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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة احلادية واخلمسون

 2020آذار/مارس  3-6
 )ه( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 
واختاذ القرار: اإلحصةةاتاا الدولية للتجارة  للمناقشةةةبنود 

 وقطاع األعمال
 
التقرير املشةةةةةةةةةاخل للجنة اخلةات املءنية ألحصةةةةةةةةةاتاا األعمال التجارية والتجارة   

 وفرقة الءمل املشاكة بني الوكاالا املءنية ألحصاتاا التجارة الدولية
 

 مذكرة من األمني الءام  
 

واملمارســــــاب ال ــــــاألقني   ت ــــــر  األم   2019/210 االقتصــــــاجت واالجتماع وفقا ملقرر اجمللس  
العام أبن حييل التقر ر امل ــــــــــــاء للعنني اإبحاا املعنيني الصــــــــــــاااب األعمال التعار ني والتعارة وفرقني العمل 

الذت  من التقر ر التقدم الثاينامل ــــــااني أل  الاااالب املعنيني الصــــــاااب التعارة الدولينير و ت ــــــمن ال ر  
ألرزته جلنني اإبحاا املعنيني الصاااب األعمال التعار ني والتعارة يف النهاض الصاااب األعمال التعار ني 
نني يف م ــــــــــــاراب العمل التالينيا العاملني والرقمننين والرفاأل واالســــــــــــتدامنين وج نامياب األعمال التعار ني  احمل ــــــــــــ 

 ني ال ــــــــاملنين وألناا القدراب )عدم ترء أت ألد والدميغرافيا وتنظيم امل ــــــــار  ن وســــــــع ب األعمال التعار 
خلف الراب( يف جمال ســـــــع ب األعمال التعار نير و ت ـــــــمن  ذا ال ر  أ  ـــــــا و ـــــــ ا أل  ـــــــ ني اللعنني 

 جمال التن يق واالتصال وت ا ر قااعد البياانب العاملينير يف
من التقر ر فيعرض عمل فرقني العمل امل ـــــــااني أل  الاااالب يف اجملاالب التالينيا  الثالثأما ال ر   

وض  جليل قياس التعارة الرقمينين واحلد من ت اواتب اإللصاااب التعار نين وإعداج جمماعني ألياانب عامليني 
اااب أل أن التعارة يف اإبدماب ل ب أسلاب التار دن وتن يق ألناا القدراب اإللصائيني يف جمال إلص

التعارةن وقياس الن ــــاق االقتصــــاجت للمؤســــ ــــاب املتعدجة اجلن ــــياب علد الصــــعيد العامل ر و قدم ال ر  
أ  ــــــــا معلاماب عن التقدم احملرز يف تقييم اختصــــــــا ــــــــاب فرقني العمل امل ــــــــااني أل  الاااالب  علد  ا 

 ر2014طلبته اللعنني اإللصائيني يف عام  ما
آرائها أل ـــأن التقدم احملرز يف عمل اللعنني واإللاطني عراب عن اإلواللعنني اإللصـــائيني مدعاة إ   

 من جليل قياس التعارة الرقمينير األو علما أب   ني فرقني العمل امل ااني أل  الاااالب  مبا   مل الصيغني 
 

 * E/CN.3/2020/1ر 
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التقرير املشةةةةةةةةةاخل للجنة اخلةات املءنية ألحصةةةةةةةةةاتاا األعمال التجارية والتجارة   
 الوكاالا املءنية ألحصاتاا التجارة الدولية وفرقة الءمل املشاكة بني

 
 مقدمة - أوال 

يف    املعقاجةاإبم ـــــــــــــــ   الذت اختذته يف جورهتا 50/111 املقررقامت اللعنني اإللصـــــــــــــــائيني  يف  - 1
   مبا  ل ا2019آذار/مارس 
رلبت ابلتقر ر امل ــــــاء أل  فر ق في ــــــباجن املعا أل ــــــع ب األعمال التعار ني  وجلنني  )أ( 

حاا املعنيــني الصــــــــــــــــاااب األعمــال التعــار ــني والتعــارة  وفرقــني العمــل امل ـــــــــــــــااــني أل  الااــاالب املعنيــني اإب
الصـــــــاااب التعارة الدوليني  وأ نت علد اجلهاج ال  تبذاا ري  األطرا  لتي ـــــــ  إجراا مناق ـــــــني جممعني 

 ااأل نينأل أن مااضي  إلصاااب التعارة الدوليني واألعمال التعار ني ال  تعد مااضي  م
 نأب فر ق في ــــــباجن علد التقدم الذت عقق يف عدج من امل ــــــائل النا ــــــ ني  وجعمت  )ب( 

 خ ني عملهن
أ دب االسم الذت مسيت أله جلنني اإبحاا املعنيني الصاااب األعمال التعار ني والتعارة   )ج( 

اآلتينيا العاملني والرقمننين والرفاأل وجعمت م ـــــــــــــــاراب العمل املقالني ألفرقني عمل اللعنني املعنيني ابمل ـــــــــــــــائل 
واالســــــــــــتدامنين وج نامياب األعمال التعار ني والدميغرافيا وتنظيم امل ــــــــــــار  ن وســــــــــــع ب األعمال التعار ني 

 ال املنين وألناا القدرابن
طلبت إ  اللعنني أن تنظر يف إجخال تعد  ب ط ي ني علد وال ني اللعنني وإجارهتا  علد  )ج( 

 األول للتقر ر  مبا   مل التحد ث الدورت امان النحا املب  يف املرفق
أ دب مباجئ األمم املتحدة التاجيهيني أل ــأن ال ــع ب اإللصــائيني لاعمال التعار ني   )ه( 

و ـــععت البلدان علد اســـتملدام املباجئ عند إ  ـــاا ســـع هتا التعار ني اإللصـــائيني ول ظها  وطلبت إ  
 القدراب املتعلقني ابل ع ب التعار ني اإللصائينيناللعنني أن ت   ألرانجما لبناا 

طلبت إ  جلنني اإبحاا إأل غ اللعنني اإللصــــــــــائيني يف جورهتا احلاج ني واإبم ــــــــــ  ابلتقدم  )و( 
 الذت عرزأل يف عملهان

أ دب التصـــــــــــــنيف الدوا للتداأل  ع  اجلمرايني جلم  البياانب علد   ا  ري  البلدان  )ز( 
 ب القاأللني للمقار ني جوليا املتعلقني ابلتداأل  ع  اجلمراينينواإلأل غ أل أن البياان

 رألاطت علما أب   ني فرقني العمل امل ااني أل  الاااالب املعنيني الصاااب التعارة الدوليني )ح( 
و ت ـــمن ال ر  الثاين من  ذا التقر ر ماجلا للتقدم احملرز يف عمل جلنني اإبحاا املعنيني الصـــاااب  - 2

  2019 ار ني والتعارة  اســـتناجا إ   تائج اجتماعها الثاين  املعقاج يف  يا ارء يف لل ران/ ا يهاألعمال التع
ر و ت ـــــــمن ال ر  الثالث معلاماب م ـــــــت ملني عن عمل 2019واجتماعاب أفرقني العمل التاألعني اا يف عام 

 الراأل ر  فرقني العمل امل ااني أل  الاااالب  فيما ترج النقاق امل رولني للمناق ني يف ال ر 
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 جلنة اخلةات املءنية ألحصاتاا األعمال التجارية والتجارة - اثنيا 
عقدب جلنني اإبحاا املعنيني الصـــــــــــــــاااب األعمال التعار ني والتعارة اجتماعها الثاين يف  يا ارء  - 3
ر وخ ل  ـــذا االجتمـــا   اســـــــــــــــتعرضــــــــــــــــــت اللعنـــني العمـــل 2019لل ران/ ا يـــه  13إ   11ال اة من  يف
 اراب العمل اإبم ني وقدمت امل ارة أل أن األعمال املقبلنير ومن أل  النتائج ااامني ل جتما  القرار م يف

ذ ألاض  رؤ ني اسااتيعيني مل تقبل إلصاااب األعمال التعار ني والتعارة تت م ابملرو ني واالستعاألني  الذت اختخ
 ملا   تعد من ق ااي ان  نير

تتمثل املتعلقني الصـــــاااب األعمال التعار نير و  نيســـــااتيعيالا رؤ تها واإلجناز الرئي ـــــ  للعنني  ا - 4
سيا   إلصاااب ت تعيب ملا   تعد و ن أ من التياجاب امل تعمل   وذلك يفتلك الرؤ ني يف إعداج 

ر واالســـــــااتيعيني أجاة لدعم م هام اإلطار ال ـــــــياســـــــا  ال ـــــــامل الذت 2030خ ني التنميني امل ـــــــتدامني لعام 
والذت ُ  ــا ــد أله يف إعداج إلصــاااب لاعمال التعار ني والتعارة ت ان جمد ني ُ  ــت مل أل ــ ل م ــتمر 

وملبيني ل لتياجابر ومن املقرر إعداج  ذا احلل للبياانب املتعلقني الصـــــــاااب األعمال التعار ني والتعارة 
اامنًي اا ابل ـــرااني م  البلدان ووااالب النظام اإللصـــائ  العامل   تعل لا لتن ـــيق وات ـــا  اإللصـــاااب وما 

