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 إحصاءات جتارة البضائع الدولية: بنود للعلم
 

شعبة اإلحصائية التابعة لألمم املتحـدة ومنظمـة التعـاون والتنميـة            التقرير    
بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة  يف امليــدان االقتــصادي عــن النظــام املــشترك

تجـارة  ال جلمع وجتهيـز إحـصاءات       التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    
 لبضائعالدولية ل

 
 مذكرة من األمني العام  

 يتـشرف األمـني العـام       ،** والـثالثني  الثـة دورـا الث  بناء على طلب اللجنة اإلحـصائية يف         
ية التابعة لألمم املتحدة ومنظمـة التعـاون والتنميـة          شعبة اإلحصائ ال، للعلم، تقرير    حييل إليها بأن  

 بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان          يف امليدان االقتصادي عن النظام املشترك     
واملرجـو مـن اللجنـة أن حتـيط         . لبـضائع الدوليـة ل  تجـارة   ال جلمع وجتهيـز إحـصاءات       االقتصادي

ا التقريـر باملناقـشة، وقـد تـود التعليـق علـى خطـط الـشعبة                علما باجلهود املبذولة اليت يعـرض هلـ       
اإلحصائية ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي مـن أجـل مواصـلة التعـاون يف هـذا                     

 .امليدان من ميادين اإلحصاء

__________ 
 * E/CN.3/2006/1. 
ــس االقتــصادي واالجتمــاعي،       **  ــر الوثــائق الرمسيــة للمجل الفقــرة ، (E/2002/24) ٤، امللحــق رقــم  ٢٠٠٢انظ
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الشعبة اإلحصائية التابعة لألمم املتحـدة ومنظمـة التعـاون والتنميـة             تقرير  
عــن النظــام املــشترك بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة  يف امليــدان االقتــصادي 

تجـارة  الالتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي جلمع وجتهيـز إحـصاءات           
  للبضائعالدولية

 
 مقدمة  

طلـب اللجنـة اإلحـصائية يف دورـا الثالثـة والـثالثني بـشأن تعزيـز املنظمـات           استجابة ل  - ١
 الــيت أعــدا شــعبة  مبــذكرة التفــاهم وعمــال)١(،يةالدوليــة للتنــسيق فيمــا بــني أنــشطتها اإلحــصائ

يف امليـدان االقتـصادي     والتنميـة   ومنظمـة التعـاون     )  اإلحصائية الشعبة(األمم املتحدة اإلحصائية    
، بــذلت الــشعبة اإلحــصائية   ٢٠٠١ينــاير  / كــانون الثــاين ١٥يف ) منظمــة التعــاون والتنميــة  (

اون يف ميـدان إحـصاءات جتـارة البـضائع      التعـ لتحـسني ومنظمة التعـاون والتنميـة جهـدا خاصـا      
، املقدمــة للمعلومــاتذا املــسعى احلــد مــن أعبــاء اجلهــات  األساســي هلــوكــان اهلــدف. الدوليــة

وحبكـم طبيعـة    .  ونشر بيانات متطابقة   ،البياناتاإلجراءات االعتيادية لتجهيز    ومزامنة ومواءمة   
ت عـدة سـنوات تعمـق خالهلـا التعـاون           اسـتغرق فإـا   ،   أيـضا  طابعها املبتكر نظرا ل والعملية  هذه  

 . واتسع نطاقه تدرجييامنظمة التعاون والتنميةبني الشعبة اإلحصائية و
، تعاونـت الـشعبة اإلحـصائية    ٢٠٠٥ إىل عـام  ٢٠٠٢وخالل الفتـرة املمتـدة مـن عـام       - ٢
 وضـع اتفـاق بـشأن ترتيبـات مجـع البيانـات           ) أ: ( علـى القيـام مبـا يلـي        منظمة التعاون والتنميـة   و

 تطبيقــات حاســوبية إعــداد) ج( وحــدة لتجهيــز البيانــات؛ وحتديــد معــايري م) ب( وتبادهلــا؛ و
 إىل هـذه اموعـة مـن االتفاقـات          ويـشري كـال الطـرفني     .  يف جتهيز البيانات ونشرها    لالستخدام
منظمــة التعــاون والتنميــة يف  تطبيقــات باســم النظــام املــشترك بــني األمــم املتحــدة و  واملعــايري وال

