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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الخمسون

 2019آذار/مارس  5-8
 )و( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 
 واتخاذ القرار: الحسابات القومية للمناقشةبنود 

   
 تقرير الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بالحسابات القومية  

  
 األمين العاممذكرة من   

 
وللممارسات السابقة، يتشرف األمني  2018/227وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

العام بإحالة تقرير الفريق العامل املشـــــــألم بني األماينات املعب بااســـــــابات القَّم ة، اللي يقد م    الل نة 
لتقدم احملرز ل معاجلة املســــــــــاشل املفار م ة اإلحصــــــــــاش ة للمناقشــــــــــةد ول رلا التقرير،  دد الفريق العامل ا

، ويقدم وصفا لألينشطة املنفلة 2008املهمة، اليت قد يت اوز بعضها ينطاق ينظام ااسابات القَّم ة لعام 
َّمات أيضــــــــا عن املســــــــاشل النا ــــــــ ة دعما للدول األعضــــــــاة املتالفة عن الرم د ويقدم الفريق العامل معل

، وال ســـــ ما ينتاشم اجتماق فريق ااالاة االســـــتشـــــاري املعب بااســـــابات تنف ل ينظام ااســـــابات القَّم ة عن
القَّم ة، والتقدم احملرز ل برينامم البحَّث بشـــــــئل املســـــــاشل العمل ة املتعلقة بتنف ل ينظام ااســـــــابات القَّم ة 

، وآخر املست دات بشئل وضع الص غة النهاش ة للمنشَّرات الداعمة لللك التنف لد ويتضمن 2008لعام 
تقرير أيضــــــا برينامم عمل الفريق العامل والل ال اإلقل م ة، وآخر املســــــت دات املتعلقة بنطاق تنف ل ينظام ال

ااســــــــابات القَّم ة عل  الصــــــــع د القطري وحســــــــن تَّق ت ، وآخر املســــــــت دات املتعلقة بالتنســــــــ ق الدو  
َّة     بداة آراشها وتقدمي ألينشـــــــطة اع الب اينات وتباداا عل  الصـــــــع دين اإلقل مي والعامليد والل نة مدع

 رينامم عمل الفريق العاملدتَّج هاهتا بشئل عناصر ب
 وترد النقاط املعروضة عل  الل نة للمناقشة ل الفرق السابع من رلا التقريرد 
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 مانات المعني بالحسابات القوميةتقرير الفريق العامل المشترك بين األ  
  

 مقدمة - أوال 
    6اعتمدت الل نة اإلحصــاش ة، ل دورهتا التاســعة واألربعني املعقَّدة ل ين َّيَّرم ل الفألة من  - 1
ة(، الــلي جــاة ف ــ  بــا -ل األول ، الفصــــــــــــــــE/2018/24)اينظر  49/109، املقرر 2018آذار/مــارس  9
 الل نة: أل

رحبـــت بتقرير الفريق العـــامـــل املشـــــــــــــــألم بني األمـــاينـــات املعب بـــااســـــــــــــــــابـــات القَّم ـــة  )أ( 
(E/CN.3/2018/10 وأعربت عن تقديررا لألينشــــــــــطة اليت اضــــــــــطلع ما أعضــــــــــاة الفريق العامل والل ال ،)

 2008املنظمـات اإلقل م ـة والبلـدال األخرت لت ســـــــــــــــا تنف ـل ينظـام ااســــــــــــــــابـات القَّم ـة لعـام اإلقل م ـة و 
للفريق العامل وفريق ااالاة االســـتشـــاري املعب  2018واإلحصـــاةات الداعمة، وأقرت برينااي العمل لعام 

 بااسابات القَّم ة؛
همة اليت قد يت اوز بعضـــــــــها رحبت مببادرة الفريق العامل ملعاجلة املســـــــــاشل املفار م ة امل )ب( 

، وطلبت من الفريق العامل تقدمي تقرير    الل نة ل دورهتا 2008ينطاق ينظام ااســـــــــــــابات القَّم ة لعام 
اامســـــني عن التقدم احملرز ل معاجلة املســـــاشل املتعلقة بالعَّملة )مبا ل ذلك الَّحدات اإلحصـــــاش ة ومنت َّ 

ا ل ذلك تدابا األســـــــــــعار واإلينتاج ة ذات الصـــــــــــلة(، والرفا  الســـــــــــلع صا املالوني ملصـــــــــــاينع(، والرقمنة )مب
واالســـــــــتدامة )ل ينطاق ينظام ااســـــــــابات القَّم ة(، اليت تعتال أســـــــــاســـــــــ ة ل قتصـــــــــاد العاملي وخطة التنم ة 

 يل اإلس مي والقطاق صا الرمسي؛، واملساشل املتعلقة بالتمَّ 2030املستدامة لعام 
وبا ينســـــــــب ال من الدول األعضـــــــــاة اليت ما ت ال صا قادرة أعربت عن قلقها من العدد ال )ج( 

عل  االمتثال للحد األدىن املطلَّب من ينطاق وتفاصــ ل ب اينات ااســابات القَّم ة، ورحبت مببادرة الفريق 
البلدال ذات املســــــــــتَّت املناف   العامل ل يادة دعم  للدول األعضــــــــــاة املتئخرة ل رلا الصــــــــــدد، وحثت