 م  ما   لبه امل تعملانر
لصاااب األعمال التعار ني والتعارة إ  االستغ ل ال امل ا الرؤ ني االسااتيعيني املتعلقنيوت تند  - 5

لل ع ب اإللصائيني لاعمال التعار ني وإجخال ت اراب مبت رة ألغرض تعل ل ت امل البياانب ابستملدام 
لعماج ال قرت إجيـــاج للال جـــد ـــدة للبيـــاانب يف جمـــال تنظيم م هام العماج ال قرتر وســـــــــــــــيتي  م هام ا

البياانب وأســــــــــاليب رعها واســــــــــتملدام الت نالاجياب املبت رةر واســــــــــتملدام ســــــــــع ب األعمال التعار ني 
 دعم فقط   ر املل د من املعلاماب الدقيقني   ظرا الت امه أل األ   بيه ابلتعداج  ألل  ي ر أ  ا اعتماج  ال

إ تاج مؤ ــــراب اقتصــــاج ني رئي ــــيني  مثل قياســــاب اإل تاجيني والر يني وفر  العمل خ ط تصــــنيف جد دة و 
اجلد دةر وع وة علد ذلك  فإن اســـــــــــتملدام ســـــــــــع ب األعمال التعار ني  ا البنيني التحتيني اإللصـــــــــــائيني 

الذت   لبه واضـــعا ال ـــياســـاب واللا األعمال  املؤســـ ـــاب التعار نياملناســـبني إلاتلني املعلاماب عن تبا ن 
االســـــااتيعيني أجاة أ  ـــــا لتح ـــــ  االتصـــــال من ليث الناعيني وال عاليني جاخل األوســـــاق الرؤ ني عار نير و الت

املتعلقني االســــــااتيعيني الرؤ ني الرمسيني املعنيني الصــــــاااب األعمال التعار ني وخارجها علد لد ســــــااار وترال 
ت  ل  ألدور لاسم يف  اها أبهنعلد املؤس اب التعار ني اعاافا منالصاااب األعمال التعار ني والتعارة 

الن ـــاق التعارت يف ال ألعام املؤســـ ـــاب  من املؤســـ ـــاب   ـــن  القرار يف اجملال التعارت  وابلتاا يف
ر ال ليني إ    ا  اإللصــــــــــــــاااب الدقيقنيال حى إ  املؤســــــــــــــ ــــــــــــــاب العائليني ومن   ا  اإللصــــــــــــــاااب 

 رة متالني ابعتبار ا و يقني معلاماب أساسينيرواالسااتيعيني ال املني إللصاااب األعمال التعار ني والتعا
و رج أجانأل و ــف ماجل للتقدم احملرز يف م ــاراب عمل اللعنني )ال ر  ألف(ن والعنا ــر الرئي ــيني  - 6

لحانمج ألناا القدراب املتعلقني ابل ـــــــــــع ب اإللصـــــــــــائيني لاعمال التعار ني )ال ر  ابا(ن وأ  ـــــــــــ ني اللعنني 
 جيم( ويف جمال ت ا ر قااعد البياانب العامليني )ال ر  جال(رجمال التن يق واالتصال )ال ر   يف
 

 مساراا عمل اللجنة - ألف 
 ُنظ م ألرانمج عمل اللعنني متمحارا لال مخ ـــــــــني م ـــــــــاراب عمل  و  ا العاملني والرقمننين والرفاأل  - 7

ل التعار ني واالســــــــــتدامنين وج نامياب األعمال التعار ني والدمياعرافيا وتنظيم امل ــــــــــار  ن وســــــــــع ب األعما
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ال ـــــــــــاملنين وألناا القدراب )عدم ترء أت ألد خلف الراب( يف جمال ال ـــــــــــع ب اإللصـــــــــــائيني لاعمال 
التعار نير وخ ل العام املاضـــــــــ   قدمت أفرقني العمل خ ط عملهار و رج أجانأل تبيان التقدم احملرز يف عمل 

 ال منهار
فرقـني العمـل  ـذأل  ال  تقاج ـا  ي ـني اإللصــــــــــــــــاا تتا   - فرقة الءمل املءنية ابلءوملة والرقمنة - 8

ال ند ني  امل ــؤولينيع عن وضــ  جمماعني أســاســيني من املؤ ــراب ال  تُقاس  ا العنا ــر احمل لة للعاملني والرقمنني 
وأ ر ا علد األعمال التعار نير و   ت ــــــــــ  إطارا ســــــــــياســــــــــاتيا وعليليا للعاملني والرقمنني   ُعل ز الصــــــــــاااب 

التعارة وسع ب األعمال التعار ني  وذلك ل   ُ  ت اج منه يف عليل جور املؤس اب األعمال التعار ني و 
)املتعدجة اجلن ـــــــــــــــياب( يف االقتصـــــــــــــــاج العامل  والرقم ر و تناول م ـــــــــــــــار العمل  ذا اجملاالب امل ـــــــــــــــااني 

اب األولا ني لتحد ث  ظام اإللصــاااب االقتصــاج ني املتصــلني ابمل ــائل املتعلقني ألقياس أ  ــ ني املؤســ ــ ذاب
العمل   ُلتمس التعاون الا يق م  األفرقني  م ــــــــــاراباملتعدجة اجلن ــــــــــيابر ويف ما  تعلق  ذا العنصــــــــــر من 

جليل ميلان وال بعني ال ـاجسـني من  2008اإللصـائيني ال  ررت  ا  لتحد ث  ظام احل ـاابب القاميني لعام 
تقاسم  مليني ألغرض عقيق ال عاليني يفر ومثني عنصر آخر  علز اآللياب العااملدفاعاب ووض  االستثمار الدوا

 البياانب وعد د ال ماب )مث  من خ ل إ  اا ولداب إلصائيني معنيني ابحلاالب ال حى(ر
ترال فرقـــني العمـــل  ـــذأل  ال   قاج ـــا م تـــب  - فرقةةةة الءمةةةل املءنيةةةة ابلرفةةةا  واال ةةةةةةةةةةةتةةةدامةةةة - 9

ندا ال ــــــــــــــماليني  علد قياس العمل ال ئق اإللصــــــــــــــاااب الاطنيني يف اململ ني املتحدة لح  ا يا العظمد وأ رل
النظام  وعلد م ــــــاعاب األعمال التعار ني يف عقيق االســــــتدامني  علد النحا احملدج يف خ ني  والعمل ع 

ر وت ــ  فرقني العمل جمماعني أســاســيني من املؤ ــراب ألغرض إاتلني معلاماب عن جاجة الا ائف 2030عام 
امنير واستناجا إ  املمارساب الق ر ني  تقام فرقني العمل ألصياعني وامل اعاب يف عقيق أ دا  التنميني امل تد

مباجئ تاجيهيني جوليني أل ـــأن جمماعني أســـاســـيني من مؤ ـــراب األعمال التعار ني وما  تصـــل  ا من  ارســـاب 
ر  البياانبر وتعمل أل ــــــــــــ ل و يق م  ع ــــــــــــا ن من أع ــــــــــــائها عا منظمني العمل الدوليني ومؤ ر األمم 

 تنمينيراملتحدة للتعارة وال
تتا  فرقني العمل  ذأل   - فرقة الءمل املءنية بدينامياا األعمال والدميوغرافيا وتنظيم املشةةةةةةةةةةةاري  - 10

ال   قاج ا املعهد الاطا امل  ـــي   لالصـــاا واجلغرافيا  م ـــؤولينيع  ـــياعني جمماعني أســـاســـيني مت ق عليها جوليا 
األعمال التعار ني والدميغرافيا وتنظيم امل ار  ر وُت تملدم جمماعني من اإللصاااب واملؤ راب املتعلقني ألد نامياب 

املؤ ــراب ل    ُ ــا ــد  ا يف عد د ما   ــتعد وما  ن ــأ من التياجاب يف جمال الن ــاق التعارت  وتع س 
ال ـــــع ب اإللصـــــائيني لاعمال  جمماعني متناعني من مصـــــاجر البياانب ال  رم  أل  املعلاماب امل ـــــتمدة من

ر ني ومن الدراســاب االســتقصــائيني والتعداجاب والبياانب اإلجار نير وســت ــتند جمماعني إلصــاااب ومؤ ــراب التعا
لن ــــــاق األعمال التعار نير وســــــتغ   املباجئ  نيوالتحليلي نيطر ال ــــــياســــــاتيلااألعمال التعار ني إ  فهم  ــــــامل 

والتحليل  لد نامياب األعمال التعار ني  التاجيهيني املتعلقني ابملؤ ــراب ال  ســتعد ا فرقني العمل اإلطار ال ــياســا 
والدميغرافيا وتنظيم امل ار    وقائمني املؤ راب األساسيني وامل تصاألني إ  جا ب ألياانهتا الا  يني  و ارساب ر  

 وتصنيف اإللصاااب واملؤ رابر
فرقة الءمل املءنية ببنات القدراا )عدم ترخل أي أحد خلف الركب( يف جمال السةةةةةةةةةةةج ا  - 11
تتا  فرقني العمل  ذأل  ال   قاج ا اجلهاز املرالت لالصاا ال ل  يا   - حصائية لألعمال التجاريةاإل

