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 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: إحصاءات األعمال والتجارة 
   

 األعمال والتجارة تقرير لجنة الخبراء المعنية بإحصاءات    
  

 مذكرة من األمين العام  
 

وجريًا على الممارســاا البــا قشر ِّفــر      2021/224وفقا لمقرر المجلس االقتصــا و واالجتماع   
األمين العام أن ِّحيل تقرير لجنش الخبراء المعنيش  إحصـــــــاءاا األعمال والتجارةا وتصـــــــت اللجنش ف  التقرير 

ال جاريشا كما ِّبــــلض ال ــــ ء  التقدم الذو أحرزته خالل العام الماضــــ  من حين الن اتم المنجوة أو الت  ال تو 
ــن حد  اا وقد حد ا اللجنش   ــاءاا التجارة الدوليش المنفـــــــــ على والِّش وبرنامم عمل فريق العمل المعن   إحصـــــــــ

ــلش  الحالش الراانش الت  ت  ـــــــــت  نن ا   ــوش ذاا األول يش المتصـــــــ ــ  الدبيع  الجد د”المجاالا الناشـــــــ ر  “ ال ضـــــــ
ــمل ا وا  بل تناول اذم المجاالاا وتفــ ــت ــوش ذاا األول يش تناير األعمال التجاريش على تقترح ســ لمجاالا الناشــ

ر  “ االقتصا  األخ ر ” العد د من أ عا  الرفام والفم ل االجتماع ر والصلش بين النفاط التجارو وما ِّبمى بـــــــ 
ر  والتفاعل بين الرقمنش واالبتكار واإلنتاجيشا ويتعرض الن م المقترح لويا ة إ ماج إحصـــــــاءاا األعمال والتجارة 
 التوامن م  معالجش المجاالا الناشـــوش ذاا األول يشر ف  إ ار الرأو االســـتراتيج  المنقة للجنشر الذو ِّفـــمل 

 كال من تحد ن المجم عش الحاليش من مجاالا األول يش و لت ا ببرنامم العملا

 من التقرير اإلجراءاا المدل ب من اللجنش اتخاذااا 31وتر  ف  الفقرة  
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 لخبراء المعنية بإحصاءات األعمال والتجارة تقرير لجنة ا   

 مقدمة  - أوال   

  ما  ل : 52/107قامت اللجنش اإلحصائيش ف  مقرراا  - 1

ــاءاا األعمـال والتجـارةر وأعرـبت عن تقـد راـا  )أ(  رحـبت بتقرير لجـنش الخبراء المعنـيش ـ إحصــــــــــــ
 للعمل الذو اضدلعت  ه اللجنش؛

ــدا   ليـــل عن 2022و    2021لعـــام   أ ـــدا خدـــش العمـــل المقترحـــش   )ب(  ــا ف  ذلـــد إعـ ر  مـ
المجم عش األســـــــاســـــــيش العالميش للمؤشـــــــراا الرئيبـــــــيش لجعمال والتجارة و ليل عن نم ذج ن ـــــــم البـــــــجالا  

 اإلحصائيش لجعمال التجاريش؛

رحبت ببرنامم التدريب وبناء القدراا ف  مجال البــــــجالا اإلحصــــــائيش لجعمال التجاريش  )ج( 
 ذج الن ــم ل ضــ  وتع د ســجالا إحصــائيش لجعمال التجاريش ف  النئم اإلحصــائيش ال  نيشر الذو ِّدبق نم

ــائيش لجعمال  ــجالا اإلحصــــ ــنن إ ماج المعل ماا الج راسيش المحانيش ف  البــــ ــ  ت جي اا  فــــ ــت ب ضــــ وأو ــــ
 التجاريش استنا ا إلى الخبراا القدريش؛

ــاِّا الع لمش رحبت  إ ـــدار البـــجل العالم  لمجم عاا المؤســـبـــاا ا ) (  لتجاريش لمعالجش ق ـ
و ور المؤسـبـاا المتعد ة الجنبـياار والحئت أن اناا حاجش إلى تلا ل البياناا سيما بين البلدان وال كاالا 
 اعتلارم أمرا ال غنى عنه ف  إجراء قياس شــــــــامل ومتبــــــــق لبــــــــالســــــــل ال يمش العالميش ف  البــــــــجل العالم  

جانب ذلد ت جي ًا  فــــنن كيايش الحفاى على البــــريش ف  تلا ل  لمجم عاا المؤســــبــــاا التجاريشر و لبت إلى
ــتنا ًا إلى أف ـــل الممارســـاا القدريشر ورحبت  التعاون م  منئمش   ــياا اسـ بياناا المؤســـبـــاا المتعد ة الجنبـ
التعاون والتنميش ف  الميدان االقتصـــــا و  فـــــنن قاعدة بيانات ا التحليليش المتعلقش  فرا   المؤســـــبـــــاا المتعد ة 

 نبياا والفركاا التا عش ل ا؛الج

 ليل  ر و2010إحصــــــــــــــاءاا التجـارة اـلدولـيش للل ــــــــــــــائ : المـفا يم والتعـاري   أـ دا تن ية   )ه( 
ر م  ضمان االتباق م  تحد ن المعا ير اإلحصائيش األخر ر  2010إحصاءاا التجارة الدوليش ف  الخدماا  

ر وأو ــت  م ــ  اللجنش قدمًا  ســت مار الدول  ليل ميوان المدف عاا ووضــ  االم ل نئام الحبــا اا الق ميش و
 ف  اذا العمل بتم يل بلدان من مختلت المنا ق وال كاالا الدوليش وبمفاركت ا النفدش؛

رحبت  إنفــــاء فريق عمل جد د معن   الخدش اللح يش المفــــتركش بين إحصــــاءاا األعمال  )و( 
وأو ــت  نن ِّعمل فريق العمل الجد د أِّ ــا على  والتجارة الدوليش من أجل تن ية المعا ير المتصــلش  التجارةر

ــائ    ــنن إ ماج خصـــــ ــلش  التجارةر ومعدا  ت جي اا  فـــــ ــراا جد دة لجعمال التجاريش ذاا الصـــــ ــ  مؤشـــــ وضـــــ
مؤســبــاا األعمال التجاريش ذاا الصــلش  التجارة الدوليش ف  البــجالا اإلحصــائيش لجعمال التجاريشر وتعويو 

