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 اللجنة اإلحصائية
 السابعة واألربعونالدورة 

   2016آذار/مارس  8-11
 ( من جدول األعمال املؤقت*د) 3البند 

    بنود للمناقشة واختاذ القرار: احلسابات القومية
 القوميةتقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات   

  
 مذكرة من األمني العام  

 
شـرَّ   ت، يواملمارسـة املتبعـة   2015/216وفقًا ملقرَّر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي   

األمني العام بأن حييل تقريـر الفريـق العامـل املشـترك بـني األمانـات املعـين باحلسـابات القوميـة           
واملطلوب من اللجنة اإلحصـائية نن تبـدي آراا ـا بشـأن النقـار املطروحـة للمناقشـة املبينـة           

 الفرع السادس من  ذا التقرير   
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 ملعين باحلسابات القوميةتقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات ا  
  

 مقدمة -نوال  
ــن       - 1 ــودة مـ ــني، املعقـ ــة واألربعـ ــا السادسـ ــائية   دورةـ ــة اإلحصـ ــذت اللجنـ إىل  3 اختـ
، E/2015/24الذي ينص علـ  مـا يلـي )اناـر الو يقـة       46/106، املقرر 2015آذار/مارس  6

 جيم(:   -الفصل األول 
رّحبت بتقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القوميـة،   )ن( 

 ونعربت عن تقدير ا ملا اضطلع به من عمل خالل العام املاضي؛
نقرت برنامج عمـل الفريـق العامـل املشـترك بـني األمانـات املعـين باحلسـابات          )ب( 

 ستشاري املعين باحلسابات القومية؛القومية وفريق اخلرباا اال
طبيــق نعربـت عــن تقــدير ا للتوجيملـات املقدمــة بشــأن املسـائل النا ــ ة عــن ت    )ج( 

األولويـة  يـالا  نن يواصـل إ علـ   ، وحثت الفريق العامل (1)2008ناام احلسابات القومية لعام 
ابات القوميـة  الـ  مـن  ـأتا تيسـب تطبيـق ناـام احلسـ       قضـايا  لتقدمي توجيملات عمليـة بشـأن ال  

 ؛2008 لعام
ناـــام نطـــا  املفا يميـــة الـــ  تتجـــاو  قضـــايا الحاـــت نشـــوا عـــدد مـــن ال  )د( 

قد يتطلب حلملا وقتا طويال، وطلبـت إىل الفريـق   قضايا ، و ي 2008احلسابات القومية لعام 
م الواردة   جدول األعمـال البحثـي لناـا   قضايا ما يتعلق مبعاجلة ال األولويات   العامل حتديَد

 ؛قضاياتقرير إىل اللجنة عن التقدم احملر    حل تلك ال احلسابات القومية، وتقدمَي
نعربت عـن تقـدير ا إلزـا  عـدد مـن األدلـة وال تيبـات واملبـاده التوجيمليـة           ) ـ( 

ــام     ــة لع ــق ناــام احلســابات القومي ــ  تيســر تطبي ــمجتو 2008ال ــه،  ي ع اإلحصــااات الداعمــة ل
تعجيـل بععــداد ال تيبـات واملبــاده التوجيمليـة املقترحــة مــؤخرا،    وحثـت الفريــق العامـل علــ  ال  

إتاحـة   فيملا ال تيب املتعلق بالتنبؤ الع سي، فضال عن ال تيبات اجلـاري إعـداد ا، وطلبـت     مبا
  ذه املواد جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة؛

امــل نعربـت نيضــا عـن تقــدير ا لألنشــطة الـ  اضــطلع فــا نعضـاا الفريــق الع     )و( 
ــة و ــب  ــق نفيــذ ناــام    ذلــك  واللجــان اإلقليمي ــة والبلــدان، لتيســب تطبي مــن املنامــات اإلقليمي
 ؛2008احلسابات القومية لعام 

__________ 

  A.08.XVII.29منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (1) 
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لدول األعضاا   تقـدمي الـدعم إىل دول نعضـاا نخـر      اهلام لدور بالسلمت  ) ( 
ت الداعمـة    جمال بناا القدرات من نجـل تعييـي تطبيـق ناـام احلسـابات القوميـة واإلحصـااا       

له، ونا دت بتر يد إدارة بناا القدرات علـ  الصـعيد الـدوع، علـ   ـرار مـا إـري   إطـار         
  جمـال  برنامج املقارنات الدولية، وطلبت إىل املنامات الدوليـة واإلقليميـة ت ثيـن ننشـطتملا     

 القدرات؛ بناا
، 2008رحبـــت بالتقـــدم احملـــر    تطبيـــق ناـــام احلســـابات القوميـــة لعـــام   )ح( 

االمتثـال جملموعـة البيانـات املطلوبـة كحـد ند ،        ونعربت عن قلقملـا إ اا االففـاا النسـ     
ــدول       إ اا و ــت ال ــة، وحث ــة متقادم ــدول األعضــاا ســنوات مرجعي اســتادام عــدد كــبب مــن ال

بيانـات للحسـابات القوميـة    جتميـع  األعضاا عل  وضع بيانـات مصـدرية نساسـية تخسـتادم       
عمـل    ـذا السـيا     علـ  ال ، وِمـن وضـِعملا   السياسـات ومالئمـة للغـرا    ت ون مخجدية لتقرير

حتديد نولوياةـا مـن حيـل النطـا      و 2008تركيي جملود تطبيق ناام احلسابات القومية لعام ل
 ة؛دووالتفاصيل واجل

التقــدم احملــر    تطبيــق آليــة إرســال البيانــات بناــام تبــادل البيانــات  نوَّ ــت ب )ر( 
، وتبادل بيانات احلسابات القومية بني املنامات الدولية، وحثـت الـدول   اإلحصائية والوصفية

