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 اإلحصائية اللجنة
 الخمسون الدورة

 ٢٠١٩ مارس/آذار ٨-٥
 *املؤقت األعمال جدول من( ح) 3 البند
 الدولية اإلحصةةةةةةةةةا ا : القرار واتخاذ للمناقشةةةةةةةةةة بنود

 األعمال وقطاع للتجارة
   

 االقتصادية والعولمة الدولية التجارة بإحصا ا  المعني الخبرا  فريق تقرير  
  

 العام األمين من مذكرة  
 

 األمني يتشـــر  الســـا،ق   واملمارســـا  ٢٠١٨/٢٢7 واالجتماعي االقتصـــا   اجمللس ملقرر وفقا 
 التقرير هذا ويوجز. االقتصــا ي  والعومل  الدولي  التجارة ،إحصــاءا  املعين اخلرباء فريق تقرير حييل ،أن العام

 القيم  لسالسل فرعيا حسا،ا يعرض الذ  العاملي   القيم  سالسل حلسا،ا   ليل وضع حنو احملرز التقدم
 منظور من التجاري  لألعمال واإلحصـــــاءا  املت امل  املوســـــع  القومي  للحســـــا،ا  نظام خالل من العاملي 
  ورهتا يف الدليل  الذ  أُعد اســــــــــتجا،  ل لإل اللجن  اإلحصــــــــــا ي  وســــــــــيوفر. الوطين اإلحصــــــــــا ي النظام

 التقرير هذا ويبني. االقتصـــــــا ي  والعومل  الدولي  التجارة لقياس   إطارا٢٠١٥ عام يف واألر،عني الســـــــا ســـــــ 
 صــل  ذا  تشــاور وآلي  االقتصــا ي  ،اإلحصــاءا  معين املســتو  رفيع فريق إنشــاء إىل مقرتحا يدعو أيضــا

. االقتصــــــــــــــــا يـ  ،ــاإلحصــــــــــــــــاءا  املتحــدة معين عــاملي لألمم منتــد  خالل من املســـــــــــــــتعملني إىل موجهــ 
 الصـــعيد على االقتصـــا ي  اإلحصـــاءا  ،رامج وتنســـيق إ ارة يف اللجن  اآللي  مقرتح  ســـت يد هذ  هو وكما

 امل روح  النقاط يف النظر إىل مدعوة واللجن . املســـــتعملني النا ـــــ   مل الإل اســـــتجا،  اللجن  و عم العاملي
 .التقرير من األخري ال رع يف املعروض  للمناقش 
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 تقرير فريق الخبرا  المعني بإحصا ا  التجارة الدولية والعولمة االقتصادية  
  

 مقدمة - أوال 
 التجارة ،إحصـــــاءا  املعين اخلرباء فريق  46/١٠7 مبوجإل مقررها  اللجن  اإلحصـــــا ي  أنشـــــأ  - ١

 املمتدة القومي  للحســـــــــــــــا،ا  نظام عن  ليل إعدا  مهم  وأســـــــــــــــند  إلي  ي  االقتصـــــــــــــــا والعومل  الدولي 
النا ــــــ    املعقد وترتيبا  اإلنتاج العومل  ت رحها اليت للتحديا  للتصــــــد  املت امل  األعمال وإحصــــــاءا 

 األعمال التجاري  ســــــــــــجال  ذلك يف مبا  التجاري  واألعمال ال لي االقتصــــــــــــا  إحصــــــــــــاءا  أمام جتميع
 يســــتند أن ينبغي أن  م ا   رأ  عن اللجن  وأعر،ت (.جيم - األول ال صــــل  E/2015/24 انظر) الداعم 
 اللجن  إ ـــــــــــرا  حتت ،  االضـــــــــــ الع مت الذ  العمل ســـــــــــيما وال  اجملال هذا يف القا م العمل إىل الدليل

للجماعا   اإلحصـــــــــا ي وامل تإل االقتصـــــــــا    امليدان يف والتنمي  التعاون ومنظم  ألورو،ا  االقتصـــــــــا ي 
 ،إحصـــــاءا  ،األعمال التجاري  املتصـــــل  اجلز ي  البيانا  ،ر،ط املتعلق  القضـــــايا يعاجل أن وينبغي  األورو،ي 
  اخلرباء فريق ،تقرير علمـا اللجنـ  أحـاطـت  ٢٠١7 آذار/مـارس يف  واألر،عني الثـامنـ  الـدورة ويف .التجـارة
 ســـالســـل اإلعراب على النحو الواجإل عن هبد   الدليل إعدا  يف احملرز التقدم عن معلوما  قدم الذ 
 .الوطين اإلحصا ي النظام منظور على احل اظ مع العاملي  القيم 

 األمانا  ،ني مشرتك عامل فريق إنشاء على أيضا اللجن  وافقت  واألر،عني السا س  الدورة ويف - ٢
 التنســــــــيق تغ ي والي  أن يضــــــــع ال ريق طلإل مع  االقتصــــــــا ي  والعومل  الدولي  التجارة ،إحصــــــــاءا  معين

 .اللجن  ،تن يذ طلإل اخلرباء فريق مضى وقد. القدرا  و،ناء والبيانا 
مقرتحا  الثالث ال رع ويقدم. للدليل منقحا وخم  ا عام  حمل  التقرير هذا من الثاين ال رع ويقدم - 3

 منتد  يدعم   االقتصـــــــا ي  ،اإلحصـــــــاءا  ومعين املتحدة لألمم تا،ع املســـــــتو  رفيع ،إنشـــــــاء فريق يتعلق
 ألصدقاء فريق إنشاء أجل  من يقرتح  االقتصا ي  اإلحصاءا  ،شأن سنتني كل  يعقد املتحدة لألمم عاملي

 املستو  وأسلوب إ ارت . الرفيع ال ريق والي  ت اصيل لوضع االقتصا ي  ،اإلحصاءا  معين الر يس
  

