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 *املؤقت األعمال جدول من )د( ٤ ندالب

     لبضائعل الدولية جارةتال إحصاءات :للعلم بنود
ــة   ــل فرقـ ــشتركة العمـ ــني املـ ــاالت بـ ــة الوكـ ــصاءات املعنيـ ــارةال بإحـ  تجـ

  لبضائعل الدولية
 

 العام األمني من مذكرة  
 العـام  األمـني  يتـشرف  ،**والـثالثني  الثامنـة  دورهتـا  يف اإلحـصائية  اللجنة طلبته ملا وفقا 

 تجــارةال بإحــصاءات املعنيــة الوكــاالت بــني املــشتركة العمــل فرقــة تقريــر اللجنــة إىل حييــل بــأن
 الداعيــة بوصــفها الدوليــة، التجــارة منظمــة أعدتــه الــذي التقريــر هــذا ويقــدم .بــضائعلل الدوليــة

 الـذي  بالعمـل  علمـا  حتـيط  أن اللجنـة  مـن  ويرجـى  .للعلـم  اللجنـة  إىل العمل، فرقة الجتماعات
 .املستقبل يف عملها امجوبرن املستكملة اختصاصاهتا ال سيماو العمل، فرقة أجنزته

 

 * E/CN.3/2008/1. 
ــائق **  ــة الوث ــصادي للمجلــس الرمسي ــم امللحــق ،٢٠٠٧ واالجتمــاعي، االقت ــالف ،)E/2007/24( ٤ رق  لـــــــــصـ

 .ألف - األول
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 تجــارةال بإحــصاءات املعنيــة الوكــاالت بــني املــشتركة العمــل فرقــة تقريــر  
  لبضائعل الدولية
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 الدوليـةالتجـارة  بإحـصاءات  املعنيـة  الوكاالت بني املشتركة العمل فرقة اختصاصات - رابعا 

.للبضائع     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٢١١٠
 اتاملرفق

.إحصاءات التجارة الدولية للبضائع                ب  املعنية    الوكاالت      بني   املشتركة     العمل    فرقة   اختصاصات       -األول   . . .١١
لفرقـة العمـل املعنيـة بإحـصاءات التجـارة الدوليـة للبـضائع) املنجـزة واجلاريـة  (سرد موجز باألنشطة    -الثاين  
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 اإلحصائية اللجنة اختذهتا اليت اإلجراءات متابعة - أوال 
 والواردات الصادرات سعارأل القياسية األرقام دليل - ألف 

ــة أشــارت - ١ ــشتركة العمــل فرق ــني امل ــة الوكــاالت ب ــة التجــارة بإحــصاءات املعني  الدولي
 ثنيوالــــــثال الرابعــــــة دورهتــــــا يف اإلحــــــصائية اللجنــــــة إىل املقــــــدم تقريرهــــــا يف للبــــــضائع

)E/CN.3/2003/14( جهـد  خـالل  مـن  الدوليـة  التجـارة  مؤشـرات  عـن  دليـل  وضـع  ضرورة إىل 
 الــدويل النقــد صــندوق بــاعتزام ورحبــت اخلطــة هــذه اللجنــة وأيــدت .الوكــاالت بــني مــشترك
  .إعداده

ــام دليـــل بإعـــداد املتعلـــق العمـــل تنـــسيق الـــصندوق ويتـــوىل - ٢ ــية األرقـ  ســـعارأل القياسـ
 دليـل  مـع  واألسـلوب  اهليكـل  حيـث  مـن  االتـساق  تعزيـز  هبـدف  وذلـك  توالـواردا  الصادرات
 أعـدمها  اللـذين  املنـتجني،  ألسـعار  القياسـية  األرقـام  ودليـل  املـستهلكني  ألسعار القياسية األرقام
 املـضمون  يف التناسـق  وتـوخي  األسـعار،  بإحصاءات املعين األمانات بني املشترك العامل الفريق

 اخلـرباء  مـن  تقـين  فريـق  بتـشكيل  العامل الفريق وقام .االقتضاء حسب واملنهجية واملصطلحات
 اخلــرباء فريــق واســتعرض .اإلنترنــت شــبكة يف خمــصص موقــع عــرب الــدليل مــسوّدات وُعممــت
  .٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول يف املسودة

 لألسـعار  مفـصلة  قياسية أرقام جتميع إمكانية على أساسا العمل فرقة شواغل وانصبت - ٣
 قـيم  اسـتخدام  مالءمـة  مدىو التكلفة حيث من فعاليتها ومدى ستقصائية،ا تدراسا على بناء

 نطـاق  ُعـدل  ذلـك،  علـى  وبنـاء  .حملـها  احلـل  أو لألسعار القياسية األرقام الستكمال الوحدات
 اسـتخدام  وعيـوب  مزايـا  عـن  إضـافيا  فصال ليشمل لألسعار القياسية األرقام على الدليل تركيز
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩ يف للدليل النهائية الصيغة وضع وُيتوقع .الوحدات قيم
 

