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 *)ح( من جدول األعمال املؤقت 3البند 

بنود للمناقشة واتخاذ القرار: إحصاءات 
 التجارة الدولية واألعمال التجارية

   
التجارية، ولجنة تقرير مشتتتتتتتتترف لبرين ايستتتتتتتتتادن الم ني بستتتتتتتتج ت األعمال   

الختراء الم نية بإحصتتاءات األعمال التجارية والتجارة، وارقة ال ما المشتتتر ة 
 بين الو االت الم نية بإحصاءات التجارة الدولية

  
 مذ رة من األمين ال ام  

 
واملمارســـال القـــاتقرف اتمـــر  األم   2018/227وفقا ملقرر اجمللس االقتصـــاوا واالجتماع   

يل التقرار املمـــــــــفي لارا  فيقـــــــــباون املعج تقـــــــــخلربل األعمال التخلارارف و نر ا  ا  املعنير العام تأن حي
تإحصـــــــا ال األعمال التخلارار والتخلارةف وفرقر العمل املمـــــــفار ت  الإااالل املعنير تإحصـــــــا ال التخلارة 

رض يف اجتماعه القــاوس الدولير. واُإجز التقرار التطإرال األخرية يف عمل فرا  فيقــباونف علحن  إ ما عُ 
ف وجماالل عمله يف املقــــــــتقبل. ووفقا لطل   2018والعمــــــــرانف املعقإو يف ســــــــإاقــــــــرا يف  الإل/ســــــــبتم  

تقدمت ته اللخلنر اإلحصــــــــــااير يف وور ا البامنر واألرتع ف فإن التقرار اترــــــــــمن  ارــــــــــا تر ام  عمل  نر 
والاتها وإوار اف وهإ اقـــــــــــتند إم  تاا  اجتماعها ا  ا  املعنير تإحصـــــــــــا ال األعمال التخلارار والتخلارة و 

ف الذا  ظمته شـــــــــــــعبر اإلحصـــــــــــــا ال التاتعر إلوارة المـــــــــــــؤون 2018األول يف املكقـــــــــــــي  يف  اار/مااإ 
االقتصــــاوار واالجتماعير يف األما ر العامر. واترــــمن التقرار  ارــــا معلإمال عن العمل املتعل  تالتصـــني  

الـــذا  عـــد  مؤمر األمم املتحـــدة للتخلـــارة والتنميـــر )األو كتـــاو( و قر  فرا   الـــدول للتـــداتري رري ا مرايـــرف
ا  ا  املعج تالتصـــــــــــــــنياال اإلحصـــــــــــــــااير الدوليرف وعن عمل فرقر العمل املمـــــــــــــــفار ت  الإااالل املعنير 

الارع تإحصــــا ال التخلارة الدولير. واللخلنر اإلحصــــااير مدعإة إم النظر يف النقاة املطروحر للمناقمــــر يف 
 القاوس من التقرار.

 

 * E/CN.3/2019/1. 
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التقرير المشتتتتتترف لبرين ايستتتتتتادن الم ني بستتتتتج ت األعمال التجارية، ولجنة الختراء   
الم نية بإحصتتتتتتتاءات األعمال التجارية والتجارة، وارقة ال ما المشتتتتتتتتر ة بين الو االت 

 الم نية بإحصاءات التجارة الدولية 
  

 مقدمة - أوال 
اللخلنـــر اإلحصـــــــــــــــــاايـــرف يف وور ـــا البـــامنـــر واألرتع ف يف  ف الـــذا اعتمـــدتـــه48/144يف القرار  - 1

 :2017آذار/مارس 
رحبت تتقرار فرا  فيقــباون املعج تقــخلربل األعمال التخلارارف وهنأل فرا  فيقــباون  ) ( 

 لناشئر؛ علحن التقدم احملرز تمأن عدو من املقاال ا
اررل تأايد  مهير سخلربل األعمال التخلارارف وشدول علحن احلاجر إم   مطر لبنا   )ب( 

 القدرال يف هذا اجملال لصاحل البلدان النامير؛ 
 ادل االقفاح الداع  إم وضـــــــ  مباوا األمم املتحدة التإجيهير املتعلقر تالقـــــــخلربل  )ج( 

املباوا التإجيهير املتعلقر املباوا التإجيهير القاامرف وال ســــيما اإلحصــــااير للعمال التخلارارف اســــتناوا إم 
للعمال التخلارار للخلنر االقتصـــاوار ألوروتاف وم  مراعاة احتياجال البلدان ذال  تالقـــخلربل اإلحصـــااير

النظم اإلحصــــــــااير األقل تطإراف وذل  تإوراج تإجيهال عملير وحاالل قطرار تنطب  علحن سااار واســــــــعر 
 اإلحصااير؛من النظم 
سلبت إ مـــــــــــــــا   نر خ ا  تتمبيل جارايف متإازن اا اختصـــــــــــــــا ـــــــــــــــال إعداو املباوا  )و( 

التإجيهير للقــخلربل اإلحصــااير للعمال التخلارارف وتقدج تإجيهال تمــأن مقــاال إحصــا ال األعمال 
ارف واختيار التخلارار واإلحصـــــا ال االقتصـــــاوار األســـــاســـــيرف واضـــــعر يف اعتبارها اســـــت دام البيا ال اإلوار 

 الإحدال اإلحصااير يف سياق العإملرف واملقاال املتصلر تقطاع رري رمس  ابري؛
  ادل االختصا ال املقتكملر لارا  فيقباون. )ه( 

واترمن هذا التقرار مإجزا عن التطإرال األخرية تمأن  عمال فرا  فيقباون يف جمال سخلربل  - 2
م  عمل  نر ا  ا  املعنير تإحصــــــــــا ال األعمال التخلارار والتخلارة األعمال التخلارار )الارع الباين(؛ وتر ا

ف الذا 2018ووالاتها وإوار ا تاالســـــــتناو إم  تاا  اجتماعها األولف املعقإو يف املكقـــــــي  يف  اار/مااإ 
م  ظمته شــعبر اإلحصــا ال التاتعر إلوارة المــؤون االقتصــاوار واالجتماعير يف األما ر العامرف ومباوا األم

املتحدة التإجيهير املقفحر تمــأن القــخلربل اإلحصــااير للعمال التخلارار )الارع البالل(؛ والعمل املتعل  
تالتصــــــــــــــني  الدول للتداتري رري ا مرايرف الذا  عد  مؤمر األمم املتحدة للتخلارة والتنمير )الارع الرات (؛ 

ااالل )الارع ا امس(. وترو النقاة املطروحر ومعلإمال  مقتكملر عن  عمال فرقر العمل املمفار ت  الإ 
 للمناقمر يف الارع القاوس.

  

https://undocs.org/AR/A/RES/48/144
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االجتمتتتتاس الستتتتتتتتتتتتتتادي وال شتتتتتتتتتترون لبرين ايستتتتتتتتتتتتتتتادن الم ني بستتتتتتتتتتج ت  - ثانيا 
 التجارية األعمال

هإ  حد  فرقر املدن العاملر يف إسار اللخلنر  (1)فرا  فيقـــباون املعج تقـــخلربل األعمال التخلارار - 3
اإلحصــااير للمم املتحدةف وهإ اإفر منتدل لتباول اارا  وا  ال يف جمال إ مــا  القــخلربل اإلحصــااير 
للعمال التخلارار )القخلربل اإلحصااير( وتعهدها واست دامهاف مبا يف ذل  املقاال املااهيمير واملنهخلير 

ل الصلر تالقخلربلف اليت تمكل  ووال ذال  مهير يف مج  إحصا ال اقتصاوار واملمارسال القليمر ذا
 عالير ا إوة.

 وقد ُعقد االجتماع القــــــاوس والعمــــــران لارا  فيقــــــباون املعج تقــــــخلربل األعمال التخلارار يف - 4
ــــاــــفة مــــن  ــــيــــــــلف ســــــــــــــــــإاقــــــــــــــــــراف يف ال ــــإشــــــــــــــــــــــات ــــمــــ   27إم  24  ــــت ــــلــــإل/ســــــــــــــــــب )ا ــــظــــر  2018 ا

http://www.wiesbaden2018.bfs.admin.ch/  وضــــم االجتماعف الذا اســــترــــافه املكت  اإلحصــــاا .)
منظمال ووليرف وجرل تإفري البل  7تلدا و 50ممـــــــــــــاري من  100االحتاوا القـــــــــــــإاقـــــــــــــراف  زاد من 

المــــــــــــبك  املباشــــــــــــر لربجتماعف وهإ ما  تاح للسرا  املهتمر متاتعر املناســــــــــــبر عن تعد. وُقدمت التقارار 
عن تقارار من البن  املرازا األورويب واالحتاو األورويبف متبإعر تقـــــــب  جلقـــــــال  املرحلير القطرارف فرـــــــرب

مإاضـــــــيعير. و تاحت التقارار املرحلير القطرار فر ـــــــر لل  ا  يف جمال القـــــــخلربل التخلارار اإلحصـــــــااير يف 
 عمليال مجي    ا  العامل لتباول معلإمال مقتكملر عن مماراعهم ا ارار واملقررة اليت  د  إم حتق 
 إ ما  سخلربل األعمال التخلارار وتعهدها واست دامها. وارو  و ا  مإجز للخللقال املإاضيعير.

 
 الجلسات المواضي ية - ألف 

 ّول سلبال اجملتم  املتزاادة علحن  االبتكار اي الستتتتتتتتتج ت اإلحصتتتتتتتتتائية ل عمال التجاري: - 5
املعلإمال االقتصـــــاوارف ال ســـــيما تمـــــأن القرـــــااا الناشـــــئرف إم جا   كدووار املإارو والتقدم التكنإلإج  
والعإملر االقتصــاوارف إم حاز مكات  اإلحصــا  الإسنير علحن االتتكار يف إ تاج اإلحصــا ال االقتصــاوار. 

ااط القخلربل اإلحصااير للعمال التخلارار إم جا   تيا ال إوارار وتممل املباورال ا دادة: رسم خر 
 خرل من خربل اســــــــــــت دام واجهال ترجمر التطبيقال اليت سإر ا رإرل؛ وزااوة معدالل االســــــــــــتخلاترف 
اســــتناوا إم ااتقــــاب املعرفر؛ وتإفري معلإمال متقــــقر ومنقــــخلمر من خربل ســــخلل إحصــــاا  وسج فراد 

يي  القـــــــــــــــخلربل القــاامــر م  ىــاذج جــداــدة قــاامــر علحن التكنإلإجيــا ا ــداــدة. للعمــال التخلــاراــر؛ وتك
والباتت يف هذ  املمـــــــــــــارا  األرتعر هإ اســـــــــــــت دام تكنإلإجيا املعلإمالف اليت اتي  تطإرها  وا  مهام اان 

 اتعذر حىت التاكري فيها يف القات .
علحن مقـــــألر اياير جعل  تنك  الدواار اإلحصـــــااير النظم المتكاملة للستتتتج ت اإلحصتتتتائية: - 6

القـــــخلربل اإلحصـــــااير للعمال التخلارار جز ا من  ظام متكاملف وتالتال زااوة اســـــت دامها إم  قصـــــحن 
حد تإ اها   إال من   إل مكات  اإلحصا  الإسنير. والقخلربل اإلحصااير للعمال التخلارار ميكن 

رب ملعا ر سااار واســــــــعر النطاق من اســــــــت دامها للرتط ت  مصــــــــاور متعدوة للبيا الف وهإ ما اتي  ســــــــب
مقــــاال القــــياســــر العامر. وميكن اكذا تايري يف النه   ن اإســــ   طاق النظر إم القــــخلربلف ليس فقط 

__________ 

االسربع علحن مزاد من املعلإمال عن فرا  فيقباون يف تقرار اللخلنر اإلحصااير يف وور ا البامنر واألرتع  يف الإثيقر ميكن  (1) 
(E/2017/24-E/CN.3/2017/35( ويف املإق  المبك  لارا  فيقباون )https://unstats.un.org/wiesbadengroup/.) 

https://undocs.org/AR/E/2017/24
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تإ ــــــاها  ووال لإضــــــ  إسار لتحداد العينالف تل وتإ ــــــاها  ارــــــا  ســــــاســــــا لتإليد النإات  اإلحصــــــااير 
لبلدان اليت مل  ســــخلربل إحصــــااير متكاملر املقــــتنبطر مباشــــرة من القــــخلربل  اقــــها. وتمــــمل  مبلر ا

للعمال التخلارار انداف حيل قامت هيئر اإلحصــا  الكندار تدم  ســخللها اإلحصــاا  للعمال التخلارار 
م  ســـــخلربل املمتلكال واألشـــــ ا ف وهإلندا اليت ســـــاعد ســـــخللها الإسج علحن زااوة التكامل ع   رية 

املر للقـــــخلربل  ارـــــا حتقـــــ  تنقـــــي  الدراســـــال االســـــتقصـــــااير للبيا ال االففاضـــــير. وتتي  الُنظم املتك
 والتحليل املتعم   صااص منظم  املمارا  العامل  يف جمال التخلارة الدولير. 

