
 E/CN.3/2015/12  األمــم املتحـدة 

  

 

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 

Distr.: General 

17 December 2014 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

150115    150115    14-67368 (A) 

*1467368*  

 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

 2014آذار/مارس  3-6
 )ز( من جدول األعمال املؤقت 3البند 

ــ ار     ــود للمناق ــة وااــاذ ال  إحصــاتا  بن
    التجارة الدولية والعوملة االقتصادية

  الدوليـــــة التجـــــارة ب يـــــاس املعـــــي الـــــ ئيس أصـــــدقات ف يـــــ  ت  يـــــ   
 االقتصادية والعوملة

  
 العام األمني من مذك ة  

 

 بـنن  العـام  األمـني  يت ـ    ،2014/219 واالجتمـاعي  االقتصادي اجمللس مل  ر وف ا 
وقد ُأنيطـت  . االقتصادية والعوملة الدولية التجارة املعي ب ياس ال ئيس أصدقاتف ي   ت  ي  حييل

ــة اإلحصــائية   دور ــا   ــالي ي ، الــذي أن ــنتن اللجن ــة إعــداد مــةواألربعــني، م  ال ابعــة ب  ورق
 التنسـي   بتحسـني آليـة   والتوصـية  االقتصـادية  والعوملـة  الدولية التجارة قياس ب نن إطار مياهيم
 ومسـائل التجميـ    املياهيميـة  وت ييما للمسـائل  عامة حملة الت  ي  وي دم. العمل من اجملال لذلك

علـ    والتجارة اإلنتاج   العاملية ال يمة وإدارة سالسل بربوز فيما يتعل  ظ    والتحليل اليت
 إىل ن ـــوت ألــ ال مــن التـــ اب    لإلنتــاج  العامليــة  وتــؤدي هـــذب ال ــب ا   . الصــعيد الــدو   

 الناميـة والبلـدان املت دمـة    البلدان   املستدامة   التنمية وتؤث  واالجتماعي والبيئي االقتصادي
ــ  حــد ســوات  ــ . عل ــ  وخيل ــا  أن إىل الي ي ــة للحســابا  وضــ  نمــام  إىل حاجــة هن  الدولي

 ب ـنن  إىل إبـدات آرائ ـا   مـدعوة  واللجنـة . عل  حنو متس  ال ياس مسائل املوسعة يعاجل والعاملية
 .الت  ي  من الي ع األخري امل دمة   امل ت حا 
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  الدوليـــــة التجـــــارة ب يـــــاس املعـــــي الـــــ ئيس أصـــــدقات ف يـــــ  ت  يـــــ   
 االقتصادية   والعوملة

 
 م دمة -أوال  

 الذي ااذتن اللجنة اإلحصائية   دور ا اخلامسـة واألربعـني،   45/106وف ا للم  ر  - 1
االقتصـادية،   والعوملـة  الدوليـة  التجـارة  املعـي ب يـاس   ال ئيس أصدقاتف ي  ُي دم هذا الت  ي  من 

  ذلـك الصـدد.    للتنسـي   وآليـة  عمـل  وب نـام   مياهيمي إطار لوض  م ت حا  وهو يتضمن
 التياوتـا   ، مثـل 45/106اضـي  الـيت أثار ـا اللجنـة   م  رهـا      و  الت  ي ، يعاجل الي ي  املو

البلــدان  وحالــة احلجــم، واملتوســطة الصــةرية املؤسســا  ودور الثنائيــة، التجــارة إحصــاتا   
 عـن  عامـة  الت  يـ  حملـة   وي ـدم . إجياد مصادر إضـافية للبيانـا    وعبت منوا، البلدان وأقل النامية
   وموجزا ملزيد من املناق ا  الـيت دار  ب ـنن تلـك املسـائل     ال ياس )الي ع الثاين(، مسائل

   مـؤخ ا  الـذي ُع ـد   سياق املـؤر  الـدو  املعـي ب يـاس التجـارة الدوليـة والعوملـة االقتصـادية        
 ت ـــــ ين األول/ 1أيلول/ســـــبتمرب إىل  29  اليتـــــ ة مـــــن  بامل ســـــيك، أغواســـــ اليينتس،

الـذي ُع ـد    الي يـ   اجتمـاع  معلوما  عن نتـائ  )الي ع الثالث(. وي دم أيضا  2014أكتوب  
 )الي ع ال اب (. ويتضمن م ت حا  تتعلـ  بربنـام  العمـل    2014ت  ين األول/أكتوب   2  

 .وم ت حا لتنسي ن )الي ع اخلامس( اجملال هذا   امل بل

اجملـزأأة   امل ـام  مـن  مع ـدة  ُينّمم اليوم عن ط يـ  لـب ة   واخلدما  السل  معمم وإنتاج - 2
ممـا جيعـل البلـدان امل ـت كة   هـذب الت تيبـا  بلـدانا مت ابطـة          البلـدان،  من بني العديد جة افيا

 الةزل والنسي  عل  سبيل املثال لدي ا سلسـلة قيمـة   فصناعة. والعاملي عل  الصعيدين اإلقليمي
ــنل  مــن  ــا( و مــدن مثــل لــنة اي )الصــني( وميالنــو     مصــممني عامليــة تت  نيويــور  )إيطالي

ومصـان    املتحـدة األم ي يـة،   والواليـا   واهلند وت كيا بلدان مثل الربازيل   ال طن رعيومزا
فلـدي ا   السـيارا   أما صـناعا  .   ال ارا  اخلمس كافة وال   واخلياطة، والنسي ، الةزل،

 مـن  العديـد  وكـبرية احلجـم     ومتوسـطة  صـةرية  لـ كا   متنوعـة جـدا تضـم    لب ا  إمـداد 
 مـــن والعديـــد. أو املةـــ و أو امل ســـيك أو الصـــني الربازيـــل يعيـــة  وصـــناعا   م البلـــدان

أيضـــا  متنوعـــة الطبيـــة احلواســـيب واملعـــدا  إل ت ونيـــا  صـــناعة مثـــل األخـــ   الصـــناعا 
 .جة افيا وجمزأة

 فال ــ كا  اإلنتــاج  الوحيــدة الــيت ت ــار    لــب ا  تواملؤسســا  ال ــرب  ليســ - 3
 اإلنتـاج  أمنـا   ورات والـداف  . ال يمـة  سالسـل    ت احصـ  أيضـا  واملتوسـطة احلجـم هلـا    الصةرية

 كتخيـي   ت ـالي  التجـارة فحسـب،    يتمثـل إىل حـد بعيـد، لـيس   ا يـا       والتجـارة هـذب  
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   جديـدة  ت نولوجيـا     ظ ـور  بل أيضا، ب در أقـل،  احلدود، والت الي  داخل التع ييا 
 االسـتثمار  ط يـ   عـن  اهلي لية ا التةيري وجي ي تيسري هذب. واالتصاال  و  املعلوما  الن ل

. بـل وي ـمل اخلـدما  أيضـا     ال ي تصـ  علـ  السـل  فحسـب،     اإلنتاج و زأؤ. املبال  األجنيب
 مبصـادر  الـيت  ـ ي باالسـتعانة    التجاريـة  العمليـا   أو اخللييـة  امل اتـب  وقد أضـحت خـدما   

 لـــدول  وتوليـــد العمالـــة بالنســـبة    للـــدخل  كـــبرية مصـــادر  املثـــال،  ســـبيل  علـــ   خارجيـــة،
 .واليلبني اهلندك

