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 اإلحصائية اللجنة

 اخلمسون الدورة

 2020آذار/مارس  3-6

 ( من جدول األعمال املؤقت*د) 3 البند

 القومية احلساابت: القرار واختاذ للمناقشة بنود
   

 القومية ابحلساابت املعين األماانت بني املشرتك العامل الفريق تقرير  
  

 العام األمني من مذكرة  
 

وجراي على املمارســاا البــا قتش فت ــر   2019/210 ملقرر اجمللس االقتصــادو واالجتماع  وفقا 
اللجنت  إىل قدماألمني العام إبحالت تقرفر الفرفق العامل امل ــ ب  ني األما ا املعاب سابــاسا الق،ماتش امل

اإلحصـــــــانات للمناق ـــــــتا وفصـــــــ  الفرفق العامل ا رزا التقرفر التقدم افره ا معا ت املبـــــــانل املفارامات 
 ش2008 م ااباسا الق،ماتش وا إجناه املن ،راا الداعمت لنظام ااباسا الق،مات لعاماملتصلت  تطباق نظا

وا حل املبــــــــــــــانل املدرجت ا جدول  عمال البح،ث ا اجملاالا الية:ت ذاا األول،فتق الع،ملتش والرقمنتش 
املعاب سابــــاسا  والرفاه واالســــتدامتا وفقدم  فعــــا معل،ماا عن نتان  اجتماخل فرفق اتشار االســــت ــــارو

 ائت اقتصـــــــــادفت  ا جدواهالق،مات وطرفقًت مق حت للمعـــــــــ  ا  دفس نظام اابـــــــــاسا الق،مات  ا ف فل 
 ومبـــــــــتجداا اإلقلاماتش واللجان العامل الفرفق عمل  ر م التقرفر  فتعـــــــــمنإىل ذلكش  وإضـــــــــافتا متغرية
 التنبــــاق مبــــتجداات،قاتهش وكزلك  اابــــاسا الق،مات على الصــــعاد القطرو وحبــــن نظام تطباق نطاق

الدويل ألن ـــــــطت اان الباا ا وتباداا على الصـــــــعادفن اإلقلام  والعامل ا واللجنت مدع،ة إىل إ دار آران ا 
 وتقدمي ت،جا اهتا   أن عناصر  ر م  عمل الفرفق العاملا 

 راالنقاط املعروضت على اللجنت للمناق ت ا الفرخل البادس من رزا التقرف وترد 

  

 

 * E/CN.3/2020/1ا 
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  القومية ابحلساابت املعين األماانت بني املشرتك العامل الفريق تقرير  
  

 مقدمة - أوال 
 آذار/ 8إىل  5اللجنــت اإلحصــــــــــــــــاناــتش ا دورهتــا اتمبـــــــــــــــنيش املعق،دة ا نا،ف،رب من  اعتمــدا - 1

 قاللجنت  ن فاه جار الزو ش(سر - األول الفصل شE/2019/24 انظر) 50/108املقرر  ش2019 مارس

 تقرفر الفرفق العــــامــــل امل ـــــــــــــــ ب  ني األمــــا ا املعاب سابــــــــــــــــــاسا الق،ماـــت  رحبــــت ) ( 
(E/CN.3/2019/8)و عر ت عن تقدفررا لألن ـــــــــــــطت الض اضـــــــــــــطلان لا  ععـــــــــــــار الفرفق العامل واللجان  ش

 2008ري تنفاــز نظــام اابــــــــــــــــاسا الق،ماــت لعــام اإلقلاماــت واملنظمــاا اإلقلاماــت والبلــدان األ ر  لتابـــــــــــــــ
للفرفق العامل وفرفق اتشار االســــــت ــــــارو املعاب  2019واإلحصــــــاراا الداعمتش و قرا  ر م  العمل لعام 

 ساباسا الق،مات؛

 فعا إبن ار مباراا عمل خمصصت الستعراض  مهات نظام ااباسا الق،مات  ورحبت )ب( 
تط،راا االقتصادفت واالجتماعات ا دفدة )الرقمنت والع،ملت والرفاه واالستدامت(ش من  جل قااس ال 2008لعام 

و عر ت عن أتفادرا إلجرار م ـاوراا واسـعت النطاق تركع على املبـتنيدمني   ـأن تط،فر نظام اابـاسا 
 ن فعرض الق،ماتش وطلبت إىل الفرفق العامل  ن فقدم تقرفرا إىل اللجنت ا دورهتا ااادفت واتمبـــــــــــــــنيش و 

دمــــا ا   دورهتـــا ا اللجنــــت فاــــه تنظر ل   الق،ماــــتش اابــــــــــــــــــاسا نظــــام  ــــدفــــسســـــــــــــــباة للمعـــــــــــــــ  قــــ 
 واتمبني؛ ااادفت

 قبال من  بـــــــــــانل تتعلقعملات  ت،جا اا وضـــــــــــانمن الفرفق العامل م،اصـــــــــــلت  وطلبت )ج( 
من  ةل  2008اابــــــاسا الق،مات لعام  نظام تطباق وتابــــــري اإلســــــةم  والتم،فل الرمس  غري االقتصــــــاد

األدلت وال تاباا واملبادئ الت،جا اتش ورحبت سلتقدم افره ا  ر م  العمل لت ائت  ائت تعاونات قانمت على 
 دواا و ســـــــالا  وم،اد تعلامات ومـــــــراكاا م،:،ق لا ا مال  نار القدراا اإلحصـــــــانات تبـــــــت د   قل 

 ا عرفت الصغرية والدول الععافت لد  ضمان عدم ترب  و  لد  ل  الرك ؛ البلدان من،اً والدول النامات

