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 *)ه( من جدول األعمال المؤقت 3البند 
 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: إحصاءات األعمال والتجارة

   
 تقرير لجنة الخبراء المعنية بإحصاءات األعمال والتجارة    

  
 مذكرة من األمين العام  

 
ــا ق    2020/211وفقا لمقرر المجلس االقتصـــاوا واالجتماع    يشـــر     وجريًا على الممارســـال القـ

ــالال األعمـال والتجـارة )اللجـن (  وربين اللجـن  ف    األمين العـا  ن  يحـيت رقرير لجـن  الابرال المعنـب  ـ اتصــــــــــــ
هـاا التقرير التـقد ا اـلاا نتر ـر  ف  النبمس  مقــــــــــــــارال العـمت ف  مجـاالل العملـم  ورقمـن   ممذ  األعـمال   

ــتدام   ووانامبال األعمال التجاري   والد يمغرافبا  ورياوة األعمال  وســــــــجلل األعمال التجاري  والرفاه واالســــــ
المفصـــــــــل   ورنال القدرال )عد  رر  نتد (لف الرال( ف  مجال القـــــــــجلل اجتصـــــــــا ب  ل عمال التجاري  
فضـــــل عن عملبا ف  مجال االرصـــــال  ورمرو نيضـــــا ووـــــفا أل شـــــعتبا ف  ويـــــ  قماعد  با ال عالمب  وف   

ــا ب  ولبر امأ العمت المقبت للجن  ونفرق  عملبا   التدريل ورنال القدرال ف  مجال ســـــــــــجلل األعمال اجتصـــــــــ
    وُياتتم التقرير  اججرال المعلمب من اللجن  اجتصا ب  ارااذه 2022-2021للفترة 
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 مقدمة - أوال  

لـاا اراـارـ  (لل وورربـا الحـاويـ  والامقــــــــــــــين  ا 51/107قررل اللجنـ  اجتصـــــــــــــــا بـ  ف  القرار  - 1
 جمل ا نممر منبا:   2017المعقموة ف  آذار/مارس 

الترتيل  التقرير المشــــــــتر  للجن  الابرال المعنب   اتصــــــــالال األعمال والتجارة )اللجن (  )ن( 
ارها ل  شـع  الت  وفرق  العمت المشـترا   ين المااالل المعنب   اتصـالال التجارة الدولب   واجعراب عن رقد

 ايعلعت  با اللجن  وفرق  العمت   

الترتيل  الرنا االســتراربج  المقترب  شــح  ءتصــالال األعمال التجاري   ورشــجب  اللجن   )ب( 
 على  ياوة رفصيل  والترويأ ل   

اجثنال على اللجن  لما ربال  من جبمو لتنقـــــــــيم األ شـــــــــع  م  األفرق  اجتصـــــــــا ب  ذال  ) ( 
ــل  ور ــح  المجاالل ذال االهتما   الصــــــ ــل  التماس التعاو  م  األفرق  األ(را  شــــــ شــــــــجب  اللجن  على مماوــــــ
 المشتر    

اجقرار  التقد  الاا نتر ر  اللجن  ف  النبمس  العمت ف  مجاالربا الممايبعب   والعلل  )و( 
 ءليبا ن  رقتكمت المباوئ التمجيبب  ذال الصل  لتنفيا رموباربا  

اجقرار  حهمب  القــــــــجلل اجتصــــــــا ب  ل عمال التجاري   اعتبارها  نب  رحتب  ءتصــــــــا ب   )هـ( 
ــالا ــا  اجتصــ ــب  لدعم ارقــ ــاســ ــل  عن األعمال التجاري  وعلقتبا  نســ ــتال   با ال مفصــ ــبا والســ ل ورجا قــ

 قـلسـت المبم  العالمب   والعملم   ورقمن   ممذ  األعمال  والبي،   والرفاه  وملت   ن  نا سـجت ءتصـا   
ــل عن القعا    ــع  الحجم  فضــــــ ــغيرة والمتمســــــ ــاري  الصــــــ ــمت المشــــــ ــت ل عمال التجاري  انبغ  ن  يشــــــ مفصــــــ

   قدر اجمكا    الرسم غير

الترتيل  البر امأ المقترب لبنال القدرال ف  ما اتعلم  القــــــــــجلل اجتصــــــــــا ب  ل عمال  )و( 
التجاري  والعلل ءلى شـــــعب  اجتصـــــالال التا ع  جوارة الشـــــؤو  االقتصـــــاوي  واالجتمانب   األما   العام  ن   

 ورربا الثا ب  والامقين  رقد  رقريرًا عما نتر ر  من رقد  ءلى اللجن  اجتصا ب  ف  و

 الترتيل  ا شال فريم عمت معن   االرصال ف  ما اتعلم  اتصالال األعمال والتجارة    ) ( 

ن(ُا العلم  التقد  المحر  ف  العمت من نجت ويــــــ  ســــــجت عالم  لمجممعال الشــــــراال  )ب( 
ــالال على النبمس  المشـــــــــــرو   التعاو  م  المعاهد الم نب   والدولب   واجقراُر  ورشـــــــــــجب  شـــــــــــعب  اجتصـــــــــ

ــجت   ــتناوا ءلى القــــــجلل العام  واقتراُب الن ر ف   ممذ   مثت القــــ ــجت اســــ ــال مثت هاا القــــ ــعمرال ء شــــ  صــــ
 األورور  لمجممعال الشراال  ج شال القجت العالم  لمجممعال الشراال  استادا  الببا ال القعري   

ــتمو  مرانا للببا ال (ا   ات )ط(  ــال مقــ صــــالال األعمال والتجارة لمن  الممافق  على ء شــ
 المقتعملين ءمكا ب  نكبر للمومل ءليبا وجرات  ءقام  ارصال وتمار افتراييين م  المقتعملين   