 معينـة،  لصـناعا   ال يمـة العامليـة   البلدان   سالسل من العديد   ال  كا  وتساهم - 4
ُتسـتحد    البلـدان،  هـذب  فيـي . الـدو   والبيئـي  واالجتمـاعي  االقتصادي مما يؤدي إىل الت اب 

ــة ــة  املضــافة ال يم ــد العمال ــوارد وُتســتخدم وُتولَّ ــة امل ــارة. الطبيعي ــ ن  ،أخــ  وبعب ــوذج ف  النم
 مـن  جديـد  متـ اب   نمام إىل تتحول قد ف   ينتج ا ويتداوهلا بلد واحد حمددة لسل  الت ليدي
وامل اسـب النا ـة    املتعل ـة بـاملوق    املزايـا  حت كـن  األجـنيب،  واالستثمار املبال  والتجارة اإلنتاج

 والدوليـة،  حملليـة ا مـن املصـادر   الوسـيطة  احلصول علـ  املـدخال    خالل من ال ياتة عن زيادة
ــدو  االقتصــادي الت امــل وذلــك. خارج ــا ال ــ كة أو حــدود ســوات داخــل  ــذي ظ ــ   ال  ال

ذلـك     مبـا  ب ـ ل أفضـل،   يـتعني قياسـن وحتليلـن    هـو الـذي   وإدار ما والتجارة لإلنتاج حديثا
 .ال يمة العاملية سالسل   وخماط ب امل تبطة باال  ا  وت اليين يتعل  مبنافعن ما

 ت ــوين عــن الالزمــة البيانــا  كــل الدوليــة للتجــارة اإلحصــاتا  الت ليديــة تــوف  الو - 5
 ال ت ـدم مبالـ ةم معلومـا  عـن     اخلصـو،،  وجـن  ف ي، علـ  . وأن طة ال يمة اإلنتاج سالسل
وت ـد    السل  إنتاج  زُّؤ عن النا ة للواردا  احمللي أو املضمون للصادرا  األجنيب املضمون

ــ  الصــعي   لل يمــة ال طــاعي األصــل ت ــدم معلومــا  عــن  ال أهنــا كمــا د العــاملي اخلــدما  عل
 م احـل  اإلف ادية أثـ  خمتلـ    احلاال  دراسا  وت تيي بع . تصدي ها يتم اليت احمللية املضافة

ــة السلســلة ــاملواد   العاملي ــد ب ــة التوري ــداتمب مب حل ــة     ابت ــة الصــناعا  التجميعي ــ اتمب مب حل اخلــام وانت
 علـ  التجـزأؤ   دلـيال حااـا   تـوف   الدراسـا   ولئن كانت هـذب . بائنلؤون الز رعاية وخدما 
 وغـري  املبالـ ة  ال ـدر ال امـل للمسـا ا     تبـيأن  ال ف هنا ال يمة العاملية، سالسل وإدارة اجلة ا 
 العمـل،  وفـ ،  املضـافة  إجيـاد ال يمـة   البلـدان الـذي ينطـوي عليـن     بـني وأوجن التـ اب    املبال ة

 .بيعيةالط املوارد الستخدام أو

وكـذلك   املت دمـة النمـو   البلدان   التجاريون، وحيتاج م  رو السياسا  واملياوضون - 6
 قـدر م  خـالل    مجي  البلـدان مـن   واملخاط  اليوائد ف م إىل منوا، البلدان وأقل البلدان النامية

 ســا ا ال يمــة العامليــة مــن البدايــة إىل الن ايــة، وإىل الوقــو  علــ  امل    سالســل النمــ  علــ 
 وتعــدأ أمنــا . احملليــة لــ كا ا الــيت تضــم اإلنتــاج ل ــب ا  الــيت ت ــدم ا بلــدان أخــ   احملــددة
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ــدة التجــارة ــيت اجلدي ــ  ظ ــ   ال  األجــنيب واالســتثمار املبالــ   الوســيطة الســل    التجــارة م
 ممـا يسـتدعي   الت ليديـة،  اإلحصـاتا   ت ـري إليـن   ممـا  أع د اإلنتاج، لب ا  اإلدارة   وهياكل

 .املؤل ا  من جديد وض  جيل

ــدا اإلحصــاتا  وينبةــي أن يعــزأز حتســني  - 7 ــدور الي ــم مــن مزي    اخلــارجي ال طــاع ل
 االجتمـاعي  االرت ـات  علـ   االنيتـاح  وتـنثري  واخلارجيـة  الداخليـة  أسـواقن  وانيتاح اقتصاد معيأن،
 الــيت اال اجملـ  مــن عـدد  وهنــا . العمالـة وجود ـا   مســتو  ذلـك    مبــا والبيئـي،  واالقتصـادي 

املسـتو    علـ   ذلـك    مبـا  االحتياجـا ،  احلـا  في ـا تلـك    اإلحصائية املعلوما  يليب نمام ال
 سـوات   السـل    الدوليـة  التجـارة  وطوال الع ود املاضية، ُوضـعت إحصـاتا   . األساسي للةاية
 كاتال ـ   مـن خمتلـ  املصـادر بـني     املبلـ  عنـ ا   التح ـ  بانتمـام مـن التجـارة     دون أو اخلدما 
 التجـارة  إحصـاتا     قـدر كـبري مـن التياوتـا      إىل األحيـان  مـن  كثري   أد  مما التجاريني،
إىل معاجلــة هــذب  احلاجــة ال يمــة العامليــة إىل تســارع لسالســل املتزايــد وأد  االرتيــاع. الثنائيــة
 عمليــة ســيؤدي إىل حــاال  عــدم تــيّ ن تعيــ   متســ ة  اريــة ألن عــدم تــواف  بيانــا  املســائل

 .السياسا   ي ت 

فاكتسـاو  . العمـل  مزيـد مـن   إىل الـذي حيتـاج   لـيس اجملـال الوحيـد    أن هذا اجملـال  غري - 8
   األجنبيـة  ال ـ كا   تن ـئ ا فـ وع   الـيت  وال يمة األجنيب االستثمار املبال  لدور ف م أحسن
ــداخل ــا واخلــارج، ال ــ تب  وم ــا ي ــار، هــو  مــن هب ــ  حاســم إلعــالم  آث  السياســا ، م ــ أري أم

وتنـامي   ال يمة العاملية، سالسل   اجلنسيا  املتعددة ال  كا  تنامي هيمنة ظل   سيما وال
 بصـعوبا   يـزال قياسـ ا يصـطدم    ال حيـث  الي  يـة،  اخلـدما    ذلـك، مثـل املل يـة     مسا ة
ــة ال ــ كا  عــن خصــائ  ويلــزم أيضــا تــوفري معلومــا  . كــبرية  الصــادرا  جمــال   العامل

 عــن اســت اتيجيا  أعماهلــا التجاريــة علــ  الصــعيد العــاملي،   ومــا وال ســيما معل والــواردا ،
و  . ألدات وظائي ـا  خارجيـة  مبصـادر  واسـتعانت ا ( “بـدون مصـان   ”التج يـز  ) إنتاج ا وأمنا 

 عــن  اإلحصــاتا  مــن  أوســ  نطاقــا  ذلــك الصــدد، هنــا  حاجــة أيضــا إىل وضــ  جمموعــة      
 .اجلنسيا  املتعددة ال  كا 

مثــل  للتــ اب  املعــي، املــد  ال امــل ب ــ ل أوضــ  عــن  ــ ت  الــيت واإلحصــاتا  - 9
جدول عـاملي   أو جداول الع   واالستخدام العاملية خالل من وضع ا مي ن اإلحصاتا  اليت

