
 E/CN.3/2018/10  األمــم املتحـدة 

 

 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي
 

Distr.: General 

22 December 2017 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

160118    120118    17-22873 (A) 

*1722873*  

 اللجنة اإلحصائية
 الدورة التاسعة واألربعون

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٩-٦
 )ز( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

    بنود للمناقشة واتخاذ القرار: الحسابات القومية
 تقرير الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بالحسابات القومية  

 
 األمين العام مذكرة من  

 
واملمارســـال القـــاتقرف اتمـــر  األم   ٢٠١7/٢٢٨وفقا ملقرر اجمللس االقتصـــاوا واالجتماع   

ســــــــــبر ال  ر  العام تأن حييل تقرار الفراق العامل املمــــــــــنا ت  األمااال املع  تاوقــــــــــاتال الق مير  و نا
ف اقـــــتعرر الفراق العامل ق التقرار العمل املن   ٢٠٠٨القـــــن ار العانـــــرة لنتام اوقـــــاتال الق مير لعام 

الصــــــــــــــــدوف اقــدم التقرار معل مــال  حىت اآلن واتنــاول التحــداــال والفرح املتــاحــر مقـــــــــــــــتقب   وق  ــ ا
ج اجتماع فراق اخلرباء االســـتمـــارا ســـيما اتاا املقـــاال النانـــتر عن تنفي  اتام اوقـــاتال الق ميرف وال عن

املع  تاوقــــــاتال الق ميرف والتقدم امرز فيما اتعلق ترباامج البح   تمــــــأن املقــــــاال العملير لتنفي  اتام 
ف وآخر املقـــــت دال تمـــــأن واـــــي الصـــــيتر النعااير للمنمـــــ رال الداعمر ٢٠٠٨اوقـــــاتال الق مير لعام 

مج عمل الفراق العامل والل ان اإلقليميرف وآخر املقـــــــت دال ل لك التنفي   واتضـــــــمن التقرار ناضـــــــا تراا
تمــأن اقات تنفي  اتام اوقــاتال الق مير علص الصــعيد الققرا وحقــن ت قيتاف وآخر املقــت دال تمـأن 
التنقــيق الدوأل ألامــقر لي البيااال وتباولا علص الصــعيدان اإلقليم  والعامل   والل نر مدع ة اء اتداء 

  ت جيعاهتا تمأن عناصر تراامج عمل الفراق العامل آرااعا وتقدمي
 من التقرار النقاط املعروار علص الل نر للمناقمر  44وترو ق الفقرة  
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 مقدمة - أوال 
اء  7اعتمــدل الل نــر اإلحصــــــــــــــــاايــرف ق وورهتــا النــامنــر واألرتع  املعق وة ق اي ا را ق الفنة من  - ١
 :الل نر تاء(ف ال ا جاء فيا نن - ف الفصل األولE/2017/24)ااتر  4٨/١١١ف املقرر ٢٠١7آذار/مارس  ١٠

بت تتقرار الفراق العامل املمـــــــــــــــنا ت  األمااال املع  تاوقــــــــــــــــاتال الق مير )ن(  ف (١)رحَّ
عن تقدار ا ملا اضـــــــقلي تا نعضـــــــاء الفراق العاملف والل ان اإلقليمير وســـــــاار املنتمال اإلقليمير ونعرتت 

واإلحصــاءال الداعمر لاف ونادل  ٢٠٠٨والبلدان من نامــقر لتيقــف تنفي  اتام اوقــاتال الق مير لعام 
 ؛٢٠١7ام اوقاتال الق مير لعتراامج عمل الفراق العامل وفراق اخلرباء االستمارا املع  ت

نعرتــت عن تقــدار ــا إلحراز تقــدم ق حــلل املقــــــــــــــــااــل البحنيــر املتصـــــــــــــــلــر تتنفيــ  اتــام  )ب( 
ف والحتت ظع ر تعض املقــــــاال املفا يمير الو تت اوز اتام اوقــــــاتال ٢٠٠٨اوقــــــاتال الق مير لعام 

ع  تالتقدم امرز ســـــــــــــــعر واألرتف وطلبت اء الفراق العامل ات غ الل نر ق وورهتا التا٢٠٠٨الق مير لعام 
معاجلر   ه املقاالف وااعاً ق اعتباره التكامل ت  اإلحصاءال االقتصاوار واالجتماعير والبيتير ونطر  ق

 ؛٢٠3٠قر التنمير املقتدامر لعام قياس التقدم امرز تمأن خ
نعرتت عن تقدار ا للت جيعال املقدمر تمـــــــــــــــأن املقـــــــــــــــاال النانـــــــــــــــتر عن تنفي  اتام  )ج( 
ف  ا ق ذلك اجناز عدو من الكتيبال واألولر واملباوئ الت جيعيرف وحنت ٢٠٠٨تال الق مير لعام اوقـــــــــا

الفراق العامل علص نن ا اصــل اعقاء األول ار لتقدمي ت جيعال عملير تمــأن املقــاال الو من نــأ ا تيقــف 
 ؛٢٠٠٨تام اوقاتال الق مير لعام تنفي  ا

قــــــراي العمل من نجل اامــــــاء آليال لضــــــمان تباول نــــــ عت ال  االل الدولير علص ت )و( 
ل واخلصـــــــــــ م عرب اودوو النانـــــــــــتر البيااال ت  البلدان ملعاجلر التفاوتال ق التدفقال ونرصـــــــــــدة األصـــــــــــ  

  ملر اإلاتاج والت ارة والتم ال؛ع عن
ف ونعرتت عن القلق ٢٠٠٨رحبت تالتقدم امرز ق تنفي  اتام اوقاتال الق مير لعام  ( ) 

ازاء االخنفار النقـــــــــــــــا ق مقـــــــــــــــت   االمتنال جملم عر البيااال املقل تر  حد نو ف وحنت البلدان الو 
انخفض لداعا مقــــــــــت   االمتنال علص اعداو تيااال مصــــــــــدرار نســــــــــاســــــــــير ت قــــــــــتخدم ق  ميي تيااال 

دار لتقرار القــــياســــال وم امر للترر ميفن واــــعيفعاف وق   ا ال صــــدو وعت للحقــــاتال الق مير تك ن ة 
ال  االل العاملير واإلقليمير اء ت فف تراامج  او  ومم ل ومنقـــق ال اتعلق تاوقـــاتال الق مير فحقـــ ف 

 لك لدعم  ميي اوقاتال الق مير؛تل وتاإلحصاءال املتكاملر لألسر املعيمير واألعمال الت ارارف وذ
ال الق مير تنتام تباول الحتت التقدم ال ا نحرزتا مباورة آلير اقل تيااال اوقـــــــــــــات )و( 

البيااال اإلحصـــــــااير وال صـــــــفير  البيااال اإلحصـــــــااير وال صـــــــفيرف وســـــــلَّمت تأن تنفي  تروت   الل تباول
جاا  البلدان سي يقلر اقل البيااالف و   ما سي قللل اء حد تعيد ع ء االست اتر ق تقدمي البيااال  من

 اء املنتمال الدولير 
الناين من   ا التقرار التق رال علص مد  القن ال العمر املاايرف من  اعتماو  وت عَرر ق الفرع - ٢