نلف من هاا التقرير ممجنا للتقد  الاا نتر ر  اللجن  ونفرق  العمت التا ع  لبا -ويتضــــمن الفر  ثا با - 2
 ال معلممال عن ويـ  قماعد  با ال عالمب   ويرو ف  الفر   –  ف  تين اتضـمن الفر  ثا با  2020ف  عا  
جبم رحداٌث لبر امأ التدريل ورنال القدرال ف  مجال القـــــــجلل اجتصـــــــا ب  ل عمال التجاري   وف    –ثا با 

https://undocs.org/ar/A/RES/51/107
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ــ  للفترة  ــت المقترب للجنـ ــامأ العمـ ــالـــث عرٌس لبر ـ   ويتضــــــــــــــمن الفر  الرا   اججرالا 2022-2021الفر  الثـ
 للجن  اجتصا ب  ارااذه المعلمب من ا

  
 2020التقدم المحرز في عمل اللجنة في عام  - ثانيا   

اجتماعا (اوـــا افترايـــبا للن ر ف  نثر مرس   2020تنيرا /ام ب   18ءلى   16عقدل اللجن  من  - 3
على ءتصــالال األعمال والتجارة  رباولا (لل  األعضــال (براربم ف  يــما  االســتمراري   19-فيروس امفيد

  ء تا  و شــر اجتصــالال الممتدة ل عمال والتجارة  واال  ف  رصــمبم ورنفيا تلمل مبتكرة للببا ال   ب  ف
ــتعملين الجدو الناجم  عن ن م  امفيد ــتجا   التتباجال المقـــ   اما   رل اللجن  ملبًا ف  التغييرال 19-االســـ

ــا ب  الم نب  ف  مجا ــالال األعمال والتجارة  على  الت  يحتمت ءو(البا على  رامأ المكارل اجتصــــــ ل ءتصــــــ
    19-نساس وا م ف  فترة ما  عد امفيد

 رشــــــــــــــرين األول/ 1نالمل/ســــــــــــــبتمبر ءلى  29و(لل االجتمــا  الثــالــث الــاا ُعقــد افترايــــــــــــــبــا من  - 4
  اســــتعريــــت اللجن  التقد  المحر  ف  مقــــارال عملبا الامقــــ   وه : العملم  ورقمن   ممذ   2020 نكتمرر

وســــــجلل األعمال  األعمال  والرفاه واالســــــتدام   ووانامبال األعمال التجاري   والديمغرافبا  ورياوة األعمال  
ل اجتصـــــــــا ب  ل عمال  التجاري  المفصـــــــــل   ورنال القدرال )عد  رر  نتد (لف الرال( ف  مجال القـــــــــجل

  و(لل هـاا االجتمـا   نقرل اللجنـ   ـالتقـد  الكبير الـاا نتر رـ  نفرقـ  العمـت  حم رحـداـد مجممعـ   التجـاريـ 
نســاســب  من مؤشــرال األعمال والتجارة الت  من المقرر رموــب  جمب  البلدا  على الصــعيد الدول   تجمبعبا   

ر  ورتماشـــــــى المصـــــــعلحال والتعاريش والتغعب  والشـــــــرب  و حم ءعداو رمجيبال وماارال منبجب  لكت مؤـشــــــ 
التفصـيل  م  ات المؤشـرال  قدر اجمكا   وسـتكم  هاه المجممع  األسـاسـب  العالمب  من المؤشـرال الر بقـب  
ل عمــال والتجــارة  ءلى جـا ـل الصــــــــــــــحــا ف المنبجبــ   مميــــــــــــــ  رشـــــــــــــــاور عـالم  رعتن  اللجنــ  ءجراله ف   

ــب  العالمب  ف  عدو محدوو من البلدا  ف  عا      عد رجريل وا(تبار2021 عا  ــاســــ   2020المجممع  األســــ
وُين ر  عناي  ف  ءيجاو ارقـا   ين رل  المجممع  األسـاسـب  العالمب  من المؤشـرال الر بقـب  ل عمال والتجارة 

ف     والمؤشــــــــــرال المماثل  الت  نووــــــــــى  با المكتل اجتصــــــــــا   للرحاو األورور  ومن م  التعاو  والتنمب 
ــاالل  ــراك  المعنب   مباس ركنملمجبا المعلممال واالرصــ ــاالل والشــ ــاوا واالرحاو الدول  للرصــ الميدا  االقتصــ

 ألغراس التنمب  ومؤرمر األمم المتحدة للتجارة والتنمب  )األو كتاو( 

  وعلى نســـــــاس  تا أ التشـــــــاور العالم   ســـــــتعد  اللجن  وليل عن المجممع  األســـــــاســـــــب  العالمب  من - 5
ــارال العمت ف  وانامبال األعمال التجاري   والديمغرافبا  ورياوة  ــب  ل عمال والتجارة لمقــــــ المؤشــــــــرال الر بقــــــ
األعمال  والعملم  ورقمن   ممذ  األعمال  والرفاه واالســــــــــــتدام   وســــــــــــيتضــــــــــــمن هاا الدليت رمجيبال لبرامأ  

ملين الجدادة والناشــ،  على  حم ادمأ  ءتصــالال األعمال والتجارة لتكم  مر   ومقــتجيب  التتباجال المقــتع
  (1)وجب  الن ر االستراربجب   شح  ءتصالال األعمال التجاري 

ــا ب   - 6 ــجلل اجتصـــــ ــتحداأ ممباس رعمر ونواة رقيبم للقـــــ ونتر ل اللجن  نيضـــــــا رقدما ابيرا ف  اســـــ
لتقــجيت المد    وســتضــ   ل عمال التجاري  ألغراس  نال القدرال يقــتندا  ءلى الدروس المقــتفاوة من   ا  ا

__________ 

 (1) Stefano Menghinello and others, “A strategic and data production frameworks for the development of 

business statistics”, Statistical Journal of the International Association for Official Statistics, vol. 36, 