ومي ـن بالتنكيـد   . الالزمـة  املؤل ا  إىل جمموعة هامة املخ جا ، هي إضافا  - للمدخال 
-ســتخدام وجــداول املــدخال   جــداول العــ   واال إحــ از أوجــن ت ــدم بتحســني اســتةالل 

 إىل قيمـةم  الط ي ة اليت ُتضي  هبا الصناعا  لتوضي  استخدام ا مي ن اليت الوطنية، املخ جا 
 اجلـداول  الطبيعيـة الـيت تسـتخدم ا. غـري أن     واملوارد اليت حتدث ا، العمل وعدد ف ، السلسلة،
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امل احـل األوليـة    تياعـل  يييـة ك وعل  حتسـني ف ـم   ب مأت ا السلسلة رؤية عل  قدرة توف  العاملية
. ح ــام مــ  م ــن يتــاج  ملــن أفضــل ف ــم ومــن ت تــوفري خمتلــ  البلــدان،   والن ائيــة للصــناعا 

 ال ـثري  فـ ن  صـعوبا    وضـ  جـداول العـ   واالسـتخدام العامليـة،       وعل  ال غم من وجود
ــن ــوو  م ــل املطل ــن  العم ــن مي ــن حت ي  ــا حتســني خــالل م ــو م ــل موجــود ه ــيم وال) باليع  اس

ــة التجــارة إحصــاتا  ــا  الثنائي ــيت والبيان ــ   ال ــرب عل ــو تع  لــ كا  عــن خصــائ   أفضــل حن
 (.واالسترياد التصدي 

وأجــود    إىل بيانــا  أكثــ  حاجــة مــن الواضــ  أن هنــا   اجملــاال ، تلــك كــل و  - 10
ــئة  االقتصــادا  ــة والنال ــة املت دم ــ  والنامي ــة إْذ االقتصــادا   ســوات حــد عل ــب املت ابط  تتطل

. العالقـا   تلـك  حتسـني ف ـم   مـن  أن تسـتييد  االقتصـادا   جلميـ   ومي ـن  مت ابطة، تا إحصا
احملــددة  ف صــ ا تي ــم أن حباجــة إىل البلــدان منــوا وأقــل األصــة  للبلــدان الناميــة واالقتصــادا 

مي ـن حتسـني    كيـ   أو ال يمـة العامليـة،   سالسـل  دخـول  اليت مي ن أن تتع   هلـا    واملخاط 
 خـالل  مـن  العـاملي  لل يمـة علـ  الصـعيد    سلسلة أن طة مضـيية    جتماعياوا وضع ا اقتصاديا

 كـبريا  أن حي ـ  ت ـدما   الي ، تلك ومن لنن ف م. احلدود عرب التجارية عمليا ا زيادة توسي 
 إمنائية مستدامة. است اتيجية استنادا إىل الصناعية السياسا  وض   
 علـ   ف ـ   لـيس  العمل النامية بالبلدان اصةاالحتياجا  اخل ومن الط ق ال ييلة بتلبية - 11

ــة،    ــ   واالســتخدام العاملي ــ  أيضــا ول ــن وضــ  جــداول الع ــا  بع ــذب   اجملموع ــة هل الي عي
التعـ     حيـث مي ـن   اإلقليميـة،  دون أو جداول العـ   واالسـتخدام اإلقليميـة    مثل اجلداول،

 أن امل ــم أن مـن  بيـد . إقليميـة  لــب ة إنتـاج  نـام مـا ضـمن    بلـد  وضـ  صــناعة  أكثـ  علـ  أ يـة   
 إضـافية  يلزم اتباع طـ ق  من تو كلية أن جداول الع   واالستخدام ت دم دائما نم ة نتذك 

بطـ ق منـ ا مـثالم     من أجل إعطات منمور ذي طـاب  جزئـي،   ال يمة العاملية سالسل   للتح ي 
  يـ ، التح هـذا  و . ال يمة العامليـة  سالسل وعن رسم خ ائ  األعمال عن م ام وض  بيانا 

مـن منـاف     الناميـة األصـة  حجمـا    ما  نين البلـدان  إيضاح املعايري اخلاصة املتبعة   قياس ينبةي
 العمــل وإجيــاد فــ ، الــدخل ومــا تواج ــن مــن خمــاط ، مبــا   ذلــك الصــال  احملــددة مــ  درأ   

ــوارد  الصــةرية املؤسســا  وباســتخدام ــة واملتوســطة احلجــم للم  والصــناعة   الزراعــة الطبيعي
 .املثال سبيل واخلدما  عل  ويليةالتح

 علـ  معاجلـة خمتلـ     تلـك اجملـاال      تعمل الدولية العمل أف قة من ورغم أن العديد - 12
 ميـاهيمي  إطـار  لوضـ   دوليـة  معـايري  وجـود  بعـدم  االعتـ ا   مت ف ـد  األساسية، ال ياس مسائل
نـــة،   م  رهـــا ولـــذلك، واف ـــت اللج. العـــاملي التنســـي  آليـــة حتســـني إىل وباحلاجـــة لـــامل
 ورقـة  للـ ئيس تنـا  بـن م مـة إعـداد      ف يـ  أصـدقات  (، عل  إن ات E/2013/24)انم   44/106

http://undocs.org/ar/E/2013/24
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وعلـ  إن ـات    االقتصـادية،  والعوملـة  الدولية التجارة قياس ومضمون إطار نطاق مياهيمية ب نن
   اللجنـــة إىل وامل ـــدمان ت  يـــ ان املتصـــالن باملوضـــوعوقـــد قـــدأم ال. مناســـبة للتنســـي  آليـــة
 مـن  العديـد  عـن  عامـة  حملـة  (E/CN.3/2014/7) 2014( و  عـام  E/CN.3/2013/7) 2013 عام

 أمـا هـذا  . املسـائل  تلـك  حمـدد يعـاجل   يتعلـ  ب طـار   يتضـمنا م ت حـا  ول ن ما مل  ال ياس، مسائل
ــة للحســابا  لوضــ  نمــام ملموســا في ــدم اقت احــا الت  يــ   ســيعطي املوســعة، والعامليــة الدولي
 .األولوية أساس عل  ال ياس مسائل من عدد حلل التوجين

  
 ال ياس مسائل عن عامة حملة -ثانيا  

   اليتـ ة مـن   نيويـور   املنع د   األول اجتماعن خالل توصل ف ي  أصدقات ال ئيس، - 13
 التجـارة  جمـال    اإلحصـاتا   نطـاق  ب ـنن  اتيـاق  إىل ،2013 ت  ين الثـاين/نوفمرب  8إىل  6

 النطـــاق مجيـــ  ومشـــل. ال يـــاس مســـائل مــن  األوليـــة واجملموعـــة االقتصـــادية والعوملـــة الدوليــة 
الـيت تـتم    املعـامال   عـن  إىل ت ـد  معلومـا    األول امل ام    د  اليت األساسية اإلحصاتا 

عمـا ي ابـل ذلـك     فضـال  املاليـة،  والتـدف ا   وتدف ا  الـدخل  واخلدما  السل    احلدود عرب
ــي إحصــاتا  االقتصــاد  مــن ــ  إمجــاال،   ال ل ــ  مســتو  أكث    كاإلحصــاتا  املســتخدمة  عل

 كاملـة  جمموعـة  مـن املبدأ،  حيث من اإلحصاتا ، تلك وتت ون. جداول الع   واالستخدام
 االقتصــادية أبعادهــا ذلــك   االقتصــادية املت املــة، مبــا واإلحصــاتا  إحصــاتا  التجــارة مــن

