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    االقتصاديةوالعوملة 

 إحصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية  
 

 تقرير األمني العام  
  

 موجز 
واملمارسـات   ٢٠١5/٢١٦أعد هذا التقرير وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

املتبعة يف املاضـي  وااتـت اللجنـة اإلحصـائية قـد أت ـوت يف دوراـا السادسـة واألربعـني فريـ            
جديـد يللـب بدعـداد اتيـ  عـن تلـام للحسـابات الدوليـة والعامليـة املوسـعة  وأو ــت            خـااء 

ــة        ــة والعومل ــات لتنســي  العمــك يف لــال التجــارة الدولي ــني األمات ــ  عامــك م ــترا ب بدت ــاء فري
االقتصادية  ويعرض هذا التقرير التطورات األخرية يف لال إحصاءات التجارة الدوليـة والعوملـة   

اخلطوط العامة للتي  فري  اخلااء اجلديد والفري  العامـك امل ـترا بـني األماتـات     االقتصادية  و
  وبرتالي عملهما املؤقتني  واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما بالتقرير
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 مقدمة - أوال 
أعربـت اللجنـة اإلحصــائية يف دوراـا السادســة واألربعـني عـن موافقتــها علـ  مقتــر         - ١

الرئيس املعين بقياس التجارة الدولية والعوملة االقتصادية بدعداد اتيـ  عـن تلـام    فري  أ دقاء 
ــار قيــاس التجــارة الدوليــة والعوملــة           ــة املوســعة  ليلــون  قابــة إج للحســابات الدوليــة والعاملي

(  وينبغــي أن يســتند 4٦/١٠7قــرر جــيم  امل -  الفصــك األول E/2015/24 االقتصــادية )اتلــر
ــذي  ــري االضــط         ــ  إىل األعمــال القائمــة يف هــذا اجملــال  ال ســيما العمــك ال هــذا اللتي

برعايــة اللجنــة االقتصــادية ألوروبــا  ومنلمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي           بــ 
الربط بـني البياتـات اجليئيـة    وامللت  اإلحصائي ل حتاد األورويب  وأن يتناول املسائك املتعلقة ب

ذات الصلة باألعمال التجارية واإلحصاءات التجاريـة  إضـافة إىل حتقيـ  التلامـك بـني األبعـاد       
ــام        ــة لع ــة اتوســيب لنلــام ا ســابات القومي ــة للتجــارة والعومل ــة واالجتماعي االقتصــادية والبيةي

  ٢٠١٢القتصادية لعام ا -وتلام احملاسبة البيةية  (١)٢٠٠8
يف تفس املقرر  وافقت اللجنة اإلحصائية  باإلضافة إىل موافقتها عل  مقتـر  إعـداد   و - ٢

ــة        ــة والعومل ــامجم العمــك يف لــال إحصــاءات التجــارة الدولي ــات برت ــ  بعــي أولوي ــ   عل اتي
)أ( الت ــجيب علــ  إت ــاء ســجك عــاملي جملموعــات املؤسســات التجاريــة     :االقتصــادية  وهــي

األورويب جملموعات ال ـراات الـذي ينفـذ حاليـا( )س( حتسـني      باالستناد إىل م رو  السجك 
قياس عدم جتاتس ال ـراات عـن جريـ  موا ـلة وضـب تصـنيب لوألـائب األعمـال التجاريـة(          
)ج( معاجلة حاالت عدم التناألر يف التجارة واالستقمار املباشر األجـن  علـ  الصـعيد القنـائي(     

املخرجــات   - االســته ا واملــدخ ت - )د( تعمــيم مراعــاة وضــب اجلــداول العامليــة للعــرض 
ــدان االقتصــادي        ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــات منلم ــة قاعــدة بيات هبــدت توســيب تطــاة تغطي
ومنلمة التجارة العاملية املتعلقة بالتجارة بالقيمة املضافة  وأقرت اللجنـة التو ـية بدت ـاء فريـ      