تقــــــــــــــتند القــــــــــــــخلربل اإلحصــــــــــــــااير احلدابر للعمال التخلارار إم الإحدال  التيانات اإلدارية: - 7
التخلارار  و  ظم إوارة الرـــــــراا  الإسنير. تيد  ن القا إ ير املقـــــــتمدة من مصـــــــاور إوارار مبل القـــــــخلربل 

اايئال احلكإمير الإسنير حتتاظ  ارــــــا تالعداد من   إاع القــــــخلربل اإلوارار األخرل اليت ميكن  ن تكإن 
مايدة يف إ تاج اإلحصا ال االقتصاوار وحتق  تإقيت القخلربل اإلحصااير للعمال التخلارار وتاطيتها 

إل علحن إمكا ير الإ ــإل إم القــخلربل اإلوارارف وفهم مرــمإتا واســتاربلهف وجإو ا. ومن خربل احلصــ
ميكن الإ إل إم وور  ساس  معزَّز للقخلربل. ويف هذا الصدوف هناي حاجر إم احلصإل علحن إمكا ير 
الإ ـــــــــــــــإل إم البيا ال اإلوارار اليت ميكن حتقـــــــــــــــينها من خربل تإا ـــــــــــــــل وتعاون  فرـــــــــــــــل م  مقدم  

 ر. اإلوارا البيا ال
وقد ُقدم  ظام ليقـــإتإ العام للقـــخلل اإلحصـــاا  للعمال التخلارار انمإذجف حيل  ثبت النظام  - 8

جناحه يف التعخليل تاعتماو املااهيم وااياال واألووال اإلحصــــــااير من  جل حتقــــــ  جإوة اإلحصــــــا ال 
ن عمليال رتط االقتصـــاوار الإسنير. واذا ميكن النظر يف تطبي  النمإذج علحن تلدان  فراقير  خر  ل. وحُتقـــّ

البيا ال ا زاير للقـــخلربل اإلحصـــااير للعمال التخلارار تاملصـــاور اإلوارار والدراســـال االســـتقصـــااير من 
مقــــتإل فهم ســــلإي المــــراالف وهياال ملكيتها وما اا من  ثر علحن االقتصــــاو. ويف هذا الصــــدوف ميكن 

لقا إ ير تاعتبارها مصـــــــــــــــدرا إضـــــــــــــــافيا للدم  يف وضــــــــــــــ  النظر للمباورة العاملير للرمإز التعرااير للكيا ال ا
القــــخلربل اإلحصــــااير للعمال التخلارارف  ا اقــــاعد احلكإمال علحن فهم المــــراال والرواتط فيما تينها 

 علحن الصعيد العامل .
تإمكان مصــــــاور البيا ال ا دادةف تاالقفان م  مصــــــاور البيا ال  مصتتتتتادر التيانات الجديدة: - 9

إازاها من تكنإلإجيال جدادةف  ن تؤوا إم حتق  تإقيت القخلربل اإلحصااير للعمال القاامر وما ا
التخلارار وتاطيتها وجإو ا. فا  الإقت احلاضــــــــــرف تُنت  البيا ال رقميا وُ هز وُازن تناس الطراقر. وعلحن 

ملمروع  ارا ما رقميا  سبيل املبالف تُقيد الاإاتري الصاورة ألوامر شرا  القل  املقدمر علحن املإق  المبك 
وازن آليا يف  ظام كاسبر قاام علحن احلإسبر القحاتيرف وجيرا تقامسها ت  النظم رقميا تعد ذل . وميكن 
ر علحن املكــاتــ  الإسنيــر لئحصــــــــــــــــا ال مج  البيــا ــال اإلحصــــــــــــــــاايــر من العــداــد من  لــذلــ   ن اـُي قـــــــــــــــّ

 التخلارار.  املمارا 
وعربوة علحن ذل ف ميكن  ارــــــــــــا اســــــــــــت دام مزا  من تقنيال حصــــــــــــاو البيا ال علحن شــــــــــــبكر  - 10

اإل ف تف والتنقي  يف النصــــــــــــــإ  والتعلم اال  م  تيا ال املمــــــــــــــارا  التخلارار من  جل القــــــــــــــخلربل 
اإلحصااير للعمال التخلارار. وسيتطل  ذل  استبمارال يف جممإعر متنإعر من املهارال الرفيعر املقتإل 

ن جا   املكات  الإسنير لئحصــا الف  ظرا لتعقيد املرــمإن والتكنإلإجيا اليهما. وعربوة علحن ذل ف م
انبا  الســــفاتيحيال االتتكار يف جمال البيا ال اليت تتإخحن اتباع  ســــالي  تكميلير علحن مصــــاور البيا ال 
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املرــــــــــــافر لربتتكار يف جمال التقليدار منها وا دادة  ن تمــــــــــــتمل علحن تداتري لزااوة الإع  شــــــــــــأن تالقيمر 
 البيا ال يف اإلحصا ال الرمسير. 

وتإفر منصـــــــــال تعهيد ا مإعف واملقـــــــــ  المـــــــــبك  وةتل  ممـــــــــارا  البيا ال املاتإحر فر ـــــــــا  - 11
للحصـإل علحن تيا ال  ابر ااتماال تمـأن جممإعال املؤسـقـال متعدوة ا نقـيال. وتمـكل املؤسـقـال 

ر لربقتصاو العامل  من حيل القيمر املرافرف والتخلارةف والعمالرف إال  ن متعدوة ا نقيال احملراال الرايقي
البيا ال املتعلقر مببل هذ  املؤسقال اصُع  احلصإل عليها تاست دام املصاور التقليدار وحدهاف ولذل  
فــإن هنــاي حــاجــر ملصــــــــــــــــاور البيــا ــال ا ــداــدة والتقنيــال ا ــداــدة. وتــإمكــان جهإو التعــاون من جــا ــ  

ال الدولير  ن اإفر املعلإمال يف الإقت املناســــــ  عن التاريال يف هيكل هذ  املؤســــــقــــــالف مبا يف املنظم
 ذل  االستبمارال وتصاير االستبمارالف وعمليال الدم  واالستحإاذف وعمليال اال تقال.

ا تظام املؤسقال متعدوة ا نقيال ضمن سربسل القيمر العاملير جيعل من  التنميط وال ولمة: - 12
الصــــــع  مج  إحصــــــا ال وقيقر عن   مــــــطتها التخلارارف اما  ن األمر اتطل  معلإمال ماصــــــلر مإثإقر 
املصدر من  جل إعداو إحصا ال ذال جإوة عالير يف هذا المأن. ومن شأن املمارار املباشرة جملمإعال 

ن جإوة اإلحصــا ال االقتصــاوار املتعلقر تأ مــطتها.  وميكن تنظيم املؤســقــال متعدوة ا نقــيال  ن حتقــّ
املصــــاور املتعدوة للمعلإمال اإلحصــــااير ذال الصــــلر تأعمال جممإعال املؤســــقــــال متعدوة ا نقــــيال 
)النامجر عن العداد من الإحدال امل تلار واخل اجملمإعالف تقــــــــــب  هيكلها العامل ( واســــــــــتحداثها من 

معلإمال  ابر خربل  حدث  ووال التحليل االقتصـــــــــــــــاوا. وعربوة علحن ذل ف ميكن احلصـــــــــــــــإل علحن 
تاصـــــــــيرب عن مإاق  مرااز القرار العامليرف اليت تُت ذ فيها القرارال االســـــــــفاتيخلير جملمإعال املؤســـــــــقـــــــــال 
متعدوة ا نقـــــــــــيالف من خربل التعاون ت  القـــــــــــخلربل اإلحصـــــــــــااير الإسنير للعمال التخلارار وةتل  

 اإلحصاا  لربحتاو األورويب. الإاجهال البينير لقخلل اجملمإعال األوروتيرف الذا اتعهد  املكت 
تتإق  جإوة اإلحصا ال االقتصاوار  جودة وتغطية السج ت اإلحصائية ل عمال التجارية: - 13

تإقاا مباشرا علحن جإوة القخلربل اإلحصااير للعمال التخلارار )ال سيما من حيل التاطير( وذل  إما: 
اقــها؛  و )ب( ألن إجرا ال رتط البيا ال ) ( ألن  سر الدراســر االســتقصــااير مقــتمدة من القــخلربل  

ا زاير تقـــــتند إم القـــــخلربل. وميكن حتقـــــ  جإوة القـــــخلربل من خربل اتباع منهخليال  فرـــــل فيما 
اتعل  تتعداو األعمال التخلارارف وحتقــــــ  العربقال م  مقدم  البيا ال اإلوارارف وحتقــــــ  خدمال ترميز 

 . األ مطرف ووض  ترام  إلوارة جإوة البيا ال
تاإلضــــافر إم الدور األســــاســــ  للقــــخلربل  نواتج الستتتتج ت اإلحصتتتتائية ل عمال التجارية: - 14

دجمرف تاتت 
ُ
اإلحصــــــااير للعمال التخلارار يف إ تاج  سر الدراســــــال االســــــتقصــــــااير وجممإعال البيا ال امل

حن النإات  ُتقــــــــــت دم تمــــــــــكل متزااد إل تاج األشــــــــــكال البيا ير اإلحصــــــــــااير. وقد رازل هذ  ا لقــــــــــر عل
اإلحصــــــااير املقــــــتنبطر من القــــــخلربل اليت امــــــات  نح ليقــــــت األعمال التخلارار وحدها اليت ميكنها  ن 
تقــــتايد من اســــت دام القــــخلربلف تل والعداد من اجملاالل اإلحصــــااير األخرل اذل . وتينت العروض 

املاضــــــ ف اان اي  ميكن اســــــت دام تيا ال من القــــــخلربل إل تاج النإات  اإلحصــــــااير للقــــــخلربل. يف 
اســـــــــت دام القـــــــــخلربل اقتصـــــــــر علحن املقـــــــــت دم  واخل املكات  اإلحصـــــــــااير الإسنير؛ وح  تصـــــــــب  
القــخلربل مإروة للبيا ال اإلحصــاايرف ســتتاح للمقــت دم  ا ارجي . واذا القــب ف انبا  للقــخلربل 

جإوة األشـــــــــكال البيا ير يف الإقت الراهن  ن تنظر يف املقـــــــــاال املتعلقر تقـــــــــرار اجملامي  الكلير املنمـــــــــإرة و 
 تنمرها. اليت
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ف وتالنظر إم تزااد  مهير القـــــــــــخلربل اإلحصـــــــــــااير للعمال التخلارار 2016ويف شـــــــــــباة/ف اار  - 15
تالنقبر للقياسال االقتصاوار واحلاجر إم مإا مر هذ  اإلحصا ال ا دادة علحن الصعيد الدولف سل  

ا تإجيهير تمــــــــأن اســــــــت دام القــــــــخلربل اإلحصــــــــااير مكت  مؤمر اإلحصــــــــااي  األوروتي  إعداو مباو
للعمال التخلارار يف وميارافيا األعمال التخلارار وإحصــــــــــــــا ال تنظيم املمــــــــــــــارا . وســــــــــــــتتاح هذ  املباوا 

 (.www.unece.org/statistics/publications.html)ا ظر  2018التإجيهير  لإل تاار عام 
 

 ني بسج ت األعمال األنشطة الجديدة لبرين ايستادن الم  - باء 
ال تإجد حاليا  ا منصـــــر مإحدة مقـــــتكملر لتباول املعلإمال تترـــــمن معلإمال عن األ مـــــطر  - 16

الإسنير والدولير يف ســـــــياق القـــــــخلربل اإلحصـــــــااير للعمال التخلارار. ويف ح   ن هذ  املعلإمال تُقدَّم 
ر واملنظمال الدولير ذال الصــلرف فإتا وتُتاح يف ســياقال ةتلار علحن املإاق  المــبكير للمكات  اإلحصــااي

 ليقت متاحر تصإرة مباشرة لكافر الدواار الدولير لقخلربل األعمال التخلارار.
ومن  جل تعزاز تباول املعلإمال يف وواار ســخلربل األعمال التخلارارف ســيتم تعزاز  ــاحر فرا   - 17

( وحتإالها /https://unstats.un.org/wiesbadengroupفيقباون علحن املإق  المبك  لمعبر اإلحصا ال )
لر تقـــــــــــــــاار وواار ســـــــــــــــخلربل األعمال التخلارار  إم منصـــــــــــــــر مرازار لتقدج مجي  املعلإمال ذال الصـــــــــــــــ

 التعاون الدولف واألفرقر العاملرف واملمارا  الإسنير والدوليرف ورريها(. ) وجه
للكيا ال القا إ ير عمل تعاون م  فرا  فيقـــــــــباون واقفحت املؤســـــــــقـــــــــر العاملير للرمإز التعرااير  - 18

تمـــأن القـــبل الكايلر تإتاحر الإ ـــإل إم ســـخلل تيا ال املؤســـقـــرف مبا يف ذل  تيا ال العربقالف وتُنظم 
اذل  حلقال وراســـير شـــبكير اذا الارض. وعربوة علحن ذل ف  را مناقمـــر تمـــأن إتاحر الإ ـــإل إم 

طــــــــر لقــــــــــــــــخلـربل المــــــــــــــــراــــــــال الــــــــدوليـــــــر شــــــــــــــــبـكــــــــر مـنـتــــــــدل ســــــــــــــــخلـربل المــــــــــــــــراــــــــالف وهـ  راتـ
(http://www.corporateregistersforum.org ف ومــــــــنــــــــتــــــــدل ســــــــــــــــــــــخلــــــــربل الــــــــتــــــــخلــــــــارة األوروتــــــــيــــــــر)
(http://www.ecrforum.org/ وميكن  ارـا إلتاحر هذا املقـتإل من إمكا ير الإ ـإل  ن ادعم   مـطر .)

 اعزز   مطر فرا  فيقباون.التعرا  الارادة يف البلدان اليت ال مل  مبل هذ  ا دمال تعدف و ن 
ف وســـيقـــترـــياه املعهد الإسج 2020وســـيعقد االجتماع املقبل لارا  فيقـــباون يف املكقـــي  يف  - 19

لئحصـــــا  وا ارافيا. وم  إ مـــــا   نر ا  ا  املعنير تإحصـــــا ال األعمال التخلارار والتخلارةف ســـــيعمل ال 
تمــــأن املقــــاال ذال الصــــلر تالقــــخلربل اإلحصــــااير من فرا  فيقــــباون و نر ا  ا  معا تطراقر تكاملير 

 للعمال التخلارار من  جل النهإض تالعمل يف هذا اجملال تأابر األسالي  املمكنر ااا ة وفعالير.
  