ــات        ــات اإلحصــائية والوصــفية لتيســب إرســال البيان ــادل البيان ــة تب ــ  اعتمــاد تقني األعضــاا عل
عاتق الدول األعضاا ال  تقـدم بيانـات   لق  عل  والتقليل إىل حد كبب من عبا االستجابة امل

 إىل املنامات الدولية   
ل القضـايا النا ـ ة     جمـا تقدم العمل  ويورد الفرع الثاين من  ذا التقرير حملة عامة عن - 2

 يعمـال البحثـ  األجدول : عن تطبيق ناام احلسابات القومية الذي يشمل عل  وجه اخلصوص
ــام    ل ــة لع ــام احلســابات القومي ــ   األلمســات وآخــر مســتجدات وضــع ال  ؛ 2008نا خــبة عل
ويـورد الفـرع الثالـل حملـة       2008ناـام احلسـابات القوميـة لعـام     ق ة لتطبيـ عمـ املنشورات الدا

هلـا الـ  يقـوم فـا     عامة عـن األنشـطة املضـطلع فـا باحلسـابات القوميـة واإلحصـااات الداعمـة         
واللجــان اإلقليميــة   ،املشــترك بــني األمانــات املعــين باحلســابات القوميــةالعامــل نعضــاا الفريــق 
ويـرد    تطبيـق ناـام احلسـابات القوميـة      املرحلـة الـ  بلغملـا     حتـديثا عـن  رابـع  الويقدم الفـرع  

وتــرد   تبــادل البيانــات ننشــطةلتقــدم احملــر    تنســيق يــع البيانــات ولعــرا الفــرع اخلــامس 
  النقار املطروحة للمناقشة   الفرع السادس
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   تقدمي توجيملات بشأن القضايا النا  ة عن تطبيق ناام احلسابات القومية -  انيا 
 جدول األعمال البحثي املتعلق بناام احلسابات القومية -نلن  

قضـايا  علـ  ال ا يرك ـ مناام احلسابات القومية ل يعمال البحثاألعمل عل  جدول ظل ال - 3
بشــأنه توضــيحات وبععطــاا  2008ناــام احلســابات القوميــة لعــام  لاملتصــلة بــالتطبيق العملــي 

ــة منتــديات بيــد نن   فســبهوت للناــر    املاضــي جوانــبعــام خــالل الدرســت  لمناقشــةل ال 
مـؤرر  )ن( ت تلـك املنتـديات:   سـتقبل  و لـ    امل 2008ناام احلسابات القومية لعـام  حتديل 

التعـــاون والتنميـــة   امليـــدان  ومنامـــة لرابطـــة الدوليـــة للبحـــو  املتعلقـــة بالـــدخل والثـــروة ا
إىل : ناــام احلســابات القوميــة” عــن مســتقبل احلســابات الوطنيــة حــول موضــوع  االقتصــادي

ــن  ــامل، “نيــ ــاريسوعقــ ــومي  ،د   بــ ــان/نبريل  17و  16يــ ــتثنائية 2015نيســ ؛ ودورة اســ
نامـــة التعــــاون والتنميـــة   امليــــدان االقتصـــادي املعنيــــة    مبالجتماعـــات األطـــرا  العاملــــة   

حثـي لناـام   باإلحصااات املالية واحلسابات القومية بشأن التوجه املستقبلي جلدول األعمـال الب 
؛ وفرقـة  2015تشـرين األول/نكتـوبر    30إىل  26  بـاريس مـن    تقـد احلسابات القومية، عخ

 202لعـام _  لحسـابات القوميـة  لناـام   حنو األورويبحتاد لم تب اإلحصائي لالالتابعة لالعمل 
ــة      - ــابات القوميـ ــتقبلي للحسـ ــام مسـ ــة إىل ناـ ــات األوروبيـ - Towards ESA 202Xاالحتياجـ

European needs for a future SNA  . 
املناقشـات علـ  الـذ اب إىل نبعـد مـن النـاتج احمللـي اإليـاع، وعلـ           بعـ   وركيت  - 4

القضايا االجتماعية والبي يـة، مبـا   ذلـك تو يـع الـدخل       خذ   االعتبار صراحًةأوضع تدابب ت
 ـذا  علـ    2030لعـام   التنميـة املسـتدامة  قد  ددت نيضا خطـة  والعمل  ب املدفوع األجر  و

تطلب حتقيق الت امل بـني اجلوانـب االقتصـادية واالجتماعيـة والبي يـة للتنميـة       ، و و نمر يالرني
   املستدامة 

 إىل نن بعـد الناـر   تلـك املناقشـات،     ،وخلص الفريق العامل املشـترك بـني األمانـات    - 5
جذريـة   املعـايب    تغـيبات قوميني خِبروا خالل االضـطالع بعملـملم تطـورا ولـيس     السبني ااحمل

باالقتصــاد املــرتب  قضــايا متعلقــة بالعوملــة واحلاليــة للحســابات الوطنيــة  ور ــم وجــود الدوليـة  
 امييـد سـتليم  نخـر ، قـد ت  قضايا بيانات نكثر دقة، وادمني إىل احتياجات املستباإلنترنت، وب

يـتعني  د الـ  قـ   نيضا اتفـا  عـام علـ  ن يـة احلسـابات الفرعيـة      ، فقد ساد من الدرس والتف ب
ــة   مبــا يتــي  لإ اإلطــار املركــييب مقارنــًةرفــعخ م انتــملا  طــار املركــيي لناــام احلســابات القومي

   البي ية( )املتصلة بالرفاه واالستدامة قضايا الالتوسع   تناوخل 
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ويــدرك الفريــق العامــل نيضــا نن االنتــملاا مــن وضــع توجيملــات ملعاجلــة املســائل الــ       - 6
قــد يســتغر  وقتــا طــويال  لــذا فــعن االجتمــاع   2008احلســابات القوميــة لعــام تتجــاو  ناــام 

