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To address the economic, social and

environmental nexus and to attain the 2030

Agenda for Sustainable Development:

1. Institutional update transforming NSOs

from principal producers of statistics to

data stewards in an evolving and

complex data landscape

2. Revisit and transform some of long-held

practices to meet the needs of policy

makers and citizens

3. A more flexible and responsive

procedures for standard setting

يئية لمعالجة العالقة االقتصادية واالجتماعية والب

:2030ولتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 

ة تحديث مؤسسي يحول المكاتب اإلحصائي1.

اءات الوطنية من المنتجين الرئيسيين لإلحص

طور إلى مسؤولي البيانات في مشهد بيانات مت

.  ومعقد

إعادة النظر في بعض الممارسات القديمة 2.

ياسات وتحويلها لتلبية احتياجات واضعي الس

.والمواطنين

ع إجراءات أكثر مرونة وأكثر استجابة لوض3.

المعايير

Need for the statistical update        الحاجة للتحديث اإلحصائي
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Step-changes in the conceptual framework of

the economic statistics to include broader

measures of equitable and sustainable

economic performance as set out by the 2030

Agenda for Sustainable Development to

inform policy actions that can help foster:
• Economic growth

• People’s wellbeing

• Inclusive societies

• Sustainable use of the environment 

لإلحصاءاتالمفاهيمياإلطارفيتغيير

أوسعمقاييسلوضعمتدرجبشكلاالقتصادية

خطةفيكماوالمستدامالمنصفاالقتصاديلألداء

يالتالسياساتلتوجيه2030لعامالمستدامةالتنمية

:تعزيزفيتساعدأنيمكن

االقتصاديالنمو•

الناسرفاهية•

شاملةمجتمعات•

للبيئةالمستداماالستخدام•

Broader measures طرق أوسع للقياس



© Copyright ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without written permission

System of Environmental 

Economic Accounts (SEEA)

نظام المحاسبة البيئية االقتصادية

Unpaid household 

activities 

• Health satellite 

accounts 

• Education satellite 

accounts

Current SNA

نظام الحسابات 
الحاليالقومية

PLANET - Natural Capital

رأس المال الطبيعي-كوكب ال حماية

PEOPLE –HUMAN CAPITAL

ضمان االزدهار لجميع الناس

CORE

االساس

غيرالمدفوعةاالسرالأنشطة 

تابعةالحسابات الصحة 

تابعةاللتعليماحسابات

Macroeconomic framework + Wellbeing +Sustainability
االستدامة+ ةالرفاه+ إطار االقتصاد الكلي 
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Are Arab NSOs ready for Broader Measures?

هل المنظمات اإلحصائية الوطنية العربية جاهزة التخاذ تدابير أوسع؟

Yemen Morocco Egypt Kuwait Qatar Palestine Iraq Saudi Tunisia Bahrain UAE Jordan

اليمن المغرب مصر الكويت قطر فلسطين العراق المملكة 

العربية 

السعودية
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Implementation of the 2008 SNA LAS questionnaires on Arab countries - ESCWA analysis 2019

The Need to Implement Important Changes in the 2008 SNA relative to the Country  

بالنسبة للبلد2008الحاجة إلى تنفيذ التغييرات الهامة الحسابات القومية 

In parallel, Start Including the Broader Measures of Priority and Coordinate with National Stakeholders

بالموازاة البدأ في العمل على التدابير األوسع نطاًقا ذات الألولوية والتنسيق مع أصحاب المصلحة الوطنيين
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Convening 

and 

consensus 

building

Research and 

analysis

البحث والتحليل

Technical 

support and 

capacity 

building

▪ Workshops on SNA, SUT, Trade, Industry, Energy & 

Environment  statistics and frameworks

▪ Using geospatial/earth observation data for official statistics 

(SDG environment and Census)  

▪ Big Data, GIS for Transport and Road Safety 

▪ Data Collection and Dissemination Using 

Modern Tools Power BI ESCWA Trade 

Profiles

▪ Refugees: Using mobile phone data for 

official statistics

▪ Using scanner and web scraping data for the 

CPI 

▪ ESCWA Intergovernmental Statistical Session

▪ Working Groups on Arab NSOs  

ESCWA’s support to NSOs on Modernizing Economic Statistics
يةحصاءات االقتصاداالدعم اإلسكوالى مكاتب اإلحصاء الوطنية حول تحديث 

الحسابات القومية جداول العرض ورش عمل حول•

.والطاقةلتجارة والصناعةاإحصاءات واالستخدام 

اءات حصاال/ مكانبة الجغرافية بيانات االالستخدام ا•

(والتعدادبيئةال)الرسمية

لنقل لة ، نظم المعلومات الجغرافيةضخمالبيانات ال•

(المروريةوالسالمة 
الدعم الفني 

وبناء القدرات

مع البيانات ونشرها باستخدام األدوات الحديثةج•
Power BI Power BI ESCWA Trade

ءات استخدام بيانات الهاتف المحمول لإلحصا: الالجئون•

الرسمية 

Webscrapingواستخدام الماسحة الضوئية والبيانات •
مؤشر االسعارعلى الويب ل

اإلحصائية لإلسكوا الحكوميةاللجان •

اإلحصائية لإلسكوا مجموعات العمل•

وبناء توافق في 

اآلراء

https://www.unescwa.org/sub-site/external-trade-escwa-2017-country-profiles
https://www.unescwa.org/sub-site/external-trade-escwa-2017-country-profiles
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Mandates and Priorities for Economic Statistics in the ESCWA region
صالحيات وأولويات اإلحصاءات االقتصادية في منطقة اإلسكوا

• MEETING OF THE TECHNICAL ADVISORY GROUP ON ECONOMIC

STATISTICS (TAGES) IN THE ARAB REGION CAIRO 9-10 NOV 2016

• MEETING OF THE TECHNICAL ADVISORY GROUP ON ECONOMIC

STATISTICS (TAGES) IN THE ARAB REGION BEIRUT 27-28 AUGUST

2018 AND IN CAIRO IN 2016

• ESCWA STATISTICAL COMMITTEE IN ITS 13TH SESSION BEIRUT,

29-30 JANUARY 2019 AND RECOMMENDATIONS OF THE MEETING

• 13TH MEETING OF THE ADVISORY EXPERT GROUP ON NATIONAL

ACCOUNTS 1 - 3 OCTOBER 2019, WASHINGTON, D.C.