ــة املوســعة ووافقــت   دوليــةخــااء يللــب بدعــداد اللتيــ  املتعلــ  بنلــام للحســابات ال   والعاملي
مقتر  إت اء فري  عامك م ترا بني األماتات يعىن بدحصاءات التجـارة الدوليـة والعوملـة     عل 

 االقتصادية ويتوىل تنسي  العمك يف ذلك امليدان 
ــة بدعــداد        - ٣ ــة املتعلق ــر املعلومــات األساســية الفني ــاذ مــن هــذا التقري ويعــرض الفــر  الت

خلطوط العامـة حملتوياتـ  وي ـري إىل بعـي املسـائك الـي سـيجري تناو ـا أوال          اللتي   ويقدم ا
ويناَقش فري  اخلااء الذي سيقدم الـدعم يف إعـداد اللتيـ  يف الفـر  الرابـب  يف حـني ينـاقش        

__________ 

 (١) ST/ESA/STAT/SER.F/2/Rev.5  من ورات األمم املتحدة  رقم املبيب(E.08.XVII.29)  

http://undocs.org/ar/E/2015/24
http://undocs.org/ar/ST/ESA/STAT/SER.F/2/Rev.5
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إت اء الفري  العامك امل ترا بني األماتات ودوره التنسيقي يف الفـر  اخلـامس  ويراـي الفـر      
 ت التالية يف هذه العملية األخري عل  اخلطوا

  
 اللتي  املتعل  بنلام ا سابات الدولية والعاملية املوسعة - ثاتيا 

ــة       - 4 ــاس التجــارة الدولي ــرئيس املعــين بقي ــ  أ ــدقاء ال ــري فري سيســتند اللتيــ  إىل تقري
( وعمــك  E/CN.3/2015/12و  E/CN.3/2014/7) ٢٠١5و  ٢٠١4والعوملــة االقتصــادية لعــامي   

اك مـن فرقـة العمـك املعنيـة باإلتتـاج العـاملي التابعـة للجنـة االقتصـادية ألوروبـا وفريـ  اخلـااء             
واالســـته ا التـــابب ملنلمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان   املعـــين باجلـــداول املوســـعة للعـــرض

االقتصادي  وعمـك امللتـ  اإلحصـائي ل حتـاد األورويب فيمـا يتعلـ  بس سـك القيمـة العامليـة          
 والعوملة االقتصادية  وياز هذا الفر  األجياء ا امة من تلك اإلسهامات 

ئي تقريـر وضـع  امللتـ  اإلحصـا     وقد ُأبرزت س سك القيمة العاملية ب لك واضح يف - 5
  تّص عل  أن التغيريات ا يلليـة يف االقتصـاد العـاملي جتعـك     (٢)٢٠١٣ل حتاد األورويب يف عام 

إضــافة القيمــة إىل املنتجــات واخلــدمات يف بلــدين أو أاقــر قبــك االســته ا النــهائي أمــرا أاقــر 
والتمويــك مســتويات عاليــة   شــيوعا  ويتطلــ  هــذا النلــام اجملــيأ ملاتيــا وتنليميــا ل تتــاج        

الر د واملراقبة  وتنسيقا أدة للوجستيات  وتقـ  لبـارامترات التصـميم ال ـديدة التعقيـد        من
وتتا  التعليمات ال زمة واملنسقة ب لك جيد داخك املؤسسات التجارية وفيمـا بينـها انتيجـة    

ات  واســتخدام  وســبة عمليــات التصــميم والتصــنيب  والفــاض تلــاليب عمليــات تقــك البياتــ
مل تعــد املســافة املاديــة عقبــة الااليــات احملســنة إلدارة تــدف  املعلومــات هــذا  وتتيجــة لــذلك   

يسـمح للنلـام التجـاري الـدوذ      شون أمـام جتيئـة وتقـك عمليـات األعمـال التجاريـة   ـا        ذات
ة فر ــا يصــبح أاقــر ديناميــة ومروتــة واســتجابة وتعقيــدا  ويتــيح اإلتتــاج ل ســواة العامليــ بــون