No. 3 (August 2020), pp. 701–713;  وE/CN.3/2020/9. 
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اللجن  وليل لممباس التعمر ُيقــــــتكمت  صــــــفح  شــــــبكب  رفاعلب  ررر  ممباس التعمر هاا  التمجيبال المتمفرة 
والممارسـال القعري   ورناًل على ممباس التعمر  سـتجرا شـعب  اجتصـالال   االشـترا  م  الشـراال الدوليين  

اجتصـــــــــــــا ب  ل عمال التجاري  ف  البلدا    ب  روـــــــــــــد رنفيا  واجقلبميين  رقيبما عالمبا منت ما للقـــــــــــــجلل
التموــــــــــــــبـال الـدولبـ  المتعلقـ   ـالقــــــــــــــجلل اجتصـــــــــــــــا بـ  ل عمـال التجـاريـ  ف  البلـدا  ورحـداـد المجـاالل  

 األولمي  للمقاعدة التقنب   ذال

 االرصـــال  وفيـــاف  ءلى ووافقت اللجن  نيضـــا على ا(تصـــاوـــال فريم العمت المنشـــح تداثًا المعنب    - 7
ذل   تدول اللجن   ر امأ عملبا للعامين المقبلين  وابفب  ءســـبامبا ف  التنمبحال المقبل  ل  ر اجتصـــا ب  

  19-االقتصاوي  وابفب  ء را  الدروس المقتفاوة من امفيد
 

 أنشطة أفرقة العمل -ألف  

 ررو نو اه ملاصال عن ن شع  اٍت من نفرق  العمت    - 8
 

 فريق العمل المعني بالعولمة ورقمنة نموذج األعمال  

ل    ب  رحداد سباٍ  لعمل  على ءتصالال المؤسقال   - 9 نعد فريم العمت وثبقً  ء اري  سـباسـارب  مفصـ 
التجـارـي  ف  مجـال العملمـ  ورقمـن   ممذ  األعمـال  وذـل  ـ االســــــــــــــتـناو ءلى المـباورال الـقا مـ  اـالمـباورال الت  

اجتصــــــــا   للرحاو األورور   ومن م  التعاو  والتنمب  ف  الميدا  االقتصــــــــاوا  ومجممع   ن لقبا المكتل 
ــاالل ألغراس   ــراك  المعنب   مباس ركنملمجبا المعلممال واالرصـ ــاالل  والشـ ــرين  واالرحاو الدول  للرصـ العشـ

ــب   ــاســـــــ ــرال  التنمب   واألو كتاو  اما نتر  فريم العمت رقدمًا ابيرًا ف  رحداد مجممع  نســـــــ عالمب  من المؤشـــــــ
الر بقــب  ل عمال والتجارة ف  ما اتعلم  رقمن   ممذ  نعمال المؤســقــال التجاري  )العمامت التمكينب  وا ثار(  
ــيل   ــرب التفصـ ــنبفال والمريرة والتغعب  والشـ ــعلحال والتعاريش والتصـ وعمتا  قدر اجمكا   على ممالم  المصـ

 تبا نفرق  العمت األ(را  م  الببا ال الموفب  للمؤشرال الت  رقتر 

 
 فريق العمل المعني بالرفاه واالستدامة  

نتر  فريم العمت رقدمًا ف  رحداد وممالم  المؤشـرال المتعلق   اسـبا  مؤسـقـال األعمال ف  الرفاه  - 10
ــح    ــكت (ا  على البنال على العمت الاا قا     األو كتاو  شـــــــــــ ــتدام   ويعكف فريم العمت ف  شـــــــــــ واالســـــــــــ

ل المتعلق   المؤشـــرال األســـاســـب  العالمب  ج لا مؤســـقـــال األعمال عن ءســـباماربا ف  رنفيا نهدا   التمجيبا
 التنمب  المقتدام   

 
 فريق العمل المعني بديناميات األعمال التجارية والديمغرافيا وريادة األعمال  

ــرال على وانامبال األعمال التجار  - 11 ــب   المؤشــــ ــاســــ ي   والديمغرافبا  ورياوة تدو فريم العمت قا مً  نســــ
ــتناوا ءلى التمجيبال الدولب  القا م  الت  نعدها المكتل   ــر  اســـ ــحا ف منبجب  لكت مؤشـــ ــاري   ون جن وـــ المشـــ
اجتصــا   للرحاو األورور  ومن م  التعاو  والتنمب  ف  الميدا  االقتصــاوا  وقاو فريم العمت المباورة ءلى 

لمقترت  ورجريل وا(تبار المجممع  األســاســب  العالمب  من المؤشــرال  ءجرال مشــاورة عالمب   شــح  المؤشــرال ا
   2021واا م  الثا  /اناار  2020الر بقب  ل عمال والتجارة ف   لدا  را دة ف  اا م  األول/ويقمبر 
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فريقا العمل المعنيان بسجججججججمت األعمال التجارية المبصججججججلة وتبناء القدرات  عدم ترر أحد  لف الرك     
 جال السجمت اإلحصائية لألعمال التجاريةفي م

ــا ب  ل عمال التجاري  يح(ا ف   - 12 عملت فرقتا العمت معا على ويـــــ   بٍأ   ام  للقـــــجلل اجتصـــ
االعتبار   اما لتقــــجيت األعمال التجاري   وُمعر فا وتيدا  وســــجل ءتصــــا با ل عمال التجاري  واجتصــــالال  

وة  يقـــــــتعين  الدروس المقـــــــتفاوة من  بأ التقـــــــجيت المد   وفتصـــــــالال المقـــــــتمدة من   وف ارا ممتدا للجم 
األتمال المد ب   ون شحل فرقتا العمت نيضًا  على  حم مشتر   نواة رقيبم لمقتما رعمر القجلل اجتصا ب  

رنفيا  ل عمال التجاري  سـتكم  مفيدة للمكارل اجتصـا ب  الم نب  والمن مال اجقلبمب  والدولب  ف  رقيبم تال 
ــعيد العالم  ورحداد المجاالل ذال  ــا   ل عمال التجاري  على الصــــــ ــجت اجتصــــــ ــبال المتعلق   القــــــ التموــــــ