• UN Committee of Experts on Business and Trade Statistics

• UNCEEA - SEEA - the United Nations (Committee of Experts on Environmental-Economic Accounting)

https://www.unescwa.org/events/tages-statistics-arab-region
https://www.unescwa.org/events/technical-advisory-group-on-economic-statistics
https://www.unescwa.org/events/tages-statistics-arab-region
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-13
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900076_0.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2019/M13.asp
https://unstats.un.org/capacity-building/meetings/cebts#documents
https://seea.un.org/content/un-committee-experts-environmental-economic-accounting-unceea
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Work Plan for the Technical Advisory Group on Economic Statistics for the Arab Region (TAGES) 27-28 August 2018 

بيروت، لبنان2018أغسطس 28-27في المنطقة العربية،  ((TAGESبرنامج عمل اللجنة الفنية االستشارية لإلحصاءات االقتصادية 

Priority Issues in ES and NA األولويات

I. NSDS I .االستراتجية الوطنية لإلحصاء

II. 2008 SNA Implementation II . 2008تَْطبيق الحسابات القومية
SUT (Simplified, at Constant Prices and Informal Sector)  (ممبّسط، باألسعار الثابتة والقطاع غير المنظّ )جداول العرض واالستخدام

Informal Sector القطاع غير منظم

FISIM and Islamic Banking خدمات الوساطة الماية غير المباشرة والبنوك االسالمية

Software Applications (ERETES  BENCH  ) (ERETES  BENCH PPP)نظم المعلومات  

HH Expenditures and Capital Formation تقدير اإلنفاق العائلي والتكوين الرأسمالي الثابت  

Price Statistics إحصاءات األسعار

Short Term Statistics المؤشرات القصيرة األمد

Economic Classifications, Trade and Industry Statistics التجارة والصناعةالتصنيفات االقتصادية،

Satellite Accounts الزراعية –السياحية –التعليمية –البيئية –الصحية )الحسابات التابعة 

III. Infrastructure and Operations .III البنية التحتية و العمليات
Statistical Business Registers السجل اإلحصائي للمؤسسات

Economic/ Business Surveys and Census/Questionnaires البحوث والمسوح والتعداد لألقتصاد و لألعمال 

Business Accounting المحاسبة التجارية

IV. Core Set of Economic Indicators IV .مجموعة أساسية من اإلحصاءات االقتصادية
V. 2030 Agenda and SDGs V .2030مؤشرات التنمية المستدامة

VI. Dissemination VI .نشر البيانات

NEW PROPOSED AREAS مواضيع جديدة مقترحة
Transport statistics (Proposed paper) (ورقة مقترحة)إحصاءات النقل 

Digital economy (Proposed paper) (ورقة مقترحة)االقتصاد الرقمي 

Geospatial data البيانات الجغرافية المكانية

ESCWA TAGES Priorities
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2019يناير /كانون الثاني30إلى 29اللجنة إالحصائية في االسكوا دورتها الثالثة عشرة في بيروت، من توصيات

I. Shift towards using administrative registers as a key source of

official statistics, and adapt them to serve statistics.

II. To adopt the system of national accounts 2008 (2008 SNA) as a

conceptual and regulatory framework for collecting various

types of economic statistics, so as to ensure integration and

consistency.

III. Use all available economic statistics from various sources under

a practical framework that allows for comparisons to highlight

and tackle gaps; and employ the (SUT) supply and use tables

given that they are the most appropriate framework to achieve

that end.

IV. Develop a statistical business register and it’s related

classifications for the purpose of collecting trade and business

statistics, while focusing on strengthening national partnerships

in that field in line with country specific partnership networks.

V. Develop statistical data on environmental and natural resources,

and use appropriate statistical frameworks and geospatial

information that assist in calculating sustainable development

indicators related to the environment.

.I العمل على التحول نحو استخدام السجالت اإلدارية كمصدر هام

.إللحصاءات الرسمية ومواءمتها لخدمة تلك االحصاءات

.II كإطار مفاهيمي 2008اعتماد نظام الحسابات القومية لعام

من وتنظيمي لجمع مختلف أنواع اإلحصاءات االقتصادية، بما يض

.التكامل واالتساق في ما بينها

.III استخدام جميع اإلحصاءات االقتصادية المتوفرة من مختلف

المصادر ضمن إطار عملي يسمح بإجراء المقارنات الكتشاف 

نظر الفجوات ومعالجتها، وألستخدام  جداول العرض واالستخدام بال

.إلى أنها اإلطار العمل األنسب لتحقيق هذه الغاية

.IVيفات في تطوير السجل اإلحصائي للمؤسسات وما يتصل به من تصن

اكات جمع إحصاءات التجارة والعمال، مع التركيز على تعزيز الشر

.ةالوطنية في هذا المجال حسب خارطة الشراكات الخاصة بكل دول

.V تطوير إحصاءات البيئة والموارد الطبيعية واستخدام اإلطر

ساهم في اإلحصائية المناسبة والمعلومات الجغرافية المكانية التي ت

.حساب مؤشرات التنمية المستدامة ذات البعد البيئي

Recommendations of ESCWA Statistical Committee Meeting - 13th session 2019

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900075.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900076_0.pdf
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Globalization العولمة