عن قلق ا من العدد الزو ال فعال كبريا نببااً من الدول األععار الض ال متتيل  و عر ت )د( 
 املبــــــــــت،  ذاا البلدانللحد األدىن املطل،ب من نطاق  اا ا اابــــــــــاسا الق،مات وتفاصــــــــــال اش وحيت 

 الق،مات؛ ااباسا لتجماان  ساسات مصدرفت  اا ا إعداد على االمتيال سحا من املننيفض

 الباا ا تبادل  نظام الق،مات ااباسا  اا ا نقل آلات  حرهته الزو التقدم والحظت )رـ( 
الباا ا  تبادلنظام   روت،ك،الاالبلدان  تطباق أبن وسلَّمت ش(SDMXاإلحصانات ) وال،صفات اإلحصانات

ر اإلحصــــاناتاإلحصــــانات وال،صــــفات   ا االســــتجا ت ع ر كبري  حد إىل اتلاا وســــا قل  ل الباا ا نقل ســــا ابــــ  
 االدولات املنظماا إىل الباا ا تقدمي

ا الفرخل الياين من رزا التقرفر معل،ماا عن م،اصــــــلت تط،فر نظام اابــــــاسا الق،ماتا وفرد  وترد - 2
 متعلقت  ن ـــــــــــــــطت من اإلقلامات واللجان العامل الفرفقا الفرخل اليالس اســـــــــــــــتعراض عام ملا فعـــــــــــــــطلان  ه 

 امنظ تطباق نطاق مبــــــــــتجداا الرا ان الفرخل وفتعــــــــــمنا اا الداعمت واإلحصــــــــــاراا الق،مات سابــــــــــاسا
اابــــــــــاسا الق،مات وحبــــــــــن ت،قاته على الصــــــــــعاد القطروا وفرد ا الفرخل اتامس عرض للتقدم افره ا 

 ا الفرخل البادس نقاط مطروحت للنقاشا  وتردالباا ا وتبادااا  اان  ن طتتنباق 
 

https://undocs.org/ar/A/RES/50/108
https://undocs.org/ar/A/RES/50/108
https://undocs.org/ar/A/RES/50/108
https://undocs.org/ar/A/RES/50/108
https://undocs.org/ar/E/2019/24
https://undocs.org/ar/E/2019/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/8
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/8
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 القومية احلساابت نظام تطوير مواصلة - اثنيا 
  القومية ابحلساابت املعين االستشاري اخلرباء فريق - ألف 

االجتماخل اليالس ع ــــــر لفرفق اتشار االســــــت ــــــارو املعاب سابــــــاسا الق،مات ا وامــــــنطن  ع قد - 3
 وضــــان ا النظرا وكان الغرض الرنابــــ  من االجتماخل 2019ت ــــرفن األول/ كت، ر  3إىل  1العاصــــمتش من 

،ماتش والتقدم افره ا حل املبــانل املطروحت  تطباق نظام اابــاسا الق املتصــلت املبــانل   ــأن ت،جا اا
 الع،ملتش ر   ول،فت ذاا ماالا  ية:ت فتصــــــــل ما االق،مات  اابــــــــاسا  نظام املتعلقا  ر م  البح،ث 

 الية:تش اجملاالا زهال املبــانل املتصــلت ل طرفقت   إىل فعــا  االجتماخل وتطرقا واالســتدامت والرفاه والرقمنتش
لنظام اابــاسا الق،ماتش واســ اتاجات التحدفس املقبل  امل،حد البح،ث لش م  الن انات الصــاغت وضــان وإىل

 سر  د ها -لنظام ااباسا الق،ماتا وترد ت،صااا فرفق اتشار االست ارو ا الفرخل الياين 
زا التقرفرا وست ن ر استنتاجاا االجتماخل ا املرفق األول ل،:اقت املعل،ماا األساسات املتصلت ل وترد - 4

-https://unstats.un.org/unsd/statcom/51stو:اقت املعل،ماا األســـــــــــــاســـــــــــــات عش امل،قان ال ـــــــــــــب   للجنت )

session/documents/امل،قان ال ــب   لفرفق (ا وســا ،ن من املم ن االطةخل على االســتنتاجاا  فعــا عش 
  (اhttps://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg.asp) االست ارواتشار 
 

 القومية احلساابت نظام حتديث - ابء 

 القومية احلساابت بنظام املتعلق البحوث برانمج  

 فرقت  ن ــــــــــــئت ش2008اابــــــــــــاسا الق،مات لعام   نظام املتعلق البح،ث  ر م الدفان  عجلت   غات - 5
والرفاه واالســتدامتش  شوالرقمنت سلع،ملتش املتصــلت املبــانل ال طرفقت  ل،رة  جل من العامل للفرفق ات عت عمل

وكزلك لتحدفد مبــــــــــانل ةيات إضــــــــــافات  ارج رزه اجملاالا الية:ت ا ســــــــــااق  دفس نظام اابــــــــــاسا 
الق،ماتا وســـــابـــــتمر البحس ا ارو   ـــــأن امل،اضـــــاان العملات لتابـــــري تطباق نظام اابـــــاسا الق،مات على 

 النح، املقررا 
املتصــلت سملبــانل اتاضــعت للمناق ــت ا إطار فرفق  البح،ث  ر م   ن،د العمل فرقت واســتعرضــت - 6

 و رام  ش2008اتشار االســت ــاروش وقانمت املبــانل املعروضــت ا املرفق الرا ان لنظام اابــاسا الق،مات لعام 
 االقتصادفتش - البائات وافاسبت اا ،متش مالات وإحصاراا املدف،عااش ماعان إبحصاراااملتصلت  البح،ث