 األولمي  للمقاعدة التقنب   
 

 فريق العمل المعني باالتصال  

وافقت اللجن  على ا(تصـاوـال فريم العمت المنشـح تداثا المعن   االرصـال  الاا سـُبعن  التماوـت  - 13
ن ماتلف نفرق  العمت التا ع  للجن  واال  على الصــــعيد الاارج  م  نوســــاط المقــــتعملين   ما ف   الفعال  ي

ذل  مقررو القـباسـال  و(برال اجتصـال ف  قعا  األعمال  ومحللم األعمال التجاري   ونوسـاط اجتصـالال 
مت ســـتضـــم قاوة نفرق  االقتصـــاوي  األوســـ   عاقا  وعام  الجمبمر  ونشـــارل اللجن  ءلى ن  عضـــمي  فريم الع

العمت وســـتعكس رمثيل جغرافبا متما  ا  ورتمثت نهدا  اســـتراربجب  االرصـــال ف   ياوة التعاو  واالرقـــا  عبر  
ــجب  على ء را    ــبال الت  رقدمبا اللجن   والتشـــــ ــير رحداد ورنفيا التموـــــ ــارال عمت اللجن   وربقـــــ ماتلف مقـــــ

مـال والتجـارة  والتمنبـ   عمـت اللجنـ  وفثبـال جـدوا  نتـدأ المفـامبم والمنبجبـال ف  مجـال ءتصـــــــــــــــالال األع
 رموباربا  ورعمبم رل  التموبال ف  نوساط ءتصالال األعمال والتجارة وف  وي  القباسال   

 
 وضع قواعد بيانات عالمية -باء  

ــا ب   ف  قرارها  - 14 ــ  واألررعين     46/107وافقت اللجن  اجتصــــــــــ ــاوســــــــــ الاا اعتمدر  ف  وورربا القــــــــــ
  على ء شــال ســجت عالم  لمجممع  الشــراال  مقــتندة ف  ذل  ءلى الدروس  2015المعقموة ف  آذار/مارس 

آ(اة رل  الدروس ف  االعتبار   المقـتفاوة من المشـرو  الجارا رنفياه للقـجت األورور  لمجممعال الشـراال و 
  شـعب ا اجتصـالال على العمت م   2019وشـجعت اللجن   (لل اجتماعبا الثا   المعقمو ف  تنيرا /ام ب  

فريم العمت المعن   قــــــجلل األعمال التجاري  المفصــــــل  لتقديم وراســــــ  جدوا لتعمير ســــــجت األمم المتحدة 
ى المباورال القا م  مثت قاعدة الببا ال التحليلب  لمن م  التعاو   العالم  لمجممع  الشـراال  وذل  اسـتناوا ءل

والتنمب  ف  الميدا  االقتصـاوا عن فراوا المؤسـقـال المتعدوة الجنقـبال والشـراال التا ع  لبا  وراسـتكشـا   
 ءمكا بال التعاو  ف  المقتقبت   

قال المتعدوة الجنقبال وويعت شعب  اجتصالال منبجبً  لتموبش مجممعال واسع  من المؤس - 15
ا علقــا من المعلممــال المجــا بــ  المتــاتــ  للجمبمر  وقــد جمعــت تتى ا   معلممــال عن الببــاكــت القــا م بــ  

ــا  رجريبب  من    100ألكبر  ــبال ف  العالم  ونربحت للجمبمر  قــــ ــال المتعدوة الجنقــــ ــقــــ مجممع  من المؤســــ
  و  را ألوج  التشـــــــا    ين  2020 باي  عا   قاعدة الببا ال عبر الممق  الشـــــــبك  لشـــــــعب  اجتصـــــــالال ف 

القـــــــجت العالم  لمجممع  الشـــــــراال وقاعدة الببا ال التحليلب  عن فراوا المؤســـــــقـــــــال المتعدوة الجنقـــــــبال 
والشـراال التا ع  لبا  ارفقت شـعب  اجتصـالال ومن م  التعاو  والتنمب  ف  الميدا  االقتصـاوا على العمت  

https://undocs.org/ar/A/RES/46/107
https://undocs.org/ar/A/RES/46/107
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ــتر  ل ــتحداأ منتاأ مشـــ ــاليل القـــــجت   القـــــجت نكبر شـــــراعلى اســـ ــبال يجم   ين (برال ونســـ متعدوة الجنقـــ
  العالم  لمجممعال الشراال وقاعدة الببا ال التحليلب  

 
 برنامج التدري  وتناء القدرات في مجال السجمت اإلحصائية لألعمال التجارية -جيم  

عمال التجاري  هم العممو  شـــــــدول اللجن   ف  رنابا االســـــــتراربج  على ن  القـــــــجت اجتصـــــــا   ل  - 16
الفقرا للبنب  التحتب  اجتصــــــا ب  ف  نا  لد  ء  وجمو ســــــجت متعمر ل عمال التجاري  يقــــــبت رر ا الببا ال 
ها   وركاملبا من نجت ء تا  اجتصــــالال  ويتناول  ر امأ  نال القدرال ءعداوا ســــجلل األعمال التجاري  ورعبدا

النبأ المتعدو األوج  ممايــــــــب ا مثت اج ار القا م   للموــــــــمل ءلى ورحداثابا  عريق  شــــــــامل   ويشــــــــمت هاا 
الببا ال اجواري  ا علقا من رقـجيت المؤسـقـال  والترويأ لمعر   عالم  وتيد  وتلمل ركنملمجبا المعلممال  

 القا ل  للتشغيت البين   والتمنب   قجلل األعمال التجاري  الجيدة 

ــجلل اجتـصـــــ  - 17 ــمبم هاا البر امأ  فبم اتب  ء  ممباس رعمر القــــ ا ب  ل عمال التجاري  هم ف  وــــ
ءجرالا رقيبم منبج  لمراتت رعمر القـــــــــــــجلل اجتصـــــــــــــا ب  ل عمال التجاري  ف  البلدا   ورحدادا الاعمال  
الل م  لتحقــــين رل  القــــجلل  ونتر ل اللجن  رقدما ابيرا ف  اســــتحداأ ممباس رعمر يقــــتند ءلى الدروس  