 لجنة الختراء الم نية بإحصاءات األعمال التجارية والتجارة - ثالثا 
ملباوا التإجيهير ا ا ـــر تقـــخلربل اســـتخلاتر لطل  اللخلنر تإ مـــا   نر خ ا  من  جل إعداو ا - 20

األعمال التخلارار وتقدج التإجيه تمـــأن املقـــاال ذال الصـــلر تاألعمال التخلارار و ســـاســـيال اإلحصـــا ال 
(ف  ُظم االجتماع األول للخلنر 48/114الاصــــــــــــــل األولف الارع جيمف املقرر  E/2017/24االقتصــــــــــــــاوار )

ف 2018 اار/مااإ  25-23ا  ا  املعنير تإحصـــــا ال األعمال التخلارار والتخلارة يف مكقـــــيكإ يف الافة 
واســـــــترـــــــافه املعهد الإسج لئحصـــــــا  وا ارافيا. وخربل االجتماع األول للخلنرف قام املمـــــــاراإن مبناقمـــــــر 

https://undocs.org/AR/E/2017/24
https://undocs.org/AR/A/RES/48/114
https://undocs.org/AR/A/RES/48/114
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ارة اللخلنر ووضــــــــعإا تر ام  عملها. و  عدَّ الإالار  واإلوارة ف الإاروت  يف املرف  األول اذا و ــــــــيارر والار وإو
 . )ا ظر املرف  الباين( التقرارف  عراُ  اللخلنر

واا ت إحدل اســـــــــــــتنتاجال االجتماع األول للخلنر ه   ن الفايز الرـــــــــــــي  علحن القـــــــــــــخلربل  - 21
تر اافير للطل  املتزااد علحن املعلإمال املتعلقر تاألثر متعدو اإلحصااير للعمال التخلارار لن اكإن استخلا

األوجه لل مـــــطر ذال الصـــــلر تاألعمال التخلارار. واتاقت اللخلنر علحن اتباع ت  شـــــامل إزا  إحصـــــا ال 
األعمال التخلارار ارتط االقتصـــــــاو تاجملتم  والبيئر. وســـــــيتب  هذا النه ف تالنظر إم  طاقه الإاســـــــ ف منظإرا 

ملؤسقال التخلارار تمأن مااهيم وتعرااال الإحدال اإلحصاايرف والتصنياالف وااياال األساسير كإر  ا
للبيا الف مبا يف ذل  مؤســقــال األعمال التخلارار. واؤاد هذا املنظإرف علحن وجه ا صــإ ف علحن الدور 

مإثإقر من احليإا الذا ميكن للقـــــــخلربل اإلحصـــــــااير للعمال التخلارار  ن تؤواه يف تقدج إحصـــــــا ال 
 جل وضــــ  ســــياســــال اقتصــــاوار وجمتمعير وتيئير قاامر علحن األولرف فرــــرب عن  مهيتها يف اإل تاج املتقــــ  
إلحصـــا ال عالير ا إوة يف مجي  جماالل االقتصـــاو والقـــياســـر العامر. وســـيمـــمل هذا املنظإر  ارـــا تعدا 

ل اهيمن علحن إســار اإلحصــــــــــــــــا ال تقليــداــا الــذا ال ازا “احملل ”عــامليــاف  تل  من التإجــه ذا املنححن 
االقتصـــــــــــــــاوار يف معظم االقتصـــــــــــــــاوالف ا  اعكس  ثر التخلزا  املتزااد لئ تاج واألمهير الكبرية واملتنامير 
للمؤســقــال متعدوة ا نقــيال وفروعها. وســيمــمل هذا ملنظإر املتمراز علحن املؤســقــال التخلارارف الذا 

التخلارارف والتخلارة واالســتبمارف تعدا عاترا للحدوو  اقدم ىإذجا لنه  متكامل تمــأن إحصــا ال األعمال
من  جل ااالر إوماج البيا ال تمأن   مطر املؤسقال متعدوة ا نقيال ااامر العدادة واملؤسقال اليت 

 تعمل  ساسا تعقإو م  شراال  جنبير. 
يه ا دماجها وتقب  هذا النه  الإاس  النطاق إزا  إحصا ال األعمال التخلارارف الذا امكل ف - 22

 نر ا  ا  املعنير ”م  التخلارة الدولير عنصـــــــــــــرا  ســـــــــــــاســـــــــــــياف وافقت اللخلنر علحن تعدال امسها لُيصـــــــــــــب  
ف من  جل تعزاز التكامل ت  إحصـــــــــــــــا ال األعمال التخلارار “تإحصـــــــــــــــا ال األعمال التخلارار والتخلارة

ر اليت اتقـــــم اا اجملال اإلحصـــــاا  والتخلارة. تيد  ن هذا اإلســـــم ال امـــــمل مجي  ا إا   املااهيمير والتقني
للتخلارة الدوليرف مبا يف ذل  تعض جإا   اإلسار التنظيم . وســــــتإا ــــــل اللخلنر العمل علحن  إ متكامل 
م  اجملمإعال القاامر اليت تعاجل مإاضي  كدوةف مبل فرقر العمل املمفار ت  الإااالل املعنير تإحصا ال 

عج تقـــــــخلربل األعمال التخلارار. وعمإماف ســـــــتعتمد اللخلنرف يف تنايذ التخلارة الدولير وفرا  فيقـــــــباون امل
 والاتهاف تخلا متكامرب لئحصا ال االقتصاوار اقتند إم منظإر كإر  املمارا  التخلارار.

وانتظم تر ام  عمل اللخلنر ضمن مخقر مقارال عمل: حيل ستعمل  فرقر العمل اليت   مئت  - 23
. وتتقــــم 2020عمل كدوة لافة  ولير مد ا ســــنتان حىت عام  لكل مقــــار عمل من  جل وضــــ  خطط

مقـــــارال العمل تالفاتط فيما تينهاف اما  ن  فرقر العمل ســـــتقـــــتايد من )عملف عند االقترـــــا ( تعرـــــها 
 البعضف وستكال تنقي    مطتها.

تف س فرقــر العمــل هــذ  انــدا. و عرــــــــــــــــا  الارقــر هم:  ارقة ال ما الم نية بال ولمة والرقمنة: - 24
 سـفالياف وإ دو يقـياف والداىريف وسـإاقـراف وفر قـاف واملكقـي ف اململكر املتحدة ل اطا يا العظمحن و ارلندا 
المماليرف والنمقاف واملكت  اإلحصاا  لربحتاو األورويبف و ندوق النقد الدولف ومنظمر التعاون والتنمير 

ن االقتصـاواف وشـعبر اإلحصـا ال. وقد  ادل اللخلنر من جداد يف جلقـتها األوم  ن األولإار يف امليدا
تالنقــــبر إلحصــــا ال األعمال التخلارار والتخلارة ه   ن تقدم املعلإمال تمــــأن ااثار املفتبر علحن العإملرف 

وااه عند تقييمه من حيل الســـيما  ثر ســـربســـل القيمر العامليرف و ثر الرقمنر يف تنير االقتصـــاوف و  مـــطته و 
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القيمر املرــــــــــــــافرف وفر  العملف والدخلف واالســــــــــــــتبمار املباشــــــــــــــر األجن ف والتخلارة الدولير يف القــــــــــــــل  
 وا دمالف ورريها من املتاريال االقتصاوار. 

وســـــــــفاز فرقر العملف آخذة يف احلقـــــــــبان الدور الرايقـــــــــ  الذا تؤواه التكنإلإجيال الرقمير يف  - 25
  العامل  للقـــــــــــــــل  وا دمالف علحن تعزاز التعاون واال دماج ت  ال ام  الإسنير والدولير ذال مك  التدف

الصــلر تالعإملر والرقمنر وســتعزز تبلإر إسار مااهيم  متكامل ملقــاال العإملر والرقمنر. وســفاز اذل  علحن 
وا دمال( من حل مقــــاال التصــــني  ذال الصــــلر تالمــــراال/الإحدال اإلحصــــااير واملنتخلال )القــــل  

مصـــــــــــــــاور البيا الف مبا يف ذل    جل وعم اإلسار املااهيم  تمـــــــــــــــأن العإملر والرقمنرف وعمل البحإث يف
الدراسال االستقصاايرف والبيا ال اإلوارارف والبيا ال الر مر املتعلقر تاالقتصاو العامل  والرقم ف ووراسر 

ر الطإب واااونف و ســعار االقتصــاو التمــارا ف  ثر ذل  علحن األســعار )مبا يف ذل  اإل ف ت مقاتل  ســعا
و ســــــــعار املنتخلال وا دمال الرقمير ا دادةف والقدر الكايف من تكيي  ا إوة( من  جل تقدج ممــــــــإرة 
عملير تمأن اياير قياس تكيي  ا إوة تالنقبر للقل  وا دمال الرقمير واذا مصاور البيا ال اليت انبا  

 وليل وقاعدة معار  للدعم تمأن املمارسال القطرار. است دامها يف ذل ف وإعداو
تف س هذا الارقر اململكر املتحدة. و عرـا  الارقر هم:  ارقة ال ما الم نية بالرااه واالستدامة: - 26

الداىريف والإالاال املتحدة األمراكيرف واملكت  اإلحصـــــــــــــاا  لربحتاو األورويبف و ـــــــــــــندوق النقد الدولف 
التنمير يف امليدان االقتصاوا وشعبر اإلحصا ال. وشدول اللخلنرف لدل  ظرها يف هذا ومنظمر التعاون و 

اجملال املإاضــيع ف علحن  مهير الرتط ت  إحصــا ال األعمال التخلارار واألســر املعيمــير وحقــاتال االقتصـاو 
اال بعاثال( عن سرا  الكل  واحلقاتال القطاعير لنظام احملاسبر البيئير واالقتصاوار )مبل امليا ف والطاقرف و 

رواتط جزاير واليرف تاســـــــــــــت دام البيا ال يف القـــــــــــــخلربل اإلحصـــــــــــــااير للعمال التخلارار. وااط  الرفا  
واالســـتدامر جماال واســـ  النطاقف امـــمل العمل الربا ف واألثر البيئ ف و هدا  التنمير املقـــتدامرف وحقإق 

ســــتدامر من منظإر املمــــارا  التخلارار وســــتحدو اإل قــــان. وســــفاز فرقر العمل علحن جإا   من الرفا  واال
الكياير اليت ميكن اا حتقـــــــــ  إحصـــــــــا ال األعمال التخلارار من  جل تقدج قياس  فرـــــــــل ألثر   مـــــــــطر 
األعمال التخلارار يف اجملاالل املمـــــــــــار إليها آ اا. وســـــــــــيخلرا اســـــــــــتكمـــــــــــا  مصـــــــــــاور البيا ال احملتملرف 

لمـــــراال ورواتطها مبخلمإعر  ســـــاســـــير من مؤشـــــرال  هدا  ذل  تقارار االســـــتدامر الصـــــاورة عن ا يف مبا
 املقتدامر. التنمير
تف س فرقر العمل هذ  هإلندا.  ارقة ال ما الم نية بالستتتتتتج ت الشتتتتتتاملة ل عمال التجارية: - 27

و عرـــــا  الارقر هم:  ســـــفالياف وتإ سف وجامااكاف وجإرجياف ووولر فلقـــــط ف وفر قـــــاف ومصـــــرف واململكر 
ملكت  اإلحصاا  لربحتاو األورويبف و ندوق النقد الدولف ومنظمر التعاون والتنمير يف امليدان املتحدةف وا

االقتصــاوا وشــعبر اإلحصــا ال. تمــكل القــخلربل اإلحصــااير للعمال التخلارار العمإو الاقرا إل تاج 
حصــا ال األعمال اإلحصــا ال االقتصــاوار. ويف مجي    ا  العامل يف الإقت الراهنف اتزااد الطل  علحن إ

التخلارار املتقــــــــمر تالتكامل واالتقــــــــاق والقاتلير للمقار ر ت  البلدان واجملاالل اإلحصــــــــااير. وعربوة علحن 
ذل ف اتزااد االهتمام تظإاهر جدادةف مبا يف ذل  العإملرف والرقمنرف والرفا ف واالســــــتدامر واقتصــــــاو العرتر. 

اير شـاملر من  جل إ تاج إحصـا ال اقتصـاوار ذال  لر ولذل ف تزواو  مهير إقامر هياال  سـاسـير إحصـا
وعالير ا إوة. وانبا  للقـــــــخلربل اإلحصـــــــااير للعمال التخلارار  ن تإا ـــــــل االضـــــــطربع تدور حاســـــــم 

 تقدج البيا ال تمأن هذ  التطإرال. يف
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مإ وســــــــفاز فرقر العمل علحن جا ب  رايقــــــــي : وضــــــــ  اإلرشــــــــاوال املربامر للبلدان املتقدمر الن - 28
والبلدان النامير من  جل جعل ســــــــــخلربل األعمال التخلارار  ابر اإالف حىت يف اقتصــــــــــاو ســــــــــرا  التاري؛ 
وتقدج وتعزاز التإجيه تمـــــــأن اســـــــت دام القـــــــخلربل اإلحصـــــــااير للعمال التخلارار من  جل إقامر هيكل 

ثي  م   فرقر  ســــــاســــــ  إحصــــــاا  مإثإق. وتقــــــب  الطبيعر المــــــاملر لارقر العملف فإتا ســــــتعمل تتعاون و 
 األخرل. العمل
وستقدم فرقر العمل  ارا املمإرة لمعبر اإلحصا ال تمأن إمكا ير وض   واة للتخلمي   والنمر  - 29

علحن الصـــعيد العامل  إلحصـــا ال التخلارة والاروع األجنبير للمـــراال  قـــ  خصـــااص املمـــارا  التخلارار 
التصدا للتحداال اليت تإاجهها مكات  اإلحصا  فيما اتعل  تكل من  ارة القل  و ارة ا دمال )م  

الإسنيرف وال ســــــــــيما ا إوة املفوار للمإجإو من ســــــــــخلربل األعمال التخلارار ومنهخليال الرتط( ووضــــــــــ  
ســخلل عامل  جملمإعال املؤســقــال التخلارار. واســتخلاتر للمقرر الذا اعتمدته اللخلنر يف وور ا القــاوســر 

( من  جل التمـــــــــــــــخلي  علحن 46/107ف الاصـــــــــــــــل األولف الارع جيمف املقرر E/2015/24واألرتع  )ا ظر 
لف وحتقي  التقدم  إ ذل  ااد ف تاالســـــــــتناو إم الدروس اإ مـــــــــا  ســـــــــخلل عامل  جملمإعر املؤســـــــــقـــــــــ”

ف شــــرعت “ع املتإا ــــل للقــــخلل األورويب جملمإعال المــــراال واأخذها يف االعتباراملقــــتااوة من املمــــرو 
شعبر اإلحصا الف ا طربقا من املعلإمال املتاحر للخلمهإرف يف وض  سخلل عامل  جملمإعال املؤسقال 
لعدو كدوو من ا اال املؤســقــال التخلارار العاملير متعدوة ا نقــيال. وتعمل شــعبر اإلحصــا ال حاليا 

علحن وضــــــــ  اســــــــفاتيخلير للتحق  من مإثإقير املعلإمال فرــــــــرب عن إ مــــــــا  آلير  مقــــــــتدامر  لتعهد  ارــــــــا 
  واستكمال املعلإمال تمكل منتظم.