 الدولية للتجارة املوحد للتصنيف الرابع التنقيح – باء 
 بإعـداد  العمـل  فرقة توصية على والثالثني اخلامسة دورهتا يف اإلحصائية اللجنة وافقت - ٤

 يف اإلحـصاءات  شـعبة  وقامـت  ).SITC, Rev.4( الدوليـة  للتجـارة  املوحـد  للتصنيف رابع تنقيح
 دورهتـا  ويف .املؤقـت  مـشروعه  إعـداد  ونـسقت  للتـصنيف  أويل مـشروع  بإعـداد  املتحـدة  األمم

 للتـصنيف  الرابـع  للتنقـيح  النـهائي  باملشروع علما  اإلحصائية اللجنة أحاطت والثالثني، السابعة
  .للنشر اإلحصاءات شعبة وطرحته ،)SITC, Rev.4( الدولية للتجارة املوحد
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 اآلن متـوافرا  )SITC, Rev.4( الدوليـة  للتجـارة  املوحـد  للتـصنيف  عالراب التنقيح وأصبح - ٥
 وجيـري  .اإلحـصاءات  شعبة موقع على واإللكتروين )١()نكليزيةاال الصيغة ( املطبوع شكليه يف

 شـــعبة موقـــع ويتـــضمن .املتحـــدة لألمـــم األخـــرى الرمسيـــة باللغـــات التـــصنيف صـــيغ إعـــداد
 للتجـارة  املوحـد  للتصنيف الرابع التنقيح بني باطاالرت جداول أيضا اإلنترنت على اإلحصاءات

 )SITC, Rev.3( الدوليــة للتجــارة املوحــد للتــصنيف الثالــث والتنقــيح )SITC, Rev.4( الدوليــة
 ).HSO2 و HSO7( وترميزهــا األساســية الــسلع لتوصــيف املنــسق للنظــام املعــدلتني والطبعــتني
 )SITC, Rev.4( الدوليــة للتجــارة وحــدامل للتــصنيف الرابــع التنقــيح بــني الــربط حاليــا وجيــري

  .العريضة االقتصادية الفئات حسب والتصنيف
 

 اإلحصائية للجنة والثالثني السابعة الدورة منذ املنفذة األنشطة - ثانيا 
 املنهجية - ألف 

ــة تجــارةال إحــصاءات - ٦  جــارةالت إحــصاءات عــيجمّم دليــل ملحــق يــرد .لبــضائعل الدولي
 لفتــرة املتحــدة ألمــما يف اإلحــصاءات بــشعبة اخلــاص املنــشورات برنــامج يف لبــضائعل الدوليــة
ــسنتني ــه الغــرضو .٢٠٠٧-٢٠٠٦ ال ــدمي من ــد تق ــشأن التوضــيحات مــن مزي ــسائل ب  ذات امل
 ذات التجميـع  عمليـة  بـشأن  وتوجيهـات  إضـافية  معلومـات  تـوفري  طريـق  عـن  املشترك االهتمام

 مـن  واسـعة  جمموعـة  تغطـي  فـصول  ةسـت  مـن  امللحـق  مشروع ويتألف .اإلحصاءات بتلك صلة
 مــع توافقهــا ومــدى والتعمــيم التجميــع جمــايل يف الوطنيــة ملمارســاتا عــن حملــة منــها ،املــسائل

 .)٢()IMTS, Rev.2( الثــاين التنقــيح ،وتعــاريف مفــاهيم :للبــضائع الدوليــة التجــارة إحــصاءات
 اإلحـصاءات  شـعبة  صـاغته  الـذي  االسـتبيان  علـى  البلـدان  ردود امللحـق  مـن  اجلـزء  هذا ويوجز

 يف وشــارك لبــضائعل الدوليــة تجـارة ال بإحــصاءات املعنيــة العمــل فرقـة  أعــضاء بــاقي واستعرضـه 
 ومنظمـة  االقتـصادي  امليـدان  يف والتنميـة  التعـاون  ومنظمـة  اإلحـصاءات  شـعبة  مـن  كـل  إرساله
 املواضــيع خمتلــف عــن مــستكملة معلومــات إمــا امللحــق فــصول بــاقي وتــورد .العامليــة التجــارة

 إحــصاءات يف تـؤثر  حمـددة  جديـدة  حتـديات  علــى تركـز  أو التجاريـة  البيانـات  بتجميـع  ملتعلقـة ا
 - املنـسق  والنظـام  ،املنقحـة  كيوتـو  اتفاقية :التالية املسائل خاصة بصفة تتناولو .البضائع جتارة

ــع والتنقــيح ،)HSO7( ٧ اإلصــدار ــصنيف الراب ــة للتجــارة املوحــد للت  ،)SITC, Rev.4( الدولي
 والـسلع  امللكيـة،  تغـري  معيـار  اسـتخدام  قبيـل  مـن ( البيانـات  وجتميع املفاهيم عن منتقاة ومسائل
 التجـارة  إحـصاءات  نظام عرب البيانات ومجع ،)السفينة ظهر على املسلّمة والواردات التحويلية