Digitalization الرقمنة

Economic well-being الرفاه االقتصادي

Economic inequalities عدم المساواة االقتصادية

Sustainability االستدامة

Climate Change التغير المناخي

Intangible assets األصول غير الملموسة

Household production إنتاج األسر المعيشية

Human capital رأس المال البشري

Informal sector الرسميغيرالقطاع

Significant institutional

transformation

1. Increasing the use of new 

data sources

2. Improving timelines and 

addressing accuracy issues

3. Data linking methods 

4. Granular analysis on the 

social and environmental 

impact of the economic 

activity

5. Custodians of 

administrative data 

6. Custodians of big data. 

تحول مؤسسي كبير

زيادة استخدام مصادر البيانات1.

الجديدة

ومعالجة مشكالت تحسين التوقيت2.

الدقة

ط تقديم طرق وعمليات جديدة لرب3.

البيانات

للنشاط االقتصادي القيام بتحليل4.

رالتأثيعلىيتفصيلبشكل

االجتماعي والبيئي

متابعة أدوار جديدة كأمناء 5.

البيانات اإلدارية 

بيانات للأدوار جديدة كأمناء 6.

.  الكبيرة

FOC  priority areas for the update of the system of economic statistics

مجاالت ذات أولوية لتحديث نظام اإلحصاءات االقتصادية:  مجموعة أصدقاء الرئيس
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TAGES-ESCWA priorities in the area of economic statistics 

and the 2030 Agenda for a Sustainable Development 2018

National strategy for the development of statistics (NSDS) 

and strategy for economic statistics and national accounts 

Progress and challenges in the implementation of the system 

of national accounts 2008 SNA 

Supply and use tables and 2008 SNA; 

Informal sector; 

Financial corporation , islamic finance in national 

accounts; 

Estimation of household expenditures;

Capital formation; 

Price statistics regional programmes; 

Short term economic statistics; 

Satellite accounts

Economic classifications 

Trade and industry

Infrastructure and operations 

Statistical business registers classifications; economic 

and business surveys; business accounting

Core set of economic indicators for arab countries and sdgs

Agenda 2030 and sdgs

Dissemination

New areas of work: 

Geospatial information; 

Transport statistics 

Digital economy

Recommendations of ESCWA Statistical Committee 

Meeting - 13th session 2019

I. Shift towards using administrative registers as a key 

source of official statistics, and adapt them to serve 

statistics.

II. To adopt the system of national accounts 2008 (2008 

SNA) as a conceptual and regulatory framework for 

collecting various types of economic statistics, so as to 

ensure integration and consistency.

III.Use all available economic statistics from various sources 

under a practical framework that allows for comparisons 

to highlight and tackle gaps; and employ the (SUT) supply 

and use tables given that they are the most appropriate 

framework to achieve that end. 

IV.Develop a statistical business register and it’s related 

classifications for the purpose of collecting trade and 

business statistics, while focusing on strengthening 

national partnerships in that field in line with country 

specific partnership networks. 

V. Develop statistical data on environmental and natural 

resources, and use appropriate statistical frameworks and 

geospatial information that assist in calculating sustainable 

development indicators related to the environment.

The Friends of the Chair Group identified 

several priorities

Priority areas to update the system of

economic statistics

i. Globalization,

ii. Digitization,

iii. Economic well-being,

iv. Economic inequalities,

v. Sustainability,

vi. Climate change,

vii. Intangible assets,

viii. Household production

ix. Human capital

x. Informal sector.

Institutional transformation

i. New data sources

ii. Data linking methods

iii. Granular analysis on the social and

environmental impact of economic

activity

iv. Custodians of administrative data

v. Custodians of big data.

Aligning Priorities and Mandates  محاذاة األولويات والواليات

https://www.unescwa.org/events/technical-advisory-group-on-economic-statistics
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900076_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/1900076_0.pdf
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Online Survey on Future of Economic Statistics

مسح عبر اإلنترنت حول مستقبل اإلحصاءات االقتصادية

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccL3q7HBVzldKgZ-wcVknMHRUOUFLOTdLSzJJOTM3WDlZSlFSM0dWNlBJVC4u
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ARAB DATA PORTAL البياناتبوابة

https://data.unescwa.org/content/c500a981-a1f4-46c4-91c1-cc3743c5b3e6


Availability of SDG Econ Data (UN DataBase)
46 Indicators as of August 2018 *
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SDG 8 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

Increase economic productivity

Labour productivity

Achieve higher levels of economic
productivity (8.2.1)

Arab region

1% annual growth rate of real GDP per

employed person in 2019

North America

2% annual growth rate of real GDP per employed

person in 2019

World

3% annual growth rate of real GDP per employed

person in 2019

-151% since 2001 +90% since 2001 +169% since 2001

Youth engagment

Youth not in education,
employment or 

training

By 2020, substantially reduce the proportion
of youth not in employment, education or training 
(8.6.1)

Arab region

45% of non-engaged

females in 2018

15% of non-engaged

males in 2018

European Union

11% of non-engaged

females in 2018

10% of non-engaged males in 2018

World

30% of non-engaged

females in 2018

13% of non-engaged males in 2018

+3% since 2005 -17% since 2005 -9% since 2005

Provide work opportunities

Youth unemployment rate

By 2030, achieve full and productive 
employment and decent work for all women and 
men (8.5.2)