تف س فرقر  ارقة ال ما الم نية بديناميات األعمال التجارية والديموغراايا وتنظيم المشاريع: - 30
العمل هذ  املكقــــــــي . و عرــــــــا  الارقر هم: جإرجياف واإلإمبياف ومصــــــــرف واملكت  اإلحصــــــــاا  لربحتاو 
األورويبف ومنظمر العمل الدوليرف ومنظمر التعاون والتنمير يف امليدان االقتصـــــــاوا وشـــــــعبر اإلحصـــــــا ال. 

دة لئحصـــا ال الدميارافير للعمال و ادل اللخلنرف يف اجتماعها األول يف املكقـــي ف علحن األمهير املتزاا
التخلارار وتنظيم املمـارا  واحلاجر إم مإا مر وضـ  هذ  اإلحصـا ال علحن الصـعيد الدول تالنقـبر للبلدان 
من خارج منظمر التعاون والتنمير يف امليدان االقتصـــــــــــــــاوا وخارج االحتاو األورويب. اما  ن قيام اللخلنر 

التإجيهير الســــــــت دام القــــــــخلل اإلحصــــــــاا  للعمال التخلارار ا ا  املباوا االقتصــــــــاوار ألوروتا تنمــــــــر 
ف اقدم تإجيهال تتماشــــــــحن م  والال وولير تاإلحصــــــــا ال الدميارافير للعمال التخلارار وتنظيم املمــــــــارا 

 املباوا التإجيهير املتعلقر تالقــــــــــــــخلربل اإلحصــــــــــــــااير للعمال التخلارار خرل يف هذا اجملالف مبا يف ذل  
ووليل إحصــــا ال وميارافيا األعمال التخلارار للمكت  اإلحصــــاا  (ف 2015صــــاوار ألوروتاف )اللخلنر االقت

ووليل تإ ـــــــيال ســـــــخلربل (ف 2007ف )لربحتاو األورويب ومنظمر التعاون والتنمير يف امليدان االقتصـــــــاوا
 (. 2010)املكت  اإلحصاا  لربحتاو األورويبف  األعمال التخلارار

قر العمل  ارـــــــا يف احلاجر إم املإا مر الدولير تالنقـــــــبر للبلدان من خارج ومن املتإق   ن تنظر فر  - 31
منظمر التعاون والتنمير يف امليدان االقتصاوا واالحتاو األورويب فيما اتعل  مبحراال النماة التخلاراف من 

لعمالرف وتنمير قبيل االتتكار وتكنإلإجيا االتصـــــااللف والبحل والتطإارف والتخلارة اإللكفو يرف والعإملرف وا
املهارال. وســـُتخلرا فرقر العمل تقييما لكل من هذ  اجملاالل املقـــتخلدة يف املمارســـر الإسنيرف مبا يف ذل  
التحداال اليت تإاجه  مي  البيا الف من  جل وضــــــــــــــ  التإ ــــــــــــــيال واإلرشــــــــــــــاوال املتعلقر مبإا مر هذ  

https://undocs.org/AR/E/2015/24
https://undocs.org/AR/A/RES/46/107
https://undocs.org/AR/A/RES/46/107


 E/CN.3/2019/11 

 

10/26 18-21838 

 

قـخلربل اإلحصـااير للعمال التخلارار يف اهتمام خا  يف التقييم للدور احملإرا لل اإلحصـا ال. وسـيإم
 الدراسال االستقصااير والتعداوال.

تف س فرقر العمل هذ   ارقة ال ما الم نية بتناء القدرات )عدم ترف أي أحد خلف الر ب(: - 32
وولر فلقـــــــــــــط . و عرـــــــــــــا  الارقر هم: جنإب  فراقياف والياتانف واملكت  اإلحصـــــــــــــاا  لربحتاو األورويبف 

قد الدولف ومنظمر التعاون والتنمير يف امليدان االقتصــاواف وشــعبر اإلحصــا ال. وتالنظر إم و ــندوق الن
األمهير االسـفاتيخلير للقـخلربل اإلحصـااير للعمال التخلارار يف النظام اإلحصـاا  العامف والاخلإة القاامر 

تخلارارف ســــــــفاز فرقر ت  البلدان يف اســــــــت دام ســــــــخلرب ا اإلوارار يف إ تاج ووم  إحصــــــــا ال األعمال ال
العمل علحن تنا  القدرال من  جل إ تاج القـــــخلربل اإلحصـــــااير للعمال التخلارار اد  حتداد ووراســـــر 

  فرل القبل الكايلر تاحلد من الاخلإة القاامر ت  البلدان وااالر  ال ات ل   حد عن الرا . 
لدولير واإلقليمير يف إجرا  عمليال و د  فرقر العمل إم إوماج ا هإو اليت تبذاا املنظمال ا - 33

التقييمف ووضــــــ  مباوا تإجيهير ومإاو تدرابير من  جل إ مــــــا  القــــــخلربل اإلحصــــــااير للعمال التخلارار 
وتعهدها وحتقــــينها. وســــتخلرا فرقر العمل تقييما عامليا تمــــأن القــــخلربل اإلحصــــااير للعمال التخلارارف 

  القدرال يف جمال وضــ  القــخلربل؛ واســفاتيخلير لتعزاز وعلحن  ســاســه ســترــ : مإاوا و ووال  مإحدة لبنا
فإااد القـــخلربل اليت ميكن اســـت دامها يف جمال الدعإة اا يف البلدان؛ وإسارا لرـــمان جإوة القـــخلربلف 
الذا انبا   ن تقــــــــــت دمه البلدان اأواة للتقييم الذاا. ويف هذا القــــــــــياقف قد تقــــــــــتايد فرقر العمل من 

بنا  القدرال فيما اتعل  تإوماج إحصـــا ال التخلارة والقـــخلربل اإلحصـــااير ل   مـــطر شـــعبر اإلحصـــا ال
للعمال التخلارار: ســــتقــــتايد التقييمال ذال الصــــلر من الدراســــر االســــتقصــــااير العاملير اليت  جر ا األمم 

تمـــــــــأن املمارســـــــــال الإسنير يف جمال الرتط ت  إحصـــــــــا ال التخلارة وســـــــــخلربل  2015املتحدة يف عام 
 تخلارار.األعمال ال

يف مقر األمم املتحدة تنيإاإري  2019وســــــــــــُيعقد االجتماع املقبل للخلنر ا  ا  يف حزاران/اإ يه  - 34
من  جل اســــــــــــــتعراض ومناقمــــــــــــــر  فرقر العمل للتقدم األول احملرز يف تنايذ ترام  العمل وللعمل التكميل  

 ل  نر ا  ا . للهيئال اإلقليمير والدولير األخرل تمأن املإاضي  ذال الصلر تعم
وســـــتقدم  نر ا  ا ف يف إسار والاتهاف تقارار تاصـــــيلير منتظمر عن خطر عملها و  مـــــطتها من  - 35

 جل  ن تنظر فيها اللخلنر اإلحصــــــــــاايرف مبا يف ذل  عن التقدم احملرز يف تنايذها. وقد اقُفح  ن تقدم  نر 
 .2020ا  ا  تقرارا إم اللخلنر اإلحصااير يف عام 

 
 متادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن السج ت اإلحصائية ل عمال التجارية  

 (48/114الارع جيمف املقرر  ف الاصــل األولفE/2017/24اســتخلاتر لطل  اللخلنر اإلحصــااير ) - 36
ـــــــــــــــــ وضـــ  مباوا تإجيهير للمم املتحدة تمـــأن القـــخلربل اإلحصـــااير للعمال التخلارارف اســـتناوا إم ” تـ

للعمال التخلارار  املباوا التإجيهير املتعلقر تالقـــــخلربل اإلحصـــــاايراملباوا التإجيهير القاامرف وال ســـــيما 
حصـــــــــــــااير األقل تطإراف وذل  للخلنر االقتصـــــــــــــاوار ألوروتاف وم  مراعاة احتياجال البلدان ذال النظم اإل

ف  عدل اللخلنر “تإوراج تإجيهال عملير وحاالل قطرار تنطب  علحن سااار واســـــعر من النظم اإلحصـــــااير
قاامر تاملقــاال اليت حتتاج إم اســتكمال من خربل التمــاور تاســت دام شــبكر اإل ف ت ومزاد من املناقمــر 

ص  ظم عق  ا لقــــر القــــاوســــر و العمــــرون خربل اجتماعها األول يف املكقــــي  وخربل اجتماع ةصــــ

https://undocs.org/AR/E/2017/24
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لارا  فيقباون. وميكن االسربع علحن قاامر املقاال اليت مت حتدادها تإ اها  هم املقاال يف إعداو وتعهد 
 .(2)إحصا ال األعمال التخلارار يف النظم اإلحصااير األقل تطإرا ضمن التقرار املإجز الجتماع اللخلنر

إجيهير للمم املتحدة تمأن القخلربل اإلحصااير للعمال التخلارار وسُيعمم ممروع املباوا الت - 37
وســـُيقدم اإثيقر  2019قصـــد إجرا  ممـــاورال عاملير خربل الافة من اا إن الباين/اناار إم شـــباة/ف اار 

 معلإمال  ساسير إم اللخلنر اإلحصااير يف وور ا ا مق .
 البلــدان النــاميــر فيمــا اتعل  تتعرا  و مي  وقــد  قرل اللخلنــر  ن المـــــــــــــــإارــل واالحتيــاجــال يف - 38

تيا ال مجي  األعمال التخلارار تتخلاوز  طاق املباوا التإجيهير للخلنر االقتصـــــاوار ألوروتا. واتاقت اللخلنر 
علحن  ن اســـتكمال املباوا التإجيهير اليت وضـــعتها اللخلنر االقتصـــاوار ألوروتا ســـيكإن كدوو  النطاق حىت 

البلدان الناميرف و  ه انبا  وضـــ  املزاد من اإلرشـــاوال حىت اتقـــع التصـــدا علحن  اعكس  هم املقـــاال يف
 إ  امل و ابر اإال للممــــــــــــــاال اليت تإاجهها البلدان النامير و قل البلدان ىإا. وســــــــــــــتعمل فرقر العمل 
املعنير تالقـــــــــــــخلربل المـــــــــــــاملر للعمال التخلارار علحن وضـــــــــــــ  تل  املباوا التإجيهير المـــــــــــــاملرف وذل  

 ا صإ  من  جل إوراج تإجيهال للتعامل م  مجي  عنا ر القطاع رري الرمس .ت
  

 التصنيف الدولي للتدابير غير الجمر ية - راب ا 
تُعرَّ  التداتري رري ا مرايرف من قبيل تداتري الصــــــــحر والصــــــــحر النباتيرف علحن العمإم تأتا تداتري  - 39

العاوار اليت ميكن  ن اكإن اا  ثر اقتصـــــــــاوا علحن التخلارة القـــــــــياســـــــــر العامر من رري التعرااال ا مراير 
الدولير يف القــــــــــــل  عن سرا  تايري الكميال املّتخلر اا  و األســــــــــــعار  و اليهما. وقد زاول  مهير التداتري 

ا مراير يف مقاتل التعرااال ا مراير تمــــــــــكل ابري تالنظر إم  ن هذ  األخرية قد و ــــــــــلتف إما من  رري
متتالير من املااوضـــــــــال التخلارار املتعدوة األسرا ف  و من خربل حترار التخلارة من جا   خربل جإالل 

واحدف  و إ مـــــــا  اتااقال التخلارة التارـــــــيليرف تلات مقـــــــتإاال من ارـــــــر جدا. ومبا  ن تعرا  التداتري 
  األشكال ا مراير ميكن  ن اكإن واسعاف فلتصنياه تصإرة ماصلر  مهير تالار يف حتق  حتداد ةتل رري

اليت قد تت ذها التداتري رري ا مراير والتمييز تينها. ومن املهم اذل   ن اكإن هناي تصـــــني  ُمعف  ته 
ووليا من  جل ااالر مإا مر مج  البيا ال من ال البلدان ومن  جل قاتلير املقار ر الدولير لبيا ال التداتري 

 رري ا مراير.
 1994د  مج  البيــــا ــــال عن التــــداتري رري ا مرايــــر يف عــــام تــــ وعلحن الررم من  ن األو كتــــاو - 40
ف 2006لنظام ترميز تداتري الرـــــــــــــــإاتط التخلارارف فقد   مـــــــــــــــا فرا  الدعم متعدو الإااالل يف عام  وفقا

)ب( وض  تصني  للتداتري رري ا مراير  اد : ) ( تقدج تعرا  واض  ومإجز للتداتري رري ا مراير؛ و
)ج( اســـتحداث وســـيلر فعالر  م  تيا ال التداتري رري ا مراير؛  بيا ال وحتليلها؛ ولتيقـــري عملير مج  ال

)و( وضـــــــــــــــ  مباوا تإجيهير الســـــــــــــــت دام البيا ال اجملمعر. واتأل  فرا  الدعم متعدو الإااالل من  و
راز املنظمـال التـاليـر: األو كتـاوف ومنظمـر األرـذاـر والزراعـر للمم املتحـدةف و ـــــــــــــــنـدوق النقـد الـدولف وم

التخلارة الدوليرف ومنظمر التعاون والتنمير يف امليدان االقتصـــــاواف ومنظمر األمم املتحدة للتنمير الصـــــناعير 

__________ 

 /https://unstats.un.org/unsd/trade/events/2018/mexicoالتقرار املإجز متاح إلكفو يا علحن الراتط التال:  (2) 

Summary%20Report%20of%20the%20UN%20Committee_Mexico%20meeting_final.pdf. 
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)اليإ يدو(ف والبن  الدولف ومنظمر التخلارة العامليرف تاإلضــــــــــــــــافر إم مراقب  من وزارة الزراعر تالإالاال 
 ملاإضير األوروتير.املتحدةف و نر الإالاال املتحدة للتخلارة الدوليرف وا

ف تعد سلقلر من االجتماعال واملماورالف  خرج فرا  الدعم متعدو الإااالل 2008ويف عام  - 41
مقــــــــــــإوة  وم لتصــــــــــــني   جداد للتداتري رري ا مراير. ويف وقت الح ف جرل اختبار التصــــــــــــني  ا داد 

لدان القــــــــــــبعر التالير:  ورنداف واســــــــــــت دامهف علحن  ســــــــــــاس  را ف  م  البيا ال عن هذ  التداتري يف الب
وال ازالف وتاالندف وتإ سف وشـــــيل ف والالب ف وااند. وتعد هذا االختبار التخلرا ف جرل حتقـــــ  ممـــــروع 
التصـــــــــني   ابر اســـــــــتناوا إم التعليقال الإاروة من البلدان اجملرتر له و ُسلقت النقـــــــــ ر األوم للتصـــــــــني  

