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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثالثة والخمسون 

 2022آذار/مارس  1-4
 )ن( من جدول األعمال المؤقت*  3البند 

 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: الحسابات القومية 
   

 بالحسابات القومية تقرير الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني   
  

 مذكرة من األمين العام  
وجريا على الممارســاا البــا قتش فت ــر    2021/224وفقا لمقرر المجلس االقتصــا و واالجتماع    

األمين العام  إحالت تقرير الفريق العامل الم ــترب نين األماتاا المعن   الحبــا اا الق،ماتش المقدم الى اللجنت  
دم الفريق العامل ف  التقرير معل،ماا عن التقدم المحرز فاما فتصــــــل  العنا ــــــر اإلحصــــــامات للمناق ــــــت  ويق

ــا اا الق،مات لعام  ــا  ت 2008الثالثت لبرتامج العمل المتعلق نتحدفث تظام الحبـــــ ــت مرشراا ار ـــــ ش وه  وضـــــ
جامع    ؛ ومثا رة الت،عات إلحاطت2008  ـنن المبـامل الثحثات المحد ة لتحدفث تظام الحبـا اا الق،مات لعام 

نااتاا الحبــــا اا الق،مات ومبــــتعدميةا  عملات التحدفث وجمت التعلاقاا منةا؛ والتنبــــيق مت تحدفث المعافير  
ــا اا التجارة الدولات   ــنافاا ويحصـــــ ــا  ت األكرمش  ما ف  ذلع ميوان المدف،عاا والتصـــــ ــامات االقتصـــــ اإلحصـــــ

واللجان اإلقلاماتش ومعل،ماا مبـــتةملت عن وباإلضـــافت الى ذلعش فت ـــمن التقرير نرتامج عمل الفريق العامل  
ــا اا الق،مات على الصـــــــــعيد القطرو  واللجنت مدع،ة الى اندا  آرامةا  تطاق وحبـــــــــن ت،قيت تنفير تظام الحبـــــــ

ــا اا الق،مات لعام  وشرلع  2008وتقد م ت،جيةاتةا   ـــــنن عنا ـــــر نرتامج العمل من نجل تحدفث تظام الحبـــ
 نرتامج عمل الفريق العامل 
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 تقرير الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بالحسابات القومية   
  

 مقدمة  -   أوال  
اعتمـدا اللجـنت اإلحصــــــــــــــامـات ف   ورتةـا الـثاتـات والعمبــــــــــــــينش المعق، ة على  ــــــــــــــث ـت االتترـتت ف   - 1

مــن   تــيــ،يــ،رب الــفــتــرة  ــارس    5وفــ     3-1فــ   الــمــقــرر  2021آذار/مـــــ ش  E/2021/24)اتــظــر    52/106ش 
  ا (ش الرو جا  فاه نن اللجنت: -األول  الفصل

بـــت نتقرير الفريق العـــامــل الم ــــــــــــــترب نين األمــاتــاا المعن   ــالحبــــــــــــــــا ــاا الق،ماـــت  )ن(  رحَّ
(E/CN.3/2021/8  ــارو المعن ــت ــــــــ ــا  فريق العبرا  االســــــــ ــطلت  ه نع ــــــــ (ش ونعربت عن تقدفرها لما   ــــــــ

ــا اا الق،ماتش والفريق العاملش واللجان اإلقلامات و يرها من المنظماا اإلقلاماتش والبلدان من نت ــــــــطت    الحبــــــ
ــا اا الق،مات لعام  ــير تنفير تظام الحبــــــ ــا اا الداعمت 2008لتابــــــ لهش ونفدا نرتامج  عمل الفريق  واإلحصــــــ

 ؛2021العامل وفريق العبرا  االست ارو لعام 

ــا اا الق،مات لعام  )ب(  والجدول الومن  إلجرا     2008نفدا نرتامج العمل لتحدفث تظام الحبــــ
الثح،ث التقناتش واالتعراط ف  م ــــــاوراا واســــــعت النطاقش وضــــــمان االتبــــــاق العام مت ســــــامر األ لت المتعلقت 

نرتامج  2008اإلحصـا اا االقتصـا  تش ولةن الحظت نن نرتامج تحدفث تظام الحبـا اا الق،مات لعام  ننظام
 طم،ح وسيتطلب م،ار  شبيرة من األوساط اإلحصامات؛

نعربت عن تقدفرها للمبـاهماا العينات المقدمت من  ع  الدول األع ـا  ورةثت عد  من  )ج( 
 ؛2008ج عمل تحدفث تظام الحبا اا الق،مات لعام الدول ف  المباهمت مالاا ن  ًا ف  نرتام

ــلت نتحدفث  ) (  ــامل ذاا الصــ ــنن المبــ ــيل ت،جيةاا   ــ بت  التقدم المحرز ف  اعدا  وتفصــ رحَّ
ــا اا الق،مات لعام   ــااا 2008تظام الحبــ ــارشت ف  عملات تقيام الت، ــ ــا  على الم ــ ــجعت الدول األع ــ ش و ــ

تثار جدواهاش و ــد ا على ضــرورة التنبــيق والتعاون نين البلدان ال،ار ة ف  المرشراا اإلر ــا  ت وتجريب واك
وال،شاالا  ون اإلقلامات واإلقلامات والدولات لتابـير تجريب المرشراا اإلر ـا  ت واكتثارهاش و ـد ا على نهمات 