وخـالل  ). النظام املشترك (للبضائع  تجارة الدولية   الان االقتصادي جلمع وجتهيز إحصاءات      امليد
 بـه وجـرى   منظمـة التعـاون والتنميـة   بلغـت البلـدان األعـضاء يف    عملية إعداد النظـام املـشترك، أُ    

 تقـديرهم البـالغ لـذلك    ة يف منظمـة التعـاون والتنميـ      خرباء التجارة  وأبدى. التشاور معها بشأنه  
 واعتـربوه منوذجـا جيـدا للتعـاون         ٢٠٠٥  و ٢٠٠٤ام خالل اجتماعام املعقودة يف عامي       النظ

 .فيما بني الوكاالت
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 هوصف النظام املشترك وحالة تنفيذ -أوال  
 االتفاق املتعلق جبمع البيانات وتبادهلا -ألف  

ن البلــدان  علــى قائمــة مــن الــشروط جلمـع البيانــات والبيانــات الفوقيــة مــ اهليئتــان اتفـق  - ٣
عـن  الـشعبة اإلحـصائية      أيضا علـى أن تتوقـف        كما اتفقا . األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية      

 وأن تـستخدم بـدال مـن        منظمـة التعـاون والتنميـة     بيانات مباشرة من البلدان األعـضاء يف        مجع ال 
ون منظمـة التعـا  وسـوف ترصـد     . ذلك جمموعات البيانات اليت جتمعها منظمة التعـاون والتنميـة         

الشروط احملـددة للبيانـات     تتوافق  و. البيانات والبيانات الفوقية  عن  بالغ  اإل دقة مواعيد    والتنمية
 والــيت نــشرا الــشعبة )٢(اموعــة مــع توصــيات اللجنــة املعتمــدة يف دورــا التاســعة والعــشرين

ــ وســوف تط)٣(.املفــاهيم والتعريفــات: لبــضائعالدوليــة لتجــارة الإحــصاءات اإلحــصائية يف  ق ب
 يف مجعها للبيانات من البلدان غـري األعـضاء يف منظمـة              نفسها الشعبة اإلحصائية تلك الشروط   

 .التعاون والتنمية
ــذ هــذا االتفــاق، وجهــ   ويف إطــار - ٤ ــان  ت تنفي ــدان   اهليئت ــع البل رســالة مــشتركة إىل مجي

تلـك البلـدان   ، وأطلعـا فيهـا   ٢٠٠٤ينـاير  / كـانون الثـاين  األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف   
 .البياناتعن بالغ لإلالشروط والترتيبات النهائية على 
 يف الوقــت الــراهن علــى تنفيــذ اإلجــراءات املوحــدة لتجهيــز البيانــات   اهليئتــانعمــل تو - ٥

 تلـك املهمـة، سـوف تنفـرد منظمـة التعـاون            إجنازومبجرد  . لضمان تطابق البيانات اليت جيهزاا    
رة املتعلقــة بالبلــدان األعــضاء فيهــا، وســوف تــدرج يف قاعــديت  والتنميــة بتجهيــز بيانــات التجــا

 . بيانات تلك املنظمة والشعبة اإلحصائية يف وقت واحد
 

 ملعايري املوحدة لتجهيز البياناتا ملخص -باء  
استعرضت الشعبة اإلحصائية ومنظمة التعاون والتنمية إجراءات جتهيز البيانات املتبعـة            - ٦

وميكـن االطـالع علـى معلومـات     .  على معايري موحدة لتجهيز البيانات  لدى كل منهما واتفقتا   
ــة     ــة االجتمــاع املعنون ــايري يف ورق النظــام املــشترك بــني األمــم املتحــدة   ”مفــصلة عــن تلــك املع

ــز إحــصاءات     و ــصادي جلمــع وجتهي ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة تجــارة المنظمــة التع الدولي
 . يلي عرض موجز للمعايري املتفق عليهاوفيما. “)النظام املشترك(لبضائع ل