ــة، ــة واملالي ــة االقتصــادية - وأبعادهــا االجتماعي  مت ذلــك، علــ  وعــالوة. االقتصــادية - والبيئي
 املخ جــا  باعتبارهـــا أدوا   - جــداول العــ   واالســـتخدام وجــداول املــدخال      حتديــد 

 ت ـ ل  الـيت  ال ليـة  واالقتصـادية  وال طاعية األساسية اإلحصاتا  واسُت ملت. نميمية مييدةت
 الصـلة،  ذا  واملؤلـ ا   التحليليـة  مبا يتصـل بـذلك مـن األدوا     جداول الع   واالستخدام

 واملؤلـ ا   سالسـل ال يمـة العامليـة،    خـ ائ   رسـم  مـن  مسـتمدة  حمـددة  صـناعة  مؤل ا  مثل
ــتندة ــ كا  املسـ ــ لل ـ ــائ حسـ ــارة ب خصـ ــارة أو التجـ ــدي ا    التجـ ــة ت ـ ــافة ال يمـ  املضـ
 .الطبيعية املوارد استخدام وت دي ا 

، ُطلــب أيضــا إىل ف يــ  أصــدقات الــ ئيس أن ي ــدم م ت حــا   44/106وعمــالم بــامل  ر  - 14
 مـن  ونم  الي يـ    كـل  . االقتصادية والعوملة الدولية التجارة خاصة مبجال تنسي  لوض  آلية
الوكــاال ، وخُلــ ،   اجتماعــن الــذي ُع ــد     بــني وامل ــت كة الدوليــة احل وميــة اآلليــا 

إىل أن جلنــة خــربات، باعتبارهــا هيئــة ح وميــة دوليــة، مي ــن أن   ،2013ت ــ ين الثــاين/نوفمرب 
 رايـا  تعيينـ م  يـتم  الذين ون األعضاتوي . (E/CN.3/2014/7للتنسي  )انم   تضطل  بدور آلية

ــار عــادةم مــن اللجــان   هــذب ــة اإلحصــائية الوكــاال  مــدي ي كب ــة واملنممــا  الوطني  الدولي

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2013/7
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/7
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/7
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 ف ن لد  أي ف يـ   م ابل ذلك، و . لآللية والتنميمي للطاب  االست اتيجي نم ا اإلقليمية، أو
 ت نـيني  خـربات  أعضـاؤها  ن ت سـي ون ت نيا، وم أف قة املدن توج ا أو املتحدة تاب  لألمم خربات
 حيـث  البلـدان،  هـي، مـن ج ـة، أف قـة ت ودهـا      الدوليـة  احل وميـة  واهليئـا  . حمددة جماال   

. النامية واالقتصـادا  املت دمـة النمـو    بني االقتصادا  جة افيا البلدان في ا متوازنا ي ون رثيل
أوال وقبـل   الوكـاال   بـني  امل ـت كة  لالعمـ  ةُتعـيأن األف قـة العاملـة أو أف قـ     أخـ  ،  ناحية ومن

و  . اجملـال نيسـن     العاملـة  الدوليـة  املنمما  بني والتعاون التنسي  من أجل تعزيز كل ليت
ت ــد   البلـدان  مـن خـربات   يطلــب أن سـياق ف يـ  خـربات عامـل م ــت   بـني الوكـاال ، مي ـن       

   ُذكـ   وكمـا . الي يـ     أعضات وليسوا ال  ار صن  هي ل من ليسوا جزتا ول ن م م ورة،
 آليـة  نتيجة ب ـنن  الي ي  إىل يتوصل مل اللجنة، إىل الت  ي  الساب  لي ي  أصدقات ال ئيس امل دم

 آليـة  ت ـون  أن ينبةـي  اآلليـة  أن الوقـت  ذلـك  قـد ارتـن      كـان  أنـن  مـن  الـ غم  عل  التنسي ،
 .(23، الي  ة E/CN.3/2014/7البلدان ) ت ودها

 
 التخطيطي اإلطار - أل  

 اجتماعـــن الـــذي ُع ـــد   ت ـــ ين الثـــاين/  اقتـــ ح ف يـــ  أصـــدقات الـــ ئيس، أيضـــا    - 15
ــوفمرب  ــارا ،2013ن ــا إط ــي   حيــدد اطيطي ــا  التوس ــيت عملي ــاول ال ــابا  تتن األساســية  احلس
مبزيـد   أو( الدقي ـة  إىل اإلحصـاتا   ليـة ال  اإلحصـاتا   من أي) التعم  من مبزيد إما املوجودة

 إحصــاتا  بــني التمييــز إىل التوسأــ  وي ــري(. والعوملــة التــدويل دراســا  إىل أي) مــن التوسأــ 
 العوملـة  وإحصـاتا   الثنائية، عالقا ا من بتجميع ا الوطنية مي ن أن ت وم امل اتب اليت التدويل

أو البيانـا    أكثـ ،  أو بلـدين  إحصـاتا   نيبـ  اجلمـ   خـالل  ُتجم  من اليت تتعل  بالبيانا  اليت
عـــاملي  جـــدول وجـــود حالـــة   املثـــال ســبيل  علـــ  البلـــدان، مجيـــ  إحصـــاتا  الــيت ت ـــمل 

 .واالستخدام للع  

 كبنـود  الدوليـة  املعـايري  إىل  ـد ط ي  ـا   مـا  غالبـا  وتةطي عمليا  التوسي  البنـود الـيت   - 16
 املعنيــة بالسياســا  الوطنيــة اإلدارا  مــن ُت تــ ح جديــدة كمبــادرا  أو هبــا، موصــ  ت ميليــة

 علـ   ردا األحيـان  مـن  كـثري    العناصـ   وقـد ظ ـ   هـذب   . الدوليـة  الوكاال  أو الباحثني أو
. والعوملـة  بالتـدويل  امل تبطـة  املسـائل  مجيـ   تعـاجل  ال ببساطة األساسية احلسابا  بنن االعت ا 

 اخلـدما ،      التجـارة  التوريـد  نمنا اإلحصاتا  املتعل ة ب عمليا  التوسي  هذب أمثلة ومن
 العــ   واالســتخدام وجــداول جــداول   البديلــة والتياصــيل ال طاعيــة أو عمليــا  التجميــ 

 األجنبيـــة ال ــ كا   فـــ وع امليصـــلة لتجــارة  اإلحصــاتا   أو العــ   واالســتخدام العامليـــة،  
 .اخلارج  

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/7
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ــي  عامــا اطيطيــا إطــارا ويتضــمن م فــ  هــذا الت  يــ   - 17 ــادرا  تصــني  يت  البيانــا  مب
 وُتصـنأ  املبـادرا    اإلطـار مـن    . والعوملة ومبادرا  التدويل بالن ا  العاب  للحدود املتعل ة
 اإلحصــاتا  ســياق   التوســيعا  أو والتحســينا  اإلحصــاتا  األساســية املوجــودة، حيــث

مبزيـد مـن    املبـادرا    وُتعـ  . والعوملة توسيعا  التدويل أو للحدود، والعاب ة احمللية الت ليدية
 الـيت اضـ    البيانـا  اجلزئيـة،   علـ   ال ائمـة  اإلحصـاتا   أو اجملمعـة  اإلحصـاتا   التيصيل بـني 

 إلـ ا    ـ ي حتـت   تلـك املبـادرا    كانـت  إذا أيضا إىل ما ي ري وهو. الس ية ل يود بوضوح
 .عن ا أمثلة وي دم بع  الوطنية، اإلحصائية امل اتب

