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 مقدمة  - أوال 
أقرت اللجنا االقصـــــــــــــائاا ي دورألا ال اناا واألر،عو ،رءمت عم  دوا ،شـــــــــــــ ن االقصـــــــــــــاةات  - 1

واملالاا. والربءمت الدوا، االقتصاديا القص ة األج  ي إطار استجا،ا إقصائاا منسَّقا لألنما االقتصاديا 
الذي واـع  ل  من عـعبا االقصـاةات ي إدارة الشـؤون االقتصـاديا واالجتماعاا ابألمانا العاما وامل ت  
االقصائي لالحتاد األورويب، ابلتعاون مع هائا االقصاة ال نديا واملعهد االقصائي الوطين االيطاا وهائا 

ت احل وماا االحتاديا ي االحتاد الروسي، يشم  أر،عا مواااع هي االقصاةات اهلولنديا ودائرة االقصاةا
املؤعـــــــرات املرلبا للدورات االقتصـــــــاديا، والدراســـــــات االســـــــتقصـــــــائاا لال اهات االقتصـــــــاديا، والتقديرات 
الســـــــريعا، وبوذان البااءت، واملؤعـــــــرات التحلالاا. ووافقت اللجنا علا عدة أمور منها إعداد أدلا ،شـــــــ ن 

قا ملســاعدة الدول األع ــاة ملك املو  ااــاع ،ةاا مقدا التوجاهات وحتديد أف ــ  املمارســات واملبادَّ املنســَّ
ي  ماع االقصـــــاةات االقتصـــــاديا القصـــــ ة األج  القا،لا للمقارنا دولاا واال،الل عنها. وملقت اللجنا، 

إعداد ملك األدلا وعن األنشـــــــــــــطا دورألا ال امنا واألر،عو، معلومات مســـــــــــــت ملا عن التقدم ا رن ي  ي
 احلالاا واملقبلا الراماا إىل دعم من اذ ،رءمت االقصاةات االقتصاديا القص ة األج .

ويقدم هذا التقرير معلومات مســــــت ملا عن إدان األدلا ويت ــــــمن األنشــــــطا املق قا لدعم  ع  - 2
  ونشر االقصاةات االقتصاديا القص ة األج  ي بوذان البااءت.

  
 إجناز األدلة - اثنيا 

مت ــــــــــــــمن األدلا األر،عا املنشــــــــــــــورة ي إطار الربءمت دلاال ،شــــــــــــــ ن املؤعــــــــــــــرات املرلبا للدورات  - 3
االقتصــــــاديا، ودلاال ،شــــــ ن الدراســــــات االســــــتقصــــــائاا لال اهات االقتصــــــاديا، ودلاال ،شــــــ ن التقديرات 

  لإلقصاةات القص ة األج .السريعا، ودلاال ،ش ن بوذان البااءت والبااءت الوص اا 
 

 دليل املؤشرات املركبة للدورات االقتصادية - ألف 
2017ُنشر دلا  املؤعرات املرلبا للدورات االقتصاديا ي عام  - 4

. وأُنشئ فريق عام  ،قاادة هائا (1)
االقصاةات اهلولنديا وُللف إبعداد الدلا  لمنشور مش ك للم ت  االقصائي لالحتاد األورويب ومنظما 
لون رس ،ورد وعـــــــعبا االقصـــــــاةات. و ع ال ريق العام  ،و طائ ا واســـــــعا من ا رباة املؤســـــــســـــــاو من 

 املؤسسات األلادمياا والبح اا واملصارف املرلزيا.منظمات دولاا ومن املعاهد االقصائاا الوطناا و 
قا لتجماع املؤعرات  - 5 ويقدم الدلا  موجاهات إقصائاا واقتصاديا ،ش ن املبادَّ واألسالا  املنسَّ

املرلبا للدورات االقتصـــاديا ورصـــدها ونشـــرها. ويســـهم ي حتســـو مقارءت األداة االقتصـــادي ،و البلدان 
 مت ق علاها دولاا مستند إىل أف   املمارسات الدولاا.ابستخدام منهجاا 

 

__________ 

 .https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/Docs/KS-GQ-17-003-EN-N.pdfانظر:  (1) 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/Docs/KS-GQ-17-003-EN-N.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/Docs/KS-GQ-17-003-EN-N.pdf
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 دليل الدراسات االستقصائية لالجتاهات االقتصادية - ابء 
2015ُنشــــر دلا  الدراســــات االســــتقصــــائاا لال اهات االقتصــــاديا ي عام  - 6