امل ــؤوليني عن إعداج ذاذج الن ــج ملرالل وضــ  ال ــعل اإللصــائ  لاعمال التعار ني الذت  دعم التقييم 
اعني ألرامج مبت رة لبناا العامل  حلالني تن يذ ال ــــــــــــع ب اإللصــــــــــــائيني لاعمال التعار ني يف البلدان  و ــــــــــــي
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القدراب تتناول  ـــر مرالل الن ـــج من ليث للال البياانب والبي ني الت نالاجيني واملؤســـ ـــينير ورم  فرقني 
العمل أل  املنظماب الدوليني واإلقليميني ال  تن ذ ألرامج امل ــــاعدة التقنيني يف وضــــ  ال ــــع ب اإللصــــائيني 

 ومصر  التنميني اآلسيات و ندو  النقد الدوار لاعمال التعار ني  مثل مصر  التنميني األفر ق 
وذاذج الن ــج قيد اإلعداج  وذلك ابال ــااء م  فرقني العمل املعنيني أل ــع ب األعمال التعار ني  - 12

ال ـــــــاملنير وت ـــــــ  التا فرقتا العمل املباجئ التاجيهيني املتعلقني ألنماذج الن ـــــــج ال  تب  اســـــــتملداماب  ذا 
 ــــــــــج ومرالل ت ا ر ال ألُعد من تلك األألعاجن والتصــــــــــار اإبا  مبرالل ذاذج النماذجن وأألعاج ذاذج الن

الن ـــــــــج يف البلدانن والصـــــــــ ب أل  ذاذج الن ـــــــــج وما  ا قائم من مباجئ تاجيهيني منهعيني وت نالاجيني 
متعلقني ابل ــــع ب اإللصــــائيني لاعمال التعار نير وســــي ان ذاذج الن ــــج أســــاســــيا لعنا ــــر ألرانمج ألناا 

 جمال ال ع ب اإللصائيني لاعمال التعار نيرالقدراب يف 
تتا  فرقني العمل  ذأل  ال  تقاج ا  - فرقة الءمل املءنية بسج ا األعمال التجارية الشاملة - 13

 ي ني اإللصــــــــاا ااالند ني  وضــــــــ  منظار اســــــــااتيع  مبت ر لل ــــــــع ب اإللصــــــــائيني لاعمال التعار نير 
ع ب  ا إاتلني إطار املعا نني للالداب اإللصـــــــــــــــائيني وتقليداي   ل الغرض الرئي ـــــــــــــــ  من تلك ال ـــــــــــــــ

وخصــائصــها جعما إلجراا الدراســاب االســتقصــائينير و تمثل املنظار االســااتيع  املبت ر يف تاســي    ا  
 ذا الغرض من أعراض ال ـــــــــــع ب اإللصـــــــــــائيني لاعمال التعار ني لي ـــــــــــمل جور ا يف ت امل البياانب  

قني  واحلد من عبا االســتعاألني ل لتياجاب  وإ تاج اإللصــاااب وإاتلني إلصــاااب ألدرجني عاليني من الد
الاطنيني والدوليني من خ ل رألط الالداب اإللصـائينير وع وة علد ذلك  واسـتناجا إ  التعرألني األسـااليني  
تعمل فرقني العمل علد إعداج ألنيني لد ثني لل ــع ب اإللصــائيني لاعمال التعار ني ت ــ ل مدخ  لنماذج 

ك يف قااعد ألياانب منظمني والدة العماج ال قرت ر ووفقا اذا النماذج  مل تعد ال ـــع ب اإللصـــائيني ُ  ـــع
ك يف م ـــتاج  ألياانب خام ابســـتملدام تقنياب رألط البياانبر  وســـي ان ســـعل األعمال من صـــلني  ألل ُ  ـــع

لل ــــع ب التعار ني  إ  جا ب ال ــــع ب اإللصــــائيني األخرى  العماجع ال قرت أو األســــاسع للبنيني التحتيني 
االقتصاج ني والبي ينير وسيعلز  -اإللصائيني الذت  ن ئ القدرة علد االرتباق مبعماعاب البياانب االجتماعيني 

ذاذج العماج ال قرت اجلد د  القائم علد اد ِّج عامل  فر د  الت امل األفق  ل ـــــع ب األعمال اإللصـــــائيني 
سع ب جمماعني  ب الاطا واإلقليم  والعامل  )مث )عح البلدان( ع وة علد الت امل الرأس  علد امل تااي

اليارو وســــــــــــــعل األمم املتحدة العامل  جملماعني املن ـــــــــــــــقب(ر وتتعاون فرقني العمل م  فرقني العمل املعنيني ألبناا 
القدراب ال  تعمل علد وضـــــ  ذاذج   ـــــج ال ـــــع ب اإللصـــــائيني لاعمال التعار ني والتاجيهاب أل ـــــأن 

 إ  أخرىر اي يني اال تقال من مرللني
و ناء عدة م ـــــــــــائل تتقاط  فيها م ـــــــــــاراب عمل اللعنني  و   م ـــــــــــائل ذاب طاأل  م ا يم   - 14

من وت ــــــــغيل  علد لد ســــــــااار و ناقل م تب اللعنني  الذت  تألف من اجلهاب ال  تقاج أفرقني العمل و 
االقتصاجت و عبني اإللصاااب يف امل تب اإللصائ  ل عاج األورويب ومنظمني التعاون والتنميني يف امليدان 

إجارة ال ـــؤون االقتصـــاج ني واالجتماعيني وأما ني اللعنني ورئي ـــها  التقدم احملرز يف عمل أفرقني العمل وامل ـــائل 
امل تب أن ت ان  ال   تقاط  فيها عملها  وذلك علد أســــــــــــــاس منتظمر و   ل التن ــــــــــــــيق الذت  قام أله

ضــافني إ  ذلك  تتقاســم اجلهاب ال  تقاج أفرقني العمل تقار ر ا  ااتج أفرقني العمل مت ــاوقني ومت ــقنير وابإل
 من أفرقني العمل األخرىراملدخ ب  ر املؤقتني ألغرض 
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 برانمج التدريب وبنات القدراا يف جمال السج ا اإلحصائية لألعمال التجارية - ابت 
البلدانر  ني يف أت أللد منال عل اإللصائ  لاعمال التعار ني  ا أساس البنيني التحتيني اإللصائي - 15

و ي ـــــــــــــر وجاج ســـــــــــــعل مت ار لاعمال التعار ني رألط البياانب وت املها من أجل إ تاج اإللصـــــــــــــااابر 
ذلك  فإن العد د من البلدان   اف  األتغاا وضـــــــــــــــ  وتعهد وعد ث ســـــــــــــــع ب األعمال التعار ني   وم 
ا القدرابر وســـــــــــتنعل فرقني العمل  ناء خ ط تـُععد  لاضـــــــــــ  ألرانمج مت ق عليه جوليا للتدر ب وألنا مث ومن

املعنيني ألبناا القدراب )عدم ترء أت ألد خلف الراب( يف جمال ال ـــع ب اإللصـــائيني لاعمال التعار ني 
ألرانمجع التدر ب وألناا القدرابر و  ان ذاذج   ــــج ال ــــع ب اإللصــــائيني لاعمال التعار ني يف  ــــميم 

لل   ــج تلك ال ــع ب علد الصــعيد الق رت  وعد د  ذا الحانمجر و ا  تي  إجراا تقييم منهع  ملرا
 اإب ااب ال زمني لتح ينهار

وتقدم عدة وااالب إقليميني وجوليني املعا ني إ  البلدان ألغيني تعل ل ال ــع ب اإللصــائيني لاعمال  - 16
التعار نير ولذلك من املهم أن   ـــــــــــتند ألرانمج التدر ب وألناا القدراب يف جمال ال ـــــــــــع ب اإللصـــــــــــائيني 

عمال التعار ني إ  أجواب ت نالاجيا املعلاماب واملااج التدر بيني ال  تتاافر عليها ال واالنير وعلد  ذا لا
النحا  ســـــيعتمد ألرانمج التدر ب وألناا القدراب هنعا تعاو يا م ـــــااا أل  الاااالب ومي نه أن  تب  ألرانجما 

لصـــــائيني لاعمال التعار ني  تناول   ـــــج مت قا عليه جوليا للتدر ب وألناا القدراب يف جمال ال ـــــع ب اإل
 ال ع ب يف  ر مراللهر

ويف سيا  ت ا ر ألرانمج التدر ب وألناا القدراب  سُت تعرض أجواب ت نالاجيا املعلاماب واملااج  - 17
التاجيهيني احلاليني وســـتُـععدخ مااج وأجواب جد دة  ليثما ُوجدب  غرابر وســـي ـــتملدم ألرانمج التدر ب وألناا 

أجواب مبت رة مثل التعلم اإلل اوين والتدر ب اململتلط وإ ـــــــــــــدار ال ـــــــــــــهاجابر وســـــــــــــيتي   ذا القدراب 
 الحانمج املبت ر زايجة عدج امل ارا  علد  ا فعال من ليث الت ل ني والتعلم املتاا ل للمتدرأل ر

