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 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: الحسابات القومية
 

  
   
 تقرير الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بالحسابات القومية   

  
 مذكرة من األمين العام  

 
وجريا على الممارســاا البــا قتش فت ــر    2020/211وفقا لمقرر المجلس االقتصــادو واالجتماع   

لقوميتش المقدم إلى اللجنت األمين العام  إحالت تقرير الفريق العامل الم ــترب نين األماتاا المعن   الحبــا اا ا
ــاـ اا القومـيت   ــاوـيت للمـناق ــــــــــــــتي ويحـدد الفريق الـعاـمل ف  التقرير نرـتام  عمـل لتحـدـف  ت ـام الحبــــــــــــ اإلحصــــــــــــ

من أجل ضــماج جدواف ف  ني ت اقتصــادتت مت.يرةي ويتبــمن نرتام  العمل تفا ــيل عن عنا ــر    2008 لعام
ب.  اســتعراضــهاش والحو متش والجدول ال،من ش وا  ار  عمليت التحدف  ومراحلهاش  ما ف  ذلك المبــاول الت  فن

المترتـبت على المواردش وعملـيت اتذـاذ القرارااي ويـقدم الفريق الـعامـل أتبــــــــــــــا معلومـاا عن تـتاو  اجتـما  فريق  
الذبراء االســـــت ـــــارو المعن   الحبـــــا اا القوميتي و،اإلضـــــافت إلى ذلكش تصـــــم الفريق العامل التقدم المحر   

ل المتصلت  العولمت والرقمنت والرفاف واالستدامت واالتصاالاي ويتبمن التقرير أتبا نرتام    وب حل المباو
ــا اا القوميت على   ــطج ت اظ ت بيق ت ام الحبـــــــ عمل الفريق العامل واللجاج اإلقليميتش ومعلوماا محّد ت   ـــــــ

  ــطج عنا ــر نرتام  العمل  الصــعيد الق رو وحبــن توقيتاي واللجنت مدعوة إلى إنداء آراوها وتقدتم توجيهاتها 
 ي2008المتعلق نتحدف  ت ام الحبا اا القوميت لعام 

 وترد النقاط المعروضت على اللجنت للمناق ت ف  الفر  الذامس من هذا التقريري 
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 تقرير الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بالحسابات القومية   
  

 مقدمة  - أوال  
إلى   3ويت ف  دورتها الحادتت والذمبينش المعقودة ف  تيويورب ف  الفترة من اعتمدا اللجنت اإلحصا - 1
ــل األول E/2020/24)ات ر  106/51ش المقرر 2020آذار/مـــارس  6  ـــاء(ش الـــذو جـــاء  يـــا   -ش الفصــــــــــــــ
 اللجنت: أج

بـــت نتقرير الفريق العـــامـــل الم ــــــــــــــترب نين )أ(  األمـــاتـــاا المعن   ـــالحبــــــــــــــــا ـــاا القوميـــت  رحَّ
(E/CN.3/2020/8  ــاج ــل واللجـ ــامـ ــذا الفريق العـ ــا أعبـــــــــــــــــاء هـ ــا تبــــــــــــــ لم  ـ ــا لمـ ــدفرهـ (ش وأعر،ـــت عن تقـ

 2008يت لعام وغيرها من المن ماا اإلقليميت والبلداج من أت ـ ت لتيبـير تنفيذ ت ام الحبـا اا القوم اإلقليميت
(2008  SNA  واإلحصــــــاءاا الداعمت لاش وأفدا نرتامج  عمل الفريق العامل وفريق الذبراء االســــــت ــــــارو )

 ؛2020المعن   الحبا اا القوميت لعام 

ــاول ذاا األولويت  )ب(  ــاراا العمل المئرســـــــت لحل المبـــــ ــا  التقدم المحر  ف  مبـــــ رحبت أتبـــــ
الحبــــــــــــــا اا القومـيت والمتعلـقت  الرقمـنت والعولـمت والرفاف واالســـــــــــــــتدامتش  الـمدرجت ف  جدول أعـمال  حون ت ـام 

ــتعملينش  ما ف  ذلك منتدم األمم المتحدة  ــعت الن اظ تر ، على المبـ ــاورة واسـ وأعر،ت عن تطفيدها إلجراء م ـ
 العالم  المعن   اإلحصاءاا االقتصادتتش   طج ت وير ت ام الحبا اا القوميت؛

ــياغت مذ راا توجيهيت أفدا خيار دورة تن )ج(  ــمل  ـ ــا اا القوميت ت ـ ــتمرة لن ام الحبـ قيح مبـ
  ــطج المبــاول البحايت النالــ ت لم  تقوم البلداج المتقدمت النمو والبلداج الناميت على البــواء نتجريبها مم تنفيذ 
ــاء ــاـ اا القوميـت والح ـت اهتمـام عـدة دول أعبــــــــــــ   التوجيهـاا الجـدـفدة قبـل إجراء تحـدـف   بير لن ـام الحبــــــــــــ

  الم ار ت ف  تجريب واختبار المذ راا التوجيهيت الت  ستصدر قريبا؛

طلبت إلى الفريق العامل أج تقدم إلى اللجنتش من أجل ت رها ف  دورتها الااتيت والذمبين   )د( 
ش خري ــت طريق لتنقيح ت ــام الحبـــــــــــــــا ــاا القوميــت لم  تعتمــدهــا اللجنــت ف   2021الت  ســــــــــــــتعقــد ف  عــام 

ذلــك االحتيــاجــاا من المواردش مم مراعــاة المواءمــت الم لو،ــت نين دوراا تنقيح األدلــت ش  مــا ف  2025 عــام
اإلحصـــــــــــــاويت الرويبـــــــــــــيت األخرم ومعافير التصـــــــــــــنيفاا ذاا الصـــــــــــــلت  .ر  تحقيق االتبـــــــــــــاظ نين األدلت 

 التصنيف؛ ومعافير

طلبت إلى الفريق العامل أج فوا ـــــــــل وضـــــــــم توجيهاا عمليت   ـــــــــطج مبـــــــــاول من قبيل  )ه( 
ــا اا القوميت لعام اال ــر تنفيذ ت ام الحبــ ــم  والتمويل اإلســــ م  وأج فيبــ ــاد غير الرســ من خ ل    2008قتصــ

 األدلت والمتيباا والمبادئ التوجيهيت؛

رحبت  إت ـاء الفريق العامل للفريق الفرع  المعن   االتصـال من أجل وضـم مصـ لحاا   )و( 
تتاو  البحونش واالمتاال للتو ـــــياا المتعلقت نن ام  أتبـــــر اســـــتعماالش والتوا ـــــل   ـــــطج دورة التنقيح وتقاســـــم 

 الحبا اا القوميت؛

ــاـ اا القومـيتش المعرو  ف  التقريرش فتـمالــــــــــــــى مم  ) (  أقرا ـ طج ته  تحـدـف  ت ـام الحبــــــــــــ
تو ــياا فريق أ ــدقاء الرويس المعن   اإلحصــاءاا االقتصــادتت من أجل إت ــاء ت ام إحصــاءاا اقتصــادتت 

 أكار مروتت واستجا ت؛
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أعر،ت عن قلقها من أتا ال ف،ال عدد  بير تبـــــــــــــبياع من الدول األعبـــــــــــــاء ال تمتال للحد  ح() 
األدتى الم لوب من ت اظ نياتاا الحبــا اا القوميت وتفا ــيلهاش وحات تلك البلداج ذاا المبــتوم المنذف   

م ندور المن ماا  من حي  االمتاال على إعداد نياتاا مصـدريت أسـاسـيت لتجميم الحبـا اا القوميتش مم التبـلي
 الدوليت واإلقليميت ف  موا لت نناء القدراا؛

الح ـت التقـدم الـذو أحر تـا آليـت تقـل نيـاتـاا الحبـــــــــــــــا ـاا القوميـت نن ـام تبـادل البيـاتـاا  )ط( 
ر تقل البياتاا  والبياتاا الو ــةيت اإلحصــاويتش وســلَّمت  طج تنفيذ نروتو والا الن ام من جاتب البلداج ســيقيبــّي

يققلـّيل إلى حـد  بير من عـبء االســــــــــــــتجـا ـت ف  تقـدتم البيـاتـاا إلى المن مـاا الـدوليـتش وطلبـت  و،ـالتـال  ـســـــــــــــ 
 الفريق العامل أج فوا ل دعم ت بيق الن امي إلى

وترد ف  الفر  الاات  من هذا التقرير معلوماا عن نرتام  العمل المتعلق نتحدف  ت ام الحبـــــا اا  - 2
ي وترد ف  الفر  الاال  لمحت عامت عن األت  ت المتعلقت  الحبا اا القوميت واإلحصاءاا 2008القوميت لعام  

لفر  الرا م معلوماا محّد ت   ـــــطج  الداعمت لها الت  اضـــــ لم نها الفريق العامل واللجاج اإلقليميتي ويتبـــــمن ا
ــت   ــن توقيتاي وترد النقاط الم روحت للمناق ــــ ــعيد الق رو وحبــــ ــا اا القوميت على الصــــ ت اظ تنفيذ ت ام الحبــــ

 الفر  الذامسي ف 
  

 2008برنامج العمل المتعلق بتحديث نظام الحسابات القومية لعام  - ثانيا 
 معلومات أساسية - ألف 

ــترب نين األماتاا طلبت اللجنت اإلح - 3 ــين إلى الفريق العامل الم ـــ ــاويت ف  دورتها الحادتت والذمبـــ صـــ
المعن   الحبــــا اا القوميت أج تقدم إلى اللجنتش من أجل ت رها ف  دورتها الااتيت والذمبــــين الت  ســــتعقد ف   

ي 2025 لم  تعتمدها اللجنت ف  عام  2008ش خري ت طريق لتنقيح ت ام الحبـــــــا اا القوميت لعام 2021عام 
ويتعين أج تحــدد خري ــتق ال ريق االحتيــاجــاا من المواردش مم مراعــاة المواءمــت الم لو،ــت نين دوراا تنقيح 
ــاظ نين األدلت  ــلت  .ر  تحقيق االتبـــــ ــنيفاا ذاا الصـــــ ــيت األخرم ومعافير التصـــــ ــاويت الرويبـــــ األدلت اإلحصـــــ

 ومعافير التصنيفي

ا مي،اج المدفوعاا التا عت لصــــندوظ النقد الدول  وف  وقت الحقش قررا اللجنت المعنيت  إحصــــاءا - 4
إط ظ عمليت موا يت لتحدف  ال بعت البـادسـت من دليل مي،اج المدفوعاا ووضـم االسـتامار الدول ش الت  من  

