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  اإلحصائية اللجنة

  واألربعون الثامنة الدورة

  ٢٠١٧ آذار/مارس ١٠-٧
  *املؤقت األعمال جدول من (ح) ٤ البند
 الدوليـة  التجارة إحصاءات للعلم: بنود

  االقتصادية والعوملة
      

  االقتصادية والعوملة الدولية التجارة بإحصاءات املعين اخلرباء فريق تقرير  
    

  العام األمني من مذكرة  
  

 الســابقة،  واملمارســات  ٢٠١٦/٢٢٠ واالجتمــاعي  االقتصــادي  الــس  ملقــرر  وفقــا 
 والعوملـة  الدوليـة  التجـارة  بإحصـاءات  املعـين  اخلـرباء  فريـق  تقريـر  حييل بأن العام األمني يتشرف

 نظـام  عـن  كتيـب  إعـداد  مبهمة لالضطالع ٢٠١٥ عام يف اخلرباء فريق أنشئ وقد االقتصادية.
ــة للحســابات ــعة القومي ــال وإحصــاءات املوس ــة األعم ــة. التجاري ــدو املتكامل ــوجل ق ــذا يف ع  ه

 علـى  العامليـة  القيمـة  سالسل مراعاة خالل من االقتصادات بني الترابط قياس موضوع الكتيب
 عـن  معلومـات  التقريـر  يقـدم و الـوطين.  اإلحصـائي  النظـام  منظور على احملافظة مع مناسب حنو

  بالتقرير. علما اإلحاطة إىل مدعوة اإلحصائية واللجنة .الكتيب إعداد يف احملرز التقدم
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  االقتصادية والعوملة الدولية التجارة بإحصاءات املعين اخلرباء فريق تقرير  
    

  مقدمة -  أوال 

 إنتاجهـا  سالسـل  لتنظيم جديدة فرصا التجارية ؤسساتللم االقتصادية العوملة أتاحت  - ١
ــد ــن مبزي ــاءة. م ــك وأدى الكف ــادة إىل ذل ــد زي ــع تعقي ــن ألن االقتصــادية، اإلحصــاءات جتمي  م

 فهـم  إىل حاجـة  ومثـة  حـدة.  علـى  بلـد  كـل  أسـاس  علـى  اإلنتاجيـة  األنشـطة  تصـنيف  األصـعب 
 الشـركات  “خـالل  مـن  النظـر ” مـن  الـتمكن  طريـق  عـن  بلدان لعدة الشاملة واملخاطر الفوائد
 يف املقيمـة  نشـآت للم اإلنتـاج  شبكات يف مسامهاا ومالحظة العاملية القيمة سالسل يف العاملية
ــة اإلنتــاج ترتيبــات تطــرحو متعــددة. بلــدان  إحصــاءات جمــال يف حتــديات هــذه الناشــئة العاملي

 الداعمــة. التجاريــة األعمــال ســجالت ذلــك يف مبــا التجاريــة، واإلحصــاءات الكلــي االقتصــاد
 القيمـة  سلسـلة ب احمليطـة ( سـابات احل وتصـنيف  اإلحصـائية،  الوحـدة  اختيـار  التحـديات  وتشمل
 والبنـود  املعـامالت  وتسـجيل  االقتصـادية،  وامللكيـة  االقتصـادية  السـيطرة  مبـدأ  وتنفيـذ  العاملية)،

    املدفوعات. ميزان وإحصاءات القومية احلسابات يف للحدود والعابرة احمللية

 بإحصـاءات  املعـين  اخلـرباء  فريـق  ٤٦/١٠٧ مقررهـا  يف حصـائية اإل اللجنة أنشأت وقد  - ٢
 وتتمثـل  القيـاس.  جمال يف التحديات هلذه التصدي أجل من االقتصادية والعوملة الدولية التجارة
 العامليـة  القيمة بسلسلة املتصلة التصنيفات سيعاجل كتيب وضع يف اخلرباء لفريق الرئيسية املهمة