 ثها و تناول ألرانمج التدر ب وألناا القدراب إعداج ســـــــــــــــع ب األعمال التعار ني وتعهد ا وعد - 18
أل ر قني  ـــــاملنير و  ـــــمل  ذا النهج  ابعتبارأل هنعا متعدج األوجه  مااضـــــي  مثل اإلطار القا اين للا ـــــال 
إ  البيــــاانب اإلجار ــــني  وتعل ل اــــد ِّج عــــامل  فر ــــد  وللال ت نالاجيــــا املعلامــــاب  واــــذلــــك تعل ل الاع  

 أل ع ب األعمال التعار ني اجليدةر
 

 التنسيق واالتصال - جيم 
بغ  أن    ل التن ــيق أن تعمل لتلف األفرقني اإللصــائيني والاااالب الدوليني العاملني يف ميدان  ن - 19

إلصاااب األعمال التعار ني )ذاب الصلني ابلت ا ر املنهع  والتدر ب وألناا القدراب ور  البياانب( علد 
  ا مت ق وأن تتعنب تداخل األ   نير

قني اإللصائيني القائمني العاملني عت رعا ني اللعنني اإللصائيني واستعرضت اللعنني اب تظام قائمني األفر  - 20
وســـــائر األفرقني اإللصـــــائيني العاملني عت رعا ني وااالب أخرىر وات ق م تب اللعنني علد أ ه مي ن إ  ـــــاا 
آليني رمسيني للتعاون والتن ـــــــــــــــيق لافرقني ال  ترتبط ارتباطا و يقا مبعاالب عمل اللعنني عن طر ق تاســـــــــــــــي  

  اتصـــــــــلت اللعنني ابل ر ق 2019ت ـــــــــمل  ثل  عن  ذأل األفرقني اإللصـــــــــائينير ويف عام ع ـــــــــا ني امل تب ل
التاجيه  ل ر ق في ـــــــــــباجن املعا أل ـــــــــــع ب األعمال التعار ني لتقاح عليه أن  صـــــــــــب  رمسيا ع ـــــــــــاا يف 

  لصاا واجلغرافياامل تبر ورلب ال ر ق التاجيه  ابالقااح ور   أرتارو أل   اس  من املعهد الاطا لا
 لتمثيل فر ق في باجن يف امل تبر وسياجه امل تب املل د من الدعااب إ  أفرقني معنيني أخرىر
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و ُعا  ابالتصــــال ألا ــــ ه جا با  اما من جاا ب عمل اللعننير وتنل وال ني اللعنني علد إجراا  - 21
تلبتها اللتياجاهتمر م ــــاوراب م  امل ــــتعمل  أل ــــأن أعيني إلصــــاااب األعمال التعار ني والتعارة ومدى 

وتتي  امل ــاوراب املنتظمني م  امل ــتعمل  من  ثل  األوســاق األااجمييني وق ا  األعمال والق ا  احل ام  
تباجل املمارســــــــــاب يف جمال اســــــــــتملدام إلصــــــــــاااب األعمال التعار ني والتعارة وعد د اجملاالب النا ــــــــــ ني 

 ر2030قبيل العاملني  والرقمنني  والرفاأل واالستدامني  وخ ني عام  من
وات ق امل تب علد إ  ــاا فرقني عمل م رســني ل تصــال ألغرض وضــ  اســااتيعيني اتصــال مصــممني  - 22

خصـــيصـــا لتلبيني التياجاب  ـــر امل ـــتعمل ر وســـتنظر اســـااتيعيني االتصـــال يف جمماعني متناعني من قنااب 
 ــــــب   وقاعدة معار  م ر ســــــ ا  وإ  ــــــاا رســــــالني إخبار ني  وتنظيم منتدى االتصــــــال  مثل إ  ــــــاا ماق  

 للم تعمل ر وست ت يف  عبني االلصاااب املاق  ال ب   للعننير
 

 تطوير قواعد البياانا الءاملية - دال 
الذت اعتمدته يف جورهتا ال ــــــــــاجســــــــــني واألرألع   46/107 مقرر اوافقت اللعنني اإللصــــــــــائيني  يف  - 23

  علد إ  ــاا ســعل عامل  جملماعني املن ــقب  اســتناجا إ  الدروس امل ــت اجة 2015 آذار/مارس املعقاجة يف
من م ــــــــرو  ال ــــــــعل األورويب احلاا جملماعني ال ــــــــرااب وأخذا تلك الدروس ألع  االعتبارر وقد عملت 
 ـــــــعبني اإللصـــــــاااب أل ـــــــ ل و يق م  امل تب اإللصـــــــائ  ل عاج األورويب علد وضـــــــ  ال ـــــــعل العامل  

ماعني املن ــقبر وم  ذلك  تاجد اخت فاب جا ر ني أل  ســعل األمم املتحدة العامل  جملماعني املن ــقب جمل
وال ـــــعل األورويب جملماعني ال ـــــرااب  ليث أن  ذا ال ـــــعل األخ    ـــــتند إ  ال ـــــع ب اإللصـــــائيني 

 مي ن الا ــال إ  لاعمال التعار ني اإبا ــني ابلبلدانر أما يف لالني ال ــعل العامل  جملماعني املن ــقب  ف 
ال ـــع ب اإللصـــائيني لاعمال التعار ني اإبا ـــني ابلبلدان  وأســـاس إعداج ال ـــعل  نحصـــر يف املعلاماب 

 املتالني للعمهارر
   ــــــــــعبنيع اإللصــــــــــاااب علد 2019و ــــــــــععت اللعنني  يف اجتماعها الثاين املعقاج يف لل ران/ ا يه  - 24

لتعار ني ال ــــاملني لتقدا جراســــني جدوى لت ا ر ســــعل األمم العمل م  فرقني العمل املعنيني أل ــــع ب األعمال ا
املتحدة العامل  جملماعني املن ــــــــقب  وذلك اســــــــتناجا إ  املباجراب القائمني مثل قاعدة البياانب التحليليني ل راجى 
املؤســـــــ ـــــــاب املتعدجة اجلن ـــــــياب وفروعها  واســـــــت  ـــــــا  إم ا ياب التعاون يف امل ـــــــتقبلر وتتعاون  ـــــــعبني 

فرقني العمل علد وضــ  اســااتيعيني للتحقق من ما اقيني املعلاماب وعلد إ  ــاا آليني م ــتدامني اإللصــاااب م  
لتعهد ســـــعل األمم املتحدة العامل  جملماعني املن ـــــقب واســـــت ماله أل ـــــ ل منتظمر وتروم  ـــــعبني اإللصـــــاااب 

 ر2020التا ل إ  إ دار  يغ أوليني من سعل األمم املتحدة العامل  جملماعني املن قب خ ل عام 
وإ  جا ب ســعل األمم املتحدة العامل  جملماعني املن ــقب  ت ــت  ــف اللعنني ال ــبل ال  مي ن  - 25

 ا جعل قااعد البياانب العامليني املتعلقني الصــاااب األعمال التعار ني والتعارة ال  تتعهد ا  ــر وااالب 
الر واذا الغرض  تنظر اللعنني األمم املتحدة وع  ا من املنظماب أاثر قاألليني ل ســـــــت  ـــــــا  وأ  ـــــــر منا

إ  ــــــاا م ــــــتاج  مرالت للا ــــــ ب الت ــــــعبيني إ  قااعد البياانب ذاب الصــــــلني    ان منظ ما ل ــــــب  يف
اجملاالبر ولن ميثل  ذا امل ـــتاج  املرالت للبياانب اســـتعاألني اافيني رعل اإللصـــاااب والبياانب يف متناول 

اار االفااضي  م  أوساق امل تعمل  يف ما  تعلق امل تعمل  فح ب  ألل سي م  أ  ا ابالتصال واحل
 الصاااب األعمال التعار ني والتعارةر وست ت يف  عبني اإللصاااب امل تاج  املرالت للبياانبر
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 فرقة الءمل املشاكة بني الوكاالا املءنية ألحصاتاا التجارة الدولية - اثلثا 
ااني أل  الاااالب املعنيني الصـــاااب التعارة الدوليني أ  ـــأب اللعنني اإللصـــائيني فرقني العمل امل ـــ - 26

و ت ــارء يف رتســتها ال من منظمني التعاون والتنميني يف امليدان االقتصــاجت ومنظمني التعارة  2014يف عام 
الب ــــائ   العاملينير وت ــــمل وال ني فرقني العمل امل ــــااني أل  الاااالب ا  من إلصــــاااب التعارة الدوليني يف

وإلصـــــــــــــــــاااب التعـــارة الـــدوليـــني يف اإبـــدمـــاب  وهتـــد  إ  زايجة تاافر إلصـــــــــــــــــاااب التعـــارة وجاجهتـــا 
 للمقار نير وقاألليتها

وألذلك  ت ان فرقني العمل امل ـــــــــااني أل  الاااالب مبثاألني القناة ال  تتي  النهاض ابلتح ـــــــــيناب  - 27
عنيني الصاااب ميلان املدفاعاب التاألعني جمال إلصاااب التعارة الدوليني  وتعمل ابلتعاون م  اللعنني امل يف

لصـــــــــندو  النقد الدوا وع  ا من ااي اب العاملني القائمني ال  ت ان اتألعني للمنظماب الدوليني  مثل ال رقني 
العاملني املعنيني الصـــــــــاااب التعارة الدوليني يف ال ـــــــــل  واإبدماب التاألعني ملنظمني التعاون والتنميني يف امليدان 