. وقد صــــار  فريق (2)
تنماا ي املادان االقتصـــــــــــــــادي، عام  يت لف من املعهد االقصـــــــــــــــائي الوطين االيطاا ومنظما التعاون وال

واملعهد االقتصـــــــادي الســـــــويســـــــري، واهلائا ال لباناا لإلقصـــــــاةات، وهائا االقصـــــــاةات اهلولنديا، وعـــــــعبا 
االقصاةات. ومرأس املعهد االقصائي الوطين االيطاا ال ريَق العام . وسامهت امل وااا األورو،اا واملعهد 

 تصاديا ي استعراض مسودات فصول الدلا .الوطين ال رنسي لإلقصاةات والدراسات االق
وحيدد الدلا  أف ـــ  املمارســـات واملبادَّ املنســـقا ،شـــ ن اتتاار عااتنات الدراســـات االســـتقصـــائاا  - 7

لال اهات، ومصمام االستبااءت، وواع أسئلا الدراسات االستقصائاا، ومن اذ الدراسات االستقصائاا، 
خدام املؤعرات املرلَّبا لال اهات. ويتاح الدلا  أي ا املبادَّ املنسقا و هاز البااءت، ونشر النتائت، واست

دولاا الجراة الدراسات االستقصائاا لال اهات، مبا يةطي مصمام االستبااءت، ومصمام إطار الدراسات 
االســـــــــتقصـــــــــائاا وعاناألا، وإجراةات التقدير، و ماع البااءت، ونشـــــــــر ملك الدراســـــــــات االســـــــــتقصـــــــــائاا 

امها. وهو يســـــــــــــــتند إىل األعمال الل ااـــــــــــــــطلعت  ا البلدان واملنظمات الدولاا أو االقلاماا، واســـــــــــــــتخد
ق املشـــــــ ك للدراســـــــات االســـــــتقصـــــــائاا  وال ســـــــاما األعمال املن ذة ي إطار ،رءمت االحتاد األورويب املنســـــــَّ

التعاون والتنماا ي  لألعمال التجاريا واملســــــتهل و ومبادئ  التوجاهاا واألعمال الل ااــــــطلعت  ا منظما
املادان االقتصـــــــــــــادي. ويةطي الدلا  لال نوعي الدراســـــــــــــات االســـــــــــــتقصـــــــــــــائاا لال اهات االقتصـــــــــــــاديا، 

الدراسات االستقصائاا ال اهات األعمال التجاريا والدراسات االستقصائاا ال اهات املستهل و،  أي
 وطناا.ويتاح للبلدان املرونا ي م ااف ملك الدراسات مع سااقاألا ال

 
 دليل التقديرات السريعة - جيم 

2017ُنشــــــــــــر دلا  التقديرات الســــــــــــريعا ي عام  - 8
. وقد صــــــــــــار  فريق عام  يت لف من امل ت  (3)

االقصـــائي لالحتاد األورويب وعـــعبا االقصـــاةات وهائا االقصـــاةات اهلولنديا. ومرأس امل ت  االقصـــائي 
 لالحتاد األورويب ال ريَق العام .

ويت من الدلا  أسالا  التجماع العملاا واملالئما للتقديرات السريعا، ويستند إىل طائ ا واسعا  - 9
من التجارب وا ربات، ويســــــت اد من التطورات النظريا والعملاا الل وقعت مؤتراا ي اجملال. والقصــــــد من  

تصـــــاد ال لي القصـــــ ة هو مســـــاعدة منتجي التقديرات الســـــريعا، علا ســـــبا  امل ال ي  ال مؤعـــــرات االق
ــــــر  وال للتقديرات  ـــــــ ـــــــ ــــــام أل ـ ـــــــ ـــــــ األج  الرئاساا. ويُبتةا من  أي ا مساعدة البلدان الل ختطط النشاة نظـ
الســــــريعا إبسقا األســــــس املنهجاا لتجماعها، عالوة علا إعطاة موجاهات عملاا ،شــــــ ن فراد  ا طوات 

إىل ذلك، يت ـــــــــمن الدلا  مســـــــــردا للتقديرات والعناصـــــــــر الل منطوي علاها عملاا التجماع. وابالاـــــــــافا 
الســــريعا يواــــح أبات هذر التقديرات وأررااــــها وتصــــائصــــها، ويقدم مصــــطلحات موقدة النشــــاة فهم 

 مش ك لتلك التقديرات.
 