وهـو مـا مل يلـن متاحـا      -حىت يف أجياء حمدودة من سلسلة القيمـة   - ل تتاج الواسب النطاة
 قط عندما ااتت األسواة حملية أو داخلية أو إقليمية 

 
 معلومات أساسية - ألب 

ــدقا    - ٦ ــ  أ ـ ــك فريـ ــن عمـ ــ  مـ ــذ اللتيـ ــ     ســـوت يتخـ ــتندا لـ ــا ومسـ ــرئيس منطلقـ ء الـ
ات احملسـنة ت ـلك ضـرورة وينبغـي  ـا أن تتـيح التو ـك        خلص الفري  إىل أن اإلحصـاء  حيث

__________ 

 Timothy J. Sturgeon, “Global value chains and economic globalization: towards a newاتلـــــــــــــــــــــــــــــــر  (٢) 

measurement framework” (Eurostat, May 2013)    وميلـــــــــــــــــن االجـــــــــــــــــ   عليـــــــــــــــــ  علـــــــــــــــــ
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/54610/4463783/Sturgeon-report-Eurostat  

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/7
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/12
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إىل فهم أفضك لدور القطا  اخلـارجي يف اقتصـاد معـني  واتفتـا  أسـواق  الداخليـة واخلارجيـة        
ــة      وتــوثري االتفتــا  يف االرتقــاء االجتمــاعي واالقتصــادي والبيةــي   ــا يف ذلــك مســتو  العمال

ــر وأفضــك    ــات أاق ــها  و ــة حاجــة إىل بيات ــة يف االقتصــادات املتقدمــة والناشــ وتوعيت ةة والنامي
حد سواء: حتتاج االقتصادات املترابطة إىل إحصاءات مترابطة وبوسب مجيـب االقتصـادات    عل 
 فادة من فهم أفضك  ذه الع قات االست
ــام    - 7 ــرئيس لعـ ــدقاء الـ ــر أ ـ ــر يف تقريـ ــا ذاـ ــات  ٢٠١5وامـ ــررو السياسـ ــاج مقـ   حيتـ

 الفوائـــد واملخـــاجر يف مجيـــب البلـــدان مـــن خـــ ل قـــدرام  واملفاوضـــون التجـــاريون إىل فهـــم
النلر يف س سك القيمة العاملية مـن البدايـة إىل النهايـة والوقـوت علـ  املسـادات احملـددة         عل 

مــن  ٦)اتلــر الفقــرة  إلتتــاج الــي تضــم شــراااا احملليــةالــي تقــدمها بلــدان أخــر  ل ــبلات ا
ذ هنجم س سك القيمة العاملية باعتباره الوسيلة املفضـلة  التقرير(  واقتر  اجملتمب اإلحصائي الدو

لقيــاس مــد  تــرابط االقتصــادات فيمــا يتعلــ  بفــرر العمــك  واملهــارات  والقــدرة التنافســية     
الدوليــة  وتوليــد القيمــة املضــافة والــدخك وفــرر العمــك  وميلــن تصــنيب األت ــطة املرتبطــة     

تبـدأ مـن مرحلـة البحـث والتصـميم يف أعلـ        بس سك القيمـة العامليـة يف مراحـك إتتـاج عامـة       
ملبيعــات يف أد   السلســلة و ــر  رحلــة التصــنيب وتنتــهي  رحلــة اللوجســتيات والتســوي  وا       

مـن هـذه املهـام يف اخلـارج      سلسلة من س سك القيمة العاملية  ُينَجي العديد  أي السلسلة  ويف
ــة يف بلــدان    عــن إمــا ــة وعامل ــ  فــرو  تابعــة ملؤسســة جتاري ــة أو بواســطة متعاقــدين   جري أجنبي

ا ل تتــاج والتجــارة وإدارامــا مســتقلني  وهــذا التلامــك االقتصــادي الــدوذ الــذي ألهــر حــديق
الــذي يــتعني قياســ  وحتليلــ  ب ــلك أفضــك   ــا يف ذلــك فيمــا يتعلــ  باملنــافب والتلــاليب      هــو