ذات صــــــــلة   عداد ب اينات مصـــــــــدرية أســـــــــاســـــــــ ة لت م ع حســـــــــابات قَّم ة توَّلح ث االمتثال عل   من
 بالس اسات وتفي بالغرض؛

ل اليت طلبت    الفريق العامل أل يَّاصــــــــــل  صــــــــــدار تَّج هات عمل ة بشــــــــــئل املســــــــــاش )د( 
من خ ل األدلة والوت بات واملبادئ  2008 ـــــــــــــــئظا ت ســـــــــــــــا تنف ل ينظام ااســـــــــــــــابات القَّم ة لعام  من

االستعاينة باألدوات والنهم والتونَّلَّج ا ااديثة لبناة القدرات )مث  التعلم اإللوألوين( وأدوات التَّج ه ة و 
 بات القَّم ة من جاين  عامة الناس؛االتصال لتع ي  فهم ااسا

الحظت التقدم اللي أحرزت  آل ة ينقل ب اينات ااســـابات القَّم ة بنظام تبادل الب اينات  رـ() 
َّصــــف ة، وســــل مت بئل تنف ل مبادرة تبادل الب اينات اإلحصــــاش ة والب اينات الَّصــــف ة اإلحصــــاش ة والب اينات ال

ر ينقل الب اينات وبالتا  ســ سقلقل    حد مبا ع ة االســت ابة ل تقدمي الب اينات  من جاين  البلدال ســ س ســق
    املنظمات الدول ةد

جلـــة املســـــــــــــــــاشـــل املفـــار م ـــة، اليت ل معـــاول الفرق الثـــاين من رـــلا التقرير، يسعرقض التقـــدم احملرز  - 2
د ويرد ل الفرق الثالث استعراض عام لتقدم 2008يت اوز بعضها ينطاق ينظام ااسابات القَّم ة لعام  قد

العمل بشـــــــئل املســـــــاشل النا ـــــــ ة عن تنف ل ينظام ااســـــــابات القَّم ة، ال ســـــــ ما ينتاشم اجتماق فريق ااالاة 

https://undocs.org/AR/A/RES/49/109
https://undocs.org/AR/A/RES/49/109
https://undocs.org/AR/E/2018/24
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2018/10
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وآخر املست دات بشئل وضع الص غ النهاش ة للمنشَّرات الداعمة  االستشاري املعب بااسابات القَّم ة،
لتنف ل ذلك النظام، والدعم املقدم للدول األعضاة املتالفة عن الرم د ويرد ل الفرق الرابع استعراض عام 
ملا يضـــــــطلع ب  أعضـــــــاة الفريق العامل وأعضـــــــاة الل ال اإلقل م ة من أينشـــــــطة متعلقة بااســـــــابات القَّم ة 

ات الداعمة ااد وأما الفرق ااامس ف تضـــمن معلَّمات ثد عة عن ينطاق تنف ل ينظام ااســـابات واإلحصـــاة
القَّم ة وحســن تَّق ت  عل  الصــع د القطريد ويرد ل الفرق الســادس عرض للتقدم احملرز ل تنســ ق أينشــطة 

 اع الب اينات وتبادااد وترد النقاط املطروحة للمناقشة ل الفرق السابعد
  

 تطور نظام الحسابات القومية - ثانيا 
رحبت الل نة، ل دورهتا التاســـــــعة واألربعني، باالســـــــتعراض املقألس جلدوت ينظام ااســـــــابات القَّم ة  - 3

االقتصادية  - ل ق اس التطَّرات املست دة ل االقتصاد، فض  عن الظَّارر واألبعاد االجتماع ة 2008لعام 
 د2030الَّطن ة والدول ة، مثل خطة التنم ة املستدامة لعام اجلديدة اليت طرأت عل  أطر الس اسات 

 ل 2008ســـــــــابات القَّم ة لعام ويتَّخ  الفريق العامل ظ ا ذا  ـــــــــقني ل اســـــــــتعراض ينظام اا - 4
: )أ( االضـــط ق ببحَّث تقن ة ل املســـاشل ذات األولَّية واملســـاشل الرارنة املتعلقة بااســـابات 2019 عام

ط ل مشــاورات واســعة النطاق بشــئل املســاشل املتعلقة باجملاالت املَّاضــ ع ة املتمثلة القَّم ة؛ و )ب( االخنرا
 ل العَّملة، والرقمنة، والرفا  واالستدامةد

 
 البحوث التقنية  

من أجل  جراة البحَّث التقن ة، أينشـــــئ الفريق العامل فرقة عمل معن ة باجملاالت الث عة ذات األولَّية  - 5
املســـاشل الرارنة اااضـــعة للمناقشـــة  ت القَّم ة، مع األخل ل االعتبارل ينظام ااســـابال برينامم البحَّث بشـــئ

ل  طار فريق ااالاة االســـــتشـــــاري املعب بااســـــابات القَّم ة، وقاشمة املســـــاشل املعروضـــــة ل املرفق الرابع لنظام 
، و حصــــــــــاةات مال ة وبرامم البحث املتعلقة بإحصــــــــــاةات م  ال املدفَّعات 2008ااســــــــــابات القَّم ة لعام 
 دلقة بالت ارة واألعمال الت اريةاالقتصادية، واإلحصاةات املتع - ااوَّمة، واحملاسبة الب   ة