 اإللكترون  ف  مجال إحصاءاا التجارة الدوليش؛برنامم التدريب من خالل التعلم 

 لبت إلى لجنش الخبراء أن تنبـق  فعاليش عمليش إ ماج برامم وأسـاليب العمل م  فرقش العمل   )ز(  
المفـتركش بين ال كاالا المعنيش  إحصـاءاا التجارة الدوليش على نح  ما أو ـى  ه فريق أ ـدقاء الرئيس المعن  

 ن أجل تفا و از واج العمل والن  ض  التعاون النفض بين البلدان وال كاالاا  اإلحصاءاا االقتصا ِّش م 
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ويت من اذا التقرير م جوا للتقدم المحرز ف  العمل الذو تق م  ه لجنش الخبراء المعنيش  إحصاءاا   - 2
إحصــاءاا  األعمال والتجارة وأفرقش عمل ا خالل العام الماضــ ر  ما ف  ذلد رأ  ا االســتراتيج  المنقة  فــنن 

ألت(؛ والمفـــــاوراا العالميش  فـــــنن  ليل المؤشـــــراا الرئيبـــــيش إلحصـــــاءاا   -األعمال والتجارة )الفرع ال ان   
 اء(ر وبفـــــنن  ليل نم ذج ن ـــــم البـــــجالا اإلحصـــــائيش لجعمال التجاريش  -األعمال والتجارة )الفرع ال ان   

ااء(؛   -المؤســبــاا التجاريش )الفرع ال ان    جيم(؛ وتحد  ا  فــنن البــجل العالم  لمجم عاا -)الفرع ال ان   
وتحد  ا  فــــــــــنن الخدش اللح يش لفريق العمل المعن   إحصــــــــــاءاا التجارة الدوليش المنفــــــــــن حد  ا لتن ية  ليل  

واو(ا ويتعرض ف  الفرع ال الن برنامم عمل لجنش الخبراء المقترح   -إحصـــــــاءاا التجارة الدوليش )الفرع ال ان  
 وتتعرض ف  الفرع الرا   اإلجراءاا المدل ب من اللجنش اإلحصائيش اتخاذااا  ا2024-2022للفترة 
  

 2021التقدم المحرز في عمل اللجنة في عام   - ثانيا  

  تم ز/   8و    7حويران/  نيــه وي م     24و    23عقــدا اللجنــش اجتمــاع ــا الرا   افتراضــــــــــــــيــا   م    - 3
 2021ش لقرار اللجنش اإلحصــــــــائيش ف  آذار/مارس ا وناقفــــــــت اللجنش إجراءاا المتا عش اســــــــتجا  2021   ليه

 الفــــــــروع ف  تن ية  ليل  إحصــــــــاءاا التجارة الدوليش ومنفــــــــاء فريق عمل معن   إحصــــــــاءاا التجارة الدوليش 
ــاءاا التجارة الدوليش واألعمال التجاريش وتن ية وتحد ن المعا ير  ــتركش بين إحصـــــــــ ــ  خدش  ح يش مفـــــــــ ل ضـــــــــ

ــلش  التجارة ال ــراا المتصـ ــا التقدم المحرز ف  عمل أفرقش العملر والمؤشـ ــتعرضـــت لجنش الخبراء أِّ ـ دوليشا واسـ
وال ســــيما التقدم المحرز ف  تحد د مجم عش أســــاســــيش رئيبــــيش لمؤشــــراا إحصــــاءاا األعمال والتجارة ونم ذج 
ن ـــــــم البـــــــجالا اإلحصـــــــائيش لجعمال التجاريشر وناقفـــــــت األنفـــــــدش المبـــــــتقبليش ألفرقش العمل خالل الفترة 

 ا2022-2024
 

 الرأي االستراتيجي بشأن إحصاءات األعمال والتجارة -ألف   
أقرا لجـنش الخبراء ف  اجتمـاع ـا الرا   ـ نـنه ِّجـب علي ـا أن تبــــــــــــــتجـيب لـلدواف  الجـدـ دة للت يير وأن  - 4

تفكر ف  المدالب الجد دة المتعلقش  البـــــــــــــياســـــــــــــاا واحتياجاا المبـــــــــــــتخدمين الناشـــــــــــــوش عن الحالش الراانشر 
ــا  والمجتم  ف  أعقاب جائحش  “ال ضـــــــــــــ  الدبيع  الجد د” أو ر والت يراا ال يحليش الت   رأا على االقتصـــــــــــ

(ا ولذلدر وافقت اللجنش على ضــــــــــــرورة تن ية رأ  ا االســــــــــــتراتيج   فــــــــــــنن 19-مرض فيروس ك رونا )ك فيد
بنسـل ب أك ر ت اترا إحصـاءاا األعمال والتجارة من أجل إ راج متدللاا ت فير البياناا ف  ال قت المناسـب و 

و قش؛ وروا ض إحصــــاءاا األعمال والتجارة  مجاالا البــــياســــش الجد دة الناشــــوش والم اضــــ يش؛ والتعد الا ف   
إ ار اإلنتاجر م ل اســــتخدام البياناا الجد دة والبنيش التحتيش للبياناا القابلش للتفــــ يل المتلا ل من أجل تلا ل 

 حل آمن وم ا ق  هاالبياناا الجوئيش وتلا ل ا وربد ا  ف

ويتم ل ال د  من الرأو االسـتراتيج  المنقة ف  تعويو التكامل األفق  )عبر المجاالا اإلحصـائيش(   - 5
ــاء فريق   ــاءاا األعمال والتجارة عن  ريق إنفـ ــا ر البياناا واأل ر الكليش( إلحصـ والتكامل الرأســـ  )بين مصـ

ــاءاا التجـارة الـدولـيش وتعويو تفـ  اعلـه م  أفرقـش العمـل األخر  بتنبــــــــــــــيق من لجـنش عمـل جـدـ د معن  ـ إحصــــــــــــ
 واوا -الخبراءا وتر  مناقفش إضاسيش ل ذم النقدش ف  الفرع ال ان  