 وفرفق العمل فرقت من ال،اردة األصـــــــــدار إىل واســـــــــتناداا التجارفت واألعمال سلتجارة املتعلقت واإلحصـــــــــاراا
عت وفقا للفئاا  االســــت ــــاروش اتشار و ضــــعت قانمت م،حدة  بــــانل ة،ث نظام اابــــاسا الق،مات وا 

 الط،فلالتالاتق الع،ملتش والرقمنتش والرفاه واالســـتدامت؛ املبـــانل ال ـــاملت؛ قعـــااي التجماان؛ و ر م  البح،ث 
ام اابــــــــــــاسا نظ  املتعلقاألجل  الط،فل البح،ثاملتعلق  نظام اابــــــــــــاسا الق،ماتا ون ظم  ر م   األجل

 اضـــعت للمناق ـــت حالاا( ا نفس الفئاا ال،اردة ا املرفق الرا ان لنظام  غري مبـــانل ف ـــملالق،مات )الزو 
ا وترد ا املرفق الياين ل،:اقت املعل،ماا األســــاســــات القانمت امل،حدة للمبــــانل 2008اابــــاسا الق،مات لعام 

 ترتا أبو  اإلحيارمن ترتا  املبـــــــانل  قصـــــــدال ولاسا املبـــــــانل من الض  ت،و على وصـــــــ  م،جع ل ل  
 افا ا تردالفئاا الض  ضمن األول،فت ةب 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg.asp
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg.asp


 E/CN.3/2020/8 

 

4/10 19-22129 

 

 واالستدامة والرفاه والرقمنة، ابلعوملة، املتصلة املسائل حل يف احملرز التقدم  

مبــــــاراا عمل خمصــــــصــــــت ل ل مال من اجملاالا ذاا األول،فتش وســــــتعمل األفرقت  اســــــت حد:ت - 7
ا وستتعمن املزكراا 2020الفرعات املنيتصت على ص،غ مزكراا ت،جا ات   أن رزه املبانل  ةل عام 

جــاً م،صـــــــــــــــى لــا اــل رــزه املبــــــــــــــــانــلا ومن املت،قان  ن تقــدم املــزكراا الت،جا اــت  الت،جا اــت  اــاراا وً 
أن الت،صـــات ااالات املتعلقت  نظام اابـــاسا الق،ماتش  و متدفد ف اا العمل سلنظام ااايلش إفعـــاحاا   ـــ

و:اق   وش ا  عض اااالاش مق حاا لتحدفس مبادنه األســاســاتا وســت،ضــان املزكراا الت،جا ات  تنبــاق  
اا ماعان مان العمل البحي  املعـــــــــــطلان  ه ا اجملاالا اإلحصـــــــــــانات ذاا الصـــــــــــلت األ ر  )ميل إحصـــــــــــار

 سلتجارة املتعلقت اإلحصـــــاراااالقتصـــــادفتش و  -املدف،عااش وإحصـــــاراا مالات اا ،متش وافاســـــبت البائات 
 ( لعمان االتباق  ني األدلت ذاا الصلتا التجارفت واألعمال

 امالتقا مقا ل وال ـــــــــحن والتأمني الت لفت مال ا كبريا  تقدما سلع،ملت املعاب الفرع  الفرفق و حره - 8
 جار   والعملا البح،ث من معفد إجرار فلعم هال ما ول ن البــــــفانتش منت على والصــــــادراا لل،ارداا اجملاين
 املؤسباا مم،عاا مان والتعامل الف رفتش املل ات منتجاا وتبجال االقتصادفت املل ات تناول على  فعا

 ا نبـــاااش املتعددة امل ـــارفان مم،عاا وتدفقاا اتاصـــتش األغراض ذاا وال اا ا ا نبـــااا املتعددة
 ااالقتصادفني واإلقامت ال،ج،د و دفد

 داول العرض واالســـــــــتنيدام  إطارحدث الفرع  املعاب سلرقمنت اســـــــــت   الفرفقما فتعلق  عمل  وا - 9
 عملااا ا التفاصـــال كفافت  عدم  بـــب   داياا داول  رزا إطار ملر   طرح  ـــأن االقتصـــاد الرقم ا و 

 بـــــــرعت لطلباا  االســـــــتجا ت و غاتا الباا ا ت،افر وحمدودفت االقتصـــــــادفتش واألن ـــــــطت املنتجاا تصـــــــنا 
 اا ا عن االقتصاد الرقم ش ساجر  است  ا  وضان مؤمراا ذاا  ول،فت  على للحص،لاملبتنيدمني 

ا جدا متقدمتت مرحل  لغعالات )إذا لعم األمرش كتقدفراا جترفبات(ا كما  ن العمل على األصــــــــــ،ل امل ــــــــــفرة 
تعال البح،ث املتعلقت  تبـــــــــــــــجال الباا ا وتقاام األصـــــــــــــــ،ل اجملانات واتدماا اجملانات تتطل  تط،فرا  وال

 البح،ث من معفد إجرار  فعــــــــا وفلعما الباا امفاراماا كبرياا وجي   فعــــــــا التطرق إىل مبــــــــألت مصــــــــادر 
 اسلرقمنت املتأ:رة واتدماا البلان وحجم عار س  قااس املتعلقت الباا ا ومصادر املناسبت األسالا    أن

عمل الفرفق الفرع  املعاب سلرفاه واالســــــــتدامت ارتمام املبــــــــتنيدمني سملقافاس األوســــــــان  وفع س - 10
نطاقا الض تع س ج،ان  الرفاه واالســـــتدامتش والض ن ن  ن ت،فر  فعـــــا صـــــلت  و:ق  ني اجملم،عت التقلادفت 