ي ومن المتوقم أتبــــــا أج تعلن لجاج الذبراء األخرم واألفرقت 2025المقرر إ ــــــدارها أتبــــــا ف  آذار/مارس 
ت ام اإلحصــــاءاا االقتصــــادتت المتصــــلت  التصــــنيفاا الدوليتش و حصــــاءاا الماليت األخرم عن تحدف  أدلت  

الحئوميتش واإلحصـــــــــــــاءاا الماليت والنقدتتش والعملش واألســـــــــــــعارش وال،راعتش و حصـــــــــــــاءاا األعمال والتجارةش  
 والحبا اا البي يت واالقتصادتتش أو أج تبدأ ف  التذ يط لتحدف  تلك األدلتي

إلى دورة تحدف  متواومت االتبـاظ  نين المعافير المنهجيتش إلى جاتب االسـتفادة من    وسـيئفل االتتقال - 5
عملياا البح  والت ـــــاور الم ـــــتر ت ف  مجاالا العولمت والرقمنت والرفاف واالســـــتدامتش  اإلضـــــافت إلى اإلن   

ي ومن خ ل من ور  عن اإلحصـاءاا الرسـميت والتمويل اإلسـ م  واالقتصـاد غير الرسـم  واالنتماراا الماليت
واســــــــــــم ومتماملش ســــــــــــتحر  دورة التحدف  على تع،ي، الفاودة البــــــــــــياســــــــــــاتيت للحبــــــــــــا اا القوميت والدوليت  
واإلحصــــاءاا المتصــــلت نها من أجل المبــــاعدة على  ياس التنميت المبــــتدامت  االعتماد على مقافيس متبــــقت  

 ومتعددة األ عادي
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 2008بات القومية لعام المسائل المتعلقة بتحديث نظام الحسا - باء 
اسـتعر  فريق عمل ننود جدول أعمال  حون ت ام الحبـا اا القوميت المتصـلت  المبـاول الذاضعت   - 6

للمناق ـــــت ف  إطار فريق الذبراء االســـــت ـــــارو المعن   الحبـــــا اا القوميتش وقاومت المبـــــاول المعروضـــــت ف   
ــا اا القوميت لعام  ــاءاا مي،اج المدفوعااش  ش و،رام2008المرفق الرا م لن ام الحبـ ــلت  إحصـ   البحون المتصـ

و حصـاءاا ماليت الحئومتش والمحاسـبت البي يت واالقتصـادتتش والعملش واألسـعارش وال،راعتش و حصـاءاا التجارة 
ــا اا القوميت وجقمعت وفقا للف اا  ــلت نن ام الحبـــ ــاول البحايت المتصـــ ــعت قاومت موحدة  المبـــ ضـــ واألعمالي ووق

والرقمنتش والرفاف واالســـــــتدامت؛ والمبـــــــاول ال ـــــــاملت؛ ومبـــــــاول التجميم؛ وجدول أعمال  حون   التاليت: العولمتش
الحبــــــــــا اا القوميت ال ويل األجلي وتق م جدول أعمال  حون ت ام الحبــــــــــا اا القوميت ال ويل األجل  ت ام

ن ام الحبـــــــا اا  )الذو ت ـــــــمل مبـــــــاول ال تجرو مناق ـــــــتها حاليا( ف  تفس الف اا الواردة ف  المرفق الرا م ل
 ي2008 القوميت لعام

ويمئن االط   على القاومت الموحدة  المبـــــاول البحايت إلى جاتب و ـــــم موج، لمل مبـــــطلت على  - 7
ــل ) ــامــــــ ــعــــــ ــق الــــــ ــريــــــ ــفــــــ ــلــــــ ــ  لــــــ ــئــــــ ــم ال ــــــــــــــــــــــبــــــ ــوقــــــ ــمــــــ  /unstats.un.org/unsd/nationalaccountالــــــ

Consolidated_SNA_RA.asp ي وليس القصــد من ترتيب المبــاول اإلتحاء  طو ترتيب  حبــب األولويت)
 ضمن الف اا الت  ترد فيهاي

ومن الـقاوـمت الموحـدةش تم تحـدـفد مجموعـت فر ـيت من المبــــــــــــــاـول المتعلـقت نتحـدـف  ت ـام الحبــــــــــــــاـ اا  - 8
 2008بــــــــاول المهمت لتحدف  ت ام الحبــــــــا اا القوميت لعام ي وت ــــــــمل معافير اختيار الم2008القوميت لعام 

مدم العجلت الت  تت لبها معالجت تلك المبــــــــــــاول و مئاتيت إحرا  تقدم  ــــــــــــوب حلها على المبــــــــــــتوم الدول   
ــاول تت لب   ف  ــاول المتبقيت ف  القاومت الموحدة مبـــ األجلين القصـــــير والمتوســـــطش مما فؤدو إلى اعتبار المبـــ

ال ويلي واتقفق على أتا فنب.  وضــــــــــــــم مذ راا توجيهـيت لـمل مبــــــــــــــطلت من المبــــــــــــــاول  المـعالجـت على الـمدم
األولويت وعلى أج تتبــــــــــمن توجيهاا مفاييميت وعمليت على حد البــــــــــواءي ويتعين أج تتناول التوجيهاا  ذاا

نلش  المفاييميت  يةيت حل المبــــــــطلت ضــــــــمن اإلطار المفاييم  الحال  أو نت.يير اإلطار المفاييم ي وف  المقا
تتبـــــــــمن التوجيهاا العمليت أفمارا   ـــــــــطج تجريب  واختبار مبـــــــــطلت التجميم من خ ل الت رظ  اســـــــــتفاضـــــــــت  

اســتذدام مصــادر البياتاا وأســاليب إجراءاا العمل اإلحصــاويت على الصــعيد الق روي و ضــافت إلى ذلكش   إلى
ن الحبـا اا القوميتي ويعر   سـتتبـمن المذ راا التوجيهيت اسـتعراضـا لـام  لل ر على المجموعت الماملت م

المرفق األول المجموعت الفر يت من المبــــــاول الت  تجرو الن ر فيها حاليا من أجل تحدف  ت ام الحبــــــا اا 
ش إلى جاتب أفرقت العمل المبــــــؤولت عن وضــــــم المذ راا التوجيهيت المتعلقت  ئل مبــــــطلتي  2008القوميت لعام 

  المباول البحايت المتصلت نن ام الحبا اا القوميتي ويرد و م لتلك المباول ف  القاومت الموحدة
 

 عملية التحديث - جيم 
ــا اا القوميت لعام  - 9 تقوم على ما فل : )أ( إجراء   2008فقتوخى اتبا  ته       لتحدف  ت ام الحبـــــ

ذلك لتقدتم  حون تقنيت   ـطج المبـاول ذاا األولويت وغيرها من المبـاول المتعلقت  الحبـا اا القوميتش  ما ف  
دعم أفبـل للتنميت المبـتدامت من من ور االقتصـاد المل ؛ )ب( والم ـار ت ف  م ـاوراا واسـعت الن اظ   ـطج  
المبــــــاول المتعلقت  المجاالا المواضــــــي يت المتمالت ف  العولمتش والرقمنتش والرفاف واالســــــتدامت؛ )ج( وضــــــماج  

ــادتتش مم مراع ــاظ العام مم ت ام اإلحصــــــاءاا االقتصــــ اة من ور االقتصــــــاد المل  ومن ور االقتصــــــاد االتبــــ
 الج،و  على حد البواءي

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/Consolidated_SNA_RA.asp
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/Consolidated_SNA_RA.asp
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/Consolidated_SNA_RA.asp
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/Consolidated_SNA_RA.asp
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وف  الماضــ ش  اج تحدف  ت ام الحبــا اا القوميت واألدلت اإلحصــاويت األخرم فتم  صــورة مبــتقلت  - 10
الرويبــــــــيت نين األدلت فقط مم اقتراب تهاتت عمليت التحدف ي غير أج المبادئ  “تبــــــــويت”إلى حد ماش مم إجراء 

المّتبعت ف  الجولت الحاليت لتحدف  ت ام الحبــا اا القوميت تتمال ف  التنبــيق والتعاوج واالتبــاظ نين مذتلم  
ــتذدمت ف  مذتلم   ــيئفل ذلك تفادو وجود تبافناا جوهريت واتبـــاظ المصـــ لحاا المبـ ــاويتي وسـ األدلت اإلحصـ

ــا   األدلــــتش والحــــد من ا دواجيــــت الجهودش ممــــا فؤدو إلى تحقيق أف بـــــــــــــــــل تتــــاو  ممئنــــت ت را إلى اتبـــــــــــــــ
 الم اورااي ت اظ

وأت ـــــــ ت أفرقت عمل خصـــــــيصـــــــا إلجراء البحون التقنيت ولصـــــــياغت المذ راا التوجيهيتي و،النبـــــــبت  - 11
ــاـ اا القومـيتش ودلـيل مي،اج المـدفوعـاا   ــاـول المـتداخـلت الواردة ف  نرام  البحون المحـددة لن ـام الحبــــــــــــ للمبــــــــــــ

ل إحصــــــــاءاا ماليت الحئومتش ودليل اإلحصــــــــاءاا النقدتت والماليتش وت ام  ووضــــــــم االســــــــتامار الدول ش ودلي
ــنيف  ــادتت/التصـ ــ ت االقتصـ ــناع  الدول  الموحد لجميم األت ـ ــنيف الصـ ــادتتش والتصـ ــبت البي يت واالقتصـ المحاسـ
المر ،و للمنتجااش وغيرها من األدلت المتصــلت  اإلحصــاءاا االقتصــادتتش أت ــ ت أفرقت عمل م ــتر ت تتطلم  

ــتقعر  توات  أفرقت  من ــيم من لجاج الذبراء واألفرقت األخرم المعنيتي و،عد ذلكش ســـــــــ خبراء ف  تلك المواضـــــــــ
 العمل الم تر ت على لجاج الذبراء واألفرقت األخرم المعنيت للتداول واتذاذ قراراا   طتهاي

المر ،و  وعلى وجا الذصــــو ش ســــتحدد المذ راا التوجيهيت نوضــــوح المبــــاول الت  تمس اإلطار  - 12
و ذلك تلك الت  ســـــــــيجرو تناولها ف  الجداول التمميليت أو الحبـــــــــا اا الفر يتي و ضـــــــــافت إلى ذلكش ســـــــــتقيّيم  
ــا عموماي ولن   ــاظ القياس وتجاتبـ ــماج اتبـ ــاويت األخرم لبـ المذ راا التوجيهيت ا  ار على المجاالا اإلحصـ