صــني  يف مج  البيا ال عن التداتري رري ا مراير يف العداد من . واســُت دم هذا الت2009ا داد يف عام 
 .2012البلدان إم  ن قام فرا  الدعم تتنقيحه مرة  خرل يف 

ف قدم األو كتاو ورقر مقترـــــــبر إم فرا  ا  ا  املعج تالتصـــــــنياال 2017ويف  واال آذار/مارس  - 42
تري رري ا مرايرف و ساسه املااهيم ف وتطبيقاتهف إم اإلحصااير الدولير تإض  العمل املتعل  تتصني  التدا

جا   التصــنياال الإاروة يف االســتبيان املتعل  تاألســرة الدولير للتصــنياال. و اقخل فرا  ا  ا  التصــني  
 . 2017 الإل/سبتم   8-6وقدم تعليقال تمأ ه يف اجتماعه املعقإو يف 

لتإجيهير ألفرــــــل املمارســــــال من  جل حتقــــــ  وجرل اســــــتعراض التصــــــني  يف ضــــــإ  املباوا ا - 43
التصـــنياال اإلحصـــااير الدوليرف وجرل النظر فيه يف ضـــإ  معااري عرـــإار األســـرة يف الدولير للتصـــنياالف 
وعرض يف األخري علحن معااري الفتي  من  جل حتداد إوراج التصــــــــني  ضــــــــمن  ســــــــرة التصــــــــنياال. ويف 

ي  الدول للتداتري رري ا مراير تاعتبار  تصــــــنياا إحصــــــاايا ف  اد فرا  ا  ا  التصــــــن2018 يقــــــان/ ترال 
ووليا و و ــــحن تإوراجه ضــــمن األســــرة الدولير للتصــــنياال اإلحصــــااير. وســــيتاح التصــــني  الدول للتداتري 

 ا مراير للخلنر تاعتبار  وثيقر معلإمال  ساسير. رري
  

 ت التجارة الدوليةارقة ال ما المشتر ة بين الو االت الم نية بإحصاءا - خامسا 
  مـــأل اللخلنر اإلحصـــااير فرقر العمل املمـــفار ت  الإااالل املعنير تإحصـــا ال التخلارة الدولير  - 44

واتمــــــــــــاري يف رااســــــــــــتها ال من منظمر التعاون والتنمير يف امليدان االقتصــــــــــــاوا ومنظمر  2014يف عام 
إااالل املعنير تإحصـــــــــــــــا ال التخلارة الدولير التخلارة العاملير. وتاط  والار فرقر العمل املمـــــــــــــــفار ت  ال

إحصـــــــــــــا ال ال من التخلارة يف البرـــــــــــــاا  والتخلارة يف ا دمالف و د  إم زااوة تإافر اإلحصـــــــــــــا ال 
التخلارار وجإو ا وقاتليتها للمقار ر. وتذل ف فه  تعمل مبباتر القناة املمـــــــــــــــفار ت  الإااالل للنهإض 

رارف وه  تعمل تالتعاون م  اللخلنر املعنير تإحصـــــــــا ال ميزان تالتحقـــــــــينال يف جمال اإلحصـــــــــا ال التخلا
املدفإعال التاتعر لصــــندوق النقد الدول ورريها من اايئال العاملر التاتعر للمنظمال الدوليرف مبل الارقر 

قــــل  العاملر التاتعر ملنظمر التعاون والتنمير يف امليدان االقتصــــاوا املعنير تإحصــــا ال التخلارة الدولير يف ال
وا دمالف وفرا  ا  ا  املعج تا داول املإســـــــــــــــعر للعرض واالســـــــــــــــت دام التات  ملنظمر التعاون والتنميرف 
والارقر العاملر التاتعر للمكت  اإلحصـــــــــــــــاا  لربحتاو األورويب املعنير مبيزان املدفإعالف مبا يف ذل  عملها 

  ا  التات  للمكت  اإلحصـــــاا  املتعل  تإحصـــــا ال  ارة القـــــل  حقـــــ  خصـــــااص المـــــراالف وفرا  ا
 لربحتاو األورويب املعج تالتخلارة الدولير والعإملر االقتصاوار.
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وتعمل فرقر العمل املمــــــــفار ت  الإااالل املعنير تإحصــــــــا ال التخلارة الدولير من  جل ما ال :  - 45
جإوة البيا ال؛ ) ( تقدج معلإمال مقـــــــــــتكملر وتباول املعلإمال تمـــــــــــأن املقـــــــــــاال املنهخلير ومقـــــــــــاال 

تعزاز شـــــاافير البيا ال الإ ـــــاير ذال الصـــــلرف وجممإعال البيا ال واملنمـــــإرال الصـــــاورة حدابا؛  )ب( و
)و( تقدج الدعم يف جمال اســـتحداث منتخلال جدادة.  )ج( النهإض تاملقـــاال املااهيمير والتعرااير؛ و و

 واممل عملها اجملاالل التالير:
جممإعر تيا ال التخلارة البنااير يف ا دمال )منظمر التعاون والتنمير يف تقدج رؤل متإاز ر تمأن  • 

 امليدان االقتصاوا ومنظمر التخلارة العاملير(
 تقدج رؤل متإاز ر تمأن  ارة البراا  )منظمر التعاون والتنمير يف امليدان االقتصاوا(  • 
مـــــر التعـــــاون والتنميـــــر يف إعـــــداو قـــــاعـــــدة تيـــــا ـــــال عن النقـــــل الـــــدول وهإامخل التـــــأم  )منظ • 

 االقتصاوا( امليدان
إعــداو قــاعــدة تيــا ــال عن مؤشـــــــــــــــرال  ســـــــــــــــعــار  ــارة البرــــــــــــــــاا  )منظمــر التعــاون والتنميــر يف  • 

 االقتصاوا(  امليدان
 إعداو قاعدة تيا ال عن التخلارة يف ا دمال حق  سراا  التإراد )منظمر التخلارة العاملير( • 
يف قاعدة البيا ال اإلحصــااير لتخلارة القــل  األســاســير للمم املتحدة تقدج تنإو إضــافير ُمدرجر  • 

 )شعبر اإلحصا ال يف األمم املتحدة(
إعداو تيا ال  ارة ا دمال حقـــ  خصـــااص المـــراال )املكت  اإلحصـــاا  لربحتاو األورويب  • 

 ومنظمر التعاون والتنمير يف امليدان االقتصاوا(
مر املرـــــــــــــــافر الصـــــــــــــــاورة عن منظمر التعاون والتنمير يف امليدان وضـــــــــــــــ  تقدارال التخلارة يف القي • 

االقتصــــــاوا ومنظمر التخلارة العاملير واملكت  اإلحصــــــاا  لربحتاو األورويب )ممــــــروع احلقــــــاتال 
 الدولير والعاملير الكاملر املتعلقر تالبحإث يف جمال حتليل املدخربل وامل رجال( 

ر لارقر العمل علحن  إ ما  ُإقمــــت يف  حدث اجتماع اا وال ص هذا التقرار األ مــــطر الرايقــــي - 46
(ف حيل الت العمل التعاوين من  جل احلد من  وجه التااول 2018تمران األول/ اتإتر  11 و 10)

يف التخلارة لدعم حتليل ســـربســـل القيمر العاملير؛ ووضـــ  وليل تمـــأن قياس التخلارة الرقمير؛ ووضـــ  جممإعر 
ملير يف ا دمال حقـــ  ىط التإرادف وتنقـــي  تنا  القدرال اإلحصـــاايرف وقياس تيا ال تمـــأن التخلارة العا

 النماة االقتصاوا للمؤسقال متعدوة ا نقيال علحن الصعيد العامل .
ف سترطل  فرقر العمل املمفار ت  الإااالل املعنير تإحصا ال التخلارة الدولير 2019ويف عام  - 47

را  العامل املمــــــــفي ت  األما ال املعج تإحصــــــــا ال التخلارة الدولير تإجرا  تقييم ملدل تعاامــــــــها م  الا
ف E/CN.3/2016/24)ا ظر  2014والعإملر االقتصــــاوار تنا  علحن سل  مكت  اللخلنر اإلحصــــااير يف عام 

 .2020نر اإلحصااير يف (. وستقإم فرقر العمل تتقدج تقرار إم اللخل4الاقرة 
 الحد من أوجه التباوت اي التجارة الثنائية من أجا تحلي ت ستتتتتتتت ستتتتتتتتا القيمة ال المية: - 48

اعل  مجي   عرـــــا  فرقر العمل املمـــــفار ت  الإااالل املعنير تإحصـــــا ال التخلارة الدولير  مهير ا ل علحن 
حتقـــــ  جإوة البيا ال وتيقـــــري اســـــت دامها يف احلد من  وجه التااول اخلز  من جممل ا هإو الرامير إم 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2016/24
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التحليربل. وقد  تلات منظمر التعاون والتنمير يف امليدان االقتصـــــــــــــــاوا واملكت  اإلحصـــــــــــــــاا  لربحتاو 
األورويب عن إحراز تقدم ابري  إ احلد من  وجه التااول يف التخلارة البنااير يف جمال  ارة البرــاا  ووضـ  

رـــــــاا . وقد  ورجت شـــــــعبر اإلحصـــــــا ال  وجه التااول يف التخلارة البنااير إحصـــــــا ال متإاز ر لتخلارة الب
تإ ــاها تندا وااما يف جدول  عمال   مــطتها لبنا  القدرال من  جل زااوة الإع  وتيقــري املناقمــر تمــأن 
املإضــإع يف البلدان النامير. وما فتئت شــعبر اإلحصــا ال  ارــا  م  تيا ال  ارة البرــاا  حقــ  تلدان 

وجرل الفحي   أ المراكر وشحنر الإاروال اليت تقهم يف ا هإو الرامير إم احلد من  وجه التااول.املنم
 رارة تتزااد عدو وابافر املباورال الإسنير والبنااير لدراسر  وجه التااول واحلد منها. وتاإلضافر إم حتق  

التحقـــــينال يف قياس ســـــربســـــل القيمر جإوة اإلحصـــــا ال التخلارار تصـــــار  عمف ســـــيدعم العمل التعاوين 
  العاملير وااالر االتقاق علحن  طاق ةتل  املباورال اإلقليمير والعاملير للتخلارة يف القيمر املرافر.

و حرزل ال من منظمر التعاون والتنمير يف امليدان االقتصـــــــــــــــاوا ومنظمر التخلارة العاملير تقدما  - 49
لتخلارة يف ا دمال يف اإل دار القاوس من وليل ميزان املدفإعال  اثرب يف وض  قاعدة تيا ال متإاز ر ل

ووضـ  االسـتبمار الدولف من  جل اسـتكمال وحتدال جممإعر البيا ال املإجإوة يف اإل ـدار ا امس من 
بلار.

ُ
 الدليل. وتطإعت شعبر اإلحصا ال ملتاتعر فراول  وجه التااول فيما ت  البلدان امل

 تلات منظمر التخلارة العاملير عن التقدم  الخدمات حستتتتتتب ارائن التوريد:قياي التجارة اي  - 50
الذا  حرزته يف وضــــ  قاعدة تيا ال وولير تترــــمن جممإعر تيا ال  رابير تمــــأن  ارة ا دمال حقــــ  
سراا  التإراــدف اســـــــــــــــتنــاوا إم جممإعــر تيــا ــال خــدمــال منظمــر التخلــارة العــامليــر واألو كتــاو ومراز التخلـارة 

إم  2005اقتصــاوف وتاســت دام تيا ال الافة من عام  200ر القاامر علحن معلإمال تمــأن حلإال الدولي
انقطر ا طربق. وقد استكملت البيا ال الناقصر تاست دام جممإعر متنإعر من  سالي  التقدارف   2017

ض  تقدارال وتعد ذل  مت تطبي  النه  املبقط لدليل إحصا ال التخلارة الدولير يف ا دمال من  جل و 
. وتترـــمن قاعدة البيا ال  ارـــا إحصـــا ال 4و 2و 1التخلارة يف ا دمال املقدمر من خربل األســـالي  

رمسير وسنير تمـــــــــــــأن سراا  التإرادف حيبما  تيحتف من  جل زااوة حتقـــــــــــــ  التقدارالف مبا يف ذل  علحن 
 الصعيد العامل .

قدمر ع  األســــــلإب - 51
ُ
تاســــــت دام تيا ال  ارة فروع المــــــراال  3 وُقدرل التخلارة يف ا دمال امل

األجنبير يف ا دمال اســـــــــتناوا إم تيا ال املكت  اإلحصـــــــــاا  لربحتاو األورويبف ومنظمر التعاون والتنمير 
والبيا ال الإسنيرف فرــــــــرب عن التقدارال. اما ســــــــتترــــــــمن جممإعر تيا ال منظمر التخلارة العاملير تيا ال 

عها املكت  اإلحصــاا  لربحت او األورويب تالتإازا م  وضــ  تيا ال لبلدان االحتاو األورويبف تاتباع ت  وضــ 
 ــاثــل. وهنــأل فرقــر العمــل ارب من منظمــر التخلــارة العــامليــر واملكتــ  اإلحصــــــــــــــــاا  لربحتــاو األورويب علحن 
 عمااماف و شــــــارل يف الإقت  اقــــــه إم  ن العداد من القرــــــااا املنهخلير ســــــتتطل  مزادا من االهتمامف 

ســـيما إعداو تيا ال وسنير  ابر تاصـــيرب تالنقـــبر لبعض املتاريال يف جمال إحصـــا ال فروع المـــراال  وال
 األجنبير يف ا دمال.