 العالمية القيمة لسالسل المحاسبة دليل -ثانيا  
  ٢٠١7 عام يف ل سمربغ يف واجتماعا    ٢٠١6 عام يف نيويورك يف اجتماعني اخلرباء فريق عقد - 4

 إىل ٢6 من ال رتة يف األول االجتماع وعقد. الدليل إلعدا  خصــــــــــــــ  ٢٠١٨ عام يف روما يف واجتماعا  
 وقدمت. عمل  ،رنامج وكذلك  ال ريق اختصـــاصـــا  مناقشـــ  متت حيث  ٢٠١6 كانون الثاين/يناير  ٢٨

 الســــــــــــــا،ع   ورهتا يف اللجن  إىل العام املقدم األمني لتقرير أســــــــــــــاســــــــــــــي  معلوما  وثيق  يف االجتماع نتا ج
 كانون  ١ إىل نوفمرب/الثاين تشرين ٢٩ من ال رتة يف الثاين االجتماع . وعقد(E/CN.3/2016/23)واألر،عني 

 اإلنتاج وجتز   االقتصـــــــــا ي  ظل العومل  يف النمو أن جديد من اخلرباء فريق وأكد. ٢٠١6  يســـــــــمرب/األول
 توفر أن مي ن اليت األعمال التجاري  وإحصــــــاءا  االقتصــــــا ي  احلســــــا،ا  من موســــــع  جمموع  يســــــتدعي

 منظور من التجاري  واألعمال ال لي االقتصـــــــــــا  جمايل وهام  ويف الوقت املناســـــــــــإل يف  قيق  إحصـــــــــــاءا 
 ال رتة عقد يف الذ   الثالث اجتماع  يف للدليل األول املشروع اخلرباء فريق وناقش. العاملي  القيم  سالسل

 ال رتة يف عقــد الـذ   الرا،ع االجتمــاع يف منقحــ  مث نـاقش نســـــــــــــــ ــ   ٢٠١7 حزيران/يونيـ  ٨ إىل 6 من
 .٢٠١٨ أيار/مايو ٩ إىل 7 من
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 الدليل أهداف -ألف  
 التجارة من كبرية  حصـــــــ  متثل اليت العاملي  القيم  ســـــــالســـــــل حول العاملي االقتصـــــــا  تنظيم يتزايد - ٥

 ولت ور. النامي  والبلدان النمو املتقدم  البلدان من كل  يف والعمال  العاملي اإلمجايل احمللي والناتج الدولي 
 والســـــــيارا  واملال،س واملنســـــــوجا  الزراعي  األغذي  مثل  متنوع  صـــــــناعا  يف العاملي  القيم  ســـــــالســـــــل

 احلــدو  واإلنتــاج عرب التجــارة ترتيبــا  على هــامــ  آثــار  األعمــال وخــدمــا  والســـــــــــــــيــاحــ  واإلل رتونيــا 
 وغالبا  العامل أحناء مجيع يف واملســـــتهل ني والعاملني الشـــــركا  العاملي  القيم  ســـــالســـــل وتر،ط. والتشـــــغيل

 و،النســــــــب . العاملي االقتصــــــــا  يف للمشــــــــارك  النامي  البلدان يف والعاملني للشــــــــركا  ان الق نق   توفر ما
 ســـــــالســـــــل يف ال عال االندماج على القدرة فإن  الدخل من  ضـــــــ  البلدان ســـــــيما ال  البلدان من للعديد
 ي رتض وهذا. االقتصـــا ي  للتنمي  حيو   ـــرط هي  فيها موقعها حتســـني امل ا  هناي  ويف  العاملي  القيم 
 التنمي  حيث من “امل اسإل” وحتقيق  ،نجاح والتنافس  العاملي  القيم  سالسل إىل الوصول على القدرة

  و،التايل. وال قر الب ال  من للحد وأفضــــــــل أكثر عمل فرص وتوليد القدرا   و،ناء  الوطني  االقتصــــــــا ي 
 .مر،ح ،ش ل ،ذلك القيام كي ي   أيض ا ول ن  العاملي االقتصا  يف ،املشارك  فقط يتعلق ال األمر فإن
 للحســــــــا،ا  نظام خالل من إزاء ســــــــالســــــــل القيم  العاملي  ال رعي احلســــــــاب هنج الدليل ويقدم - 6

  النحو هذا وعلى. الوطين اإلحصـــــا ي النظام منظور من لألعمال املت امل  واإلحصـــــاءا  املمتدة القومي 
 اللجنـــ  طلبتـــ  الـــذ  النحو على  االقتصــــــــــــــــــا يـــ  والعوملـــ  الـــدوليـــ  للتجـــارة للقيـــاس إطـــارا الـــدليـــل يوفر
 للعومل  وطنيا   منظورا   الدليل يوفر  حتديدا   أكثر و،شـــــــــ ل. واألر،عني الســـــــــا ســـــــــ   ورهتا يف ٢٠١٥ عام يف

 اإلقليمي لسالسل الصعيد على مت امال حتليال يبنِي  العاملي   القيم  سالسل على قا م منوذج أساس على
 والرتتيبا  واخلدما  السلع من البلدان عرض متعد ة سلسل  سياق ،ق اع ،عين  يف اخلاص  العاملي  القيم 

 البلدان حســـإل واخلصـــوم واألصـــول والدخل لبيانا  اإلنتاج مت امل تقدمي عرض ويتيح ذلك. املؤســـســـي 
  االقتصــــا يف كبري  ،دور تضــــ لع اليت العاملي  القيم  ســــلســــل  يف املشــــارك  ،الق اعا  يتعلق فيما الشــــري  
 وحســـــا،ا  الق اع املؤســـــســـــي البلدان املتعد ة واالســـــت دام العرض جداول وضـــــع عن يســـــ ر مما الوطين 

 القيم  لســـــــالســـــــل املتزايدة لألمهي  املراعاة الت صـــــــيلي  خالل ومن الصـــــــل  ،ســـــــالســـــــل القيم  العاملي . ذا 
 حتســـني على ســـتعمل الدليل يف الوار  النحو على العاملي  القيم  لســـالســـل ال رعي  احلســـا،ا  فإن  العاملي 