 ئاتيت تنفيذ الحلول المفاييميت المقترحتيتن ر المذ راا ف  ا  ار المفاييميت فحببش نل ستتناول أتبا إم

واعتقبر إلـراب مجموعت واسـعت من المبتذدمين ف  النقا ش  ما ف  ذلك مقررو البياساا واألوساط   - 13
 2008األكادتميت وممالو الق ا  الذا  عنصرا هاما آخر من عنا ر تحدف  ت ام الحبا اا القوميت لعام 

اا االقتصــــــــادتتي ولمفالت اســــــــتفادة البلداج جميعا من تحبــــــــين معافير  وللدلت األخرم المتصــــــــلت  اإلحصــــــــاء
الحبــا اا القوميتش وال ســيما من التوجيهاا المتعلقت  المجاالا ذاا األولويتش ســتقعقد  اتت ام جلبــاا ت ــاور  
على الصـــــعيدفن اإلقليم  والعالم ش من نينها مؤتمر عالم  للمبـــــتذدمين   ـــــطج اإلحصـــــاءاا االقتصـــــادتتي 

ــيـ ــــ  ــيت أو  الحبـــــور ال ـــــذصـــــ ش  وســـ ــئالهاش ســـــواء  اتت  تانيت أو افتراضـــ ارب ف  الم ـــــاوراا  مذتلم ألـــ
ــا اا القوميت )مقررو البــــــياســــــاا االجتما يت  االقتصــــــادتت والبي يت ومتذذو القراراا من   -مبــــــتذدمو الحبــــ

ــاط األكادتميت والق ا  الذا ( من البلداج  ــار  المر ،يت واألوســـــــــ المتقدمت النمو  الو اراا الحئوميت والمصـــــــــ
والبلداج الناميت على حد ســـــواءش  ما أتها ســـــتبـــــعىش حبـــــب المبـــــطلت المعروضـــــتش إلى إلـــــراب اإلحصـــــاويين 

 االقتصادفين من مجاالا أخرمي

وف  البداتتش ســــــــــــــيجرو التداول   ــــــــــــــطج المبــــــــــــــاول ف  إطار مذتلم أفرقت العملي وقد  ــــــــــــــي.ت   - 14
تحدفد الجدول ال،من  لصــياغت المذ راا التوجيهيت  اختصــا ــاا  ل فريق عمل )أو فريق عمل م ــترب( مم

الت  فتعين عليا  ـــياغتهاي و،عد ذلكش ســـين ر فريق الذبراء االســـت ـــارو والفريق العامل ف  التو ـــياا الت  
تقدمها أفرقت العمل لمناق ــــــتها واتذاذ قرار تهاو    ــــــطتهاش وذلك  الت ــــــاور مم األفرقت ولجاج الذبراء األخرم  

من نينها اللجنت المعنيت  إحصــاءاا مي،اج المدفوعااي وســيئوج ر ســاء أفرقت العمل مبــؤولين  ذاا الصــلتش و 
ــا اا القوميت   ــلت من ت ام الحبــــ ــارةش إج أمئنش إلى الفقراا ذاا الصــــ ــياا أفرقتهمش مم اإللــــ عن إعداد تو ــــ

لفريق العامل  وللدلت األخرم الت  ســــــتتط ر  التو ــــــيااي وســــــيجرو فريق الذبراء االســــــت ــــــارو وا  2008 لعام
مداوالا   ــــــطج تو ــــــياا أفرقت العملش وســــــيقترحاج   ــــــطج  ل منها تو ــــــيت تهاويت  اإلتبــــــاح أو التفبــــــير  
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الت.ييري وسـيبـعى فريق الذبراء االسـت ـارو والفريق العامل قدر اإلمئاج إلى التو ـل إلى توافق ف  ا راء  أو
الذبراء األخرمي وســيتم إت ــاء آليت تحئيم لتبــويت   ــطج التو ــياا النهاويت وذلك  الت ــاور مم األفرقت ولجاج 

 اخت فاا ف  الرأو   طج التو ياا النهاويتي أو

ولمفالت م ــــــــــــار ت البلداج وال ــــــــــــفا يت عموماش ســــــــــــتموج جميم الو اوق المعروضــــــــــــت للنقا  خ ل  - 15
ءاا نو ـــــفها  االجتماعاا متاحت للجمهور على الموقم ال ـــــبئ  للفريق العامل الذو تتعهدف لـــــ بت اإلحصـــــا

أماتتاي وســــــتتبــــــمن الو اوق الورقاا التحبــــــيريت ومحاضــــــر االجتماعاا واالســــــتنتاجااي و،عد  ل اجتما ش  
ســــــــــــــتقعمم االســــــــــــــتنـتاجـاا المتعلـقت ـ الت.ييراا المقترحـت على جميم اـلدول األعبــــــــــــــاء ف  األمم المتحـدة لم   

لتقدم  بـ سـتش تتوقم مناق ـت المبـاول  فوما للرد عليهاي ولبـماج ا 60تبـتعرضـهاش وسـتقمنح الدول مهلت قدرها 
الت  تم التو ــل إلى اتفاظ عام   ــطتهاش ما لم فت لب عدم اتبــاقها مم القراراا المتعلقت  مبــاول أخرم إجراء 

 م،يد من المداوالاي

ويتعين تقدتم التو ــياا المتعلقت  إدخال ت.ييراا ف  المذ راا التوجيهيتي وقد ت ــمل هذف الت.ييراا  - 16
ا فتجاو  حدود الذ فاا والتفبـيراا والت.ييراا المفاييميتش وينب.  أج تصـا  نناءع على اتفاظ واضـح  توضـيح

نين أغلبـيت الذبراء ف  أفرـقت العمـل؛  مـا فنب.  اعتـبار التنفـيذ ممئـناع ف  عـدد  بير من البـلداجي أـما ـ النبـــــــــــــــبت 
إلى اتفاظ   ــــطتهاش فينب.  أج توضــــح  للمبــــاول الت  ال تقتبــــ  إدخال أو ت.يير أو الت  لم فتبــــن التو ــــل 

ــا الت  أدا إلى تلـــك   ــإتجـــا  المقترحـــاا الت  جرم الن ر فيهـــا وا راء الت  أقعرب عنهـ المـــذ رة التوجيهيـــت  ـ
 تحدفداي النتيجت

ــتقدم  - 17 ــياا المتعلقت  الت.ييراا الت  ســ ــياغت التو ــ ــؤول الرويبــــ  عن  ــ ــيئوج فريق تحرير المبــ وســ
ي وف  نداتت فترة التحدف ش ســي ــر  فريق التحرير  2008ام الحبــا اا القوميت لعام اللجنت وعن تنقيح ت  إلى

متي  على االتباظ المفاييم  لمذتلم المقترحاا المقدَّ
 

 الجدول الزمني للمسائل والمداوالت بشأنها - دال 
 ستتبمن المداوالا   طج المباول الماارة ف  عمليت التحدف  الذ واا التاليت: - 18

ي 2023-2020جرم مداوالا   ــطج مبــاول محددة ف  إطار أفرقت العمل خ ل الفترة ســتق  )أ( 
وســـــتقعمم االســـــتنتاجاا المؤقتت   ـــــطج النوات  المتوســـــ ت على أفرقت الذبراء اإلقليميت والدوليت األخرم المعنيت 

ــياا الت  تقدمها ــتقعر  التو ـــ ــادتت للتعليق عليها خ ل اجتماعاتهاي وســـ ــاءاا االقتصـــ أفرقت العمل    اإلحصـــ
على فريق الذبراء االســــــــــــــت ــــــــــــــــارو والفريق العـــامــل واألفرقــت ولجـــاج الذبراء األخرم المعنيـــت لمنـــاق ــــــــــــــتهـــا 

 عليهاي والموافقت

وســتقرســل التو ــيااش إلى جاتب المذ راا التوجيهيت الت  فتم إقرارهاش إلى البلداج للتعليق  )ب( 
ي وســـــــتدعى  2023-2020تصـــــــبح متاحت ف  البـــــــنواا  عليهاش ولتجريبها واختبارهاش عند االقتبـــــــاءش عندما

البلــداج إلى اإلعراب عمــا إذا  ــاتــت تعت،م تنفيــذ واختبــار إمئــاتيــت ت بيق التــدانير اإلحصـــــــــــــــاويــت اســــــــــــــتنــادا 
المذ راا التوجيهيتي ولبـــماج إجراء تقييم مبـــتةي  ولـــامل لمرحلت التجريب واالختبارش ســـتبـــم البلداج   إلى

م،يجـا من البـلداج الـنامـيت والبـلداج المتـقدمـت النمو من مذتلم مـناطق العـالمي ومن   المذـتارة للتجرـيب واالختـبار
المتوقم أج تيبــــر اللجاج اإلقليميت التجريب واالختبار ف  مناطقهاش وقد فتم ذلك ندعم من مصــــار  وو االا  

ــتقدم البلدا ــق  األمم المتحدة المقيميني وحياما ما أمئنش ســـــــ ج المتقدمت النمو الت  التنميت اإلقليميت وآليت منبـــــــ
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لت خ وة  ذ وة   ـــــــــطج إعداد تقدفراتها التجريبيتي  ســـــــــبق لها وضـــــــــمق تقدفراا تجريبيت توجيهاا عمليت مفصـــــــــّ
ــاول خ ل   ــطج مذتلم المبـــــ ــاا الق ريت ف  إطار تنفيذ المذ راا التوجيهيت   ـــــ و،التوا و مم تجميم الممارســـــ

ــيــاغــت تحــدفــ 2023-2021الفترة  ــا ــاا القوميــت لعــام ش من المتوقم أج تبــدأ  ــــــــــــ ف    2008  ت ــام الحبـــــــــــــ
 ي2022 عام

ــياا الموحدة  الت.ييراا المقترح إدخالها  )ج(  ــتقعمم على البلداج مجموعت  املت من التو ـــــ وســـــ
م 2023لم  تعّلق عليها ف  النصـــــــــم الاات  من عام   2008على ت ام الحبـــــــــا اا القوميت لعام  ش ولم  تققدَّ

 قرارهايإل 2024إلى اللجنت ف  آذار/مارس 

ــا اا القوميت إلى البلداج  )د(  ــي.ت المحدَّ ت لن ام الحبـــ ــودة الصـــ ــل النم المامل لمبـــ ــيقرســـ وســـ
ي وســيوافق فريق الذبراء االســت ــارو والفريق  2024للتعليق على اتبــاظ المبــودة ومقروويتها  حلول أتار/مافو 