__________ 

 .https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/ETS_Handbook_Final.pdfانظر:  (2) 

 .https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/KS-GQ-17-008-EN-N.pdfانظر:  (3) 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/ETS_Handbook_Final.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/KS-GQ-17-008-EN-N.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/KS-GQ-17-008-EN-N.pdf
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 دليل منوذج البياانت والبياانت الوصفية لإلحصاءات القصرية األجل - دال 
2018ص اا لإلقصاةات القص ة األج  ي عام ُنشر دلا  بوذان البااءت والبااءت الو  - 10

، وهو (4)
يستند إىل بوذان مقبول دولاا للبااءت والبااءت الوص اا لإلقصاةات االقتصاديا القص ة األج . وهذر 
املؤعــــرات مالئما لرصــــد االقتصــــاد ال لي، واالنذار املب ر اوان  ال ــــعف االقتصــــادي واملاا، ولشــــف 

 ت االقتصاديا. نقات التحول ي الدورا
ويتوســـــــــع الدلا ، الذي أعدم  عـــــــــعبا االقصـــــــــاةات، ي إيراد األوصـــــــــاف املنهجاا واســـــــــتخدام  - 11

االقصــــاةات االقتصــــاديا ال رديا القصــــ ة األج  ي بوذان البااءت. وهو يواــــح ا صــــائ  االقصــــائاا 
 اا امصــــــــاهلا مبجموعا والتحلالاا لتلك االقصــــــــاةات، ومربَر أمهاتها ي عــــــــري النشــــــــات االقتصــــــــادي، ولا

مت املا من ملك االقصــــــــاةات املتعلقا ابحلســــــــاابت القوماا ال صــــــــلاا والبااءت امل ونا هلا. وهو يشــــــــري 
لإلقصــــاةات القصــــ ة األج  علا الصــــعاد الوطين، ماســــ ا لنشــــر  “املرلزي”م هوم وفوائد مرلز البااءت 

م لا علا مرالز البااءت الل أُنشــــئت ي عدد ملك االقصــــاةات وابلتاا اســــتخدامها. ومقدَّم فا  أي ــــا أ
من البلدان. والقصــــــــد من الدلا  هو تدما ل  من  ماتعي االقصــــــــاةات ومســــــــتخدماها، وهو يت ــــــــمن 

 وصالت م ادة ابملواد املرجعاا الل مقدم عراا للبااءت أل ر معمقا. 
ســـــات االقصـــــائاا الدولاا، وأقرم  وقد جاة بوذان البااءت نتاجا ملشـــــاورات عاملاا ي ما ،و األو  - 12

فئا من االقصـــــــــــــــاةات لرصــــــــــــــد  12اللجنا االقصـــــــــــــــائاا ي دورألا ال اناا واألر،عو. ويت لف النموذان من 
التطورات القطاعاا علا صــعادي االقتصــاد ال لي واملؤســســات من تالل احلســاابت القوماا ال صــلاا الل 

تاان، واألسعار، واألسواق )سوق العم  وسوق العقارات م مالها االقصاةات القص ة األج  املتعلقا ابالن
والسـوق املالاا( والقطاعات )القطا  احل ومي، والقطا  املاا، والقطا  ر  املاا، وقطا  األسـر املعاشاا، 
والقطا  ا ارجي(. ومن الناقاا املنطقاا، ُمســــــــــــــتَمد هذر ال ئات االونتا عشــــــــــــــرة من موقاد وإعادة مرما  

 واـعها امل ت  االقصـائي لالحتاد األورويب من تالل املؤعـرات االقتصـاديا األورو،اا الرئاساا املعاي  الل
ا اصا ،  وصندوق النقد الدوا من تالل أدوام  املتم لا ي الصاةا املعزنة للمعاار ا اص لنشر البااءت 

موذان أي ــــا ي املؤعــــرات العاملاا واملعاار ا اص لنشــــر البااءت والنظام العام لنشــــر البااءت. وينع س الن
الرئاســــاا الل واــــعها ال ريق املشــــ ك ،و الولاالت املعين ابالقصــــاةات االقتصــــاديا واملالاا. ومقدم وواقا 

 معلومات أساساا قائماا م صلاا ابالقصاةات ي ل  فئا من ال ئات االونل عشرة. 
  