Arab region

34% of female

unemployment in 2019

18% of male unemployed

males in 2019

Americas

17% female unemployment

in 2019

14% male unemployed

males in 2019

World

12% female unemployment

in 2019

11% male unemployed

males in 2019

+2% since 2000 +4% since 2000 +6% since 2000

Strengthen financial institution

Account ownership

Strengthen the capacity of domestic
financial institutions to encourage and expand
access to banking, insurance and financial services 
for all (8.10.2)

Arab region

37% of population with an account ownership in 2017

North America

94% of population with an account

ownership in 2017

World

69% of population with an account

ownership in 2017

+67% since 2011 +6% since 2011 +35% since 2011

Arab SDGs 
MonitorHigh variability in times 

series and in updates 

http://arabsdgmonitor.unescwa.org/


SDG 9 Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

Invest in Research

Expenditure on research 
and development

By 2030, encouraging innovation and substantially 
increasing the number of research and development workers per 1 
million people and public and private research and development
spending (9.5.1)

Arab region

1% of expenditure on R&D as a

proportion of GDP in 2016

North America

3% of expenditure on R&D as a proportion 

of GDP in 2016

World

2% of expenditure on R&D as a proportion of GDP

in 2016

+14% since 2012 +1% since 2012 +2% since 2012

Increase researchers employment

Full time researchers

By 2030, encouraging innovation and substantially 
increasing the number of research and development workers per 1 
million people and public and private research and development
spending (9.5.2)

Arab region

573 researchers in

1,000,000 population in
2017

Europe

3,335 researchers in

1,000,000 population in
2017

World

1,163 researchers in 1,000,000

population in 2017

+28% since 2012 +8% since 2012 +8% since 2012

Support Technology

Medium & High-tech industry 
value

Support domestic technology development, research 
and innovation in developing countries (9.b.1)

Arab region

29% of medium and high-tech 

industry value in 2016*

Americas

43% of medium and high- tech industry 

value in 2016

World

45% of medium and high-tech industry value in 

2016

+36% since 2000 +15% since 2000 +10% since 2000

Affordable access to internet

Internet

Provide universal and affordable access to the 
Internet by 2020 (9.c.1)

Arab region

96% have access to mobile network in 2019

Europe

100% have access to mobile 

network in 2019

World

97% have access to mobile network in 2019

+3% since 2015 0% since 2015 +2% since 2015

Arab SDGs 
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List of sustainable development indicators 2030 related to national accounts (UNSD, Palestinian  

(red), LAS (X)
شعبة اإلحصاء باالمم المتحدة )ذات العالقة بالحسابات القومية 2030قائمة مؤشرات التنمية المستدامة 
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االحتياجات بناء القدرات بالتحديد الشريك  الوطني  الجهة المسؤولة  السنوات المتاحة مصدر البيانات متاح غير متاح مرتبط بالخطة الوطنية اعتماد اللجنة االستشارية جامعة الدول العربية لتصنيف رقم المؤشر المؤشرات الغايات األهداف 

1.5.2 Direct economic loss attributed to disasters in relation to global 

gross domestic product (GDP)

II 2-5-1 يالخسائر االقتصادية التي تعزى مباشرة إلى الكوارث مقابل الناتج المحلي اإلجمالي العالم1-5-2 يرها من بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغ1-5
2030الهزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية، بحلول عام 

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان1الهدف 

1.a.1 Proportion of domestically generated resources allocated by the 

government directly to poverty reduction programmes

III 1-a-1 نسبة الموارد  التي تخصصها الحكومة مباشرة لبرامج الحد من الفقر1-أ -1 امية، أ كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون اإلنمائي المعزز، من أجل تزويد البلدان الن-1
ة إلى القضاء وال سيما أقل البلدان نموا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامي

على الفقر بجميع أبعاده
1-a-2 Proportion of total government spending on essential services 

(education, health

and social protection)

II 2-a-1 (يةالتعليم والصحة والحماية االجتماع)نسبة مجموع اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية 2-أ -1

1-a-3 Sum of total grants and non-debt-creating inflows directly 

allocated to poverty reduction programmes as a proportion of GDP

III 3-a-1 رامج الحد مجموع المنح اإلجمالية والتدفقات غير الناشئة عن الديون والمخصصة مباشرة لب3.أ.1
من الفقر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

1-b-1 Proportion of government recurrent and capital spending to 

sectors that disproportionately benefit women, the poor and vulnerable 

groups

III 1-b-1 اء نسبة اإلنفاق الحكومي الرأسمالي والمتكرر المخصص للقطاعات التي تفيد المرأة والفقر1-ب -1
والفئات الضعيفة على نحو غير متناسب

ة مراعية ب وضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي، استناداً إلى استراتيجيات إنمائي-1
قرلمصالح الفقراء ومراعية للمنظور الجنساني، من أجل تسريع وتيرة االستثمار في اإلجراءات الرامية إلى القضاء على الف

2-3-1Volume of production per labour unit by classes of 

farming/pastoral/forestry/enterprise size

III 1-3-2 الحرجية/الرعوية/حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات حجم المؤسسة الزراعية2-3-1 ون مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية، وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية والمزارعون األسري2-3
والرعاة والصيادون، بما في ذلك من خالل ضمان المساواة في حصولهم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج األخرى والمدخالت 

ص والمعارف والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى األسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فر
2030عمل غير زراعية، بحلول عام 

زيز القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة وتع2الهدف 
الزراعة المستدامة

2-3-2Average income of small-scale food producers, by sex and 

indigenous status

III 2-3-2 متوسط دخل صغار منتجي االغذية، بحسب الجنس ومكانتهم كأفراد من الشعوب االصلية2.3.2