ا ومن 2030ت لعام من اابـــاسا ال،طنات )االقتصـــادفت( و ردا  التنمات املبـــتدامت و طت التنمات املبـــتدام
العـــــــــرورو  ن فبـــــــــتند رزا العمل إىل  دفد واضـــــــــت ملا ف ـــــــــ ل جعرا من اإلطار االقتصـــــــــادو التقلادو 

 الناجم اتطر إدارةعلى  العملفتعني إدراجه ا اابـــاسا امل،ســـعتا وا ال،قت نفبـــهش من العـــرورو  وما
اا ا رزا الصددش وال ساما ا سااق رناب دورا الت،اصل وفؤدوا الق،مات ااباسا نظام كارل  إ:قالعن 

 ارزا العمل مرحلت متقدمت جدا   لغاجملم،عاا ا دفدة افتملت من املبـــــتنيدمنيا وا ال،قت اااضـــــرش 
 الفرع  الفرفق وفعملا و:روهتا وإنفاق ا املعا ـــات األســـر د ل ت،هفان وا االقتصـــادفت - البائات افاســـبت مال
 املنعلات واألعمال واالجتماعاتش الصحات والظرو  الب روش املال ور س سلتعلام املتصلت ا ،ان  على  فعا
 شار ات ان ملنظمت العمل الدولات ملعا ت ج،ان  الطا ان غري الرمس  ا  فرفق   و ن ـــــــــــــــ ا األجر املدف،عت غري

الدويلش املعق،د رزا العمل  فعــــا  دعم املنتد  اإلحصــــان  البــــا ان لصــــندوق النقد  حظ  قداالقتصــــادا و 
 ا 2019ت رفن الياين/ن،فمش  15و  14ف،م  
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  القومية احلساابت نظام حتديث  
 اابــاسا نظام  دفس وطرانق ً   ع ــرش اليالس اجتماعه ا االســت ــاروش اتشار فرفق  قش - 11

 نظام نبـــ   عن التحدفياا الرنابـــات الض  نتجت  امل ،َّنت الصـــ،رة أبن امل ـــارك،ن و قرا املبـــتقبل ا الق،مات
ر   ًا مل تبـــــــــــتج   ا فاه ال فافت لبائت  ش2008و  1993و  1968اابـــــــــــاسا الق،مات التقلادفت لألع،ام 

 من ســرفعا البلدان تبــتفاد ن  ضــرورةاقتصــادفت متبــارعت التط،را وإضــافت إىل ذلكش  عرب امل ــارك،ن عن 
 سن،اا  و  كيرا  10مم،عت جدفدة من الت،صااا  اعتماد   قاستغر  ما كيريا  إذ التحدفسش

من  اعتمادرا تابــــر و ن اســــتجا ت  كير ت ،ن  ن مــــأًا من خمتلفت  ااراا ا امل ــــارك،ن ونظر - 12
 ن إجرار  را وقت مب رش ميل إجرار  دفس تدرجي  لنظام اابـــــــــــــــاسا الق،ماتا  اد  نه تقرَّ  البلدانقبل 

نظام اابـــــــاسا الق،مات وقا لات مقارنته على الصـــــــعاد  ستبـــــــاق تتعلق دفس تدرجي  فنط،و على خماطر 
 ا رنابـــات دفياا   وتدرجيات   دفياا إد الالدويلا وتتميل إحد  الطرق العملات ملعا ت املععـــلت  ني 

 لش م  ســن،و  دفس على األوىل اتط،ة وســتنط،وا الق،مات اابــاسا لنظام مبــتمرة ةيات دورة اعتماد
 األول،فتش ذاا اجملاالا  دفد و جردا النامئت واملفارام القااس مبانل مان الق،مات ااباسا نظام ة،ث
 ت،جا ات مزكراا ل،ضـــان الدولات وال،كاالا البلدان من  شار تعـــم خمصـــصـــت عمل مبـــاراا إن ـــار ن ن

 وتقدم تناوااش ا ارو املبــــــــانل  ،ضــــــــ،ح  دد  ن الت،جا ات املزكراا مــــــــأن ومنا املبــــــــانل رزه   ــــــــأن
 ل،ضــــان األســـــاس وت،فر خمتلفتش  ااراا وتتعـــــمن املبـــــألتش لزه املتصـــــلت القانمت البح،ث عن ملنيصـــــاا

اللجنت  اعتمدهتا الضاملزكراا الت،جا ات وفقا إلجراراا الت ــــاور  إقرارا ومن املت،قان سلت،افق  ظى ت،صــــات
وا إطار عملات الت ــــــاورش ســــــت ــــــجَّان البلدان على وضــــــان تقدفراا  ا(1)لتحدفس نظام اابــــــاسا الق،مات

جترفبات  عد إصــــــدار املزكراا الت،جا اتا وســــــانيدم وضــــــان  تقدفراا جترفبات قبل اعتماد التغارياا امل،صــــــى 
ا تبار اآلاثر العملات  للمجم  عني ذلكن ا ا نظام ااباسا الق،مات غرضنيا الغرض األولش ساتات إبجرا

ا ما فتعلق س دو  الت ـــــــــــغالات لتطباق التغاريا  العملات   ـــــــــــأن رامت تعلاقااامل تبت على التغاري وتقدمي 
ل،ماا املناســـبت للغرض املناســـ  والغرض الياينش ســـا ـــجان البلدان على جتماان تقدفراا ا تبارفت تعـــان املع

 ا  فدو مبتنيدم  الباا ا ا  قرب وقت مم نا 

املزكراا الت،جا اتش ن ن للجنت  ن تنظر ا  منحا،فت  كتلت  إقرار  جرد  نه امل ـــــــــــــــارك،ن وذكر - 13
 النبــــنيت إقرار  جرد  نه ر، الن   ازا الرنابــــات الف،اند ومنا الق،مات اابــــاسانظام  من جدفدة نبــــنيت
ســــــــتتم ن معظم البلدان من االنتقال ســــــــرفعا إىل الت،صــــــــااا ا دفدةش ألًا كانت ســــــــتمعــــــــ   ةشا دفد