 األنشطة وآفاق املستقبل  - اثلثا 
إن أمهاا االقصــــاةات االقتصــــاديا القصــــ ة األج  ي رصــــد االقتصــــاد ال لي وي االنذار املب ر  - 13

اوان  ال ـــــــــــــعف االقتصـــــــــــــادي واملاا ولشـــــــــــــف نقات التحول ي دورات األعمال التجاريا معين أن  من 
البااءت ونشـــر االقصـــاةات ي موقع  ال ـــروري  ع ،ااءت قطريا ر اا عن ملك االقصـــاةات ي بوذان

مرلزي وســــه  االســــتعمال يت ــــمن  ات ي اتن من منزي  االقصــــاةات ،اســــر. ويرد أدءر مباان األنشــــطا 
التعاوناا الل معتزم عــــــعبا االقصــــــاةات االاــــــطال   ا امع االقصــــــاةات ونشــــــرها. وللحد من الع ة 

،  ع االقصـــــاةات من املنظمات الدولاا واالقلاماا الواقع علا البلدان املبلتةا، ســـــاتم، قســـــ  االقت ـــــاة
 األتر  الل  مع هذر االقصاةات ي إطار ،رامت عملها العاديا. 

__________ 

 .https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/Data_Template_Metadata_STS.pdfانظر:  (4) 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/Data_Template_Metadata_STS.pdf
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ومن ذ اللجنا االقتصـــــــــــــــاديا واالجتماعاا ئســـــــــــــــاا وا اط اهلادَّ ،رء ا إقلاماا لإلقصـــــــــــــــاةات  - 14
االقتصــاديا. والقصــد من هذا الربءمت هو حتســو قدرة الدول األع ــاة علا إنتاان ونشــر  موعا أســاســاا 

 واملعاي  مبا يتمشــــامن االقصــــاةات االقتصــــاديا، مبا ي ذلك االقصــــاةات االقتصــــاديا القصــــ ة األج ، 
االقصـــــائاا الدولاا املعمول  ا قالاا. أما اللجنا االقتصـــــاديا واالجتماعاا لةريب آســـــاا فقد أدزت ،نجاي 
مشروعا من مشاريع قساب التنماا يتعلق ،تعزيز القدرة االقصائاا للبلدان األع اة ي  ال إنتاان ونشر 

لز املشــرو  علا ســبع دول رائدة وعلا املؤعــرات املؤعــرات االقتصــاديا القصــ ة األج  للنمو املســتدام. ور 
االقتصــــاديا القصــــ ة األج  ذات األولويا الل قددألا ملك البلدان. وابالاــــافا إىل ذلك، نشــــرت اللجنا 
االقتصـــاديا ألورواب مبادَّ موجاهاا ،شـــ ن واـــع مؤعـــرات رائدة ومرلبا ألمزجا املســـت مرين. ومتاح املبادَّ 

  االقصائاا الل منتت ملك املؤعرات أو منظر ي إصدارها. ومت من املبادَّ التوجاهاا إرعادات للم ام
التوجاهاا مصــنا ا للمؤعــرات ومتاح عملاا منظما لصــنع القرار مســتند إىل املبادَّ األســاســاا لإلقصــاةات 
الر اا الل مي ن للم ام  االقصــــائاا أن مســــتخدمها عند اختاذ القرار ،شــــ ن ما إذا لانت ســــتشــــارك ي 

نتاان هذر املؤعـــــرات من عدم . وابلنســـــبا للم ام  االقصـــــائاا الل منتت أصـــــال هذر املؤعـــــرات أو مقرر إ
إنتاجها، مقدم املبادَّ التوجاهاا إرعـــــــــــــادات عملاا ،شـــــــــــــ ن لا اا إنتاان املؤعـــــــــــــرات وإ،الل مســـــــــــــتعملي 

ع االقصـــــــاةات  ا. وســـــــتتعاون عـــــــعبا االقصـــــــاةات، قســـــــ  االقت ـــــــاة، مع اللجان االقلاماا علا  
 االقصاةات االقتصاديا القص ة األج  ذات الصلا من أع اة ملك اللجان وإقالتها إىل الشعبا.