 
 رموز البلدان

. املنـاطق علـى مـستوى سـجالت البيانـات         /سوف تطبق رمـوز األمـم املتحـدة للبلـدان          - ٧
ؤسس عليها اموعـات القطريـة   تهذه الرموز كلبنات أساسية ويئتني   اهل تاستخدم كل ت وسوف

 .ااخلاصة تعريفات واالحتياجات  جتهيز البيانات ونشرها وفقا للصلة ملواتاجهاحت اليت
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 التحويل التجاريةمعامالت 
جتاريـــا رجحـــة امليف تطبيـــق نظـــام حـــساب أســـعار الـــصرف اهليئتـــان ستمر تـــ ســـوف - ٨
وقــد أعــد هــذا . يف إطــارين منفــصلني للــصادرات وللــواردات) التحويــل التجــاريمعــامالت (

وسـوف  . كـل ثالثـة أشـهر     لـصرف   عمليات مراجعة أسعار ا   أمهية   اإلجراء للتعرف تلقائيا على   
 إذا مـا اقتـضت      تنفذ يف وقت واحد يف قاعديت البيانات عمليات إعادة حساب بيانات القيمـة              

 .للرجوع إليه  التحويلمعامالتفظ بسجل لتتبع مسار وسوف يحت. الضرورة ذلك
 

 التصنيفات وجداول االرتباط
األساســية ق لتوصــيف الــسلع ســوف تــستمر قاعــدتا البيانــات يف معاملــة النظــام املنــس   - ٩

.  ألغــراض مجــع البيانــات وجتهيزهــا  األساســية للتــصنيف األويل للــسلع أداةوترقيمهــا باعتبــاره
وسوف يستخدم نظام التصنيف املوحد للتجارة الدولية من أجـل جتميـع بيانـات نظـام الترميـز                  

. التارخييــة الــسالسلعــض األغــراض التحليليــة وملواصــلة تناســب بقــدر أكــرب بسلع للــيف فئــات 
 الـيت   لتـصنيفات لالقائمـة   التنقيحـات    جـداول االرتبـاط بـني خمتلـف           يطبق كال الطرفني   وسوف

احلاجـة،  عنـد   للـشعبة اإلحـصائية ومنظمـة التعـاون والتنميـة،           ميكن  و. أعدا الشعبة اإلحصائية  
منظمــة علــى ســبيل املثــال، دأبــت  و.  تــصنيفات أخــرى لنــشر البيانــات التجاريــة اأن تــستخدم

تعــاون والتنميــة علــى تقــدمي البيانــات التجاريــة باســتخدام نظــام التــصنيف الــصناعي املوحــد     ال
الدويل جلميع األنـشطة االقتـصادية بينمـا تعـرض الـشعبة االقتـصادية البيانـات التجاريـة مـصنفة                    

 .الواسعةحسب الفئات االقتصادية 
 

 الرموز غري املوحدة
 لتجهيـز   قيمنظـام التـر   ام رموز غري موحدة يف      ستخداتفقت كلتا اهليئتني على ضرورة ا      - ١٠

اخلاصــة الــيت يتعــذر  األساســية املعــامالت اخلاصــة أو الــسلع  البيانــات املبلغــة مــن البلــدان عــن   
وجـرى  . للتجـارة الدوليـة  املوحد التصنيف تصنيفها باستخدام الرموز املوحدة لنظام الترميز أو        

 إعـداد   والعمـل قـائم علـى     . واالتفـاق عليهـا   ) أو البنود التذكرييـة   (رموز   قوائم هذه ال   استعراض
جدول تناظري بني الرموز غري املوحدة اخلاصة مبنظمـة التعـاون والتنميـة والـشعبة اإلحـصائية،                 

 .وسوف يستخدم عند االقتضاء
 

 وحدات الكم وتقديرات الكم
 والكـم  الـوزن الـصايف  : جمـالني كمـيني   علـى     قاعدتا بيانات كال الطرفني    سوف حتتوي  - ١١
 كثـرة  وبـالنظر إىل . قدرا بالوحدات املعياريـة للكـم الـيت أوصـت ـا منظمـة اجلمـارك العامليـة            م
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إىل اهليئـتني    تـا  كل تالثغرات اليت تعتري عمليات تقدمي املعلومات من البلدان عـن الكـم، عمـد             
، اتفـق علـى      حيـث النوعيـة وقابليـة املقارنـة        ولتحسني هذه التقـديرات مـن     . استخدام تقديرات 