  اراة يف س سك القيمة العاملية واملخاجر املرتبطة بامل
ستند اللتي  إىل التو ـيات واملبـادا التوجيهيـة املقدمـة يف وثيقـة اللجنـة       وميلن أن ي - 8

  وقد أ ـدر هـذا الـدليك يف هنايـة     (٣)“دليك قياس اإلتتاج العاملي”االقتصادية ألوروبا  املعنوتة 
وهو يقدم أفلارا قّيمـة ب ـون أداء وقيـاس س سـك القيمـة العامليـة  ويقـدم أيضـا           ٢٠١5عام 

اإلتتـــاج العـــاملي ويصـــب مبـــادا امللليـــة داخـــك مؤسســـة جتاريـــة متعـــددة تصــنيفا لترتيبـــات  
اجلنسيات  إضافة إىل مبادا مللية منتجات املللية الفلرية داخك اإلتتاج العـاملي  وباإلضـافة   

ب البياتــات  مــب إيــ ء اهتمــام    إىل ذلــك  يتنــاول الــدليك التحــديات املتعلقــة  صــادر وجتميــ      
 ة واملعقدة للمؤسسات التجارية اللبري خار

__________ 

 /http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2014 ميلــــن االجـــــ   عليهــــا علـــــ    (٣) 

Guide_to_Measuring_Global_Production_-_CES.pdf  
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وميلن أيضا أن يستند اللتي  إىل العمك املقدم يف املؤ ر الدوذ املعين بقيـاس التجـارة    - ٩
ــرة مــن      ــذي عقــد يف أيواســلاليينتس  امللســيك  يف الفت ــول/ ٢٩والعوملــة االقتصــادية  ال  أيل

نمـوذج  فعل  سبيك املقال  ميلن  أن يسـتخدم ال   (4)٢٠١4ت رين األول/أاتوبر  ١إىل  سبتما
إلت اء جتميعات بديلة للفةـات األساسـية يف إجـار التصـنيب الصـناعي       املرجعي لسلسلة القيمة

أت ــطة  ميلــن أن تســتند تلــك التجميعــات إىل الــدوذ املوحــد جلميــب األت ــطة االقتصــادية  و  
املؤسسات التجارية يف لال تقك وألائب األعمال التجارية إىل اخلارج  واسـتخدام املـدخ ت   

ــن األســواة       الوســي ــة م ــة املتنوع ــن الســلب املنَتجــة واجملموع ــوا  األ ــنات األساســية م طة وأت
التصـنيب الصـناعي    تمييـي هـو أتـ  مـن يـري اململـن  ضـمن       النهائية  والسب  يف إجراء ذلـك ال 
املؤسســات التجاريــة الــي  اســتج ء االخت فــات اللــبرية بــني الــدوذ املوحــد بصــيغت  ا اليــة 

الي تعمك عامليا  وميلن ملواءمة املؤسسات التجارية يف لموعـات مت ـاهبة   تعمك داخليا وتلك 
من حيث التلوين أن حتسـن إىل حـد اـبري مـن ا يلـك احملاسـ  جلـداول العـرض واالسـته ا          
فيما يتعل  بتحليك س سك القيمة العاملية( وميلـن حتقيـ  املواءمـة مـن حيـث الصـناعة  ووضـب        

نهائية  ومد  اسـتخدام وألـائب األعمـال التجاريـة الـي يسـتعان       سلسلة اإلمداد  واألسواة ال
  صادر خارجية ألدائها 

ويعاجل فري  اخلااء املعين باجلداول املوسعة للعرض واالسته ا التابب ملنلمـة التعـاون    - ١٠
ــافة  و      ــة املضـ ــارة يف القيمـ ــدير التجـ ــالي  تقـ ــادي أسـ ــدان االقتصـ ــة يف امليـ ــر  والتنميـ ــد ذاـ قـ

  يف مجلــة أمــور  أن العوملــة تغّيــر بســرعة االفتراضــات القدميــة (5)فريــ  اخلــااء اختصا ــات يف
املخرجـات(   - العهد املتعلقة بالتجاتس النس  لوألائب اإلتتاج )املعـام ت الفنيـة للمـدخ ت   