ــن      ــده مـ ــة، املقـــرر عقـ ــابات القوميـ ــاري املعـــين باحلسـ ــق اخلـــرباا االستشـ إىل  13املقبـــل لفريـ
، سـيناق  نيضـا القضـايا املسـتجدة وحيـدد سـبل التصـدي هلـا  ومـن          2016نيسان/نبريل  15

لويــات   بنــود جــدول األعمــال البحثــي، واملناقشــاتخ      املتوقــع نن تيس ــر عمليــة  حتديــد األو   
املــذكورة نعــاله، والتحقيــقخ   احتياجــات مســتادمي احلســابات القوميــة الــذي جتريــه فرقــة     
العمــل التابعــة للم تــب اإلحصــائي لالحتــاد األورويب، املناقشــة  بشــأن إدراج تلــك املســائل     

ميـة، علـ  النحــو املـبني   املرفـق الرابــع     جـدول األعمـال البحثــي املقبـل لناـام احلســابات القو    
  ويرد مييد مـن التفاصـيل عـن املسـائل البحثيـة الرئيسـية       2008لناام احلسابات القومية لعام 

لناام احلسابات القومية   الفرع الثاين من ملحق  ـذا التقريـر  وتشـمل القائمـة القضـايا الـ        
انـات املعـين باحلسـابات القوميـة وفريـق اخلـرباا       ينار فيملا حاليا الفريق العامل املشترك بني األم

االستشاري  ومي ن نيضا االطالع عل  جدول األعمـال البحثـي لناـام احلسـابات القوميـة        
ــعبة          ــذي تستضــيفه   ــة ال ــام احلســابات القومي ــي لنا ــال البحث ــع الشــب ي جلــدول األعم املوق

األمانــة العامــة، و ــو متــاح    اإلحصــااات التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة ب 
    http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/research.asp الراب 

 
 األدلة وال تيبات -باا  

املشـترك بـني األمانـات بـذل اجلملـود مـن نجـل وضـع توجيملـات          واصل الفريق العامل  - 7
علــ  ت اإلحصــائية تعييــي القــدرابغيــة احلســابات القوميــة واإلحصــااات الداعمــة هلــا لتجميــع 
حـني تـرد   ،   املنجـية موجي ل ل من املنشورات وصن ويرد ندناه احلسابات القومية  جتميع 
امليمــع إصــدار ا   الفــرع الثالــل مــن ملحــق  ــذا وتلــك   اعــداداري إاملنشــورات اجلــقائمــة 
    التقرير

 
 دليل قياس اإلنتاج العاملي )اللجنة االقتصادية ألوروبا(  )ن( 

ــل  ــاسدلي ــاملي،   قي ــاج الع ــاب   اإلنت ــذي صــدر   نعق ــه  منشــور ال  The impact ofســابق عنوان

globalization on national accounts (New York and Geneva, 2011) (  الــــــــــراب :  متــــــــــاح
http://www.unece.org/fileadmin/DAMstats/publications/Guide_on_Impact_of_globaliza

tion_on_national accounts_web_.pdf) ، ــيت االقتصــادية  ته اللجنــة ه النملائيــة ونشــرَ صــيغَتنز
احلسـابات القوميـة،   جملم عـي    يتضـمن الـدليل اجلديـد توصـيات  ـاملة      2015ألوروبا   عام 

لة صـ مع وإنتاج وحتليـل البيانـات املت  جبالصلة ذات ومييان املدفوعات واإلحصااات االقتصادية 
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املتعلقــة حصــااات نتــاج اإلإة   اتلفــامليعــرا خــربة البلــدان  ــو املي  وبترتيبــات اإلنتــاج العــ
العوملـة  ظـوا ر  و تـيال قائمـة   نيضا عددا من التحديات املفا يمية ال  الحيدد اإلنتاج العاملي وب
 ا   املستقبل التصدي هلال  يتعني ستجدة امل
 

 التجارية )اللجنة االقتصادية ألوروبا( لألعمال دليل السجالت اإلحصائية  )ب( 

 Guide on statistical business ألعمـــــال التجاريـــــةل ةســـــجالت اإلحصـــــائيالدليـــــل  - 9

registers  عمليــة  اتتوجيملــ، يقــدم 2015 ، الصــادر عــن اللجنــة االقتصــادية ألوروبــا   عــام
مـن   الـدليل  ـون  التجاريـة  يت ئية لألعمـال  سـجالت اإلحصـا  تعملُّـد ال إنشـاا و بشأن وتوصيات 

حصــائية اإلســجالت الليــه فصــول موضــوعية تتنــاول ندوار    تفصــل اســتملالع   -ال فصــ 12
ــة؛ ل ــ  تغطيملــا؛ و  ألعمــال التجاري ومصــادر ملا؛ خصائصــو الوحــدات اإلحصــائية واجملــاالت ال

قاعـدة  متصـلة ب تنايمية وونشر ا؛ وجودةا؛ ومسائل  ؛يةطاراإل نملجيةوتعملد ا؛ واملالبيانات؛ 
مــن العمــل  امييــدالــ  تتطلــب مســائل نخــر ؛ واملواضــيع و  نولوجيــا املعلومــاتوبت البيانــات
القضـايا املنملجيـة واألمثلـة القطريـة     املتعلقـة ب ويشمل الدليل نيضا عددا من املرفقـات   والبحل 

 ا   واسع مسرد مصطلحاتو
 

  (األمم املتحدة)الدراسات االستقصائية للتوجملات كتيب  )ج( 
 Handbook on tendency surveys دراســات االستقصــائية للتوجملــات اليملــد  كتيــب  - 10