 احملد دة لفرقة العمل ف ما يلي:وتتمثل األرداف  - 6
حتل ـــل برامم البحَّث املاتلفـــة واقألاس قـــاشمـــة مَّحـــدة جلم ع املســـــــــــــــــاشـــل، مع ربطهـــا  )أ( 

 األولَّية، حس  االقتضاة؛باجملاالت الث عة ذات 
حتل ل  مواين ة  حراز تقدم ل معاجلة املســــاشل ل األجل القصــــا    املتَّســــ  )مبا يت    )ب( 

 حتديد املساشل املتبق ة ل األجل الطَّيل(؛
حتل ل املســـــــــــاشل املطروحة من ح ث أعررا احملتمل عل  ينظام ااســـــــــــابات القَّم ة ااا   )ج( 

   أو تفسا أو تغ ا ر ولي ول حالة رلا األخا، مدت أمه ت (؛)سَّاة ماينت متعلقة بتَّض 
 حتل ل املساشل املطروحة من ح ث التوال ف احملتملة لتنف لرا؛ )د( 
حتل ل املســـــــــــــاشل املطروحة من ح ث أعررا احملتمل عل  الق م اإلاال ة الرش ســـــــــــــ ة لنظام  )رـ( 

 دخل القَّمي اإلاا (دااسابات القَّم ة )مثل الناتم احمللي اإلاا  وال
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وترم  فرقة العمل عل  املساشل التقن ة، ل حني س سعىن الفريق العامل ببلَّرة املساشل االسألات   ة،  - 7
مبا ل ذلك  ول ينظام ااسابات القَّم ة وخريطة طريق الستومال ، مسأل دا بعمل فرقة العمل، مدف 

 تقدمي رأي    الل نة بشئل سبل املضي قدماد
ومن املتَّقع أل تنشــف فرقة العمل مســارات عمل ،صــصــة، بق ادة أعضــاة منها، لتحل ل ااالت  - 8

د وســـــــــــــــألم  2019البحث الث عة ذات األولَّيةد ومن املتَّقع أل يسن   رلا العمل عل  مرحلتني ل عام 
الثاين ة حتل   د وتشمل املرحلة 2019املرحلة األو  عل  ص اصة قاشمة مَّحدة باملساشل حبلَّل آذار/مارس 

لألولَّيات البحث ة بغرض التَّصــــل    ســــب ل للمضــــي قدما ل اســــتومال ينظام ااســــابات القَّم ة، يسقد م 
 د2020لوي تنظر ف   الل نة ل دورهتا ااادية واامسني، اليت ستسعقد ل عام 

 عشــــــر قاشمةل واســــــتعرض فريق ااالاة االســــــتشــــــاري املعب بااســــــابات القَّم ة ل اجتماع  الثاين - 9
القَّم ة، مبا ل ذلك املســـــــــــــــاشل باملســـــــــــــــاشل البحث ة اليت العتها فرقة العمل ف ما يتعلق بنظام ااســـــــــــــــابات 

االقتصــــادية،  - الصــــلة بإحصــــاةات م  ال املدفَّعات، و حصــــاةات مال ة ااوَّمة، واحملاســــبة الب   ة ذات
يق ااالاة االســـــــــتشـــــــــاري من جديد اجملاالت واإلحصـــــــــاةات املتعلقة بالت ارة واألعمال الت اريةد وأملد فر 

الث عة ذات األولَّية ل برينامم البحَّث، ولون  أقرل أيضــــا بئين  ينبغي النظر ل مســــاشل أخرت ذات صــــلةد 
م الفريق بئين ، ل  طار اجملاالت الث عة ذات األولَّية، مثة مساشل ثددة ينبغي تناواا و ضافةل    ذلك، سلل 
ا حســـ  األولَّية وفقا ألمه تها و ااحها وأعررا احملتملد وســـ  ري ذم ع رل  املســـاشل أوال، وينبغي ترت به

ل عدد ثدود من مســــارات العمل ضــــمن مل اال من اجملاالت ذات األولَّية، ووضــــع ملمرات تَّج ه ة 
حث ة لنظام لول امَّعة من املساشلد وترد ل املرفق األول من وع قة املعلَّمات األساس ة قاشمةس املساشل الب

 القَّم ة اليت وضعتها فرقة العملدااسابات 
وســـــــــــتضـــــــــــع فرقة العمل، آخلةل ل االعتبار تَّج هات فريق ااالاة االســـــــــــتشـــــــــــاري،  َّذجا عاما  - 10

للملمرات التَّج ه ة لوفالة تناول مافة جَّاين  الســـــــلســـــــلة الواملة للحســـــــاباتد وعل  وج  ااصـــــــَّ ، 
رينةل بتلك اليت ســـــــ  ري تناواا ســـــــاشل اليت اس النظام املرم ي مقاســـــــتحدد امللمرات التَّج ه ة بَّضـــــــَّس امل