  ا  التقــــــــجيت المد    واال  ءلى نواة رقيبم لمقــــــــتما رعمر القــــــــجت اجتصــــــــا   ل عمال  المقــــــــتفاوة من 
التجاري   ما امفر روا    المماو ذال الصــــــــــل   وســــــــــبقــــــــــبت رقيبم تال  رنفيا التموــــــــــبال المتعلق   القــــــــــجت  

ــعيد العالم   ويحدو المجاالل ذال األولمي  لبنال القدرال ــا   ل عمال التجاري  على الصـــ   واما هم  اجتصـــ
ــجلل اجتصــــــــا ب   6مبين ف  الفقرة  ــعب  اجتصــــــــالال ءجرال رقيبم منت م لحال  رنفيا القــــــ نعله  رعتن  شــــــ

 ل عمال التجاري  ف  البلدا   ناًل على مقٍ  رمتد وورر  على مدا ثلأ ءلى (مس سنمال 

ب  الباوئ على ويـ   ورعكف شـعب  اجتصـالال تالبا  التعاو  م  المعبد اجتصـا    سـبا والمح - 18
 ر امأ للتعلم اجلكترو    شــــــــح  القــــــــجلل اجتصــــــــا ب  ل عمال التجاري   من المقرر رنفياه ف  منتصــــــــف  

  وسـيميـا   ر امأ التعلم اجلكترو    تمجب  من فريق  العمت المعنيين  قـجلل األعمال التجاري  2021 عا 
    مجال القجلل اجتصا ب  ل عمال التجاري  المفصل  وربنال القدرال )عد  رر  نتد (لف الرال( ف

  
 برنامج العمل المقبل للجنة  - ثالثا   

رقـــــــلم اللجن   حهمب  رنقـــــــيم البرامأ ف  مجال ءتصـــــــالال األعمال والتجارة على ات من الصـــــــعد  - 19
مال عن  العالم  واجقلبم  والم ن   وف  هاا الصــدو  ســتعمت اللجن  عت ويــ  ورعنين آلبال لتباول المعلم 

األ شـع  الحالب  والمقررة  ين ات المااالل ذال الصـل    ما فيبا لجا  األمم المتحدة اجقلبمب   وسـتقـعى ءلى 
ءقام  رعاو  ف  المجاالل ذال االهتما  المشتر   وستماوت اللجن  اجسبا  ف  عملب  رنمب    ا  الحقا ال  

واألول  ذال الصــــل   وذل   تناول مقــــا ت ماتارة  ول وليت مينا  المدفمعال وويــــ  االســــتثمار الدالقممب   و
متصـــل   اتصـــالال األعمال والتجارة  وراجســـبا  ف  نفرق  العمت المشـــترا  الجارا ء شـــايها ف  ء ار عملب   
التنمب   ومن نمثل  نفرق  العمت المشــــــترا  الت  يمكن ن  يشــــــار  فيبا نعضــــــال اللجن  فريُم العمت المشــــــتر   

متدال اجتصــــــــا ب  )م  (برال   ا  الحقــــــــا ال القممب  و(برال التصــــــــنبش( وفريم العمت  المقترب المعن   ال
 المشتر  المعن   االقتصاو غير الرسم  
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على ءتصــــــــــــــالال األعمـال والتجـارة  المعقمو من   19-وف  االجتـما  الاـا  للن ر ف  نثر امفـيد - 20
ــ   18ءلى  16 ــا  2020تنيرا /ام بـ ــح  ن را ء تـ ــ   ـ ــ     نقرل اللجنـ ــاملـ ــارة ف  الن م المتكـ ــال المتجـ ــا ـ الببـ

ــتجا   (لل فترة األ م  هاه    ــع  ل عمال التجاري  نثبتت ن با نكثر مرو   واســ ــا ب ا الممســ ــجلل اجتصــ والقــ
ون ـبا ســــــــــــــت ـت ـااـل  ف  المرتـل  المقبـل   وـ اقشــــــــــــــت اللجـن  ابش ن  التـعاو  الم ن  واـلدول  ف  رحقــــــــــــــين  

ي  وف  رر  الببا ال الجن ب  ورمفير  نال القدرال  سيتقم  حهمب  نساسب   القجلل اجتصا ب  ل عمال التجار 
ــا يـــــرورة ء قال الحمار مفتمتا م    ــبا لبر امأ عمت اللجن   ون ر ل اللجن  نيضـــ ــبشـــــكت مقـــــار عمت ر بقـــ وســـ
مقدم  الببا ال والشــــــــــــراال ومقــــــــــــتعمل  الببا ال تمل اتتباجاربم ءلى عمت المكارل اجتصــــــــــــا ب  الم نب   

ماربم المحتمل  فب   واال   وقبت نا نمر آ(ر  تمل يرورة رعمبم الدروس المقتفاوة من هاه األ م  ومقاه
 الت  ربين ن  ءتصالال األعمال والتجارة هام  ف  تد ذاربا وف  رمجب  القباسال  

وســــــــــلمت اللجن  اال   ح   انبغ  لبا ن  رماوــــــــــت جبموها ف  مجال ءوما  ءتصــــــــــالال األعمال  - 21
ــاف  ءلى ذل   يمكن  والتج لربا  البي،  والرفاه  وفيـ ــ  ــا   ل عمال التجاري  ووـ ارة المتجارة ف  القـــجت اجتصـ

للجن  ن  رمفر المكا  الاا يجرا فب  جمُ  نمثل  على مصـــــاور الببا ال البدال  المقـــــتادم  ف  ءتصـــــالال  
او  والتنقـيم م  فريم نوـدقال الر بس األعمال والتجارة ورباوُلبا  ين البلدا   وسـتقـعى اللجن  نيضـا ءلى التع