 عمليــا  الت يــيم مثــل اإلحصــائية، لألغــ ا  التخطيطــي طــاراإل ومي ــن أن ُيســتخدم - 18
( والتوقيـت املناسـب   والتـوات   الت دم احملـ ز  ذلك   مبا) الوطنية اإلحصائية للممارسا  العاملي

ــة لوضــ  أفضــل مــن أجــل التوصــل إىل ف ــم   ــد  حســب اإلحصــائية التنمي  مجــ  وجــدو  البل
 ألغــ ا  كافيــة خدام بتياصــيلووضــ  جــداول العــ   واالســت    واملؤلــ ا ، اإلحصــاتا 

ــة التجــارة ــ  تصــني    السياســة ألغــ ا  ُيســتخدم أن أيضــا ومي ــن. والعومل ــة عــن ط ي  العام
 والعوملـة  الوطنية املتعل ـة بالتجـارة   باملبادرا  السياسا  ي تب  من املسائل ال ئيسية   جمال ما
ــك - ســوات املوجــودة أو النالــئة   - ــم   وذل ــن أجــل التوصــل إىل ف  ــد ل أفضــل م  لعمــل وحتدي

ــن ــدو . وأخــريا،   أولويات ــوطي وال ــ  الصــعيدين ال  العمــل خ يطــة ل ســم اســتخدامن مي ــن عل
 أفضـل  اكتسـاو ف ـم   أجل من الدولية العاملة الذي تضطل  بن األف قة العاملة واألف قة اجلاري

 تلك الواليا .   والثة ا  التداخل بني واليا ا أوجن وحتديد بين ا فيما للعالقا 
 

 في ا النم  املسائل اليت يتعني مواصلة قائمة -ات ب 

مسـنلة حمتملـة      72حتتـوي علـ     موحـدة  قائمـة  مت  مي  ،2014 حزي ان/يونين   - 19
 املعـايري  املسـائل مـن   وقد اسـُتمد  هـذب  . التحليل أو أو املؤل ا  جماال  املياهيم أو التجمي 

 ووضز   املزفوواات  ميزاا   دليلأو  ،2008لعام  القومية احلسابات نظام مثل ال ائمة، املن جية
منظرززة المعززاو  والمنريززة ا امليززفا  اال م ززاد   معيززا  أو السادسززة الززفو ا العةعززة االسززمارا 
 االقتصـادية  للجنـة  األخـرية  ومن املن ـورا   ،الرابعة العةعة املةاشرا األجنيب االسمارا  لمعريف
وقــد ُســئل . العـاملي  اإلنتــاج قيـاس  وعلــ   وميـة ال احلســابا  علـ   العوملــة تـنثري  حــول ألوروبـا 
 امل بــل العمــل بربنــام  صــلة املســائل ذا  هــذب كانــت ف يــ  أصــدقات الــ ئيس عمــا إذا أعضــات
 .االقتصادية والعوملة الدولية التجارة ل ياس

هنـا    أصدقات ال ئيس أن ف ي  حدد املوسعة، والعاملية الدولية باحلسابا  يتعل  وفيما - 20
 التابعـة،  األطـ ا   بني واملعامال  املبال ، االستثمار ل ياس االهتمام من  إيالت مزيدحاجة إىل
ــددة  وإحصــاتا  باخلــدما ، واملتــاج ة الي  يــة املل يــة اســتخدام ورســوم  املؤسســا  املتع
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 ع ـد،  أو ل ـات رسـم   خارجية مبصادر ، واالستعانة“بدون مصان ” السل  ومنتجي اجلنسيا ،
 قيـاس  دليـل ”   الـواردة  التوجي يـة  واملبادئ باالستيادة من التوصيا  يسنن الوقت وال يام  
 .ألوروبا، وتنييذها االقتصادية الصادر عن اللجنة “العاملي اإلنتاج
ــة  إىل وباإلضــافة - 21 ــذكورة املســائل املياهيمي ــت أعــالب، امل ــة  ُخصأ ــة  املســائل التالي املتعل 

 وفـ وع  اجلنسـيا   املتعـددة  ال ـ كا   عـن  صـاتا  اإلح  ميـ    في ـا  النم  مبواصلة بالتجمي 
 واصـي   األجـنيب،  لالستثمار املبالـ   الن ائي وامل صد املن ن بلد وحتديد األجنبية، ال  كا 
 العمـل  ألدات م ـام  خارجيـة  مبصـادر  واالسـتعانة  اجلنسـيا ،  املتعـددة  املؤسسـا   داخل الدخل
   الي يـ  يتعلـ  بالتياوتـا     م الذي أب زبجمال العمل اهلا وكان. العاملية ال يمة سالسل داخل
 ،(والنـ ائيني  املتوسـطني  للمسـتعملني  الواردا  واصي ) واخلدما  السل    الثنائية التجارة
 حـد    هامـة  مسـا ا   تعتـرب  الـيت  األجـنيب،  االستثمار املبال    الثنائية االختالال  وكذلك

 .ع   واالستخدام العامليةجداول ال لتجمي  هامة كمدخال  أيضا ول ن ذا ا
 
 االقتصادية والعوملة التجارة املعي ب ياس الدو  املؤر  نتائ  -ثالثا  

ــد - 22 ــاع ُع ـ ــاين االجتمـ ــ  الثـ ــ ئيس    لي يـ ــدقات الـ ــ اليينتس أصـ ــ ين  2   أغواسـ ت ـ
. ةاالقتصـادي  والعوملـة  التجـارة  املعـي ب يـاس   الـدو   املـؤر   ، مبال ةم بعـد 2014 األول/أكتوب 

النمـ    جمـال    ووج ا  االحتياجا  عن التعبري ط ي  عن) عن الة   رؤ  املؤر  وقد قدم
ــد  املتــوخ  ( السياســا  ــن) واهل ــث م ــود ( ال يــاس حي ــن اجل  ــال   اجلاريــة م  التجــارة جم
 اجلةــ ا  التجــزأؤ خــالل مــن الوطنيــة االقتصــادا  بــني أوجــن التــ اب  املــؤر  وأبــ ز. والعوملــة
 واسـتخدام املـوارد   الـدخل،  ودرأ العمـل،  توفري ف ، عل  ذلك وأث  واخلدما ، السل  إلنتاج

 (.واالست ال  عل  حد سوات االستخ اج حيث من) الطبيعية امل ابل

ناق ة الـثال ، الـيت أصـدر  لـعبة اإلحصـاتا  التابعـة إلدارة       امل وت دم أيضا ورقا  - 23
 إسـ اما الجتمـاع   للمـؤر ،   لييـا ب عـدادها  ال ؤون االقتصادية واالجتماعيـة بـاألمم املتحـدة ت   
 ب ـنن )أ( نمـام   أي و ميع ـا،  املياهيميـة  ف ي  أصـدقات الـ ئيس، فيمـا يتعلـ  بتوحيـد املسـائل      

 فئـا   ضـمن  ال ـ كا   بـني  للتمييـز  جديـدة  )و( وض  طـ ق  و املوسعة  الدولية للحسابا 
   الـذي يوجـد   التيـاو   )ج( و العامليـة   ال يمـة  سالسـل    م اركت ا باالستناد إىل الصناعة

 .الثنائية السل   ارة إحصاتا 

 للحســابا   جديـد  نمام امل تبطة بوض  والتحديا  اآلثار”املناق ة املعنونة  و  ورقة - 24
مـن هـذا    مت امـل  اآلثـار الـيت تت تـب علـ  نمـام      أهـم  ألار املؤلـ  إىل أن  (1)“املوسعة الدولية