أيضا اآلعار املألتبة عل  استومال  بعةد وستق لم امللمرات التَّج ه ةاجلداول التوم ل ة أو ااسابات التا ل
ر مع اجملاالت األخرتد ولن تنظينظام ااســــــــــــــابات القَّم ة ل املســــــــــــــتقبل والفر  املتاحة لتحق ق املَّاةمة 

ار م ة املقألحةد ومن املتَّقع اآلعار املفار م ة فحســـــــــ ، بل ســـــــــتتناول أيضـــــــــا  مواين ة تنف ل االَّل املف ل
 د2019يبدأ العمل بشئل امللمرات التَّج ه ة ل الربع الثاين من عام  أل
للمحاســـــبني الَّطن ني وااالاة  و ـــــدد فريق ااالاة االســـــتشـــــاري عل  أمه ة  ينشـــــاة آل ات تنســـــ ق - 11
اجملاالت األخرت، مثل  حصــــــــــــــاةات م  ال املدفَّعات، و حصــــــــــــــاةات مال ة ااوَّمة، و حصــــــــــــــاةات  نم

التشاور  ل     الفريق العامل أل يشرق لاألسعار، واإلحصاةات املتعلقة باألعمال الت ارية والت ارة، وط
 مع أفرقة ااالاة اإلحصاش ني املعن ةد

 
 مشاورات عالمية محورها المستخدم  

أقر مل من الفريق العامل وفريق ااالاة االستشاري بئمه ة   رام امَّعة واسعة من املستادمني  - 12
 األمادمي ة وممثلَّ القطاق ااا دل النقاش، مبا ل ذلك مقررو الس اسات واألوساط 
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 ســــ ما من التَّج هات ولوفالة اســــتفادة البلدال ا عا من حتســــني معايا ااســــابات القَّم ة، وال - 13
ل  مواين ة أل يسعقد أيضـــــــــــــا،  2019املتعلقة باجملاالت ذات األولَّية، ســـــــــــــ نظر الفريق العامل خ ل عام 

 جاين  تفاعل املنظمات األعضــاة ل الفريق العامل بصــفة منتظمة مع اجلهات اليت اثلها، مؤار عاملي   
ملشـــاورات من  ـــئظا أل تشـــمل ، مدف حتســـني فهم أعر اجملاالت املَّاضـــ ع ة الث عةد ورل  اللمســـتادمني

دية والب   ة ومتالو القرارات االقتصـــــا - مســـــتادمي ااســـــابات القَّم ة )مقررو الســـــ اســـــات االجتماع ة
الَّزارات ااوَّم ة واملصــــارف املرم ية واألوســــاط األمادمي ة والقطاق ااا ( من البلدال املتقدمة النمَّ  من

ستسع       رام اإلحصاش ني االقتصاديني من ااالت أخرت، والبلدال النام ة عل  حد سَّاة، مما أظا 
 مال الت ارية والت ارة واألسعاردمثل اإلحصاةات املتعلقة باألع

  
 توجيهات بشأن المسائل الناشئة عن تنفيذ نظام الحسابات القومية - ثالثا 
 فريق الخبراء االستشاري المعني بالحسابات القومية - ألف 

ااســــــابات القَّم ة ل لوســــــمال ، ماق الثاين عشــــــر لفريق ااالاة االســــــتشــــــاري املعب بعسقد االجت - 14
الرش ســـــــــــــي من االجتماق رَّ النظر د ومال الغرض 2018تشـــــــــــــرين الثاين/ينَّفمال  29    27الفألة من  ل
للك وضع تَّج هات بشئل املساشل املتعلقة بتنف ل ينظام ااسابات القَّم ة، واستعراض برينامم البحَّث ل ل

النظام، ووضــع برينامم عمل ال املســاشل املتصــلة بالعَّملة والرقمنة والرفا  واالســتدامة ل اجملال االقتصــاديد 
وتضــمنت النقاط الرش ســ ة للمناقشــات اليت دارت ل االجتماق اتفاقا بشــئل ســبل املضــي قدما ل النهَّض 

ع  ، واســــــتعراض البحَّث اجلارية بشــــــئل معاجلة بالبحَّث ل اجملاالت ذات األولَّية املب نة ل الفرق الثاين أ
املســــاشل املتعلقة بالعَّملة واالقتصــــاد الرقمي ومقاي س الرفا  واالســــتدامة، وتنســــ ق ذم ع ااســــابات القَّم ة 
و حصـــاةات م  ال املدفَّعات، وفهم التمَّيل اإلســـ مي، والتقدم اللي أحرزت  فرقة العمل املعن ة الَّحدات 

يق ااالاة االســـــتشـــــاري أيضـــــا بالتقدم اللي أحرزت  فرقة العمل املعن ة ببناة القدرات اإلحصـــــاش ةد ورح  فر 
 دج م أدينا  -املتعلقة بنظام ااسابات القَّم ة، ورَّ ما يناققش مب يد من اإلسهاب ل الفرق الثالث 

ســـــــــاســـــــــ ة وترد االســـــــــتنتاجات اليت خلال  ل ها االجتماق ل املرفق الثاين من وع قة املعلَّمات األ - 15
وميـــــوـــــن االطـــــ ق عـــــلـــــ ـــــهــــــــا أيضــــــــــــــــــــــا ل املـــــَّقـــــع الشـــــــــــــــــــبـــــوـــــي لـــــفـــــريـــــق ااـــــالاة االســـــــــــــــــــتشــــــــــــــــــــــاري 