وحد ا لجنش الخبراء أِّ ـــا مجم عش محدو ة من المجاالا الناشـــوش ذاا األول يش عن  ريق إ ماج  - 6
ف ـــــل الممارســـــاا ال  نيشر وا : عمل ا م  األنفـــــدش الجاريش األخر  على الصـــــعيد الدول ر إضـــــافش إلى أ

ــا  األخ ـــــــر” الرقمنش واإلنتاجيش واالبتكار؛ و ؛ والرفام واإل ماج االجتماع ا ام وا ـــــــل محتب لجنش  “االقتصـــــ
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الخبراء  حن اذم المجاالا الناشوش ذاا األول يش من خالل إعدا  ورقاا م اقت ومناقفت اا وكان ال د  من 
الق ـاِّا الناشـوش  النبـلش لمبـتخدم  بياناا إحصـاءاا األعمال والتجارة  ورقاا الم اقت تقييم مد  أاميش اذم 

على حد ســــ اءر إلى جانب الف ائد غير الملاشــــرة المحتملش للمجاالا اإلحصــــائيش األخر ر م ل اإلحصــــاءاا  
مل البيويش واالجتماعيشا كما تتبرز ورقاا الم اقت أاميش إ ماج المجاالا الناشـــــــوش ذاا األول يش ف  برنامم ع

لجنش الخبراءر م  مراعاة ت افر مجم عش راســــــــــــــخش من المفا يم والتعاري  اإلحصــــــــــــــائيش وجدو  إنتاج بياناا 
ومؤشـراا جد دة تبـتند إلى ن م  ركو على المؤسـبـش التجاريش ويح ن متجذرا ف  البـجل اإلحصـائ  لجعمال 

 عل ماا أساسيشاالتجاريشا وستقدم ورقاا الم اقت إلى اللجنش اإلحصائيش ب  ف ا ورقاا م

من ال اضــــــــــــــة أن الرقمنــش واإلنتــاجيــش واالبتكــار تؤ و  ورا اــامــا   -  الرقمنــش واإلنتــاجيــش واالبتكــار - 7
تفـحيل بيوش اإلنتاج االقتصـا و والتكن ل ج  المعقدة والبـريعش التد ر الت  تبـلد شـعاب ا الفـركاا الي ما  ف 

فقـد بـدأ التح ل الرقم ر الـذو أ   إلى  مم التكن ل جيـا الرقميـش ف  جمي  مجـاالا األعمـال والمجتم ر ِّ ير 
الء من أجل الحفاى على قدرت ا التنافبـيش   فـحل أسـاسـ  الدريقش الت  تقدم ب ا الفـركاا ال يمش اإلضـاسيش للعم

واز اــاراــاا أمــا االبتكــارر فمن حيــن التكن ل جيــا أو التنئيم أو العمليــاا أو غير ذلــدر فــإنــه ال ِّق   التح ل  
الرقم  فحبـبر بل إنه أِّ ـا ف   ـميم اسـتراتيجيش أو مؤسـبـش تجاريش تبـعى للتكي  م  بيوش  ائمش الت يرا  

ا  التكن ل جياا الرقميشر تمحنت الفــركاا من إنتاج المويد  م ار  أقلر ومن تد ير ومن خالل االبتكار واعتم
منتجاا جد دة وال  ـــــــ ل إلى األســـــــ اق العالميشا بيد أن قياس األار الذو تخلفه اذم المحركاا التكن ل جيش 

ا المحليش وال  نيش والرقميش على مبـت ياا اإلنتاجيش ومعدالا نم  األعمال التجاريش والصـناعاا على المبـت يا 
 اوالعالميش أمر  تبم  التعقيدر ويمحن تحد د العد د من ال  راا ف  البياناا المبتخرجش ف  اذا الصد  

ــائـيش عن  ريق الجم  بين  - 8 ومن أجـل ســــــــــــــد اـذم ال  راا ف  البـياـناار  لوم تكيي  النئم اإلحصــــــــــــ
صـــــــــــــني  ومعا ير قياس جد دة تك ن أك ر المعل ماا ال ار ة من مجاالا األعمال والتجارةر ووضـــــــــــــ  نتئم ت 

مالءمش لتجبـــــــد  فـــــــحل كامل الدا   المعقد لجعمال التجاريش والصـــــــناعاا الجد دةا وبناء على ذلدر  نل    
ت ســي  البــجل اإلحصــائ  التقليدو لجعمال التجاريش  إضــافش مؤشــراا النفــاط وت ســي  نداق الت ديش ليفــمل  

م ماج مجم عش م ســــعش من اإلشــــاراا التجاريشا واســــتنا ا إلى عد  من روا  األعمال الرقميش غير المبــــجلش و 
المـلا راا الـدولـيش الجـارـيش ـ الفعـلر ســــــــــــــتركو لجـنش الخبراء على تحـدـ د مجـاالا التكـامـل المحتملـش بين بـياـناا 
تائم  ومؤشــــــــراا الرقمنش واالبتكار واإلنتاجيشر  ما ف  ذلد أاراا على العمالش والربض بين النفــــــــاط التجارو والن 

البيويش )م الر التل ث وانلعاااا غازاا الدفيوش واستخدام األراض (ا كما ست   ملا ئ ت جي يش لتحد د أف ل  
ــاليب المتعلقش  الربض بين البياناا الجوئيش  عما لتحليل اإلنتاجيش على مبـــــت   الفـــــركاار   الممارســـــاا واألســـ

ــيش ل نتاجي  ــراا اإلجماليش الرئيبــــــ ــن ت قيت المؤشــــــ ــتكفل حبــــــ ــ  وســــــ شا ويند و الن م الكل  الحال  ف  وضــــــ
ــراا جد دة لتقييم أار  ــ  مؤشـ ــاار الذو  دمم األ عا  التجاريش واالجتماعيش والبيويشر على ضـــرورة وضـ ــياسـ البـ
ــاامـش ف  العمـاـلش والـناتم   ــاسـيش تتجـاوز المبــــــــــــ قدـاع األعمـال التجـارـيش على بـلد مـا سيمـا  تعلق  مجـاالا إضــــــــــــ