ــا اا القوميت لعام  ــي.ت المحّد ت لن ام الحبـــ ــيقعقد ف  الر،م  خ ل   2008العامل على الصـــ اجتماعهما الذو ســـ
 ي2025ش قبل تقدتمها إلى اللجنت العتمادها ف  آذار/مارس 2024األخير من عام 

ــالـــ ش فهو   - 19 ــذا التقريري أمـــا المرفق الاـ ــات  لهـ ــدفـــ  ف  المرفق الاـ ــت التحـ ويرد الجـــدول ال،من  لعمليـ
 عمل الم تر تيفتبمن قاومت  جميم أفرقت العمل وأفرقت العمل الفر يت وأفرقت ال

 
 التمويل - هاء 

ل عمليت التحدف  ج،ويا من المباهماا العينيت المقدمت من البلداج والمن ماا الدوليتش وج،ويا  - 20 ستقموَّ
م البلداج أتبـــــا على المبـــــاهمت ف  الصـــــندوظ   من  ـــــندوظ اســـــت مات  متعدد الماتحين لم فقن ـــــط  عدي وتق ـــــجَّ

 نيتياالست مات   تمملت لمباهماتها العي

وســــــــــيقن ــــــــــط الصــــــــــندوظ االســــــــــت مات  لتمويل تجريب واختبار المذ راا التوجيهيت المتعلقت  إمئاتيت  - 21
الت بيقش وال ســـــــــــيما ف  البلداج ذاا القدراا اإلحصـــــــــــاويت المحدودة؛ وخدماا فريق التحرير المئّلم نتحرير 

ج الناميت ف  اجتماعاا أفرقت العمل  الصــــــي.ت المحّد ت لن ام الحبــــــا اا القوميت؛ وم ــــــار ت الذبراء من البلدا
وفريق الذبراء االست ارو؛ والذدماا االست اريت؛ وتحرير الصي.ت المحد ت لن ام الحبا اا القوميت وترجمتها  

 ومعالجت تصها وطباعتـها؛ و عداد تبذت رقميت من الصي.ت المحد ت لن ام الحبا اا القوميتي

ــيل خ ل النصـــــــــم األول من عام ومن المتوقم أج تتاح الم،يد من الت - 22 ش  عد التطكد من  2021فا ـــــــ
 االحتياجاا وتماليف تلك االحتياجاا ومن توافر الموارد الماليت والدعم العين ي

 
التقددددم المحرو  دددددددددو  حدددل المسددددددددددددائدددل المتصدددددددددلدددة بدددالعولمدددة  والرقمندددة  والر دددا   - واو 

 واالتصاالت واالستدامة 
 المعني بالحسابات القومية ريق الخبراء االستشاري   

ت رين  9إلى  5عققد االجتما  الرا م ع ر لفريق الذبراء االست ارو عبر اإلتترتت خ ل الفترة من  - 23
ي و اج ال.ر  الرويب  من هذا االجتما  هو تقدتم توجيهاا   طج نرتام  تحدف  ت ام  2020األول/أكتو،ر 

.ت النهاويت لم ــــاريم المذ راا التوجيهيت الت  أعدتها أفرقت ش واســــتعرا  الصــــي2008الحبــــا اا القوميت لعام 
العمل   ـطج العولمت والرقمنت والرفاف واالسـتدامت و سـداء الم ـورة   ـطج تلك المذ رااش والن ر ف  نرتام  عمل  
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عمل  فريق العمل المعن   االتصـــــاالاي وترد أدتاف التقارير المرحليت  الصـــــي.ت الت  قدمتها نها مذتلم أفرقت ال
 إلى فريق الذبراء االست اروي

ويمئن االط   على االســــتنتاجاا الت  تو ــــل إليها االجتما  على الموقم ال ــــبئ  لفريق الذبراء  - 24
 (يunstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2020/M14.aspاالست ارو )

ــارو ف  عام  - 25 ــت ـــــــــــ ش ف  لـــــــــــــهر  2021ومن المتوقم أج تقعقد    ت اجتماعاا لفريق الذبراء االســـــــــــ
آذار/مارس وح،يراج/فوتيا وت ــرين األول/أكتو،رش نهد  تيبــير اســتعرا  المذ راا التوجيهيت وما أقحر  من  

 تقدم  وب حل المباول المتصلت  التحدف ي

ــمن الفر  الاات  م - 26 ــتجداا ويتبـ ــلت نهذا التقرير م،يدا من المبـ ــيت المتصـ ــاسـ ن و يقت المعلوماا األسـ
ــاالا؛  ــتدامت؛ واالتصـــ ــاول المتصـــــلت  العولمت؛ والرقمنت؛ والرفاف واالســـ ــوب حل المبـــ   ـــــطج التقدم المحر   ـــ

 والن م الماليت وت م الدفم؛ واالقتصاد غير الرسم ؛ والتمويل اإلس م ي
 

 العولمة  

ق العمل المعن   العولمت تقدما  بيرا على مبـتوم القاومت األوليت الت  تتبـمن المبـاول قد أحر  فري - 27
ــادراا حبـــب القيمت  ــرو  المذ رة التوجيهيت المتعلقت نتقدفر  يمت الوارداا والصـ ذاا األولويتي وقد أ ـــبح م ـ

حيـ  المفـاييمش ليس من  المفوترة )المعـام ا( جـاه،ا ل ختبـار ف  جميم أتحـاء العـالمي ورغم وجود اتفـاظ من 
ل قان  للتنفيذي وســــتقجرم دراســــاا تجريبيت خ ل عام   م ــــار ت عدد    2021الواضــــح إج  اج المفهوم المفبــــّ

ــاو ي وع وة على ذلكش   ــتوياا الت ور اإلحصـ ــاداا متفاوتت من حي  مبـ كبير من الممالين اإلقليميين واقتصـ
ــافيتاج ف  نداتت عام  لتناول التعامل مم مجموعاا المؤســـــــبـــــــاا    2021ســـــــتصـــــــدر مذ رتاج توجيهيتاج إضـــــ

ــاا المتعددة  ــبـــــ ــيااش والمياتاا ذاا األغرا  الذا ـــــــتش والتدفقاا داخل مجموعاا المؤســـــ المتعددة الجنبـــــ
الجنبــيااش وتحدفد الحبــور االقتصــادو واإلقامتي وســتوضــح هاتاج المذ رتاج التوجيهيتاج مفاييم الحبــا اا 

ــليط ــتر ،اج على  يةيت تبـ ــياا  القوميت وسـ ــاا المتعددة الجنبـ ــبـ ــوء   ـــئل أفبـــل على مجموعاا المؤسـ البـ
والمياتاا ذاا األغرا  الذا ـــــت ف  إطار الحبـــــا اا القوميتي ومن جهت أخرمش تئتبـــــ  تحدفد مجموعاا  
ــتذدم  البياتاا لم    ــمت لمبــ ــت أهميت حاســ ــياا والمياتاا ذاا األغرا  الذا ــ ــاا المتعددة الجنبــ ــبــ المؤســ

ش ســــــيحر   2021ا ط عبر الحدود والمذاطر المتصــــــلت  ا   ــــــئل أفبــــــلي وخ ل عام فتمئنوا من تحليل التر 
ــاول المتبقيت ضـــــــمن   ــياغت المذ راا التوجيهيت المتعلقت  المبـــــ فريق العمل المعن   العولمت تقدما  ـــــــوب  ـــــ
ــادتت لمنتجاا الملميت الفمريت وتبــــجيل تلك المنتجاا؛ والمتاجرةش ومنتج    اختصــــا ــــا وه : الملميت االقتصــ
الببـــاوم المصـــنعت خارجياع وتبـــجيل معام تهم؛ وأ ـــنا  مذتلم ترتيباا اإلتتاج العالميت؛ وســـ ســـل القيمت 

 العالميت والتجارة ف  القيمت المبافتي
 

 الَرْقَمنة  

أحر  فريق العمل المعن   الرقم نت تقدماع ملحوظا  ـوب إعداد المذ راا التوجيهيت المتعلقت  اإلطار   - 28
ب الفرع  عن االقتصـاد الرقم ؛ وتبـجيل البياتاا وتقدفر  يمت المنتجاا الرقميت المجاتيت؛  المذصـم للحبـا

واأل ول الم فرة؛ و ياس أسعار وحجم البلم والذدماا المتط رة  الرقم نتي ويجرو حاليا اختبار تجميم جداول  
  ذلك تقدفر عدد قليل من  العر  واالســـــــــتذدام المتعلقت  االقتصـــــــــاد الرقم  ف  عدد قليل من البلداجش  ما ف

المؤلـــراا ذاا األولويت العاليت ) اعتبارها إحصـــاءاا تجريبيت(ي ويقتوقَّم أج تواجا عمليت التجميم تحدتاا من  

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2020/M14.asp
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تو  خا   بـــــبب عدم  فاتت التفا ـــــيل   ـــــطج تصـــــنيفاا المنتجاا واألت ـــــ ت االقتصـــــادتت ومحدودتت توافر  
   طج تجميم التقدفراا من حي  الحجميالبياتااي ويجب تقدتم الم،يد من التوجيهاا 

أما  ـــياغت المذ رة التوجيهيت المتعلقت  األ ـــول الم ـــفرة فه  على ولـــك االتتهاء وســـتموج جاه،ة  - 29
ل ختبارش  اســتاناء معالجت ف ت محددة من األ ــول الم ــفرةش الت  ال ت،ال قيد المناق ــتي وقد أحر ا البحون 

ر  يمـت المنتجـاا الرقمـيت المجـاتـيت تـقدـما  بيرا وتم التو ــــــــــــــل إلى عـدد من  المتعلـقت نتبــــــــــــــجـيل البـياـتاا وتـقدف
االســـــتنتاجاا األوليت الهامتش و ج  اج فل،م موا ـــــلت العمل   ـــــطج  بـــــعت جواتب محددةي وتولـــــك  ـــــياغت 
اســــــتعرا  مبــــــتةي  للممارســــــاا والتوجيهاا العمليت القاومت   ــــــطج  ياس أســــــعار وحجم البــــــلم والذدماا  

رقم نت على االتتهاءش ويمئن اختبارف قريباعي وف  إطار متا عت االستنتاجاا الت  تو ل لها االجتما  المتط رة  ال
ــبت  ــا يتش ه  الحوســــ ــيم إضــــ ــطج    ت مواضــــ ــاروش ندأ العمل البحا    ــــ ــت ــــ ــر لفريق الذبراء االســــ الرا م ع ــــ