للوحــدات املصــنفة علــ  أهنــا ت ــاط  ــناعي معــني  وهــو مــا ي ــلك ضــمنا افتراضــا أساســيا    
املخرجات  ويـؤدي تيايـد اتت ـار أتـوا       -قائمة عل  املدخ ت يستخدم يف إت اء مؤشرات 

جديدة من ال راات مقك املنتجني بدون مصاتب وشراات التجهيي بالعقود  واالجتـاه املتيايـد   
حنــو التخصــص األفقــي  مقابــك التخصــص الرأســي  ال ســيما فيمــا يتعلــ  بفــرو  ال ــراات     

االفتراضات  ولـذلك  يبحـث فريـ  اخلـااء      املتعددة اجلنسيات  إىل الت ليك جوهريا يف هذه
التــابب ملنلمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي عــن أفضــك الســبك لتوزيــب تصــنيب           
 ال راات حس  خصائص معينة )مقك امل اراة يف س سك القيمة العاملية(  وهو ما سـيجعك 

 اجملموعات الفرعية أاقر جتاتسا 

__________ 

  http://unstats.un.org/unsd/trade/events/2014/mexico/default.asp عل  ميلن االج   علي  (4) 

  http://www.oecd.org/sti/ind/tiva/eSUTs_TOR.pdfاتلر  (5) 
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مــن املناســ  اتبــا  هنــجم يســتند  مباشــرة يف االعتبــار  يبــدووبوخــذ العمــك املــبني أعــ ه  - ١١
س سك القيمة العاملية يف وضب اللتي  املتعلـ  بنلـام للحسـابات الدوليـة والعامليـة املوسـعة         إىل

ــني األت ــطة االقتصــادية       ــة وجتمــب ب ــة تتجــاوز ا ــدود اجلغرافي تلــرا ألن س ســك القيمــة العاملي
تنتمي معا إىل السلسلة  ويتطل  قياس أوج  التـرابط االقتصـادي   والسلب واخلدمات العاملية الي 

)الي تنطوي عل  االسـتقمار  وإ ـاد فـرر العمـك  والـدخك  وامللليـة الفلريـة( داخـك البلـدان          
قيــاس س ســك  - بــني التصــميم يف أعلــ  السلســلة والتجميــب يف أد  السلســلة   - وفيمــا بينــها

ا أن تفهـم أوجـ  التـرابط داخـك البلـدان وفيمـا بينـها فيمـا يتعلـ           القيمة العاملية  وباملقك  إذا أردت
بتجار التجيئة عل  الصعيد العاملي  ومقدمي اخلدمات املالية ويري املاليـة  واـذلك باملؤسسـات    

  التجارية املتلاملة أفقيا  فدن سلسلة القيمة العاملية هي اإلجار املنّلم امل ئم
علـ  س سـك القيمـة العامليـة آثـار هامـة بالنسـبة لوحـدة         وتترت  عل  الترايـي ا ـاذ    - ١٢

ــرارات الرئيســية        ــدير ذات الصــلة  وُيتخــذ معلــم الق ــات والتق ــاس وإجــراءات مجــب البيات القي
ــ  م    ــامليني عل ــدمي اخلــدمات الع ــامليني ومق ــيس   للمصــنعني الع ــة ول ســتو  املؤسســات التجاري

نســـيات مؤسســات املتعـــددة اجل مســـتو  املن ــ ت أو املصـــاتب  وهـــذا يعــين بالنســـبة لل   علــ  
ــداخلي  وتســعري املنتجــات         أن ــات املتعلقــة باألربــا   والبحــث والتطــوير  والتســعري ال البيات

ــروابط األخــر  يف س ســك القيمــة      ــك  واإلعــ ن التجــاري  وال ــة  والتصــميم  والتموي النهائي
 العاملية يري متاحة إال عل  مستو  املؤسسات التجارية العاملية 