2-a-1 The agriculture orientation index for government expenditures + II 1-a-2 مؤشر التوجه الزراعي للنفقات الحكومية1-أ -2 وخدمات أ زيادة االستثمار، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي المعزز، في البنى التحتية الريفية، وفي البحوث الزراعية-2
ي البلدان اإلرشاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية ف

النامية، وال سيما في أقل البلدان نموا
2.b.1 Agricultural export subsidies I 1-b-2 إعانات الصادرات الزراعية1-ب-2 اء ب منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في األسواق الزراعية العالمية، بما في ذلك عن طريق اإللغ-2

نمائيةالموازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير التصدير ذات األثر المماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة اإل
2-c-1 Indicator of food price anomalies II 1-c-2 مؤشر مفارقات أسعار األغذية1-ج -2 في ج اعتماد تدابير لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية ومشتقاتها وتيسير الحصول على المعلومات عن  األسواق-2

الوقت المناسب، بما في ذلك عن االحتياطيات من األغذية، وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها
7-3-1 Energy intensity measured in terms of primary energy and GDP I 1-3-7 كثافة الطاقة التي تقاس من حيث الطاقة األولية والناتج المحلي اإلجمالي7-3-1 ن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 7-3 2030مضاعفة المعدل العالمي للتحسُّ ة ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديث-7الهدف 

الموثوقة والمستدامة
7-b-1 Investments in energy efficiency as a proportion of GDP and the 

amount of foreign direct investment in financial transfer for 

infrastructure and technology to sustainable development services

III 1-b-7 االستثمارات في مجال كفاءة الطاقة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ومبلغ االستثمار 1-ب-7
ألغراض المباشر األجنبي، في شكل تحويالت مالية، في البنية التحتية وفي خدمات التكنولوجيا الالزمة

التنمية المستدامة

لجميع في ب توسيع نطاق البُنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة ل-7
برامج الدعم البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا ل

2030الخاصة بك منها على حدة، بحلول عام 
8-1-1Annual growth rate of real GDP per capita + I 1-1-8 معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي1.1.8 في المائة عل 7الحفاظ عل النمو االقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة عل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 8-1

األقل سنويا في أقل البلدان نموا
عمالة تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، وال: 8الهدف 

الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع
8-2-1Annual growth rate of real GDP per employed person + I 1-2-8 معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي1.2.8 ما في ذلك من تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من خال ل التنويع ، واالرتقاء بمستوى التكنولوجيا واالبتكار، ب8-2

خال ل التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة
8-3-1 Proportion of informal employment in non-agriculture 

employment, by sex

II 1-3-8 نسبة العمالة غير الرسمية في غير العمالة الزراعية، بحسب الجنس8-3-1 رة، تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية، وفرص العمل الال ئق، ومباشرة األعمال الح8-3
طة الحجم، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوس

ونموها، بما في ذلك من خالل الحصول على الخدمات المالية
8-4-1 Material footprint, material footprint per capita, and material 

footprint per GDP

+ III 1-4-8 األثر المادي ونصيب الفرد من األثر المادي ونصيب الناتج المحلي اإلجمالي من األثر المادي8-4-1 ،والسعي إلى فصل 2030تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال االستهالك واإلنتاج ، تدريجيا، حتى عام 8-4
البلدان النمو االقتصادي عن التدهور البيئي،وفقا لإلطار العشري للبرامج بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين، مع اضطالع

المتقدمة النمو بدور الريادة
8-4-2 Domestic material consumption, domestic material consumption 

per capita, and domestic material consumption per GDP

+ I 2-4-8 مادي االستهالك المادي المحلي ونصيب الفرد من االستهالك المادي المحلي ونسبة االستهالك ال8-4-2
المحلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

8-5-1Average hourly earnings of female and male employees, by 

occupation, age and persons with disabilities

II 1-5-8 متوسط الدخل في الساعة للنساء والرجال العاملين، بحسب الوظيفة والعمر واألشخاص ذوي 8-5-1
اإلعاقة

إلعاقة، تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب واألشخاص ذوو ا8-5
2030وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 

8-5-2 Unemployment rate, by sex, age and persons with disabilities I 2-5-8 معدل البطالة، بحسب الجنس، والعمر، واألشخاص ذوي اإلعاقة8-5-2
8-9-1Tourism direct GDP as a proportion of total GDP and in growth 

rate

+ II 1-9-8 دل الناتج المحلي اإلجمالي للسياحة المباشرة كنسبة من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي ومن مع1-9-8
النمو

حلية بحلول وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات الم8-9
2030عام 

8-9-2 Number of jobs in tourism industries as a proportion of total jobs 

and growth rate of jobs, by sex

III 2-9-8 ب عدد الوظائف في مجاالت السياحية كنسبة من مجموع الوظائف ومن معدل نمو فرص العمل، بحس2.9.8
الجنس 

8-10-1 Number of commercial bank branches per 100,000 adults and 

(b) number of automated teller machines (ATMs) per 100,000 adults

+ I 1-10-8 نسمة من البالغين000100عدد فروع المصارف التجارية وأجهزة الصرف اآللي لكل 8-10-1 الخدمات تعزيز قدرة المؤســـســـات المالية المحلية على تشـــجيع إمكانية الحصـول على الخدمات المصـرفية والتأمين و8-10
المالية للجميع، وتوسيع نطاقه

8-10-2 Proportion of adults (15 years and older) with an account at a 

bank or other financial institution or with a mobile-money-service 

provider

I 2-10-8 سنة فأكثر الذين لهم حساب مصرفي أو حساب في مؤسسة مالية15نسبة البالغين 8-10-2
أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية متنقلة