. عدتـه الـشعبة اإلحـصائية      إجراءات إعـداد التقـديرات باسـتخدام النـهج اجلديـد الـذي أ              توحيد
يتفـق عليهـا علـى أسـاس االسـتعانة إىل أبعـد             و التحويـل الكمـي      معامالت وسيجري استعراض 

. للمنتجـات الزراعيـة   قدمتها منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحـدة        اليت   باملعامالتحد ممكن   
مـستويات األربعـة أرقـام والـستة أرقـام          القتصار يف بيان الكـم علـى اسـتخدام          تقرر أيضا ا   كما

 وعلــى مــستويات الثالثــة أرقــام واألربعــة أرقــام والــستة أرقــام للتــصنيف املوحــد  التــرقيملنظــام 
 .للتجارة الدولية

 
 السرية
  تــصنيفبــالنظر إىل الطــابع الــسري لــبعض املعــامالت، تعمــد البلــدان إىل تقــدمي قــوائم - ١٢
 مـستوى   باسـتخدام تتـضمن قـدرا أقـل مـن التفاصـيل           شركاء يف جمموعـات البيانـات الوطنيـة         لل

اـاميع املقدمـة     بـني     مما حيدث تفاوتات   ،بدال من مستوى الرقمني   نظام الترميز   الستة أرقام يف    
وقـد  .  اـاميع املتراكمـة للبيانـات املقدمـة مبـستويات أدىن مـن التـصنيف                الرقمني وبني  مبستوى

ا مــ بياناا يف قاعــديتن تــدرجوالتنميــة والــشعبة اإلحــصائية علــى أ   فقــت منظمــة التعــاون   ات
 منهجية عامة تفسر أوجه االختالف الظاهرة هـذه ملـن يطـالع اإلحـصاءات التجاريـة،                 مالحظة

 . إىل االنتهاء من وضع قواعد للتجهيز املوحد للبيانات السرية اآلنومها بسبيلهما
 

 الفوقية البيانات
وقــد .  يف قاعــدة بياناتــهالبيانــات الفوقيــة باعتبارهــا جــزءا ال غــىن عنــهاهليئتــان عامــل ت  - ١٣
ــا ــداد والتخــزين واالطــالع     اتفق ــات اإلع ــاءة عملي ــى حتــسني كف ــشر عل ــة  واإلدارة والن  املتعلق

 وختزن منظمة التعاون والتنمية البيانات الفوقية التجارية يف تطبيـق امليتاسـتور           . بالبيانات الفوقية 
Metastore )ويــشمل هــذا التطبيــق مــا يتعلــق . املــستحدث مــؤخرا) مــستودع البيانــات الفوقيــة

بالتجارة من تعريفات وتوصيات ومصادر ومذكرات قطرية ومعلومات عن التـصنيفات وهلـم             
وملــا كــان امليتاســتور مــستودعا عامــا للبيانــات، فهــو يــدير البيانــات الفوقيــة موعــات     . جــرا

وتـدرس الـشعبة اإلحـصائية إمكانيـة        . الت مواضيعية شىت وهياكل خمتلفـة      مبجا البيانات املتعلقة 
ــة     ــا الفوقي ــل للميتاســتور كــأداة إلدارة بيانا ــق مماث ــذ تطبي ــشعبة اإلحــصائية   . تنفي وســتكفل ال

ومنظمة التعاون والتنمية إزالة مجيع الصعوبات اليت قد تعتـرض مـن يـستخدم قاعـديت بيانامـا                  
 .انات الفوقية اليت حيتفظان ايف االطالع على البي
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 البيانات قواعد مزامنة
سعيا إىل توفري بيانـات متطابقـة ملـن يطلـع علـى اإلحـصاءات التجاريـة، سـوف جتـري                      - ١٤