 تقد م الدعم المال  والعين  للبلدان ذاا الم،ار  المحدو ة؛

بت  العمل على وضــــت ت،جيةاا ل ا  )ه(  ــا   ير الرســــم ش  رحَّ ــا  الرقم ش واالقتصــ اس االقتصــ
واألعمال المنولات  ير المدف،عت األجرش و كل األســر المشا ــات وت،زيت ثروتةاش والتم،يل اإلســالم  وترتيثاا  
اإلتتاج العالم ش وم،ا مت تظام الحبـا اا الصـحاتش و ـد ا على ضـرورة نال تعل عمليتا ر ـد وتحليل الرفا  

الا التقليد ت إلحصــــــا اا االقتصــــــا  الةل  ف  الجداول الم،ســــــعت نو التةميلاتش ويتما نن واالســــــتدامت  التحلي 
تعوزهاش وبالتال  النظر  عنا ت ف  األثر على الحبــــــا اا األســــــاســــــات لنظام الحبــــــا اا الق،ماتش ونفدا العمل  

ــا اا والتصــــــــ  نافااش وتعويو  المبرول من نجل تط،ير مرشو جةاا التجماتش ورقمنت المعافير الدولات لإلحصــــــ
 آلااا الت،ا ل من نجل اعدا  احصا اا االقتصا  الةل ؛

الحظت الحاجت الى وج،  ننات تحتات احصــامات شافاتش  ما ف  ذلع البــجالا اإلحصــامات   )و( 
لألعمـال التجـارـيتش واإلطـار القـات،ت ش والبناـت التحتاـت التةن،ل،جاـت لتنفيـر الت، ــــــــــــــاـاا المقترحـت لتحـدـفث تظـام  

 ؛2008الق،مات لعام  الحبا اا

https://undocs.org/ar/A/RES/52/106
https://undocs.org/ar/A/RES/52/106
https://undocs.org/ar/E/2021/24
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نعربت عن تقدفرها للمرشراا اإلر ــــا  ت الت  وضــــعةا الفريق العامل فاما فتعلق نتبــــجيل  )ز( 
( ف  الحبــــــــا اا الق،ماتش و ــــــــجعت على وضــــــــت 19-تدانير الدعم للتصــــــــدو لمرك فيروس ش،روتا ) ،فيد
 ت،جيةاا مماثلت   نن الق ا ا الرمابات ف  المبتقبل؛

ــد ا على ضـــرور  )ح(  ــلت ترشيو االهتمام على تم،يل العدفد من البلدان النامات وبنا    ـ ة م،ا ـ
 قدراتةا لتابير تنفير تظام الحبا اا الق،مات؛

ــا اا الق،مات الت  تبل  عنةا  )ط(   ـــــجعت االســـــتمرار ف  اإلنالن عن البااتاا الرســـــمات للحبـــ
،ماا الجيدة ف   عم المقارتاا الدولات الدول األع ـا  وف  تقيام مدم ت،افرها وتطاقةاش والحظت نهمات المعل

 وبنا  فةم عالم  لالقتصا  العالم  

وتر  ف  الفرع الثــات  من هــرا التقرير معل،مــاا عن البرتــامج المتعلق نتحــدفــث تظــام الحبـــــــــــــــا ــاا   - 2
اا    وتر  ف  الفرع الثالث لمحت عامت عن األت طت المتعلقت  الحبا اا الق،مات واإلحصا  2008الق،مات لعام  

الداعمت لةا الت  اضـــطلت نةا الفريق العامل واللجان اإلقلامات  ويت ـــمن الفرع الرا ت مبـــتجداا تطاق تطبيق 
القطرو  وتر  ف  الفرع العــــامس النقــــاط  ــا ــــاا الق،ماــــت وحبــــــــــــــن ت،قيتــــه على الصــــــــــــــعيــــد  تظــــام الحبـــــــــــــــ

 للمناق ت  المطروحت
  

 2008عام برنامج العمل لتحديث نظام الحسابات القومية ل  -  ثانيا  
 معلومات أساسية -  ألف 

نفدا اللجنت اإلحصــــــــــاماتش ف   ورتةا الثاتات والعمبــــــــــينش نرتامج العمل لتحدفث تظام الحبــــــــــا اا   - 3
  ويت،كى 2025نةد  تقد م تظام الحبـــا اا الق،مات المحدث الى اللجنت للنظر فاه عام   2008الق،مات لعام 

ــاـ اا الق،مـات لعـام   اتـثاع تةج ثالث   ق،م على مـا فل : )ن( اجرا   ح،ث   2008نرـتامج تحـدـفث تظـام الحبــــــــــــ
تقنات   ــــنن المبــــامل ذاا األول،يت و يرها من المبــــامل المتعلقت  الحبــــا اا الق،ماتش  ما ف  ذلع لتقد م  عم 
نف ــــل للتنمات المبــــتدامت من منظ،ر االقتصــــا  الةل ؛ )ب( الم ــــارشت ف  م ــــاوراا واســــعت النطاق   ــــنن 

ــامل المتع ــالش المبـــــ ــتدامتش واالتصـــــ ــاشات المتمثلت ف  الع،لمتش والرقمنتش والرفا ش واالســـــ لقت  المجاالا الم،اضـــــ
ونتظمت التم،يل والمدف،عااش واالقتصــــا   ير الرســــم ش والتم،يل اإلســــالم ؛ )ج( ضــــمان االتبــــاق العام مت 