 البحانيتش والذ اء اال  ناع ش والمنصاا الرقميت ووساول الوساطت الرقميتي
 

 الر ا  واالستدامة  

م للحبــا اا تمئنا أج فوفر أداة  - 30 تئمن هد  مجال البح  ذو األولويت الاال  ف  تحدفد إطار موســّ
تمّئن من تحبـــين ر ـــد وتحليل الرفاف واالســـتدامتش  ما ف  ذلك المفاضـــ ا نين مذتلم أهدا  البـــياســـااش  

ــتدامت لعام  ياراا الت  تعود  الفاودة على  ل األطرا ي وهو  ش والذ2030ومن نينها أهدا  خ ت التنميت المبـــ
ــاد المل ش مال النات  المحل  اإلجمال ش   ال فهد  إلى إعادة تعريف المجموعت الحاليت من مؤلــــــــراا االقتصــــــ
الت  ت ل مهمت لل.اتت لر ــد الدخل ووضــم البــياســاا المتعلقت  االقتصــاد المل    ــئل أعمي و،دال من ذلكش  

عت حبــا اا”اقتقرحت إضــافت  مي ويجرو اتبا  ته  ذراوع  إلى حد ماش  إدراج  “موســّ تصــب ف  اإلطار الموســّ
ــبت العدفد من البلداج   ــت والت  اكتبــ ــتةيبــ ــئل توجيهاا مبــ ــو،ها على لــ ــا اا الت  أقحر  تقدم  بير  ــ الحبــ

م دخل  الفعل خبرة عمليت ف  مجال تجميعهاي ويقن ر ف  الحبا اا الموسعت ف  إطار المجاالا التاليت: تو ي
األســـرة الم ي ـــيت واســـته كها وادخارها و روتها؛ واألعمال المن،ليت غير المدفوعت األجر؛ والتعليم ورأس المال  
ــادتتي و يما فتعلق  النق ت األخيرةش  ــا اا البي يت واالقتصـــــ الب ـــــــرو؛ وال رو  الصـــــــحيت واالجتما يت؛ والحبـــــ

ــاول  حايت محددة ف  إطار ــطج مبــ ــا   ــ ــا اا القوميت واإلطار   تتوخى التوجيهاا أتبــ التقاطم نين ت ام الحبــ
 المر ،و لن ام المحاسبت البي يت واالقتصادتتي

وأحر  فريق العمل المعن   الرفاف واالســــــــــــتدامت تقدماع جيداعش ال ســــــــــــيما ف  ظل أ مت مر  فيروس   - 31
ــار وج  (ش الت  أدا إلى اقت ا  ج،ء  بير من الوقت والموارد الت  تمئَّن 19-كوروتا )كوفيد ــذا  الم ــ األلــ

ي وقد أقعّدا مذ راا  2008ف  الفريق من تذصيصها للبحون المتصلت نتحدف  ت ام الحبا اا القوميت لعام 
توجيهيت وورقاا   ــطج المحاســبت المتعلقت  الملميت االقتصــادتت واســتنفاد الموارد ال بي يت؛ والمحاســبت المتعلقت  

ــافت   الموارد البيولوجيت؛ وتراخيم إط ظ االتب عا اا ومعاملت ال.   الجوو على أتا من األ ـــــــــــولي و ضـــــــــ
م للرفاف  إلى ذلكش أحر  تقدم جيد  ــــــــــوب إعداد المذ راا التوجيهيت والورقاا المتعلقت نوضــــــــــم إطار موســــــــــّ

واالستدامت ف  ت ام الحبا اا القوميت؛ وتو يم دخل األسرة الم ي يت واسته كها وادخارها و روتها؛ واألعمال  
 غير المدفوعت األجر؛ وال رو  الصحيت واالجتما يتي المن،ليت
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 االتصاالت  

قد أت ــف فريق العمل المعن   االتصــاالا نو ــفا فريق عمل م ــترب نين فريق الذبراء االســت ــارو  - 32
ــلت  والفريق العامل واللجنت المعنيت  إحصــــــــــاءاا مي،اج المدفوعااش من أجل المبــــــــــاهمت ف  األعمال المتصــــــــ

ــر  فريق    2008الحبـــا اا القوميت لعام نتحدف  ت ام  وال بعت البـــادســـت من دليل مي،اج المدفوعااي وســـي ـ
العمل على وضــــــــــم تو ــــــــــياا وأدواا تهد  إلى تحبــــــــــين طريقت التعريف  إحصــــــــــاءاا االقتصــــــــــاد المل   
ــتذدميني ومن المتوقم أج تن لق أعمال فريق العمل   ــها على مجموعت متنوعت من المبــــــ ــا اا وعرضــــــ والحبــــــ

 ي وستقنفذ أت  ت فريق العمل ف  إطار خمبت مباراا عمل:2020ت عام تهات ف 

مر ، المجّمعين: فتبــــمن مبــــار عمل مر ، المجّمعين ت وير منصــــت رقميت من لــــطتها  )أ( 
 تبهيل التعاوج نين مجّمع  إحصاءاا االقتصاد المل  والباحاين وتحبين إمئاتيت العاور على المعلومااي

ــاويت ألغرا  اإلحصــــــاءاا األدلت الرقميت: ت )ب(  مئن تع،ي، قانليت اســــــتذدام المعافير اإلحصــــ
والتصـــــــنيفاا االقتصـــــــادتتش مال ت ام الحبـــــــا اا القوميتش ودليل مي،اج المدفوعااش ودليل إحصـــــــاءاا ماليت 
الحئومتش نتحويل تلك المن ــوراا إلى أدواا تفاعليت وممّئنت رقميا وذاا إحاالا مرج يت متقاطعتي وســيؤدو  

جموعت من المعافير اإلحصـــــاويت المتماملت رقميا إلى تيبـــــير ت بيق المجّمعين للمعافير اإلحصـــــاويت وضـــــم م
ــمن األهدا  المحددة  ــهولت  بيرةي وتتبــ ــادتت إلى ا خر  بــ ــاءاا االقتصــ واالتتقال من ج،ء من ت ام اإلحصــ

ا إحاالا مرج يت متقاطعت  لمبــار العمل المتعلق  األدلت الرقميت وضــم  معافير إحصــاويت رقميت وتفاعليت وذا
و ت ــــــــاء منصــــــــت رقميت تمئن اســــــــتذدامها لتبــــــــيير عمليت تحدف  األدلت نهد  تحبــــــــين ســــــــرعت ودقت عمليت  

 عموماي التحدف 

المصــــــــ لحاا: ف  إطار مبــــــــار العمل المتعلق  المصــــــــ لحااش ســــــــيجر م اســــــــتعرا   )ج( 
مت حاليا ف  مجال المحاســـبت المتصـــلت  االقتصـــاد المل ش واســـتنادا إلى هذا   للمصـــ لحاا والع ماا المبـــتذد 
االســـــــــــتعرا ش ســـــــــــيتم تحدفد مصـــــــــــ لحاا ندفلت تمميليت وعرو  ندفلتي ويهد  ذلك إلى تحبـــــــــــين إط    

عموما على إحصـاءاا االقتصـاد المل ش من أجل تقل معنى البياتاا وتفبـيرها إلى المبـتذدمين  الذبراء   غير
   ئل أفبلي

التصنيف: سيتبمن مبار العمل المتعلق  التصنيف اإللرا  على وضم مذ رة توجيهيت  )د( 
ف المبـطلت تقترح طريقت مو ـى نها لو ـم مذتلم دوراا إتتاج إحصـاءاا االقتصـاد المل ي وت،داد أهميت هذ

عند إدخال تنقيحاا هامت على إحصاءاا االقتصاد المل ي ويؤ ر ذلك على القدرة على المقارتت نين البياتاا 
وعلى التميي، نينها وتقييم جودتها من دورة إتتاج إلى أخرمي وسـيتبـمن مبـار العمل تو ـياا  المصـ لحاا  

ــتذدامها ف  عمليت إتتاج البياتاا ــتذدما الو االا    والتعاريف الت  فنب.  اسـ ــقا لم  تبـ ــنيفا منبـ ــيقترح تصـ وسـ
 اإلحصاويت والمن ماا الدوليت عند تعميم البياتااي

إطار المواءمت: ســـــير ، مبـــــار العمل المتعلق  مواءمت المعافير اإلحصـــــاويت على وضـــــم   )ه( 
لمواءمت مم  إطار واضــــــح ومتبــــــق )مال الرســــــوم البياتيت والجداول والمؤلــــــراا المميت( لقياس درجت التنفيذ وا

المعافير الدوليتي وتبع  درجت االتبـــــاظ مم المعافير الدوليت إلـــــارتين هامتين إلى المبـــــتذدمين: فمن تاحيتش  
تقعلمهم ننو يت المقارتاا نين البلداجش ومن تاحيت أخرمش تقعلمهم  ما إذا  اج من المتوقم إجراء تنقيحاا هامت  

 ا عن المعافير الدوليتيالحقا ف  الحاالا الت  ت ل فيها نلد ما  عيد
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برامج عمل كل من الفريق العامل المشدددددددترك بين األمانات المعني بالحسدددددددابات  -   ثالثا  
 القومية واللجان اإلقليمية 

 األنشطة  

ــا اا القوميت وغيرف من المعافير   - 33 ــل الفريق العامل واللجاج اإلقليميت دعم ت بيق ت ام الحبـــــــــ فوا ـــــــــ
ل اإلحصـاءاا االقتصـادتتش وفقا لبرتام  الت بيق العالم  لن ام الحبـا اا القوميت  المتفق عليها دوليا ف  مجا

واإلحصــــاءاا الداعمت لاي وســــيدعم الفريق العامل واللجاج اإلقليميت أتبــــاع تجريب واختبار م ــــاريم المذ راا  
ــ لم نها جواتب متنوعت من عمليت إتتاج اإل ــ ت المبـــ حصـــــاءاا التوجيهيتي وف  هذا الصـــــددش ت ـــــمل األت ـــ

للحبـــــــا اا القوميتش  ما اتبـــــــح من مذتلم الدوراا التدريبيت والحلقاا الدراســـــــيت الت  ت مها الفريق العامل  
ــ ت المتصــــــــــلت   ــيت موج، عن األت ــــــــ ــاســــــــ واللجاج اإلقليميتي ويرد ف  الفر  الاال  من و يقت المعلوماا األســــــــ