__________ 
 ).E.06.XVII.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٤، التنقيح ٣٤ورقات إحصائية، العدد  )١( 
 .)A.98.XVII.16منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢، التنقيح ٥٢دراسات يف الطرق، العدد  )٢( 



E/CN.3/2008/18  
 

07-63966 5 
 

 الدوليــة تجـارة ال إلحـصاءات  الثــاين التنقـيح  بـني  والعالقــة ،األوروبيـة  اجلماعـة  بلــدان بـني  فيمـا 
ــل ــسادس اخلــامس والتنقــيحني ضائعلب ــشور وال ــزان دليــل ملن ــد أدىلو .املــدفوعات مي  مــن العدي

 التقريـر،  هـذا  كتابـة  وقـت  وحـىت  .املؤقـت  املـشروع  إعـداد  يف إسـهاماهتم ب العمـل  فرقـة  أعضاء
 .للملحق النهائي النص إعداد اإلحصاءات شعبة تواصل

 العمـل  فرقـة  أيـدت  .والتعـاريف  املفـاهيم  لبـضائع، ل الدوليـة  تجـارة ال إحـصاءات  تنقيح - ٧
 للبـضائع  الدوليـة  التجـارة  إلحـصاءات  الثالـث  التنقـيح  بدء يف املتمثلة اإلحصاءات شعبة مبادرة
 .٢٠١٠ مـارس /آذار يف العتمادهـا  اإلحـصائية  اللجنة على املستكملة التوصيات عرض هبدف
 :منها أسباب لعدة ضروريا للتوصيات الثالث التنقيح وأصبح

 اإلنتـاج   عملييت عوملة تزايد قبيل من للبضائع الدولية التجارة طرق يف تتغريا )أ( 
جيـري   عناصـر الـيت تنطـوي علـى        واملعـامالت  ،ضمن الـشركة ذاهتـا     التجارة وتوسيع التوزيع،و

  اخلدمات؛و البضائعفيها اجلمع بني 
ــة يف تغــريات )ب(  ــ البيئ ــن ،ةالقانوني ــل م ــام قبي ــة جملــس قي ــة اجلمــارك منظم  العاملي
 األمـن  مـن  مزيـد لتـوفري    اجلديـدة  اإلداريـة /القانونيـة  واإلجـراءات  املنقحة كيوتو اتفاقية باعتماد

 اجلمارك؛ إجراءات تبسيط لزيادة أو
 ،الوطنيـة  احلـسابات  نظـام  قبيـل  مـن  الصلة، ذات اإلحصائية األطر يف تغريات )ج( 
  ؛املدفوعات ميزان ودليل )٣(١٩٩٣

 مـن  مزيـد  علـى  الطلـب  زيـادة  ذلـك  يف مبـا  خدم،املـست  احتياجـات  يف تغريات )د( 
 إىل بالوصــول املتعلقــة املفاوضــات ألغــراض املناســب الوقــت يف واملقدمــة املفــصلة املعلومــات
 ،األعمــال دوائــر جتريهــا الــيت الــسوقاملتعلقــة ب حبــاثاألو التجاريــة، اتوالــسياس األســواق

 ؛)التجارية والبيانات ةالصناع بيانات بني الربط قبيل من( االقتصادية والتحليالت
 يـسر  وحتـسني  القائمـة  املفـاهيم  بعـض  بشأن التوضيحات من مزيد إىل احلاجة )هـ( 
 .عامة بصفة القراءة

 اإلحـصاءات  شـعبة  تقدمه منفصل تقرير يف التنقيح عملية وتنظيم لطرائق وصف ويرد 
 .اللجنة إىل
 جتـارة  إحـصاءات  جمـال  يف املستخلـصة  التجـارب  علـى  بناء .اجلغرافية التسميات قوائم - ٨

 مــسألة بــشأن أوليــة وثــائق اإلحــصائية األنــشطة تنــسيق جلنــة إىل العمــل فرقــة قــدمت البــضائع،
__________ 

 .A.94.XVII.4 األمم املتحدة، رقم املبيع اتمنشور )٣( 
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 .الدوليــة املنظمــات بــني فيمــا اجلغرافيــة التــسميات قــوائم وضــع يف واملواءمــة الــشفافية حتــسني
 شــعبة مــن وطلبــت القطــري الترميــز علــى اجملــال هــذا يف العمــل تركيــز علــى اللجنــة وافقــتو

 واألقـاليم  للبلـدان  التفـصيلية  أو التجميعيـة  بـالقيم  املتعلقـة  واألسـئلة  الـشواغل  مجع اإلحصاءات
 .)٤(اإلحـصائي  االسـتخدام  ألغـراض  املنـاطق  أو للبلـدان  املوحـدة  الرموز يف حاليا املشمولة غري
 بـني  املـشتركة  فـرق ال تكفلـها  أن فينبغي اإلقليمية، التصنيفات بني التباين أوجه يف الشفافية أما