 ،النمو  املثال ســـــبيل على  املتعلق  القضـــــايا ،شـــــأن أفضـــــل حنو على األعمال وقرارا  العام  الســـــياســـــا 
 احمللي  والعمال   التجاري  والســــــــــــياســــــــــــا   للقيم  املضــــــــــــاف  املتولدة واألجنبي  احمللي  واحلصــــــــــــ   واإلنتاجي 
 .واخلدما  السلع إنتاج يف املست دم  األموال ورؤوس واألجنبي  

 اإلحصـــــــــــاءا  جعل هبا مي ن اليت ال ي ي  عن املســـــــــــتو  رفيع اســـــــــــتعراضـــــــــــا عاما الدليل ويقدم - 7
. والتجارة األعمال وإحصــــاءا  القومي  احلســــا،ا  يف العومل  آثار قياس يف ومالءم   ق  أكثر االقتصــــا ي 

 القــار  ويوجــ  عنهــا عــامــ  نظرة ويقــدم  وثوالبح التوجيهيــ  واملبــا   القــا مــ  املعــايري يســـــــــــــــت يــد من وهو
 جملموع  الدليل م يدا ســـي ون كما.  املصـــ لحا  ومســـر  األســـاســـي  للموا  ت صـــيال   األكثر اخلالصـــ  إىل

  وتقــااهــا البيــانــا  وتبــا ل  اجلز يــ  البيــانــا  ر،ط مثــل  ،ــديلــ  حلول تقــدمي يف اجملمعني من واســـــــــــــــعــ 
 احلســــــا،ا  لتجميع امل تل   البيانا  واســــــت دام املوجو ة  البيانا  ،اســــــت دام املبا ــــــرة غري والتقديرا 

 تن ذ أن للبلدان مي ن  العام اإلطار ســـياق يف أن   أيضـــا الدليل ويوضـــح. العاملي  القيم  لســـالســـل ال رعي 
 القيم  ســــــالســــــل يف للدخول الوطني  ألولوياهتا وفقا احلســــــا،ا  ال رعي  هنج( من ي  ، ريق ) على حنو مرن

 خمتل   أجزاء عرب اإلم ان قدر االز واجي  جتنإل ويتم.  ورها فيها ،ق اع معني أو حتســـــني اخلاصـــــ  العاملي 
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حســـــــــــا،ا  االقتصـــــــــــا   جوانإل خمتلف ،شـــــــــــأن ،ذاهتا ومرفقا  قا م  توفري فروع يتم حني يف  الدليل من
 .األعمال ال لي وإحصاءا 

 
 للدليل المنقح المخطط - با  

 :التالي  اخلمس  األجزاء على املنقح للدليل النها ي املشروع حيتو  - ٨
 ال رق وتوضح العاملي  القيم  سالسل حتد  اليت  “العاملي  القيم  سالسل حسا،ا ” (أ) 

 احتياجا  وكذلك  العاملي  القيم  ســــــــــالســــــــــل قياس احلالي  االقتصــــــــــا ي  اإلحصــــــــــاءا  هبا تال م ال اليت
 ؛العاملي  القيم  سالسل حسا،ا  تعاجلها أن مي ن اليت السياسا 
 حتديد ل ي ي  وصـــــــ ا   تتضـــــــمن اليت  “العاملي  القيم  لســـــــالســـــــل ال رعي  احلســـــــا،ا ” (ب) 

  البيانا  ومصـــــــــا ر امل لو،  والبيانا   والتصـــــــــني ا   عاملي  قيم  لســـــــــلســـــــــل  واجلغرافي  الق اعي  احلدو 
 وحســــا،ا   القيم  العاملي  الصــــل  ،ســــالســــل الوطني  واملتعد ة البلدان ذا  واالســــت دام وجداول العرض

 ؛ذا  الصل  ،سالسل القيم  العاملي  الوطني  واملتعد ة البلدان املؤسسي الق اع
 األعمــال خل وط تعــاريف توفر اليت  “اإلحصــــــــــــــــاءا  املت ــاملــ  لألعمــال التجــاريــ ” (ج) 
 أمهي  على وتشـــــــــد   اجلنســـــــــيا  املتعد ة ال برية املؤســـــــــســـــــــا  اا  وت صـــــــــل حتد   األعمال ووظا ف
 االقتصا ي  اإلحصاءا  يف البيانا  يف االتساق عدم أوج  وتسوي  العاملي  والسجال  األعمال سجال 
 ؛الثنا ي ( التجارة يف التماثل حاال  عدم مثل) األساسي 
 كيف  ،الت صيل يوضح الذ   “العام  السياسا  وإطار العاملي  القيم  سلسل  حتليل” ( ) 

 ؛حمد ة سياساتي  مسا ل ملعاجل  الناجت  عنها والبيانا  العاملي  القيم  سالسل حسا،ا  است دام مي ن
 العالقــ  ذلــك يف مبــا  الت صـــــــــــــــيــل من مبزيــد خمتل ــ  مواضـــــــــــــــيع يغ ي الــذ   “املرفق” (هـ) 

 ،يانا  وإطار  املوســــــــع  واالســــــــت دام العرض وجداول العاملي  القيم  لســــــــالســــــــل ال رعي  احلســــــــا،ا  ،ني
 التجريبيــ  والتحــديــا   وامل رجــا  املــدخال  وجــداول البلــدان املتعــد ة واالســـــــــــــــت ــدام العرض جــداول

 امل اهيمي  احملاســـبي  واملواضـــيع  (امل قو ة البيانا  تقدير مثل) العاملي  القيم  ســـالســـل حســـا،ا  جتميع يف
 (.ال  ري  املل ي  منتجا  يف واملعامال  املصنع  خارجيا السلع إنتاج مثل) األخر 