يق العامل واللجاج اإلقليميت ف    اإلحصــــــــــــاءاا االقتصــــــــــــادتت والحبــــــــــــا اا القوميتش الت  اضــــــــــــ لم نها الفر 
 ي2021ش أو الت  سي ب ل م نها الفريق العامل واللجاج اإلقليميت ف  عام 2020 عام
 

 تقرير عن االستجابة لمرض  يروس كورونا  

 الت ـاور مم فريق الذبراء االسـت ـاروش قدم الفريق العامل مذ راا توجيهيت لتناول المبـاول المتصـلت  - 34
ــيل ف  الفر  الرا م من تقرير   19-جاوحت  وفيد االســــــــتجا ت ل ف  الحبــــــــا اا القوميتي ويرد م،يد من التفا ــــــ

 المعلوماا األساسيتي
  

 اإلبالغ عن بيانات الحسابات القومية السنوية  -  رابعا  
ــا اا  - 35 ــاءاا  اتت ام نتقييم توافر وت اظ نياتاا الحبـــــــ ــ بت اإلحصـــــــ نناءع على طلب اللجنتش تقوم لـــــــ

لرســــــــــــــمـيت الت  تبلع عنـها اـلدول األعبــــــــــــــاء وـمدم امتـاالـها المـفاييم  للتو ـــــــــــــــياا المتعلـقت نن ـام  القومـيت ا
ي ورغم اإلقرار ف  مجموعـت البيـاتـاا الـدتيـا الم لو،ـت  ـالحـاجـت إلى نيـاتـاا 2008الحبـــــــــــــــا ـاا القوميـت لعـام 

ــبتش فإج ــاتيت المناســ ــياســ ــير اتذاذ التدانير البــ ــليت من أجل تيبــ ــا اا القوميت الفصــ ــلت   الحبــ البياتاا ذاا الصــ
دولت من الدول األعبـــــــاءي ولهذا البـــــــببش تقتصـــــــر التقييم على توافر وت اظ نياتاا  137تتوافر إال عن  ال

 الحبا اا القوميت البنويت الرسميتي

 بـــــبب   2020ورغم أج معدل اإلجا اا قد ســـــجل اتذفاضـــــا طةيفا ف  الفترة الم ـــــمولت نتقرير عام  - 36
ــا اا القوميت من أكار من  ش فقد 19-جاوحت  وفيد ــتمرار نياتاا الحبـــــ ــاءاا تتلقى  اســـــ ــ بت اإلحصـــــ ظلت لـــــ

دولت من الدول األعبــــاء ســــنوياي غير أج الدول األعبــــاء تفبــــها ال تبلع عن نياتاتها داوما  ل ســــنتي   160
ــمولت نتقرير عام  ــتوم التقيد  المواعيد لتقدتم البياتاا تراجعا طةيفا ف  الفترة الم ـ ــّجل مبـ ش حي  2020كما سـ

دوـلت عبــــــــــــــواع عن نيـاتـاتهـا عن   118ش ف  حين أنل.ـت 2019دول أعبــــــــــــــاء نيـاتـاا عن عـام  106قـدمـت 
 ي2019ف  الفترة الم مولت نتقرير عام  2018 عام

ــتذدام مجموعت البياتاا الدتيا الم لو،ت أتا ال ف،ال  - 37 ــا اا القوميت  اســ ويبين تقييم ت اظ نياتاا الحبــ
ــبياع م ــا اا  هناب عدد  بير تبـ ــاء الت  ال تمتال للحد األدتى الم لوب من ت اظ نياتاا الحبـ ن الدول األعبـ

القوميت وتفا ــــــيلهاي و ضــــــافت إلى ذلكش واألهم من ذلكش فإج لمع م هذف البلداج أتبــــــا تقدفراا مرج يت عفا  
 عليها ال،منش مما فؤ ر تط يرا لدفدا على جودة نياتاا حبا اتها القوميتي
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أو لن ام الحبـــــا اا القوميت   1993متاال المفاييم  إما لن ام الحبـــــا اا القوميت لعام وقد ا داد اال - 38
دول    108ش وتمئنت 2020دولت عبـــوا ف  عام  188إلى    2007دولت عبـــوا ف  عام  97من   2008لعام 

ي وت ـمل المجموعت  2020ف  تهاتت عام   2008من الدول األعبـاء من ت بيق ت ام الحبـا اا القوميت لعام 
ــا اا القوميت لعام  ــاء الت  طبقت ت ام الحبــ دوج أج تموج قد طبقت  البــــرورة    2008األخيرة الدول األعبــ

دول أعبــــاء فقط نتجميم نياتاا حبــــا اتها القوميت وفقا لن ام    5ي وتققوم 1993ت ام الحبــــا اا القوميت لعام 
 ي1968الحبا اا القوميت لعام 

ــي  الو  - 39 ــتند التقييم األكار تفصــ ــيت إلى الردود ويبــ ــاســ ارد ف  الفر  الذامس من و يقت المعلوماا األســ
 األخيرة الواردة على اســــــــــــــتبياج األمم المتحدة   ــــــــــــــطج الحبــــــــــــــا اا القوميت على مدم فتراا اإلن   الذمس 

 (ي2015-2019)
  

 اإلجراءات المطلو  من اللجنة اإلحصائية اتخاذها  -   خامسا  
 آرائها بشأن ما يلي:اللجنة مدعوة إلى إبداء  - 40

  كما هو مبيَّن  ي 2008برنامج العمل المتعلق بتحديث نظام الحسدددددابات القومية لعام  )أ( 
 دال من الفرع الثاني؛ - األقسام الفرعية ألف

  2008توا ر الدددعم العيني والمددالي لعمليددة تحددديددث نظددام الحسددددددددددابددات القوميددة لعددام  )ب( 
ذلد  تجريدو واختردار المدذكرات التوجيهيدة  ي البلددان  كمدا هو مبيَّن  ي القسدددددددددم الفرعي هداء من    ي بمدا

 الفرع الثاني؛

دامة  التقدم المحرو  ددددو  حل المسددددائل المتصددددلة بالعولمة  والرقمنة  والر ا  واالسددددت )ج( 
 واالتصاالت  كما هو مبيَّن  ي القسم الفرعي واو من الفرع الثاني؛

برامج عمددل كددل من الفريق العددامددل المشدددددددددترك واللجددان اإلقليميددة  كمددا هو مبي ن  ي  )د( 
 الثالث؛ الفرع

اإلبالغ عن بيانات الحسابات القومية السنوية  بما  ي ذل  التحول إلى نظام الحسابات  )ه( 
   كما هو مبي ن  ي الفرع الرابع.2008ام القومية لع
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 المر ق األول
قائمة المسدددددائل الرحثية المتصدددددلة بنظام الحسدددددابات القومية التي ظقت ددددديها تحديث نظام   

 2008الحسابات القومية لعام 

ــارو   - 1 ــت ــــ ــا اا القوميت وفريق الذبراء االســــ ــترب نين األماتاا المعن   الحبــــ أكد الفريق العامل الم ــــ
ــاور األدلت المتعلقت  المع ــا اا القوميت مم ســــــ ــا اا القوميت من جدفد أج مواءمت تحدف  ت ام الحبــــــ ن   الحبــــــ

نن ام اإلحصــــــاءاا االقتصــــــادتت مهمت  ال.ت األهميت ف  عمليت تحدف  المعافير اإلحصــــــاويت الدوليت عموماي  
جود تبافناا جوهريت واتبــــــــاظ  وســــــــتمفل فعاليت التعاوج ف  إطار العمل المتعلق  المبــــــــاول المتداخلت تفادو و 

المصــــــــــــ لحاا المبــــــــــــتذدمت ف  مذتلم األدلتي ولذلكش و يما فتعلق  المبــــــــــــاول المتداخلت الواردة ف  نرام   
البحون المتصـلت نن ام الحبـا اا القوميتش ودليل مي،اج المدفوعااش ودليل إحصـاءاا ماليت الحئومتش وت ام  

ــنيف ال ــادتتش والتصـ ــبت البي يت واالقتصـ ــنيف المحاسـ ــادتت/التصـ ــ ت االقتصـ ــناع  الدول  الموحد لجميم األت ـ صـ
المر ،و للمنتجااش وغيرها من األدلت المتصــلت  اإلحصــاءاا االقتصــادتتش تم االتفاظ على إت ــاء أفرقت عمل  
ــلت إلى أفرقت العمل القاومتش   ــيم ذاا الصـ ــم خبراء ف  المواضـ ــاول الجدفدة وعلى أج فنبـ ــتر ت معنيت  المبـ م ـ

س التقرير عن توات  أفرقت العمل الم ــــــــــــــتر ت تلك إلى الهي اا اإلداريت المعنيت  اإلحصــــــــــــــاءاا وســــــــــــــيققدم تف
 االقتصادتت ذاا الصلتي

ــتر ت  - 2 ــارو والفريق العامل عددا من أفرقت العمل وأفرقت العمل الم ــــ ــت ــــ ــط فريق الذبراء االســــ وقد أت ــــ
ــا اا القوميت لعام ــلت نتحدف  ت ام الحبــــ ــاول المتصــــ ــمل تلك األفرقت فريق العمل  2008 لمعالجت المبــــ ي وت ــــ

المعن   الرقم نت وفريق العمل المعن   الرفاف واالســـــــتدامتي وتقعنى أفرقت العمل الم ـــــــتر ت  العولمتش والمبـــــــاول  
الماليتش واالقتصـــــــاد غير الرســـــــم ش والتمويل اإلســـــــ م ش والوحداا اإلحصـــــــاويتي وتقعنى خمبـــــــت أفرقت عمل  

 االتصــــــاالا وه : فريق العمل المعن   المر ، التعاوت ؛ وفريق العمل المعن   م ــــــتر ت  المبــــــاول المتعلقت 
 ـالمعـافير اإلحصـــــــــــــــاويـت المرقمنـت؛ وفريق العمـل المعن   ـالمصــــــــــــــ لحـاا والع مـاا؛ وفريق العمـل المعن   

 نتصنيف التجميم؛ وفريق العمل المعن   ططر التقييمي

ش إلى 2008فيها لتحدف  ت ام الحبــا اا القوميت لعام  وترد أدتاف قاومت  المبــاول الت  فتعين الن ر - 3
جاتب أفرقت العمل المبــــــؤولت عن وضــــــم مذ راا توجيهيت   ــــــطج تلك المبــــــاولي وســــــيتم تحدف  هذف القاومت  
إلضــــافت أفرقت العمل ذاا الصــــلت الت  ســــتقعنى  المواضــــيم الت  لم تقعهد إلى جهت محددة  عدق وأتت مواضــــيم  