البـــــــن،اا البـــــــا قت ا  نار نظم الباا ا املصـــــــدرفت وعملااهتا واتصـــــــاالهتا من  جل دم  املفارام ا دفدة 
لبلدانا واســــــتنادا إىل رزا الن  ش وق،اعد افاســــــبت والتعارف  والتصــــــنافاا واألســــــالا  ا عملااا تلك ا

 ش2020ن ن البدر ا دورة  دفس نظام اابــــــــــــاسا الق،مات  ن ــــــــــــر  م ــــــــــــارفان مزكراا ت،جا ات ا عام 
تقع   والضعش عملات ت اورفت واسعت النطاقش  2021وستطت املؤقتتش الض من املعمان  ن تقررا اللجنت عام 

 األول،فت ،ىلا وا رزا الن  ش ســــت  2025ن قبل اللجنت ا عام لةعتماد م جارعة جدفدة نبــــنيت ت ،نأبن 
 األ ر  األدلت مان والنبـــــــجامه ا دفد الق،مات اابـــــــاسا نظام اتبـــــــاق كفالت  إىل الرامات ا  ،د لتنبـــــــاق

 ااملنيتلفت املعنات ا  اا من كل    دور مراعاة مان الصلتش ذاا

__________ 

 (1) https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/uProc.asp. 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/uProc.asp
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/uProc.asp
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 استجا ت  قاق النظام على دورفت كش اق اح العمل التدرجي  املبتمر وإد ال  دفياا   وساتات - 14
فقط ا  ولاس مبــــتمر  ســــاس على البحي  سلعمل فا ا ف عــــطل ان املبــــتنيدمني الحتااجاا وســــرفعت مرنت

دان الف ة البــــا قت لتحدفس  و نظام جدفد للحبــــاسا الق،ماتا ون ن  فعــــا تقدمي دعم  فعــــل إىل البل
النــاماــت ا ج ،درــا الراماــت إىل م،اكبــت التحــدفيــاا ا ــدفــدةش وذلــك ميًة عش مت ان ــا من ا تبــار اال،ل 
ا دفدة امل،صـــــى لاا وترد ا الفرخل اليالس من و:اقت املعل،ماا األســـــاســـــات معل،ماا إضـــــافات عن الطرانق 

 لتحدفس مقبل لنظام ااباسا الق،ماتا
 
 املستخدمني استشارة  

 املتعلق البح،ث  ر م  ه ا مال  املعطلان العمل نتان    أن املبتنيدمني است ارة املت،قان من - 15
 إطةع م و غات احتااجاهتمش لتلبات املت، اة اال،ل   ــأناابــاسا الق،ماتش من  جل اان األصــدار   نظام

على التط،راا و عـــــــريرم مل،اكبت اا وســـــــ كع م ـــــــاوراا املبـــــــتنيدمني على املبـــــــانل املفارامات والعملات 
وســـت ،ن مصـــممت  صـــاصـــا لتتناســـ  مان مم،عاا حمددة من املبـــتنيدمنيا وســـا نظر ا قن،اا ت ـــاور 

ش والقن،اا الرقماتش ال،طنات واإلقلامات واملناســـــبااخمتلفتش  ان ا االجتماعاا القانمتش وامل ـــــاوراا اتطاتش 
ميل االقاا الدراســــات ال ــــب اتش سعتباررا  كير وســــانل الت ــــاور فعالات من حاس الت لفتش وال ســــاما ا 
حالت البلدان الناماتا وإضــــــافت إىل ذلكش من املت،قان  فعــــــا ااصــــــ،ل على  صــــــدار واردة من املبــــــتنيدمني 

ت ا املؤمتر املقبل للرا طت الدولات للبح،ث الزفن مـــــــــــــــارك،ا ا دوراا عن  دفس نظام اابـــــــــــــــاسا الق،ما
املتعلقت سلد ل واليروةش وامل اوراا األوسان نطاقا   أن  دفس نظام اإلحصاراا االقتصادفت من  ةل 

على حن، ما اق حه امل ت  اإلحصـــــــــــــان   ش2020مؤمتر دويل رفاان املبـــــــــــــت،  مقرر عقده ا  وروس ا عام 
اراا إبدارة ال ـــــــــــؤون االقتصـــــــــــادفت واالجتماعات التا عت لألمانت العامتش لة اد األورويب ومـــــــــــعبت اإلحصـــــــــــ

 ااالقتصادفت اإلحصاراا   أن الفرفق رناسوم اوراا  صدقار 
 
  التواصل  

فتعلق سلت،اصــــــــــلا  2008 دفس نظام اابــــــــــاسا الق،مات لعام  منجان  آ ر سلغ األمهات  مثت - 16
ماعه اليالس ع ــر إىل  ن ا اإلم ان  بــني الت،اصــل ا ما فتعلق ا اجت االســت ــارو اتشار فرفق و مــار

وال،صــــــ،ل إىل  “عةمت جتارفت” نظام اابــــــاسا الق،مات من  جل تععفع نظام اابــــــاسا الق،مات سعتباره 
املبـــــــــتنيدمني على حن،  كير فعالاتا ولزلك  ن ـــــــــ  فرفق فرع  را ان لفرقت العمل املعنات  ش م  البح،ثش 

اســــ اتاجات ت،اصــــل لتحدفس نظام اابــــاسا الق،ماتا وســــانظر الفرفق الفرع  ا ســــبل تععفع   غات وضــــان
  وضت لالق،ماتش من  ةل مصطلحاا  فبر استعماال وت،اص   ااباساال وف  للعةمت التجارفت لنظام 