 النهج اتباع تربر اليت واإلحصـــــــــا ي  والتجاري  الســـــــــياســـــــــاتي  الدوافع الدليل من األول اجلزء ويوثق - ٩
 املتعلق  للقياس الر يســـــــــي  القضـــــــــايا ويناقش. والعومل  التجارة لقياس العاملي  القيم  ســـــــــالســـــــــل على القا م

  املز وج واحلســــــاب  البلد حســــــإل واألجنبي  احمللي  املضــــــاف  القيم  حصــــــ  ختصــــــي  ذلك يف مبا  ،العومل 
 املتعد ة للمؤسـسـا  البلدان املتعد ة اإلنتاج ،شـأن عمليا  وطين منظور إىل واحلاج  والت اوتا  الثنا ي  

 .العاملي  وسالسل القيم  اجلنسيا 
 ســالسـل حلســا،ا  امل اهيمي اإلطار ويقدم العاملي  القيم  ســالســل الدليل من الثاين اجلزء وحيد  - ١٠

 األخرية الســــنوا  يف ،ذلت اليت اجلهو  من ،عد  يتعلق فيما والتوضــــيحا  الت اصــــيل وتر . العاملي  القيم 
 واالســـت دام العرض جداول ،وضـــع املتعلق  تلك ذلك يف مبا  العاملي  القيم  لســـالســـل أفضـــل فهم لت وير
 قاعدة يف الصـــــــــــــــد  التجارة ذلك يف وتشـــــــــــــــمل األمثل   وامل رجا  املدخال  وجداول واإلقليمي  العاملي 
 واجلداول  العاملي  التجارة ومنظم  االقتصــــــــــا   امليدان يف والتنمي  التعاون ملنظم  املضــــــــــاف  القيم  ،يانا 

 املدخال  حتليل جمال يف ،البحوث املتعلق  ال امل  والعاملي  الدولي  احلســـــــــــــــا،ا  مشـــــــــــــــروع قدمها اليت
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االقتصا   وجتارة  للتعاون العمل ،رنامج ومبا ريت األورويب  لالحتا  اإلحصا ي للم تإل التا،ع وامل رجا 
 اجلداول هذ  تقدم ال  املعني  للبيانا  اهلا ل احلجم ،سبإل  ذلك ومع أمري ا الشمالي  يف القيم  املضاف .

 على فقط قا رة عموم ا فهي  ذلك على وعالوة    العاملي  القيم  لســــالســــل نســــبي ا جممع  نظرة ســــو  عا ة
 تصـــنيف أســـاس على القيم  ســـالســـل يف املضـــاف  القيم  توليد تع س العاملي  القيم  لســـالســـل رؤي  توفري

 احلالي  التجارة جو ة لتحســـــني كبرية  جهو  ،ذل يتم حني ويف. الســـــلســـــل  يف املشـــــارك  الشـــــركا  نشـــــاط
 األنشــــــ    يف األســــــاســــــي للتجانس أفضــــــل على صــــــورة احلصــــــول خالل من املضــــــاف  القيم  تقديرا  يف

 اخلرباء فريق يالحظ ومل يتها  وحجمها املصـــــــــــدرة الشـــــــــــركا  على الرتكيز خالل من املثال ســـــــــــبيل على
 واالســــــت دام العرض جداول وضــــــع من البلدان معظم تتم ن أن قبل الوقت ،عض ســــــيســــــتغرق األمر أن 

. موســـــع  ملي عا وخمرجا  مدخال  جداول من ذلك لوضــــــع أطول وقت ،ل أهنا ســــــتحتاج إىل  املوســــــع 
وحســـــا،ا   العاملي  لســـــالســـــل القيم  حســـــا،ا  إنشـــــاء يف  الدليل وتركيز  الت ميلي النهج يتمثل  لذلك

 ضــــــمن إنتاجها يتم اليت املنتجا  من جمموع  أو معني منتج على اليت تركز هبا املرتب   الق اع املؤســــــســــــي
 .الر يسي  الشري   البلدان من جمموع  ،ني عاملي  قيم  سلسل 

 لســـــــــالســـــــــل ال رعي  احلســـــــــا،ا  لتجميع الالزم  والبيانا  امل اهيم الدليل من الثاين اجلزء وحيد  - ١١
ا أكثر و،شــــ ل. العاملي  القيم   إر ــــا ا  ويوفر العاملي  القيم  لســــالســــل احلوكم  هياكل حيد  فهو  حتديد 
البلدان ذا  الصــــل  ،ســــالســــل القيم  واالســــت دام املتعد ة  العرض جلداول اجلغرافي  احلدو  حتديد ،شــــأن

 سـلسـل  يف املنتج  واملنتجا  املشـارك  والشـركا   الصـل  ذا  األعمال وظا ف ومسـح العاملي ؛ وتصـنيف
  البلدان املتعد ة واالســــت دام العرض جداول يف العاملي  القيم  ســــالســــل خصــــا   و مج؛ العاملي  القيم 

 وإ ماجها واالســــــت دام املوســــــع  العرض جداول وضــــــع إليها يســــــتند مثل اليت متاما املبا   ن س اتباع مع
  ذلك إىل و،اإلضــــــــــاف . وامل رجا  املدخال  وجداول البلدان املتعد ة واالســــــــــت دام العرض جداول يف

 املتعد ة البلدان ذا  الصـــــــــــل  املؤســـــــــــســـــــــــي الق اع حســـــــــــا،ا  لتجميع إطارا   الدليل من الثاين اجلزء يوفر
 الق اع توســــع  وتســــتند. “KLEMS” منوذج ،اســــت دام موســــعا إنتاجيا ي   وإطاراالعامل القيم  ،ســــالســــل
 املالي  ،الروا،ط املتصل  البيانا  يف ،الثغرا  املتعلق  العشرين جمموع  مبا رة يف املنجز العمل إىل املؤسسي

واملالي   الرأاالي  احلســــــــــا،ا  وتتناول أيضــــــــــا. الضــــــــــعف  وتر،ط ،ذلك العمل وأوج  وامل اطر احلدو  عرب
 املؤســــــســــــا  تلك أن إىل ،النظر اجلنســــــيا   املتعد ة ،املؤســــــســــــا  املتعلق  امل اهيمي  املســــــا ل املوســــــع 