 تظام اإلحصا اا االقتصا  ت 
 

 ما وراء الناتج المحلي اإلجمالي -باء 
ــاـ اا الق،مـات لعـام  من   - 4 تحـدـفد اطـار نوســــــــــــــت تطـاـقا   2008البــــــــــــــمـاا الفرـيدة لتحـدـفث تظـام الحبــــــــــــ

للحبـــا ااش  م نه نن ف،فر ن اة لتحبـــين ر ـــد وتحليل الرفا  واالســـتدامت  والةد  من ذلع ه، ت،جاه معتل   
األمين العامش والدع،ة الت  نطلقةا  2030نهدا  البـــــااســـــت العامتش  ما ف  ذلع كطت التنمات المبـــــتدامت لعام 

ل الـناتج المحل  اإلجمـال ش الـرو   ف  ســـــــــــــــااق المحـاســـــــــــــــثت على رفـا  الـناسش إل جـا  م ـااس جـدـفد للتقـدم   ةمـ  
  ( 1)   اس س،م األ ا  االقتصا و ال

 __________ 

 ش الفرع  ال A/75/982اتظر  (1) 
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ويتطلب النقاش المبــــــــتمر الرام  الى تحريع اطار ال ااس اإلحصــــــــام  الى ما ورا  الناتج المحل   - 5
القـت نين اإلطـار المرشوو لنظـام الحبــــــــــــــا ـاا الق،ماـتش واإلطـار المحـاســــــــــــــب  لنظـام اإلجمـال  التفةير ف  الع

االقتصـا  تش ومقافاس رفا  الث ـر واسـتدامت التط،راا المجتمشات  ويجرو الثحث ف  اطار   -المحاسـثت البييات  
ــا اا الق،مات لعام  ــتفيدفن من 2008تحدفث تظام الحبـــ النم،  من نجل تحبـــــين المعل،ماا المت،فرة عن المبـــ

 والعمالتش وشافات ت،زيت ف،امد الن اط االقتصا و عبر المؤسباا واألسر المشا ات واأل عاص والجغرافاا 

وال تتمـثل الفةرة ف  اعـا ة تعريا المجم،عـت الحـالـات من مؤ ــــــــــــــراا االقتصــــــــــــــا  الةل ش مـثل الـناتج   - 6
،فر معل،ماا هامت ل،اضــــع  المحل  اإلجمال ش نل وضــــت ت، ــــااا ت ــــجت البلدان على اتتاج احصــــا اا ت 

  “ما ورا  الناتج المحل  اإلجمال ”البااساا عن تدانير  

واألهمش نوال وقبل شل  ــــــ  ش ه  الت، ــــــااا المتعلقت ن،ضــــــت حبــــــا اا وجداول تةميلات تت ــــــمن   - 7
ــحات واالجتماعات  وتةد   تقدفراا األعمال المنولات  ير المدف،عت األجر ورنس المال الث ـــرو والظرو  الصـ
هر  الحبــا اا والجداول التةميلات الى تحبــين حبــاب المبــاهمت االقتصــا  ت للعمال  ير المنج،رين ومعوون 
ــا اا نو الجداول التةميلات عبر الفياا  ــافت الى ذلعش  م ن تصـــــــناا هر  الحبـــــ ــاتات  وباإلضـــــ المعرفت اإلتبـــــ

نو حالت التعلام نو تة،ين االجتماعات واالقتصــــــــــــــا  ت مما فتاح اجرا  تحليل حبــــــــــــــب ت،ع الجنس نو البــــــــــــــن 
 المشا ات  األسرة

وال تة ــــ  المقافاس اإلجمالات لدكل األســــر المشا ــــات اال القليل جدا عن رفا  فياا نســــر مشا ــــات  - 8
محد ةش ف  حين نن الدراسـاا االسـتقصـامات لألسـر المشا ـات ومصـا ر البااتاا الد اقت ال تتما ـى مت مفا ام 

 ـمل تظام الحبـا اا الق،مات المحدث سـلبـلت من الجداول التةميلات الت  تعرك تظام الحبـا اا الق،مات  وسـا 
ت،زيت الدكل والمدكراا واالســــتةالب والثروة على األســــر المشا ــــات  وســــتم ن هر  الجداول المبــــتعدمين من 
  تحليل شافات ت،زيت التغيراا ف  الدكل الق،م  على فياا األســــــر المشا ــــــات ف  اطار عمل تظام الحبــــــا اا

 الق،ماتش وما اذا شان الدكل والثروة الق،ماان فو ا ان ترشيوا 

وسا جت تظام الحبا اا الق،مات المحدَّث البلدان على وضت مقافاس لصاف  الناتج و اف  الدكل   - 9
لحبـــــــاب اســـــــتةالب رنس المال الثانت واســـــــتنفا  الم،ار  الطباشات  وي ـــــــ ل وضـــــــت التدانير الصـــــــافات وزيا ة  

ة نولى تح،  ااس اسـتدامت اإلتتاج واالسـتةالب الحاليينش حيث سـيتم ن المبـتعدم،ن من فةم  اسـتعدامةا كط، 
من معوون األ ـــــــــ،ل المنتجت ون ـــــــــ،ل الم،ار  الطباشات إلتتاج البـــــــــلت والعدماا ف    “اســـــــــتةلع” مات ما 
 الحالات  الفترة