8-a-1 Aid for Trade commitments and disbursements I 1-a-8 المعونة من أجل االلتزامات والمدفوعات المتصلة بالتجارة1-أ-8 معزز زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خالل اإلطار المتكامل ال-أ-8
.للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا

8-b-1  Existence of a developed and operationalized national strategy 

for youth employment, as a distinct strategy or as part of a national 

employment strategy

III 1-b-8 وصفها وجود استراتيجية وطنية مكتملة وموضوعة قيد التنفيذ تتعلق بتشغيل الشباب، سواء ب1-ب-8
استراتيجية قائمة بذاتها أو عنصراً من استراتيجية وطنية للتشغيل

8-b ظمة العمل الدولية وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن من
2020بحلول عام

9-1-2 Passenger and freight volumes, by mode of transport + I 2-1-9 عدد الركاب وحجم الشحنات، بحسب وسيلة النقل9-2-1 ة والعابرة إقامة هياكل أساسية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك البنى التحتية اإلقليمي9-1
ورة وعلى قدم للحدود، لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع التركيز عل تيسير ُسبُل استفادة الجميع منها بتكلفة ميس

المساواة

لجميع ، إقامة بنى تحتية قادرة عل الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل ل-9الهدف 
وتشجيع االبتكار

9-2-1 Manufacturing value added as a proportion of GDP and per 

capita

+ I 1-2-9 القيمة المضافة من الصناعة التحويلية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد9-1-2 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج 2030تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2-9
المحلي اإلجمالي، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في أقل البلدان نموا

9-2-2 Manufacturing employment as a proportion of total employment I 2-2-9 العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العمالة9-2-2
9.3.1 Proportion of small-scale industries in total industry value added II 1-3-9 نسبة الصناعات الصغيرة الحجم من مجموع القيمة المضافة من الصناعات1.3.9' ات المالية، زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع ، وال سيما في البلدان النامية، على الخدم9-3

بما في ذلك االئتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجها في سالسل القيمة واألسواق
9.3.2 Proportion of small-scale industries with a loan or line of credit II 2-3-9 نسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي لها قرض أو خط ائتمان9-2-3
9-4-1 CO2 emission per unit of value added I 1-4-9 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة المضافة9-1-4 من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة 2030تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام 9-4

دراتهااعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا، ومع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وفقا لق
9-5-1 Research and development expenditure as a proportion of GDP + I 1-5-9 اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي9-1-5 النامية، بما تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، وال سيما البلدان9-5

ون ، تشجيع االبتكار والزيادة بنسبة كبيرة في عدد العاملين في مجال البحث والتطوير لكل ملي2030في ذلك ، بحلول عام 
شخص، و زيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير

9-a-1 Total official international support (official development 

assistance plus other official flows) to infrastructure

I 1-a-9 المساعدة اإلنمائية الرسمية باإلضافة إلى التدفقات الرسمية )مجموع الدعم الدولي الرسمي 1-أ-9
إلى الهياكل األساسية( األخرى

والتكنولوجي أ تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في البلدان النامية من خالل تحسبن الدعم المالي-9
ميةوالتقني المقدم للبلدان األفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النا

9-b-1 Proportion of medium and high-tech industry value added in 

total value added

+ I 1-b-9 افةنسبة القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة من مجموع القيمة المض1-ب-9 اتية من حيث ب دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث واالبتكار في البلدان النامية، بما في ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة مؤ-9
السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع األساسية بين أمور أخرى

10-4-1 Labour share of GDP, comprising wages and social protection 

transfers

+ II 1-4-10 حصة العمل في الناتج المحلي اإلجمالي، بما في ذلك األجور ومدفوعات الحماية االجتماعية10-4-1 اواة اعتماد سياسات، وال سيما السياسات المالية وسياسات األجور والحماية االجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المس10-4
تدريجيا

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها-10الهدف 

10-5-1 Financial Soundness Indicators III 1-5-10 مؤشرات السالمة المالية10-5-1 تحسين تنظيم ورصد األسواق والمؤسسات المالية العالمية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات10-5
10-7-1 Recruitment cost borne by employee as a proportion of yearly 

income earned in country of destination

III 1-7-10 د المقصدتكاليف التوظيف التي يتحملها الموظف كنسبة من اإليرادات السنوية  في بل1-7-10 تيســــــــير الهجرة وتنقل األشــــــــخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتســــم بالمســــؤولية، بطرق منها تنفيذ10-7
ســــياســــات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن اإلدارة

10-a-1 Proportion of tariff lines applied to imports from least 

developed countries and developing countries with zero-tariff

I 1-a-10 لدان نسبة بنود التعريفات الجمركية المطبقة على الواردات من أقل البلدان  نموا والب1-أ-10
النامية المتمتعة باإلعفاء الكامل من الرسوم الجمركية

مع تماشـــــىأ  تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصــــــــة والتفضــــــــيلية للبلدان النامية، وبخاصـــــة أقل البلدان نموا العالمية، بما ي-10
اتفاقات منظمة التجارة 

10-b-1Total resource flows for development, by recipient and donor 

countries and type of flow (e.g. official development assistance, 

foreign direct investment and other flows)

+ II 1-b-10 دان المانحة مجموع تدفقات الموارد المخصصة للتنمية، بحسب البلدان المستفيدة  والبل1-ب-10
ي المباشر، على سبيل المثال المساعدة اإلنمائية الرسمية ، واالستثمار  ألجنب)وأنواع التدفقات 