 .العومل  يف الر يسي  ال اعل  اجلها  هي
 واالســـــــــــــــتثمار والتجارة لألعمال املت امل  اإلحصـــــــــــــــاءا  الدليل إطار من الثالث اجلزء ويتناول - ١٢

 هبد   أوال   العاملي  املؤســـــــســـــــ  منظور عرض ويتم .العاملي  القيم  لســـــــالســـــــل ال رعي  ،احلســـــــا،ا  املتعلق 
 قبل من ملموس ،شـــــــــــــــ ل املعتمدة األعمال حماســـــــــــــــب  وخم  ا  التجاري  األعمال مناذج فهم حتســـــــــــــــني

 األعمال ووظا ف األعمال خ وط لتصـــــنيف عرض ذلك ويلي. اليومي  أنشـــــ تها يف العاملي  املؤســـــســـــا 
 ويناقش. األعمال وظا ف عن املعلوما  جلمع املســـت دم  الدراســـا  االســـتقصـــا ي  من امل تل   واألنواع

حســـــــــــا،ا  ســـــــــــالســـــــــــل القيم   جتميع أجل من اجلز ي  البيانا  وتبا ل ر،ط إىل احلاج  ذلك اجلزء كذلك
ا الثالث اجلزء وحيتو . كامل  ،شــ ل اجلنســيا  املتعد ة للمؤســســا  العاملي  األنشــ   وفهم  العاملي   أيضــ 
 لبنـاء املبــذولــ  واجلهو  الثنــا يــ  التجــاريــ  الت ــاوتــا  ،ني التوفيق إىل يت رق كمــا.  وإقليميــ  ق ريــ  أمثلــ  على

 .املؤسسا  العاملي  جملموعا  سجل
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 ذلك يف مبا  التحليلي وإطارها العاملي  القيم  ســــــالســــــل ســــــياســــــ  الدليل من الرا،ع اجلزء ويعرض - ١3
؛ التجاري  االت اقا  ،شــــــــأن والت اوض اجلمركي  الرســــــــوم وفرض  التجاري  الســــــــياســــــــا  على املرتتب  اآلثار

 والتنظيم الضريبي ؛ والسياسا ؛ العاملي  القيم  سالسل حتديث ذلك يف مبا  االقتصا ي  التنمي  وسياسا 
 الدليل من اجلزء هذا ويقدم. والرفا  العمل أســواق على واآلثار النامج  ال لي؛ وســياســا  االقتصــا  املايل؛
 .الق ري  األمثل  من العديد

لســــالســــل القيم   ال رعي  احلســــا،ا  ،ني العالق  عن مرفقا  الدليل من اخلامس اجلزء ويتضــــمن - ١4
 البلدان  املتعد ة واالســت دام العرض جداول ،يانا  وإطار  املوســع  واالســت دام العرض وجداول العاملي 

لســـــــــالســـــــــل القيم   ال رعي  احلســـــــــا،ا  جتميع يف التجريبي  والتحديا   امل رجا  - املدخال  وجداول
 تقدير نوقشت اليت التجريبي  التحديا  تشمل  التحديد وج  وعلى. امل اهيمي  احملاسبي  واملواضيع العاملي 
 البيانا  يف االتســاق عدم أوج  على والتغلإل؛ حســا،ا  ســالســل القيم  العاملي  إطار يف امل قو ة البلدان
 وتنســــــــــيق؛ الثنا ي  التجاري  الت اوتا  ،ني والتوفيق؛ التجارة وإحصــــــــــاءا  القومي  احلســــــــــا،ا  ،ني الوطني 

 املواضـــيع وتشـــمل. أخر  أمور ،ني من  واملنهجيا  البيانا  مصـــا ر ،شـــأن الدويل والتعاون؛ التصـــني ا 
 قياس  ليل” يف البحوث أعمال جدول إطار يف حلها يتم مل اليت املواضـــــــــــــــيع تلك امل اهيمي  احملاســـــــــــــــبي 

 املصـــــــنع  خارجيا الســـــــلع منتجي حماســـــــب  مثل  ألورو،ا االقتصـــــــا ي  الصـــــــا ر عن اللجن  “العاملي اإلنتاج
 .ال  ري  املل ي  منتجا  يف واملعامال 

 صــــــاغها اليت  اإلنرتنت على األصــــــلي  الدليل فصــــــول مشــــــاريع نشــــــر كذلك  اخلرباء فريق ويقرتح - ١٥
 ،عض ،شـــأن املرجعي  املوا  من املزيد توفري هبد  وافي  خالصـــ   ـــ ل يف  اخلرباء فريق أعضـــاء األصـــل يف

 .األصلي  ال صول تلك يف الت صيل من مبزيد تناوهلا يتم اليت املواضيع
  مصـــــــــ لحا ٩7 حيد  الدليل  التحديد وج  على. و للمصـــــــــ لحا  مســـــــــر  ا الدليل ويتضـــــــــمن - ١6

  (١)٢٠٠٨ لعام القومي  احلســا،ا  نظام  املثال ســبيل على) احلالي  الدولي  واأل ل  املعايري من ،االســت ا ة
 الدولي  التجارة إحصــــــــاءا و  (٢)الســــــــا ســــــــ  ال بع   الدويل االســــــــتثمار ووضــــــــع املدفوعا  ميزان و ليل

 .أم ن مىت( (3)٢٠١٠ والتعاريف امل اهيم: للبضا ع
  

 التقدم المحرز -ثالثا  
 من  االنتهاء مت الذ   ٢٠١7 أيار/مايو يف الدليل فصول مشروع ،إعدا  اخلرباء فريق أعضاء قام - ١7
  اخلرباء فريق ور يس  الدليل حمرر وأعد. اخلرباء فريق ،عد فيما واســـــــــــتعرضـــــــــــها ٢٠١7 أيلول/ســـــــــــبتمرب يف