االستقصــائية ات الدراســات نــإىل تقــدمي نفضــل املمارســات واملبــاده املنســقة بشــأن اختيــار عي  
ات الدراسـ ، وتنفيـذ  االستقصـائية  اتنسـ لة الدراسـ  وضع و ،وتصميم االستبياناتملات، جوتلل

وتــوفر الدراســات   بــةرك توجملــات املالمؤ ــرات واســتادام  ،وجتمليــي البيانــاتاالستقصــائية، 
و ـي  باسـتادام األسـاليب اإلحصـائية ال ميـة       ملـا ال مي ـن يع نوعيـة  االستقصائية معلومات 

دم معلومـات عـن حــدو    ألتـا مي ــن نن تقـ  تشـ ل جـياا ال يتجـين مـن ناــام لإنـذار املب ـر       
    نياالقتصادي اال د ارالضائقة ووتوقيت فترات 

 
 كتيب منوذج البيانات والبيانات الفوقية لإحصااات القصبة األجل )األمم املتحدة(  )د( 

ــورد  - 11 ــبيـ ــل      كتيـ ــبة األجـ ــااات القصـ ــة لإحصـ ــات الفوقيـ ــات والبيانـ ــوذج البيانـ منـ
Handbook on data template and metadata for short-term statistics  ــفا ا منــــــــــــملجيوصــــــــــ

وضـــ  اخلصـــائص اإلحصـــائية والتحليليـــة  ـــو ية األجـــل  وســـتادام اإلحصـــااات القصـــبال
كيفيــة اتصــاهلا النشــار االقتصــادي و ــرح   ، وســبَب ن يتــملا إحصــااات القصــبة األجــلل
احلسـابات القوميـة   وارد   جموعة مت املة مـن اإلحصـااات القصـبة األجـل علـ  النحـو الـ       مب
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 اإلحصـااات نن يسـتفيد منـه جمم عـو     ـذا ال تيـب  ـو    الغرا من العناصر  و الفصلية وبيانات
 نكثر تعمقا    اتقدم عروضال  املواد املرجعية بمفيدة رواب  تضمن ومستادمو ا  كما ي

 
 دليل التجميعي )صندو  النقد الدوع( الاإلحصااات النقدية واملالية وكتيب  (ـ)  

ــة و كتيـــب  - 12 ــة واملاليـ ــااات النقديـ ــاإلحصـ ــيالـ  Monetary and financial دليل التجميعـ

statistics manual and compilation guide  ــع وحيـــ ــيات   د   إمـ ــارين والتوصـ ــا يم والتعـ املفـ
دليـل جتميـع اإلحصـااات النقديـة     و 2000عـام  لاإلحصااات النقدية واملاليـة  كتيب الواردة   

 Balance of، 2008، من نجل مواامتملا مع ناام احلسابات القومية لعـام  2008 لعام واملالية

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

(Washington, D.C., IMF, 2009) و ،“Government Finance Statistics Manual 2014” 

(Washington, D.C, IMF, March 2014), 2014 update (IMF) ــراب    امل ــ  الـــــــــ ــاح علـــــــــ تـــــــــ
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bop6comp.htm  ــدم وي ــب القــ ــة  تيــ جمموعــ

 ــو تحديــد وتصــنين وتســجيل نرصــدة وتــدفقات األصــول واخلصــوم املاليــة  ولمــن األدوات 
علــ  الصــعيد النقديــة عــن يــع البيانــات  نياملســؤوللبيانــات نفســه جمم عــي ايســاعد   الوقــت 

تصنين وتقيـيم وفـر  األصـول واخلصـوم املاليـة أل ـراا       حول توصيات عملية بتقدمي الوطين 
 ّدية   اإلحصااات النقدية، مع التركيي بش ل خاص عل  احلاالت احل

 
األورويب ومنامـة  اد حتـ األراضـي )امل تـب اإلحصـائي لال   امني قيمـة  تجميعي لـت الدليل ال )و( 

 التعاون االقتصادي والتنمية(

 The Compilation guide on land estimationاألراضـي  امني قيمـة  تجميعي لـت الدليل ال - 13
 يـادة قابليـة     األراضـي و مـني قيمـة   تقـدير وخت   توجيملا مفا يميا وعمليا لإحصائيني قدم ي

ضـمن  األراضـي  تبويب املفا يم النارية ويقترح الدوع  ويوض  الدليل تملا عل  الصعيد مقارن
م نـة  املصـادر امل ينـاق   كمـا  دوع  هلـا علـ  الصـعيد الـ    مقارنـات  نكثر إجراا ل يسمل ا ف ات مب

الـتامني   العديد من حـاالت يتناول و ةو ب املبا ر ةاملبا رامني نساليب التيبلور للبيانات، و
املتاحة بشـأن  ـذا املوضـوع   ناـام احلسـابات      ) رحا( للمعلومات الدليل عرا وياخلاصة  

ــام   ــة لع ــام    2008القومي ــام األورويب للحســابات لع ــة مي ــن    2010و  النا ــة منملجي بطريق
 االطالع عليملا   

 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bop6comp.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bop6comp.htm
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عـي احلسـابات القوميـة     ـب املقـيمني: توصـيات جملم    املبل ـ  عنـه مـن قبـل      اخلـارجي االجتار  ) ( 
ــيان املــدفوعات )امل تــب   التعــاون  األورويب ومنامــة حتــاد اإلحصــائي لالوإحصــااات مي

   (والتنمية
الناـام األورويب  /2008مبدن التغيب املطلوب   الناام احلسابات القومية لعـام  يطرح  - 14

  عنـه  جتار اخلارجي املبل ـ حتديات خاصة   حالة تسجيل اال BPM6 و 2010للحسابات لعام 
صــااات ميــيان  إحاحلســابات القوميــة و جملم عــي توصــيات وتوضــع  ــب املقــيمني   قبــل مــن 