ــة االقتصــادية األبعــاد وتكامــل ــة والبيئي  لنظــام امتــدادا اباعتبارهــ والعوملــة للتجــارة واالجتماعي
 ذلـك  كـل  ،٢٠١٢ لعـام  واالقتصـادية  البيئيـة  احملاسـبة  ونظام )١(٢٠٠٨ لعام القومية احلسابات

  التجارية. واإلحصاءات التجارية للمؤسسات متكامل بإطار مدعوم

 ومنظمـة  ألوروبا االقتصادية اللجنة به تضطلع الذي احلايل العمل إىل الدليل وسيستند  - ٣
 اإلحصـائي  املكتبو العاملية التجارة ومنظمة االقتصادي امليدان يف والتنمية االقتصادي التعاون
 هـذا  بشـأن  اللجنـة  إىل السـابقة  التقـارير  يف املبني النحو على أخرى، وجهات األورويب لالحتاد

 E/CN.3/2014/7 و E/CN.3/2013/7( املاضـــــــــــية األربـــــــــــع الســـــــــــنوات يف املوضـــــــــــوع
ــة واتفقــت .)E/CN.3/2016/23 و E/CN.3/2015/12 و ــى أيضــا اللجن ــراح عل  ســجل وضــع اقت

 فهـم  حتسـني  علـى  الـوطنيني  اإلحصـائيني  مسـاعدة  أجـل  من التجارية املؤسسات موعة عاملي
 الدوليـــة التجـــارة جمـــال يف ملؤسســـاتا بـــني والعالقـــات التجاريـــة ؤسســـاتامل اســـتراتيجيات

  احلدود. عرب الكلي االقتصاد إحصاءات جتميع سياق يف املباشر األجنيب واالستثمار

__________ 

  )١(  United Nations publication, Sales No. E.08.XVII.29. 
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 البيانـات  جممعـي  ومنظـور  العامليـة  القيمـة  سلسـلة  علـى  القـائم  نظـور امل مـن  كل ويتسم  - ٤
 لجنـة ال سياق يف وضعت اليت األدلة من ويتوخى .كتيبال تشكيل لفهم أساسية بأمهية الوطنية
 سالسـل  تـأثري  إدراك مـع  أنـه  غـري  وطـين.  منظـور  مـن  البيانـات  جممعي وإرشاد مساعدة عموما
 األخـذ  الكتيـب  يف يشـجع  الشريكة، للبلدان االقتصادي اهليكل على البلدان عرب العاملية القيمة
 الكـربى.  العامليـة  القيمـة  سالسـل  يف املدرجـة  الوطنيـة  للصـناعات  بالنسـبة  البلـدان  متعـدد  بنهج

 مـن  ويسـتفيد  للمؤسسـات  عامليـا  منظـورا  أيضـا  العامليـة  القيمة سلسلة على القائم النهج ويعزز
 مـن  خمتـارة  جمموعـة  أجـل  مـن  الكـبرية  املؤسسـات  مـن  التجارية لإلحصاءات املتكامل التجميع
 واخلـدمات  السـلع  يف التجـارة  ذلـك  يف مبـا  العامليـة،  القيمة بسلسلة املتصلة االقتصادية األنشطة
 اجلنسـيات  املتعـددة  املؤسسـات  جانـب  مـن  سيما ال األجنبية، املباشرة واالستثمارات الوسيطة
ــز إىل وباإلضــافة الكــبرية. ــة اإلحصــاءات تكامــل تعزي ــة باملؤسســات املتعلق  والتجــارة التجاري

 الشـريكة  البلـدان  بـني  وفيمـا  الـوطين  الصعيد على - اجلزئي االقتصاد مستوى على واالستثمار
 جـداول  وكذلك البلدان، بني املشترك واالستخدام العرض جداول فإن - الرئيسية االقتصادية
 علـى  العالقـات  وفهـم  رسـم  يف تسـاعد  أن ميكـن  البلدان، بني املشتركة واملخرجات املدخالت