وسـوف تـتم    . مزامنة قاعديت بيانات الشعبة اإلحصائية ومنظمة التعاون والتنمية بصفة مستمرة         
 لـدى منظمـة التعـاون       تنيالبيانـات املتطـابق   عـديت   قاعملية املزامنة كل ليلـة مـن أجـل اسـتكمال            

 )XML(املوســعة  لغــة الترميــز وســوف تنقــل البيانــات بــصيغة  . والتنميــة والــشعبة اإلحــصائية 
 .)SDMX( البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقيةاملقطعي لتبادل نظام الباستخدام 

 
 يف جتهيز البياناتاملستخدمة التطبيقات احلاسوبية  -جيم  

اهليئتــان فيمــا بينــهما كــل مــا اســتحدث      تبــادل ت يف إطــار النظــام املــشترك، ســوف    - ١٥
 مــن أجــل جتهيــز ونــشر البيانــات  شفرا األصــليةسيــستحدث مــن التطبيقــات احلاســوبية بــ  أو

وكانت نقطة االنطالق يف هذا الشأن إعداد التطبيق املستخدم يف الشعبة اإلحـصائية             . التجارية
األمــم املتحــدة بيانــات  املفــصلة، أي قاعــدة ارة الــسلع األساســية ونــشر إحــصاءات جتــ فــظحل

وجيــري تركيــب هــذا التطبيــق لــدى   ). UN Comtrade(اإلحــصائية لتجــارة الــسلع األساســية  
جلمهـور حبلـول   لعامـة ا تطويعه الحتياجاا دف إتاحـة اسـتخدامه    مع  منظمة التعاون والتنمية  

 .٢٠٠٦منتصف عام 
ــي  - ١٦ ــة األساس ــات       والدعام ــز البيان ــستخدم لتجهي ــق امل ــي التطبي ــها ه ــة برمت ــذه العملي ة هل

ــة املــسمي   ــسلع األساســية  ( CORPAالتجاري ــز بيانــات ال ــذل يف  ). تطبيــق جتهي واجلهــد الــذي ب
فمـن جهـة، أعـد      . استحداث هذا التطبيق فريد من نوعه يف جمال التعاون فيمـا بـني الوكـاالت              

ملعـايري جتهيـز   التطـوير املنـهجي املفـصل     ة التعاون و  خرباء اإلحصاء يف الشعبة اإلحصائية ومنظم     
، ومعاجلة السرية، وتقـدير الكميـات املفقـودة والتأكـد     التسميات القطريةمبا يف ذلك (البيانات  

 اهليئـتني ؛ ومـن جهـة أخـرى، كتـب موظفـو تكنولوجيـا املعلومـات لـدى                 )من سـالمة البيانـات    
 . من أجل إعداد برامج حاسوبيةالشفرة املطلوبة وصمموا وصالت بينية للتطبيقات

 النظــام اإلنتــاجي CORPA، ســوف يــصبح التطبيــق ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاين١ويف  - ١٧
الفوائـد  تكمـن  و. لتجهيز البيانات التجارية لـدى الـشعبة اإلحـصائية ومنظمـة التعـاون والتنميـة         

 الوكـاالت لعمليـة     إعـداد معـايري مـشتركة بـني       ) أ: (املتصورة من هذا النظـام اجلديـد فيمـا يلـي          
) ج( مواءمـة إحـصاءات التجـارة الدوليـة املنـشورة؛ و          ) ب( جتهيز البيانات جبميع تفاصيلها؛ و    

وعــالوة علــى ذلــك، فــسوف جتــري يف إطــار جــزء  . رفــع مــستوى جــودة البيانــات؛ والفوقيــة 
نـات  مكمل هلذا التطبيق عملية نقل تلقائية مبستوى تفصيلي للبيانات اهـزة تغـذي قاعـديت بيا               

البنك الدويل ومنظمة األغذية والزراعة وقاعدة البيانات املـشتركة بـني منظمـة التجـارة العامليـة                 
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حتمـا  ومركز التجارة الدوليـة، ممـا سـيؤدي         ) األونكتاد(ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية      
 .ىل مواءمة بالغة الدقة لإلحصاءات التجارية املفصلة فيما بني املنظمات الدوليةإ