 
 ة والعاملية املوسعةتلام ا سابات الدولي - باء 

يعتا تلام ا سابات الدولية والعاملية املوسعة حسـابا فرعيـا لنلـام ا سـابات القوميـة       - ١٣
ــام  ــة   ٢٠٠8لعـ ــبة البيةيـ ــام احملاسـ ــادية  -وتلـ ــام االقتصـ ــدد   ٢٠١٢لعـ ــب عـ ــ  مـ ــا يتماشـ    ـ
 اوآوتـة األخـرية عـن العوملـة والـي      الي أعدت يف (٦)الدراسات واملبادا التوجيهية والتقارير من

ت ــري  فيمــا يتعلــ  باملســائك ذات الصــلة باملفــاهيم والتعــاريب البديلــة  مقــك معاجلــة معــاَم ت  
ا أاقـــر ســـبك املضـــي قـــدما ترجيحـــ ”التجاريـــة العامليـــة الـــك  إىل أن ومرااـــي املؤسســـات 

مقترحــات  اثلــة “ تتــاج العــامليدليــك قيــاس اإل”  ويقــدم “اســتخدام اجلــداول التلميليــة هــي
تو ــيات  املتعلقــة بالعمــك يف املســتقبك  ويف الــدورة الرابعــة ع ــرة لفريــ  اخلــااء املعــين            يف

با سابات القومية فيما يتعل  بقياس اإلتتاج العاملي التابب للجنة االقتصادية ألوروبـا  املعقـودة   
ضـــا أتـــ  بـــالنلر     اقتـــر  الفريـــ  أي ٢٠١5 وز/يوليـــ   ٩إىل  7يف جنيـــب يف الفتـــرة مـــن   

__________ 

ــ      (٦)  ــال  علـــــــــــــــــ ــبيك املقـــــــــــــــــ ــ  ســـــــــــــــــ ــ   علـــــــــــــــــ ــ   عليـــــــــــــــــ ــن االجـــــــــــــــــ  ميلـــــــــــــــــ
http://www.unece.org/publication/impact_of_globalization_on_national_accounts.html  
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املفاهيم اجلديدة املرتبطة بالعوملة تتسم بتيايد  ـعوبة التعامـك معهـا يف إجـار ا سـابات       أن إىل
  (7)القومية ا الية  فقد تلون ا سابات الفرعية أفضك ملان الختبارها

وتتسم ا سابات الفرعية  يية توفري إجار تلميلي لوضـب تـدابري جديـدة  دون إثقـال      - ١4
ا ســـابات األساســـية أو قفـــيي دقتـــها أو اتســـاقها  وألن هـــذه ا ســـابات الفرعيـــة  ااهـــك

االقتصـادية   - ستلون امتدادا لنلام ا سابات القومية  ومييان املدفوعات  وا سابات البيةيـة 
ملـة  املعمول هبا حاليا  ميلنها أن توفر إجارا حماسبيا متلام  ومتسـقا وشـام  يـربط تـدابري العو    

   من قبيك التجارة يف القيمة املضافة  بالبحوث اجلديدة يف لال العوملة اجلديدة
وسيسع  تلام ا سابات الدولية والعاملية املوسـعة إىل حتقيـ  االتسـاة مـب ا سـابات       - ١5

االقتصــــادية وتطويردــــا   -األساســـية لنلــــام ا ســــابات القوميـــة وتلــــام احملاســــبة البيةيـــة    
ا ســابات الدوليــة والعامليــة املوســعة إىل حــد اــبري جــدو    الصــدد  سيحســن تلــام هــذا ويف

ــ  ســـوت يتســـىن ملقـــرري     ــب أتـ ــة  ومـــن املتوقـ ــة واالجتماعيـ ــادية والبيةيـ اإلحصـــاءات االقتصـ
السياسات وحمللـي األعمـال التجاريـة والبـاحقني واملسـتقمرين االسـتفادة مـن اجملموعـة اللـبرية          

ــة الــي تســتند إىل تلــام ا ســ   ــة املوســعة  خيــث توخــذ   لــ دوات التحليلي ــة والعاملي ابات الدولي
 ا سابات القومية ومييان املدفوعات وا سابات البيةية االقتصادية موقب الصدارة 