 المحل  اإلجمال ا

ِّحئى الرفــــام واإل مــــاج االجتمــــاع   محــــانــــش عــــاليــــش ف  الخدــــش    -  الرفــــام واإل مــــاج االجتمــــاع  - 9
ــاءاا   ــل ف  إحصـــــ ــحل أف ـــــ ــاتيشر وينل   أن  نعحس  ور األعمال التجاريش ف  اذ ن المجالين  فـــــ ــياســـــ البـــــ

جاريش األعمال والتجارةا ويفــــــمل منئ ر األعمال التجاريش ج انب مختلفشر م ل ســــــل ا وأ اء المؤســــــبــــــاا الت 
كنرباب عمل سيما  تعلق  ال ظائت واألج ر الالئقشر والعمالش ف  ظل ظرو  خا ـش للفواا ال فـشر والصـحش  
ــت ماراا  ــرائب المدف عش؛ واســــ والبــــــالمش الم نيتينر والتدريب الم ن ر والتفاعل م  المجتمعاا المحليشر وال ــــ
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ير المناخ والبيوش الدبي يش )أو )إعا ة( اسـتخدام الفـركاا وعمليات ا ومنتجات ا وسـل ك ا وأ ائ ا سيما  تعلق بت 
المدخالا والداقش ف  عملياا اإلنتاج واآلاار البيويش والصــحيش لمنتجات ا/خدمات ا   ال  ورة حيات ا(؛ وتناير  
تنئيم الفــركاا وســل ك ا وأ ائ ا على رفاا ا على   ل ســلبــلش ال يمش الت  تعمل في ا )أو   ع النئر عن 

يش والتنئيميش/القان نيش )ســــــــــــــ اء كانت مبــــــــــــــتقلش أم ال((ر واســــــــــــــتراتيجيات ا الخا ــــــــــــــش  الت ريدر  الحدو  ال  ن 
 وال ار اا/الصا راار والرقا ش الملاشرة/غير الملاشرة على سالسل اإلمدا  الخا ش ب اا

وسيمـا  تعلق  ـاإل مـاج االجتمـاع ر  نل   إ راج مقـا يس إضـــــــــــــــاسيـش تتعـالمر ف  جملـش أم رر تك ين  -  10
تن ع م ظف  المؤســـــــــبـــــــــاا التجاريش ومد ري ا ومنئمي ا من حين ن ع الجنس والعمر ون ع األســـــــــرة والتعليم  و 

واإلعاقش واأل ـل/اإلانيش وسـل ا وأ اء المؤسـبـاا التجاريش سيما  تعلق  الت ظي  الفـامل للجمي  والمبـؤولياا 
 التمييوااالجتماعيش إزاء س ق العمل والبياساا االجتماعيش وسيما  تعلق  عدم 

 تب أ مف  م االقتصـا  األخ ـر محانش عاليش ف  الخدش البـياسـاتيشر ليس فقض    -  االقتصـا  األخ ـر -  11
ك ســــــــــــــيـلش للحـد من ـتناير األعمـال التجـارـيش على البيـوش وعلى ت ير المـناخ ف  البـلدان المتقـدمـش النم  والبـلدان  

وكما  ت ــــــة من العد د من ملا راا    م  العمالشاالناميش على البــــــ اءر بل أِّ ــــــا ك ســــــيلش لويا ة اإلنتاجيش ون 
البـياسـاا ف  جمي  أنحاء العالمر فإن ال د  من إجراء ال ياسـاا ف  اذا المجال ذو شـقين: تقييم االسـتدامش  
ــيش   ــراء كمحرا للقدرة التنافبـــــ ــاا الخ ـــــ ــياســـــ ــناعاار وتقييم أار البـــــ البيويش/المناخيش لجعمال التجاريش والصـــــ

االقتصا ِّش اإل ار اإلحصائ  لمعالجش   -ي فر اإل ار المفا يم  لنئام المحاسلش البيويش  لجعمال التجاريشا و 
التفاعل بين االقتصـــا  والبيوش على المبـــت   الكل ا بيد أن اللجنش  نل   أن ت ا ـــل  حن الج    الراميش إلى 

وأن ت ا ـــــل  وضـــــ  إحصـــــاءاا لجعمال والتجارة ِّمحن أن تبـــــ م  فـــــحل أف ـــــل ف  تجمي  اذم الحبـــــا اا  
ــيما سيما  تعلق ب ضــــ  مؤشــــراا جد دة  معالجش شــــ اغل بيويش محد ة )على مبــــت   أك ر  قش وتجويوا(ر وال ســ

 متجذرة ف  البجل اإلحصائ  لجعمال التجاريشا

وســـيتدلب تصـــميم وتنفيذ إ ار إحصـــائ  إلحصـــاءاا األعمالر ِّفـــمل  اســـتمرار المبـــائل المذك رة  -  12
تعاونا وتنبـــــــــــــيقا أواق للمقا يس واألســـــــــــــاليب بين إحصـــــــــــــاءاا األعمال وغيراا من أعالم ويدمج ا  الكاملر 

المجاالار وال ســـيما إحصـــاءاا ســـ ق العملر ومحصـــاءاا التجارة الدوليشر واإلحصـــاءاا والحبـــا اا البيويش؛ 
ــراا   ــميم وتنفيذ مجم عاا بياناا ومؤشــــــ ــاليب تكامل البياناا؛ وتصــــــ ــا ر البياناا الجد دة وأســــــ وتحد د مصــــــ

 كاملش جد دةامت 

ونئرا لمبــــــــــــت   التعقيد ف  اذم العمليشر ســــــــــــتبدأ اللجنش  حصــــــــــــر المجاالا المذك رة أعالم مقابل  -  13
ــاا   الملا راا/المقا يس ذاا الصـــــــــــــلش ف  مجاالا أخر ر   يش تحد د أام ال  راا )من منئ ر المؤســـــــــــــبـــــــــــ