  وارو ق الفرع النالث اســــــتعرار عام لتقدم العمل تمــــــأن املقــــــاال ٢٠٠٨اتام اوقــــــاتال الق مير لعام 

__________ 

 (١) E/CN.3/2017/13  
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النانــــــــــتر عن تنفي  اتام اوقــــــــــاتال الق ميرف ال ســــــــــيما اتااج اجتماع فراق اخلرباء االســــــــــتمــــــــــارا املع  
تاوقــــــاتال الق ميرف والتقدم امرز ق تراامج البح   تمــــــأن املقــــــاال العملير ق تنفي  اتام اوقــــــاتال 

ف وآخر املقـــــت دال تمـــــأن واـــــي الصـــــي  النعااير للمنمـــــ رال الداعمر لتنفي  ذلك ٢٠٠٨الق مير لعام 
املمنا ت  األمااال املع  النتام  وارو ق الفرع الراتي استعرار عام ملا اضقلي تا نعضاء الفراق العامل 

تاوقاتال الق مير ونعضاء الل ان اإلقليمير من نامقر متعلقر تاوقاتال الق مير واإلحصاءال الداعمر 
لا  ونما الفرع اخلامس فيتضـــــمن معل مال  دَّ ر عن اقات تنفي  اتام اوقـــــاتال الق مير وحقـــــن ت قيتا 

عرر للتقدم امرز ق تنقيق نامقر لي البيااال وتباولا   علص الصعيد الققرا  وارو ق الفرع القاوس
 وترو النقاط املقروحر للمناقمر ق الفرع القاتي 

  
 2008نظام الحسابات القومية لعام سنوات على اعتماد  10مرور  - ثانيا 
 المرحلة التي وصلت إليها اللجنة اإلحصائية - ألف 

لل نر ذ ر  مرور عمـر سـن ال علص اعتماو اتام اوقـاتال تصـاو  الدورة التاسـعر واألرتع ن  - 3
ت صفا املعيار اإلحصاا  الدوأل املقتكمل لت ميي اوقاتال الق مير  و  ه ليقت  ٢٠٠٨الق مير لعام 

مناســــــــــــبر ل حتفال فحقــــــــــــ ف تل    ناضــــــــــــا مناســــــــــــبر للتفكف ق التقدم امرز فيما اتعلق تتنفي  اتام 
ان ذلك النتام ما زال ذا جدو  علص الصــــــــــــــعيد الققرا؛ وق ما اذا   ٢٠٠٨اوقــــــــــــــاتال الق مير لعام 

و  لك الت ا ر االجتماعير واالقتصــاوار اجلدادة ذال األةير  فقياس التق رال املقــت دة ق االقتصــاو ق
  ٢٠3٠تالنقبر إلطار القياسال املتعلق خبقر التنمير املقتدامر لعام 

ف نصــدرل الل نر تكليفا ت اــي تراامج لتنفي  ٢٠٠٨ مير لعام ومن  اعتماو اتام اوقــاتال الق - 4
واإلحصـــــــــــــــاءال الداعمر لا  وات خص تراامج التنفي  اجناز  د   ٢٠٠٨اتام اوقـــــــــــــــاتال الق مير لعام 

م ووج اتمنل ق مقـــــــاعدة البلدان علص تق ار القدرال اإلحصـــــــااير واملؤســـــــقـــــــير من نجل  قيق التح ل 
ف وق  ق  اقات وتفاصيل وج وة اوقاتال الق مير ٢٠٠٨ل الق مير لعام املفا يم  اء اتام اوقاتا

 حصاءال االقتصاوار الداعمر لا واإل
اء    ر مباوئ متفق  ٢٠٠٨وتقـــــــــــتند  فاءة واســـــــــــتدامر تنفي  اتام اوقـــــــــــاتال الق مير لعام  - 5

مبدن  قــــــــــــــ  النتم عليعاف و   مبدن التخقيط االســــــــــــــناتي  ؛ ومبدن التنقــــــــــــــيق والرصــــــــــــــد واإلت غ؛ و 
اإلحصااير  وت قبَّق   ه املباوئ من خ ل ما ال : )ن( استخدام اسناتي يال وطنير لتق ار اإلحصاءال 
ت صــــــــفعا اطار التخقيط االســــــــناتي  ؛ )ب( اامــــــــاء  يكل تراامج املعل مال اســــــــتناوا اء عملير ااتاج 

ل االقتصـــــــــاوار الداعمر لاف واقات ذلك البيااال اإلحصـــــــــااير املتعلقر تاوقـــــــــاتال الق مير واإلحصـــــــــاءا
اإلاتاج ومد  امتنالا للمعااف؛ )ج( طرااق تناء القدرال اإلحصــــــــااير من خ ل التدرا  والتعاون التق ف 

العمل  التنفي  املؤوار اء التح ل اء وامر األولر والكتيبالف واجراء البح   ونامقر الدع ة؛ )و( مراحل
  ٢٠٠٨عام تام اوقاتال الق مير لتن
 ٢٠٠٨و  رو نن اعتمـــدل الل نـــر تراـــامج التنفيـــ  العـــامل  لنتـــام اوقـــــــــــــــــاتـــال الق ميـــر لعـــام  - ٦

واإلحصــــــــــاءال الداعمر لاف ارتأ  الفراق العامل نن نفضــــــــــل طراقر لتنفي  تلك املباورة العاملير    اعمال 
قليمير وســـــــــــاار املنتمال آلير تقـــــــــــيقر للتنقـــــــــــيق تتيف لكل واحد من نعضـــــــــــاء الفراق العامل ولل ان اإل

 اإلقليمير متاتعر تراةا اخلاصر املتعلقر تتنفي  اتام اوقاتال الق مير 
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وعلص مد  القــن ال العمــر املااــيرف نــرع نعضــاء الفراق العاملف تالتعاون مي الل ان اإلقليمير  - 7
الق مير  ومن األمنلر علص وســاار المــر اء اإلقليمي ف ق تنفي  عدة مباورال اتتتاء تنفي  اتام اوقــاتال 

ما اقدَّم من مقــــــــــاعدة البعنال  االســــــــــتمــــــــــارار اء البلدان والدورال التدرابير الققرار واإلقليمير وحلقال 
عن اوقــــــــــــــــاتــال الق ميــر املمــــــــــــــــار ـر العمــل وترامج ال مــاالل الققراــر واإلقليميــر الو تتيف للمقـــــــــــــــؤول  

ير الدعم لبلدان نخر  )التعلم اإلحصـــــــــــــــاء ال طناملناســـــــــــــــبال  وتاإلاـــــــــــــــافر اء ذلكف تقدم مكات   ق
األقران( وتتعاون مي املنتمال الدولير واجلعال املاحنر علص صـــــــــعيد  ناا  لتم ال األامـــــــــقر ق تعض  من

داث البلدان  وقام الفراق العاملف تالتعاون مي الل ان اإلقليمير وســـــــــــاار المـــــــــــر اء اإلقليمي ف ت عداو و 
ف ت فر ارنــــــــــــــــاوال تناو  ٢٠٠٨م ن تنفيــ  اتــام اوقــــــــــــــــاتــال الق ميــر لعــا تيبــا ع  35ال اقــل عن  مــا
 تقنيال الت ميي األساسير وت  م اايي ن نر تعقيدا  ت 
وادعم املكت  اإلحصاا  ل  او األورويب تاستمرار الدول األعضاء ق اال او والبلدان املرنحر  - ٨