المعن   اجتصـــــالال االقتصـــــاوي  وســـــتتملى  على ســـــبيت المثال  رنقـــــيم تمار  ين المقـــــتادمين والمنتجين  
  شح  ءتصالال األعمال والتجارة ف  ء ار منتدا األمم المتحدة العالم  لإلتصالال االقتصاوي  

 لكت فريٍم من نفرق  عمت اللجن   2022-2021رب للفترة وررو نو اه ممجنال لبر امأ العمت المقت - 22

 
 فريق العمل المعني بالعولمة ورقمنة نموذج األعمال  

سـينجن فريم العمت قا م  مؤشـرال األعمال والتجارة ف  ما اتعلم  رقمن   ممذ  األعمال  وسـبجرا   - 23
القا م  األســاســب  الت  رضــم مؤشــرال  مشــاورة عالمب   االشــترا  م  نفرق  العمت األ(را  وســيماوــت رمســب  

للعملم   وســــيتباول فريم العمت نيضــــًا الابرال ف  اال تكار ف  مجال اج تا  اجتصــــا   اســــتجا ً  للتحديال 
ــل  اجمداو  المنتجال  19-الت  يعرتبا امفيد ــلقـــــ ــبما ء ال فبم ســـــ ء ال العملم  ورقمن   ممذ  األعمال  ال ســـــ

الشــاصــب ( وويــ  مباوئ رمجيبب  ذال وــل  للبلدا   وســب ت فريم العمت   ذال الصــل  )مثت معدال المقاي 
على رماوـــــــــــت م  لجا  الابرال األ(را ونفرق  المد  التا ع  لن ا  اجتصـــــــــــالال االقتصـــــــــــاوي    ب  رعنين  
التشــــــاور م  المقــــــتعملين والتعاو   اما ن  المبم ف  األمر هم ن  فريم العمت ســــــبقــــــبم ف  المقــــــا ت ذال 

درج  ف  جدول نعمال البحمأ المتعلق   ن ا  الحقـــا ال القممب   ووليت مينا  المدفمعال وويـــ   الصـــل  الم
االســـــتثمار الدول   وغير ذل  من األول  اجتصـــــا ب   واال  ف  ا(تبار التمجيبال الجدادة الجارا ويـــــعبا  

الل والشـــراك  المعنب  ف  ء ار عملبال التنمب  هاه  وســـينقـــم فريم العمت نيضـــا م  االرحاو الدول  للرصـــا
ــاالل ألغراس التنمبــ  ف  عملبمــا ف  مجــال مؤشــــــــــــــرال ركنملمجبــا    مبــاس ركنملمجبــا المعلممــال واالرصـــــــــــــ

 المعلممال واالرصاالل 

 
 فريق العمل المعني بالرفاه واالستدامة  

السـتدام  م   سـينجن فريم العمت قا مت  للمؤشـرال األسـاسـب  ل عمال والتجارة ف  ما اتعلم  الرفاه وا - 24
رراين على مقــاهمال المؤســقــال ف  نهدا  التنمب  المقــتدام   وعلوة على ذل   ســين ر ف  العريق  الت  
ــتدام  جدول نعمال البحمأ المتعلق   ن ا    ــل   رفاه واســــــــ يمكن  من (للبا ن  يقــــــــــبم ف  المقــــــــــا ت المتصــــــــ
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التعلبم والصــــح   وســــين ر فريم العمت  الحقــــا ال القممب   وال ســــبما رل  المتصــــل   تجمب  تقــــا ال العمت و 
نيضــــــا ف  نســــــاليل لمباس  بم  الادمال االجتمانب  والمجا ب  الجارا رقديمبا من المؤســــــقــــــال االجتمانب   

( ورحميت هاه المبم  غير القــم ب  ءلى 19-)الت  ركتقــ  نهمب  (اوــ  ف  رحليت االســتجا ال لجا ح  امفيد
ــا ال القممب    م ــاليل لتباول الابرال ف   امتداوال ج ار الحقـــــــ ا اتجاو  النارأ المحل  اججمال   وف  نســـــــ

ــتجا ً   ــبكب  اجقلبمب  والعالمب  اســـــــ ــب  الشـــــــ ــا   من (لل الحلقال الدراســـــــ اال تكار ف  مجال اج تا  اجتصـــــــ
على الرفاه واالســــــتدام   وفيــــــاف  ءلى ذل   يمكن لفريم العمت ن  يقــــــعى   19-للتحديال الت  يعرتبا امفيد

ويــــــــ  رعريش للمؤســــــــقــــــــال االجتمانب  ون  ركم  قمة وافع   حم ء ار مشــــــــتر  ومصــــــــعلحال رحب   ءلى 
 المؤســقــال االجتمانب   وذل   ناًل على التمجيبال المقدم   شــح  االقتصــاو الثالث نو االجتماع  ف  اتيل 

ــدة الصـــــــــــــــــــــاور مــؤ(ــرا  ــعــنــما    Satellite Account on Non-profit and Relatedاألمــم الــمــتــحـــــ

titutions and Volunteer WorkIns(2)   وســبقــتكشــف فريم العمت نيضــا ســبت التعاو  م  لجن  الابرال
االقتصــــاوي     را لعملبا المتعلم  رر  محاســــب  المؤســــقــــال  الحقــــا ال البي،ب   -المعنب   المحاســــب  البي،ب   

لجا  الابرال األ(را ونفرق   واالقتصــاوي  وتقــا ال الن م اجيكملمجب   وســب ت فريم العمت على رماوــت م  
 المد  التا ع  لن ا  اجتصالال االقتصاوي    ب  رعنين التعاو  والتشاور م  المقتعملين 