 وسـليمة  صـحيحة  بصـورة  احلـدود  عـرب  اإلحصـاءات  قيـاس  ويتطلب الكلي. االقتصاد مستوى
  اهلامة. االقتصادية الشريكة البلدان مع البيانات تبادل من قدرا

 الوثيـق  بالتعـاون  بعملـه  اخلـرباء  فريـق  يضـطلع  الكلـي،  االقتصـاد  حبسابات يتعلق وفيما  - ٥
 يف والتنميــة التعــاون ملنظمــة املضـافة  القيمــة يف التجــارة مشــروع ومهـا:  أخــريني، مبــادرتني مـع 

 جـداول  إعـداد  طريـق  عـن  التقـديرات  يضـع  الـذي  العاملية، التجارة ومنظمة االقتصادي امليدان
 القيمـة  سالسـل ب مدفوع إلنتاج املتزايد العاملي الطابع برازإ بغية واملخرجات للمدخالت عاملية

 حتليـــل جمــال  يف بــالبحوث  املتعلقــة  الكاملــة  والعامليــة  الدوليــة  احلســابات  ومشــروع  العامليــة؛ 
 املشـتركة  واملخرجات املدخالت جلداول سنوي تقدير إعداد أجل من واملخرجات املدخالت

 ســنوات مخــس مــدا مرجعيــة فتــرة كــل يف والقيــام األورويب االحتــاد يضــعها الــيت البلــدان بــني
 يف واملخرجـات  املـدخالت  وجـداول  البلـدان  بني املشتركة واالستخدام العرض جداول بوضع
  األورويب. االحتاد

 الفـرع  يتضـمن  بينمـا  ،كتيـب ال عـن  عامـة  حملـة  التقرير هذا من “ثانيا” الفرع يف وترد  - ٦
ــا” ــيت الصــلة ذات لألعمــال مــوجزا وصــفا “ثالث ــها أبلغــت ال ــة عن ــني املشــتركة العمــل فرق  ب

  .الدولية التجارة بإحصاءات املعنية الوكاالت
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 للحســابات نظــام العامليــة: القيمــة سالســل حســاب” املعنــون الكتيــب  -  ثانيا  
  “املتكاملة التجارية األعمال وإحصاءات املوسعة القومية

 .الكتيـب  إلعـداد  خمصصـني  ٢٠١٦ عـام  يف نيويـورك  يف اجتمـاعني  اخلـرباء  فريق عقد  - ٧
ــد ــد وق ــرة يف األول االجتمــاع عق ــاير، كــانون ٢٨ إىل ٢٦ مــن الفت ــث الثاين/ين  نوقشــت حي

 )٢(أساسـية  معلومـات  وثيقـة  يف االجتمـاع  نتـائج  وقـدمت  عملـه.  وبرنامج الفريق اختصاصات
 الســابعة دورــا يف اللجنــة إىل املقــدم )E/CN.3/2016/23( العــام األمــني تقريــر يف تــدرج لكــي

ــني.  كــانون ١ إىل الثــاين/نوفمرب تشــرين ٢٩ مــن الفتــرة يف الثــاين االجتمــاع وعقــد واألربع
 يتطلـب  اإلنتـاج  وجتـزؤ  االقتصـادية  العوملـة  منـو  أن جديـد  مـن  الفريـق  وأكـد  .)٣(األول/ديسمرب

ــابات مـــن موســـعة جمموعـــة ــة واإلحصـــاءات االقتصـــادية احلسـ  تـــوفر أن ميكـــن الـــيت التجاريـ
 مـن  التجاريـة  واألعمـال  الكلـي  االقتصاد جمال يف املناسب الوقت يف ووجيهة دقيقة إحصاءات