 من رقمات نبـــنيت وضـــان طرفق وعن الق،ماتش اابـــاسا نظام لت،صـــااا واالمتيال سلتنقاحاا فتعلق ما ا
وتقاام امل،ارد املالات  ش(2)الق،مات اابـــــــــاسا لنظام ااايل ال ـــــــــب   امل،قان وتععفع الق،ماتش اابـــــــــاسا نظام

 االت،اصل اس اتاجات تطباق بدرالةهمت ل
  

__________ 

 (2) https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.aspا 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.asp
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.asp
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 ابحلسرترترترترترترترترترتاابت املعين األماانت بني املشرترترترترترترترترترترتك العامل الفريق من كل  عمل برامج - اثلثا 
 اإلقليمية واللجان القومية

الفرفق العامل واللجان اإلقلامات دعم تطباق نظام اابــــــــــاسا الق،مات وغريه من املعافري  ف،اصــــــــــل - 17
املتفق علا ا دولاا ا مال اإلحصــاراا االقتصــادفتش وفقا لش م  التطباق العامل  لنظام اابــاسا الق،مات 

ملعــطلان لا ج،ان  خمتلفت من عملات إنتاج واإلحصــاراا الداعمت لها وا رزا الصــددش ت ــمل األن ــطت ا
إحصـــــاراا اابـــــاسا الق،ماتش على حن، ما فتبني من الدوراا التدرفبات واالقاا الدراســـــات املنيتلفت الض 
نظم ا الفرفق العامل واللجان اإلقلاماتا وفرد ا الفرخل الرا ان من و:اقت املعل،ماا األساسات م،جع لألن طت 

العامل واللجان اإلقلامات ا  الفرفقالقتصــادفت واابــاسا الق،ماتش الض اضــطلان لا املتصــلت سإلحصــاراا ا
 ا2020وتلك الض ساعطلع،ن لا ا عام  ش2019عام 
 
 والكتيبات األدلة  

الفرفق العامل تابـــــــري وضـــــــان الت،جا اا   ـــــــأن جتماان اابـــــــاسا الق،مات واإلحصـــــــاراا  فت،ىل - 18
 على االطةخل ون نقدراا اإلحصــــــانات ا مال جتماان اابــــــاسا الق،ماتا الداعمت اا من  جل تععفع ال

 ال تاباا   جنعا وقد ا(3)العامل للفرفق ال ـــــــــــــــب   امل،قان عش الت،جا اا تلك على  ت،و الض ال تاباا
  ق2019 عام ا التالات

Practical Guidelines for Revising ESA 2010 Data, 2019 Edition (Eurostat); Overview of 

Employment Flash Estimation Methods, 2019 Edition (Eurostat); ESS Guidelines on Temporal 

Disaggregation, Benchmarking and Reconciliation, 2018 Edition (Eurostat); “Satellite 

Account for Education and Training: compilation guide” Commission for Europe); “Guide to 

analyse natural resources in the national accounts” (International Monetary Fund) الفرخل ا وتردا 
لت قانمت األســـــــاســـــــات املعل،ماا و:اقت من اتامس  وتلك إعدادرا ا ارو وتلك الصـــــــادرة سملن ـــــــ،راا مفصـــــــَّ
 اإصداررا املعمان
  

 السنوية القومية احلساابت بياانت عن اإلبالغ - رابعا 

على طل  اللجنتش تق،م مــــعبت اإلحصــــاراا سنتظام  تقاام ت،افر ونطاق  اا ا اابــــاسا   نارً  - 19
الق،مات الرمسات الض تبلغ عن ا الدول األععار ومد  امتيااا املفارام  للت،صااا املتعلقت  نظام ااباسا 

إىل  اا ا اابــاسا الق،مات  ا ورغم اإلقرار ا مم،عت الباا ا الدناا املطل، ت سااجت2008الق،مات لعام 
عن  إالالباا ا ال تت،افر  رزه فإنالفصلات من  جل تابري اختاذ التدا ري املناسبت على صعاد البااسااش 

ا وازا البــب ش فقتصــر التقاام على ت،افر ونطاق  اا ا اابــاسا الق،مات األععــار الدول من دولت 137
 البن،فت الرمساتا 

 مد  على الق،ماتش اابـــــاسا   ـــــأن املتحدة األمم اســـــتباان على ردود من ورد ما  لال وفبني - 20
ـــــــــــــــ البن،اا املاضاتش تقدما ملح،ظا ا ما فتعلق سإل ةغ عن  اا ا ااباسا الق،ماتا وقد اهداد  12 الـ

__________ 

 (3) https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/pubsDB.asp?pType=4ا 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/pubsDB.asp?pType=4
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/pubsDB.asp?pType=4
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 و لنظام اابــــــــــــاسا الق،مات  1993االمتيال املفارام  لتلك الباا ا إما لنظام اابــــــــــــاسا الق،مات لعام 
دولت عع،ا  94ومت نت  ش2019دولت عع،ا ا عام  188إىل  2007دولت عع،ا ا عام  97من  2008 لعام

ا و بن  فعا اإل ةغ من حاس حبن 2019ا ًافت عام  2008من تطباق نظام ااباسا الق،مات لعام 
 ش2019( ا عام 2018عع،ا من تقدمي  اا ا عن آ ر سنت إ ةغ )عام  دولت 113ت،قاتهش حاس مت نت 

تقاام نطاق  اا ا  ا وفبني2007عام  ادولت ععـــــــــــــــ،ا  69 زلك ســـــــــــــــ،   القااممن  تتم ن مل حني ا
اابـــــــــاسا الق،مات سســـــــــتنيدام مم،عت الباا ا الدناا املطل، ت  ن عدد الدول األععـــــــــار الض   لغت عن 