 فريق العمل المعني بديناميات األعمال التجارية والديمغرافيا وريادة األعمال  

المؤشـرال األسـاسـب  ل عمال والتجارة سـُبجرا فريم العمت مشـاورة عالمب   شـح  قا مت  المقترت  من  - 25
ــب    ــاســـــــــــ ــترا  م  القما م األســـــــــــ ف  ما اتعلم  دانامبال األعمال التجاري  والديمغرافبا ورياوة األعمال   االشـــــــــــ
ها نفرق  العمت األ(را  وسيناقش فريم العمت اال  مفبم  رياوة األعمال   لمؤشرال األعمال والتجارة الت  رعد 

يحر ه فريم العمت  مباورال ن(را من قبيت مباورال األو كتاو ومن م  العمت الدولب      وابفب  رر  التقد  الاا
وسبشا ر فريم العمت الابرال ف  مجال اال تكار ف  اج تا  اجتصا   من (لل الحلقال الدراسب  الشبكب  

األعمـال التجـارـي  ـ النقــــــــــــــبـ  ءلى واـنامبـال  19-اجقلبمبـ  والعـالمبـ  اســــــــــــــتجـاـ   للتحـدـيال الت  يعرتبـا امفيـد
ــ  رمجيبال للبلدا  من نجت ء تا  ءتصـــــالال متصـــــل   األعمال والتجارة    والديمغرافبا ورياوة األعمال  ويضـــ

وليت مينا  المدفمعال وويـــ   وســـبقـــبم نيضـــا ف  جدول نعمال البحمأ المتعلق   ن ا  الحقـــا ال القممب   و
ضـــــــــــــايا المتصـــــــــــــل   دانامبال األعمال التجاري     وغير ذل  من األول  اجتصـــــــــــــا ب  للقاالســـــــــــــتثمار الدول 

والديمغرافبا  ورياوة المشـــــــــاري   وســـــــــب ت على رماوـــــــــت م  لجا  الابرال األ(را ونفرق  المد  التا ع  لن ا   
 اجتصالال االقتصاوي    ب  رعنين التعاو  والتشاور م  المقتعملين 

 
لة وتبناء القدرات  عدم ترر أحد  لف الرك   فريقا العمل المعنيان بسجججججججمت األعمال التجارية المبصجججججج    

  في مجال السجمت اإلحصائية لألعمال التجارية

ــا ب   - 26 ســـبضـــ  فريقا العمت الصـــبغ  النبا ب  لمشـــرو  الدليت المتعلم  ممباس رعمر القـــجلل اجتصـ
رقيبم عالم    ل عمال التجاري   ويجريا  مشــــاورة عالمب   شــــح  مشــــرو  الدليت  وســــبقــــبما  اال  ف  ويــــ 

ــجلل اجتصــــــا ب  ل عمال التجاري  ف  البلدا  رمبيدا لتحداد الثغرال  ــح  رنفيا القــــ رجري  األمم المتحدة  شــــ
ــبكبا رفاعلبا   ــا ممقعا شــــــ ــ  فرقتا العمت نيضــــــ ــتنشــــــ ــاعدة التقنب   وســــــ والمجاالل ذال األولمي  ف  مجال المقــــــ

النممذ   التمجيبال القا م   شـــــح  جما ب  رقـــــتضـــــبف  شـــــعب  اجتصـــــالال   شـــــح  ممباس التعمر ارر  ذل  
الماتلف   وفيــاف  ءلى ذل   يقترب فريقا العمت جم  نمثل  قعري  ونفضــت الممارســال  شــح  اســتادا  الببا ال 

__________ 

  https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/UN_TSE_HB_FNL_web.pdfمتاب عبر الرا    (2) 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/UN_TSE_HB_FNL_web.pdf
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اجواري  والتعداو االقتصاوا والببا ال الضام  واستال  الببا ال من الشبك  والااال االوعناع  لتحداث 
 ب  ل عمال التجاري  ومن نجت   م اج اار المبكر  ورشــح  اال تكارال ف  مجال  ووــبا   القــجلل اجتصــا

ء ال  19-اج تا  اجتصــــا   للقــــجلل اجتصــــا ب  ل عمال التجاري  اســــتجا ً  للتحديال الت  يعرتبا امفيد
لبلدا  من  القـجلل اجتصـا ب  ل عمال التجاري  المفصـل   وعلوة على ذل   سـبضـ  فريقا العمت رمجيبال ل

ــا ب  ل عمال التجاري    ــل  ا علقا من القــــــجلل اجتصــــ ــالال األعمال والتجارة ذال الصــــ نجت ء تا  ءتصــــ
ــل  ف  جدول نعمال البحمأ المتعلق   ن ا    ــجلل األعمال التجاري  المفصــ ــبم فريم العمت المعن   قــ ــبقــ وســ

وغير ذل  من األول  اجتصا ب  للقضايا    وليت مينا  المدفمعال وممقف االستثمار الدول الحقا ال القممب  و
المتصــل   القــجلل اجتصــا ب  ل عمال التجاري  )مثت القضــايا المتصــل   المتدال اجتصــا ب   واالقتصــاو  
غير الرســــم   والتبميل القعاع  للمؤســــقــــال المتعدوة الجنقــــبال(  وســــب ت على رماوــــت م  لجا  الابرال 

ــاور م   األ(را ومجممعـال المـد  التـا عـ  لن ـ  ــاويـ    بـ  رعنين التعـاو  والتشــــــــــــ ــالال االقتصــــــــــــ ا  اجتصــــــــــــ
 المقتعملين  ون(يرا  سبقد  فريم العمت التمجب  الل   لمي  القجت العالم  لمجممع  الشراال 

 فريق العمل المعني باالتصال  

تدول ا(تصــــــاوــــــاُل فريم العمت المعن   االرصــــــال اســــــتراربجبال لتحقــــــين االرصــــــال والتنقــــــيم   - 27
ـلدا(ليين  ين نفرـق  العـمت الـتا ـع  للجـن    ـب  رعنين فر  التـعاو  والـتن ر  ويـــــــــــــــما  االرقــــــــــــــا  والتجـا س  ا