اإبحاا املعا ابجلداول املاســـــــــــعني للعرض واالســـــــــــتملدام التاأل  ملنظمني التعاون والتنميني االقتصـــــــــــاجت  وفر ق 
امليدان االقتصــاجت  و ــب ني املباجراب اإلقليميني املعنيني ابلتعارة يف القيمني امل ــافني التاألعني ملنظمني التعاون  يف

ب التاألعني للم تب اإللصــائ  ل عاج والتنميني يف امليدان االقتصــاجت  وال رقني العاملني املعنيني مبيلان املدفاعا
األورويب  مبا   مل عملها املتعلق الصاااب التعارة يف ال ل  ل ب خصائل ال رااب  وفر ق اإبحاا 

 املعا ابلتعارة الدوليني والعاملني االقتصاج ني التاأل  للم تب اإللصائ  ل عاج األورويبر
 

 األنشطة - ألف 
 امل ااني أل  الاااالب للصعاابب التالينياتتصدى فرقني العمل  - 28

 احلد من ت اواتب إلصاااب التعارة الثنائيني يف علي ب س سل القيمني العامليني • 
 قياس التعارة يف اإبدماب ل ب أسلاب التار د • 
 قياس التعارة الرقميني • 
 سل القيمني العاملينيامل ائل امل ا يميني والعمليني ال  تؤ ر علد قياس التعارة الدوليني وس  • 
 ألناا القدراب اإللصائيني • 
 ألناا قاعدة ألياانب عليليني عن فراجى املؤس اب املتعدجة اجلن ياب وفروعها • 
 التصني اب وجداول االرتباق • 
 أما عملها في مل اجملاالب التالينيا - 29

لتعاون والتنميني يف امليدان إعداج جمماعني ألياانب متااز ني عن التعارة الثنائيني يف اإبدماب )منظمني ا • 
 االقتصاجت ومنظمني التعارة العامليني(

 إعداج جمماعني ألياانب متااز ني عن التعارة يف الب ائ  )منظمني التعاون والتنميني يف امليدان االقتصاجت( • 
 جت(إعداج قاعدة ألياانب عن النقل الدوا و اامل التأم  )منظمني التعاون والتنميني يف امليدان االقتصا • 
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إعداج قاعدة ألياانب عن مؤ ـــــــــــــــراب أســـــــــــــــعار التعارة يف الب ـــــــــــــــائ  )منظمني التعاون والتنميني  • 
 االقتصاجت( امليدان يف

 إعداج قاعدة ألياانب عن التعارة يف اإبدماب ل ب أساليب التار د )منظمني التعارة العامليني( • 
لصـــــــــــــائيني عن التعارة الدوليني العنا ـــــــــــــر اإلضـــــــــــــافيني املدرجني يف قاعدة ألياانب األمم املتحدة اإل • 

 اإللصاااب( ) عبني
إعــداج إلصــــــــــــــــاااب التعــارة يف الب ــــــــــــــــائ  )واإبــدمــاب( ل ــــــــــــــــب خصــــــــــــــــائل ال ـــــــــــــــراــاب  • 

 اإللصائ  ل عاج األورويب ومنظمني التعاون والتنميني يف امليدان االقتصاجت( )امل تب
التعاون والتنميني يف امليدان وضـــــــــــــــ  تقد راب التعارة يف القيمني امل ـــــــــــــــافني الصـــــــــــــــاجرة عن منظمني  • 

االقتصــــــاجت ومنظمني التعارة العامليني وامل تب اإللصــــــائ  ل عاج األورويب )م ــــــرو  احل ــــــاابب 
 الدوليني والعامليني ال املني املتعلقني ابلبحاث يف جمال عليل املدخ ب واململرجاب(

 
 2019التءليقاا املقدمة يف اجتماع عام  - ابت 

ت ر ن  11و  10يف ابر س  يف  ام   2019العمل امل ااني أل  الاااالب لعام ُعقد اجتما  فرقني  - 30
األول/أاتاألرر ومشــل جــدول األعمــال مــا  ل ا قيــاس التعــارة الرقميــني  واحلــد من ت ــاواتب إلصــــــــــــــــاااب 

ن ورمي  جليل ميلان املدفاعاب ووضــــــ  االســــــتثمار الدواالتعارة الثنائينين وعد ث ال بعني ال ــــــاجســــــني من 
اب التعــارة الــدوليــني يف اإبــدمــابن وقيــاس التعــارة يف اإبــدمــاب ل ــــــــــــــــب أســــــــــــــــاليــب التار ــد إلصــــــــــــــــاا
ألياانب التعارة يف اإبدماب ل ـــــــــــب أســـــــــــاليب التار د اإبا ـــــــــــني مبنظمني التعارة العامليني(ن وألناا  )وقاعدة

 القدراب اإللصـــــــــائينين وقاعدة البياانب التحليليني عن فراجى املؤســـــــــ ـــــــــاب املتعدجة اجلن ـــــــــياب وفروعهان
وإلصـاااب التعارة الدوليني يف الب ـائ  )الرقم القياسـ  لقيمني الالدة  ومصـ افني النظام املتناسـق لتا يف 

 ال ل  األساسيني وترميل ا وعمله عاا اجلاجة(ر
 

 التجارة الرقمية - 1 
  وافقت فرقني العمل امل ـــــــــــااني أل  الاااالب علد ت ـــــــــــ يل فر ق خحاا ع  رمس  2016يف عام  - 31

ليل  ب  احلدوج امل ا يميني و قدم إر ــــــــــــــاجاب لتعمي  البياانب أل ــــــــــــــأن قياس التعارة الرقمينير لاضــــــــــــــ  ج
وُعممت  قبل إجراا املناق ــــــــــــني  م ــــــــــــاجة الدليل ال  ع  ــــــــــــت  تائج اجتماع  ســــــــــــاألق  ل ر ق اإبحاا 

امل ااني أل   من االقتصاجاب املتقدمني النما والنا  ني وأع اا فرقني العمل 20الرمس  ) ارء فيهما  ا  ع 
الاااالب من املنظماب الدوليني( و تائج املناق اب ال  ُأجر ت يف إطار  ر األفرقني العاملني املعنيني ابلتعارة 
التـــاألعـــني ملنظمـــني التعـــاون والتنميـــني يف امليـــدان االقتصـــــــــــــــــاجت وامل تـــب اإللصـــــــــــــــــائ  ل عـــاج األورويب ويف 

 ر(1)املدفاعاب التاألعني لصندو  النقد الدوا االجتماعاب ال األقني للعنني املعنيني الصاااب ميلان

__________ 

اســـُت يد يف إعداج الدليل أ  ـــا من املناق ـــاب ال  جرب يف  ـــر املنتدايب ال ـــياســـاتيني  مبا يف ذلك اإلجارة العامني للتعارة  (1) 
األوروأليني ومنظمني التعارة العامليني ومنظمني التعاون والتنميني يف امليدان االقتصــــاجت  ويف إطار األفرقني العاملني التاألعني للم اضــــيني 

املعنيني ابلتعارة واالستثمار واالقتصاج الرقم  التاألعني جملماعني الع ر نر وابإلضافني إ  ذلك  اسُت يد يف إعداج الدليل ألث ث 
تعاون والتنميني يف امليدان االقتصــاجت و ــندو  النقد الدوار وقد أعد  أ  ــا ابلتن ــيق جراســاب اســتقصــائيني أجرهتا منظمني ال

الا يق م  ال ر ق االســــــــت ــــــــارت ع  الرمس  املعا ألقياس أ ر الرقمنني علد الناتج احملل  اإلراا التاأل  ملنظمني التعاون والتنميني 
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و تيعــني لتلــك املــداوالب ال ــــــــــــــــاألقــني   نــاء اآلن ات ــا  علد أ ــه  نبغ  تعر ف التعــارة الرقميــني  - 32
من الدليل )امللحق  ذا  1-2ابعتبار ا معام ب ُت لب و/أو تُنعل رقميا  وفقا لاطار املب  يف ال ـــــــ ل 

 اب أساسيني(رالتقر ر ابعتبارأل و يقني معلام
ومنذ البدا ني  أقر  أبن الدليل ســــــــيحتاج إ  أن   ان و يقني قاأللني للت ا ر تـُاعل ف أل  املمارســــــــاب  - 33

الاطنيني عند   ــــــــائها  خا ــــــــني ألن اللخم الذت ولدأل الدليل  نبغ  أن   ــــــــع  علد قياس التعارة الرقميني 
 علد  ا أاثر منهعينير

ول ــــــــمان أللاغ الدليل تلك املرللني واســــــــتمرارأل يف الت ار مبا  تم ــــــــد وأف ــــــــل املمارســــــــاب الاطنيني  - 34
  عند تقدا 2019النا ـــــــــــ ني  ات ق أع ـــــــــــاا فرقني العمل امل ـــــــــــااني أل  الاااالب علد تقييم احلالني يف متم عام 

اإبحاا ع  الرمس  اجتماعا  الن ملني ال املني األو  من الدليل  لتحد د ما إذا اان من ال رورت أن  عقد فر ق
للمتاألعنير والن ـــــملني ال املني األو  من الدليل متالني اآلن  وســـــتُن ـــــر علد املااق  ال ـــــب يني للاااالب الدولينير 