(https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2018/M12_Conclusions.pdfد) 
 

 األدلة والكتيبات - باء 
ر الفريق العامل وضــــــع تَّج هات بشــــــئل ذم ع ااســــــابات - 16 القَّم ة واإلحصــــــاةات الداعمة  ي ســــــق
من أجل تع ي  القدرات اإلحصـــــــــــــــاش ة ل اال ذم ع ااســـــــــــــــابات القَّم ةد والوت بات اليت تتضــــــــــــــمن  اا

 الـــــــــتـــــــــَّجـــــــــ ـــــــــهـــــــــات مـــــــــتـــــــــاحـــــــــة عـــــــــلـــــــــ  املـــــــــَّقـــــــــع الشـــــــــــــــــــــــبـــــــــوـــــــــي لـــــــــلـــــــــفـــــــــريـــــــــق الـــــــــعــــــــامــــــــل تـــــــــلـــــــــك
(https://undocs.org/ar/https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/pubsDB.asp?pType=4) د

تقرير فرقة العمل املعن ة باألراضــــــــي وصارا من األصــــــــَّل : 2018وقد أسعدلت الوت بات التال ة خ ل عام 
صا املــال ــة، املشـــــــــــــــألمــة بني املوتــ  اإلحصــــــــــــــــاشي ل حتــاد األورو  ومنظمــة التعــاول والتنم ــة ل امل ــدال 

 Report on Intellectual Property Products of the Joint) االقتصـــــادي، بشـــــئل ينَّاتم امللو ة الفورية

Eurostat/OECD Task Force on Land and Other Non-financial Assets منظمة التعاول والتنم ة( )
ومت   عن ذم ع اإلحصـــــــــــاةات املتعلقة ل امل دال االقتصـــــــــــادي/املوت  اإلحصـــــــــــاشي ل حتاد األورو (؛ 
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 Handbook on the) القَّم ة وم  ال املدفَّعاتباألينشــــــــــــــطة االقتصــــــــــــــادية صا القاينَّين ة ل ااســــــــــــــابات 

Compilation of Statistics on Illegal Economic Activities in National Accounts and Balance 

of Paymentsاملوتــــ  اإلحصــــــــــــــــــاشي ل حتــــاد األورو (؛ ودل ــــل ااســــــــــــــــــابــــات القَّم ــــة الفصـــــــــــــــل ــــة( ) 
(Quarterly National Accounts Manual د وترد لق ( )صـــــــــــــــندو) الثالث من وع قة  الفرق النقد الدو

 املعلَّمات األساس ة قاشمة مفصلة باملنشَّرات الصادرة واملنشَّرات اجلاري  عدادرا وتلك امل مع  صدارراد
 

 الدول األعضاء المتخلفة عن الركبتقديم الدعم إلى  - جيم 
 2018ل عام ة بنظام ااسـابات القَّم ة لقأينشـئ الفريق العامل فرقة عمل معن ة ببناة القدرات املتع - 17

ملعاجلة الشــــَّاصل اليت أعربت عنها الل نة ل دورهتا التاســــعة واألربعني، بشــــئل العدد الوبا ينســــب ال من الدول 
األعضــاة اليت ما زالت صا قادرة عل  االمتثال للحد األدىن املطلَّب من ينطاق وتفاصــ ل ب اينات ااســابات 

رض من فرقة العمل ل دعم الدول األعضاة ل است فاة املتطلبات الدين ا، مع الألم   عل  القَّم ةد ويتمثل الغ
 د“عدم ختلف أي بلد عن الرم ”ل أقل الدول  َّا والدول اجل رية والدول الضع فة مدف ضما

وهتدف فرقة العمل    هت  ة ب  ة تعاوين ة قاشمة عل  أدوات وأســــــــال   ومَّاد تعل م ة و ــــــــرامات  - 18
مَّعَّق ما ل اال بناة القدرات اإلحصـــــــاش ةد وتئلفت عضـــــــَّية فرقة العمل ل البداية من ممثلي املنظمات 

، س  ري تَّس ع ينطاق العضَّية لتشمل ممثلني من املنظمات 2019األعضاة ل الفريق العاملد ول عام 
 القدرات عل  الصع د الدو داإلقل م ة واملوات  اإلحصاش ة الَّطن ة املشارمة ل اجلهَّد املبلولة لبناة 

وبدأت فرقة العمل بتق  م اجلهَّد اجلارية اليت يبلاا األعضـــــــــــــــاة ااال َّل لبناة القدرات واألدوات  - 19
األينشـــــــطة يشـــــــارم ف ها عدد مبا  اليت يســـــــتادمَّظاد ويتبني من ينتاشم التق  م أل رنام طاشفة واســـــــعة من

من املَّارد، مثل املَّاد التدريب ة وامللمرات التَّج ه ة  البلدالد وقد أعدت مل منظمة أيضـــــــــــــــا امَّعة من
 واألدوات، لت سا رل  اجلهَّد املبلولة لبناة القدراتد