 ر عمليت التحدف يجدفدة قد تن ط ف  إطا
 

 المسائل الرحثية  

 فريق العمل المبؤول العولمت
  
التعامل مم مجموعاا المؤســــبــــاا المتعددة الجنبــــيااش والتدفقاا  - 1

 داخل مجموعاا المؤسباا المتعددة الجنبياا 
 فريق العمل المعن   العولمت

ــادو  - 2 ــتش والحبـــــور االقتصـــ تعريف المياتاا ذاا األغرا  الذا ـــ
 واإلقامت

 فريق العمل المعن   العولمت

 فريق العمل المعن   العولمت تقدفر  يمت الوارداا والصادراا  - 3



 E/CN.3/2021/8 

 

14/22 20-17103 

 

 فريق العمل المبؤول العولمت
  
 فريق العمل المعن   العولمت الملميت االقتصادتت لمنتجاا الملميت الفمريت  - 4
 فريق العمل المعن   العولمت المتاجرة - 5
 فريق العمل المعن   العولمت منتجو البباوم المصنعت خارجياع وتبجيل معام تهم - 6
ــاس   - 7 ــيم ت اظ منتجاا الملميت الفمريت على أســ ــيت/توســ مفهوم الجنبــ

 الجنبيت
 فريق العمل المعن   العولمت

 فريق العمل المعن   العولمت أ نا  ترتيباا اإلتتاج العالميت  - 8
 فريق العمل المعن   العولمت تحليل س سل القيمت العالميت والتجارة ف  القيمت المبافت  - 9

  نةالَرْقمَ 
ْقم نت  إطار الحباب الفرع  عن االقتصاد الرقم  - 10  فريق العمل المعن   الر 
ْقم نت دور البياتاا وحدود األ ول المدرجت ف  ت ام الحبا اا القوميت - 11  فريق العمل المعن   الر 
ْقم نت  المنتجاا الرقميت المجاتيت - 12  فريق العمل المعن   الر 
ْقم نت   ياس أسعار وحجم البلم والذدماا المتط رة  الرقم نت - 13  فريق العمل المعن   الر 
ْقم نت  األ ول الم فرة - 14  فريق العمل المعن   الر 

  الر ا  واالستدامة
 فريق العمل المعن   الرفاف واالستدامت  اإلطار الموّسم للرفاف واالستدامت - 15
 فريق العمل المعن   الرفاف واالستدامت  تو يم دخل األسرة الم ي يت واسته كها وادخارها و روتها   - 16
 فريق العمل المعن   الرفاف واالستدامت  التعليم ورأس المال الب روش والعمل واإلتتاجيت  - 17
 فريق العمل المعن   الرفاف واالستدامت  يتال رو  الصحيت واالجتما   - 18
 فريق العمل المعن   الرفاف واالستدامت  األعمال المن،ليت غير المدفوعت األجر - 19
 فريق العمل المعن   الرفاف واالستدامت   قل مفهوم الملميت االقتصادتت للموارد ال بي يت - 20
 فريق العمل المعن   الرفاف واالستدامت  المحاسبت المتعلقت  الموارد البيولوجيت  - 21
 فريق العمل المعن   الرفاف واالستدامت  المحاسبت المتعلقت   اوفت أوسم من الموارد ال بي يت المتجددة - 22
 فريق العمل المعن   الرفاف واالستدامت  توجيهاا أقوم   طج تقدفر  يمت الموارد ال بي يت - 23
 فريق العمل المعن   الرفاف واالستدامت  تبجيل الذباور - 24
 فريق العمل المعن   الرفاف واالستدامت  تصنيفاا ت ام المحاسبت البي يت واالقتصادتت - 25
  فريق العمل المعن   الرفاف واالستدامت تبجيل البراوب واإلعاتاا البي يت - 26
 فريق العمل المعن   الرفاف واالستدامت  التميي، نين تبجيل ضريبت أو معاملت خدماا - 27
 فريق العمل المعن   الرفاف واالستدامت  تبجيل تراخيم إط ظ االتبعا اا - 28
 فريق العمل المعن   الرفاف واالستدامت  تبجيل المذصصاا   - 29
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 فريق العمل المعن   الرفاف واالستدامت  تبجيل االستنفاد  - 30
 فريق العمل المعن   الرفاف واالستدامت  المحاسبت المتعلقت  موارد ال اقت المتجددة - 31
تحدفد عنا ـــــــــر ت ام المحاســـــــــبت البي يت واالقتصـــــــــادتت الت  فنب.   - 32

إدراجهــــا ف  ت ــــام المعلومــــاا األوســــــــــــــم ت ــــاقــــا المتعلق  ــــالرفــــاف 
 واالستدامت 

 فريق العمل المعن   الرفاف واالستدامت 

لــــرح الذط الفا ــــل نين ت ام الحبــــا اا القوميت وت ام المحاســــبت   - 33
 البي يت واالقتصادتت

 المعن   الرفاف واالستدامت فريق العمل 

  المسائل الشاملة
ــبيت  - 34 ــا اا القوميت ومجلس المعافير المحاســــــ الع قت نين ت ام الحبــــــ

 الدوليت
 

 فريق العمل المعن   الوحداا اإلحصاويت الوحداا اإلحصاويت - 35
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  المسائل المالية
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 المر ق الثاني
 2008الحسابات القومية لعام الجدول الزمني لتحديث نظام   

 2022–2020 

 2021آذار/مـــــارس 
آذار/مــــــــــــــــارس  -

2023 

 -تيبــــــــــــــــــاج/أنريــــل 
 ت ــــــــــــــــــــريــــــن األول/

 2024أتار/مافو  2024آذار/مارس  2023 أكتو،ر

ت ــــرين   -أتار/مافو  
األول/أكـــــــــــتـــــــــــو،ـــــــــــر 

2024 
 األول/ت ــــــــــــــــــــريــــــن 

 2025آذار/مارس  2024 أكتو،ر
تو ــــــــــــــياا جميم           

 الذبراءأفرقت 
ذ األت ــــــــــــــ ـــــت  تقنفـــــّ

 طوال الفترة

ــياا  وتقعمَّم التو ــــ
الــــــــــــــواردة فــــــــــــــ  
الــــــــــــــمــــــــــــــذ ــــــــــــــراا 
التوجيهيــت للموافقــت 
ــا   ــالــمـــــ ــا حـــــ عــلــيــهـــــ

 تصبح جاه،ة

وتقرســل التو ــياا 
إلى البلداج للتعليق 
ــا   ــالــمـــــ ــا حـــــ عــلــيــهـــــ

 تصبح جاه،ة

       

ــاا ــو ـــــــــــــــــــيـــــ ــتـــ  الـــ
 المتوس ت  

ــداج   ــام الـــــبـــــلـــــ  ـــــيـــــ
نتجريـــــب واختبـــــار  
الــــــــــــــمــــــــــــــذ ــــــــــــــراا 

 التوجيهيت

وتقبــــــتعر  جميم  
ــاا  ــو ـــــــــــــــــــيـــــ ــتـــ الـــ
المتوســــــــــ ت للتطكد 

 من اتباقها
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 ت ــــــــــــــــــــريــــــن األول/

 2024أتار/مافو  2024آذار/مارس  2023 أكتو،ر

ت ــــرين   -أتار/مافو  
األول/أكـــــــــــتـــــــــــو،ـــــــــــر 

2024 
 األول/ت ــــــــــــــــــــريــــــن 

 2025آذار/مارس  2024 أكتو،ر
ــياغت تحدف             ـــــــــــ

ــا اا  ت ام الحبـــــــــــ
ــام  ــت لــــعـــــ الــــقــــومــــيـــــ

2008  

ــت  ــد عـمـلـيـــــ ــدفـــــ تـحـــــ
ــياغت تحدف    ـــــــــــ
ــا اا  ت ام الحبـــــــــــ
ــام  ــت لــــعـــــ الــــقــــومــــيـــــ

مم مراعــاة   2008
تحـــــــدفـــــــ  األدلـــــــت 

 األخرم 

 ــــــــــــــيـاغـت متـطتيـت 
)ـ التمرار( لتحـدف  
ــا اا  ت ام الحبـــــــــــ
ــام  ــت لــــعـــــ الــــقــــومــــيـــــ

2008 

 ــــــــــــــيـاغـت متـطتيـت 
)ـ التمرار( لتحـدف  
ــا اا  ت ام الحبـــــــــــ
ــام  ــت لــــعـــــ الــــقــــومــــيـــــ

2008 

 ــــــــــــــيـاغـت متـطتيـت 
)ـ التمرار( لتحـدف  
ــا اا  ت ام الحبـــــــــــ
ــام  ــت لــــعـــــ الــــقــــومــــيـــــ

2008 

    

ــاا  ــو ـــــــــــــــــــيـــــ ــتـــ الـــ
 الموحدة 

تقبـــــــــــتعر  جميم    
ــاا من   ــيـ التو ــــــــــــ
أجـــــل التـــــطكـــــد من  
ــاقهـــا وتقعّمم   اتبــــــــــــــ
ــداج  ــلـــــ ــبـــ ــلـــــى الـــ عـــ

 الستعراضها

قــــــر  ــت تــــــق الــــــلــــــجــــــنـــــ
ــت  ــيـــــ اإلحصـــــــــــــــــــــاوــــ
ــاا  ــو ـــــــــــــــــــيـــــ ــتـــ الـــ

 الموحدة

    

المبــــــــــــــودة األولى 
ــي.ت المحدَّ ت  للصـــــــ
ــا اا  لن ام الحبــــــــ

 القوميت

فــقرســـــــــــــــــــــل الــنــم     
المــامــل لمبــــــــــــــودة 
ــي.ت المحدَّ ت  الصـــــــ
ــا اا  لن ام الحبــــــــ
القوميت إلى البلداج 
ــى   ــلـ ــق عـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ
اتبــــــــاظ المبــــــــودة  

 ومقروويتها

استعرا  الصي.ت 
المحــــــدَّ ــــــت لن ــــــام 
 الحبا اا القوميت
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2024 
 األول/ت ــــــــــــــــــــريــــــن 

 2025آذار/مارس  2024 أكتو،ر
المبـــــــــــودة النهاويت          

ــي.ت المحدَّ ت  للصـــــــ
ــا اا  لن ام الحبــــــــ

 القوميت

ــاويــــت        ــت النهــ الموافقــ
ــت  ـــي.ـــــ عـلى الصــــــــــــ
المحــــــدَّ ــــــت لن ــــــام 
 الحبا اا القوميتي