االت احملتملـة املاتلفـة    احلـ حتديد وقياس من نجل املدفوعات مع تركيي عل  اخلطوات العملية 
 األورويب   حتاد لم تب اإلحصائي لالل املوقع الشب ي  مذكرة منشورة   توصيات الو ذه 

 
 )صندو  النقد الدوع( ملاميِدعي إحصااات الديون اخلارجية ومستادليل جمم  )ح( 

 The 2013 2013لعـام   ملاميعي إحصااات الـديون اخلارجيـة ومسـتادِ   دليل جمم يوفر  - 15

External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users  توجيملــــات  ــــاملة بشــــأن قيــــاس
 2013 ل عـام عرضملا  نعـدَّ دليـ  التحليلي و ملااستادامملا وإحصااات الديون اخلارجية وجتميع

فرقـة العمـل املشـتركة    مـن  منامـات  لتسـع  املسـؤولية املشـتركة     إطـار  صندو  النقد الدوع 
لـديون  الوطنيـة ل تجميـع  جملـات ال بني الوكاالت املعنية باإلحصـااات املاليـة بتشـاور و يـق مـع      

 ـذا  املتعلقـة مبراكـي االسـتثمار الدوليـة  وحيـد         حصـااات اإلميـيان املـدفوعات و  واخلارجية، 
ملا تــلتغـيبات الـ  ندخل  حبيـل يتنـاول ا   2003إحصـااات الـديون اخلارجيـة لعــام     دليـل   الـدليل  

 Balance of الـــالنســاة السادســة لــدليل ميــيان املــدفوعات ووضــع االســتثمارات الداخليــة        

Payments and International Investment Position Manual, sixth ed. (BPM6)   ــدليل والـــــــــــــ
  http://www.tffs.org/edsguide.htmمتاح   الراب  

  
ــين      - الثا   ــات املعـ ــني األمانـ ــترك بـ ــل املشـ ــق العامـ ــاا الفريـ ــل نعضـ ــرامج عمـ بـ

 باحلسابات القومية واللجان اإلقليمية
ــل   - 16 ــق العام ــة واللجــان       واصــل الفري ــابات القومي ــين باحلس ــات املع ــني األمان ــترك ب املش

املتفق عليملا دوليـا     األخر  تطبيق ناام احلسابات القومية واملعايب  دعم تقدمي الاإلقليمية 
ــة لعــام       ــق العــاملي لناــام احلســابات القومي ــامج التطبي جمــال اإلحصــااات االقتصــادية وفقــا لربن

بســـي  علـــ  تنســـيق املشـــترك ويعتمـــد الفريـــق العامـــل  واإلحصـــااات الداعمـــة لـــه  2008
مــواطن القــوة النســبية للمنامــات وجتنــب اال دواجيــة   األنشــطة  باالســتفادة مــن لألنشــطة، 

  يادة تأ ب ا   إىل  منه سعيًا

http://www.tffs.org/edsguide.htm
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وفضـال عـن    2015ويرد   الفرع الرابع من ملحق  ذا التقرير مـوجي ألنشـطة عـام     - 17
باإلحصااات االقتصادية واحلسابات القومية الـ   صل ما يت   2016ألنشطة املتوقعة   عام ا

 تضطلع فا املنامات األعضاا   الفريق العامل املشترك واللجان اإلقليمية 
  

 اإلبالغ عن بيانات احلسابات القومية -رابعا  
ــا  - 18 ــب لوفق ــة     امللطل ــة اإلحصــااات )اناــر الو يق ــن جلن ــدمن م ــامن،  E/264ق ، الفصــل الث

تقيـيم تـوافر ونطـا  بيانـات احلسـابات      علـ    ـعبة اإلحصـااات بانتاـامن    ع ن (، ت42 الفقرة
ــ     ــة ال ــة الرمسي ــملا  القومي ــت عن ــدول األعضــاا نبلغ ــن االو ،ال ــاع ــا يمي ل متث ــدل  املف ــك ال لتل

احلسـابات القوميـة   االطالع عل  احلاجة إىل اإلقرار ب ر مو لتوصيات ناام احلسابات القومية 
جتميـع  علـ   بلـدا   75حنـو  ال يعمـل سـو    املناسـبة،  السياسـاتية  الفصلية لتسمليل االسـتجابات  

تـوافر ونطـا  بيانـات    ه مل يقـيَّم سـو    ، فعنـ الـذ فصـلي   بيانات احلسابات القومية عل  نسـاس  
لـواردة  اردود الـ  إىلقيـيم الـوارد    ـذا الفـرع     الت  ويسـتند  احلسابات القومية السـنوي الرمسيـة  

 اخلمــساإلبــالغ علــ  مــد  فتــرات علــ  اســتبيان األمــم املتحــدة املتعلــق باحلســابات القوميــة  
    2014إىل عام  2010، ني من عام األخبة
 نن حنـو مع القومية،  احساباةعن   املائة( بيانات  95 لبية الدول األعضاا )تقدم نو - 19
علـ  اإلطـال    منـملا مل يقـدم بيانـات       املائـة  5كل عـام و  يقدم بيانات   املائة منملا ال  15

احلسـابات القوميـة   تقـدمي بيانـات   سِن توقيـت  حل  خالل السنوات اخلمس املاضية  ويخاملر تقييٌم
بلــ  سـو  حنــو  ت السـنة واحـدة   فــار  بنن نسـبة الـدول األعضــاا القـادرة علـ  تقــدمي بيانـات      

 تقــدمي البيانــاتب اســتحلــد  ا   املائــة 84الــدول األعضــاا إىل نســبة ترتفــع ائــة  و  امل 62
    صل إىل سنتنييفار   مين ب

البلـدان املتقدمـة النمـو    كـل اقتصـادات   ويخبني حتليل لتطبيق ناام احلسابات القومية نن  - 20
  املائـة مـن    83بلـدان نوروبـا الشـرقية والقوقـا  وآسـيا الوسـط ، و       كـل اقتصـادات   وتقريبا 