  العاملية. القيمة سلسلة منظور
  

  الكتيب من املتوخى اهلدف  - ألف  

 متناميـة  حبصـة  تسـتأثر  الـيت  العاملية القيمة سالسل حول العاملي االقتصاد ارتكاز يتزايد  - ٨
 ديـوك  جامعـة  مركـز  أوضـح  كمـا  والعمالـة،  العـاملي  اإلمجايل احمللي والناتج الدولية التجارة من

 خمتلـف  يف العامليـة  القيمـة  سالسـل  تطـور  ويـؤثر  .)٤(التنافسـية  والقـدرة  واحلوكمة بالعوملة املعين
 والسـياحة  واإللكترونيات والسيارات واملالبس واملنسوجات الزراعية األغذية مثل القطاعات،
 انـدماج  وكيفيـة  والعمالـة  واإلنتـاج  العامليـة  التجـارة  حيـث  من كبريا تأثريا التجارية واخلدمات
 العامليـة  القيمـة  سالسـل  وتـربط  .العـاملي  االقتصـاد  يف وعماهلا ومنتجيها النامية البلدان شركات

 للشـركات  انطـالق  نقطة توفر ما وغالبا العامل، أحناء مجيع يف واملستهلكني والعمال الشركات
 بفعاليـة  االنـدماج  علـى  القـدرة  وتعد العاملي. االقتصاد يف للمشاركة النامية البلدان يف والعمال

ــة القيمــة سالســل يف ــا شــرطا العاملي ــة حيوي ــد االقتصــادية للتنمي ــدان، مــن للعدي  ســيما وال البل
 العامليـة،  القيمـة  سالسل إىل الوصول على القدرة يفترض وهذا املنخفض. الدخل ذات البلدان

__________ 

ــايل:      )٢(   ــرابط التـــــ ــالل الـــــ ــن خـــــ ــا مـــــ ــالع عليهـــــ ــن االطـــــ -http://unstats.un.org/unsd/statcom/47thميكـــــ

session/documents/BG-2016-23-international-trade-and-economic-globalization-statisitcs-E.pdf. 

 .http://unstats.un.org/unsd/trade/events/2016/nov-newyork/default.aspانظر:   )٣(  

  )٤(  Gary Gereffi and Karina Fernandez-Stark, “Global value chain analysis: a primer”, 2nd Ed. (Durham, North 

Carolina, Duke University, 2016) (Durham, North Carolina, Duke University, 2016) ميكن االطالع عليه من .
   خالل الرابط التايل:

    www.cggc.duke.edu/pdfs/Duke_CGGC_Global_Value_Chain_GVC_Analysis_Primer_2nd_Ed_2016.pdf.  
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 القـدرات  وبنـاء  الوطنيـة  االقتصـادية  التنميـة  حيـث  مـن  “املكاسب اغتنام” و بنجاح والتنافس
 تقتصـر  ال املسـألة  فـإن  ولـذا  والفقـر.  البطالة من احلد أجل من وأفضل وفرأ عمل فرص وإجياد
 علــى بــذلك القيــام كيفيــة علــى أيضــا بــل العــاملي، االقتصــاد يف املشــاركة ضــرورة مــدى علــى
  .مربح  حنو

ــد مراعــاة خــالل ومــن  - ٩ ــة تزاي ــة القيمــة سالســل أمهي  ســتوفر صــريح، حنــو علــى العاملي
 يف ـا  يسترشـد  أفضـل  معلومـات  املتكاملـة  التجاريـة  واإلحصـاءات  املوسـعة  القومية احلسابات

ــالنمو املثــال ســبيل علــى تتصــل الــيت القضــايا بشــأن التجاريــة والقــرارات العامــة السياســات  ب
 واألجنبيــة احملليــة والعمالــة املكتســبة املضــافة القيمــة مــن واألجنبيــة احملليــة واحلصــة واإلنتاجيــة

ــاج يف املســتخدم املــال ورأس ــا منظــورا الكتيــب وســيقدم واخلــدمات. الســلع إنت  بشــأن وطني
 الصـعيد  علـى  متكـامال  حتلـيال  يبـين  العامليـة،  القيمـة  سلسلة على قائم منوذج أساس على العوملة