تلدان  ما اقدم املقــــــــــاعدة اء تلدان اال نفراقيا و ل اضــــــــــمام اليا ق تنفي  اتام اوقــــــــــاتال األورويبف  
 البحر األتيض املت سط  نرت
وانف  صـــــــــــــــندوت النقد الدوأل نامـــــــــــــــقر لتنمير القدرال من خ ل تعنال تدرابير اق و ا املقرف  - ٩

 خ ل مرا  ه اإلقليمير للمقاعدة التقنير العمرة ومماراعا لبناء القدرال املم لر من جعال خارجيرف ومن
 اممل املقاعدة التقنير لتق ار البيااال املصدرار ذال الصلر   ا
وتعاََل املقــــاال الو تؤ ر علص الدول األعضــــاء ق منتمر التعاون والتنمير ق امليدان االقتصــــاوا  - ١٠

ق االجتماعال القن ار الو تعقد ا   ه املنتمر تمأن اوقاتال الق مير واإلحصاءال املالير  وق اطار 
املقاعدة ق تنفي  اتام اوقاتال الق مير ق البلدان النامير والبلدان الو متر  رحلر ااتقاليرف تعمل منتمر 

 وا مي األعضاء اجلدو وامتمل  التعاون والتنمير ق امليدان االقتصا
ير التاتعر واقدم البنك الدوأل وعما ماليا للبلدان النامير من خ ل ةم عر الصــــــناواق االســــــتتماا - ١١

لاف  ا ق ذلك الصــــندوت التحفي ا لتق ار اإلحصــــاءال من نجل قياس النتااجف والصــــندوت االســــتتماين 
لبناء القدرال اإلحصــاايرف وتراامج اإلقرار اخلاح ترباامج تناء القدرال اإلحصــااير  وآليال الدعم   ه 

ت قـــــتخدم لتلبير االحتياجال امدوة  متاحر للبلدان من نجل  قـــــ  اتمعا اإلحصـــــااير عم ماف و نفا ما
  ٢٠٠٨ذال األول ار اخلاصر تالبلدانف وذلك فيما اتعلق تتنفي  اتام اوقاتال الق مير لعام 

وتتعاون نــعبر اإلحصــاءال التاتعر إلوارة المــؤون االقتصــاوار واالجتماعير تاألماار العامر تعاواا  - ١٢
لل نر االقتصــــــــاوار ألوروتاف والل نر االقتصــــــــاوار ألمراكا ال تينير و يقا مي الل نر االقتصــــــــاوار ألفراقياف وا

ومنققر البحر الكارااف والل نر االقتصــــــــــــاوار واالجتماعير آلســــــــــــيا واميط الاوئف والل نر االقتصــــــــــــاوار 
واالجتماعير لتريب آسيا وساار المر اء اإلقليمي  علص وعم تنفي  اتام اوقاتال الق مير  وتنف  مماراي 

وقــــــــــاتال الق مير وما اتصــــــــــل حقــــــــــاب التنمير ق نــــــــــىت املناطق لتع ا  القدرال اإلحصــــــــــااير ق ةال ا
تيااال مصــدرار من خ ل ترامج متعدوة القــن ال  وت  اَءم نامــقر املقــاعدة التقنير والتدرا  الو  من هبا

 ل ان اإلقليمير مي   ه املماراي تضقلي هبا المعبر وال
ورو من رووو علص اســـــتبيان األمم املتحدة تمـــــأن اوقـــــاتال الق ميرف علص مد  واب   ليل ما  - ١3

القــــــــن ال العمــــــــر املااــــــــيرف تقدما ملح ظا فيما اتعلق تاإلت غ عن تيااال اوقــــــــاتال الق مير  وتتنفي  
ف ازواو االمتنال املفا يم  اما لنتام ٢٠١7ق متم عام  ٢٠٠٨تلدا اتام اوقـــــــــــــــاتال الق مير لعام  7٩



E/CN.3/2018/10 
 

 

17-22873 5/12 

 

اء  ٢٠٠7تلدا ق عام  ٩7من  ٢٠٠٨نو لنتام اوقاتال الق مير لعام  ١٩٩3قاتال الق مير لعام او
تلدا  ١١٢قــــــــــــن ت قيتاف حيث متكن   و قــــــــــــن ناضــــــــــــا اإلت غ من حيث ح٢٠١7تلدا ق عام  ١7٦
ف ق ح  مل تكن ســـــــــــــــ   ٢٠١7عـام  ( ق٢٠١٦تقـدمي تيـااـال عن آخر ســـــــــــــــنـر ات غ )نا عـام  من
  واب  تقييم اقــات تيــااــال اوقــــــــــــــــاتــال الق ميـر ٢٠٠7كنــت من القيــام تــ لــك ق عــام تلــدا قــد مت ٦٩

تاســــتخدام ةم عر البيااال الدايا املقل تر نن البلدان الو نتلتت عن البيااال وفقا جملم عر البيااال تلك 
  ٢٠١7من البلدان ق عام  ١٠٢اء  ٢٠٠7تلدا ق عام  5٠قد ازواول من 

ن التقدم الكبف امرزف ف ن  نفا من البلدان ال ت ال متخلفر عن الر   من حيث وعلص الرغم م - ١4
تنفي  اتام اوقـــــــــــــاتال الق مير  وات لص عدم احراز التقدم ق اامـــــــــــــاء عملير ااتاج وامـــــــــــــر مقـــــــــــــتدامر 
للحقــــــاتال الق مير ق ما ال : )ن( عدم ات غ تعض البلدان عن تيااال حقــــــاتاهتا الق مير علص نســــــاس 

تم وق ال قت املناســـــــــــــــ ؛ )ب( عدم تل غ تعض البلدان اود األو  من اقات اإلت غ عن تيااال منت
اوقــــــاتال الق مير؛ )ج( وج و اقب ق البيااال املقــــــتكملر عن القــــــن ال األســــــاســــــيرف حيث مل  ملي 

دا؛ فصـــاع ٢٠١٠من البلدان تيااال قياس او م تاســـتخدام ســـن ال األســـاس اعتبارا من عام  ١٠٢ اال
  وع وة ١٩٦٨)و( تع ر املقارار الدوليرف حيث ال ت ال تعض البلدان تقبق اتام اوقاتال الق مير لعام 

 تلدا فقط تق م تت ميي تيااال رتي سن ار  ١١3علص ذلكف  ناا 
واســـــــــــــــتعراـــــــــــــــــــت الل نـــــر ق وورهتـــــا النـــــالنـــــر واألرتع  تقرارا نعـــــده فراق نصـــــــــــــــــــدقـــــاء الرايس  - ١5
( عن تطء التقدم امرز ق تنفي  اتام اوقــــاتال الق مير وااتاج حقــــاتال ق مير E/CN.3/2012/5 )ااتر
اقات وتفصــــــيل  افي   واتفقت الل نر علص االســــــتنتاج تأن  دووار الدعم القــــــياســــــ  وعدم ت افر  ذال