  .لأللفية اإلمنائية األهداف مبؤشرات املعنية تلك قبيل من اخلرباء،و الوكاالت
 

  الدولية البيانات ونشر إنتاج :الدولية التجارة بيانات قواعد – باء 
 حيــث مــن الدوليــة البيانــات ونــشر إنتــاج حتــسني حــول العمــل فرقــة هــدف يتمحــور - ٩

 الـسلطات  عـاتق  علـى  يقـع  الـذي  تقـدمي البيانـات    عبء ختفيف مع واالتساق والنوعية الكفاءة
 بــني فيمــا التعــاون سالســة وبفــضل .الدوليــة املنظمــات عمــل يف االزدواجيــة وجتنــب الوطنيــة
 جلمـع  مـشترك  أسـلوب  باتبـاع  يتعلـق  فيمـا  مهمـة  نتـائج  حتققـت  ، املتعـددة األطـراف    املنظمات
  .ونشرها وجتهيزها البيانات

ــاون - ١٠ ــني التع ــعبة ب ــة اإلحــصاءات ش ــاون ومنظم ــة التع ــدان يف والتنمي ــصادي املي  .االقت
ــ الـــسلع لتجـــارة اإلحـــصائية املتحـــدة األمـــم بيانـــات قاعـــدة شـــهدت  )Comtrade( ةياألساسـ
 :خاصة وبصفة .البيانات وجودة التنسيق بآليات يتعلق فيما ملحوظة حتسينات
 اإلحـصاءات  لـشعبة  التابع هاوجتهيز املعلومات جلمع املشترك النظام تنفيذ بدأ )أ( 
 اآلن، وحـىت  .٢٠٠٦ ينـاير /الثـاين  كـانون  ١ يف االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون ومنظمة
 ؛بالكامل مواءمة ٢٠٠٠ عام من ابتداء اجملّمعة البيانات جمموعات مجيع أصبحت
 مـع  تعاوهنـا  أخـرى  دوليـة  ومنظمـات  املتحـدة  لألمـم  اإلقليميـة  اللجان تواصل )ب( 

 منظمـة  أبرمـت  خاصـة،  وبـصفة  .الـسنوية  التجاريـة  البيانات ملفات مجع يف اإلحصاءات شعبة
 البيانــات تبــادل بــشأن اإلحــصاءات شــعبة مــع رمسيــا اتفاقــا والزراعــة لألغذيــة املتحــدة األمــم

 ؛التجارية
 البيانــات قاعــدة يف املدرجــة البيانــات بــني التوفيــق يف التقــدم مــن مزيــد حتقــق )ج( 
 لإلحـصاءات  الـشهرية  النـشرة  يف الـواردة  السنوية واألرقام ،األساسية السلع لتجارة اإلحصائية

 ؛املشتركة البيانات وجمموعة ،املتحدة لألمم التابعة

__________ 
؛ ومتـاح أيـضا     )A.98.XVII.9منشورات األمم املتحدة، رقـم املبيـع         (٤، التنقيح   ٤٩ورقات إحصائية، العدد     )٤( 

 .http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm: على العنوان التايل
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 اإلحـصائية  البيانات لقاعدة جديدة إلكترونية بوابة اإلحصاءات شعبة أنشأت )د( 
 بقاعـدة  املتعلقـة  واخلـدمات  تاملعلومـا  مجيـع  إىل الـدخول  نقطـة  حتـدد  األساسـية  السلع لتجارة
 ومنتـدى  معـارف  قاعـدة  ذلـك  يف مبا األساسية، السلع لتجارة اإلحصائية املتحدة األمم بيانات
 .احمللية واجملتمعات للخرباء
 التغطيــة حتــسني إىل هتــدف حتليليــة بيانــات جمموعــة وهــي .املــشتركة البيانــات جمموعــة - ١١

 املنظمـات  بيانـات  قواعـد  يف املتاحـة  البلـدان  جتارة موعجمل السنوية القيم بني وتوفق ،واالتساق
ــشاركة ــة للجماعــات اإلحــصائي املكتــب( امل ــاون ومنظمــة ،األوروبي ــة التع ــدان يف والتنمي  املي

 ومنظمــة اإلحــصاءات، وشــعبة والتنميــة، بالتجــارة املعــين املتحــدة األمــم ومــؤمتر ،االقتــصادي
 بيانـات  كقاعـدة  اإلنترنـت  شـبكة  على العمل فرقة موقع يف متاحة اآلن وهي ).العاملية التجارة
 وتتـضمن  الدوليـة  والتعـاريف  املفـاهيم  حـسب  القـيم  وأفـضل  الرمسيـة  البيانـات  بـني  متيز تفاعلية

 موعـة جم يف البيانـات  جودة حتسني ويتسىن .الفوقية بياناهتا يف اتوالتقدير اتالتسوي توصيفات
 .الدوليـة  املنظمـات  بـني  فيمـا  وتقامسـه  عمـل ال يف التخـصص  طريـق  عـن  هـذه  التحليلية البيانات