 البلـدان  متعـددة  إمـدادات  سلسلة سياق يف العاملية القيمة سلسلة من حمددة لقطاعات اإلقليمي
 عرضـا  ذلـك  بعـد  يتـيح  وهـذا  املؤسسـية.  والترتيبـات  املضافة القيمة ذات واخلدمات السلع من

 حسـب  االقتصـادية  - البيئيـة  واملعامالت واخلصوم واألصول والدخل اإلنتاج لبيانات متكامال
 بـدور  تضـطلع  الـيت  العامليـة  القيمـة  سلسلة يف املشاركة بالصناعات يتعلق فيما الشريكة البلدان

 الشـركاء  املتعـددة  واالسـتخدام  العـرض  جـداول  وضـع  عن يسفر مما الوطين، االقتصاد يف كبري
  العاملية. القيمة بسلسلة اخلاصة الصلة ذات واحلسابات

ــدم  - ١٠ ــب ويق ــا استعراضــا الكتي ــا عام ــة رفيع ــادة لكيفي ــة زي  االقتصــادية اإلحصــاءات دق
 إىل ويســتند التجاريــة. واإلحصــاءات القوميــة احلســابات علــى العوملــة آثــار قيــاس يف وأمهيتــها

 مـواد  إىل لقـارئ ا ويرشـد  عنـها  عامـة  حملـة  ويقدم القائمة، والبحوث التوجيهية واملبادئ املعايري
 حلـول  تقـدمي  يف عـني ام مـن  واسـعة  لطائفـة  أيضا مفيدا يكون وسوف تفصيال. أكثر أساسية
 املختلطـة.  البيانـات  واسـتخدام  القائمـة  البيانـات  باسـتخدام  املباشـرة  غري التقديرات مثل بديلة،
 مـرن  حنـو  علـى  تنفـذ  أن العـام  اإلطـار  ضـمن  للبلـدان  ميكن أنه الكتيب يوضح أن أيضا وينبغي

 االزدواجيـة  جتنـب  وسـيتم  الوطنيـة.  ألولوياـا  وفقـا  التوصـيات  النموذجية) الوحدات (بطريقة
 اجلوانـب  بشـأن  بـذاا  قائمـة  فصـوال  سـيورد  حـني  يف الكتيـب،  فصـول  مجيـع  يف اإلمكان قدر

    التجارية. واإلحصاءات الكلية االقتصادية للمحاسبة املختلفة
  

  الكتيب خمطط  - باء  

 الــدوافع يوثِّــق األول فــاجلزء حبثيــة. وخطــة أجــزاء مخســة إىل مقســم الكتيــب هــذا  - ١١
 العامليــة القيمــة سلســلة علــى القــائم النــهج اتبــاع تــربر الــيت واإلحصــائية والتجاريــة السياســاتية

 علـى  وتأثريهـا  العامليـة  القيمـة  سالسـل  يف احلاصـل  النمـو  بنيي وسوف والعوملة. التجارة لقياس
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ــة ــة أمهيـ ــاءات ونوعيـ ــادية اإلحصـ ــة (أي االقتصـ ــة حصـ ــافة، القيمـ ــاب املضـ ــزدوج واحلسـ  املـ
ــات) ــات بشــأن وطــين منظــور إىل واحلاجــة والتفاوت ــاج عملي ــددة اإلنت ــدان املتع  لسالســل البل

  العاملية.  القيمة

ــزء ويف  - ١٢ ــاين، اجلـ ــار يعـــرض الثـ ــائي اإلطـ ــام اإلحصـ ــابات العـ ــة للحسـ ــعة القوميـ  املوسـ
 وإيضـاحات  تفاصـيل  وسـتقدم  املتكاملة. التجارية واإلحصاءات التجارية األعمال وإحصاءات

