّم نوـــاق بيانـــات احلســـابات القوميـــة املقدمـــة إىل ـــعبة اإلحصـــاءات حســـب
’’ موعــة بيانــات احلــد األد مــن املتولبــات‘‘(أ) ،الـ اعتمــدهتا ةنــة اإلحصــاءات ف دورهتــا
الثانية والثاثني املعقودة ف عام ( 2001انظر  ،E/2001/24الفصـل الثالـم) ،وحسـب مقيـاس
’’مؤ ـــرات التوـــور‘‘(ن) الـــذي اعتمدتـــه اللجنـــة ف دورهتـــا التاســـعة والعشـــرين املعقـــودة ف
عام ( 1997انظر  ،E/1997/24الفقرة )46و ويُبيّن التقييم أن  112بلدا ( 58ف املائـة) تقـدم
ســتة جـــداول أو أكثـــر مــن موعـــة بيانـــات احلـــد األد مــن املتولبـــات ،ويقـــدم  83بلـــدا
( 43ف املائة) سبعة جداول من تلا اجملموعةو ووفقا ملقياس مؤ رات التوور لنوـاق بيانـات
احلسابات القومية ،فان ال البية العظم للبلدان املتقدمة النمو ،وبلدان رابوـة الـدول املسـتقلة،
والبلدان النامية ف آسيا وأمرييا الاتينية ومنوقـة البحـر اليـارييب ،تصـنف احلسـابات القوميـة
وفقا ملؤ ر التوور الثاين ،باملقارنة مع ما ينيد قليا عل نصف البلدان األفريقيةو

(أ) يَرِدُ تعريف موعة بيانات احلد األد من املتولبات ف تقريري الفريق العامـل املشـترك بـني األمانـات املعـين
باحلسابات القومية املقدمني إىل اللجنة اإلحصائية (انظر  E/CN.3/2001/8و )E/CN.3/2011/6و
(ن) يَـرِدُ وتــف منةجيــة مؤ ــرات التوــور ف تقريــري الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات املعــين باحلســابات
القومية املقدمني إىل اللجنة اإلحصائية (انظر  E/CN.3/1997/12و )E/CN.3/2011/6و
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 - 7ونُفذ نظام احلسابات القومية لعام  1993أو نظام احلسابات القومية لعـام  2008ف
حوايل  85ف املائـة مـن الـدول األعيـاء؛ وأبل ـت  16مـن الـدول األعيـاء عـن التحـول إىل
نظام احلسابات القومية لعام  1993أو نظام احلسابات القومية لعـام  2008ف دورة اإلبـاغ
لعام  2012أو عام 2013و وتشمل هذه األرقام البلدان ال نفذت نظـام احلسـابات القوميـة
لعام  2008دون أن تنفذ باليرورة نظام عام 1993و وف الدورة احلالية ،أبل ـت اـاين دول
أعياء ف األمم املتحدة عن تصنيف حساباهتا القومية وفقا لنظام عـام  ،2008ليصـل مـو
الدول األعياء ال أبل ت عن نظـام عـام  2008إىل عشـر دولو وال يـنال هنـاك عـدد كـب
مــن البلــدان الناميــة ( 15ف املائــة) الـ ال تصــنف حســاباهتا القوميــة وفقــا لنظــام عــام 1993
أو 2008و
 - 8واملوعد النةائي لتقدمل استبيان احلسابات القومية هو ف آن/أ سوس مـن كـل سـنةو
وف ذلــا الوقــت ،مل تُقــدم ســوب عشــر دول أعيــاء بيانــات حســاباهتا القوميــة وفقــا لنظــام
عام 2008و إال أن عددا من الـدول األعيـاء قـد أدخـل منـذ آن/أ سـوس  2014منةجيـة
نظام عام  ،2008وال سـيما الـدول األعيـاء ف االحتـاد األورو و ونتيجـة هلـذا التوـور ،بلـ
ت إعـداد هـذا التقريـر  55دولـة عيـواو
عدد الدول األعياء ال نفذت نظام عام  2008وق َ
وتَـ ـرِدُ ف اةـــدول أدنـــاه قائمـــة بالـــدول األعيـــاء الـ ـ نفـــذت نظـــام احلســـابات القوميـــة
لعام 2008و
 - 9وزدر اإل ارة إىل أن عددا من الدول األعياء قـد ييـون طبـق فقـ بعـ ت ـي ات
نظــام احلســابات القوميــة لعــام  ،2008وذلــا لســبب رئيســي يرجــع إىل ــا املــواردو فعلـ
سبيل املثال ،اختار بع الـدول األعيـاء اتبـا مـج تـدريي لتنفيـذ نظـام عـام 2008و فقـد
ركــنت عل ـ مســائل تــؤثر عل ـ النــاتج االــي اإلاــايل و موعــة بيانــات احلــد األد مــن
املتولبات ،مبا ف ذلا تقديرات جديدة للوساطة املالية ال تقاس بشـيل ـ مبا ـر ،ونـواتج
املصار املركنية ،والنفقات العسيرية ،وتقديرات أمشل لاقتصاد امللحوظو
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البلدان ال نفذت نظام احل سابات القومية لعام 2008
إسبانيا
أستراليا
إستونيا
إسرائيل
إكوادور
أملانيا
أوكرانيا
أيرلندا
أيسلندا
إيواليا
الااديل
الات ال
بلجييا
بل اريا
بولندا
ب و
تيمور  -ليش
اةمةورية التشييية
اةورية تزنانيا املتحدة
اةمةورية الدومينييية
اةورية مقدونيا اليو وسافية سابقا
جنون أفريقيا
الدامنرك
رومانيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
سن افورة
السويد
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سويسرا
يلي
تربيا
فرنسا
فنلندا
قاط
كرواتيا
كندا
كوريا
كولومبيا
كينيا
التفيا
ليسماغ
ليتوانيا
مالوة
امليسيا
اململية املتحدة لايوانيا العظم وأيرلندا الشمالية
النرويج
النمسا
نيج يا
نييارا وا
نيوديلندا
هن اريا
هولندا
هون كون
اليونان
الواليات املتحدة األمرييية
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