 تعليقـــات املـــستخدمني مـــن ، وقـــد وردتســـنويا املـــشتركة البيانـــات جمموعـــة حتـــديث يـــتمو
  .بشأهنا إجيابية
ــشطة وســتركز - ١٢ ــاه لفــت علــى املــستقبل يف األن ــات جمموعــة إىل املــستخدمني انتب  البيان

ــشتركة ــىامل ــق ، وعل ــاس طري ــات التم ــن التعليق ــات م ــة اإلحــصائية اهليئ  واستكــشاف ،الوطني
  .لصيانتها الفوقية والبيانات اإلحصائية البيانات تبادل نظام استخدام إمكانية
 نـشر  جمـال  يف كبريا تقدما املنظمات حرزتأ . عرضها وأشكال البيانات نشر أدوات - ١٣

 إحــصائية مؤشــرات مــع بــاالقتران البــضائع جتــارة بيانــات عــرض طريقــة يف وخاصــة البيانــات،
 لـدى  املـستجدة  بالـذكر  اجلـديرة  التطـورات  ومتثلـت  .التحليليـة  الناحيـة  مـن  فائـدة  ذات أخرى
 :ليي فيما العمل فرقة أعضاء

 بيانــات قاعــدة بــإطالق االقتــصادي امليــدان يف والتنميــة التعــاون منظمــة قيــام )أ( 
  ؛الدولية التجارة ملؤشرات إلكترونية
 الدوليــة التجــارة مركــز بــني باالشــتراك ُوضــعت الــيت التعريفــة منــاذج إصــدار )ب( 
ــة، للتجــارة املتحــدة األمــم ومــؤمتر ــةال داولباجلــ كملتواســُت والتنمي ــدةامل وطني ــى ســلفا ع  عل
 ؛العاملية التجارة منظمة نشرهتا واليت املنسق لنظامل أرقام الستة مستوى
 قاعــدة ارييبالكــ البحــر ومنطقــة الالتينيــة ألمريكــا االقتــصادية اللجنــة إصــدار )ج( 
 والبيئية؛ واالقتصادية االجتماعية املؤشرات بني جتمع )CEPALSTAT( إلكترونية بيانات
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ــد )د(  ــامجال جتدي ــروين ربن ــات لقاعــدة اإللكت  ملنظمــة املوضــوعية اإلحــصائية البيان
 مقارنـة  تيـسري  أجـل  مـن  جديـدة  تـسميات  منها عناصر بإضافة )FAOSTAT( والزراعة األغذية
 أخرى؛ يادينمب تتعلق صلة ذات ببيانات جاريةالت البيانات
 الناميـة  االقتصادات متكني أجل من الدولية التجارة مركز وضعها اليت اخلطط )هـ( 

 .)TradeMap( اإللكتروين ربناجمهل اجملاين االستخدام من
 األوروبيــة للجماعــات اإلحــصائي للمكتــب اإللكترونيــة الــربامج مجيــع تــوفري )و( 
 اخلارجيـة  لتجـارة ا بيانـات  وقاعـدة  )NewCronos( نيوكرونـوس  البيانـات  اعدةق وتشمل جمانا،

)EasyComext( التحليلية اخلارجية لتجارةا بيانات وقاعدة )Analytical Comext(،  عـن  فـضال 
 .امللفات نقل بروتوكول وآلية الرقمية الفيديو أقراص طريق عن البيانات نشر

 مركـز  وهـم ( العمـل  فرقة أعضاء من ثالثة عكفي .ةلفيلأل اإلمنائية واألهداف التجارة - ١٤
 حـشد  علـى  )العامليـة  التجـارة  ومنظمـة  والتنميـة  للتجـارة  املتحـدة  األمـم  ومؤمتر الدولية التجارة

ــواردهم ــن م ــصميم أجــل م ــرين وصــيانة ت  ،)٣٩ و ٣٨( األســواق إىل الوصــول بــشأن مؤش
 إىل الـواردات  حبـصة  املؤشـران  انهـذ  ويـرتبط  .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  رصـد  يف يستخدمان
 رســوم دون بــدخوهلا املــسموح منــوا البلــدان وأقــل الناميــة البلــدان مــن النمــو املتقدمــة البلــدان

 الزراعيــة املنتجــات علــى النمــو املتقدمــة البلــدان اتفرضــه الــيت اتالتعريفــ ومتوســط مجركيــة،
 بتـــصميم الثالثـــة مـــاتاملنظ وقامـــت .الناميـــة البلـــدان مـــن الـــواردة واملالبـــس واملنـــسوجات

 تـشرف  كمـا  ،األسـواق  إىل بالوصـول  املـتعلقني  املؤشـرين  هلـذين  اإلنترنـت  على خمصص موقع
 .حتديثه على

 
حـصاءات  بإ املعنيـة  الوكـاالت  بـني  املـشتركة  العمـل  لفرقـة  العـام  اإلنترنت موقع - جيـم 