العااقان الرايقيان الل ان حي الن وون تنفي  اتام اوقاتال  اإلحصاءال االقتصاوار األساسير ال زمر ةا
الق مير ق ةم عر من البلدانف وناا ميكن معاجلر مقـــألر غياب اإلحصـــاءال األســـاســـير ال زمر عن طراق 
النتر اء تراامج تنفي  اوقــــــاتال الق مير ق القــــــيات األوســــــي لعملير تق ار اإلحصــــــاءال االقتصــــــاوار  

ق وورهتا النامنر واألرتع  عن قلقعا تمــأن االخنفار النقــا ق مقــت   االمتنال جملم عر  ونعرتت الل نر
البيااال الدايا املقل تر وحنت البلدان الناقب مقــــــــــت   امتنالا علص اعداو تيااال مصــــــــــدرار نســــــــــاســـــــــير 

 لت ميي اوقاتال الق مير تك ن ةدار لتقرار القياسال وم امر للترر من واععا 
 

 الخطوات المقبلة - باء 
ظل العامل ا اجا علص مد  القن ال العمر املااير ازوااوا مقروا ق الع ملر والرقمنرف مما اعكس  - ١٦

التح ل القــــــــــراي ال ا امــــــــــعده العداد من االقتصــــــــــاوال  وتاإلاــــــــــافر اء ذلكف فباعتماو خقر التنمير 
املتصـــلر تقياس االســـتدامر والرفاه االقتصـــاواف ف ظعرل اواجر اء معاجلر املقـــاال ٢٠3٠املقـــتدامر لعام 

مي م اد من الن ي  علص وخل األســــــــــر املعيمــــــــــير واســــــــــتع  عا واوخار ا و روهتاف  ا ق ذلك ت زاي تلك 
رو القبيعير و قـــــ  االســـــتفاوة البيااال حقـــــ  ةم عال األســـــر املعيمـــــيرف واملتصـــــلر   لك تتقييم امل ا

املؤ د نن   ه التق رال تمـــــــــــ ي علص التفكف ق ســـــــــــبل اوفا  علص األامـــــــــــقر غف النتامير  ومن  من
 جدو  اطار اتام اوقاتال الق مير ق معاجلر   ه املقاال 

مقاال  قعم تمأن القراقر الو تعاَل هباوقد نعرب العداد من الباحن  و لل  القياسال عن قل - ١7
من املنت ر النترا نو من منت ر القياس العمل    منل الع ملر والرقمنر ق اتام اوقـــــــاتال الق ميرف ســـــــ اء

وعلص الرغم من نن اإلطار املفا يم  لنتام اوقــــــاتال الق مير ن بت ناا مت  ومرنف فمن ال ااــــــف ناضــــــا 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/5
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  ه املقاال تقر  عدوا من التحداالف وال سيما مقألتا الع ملر والرقمنر عندما تصبحان متماتكت    نن
نقاش املقـــــــــــــتمر تمـــــــــــــأن ما اذا  ان انبت  التح ل اء ما ات اوز تيااال الناتج وع وة علص ذلكف ف ن ال

امل  اإللاأل اتقل  تفكفا نفضــــــــل ق املقــــــــاال املتصــــــــلر تاالســــــــتدامر والرفاهف ســــــــ اء ق اإلطار املر  ا 
 للحقاتال الق مير نو ق نكل حقاتال فرعير ااافير ذال مكاار ن نر نةير 

ل تمـــــــأن ســـــــبل التعامل مي الع ملرف ت ســـــــاال تمـــــــمل قياس ترتيبال اإلاتاج وقد ن عدل ت جيعا - ١٨
العاملير؛ و قـــــــــــــــ  التنميط الدوأل للممـــــــــــــــاراي الكبفة وتباول البيااال اتتتاء معاجلر نوجا عدم التما ل؛ 
 واعداو نطر اوقــاتال الفرعير املتعلقر تقــ ســل القيمر العاملير؛ وواــي تداتف جدادة ذال صــلر تالت ارة

اضــــــــا تقدم من حيث ت فف امل اد منل الت ارة ق القيمر املضــــــــافر تاســــــــتخدام اجلداول العاملير  وقد ن حرز ن
الت جيعال تمــــــأن تقــــــ يل وقياس األامــــــقر ذال الصــــــلر تاملقــــــاال الرقميرف ومن حيث اعداو اطار  من

ةال االســــــتدامر للحقــــــاتال الفرعير ل صــــــص )ن ر( االقتصــــــاو الرقم   ون جرات ناضــــــا     ااــــــافير ق 
قياس امل ارو القبيعير ورنس املال البمــــــــــــرا(ف والرفاه )منل املعل مال عن تصــــــــــــنيفال وخل األســــــــــــر  )منل

قـــــــــــ يل وقياس األامـــــــــــقر املن لير املعيمـــــــــــير واســـــــــــتع  عا واوخار ا و روهتاف واعداو ت جيعال تمـــــــــــأن ت
مت اصــــلر لتحقــــ  قياس األســــعار املدف عر األجر والعمل التق ع (  وع وة علص ذلكف ت ب ل جع و  غف

واو م اـــمن اتام اوقـــاتال الق مير و قـــ  اوخال تيااال الققاع غف الُر   وقد ن حرز تقدم ناضـــا 
 ق اوخال تيااال املخاطر وم اطن الضعص )املالير( ورصد ا 

لو تفراــعا واورا ا ألةير الت اصـــل مي املقـــتخديفم ف  ا ق ذلك وســـااط اإلع مف والتحداال ا - ١٩
آ ار الت ا ر االقتصــاوار املقــت دةف من ال ااــف نن زااوة اجلع و والت جيا انبت  نن تر   علص معاجلر   ه 
الصـــع تال ق ةال االتصـــال  فعلص ســـبيل املنالف اعترب عدو قليل من املقـــتخديفم  نن اوقـــاتال الق مير 

يااال الناتج امل  اإللاأل  وميكن اعتبار تنق ا علص مصـــــــدر  بف للمعل مال ات اوز تكنف ما تتيحا ت
اســناتي يال االتصــال والت عير الو تمــمل تفقــفال مفصــلر تمــأن ســبل تع ا  اوصــ ل علص احصــاءال 
ااــافير خق ة نولير  ومن نــأن تمــ يي او ار اجلارا مي املقــتخديفم  الرايقــي  إلحصــاءال اوقــاتال 

ل من البيااال ونن امــــــــ ي علص اســــــــتخدام ما    متا  منعا الق مير نن اقــــــــاعد علص  داد االحتياجا
 تالفعل استخداما م اما ون نر ا ال 

وعلص الرغم من اعقاء األول ار للت جيا العمل  وول املقــــــــــــاال املنع ير الو تيقــــــــــــر تنفي  اتام  - ٢٠
رف اعداو ورقال اوقــــــــــاتال الق ميرف فمن املت قيف تالنقــــــــــبر لعدو  دوو من ةاالل البحث ذال األول ا

للمناقمر ت فر الت جيا التكميل  لنتام اوقاتال الق مير تمأن ت ايف وتفقف املقاال الو تدخل امن 
 وتلك الو تت اوزه  ٢٠٠٨اتام اوقاتال الق مير لعام 