تعزز اجتماع فرقر العمل املمــــــــــــفار ت  الإااالل املعنير تإحصــــــــــــا ال التخلارة  التجارة الرقمية: - 52
بل  من البلدان املتقدمر النمإ والبلدان النامير تاجتماع فريق خ ا ها رري الرمس  م    2018الدولير يف 

والإااالل الدولير ملناقمـــــــــــــــر اإلسار املااهيم  لقياس التخلارة الرقمير وتباول  ارســـــــــــــــال  مي  البيا ال 
الناشــــئر. و جرل الارا   قاشــــا تاصــــيليا تمــــأن املمــــروع األول للدليل املقفح تمــــأن قياس التخلارة الرقميرف 
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اليا اســـــتخلاتر للمطال  القـــــياســـــاتير تتقدج مزاد من املعلإمال عن التخلارة الرقميرف الذا جيرا وضـــــعه ح
 يف ذل  من جممإعر العمران ووواار اإلحصا ال الدولير.  مبا
واقدم الدليل إسارا مااهيميا لقياس التخلارة الرقميرف ُوضــــــــــــ  تالتنقــــــــــــي  م  عمل  اثل تمــــــــــــأن  - 53

لقإميرف فرــــرب عن تإجيهال عملير لتخلمي  البيا الف اســــتناوا إم االقتصــــاو الرقم  يف وواار احلقــــاتال ا
ف فررب عن املداوالل املكبار م  (3)تلدا 70قاامر  ارسال القياس احلالير ووراسال  رابير يف  ابر من 

 ا  ا  يف احملافل الدولير ذال الصــلر خربل العام  املاضــي  )مبا يف ذل  اللخلنر املعنير تإحصــا ال ميزان
املدفإعال التاتعر لصـــــندوق النقد الدولف والارقر العاملر املعنير تإحصـــــا ال التخلارة يف القـــــل  وا دمال 
التــاتعــر ملنظمــر التعــاون والتنميــر يف امليــدان االقتصــــــــــــــــاواف والارقــر العــاملــر املعنيــر مبيزان املــدفإعــال التــاتعـر 

 فو ير الذا انظمه األو كتاو. للمكت  اإلحصاا  لربحتاو األورويبف و سبإع التخلارة اإللك
من  2وتُقدم وثيقر معلإمال  ســـــاســـــير ملحقر اذا التقرار ممـــــروع اإل ـــــدار حلال من الاصـــــل  - 54

الدليلف وتعرض ممـــــــــــروع إسار  املااهيم . وعلحن النحإ الذا اتا  عليه مجي  األعرـــــــــــا  يف فرقر العملف 
وثيقر قاتلر ”و ارســال التخلمي  متاحا تإ ــاه  ســيكإن ممــروع الدليل الذا اتأل  من اإلسار املااهيم 

يف املإق  المـــبك  لارقر العمل املمـــفار ت  الإااالل املعنير تإحصـــا ال التخلارة الدولير فرـــرب  “للتعدال
عن مإاق  منظمر التعاون والتنمير يف امليدان االقتصـــــــــــــاوا ومنظمر التخلارة العاملير مبا اتي  مإا ـــــــــــــلر مج  

  ارسال التخلمي . 
اتمبل  حد  هدا  فرقر العمل املمـــــــــــــــفار ت  الإااالل املعنير  بناء القدرات اإلحصتتتتتتتتتتتتائية: - 55

تإحصــا ال التخلارة الدولير يف تنقــي  تنا  القدرال اإلحصــااير يف إحصــا ال التخلارة فيما ت  املنظمال 
طل  علحن هذ  الدولير وتينها وت  املنظمال اإلحصـــــــااير. ومن  جل مإا ـــــــلر تيقـــــــري تنقـــــــي  العرض وال

املقـــــاعدة التقنيرف فرـــــرب عن حمـــــد املإاروف تقفح فرقر العمل املمـــــفار ت  الإااالل املعنير تإحصـــــا ال 
التخلارة الدولير إ مــا  مراز للمقــاعدة التقنير علحن اإل ف ت. وتإمكان املؤســقــال املهتمر يف االقتصــاوال 

رازار  و الإزارال  ن تقدم سلبا ا و ولإاا ا من النامير مبل املكات  اإلحصـــــــــااير الإسنيرف  و املصـــــــــار  امل
املقــــاعدة التقنيرف تاإلضــــافر إم سل  اإلرشــــاوال املنهخلير من ا  ا  ع  شــــبكر اإل ف ت. ووافقت فرقر 
العمل املمــــفار ت  الإااالل املعنير تإحصــــا ال التخلارة الدولير علحن مإا ــــلر  ل الكياير اليت ميكن اا 

 ا ة مبا اإجد من  ظم يف فراول املنظمال الدوليرف وتقييم ااثار املفتبر علحن املإارو. تاعيل ذل  تكا
ُعرض  قاعدة التيانات التحليلية المت لقة ببرادى المؤستستات مت ددة الجنستيات واروعها: - 56

يدان االقتصاوا التقدم احملرز تمأن وض  قاعدة البيا ال التحليلير ملنظمر التعاون والتنمير يف امل تقرار عن
املتعلقر تاراول املؤســـــــــقـــــــــال املتعدوة ا نقـــــــــيال وفروعها. وااد  من ورا  إ مـــــــــا  قاعدة البيا ال هإ 
التصدا للنقص احلال يف املعلإمال عن املؤسقال متعدوة ا نقيالف من خربل تقدج إحصا ال عن 

ة )مبا يف ذل  اســـــــت راج حخلم و طاق   مـــــــطتها الدوليرف وتاســـــــت دام  ســـــــالي  ومصـــــــاور تيا ال مبتكر 
__________ 

 “التخلارة الرقمير:  إ إسار مااهيم قياس ”( 2017ا ظر منظمر التعاون والتنمير يف امليدان االقتصاوا ) (3) 
(Measuring Digital Trade: Towards a Conceptual Frameworkف ومنظمر التعاون والتنمير يف امليدان االقتصاوا) - 

قياس التخلارة الرقمير:  تاا  الدراسال االستعراضير التقييمير ملنظمر التعاون والتنمير يف ”( 2017 ندوق النقد الدول )
 Measuring Digital Trade: Results of OECD/IMF Stocktaking) “يدان االقتصاوا/  ندوق النقد الدولامل

Survey ف ورقر قدمت يف اجتماع اللخلنر املعنير تإحصا ال ميزان املدفإعال التاتعر لصندوق النقد الدول املعقإو يف الافة)
 .ف تاراس2017تمران األول/ اتإتر  24-26
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البيا ال من اإل ف ت وحتليل النصـــــــــــإ (ف ووجمها م  املصـــــــــــاور التقليدار لئترب  املالف ســـــــــــتإفر قاعدة 
املؤســـــــقـــــــر الارعير يف املؤســـــــقـــــــال متعدوة ا نقـــــــيالف  - البيا ال؛ ) ( ســـــــخلرب اياال املؤســـــــقـــــــر األم

املؤسـقـال متعدوة ا نقـيال احملدوةف فررب جممإعر من املؤشـرال االقتصـاوارف تاسـت دام تعض  )ب( و
ة ر ـــــــــــــــد   د  إم إتاحر تدف  ا)ج(  و عن البلدان اليت تعمل فيها هذ  فروعهاف لتكإن مبباتر ىإذج؛ و

املعلإمال يف الإقت املناســــــــ  تمــــــــأن عمليال إعاوة هيكلر املؤســــــــقــــــــال متعدوة ا نقــــــــيال من  جل 
يا ال. وامـــكل التعاون الدولف وال ســـيما ت  القـــخلل األورويب املقـــاعدة يف  عمال اجملّمع  الإسني  للب

جملمإعال المراال و ظام اإل ذار املبكر للمكت  اإلحصاا  لربحتاو األورويبف  ساس النه  الماملف مبا 
يف ذل  التعاون املكب  م  املكات  اإلحصـــــااير الإسنير واملصـــــار  املرازار من  جل وعم املصـــــاوقر علحن 

ف وااالر اإن املعلإمال مايدة إم  قصـــــــــحن حد  كن لئحصـــــــــااي  الإسني  يف جهإوهم  ـــــــــحر النتاا 
 لتنميط املؤسقال متعدوة ا نقيال.

و شــارل شــعبر اإلحصــا ال يف األمم املتحدة إم  ن العمل التكميل  متإا ــل يف المــعبر تمـأن  - 57
 2015اللخلنر اإلحصااير يف عام   مي  سخلل اجملمإعر العاملير للمراال الذا  در تكلي  تمأ ه عن

(E/2015/2446/107جيمف القرار -ف الاصل  وال). 
ا ال  اقمـــت فرقر العمل املمـــفار ت  الإااالل املعنير تإحصـــ - التصتتتنيبات وجداول التنا ر - 58

التخلارة الدولير العداد من املقـــــــــــــــاال املتعلقر تالتصـــــــــــــــنياالف مبا يف ذل  التعامل م  العمربل املمـــــــــــــــارة 
 والعمربل املعد ير اعمربل قا إ ير.

وفيما اتعل  تالتعامل م  العمربل املمــــــــــــــارةف  حاست فرقر العمل علما مبمــــــــــــــروع مقفح سرحه  - 59
تاعتبارها مإاو مثينر )  ـــــــإل رري مالير منتخلر( وما افت   ـــــــندوق النقد الدول لتصـــــــني  هذ  العمربل 

علحن ذل  من معاملر العمربل املمـــــــارة يف اإلحصـــــــا ال التخلارار )اقـــــــل (ف واتاقت علحن  ن مإا ـــــــلر 
الدراســال  مر الزمف مبا يف ذل  تالتعاون م  ققــم احلقــاتال القإمير التات  لمــعبر اإلحصــا ال يف  ظام 

 احلقاتال القإمير. 
وفيما اتعل  تالتعامل م  التخلارة يف العمربل املعد ير تاعتبارها عملر قا إ يرف اقفحت شـــــــــــــــعبر  - 60

من  جل التمييز ت   8-علحن الرقم 7118.90اإلحصـــــــا ال إ مـــــــا  تققـــــــيم وسج لرمز النظام املنقـــــــ  
ف وإوراج “فعليا رري املتداولر”العمربل املعد ير للعملر القا إ ير املصـــــنإعر من الذه   و معاون  ايقـــــرف 

  هذ  األخرية يف إحصا ال التخلارة الدولير يف البراا ف وهإ املقفح الذا  ادته فرقر العمل.
وفيما اتعل  تإجناز جداول التناظرف  تلات شـــعبر اإلحصـــا ال  تا ســـتمـــرع يف إجرا  ممـــاورال  - 61

من النظام املنقــ   2012ر عام تمــأن ممــروعها  داول التناظر فيما اتعل  تالتصــنياال الإاروة يف إ ــدا
(ف والتصـــــني  املإســـــ   دمال ميزان املدفإعالف 2012لتإ ـــــي  القـــــل  األســـــاســـــير وترميزها )إ ـــــدار 
(ف وعن اعتزامها تإسي   طاق هذا العمل ليممل سنإال 5وتصني  الائال االقتصاوار الإاسعر )التنقي  

إ ــي  القــل  األســاســير وترميزها. وســتعمم املنقــ  لت من النظام 2017 خرلف مبا يف ذل  إ ــدار عام 
شـــــــــعبر اإلحصـــــــــا ال  ارـــــــــا مقفحا تإجرا  تنقي  خامس للتصـــــــــني  املإحد للتخلارة الدولير تالتعاون م  

الإشي  من النظام املنق  لتإ ي  القل  األساسير  2022منظمر ا ماري العاملير حتررياً إل دار عام 
 (.2022وترميزها )إ دار 

  

https://undocs.org/ar/E/2015/24
https://undocs.org/ar/A/RES/46/107
https://undocs.org/ar/A/RES/46/107
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 النقاط المطروحة للمناقشة - سادسا 
 اللجنة اإلحصائية مدعوة إلى القيام بما يلي:  - 62

تقتتتتتتدم المحر  اي عمتتتتتتا ارين ايستتتتتتتتتتتتتتتتتتتادن الم ني  ) (  ل اإلحتتتتتتااتتتتتتة علمتتتتتتا بتتتتتتا
  التجارية؛ بالسج ت
إقرار استتتتتتتتتتتم ووالية وإدارة لجنة الختراء الم نية بإحصتتتتتتتتتتتتاءات األعمال التجارية  )ب( 

ال ما المقترحة ألارقة ال ما التاب ة للجنة؛ واإلحااة علما باالقتراح  والتجارة؛ والنظر اي مستتارات
 ؛ 2020الذي يدعو اللجنة إلى تقديم تقرير إلى اللجنة اإلحصائية اي 

إقرار متادئ األمم المتحدة التوجيهية بشتتتتتتتتأن الستتتتتتتتج ت اإلحصتتتتتتتتائية ل عمال  )ج( 
وجيهية اي إنشتتتتتتتاء وت هد ستتتتتتتج تها التجارية، وتشتتتتتتتجيع التلدان على استتتتتتتتخدام تل  المتادئ الت

اإلحصتتتتتتتتائية ل عمال التجارية، والطلب إلى لجنة الختراء أن تجتتتتتتتتع برنامجا لتناء القدرات بشتتتتتتتتأن 
 السج ت اإلحصائية ل عمال التجارية؛ 

إقرار التصتتتتتتتتتنيف الدولي للتدابير غير الجمر ية لجمع التيانات اي جميع التلدان  )و( 
 ير غير الجمر ية القابلة للمقارنة دوليا؛واإلب غ عن بيانات التداب

اإلحااة علما بأنشتتتتتتطة ارقة ال ما المشتتتتتتتر ة بين الو االت الم نية بإحصتتتتتتاءات  )ه( 
 التجارة الدولية.
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 األول مران
 والية وإدارة لجنة الختراء الم نية بإحصاءات األعمال التجارية والتجارة   

  
 الوالية - ألف 

ه  ايان إحصــــــــــــــــاا  تات  للخلنر   نر ا  ا  املعنير تإحصــــــــــــــــا ال األعمال التخلارار والتخلارة - 1
اإلحصااير يف األمم املتحدة وسُتكل ف يف الدورة ا مق  للخلنر اإلحصاايرف تتإفري التنقي  والتإجيه من 
 جل وضــــــــــ  إحصــــــــــا ال األعمال التخلارار واإلحصــــــــــا ال ذال الصــــــــــلر اا. وتقدم هذ  اإلحصــــــــــا ال 

در ا التنافقـــير و وااها. ويف هذا الصـــدوف معلإمال عن هيكل األعمال التخلارار و مـــاسها االقتصـــاوا وق
ال تد من التمــــــــــــداد علحن قدرة  نر ا  ا  علحن التصــــــــــــدا لتحداال جدادة واالســــــــــــتخلاتر الحتياجال 
القـــياســـر العامر واملقـــت دم ف مبا يف ذل  ما اتعل  تالعإملرف والرقمنرف والرفا ف واالســـتدامر. وســـتّتب   نر 

اتعل  تإحصــــــــا ال األعمال التخلارارف اليت امــــــــكل إوماجها م  التخلارة  ا  ا  تخلا واســــــــ  النطاق فيما
الدولير عنصــــــرا  ســــــاســــــيا يف  ميعها. ولذل  فإن وم  التخلارة الدولير يف اســــــم اللخلنر ووالاتها ارم  إم 
تمـــــــــخلي  التكامل ت  إحصـــــــــا ال األعمال التخلارار والتخلارة وتعزاز ف وذل  علحن الررم من   ه ال اُاط  

 إا   املااهيمير والتقنير اليت تقـــــــــم اجملال اإلحصـــــــــاا  للتخلارة الدوليرف مبا يف ذل  تعض جإا   مجي  ا
 اإلسار التنظيم . 

