
 

 

 

 

 

 مذكرة مفاهيمية

 )عبر االنترنت( للمنطقة العربية  2025 نحو نظام الحسابات القومية ندوة تأسيسية

 )بتوقيت بيروت(  4:00إلى  1:30تموز/يوليو من الساعة  5

 الخلفية .1

واالستخدام    اتسياسوضع ال( إلعطاء رؤية واقعية مصغّرة لالقتصاد بشكل مناسب لSNAتم تصميم نظام الحسابات القومية )

مع تغير االقتصاد وتطور السياسات واالحتياجات التحليلية، يجب مراجعة نظام الحسابات القومية لضمان استمرار والتحليلي.  

مالءمته ألغراض التحليل االقتصادي وصنع السياسات. التحديثات الدورية ضرورية لتعكس التغيرات االجتماعية واالقتصادية 

 التي تحدث داخل البلدان وفيما بينها، وتطور األدوات المالية والضريبية، وتحسين منهجيات المحاسبة. الحقيقية

المعني  األمانات  بين  المشترك  العامل  الفريق  الحادية والخمسين، من  في دورتها  المتحدة،  لألمم  اللجنة اإلحصائية  طلبت 

لكي تعتمدها اللجنة في عام    2008لتنقيح نظام الحسابات القومية لعام  ( وضع خارطة طريق  ISWGNAبالحسابات القومية ) 

. تم إنشاء فرق عمل مخصصة مؤلفة من خبراء حسابات قومية من مختلف البلدان إلجراء البحوث الفنية ومسودة المذكرات 2025

 اورات عالمية واسعة النطاق.تحديثات لنظام الحسابات القومية بعد مشل ستعتمد( التي Guiding Notes GNsاإلرشادية )

( القومية  الحسابات  نظام  تحديث  برنامج  الواسع،  SNAيستخدم  والتشاور  الفني،  البحث  ويتضمن:  األبعاد،  ثالثي  نهًجا   )

وضمان االتساق العام. يتناول البحث الفني موضوعات البحث المختلفة من حيث المفهوم والممارسة، بينما يتناول االتساق العام  

تشكل المشاورة الواسعة عدة جوالت من المشاورات مع مجموعات   كما  أدلة ومعايير اإلحصاءات االقتصادية المختلفة.   مواءمة

مختلفة من أصحاب المصلحة مثل مجّمعي البيانات وواضعي السياسات واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص. سيتم إجراء هذه 

 المشاورات باستخدام أدوات مختلفة، بما في ذلك الندوات اإلقليمية والمنتديات العالمية.

آلن برنامج تحديث نظام الحسابات القومية على قدم وساق مع العديد من األنشطة البحثية التي تجري على مستويات  يجري ا

 مجاالت األولويةتشتمل القائمة الموحدة لقضايا بحث نظام الحسابات القومية على    ،الفنيبالبحث  مختلفة من التقدم. فيما يتعلق  

العولمة، والرقمنة،   الثاني من للبحث، وال سيما  التجميع، في حين أن الجزء  والرفاهية واالستدامة، والقضايا الشاملة، وقضايا 

 جدول أعمال بحث نظام الحسابات القومية هو على المدى الطويل.

كل   جتمعيتسهيل البحث التقني،  بهدف  و(.  GNsتم شرح نتائج هذه األنشطة البحثية والتوصيات في المالحظات اإلرشادية )

بانتظام لمناقشة النتائج  (  AEG) فريق الخبراء االستشاري  و(  ISWGNA) حول الحسابات القومية  فريق العمل بين الوكاالت  من  

ذكرات  معلى مدار العام الماضي، تم االنتهاء من عدة  والمختلفة الناشئة عن أنشطة البحث هذه، ولتخطيط العمل في المستقبل.  

. من المتوقع أن يتم االنتهاء من معظم المذكرات المقررة  مشاورات عالميةالجراء  إل)أو جاهزة(  االكتمال  وهي في طور    إرشادية

 للتشاور العالمي. مستخدمين، وبعد ذلك سيتم إتاحتها لل2022حتى نهاية عام  2021اإلرشادية خالل النصف الثاني من عام 

حسابات القومية على وجه الخصوص في فريق العمل المشترك بين تساهم اإلسكوا بالفعل في برنامج أبحاث نظام الهذا و

صندوق النقد الدولي وشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة لتحديث كل من نظام الحسابات القومية وميزان المدفوعات، بما في 

لة فلسطين لالتفاق على القضايا  تحت رئاسة المغرب ودو  ،ذلك مفاهيم البنوك اإلسالمية مثل البنوك والنوافذ اإلسالمية والتأمين

موضوعات بحثية ضمن ست مجموعات    ستالمفاهيمية الرئيسية المتعلقة بالتمويل اإلسالمي والحسابات القومية، مصنفة في  

 فرعية. 

وفي الوقت نفسه، بدأت المشاورات الواسعة مع مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة بشأن برنامج تحديث نظام الحسابات  

ة إلبالغ البلدان بعملية التحديث وإلشراك المستخدمين في المشاورات العالمية بشأن مختلف المذكرات التوجيهية. على وجه القومي

للمشاورات  الزمني  والجدول  اإلرشادية  المالحظات  مسودة  صياغة  في  المحرز  التقدم  التوعية  مكون  سيعرض  الخصوص، 

اإليجاب الفعل  في برنامج تحديث نظام العالمية، وسيؤسس حلقة من ردود  النشطة  البلدان األعضاء، وسيعزز مشاركتها  ية مع 

 الحسابات القومية.