 و ُ لب إ  اللعنني اإللصائيني أن ت اعد يف   ر  ذأل الن ملني وتعميمها علد   ا  واس  علد البلدانر
 

 يةتفاواتا إحصاتاا التجارة الثنائ - 2 
قدمت منظمني التعاون والتنميني يف امليدان االقتصــــــــــــاجت معلاماب م ــــــــــــت ملني عن قاعدة ألياانهتا  - 35

املتااز ني للتعارة الدوليني يف الب ـــــــــــــــائ  وخ  ها املقبلني املتعلقني ألذلكر ويف ما  تعلق ابإب ط املقبلني  أألرزب 
من البلدان وال ــــــ ســــــل اللمنيني األطال منظمني التعاون والتنميني يف امليدان االقتصــــــاجت علمها إجماج املل د 

)عن طر ق جداول االرتباق ال  ترألط أل   ـــــيغ النظام املتناســـــق لتا ـــــيف ال ـــــل  األســـــاســـــيني وترميل ا(ر 
وابإلضـــافني إ  ذلك  تعمل منظمني التعاون والتنميني يف امليدان االقتصـــاجت علد إجماج ذاذج جد دة  خذ 

م ــــرو  احل ــــاابب الدوليني والعامليني ال املني املتعلقني ابلبحاث يف جمال ألع  االعتبار التعليقاب املقدمني من 
عليل املدخ ب واململرجاب )مباجرة االعاج األورويب املعنيني ابلتعارة يف القيمني امل ـــــــــــــــافني( ومباجرة أمر  ا 

التصـــد ر ال ـــماليني املعنيني ابلتعارة يف القيمني امل ـــافني  واذلك ألياانب جد دة عن من قني ســـنغافارة إلعاجة 
 ومناطق رهيل الصاجراب يف ااستار  ار

ألتحد ث قاعدة  2020وتعتلم منظمني التعاون والتنميني يف امليدان االقتصـــــــــــــــاجت أن تقام يف عام  - 36
ألياانهتا املتااز ني للتعارة يف اإبدمابر ورلبت فرقني العمل امل ــااني أل  الاااالب ابجلهاج ال  تبذاا منظمني 
التعاون والتنميني يف امليدان االقتصــاجت و ــدجب علد أعيني ضــمان أن ُ ي ل  وجااب  قااعد البياانب املتااز ني 

اااب الرمسيني  وُ  تصاب أن  تم ذلك ألا ف جمماعاب البياانب من  ذا القبيل  ييلا واضحا عن اإللص
 ر“رر بيني”أبهنا عليليني  أو ابستملدام عباراب أخرى اعبارة 

 
 دليل ميزان املدفوعاا ووض  اال تثمار الدويلحتديث الطبءة الساد ة من  - 3 

ني أو امللم  إجراؤ ا اعلا أل    ـندو  النقد الدوا عدجا من اجملاالب ال  خت ـ  للبحاث اجلار  - 37
ر جليل ميلان املدفاعاب ووض  االستثمار الدوامن جدول أعمال البحاث املتعلقني ابل بعني ال اجسني من 

و دخل ضــــــــمن ذلك عدج من امل ــــــــائل ال  تندرج يف الن ا  العام ل قتصــــــــاج الرقم   من قبيل ما  ل ا 
الاجيا املعلاماب واالتصاالب  واحلاسبني ال حاأليني  تصنيف املعام ب املتصلني ابالقتصاج الرقم  )ت ن )أ(

__________ 

الذت أ  ـــــأأل  - اجلداول الرقميني للعرض واالســـــتملدام -ي ـــــ  يف امليدان االقتصـــــاجت  وابإبصـــــا  م  اإلطار احملاســـــ  الرئ
 رذلك ال ر ق
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والت بيقاب النقالني(ن )ب( تعر ف االقتصــــــاج الت ــــــارا ن )ج( املعام ب والصــــــعاابب املتصــــــلني مبنصــــــاب 
الاســــاطني الرقمينين )ج( عدج من الصــــعاابب املتصــــلني أب  ــــ ني اإل ا ت )مثل التعارة اإلل او يني  والقمار  

( التعـــارة هو يـــني  والتما ـــل اجلمـــاع   وت نالاجيـــاب اإبـــدمـــاب املـــاليـــني(ن )واســـــــــــــــتملـــدام األماال اإلل ا 
البياانبن )و( خدماب ت نالاجيا املعلاماب واالتصـــــــــاالب واإبدماب القائمني التماال علد ت نالاجيا  يف

 املعلاماب واالتصاالبر
ني  وال ســــــيما وتتاا ــــــل املداوالب أل ــــــأن أســــــاس األســــــعار املا ــــــد أله لقياس املعام ب التعار  - 38
اان  نبغ  ت  يل القيمني امل عااتعرة علد قيمني ال عر عند الت ليم  هر ال  ينني )فاب(ر وقد أ هرب  إذا ما

الدراســـــني االســـــتقصـــــائيني ال  أجرا ا  ـــــندو  النقد الدوا ومنظمني التعاون والتنميني يف امليدان االقتصـــــاجت 
األوا مقباال وال ترى أ ه جمٍد عمليا  ول ن  ناء  أل ــــــــــأن  ذأل امل ــــــــــألني أن عالبيني البلدان ال رد االقااح

ات ا  عام علد أن املاضا    تحق مل دا من إعمال ال  ر  اما أعرألت ع رة أللدان عن اعتلامها متاألعني 
 األمر اجراا  اث أاثر ت صي ر

ارتباق  و للم أن جُيرى مل د من البحث لتصنيف التعارة الدوليني ل ب العم ب  وأن ُررى  يف - 39
 ألذلك  جراسني ل ر قني معاملني أسعار رارة ال ل  األساسيني مباجب العقاج التعار ني ال ا لني األجلر

ومثني لاجني إ  تصـــــــنيف أاثر ت صـــــــي  للتعارة يف اإبدمابر ومن اجملاالب اجلارت فيها البحث  - 40
جمال البحث املتعلق جبلئياب التصـــنيف اإللصـــائ  املتعلق ابل ـــعر عند اإلجراا وابل ـــعر عند النقر  و   

لتصــــــــنيف اجللئياب األ  ــــــــر رأل ا الصــــــــاااب االقتصــــــــاج ال ل  األخرىر ول ن اان  ناء اعاا  أبن ا
مم  2010املاســــــــ  إبدماب ميلان املدفاعاب لعام  ال  لال  ا الاســــــــيلني الرئي ــــــــيني  أل ه علد األقل قد  ــــــــُ

 لي ان مرتب ا إ  لد اب  مبصاجر البياانبر
جليل ميلان املدفاعاب ووضـــ  ومثني ماضـــا  آخر  نبغ  تناوله يف إطار عد ث ال بعني ال ـــاجســـني من  - 41

ا ماضـــــــــــــا  املتاجرة اإبارجيني يف اإبدمابر و ُقاح ت ـــــــــــــعيل التدفقاب علد أهنا   أال و االســـــــــــــتثمار الدوا
رةرة من منتج اإبدمني مبا ـــــِّ تدفقاب  ألتعمي  اإبدماب  “املتاجر”إ  امل ـــــتهلك النهائ   ما مل  قم  امل ـــــم ـــــع

 وعا لها )ويف  ذأل احلالني ال  نبغ  اعتبار  ذا النا  من املعام ب علد أ ه متاجرة خارجيني(ر
 

 عمل املكتب اإلحصائي ل حتاد األورويب بشأن التجارة الدولية يف اخلدماا - 4 
عرض امل تب اإللصــــــائ  ل عاج األورويب عمله أل ــــــأن تاز   إلصــــــاااب التعارة يف اإبدماب  - 42

 ل ــب ف ني االســتملدام النهائ ر وتب  النتائج الرئي ــيني أن رارة االعاج األورويب يف اإبدماب الاســي ني قد
 ر“النهائيني”أللغت ضعف التعارة يف اإبدماب 

دراسني وقدم امل تب اإللصائ  ل عاج األورويب أ  ا معلاماب م ت ملني عن م روعه املتعلق أل - 43
 التعارة يف اإبدماب ل ب خصائل ال راابر ومن اجملاالب الرئي يني للبحث ما  ل ا

 ا  املل يني  ابإلضـــــافني إ  تصـــــنيف رارة اإبدماب ل ـــــب خصـــــائل ال ـــــرااب )أت ل ـــــب  • 
 احلعم القياس  والتق يماب اإبا ني ابلق ا  املعا(

تبيان ال ي يني ال  ت ــــــات  ا ال ــــــرااب يف  ــــــر الق اعاب ال ــــــل  واإبدماب وتارج ا  واي يني  • 
 ارتباق ذلك ألن اطها األساس 

فاعــاب آليــاب رألط التعــارة يف اإبــدمــاب ل ــــــــــــــــب التصـــــــــــــــنيف املاســـــــــــــــ  إبــدمــاب ميلان املــد • 
 التصنيف الصناع  العام لا   ني االقتصاج ني جاخل اجلماعاب األوروأليني م 
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اإبدماب ل ــــــــب خصــــــــائل ال ــــــــرااب إجراا عليل يف تعارة لوتتي  قاعدة البياانب املتعلقني اب - 44
ر وعد د علد امل ـــــتاى الت صـــــيل  املتعلق ابملؤســـــ ـــــاب التعار نياإبدماب تلك للصـــــاجراب والاارجاب من 