(والتدفقات األخرى

ى الدول ب  تشــــــــجيع المســــــــاعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات المالية،  في بما ذلك االستثمار األجنبي المباشر، إل-10
نامية البلدان الالتي تشتد الحاجة فيها إليها ، والبلدان األفريقية، والدول لجزرية الصغيرة النامية ، وال ســــــــيما أقل البلدان نموا  و

غير  الساحلية، وفقا لخططها وبرامجها الوطنية 

10-c-1 Remittance costs as a proportion of the amount remitted II 1-c-10 تكاليف التحويالت المالية كنسبة من المبالغ المحولة1-ج-10 في المائة، وإلغاء قنوات التحويالت المالية التي تربو تكاليفها3خفض تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين إلى أقل من  -ج-10
على

2030في المائة، بحلول عام 5
11-4-1 Total expenditure (public and private) per capita spent on the 

preservation, protection and conservation of all cultural and natural 

heritage, by type of heritage (cultural, natural, mixed and World 

Heritage Centre designation), level of government (national, regional 

and local/municipal), type of expenditure (operating 

expenditure/investment) and type of private funding (donations in 

kind, private non-profit sector and sponsorship)

III 1-4-11 د من التي أنفقت للحفاظ على نصيب الفر) القطاعين العام والخاص )مجموع النفقات 1.4.11
ي الثقافي والطبيع)الدخل وحماية وحفظ التراث الثقافي والطبيعي، بحسب نوع التراث 

وطني وإقليمي، )ومستوى الحكم ( والمختلط وتحديده من قبل مركز التراث العالمي
طاع ونوع التمويل المقدم من الق( استثمار/إنفاق تشغيلي)، ونوع اإلنفاق (بلدي/ومحلي
تبرعات عينية، ومن القطاع)الخاص 

تعزيز الجهود الراميــة إلى حمـــايــة وصــــــــون التراث الثقــافي والطبيعي العالمي4-11 لى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة ع11الهدف 
الصمود ومستدامة

11.5.2 Direct economic loss in relation to global GDP, damage to 

critical infrastructure and number of disruptions to basic services, 

attributed to disasters

II 1-5-11 ألضرار الخسائر االقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي بما في ذلك ا11-5-2
التي لحقت بالبنية التحتية وتعطيل الخدمات األساسية  نتيجة للكوارث 

صادية التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد األشخاص المتضررين، وتحقيق انخفاض كبير في الخسائر االقت11-5
اه، مع التركيز المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي التي تحدث بسبب الكوارث، بما في ذلك الكوارث المتصلة بالمي

2030على حماية الفقراء واألشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 
12.2.1 Material footprint, material footprint per capita, and material 

footprint per GDP

III 1-2-12 ياألثر المادي ونصيب الفرد من األثر المادي ونصيب الناتج المحلي االجمالي من االثر الماد12-2-1 2030تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام 12-2 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة-12الهدف 

12.2.2 Domestic material consumption, domestic material 

consumption per capita, and domestic material consumption per GDP

I 2-2-12 االستهالك المادي المحلي ونصيب الفرد من االستهالك المادي المحلي واالستهالك المادي 2.2.12'
المحلي من الناتج المحلي اإلجمالي

12.c.1 Amount of fossil-fuel subsidies per unit of GDP (production and 

consumption) and as a proportion of total national expenditure on 

fossil fuels

III 1-c-12 (  اإلنتاج واالستهالك)مقدار إعانات الوقود األحفوري لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي 1-ج -12
وكنسبة من مجموع النفقات الوطنية على الوقود األحفوري

ى ج ترشيد إعانات الوقود األحفوري غير المتسمة بالكفاءة والتي تشجع على االستهالك المسرف، عن طريق القضاء عل-12
ارة، تشوهات األسواق، وفقا للظروف الوطنية، بما في ذلك عن طريق إعادة هيكلة الضرائب والتخلص بالتدريج من اإلعانات الض
ان حيثما وجدت، إلظهار آثارها البيئية، على أن تراعى في تلك السياسات على نحو كامل االحتياجات والظروف الخاصة للبلد

لمحلية النامية، والتقلي إلى أدنى حد من اآلثار الضارة التي قد تنال من تنميتها، وعلى نحو يكفل حماية الفقراء والمجتمعات ا
المتضررة

14.7.1 Sustainable fisheries as a proportion of GDP in small island 

developing States, least developed countries and all countries

III 1-7-14 غيرة مصائد األسماك المستدامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول الجزرية الص1.7.14
النامية وأقل البلدان نموا وجميع البلدان 

م للموارد زيادة الفوائد االقتصادية التي تتحق للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا من االستخدام المستدا14-7
2030البحرية، بما في ذلك من خالل اإلدارة المستدامة لمصائد األسماك، وتربية األحياء المائية، والسياحة، بحلول عام 

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو 14الهدف 
مستدام لتحقيق التنمية المستدامة

16.4.1 Total value of inward and outward illicit financial flows (in 

current United States dollars)

III 1-4-16 والرات بالقيمة الحالية لد)القيمة اإلجمالية للتدفقات المالية غير المشروعة الداخلة والخارجة 16-4-1
(الواليات المتحدة

الحــد بقــدر كبير من التــدفقــات غير المشــــــــروعــة لألموال واألســـلحة، وتعزيز اســـترداد األصـــول المســـروقة16-4
وإعادتها ومكافحة

2030جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام  

ل التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يُهمَّش فيها أحد من أج16الهدف 
بناء تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، و

اتمؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستوي
16.6.1 Primary government expenditures as a proportion of original 

approved budget, by sector (or by budget codes or similar)

+ I 1-6-16 أو بحسب )النفقات الحكومية الرئيسية كنسبة من الميزانية األصلية المعتمدة، بحسب القطاع 16-6-1
(رموز الميزانية أو ما شابه