وعل  وج  التحديد  سوت يوفر تلام ا سـابات الدوليـة والعامليـة املوسـعة  باعتبـاره       - ١٦
جـارا دوليـا وعامليـا متلـام      حسابا فرعيـا  عرضـا متلـام  للحسـابات واجلـداول الـي تقـدم إ       

االقتصــادية  - لتحليــك اإلتتــاج والــدخك والنفقــات واأل ــول واخلصــوم واملعــام ت البيةيــة       
وروابطهــا يف شــىت املنـــاج  والبلــدان والصـــناعات  ومــن املتوقــب أن تقـــدم هــذه ا ســـابات       

ــود الدوليــة القائمــة يف ا ســابات األساســية  مقــك     توزيعــات واجلــداول توزيعــات إضــافية للبن
الصادرات والواردات حس  خصائص املصـدرين  وعـ وة علـ  ذلـك  مـن املتوقـب أن تـوفر        
روابط عامليـة  مـب تطـاة بـديك ومفـاهيم بديلـة  با سـابات األساسـية  مقـك اجلـداول العامليـة            
ــك للمــوازين        ــيح إجــراء حتلي ــة املوســعة   ــا يت للعــرض واالســته ا املرتبطــة باجلــداول القطري

 مة املضافة والقنائية عل  أساس القيالتجارية 
  

 فري  اخلااء املعين بدحصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية - ثالقا 
قــررت اللجنــة اإلحصــائية إت ــاء فريــ  خــااء يللــب بدعــداد اللتيــ  املتعلــ  بنلــام     - ١7

را لفريـ  أ ـدقاء   للحسابات الدولية والعاملية املوسعة واقترحت أن ي لك هذا الفريـ  اسـتمرا  
__________ 

  /http://www.unece.org/index.php?id=37893#اتلر  (7) 
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ــ        ــب أعضــاء فري ــ   وأعــاد مجي ــار االتضــمام إلي ــدان األخــر  خي ــ  البل ــرئيس  وعرضــت عل ال
ــااء املن ـــ      ــ  اخلـ ــويتهم يف فريـ ــد عضـ ــرئيس توايـ ــدقاء الـ ــ    أ ـ ــم إىل الفريـ ــديقا  واتضـ و حـ

اازاخستان واململلة املتحدة لايطاتيا العلم  وأيرلندا ال مالية  اللتني أبدتا اهتمامـا   من اك
يف هذا الصدد يف الدورة السادسـة واألربعـني للجنـة  واخـتريت أيرلنـدا رئيسـا لفريـ  اخلـااء          

 يب األعضاء يف مرف  هذا التقرير وترد قائمة جبم
إىل  ٢٦وسيعقد االجتما  األول لفريـ  اخلـااء يف مقـر األمـم املتحـدة يف الفتـرة مـن         - ١8
ت فريـ  اخلـااء وبرتـامجم عملـ  يف ذلـك        وستناقش اختصا ـا ٢٠١٦ااتون القاين/يناير  ٢8

 االجتما   وستعرض تتائجم ذلك االجتما  يف وثيقة معلومات أساسية ملحقة هبذا التقرير 
  

الفري  العامك امل ترا بـني األماتـات املعـين بدحصـاءات التجـارة الدوليـة        - رابعا 
 والعوملة االقتصادية

الـداعي   السادسـة واألربعـني علـ  املقتـر     وافقت اللجنـة اإلحصـائية أيضـا يف دوراـا      - ١٩
إت ــاء فريــ  عامــك م ــترا بــني األماتــات معــين بدحصــاءات التجــارة الدوليــة والعوملــة           إىل

االقتصــادية يللــب بواليــة ت ــمك تنســي  األعمــال الــي يضــطلب هبــا يتلــب املنلمــات الدوليــة 
امل ــترا بــني األماتــات  العامــك واإلقليميــة يف ذلــك امليــدان  وينبغــي أيضــا أن ي ــجب الفريــ    

تطوير قواعد بياتات إحصاءات التجارة الدوليـة والعوملـة االقتصـادية علـ  الصـعد الـدوذ        عل 
ــاء ا     ــيز أت ــطة بن ــوجين( وأن ينســ  ويع ــي وال ــك اإلحصــاءات    واإلقليم ــدرات لتحســني تل لق