 للجمهور أتيحت  ٢٠١٨ مايو/أيار يف ال صــــول هذ  من منقح  نســــ ا  اإلحصــــا ي  والشــــعب   واألمان 
 .٢٠١٨ أيار/مايو يف روما يف اجتماع مبا ر يف اخلرباء فريق وناقشها للشعب  الشب ي املوقع على
 وســــــــيقوم. اخلرباء فريق قدمها اليت التعليقا  أســــــــاس على  التنقيحا  من ملزيد الدليل وخضــــــــع - ١٨
وســـــــتضـــــــعها هي    ٢٠١٨ كانون األول/ يســـــــمرب  يف الدليل من النها ي  النســـــــ   ،اســـــــتعراض اخلرباء فريق

__________ 

 .E.08.XVII.29منشورا  األمم املتحدة  رقم املبيع  (١) 
 (٢) International Monetary Fund (Washington, D.C., 2009). 
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وســـــــــــتعمم النســـــــــــ   النها ي  للتشـــــــــــاور العام . ٢٠١٩ كانون الثاين/يناير  يف النها ي  صـــــــــــيغتها يف التحرير
 .٢٠١٩ و باط/فرباير كانون الثاين/يناير يف

 :العاملي  القيم  ســالســل حســا،ا   ليل” ســُيقدم  اخلرباء فريق وقرار النها ي ،االســتعراض ورهنا - ١٩
 معلوما  كوثيق   “املت امل  لألعمال التجاري  واإلحصـــــاءا  احلســـــا،ا  ال رعي  لســـــالســـــل القيم  العاملي 

 ال صـــول مســـو ا  نشـــر وســـيتم. ٢٠١٩ آذار/مارس يف اإلحصـــا ي  للجن  اخلمســـني الدورة إىل أســـاســـي 
 كموجز  اإلنرتنت على  معين  مواضيع حول الت اصيل من املزيد تقدم اليت  األخر  البحثي  واملوا  األصلي 
 .اخلرباء فريق حل يُقرتح  الدليل من االنتهاء و،عد. املرجعي  املوا  من املزيد لتقدمي للدليل

  
 االقتصادية باإلحصا ا  المعني المستوى الرفيع المتحدة األمم فريق -رابعا  

 اتســــــــــــاق زيا ة ،أمهي  اإلحصــــــــــــا ي  اللجن  أقر   ٢٠٠٨ عام يف  والثالثني التاســــــــــــع   ورهتا يف - ٢٠
 االقتصــــــا ي  اإلحصــــــاءا  من ل ل التحليلي  والقيم  لتعزيز النوعي  األســــــاســــــي  االقتصــــــا ي  اإلحصــــــاءا 
 مثل  مبا را  عدة إىل عقإل ذلك االعرتا  هذا أ   وقد. ال لي االقتصـــــــا  وإحصـــــــاءا  األســـــــاســـــــي 

  واألر،عني الرا،ع  الدورة ويف. (4) امل املت االقتصــــــــــــا ي  اإلحصــــــــــــاءا  ،شــــــــــــأن التوجيهي  املبا   وضــــــــــــع
 والعومل  الدولي  التجارة ،قياس املعين الر يس أصـــــــــدقاء فريق اإلحصـــــــــا ي  اللجن  أنشـــــــــأ   ٢٠١3 عام يف

 االقتصـــــــا ي  والعومل  الدولي  التجارة ،إحصـــــــاءا  املعين اخلرباء فريق ،عد فيما أصـــــــبحت اليت  االقتصـــــــا ي 
 هذا يف العمل لتنســــيق مناســــب  آلي  القرتاح الصــــريح ال لإل اختصــــاصــــا  ال ريق ومشلت. ٢٠١٥ عام يف

 .االقتصا ي  اإلحصاءا  من اجملال
 اإلحصـــــــــــــــا ي  اللجن  أطلقت  الذ   الراي  لإلحصـــــــــــــــاءا  التحويلي األعمال جدول و ـــــــــــــــد  - ٢١
 الوطني  اإلحصا ي  النظم لتحويل االسرتاتيجي  الضرورة على  واألر،عني السا س   ورهتا يف ٢٠١٥ عام يف

 فقط ليس األعمال جدول ويســـتجيإل. والوطني  واإلقليمي  العاملي  املســـتويا  على التنســـيق آليا  وتعزيز
 تلك مثل  النا ـــ   لالحتياجا  أيضـــا ول ن  ســـليم  راي  إحصـــاءا  على للحصـــول املنتظم  لل لبا 
 البيانا  ت امل إىل النا ــــــ   االحتياجا  تلك وتدعو. ٢٠3٠ لعام املســــــتدام  التنمي  خ   عن النا ــــــ  
 ومصـــــــا ر البيانا  واإل اري  االســـــــتقصـــــــا ي  املصـــــــا ر من واملواقع واألعمال التجاري  ،األ ـــــــ اص املتعلق 

 املرتا،   ،شـــأن الديناميا  املتعمق  الرؤ  على اجلديد ،ال لإل البيانا  ت امل ي ي أن وينبغي. الضـــ م 
 واســت دامها واأل ــ اص واألســر اجملتمعا  على والتجار  والصــناعي القتصــا  ا األ اء تأثري حت م اليت

 .ال بيعي  واملوار  للبي  
 ن اق على املتحدة واألمم اإلحصـــــــــــــــا ي  اللجن  مبا را  من وغريها املبا را  هذ  توجت وقد - ٢٢

 اإلحصــــــــــــــا ي  اللجن  اعتمدهتا اليت  (٥)املســــــــــــــتدام  التنمي  لبيانا  العاملي  تاون كيإل  عمل خب   أوســــــــــــــع
 اإلحصـــــــــــــــا ي اجملتمع من يُ لإل  العمل خب   وعمال  . واألر،عني الثامن   ورهتا يف ٢٠١7 مارس/آذار يف