  
 توجيهات بشأن المسائل الناشئة عن تنفيذ نظام الحسابات القومية - ثالثا 
 شاري المعني بالحسابات القوميةفريق الخبراء االست - ألف 

اوقــــــاتال الق مير ق اي ا راف ع قد االجتماع اواوا عمــــــر لفراق اخلرباء االســــــتمــــــارا املع  ت - ٢١
  و ان الترر الرايقـــ  من ذلك االجتماع    النتر ٢٠١7 اا ن األول/واقـــمرب   7اء  5الفنة من  ق

يعال لتيقــــــف تنفي  اتام اوقــــــاتال الق مير تمــــــأن ق ســــــبل النع ر ترباامج البح   و يفير اعداو ت ج
مقــــاال من قبيل الع ملرف واالقتصــــاو الرقم ف و اســــبر املعانــــال التقاعدارف والتم ال اإلســــ م ف وم اءمر 
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تيااال مي ان املدف عال واوقــاتال الق ميرف واجل اا  التصــنيفير املتعلقر تالدخل واالســتع ا واالوخار  
ق االجتماع االتفات ال ا ت صل اليا فراق اخلرباء االستمارا  وارلير للمناقمال الو ومن النقاط الرايق

تمأن  داد اجملاالل ذال األول ار إلجراء م اد من البح   من نجل  ق  مراعاة الع امل امر ر للنم  
اخلرباء االســتمــارا ناضــا االقتصــاوا واالســتدامرف وال ســيما الع ملر والرقمنر والرفاه واالســتدامر  وقام فراق 
  ل املقاال املتصلر  حاسبر املعانال التقاعدار وتالتعامل مي الفاادة القلبير 

وق ح  ر   فراق اخلرباء االســـــتمـــــارا علص املقـــــاال املتصـــــلر تالتنفي  العمل  لنتام اوقـــــاتال  - ٢٢
ال قت اوااــــر نا ا تمام  وت اــــيحا وتفقــــفهف فقد ن د من جداد ناا ال ا جد ق ٢٠٠٨الق مير لعام 
تصـــــــــلر تع ملر ورقمنر االقتصـــــــــاو تيد ناا الحظ نن حل تعض املقـــــــــاال النانـــــــــتر امل  ذلك النتامتتحداث 

 ات اوز الت صيال املتعلقر ت لك النتام  قد
ق مرحلر ما ق املقــــــتقبل لضــــــمان  ٢٠٠٨وال مناح من  داث اتام اوقــــــاتال الق مير لعام  - ٢3

ذلك النتام من خ ل التمـــــــــــــــاور  املعم املضـــــــــــــــ  قدما ق تراامج البح   تمـــــــــــــــأنجدواه  ول لك فمن 
اقات واسي ت  نصحاب املصلحر الرايقي ف منل اإلحصااي  وصناع القياسال وممنل  األوساط  علص

األ اوميير؛ ومقــــتخديفم  البيااال؛ واليتال املعنير ت اــــي معااف اوقــــاتال الق مير  وســــت نمــــأ فرقر عمل 
للفراق العامل من نجل  داد ســــــــــبيل املضــــــــــ  قدما ق اجملاالل البحنير ذال األول ار املمــــــــــار اليعا تاتعر 

 واسعر النقات مي نصحاب املصلحر  نع هف  ا اممل اعداو ورقال مناقمر واجراء مماورال
 واذ ننــــــــــار فراق اخلرباء االســــــــــتمــــــــــارا اء نن ن نر من رتي الدول األعضــــــــــاء ق األمم املتحدة - ٢4
اتعلق  قــــاتاهتا الق ميرف الو حدوهتا الل نر  يمافقاورة علص  ميي ةم عال البيااال الدايا املقل تر  غف

فرقر عمل تاتعر للفراق العامل ت صـــــــــفعا املعيار األو  لتنفي  اتام اوقـــــــــاتال الق ميرف نوصـــــــــص ت امـــــــــاء 
اء الفراق العامل ونــــر ايف م ق التنمير نجل اعداو ت جيعال تقــــتند اء امل او املتاحر الو نعد ا نعضــــ من

 ن الو ال ت ال متخلفر عن الر   اتتتاء وعم التنفي  العمل  لنتام اوقاتال الق مير ق البلدا
وميكن االط ع علص اســــــــــتنتاجال ذلك االجتماع علص امل قي المــــــــــبك  للفراق االســــــــــتمــــــــــارا  - ٢5
(https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2017/M11_Conclusions.pdf ف  ما ســــــــــــتقدَّم)

 تاء من ال  يقر امللحقر هب ا التقرار  - اء الل نر ق الفرع الناين
 

 بحوث بشأن نظام الحسابات القوميةبرنامج ال - باء 
قاامر تاملقــــــــاال البحنير الو امــــــــأل  ٢٠٠٨ترو ق املرفق الراتي لنتام اوقــــــــاتال الق مير لعام  - ٢٦

ف والو تتقل  النتر فيعا تقدر من اإلســـــعاب ١٩٩3ر  داث اتام اوقـــــاتال الق مير لعام خ ل عملي
ر خ ل عملير التحداث  واتضــــــــــمن امل قي المــــــــــبك  للفراق العاملف امل طَّن لد  نــــــــــعبر  اف ت ما تيقــــــــــي
اإلحصـــــــاءالف صـــــــفحر علص نـــــــبكر اإلانات مكرَّســـــــر لرباامج البح   تمـــــــأن اتام اوقـــــــاتال الق مير 

وقاامر ااــــافير  قــــاال البح    و را  داث تلك الصــــفحر لتعكس املقــــاال املقــــت دة  ٢٠٠٨ لعام
عند ظع ر ا وت صـــــيال تمـــــأن املقـــــاال القاامر وقتما اتم االتفات عليعا  وتر   املقـــــاال اوالير الو انتر 

اتال الق مير فيعا الفراق العامل وفراق اخلرباء االســــــــــتمــــــــــارا نســــــــــاســــــــــا علص التنفي  العمل  لنتام اوقــــــــــ
وت اــــيحا وتفقــــفه  و تاج املقــــاال الو تت اوز اقات الت صــــيال املتعلقر تنتام اوقــــاتال  ٢٠٠٨ لعام

قال مناقمــــر تمــــأن   ه املقــــاال م ادا من التدقيق والدراســــر املتأاير  وســــتضــــا  ور  ٢٠٠٨الق مير لعام 
 ق املقتقبل  ٢٠٠٨لعام الق مير  ملص مقن  للمقاال املتعلقر تتحداث اتام اوقاتال اء
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وارو ق الفرع الناين من ال  يقر امللحقر وصـــص للمقـــاال املدرجر ق تراامج البح   تمـــأن اتام  - ٢7
اوقـــــــاتال الق مير ال ا انتر فيا حاليا الفراق العامل وفراق اخلرباء االســـــــتمـــــــارا  وميكن االط ع علص 
تــــراــــــــامــــج الــــبــــحــــ   اخلــــــــاح تــــنــــتــــــــام اوقــــــــــــــــــــــاتــــــــال الــــقــــ مــــيــــــــر ق املــــ قــــي المــــــــــــــــــبــــكــــ  الــــتـــــــاأل: 