الا الت  ت جد في ا أام التجاريش(ا وســـــــتصـــــــ   مقترحاا  فـــــــنن أســـــــاليب ومؤشـــــــراا تجمي  جد دة ف  المجا
ــاءاا األعمال التجاريشر   يش إجراء   ال  راا سيما  تعلق  الرفام واإل ماج االجتماع  والبيوش من منئ ر إحصــــــ
مناقفـاا  اخل اللجنش وم  األو ـياء على األعمال ذاا الصـلشر م ل لجنش الخبراء المعنيش  المحاسـلش البيويش 

ــا ِّش ومنئمش العمل الدوليش  - ــائ  لالتحا  األوروب  ومنئمش التعاون والتنميش ف   االقتصـــــــــ والمحتب اإلحصـــــــــ
 الميدان االقتصا و وغيراار  فنن مد  جدوااا وما إذا كانت ست ي  قيمش إلى المبتخدمينا

 
 المؤشرات الرئيسية إلحصاءات األعمال والتجارة -باء   

عمال والتجارة لتجميع ا من قبل  أن ت اللجنش عمل ا  فــنن تحد د مجم عش أســاســيش من مؤشــراا األ -  14
ــائـيش ال  نـيشر وذـلد ـ اســــــــــــــتخـدام ن م مرن وقـاـبل للمقـارـنش  ولـيار وـبإعـدا  مـذكراا من جـيش  المحـاـتب اإلحصــــــــــــ
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(ا وقد  ــممت المؤشــراا لتلبيش احتياجاا المبــتخدمين من حين  “الصــحائت التقنيش”وت جي اا لكل مؤشــر )
ــا ــين الج  ة وزيا ة  قش البياناا ف  اإلحصــــــــــ ءاا الحاليش المتعلقش  األعمال والتجارةر من أجل معالجش  تحبــــــــــ

ــاميـــاا األعمـــال  ــاريـــشر و  نـ ــال التجـ ــا األعمـ ــا اللجنـــشر وا :  ِّم غراسيـ ــد ت ـ المجـــاالا ذاا األول يـــش الت  حـ
ا  2030التجاريشر وريا ة األعمال؛ والع لمش والرقمنش؛ والرفام واالســـــتدامش  عما لخدش التنميش المبـــــتدامش لعام 

ر  عناِّش ف  إِّجا  اتبـاق بين تلد المجم عش األسـاسـيش العالميش من المؤشـراا الرئيبـيش لجعمال والتجارة  ويتنئ
وبين المؤشــــراا المماالش الت  أو ــــى ب ا المحتب اإلحصــــائ  لالتحا  األوروب  ومنئمش التعاون والتنميش ف   

ــراكش المعنيش    ــاالا والفــ ــا و واالتحا  الدول  لالتصــ ــاالا  الميدان االقتصــ  ياس تكن ل جيا المعل ماا واالتصــ
ــراا المع د ال  ن   ألغراض التنميش ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميشا وأجرا اللجنش عمليش تجريبيش ِّبــــــ
ل حصـــــــــــاء والج راسيا ف  المحبـــــــــــيد م  عد  محدو  من البلدان )وا  بلدان مم لش ف  أفرقش العمل وبلدان من  

ار المجم عش األســاســيش من المؤشــراار وقامتر اســتنا ا إلى التعليقاا ال يمش الت  ور ت ار  أمريحا الالتينيش( الختل 
 ابتن ية  حائف ا التقنيش لتحبين  قت ا ووض ح ا سيما  تعلق  المصدلحاا والتعاري  والت ديش والتصنيفاا 

ــاءاا األعمال -  15 والتجارةر ِّعرض  وف  م ازاة ذلدر أعدا اللجنش  ليال عن المؤشـــراا الرئيبـــيش إلحصـ
ر  ما ف  ذلد تحد د االحتياجاا من البـياسـاا  ( 1) الرأو االسـتراتيج  للجنش  فـنن إحصـاءاا األعمال والتجارة

العامش وما  تصــــــل ب ا من ا راا ف  البياناار ويت ــــــمن قائمش  المؤشــــــراا الرئيبــــــيش إلحصــــــاءاا األعمال  
العالم  بين البلدان والمنئماا الدوليش واإلقليميش ذاا الصـلشر  والتجارةا وسـيعمم الدليل للتفـاور على الصـعيد 
 وسيقدم إلى اللجنش ك رقش معل ماا أساسيشا

ومن المت خى أن ِّح ن الدليل الجوء األول من منفـــــــــ ر  ركو على إحصـــــــــاءاا األعمال التجاريشر  -  16
من اذم المؤشراا ف  أن تك ن وأن ِّتبتكمل  جوء اان ِّبتايع ف  مؤشراا التجارة الدوليشا ويتم ل ال رض  

 م ا ش قائمش مرج يش لت جيه عملياا وضــ  برامم إحصــاءاا األعمال والتجارة لمعالجش م اضــي  الدِّم غراسيا 
التجاريشر و  نامياا األعمال التجاريشر وريا ة األعمال؛ والع لمش والرقمنش؛ والرفام واالسـتدامشا وف  المبـتقبلر 

 ض  ق اعد بياناا عالميش  فنن اذم المؤشراار استنا ا إلى الملا راا القائمشاستنئر اللجنش ف  إمحانيش و 
 

نموذج نضججججججال السجججججججلت اإلحصججججججائية لشعمال التجارية وأنشجججججج ة بناء القدرات المتعلقة   -جيم   
 بالسجلت اإلحصائية لشعمال التجارية

جارةر  الدور المركوو للبــــجل  تعتر  اللجنشر ف  رأ  ا االســــتراتيج   فــــنن إحصــــاءاا األعمال والت  -  17
اإلحصـــائ  لجعمال التجاريش ب  ـــفه العم   الفقرو للبنيش التحتيش اإلحصـــائيش ف  أو بلدا وف  اذا الصـــد ر 
وضــــــعت اللجنش  ليال عن نم ذج ن ــــــم البــــــجالا اإلحصــــــائيش لجعمال التجاريشر   فر إ ارا لتقييم مرحلش  