__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/trade/events/2014/mexico/default.asp متاح   املوق  ال ب ي (1) 
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الـيت   واملاليـة  االقتصـادية  اإلحصـاتا   ودقـة  أ يـة    بريةكـ  ال بيل ستتمثل   إدخال حتسينا 
 دقـة    حتسـني  وسيسـ م النمـام أيضـا   .   ال طـاع اخلـا،   ال  ار وصناع اجلم ور يستخدم ا

 مــن علــ  الصـعيد الــدو   للم ارنـة  وقابليتــ ا وكيات ـا  االقتصــادية لإلحصـاتا   احلــا  النمـام 
ــ  خــالل ــني التوفي ــا  هــذب ب ــة واملــوازين البيان ــة التجاري ــة، الثنائي وأســعار الصــادرا    والعاملي

البيانـــا  اإلداريـــة وســـائ   واســـتخدام البيانـــا ، وتبـــادل واألصـــول واخلصـــوم، والـــواردا 
إىل  وألـار املؤلـ  أيضـا   . امل ت كة العاملية األعمال التجارية سجال و ،“البيانا  الضخمة”

 الت ليـل  مثـل  مناسـب،  كـبرية ب ـ ل   ديا حت ال يام مبعاجلة املوس  النمام أنن سيتعني عل  هذا
ــا  جلمــ  اإلضــافية الت ــالي  إىل أدىن حــد مم ــن مــن  ــ   البيان ــات عل ــبني، واألعب ــادة  اجملي وزي

ــة البيانــا  مصــادر إىل أقصــ  حــد مم ــن مــن  االســتيادة ــادرا  خــالل مــن اإلداري ــ ب  مب  ال
 واحل ومــة ل ــ كا ا مــ  العمــل إىل ستضــط  اإلحصــائية الوكــاال  وألــار إىل أن. ال ياســية

 .العاملية ال يمة بسالسل املتعل ة اإلحصاتا  ل ياس احملاسبية النمم عل  مواتمة

 الـيت أثار ـا   واملتصـلة بـالتجمي    املسـائل املياهيميـة   من الدو  العديد وقد تناول املؤر  - 25
ــة ــاس  الورق ــة ب ي ــة كاملســائل املتعل  ــتح م االقتصــادية املل ي ــاج لــب ا    وال ــة، اإلنت  العاملي

ــة مبنتجــا  امل تبطــة والتحــويال  ــة، املل ي  جملموعــا  عــاملي ســجل وجــود وضــ ورة الي  ي
 االقتصــادي الن ــا  بتصــني  املتعل ــة واملســائل ال ــ كة امل يمنــة الن ائيــة، وحتديــد ال ــ كا 

 الـيت ت ـار  و/أو ال ت ـار     ال  كا  تلك بني ال اسخ التجانس عدم لتصحي  وم ام العمل
عل  وضـ  جـداول    الوطي االقتصاد   ال وي التجانس عدم وتنثري العاملية، ال يمة لسالس  

 البضـائ    ـارة    ال ـائم  التيـاو   ضـ ورة معاجلـة   أيضـا  وحـدد املؤلـ   . الع   واالسـتخدام 
جـداول   مجـ   ألغـ ا   إحلاحـا  بصورة أكثـ   املبال  األجنيب واالستثمار اخلدما    والتجارة

 اجلزئيـة،  البيانـا   رب  عل  العمل تعزيز عل  الت ديد مت وأخريا،. العامليةالع   واالستخدام 
ــا ــك   مبــ ــارة ذلــ ــب التجــ ــائ  حســ ــ كا  خصــ ــارة ال ــ ــدما    والتجــ ــب  اخلــ حســ

 .ال  كا  خصائ 

اجلمـــ  بـــني هنج ـــي سلســـة ال يمـــة العامليـــة ”املعنونـــة  الثانيـــة املناق ـــة ورقـــة وحبثـــت - 26
سالسـل ال يمـة العامليـة     دراسـا   هنـ   الط ق للجم  بني أفضل (1)“املخ جا  - واملدخال 

 املضـافة الـذي ي ـون علـ      ت دي ا  التجارة   ال يمـة  وهن  حتليل اليت كثريا ما ت ون ميصلة
 التصــني  توســي  نطــاق خــالل تلــك الصــلة مــن عــن واقتــ ح املؤلــ  البحــث. أمشــل مســتوً 
ــدو  الصــناعي ــ   اجلديــد الواعــ . املوحــد ال ــ  اســتخداموســينطوي الن منــوذج م جعــي   د عل

. األساسـية  املوحـد  الـدو   الصـناعي  التصـني   ليئـا   بديلـة   ميعـا   إلن ـات  لسلسلة ال يمـة 
مبصـادر خارجيـة    ال ـ كا    جمـال االسـتعانة    إىل أن ـطة  التجميعـا   تلك تستند أن وينبةي
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 مـن  األساسـية   األصنا وأنواع الوسيطة، املدخال  واستخدام ألدات م ام األعمال التجارية،
أنـن   إج ات ذلـك التمييـز هـو      والسبب. الن ائية األسواق واجملموعة املتنوعة من املنت جة السل 

اسـتجالت أوجـن    من غـري املم ـن،   ظـل التصـني  الصـناعي الـدو  املوحـد بصـيةتن احلاليـة،         
نن مواتمـة  لـ  ومـن . وتلـك الـيت تعمـل عامليـا     حمليـا  االختال  ال بري بني ال  كا  اليت تعمـل 

ــن مت ــاهبة جمموعــا  ال ــ كا    ــث م ــن إىل حــد كــبري  حيســن الت ــوين أن حي  اهلي ــل م
 حت يـ   ومي ـن  سالسـل ال يمـة املضـافة     جلـداول العـ   واالسـتخدام ألغـ ا  حتليـل      احملاسيب
 االســتعانة الن ائيــة ومــد  واألســواق التوريــد، ووضــ  سلســلة الصــناعة، حيــث مــن املواتمــة
 .دات م ام األعمال التجاريةخارجية أل مبصادر

ة الدوليـة  أوجـن التيـاو    إحصـاتا  التجـار    ”املعنونـة   الثالثة املناق ة ورقة وقدمت - 27
ــة  ــل العومل ــة وحتلي ــا  (1)“ال اي ــا  ال ائمــة    عــن أساســية معلوم ــن التياوت ــل م    ســبل الت لي

ؤلــ  إىل أن قيـام بلــد  ألـار امل  النم يـة،  الناحيــة فمـن .   البضـائ   الدوليــة التجـارة  إحصـاتا  
ــ   ــا  ال ــحن بتجمي ــة البيان ــة  التجاري ــي  إم اني ــ  احلصــول يت ــة  متســ ة إحصــاتا  عل وقابل

ــة ــة،  للم ارن ــك ي ــج   ألن بصــورة مع ول ــ  ذل ــامال  تســجيل عل ــن نيســ ا املع ــدان  م البل
أكثـ    يـؤدي إىل بيانـا    النـ    وألار املؤل  إىل أن هـذا . املصدرة مبال ة املستوردة والبلدان

. دولـة أخـ     مـن  ما ستسجل كصـادرا   دولة من كواردا  ألن البضائ  اليت تسجل تساقاا
ومسـتخدمة مـن ال ـائمني علـ   ميـ        متاحـة  ال حنة اتياق تع ي  وثائ  أن بيد أن هذا يعي