االقتصـا  ت  -اسـثت البييات  ومن األف ـل نن فتما ـى تظام الحبـا اا الق،مات المحدَّث مت تظام المح - 10
ــا  والبييت ن ثر  ــلت نين االقتصـ ــااا الت  تبـــتعدم تظم التصـــناا مما  جعل الصـ ــلت من الت، ـ ــلبـ من كالل سـ
ــا  راســــــت معالجت األ ــــــ،ل البي،ل،جاتش وتقيام الم،ار  الطباشاتش  ــافت الى ذلعش  جرو ن  ــــ وضــــــ،حا  وباإلضــــ

 ومعالجت معططاا تثا ل حق،ق اطالق االتثعاثاا 

وسـا ـمل تظام الحبـا اا الق،مات المحدَّث ن  ـا سـلبـلت من الت، ـااا لتحدفد األت ـطت االقتصـا  ت   - 11
 ير الرســـمات و ااســـةا وتقد مةا على تح، نف ـــل  وينم، الن ـــاط االقتصـــا و  ير الرســـم  ف  االقتصـــا اا  

عامالا   ــ ل منفصــل  ومن النامات والمتقدمت النم، على حد ســ،ا ؛ ولةن قلت قليلت من البلدان تحد  هر  الم
كالل فةم نف ـل لألت ـطت  ير الرسـماتش سـا بـمح ل،اضـع  البـااسـاا  صـاا ت سـااسـاا  ـناعات وسـااسـاا  

 متعلقت  العمل من نجل تلبات احتااجاا العمال ف  القطاع  ير النظام  وترتيثاا اإلتتاج  ير الرسمات 
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ــا اا الق،مات المحدَّث لن    - 12 ــاا  وف  حين نن تظام الحبــــــ ــا رمابــــــ لما ورا  الناتج المحل  ”قترح م ااســــــ
لاحل محل الناتج المحل  اإلجمال ش فإته ســـــيؤ و الى مجم،عت من التدانير والحبـــــا اا والجداول    “اإلجمال 

 الجدفدة الت  ستباعد المبتعدمين على فةم ق ا ا اإل ماج واالستدامت االقتصا فين 
 

 لحسابات القومية والتعاون مع أفرقة الخبراء األخرى فريق الخبراء االستشاري المعني با -  جيم 
ــا اا الق،مات عبر اإلتترتت ف   - 13 ــاريين المعن   الحبــــ ــت ــــ ع قدا ثالثت اجتماعاا لفريق العبرا  االســــ
ــرين األول/ن ت،بر2021عام  ــان/ننريل وتم،ز/ف،لاه وت ــــــ ــرين الثات /ت،فمبر  وشان الغرك  -  ش ف  تابــــــ ت ــــــ

  2008، تقد م ت،جيةاا   ــنن نرتامج عمل تحدفث تظام الحبــا اا الق،مات لعام الرمابــ  من االجتماعاا ه
واســتعراك الصــاغت النةامات لم ــاريت المرشراا اإلر ــا  ت الت  نعدتةا نفرقت العمل ويســدا  الم ــ،رة   ــنن تلع 
فامــــا فل  التقــــدم المحرز فامــــا فتعلق  حــــل المبـــــــــــــــــامــــل الثحثاــــت  ويم ن االطالع   على المــــرشراا  ويتبين 

االســــــــــــــتنتــاجــاا الت  ت، ــــــــــــــلــت اليةــا االجتمــاعــاا على الم،قت ال ــــــــــــــث   لفريق العبرا  االســــــــــــــت ـــــــــــــــارو 
(https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/ramtg.asp?fType=2 ) 

  2008لمتثعت ف  الج،لت الحالات لتحدفث تظام الحبــــــــــــــا اا الق،مات لعام  ومن المثا ئ الرمابــــــــــــــات ا - 14
ــا  ت من نجل ضــــــمان تفا و وج،  تثافناا  ــا اا االقتصــــ التنبــــــيق والتعاون نين معتل  نفرقت كبرا  اإلحصــــ
ج،هريتش واتبــــاق المصــــطلحاا المبــــتعدمت عبر معتل  األ لتش والحد من از واجات الجة، ش ويم اتات تحقيق 

امج ف  ضـ،  اتبـاع تطاق الم ـاوراا  ونت ـيت اتفاقاا تعاون رسـمات مت اللجنت المعنات  إحصـا اا  نف ـل تت 
ــاا  ــالحبــــــــــــــــا ـ ــت  ـ ــدة المعناـ ــت كبرا  األمم المتحـ ــدول  ولجنـ ــد الـ ــدوق النقـ ــت لصــــــــــــــنـ ــا عـ ــاا التـ ــدف،عـ ميوان المـ

 البييات  االقتصا  ت

العبرا  االســـت ـــارو واللجنت المعنات  إحصـــا اا  وع قد نول اجتماع م ـــترب على اإلطالق نين فريق  - 15
   2021ت ــــرين الثات /ت،فمبر   1ت ــــرين األول/ن ت،بر وف   29 و  26ميوان المدف،عاا عبر اإلتترتت ف،م   

  2008وشان هرا الحدث التاريع  تتاجت لاللتوام  م،ا مت العمل المتعلق نتحدفث تظام الحبا اا الق،مات لعام 
ا ووضـــت االســـتثمار الدول ش اإل ـــدار البـــا سش وشان  ليال على نرل جة،  مت ـــافرة  و ليل ميوان المدف،عا

لحل المبامل الثحثات ذاا االهتمام الم ترب  ن بر قدر من الةفا ة  وسيرشو التعاون مت لجنت العبرا  المعنات 
لمحاســثت االقتصــا  ت   الحبــا اا االقتصــا  ت البييات على المبــامل الت   عالجةا فريق العمل الفرع  المعن   ا