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات16-6

17-1-1 Total government revenue as a proportion of GDP, by source + I 1-1-17 كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي( بحسب المصدر)اإليرادات الحكومية اإلجمالية 17-1-1 لية في مجال تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، لتحسين القدرات المح17-1
تحصيل الضرائب وغيرها من اإليرادات

مية تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التن-17الهدف 
المستدامة

17.1.2 Proportion of domestic budget funded by domestic taxes + I 2-1-17 نسبة الميزانية المحلية لممولة من الضرائب المحلية17-1-2
17.2.1 Net official development assistance, total and to least developed 

countries, as a proportion of the Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) Development Assistance 

Committee donors’ gross national income )GNI(

I 1-2-17 صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية ومجموعها والمساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل1.2.17
البلدان نمواً،

تعاون كنسبة من الدخل القومي اإلجمالي للجهات المانحة في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة ال
والتنمية في الميدان االقتصادي

لك التزام العديد قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة اإلنمائية الرسمية تنفيذاً كامل، بما في ذ17-2
في المائة من دخلها القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة 0.7من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة 

في المائة من الدخل القومي اإلجمالي للمساعدة 0.2في المائة و 0.15إلى البلدان النامية، وتخصيص نسبة تتراوح بين 
تمثل في اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموا ويُشجع مقدمو المساعدة اإلنمائية الرسمية على النظر في إمكانية رسم هدف ي

في المائة على األقل من الناتج القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نمواً 0.20تخصيص 
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✓ CIF-FOB valuation of 

imports/exports 

✓ Economic ownership and recording 

of intellectual property products IPPs

✓ Treatment of multinational enterprises 

(MNEs) and special purpose entities  

(SPE)**

✓ Intra-MNE flows Identifying 

economic presence and residency

CIF-FOBالصادرات/الوارداتتقييم✓

كيةالملمنتجاتوتسجيلاالقتصاديةالملكية✓

الفكرية

MNEs))الجنسياتمتعددةالشركاتمعاملة✓

SPE)**)الخاصةاألغراضذاتوالكيانات

الجنسيةمتعددةالمؤسساتداخلالتدفقات✓

والمقراالقتصاديالوجودوتحديد

Overview of AEG Priorities

Globalization العولمة

فريق الخبراء االستشاريل أولوياتحوظرة عامة ن
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• Transformative and driver to globalization

• The digital sector accounts < 10 % of value added, 

income, and employment in most economies. But 

is part almost all activities (IMF 2018): 

✓ Framework for a satellite account on the 

digital economy; 

✓ Valuation of free assets and free services 

✓ Recording of data in the national accounts 

✓ Crypto assets 

✓ Price and volume measurement of goods and 

services affected by digitalization

العولمةنحودافعوتحويلية•

المضافةالقيمةمن٪10منأقلالرقميالقطاعيمثل•

منجزءولكنه.االقتصاداتمعظمفيوالعمالةوالدخل

IMF)تقريبًااألنشطةجميع 2018):

الرقمياالقتصادبشأنتابعلحسابإطار✓

المجانيةوالخدماتالمجانيةاألصولتقييم✓

القوميةالحساباتفيالبياناتتسجيل✓

التشفيرأصول✓

المتأثرةوالخدماتالسلعوحجمأسعارقياس✓

الرقميبالتطوير

Overview of AEG

Digitalization الرقمنة

فريق الخبراء االستشاريل أولوياتحوظرة عامة ن
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Solutions within the current SNA

More emphasis on household-related indicators :

• Household disposable income

• Saving, debt, wealth 

• Compile distributional measures of household 

income, consumption and wealth 

• Compile estimates of unpaid household 

activities, as a supplement to central framework 

الحاليةحلول ضمن نظام الحساباتاالقتصادية المتكاملح

:  تركيز على المؤشرات المتعلقة باألسر

دخل األسرة المتاح•

االدخار، الدين والثروة •

وة جمع البيانات حول توزيع دخل األسر واالستهالك والثر•

ملحق جمع تقديرات األنشطة المنزلية الغير مدفوعة األجر، ك•

لإلطار المركزي

Economic well-being, Economic inequalities, Household production, Informal sector

لرفاه االقتصادي، عدم المساواة االقتصادية، رأس المال البشري اإلنتاج المنزلي، القطاع غير الرسميا
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Sustainability, Human Capital, Intangible assets, Climate Change
االستدامة، رأس المال البشري، األصول الغير الملموسة، التغير المناخي

z
Sustainability is a multidimensional 

Environmental-economic accounting (SEEA 

Central Framework) allows linking various areas of 

statistics

ESCWA has been working for a long time with 

UNSD on training, new on-line training and 

technical assistance on SEEA, Water and Energy 

Accounts

Promising initiatives in the area of education and 

training and in the field of unpaid household 

activities

Intangible assets such as intellectual property and 

data

األبعادمتعددةمةاالستدا

صاديةاالقتالبيئيةالمحاسبةمنالمركزياألطارسمحي
(SEEA-CF)اإلحصاءمجاالتمختلفبربط

اإلحصائيةالشعبةمعطويلةفترةمنذاإلسكواتعمل

عبرالجديدوالتدريب،التدريبفيالمتحدةباألمم

البيئيةللمحاسبةنظامفيالفنيةوالمساعدة،اإلنترنت

والطاقةالمياهوحساباتالمتكاملةواالقتصادية

يوفوالتدريب،التعليممجالفيالواعدةالمبادرات

األجرمدفوعةغيرالمنزليةاألنشطةمجال

ناتوالبياالفكريةالملكيةمثلالملموسةغيرأصول