يـؤدي إىل إجيـاد    بلـد ال ـحن   إىل وأكـد أن عـزو الـواردا    . البلـدين    كال التجارية البيانا 
 النمـام احلـا  لعـزو الـواردا      عـن  خمتلـ   اقتصادي ذا  معىن التجارة  إحصاتا من جمموعة

  ــارة علــ  إحصــاتا  أخــ   ويعتــرب أن مــن األوفــ  إدخــال تعــديال   . املن ــن حبســب بلــد
 .املوجودة فين ب نن االختالفا  التجاري أو النمام ب نن ت ييم البضائ ،

  
 2014 عام  د  ف ي  أصدقات ال ئيس الذي ُع اجتماع نتائ  -رابعا  

الدو  ل ي يسـتييد مـن نتـائ      املؤر  بعد أصدقات ال ئيس اجتماعن مبال ة ع د ف ي  - 28
  عل  ما يلي ي كز أن ينبةي األجل العمل املتوس  ب نام  أن وقد اتي  الي ي  عل . املؤر 

يعـي ضـمنا    حيـث  املوسـعة،  والعاملية الدولية للحسابا  نمام عن دليل وض  )أ( 
 االقتصـادية  العالقـا  ‘ عـاملي ’ومصـطل    املبال ة الثنائية االقتصادية العالقا ‘ دو ’طل  مص

 املبال ة  وغري املبال ة األط ا  املتعددة

وال يـام   الوقـت    العامليـة والنـ و  بـن،    امل اري  جملموعة سجل إن ات تعزيز )و( 
 ال ـ كا   األوروبية جملموعا اجملموعا   سجل واالستيادة من   بة التحديا  نيسن بت ييم
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 العامليـة،  التجاريـة  عـن األن ـطة   اجلـودة  عاليـة  إحصـاتا   مـن أجـل إنتـاج    اجلنسـيا ،  املتعددة
 املبال  األجنيب  إحصاتا  ف وع ال  كا  األجنبية واالستثمار مثل

 زيـادة  ط يـ   عـن  سلسـلة ال يمـة العامليـة    ألغ ا  الثابت التباين قياس حتسني )ج( 
 اجلزئية  البيانا  باالستناد إىل رب  ال  كا  وص ل تصنييا  م ام األعمال  تصني تطوي 

 عل  الصعيد الثنائي  واالستثمار التجارة   التياوتا  معاجلة )د( 

وجـداول املـدخال  واملخ جـا      جداول العـ   واالسـتخدام   تطوي  تعميم (ـ)ه 
التعـــاون والتنميـــة   امليـــدان منممـــة  بـــن قامـــت الـــذي العمـــل علـــ  بنـــات املت ـــ رة، العامليـــة

 منممـة  بـني  امل ـت كة    ال يمة، التجارة قياس بيانا  قاعدة تةطية نطاق لتوسي  االقتصادي،
 .العاملية التجارة ومنممة االقتصادي امليدان   والتنمية التعاون

 سل يـا  العاجلـة  والسياسـية  التحليليـة  وألار ف ي  أصدقات ال ئيس إىل أن االحتياجـا   - 29
ــ اب  ــدان    واملخــاط  الت ــ  البل ــة للحســابا  نمــام وضــ  إىل ســيؤدي بالضــ ورة  مجي  الدولي
سـتتمثل     األوىل وحـدد الي يـ  أن امل مـة   . املوسعة يتسم بطاب  راـي بدرجـة أكـرب    والعاملية
 احلسـابا   لنمـام  ال ائمـة  بنـات علـ  األطـ     العـام،  امليـاهيمي  اإلطـار  وبنـات  صـياغة  مـن  االنت ات
 الزفو   االسزمارا   ووضز   املزفوواات  ميزاا   مز  دليزل   السادسة والطبعة ،2008لعام  يةال وم

 ســيحتاج لوضــ  صــورة  اإلطــار ومــن الواضــ  أن هــذا . الصــادر عــن صــندوق الن ــد الــدو   
 العامليــة، واالســتخدام وجــداول العــ   بالتجــارة واالســتثمار، املتعل ــة لإلحصــاتا  مت املــة

ــة واحلســابا  ــة العيني ــة واملالي  علــ  ال اــي الطــاب  وســتتمثل م مــة أخــ     إضــيات . الدولي
 .املوسعة واملسائل املتصلة هبا والعاملية الدولية احلسابا  نطاق وص 

هـو مـبني    وكمـا . موسـ   لوضـ  نمـام   هي ل إعطات عل  التخطيطي وسيساعد اإلطار - 30
ال ائمـة للحسـابا    اجلديـدة و  حسـب اإلحصـاتا    اليـ وق  هـذب  ُتيصأل   م ف  هذا الت  ي ،

. أخــ   ج ــة مــن ال ائمــة واجلديــدة للحســابا  الصــة   واإلحصــائيا  ج ــة، مــن ال ــبرية
يلـي   التخطيطـي  اإلطـار  املوسـعة اعتبـارا مـن    والعامليـة  الدوليـة  احلسـابا   ومي ـن أن يبـدأ نمـام   

 يتصـل  االقتصـادي ومـا   عن أوجن التـ اب   رؤ  وهو ما ُييت   أن ي دم احلسابا ، ذلك بنات
 .هبا بني البلدان

ــُينجز - 31 ــل وس ــة العم ــدر اإلم ــان،   بط ي  ــ ة ق ــتيادة منس ــادرا   باالس ــن املب ــة  م اجلاري
 أن يمـل ال يـام مبعمـم    األرجـ ،  املثـال وعلـ    سـبيل  وينبةي علـ  . ت  ارها من بدال ودعم ا،
 وجمموعــة الــدو ، الن ــد املوحــدة منوطــا بصــندوق املاليــة بوضــ  احلســابا  امل تبطــة األعمــال
 عـرب  املخـاط   قيـاس    الثةـ ا   مبعاجلـة  امل ليـة  املاليـة  ووزارا  واملصار  امل كزية الع  ين،
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 رــس احلاجــة إىل اضــطالع احملاســبني  ذلــك، ومــ . املاليــة األزمــة عنــ ا ك ــيت الــيت احلــدود
 علـ  كيالـة أن هـذب    قـدر اإلم ـان،   واملسـاعدة،  البيانـا   هـذب  تنسـي     هـام  بـدور  الوطنيني
 مـن احلسـابا    ومت املة موسعة جمموعة   فعالة أداة تصب  أن مي ن الدولية املالية احلسابا 
 .ال لي لالقتصاد الدولية

 بـني  م ـت كة  آليـة  أصـدقات الـ ئيس علـ  إن ـات     ف ي  واف  التنسي ، بآلية يتعل  وفيما - 32
امل م ـت   بـني   أي ف ي  ع ال ومية،   جمال احلسابا  مثل اآللية املعمول بن حاليا الوكاال 

 ب نــام  وتنســي  ب صــد العامــل الي يــ  وســي وم هــذا. االقتصــادية والعوملــة األمانــا  للتجــارة
 اقتـ اح أن ت ـوم اللجنـة ب ن ـات ف يـ       علـ   وواف  الي ي  كذلك. اجملال   ذلك الدو  العمل
 .املوسعة والعاملية الدولية احلسابا  لنمام دليل بوض  خصيصا ي ل  منيصل خربات

  
 للمناق ة ن ا  -خامسا  

  يلي ما ب نن نم ها وج ا  عن للتعبري مدعوة اللجنة - 33

 ال ـامل  لي ـون مبثابـة اإلطـار    املوسـعة  والعاملية الدولية للحسابا  وض  نمام (أ) 
 االقتصادية  والعوملة الدولية التجارة ل ياس