البييات التا ت لفريق العمل المعن   الرفا  واالســــــتدامت  ويت،كى االتفاق الم ــــــارشت المتثا لت نين نع ــــــا  فريق  
العمل الفرع  واللجنت التقنات التا عت للجنت العبرا ش ف ـال عن اجرا  م ـاوراا عالمات م ـترشت   ـنن المبـامل 

 ذاا الصلت 

المعن   االقتصـــــــــــــا   ير الرســـــــــــــم  عن شثب مت الفريق العامل التا ت لمنظمت  ويعمل فريق العمل  - 16
العمل الدولات المعن  نتن اح المعافير اإلحصـامات لألت ـطت  ير الرسـماتش والرو نت ـض ل،ضـت مجم،عت متبـقت  

ت  ومن من المعافير الت  ت،فر التعاريا المفا امات والت ـــغيلات الالزمت لل ااس ال ـــامل لألت ـــطت  ير الرســـما 
المت،قت نن  بــفر التعاون عن وضــت مجم،عت متبــقت من الت، ــااا لتحدفد االقتصــا   ير الرســم  ف  تظام 

 الحبا اا الق،مات وف  احصا اا العمل 

وباإلضافت الى ذلعش   ارب نع ا  فريق العبرا  االست ارو والفريق العامل الم ترب نين األماتاا  - 17
 ـــــاط ف  نت ـــــطت نفرقت العمل العاملت ف  عملااا المراجعت الجاريت للتصـــــناا المعن   الحبـــــا اا الق،مات نن 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/ramtg.asp?fType=2
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ــناا المرشوو للمنتجاا ل ـــــمان مال مت هر   ــا  ت والتصـــ ــناع  الدول  الم،حد لجمات األت ـــــطت االقتصـــ الصـــ
 التصنافاا للغرك عندما فتعلق األمر نتجمات الحبا اا الق،مات 

 
 حثيةالتقدم المحرز في حل المسائل الب -  دال 

من نجل تجنب از واجات الجة، ش وضمان االتباق نين المرشراا اإلر ا  تش وتثباط عملات الت اور  - 18
العالماتش ط لب الى نفرقت العمل نن تدمج المرشراا اإلر ـــــــا  ت حيثما نم ن  وف  نعقاب هر  العملاتش ال فوال  

ت نتحدفث تظام الحبـــــــا اا الق،مات مرشرة ار ـــــــا  ت تغط  مبـــــــامل الثحث ذاا الصـــــــل 57هناب ما مجم،عه 
مرشرة ألفرقت العمل المعنات ننظام  52ش تم تعصـــــــا  57  ومن نين هر  المرشراا الثال  عد ها  2008 لعام

ــا اا الق،مات وميوان المدف،عااش وتق،  نفرقت العمل المعنات  ميوان  ــترب للحبــ ــا اا الق،مات والنظام الم ــ الحبــ
 إلر ا  ت العمس المتث ات المدف،عاا العمل على المرشراا ا

وبعد مرحلت الثحث والصــــــــاا ت األولاتش الت  تجرو نســــــــاســــــــا ف  اطار نفرقت العملش تمر المرشراا   - 19
اإلر ــــا  ت عا ة  المراحل الرمابــــات الثالث التالات: )ن( م،افقت فريق العبرا  االســــت ــــارو على اجرا  م ــــاوراا  

و نت ــــــــــــــطت للتجارب واالكتثاراا حيثما شان ذلع مناســــــــــــــثا  عالمات؛ )ب( اســــــــــــــتةمال الم ــــــــــــــاورة العالمات ون
ن تا (؛ )ج( م،افقت فريق العبرا  االســـــــت ـــــــارو النةامات على الن ـــــــر  ول ـــــــمان االتبـــــــاق ف  معافير  اتظر)

ــا  ت الةلاتش تتعر قراراا الم،افقت على الم ـــــــاوراا والم،افقت النةامات  اال ـــــــتراب مت فريق   ــثت االقتصـــــ المحاســـــ
ــا اا ميوان المـدف،عـاا على الت،ال ش عـندمـا تة،ن  العمـل المعن     ميوان المـدف،عـاا واللجـنت المعنـات ـ إحصــــــــــــ

 المرشراا اإلر ا  ت ذاا  لت نتحدفث اإل دار البا س لدليل ميوان المدف،عاا 

ش وافق فريق العبرا  االســـــت ـــــارو على تبـــــت مرشراا ار ـــــا  ت  2021وحتى ت ـــــرين الثات /ت،فمبر   - 20
مرشرة ار ـا  ت اضـافاتش وحصـلت تبـت  14للمبـاا األكيرة على الم ـاوراا العالمات لعد  للن ـرش وتم وضـت ا

مرشراا ار ــا  ت على م،افقت فريق العبرا  االســت ــارو ف  اجتماعه األكير إلجرا  م ــاوراا عالمات   ــنتةا  
فرقت العمل  وه راش فقد اتتةت مرحلت الصــــــــــــاا ت األولات ومعظم نعمال الثحث الم،ضــــــــــــ،ع  الت  قامت نةا ن

مرشرة  وتت،قت نفرقت العمل الحصــــ،ل على م،افقت فريق العبرا  االســــت ــــارو   57من ن ــــل   32 النبــــثت لعد  
مرشرة ار ـــا  ت  14ش وعلى 2022مرشرة ار ـــا  ت  حل،ل تةا ت  ـــثاط/فبرافر    11على الت ـــاور العالم    ـــنن 
  2022متث ات ف  وقت الحق من عام 