ورجنل ا وواجب  العمت  وســــــــــبقم  فريم العمت  على وج  الاصــــــــــم    ميــــــــــ  اســــــــــتراربجب  ارصــــــــــال م   
  القعاعين العا   المقـتعملين الاارجيين )مثت األوسـاط األكاويمب   ووايـع  القـباسـال  ووـا ع  القرارال ف

والاا ( لتعنين عمت اللجن  وفقام  تمار م  المقـــــــــتعملين من نجت مماكب  اتتباجال المقـــــــــتعملين الجدادة 
والناشــــ،   وســــتشــــمت المنجناُل المقــــتبدف  المحتمل  لفريم العمت رعنينا الممق  الشــــبك  للجن   وفعداو ار اس   

ال للرســـــم الببا   للببا ال والتصـــــمير الببا   للمعلممال  وفوـــــدار  شـــــرة ء(باري  منت م   ورباول نتدأ األوو 
عن ءتصـالال األعمال والتجارة  ورن بم منتدا للحمار  ين منتج  الببا ال ومقـتعمليبا  ورسـم شـعار للجن    

 واستادا  وسا ت التماوت االجتماع  لتباول و شر نوج  التقد  المحر  ف  هاا المجال 

 
 أعمال البحوث المشتركة المتعلقة بإحصاءات األعمال والتجارةفريق العمل المعني بجدول   

  رل اللجن  (لل اجتماعبا الثالث ف  التعمرال المنبجب  الت  رشبدها ءتصالال التجارة الدولب   - 28
ــا ال القممب  لعا  وف  رنمبحال اٍت من  ــتثمار  و  2008وليت   ا  الحقـــ ــ  االســـ وليت مينا  المدفمعال وويـــ

ــ الدول   الع ــاوســــ ــارال عمت اللجن  والعمت الاا رقم     بع  القــــ ــا   ين مقــــ ــما  نوج  التن ر واالرقــــ   لضــــ
اللجا  األ(را  وقررل اللجن  ن  رتملى آلبُ  رنقـــــــــــيم وولب  ف  ء ار اللجن  ء ل ا و باوةا عملبال التحداث 

وليت ءتصـــــالال التجارة و  2010ءتصـــــالال التجارة الدولب  للبضـــــا  : المفامبم والتعاريش لعا  المقبل  لدليت  
   2010الدولب  ف  الادمال لعا  

ووافقت اللجن  على ء شال فريم عمت للنبمس  جدول نعمال البحمأ المشترا  المتعلق   اتصالال  - 29
األعمال والتجارة الدولب   وفذ نقرل اللجن   ح  ءتصــالال التجارة الدولب  رشــكت جنلًا ال اتجنن من ءتصــالال  

ــال التجارة المؤســــقــــال  ــال فريم عمت جام  يضــــم ممثلين عن (برال ءتصــ واألعمال التجاري   وعت ءلى ء شــ
واألعمال  وســــــــيتملى فريم العمت الجداد رنقــــــــيم جدول نعمال البحمأ المشــــــــترا   ين ءتصــــــــالال األعمال  

اور م  األفرق  والتجارة الدولب   والعملبال وا لبال ذال الصـــــــــل   تنمب  المعااير المتصـــــــــل   التجارة   التـشــــــــ 
 اجتصا ب  األ(را المتصل   الحقا ال القممب   ومينا  المدفمعال والتصنبفال الدولب   
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ور ب  التنقــــــــيم الشــــــــامت  ين جدول نعمال البحمأ وعملب  رنمب  األول  المتصــــــــل   التجارة  وافقت  - 30
عمت المشـــــــترا   ين المااالل  اللجن  على االيـــــــعل   دور فعال ف  رنقـــــــيم ءوما   رامأ العمت م  فرق  ال

ــالال  ــدقال الر بس المعن   اجتصــــــ ــى    فريم نوــــــ ــالال التجارة الدولب  على  حم ما نووــــــ المعنب   اتصــــــ
االقتصـاوي   م  االعترا  ف  المقت  فقـ   ا لبال المشـترا   ين المااالل ف  مجال التجارة الدولب  ورالدور  

ــارا  ن ــعل     المااالل المشــــــــ ا المكتل اجتصــــــــــا   للرحاو األورور  ومن م  األغاي  المحدو الاا رضــــــــ
ــعب    ــاوا  وشـــــ ــندو  النقد الدول   ومن م  التعاو  والتنمب  ف  الميدا  االقتصـــــ والنراع  ل مم المتحدة  ووـــــ

 اجتصالال  ومن م  التجارة العالمب  

  
 اإلجراء المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذه  - رابعا  

 مدعوة إلى التعبير عن آرائها بشأن ما يلي:اللجنة  - 31

 التقدم المحرز في عمل أفرقة العمل التابعة للجنة؛ )ن( 

، الججذي يشجججججججججمججل إعججداد دليججل عن 2022-2021برنججامج العمججل المقبججل للجنججة للبترة  )ب( 
  المجموعة األسججججاسججججية العالمية للمرئججججرات الرئيسججججية لألعمال والتجارة ودليل عن م يا  تطور السجججججمت

 اإلحصائية لألعمال التجارية؛

إحصججاءات التجارة الدولية للبئججائع: المباويم والتعاريا لعام إطمق عملية تن يح دليل  ) ( 
  ؛2010دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات لعام و 2010

األعمال إنشاء فريق عمل جديد لتنسيق جدول أعمال البحوث المشتركة بين إحصاءات  )و( 
 والتجارة الدولية، والعمليات واآلليات ذات الصلة بتن يح المعايير المتصلة بالتجارة؛

دور اللجنة في االضجججججطمر بدور فعال في تنسجججججيق عملية إدماج برامج العمل مع فرقة  )هـ( 
دقاء  العمل المشجججتركة بين الوكاالت المعنية بإحصجججاءات التجارة الدولية على نحو ما أوفجججى ب  فريق أفججج 
 الرئيس المعني باإلحصاءات االقتصادية من أجل النهوض بجدول أعمال بحوث مشتركة وتن يح األدلة.

 