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/research.asp  
 

 األدلة والكتيبات - جيم 
ر الفراق العامل واـــي ت جيعال تمـــأن  ميي اوقـــاتال الق مير واإلحصـــاءال الداعمر لا  - ٢٨ ايقـــل

من نجل تع ا  القدرال اإلحصـــــــــــااير ق ةال  ميي اوقـــــــــــاتال الق مير  والكتيبال الو تتضـــــــــــمن تلك 
وقد نجن ل الكتيبال التقـــــــــــــــعر التالير خ ل   (٢)جيعال متاحر علص امل قي المـــــــــــــــبك  للفراق العاملالت  
)جداول  Supply, Use and Input-Output Tables with Extensions and Applications: ٢٠١7 عام

جداول املخرجال مي اإلاـــــــــــــــافال والتقبيقال( )األمم املتحدة(؛  -العرر واالســـــــــــــــتخدام واملدخ ل 
)اوقــــــــــــــاب  Satellite Account on Nonprofit and Related Institutions and Volunteer Work و

األمم املتحدة(؛ الفرع  املتعلق تاملؤســقــال غف الر ير وما اتصــل هبا من مؤســقــال وتالعمل التق ع ( )
)وليل اوقاتال الق مير الفصلير( )صندوت النقد الدوأل(؛  Quarterly National Accounts Manual و
)مر عامر عن نســـــــــــــــالي  التقدار املبكر لبيااال  Overview of GDP Flash Estimation Methods و

 Understanding Financial Accountsالناتج امل  اإللاأل( )املكت  اإلحصــاا  ل  او األورويب(؛ و 
 Compilation Guide on)فعم اوقــــــــاتال املالير( )منتمر التعاون والتنمير ق امليدان االقتصــــــــاوا(؛ و 

Inventories  الدليل الت ميع  تمـــأن ق اام اجلرو( )املكت  اإلحصـــاا  ل  او األورويب ومنتمر التعاون(
 Compilation Guide to Analyze Natural Resources in theوالتنمير ق امليدان االقتصــــــــــــــاوا(؛ و 

National Accounts  الدليل الت ميع  لتحليل تيااال امل ارو القبيعير ق اوقـــــاتال الق مير( )صـــــندوت(
) تي  التقدارال القــــــــراعر( )املكت  اإلحصــــــــاا   Handbook on Rapid Estimatesالنقد الدوأل(؛ و 

) تي  املؤنرال  Handbook on Cyclical Composite Indicatorsمم املتحدة(؛ و ل  او األورويب واأل
بر الدورار( )املكت  اإلحصـــــــــــــــاا  ل  او األورويب واألمم املتحدة(؛ وترو ق الفرع النالث من ال  يقر  املر َّ

  ا املن  ة واملنم رال اجلارا اعداو ا وتلك امل مي اصدار  امللحقر قاامر مفصلر تاملنم رال
ومثر طل  مت ااد علص  ميي تيااال اوقـــــاتال الفرعيرف وال ســـــيما تلك الو تقدم وصـــــفا ن نر  - ٢٩

األمنلر  االقتصاو  كل والتأ ف فيا  ومن تفصي  ملعام نو م اايي اقتصاوار تعينعاف  ا ق ذلك التفاعل مي
القـــــــــــــــياحرف والنقلف والقفانف علص ذلك اوقـــــــــــــــاتال الفرعير املتعلقر تالتعليم والتدرا ف والصـــــــــــــــحرف و 

ق ا اوقــــــــــاتال الفرعير علص ا ع واملؤســــــــــقــــــــــال غف الر يرف والنقافرف واقتصــــــــــاو اميقال  وعاوة ما تن
اعاوة ترتي  التصـــــنيفال املر  ار و/نو التفصـــــيل اإلاـــــاقف وعلص اوخال عناصـــــر تكميلير ذال صـــــلر  من

ر ناضــــا نن ت دخل مفا يم وتعاراص تدالر لتلك تامل اــــ ع قيد النتر  ومي ذلكف ميكن للحقــــاتال الفرعي
  ٢٠٠٨تام اوقاتال الق مير لعام الو تقبَّق ق اطار ا

وت فر اوقــــاتال الفرعير ناضــــا اطارا مراا ميكن من معاجلر املقــــاال املفا يمير الرايقــــير املتعلقر تقياس  - 3٠
 لك عن تداتف االستدامر والرفاه  وتممل األمنلر ترتيبال اإلاتاج اجلدادة النالر عن ع ملر ورقمنر االقتصاو و 

__________ 

 (٢) https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/pubsDB.asp?pType=4  
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علص اوقــــــــــــــاتال الفرعير متداد حدوو اإلاتاج )منل األامــــــــــــــقر املن لير غف املدف عر األجر والعمل التق ع (؛ 
 االقتصاوا(  - وت سيي اقات حدوو األص ل )منل رنس املال البمرا(؛ والبيتر )اوقاب البيت 

اوقــــاتال الفرعير اتباع  ج ن نر اســــناتي ير وعاملير ق  ميي تياااهتاف واقــــتدع  تعميم اعداو  - 3١
مي مراعاة اجملاالل ذال األول ار ق تراامج البح   تمـــــــــــأن اتام اوقـــــــــــاتال الق مير  وتناًء علص ذلكف 

الستدامرف سي أل الفراق العامل نول ار قص   للحقاتال الفرعير املتعلقر تالع ملرف والرقمنرف وقياس الرفاه وا
ر حل مقــاال البحث الرايقــير  ا فيعا تلك الو تت اوز اتام اوقــاتال الق مير  و   ما من نــأاا نن ايقــل

نو تقدمي املعل مال عنعا  ومن مث ف ن اعداو و ميي اوقـــــــــــــــاتال الفرعير ال ظيفير األخر   ٢٠٠٨لعام 
ا اجملال  وميكن واـــــــي ت جيعال ن نر ســـــــيك ن ق املقام األول من مقـــــــؤولير األخصـــــــااي  املعني  ق   

  دادا تمأن  ميي   ه اوقاتال  ت رعاار الفراق العامل 
  

برامج أعمال أعضاااء الفريق العامل المشااترك بين األمانات المعني بالحسااابات  - رابعا 
 القومية واللجان اإلقليمية

قـــــــــــاتال الق مير وغفه من املعااف ا اصـــــــــــل الفراق العامل والل ان اإلقليمير وعم تنفي  اتام او - 3٢
املتفق عليعا ووليا ق ةال اإلحصـــاءال االقتصـــاوارف وفقا لرباامج التنفي  العامل  لنتام اوقـــاتال الق مير 

واإلحصاءال الداعمر لا  وعلص   ا النح ف تممل   ه األامقر نىت ج اا  عملير ااتاج  ٢٠٠٨لعام 
ق خمتلص حلقال العمل التدرابير واولقال الدراســــــــــير الو  احصــــــــــاءال اوقــــــــــاتال الق مير  ما ات لص

 انتمعا الفراق العامل والل ان اإلقليمير 
وارو ق الفرع الراتي من ال  يقر امللحقر م ج  لألامـــــــــــقر املتصـــــــــــلر تاإلحصـــــــــــاءال االقتصـــــــــــاوار  - 33

ف وتلك الو ٢٠١7 عام واوقــــاتال الق ميرف الو ااــــقلي هبا نعضــــاء الفراق العامل والل ان اإلقليمير ق
  ٢٠١٨سيضقلع ن هبا ق عام 