 الرتكيز مع  الوطني  اإلحصا ي  النظم وتعزيز املتصل ،تحديث االسرتاتيجي اجملال يف إجراءا  اختاذ الدويل
 لتقاسم واآلمن  اجلديدة البيانا  و،ني  اإلحصـا ي  املعايري وت بيق؛ املؤسـسـي واإلطار احلوكم  حتديث على

__________ 

 .E.12.XVII.7املبيع  رقم املتحدة  األمم منشورا  (4) 
 ./https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape-Town-Global-Action-Planمتاح  من املوقع التايل:  (٥) 
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؛ املســـتدام  التنمي  ،يانا  أجل من املصـــلح  أصـــحاب متعد ة  ـــراكا  و،ناء؛ ونشـــرها وتبا هلا البيانا 
 .اإلحصا ي اإلنتاج عمليا  يف اجلديدة البيانا  ومصا ر اجلديدة الت نولوجيا است دام وتيسري

 ،إعدا   اخلرباء فريق ذلك يف مبا  إحصـــا ي  كيانا   عدة تقوم  للجن  اخلمســـني للدورة و،النســـب  - ٢3
 احلسا،ا  يف عموما جتميعها مي ن اليت االقتصا ي  اإلحصاءا  جماال  خمتلف ،شأن التقارير من العديد
 امل اهيمي اإلطار حول أســاســي حبث إىل احلاج  إىل التقارير تشــري. و واألســعار والتجارة واألعمال القومي 

 التبا ل وترتيبا  البيانا  وتقاســـــــــــــم  جديدة( كبرية) ،يانا  واســـــــــــــت دام  االقتصـــــــــــــا ي  لإلحصـــــــــــــاءا 
 املؤســـســـا  جمموعا  ســـجال  على احل اظ يف والدولي  اإلقليمي  للوكاال  النا ـــ  والدور  البلدان ،ني

 الســـــياســـــا  ألطر اســـــتجا،  نشـــــأ  قد االحتياجا  تلك أن إىل أيضـــــا ،وضـــــوح التقارير وتشـــــري. العاملي 
 ،التنمي   يتعلق فيما العشـــــــــــــــرين جمموع  وســـــــــــــــياســـــــــــــــا  ٢٠3٠ عام خ   ذلك يف مبا  والدولي  الوطني 

 ويبدو. والتمويل واالســتثمار  والتجارة وال اق   والزراع   الرقمي  واالقتصــا  والعمال   والتعليم  والصــح  
 واألنشـــــــ   االقتصـــــــا ي  اإلحصـــــــاءا  جماال  جلميع  ـــــــامل ،رناجمي اســـــــتعراض من الضـــــــرور  إجراء أن

 هناك ســـــــــت ون  الغاي  هلذ  وحتقيقا. القومي  احلســـــــــا،ا  لنظام امل اهيمي اإلطار مظل  حتت اإلحصـــــــــا ي 
 والقيم  االتســــــاق قا رة على ضــــــمان مؤســــــســــــي  آلي  إلنشــــــاء الالزم  الرتتيبا  مناقشــــــ  إىل أيضــــــا حاج 

 .ال لي االقتصا  وإحصاءا  األساسي  االقتصا ي  لإلحصاءا  التحليلي 
 البناء هبد   االقتصــا ي  ،اإلحصــاءا  معين املســتو  رفيع فريق إنشــاء اقرُتح  اخلل ي  هذ  وإزاء - ٢4
 لإلحصــــــــــــــــاءا  االســـــــــــــــرتاتيجيــ  اجملــاال  يف كبري  زخم وتوفري  وليــا عليهــا القــا مــ  املت ق املبــا را  على

 .البيانا  مع وت املها األساسي  اإلحصا يا  تعزيز ذلك يف مبا  العمل خ   يف االقتصا ي 
 

 واألهداف الغرض -ألف  
 كمجموع   العمل االقتصـــــــا ي  ،اإلحصـــــــاءا  املعين املســـــــتو  الرفيع ال ريق من الغرض ســـــــي ون - ٢٥

 االقتصا   النشاط يف النا    للقضايا وإ،داع ،  اءة االستجا،  يف اإلحصا ي  اللجن  ملساعدة استشاري 
 املتعلق  العمل خل   الربناجمي  العناصــر عرب االقتصــا ي  اإلحصــاءا  ،شــأن متســق عاملي ،رنامج خالل من

 .املستدام  التنمي  ،بيانا 
 للجن  املشــــورة إســــداء يف (6)االقتصــــا ي  ،اإلحصــــاءا  املعين املســــتو  الرفيع ال ريق أهدا  وتتمثل - ٢6

 لإلحصــاءا  مســتدام نظام أجل من الســنوا  املتعد ة االســرتاتيجي  الربجم  منها أمور مجل  ،شــأن اإلحصــا ي 
 وموحدا املســـــــت دمني على ومرّكزا لإلحصـــــــاءا  االقتصـــــــا ي  ي ون مبت را نظام وتعزيز املت امل  االقتصـــــــا ي 

 أولويا  ومي ن من حتديد التقني  واجملتمعا  ،ني املســــــت دمني ســــــيشــــــ ل النظام جســــــرا  و،التايل. ومعاصــــــرا
 ومن. مبجاال  حمد ة اخلاصـــــ  األخر  لألفرق  كأحد املدخال   ويعمل  وتنســـــيقها املســـــت دمني احتياجا 

 وتوفري املستو  الرفيع ال ريق ،دعم االقتصا ي  ،اإلحصاءا  معين املتحدة لألمم عاملي منتد  يقوم أن املقرتح
 املهني  اجملموعا  ،ني اجلمع العاملي د املنت هذا ملثل وينبغي. تركز على املســـــــــــت دمني للتشـــــــــــاور وآلي  عملي 

 اإلحصـــــــا يني  ذلك يف مبا  العامل أحناء مجيع من واخلاص العام الق اعني من املصـــــــلح  وأصـــــــحاب الر يســـــــي 
 .البيانا  مست دمي من وغريهم البيانا   ومور   واألكا مييني  السياسا   وحمللي واالقتصا يني 