 
 نشر البيانات -دال  

اعــدة بيانــات تعهــد قيف لتــا اهليئــتني  كستمرتــى الــرغم مــن عمليــة املزامنــة، ســوف علــ - ١٨
إلحـصاءات جتـارة البـضائع الدوليـة لـضمان حقـوق       ) من الناحية املؤسـسية والقانونيـة   (مستقلة  

 بيانـات   ختـزين  )أ: (سياسـات خاصـة بـه بـشأن مـا يلـي           كل منهما وقدرته فيما يتعلق بانتـهاج        
مثــل البيانــات التارخييــة، (خمتلفــة باإلضــافة إىل البيانــات املتفــق عليهــا يف إطــار النظــام املــشترك  

ــة، والبيانــات املــشتقة، و   ــود التذكريي  إضــافية اســتحداث وظــائف ) ب( ؛ و)مــا إىل ذلــك والبن
ينـها  ممارسات نشر البيانات، مـن ب     ) ج( ؛ و لتحليل البيانات وعرضها مع تنظيم االطالع عليها      

 مــع مــستخدمي قواعــد  ودحتديــد أســعار لالنتفــاع مــن خــدمات قواعــد البيانــات، وإبــرام عقــ   
وسوف حتتفظ كل جهة باالسم التجـاري اخلـاص ـا السـتخدامه يف              . ما إىل ذلك  البيانات، و 

 OECD و  UN Comtradeواالمسان احلاليان لقاعديت البيانات هاتني مها . أنشطة نشر البيانات

ITCS Database. 
 

 التعاونمواصلة خطط  -ثانيا  
وضع اسـتراتيجية موحـدة حلفـظ       ) أ: (لتعاون ما يلي  ملواصلة ا من بني ااالت املمكنة      - ١٩

تقيـيم إمكانيـة مجـع وجتهيـز ونـشر بيانـات       ) ب( بيانات بنود التعريفات اجلمركيـة ونـشرها؛ و   
 وطبيعـــة املعاملـــة جتاريـــة تتـــضمن مالمـــح إضـــافية منـــها علـــى ســـبيل املثـــال وســـائط النقـــل،  

ــشريكة و   ــدان ال ــصالحيات اإلضــافية للبل ــا إىل ذلــك وال ــدمواصــلة) ج( ؛ و)م ــات  توحي  البيان
تقييم التجـارب املـستفادة مـن أجـل اسـتخدامها يف أنـشطة مماثلـة                ) د( ؛ و  والتوسع فيها  الفوقية

 .إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدماتجمال يف 
ــداد    - ٢٠ ــن إع ــهاء م ــرر االنت ــن املق ــشعبة      م ــني ال ــاون ب ــشأن التع ــدة ب ــاهم جدي ــذكرة تف  م

 بعــد بــدء العمــل رمسيــا ٢٠٠٦اإلحــصائية ومنظمــة التعــاون والتنميــة وتوقيعهــا يف مطلــع عــام  
 .ام املشترك واستعراض البلدان لهبالنظ

 
 التعاون مع املنظمات األخرى -ثالثا  

أمهيـة التعـاون مـع املنظمـات     تود الشعبة اإلحصائية ومنظمـة التعـاون والتنميـة التنويـه ب           - ٢١
أعـضاء فرقـة العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بإحـصاءات التجـارة             الدولية األخرى مـن     

 أعضاء الفرقة سندا قويا خـالل فتـرة          مجيع وكان. الدولية ضمانا إلكمال هذا املشروع بنجاح     
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عقبـوا بتعليقـات مفيـدة      منظمـة التعـاون والتنميـة، و       و  النظام املـشترك بـني األمـم املتحـدة         إعداد
الـشعبة اإلحـصائية ومنظمـة التعـاون والتنميـة دعـوة مجيـع              كـل مـن     وتود  . كثرية على تصميمه  

املنظمات الدولية إىل مواصلة هذا التعاون املثمر ضمانا ملزيد من التحـسينات مـن حيـث تـوافر                  
 .وجودة إحصاءات جتارة البضائع الدولية
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