نو ناـام   1993 احلسابات القومية وفقـا ملنملجيـة ناـام عـام    عن البلدان النامية، قّدمت بيانات 
الـدول الناميـة اجليريـة الصـغبة الـ  طبقـت       ووا منـ البلـدان  نقـل  نسـبة  وقد  ادت   2008عام 

   املائة، عل  التواع    86و    املائة 75إىل ، 2008نو ناام عام  1993ناام عام 
املسـتوفية  بيانـات  الجمموعـة  ” ويخقيَّم نطا  بيانات احلسابات القومية باسـتادام معيـار   - 21
   52  ويخبـي ن التقيـيم نن نسـبة    (3)“مؤ رات التطور”مقياس و( 2)“حلد األد  من املتطلباتا

__________ 

الفريق العامل املشترك بني األمانات  ي  تقرير من املتطلباتحلد األد  ملستوفية ابيانات االيرد تعرين جمموعة  (2) 
  (E/CN.3/2011/6 و E/CN.3/2001/8)انار  جلنة اإلحصاااتإىل  املعين باحلسابات القومية املقدمني

http://undocs.org/ar/E/264
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2001/8
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2011/6
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حلـد األد  مـن   املسـتوفية ا انـات  بيالجمموعـة  جـداول  قدم حاليا تمن الدول األعضاا فق  املائة 
طـا  بيانـات احلسـابات القوميـة     املناف    نستو  امل ذا يخعي  بش ل رئيسي و  املتطلبات

ســاباةا، مــا يخــرب  ضــرورة إدمــاج إحصــااات ح بيانــات عــنإىل عــدم تقــدمي بقيــة بلــدان العــامل 
 مييان املدفوعات   احلسابات القومية 

حنـو     2008نو ناام عام  1993ناام عام ط بق املفا يمي،  االمتثالتعلق بما ي و  - 22
  املائة من الـدول األعضـاا  وقـد حخـد د املوعـد النـملائي لتقـدمي اسـتبيان ناـام احلسـابات            88

قـد   اوعضـ ة دولـ  62وحىت ذلـك الوقـت، كانـت      عامالقومية    ملر آب/ن سطس من كل 
    القوميةحساباةا جتميع    2008ناام عام طبقت 
  تبادل البياناتننشطة تنسيق يع البيانات و - خامسا
بيانـات احلسـابات القوميـة   اال ديـاد     لستستمر ن ية اجلودة العالية واملتاحة بسـملولة   - 23

 2030عـام  لالتنميـة املسـتدامة   نفيذ خطة األوسار اإلحصائية العاملية إىل رصد ت  ظل انتقال 
ــديثا  عليملــا تفــق امل اجملموعــة احلاليــة مــن املؤ ــرات املقترحــة أل ــدا  اإلمنائيــة       ل وتشــمح

ــة بالغــ ســت ون عــددا مــن املؤ ــرات الــ    (4)املســتدامة ــة ةإحصــااات احلســابات القومي  األ ي
تعييــي النمــو االقتصــادي املطــرد     ”: 8وال ســيما مؤ ــرات رصــد اهلــد      - بالنســبة إليملــا 

ــة ال املــة      ــع واملســتدام، والعمال ــع    والشــامل للجمي ــق للجمي ــوفب العمــل الالئ  “واملنتجــة، وت
ــة قــادرة علــ  الصــمود، وحتفيــي التصــنيع الشــامل للجميــع،     ” 9واهلــد  رقــم  إقامــة بخــي حتتي

مـــن  عــددٌ يســتادم  صــلة فــذه األ ــدا ،    تإضــافة إىل املؤ ــرات امل    و“وتشــجيع االبت ــار  
مصـائد األمسـاك   ، ثـال م )علـ  سـبيل امل  قاسِـ كاحمللي اإليـاع   أل دا  نخر  الناتَجامؤ رات 

ــي اإليــاع   إطــار اهلــد       ــاتج احملل ــة مــن الن حفــا احمليطــات والبحــار  ” :14كنســبة م وي
بشـ ل  يشـدد  ، مـا  “واملوارد البحرية واستادامملا عل  حنو مستدام لتحقيـق التنميـة املسـتدامة   

 عل  ن ية بيانات احلسابات القومية لرصد تنفيذ ن دا  التنمية املستدامة إضا  
مــن نجــل   الوقــت املناسـب  الــواردة للطلــب املتيايـد علــ  البيانــات املفصـلة و  تلبيـًة  و - 24

مـا  ال  ، 2030التنميـة املسـتدامة لعـام     خطـة رصد التقدم احملر  حنـو حتقيـق ن ـدا  و ايـات     

__________ 

َيــِردخ وصــن منملجيــة مؤ ــرات التطــور   تقريــري الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات املعــين باحلســابات     (3) 
 ( E/CN.3/2011/6 و E/CN.3/1997/12اإلحصااات )انار  القومية املقدمني إىل جلنة

ــراب    (4)  ــة   الــــــــــــــــــــــــــــــ -http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meetingمتاحــــــــــــــــــــــــــــــ

02/Outcomes/Agenda%20Item%204%20-%20Review%20of%20proposed%20indicators%20-

%202%20Nov%202015.pdf  

http://undocs.org/ar/E/CN.3/1997/12
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2011/6
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الـنام اإلحصـائية  و    طوير ، وت(5)التحول لإحصااات الرمسيةوضع خطة العمل جاريا عل  
االفتقـار   إىلالثغرات   البيانات   إحصااات احلسـابات القوميـة   ال تخعي  الت، كثب من احلا

إىل املشــاكل الــ  عــدم كفايــة البيانــات األوليــة وبــل إىل إىل معرفــة ناــام احلســابات القوميــة، 
ــنام اإلحصــائية تواجململــا  ــة ال ــ   التحــول وتنطــوي خطــة   احلالي ــات  عل إعــادة تصــميم العملي