البلدان سيما  تعلق  األ عا  البــلعش التاليش: اإل ار القان ن    وضــ  البــجالا اإلحصــائيش لجعمال التجاريش ف 
والمؤسـبـ ؛ ومصـا ر البياناا للبـجل؛ و ـيانش وتحد ن البـجل؛ ونداق الت ديش للبـجل؛ واسـتخدام البـجل؛  

 وبيوش تكن ل جيا المعل ماا؛ وقابليش التف يل المتلا لا

ت ــــــــــــــمن تقييمـا ذاتـيا تفـاعلـيا على اإلنترـنت؛  وينئر إلى الـدلـيل على أـنه جوء من مجم عـش أ واا ت  -  18
وروا ض بين أ عا  نم ذج الن ــم والم ا  التدريبيش القائمش والت جي اا المتعلقش  البــجالا اإلحصــائيش لجعمال 

 __________ 

قتد م الرأو االســـــــــتراتيج   فـــــــــنن إحصـــــــــاءاا األعمال والتجارة ك رقش معل ماا أســـــــــاســـــــــيش إلى اللجنش ف   ورت ا الحا ِّش والخمبـــــــــين   (1) 
ــش) ــاحـــــ الــرا ــض   مــتـــــ -https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3e-Strategicعــلــى 

View-on-Busines-Statistics-E.pdfا) 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3e-Strategic-View-on-Busines-Statistics-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3e-Strategic-View-on-Busines-Statistics-E.pdf
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ــعيد العالم  بين البلدان  ــاور على الصـــــ ــيعمم الدليل للتفـــــ ــاا القدريشا وســـــ التجاريش؛ ومعل ماا عن الممارســـــ
 إلقليميش ذاا الصلشر وسيقدم إلى اللجنش ك رقش معل ماا أساسيشاوالمنئماا الدوليش وا

وم  وضـ  الدليل ف   ـي ته الن ائيشر سـيتفـرع ف  إجراء تقييم عالم  منتئم لر ـد تنفيذ الت  ـياا  -  19
الدوليش المتعلقش  البـجالا اإلحصـائيش لجعمال التجاريش ف  البلدان وتحد د المجاالا ذاا األول يش للمبـاعدة 

لتقنيشا وســــــــينئم التعاون م  الفــــــــركاء الدوليين واإلقليميين المعنيينر  ما ف  ذلد اللجان اإلقليميشر من أجل  ا
تيبـــــير التقييم العالم ا ويقترح إجراء التقييم العالم  كل خمس ســـــن اار وأن ِّعنخذ ف  االعتلار جم  التقارير  

لتجاريشا كما ســــــــــيبــــــــــتمر التعاون ال ايق م  المرحليش القدريش لفريق سيبــــــــــلا ن المعن   بــــــــــجالا األعمال ا
مجم عش سيبــــلا ن  فــــنن األنفــــدش المتعلقش  البــــجالا اإلحصــــائيش لجعمال التجاريشر  ما ف  ذلد األنفــــدش  
المتعلقـش بنم ذج الن ــــــــــــــم والتقييم العـالم ا وســـــــــــــــيدعم التقييم العـالم  تحـدـ د المجـاالا ذاا األول ـيش لتقـدِّم  

 ناالمباعدة التقنيش إلى البلدا

ــائيش   -  20 ــنن البــــــجالا اإلحصــــ ــيش للتعلم اإللكترون   فــــ ــيبــــ وقد أشــــــرفت اللجنش على إعدا  الدورة التنســــ
لجعمال التجاريشر الت  اشـــــــترا ف  إعدا اا المع د اإلحصـــــــائ  آلســـــــيا والمحيض ال ا ئر ومصـــــــر  التنميش 

ــش من خبراء تا عين لكل من المحتب  ــ اماا خا ـ ــاءاار  إسـ ــ لش اإلحصـ ــاءر  األفريق ر وشـ ــترال  ل حصـ األسـ
ــائ  لالتحا  األوروب ا   ــاء الفلبــــدين ر والمحتب اإلحصــ ــاء ال  لندِّشر والج از المركوو ل حصــ وايوش اإلحصــ

 ا2021تفرين ال ان /ن فمبر   12أ ل ل/سبتمبر إلى  27ونتئمت  ورة التعلم اإللكترون  ف  الفترة من 

ســــــيش الفــــــلحيش المصــــــ رة للتركيو على الج انب وتعمل اللجنش على إعدا  ســــــلبــــــلش من الحلقاا الدرا -  21
العمليش إلنفـاء وتع د البـجالا اإلحصـائيش لجعمال التجاريشر ولمناقفـش اذم الج انب العمليش وتلا ل الخبراا  
ــلش للبلدانر  ــي  ذاا الصـــ ــ رة إلى معالجش الم اضـــ ــلحيش المصـــ ــيش الفـــ سيما بين البلدانا وت د  الحلقاا الدراســـ

 منئماا الدوليش واإلقليميش المعنيشر  ما ف  ذلد اللجان اإلقليميشاوسيتم تنئيم ا م  ال
 

 المعرفات الوحيدة لشعمال التجارية -دال   
ر المقترح الداع  إلى ملا رة عالميش 2021ناقفـــــــــت اللجنشر ف  اجتماع ا المعق   ف  حويران/  نيه   -  22

اا وحيــدة لجعمــال التجــاريـش على أنـه أحـد  فـــــــــــــــنن المعرفـاا ال حيــدةا فك يرا مـا  تنئر إلى عـدم وج   معرفــ 
الع لاا الرئيبــيش الت  تح ل  ون إنفــاء وتحبــين البــجالا اإلحصــائيش لجعمال التجاريش ف  البلدان وتع ق 
إلى حد كبير اســـــــــــتخدام البياناا اإل اريشا وت جد حل ل ممحنش لالســـــــــــتفا ة من الملا راا القائمشر م ل النئام  

ا القان نيش الذو تقدمه مؤســـــــبـــــــش النئام العالم  لمعرفاا الكياناا القان نيشا وتقترح العالم  لمعرفاا الكيانا
اللجنش وضـــــــــ  ملا رة عالميش لحفـــــــــد الج    الراميش إلى تفـــــــــجي  إنفـــــــــاء معرفاا وحيدة ف  البلدانر وتعويو 