 اســـتعراضـــا  ،إجراء االقتصـــا ي  ،اإلحصـــاءا  املعين املســـتو  الرفيع ال ريق يقوم أن املتوقع ومن - ٢7
 ألطر املواضـــــــــــــــيعي  واجملاال  النا ـــــــــــــــ   القضـــــــــــــــايا ،ني فيما األولوي  ذا  اجملاال  وحتديد منتظم  تقني 

__________ 

 املت امل . االقتصا ي  اإلحصاءا  انظر قا م  اجملاال  لإلحصاءا  االقتصا ي  املت امل  املرفق  ،املبا   التوجيهي  ،شأن (6) 
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 ال ريق توصـيا  سـيقدم  املنتظم  التقييما  تلك أسـاس وعلى. والدولي  اإلقليمي  االقتصـا ي  السـياسـا 
 فيما وتنظيمها اإلحصــــــاءا  إنتاج يف وإ ماجها االقتصــــــا ي  اإلحصــــــاءا  ،شــــــأن اإلحصــــــا ي  اللجن  إىل

  واســـــــــــت دامهما والت نولوجيا البيانا  إىل والوصـــــــــــول  ،األســـــــــــاليإل والنهوض  العاملي ،التنســـــــــــيق يتعلق
 املســتويا  على تن يذ التوصــيا  لدعم الســنوا  متعد ة ،رامج ويعد القدرا   و،ناء املؤســســي  والت وير
 .والدولي  واإلقليمي  الوطني 

 
 الرئيس فريق أصدقا  - با  

 والي ( أ: )إلعدا  ما يلي االقتصا ي  ،اإلحصاءا  املعين الر يس أصدقاء فريق إنشاء املقرتح من - ٢٨
 األمم منتد  وطرا ق أعمال جدول( ب؛ )وإ ارت  االقتصــــا ي  ،اإلحصــــاءا  ال ريق الرفيع املســــتو  املعين

 اإلحصــــاءا  ،شــــأن الســــنوا  متعد  عمل ،رنامج( ج؛ )االقتصــــا ي  ،اإلحصــــاءا  املعين العاملي املتحدة
 وفيما. واخلمســـــني احلا ي   ورهتا يف ٢٠٢٠ مارس/آذار يف اإلحصـــــا ي  اللجن  في  تنظر كي   االقتصـــــا ي 

 وهي ل تشــــ يل ،شــــأن املشــــورة الر يس أصــــدقاء يقدم ســــو   وإ ارت  املســــتو  الرفيع ال ريق ،والي  يتعلق
ال ريق  ت وين يف يت  ر ال ريق أن ينبغي  حتديدا   أكثر و،شــــــــــــــ ل. عمل  و،رنامج املســــــــــــــتو  ال ريق الرفيع

 اإلقليمي التمثيل لضـــــمان القا م  اإلقليمي  واآلليا  اإلقليمي التمثيل يف النظر خالل من املســـــتو  الرفيع
 الرفيع لل ريق االســـرتاتيجي الغرض إىل و،النظر. التقني  واخلربة  مســـت دمي اإلحصـــاءا  ومصـــاح  العا ل

 وأصـــــحاب الر يســـــيني للمســـــت دمني املســـــتو  رفيع متثيل إ راج املناســـــإل من ســـــي ون  املســـــتو  وأهداف 
 .االقتصا ي  اإلحصاءا  يف املصلح 

 خالل من واســـــــــــــــع ن ــاق على الر يس أصــــــــــــــــدقـاء فريق يتشــــــــــــــــاور أن يُقرتح  ذلـك على عالوة - ٢٩
 ،رنـامج لتحـديـد. و اإلقليميـ  اللجـان ذلـك يف مبـا  والـدوليـ  اإلقليميـ  والوكـاال  اهلي ـا  مع االجتمـاعـا 

 مقر يف ٢٠١٩ أيار/مايو أو نيسان/أ،ريل يف اجتماعا الر يس أصدقاء فريق سينظم  ٢٠١٩ عام يف عمل 
 االقتصا ي  اإلحصاءا  يف اجلديدة املواضيعي  واجملاال  الر يسي  النا    القضايا الستعراض املتحدة األمم

 املتحدة لألمم عاملي منتد  تنظيم أول ذلك يف مبا  والدولي  اإلقليمي  للمشــــــــــــاورا  طريق خري   وحتديد
 .٢٠١٩ عام يف  االقتصا ي  معين ،اإلحصاءا 
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 مدعوة إلى ما يلي: اإلحصائية اللجنة - 3٠
 الفرعية الحسةةةةةةةابا : العالمية القيمة سةةةةةةةالسةةةةةةةل حسةةةةةةةابا  بدليل” علما اإلحاطة (أ) 

 اسةةةتخدام على البلدان وتشةةةجيع الخبرا  فريق وأنشةةةطة “التجارية لألعمال المتكاملة واإلحصةةةا ا 
 اإلحصا ا  االقتصادية ونشرها؛ قيامها بتجميع في العالمية القيمة لسالسل الفرعية الحسابا 
 ؛الفريق وحل عمله على الخبرا  لفريق التقدم بالشكر (ب) 
 وآلية االقتصةةةةةةادية معني باإلحصةةةةةةا ا  المسةةةةةةتوى رفيع فريق إنشةةةةةةا  اقتراح تأييد (ج) 
 معني المتحةةدة لألمم عةةالمي منتةةدى خالل من المسةةةةةةةةةةةتخةةدمين ذا  صةةةةةةةةةةةلةةة ترك  على تشةةةةةةةةةةةةاور

 االقتصةةةادية باإلحصةةةا ا  المعني الرئيس فريق أصةةةدقا  واقتراح إنشةةةا ، االقتصةةةادية باإلحصةةةا ا 
 أعمال وجدول، المسةةةةةةةتوى الرفيع الفريق وإدارة والية عن 2019 عام في اللجنة إلى تقرير لتقديم

 .للجنة االقتصادية اإلحصا ا  بشأن السنوا  المتعدد العمل وبرنامج، وطرائقه العالمي المنتدى
 