املؤس اب التعار ني مساب التعار أمر ابلغ األعيني ل هم العنا ر احمل لة للتعارة يف اإبدماب علد م تاى 
الصـــــــــارة العامني ال  تتيحها اإللصـــــــــاااب التقليد ني املتعلقني ابلتعارة يف و  ـــــــــت مل والنتائج املاتبني عنها  

 اإبدمابر
 

 لتوريدقياس التجارة يف اخلدماا حسب أ اليب ا - 5 
عرضت منظمني التعارة العامليني جمماعني ألياانهتا التعر بيني النهائيني أل أن قياس التعارة يف اإبدماب  - 45

ر وتبدأ جمماعني البياانب  ذأل 2017-2005ل ـــــــب أســـــــاليب التار د علد الصـــــــعيد العامل   وذلك لل اة 
ابســـتملدام التصـــنيف  4 و 2 و 1ليب ألبياانب ميلان املدفاعاب يف البلدان مث تت ر  يف تصـــني ها إ  األســـا

ر ويف الاقت    ــه  أُ  ــ ت أســاســا جمماعني البياانب العامليني 2010املاســ  إبدماب ميلان املدفاعاب لعام 
إللصــــــــــــــاااب رارة فرو  ال ــــــــــــــرااب األجنبيني  وذلك لتقد ر لعم ما تعرضــــــــــــــه فرو  تلك ال ــــــــــــــرااب 

ت ــا  العــام املتعلق ابلتعــارة يف اإبــدمــابر خــدمــابر و  ــا  جمماعــني البيــاانب  ــذأل  ــا ــل لن ــا  اال من
 و روم  ذا اجلهد وض  معيار جوا  ت من أت معلاماب جد دة أل  ل تدرجي ر

( ابعتبارأل أســــــــــلااب جوليا لتار د اإبدماب  3)األســــــــــلاب  “الاجاج التعارت”وتب  النتائج أعيني  - 46
د الصــــعيد العامل ر ع  أن  ذأل األســــاليب واذلك األعيني األقل   ــــبيا ال  تت ــــم  ا ابق  األســــاليب عل

األخ ة قد ت ان أاثر أعيني ابلن ـــــــبني للبياانب املصـــــــن ني علد م ـــــــتاى فراجى البلدان أو الق اعابر ومثني 
جا ب  ام آخر  تمثل يف اان الاجاج التعارت يف ســــــيا  التعارة يف اإبدماب ل ــــــب أســــــاليب التار د 

اإبدماب علد أسـاس   ـاطها الرئي ـ ر ع  أ ه من الااض    قاس ابلن ـبني للمؤسـ ـاب املصـن ني يف ق ا 
اإبدماب فح ـــــــــب  ألل تقدمها أ  ـــــــــا املؤســـــــــ ـــــــــاب التعار ني املتملصـــــــــصـــــــــني يف أن اإبدماب ال تقدمها 

 حي (ر وليس من املم ن يف  ذأل املرللني التغلب  التصني  )والع ساملؤس اب التعار ني املتملصصني يف 
ا أت اقتصــــــــــاج  ُبلغ عن اإللصــــــــــاااب املتعلقني ألتاز   لرجاب )أو علد  ذأل امل ــــــــــ لني أل ه ال  اجد تقر ب

مبيعاب( رارة فرو  ال ـــــــــــــــرااب األجنبيني يف اإبدماب ل ـــــــــــــــب املنتعجر وم  ذلك   نبغ  النظر يف  ذأل 
 امل ألني  اما أن مثني لاجني إ  إجراا مل د من البحثر

ا عن التعارة يف اإبدماب ل ــــــب وقدم امل تب اإللصــــــائ  ل عاج األورويب أ  ــــــا تقر را مرللي - 47
فيه هنج  ا ل لنهج منظمني التعارة العاملينير واللظ امل تب اإللصــــــــــــــائ  ل عاج   ـُت ب  أســــــــــــــاليب التار د 

 األورويب أن عمله يف وض  جليل جملم ِّع  اإللصاااب أل أن أسلاب التار د ال  لال م تمرار
 

 بنات القدراا اإلحصائية - 6 
ألرانمج التدر ب يف جمال التعارة يف عرب ”م املتحدة للتعارة والتنميني م ـــــــــــرو  عرض مؤ ر األم - 48

ف   ما  تعلق مب ــــــــــار التعلم اإلل اوين  وابلتعاون م   ــــــــــعبني اإللصــــــــــاااب ر “أفر قيا واجلناب األفر ق 
 ومنظمني التعارة العامليني   تاخد الحانمج عقيق األ دا  التالينيا

 ابمل ا يم وال رائقزايجة الاع   • 
 تعل ل قدرة اإبحاا اإللصائي  علد رمي  اإللصاااب • 
 م اعدة اإبحاا اإللصائي  علد ع   فهمهم األجلنيع  • 



E/CN.3/2020/9 
 

 

19-22132 13/15 

 

واجملماعاب امل ــتهدفني    جمماعاب منتع  اإللصــاااب وجمم ِّعيها وم ــتملدميهار ومدة الدورة ســتني  - 49
 راإل ا ت  ومنتدى للت اعل م  اإبحاا  واختبارا  وللقني عمل مبا رةأساألي   و   ت مل ااضراب علد 

 
 قاعدة البياانا التحليلية عن فرادى املؤ ساا املتءددة اجلنسياا وفروعها - 7 

عرضــــت منظمني التعاون والتنميني يف امليدان االقتصــــاجت معلاماب م ــــت ملني عن قاعدة البياانب  - 50
املتعدجة اجلن ــــــياب وفروعها  ال  أ رب ال ث  من اال تمام ابلنظر إ  التحليليني عن فراجى املؤســــــ ــــــاب 

تن ات عليـــه من قـــدراب وإم ـــاانبر وت ـــــــــــــــم ابل عـــل قـــاعـــدة البيـــاانب  ـــذأل أليـــاانب تتعلق أباح  مـــا
مؤســـــ ـــــني متعدجة اجلن ـــــياب  وت ـــــمل ســـــع  ل روعها  وســـــع  رقميا ملااقعها ال ـــــب يني  وجمماعني  100
تاى امل ـــاء أل  عدة أللدان وعلد امل ـــتاى الق رت  وأجاة لر ـــد عملياب إعاجة املؤ ـــراب علد امل ـــ من

 ي لني املؤســـ ـــاب املتعدجة اجلن ـــياب يف الاقت املناســـبر أما يف ما  تعلق ابإب ط يف امل ـــتقبل القر ب  
فإن التغي اب املنهعيني ســت ــم  مبعاملني أف ــل للم ــار   امل ــااني  يف ل  أن   ــملني ســتصــدر يف أوائل 

من املؤس اب املتعدجة اجلن يابر وسُيعل ز  ظام الر د لتعنب النتائج اإلجياأليني  500ست مل  2020عام 
 املغلاطني  ابستملدام معاجلني اللغاب ال بيعينير

 
الةةةةةةةرقم القيا ةةةةةةةي لقيمةةةةةةةة الوحةةةةةةةدة  ومصةةةةةةةفوفة  -إحصةةةةةةةاتاا التجةةةةةةةارة الدوليةةةةةةةة يف الب ةةةةةةةائ   - 8 

 ترميزها وعمله عايل اجلودةالنظام املتنا ق لتوصيف السل  األ ا ية و 
عرضــــــــــت منظمني التعاون والتنميني يف امليدان االقتصــــــــــاجت قاعدة ألياانب جد دة للرقم القياســــــــــ   - 51

لقيمني الالدة مصممني لتقد ر مؤ راب أسعار التعارة الدوليني يف الب ائ  علد م تاى م ص لر و  تملدم 
اإللصائيني لتعارة ال ل  األساسيني إل  اا قاعدة امل رو  ألياانب م صلني من قاعدة ألياانب األمم املتحدة 

ألياانب ملؤ ــــــراب األســــــعار ذاب تغ يني واســــــعني الن ا   مبا   ــــــمل مؤ ــــــراب أســــــعار املنتعاب يف  ــــــر 
م ــتاايب التعمي ر ومن أج  خصــائل امل ــرو  إجخال ال  ــف عن القيم املت رفني ابســتملدام الالداب 

ياب يف النظام املتناســـــق لتا ـــــيف ال ـــــل  األســـــاســـــيني وترميل ار ذاب األرألعني أرقام والالداب املعنيني ابل م
و  ـــمن اجلم  أل  طر قت  لل  ـــف عن القيم املت رفني التقاط  أل  امل اانب وات ـــا  ال ـــ ســـل اللمنيني 

 علد م تاى قاعدة البياانب ا لر
ااب ومرال وابلتاازت م  ذلك  ا ــــاات منظمني األعذ ني واللراعني لامم املتحدة و ــــعبني االلصــــا - 52

التعارة الدوليني يف مباجرة لقياس ال مياب يف التعارة يف الب ـــــــــــــــائ ر واأل دا  الرئي ـــــــــــــــيني اذأل املباجرة 
وضـــــــــــ  منهعيني م ـــــــــــااني لل  ـــــــــــف عن القيم ال ميني املت رفني  وتقد ر املعلاماب املتعلقني ابل مياب    