ن وثاقت المعل،ماا األســـاســـات المتصـــلت نةرا التقرير مويدا من المبـــتجداا  ويت ـــمن الفرع الثات  م - 21
  ـــــنن التقدم المحرز  ـــــ،ب حل المبـــــامل المتصـــــلت  الع،لمتش والرقمنتش والرفا  واالســـــتدامتش واالتصـــــاالاش  

 والنظم المالات وتظم الدفتش واالقتصا   ير الرسم ش والتم،يل اإلسالم  
 

 التوعية - هاء 
نجل شفالت اسـتفا ة جمات البلدان من تحبـين معافير الحبـا اا الق،ماتش وال سـاما من الت،جيةاا  من  - 22

المتعلقت  المجاالا ذاا األول،يتش نت ـــــــــض نرتامج ت،عات لتابـــــــــير اجرا  م ـــــــــاوراا اقلامات وعالمات منتظمت  
لحبــــــــــــــــا ــاا الق،ماــت  ويةـــد  نرتــامج الت،عاـــت الى مــا فل : )ن( اطالع البلـــدان على عملاـــت تحـــدفــث تظـــام ا

وتقد م آكر المبـــــــــــتجداا اليةا نةرا ال ـــــــــــنن؛ )ب( وتعويو الت ـــــــــــاور العالم    ـــــــــــنن المرشراا   2008 لعام
اإلر ــــا  ت؛ )ج( وجمت التعلاقاا من البلدان والمناطق   ــــنن نول،ياتةا الم،اضــــاشات؛ ) ( واســــتة ــــا  البلدان 

 للت، ااا الجدفدة ف    ل تقدفراا تجريبات  المتط،عت المحتملت واالتصال نةا من نجل التنفير المث ر
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ويجرو تفعيل هر  المثا رة من كالل عقد ســــــــــلبــــــــــلت من الحلقاا الدراســــــــــات اإلقلامات على  ــــــــــث ت   - 23
اإلتترتتش  التعاون مت اللجان اإلقلاماتش الت  ندنا نوال  حلقاا  راســــــــــات  ــــــــــث ات تمةيد ت تةد  الى اطالع  

ــا اا الق،مات لعام   البلدان على م جمل عملات تحدفث ــاليب العملش والجداول الومناتش 2008تظام الحبـــــ ش ونســـــ
والم ارشت القطريت المت،قعت  وعقب هر  الحلقاا الدراسات ال ث ات التمةيد تش  جرو تنظام سلبلت من الحلقاا  

لبلدانش نةد  الدراسات ال ث ات الم،اضاشاتش شآلات لمناق ت م،اضات  حثات ومرشراا ار ا  ت ن ثر تحدفدا مت ا
انالن البلدان  نثر الت، ــااا الجدفدة على تجمات الحبــا اا الق،ماتش وتعويو م ــارشت البلدان ف  الم ــاوراا  
العالمات   نن المرشراا اإلر ا  ت  وباإلضافت الى ذلعش تباعد اللجان اإلقلامات على ترجمت مرشراا ار ا  ت 

ــارشـت ال،اســــــــــــــعـت النطـاق لجمات البـلدان ف    معـتارة ذاا نول،ـيت لةـل منطقـت ـ اللغـاا المعنـات ل ــــــــــــــمـان الم ــــــــــــ
 الت اور  عملات

وكالل الفترة الم ـــــــــــــم،لت  التقريرش ت ظمت نت ـــــــــــــطت ت،عات  التعاون مت اللجان اإلقلامات وبدعم من  - 24
ش ع قدا كمس حلقاا  راسـات  ـث ات تمةيد تش 2021نع ـا  فريق العبرا  االسـت ـارو  وبحل،ل آب/ن بـطس  

ن للمنطقت الت  تغطيةا اللجنت االقتصــــــــــــــا  ت ألمري ا الالتينات ومنطقت الثحر الةاريب ش وحلقت واحدة  منةا اثنتا
لةل من المناطق الت  تغطيةا اللجنت االقتصـــــا  ت ألفري ااش واللجنت االقتصـــــا  ت ألوروباش واللجنت االقتصـــــا  ت  

عات لغرب  آســــــــــاا )ف  اطار األت ــــــــــطت  واالجتماعات آلســــــــــاا والمحاط الةا ئش واللجنت االقتصــــــــــا  ت واالجتما
م ــــارب من  800اإلقلامات المقررة(  وبصــــفت عامتش نل  عد  الم ــــارشين ف  هر  الحلقاا الدراســــات ن ثر من 

ــاشات ف  الفترة الممتدة نين   180ح،ال   ــث ات الم،اضــــــــ ــات ال ــــــــ نلدا  وت عقد الج،لت األولى من الحلقاا الدراســــــــ
ش وت ـــــــــــمل اجتماعاا على اإلتترتت مت نلدان ف  المناطق  2022ماف،  ون ار/  2021ت ـــــــــــرين الثات /ت،فمبر  

ل الحلقاا الدراســـــــات ال ـــــــث ات م،اضـــــــات الثحث ذاا   الت  تغطيةا اللجان اإلقلامات المرش،رة نعال   وســـــــتفصـــــــ 
األول،يت األ ثر  ــلت   ل منطقتش وســتعرك مرشراا ار ــا  ت معتلفت تم االتتةا  منةا  وباإلضــافت الى ذلعش 