ي  بذل الج    ال   ل إلى البياناا اإل اريش وتقاسم ا من أجل البجالا اإلحصائيش لجعمال التجاريش وتفج
نح  حصــــــــــــــر المعرفـاا ال حيـدة العـالميـشا وعلى وجـه الخصــــــــــــــ كر فـإن ت افر المعرفـاا العـالميـش للكيـانـاا 
القان نيش  تية الربض بين مصا ر البياناار ويقلل من الج    اليدويش الراميش إلى الت فيق بين مختلت المعرفاا  

 يبــــر عمليش  مم المعل ماا عن المعامالا عبر  المحليشر وي فر معل ماا عن ملكيش الفــــركاار ويمحن أن
الحدو  )م ل التدفقاا الدوليش للبـل  وال ـرائب(ا كما أن اسـتخدام المعرفاا ال حيدة العالميش سـيفيد ف  تد ير 
البــجالا العالميشر م ل البــجل العالم  لمجم عاا المؤســبــاا التجاريش وقاعدة البياناا التحليليش عن فرا    

 عد ة الجنبياا والفركاا التا عش ل ااالمؤسباا المت 
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 السجل العالمي لمجموعات المؤسسات التجارية -هاء  
ــاا التجاريش ف  كان ن األول/ -  23 ــبـ ــجل العالم  لمجم عاا المؤسـ ــدار التجريب  األول للبـ  عقب اإل ـ

ر بدأا الفــــــــــ لش اإلحصــــــــــائيش ومنئمش التعاون والتنميش ف  الميدان االقتصــــــــــا و تعاون ما  2020 ِّبــــــــــمبر 
ــاا   لتحد د ــبـ ــي  المؤسـ ــنن ت  ـ ــترا  فـ ــترا لت ليد منتم مفـ ــروع عالم  مفـ ــ  مفـ ــبل ت حيد الج    ووضـ سـ

 المتعد ة الجنبيااا

االقتصــــا و مناقفــــاا تقنيش  فــــنن وبدأا الفــــ لش اإلحصــــائيش ومنئمش التعاون والتنميش ف  الميدان   -  24
م اءمش محت   المنتم المفـــترا من حين المت يراا والت ديش وم اءمش أســـاليب الت  ـــي  ومجراءاا التحققا  
ــراا البلدان ف  عمليش  ــتركش إلشـــ ــتراتيجيش مفـــ ــ  اســـ ــ لش والمنئمش على وضـــ ــافش إلى ذلدر تعحت الفـــ وباإلضـــ

 بيانات ا ف  البجلاالتحقق من بياناا البجل العالم  وربما إ خال 
 

 فريق العمل المعني بإحصاءات التجارة الدولية -واو   
 عقد فريق العمل المعن   إحصــاءاا التجارة الدوليش المنفــن حد  ا اجتماعه األول ف  تفــرين األول/ -  25

ئ :  إحصــــاءاا التجارة الدوليش للل ــــاللن  ض  عمله الصــــا ر  ه تكلي  والمتعلق بتن ية  ليل   2021أكت بر  
) ليالع إحصــاءاا    2010 ليل إحصــاءاا التجارة الدوليش ف  الخدماا لعام  و  2010المفا يم والتعاري  لعام 

التجـارة الـدوليـش(؛ وتعويو التكـامـل بين إحصـــــــــــــــاءاا األعمـال والتجـارة؛ وبرامم بيـانـاا التجـارة العـالميـش؛ بنـاء  
 حبـب خصـائ  المؤسـبـاا التجاريش(ر من خالل   القدراا؛ والم اضـي  الفـاملش )م ل التجارة الرقميش والتجارة

ــليم  نن ترتيلاا ح كمش ووالِّش فريق   التنبــــــــيق م  برامم عمل أفرقش العمل األخر  التا عش للجنشا وجر  التبــــــ
العمل الجد د تتفق م  مقرراا اللجنش اإلحصــــــــــــائيش ف   ورت ا ال انيش والخمبــــــــــــينر وبالتال  فإن ا تحل محل  

 لش ف  إنفـــــاء أفرقش خبراء مخصـــــصـــــش تا عش لجمم المتحدة لتن ية  ليل  إحصـــــاءاا  الممارســـــش البـــــا قش المتم
 التجارة الدوليشا

وسيما  تعلق  األنفـدش المتعلقش ببناء القدراا وبرنامم البياناا العالم ر شـرع فريق العمل ف  العمل  -  26
تقييم لتنفيذ الت  ــــــياا الدوليش  االشــــــتراا م  فريق العمل المعن  ببناء القدراا ل ضــــــ  نم ذج للن ــــــم وأ اة  

 فنن إحصاءاا التجارة الدوليش ف  الخدمااا وعالوة على ذلدر ومن أجل  عم البلدان ف  تجمي  إحصاءاا  
ــائ  لالتحا  األوروب  حاليا على  ــائيش والمحتب اإلحصــــ ــ لش اإلحصــــ ــائ ر تعحت الفــــ التجارة الدوليش ف  الل ــــ

اة أحـدث  ـياكـل تكن ل جـيا المعل مـااا ومن المت ق  إجراء اختـلاراا  تد ير أ واا للبـياـناا التجـارـيشر م  مراعـ 
 ا2022تجريبيش ف  عام 

وت  ـ  اللجنش  اسـتكفـا  سـبل الم اءمش واالتبـاق بين  ليل  إحصـاءاا التجارة الدوليش إلى أقصى   -  27
ــا اا الق ميش و ــاق ما م  نئام الحبـــ ــت حد ممحنر وكذلد اتبـــ   مار الدول  ليل ميوان المدف عاا ووضـــــ  االســـ

وجر  االتـفاق على أن زـيا ة م اءمـش أو ت حـيد أو تكـامـل  ليل  إحصــــــــــــــاءاا التجـارة اـلدولـيش من   وتحـد ـ ات مـاا
شــــننه أن ِّعوز التعاون المؤســــبــــ   اخل البلدان ف  مجاالا التجارة الدوليش والحبــــا اا الق ميش ومحصــــاءاا  