واتُّفق عل  أل جيري تَّســـــــــــــ ع قاعدة الب اينات املعرف ة للحســـــــــــــابات القَّم ة املتَّفرة لدت  ـــــــــــــعبة  - 20
لتنم ة  “أدوات”اينة العامة لتشــــــــمل اإلحصــــــــاةات التابعة إلدارة الشــــــــؤول االقتصــــــــادية واالجتماع ة باألم

القدرات تت اوز قاشمة الوت بات ااال ة لتشــــــمل عل  ســــــب ل املثال، قاشمة مَّاد تدريب ة وملمرات تَّج ه ة 
اف تلك األدوات والَّصــــــــــــَّل  ل ها وأدوات تونَّلَّج ا املعلَّمات، مع تقدمي دعم مبدشي لت ســــــــــــا امتشــــــــــــ

 ولت  مع وضــــــــــع  ري تصــــــــــم م رلا املرم  املعرل ورطريق ينشــــــــــر أمال قدر ممون من احملتَّتد وســــــــــ  عن
ل االعتبار؛ أي أين  ســ سنشــئ لفاشدة من يســتهلل عمل ة ذم ع ااســابات،  “املســته لل ”اجلمهَّر املســتهدف 

 عمل ة تدرجي ة تتم خطَّة خبطَّةد ويقَّد املستادمني من خ ل
العمل ل ســـــــــــــــد الثغرات القاشمة  ، ســـــــــــــــتبدأ فرقةقدم ل تطَّير رلا املرم  املعرلومب رد  حراز ت - 21
امَّعة أدوات تنم ة القدرات، مع الألم   عل  تطَّير مَّارد مصـــــــــــــــممة لدعم أقل الدول  َّا والدول  ل

الضـــــــع فةد وباإلضـــــــافة    املناقشـــــــة املتعلقة بالتق  م وتطَّير املرم  املعرل، ســـــــتت   اجتماعات فرقة العمل 
والتطَّرات اجلديدة ل اال بناة القدرات، مما يت   الفرصــــــــة لألعضــــــــاة تبادل معلَّمات بشــــــــئل املبادرات 

 لتحسني التنس ق والتعاول بني أعضاة فرقة العملد
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برامج عمل أعضاااااء الفريق العامل المشااااترك بين األمانات المعني بالحسااااابات  - رابعا 
 القومية واللجان اإلقليمية

ف ل ينظام ااســـــــــــابات القَّم ة وصا  من املعايا يَّاصـــــــــــل الفريق العامل والل ال اإلقل م ة دعم تن - 22
املتفق عل ها دول ا ل اال اإلحصـــاةات االقتصـــادية، وفقا لالينامم التنف ل العاملي لنظام ااســـابات القَّم ة 

واإلحصاةات الداعمة ل د وعل  رلا النحَّ، تشمل رل  األينشطة  ىت جَّاين  عمل ة  ينتاج  2008لعام 
ة مما يت ل  ل ،تلف حلقات العمل التدريب ة واالقات الدراســــــــــ ة اليت  حصــــــــــاةات ااســــــــــابات القَّم 

 ينظمها الفريق العامل والل ال اإلقل م ةد
ويرد ل الفرق الرابع من وع قة املعلَّمات األســـــــــاســـــــــ ة مَّج  لألينشـــــــــطة املتصـــــــــلة باإلحصـــــــــاةات  - 23

، 2018والل ال اإلقل م ة ل عام  االقتصــادية وااســابات القَّم ة، اليت اضــطلع ما أعضــاة الفريق العامل
 د2019وتلك اليت س ضطلعَّل ما ل عام 

  
 اإلبالغ عن بيانات الحسابات القومية السنوية - خامسا 

بناةل عل  طل  الل نة، تقَّم  ـــــــــعبة اإلحصـــــــــاةات باينتظام بتق  م تَّافر وينطاق ب اينات ااســـــــــابات  - 24
ومدت امتثااا املفار مي للتَّصـــــــ ات املتعلقة بنظام ااســـــــابات  القَّم ة الرمس ة اليت تبلغ عنها الدول األعضـــــــاة

د ورصم اإلقرار ل امَّعة الب اينات الدين ا املطلَّبة باااجة    ب اينات ااســـــــــــابات القَّم ة 2008القَّم ة لعام 
  خبصـــَّ   الســـات، ال تتَّافر رل  الب اينات الفصـــل ة من أجل ت ســـا اختاذ التدابا املناســـبة عل  صـــع د الســـ ا

 دسابات القَّم ة السنَّية الرمس ةبلداد والا السب ، يقتصر التق  م عل  تَّافر وينطاق ب اينات اا 113
ويبني حتل ل ما ورد من ردود عل  اســـــتب ال األمم املتحدة بشـــــئل ااســـــابات القَّم ة، عل  مدت  - 25

وقد ازداد لقَّم ةد بات االســـــنَّات العشـــــر املاضـــــ ة، تقدما ملحَّاا ف ما يتعلق باإلب   عن ب اينات ااســـــا
أو لنظام ااســــــــابات القَّم ة  1993االمتثال املفار مي لتلك الب اينات  ما لنظام ااســــــــابات القَّم ة لعام 