 التجارة الدولية للبضائع
 

 إىل يرمـي  اإلنترنـت،  شـبكة  علـى  للجمهور متاحا هبا خاصا موقعا العمل فرقة دشنت - ١٥
 قاعـدة  املوقـع  ويستـضيف  .للبـضائع  الدوليـة  التجـارة  إحـصاءات  عـن  شاملة مرجعية مواد نشر

 الدوليـة،  املنظمـات  لـدى  التجـارة  إلحـصاءات  بوابـة  ويـوفر  املـشتركة  البيانـات  جمموعة بيانات
ــع ممارســات عــن ومعلومــات وتعريفاهتــا، ومفاهيمهــا ــارير،ا وإعــداد التجمي ــشطة لتق ــاء وأن  بن
 فرقـة  أنـشطة  عن واستكماالت )والبلد واملنظمة السنة حسب مصنفة األنشطة تورد( القدرات
 .العمل
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 هبا املتصلة واألنشطة املستجدة املسائل - ثالثا 
 الـذي  العوملـة  حنـو  املكثـف  الجتـاه ترتـب علـى ا   وت .التطـور  سريع موضوعا التجارة ُتعد - ١٦

 الدوليـة  التـدفقات  عـن  الناشـئ  واإلداريـة  التجاريـة  املمارسـات  وتغـري  ملي،العا االقتصاد يشهده
  .البضائع جتارة إحصاءات على آثار الرئيسية، اإلحصائية األطر تنقيح وكذلك للسلع،
 املفـاهيم  حتـسني  فـرص  أو حتليلـها  جيـب  الـيت  املـسائل حتديـد    العمـل  فرقـة واصلت   وقد - ١٧

 العمـل  فرقـة  ظلـت  ذلـك،  عـن  وفـضالً  .هتـا  جود وحتـسني  تالبيانـا  إنتـاج  وترشيد والتعريفات،
 علــى ومنــها الفرقــة، أعــضاء فــرادى هبــا يقــوم الــيت املبتكــرة األنــشطة علــى بــأول أوال مطلعــة
 :املثال سبيل

للجماعــات األوروبيــة املتعلــق    اإلحــصائي للمكتــب اجلديــد التــشريع حفــز )أ( 
 املناقـشات  )٢٠٠٩ عـام  يف سـيطبق  الـذي ( وخارجهـا  األوروبيـة  اجلماعـة  داخلباإلحصاءات  

  املستخدمني؛ واحتياجات التقارير إعداد عبء بني التوازن عن
ــة التعــاون منظمــةبــدأت  )ب(   اإلحــصائي ملكتــباو االقتــصادي امليــدان يف والتنمي

 وإحـصاءات اهليكليـة لقطـاع األعمـال        حـصاءات اإل بـني  للـربط  مـشاريع للجماعات األوروبية   
ــربطا هــذا وســيجعل .التجــارة ــدة، إحــصائية منتجــات اســتخراج باإلمكــان ل ــل مــن جدي  قبي

 التجاريـــة باملؤســـسات املتـــصلة واملعـــايري التجاريـــة اإلحـــصاءات بـــني جتمـــع الـــيت املؤشـــرات
 ذاهتا؛ الشركة داخل التجارة تقدير أو ،)الفئة أو/و للحجم وفقا مثال التصنيف(

 تعتـرب  الـيت اعات األوروبية   للجم اإلحصائي املكتب يف اجلارية املشاريع تتمثل )ج( 
 لـربط  أو ،)املهـام  حـسب  التجـارة ( القيمـة  وسالسل ذاهتا الشركة داخل التجارة لتحليل مهمة

 اجملموعــة ســجل يف عامــة، بــصفة العوملــة لتحليــل اجملــاالت مــن غريهــا مــع التجــارة إحــصاءات
ــة ــسجيل األوروبي ــشركات  لت ــددةال ــسيات املتع ــامج اجلن ــالاأل إحــصاءات لتحــديث وبرن  عم
 .اجلديدة التكنولوجيات تنفيذتقدمي البيانات وإتاحة  أعباء تقليل أجل من والتجارة

ــة وتعكــف - ١٨ ــل فرق ــى العم ــر عل ــذه يف النظ ــن التطــورات ه ــث م ــة حي ــة، املنهجي  العام
إحـصاءات  عـي   جممِّ دليـل  ملحق أن حني ويف .البيانات جلمع الواجبة باملمارسات أوصت كما

 فرقـة  فـإن  اجلديـدة،  للتطـورات  مطولـة  مناقـشة  يكـرس  إصـداره  املزمع ئعالتجارة الدولية للبضا  
ــار يف تأخــذها العمــل ــى االعتب ــشطتها يف كامــل حنــو عل ــة أن  يفألعماهلــا  التخطــيط ويف احلالي

 .٢ التنقيح ، للبضائع الدولية التجارة حصاءاتإل تنقيح إعداد مثل املستقبل،
 تنقــيح احملــتم مــن جتعــل واألعمــال لتجــارةا ممارســات يف اجلديــدة التطــورات أن كمــا - ١٩