ومتلقا عــعبا االقصــاةات أي ــا ،ااءت قطريا ر اا عن النامت ا لي اال اا و اماع  الرئاســاا  - 15
تعاون ي  ال وعن العمالا والســــــــــ ان واحلســــــــــاابت القطاعاا من تالل مشــــــــــارلتها ي مشــــــــــرو  دوا لل

البااءت ،رعايا ال ريق املشـــ ك ،و الولاالت املعين ابالقصـــاةات االقتصـــاديا واملالاا. ويروم املشـــرو  معزيز 
التعاون الدوا ي  ال البااءت ،و املنظمات الدولاا ودعم االرســــال املوقد للبااءت ي الوقت املناســــ  

رة مبادل البااءت االقصــائاا والوصــ اا(، لتخ اف الع ة من تالل أعــ ال مت ق علاها دولاا )م   مباد
علا االقتصـادات املـــــــــــــــــبلتةا ومعزيز التواصـ  مع املسـتخدمو. ومرد أي ـا االقصـاةات االقتصـاديا القص ة 

 األج  الل  معها الشعبا من تالل املشرو  ي ال ئات الل يت منها بوذان البااءت. 
دة من ائلاات والعملاات املعتمدة دولاا لتاســـــــ  مبادل البااءت ،و ومثا قاجا إىل  موعا موق - 16

عــعبا االقصــاةات واملنظمات األتر ، وهي اجملموعا الل متاحها الربومولوالت ومعاريف هاال  البااءت 
ة ا اصـــا مببادرة مبادل البااءت االقصـــائاا والوصـــ اا. ومبادرة مبادل البااءت االقصـــائاا والوصـــ اا مبادر 

دولاا متوتا موقاد وحتديث آلاات وعملاات مبادل البااءت االقصــــائاا والوصــــ اا ،و املنظمات الدولاا 
ملك البااءت(. وقد ُواعت معاريف هاال   “مصناع”والبلدان األع اة فاها )وهو ما يُعرف أي ا ابسم 

ديد من ال ئات الواردة ي بوذان البااءت ا اصــــــا مببادرة مبادل البااءت االقصــــــائاا والوصــــــ اا ل ائدة الع
البااءت، ول ن لاس للها، مبا ي ذلك احلســــــــــــاابت القوماا، واحلســــــــــــاابت القطاعاا، ومازان املدفوعات، 
وإقصـاةات التموي  احل ومي، ومؤعـرات أسـعار االسـتهالك. ومعتزم الشـعبا التعاون مع املنظمات الدولاا 

ريف هاال  البااءت. وســــــــــــــاشــــــــــــــم  ذلك التعاون، عند واالقلاماا األتر  علا واــــــــــــــع ما مبقا من معا
االقت ــــــاة، منظام قلقات عم  مدريباا لتعلام البلدان أســــــاســــــاات الربومولوالت ومعاريف هاال  البااءت 
ا اصــا مببادرة مبادل البااءت االقصــائاا والوصــ اا، وطريقا حتديد إقصــاةاألا االقتصــاديا القصــ ة األج  

  اا إقالا االقصاةات إىل املنظمات الدولاا ذات الصلا.وفق ملك التعاريف، ولا
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وابلنظر إىل اـــــــــــرورة ختزين البااءت اجملَّمعا ي موقع مرلزي ســـــــــــه  االســـــــــــتعمال، معتزم عـــــــــــعبا  - 17
االقصـــاةات إنشـــاة موقع عـــب ي مدعم  ا دمات الشـــب اا األســـاســـاا ملبادرة مبادل البااءت االقصـــائاا 

ا،ا بوذان مســـــــــتخدم  الدول األع ـــــــــاة ي إنشـــــــــاة مرالز البااءت الوطناا، والوصـــــــــ اا، مي ن أن ي ون مب 
 مراعاة لون العديد من الدول األع اة ما نال ي تقر إىل القدرات واملوارد الالنما ي هذا الصدد.  مع
 وقد أعدَّ البنك الدوا لوقا متا،عا معناا ابالقتصاد ال لي مةطي مؤعرات االقتصاد ال لي اهلاما، - 18

مبا يشــم  القطا  ا ارجي والقطا  املاا والقطا  ال ــريط وقطا  االقتصــاد احلقاقي، لتقاام التقدم ا رن  و 
معزيز اســــتقرار االقتصــــاد ال لي علا الصــــعاد العاملي، ”من أهداف التنماا املســــتداما،  13-17حتقاق الةايا 

ذان البااءت علا سلسلا البااءت األساساا وحيتوي بو . “،وسائ  مشم  منساق السااسات وحتقاق امساقها
الالنما حلساب العديد من املؤعرات ي لوقا املتا،عا. و،ناة علا ذلك، مي ن للموقع الشب ي الذي سُانش  

 أن ي طلع ،دور ي رصد أهداف التنماا املستداما إبسقا ما يلزم من ،ااءت أساساا.
  

 اللجنة اإلحصائية اختاذهاإلجراء املطلوب من  - رابعا 
 اللجنة اإلحصائية مدعوة إىل أن حتيط علما هبذا التقرير. - 19
 