  
 اإلبالغ عن بيانات الحسابات القومية السنوية -خامسا  

تناًء علص طل  الل نرف تق م نـــعبر اإلحصـــاءال تااتتام تتقييم ت افر واقات تيااال اوقـــاتال  - 34
ير الو تبل  عنعا الدول األعضاء ومد  امتنالا املفا  يم  للت صيال املتعلقر تنتام اوقاتال الق مير الُر

  ورغم اإلقرار ق ةم عر البيااال الدايا املقل تر تاواجر اء تيااال اوقـــــــــــــــاتال ٢٠٠٨الق مير لعام 
الق مير الفصـــــلير من نجل تيقـــــف ارياذ التداتف املناســـــبر علص صـــــعيد القـــــياســـــالف ال تت فر   ه البيااال 

مث فالتقييم اقتصــــــــــر علص ت افر واقات تيااال اوقــــــــــاتال الق مير  تلدا  ومن ١١3خبصــــــــــ ح ح األ  اال
ير  واقـــــتند التقييم ال ارو ق   ا الفرع اء الرووو ال اروة علص اســـــتبيان األمم املتحدة تمـــــأن  القـــــن ار الُر

 ( ٢٠١٦-٢٠١٢ت غ اخلمس األخفة )اوقاتال الق مير علص مد  فنال اإل
قــــــــــــــــاتــال الق ميــرف علص الرغم ق املــااــر( عن تيــااــال او ٩5ضــــــــــــــــاء )وت بل  غــالبيــر الــدول األع - 35
م تياااٍل علص  5ق املاار منعا ال تقدلم تلك البيااال  ل ســـــــــــــــنر و  ١5اقارب  ما نن من ق املاار مل ت قدل

اإلط ت خ ل فنال اإلت غ اخلمس املااــــــــــير  وا تعر تقييمق و قــــــــــنيف ت قيت تقدمي تيااال اوقــــــــــاتال 
نن اقـــــــــبر الدول األعضـــــــــاء القاورة علص تقدمي تيااال تفارت زم  اقل عن ســـــــــنر واحدة تبل  حن  الق مير 
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بيااال ق املاار من الدول األعضــــــــــاء عند احتقــــــــــاب تقدمي ال ٨٢ق املاار  وترتفي   ه النقــــــــــبر اء  ٦٠
 تفارت زم  اقل عن سنت  

نو اتام اوقـــاتال  ١٩٩3ل الق مير لعام وفيما اتعلق تاالمتنال املفا يم ف ط بق اتام اوقـــاتا - 3٦
دلو امل عـد النعـاا  لتقدمي  ٩٠ق مـا ا اـد علص  ٢٠٠٨الق ميـر لعـام  ق املـااـر من الـدول األعضــــــــــــــــاء  وحـ 

 اســتبيان األمم املتحدة تمــأن اوقــاتال الق مير ق نــعر آب/نغقــقس من  ل ســنر  وق آب/نغقــقس
نو اف تا ج ايا ق  ميي  ٢٠٠٨اتال الق مير لعام وولر عض ا قد اف ل اتام اوق 7٩ف  اات ٢٠١7

حقاتاهتا الق مير  وقديمت  ل اقتصاوال البلدان املتقدمر النم  واقتصاوال تلدان نوروتا المرقير والق قاز 
ق املاار من البلدان النامير تيااال عن اوقـــــــاتال الق مير اما وفقا ملنع ير اتام  ٨٨وآســـــــيا ال ســـــــقص و 

  واستقرل اقبتا نقل البلدان من ا والدول اجل رار الصتفة النامير ٢٠٠٨نع ير اتام عام نو مل ١٩٩3عام 
 ق املاارف علص الت األ  ٩5ار و ق املا ٨١ق  ٢٠٠٨نو اتام عام  ١٩٩3الو اف ل اما اتام عام 

ومعامل  (3)املقل تروا قيَّم اقات تيااال اوقـــــــــــــــاتال الق مير قياســـــــــــــــا اء ةم عر البيااال الدايا  - 37
ق املاار فقط من الدول األعضـــــــــاء تقدم حاليا جداول  53  واتب  من اتااج التقييم نن اقـــــــــبر (4)التنفي 

ةم عر البيااال الو متنل اود األو  من املتقلبال  و  ا االحنقـــــار ق اقات تيااال اوقـــــاتال الق مير 
ن حقـــــــاتاهتاف مما ا ربز اـــــــرورة ومج احصـــــــاءال مي ان اع   نســـــــاســـــــا اء عدم ات غ تقير تلدان العامل ع

غ عن تيااال اوقــــــــــــاتال الق مير املدف عال ق اوقــــــــــــاتال الق مير  وارو م اد من املعل مال عن اإلت 
 الفرع اخلامس من ال  يقر امللحقر  ق
  

 تنسيق أنشطة جمع البيانات وتبادلها -سادسا  
 حسابات القطاع المؤسسي -ألف  

نوجدل مباورة ةم عر العمــــــــــــران املتعلقر تنترال البيااال زنيا  بفا لتحقــــــــــــ   ميي البيااال  - 3٨
الفصـــــلير والقـــــن ار عن حقـــــاتال الققاع املؤســـــقـــــ   و  ا ال اتعلق فقط تاوقـــــاتال غف املالير )اجلارار 

فت عدة تلدان جع و ا والرنُالير( تل اممل ناضا اوقاتال املالير وتيااال املي ااير العم مير  وقد ااع
الرامير اء  ميي البيااال ذال الصـــــــــــلر  وق اطار   ه اجلع و اجلارارف  را حاليا واـــــــــــي مناذج جدادة 
للبيااال جلمي و ميي حقاتال الققاع املؤسق  واالتفات عليعا  ومن األةير  كان ت سيي اقات مناذج 

لناتط املـاأل فيمـا ت  الققـاعـال والبلـدانف والبيـااال جـداول اجلعـال املـدانـر واجلعـال الـداانـر الو تب  ا
املتعلقر تالنتام املصــــــــــــرق امل ازا  وســــــــــــ   تناَقت تلك النماذج ناضــــــــــــا ق املنتداال الو تمــــــــــــارا فيعا 

 وة علص اقتصاوال ةم عر العمران اقتصاوال نخر  زاا
اء  ١٠س ق الفنة من وع وة علص ذلــكف وتعــد حلقــر العمــل النــاجحــر الو ع قــدل ق تــارا - 3٩
ف ســـــتعقد حلقر عمل  ااير تمـــــأن حقـــــاتال الققاع املؤســـــقـــــ  ق مقر منتمر ٢٠١7ايقـــــان/نترال  ١٢

  ٢٠١٨نـــباط/فرباار  ١٦اء  ١4التعاون والتنمير ق امليدان االقتصـــاوا ق تاراسف وذلك ق الفنة من 
__________ 

( وتقرار الفراق E/CN.3/2001/7اريفو تعراص ةم عر البيااال الدايا املقل تر ق تقرار فرقر العمل املعنير تاوقــــاتال الق مير ) (3) 
 ( E/CN.3/2011/6العامل املمنا ت  األمااال املع  تاوقاتال الق مير )