ب اإللصــائيني لتعارة ال ــل  األســاســينير امل قاجة  وتن يذ املنهعيني امل ــااني ضــمن  ظام رهيل قاعدة البياان
و ظرا لاوجه امل ـــــــــااني أل   ذأل املباجرة امل ـــــــــااني ومباجرة منظمني التعاون والتنميني يف امليدان االقتصـــــــــاجت 

 املذاارة أع أل  اقُاح اتبا  هنج تعاوين  ال سيما يف ما  تعلق مبرللني ال  ف عن القيم املت رفنير
 اء م  الاااالب األخرى أل أن تقد ر التعارة وال مياب )وأل أن ألناا وابإلضافني إ  العمل امل - 53

 القدراب اإللصائيني اب تظام(  تعتلم  عبني اإللصاااب االض    ابأل   ني التالينيا
 ماا ـــــــــلني العمل يف ما  تصـــــــــل ابلتصـــــــــنيف املالد للتعارة الدوليني )التنقي  اإبامس( مبااامته م  • 

 اناسق لتا يف ال ل  األساسيني وترميل ا ملقرر إعداج النظام املتمن  2022 يغني عام 
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لصـــاااب التعارة ل ـــب خصـــائل ال ـــرااب )والتعارة لبياانب املتعلقني اإجراا رمي  عامل  ل • 
يف اإبدماب ل ــــــــب خصــــــــائل ال ــــــــرااب(  م  مراعاة املباجراب القائمني ال  تقام  ا منظمني 

 تب اإللصائ  ل عاج األورويبالتعاون والتنميني يف امليدان االقتصاجت وامل 
علد البياانب ال   ت بيق ارتباق ابلتصنيف ل ب ال  اب االقتصاج ني الااسعني )التنقي  اإبامس( • 

يف قاعدة البياانب اإللصــــــائيني  تم تلقيها يف التصــــــنيف األ ــــــل  للنظام املتناســــــق  وإاتلني ذلك 
 لتعارة ال ل  األساسيني 

إ ــراء ال ــرااا املعني  إلجراا اســتعراض اســااتيع  لاجواب ال  ت ــتملدمها البلدان يف رمي   • 
 إلصاااب التعارة الدوليني يف الب ائ  )مثل  ظام  اروتر س( ل مان استمرار تها وجدوا ار

 
 بنات القدراا اإلحصائية - 9 

اســتعراضــا متعمقا أل  ــ ني  ــر الاااالب يف جمال ألناا ألدأب فرقني العمل امل ــااني أل  الاااالب  - 54
القدراب اإللصــــــــائيني  د  احلد من االزجواجيني احملتملني وتاليد األ  ــــــــ ني من قبيل  قل املعار   وذلك 

 ألغيني ع    اعيني البياانب واحلد من ت اواتب إلصاااب التعارةر
 

 التنسيق م  اهليئاا األخرى - جيم 
ر أع أل  عملت فرقني العمل امل ـــــــــــــــااني أل  الاااالب املعنيني  منذ إ  ـــــــــــــــائها  علد النحا املذاا  - 55

ألا ــــــ ها ااي ني الرئي ــــــيني ال  تتي  ليلا ل ــــــر املباجراب الدوليني ال   تع  مااامتها وتن ــــــيقها  م  رنب 
يد لدور ا مل دا من التأا 2019ت رار املباجراب وزايجة أوجه التقزر إ  لد ا األقصدر وأاتح اجتما  عام 

 الرئي   واحملارت يف  ذا الصدجر
  طُلب إ  فرقني العمل امل ااني أل  الاااالب  لدى إ  اا ال ر ق العامل امل اء 2014ويف عام  - 56

 ذا  أل  األماانب واملعا الصــــــاااب التعارة الدوليني والعاملني االقتصــــــاج ني  أن ررت تقييما لتعا  ــــــها م 
( 2016من اجتمــــــاعــــــه األول )الــــــذت اــــــان من املقرر عقــــــدأل يف عــــــام  ال ر ق اجلــــــد ــــــد ألعــــــد عــــــام 

 (ر4  ال قرة E/CN.3/2016/24 )ا ظر
واان قد تقرر أن   ان الناتج الرئي   لل ر ق العامل امل اء أل  األماانب  ا وض  جليل معا  - 57

العاملينير ل ن ال ر ق العامل مل  عقد اجتماعا رمسيا قط  ألل عمل يف إطار جلنني   ــــاابب ســــ ســــل القيمني 
اإبحاا الاطني  ال  تالت وض  الدليل  وقد مت لله اآلنر وخ ل ال نااب القص ة ال  اان فيها ال ر ق 

راب الاطنيني العامل ماجاجا  ألاطت فرقني العمل امل ــــــااني أل  الاااالب علما ألعمله وا لت إســــــهام املباج
والدوليني املتعلقني الصـــاااب التعارة يف القيمني امل ـــافني واإللصـــاااب األســـاســـيني للتعارة الدوليني يف وضـــ  

 الدليل ومااامتها معهر
  أُ  ـــــــــــــــ ت جلنني خحاا ل اميني جوليني جد دة ألقياجة ق ر ني معنيني الصـــــــــــــــاااب 2018ويف عام  - 58

ني  علد النحا املب  يف وال تها وإجارهتا  علد إلصـــــــــــــــاااب األعمال التعار ني والتعارةر وترال  ذأل اللعن
األعمال التعار ني وقدرهتا علد ماا ـــــــلني تلبيني التياجاب عدج من اجلهاب امل ـــــــتهدفني  مبا   ـــــــمل األمار 
املتعلقني ابل ــــــــــــياســــــــــــاب والتحلي ب التعار نير وقد ا تهلب فرقني العمل امل ــــــــــــااني أل  الاااالب ال ر ــــــــــــني 

جلنني اإبحاا  ورلبت مبهمتها املتمثلني يف تعل ل ع   إلصاااب األعمال التعار ني الستعراض تعا  ها م  
 يف عدج أاح من اجملاالب ال ياساتيني  مثل الرفاأل  واالستدامني وتنظيم امل ار    والتعارةر

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/24


E/CN.3/2020/9 
 

 

19-22132 15/15 

 

وألـاطـت فرقـني العمـل امل ـــــــــــــــااـني أل  الااـاالب علمـا ألاال ـني جلنـني اإبحاا  ورلبـت ألاايل ـا علد  - 59
األط أل  إلصـــــــــــــــاااب التعارة واألعمال التعار ني  وابعاافها أل ان ااي اب القائمني  مثل فرقني العمل الا 

امل ــــــااني أل  الاااالب    ــــــها  يف وضــــــ  أف ــــــل  ؤ لها للدف  قدما اجراا املناق ــــــاب أل ــــــأن اجلاا ب 
 امل ا يميني والتقنيني ال   يل اجملال اإللصائ  للتعارة الدولينير

فرقني العمل امل ــــــــااني أل  الاااالب علما أ  ــــــــا ابملداوالب األوســــــــ    اقا أل ــــــــدقاا وألاطت  - 60
الرئيس ال  ررى لاليا  ورلبت ألتلك املداوالب وأعرألت عن ت لعها إ  ما ســـــــــــــــت ـــــــــــــــ ر عنه من تقر ر 

 ر2020وتا ياب يف عام 
  

 اإلجراتاا املطلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذها - رابءا 
 اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: - 61

 بشأن ما يلي:آرائها أن تءرب عن  )أ( 
اال ةةةةةةةااتيجية املتءلقة ألحصةةةةةةةاتاا األعمال التجارية عليف النحو املوجز يف الرؤية  ‘1’ 

 الفرع الثالث أع  ؛
التقةةةدم ا ر  يف عمةةةل أفرقةةةة الءمةةةل التةةةابءةةةة للجنةةةة  عليف النحو الوارد يف الفرع  ‘2’ 

 ألف أع  ؛ - الثاين
ا ااتيجية التنسيق اليت تتبءها اللجنة يف ما يتءلق بتو ي  ع وية املكتب لتشمل  ‘3’ 

 اجملموعاا املءينة؛
 ؛أع   جيم - الثاين الفرع يف الوارد النحو عليف ابالتصاالا  مءنية عمل فرقة إنشات ‘4’ 
الءاملي جملموعة املنشةةةةإا وإنشةةةةات التقدم ا ر  يف الءمل من أجل وضةةةة  السةةةةجل  ‘5’ 

املسةةةةةةةةةةةتودع املركزي لبياانا إحصةةةةةةةةةةةاتاا األعمال التجارية والتجارة  عليف النحو 
 دال أع  ؛ - الفرع الثاين الوارد يف

 أن حتيط علما مبا يلي: )ب( 
النسةةةةةةة ة األوىل من دليل قياس التجارة الرقمية وأن تسةةةةةةةاعد يف إذكات الوعي ويف  ‘1’ 

 األنشطة عليف الصءيد الوطين؛التنفيذ وإبرا  
أنشةةةةةةةطة فرقة الءمل املشةةةةةةةاكة بني الوكاالا املءنية ألحصةةةةةةةاتاا التجارة الدولية   ‘2’ 

 رالنحو الوارد يف الفرع الثالث أع   عليف