ــرض جــداول عــن ــة واالســتخدام الع ــرض وجــداول املوســعة العاملي ــددة واالســتخدام الع  املتع
ــركاء ــة الشـ ــلة اخلاصـ ــة بسلسـ ــة؛ القيمـ ــار العامليـ ــع وإطـ ــة موسـ ــتخدام لإلنتاجيـ ــوذج باسـ  منـ

”KLEMS“املوسـعة.  واملاليـة  الرأمساليـة  واحلسـابات  املوسـعة؛  االقتصـادية  البيئيـة  واحلسابات ؛ 
 املتعلقـة  العشـرين  جمموعـة  مبـادرة  إطار يف ا املضطلع األعمال إىل يستند األخري التوسع وهذا

 أنـه  كمـا  الضـعف،  وأوجـه  واملخـاطر  احلـدود  عـرب  املالية الروابطب املتعلقة البيانات يف بالثغرات
 الـيت  املفاهيميـة  املسـائل  أيضـا  واملاليـة  الرأمساليـة  احلسـابات  وتبـين  .األعمـال  بتلـك  الصلة يربط
 اجلهــات هــي املؤسســات هــذه ألن اجلنســيات، املتعــددة العامليــة املؤسســات بإحصــاءات حتــيط

 منــها خاصــة، مواضــيع فيــه نوقشــت بفصــل الثــاين اجلــزء وينتــهي العوملــة. دتقــو الــيت الفاعلــة
 لقيـاس  دليـل ” املعنونـة  ألوروبـا  االقتصـادية  اللجنـة  حبـوث  خطة إطار يف تعاجل مل اليت املواضيع
  .“العاملي اإلنتاج

ــق فيتــوخى الكتيــب مــن الثالــث اجلــزء أمــا  - ١٣ ــة، القيمــة سالســل فهــم تعمي  وهــو العاملي
 ويـورد  العامليـة،  القيمـة  سلسـلة  علـى  القـائم  النـهج  تـدرجييا  ويـبني  للكتيـب.  الرئيسـي  املوضوع
 واالسـتخدام  العـرض  داولجلـ  الصـناعات  يف املسـتخدمة  التصـنيفات و للمنتجات دقيقا تفصيال

 سلسـلة  حسـابات  وإدمـاج  الشـركات  بـني  التجـانس  عـدم  ملعاجلـة  الالزمة احلسابات وتسلسل
 والبيانـات  الشـركات  مسـتوى  علـى  البيانـات و والعامليـة،  اإلقليميـة  احلسـابات  يف العاملية القيمة

 سلســلة منــوذج تطبيــق توضــيح أيضــا وســيتم لعامليــة.ا القيمــة سلســلة لتجميــع الالزمــة اجلزئيــة
 مــن خمتــارة موعــة البلــدان املتعــددة اإلفراديــة الدراســات مــن عــدد خــالل مــن العامليــة القيمــة

  العاملية. القيمة سالسل يف املشاركة الصناعات

ــاول  - ١٤ ــزء ويتنـ ــع اجلـ ــار الرابـ ــاءات إطـ ــة اإلحصـ ــال املتكاملـ ــة لألعمـ ــارة التجاريـ  والتجـ
 اإلطـار  ويـبني  العامليـة.  القيمة سلسلة حتديدا ختص اليت الصناعات حبسابات املتعلقة واالستثمار

 تفصــيالت مــع الكــبرية)، للشــركات بالنســبة ســيما (وال التجاريــة األعمــال ســجالت توســيع
 حيــث (مــن احلجــم مثــل العامليــة، القيمــة بسلســلة املرتبطــة الشــركات هــذه خلصــائص إضــافية
 املباشــر االســتثمار طريــق عــن وامللكيــة، ةيــالتجار والكثافــة املــال)، رأس أو العمالــة أو الــدخل