بلــدا من تنف ــل  88، واون 2018بلــدا ل عــام  181    2007بلــدا ل عــام  97من  2008لعــام 
ن أيضا اإلب   من ح ث حسن تَّق ت ، د وحتس2018ل ظاية عام  2008ينظام ااسابات القَّم ة لعام 

، ل حني 2018( ل عام 2017ام بلدا من تقدمي ب اينات عن آخر ســــــــــــــنة  ب   )ع 119ح ث اون 
د ويبني تق  م ينطاق ب اينات ااسابات 2007بلدا قد اونت من الق ام بللك ل عام  69تون سَّت  مل

عدد البلدال اليت أبلغت عن الب اينات وفقا جملمَّعة  القَّم ة باســــــــــتادام امَّعة الب اينات الدين ا املطلَّبة أل
د  ال أل عــددا مباا 2018بلــدال ل عــام  103    2007بلــدا ل عــام  50الب ــاينــات تلــك قــد زاد من 

ال ميتثل للحد األدىن املطلَّب ينســـــــــب ا من الدول األعضـــــــــاة ال ي ال يســـــــــتادم ســـــــــنَّات مرجع ة متقادمة و 
 سابات القَّم ةدح ث ينطاق وتفاص ل ب اينات اا من
ويستند التق  م الَّارد ل الفرق ااامس من وع قة املعلَّمات األساس ة    الردود الَّاردة عل  استب ال  - 26

 د(2017 - 2013ات اإلب   اامس األخاة )األمم املتحدة بشئل ااسابات القَّم ة عل  مدت فأل 
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 تنسيق أنشطة جمع البيانات وتبادلها - سادسا 
 حسابات القطاع المؤسسي - ألف 

(، أوجدت مبادرة امَّعة العشـــــــــــــرين E/CN.3/2018/10عل  حنَّ ما ذسمر ل التقرير الســـــــــــــابق ) - 27
املتعلقة بثغرات الب اينات زمخا مباا لتحســـــــــني ذم ع الب اينات الفصـــــــــل ة والســـــــــنَّية عن حســـــــــابات القطاق 

، 2018ســـســـيد وتَّاصـــل البلدال مضـــاعفة جهَّدرا الرام ة    ذم ع الب اينات ذات الصـــلةد ول عام املؤ 
قامت اقتصـــــادات امَّعة العشـــــرين بَّضـــــع و قرار  اذج جديدة للب اينات جلمع وذم ع حســـــابات القطاق 

اللي يفرق  املؤسسيد و ضافةل    النمَّذج الرش سي اللي  تَّي عل  اإلطار األساسي اسابات القطاق،
بني البنَّد املطلَّبة والبنَّد اليت يسش  ع تقدميها، مثة  َّذجال آخرال، أحدمها يتضمن معلَّمات عن اجلهات 
املرســــــــــلة واجلهات املتلق ة تبني الألاب  املا  ف ما بني القطاعات والبلدال، واآلخر لرصــــــــــد أينشــــــــــطة النظام 

ضــمن ف ة أمثر طمَّحا، ح ث تطل     البلدال تَّفا  املصــرل املَّازيد ويندرج النَّق األخا من النماذج
، ســـــ بدأ العمل مل  النماذج وطرحها للنقاش 2019معلَّمات متاحة عل  الصـــــع د الَّطبد وخ ل عام 
 ل ثافل تت اوز ينطاق اقتصادات امَّعة العشريند

 2017ل/أبريل ين ســـــــــــــــا 12    10وبعد حلقيت العمل اللتني عسقدتا ل باريس ل الفألتني من  - 28
 ين ســـــــــــال/ 26    24، ســـــــــــتسعقد حلقة عمل عالثة ل الفألة من 2018 ـــــــــــباط/فالاير  16    14ومن 
، أيضـــــــــــا ل مقر منظمة التعاول والتنم ة ل امل دال االقتصـــــــــــادي ل باريسد وســـــــــــألم  حلقة 2019 أبريل

عل  صــــــــ اصة دل ل ملنظمة التعاول والتنم ة بشــــــــئل ذم ع حســــــــابات  2019العمل اليت ســــــــتعقد ل عام 
رق ل  جراة دراســـة اســـتقصـــاش ة عن املصـــادر واألســـال   واإلجراةات  القطاق املؤســـســـيد والا الغرض،  ـــس
املســــــــتادمة ل ذم ع حســــــــابات القطاق عل  الصــــــــع د الَّطب ف ما بني اقتصــــــــادات امَّعة العشــــــــريند 

 د2020لص غة النهاش ة للدل ل ل النصف األول من عام واادف من ذلك رَّ وضع ا
 

 تبادل البيانات والبيانات الوصفية اإلحصائية - باء 
ت اجملمَّعة املولفة بتبادل الب اينات والب اينات الَّصــف ة  - 29 ســع ا    تبســ   اإلجراةات اإلدارية، دسا 

املعب بالتعاول الدو  ل اال الب اينات  اإلحصــاش ة ل اال  حصــاةات االقتصــاد الولي والفريق التَّج هي
ل امَّعـة واحـدة تـدع  اجملمَّعـة املولفـة بـالتعـاول الـدو  ل اـال الب ـاينـات وبتبـادل الب ـاينـات والب ـاينات 
 :الَّصـــــف ة اإلحصـــــاش ة ل اال  حصـــــاةات االقتصـــــاد الوليد وتضـــــطلع اجملمَّعة بَّالية م دوجة تتمثل ل