نكثــر ت ــامال ا إعلـملا  شـتركة مبــ لألعمــال امل يــة ي لعلــ  نسـاس  اإلحصـائية التقليديــة القائمـة   
ــة ــة   إم ــان وحتســني  ؛وفعالي ــ ملااســتاداموالوصــول إىل الســجالت اإلداري ــنمب إم ــان  ا حيس 

البيانـات   اسـتادام درس إلحصااات الرمسية؛ وإتاحـة يـع البيانـات املصـنفة؛ و    استادامملا   ا
  ب التقليدية   

بنـــاا القـــدرات جمـــال   ا كـــببا ومتضـــافرا ومطـــردا اســـتثمار ـــذه اخلطـــة تطلـــب تو - 25
  و  ةت املـ امل إلحصـااات قاربـة ا اإلحصائية الوطنية عل  نساس اجلوانب التقنيـة واملؤسسـية مل  

ــة إىل   ــامج وضــع  ــذا الصــدد، دعــت اللجن ــق لإبرن ــة مــن نجــل حصــامنسَّ ــاا  اات املت امل بن
علـ  الصـعيد   قابلـة للمقارنـة   التجميـع حسـابات االقتصـاد ال لـي     ل دعمـاً القدرات اإلحصـائية  

برنـــامج املقارنــات الدوليـــة   إىل احلـــال بالنســبة   يكمـــا  ــ لــإدارة   آليـــةاســتنادا إىل   دوعالــ 
عقد اجتماع   النصـن الثـاين مـن عـام     إىل الشعبة اإلحصائية ستدعو واستجابة هلذه الدعوة، 

أخـذ  ت، اات املت املـة حصـا منسَّـق لإ برنـامج  لوضـع  آلية تنسيق تدرس فيه استحدا   2016
القدرات اإلحصائية مثـل تلـك املتعلقـة بربنـامج     األخر  املتاذة   جمال بادرات امل  االعتبار 

ــة  ــات الدوليـ ــة   ، املقارنـ ــادية البي يـ ــبة االقتصـ ــام احملاسـ ــني   و ،وناـ ــة لتحسـ ــتراتيجية العامليـ االسـ
الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسـابات  ويواصل اإلحصااات اليراعية والريفية  

القومية تقدمي الدعم إىل ننشطة بنـاا القـدرات اإلحصـائية، علـ  النحـو املـبني   الفـرع الرابـع         
 من ملحق  ذا التقرير   

ام مصادر البيانات  ب التقليدية العمل املضطلع بـه مـن   استاددرس ومن األمثلة عل   - 26
حتسني توافر البيانات، مبا   ذلك تقـدمي  من نجل لبيانات الضامة لنجل تقييم الفوائد احملتملة 

الفريق العامل املعـين البيانـات الضـامة    وقد  رع إحصااات احلسابات القومية  إىل إسملامات 
قضــايا ه اللجنــة   دورةــا اخلامسـة واألربعــني،   تقيــيم  ي ننشـأت ذ، الــ(6)لإحصـااات الرمسيــة 
والت نولوجيا والوصـول إىل البيانـات والتشـريعات     ةدواجلونملجية امللة بصالبيانات الضامة املت

اسـتادام  مي ـن   نافع من نجـل فملـم كيـن   وامل واخلصوصية واإلدارة والتمويل وحتليل الت الين
 احلسابات القومية    ملااإلحصااات الرمسية، مبا في البيانات الضامة   إنتاج نو است مال

__________ 

  http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2015/NewYork/NY_D2.pdfمتاحة   الراب   (5) 
  http://unstats.un.org/unsd/bigdataاملوقع الشب ي للفريق العامل  (6) 
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بتبـادل البيانـات    امبادرة نخر  إىل حتديل اآلليات والعمليـات املتصـلة حتديـد   ةد  و - 27
ــاريع    ــي مش ــادل اإلحصــائية   ــةالبياناإلحصــااات تب ــابات  ل SDMX)  الوصــفيةو ي ــام احلس نا

وتوحيـد تبـادل   اإلحصـائية  ل اعمـ تحسـني نسـاليب األ  لالـدعم  الذي يقدم  2008القومية لعام 
ــد افــرر  ية  صــفالبيانــات والبيانــات الو  نعضــاا الفريــق املشــترك بــني األمانــات املعــين      وكق
 يــة البياناإلحصــااات  تبــادل  تقــدمي الــدعم إىل ننشــطة     بشــ ل فعــال  باحلســابات القوميــة  

الدول األعضـاا   من قبلتقدمي بيانات احلسابات القومية مثل  - عل  الصعيد الوطين الوصفيةو
تقدمي بيانات احلسابات القوميـة  واألورويب، حتاد   االحتاد األورويب إىل امل تب اإلحصائي لال

  امليـدان   بع  الدول  ـب األعضـاا   االحتـاد األورويب نو منامـة التعـاون والتنميـة       قبلمن 
لصـا   ل البيانـات  تبـاد لصندو  النقد الدوع ومصـر  التنميـة األفريقـي    مبادرة واالقتصادي، 

ــة، و  ــدان األفريقي ــعبة اإلحصــائية  مشــروع البل ــة املتحــدة    والش ــة   اململ  ــة الدولي إدارة التنمي
ــمالية    ــدا الشـ ــ  ونيرلنـ ــا العامـ ــتادام   للربيطانيـ ــة باسـ ــرات التنميـ ــر مؤ ـ ــادل ونشـ ــادل  تبـ تبـ

التعـاون  فرقـة العمـل املعنيـة ب   مـا برحـت   وعل  الصعيد الدوع،   الوصفيةو يةالبياناإلحصااات 
حصــااات املعــين باإلرعايــة الفريــق املشــترك بــني الوكــاالت ب، تعمــل البيانــات  جمــال  الــدوع