ــنيب ــتعانة األجـ ــادر واالسـ ــة مبصـ ــام ألداء دوليـ ــة. مهـ ــيوىل جتاريـ ــام وسـ ــة االهتمـ  بـــني للمواءمـ
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 بــني فيمــا وخباصــة األجنبيــة، وفروعهــا اجلنســيات املتعــددة باملؤسســات املتعلقــة اإلحصــاءات
 هلـذه  بيانات قواعد وضع خالل من اقتصاديا، اهلامة العاملية القيمة سالسل يف الشريكة البلدان

 اإلحصـاءات  نوعيـة  بتحسـني  الكفيلـة  األسـاليب  أيضـا  الرابـع  اجلزء ويناقش الكبرية. الوحدات
 جتــارة يف الثنائيــة التفاوتــات معاجلــة خــالل مــن أخــرى، وســائل بــني مــن األساســية، التجاريــة
  األجنيب. املباشر واالستثمار اخلدمات يف والتجارة البضائع

 صـيغه و القيـاس  إطـار  تطبيقـات  منـها  أمـور  مجلـة  فيتناول الكتيب من األخري اجلزء أما  - ١٥
 واسـتخدام  العمل وفرص املضافة بالقيمة املتعلقة التقديرات اشتقاق حيث من املختلفة املوسعة
 سـتدعمها  الـيت  العامـة  لسياسـات ل بيـان  يـرد  كمـا  الطبيعيـة.  املـوارد  واسـتخدام  األموال رؤوس

 التجــارة جمــال يف السياســات للمناقشــة طروحــةامل السياســات وتشــمل املوســعة. احلســابات
  والبيئة. العمل وأسواق واملايل النقدي واالستقرار والضرائب والتنمية

  
  الكتيب إلعداد الزمين اجلدول  - جيم  

 اخلــرباء فريـق  ورئـيس  الكتيــب حمـرر  تضـم  حتريــر هيئـة  الكتيـب  إعــداد علـى  ستشـرف   - ١٦
ــة اإلحصــاءات وشــعبة ــة االقتصــادية الشــؤون إلدارة التابع ــةا يف واالجتماعي ــة ألمان ــيت العام  ال
 .٢٠١٧ نيسـان/أبريل  حبلـول  للفصـول  األوىل املشاريع تقدمي املقرر ومن األمانة. مهام ستتوىل

 كميـة  واسـتعراض  توليـف  أو جديـدة  حبوث على منه جانب يف سيعتمد الفصول بعض أن بيد
 لتلـك  املشـروحة  املخططـات  أو اجلزئيـة  املشـاريع  تقـدمي  املقـرر  ومـن  اجلديـدة.  املواد من كبرية

ــن الكاملــة مشــاريعها أمــا ،٢٠١٧ نيســان/أبريل حبلــول الفصــول ــدميها املقــرر فم  حبلــول تق
 ايـة  حبلـول  العـام  لالسـتعراض  املنقحـة  املشـاريع  إتاحـة  املفتـرض  ومـن  .٢٠١٧ حزيران/يونيه
ــا ،٢٠١٧ أيلول/ســبتمرب ــهائي املشــروع أم ــب الن ــع للكتي ــدم أن فيتوق ــة إىل يق  آذار/ يف اللجن

  .٢٠١٨ مارس
    

 بإحصــــاءات املعنيــــة الوكــــاالت بــــني املشــــتركة العمــــل فرقــــة تقريــــر  -  ثالثا  
  الدولية  التجارة

 الدوليـة  التجـارة  بإحصـاءات  املعنيـة  الوكاالت بني املشتركة العمل فرقة تقدم ما عادة  - ١٧
 التجـارة  بإحصـاءات  املتعلـق  األعمـال  جدول بند إطار يف اإلحصائية اللجنة إىل مستقلة تقارير