 ميوان المدف عااا

صــاءاا التجارة الدوليش مناقفــش أوليش لم ضــ عاا اللحنر حبـب  كما أجر  فريق العمل المعن   إح -  28
 ليل ميوان المدف عاا  األول يش على أسـاس األاميش والن ـم والجدو ا وشـملت الم اضـي  أار التن يحاا على 

ر وتحد د ال يمشر وقياس األســعار والحجمر وقياس أســاليب الت ريدر والتجارة الرقميشر ووضــ  االســت مار الدول 
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ل ال يمش العالميشر وربض إحصـاءاا األعمال والتجارةر وأار التجارة على البيوش واالسـتدامشر ومحصـاءاا  وسـالسـ 
الفــــــركاا التا عش األجنبيشر وأار التن يحاا على التصــــــنيفاا االقتصــــــا ِّش )أو التصــــــني  الصــــــناع  الدول  

ــني  المركوو للمنتجاا(ا وأعرب فر  ــا ِّش والتصــــــ ــدش االقتصــــــ يق العمل عن الحاجش إلى الم حد لجمي  األنفــــــ
إجراء مويد من المناقفـاا  فـنن الم اضـي  وأول يات ا  اخل اللجنشر ومفـاوراا عالميش حبـب الحاجشا وسـتقدم 

 معل ماا أك ر تفصيال عن الخدش اللح يش ف  وايقش معل ماا أساسيشا

وأو ت اللجنش  نن  راع  الجدول الومن  لتن ية  ليل  إحصاءاا التجارة الدوليش التن يحاا الجاريش  -  29
لنئام الحبا اا الق ميش و ليل ميوان المدف عاا ووض  االست مار الدول  والتقدم المحرز ف  وض  المذكراا  

ومـلا ئ ت جي ـيش لتجمي  البـياـنااا   الت جي ـيشا ومن المت ق  أن تـتنلت المـذكراا الت جي ـيش من إ ـار مفـا يم 
وســـــــيفـــــــمل  ليال إحصـــــــاءاا التجارة الدوليش اإل ار المفا يم  وســـــــيلتومان بدورة تن ية  ـــــــارمشا وســـــــتك ن  
ممارســــــــاا تجمي  البياناا ف  أ لش المجمعين المرتلدش ب ار والت  ســــــــتتحد ث على نح  أك ر ت اتراا وســــــــتقدم 

 ف  وايقش معل ماا أساسيشامعل ماا أك ر تفصيال عن عمليش التن ية 
  

 2024- 2022برنامال عمل الجنة المقترح للفترة  - ثالثا  
ألتر ســـــــــــتحد  أفرقش العمل التا عش للجنش برنامم عمل  -ف  إ ار البـــــــــــياق ال ار  ف  الفرع ال ان    -  30

   ر  ت ــــــــمن منجواا مبــــــــت دفش تتماشــــــــى م  المجاالا ذاا األول يش المحد ة ف 2024-2022محد  للفترة  
الرأو االســـــــــتراتيج  الجد د  فـــــــــنن إحصـــــــــاءاا األعمال والتجارة وملا ئ التكامل األفق  والتكامل الرأســـــــــ ا  

اذم المرحلشر  ت ق  أن  تم وضــــــــ  برنامم العمل الجد د  اخل اللجنش )أو ضــــــــمن أفرقش العمل القائمش(ا  وف 
دم اللجنش تقريرا عن برنامم العمل  غير أنه ِّج ز للجنش أن تعيد النئر ف  تنئيم ا ف  مرحلش الحقشا وســـــــــــــتق

 المفصل ف  الدورة القا مش للجنش اإلحصائيشا
  

 اإلجراءات الم لوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذها  - رابعا  
 اللجنش مدع ة إلى اإلعراب عن آرائ ا  فنن ما  ل : -  31

امل األفقي  الرأي االسججججججتراتيجي المنق  بشججججججأن إحصججججججاءات األعمال والتجارة لتع ي  الت  )أ( 
)عبر المجاالت اإلحصججائيةو والت امل الرأسججي )بين مصججادر البيانات واأللر ال ليةو بين إحصججاءات األعمال  

ألف من هذه الوثيقة، وخ ة وضججججج    -والتجارة، والمجاالت الجديدة ذات األولوية المحددة في الفرع الثاني  
 لثالث من هذه الوثيقة؛برنامال عمل مستقبلي مفصل، على النحو المعروض في الفرع ا

التقدم المحرز في عمل فريق العمل المعني بإحصاءات التجارة الدولية، وعملية التنقي    )ب( 
المقترحة، والخ ة البحثية لتنقي  دليلي إحصجاءات التجارة الدولية، وخ ة وضج  نموذج للنضجال وأداة تقييم  

دم المحرز بشجججججججججأن أدوات البيجانجات التججاريجة  لإلحصجججججججججاءات المتعلقجة بجالتججارة الجدوليجة في الخجدمجات، والتقج
 إلحصاءات التجارة الدولية في البضائ ؛

الدليل المتعلق بالمجموعة األسججججاسججججية العالمية للمؤشججججرات الرئيسججججية لشعمال والتجارة،   )ج( 
واسجججججججتخدام قائمة المؤشجججججججرات كقائمة مرجضية للبلدان لوضججججججج  إحصجججججججاءات األعمال والتجارة، ب ية إللع  

والعولمة    ين على مواضجججي  الدغموفرا يا التجارية، وديناميات األعمال التجارية، وريادة األعمال؛المسجججتخدم
 والرفاه واالستدامة؛ والرقمنة؛
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دليل نضججال السجججلت اإلحصججائية لشعمال التجارية، والشججروع في عملية تقييم منت مة  ) ( 
ن، واألنشججججججججج جة المقترحجة لبنجاء القجدرات  لحجالجة تنفيجذ السججججججججججلت اإلحصجججججججججائيجة لشعمجال التججاريجة في البلجدا

 يتعلق بالسجلت اإلحصائية لشعمال التجارية؛  يما

وضجججججج  مبادرة تىدت إلى تحسججججججين توافر معرفات وحيدة في مصججججججادر البيانات اإلدارية   )ه( 
 للبلدان ورب ىا بمعرفات وحيدة عالمية.