 

تنسيق  الكجزء من جهود التوعية، خططت شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة لسلسلة من الندوات اإلقليمية عبر اإلنترنت ب

لتسريع العملية وضمان الكفاءة والشمولية، بدًءا من ندوة عبر اإلنترنت حول النظرة العامة   اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة،  عم

، تليها ندوات مواضيعية عبر اإلنترنت  2021لبرنامج تحديث نظام الحسابات القومية بين شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو  

 .2022بحلول نهاية عام 

  الندوةومحاور  أهداف .2

المركز االحصائي لدول مجلس التعاون وبالتعاون مع  سكوا  اإلوفي هذا السياق، تنظم كل من شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة و

العربية الخليج  اإلنتر،  لدول  عبر  العربية  ندوة  للمنطقة  على   لعرضنت  والتركيز  المعرفة،  تبادل  من  واالستفادة  البرنامج، 

  الموضوعات ذات األولوية األعلى واألكثر صلة بالمنطقة العربية.

صدرت  ،  20201ام  التي انعقدت عخالل "الندوة رفيعة المستوى حول مستقبل اإلحصاءات االقتصادية للمنطقة العربية"  هذا و

األولويات والتحديات اإلقليمية المتعلقة بتحديث نظام اإلحصاءات االقتصادية في ضوء السياسات العالمية الناشئة  حولتوصيات 

لعام   المستدامة  التنمية  تتعلق    2030وخطة  االكانت  غير  خاصة  الرقمنة القتصاد  المساواة؛  وعدم  واالستدامة  الرفاه  رسمي؛ 

الدو  تالتوصيا  ههذ.  والعولمة عليها  في شباط/فبراير  وافقت  للجنة اإلحصائية لإلسكوا  الرابعة عشرة  بالفعل  وهي    20212رة 

 تتماشى مع المجاالت ذات األولوية لتحديث نظام الحسابات القومية 

 : االنترنت هو تحقيق األهداف التالية من الندوة التأسيسية عبر هدفال

 بالتقدم المحرز في برنامج تحديث نظام الحسابات القومية وميزان المدفوعات  المشاركين إعالم  •

 تقديم الموضوعات المفاهيمية/التجميعية لتعزيز المشاركة في المشاورة العالمية بشأن المالحظات اإلرشادية •

 ديدة( التحقق من معلومات التقييم األساسي )حول القدرة اإلحصائية للبلدان على تنفيذ التوصيات الج •

 وجهات النظر حول طلب المستخدم حول التوصيات الجديدة طالعاست •

 محتملين متطوعين ك لتنفيذ المبكر للتوصيات الجديدةباتقبل التي الدول تحديد  •

 جمع المعلومات حول خطط التنفيذ الخاصة بالبلدان  •

األطراف  سيتم نشر مواد الندوة عبر اإلنترنت باإلضافة إلى تسجيل االجتماعات على اإلنترنت للرجوع إليها أكثر ولتمكين  

 إلى المناقشات. المهتمة والتي لم تتمكن من حضور االجتماع، من الوصول 

 التفاصيل التنظيمية واللوجستية  .3

المكاتب اإلحصائية  القومية من  للحسابات  الرئيسيين  المجمعين والمستخدمين  ذلك  في  بما  لجمهور متخصص  االجتماع موجه 

العربية،   المنطقة  في  اإلقليمية  اإلحصائية  الوكاالت  وكذلك  المصلحة،  وأصحاب  والبحوث  الوطنية  للتدريب  العربي  المعهد 

اإلحصاء   (AITRS) اإلحصائية المعلوماتإدارة  العربية وقواعد  الدول  واالقتصادية  ،  جامعة  اإلحصائية  البحوث  مركز 

( اإلسالمية  للدول  والتدريب  للتنميةوالبنك    ،(SESRICواالجتماعية  )اإلسالمي  وأعضاء   ،ISGWNA الدوليين والخبراء   )

االستشاريين والخبراء الذين هم على دراية  لتبادل خبراتهم وتنسيق جهود بناء القدرات. وسيستفيد االجتماع على وجه التحديد من  

 جيدة بتجميع الحسابات القومية.

لمزيد  المشاركة في هذا االجتماع االفتراضي هي عن طريق الدعوة فقط. لمزيد من المعلومات واالستفسار عن روابط التسجيل، 

وسيم  السيد    للقضايا اللوجستيةو(  aboulhosn@un.orgوفاء أبو الحسن )  ةالسيدبيرجى االتصال  من المعلومات حول االجتماع  

 a.org/eventshttps://www.unescwوقع االسكوامسيتم نشر تفاصيل الفعالية على و(. hammoudw@un.org) حمود

 

 قضايا لوجستية  .4

 بتوقيت بيروت.  4:00إلى  1:30، من الساعة 2021تموز/يوليو  5الزمان والمكان: سيعقد عبر اإلنترنت، 

 ة واإلنجليزية هما اللغتان الرسميتان لالجتماع. اللغات: العربي

 
1 https://www.unescwa.org/events/high-level-seminar-future-economic-statistics-arab-region 
2 https://www.unescwa.org/events/statistical-committee-14th-session 
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