 ذات اجلديــدة االقتــصادية الظــواهر تكــون حينمــا القدميــة املــسبقة املفــاهيم أو القياســية املعــايري
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 الرصـــد أو األجنبيـــة، الـــشركاتفـــروع  أنـــشطة قيـــاس مثـــل قطاعـــات، لعـــدة شـــاملة طبيعـــة
 وضـع  إىل اجلديـدة  تياجـات االح وتـستتبع  .احلـدود  عرب ذاهتا الشركة داخل للتجارة اإلحصائي
 البــضائع يف التجــارة جمــايليف  مــشتركا هنجــا األعمــال،قطــاع  صــعيد علــىمفــصلة  إحــصاءات
 .اخلدمات يف والتجارة

 بإحــصاءات املعنيــة العمــل فرقــة قامــت التطلعيـة،  االســتراتيجية هــذه وضــع أجــل ومـن  - ٢٠
 بإحــصاءات املعنيــة الوكـاالت  بــني املــشتركة العمـل  فرقــةباالتــصال ب للبـضائع  الدوليــة التجـارة 
 عقـد  املخطـط  ومـن  .أوثـق  تعـاون  إىل التوصـل  سـبل  الستكشاف اخلدمات يف الدولية التجارة
ــشترك اجتمــاع أول ــام خــالل م ــشة ٢٠٠٨ ع ــضايا ملناق ــشاملة الق ــدة ال ــادة قطاعــات لع  وزي

 وأســلوب جيــدا حتديــدا حمــددة نــواتج لــهوســيتناول ذلــك قــضايا معينــة وتكــون      التعــاون،
 .فعال عمل

 
 بإحــصاءات املعنيــة الوكــاالت بــني املــشتركة العمــل فرقــة اختــصاصات - رابعا 

  الدولية للبضائعالتجارة
علـى   ،صـيغة مـستكملة هلـا      إصـدار  علـى  واتفقـت  اختصاصاهتا العمل فرقة استعرضت - ٢١

 .األول املرفقالنحو الوارد يف 
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 األول املرفق
إحــصاءات التجــارة ب املعنيــة االتالوكــ بــني املــشتركة العمــل فرقــة اختــصاصات  

 الدولية للبضائع
 

 العمل وتنظيم لالجتماعات، الداعية واجلهة األعضاء، - أوال 
 الوكـاالت  بـني  املشتركة العمل فرقةقامت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة بإنشاء       - ١

 الفرعيــة اللجنــة طلــب علــى بنــاء ،١٩٩٠ عــام يفوذلــك  الدوليــة التجــارة بإحــصاءات املعنيــة
 والعــشرين الــسابعة دورهتــا يف ءاتاإلحــصا شــعبة وافقــت وقــد .اإلحــصائية باألنــشطة املعنيــة
 املنظمـات  أو الكيانات مجيع العمل فرقة وتضم .العمل فرقة إنشاء على١٩٩٣ عام يف املنعقدة
ــة ــاالت يف الناشــطة الدولي ــارة إحــصاءات مجــع جم ــة التج ــضائع الدولي ــا للب  ونــشرها وجتهيزه
 اإلحــصائية والــشعب ،اإلحــصاءات شــعبة وتــشمل .اجملــاالت تلــك مــن أي أو امها،واســتخد
ــة باللجــان ــة، للتجــارة املتحــدة األمــم ومــؤمتر املتحــدة، لألمــم اإلقليمي  األمــم ومنظمــة والتنمي
 العامليـة،  التجـارة  ومنظمـة  والزراعـة،  لألغذيـة  املتحـدة  األمم ومنظمة الصناعية، للتنمية املتحدة
 النقــد وصــندوق العامليــة، اجلمــارك ومنظمــة االقتــصادي، امليــدان يف والتنميــة نالتعــاو ومنظمــة
ــدويل، ــدويل، والبنــك ال ــة التجــارة ومركــز األورويب، لالحتــاد اإلحــصائي واملكتــب ال  .الدولي
ــوز ــات وجيـ ــرى الدوليـــة للمنظمـ ــة إىل تنـــضم أن األخـ ــل فرقـ ــب   العمـ  مبوافقـــةبـــصفة مراقـ
 .احلاليني األعضاء

 يف لالجتماعـــات الداعيـــة اجلهـــة لتكـــون العامليـــة التجـــارة منظمـــة تانُتخبـــ وقـــد - ٢
 .العمل فرقة
ــة وســتعقد - ٣ ــة ســنوية اجتماعــات العمــل فرق  إضــافية اجتماعــات تنظــيم وميكــن .عادي

 .اللزوم حسب
 اجلهـة  باعتبارهـا  اإلنترنت على العمل فرقة موقعشؤون   العاملية التجارة منظمة وتتوىل - ٤

 منظمــة للمجموعــة اإللكتــروين النقــاش موقــعتتــوىل شــؤون  بينمــا فيهــا، تلالجتماعــا الداعيــة
 . بصورة مشتركةاالقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون ومنظمة العاملية التجارة