العامل ة اااصـــــــــــــة بااســـــــــــــابات القَّم ة ومَّاصـــــــــــــلة تطَّيررا )مبا ل ذلك وضـــــــــــــع تعاريف ا امل الب اينات 
 حصـــــاةات مال ة ااوَّمة(، وم  ال املدفَّعات، واالســـــتثمار األجنو املبا ـــــر، واألرقام الق اســـــ ة ألســـــعار 
االسته م؛ وت سا تبادل الب اينات ف ما بني املنظمات الدول ةد وستصدر تعاريف ر امل الب اينات املتعلقة 

 د2019نظام احملاسبة الب   ة واالقتصادية ل عام ب
والب اينات الَّصـــــف ة اإلحصـــــاش ة  وتسبلل جهَّد متَّاصـــــلة لتَّســـــ ع ينطاق اســـــتادام تبادل الب اينات - 30
اال  حصـــــاةات االقتصـــــاد الوليد ومن ل، فقد حتَّ ل الألم      زيادة تع ي  االســـــتادام الفعلي ال   ل

نامي ااالة وامتســاب عمل ة تبادل الب اينات والب اينات الَّصــف ة اإلحصــاش ة زمخا اا املد وعل  الرصم من ت
دراتد وال بــد من مَّاصـــــــــــــــلــة العمــل ل منــاطق متعــددة، ال ت ال رنــام ف َّة ملحَّاــة ل اــال بنــاة القــ

أجل حتســـــــني الَّصـــــــَّل    خالاة اال تونَّلَّج ا النطاق واملعلَّمات عل  الصـــــــع د القطريد وقد بدأ  من
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ااالاة املعب بتبادل الب اينات والب اينات الَّصــــــف ة اإلحصــــــاش ة التابع ملنظمة التعاول والتنم ة ل امل دال فريق 
االقتصـــــادي العمل عل  زيادة تر ـــــ د اســـــألات   ة بناة القدرات، مبا ل ذلك  عداد مَّاد لتدري  املدربني، 

 ا ل ذلك تباداا بني ااالاةدمن أجل تع ي  جهَّد التَّع ة وتش  ع تبادل املعارف وااالات، مب
ويبدو أل مشـــــــــــــــروق التعاول الدو  ل اال الب اينات  قق تقدما ج داد وجيري تعم م اجملمَّعة  - 31

د وأضــــ فت 2015األو  من الب اينات املشـــــألمة بشـــــئل الناتم احمللي اإلاا  والســـــوال والعمالة منل عام 
د وبدأ العمل 2018امَّعات ب اينات بشـــــــئل حســـــــابات القطاعات صا املال ة والقطاعات املال ة ل عام 

لتبادل ب اينات م  ال املدفَّعاتد وتتمثل األرداف النهاش ة للمبادرة ل ااد من ع ة اإلب   امللق  عل  
ع د الدو  من خ ل تبســــــــ   عاتق املؤســــــــســــــــات الَّطن ة وختف ف ع ة التحقق من الب اينات عل  الصــــــــ

 عمل ة اإلب   عن الب اينات من جاين  املنظمات الَّطن ة    املنظمات الدول ةد
ويَّفر الفرق الســـــــــادس من وع قة املعلَّمات األســـــــــاســـــــــ ة م يدا من املعلَّمات عن تبادل الب اينات  - 32

 والب اينات الَّصف ة اإلحصاش ةد
  

 النقاط المطروحة للمناقشة - سابعا 
 اللجنة مدعوة إلى إبداء آرائها بشأن ما يلي: - 33

أعاله( المتبعااااااان للنهوا ببرنااااااامج  8النهج والجاااااادول الامني اانظر الفقرة  )أ( 
؛ البحوث، ال ساااايما فيما يتعلق بالمسااااائل الراهنة في المجاالت الثالثة ذات األولوية، وهي العولمة

 والرقمنة؛ والرفاه واالستدامة؛
عالمية محورها المسااتخدم بشااأن تطور نظام الحسااابات القومية إجراء مشاااورات  )ب( 

بوصاااااافا إفارا مفاهيميا مفجديا في قياو التطورات المسااااااتجدة في االقتصاااااااد، فضااااااال عن الظواهر 
 االقتصادية الجديدة؛ - االجتماعية
األعضاااااااااااااء التي ال تاال متخلفة  مجموعة من المبادرات المحددة لدعم الدول )ج( 

 نفيذ نظام الحسابات القومية؛الركب في ت عن
أنشااااااااطة برامج عمل الفريق العامل المشااااااااترك بين األمانات المعني بالحسااااااااابات  )د( 

 القومية واللجان اإلقليمية لتوفير التوجيا والتدريب والدعم لتنفيذ نظام الحسابات القومية؛
إلى نظام اإلبالغ عن بيانات الحسااااااابات القومية الساااااانوية، بما في ذل  التحول  )رـ( 

 ؛2008الحسابات القومية لعام 
 دالتقدم المحرز في التنسيق الدولي ألنشطة جمع البيانات وتبادلها )و( 

 