ــت   ــجــنـــــ ــاد الــل ــمـــــ اعــت
ــاوــــــــيــــــــت  اإلحصـــــــــــــــــــ
ــي.ت المحدَّ ت  للصــــــــــ
ــا اا  لن ام الحبـــــــــــ
القوميـــت  ـــاعتبـــارهـــا  
ــافــــيـــــر   مــــن الــــمـــــعـــــ
ــاوــــــــيــــــــت  اإلحصـــــــــــــــــــ

 الدوليتي

 
  



 

 

 
E

/C
N

.3
/2

0
2

1
/8

 

2
0
-1

7
1

0
3

 
2

0
/2

2
 

 المر ق الثالث
ل  فه بها    قائمة بجميع أ رقة العمل وأ رقة العمل الفرعية وأ رقة العمل المشدتركة  وقائمة مختصدرة بالمسدائل المتعلقة بالتحديث التي كِّ

 2020أ رقة العمل  ي عام 

 التحدف  عند البرورة( أفرقت العمل الم تر ت )تقتب     أفرقت العمل )تقتب  التحدف  عند البرورة(
 الوحداا اإلحصاويت التمويل اإلس م  االقتصاد غير الرسم  المباول الماليت االتصاالا العولمت الرفاف واالستدامت الر ْقم نت

إطار الحباب الفرع           
 عن االقتصاد الرقم 

م لعر    إطار موســـــــــّ
ــ ت االقتصـــادتت  األت ـ

 والرفاف واالستدامت

ــت  ــدفر  يمـ الوارداا تقـ
 والصادراا

ــم   ــيـ ــويـــر تصــــــــــــــــمـ تـــ ـ
ــاوتـــ    ــعـــــ ــتـ الـــمـــر ـــ، الـ
ــا   ــاوــفـــــ ومــحــتــواف ووظـــــ

 و دارتا وت .يلا

وضــــــــــــم تعريف أكار  
ــا    تـفصـــــــــــــــيـ  لـلـقـ ـــــ
ــلدواا  ــ  ولـــ ــالـــ ــمـــــ الـــ

 الماليت

ــايــيــم   ــد الــمــفـــــ ــدفـــــ تــحـــــ
اإلحصــــــــــــــاويت لما هو  

أو  ش “الرســـــــــم غير ”
الق ا  غير الرسـم ش  
ــا    ــت ف  الق ـ ــالـ والعمـ

الــــرســــــــــــــــــمــــ ش   غــــيــــر
 والعمالت غير الرسميت

اسـتعرا  الممارسـاا  
ــت لــــلدواا   ــالــــيـــــ الــــحـــــ
المــاليــت اإلســــــــــــــ ميــت 
وييئلهــا وتصــــــــــــــنيفهــا 
ــذو   ــت الـ ــل الملميـ ودخـ

 توفرف

ــاا عن   ــاتــــ تجميم البيــــ
 المن آا والمؤسباا

دور البيــاتــاا وحــدود  
ــول المدرجت ف   األ ـ
ــا ــــاا   ت ــــام الحبــــــــــــــــ

 القوميت

األت ـــــــــ ت المن،ليت غير  
 المدفوعت األجر

الـــــــــتـــــــــعـــــــــامـــــــــل مـــــــــم  
المؤسباا  مجموعاا  

المتعددة الجنبــــــــيااش 
ــل   ــاا داخـــــ ــقـــــ ــدف والــتـــــ
مجموعاا المؤسباا  

 المتعددة الجنبياا

ــافــــيــــر   ــم مــــعـــــ وضـــــــــــــــ
ــاويــت تفــاعليــت   إحصـــــــــــــ
ــا   ــت رقـــــمـــــيـــــ نـــــ ومـــــمـــــئـــــّ
لـــــــــــــإلحصـــــــــــــــــــــــــــاءاا 
ــاا   ــفـــــ ــيــــ ــتصـــــــــــــــــــنــــ والــــ

 االقتصادتت

التعامل غير المتمافف  
ــراداا  ــم اإلفــــــــــــ مــــــــــــ
ــن   ــيـــ ــ،ة نـــ ــجـــ ــتـــ ــحـــ ــمـــ الـــ
االســــــــتامار المبالــــــــر  
واســــــــــــــتامـار الحـاف ـت  
و مئاتيت توسيم ت اقا  

 ــــــــــــــمـــــل الع قـــــاا لي
 المحليت

إطــــار إحصـــــــــــــــــاءاا  
االقــتصـــــــــــــــــــــاد الــمــلــ   
ــامــ ا   لــقــيـــــــاس مــعـــــ
االقــــتصـــــــــــــــــــــاد غــــيــــر  
 الرسم  عبر الحدود

ــاج   ــا إذا  ـــــ تـقـيـيـم مـــــ
فتعين إدخـال ت.ييراا 
ــت  ــيـــــ ــجـــ ــهـــ ــنـــ ــى مـــ ــلـــ عـــ
ــا ــاا القوميــت   الحبـــــــــــــ
و حصـــــــــــاءاا الق ا   
ــت   ــاحـــــ ــارجـ  إلتـــــ الـذـــــ
إمئاتيت عئس  ـــــورة  
التمويـــل اإلســــــــــــــ م  
  ـــــــئل  امل وســـــــليم 
ــاءاا   فــــــــ  إحصـــــــــــــــــــ

صـــــــــــــــــــــاد الــمــلــ   االقــت
 واإلحصاءاا الماليت

ــت ف   ــاا العمليـ الت بيقـ
ــداا  ــد الــــــوحـــــ ــدفـــــ تــــــحـــــ

 المؤسبيت
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 التحدف  عند البرورة( أفرقت العمل الم تر ت )تقتب     أفرقت العمل )تقتب  التحدف  عند البرورة(
 الوحداا اإلحصاويت التمويل اإلس م  االقتصاد غير الرسم  المباول الماليت االتصاالا العولمت الرفاف واالستدامت الر ْقم نت

ــت           ــاا اـلرقـمـيـــــ اـلمـنـتـجـــــ
 المجاتيت 

ــبــــت البي يــــت  المحــــاســــــــــــ
 واالقتصادتت

تعريف الميـاتـاا ذاا 
األغرا  الذا ــــــــــتش  
والحبور االقتصادو 

 واإلقامت

ــتـــــــــــــعـــــــــــــرا   اســــــــــــــــــــــــ
مص لحاا وع ماا  
ــا ــــاا   ت ــــام الحبــــــــــــــــ

 القوميت

ــاج    العئبيتالمعام ا  ــا إذا  ـــــ تـقـيـيـم مـــــ
فــنــبــ.ــ  الــنــ ــر إلــى 
المصـــار  اإلســـ ميت  
 ال ريقت تفبـــــــها الت  
ــا إلـــــى   ــهـــــ ــر نـــ ــ ـــ نـــ ــق فـــ
ــار  التقليدتتش  المصــــــ
ــا  ــبــــــــارهــــــ ــتــــــ ــاعــــــ أو  ــــــ
ــاا تــدفر   مؤســــــــــــــبـــــــــــــ
الصـــــنادفق الم ـــــتر ت 
أو  نادفق استاماريت 
غير  ـــنادفق أســـواظ  
الــــــــــمــــــــــالش وا  ــــــــــار  
ــاويت ألو من   اإلحصــــــ

 الذيارين 

م،اتا ومبـــــــاوئ التحليل 
ــاج   ــل لــإلتــتـــــ ــامـــــ الــمــتــمـــــ

 والدخل والتمويل

 ياس أســـــــــــعار وحجم  
البــــــــــــــلم والذـــــدمـــــاا  

 المتط رة  الرقم نت

تو يم دخــل األســــــــــــــرة 
الم ي ــيت واســته كها  

 وادخارها و روتها

الملميت االقتصـــــــــــــادتت 
ــت   ــاا الـمـلـمـيـــــ لـمـنـتـجـــــ

 الفمريت وتبجيلها

وضم تصنيف لعمليت 
تجميم الحبـــــــــــــــــا ـــاا  

 القوميت

ــاليـــت  الم ــــــــــــــتقـــاا المـ
 الف ت حبب 

ــاا    ــهـــــ ــيـ ــوجـ ــم تـ ــدتـ ــقـــــ تـ
مفصلت حول تصنيف 
وتبــــــــــــــجيــــــل األدواا 
المــاليــت اإلســــــــــــــ ميــت 
ــذو   ــت الـ ــل الملميـ ودخـ
ــامــ ا   تــوفــرفش والــمــعـــــ
المــاليــت اإلســــــــــــــ ميــت 
والمؤســـــــبـــــــاا الماليت 
ــ ميت ومدخ تها   اإلسـ
ف  الحبـا اا القوميت  
و حصـــــــــــاءاا الق ا   

 الذارج 
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 التحدف  عند البرورة( أفرقت العمل الم تر ت )تقتب     أفرقت العمل )تقتب  التحدف  عند البرورة(
 الوحداا اإلحصاويت التمويل اإلس م  االقتصاد غير الرسم  المباول الماليت االتصاالا العولمت الرفاف واالستدامت الر ْقم نت

ــال   األ ول الم فرة         اـلـتعــلـيم ورأس اـلمـــــ
 الب رو 

ــم  توجيهاا أعم  وضــــــ
ــطج جمم وتعميم     ــــــــــــ
اإلحصـــاءاا المتعلقت  
ــامــ ا عــبــر   ــالــمــعـــــ  ـــــ
ــت  ــلـــ ــدود المتصــــــــــــ الحـــ
ــت   ــاا الـمـلـمـيـــــ  ـمـنـتـجـــــ

 الفمريت

ــار   اســـــــــــــــتـعـرا  إطـــــ
ــدم  ـــتذـــــ اـلـتـقـيـيم اـلمبــــــــــــ
ــت مم   ــاس المواءمــ لقيــ
ــا ــــاا   ت ــــام الحبــــــــــــــــ

 القوميت

التعامل مم مقاتباا  
ــالـــــت   ــاج ف  حـــ االوتمـــ

 التذلم عن الدفم

   

ال رو  الصــــــــــــــحيـــت  
 واالجتما يت

الوســــاطت الماليت غير    
 المصر يت

   

ــا       ــيـــــ ــوجـ ــولـ ــمـــنـ ــتـ ــر الـ أ ـ
المـــــاليـــــت وغيرهـــــا من  

 االنتماراا الماليت

   

تقدفر  يمت ســــــــــــــنداا     
الدفن  القيمت البــو يت  
والقيمت االســــميت على  

 حد البواء

   

تقـــدفر  يمـــت القرو       
 )القيمت العادلت(

   

 

 

 