ما هال  ها إال  ن2019ا عام  103إىل  2007ا عام  50الباا ا وفقا جملم،عت الباا ا تلك قد هاد من 
يل للحد األدىن املطل،ب من حاس نطاق وتفاصــــال كبري نبــــباا من الدول األععــــار الض ال متت  عددرناب 

 اا ا اابـــــــاسا الق،ماتا وإضـــــــافت إىل ذلكش واألرم من ذلكش فإن ملعظم رزه البلدان  فعـــــــا تقدفراا 
 مرجعات عفا علا ا العمنش ما فؤ:ر أت:ريا مدفدا على ج،دة  اا ا حباسهتا الق،ماتا

التقاام ال،ارد ا الفرخل البــــــادس من و:اقت املعل،ماا األســــــاســــــات إىل الردود ال،اردة على  وفبــــــتند - 21
 األ ريةاســـــــــــــــتباــــان األمم املتحــــدة   ـــــــــــــــــــأن اابـــــــــــــــــــاسا الق،ماــــت على مــــد  ف اا اإل ةغ اتمس 

 (ا2014-2018)
  

 البياانت وتبادل البياانت مجع أنشطة تنسيق - خامسا 

 املؤسسي القطاع حساابت - ألف 

مم،عـت الع ـــــــــــــــرفن املتعلقـت  يغراا الباـا ا ه ـا كبريا ا اجتـاه  بـــــــــــــــني جتماان  مبـادرة  لقـت - 22
الباا ا الفصـــلات والبـــن،فت عن حبـــاسا القطاخل املؤســـبـــ ا وت،اصـــل اقتصـــاداا مم،عت الع ـــرفن هايدة 

فدة لتجماان واان حبــــــــاسا ج ،درا الرامات إىل جتماان الباا ا ذاا الصــــــــلتش وفقا لنماذج الباا ا ا د
ا وإضــافًت إىل النم،ذج الرنابــ  الزو حيت،و على 2018القطاخل املؤســبــ ش الض و ضــعت و  قرا  ةل عام 

 تقدن اش علىالبن،د املطل، ت والبن،د الض ف  ـــجَّان   ني فاه قاإلطار األســـاســـ  ابـــاسا القطاخلش الزو ففر   
لت ا  اا عن معل،ماامها  حد   فتعمنمثت من،ذجان آ رانش    نيوا  اا املتلقات تبني ال ا ط املايل  املرس 

النظام املصــــــــــرا امل،اهوا وفندرج الن،خل األ ري من النماذج   ن ــــــــــطت   اثنا مارصــــــــــد وف والبلدانش القطاعاا
 إىل البلدان ت،فري معل،ماا متاحت على الصعاد ال،طابا  تطل  الض طم،حا األكير الفئتضمن 

 عقـــــاب حلقـــــاا العمـــــل اليةث الض ع قـــــدا  قر منظمـــــت التعـــــاون والتنماـــــت ا املاـــــدان  وا - 23
ومن  2018مــــــباط/فشافر  16إىل  14ومن  ش2017نابــــــان/  رفل  12إىل  10من  -االقتصــــــادو ا سرفس 

جير  العمل اآلن على وضــــــــــــان  طط لعقد حلقض عمل إقلاماتني ا  - 2019نابــــــــــــان/  رفل  26إىل  24
إحدامها ا  مرف ا الةتانات واأل ر  ا آســـــــــــــااا وإضـــــــــــــافت إىل تبادل اتشاا   ـــــــــــــأن جتماان  ش2020 عام

حبــــــاسا القطاخل املؤســــــبــــــ ش ســــــا،ىل االرتمام  فعــــــا إلدماج املعل،ماا املتعلقت سلت،هفان   ــــــأن الد ل 
دلال ملنظمت صــــ،غ  ا إضــــاا عمل  القاام ســــاجر  كماواالســــت ةب واليروة ا نظام اابــــاسا الق،ماتا  

التعاون والتنمات ا املادان االقتصــادو   ــأن جتماان حبــاسا القطاخل املؤســبــ ش   جرفت إعداداً له دراســت 
اســـتقصـــانات عن املصـــادر واألســـالا  واإلجراراا املبـــتنيدمت ا جتماان اابـــاسا القطاعات على الصـــعاد 

 إجناها وااد  من ذلك ر، 2019ا النصــــــــ  األول من عام  الع ــــــــرفنال،طاب  ني اقتصــــــــاداا مم،عت 
 ا2020ا ًافت عام  الدلال
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 والوصفية اإلحصائية البياانت تبادل - ابء 

 ال،صــفات والباا ا اإلحصـــاناتامل ل  سلتعاون الدويل ا مال الباا ا و تبادل الباا ا  للفرفق - 24
تعارف  را ل الباا ا  وتع د وضـــانمعدوجتق ) (  والفت ال ل  االقتصـــاد إحصـــاراا مال ا اإلحصـــانات

 واالســـــــتيماراملدف،عاا؛  وماعانالعاملات للحبـــــــاسا الق،مات ) ا ا ذلك اإلحصـــــــاراا املالات اا ،مات(؛ 
 سعار املبت ل ني؛ ونظام افاسبت البائات واالقتصادفت املت املت الزو صدر ا  ومؤمراااملبامر األجنيب؛ 

 االدولات املنظماا  ني الباا ا تبادلتابري و )ب(  ؛2019عام 

 ال،صـــــفات والباا ا اإلحصـــــانات الباا ا تبادلج ،د مت،اصـــــلت لت،ســـــاان نطاق اســـــتنيدام  وت بزل - 25
ا مال إحصاراا االقتصاد ال ل ا لزاش  ،َّل ال كاع إىل هايدة تععفع االستنيدام الفعل  ازه  اإلحصانات