ــ،عات عن التم،يل اإلســــــــالم  للبلدان المةتمت  األمر ف  مناطق اللجنت    ت ظمت ــث ات م،ضــــــ ــات  ــــــ حلقت  راســــــ
االقتصا  ت ألفري ااش واللجنت االقتصا  ت واالجتماعات آلساا والمحاط الةا ئش واللجنت االقتصا  ت واالجتماعات  

 لغرب  آساا 

وضــــــــــــــت  2022اقش نن فـبدن ف  نواـمل عـام  ومن المت،قتش ف  نعـقاب عملـات الت،عـات ال،اســــــــــــــعـت النطـ  - 25
تقدفراا تجريبات تبــتند الى المرشراا اإلر ــا  ت  وعلى الر م من نن  ع  البلدان قد ندنا  الفعل ف  وضــت 
تقدفراا تجريبات   ــــنن ت، ــــااا معتارةش فإن الفريق العامل الم ــــترب نين األماتاا فةد  الى ا ــــراب نلدان 

ــت،ياا التنمات اإلح ــتجا ت  من معتل  مبـ ــجت البلدان على االسـ ــعا  ولرلع ت  ـ ــامات وي فل تمثيال جغرافاا واسـ صـ
للنــدا اا الم،جةــتش من كالل اللجــان اإلقلاماــتش للتط،ع من نجــل التنفيــر المث ر للت، ــــــــــــــاــاا ف   ــــــــــــــ ــل  

 تجريبات  تقدفراا
 

 فريق التحرير ومدير المشروع -  واو 
ــاـ اا الق،مـات لعـام  تظرا الى احراز تقـدم ف  العمـل المتعلق نتحـدفـ  - 26 ش فقـد تقرر 2008ث تظـام الحبــــــــــــ

ش ومدفر م ـــروع لمبـــاعدة  2008تعيين محرر رمابـــ  لتابـــير  ـــاا ت تحدفث تظام الحبـــا اا الق،مات لعام  
الفريق العامل الم ــترب نين األماتاا ف  تنبــيق عملات التحدفث  اســتعدام الترتيثاا المؤســبــات القاممت والبنات 

ةت رســالت تعلن عن ال،فافتين  اســم الفريق العامل الم ــترب نين األماتاا الى ر ســا  التحتات للم ــاريت  ووج
الم اتب اإلحصــامات الق،مات ومحافظ  المصــار  المرشويت  وباإلضــافت الى ذلعش وجه نع ــا  الفريق العامل  
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ح على م،اقعةم ال ــــــــث اتش ووزع،ا اإلعالن على الفياا ال ت  تبــــــــتةدفةا الم ــــــــترب نين األماتاا  ع،ة للتر ــــــــل
 حبا اتةم الق،مات 

وتقرر شرلع ات ــا  فريق تحرير فتنل  من المحرر الرمابــ  ومحررين مبــاعدفن  وســا ،ن المحرر  - 27
الرمابــــــ  مبــــــؤوال عن عملات التحرير ال ــــــاملت والتحدفث النةام  لنظام الحبــــــا اا الق،مات  وســــــيتم اســــــتقدام 

 ب ش حبب الحاجت وفقا لمجاالا تعصصةم نع ا  فريق التحرير  الت اور مت المحرر الرما 
  

برامج عمل كل من الفريق العامل المشتتتتتتتترك بين األمانات المعني بالحستتتتتتتابات   -  ثالثا  
 القومية واللجان اإلقليمية 

ــا اا الق،مات و ير  من المعافير  - 28 ــل الفريق العامل واللجان اإلقلامات  عم تطبيق تظام الحبـــــــــ ف،ا ـــــــــ
مجال اإلحصـا اا االقتصـا  تش وفقا لبرتامج التطبيق العالم  لنظام الحبـا اا الق،مات المتفق عليةا  ولاا ف  

واإلحصــــا اا الداعمت له  وف  هرا الصــــد ش ت ــــمل األت ــــطت الم ــــطلت نةا ج،اتب متن،عت من عملات اتتاج 
تظمةا  اإلحصـــــــا اا للحبـــــــا اا الق،ماتش شما ات ـــــــح من معتل  الدوراا التدريبات والحلقاا الدراســـــــات الت 

الفريق العامل واللجان اإلقلامات  وير  ف  الفرع الثالث من وثاقت المعل،ماا األســــــــــــاســــــــــــات م،جو لألت ــــــــــــطت  
المتصــلت  اإلحصــا اا االقتصــا  ت والحبــا اا الق،ماتش الت  اضــطلت نةا الفريق العامل واللجان اإلقلامات ف   

  2022ش وتلع الت  سا  طلت نةا ف  عام 2021عام 
  

 اإلبالغ عن بيانات الحسابات القومية السنوية  -  رابعا  
ــا  ت واالجتماعات التا عت  - 29 ــؤون االقتصــــ ــا اا  إ ارة ال ــــ ــشثت اإلحصــــ نناً  على طلب اللجنتش تق،م  ــــ

لألماتت العامت  اتتظام نتقيام ت،افر وتطاق نااتاا الحبــا اا الق،مات الرســمات الت  تبل  عنةا الدول األع ــا  
  ور م اإلقرار ف  مجم،عت  2008فا ام  للت، ـااا المتعلقت ننظام الحبـا اا الق،مات لعام ومدم امتثالةا الم

البـااتاا الدتـاا المطل،بت  الحـاجت الى نـااتاا الحبــــــــــــــا اا الق،مـات الفصــــــــــــــلـات من نجل تابــــــــــــــير اتعـاذ تدانير  
من الدول األع ــا      ولت  137االســتجا ت البــااســاتات المناســثتش فإن البااتاا ذاا الصــلت ال تت،افر اال عن  