 باألغلبيـة  بتـصويت  أو العـاديني،  األعـضاء  آراء بتوافـق  اإلجرائيـة  املـسائل  مجيع وتتقرر - ٥
 .العمل فرقة يف عضو أي ذلك طلب إذا
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 العمل فرقة والية - ثانيا 
 فيهـا  املـشاركة  الوكـاالت  هبـا  تقـوم  الـيت  األنـشطة  تنسيق كفالة هو العمل فرقة هدف - ٦
 :يلي ما بينها ومن بذلك، املتصلة واجملاالت للبضائع الدولية التجارة إحصاءات جمال يف

 ىجــر الــيت البيانــات جمموعــات ومــشاطرة البلــدان مــن البيانــات مجــع تنــسيق )أ( 
 ؛امللقى على البلدان يف تقدمي البيانات عبءال تقليل أجل من مجعها

 قواعـد  طريـق  عن البيانات نشر وتنسيق ،البياناتجتهيز   إجراءاتبني   واءمةامل )ب( 
 للبــضائع الدوليــة التجــارة إحــصاءات اتــساق تعزيــز أجــل مــن ،ومنــشوراهتا الوكــاالت بيانــات
 ؛ أفضلحنو على املستخدمني جمتمع وخدمة

 البيانــات، ونــشر جتميــع يف القطريــة املمارســات عــن املعلومــات مجــع تنــسيق )ج( 
 السديدة؛ املمارسات وحتديد القطرية البيانات جودة تقييم يف والتعاون
 حنـو  علـى  ودراسـتها  البيانـات، يف جمـايل املفـاهيم ومجـع         جديدة مسائل حتديد )د( 
 تنقـيح  عمليـة يف   العمل فرقةتسهم   اق،السي هذا ويف ممكنة؛ حللول مقترحات وصياغة منهجي
 للبضائع؛ الدولية التجارة املتعلقة بإحصاءات اإلحصائية اللجنة توصيات
 الوكـاالت  بـني  املـشتركة  األخـرى  العمل فرق عمل خيص فيما التضافر تعزيز )هـ( 

 دوليـة ال التجـارة  بإحـصاءات  املعنيـة  العمل فرقة خيص فيما سيما وال ،واألفرقة العاملة واللجان  
 اخلدمات؛ يف

 الناميـــة، البلــدان  يف خــصوصا  القــدرات،  وبنـــاء التــدريب  مبــادرات  تنــسيق  )و( 
 أفـضل  مواءمـة  حتقيـق  حيـث  مـن على قدر أكـرب مـن الكفـاءة          املبادرات تلكأن تكون    لضمان

 القطريـة  البيانات جمموعات دقةومن حيث    ونشرها البيانات جتميع يف القطرية ملمارساتبني ا 
  .ونشرها جتميعها جيري اليت
 

 اإلحصائية اللجنة إىل التقارير تقدمي - ثالثا 
ــرا العمــل فرقــة يف لالجتماعــات الداعيــة اجلهــة ســتعد - ٧ ــة إىل لتقدميــه ســنويا تقري  اللجن

 وكـذلك  الـسابقة  الـسنة  خـالل  العمـل  فرقـة  أحرزته الذي التقدم التقرير وسيصف .اإلحصائية
  .احلالية ختصاصاتلال وفقا املستقبل يف للعمل خطتها
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 املرفق الثاين
لفرقة العمل املعنية بإحصاءات التجـارة      ) املنجزة واجلارية (سرد موجز باألنشطة      

 الدولية للبضائع خالل فترة السنتني قيد االستعراض
 

 اإلجنازات  
 مت إجنازه النشاط 

 ٢٠٠٦ تصنيف املوحد للتجارة الدوليةللالتنقيح الرابع  • 
 ٢٠٠٦ )http://imts.wto.org(رقة العمل على اإلنترنت موقع ف • 
جمموعة البيانات املشتركة املنشورة يف موقع فرقـة العمـل           • 

 ٢٠٠٦ )قاعدة البيانات التفاعلية(على اإلنترنت 
األساسـية بـاألمم    الـسلع  جتـارة  إحـصاءات  بيانـات  قاعـدة  • 

 املواءمــة التامــة بــني جممــوعيت بيانــات منظمــة  :املتحــدة
 ٢٠٠٧ االقتصادي واألمم املتحدة امليدان يف والتنمية لتعاونا

  
 األنشطة اجلارية  

 
 التاريخ املتوقع لإلجناز النشاط
  املنهجية

 الــصادرات ســعار األرقــام القياســية أل مؤشــرات دليــل • 
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ والواردات

 ٢٠٠٧ التجارة الدولية للبضائع إحصاءاتجممعي  دليلملحق  • 
ــ •  التجـــارة الدوليـــة  إلحـــصاءاتسودة التنقـــيح الثالـــث مـ

 ٢٠٠٩ والتعريفات املفاهيم للبضائع،
 

 
 