 اإلحصــــانات ال،صــــفات والباا ا اإلحصــــانات الباا ا تبادلعملات  واكتبــــاب اتشااااااكلا ورغم تنام  
العـــــــــــــــرورو القاام  عفد  منه ا ا مناطق متعددةش ال تعال رناب فج،ة ملح،ظت ا مال  نار القدرااا و 

ا القطرو الصـــعاد على واملعل،ماا النطاق ت ن،ل،جاا مال  شار إىل ال،صـــ،ل  بـــني  جل من العملمن 
 اإىل جان   شار  شاإلحصـــانات ال،صـــفات والباا ا اإلحصـــانات الباا ا تبادل  املعاب اتشار فرفق وفعمل
 االقتصـــــادو املادان ا والتنمات التعاون  نظمت اإلحصـــــانات ال،صـــــفات والباا ا اإلحصـــــانات الباا ا تبادل

 تدرف  م،اد ذلك ا  ا القدرااش لبنار تببــــــــاطا  كير اســــــــ اتاجات وضــــــــان على اإلحصــــــــاناتش وسل ــــــــعبت
  فعاا اتشار  نياملعار  واتشااش  تبادلعلى  والت جاان الت،عات تععفع  جل من املدر نيش

فعال امل روخل املتعلق  تحبني التعاون  ني املنظماا الدولات ا اان الباا ا ال،طنات وجت اعرا  وال - 26
ون ررا ف ظ ر تقدما جاداا ومنز ن ر اجملم،عت األوىل من الباا ا املتعلقت سلنات  افل  اإلاايل والب ان 

 ضـــــــــــــــافـت مم،عاا الباـا ا املتعلقـت ةبــــــــــــــــاسا القطـاخل املايل وغري املايل ا  ش2015والعمـالت ا عام 
ا وتتميل 2020عام  ا مت،فرة وســـــــــتصـــــــــبت املدف،عااش ماعان  اا ا إاتحتا والعمل جار  على 2018 عام

 ع ر وختفا  ال،طنات املؤسباا كارلاألردا  الن انات للمبادرة ا ااد من ع ر اإل ةغ امللقى على  
 جان  من الباا ا عن اإل ةغ عملات تببـــــــــــــــاط  ةل من الدويل الصـــــــــــــــعاد على الباا ا من حققالت

 االدولات املنظماا إىل ال،طنات املنظماا
 

 االقتصادية البياانت إاتحة - جيم 

 االقتصـــــــــــــــادفت الباا ا  تبادل معنات ألوروس االقتصـــــــــــــــادفت للجنت ات عت عمل فرقت حالاا تع   - 27
االقتصــــــادفتا  الباا ا إلاتحت دلال وضــــــان على األورو انيش اإلحصــــــاناني مؤمتر م ت   ن ــــــأرا وإاتحت اش

 واتبــــــــاق ا اإلحصــــــــاراا ج،دة  بــــــــنياالقتصــــــــادفت وتابــــــــري تبادل الباا ا  الباا ا إاتحتوالغرض من 
وا الدلالش ست،رد على  بني  لال  ن طت مم،عاا املؤسباا املتعددة ا نباااا  والقدرة وتفاصال ا

 الباا اش إاتحتفرقت العمل  لاةا ألميلت ملم،ســـــــــــــــت على تبادل الباا اش و دد العقباا الض تع ض 
 فرقت  ن ومانا االقتصادفت الباا ا إاتحتمن  جل تابري  اا،اجع لتزلال ومبادئ و دواا ت،جا اا و دد
ا الدلالش فإن تركاعرا ســــا ،ن منصــــبا على ج،ان   الباا ا إلاتحت التقنات األدواا إىل ســــتتطرق العمل

واالعتباراا  شوالتعاون والت،اصـــــــــــــــل التقلادفتش املمارســـــــــــــــاا ا التغارياا ميل الباا اش إاتحت  ر  من 
 سبال على املبتحد:تش التقنات األدواا قدراا كامل  الستغةل مببق مرط ر  العناصر ورزهالقان،ناتا 

 لة اد اإلحصـــــــــــــــان  امل ت  مبادراا من كجعر   و الرمسات لإلحصـــــــــــــــاراا العامل  ملنشا إطار ا امليالش
 ا 2020ا وف ت،قان إجناه الدلال ةل،ل حعفران/ف،ناه الباا ا إلاتحت األورويب
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  القومية؛ احلساابت بنظام املتعلق البحوثاحملرز يف العمل املتعلق بربانمج  التقدم ) ( 

 تتعلق توجيهاتالذي ينص على  2008 لعام القومية احلسرترترترترتاابت نظام حتديث خيار )ب( 
التوجيهات اجلديدة قبل  تطبيقختترب  أن للبلدانيتيح  مباعلى أسرترترترترترترترترتا  تدر ي  خمتلفةحبثية  مبسرترترترترترترترترتائل
 القومية؛ احلساابت لنظام كبري  ديثحتإجراء 

برامج عمل الفريق العامل املشرترترترتك بني األماانت املعين ابحلسرترترتاابت القومية  أنشرترترتطة )ج( 
 القومية؛ احلساابت نظام تطبيق يفوالتدريب والدعم  التوجيه لتوفري اإلقليميةواللجان 

عن بياانت احلسرترترترترترترترترترترتاابت القومية السرترترترترترترترترترترتنوية، مبا يف ذل  التحول إىل نظام  اإلبالغ )د( 
 ؛2008 لعاماحلساابت القومية 

 البياانت. وتبادل البياانت مجع ألنشطة الدويل التنسيق يف احملرز التقدم )رـ( 
 