( وتقرار الفراق العامل E/CN.3/1997/12الق مير )ارو وصـــــص منع ير معامل التنفي  ق تقرار فرقر العمل املعنير تاوقـــــاتال  (4) 
 ( E/CN.3/2011/6املمنا ت  األمااال املع  تاوقاتال الق مير )

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2001/7
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2011/6
https://undocs.org/ar/E/CN.3/1997/12
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2011/6
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تمكل رايق  علص م ا ع تباول اخلربال  وتاإلاافر اء النماذج املمار اليعا نع هف سن   حلقر العمل
قـــــــتنبط منتمر التعاون والتنمير ال طنير فيما اتعلق  صـــــــاور ونســـــــالي   ميي اوقـــــــاتال الققاعير  وســـــــت

امليدان االقتصـــاوا من حلقو العمل  ات  ما اقـــاعد ا ق اعداو وليل  ميي   ه اوقـــاتالف ال ا  ق
  ٢٠١٩سي نمر ق عام 

 
 يانات اإلحصائية والوصفيةتبادل الب - باء 

ت ب ل جع و مت اصـــــــلر لت ســـــــيي اقات اســـــــتخدام تباول البيااال اإلحصـــــــااير وال صـــــــفير ق ةال  - 4٠
احصـــــــــاءال االقتصـــــــــاو الكل   وق املااـــــــــ ف  اات اجملم عر املالكر ل مام القرار ق تقبيق صـــــــــيتر تباول 

الكل  تت ء اعداو واصـــدار تعاراص ليا ل البيااال اإلحصـــااير وال صـــفير تالنقـــبر إلحصـــاءال االقتصـــاو 
البيااال العاملير املتعلقر تاوقــاتال الق مير ) ا ق ذلك اإلحصــاءال املالير اوك مير(ف ومي ان املدف عال 
واالســــــــتنمار األجنا املبانــــــــر  وفيما اتعلق هب ه اإلحصــــــــاءالف   َّل الن ي  اء زااوة تع ا  االســــــــتخدام 

  ل اليا  الفعل  ل ه
واتعلق مقـــار عمل  ان ت اـــي تعاراص جدادة ليا ل البيااال العاملير املتعلقر تاألرقام القياســـير  - 4١

تعاراص  يا ل البيااال املتعلقر  ٢٠١٨لألســعار وللحقــاتال البيتير واالقتصــاوار  وســتصــدر خ ل عام 
د ألســـــــــــعار االســـــــــــتع ا(    امل حتاألرقام القياســـــــــــير ألســـــــــــعار االســـــــــــتع ا ) ا ق ذلك الرقم القياســـــــــــ

املقــتقبلف ســيتم ت ســيي اقات   ه او مر تدر يا لتمــمل تعاراص للم االل األخر  من احصــاءال  وق
بر البيتير واالقتصــــــــــاوار متاحر األســــــــــعار  ومن املت قي نن تصــــــــــبف النتااج األوء للتعاراص ق ةال اماســــــــــ

  ٢٠١٨ اار عام  ق
وال صــــــــفير علص الصــــــــعيد ال ط    تنفي  تباول البيااال اإلحصــــــــااير وقد ن حرز ناضــــــــا تقدم  بف ق - 4٢
 نف من اوااللف  اات تعاراص  يا ل البيااال العاملير    الع امل امر ر ملمــــــــــــــاراي التنفي  ال طنير   فف 

ر ال ا اير وال صفيونتلتت عدة تلدان عن مماراي ااجحر خ ل املؤمتر العامل  املع  تتباول البيااال اإلحصا
م اــد    ومي ذلــكف  نــاا ف  ة ق تنــاء القــدرال اترا للحــاجــر اء٢٠١7تمــــــــــــــران األول/ن ت تر  عقــد ق

  الققرا العمل من نجل  ق  استعدا  خرباء ةال تكن ل جيا النقات واملعل مال علص الصعيد من
 

 تالفريق التوجيهي المعني بالتعاون الدولي في مجال البيانا - جيم 
علص مقــــت   املنتمال الدوليرف و ت رعاار الفراق املمــــنا ت  ال  االل املع  تاإلحصــــاءال  - 43

االقتصـــاوار واملاليرف اتم احراز التقدم ق ممـــروع التعاون الدوأل ق ةال البيااال من حيث تراامج العمل 
مـــــــــــن ر عن الناتج امل  املتعلق   م عال البيااال املمـــــــــــن ر  وقد ن ات ت نول ةم عر من البيااال امل

  ومن املت قي نن ت ضــــــا  ةم عال البيااال ٢٠١5اإللاأل والقــــــكان والعمالر ق الرتي النالث من عام 
  وتدن ٢٠١٨املتعلقر تاوقـــــــــــاتال الققاعير غف املالير والققاعال املالير خ ل النصـــــــــــص األول من عام 

فر اء ذلكف ا عت م تقبيق نســـــــل ب لت ميي البيااال العمل ناضـــــــا لتباول تيااال مي ان املدف عال  وااـــــــا
تناء علص اخقار من املقــــــــــــــتخديفم  اتتتاء زااوة تبقــــــــــــــيط اإلطار التق  لتباول البيااال  وتقــــــــــــــتند   ه 
التق رال متاما اء ما و اـــــــــــي ق اطار مباورة تباول البيااال اإلحصـــــــــــااير وال صـــــــــــفير من تعاراص ليا ل 

لبيااال علص الصــعيد العامل   ومن القــمال الرايقــير للتعاون  داد  ت زاٍي وااــف البيااال ومعااف لتباول ا
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للمقــؤوليال ت  املنتمال الدولير املمــار ر للتأ د من نن ةم عال البيااال املمــن ر متقاتقرق ق ق اعد 
 تيااال  ٍل من   ه املنتمال 

  
 النقاط المطروحة للمناقشة - سابعا 

 إلى إبداء آرائها بشأن ما يلي:اللجنة مدعوة  - 44
التطورات على مدى السااااااانوات العشااااااار الما اااااااية منذ اعتماد نظام الحساااااااابات  )أ( 

 ؛2008 القومية لعام
 برنامج عمل فريق الخبراء االستشاري المعني بالحسابات القومية؛ )ب( 
ات ، وال سيما األولوي2008برنامج البحوث بشأن نظام الحسابات القومية لعام  )ج( 

 الثالث، أال وهي العولمة؛ والرقمنة؛ والرفاه واالستدامة؛
و اااع توجيهات للتجميع تخل المفاهيم والتوصااايات المتعلقة بنظام الحساااابات  )د( 

 عماً لتطبيقه على الصعيد الوطني؛، وذلك د2008القومية لعام 
بالحسااااااااابات أنشااااااااطة برامج عمل الفريق العامل المشااااااااترك بين األمانات المعني  (ه) 

 م لتنفيذ نظام الحسابات القومية؛القومية واللجان اإلقليمية لتوفير التوجيه والتدريب والدع
توقيته ومدى اساااااتيفاء قياساااااه،  نطاق تجميع بيانات الحساااااابات القومية وح سااااان )و( 

 ؛2008ظام الحسابات القومية لعام في ذلك التحول إلى العمل بن بما
 .سيق أنشطة جمع البيانات وتبادلهاالتقدم المحرز في تن )ز( 

 
 