 مــوجز إال العلــم، ســبيل علــى اللجنــة، إىل يقــدم فــال احلاليــة، الــدورة يف أمــا والعوملــة. الدوليــة
  العمل. فرقة اجتماعات أحداث عن املنبثقة الرئيسية للنقاط
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 األول/ تشـرين  ١١ و ١٠ يـومي  نيويـورك  يف العمـل  لفرقـة  اجتماع أحدث عقد قدو  - ١٨
 الرقميـة؛  التجـارة  قيـاس  األعمـال  جلـدول  الرئيسـية  املوضـوعية  البنـود  ومشلـت  .٢٠١٦ أكتوبر

 وبنــاء التوريــد؛ طرائــق حســب اخلــدمات يف والتجــارة التجاريــة؛ التفاوتــات بــني والتوفيــق
 مسـتوى  علـى  الرقميـة  لتجـارة ا وفائـدة  أمهيـة  بتزايـد  العمل فرقة وسلمت اإلحصائية؛ القدرات

 إىل املوجـه  العشـرين  جمموعـة  بطلـب  ورحبت للقياس. مفاهيمي إطار إىل وباحلاجة السياسات
ــة التعــاون منظمــة ــدان يف والتنمي  مــع بالتعــاون اــال، هــذا يف اجلهــود لتعزيــز االقتصــادي املي

 للتنميـة  أمشل عمل وخطة الرقمية للتجارة تصنيف صياغة أجل من األخرى، الدولية املنظمات
 التجـارة  معـامالت  لقيـاس  التعـاوين  للمشـروع  تقـديرها  عـن  العمـل  فرقـة  وأعربـت  اإلحصائية.
 الربيـدي  واالحتـاد  والتنميـة  للتجـارة  املتحـدة  األمـم  مـؤمتر  وضـعه  الذي احلدود عرب اإللكترونية

 لقيـــاس االقتصـــادي امليـــدان يف والتنميـــة التعـــاون ومنظمـــة العامليـــة التجـــارة ومنظمـــة العـــاملي
 علـى  واتفقت األنشطة هذه تنسيق مواصلة وأيدت احلدود. عرب اإللكترونية التجارة معامالت

    .٢٠١٧ عام يف املوضوع هذا بشأن اجتماع تنظيم

 رئيسـية  أولويـة  الثنائيـة  التجارة يف التفاوت أوجه من احلد مسألة العمل فرقة واعتربت  - ١٩
 عمـل الب ورحبـت  الثنائيـة  التوفيـق  دراسـات  إجـراء  علـى  وشـجعت  العمـل،  مـن  املزيد تستدعي

 بالتعـاون  العامليـة،  التجـارة  ومنظمة االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة به تقوم الذي
 لإلحصـاءات  عامليـة  مرجعيـة  بيانـات  قواعـد  وضع أجل من أخرى، وبلدان دولية منظمات مع

 .٢٠١٦ عـام  اية حبلول ستصدر اخلدمات، يف والتجارة البضائع يف بالتجارة املتعلقة املتوازنة
 طريقــة حســب اخلــدمات يف التجــارة بإحصــاءات املتعلــق بالعمــل أيضــا العمــل فرقــة ورحبــت
ــد ــذي التوري ــه يضــطلع ال ــب ب ــب األورويب لالحتــاد اإلحصــائي املكت ــات ومكت  املتحــدة الوالي
 التجـارة  منظمـة  تزمـع  الـيت  األنشـطة  وكـذلك  األملـاين،  املركزي واملصرف االقتصادي للتحليل
 اخلـدمات  يف التجـارة  بشـأن  عاملية حتليلية بيانات جمموعة إنشاء أجل من ا االضطالع العاملية
 واملنظمـات  االقتصـادي  دانامليـ  يف والتنميـة  التعـاون  منظمـة  مع بالتعاون التوريد طريقة حسب
 جمـال  يف املقبلـة  التقنيـة  القـدرات  بنـاء  أنشـطة  العمـل  فرقة استعرضت وأخريا، األخرى. املهتمة
 تزيـد  أن شـأا  مـن  العمـل  فرقة يف اإلقليمية املنظمات مشاركة زيادة أن إىل وخلصت التجارة

  .التنسيق تعزيز من
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