البيانــات بــني   جمــال اتفاقــات التعــاون متعلقــة بإجــرااات ، علــ  وضــع (7)قتصــادية واملاليــةالا
يع وتبـادل ونشـر احلسـابات       فااة التبسي  وحتسني من نجل كة املنامات الدولية املشاِر

الــدوع   فرقــة العمـل املعنيــة بالتعـاون   وتسـتادم  القوميـة والبيانــات االقتصـادية ذات الصــلة    
و ــي تبــادل البيانــات   الوصــفية و يــةالبياناإلحصــااات البيانــات بروتوكــوالت تبــادل  جمــال 

مـن  اإلياع والسـ ان  و األول جملاميع الناتج احمللي تجري  بنجاح املشروع الاختتمت مؤخرا 
للتأكـد مـن   تو يع واض  للمسؤوليات بني املنامات الدوليـة  حتديد السمات الرئيسية للتعاون 
 مــن   قواعــد بيانــات كــلن طابقــة متاملتصــلة بــه ؤ ــرات بعــ  املنن النــاتج احمللــي اإليــاع و 
دخـال  تاليـة: إ لاسـارات العمـل   فرقـة العمـل اآلن علـ  م   وسـتركي  املنامات الدولية املشـاركة   

ــ    ــامج حتســينات عل ــتقينالربن ــ  مشــر  ، وال ــل عل ــال  ع والعم ــات حســابات  جتــري    جم بيان
 نخر  من نجل حتسني التعاون بني املنامات الدولية   مشاريع جتريبية وحتديد ات، القطاع
اإلحصـااات  مـن مشـاريع تبـادل    تلـك املشـاريع و ب ـا    اخلربة امل تسـبة مـن   وستعود  - 28
مبـا يتـي  حتقيـَق       ـذا اجملـال   بالنفع عل  العمل الذي سيخضطلع مسـتقبال بـه   الوصفية و يةالبيان

يختوقع نن يصـب   تبادل البيانات املوحدة  و  الوصفية و يةالبياناإلحصااات تبادل كامِل منافع 
تبـادل    اسـتادام تبـادل البيانـات اإلحصـائية والوصـفية      اهلاد  إىل عمل من املم ن تطبيق ال

__________ 

ــاد األورويب،        (7)  ــب اإلحصــائي لالحت ــة، واملصــر  املركــيي األورويب، وامل ت يضــم مصــر  التســويات الدولي
ي، وجملــس حتقيــق االســتقرار املــاع، وصــندو  النقــد الــدوع، ومنامــة التعــاون والتنميــة   امليــدان االقتصــاد 

 و عبة اإلحصائية باألمم املتحدة، والبنك الدوع 
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مـن عـبا    اتاليـ ، مـا ففـن   ىل املنامات الدوليةاملقدمة للبيانات إمن البلدان ستقاة البيانات امل
ــة  كا ــل علــ امللقــ  االســتجابة  ــق قــدر نكــرب مــن   ، ويســمل لامل اتــب اإلحصــائية الوطني حتقي

    بياناتيتي  حتقيق حتديل نكثر انتااما للاالمتثال للمعايب الدولية، و
ــادرات درس وإضــافة إىل  - 29 ــنام اإلحصــائية، تتواصــل    النا ــ ة املب ــة إىل حتســني ال الرامي

واملواضـيع ذات الصـلة    2008ر  الناام احلسابات القومية لعـام  اتعييي مع الرامية إىلاجلملود 
مـن  الستفادة مـن الـتعلم اإلل تـروين    لاقتراحات وقد ط رحت بني امل اتب اإلحصائية الوطنية  

وتعييي القدرات التقنيـة واإلداريـة      ،جتميع احلسابات القومية  علتقدمي تدريب عملي نجل 
املنامات الدولية مـواد تدريبيـة متعلقـة بناـام احلسـابات      من عدد وقد نعدَّ بالفعل  ذا اجملال  

لمــواد التدريبيــة   ل توحيــداوال دواجيــة ا لفاديــاملبذولــة تاجلملــود تســتند إليملــا القوميــة، ل ــي 
األوع   الـتعلم اإلل تـروين    ا ـذ الغرا من ذلـك  ـو نن يشـ ل    و  الدوعييع نحناا اجملتمع 

  جمـال  نطـا   السـع  ام إل تـروين و لربنـامج تعل ـ  دخال ومـ ركيـيًة  حلسابات القومية جمال ناام ا
  اتعمقا نكثر تدريبيتضمن طائفة نوسع من املواضيع ويغطي  اإلحصااات االقتصادية

  
 نقار للمناقشة   -سادسا  

 جلنة اإلحصااات مدعوة إىل:   - 30
ناــــام احلســــابات القوميــــة ل يبحثـــ العمــــال األجــــدول   إبـــداا رنيملــــا   )ن( 

   ؛2008 لعام
توصـيات ناـام     فـا يم و امل  مسألة وضع توجيملات بشأن جتميـع  النار  )ب( 

   ؛دعمًا لتطبيقه عل  الصعيد الوطين 2008احلسابات القومية لعام 
املضــطلع فــا   إطــار بــرامج عمــل األخــر  نشــطة بشــأن األرنيملــا إبــداا   )ج( 

   الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية واللجان اإلقليمية؛
 احلسـابات القوميـة وحسـن توقيتـه وقياسـه     جتميـع  ملا بشأن نطـا   نيإبداا ر )د( 

   ؛2008، مبا   ذلك التحول إىل ناام احلسابات القومية لعام عل  حنو  امل
وننشطة تبادل البيانات تنسيق ما يتعلق ب ملا بشأن التقدم احملر   نيإبداا ر ) ـ( 
 البيانات 

 