وســــــيمكن هذا النه  الإاســــــ  النطاق من حتداد فئال المــــــراال والتارا  تينهاف مبل المــــــراال  - 2
ة علحن القإق/رري املعتمدة علحن القإقف املصدرة/رري املصدرةف واململإار للجا  /اململإار كلياف واملعتمد

يف القـــخلربل اإلحصـــااير للعمال التخلارارف وتالتالف فإ ه اتطل  وضـــ  اإلرشـــاوال و فرـــل املمارســـال 
يف اجملاالل التالير: التنميط االقتصــــــــــاوا؛ والتصــــــــــنياال؛ ومصــــــــــاور البيا ال املتعلقر تاألعمال التخلارار؛ 

بيا ال. وانبا  اذا النه   ارـــا  ن اُقدم األولر وادعم التحليل يف وســـخلربل األعمال التخلارار؛ وإوارة ال
جماالل  خرلف مبل البحل والتطإارف و  مـــــطر االتتكارف واســـــت دام تكنإلإجيا املعلإمال واالتصـــــااللف 

  وقياس مؤشرال األسعارف و  مطر املقؤولير البيئير واالجتماعير للعمال التخلارار.
ألهدا ف ســــــتعتمد  نر ا  ا  تخلا متكامرب لئحصــــــا ال االقتصــــــاوار ومن  جل حتقي  هذ  ا - 3

اتمراز علحن منظإر كإر  املمارا  التخلارار يف تنايذ والاتها. وادعإ اتباع ت  متكامل تمأن اإلحصا ال 
االقتصــــاوار إم ما ال : اســــت دام  ظام احلقــــاتال القإمير تإ ــــاه اإلسار املااهيم  املنظم لئحصــــا ال 

تصـــاوار؛ واعتماو الفتيبال املؤســـقـــير املربامر تإ ـــاها تيئر مإاتير لتحقي  التكامل؛ واســـت دام عملير االق
متكاملر إل تاج اإلحصـــــــا ال اســـــــتناوا إم ســـــــخلربل مإحدة؛ واســـــــت دام تعرااال وتصـــــــنياال مإحدة؛ 

مير ســـــيكإن هإ . وعلحن الررم من  ن  ظام احلقـــــاتال القإ (1)وإوماج مصـــــاور البيا ال املقـــــحير واإلوارار
قت دم يف حتداد وحدال األعمال التخلارارف  در اإلشارة إم  ن  سرا  خرلف 

ُ
اإلسار التنظيم  املرازا امل

وال سيما تل  اليت ُتقت دم يف جمال إحصا ال وميارافيا األعمال التخلارار وتنظيم املمارا ف واليت تمكل 
 ســاســير فيهاف ســتمــكل جز ا مهما من هذا النه   فيها مااهيم مبل الإالوال والإفيال والزجيال عنا ــر

املتكــامــل. واعج اتبــاع ت  متكــامــل إزا  األعمــال التخلــاراــر وإحصــــــــــــــــا ال التخلــارة  ن  ميعهــا متكــامــل 
__________ 

ف رقم املبي  2013ف منمإرال األمم املتحدة “املباوا التإجيهير املتعلقر تاإلحصا ال االقتصاوار املتكاملر” را ظ (1) 
A.12.XVII.7. 
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الدميارافير والبيئير  - ومتقـــــــــــــــ ف إم  قصـــــــــــــــحن حد  كنف م  اإلحصـــــــــــــــا ال االقتصـــــــــــــــاوار واالجتماعير
 .(2)اجملاالل واملتعدوة

اق األوس  لئسار املتكامل لئحصا ال االقتصاوارف اتمبل هد   نر ا  ا  يف ويف هذا القي - 4
تعزاز إحصـــــــا ال األعمال التخلارار األســـــــاســـــــيرف الربزمر للتحقـــــــ  المـــــــامل لئحصـــــــا ال االقتصـــــــاوار 
ولربســـــــتخلاتر لربحتياجال الناشـــــــئر. ومن  جل حتقي  هذا ااد ف ســـــــرياز تر ام  عمل  نر ا  ا  علحن 

 ل االسفاتيخلير ا مقر التالير: اجملاال
التنقـــــــــــــــي : ااــالــر التنقـــــــــــــــي  واال ــدمــاج والتكــامــل ت  ال ام  يف األعمــال التخلــاراــر  ) ( 

 واإلحصا ال التخلارار اليت ترطل  اا املنظمال الدولير والبلدان وتقدج رؤار اسفاتيخلير يف هذا اجملال؛ 
  واملاـــاهيم  يف إحصـــــــــــــــــا ال األعمـــال املنهخليـــر واملاـــاهيم: النهإض تــالعمـــل املنهخل )ب( 

التخلارار والتخلارة من خربل حتداد املقــــــــاال اليت اتع  التصــــــــدا اا وإعطااها األولإارف وإ مــــــــا  االيال 
املناسبر ملعا ر تل  املقاالف ور د التقدم احملرزف واستعراض احللإل املقفحرف وتقدج تإ يال إم اللخلنر 

 اإلحصااير إلقرارها؛ 
نا  القدرال: تعزاز تنايذ  حدث املعااري اإلحصـــــــااير الدولير و فرـــــــل املمارســـــــال يف ت )ج( 

إحصـــــا ال األعمال التخلارار والتخلارة يف البلدان من خربل  ـــــيارر اســـــفاتيخليال التنايذ املتكامل وعلحن 
  طاق املنظإمرف مىت  مكن ذل ؛ 

إمال ذال الصـــــــــــــلر البيا ال: التمـــــــــــــخلي  علحن وضـــــــــــــ  وحتقـــــــــــــ   ظم البيا ال واملعل )و( 
تإحصـــــــــا ال األعمال التخلارار والتخلارة علحن الصـــــــــعد الإسنير واإلقليمير والدولير مبا اتماشـــــــــحن م  املعااري 
اإلحصــااير الدولير والتإ ــيال واملمــإرة الدولير تمــأن اجملاالل ا دادة للتحقــ ف حقــ  االقترــا ف من 

 قبيل البيا ال الر مر؛
اتر اإلحصــــــااير تمــــــأن املقــــــاال املقــــــتخلدة: التعامل م  االتصــــــاالل/الفوا  واالســــــتخل )ه( 

مقـــت دم  إحصـــا ال األعمال التخلارار والتخلارة )علحن ســـبيل املبالف يف األوســـاة األااومييرف واألعمال 
التخلارارف والقطاع احلكإم (ف والســــــــيما يف العامل النام ف تاير تمــــــــخلي  اســــــــت دام اإلحصــــــــا ال وحتداد 

ة تمـــكل تارز يف جدول األعمال الدول من خربل  ـــيارر اســـتخلاتر إحصـــااير اجملاالل الناشـــئر؛ واال را
منقـــــــقر ا طربقا من وراســـــــر إلحصـــــــا ال األعمال التخلارار والتخلارةف ووا ـــــــر يف اجملاالل ذال األولإار 

 . 2030العاليرف مبل العإملرف والرقمنرف والرفا ف واالستدامرف وخطر التنمير املقتدامر لعام 
لخلنر ا  ا   ن حتدوف عند وضـــ  تر ام  عملهاف  حقـــن القـــبل الإاعدة من  جل تعزاز وانبا  ل - 5

تإســـــــــــي  وتكامل األعمال التخلارارف وال ســـــــــــيما من خربل اإلحصـــــــــــا ال التخلارارف من  جل زااوة جإوة 
 وجدول اإلحصا ال الرمسير فيما اتعل  تاحتياجال املقت دم . 

يف تقدج جممل الرؤار والتنقــي  وحتداد األولإاال والتإجيه يف وترــطل   نر ا  ا  مبهمر شــاملر  - 6
جمال إحصـــــا ال األعمال التخلارار والتخلارة وإوماجها. وســـــتكال  نر ا  ا   ن تعمل علحن  إ متكامل 
م  اجملمإعال القاامر  و ا دادة اليت تاط  إحصـــــــا ال األعمال التخلارار والتخلارةف و تا ســـــــتقإم  ارــــــا 

تها و تااخلها م  األفرقر واايئال ذال الصـــــلرف مبل تل  اليت تعمل يف جماالل احلقـــــاتال تتنقـــــي    مـــــط
__________ 

 .2009ف “1تصني  األ مطر اإلحصاايرف التنقي  ”اللخلنر االقتصاوار ألوروتاف  (2) 
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القإمير واإلحصــــــــا ال االقتصــــــــاوار األخرلف وإحصــــــــا ال العمالر ورريها من اإلحصــــــــا ال االجتماعير 
  والدميارافيرف واإلحصا ال البيئير واملتعدوة النطاقال.

تقارار ماصـــــلر تصـــــإرة منتظمر عن خطر عملهاف مبا يف ذل   وســـــتقدم اللخلنرف يف إسار والاتهاف - 7
    مطتها حىت تنظر فيها اللخلنر اإلحصااير وتُبلغ عن التقدم احملرز يف تنايذها.

 
  اإلدارة - باء 

ابّ  الرســـــم البياين  و ا  العنا ـــــر الرايقـــــير لفتيبال اإلوارة. واقـــــري و ـــــ  اإلوارة وفقا للرســـــم  - 8
الإظاا  واألووار واملقــؤوليال اإلوارار املنإسر مب تل  اجملمإعال واملنظمال املعنير. ومبل البياين وااط  

املرتعال الإاروة واخل اإلسار الكبري املظلل هيئال  نر ا  ا   و املمـــــــــــــارا  الإاقعر حتت مقـــــــــــــؤولير  نر 
للف مىت  ُ مـــــــــــــــئت من جا   هيئال ا  ا . وتُعر ض  فرقر ا  ا  التقني  و فرقر املدن خارج اإلسار املظ

 خرل رري  نــر ا  ا  واــان اــا هيكلهــا ا ــا  لئوارة واإلترب . تيــد   ــه عنــدمــا تتــداخــل ترام  هــذ  
اايئال م  تر ام  عمل  نر ا  ا ف ميكن اذ  األخرية  ن تنقـــــــــــــــ  م  هذ  اايئال ا ارجير حقـــــــــــــــ  

 التكلي  الصاور عن اللخلنر اإلحصااير.
 

 ة اإلحصائية اي األمم المتحدة اللجن  
اللخلنر اإلحصـــــــــااير يف األمم املتحدة ه  الكيان الذا انمـــــــــا  نر ا  ا ف واإاف  علحن والاتها  - 9

 وتر ام  عملها وار د تقدم عملها.
 

 لجنة الختراء الم نية بإحصاءات األعمال التجارية والتجارة   
تقإوها البلدانف وترـــــــــــــــم  عرـــــــــــــــا  من الدول األعرـــــــــــــــا   نر ا  ا  ه  هيئر حكإمير وولير  - 10

واملنظمال الدوليرف وه  مقــــؤولر عن االضــــطربع تالإالار املبينر يف الارع  ل   عرب . اما  ن  نر ا  ا  
 مقؤولر عن إترب  اللخلنر اإلحصااير عن التقدم احملرز يف تر ام  عملها.
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 األعمال التجارية والتجارةهيكا إدارة لجنة الختراء الم نية بإحصاءات   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تتماورف تتصل تـ   املاتاح:
 تاتعر لـ   
 تاإض   

  
ســترــطل   نر ا  ا ف يف إسار ال جمال من جماالل تر ام  عملهاف تأ مــطر كدوة تمــري فيها  - 11

ما اإجد من  فرقر املدن و/ و رريها من  فرقر ا  ا ف وتنمـــــــــــا  فرقر تقنير جدادة حقـــــــــــ  احلاجر لتنايذ 
يرف قد اكإن من   مــــــطتها. وفيما اتعل  تاملمــــــارا  الكبريةف مبل وضــــــ   و اســــــتكمال  و تنايذ معااري وول

 الررورا وض   سر إوارة املمروع حىت تعتمدها اللخلنر. 
وتصـــــــــــــــار عامرف ســـــــــــــــترـــــــــــــــطل   نر ا  ا  تاملهام التالير تمـــــــــــــــأن ال ام  اليت تندرج يف  طاق  - 12

 وه :  مقؤوليتهاف
الت طيط االسـفاتيخل  وال جمر والر ـد: وضـ  ور ـد إسار اسـفاتيخل  متعدو القـنإال  ) ( 

وتر ام  عمل ســــــــــــنإا للخلنر ا  ا  اعكقــــــــــــان  ولإاا ا و هدافها املتإا ــــــــــــلرف مبا يف ذل  ما ال : تقدج 
يبال التإجيه االســــــفاتيخل  أل مــــــطتها؛ وااالر التنقــــــي  التكامل  والقــــــليم أل مــــــطتها؛ واالتااق علحن ترت

اإلوارة؛ و ـــيارر خطط عمل األفرقر التقنير واملمـــارا ف مبا يف ذل  اســـفاتيخليال االتصـــاالل وامليزا يال؛ 
وإســـناو مهام  فرقر ا  ا  التقني  و فرقر منظمال حكإمير وولير  خرل  و التااوض تمـــأتا؛ وتتب  التقدم 

 احملرز وااالر االستعراض الكايف والاعال للمقاال التقنير 
اإلترب : تقدج تقارار إم اللخلنر اإلحصااير تمأن خطط العمل واملمارا  اليت تمملها  )ب( 

والاتها؛ وتلق  تقارار منتظمر من األفرقر التقنير؛ واالتصــــــــــال م    ــــــــــحاب املصــــــــــلحرف مبا يف ذل  إوارة 
 تإقعا م واق  وعمهم؛ 
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املإارو الكافير؛ ومج  األمإال تعبئر املإارو: ااالر حصـــــإل خطط العمل واملمـــــارا  علحن  )ج( 
من مصــــــاور خارجيرف حقــــــ  احلاجرف يف حالر املمــــــارا  ا ا ــــــر؛ والتإ ــــــير تقإام املإظا  للممــــــارا ؛ 

 ور د امليزا يال النقدار والعينير. 
وســــيكإن التمبيل رفي  املقــــتإل ضــــروراا لكاالر الدور االســــفاتيخل  للخلنر يف حتداد األولإاالف  - 13

 جرا  البحإثف واااذ قرارال تمأن املعااري ووض  رؤار اسفاتيخلير. وتقدج خطر إل
وسيتأل   عرا  اللخلنر من  بل  رفيع  املقتإل من احلكإمال الإسنير واملنظمال الدولير  ن  - 14

اتإفرون علحن ا  ة يف جمال إحصـــــــــــــــا ال األعمال التخلارار والتخلارة. وعربوة علحن ذل ف ســـــــــــــــيتم اختيار 
 ن  جل ااالر مبيل إقليم  منص . األعرا  م

وتالنظر إم الطااار الإاســــــعر من املإاضــــــي  اليت تتناواا  نر ا  ا ف فرــــــرب عن احلاجر إم إتقا   - 15
 برب  30حخلم  نر ا  ا  سـهلر اإلوارة من  جل ااالر مناقمـر متعمقرف سـيرـم  عرـا   نر ا  ا   إ 

عا للمإضـــــــإعال املدرجر علحن جدول  عمال اللخلنرف جيإز  ن اُدعحن من الدول األعرـــــــا  واملنظمال. وتب
خ ا  مت صــــصــــإن إضــــافيإن من الدول األعرــــا  واملنظمال الدولير من  جل املمــــارار يف ممــــارا   نر 

 ا  ا  و فرقتها التقنير. 
  واتم تعي  األعرا  يف  نر ا  ا  لافة  ولير مد ا ثربث سنإال قاتلر للتخلداد. - 16
وتعقد اللخلنر اجتماعا وجاهيا مرة واحدة يف القــــــــــنر. ويف الظرو  االســــــــــتبناايرف ميكن  ن تُعقد  - 17

اجتماعال وجاهير ةصـــــصـــــر. و ما يف ففال ما ت  االجتماعالف فقـــــتكإن املناقمـــــال اإللكفو ير ه  
 األسلإب املارل لعقد املماورال. 