 ولةرا البببش  قتصر التقيام على ت،افر وتطاق نااتاا الحبا اا الق،مات البن،يت الرسمات 

ش قـــدمــت  19- بــــــــــــــبـــب جـــامحـــت ش،فيـــد  2020وف  نعقـــاب االتعفـــاك ف  الر و  ال،ار ة ف  عـــام   - 30
الفترة الم ـــــــــــم،لت  التقرير  ولت ع ـــــــــــ،ا نااتاا الحبـــــــــــا اا الق،مات الى  ـــــــــــشثت اإلحصـــــــــــا اا كالل   170
ر ا  165ش وهرا ه، ن بر عد  من الر و  ال،ار ة ف  فترة انالن واحدةش مقارتت  مت،سـط نل  ح،ال   2021 لعام

ف  فتراا اإلنالن العمس البــــا قت  وتجدر اإل ــــارة الى نن الدول األع ــــا  تفبــــةا ال تبل  عن نااتاتةا  امما 
ل مبـــت،م التقيد  ال ــنت  وقد ســـج  ــا ف  الفترة الم ـــم،لت نتقرير   ل سـ ــنا شبيرا ن  ـ م،اعيد ف  تقد م البااتاا تحبـ

 ول نع ـــا  عن   106ش ف  حين ننلغت 2020 ولت ع ـــ،ا نااتاا عن عام    115ش حيث قدمت 2021عام 
  2020ف  الفترة الم م،لت نتقرير عام  2019نااتاتةا عن عام  

ــا اا الق،مات  ا - 31 ــتعدام مجم،عت البااتاا الدتاا المطل،بت نته ال فوال  ويبين تقيام تطاق نااتاا الحبــ ســ
ــا اا   ــا  الت  ال تمتثل للحد األ تى المطل،ب من تطاق نااتاا الحبـ ــباًا من الدول األع ـ هناب عد  شبير تبـ
الق،مات وتفا ــيلةا  ومما فثير القلق نن لمعظم هر  الدول األع ــا  ن  ــا تقدفراا مرجشات عفا عليةا الومنش  

 نثيرا  دفدا على ج، ة نااتاا حبا اتةا الق،مات مما فؤثر ت 
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نو لنظام الحبـــــا اا الق،مات  1993وقد از ا  االمتثال المفا ام  اما لنظام الحبـــــا اا الق،مات لعام  - 32
 ولت    116ش وتم نت  2021 ولت ع ـــ،ا ف  عام  188الى   2007 ولت ع ـــ،ا ف  عام  97من  2008لعام 

ــا اا     وت ـــــــــمل المجم،عت األكيرة  2021ف  تةا ت عام   2008الق،مات لعام ع ـــــــــ،ا من تطبيق تظام الحبـــــــ
ــا اا الق،مات لعام  ــا  الت  طثقت تظام الحبـــــ ــرورة تظام   2008الدول األع ـــــ  ون نن تة،ن قد طثقت  ال ـــــ

  وتق،م كمس  ول نع ــــــا  فقط نتجمات نااتاا حبــــــا اتةا الق،مات وفقا لنظام 1993الحبــــــا اا الق،مات لعام 
  1968،مات لعام الحبا اا الق

ــات الى الر و   - 33 ــاســـــ ــيال ال،ار  ف  الفرع الرا ت من وثاقت المعل،ماا األســـــ ــتند التقيام األ ثر تفصـــــ ويبـــــ
ال،ار ة على اســــــــــــــتباــــان األمم المتحــــدة   ـــــــــــــــــنن الحبـــــــــــــــــا ـــاا الق،ماــــت على مـــدم فتراا اإلنالن العمس  

 ( 2020-2016) األكيرة
  

 اإلحصائية اتخاذها اإلجراءات المطلوب من اللجنة  -   خامسا  
 اللجنة مدعوة إلى القيام بما يلي: - 34

اإلعراب عن آرائهتا بشتتتتتتتتتان التقتدم المحرز في برنتامج عمتل تحتديتث نظتام الحستتتتتتتتتابتات   )ن( 
 ، على النحو المعروض في الفرع الثاني، األقسام الفرعية ألف، وباء، وجيم، ودال؛2008القومية لعام 

المشتاركة في الحلقات الدراستية اإلقليمية للتوعية، وفي المشتاورات  تشتجيع البلدان على  )ب( 
العالمية بشتتتتان المذكرات اإلرةتتتتادتة، وفي تجرير واختبار المذكرات اإلرةتتتتادتة، على النحو المعروض في 

 الفرع الثاني، القسم الفرعي هاء؛

ام الحستابات  اإلحاطة علما بتعيين المحرر الرئيستي ومدير المشتروع من أجل تحديث نظ )ج( 
 ، على النحو المعروض في الفرع الثاني، القسم الفرعي واو؛2008القومية لعام 

اإلعراب عن آرائهتا بشتتتتتتتتتان برامج عمتل كتل من الفريق العتامتل واللجتان اإلقليميتة، على   ) ( 
 النحو المعروض في الفرع الثالث؛

ية الستتتنوية، بما في ذل   اإلعراب عن آرائها بشتتتان اإلبالغ عن بيانات الحستتتابات القوم )ه( 
 ، على النحو المعروض في الفرع الرابع.2008التحول إلى نظام الحسابات القومية لعام 

 