 عـن نمـام   يـل دل بوضـ   تـاب  ُي لـ  خصيصـا    خـربات  ف ي  قيام اللجنة ب ن ات (و) 
 املوسعة  والعاملية الدولية احلسابا 

علـــ   الت كيـــز مـــ  والعوملـــة الدوليـــة التجـــارة ل يـــاس عمـــل ب نـــام  وضـــ  (ج) 
  األولويا  التالية

وال يـام   الوقـت    ال  كا  العامليـة،  جملموعة سجل إن ات عجلة ودف  تعزيز ‘1’ 
وعــا  األوروبيــة اجملم واالســتيادة مــن   بــة ســجل التحــديا  بت يــيم نيســن
 العاملية  التجارية األن طة عن اجلودة عالية إحصاتا  إلنتاج

 زيـادة  ط يـ   سلسـلة ال يمـة العامليـة عـن     ألغ ا  الثابت التباين قياس حتسني ‘2’ 
 باالسـتناد إىل ربـ    ال  كا  وص ل تصنييا  م ام األعمال تصني  تطوي 
 اجلزئية  البيانا 

 عل  الصعيد الثنائي  واالستثمار تجارةال   التياوتا  معاجلة ‘3’ 
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 املخ جـا   -جداول الع   واالستخدام وجداول املـدخال    تطوي  تعميم ‘4’ 
منممة التعـاون والتنميـة    قامت بن الذي العمل املت  رة واالستيادة من العاملية

قيــاس  بيانــا  قاعــدة تةطيــة نطــاق مــن أجــل توســي    امليــدان االقتصــادي،
  امليـدان   والتنميـة  التعـاون   يمة املضـافة، امل ـت كة بـني منممـة    التجارة   ال

 .العاملية التجارة االقتصادي ومنممة

تنـا    والعوملـة  الدوليـة  التجارة ل ياس األمانا  بني م ت   عامل ف ي  إن ات (د) 
 .العمل ب نام  لتنسي  والية بن
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   امل ف 
 (خمتارة أمثلة م ) والعوملة والتدويل الدولية األن طة ل ياس اطيطي تصني   

 

 واجلفيفة القائرة اجملرعة اإلح اءات الةعف اإلح ائي النعاق

بناء  واجلفيفة اإلح اءات والمحاليل القائرة
 يود  ؛(السجالت  وابط) الى الةيانات اجلائية

 املكاتب اإلح ائية الوطنية ا السرية
اإلحصاتا  األساسـية املوجـودة       

 والتطورا 

)  إطار  لي والعاب  للحدوداحمل
 ُنمم اإلحصاتا  الوطنية(

ــة   ــية الوطنيـ ــابا  األساسـ ــاتا  احلسـ إحصـ
والدولية والتجارة   البضائ  وما يتصل هبا 
مــن أعمــال، مبــا   ذلــك تطــوي  وتيســري      
وتنييذ التوصيا  األساسية لألدلـة الدوليـة،   
كــدليل قيــاس اإلنتــاج العــاملي، مبــا   ذلــك 

 “ون مصان بد”إنتاج السل  

ت ـــدي ا  مســـتندة للبيانـــا  اجلزئيـــة لعمليـــة      
التج يـز احملليــة والعـاب ة للحــدود   الصــناعا    

 التحويلية  

التحســــــينا  املدخلــــــة علــــــ  
 اإلحصاتا  األساسية

)  إطـار   احمللي والعاب  للحدود
 ُنمم اإلحصاتا  الوطنية(

حتســــني املواج ــــة بــــني البيانــــا  الثنائيــــة  
ود خمتــارة موصــ  هبــا،  ال ط يــة  وتنييــذ بنــ 

ــارة     ــد اخلاصـــة بالتجـ مثـــل أمنـــا  التوريـ
اخلـــــدما   وإدراج تياصـــــيل إضـــــافية   
ــارة   ــتخدام، والتجـ ــداول العـــ   واالسـ جـ

 واالستثمار املبال  األجنيب

ت دي ا  مستندة للبيانا  اجلزئيـة، مبـا   ذلـك    
ت ـــــــدي ا  ال يمـــــــة املضـــــــافة، والتجـــــــارة    

 واألصول واالستثمار،

)  إطـار   احمللي والعاب  للحدود التدويلتوسيعا  
 ُنمم اإلحصاتا  الوطنية(

ــة ل يــاس التجــارة   ال يمــة    التــدابري ال ط ي
ــ كا      ــ وع ال ـ ــاتا  فـ ــافة  وإحصـ املضـ
األجنبية   الداخل، مبا   ذلك إحصـاتا   
ــة    ــارة، واملل يـ ــا ، والتجـ ــة، واملبيعـ العمالـ
األجنبية والتح م في ا  وإحصاتا  فـ وع  

  األجنبية   اخلارج، مبـا   ذلـك   ال  كا
ــتح م    ــارة والـ ــة، والتجـ ــا ، والعمالـ املبيعـ
في ـــــا، واإلحصـــــاتا  املتعل ـــــة بنن ـــــطة 

 ال  كا  املتعددة اجلنسيا   

 ال ـــــ كا  األجنبيـــــة   فـــــ وع إحصـــــاتا 
الــداخل/اخلارج واإلحصــاتا  املتعل ــة بنن ــطة  
املؤسســـا  املتعـــددة اجلنســـيا ، مبـــا   ذلـــك  

حجـم  ، وكثافة التصـدي  ل  كا  )التباين بني ا
، واإلنتاجيــة(  وإحصــاتا  التجــارة  ال ــ كا 
األعمــــال التجاريــــة   - االســــتثمار - الدوليـــة 

واالســـتعانة مبصـــادر داخليـــة وخارجيـــة   أدات 
 م ام األعمال التجارية
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 واجلفيفة القائرة اجملرعة اإلح اءات الةعف اإلح ائي النعاق

بناء  واجلفيفة اإلح اءات والمحاليل القائرة
 يود  ؛(السجالت  وابط) الى الةيانات اجلائية

 املكاتب اإلح ائية الوطنية ا السرية
مــــوجز   -توســــيعا  العوملــــة      

 األن طة ال ط ية

ــاب  للحـــــــدود  مـــــــا ورات العـــــ
خـــــارج إطـــــار ُنمـــــم  عـــــادة)
 حصاتا  الوطنية(  اإل

اجلــــداول العامليــــة للعــــ   واالســــتخدام   
املضـافة،   ال يمـة   قاعدة بيانا  التجـارة  و

ــة       ــاون والتنمي ــني منممــة التع امل ــت كة ب
  امليدان االقتصادي ومنممة التجارة العاملية

واست صـــاتا  االســـتثمار املبالـــ  األجـــنيب 
ــتثمار     ــ ة لالســـ ــاتا  املنســـ واالست صـــ

ــا  األ ــا  حافمــ ــيت جي ي ــ ــة والــ وراق املاليــ
ــة    ــدو   واجلــداول اجملمأع ــد ال صــندوق الن 
ــة     ــة املتعل  ــن الدراســا  ال ط ي املســتمدة م
بالبيانـــا  اجلزئيـــة، مبـــا   ذلـــك األن ـــطة  

 والبيانا  املالية والتع   للمخاط 

  

ــدود )عـــادة     توسيعا  العوملة مـــا ورات عـــرب احلـ
خارج إطـار نمـام اإلحصـاتا     

 الوطنية(

حتليل الباحثني لسالسل ال يمة العاملية بنـات علـ     يل الباحثني لسالسل ال يمة العامليةحتل
 البيانا  اجلزيئة

 