 اس اإلحصاءات عل  املستو  الللي املستو  اجليئي سعيا لتحسني حس عل 
الفريـــ  العامـــك امل ـــترا بـــني األماتـــات هـــم امللتـــ  اإلحصـــائي ل حتـــاد  وأعضـــاء  - ٢٠

األورويب  و ــندوة النقــد الــدوذ  ومنلمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي  ومــؤ ر  
ــا  وشــعبة اإلحصــاءات التابعــة      ــة االقتصــادية ألوروب ــة  واللجن األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي

االجتماعيــة باألماتــة العامــة  ومنلمــة التجــارة العامليــة  وســيعقد   إلدارة ال ــؤون االقتصــادية و
اــاتون  ٢٩االجتمــا  األول لفريــ  اخلــااء امل ــترا بــني األماتــات يف مقــر األمــم املتحــدة يف  

  وســـتناقش اختصا ـــات الفريـــ  وبرتـــامجم عملـــ  يف ذلـــك االجتمـــا     ٢٠١٦القاين/ينـــاير 
 مات أساسية ملحقة هبذا التقرير وستعرض تتائجم االجتما  أيضا يف وثيقة معلو

  
 اخلطوات املقبلة -خامسا  

برتـامجم   ٢٠١٦ستحدد تتائجم اجتما  فري  اخلااء الذي يعقد يف اـاتون القاين/ينـاير    - ٢١
  مــن املتوقــب أن يتضــمن برتــامجم  ٢٠١5عملــ   وبــالنلر إىل قــرار اللجنــة اإلحصــائية يف عــام  
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بدعــداد اللتيــ   واخلطــوات الــي ســتتخذ للنــهوض   العمــك اخلطــوات الــي ســتتخذ للنــهوض  
ــة  مــن أجــك حتســني قيــاس عــدم جتــاتس      بدت ــاء ســجك عــاملي جملموعــات املؤسســات التجاري
ال ـــراات أليـــراض س ســـك القيمـــة العامليـــة  ومعاجلـــة حـــاالت عـــدم التنـــاألر يف التجـــارة   

ســـته ا  بنـــاء مليـــة للعـــرض واالواالســـتقمار القنـــائيني  وتعمـــيم مراعـــاة وضـــب اجلـــداول العا
العمك الذي تقـوم بـ  منلمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي فيمـا يتعلـ  بقاعـدة            عل 

بياتات منلمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنلمة التجارة العامليـة املتعلقـة بالتجـارة    
 بالقيمة املضافة 

 ذا التقرير واللجنة اإلحصائية مدعوة إىل اإلحاجة علما هب - ٢٢
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 املرف 
 

 أعضاء فري  اخلااء املعين بدحصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية  
 

 أويندا  وجنوس أفريقيا  واابو فريدي  واملغرس  :أفريقيا
 اندا  واوستاريلا  واولومبيا  وامللسيك  والواليات املتحدة األمريلية :األمريكيتان

ــة    :  آسيا ــران )مجهوريـ ــد  ومج  -إيـ ــ مية(  وتايلنـ ــني    اإلسـ ــا  والصـ ــة اوريـ هوريـ
 وا ند واازاخستان   تام وفييت

ــا   :أوروبا ــداكرا  أيرلنــدا )رئيســا(  وإيطالي ــا املتحــدة واململلــة  وال  العلمــ  لايطاتي
 وهولندا  ال مالية وأيرلندا

والتنميـة   اللجنة االقتصادية ألوروبا  و ندوة النقد الدوذ  ومنلمة التعـاون  :املنظمات
يف امليدان االقتصـادي  وامللتـ  اإلحصـائي ل حتـاد األورويب  ومـؤ ر األمـم       

 املتحدة للتجارة والتنمية  ومنلمة التجارة العاملية
 شعبة اإلحصاءات التابعة إلدارة ال ؤون االقتصادية واالجتماعية ةـــاألمانة العام

  :لألمم املتحدة
 