 
 الرئيس   

 عرـــااهاف رايقـــا لافة ثربث ســـنإال قاتلر للتخلداد مرة واحدة.  ســـتنت    نر ا  ا ف من ت  - 18
واتمبـل وور الرايس يف القيـامف تـالتعـاون الإثي  م  املكتـ  واألمـا ـرف تإضـــــــــــــــ  إسـار اســـــــــــــــفاتيخل  متعدو 
القــنإال وتر ام  ســنإا لعمل  نر ا  ا ف ور ــد التقدم احملرز يف ةتل  عنا ــر ال  ام  ووضــ  جدول 

 ال.  عمال االجتماع
وســــــــــيمبل الرايس  نر ا  ا  يف االجتماعال الدوليرف وســــــــــيرــــــــــطل  تدور رايقــــــــــ  يف الفوا   - 19

ألعمال الدواار اإلحصااير واالتصال تمأتا م  رريها من الدواارف وال سيما الدواار العلميرف واألااومييرف 
 ــــحاب املصــــلحر و ن اقــــعحن والتخلارارف ووواار وضــــ  القــــياســــال. وانبا  اا  و له  ن ُامــــري ةتل   

 للحصإل علحن الدعم لااادة ممارا  اللخلنر.
 

 المكتب  
ُامــكل املكت ف الذا ســيعمل مبإج  القــلطر املاإضــر إليه من  نر ا  ا ف من  جل مقــاعدة  - 20

ام اللخلنر يف اإلوارة اليإمير ل  ام  عملها واملمــــارا  املندرجر حتت مقــــؤوليتها. وتُنظم هذ  األ مــــطر وامله
 ق   فرقر العملف اليت اُع   عرا  من املكت  ليتإلإا قياو ا. وسفف  تقارار عن القرارال اليت ات ذها 

 املكت  مبإج  القلطر املاإضر له إم  نر ا  ا  اليت فإضته. 
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 وسيرطل  املكت ف مبإج  القلطر املاإضر إليه من اللخلنرف تاأل مطر واملهام املتصلر تالتنقي ف - 21
والتطإار املنهخل ف والبيا ال وإوارة البيا الف وتنا  القدرال اإلحصـــاايرف والفوا  واالســـتخلاتر اإلحصـــااير 

 تمأن املقاال املقتخلدة مبا اتماشحن م  خطط العمل واملمارا  املندرجر ضمن والاته. 
وســــيتأل  مكت   نر ا  ا  من  عرــــااها علحن مقــــتإل ابار املإظا  يف املكات  اإلحصــــااير  - 22

الإسنير واملنظمال الدولير واإلقليمير. وســـــــــــــــيرـــــــــــــــم املكت  الرايسف واألما رف وابار املإظا  من الدول 
ال. وســـــــيكإن األعرـــــــا  واملنظمال الدولير الذان  قر م  نر ا  ا  من ت   عرـــــــااها لافة ثربث ســـــــنإ 

 عرــــــــا   نر ا  ا  الذان اقإوون  فرقر عملها  عرــــــــا  يف املكت . وجيإز للرايس  ارــــــــا  ن ادعإ خ ا  
 آخرانف ورؤسا   فرقر املدن و فرقر ا  ا ف إم املمارار يف اجتماعال املكت . 

 
 األمانة   

عر إلوارة المـــــؤون االقتصـــــاوار  ما ر  نر ا  ا  ومكتبها ســـــيكإ ان مها شـــــعبر اإلحصـــــا ال التات - 23
واالجتماعير يف األما ر العامر للمم املتحدة. وســــــــتتلقحن األما رف اليت ســــــــتكإن املصــــــــدر الرايقــــــــ  للدعم 
اللإجقـــــــــــــيت واإلوارا للخلنر ا  ا ف التإجيه تمـــــــــــــأن هذا الدعم من  نر ا  ا  ومكتبها. ومن ت  املهام 

  ر ما ال : الانير واإلوارار اليت سترطل  اا األما
التمــــــاور م  البلدان و/ و االجتماعال اإلقليمير ورريها من اجتماعال ا  ا  تمــــــأن  ) ( 

 ا إا   املإضإعير الك ل ل  ام  عملهاف مبل املعااري املنهخلير؛
 إوارة املإق  المبك  للخلنر ا  ا ؛  )ب( 
 حصااير الإسنير؛ إعداو املراسربل م   عرا  اللخلنر اإلحصااير واملكات  اإل )ج( 
 إعداو التقارار املقدمر إم اللخلنر اإلحصااير  ياتر عن  نر ا  ا  ومكتبها؛  )و( 
 تقدج رري ذل  من الدعم الاج واإلوارا إم  نر ا  ا  ومكتبهاف حق  االقترا .  )ه( 

 
 األارقة التقنية/أارقة ال ما   

التقنير/ فرقر العمل لتنايذ تر ام  عملها و/ و لدعم  ســـــــــــــــتدعإ  نر ا  ا  الجتماعال األفرقر - 24
ممــــارا  كدوةف من قبيل ما اتعل  تاملقــــاال املعيارار واملنهخلير. وســــتكإن هذ  األفرقر هيئال تاتعر للخلنر 
ا  ا ف وعلحن هذا النحإف فإتا ســـــــتندرج ضـــــــمن إوار ا وتنقـــــــيقها العام . وســـــــتتأل   فرقر العملف اليت 

نر ا  ا  من  جل معا ر مإاضــي  كدوة وتعمر كدوو )ســنتان عمإما(ف من  عرــا   نر ســتنمــأ واخل  
 ا  ا  الذان اعرتإن عن اهتمامهم تاال رمام إم  فرقر العمل.

وميكن للفرقر التقنير  ن ترـــــم خ ا  يف إحصـــــا ال األعمال التخلارار والتخلارة من رري  عرـــــا   - 25
ا  ا  من لـــدن مكتـــ   نـــر ا  ا . و ـــ  مراعـــاة التمبيـــل اإلقليم  املتإازن  نـــر ا  ا . واُع  هؤال  

واملربام فيما ت   عرـــــــا  هذ  األفرقر التقنير. وال ميكن إ مـــــــا  األفرقر التقنير إال إذا اا ت األفرقر القاامر 
آماو حياة  ال تقــــــــتطي  تقدج الدعم التقج الربزمف وســــــــيف ســــــــها  حد  عرــــــــا  املكت . وانبا   ن تكإن

 األفرقر التقنير كدووة و ن تراز علحن مقاال ةتارة.
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 أارقة المدن   
ميكن إشراي  فرقر املدن القاامر يف العمل علحن ترام  وممارا  كدوة حتت مقؤولير  نر ا  ا .  - 26

  عملها م  هذ  وتقإم  نر ا  ا ف م  مراعاة سات  ووالار هذ  األفرقر ويف حدوو والاتهاف تتنقـــــي  تر ام
 األفرقرف حق  التكلي  الصاور عن اللخلنر اإلحصااير. 

وانبا  االتااق علحن مهام ملقــــؤوليال كدوة ت  هذ  األفرقر و نر ا  ا . وتصــــا   ــــربحيال  - 27
للمهام املتعلقر تال ام  واملمـــــــــــــــارا  تالتنقـــــــــــــــي  م  ال فرا  خ ا  علحن حدة. وانبا   ن تمـــــــــــــــمل هذ  

لر ـد املناقمـال  الصـربحيال املإا ـاال املتعلقر تاملنخلزال املقـتهدفرف وا داول الزمنيرف وترتيبال العمل
التقنير وتقدج تقارار تترــمن تإ ــيال إم  نر ا  ا . وتقدم  فرقر املدن تقارار إم  نر ا  ا  عن املهام 

 واملقؤوليال املتا  عليها م   نر ا  ا . 
 

 ةالختراء التقنيون واألارقة المشتر ة بين الو االت واألارقة التاب ة للمنظمات الحكومية الدولي  
تعمل  نر ا  ا  علحن التنقـــــي  م   فرقر ا  ا  التقني  األخرل ذال الصـــــلر واألفرقر من رريها  - 28

من املنظمال احلكإمير الدولير القاامر ســــــــلاا واليت اا والاتها وإوار ا وهياال اإلترب  ا ا ــــــــر اا. ومن 
تاحلقــــاتال القإمير وفرا  ا  ا  االســــتمــــارا ت  هذ  األفرقر الارا  العامل املمــــفي ت  األما ال املعج 

املعج تاحلقاتال القإمير التات  لهف وفرقر العمل املمفار ت  الإااالل املعنير تإحصا ال التخلارة الدوليرف 
و نر ميزان املدفإعال التاتعر لصــــــــندوق النقد الدولف والارا  االســــــــتمــــــــارا التقج املعج تاإلحصــــــــا ال 

  للخلنر االقتصـــــــــــــــاوار واالجتماعير لاريب آســـــــــــــــيا والارا  التإجيه  لل  ام  اإلقليم  االقتصـــــــــــــــاوار التات
لئحصــــــــــــا ال االقتصــــــــــــاوار التات  للخلنر االقتصــــــــــــاوار واالجتماعير اســــــــــــيا واحمليط اااوا. وفيما اتعل  

نر ا  ا  مبخلاالل  يف ترام  عمل األفرقر املذاإرة آ اا اليت تق  واخل  طاق عمل  نر ا  ا ف ســـــــفتط  
االتصــال اذ  األفرقر تاير ااالر التكامل ت  ال ام  والنهإض تنه  متكامل لئحصــا ال االقتصــاوار يف 

 جمال اإلحصا ال االقتصاوار األوس   طاقا.
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 المران الثاني
 2018قائمة أعجاء لجنة الختراء الم نية بإحصاءات األعمال والتجارة:   

  
 أاريقيا  

 ا هاز املرازا للتعبئر العامر واإلحصا  مصر:
 واالر اإلحصا  املرازار إلثيإتيا إثيإتيا:

 مكت  مإراميإس لئحصا ال مإراميإس:
 إحصا ال جنإب  فراقيا جنإب  فراقيا:

   املعهد الإسج لئحصا  تإ س:
 األمريكتان  

 إحصا ال اندا اندا:
 الإسنير لئحصا الاإلوارة  اإلإمبيا:
 معهد جامااكا لئحصا  جامااكا:
 املعهد الإسج لئحصا  وا ارافيا املكقي :

   مكت  التعداو ومكت  إحصا ال العمالر الإالاال املتحدة األمراكير:
 آسيا والمحيط الهادئ  

 املكت  الإسج الصيج لئحصا ال الص :
  إرجيامكت  اإلحصا ال الإسج  جإرجيا:
 إحصا ال إ دو يقيا إ دو يقيا:
 وزارة المؤون الداخلير واالتصاالل الياتان:

 إوارة التعداو واإلحصا ال سرا ال كا:
   ا هاز املرازا لئحصا  الالقطيج وولر فلقط :

 أوروبا  
 إحصا ال النمقا النمقا:
 إحصا ال الداىري الداىري:
 لئحصا ال والدراسال االقتصاواراملعهد الإسج  فر قا:

 املعهد الإسج لئحصا ال إاطاليا )الرايس(:
 إحصا ال هإلندا هإلندا:
 مكت  اإلحصا  االحتاوا القإاقرا سإاقرا:

اململكر املتحدة ل اطا يا 
 العظمحن و ارلندا الممالير:

 مكت  اإلحصا ال الإسنير
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 أوقيانوسيا  
   لئحصا الاملكت  األسفال   سفاليا:

المنظمتتات المؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتات التتدوليتتة والمت تتددة األارا ، وو تتاالت األمم المتحتتدة   
 والكيانات والمنظمات واللجان اإلقليمية

 مصر  التنمير ااسيإا

 مصر  التنمير األفراق 
 اللخلنر االقتصاوار ألفراقيا
 اللخلنر االقتصاوار ألوروتا

 ومنطقر البحر الكارا اللخلنر االقتصاوار ألمراكا الربتينير 
 اللخلنر االقتصاوار واالجتماعير اسيا واحمليط اااوا

 اللخلنر االقتصاوار واالجتماعير لاريب آسيا
 املكت  اإلحصاا  لربحتاو األورويب

 منظمر العمل الدولير
  ندوق النقد الدول

 منظمر التعاون والتنمير يف امليدان االقتصاوا
 للتنمير الصناعيرمنظمر األمم املتحدة 

 شعبر اإلحصا ال يف األمم املتحدة )األما ر(
 


