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    إحصاءات جتارة التوزيع: ة واختاذ القراربنود للمناقش
 إحصاءات جتارة التوزيع  

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
، يتشرف األمني العـام     )أ(ة والثالثني بع دورهتا السا  يفاللجنة اإلحصائية   بناء على طلب     

 املتحـدة يف األمم   بأن يقدم إىل اللجنة تقريرا عن األنشطة اليت اضطلعت هبا شعبة اإلحصاءات             
إحـصاءات جتـارة    استجابة للقرارات اليت اختـذهتا اللجنـة يف دورهتـا الـسابعة والـثالثني يف جمـال                  

ــع ــة املنقحــة إلحــصاءات جتــارة التوزيــع علــى     . التوزي وقــد عــرض مــشروع التوصــيات الدولي
وقــد ترغــب اللجنــة يف مناقــشة  . اللجنــة، كوثيقــة معلومــات أساســية، للنظــر فيهــا واعتمادهــا 

 . من هذا التقرير٢٢ يف الفقرة ، الواردة اختاذ إجراء بشأهنايرجىاليت النقاط 
 

 

 * E/CN.3/2008/1. 
، الفـصل األول،    )E/2006/24 (٤، امللحـق رقـم      ٢٠٠٦الوثائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،           )أ( 

 .٣٧/١٠٢القرار . الفرع جيم



E/CN.3/2008/8
 

2 07-63986 
 

تقريــر األمــني العــام عــن أنــشطة شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة يف   
 جمال إحصاءات جتارة التوزيع
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 مقدمة -أوال  
 شــعبة اإلحــصاءات يف  الــيت اضــطلعت هبــاألنــشطةل مــوجزا يقــدم هــذا التقريــر عرضــا - ١

 والـثالثني يف    السابعة دورهتا   اإلحصائية يف  استجابة للقرارات اليت اختذهتا اللجنة       ،األمم املتحدة 
علـى  ئية  اإلحـصا للجنـة   ا ، أيـدت   والـثالثني  الـسابعة يف دورهتـا    و .التوزيع إحصاءات جتارة جمال  

 املتعلقـة  التوصـيات الدوليـة القائمـة        لتنقـيح  شعبة اإلحـصاءات     واستراتيجيةنطاق واسع مبادرة    
  إليهـا  قـدم ت  أن  شـعبة اإلحـصاءات    إىلوطلبـت اللجنـة     . )١( وخـدماهتا   التوزيع بإحصاءات جتارة 
ــا  ــرا مرحلي ــثالثنيدورهتــا يفتقري ــة وال ــمل ، الثامن ا  يف دورهتــةنقحــاملتوصــيات ال ومــشروع ،لعل

 :بأنه اللجنة أُبلغتكما . ا والثالثني العتمادهالتاسعة
الوطنيـة  ور الوثيق مع املكاتب اإلحصائية       عملية التنقيح بالتشا   أن جتري ينبغي   )أ( 

 ،عـام ، بـشكل    الحتياجـات والظـروف اخلاصـة ملختلـف جمموعـات البلـدان           ا تعكس متامـا     لكي
 ؛هام بشكل خاص  قطاع غري رمسياليت يوجد فيهاواحتياجات البلدان 

 مـع  متناسبا التقارير الدولية إلعداد مستوى التفاصيل املطلوبة   ينبغي أن يكون   )ب( 
 ؛مجع البيانات، والقدرة على القطريةحتياجات اال

قواعد البيانات الدولية القائمة يف هـذا       اإلحصاءات أن تستعرض    ينبغي لشعبة    )ج( 
  وازدواجيـة ،تقـدمي التقـارير  يف  عبئـا إضـافيا   انحتّمـل البلـد   لتحاشي اإلحصاء    جماالت اجملال من 

 العمل بني املنظمات الدولية؛
إحـصاءات   إرشـادات عمليـة بـشأن جتميـع          أن تضع ينبغي لشعبة اإلحصاءات     )د( 
 اجليدة؛لممارسات ل ذلك وصف يف مبا التوزيع، جتارة

عتبارهـا   يف هـذا اجملـال با    التقنيـة  املـساعدة    لـشعبة اإلحـصاءات أن تقـدم      ينبغي   )هـ( 
 .أولويةمسألة ذات 

 التوصـيات   إعـداد  اللجنة علما بالتقـدم احملـرز يف         أحاطت الثامنة والثالثني، يف دورهتا   و - ٢
 .  هلا التوزيع واملخطط املقترحإلحصاءات جتارة املنقحةالدولية 

الفــرع تجــارة القائمــة يف اليف تنقــيح توصــيات إحــصاءات احملــرز  التقــدم يــرد وصــفو - ٣
 املنقحـة  التوصـيات    الـيت طـرأت علـى     حملة عامة عن التغريات     قدم   ي ن هذا التقرير، الذي    م الثاين

 بعنـوان مـشروع التوصـيات الدوليـة         أساسـية، ثيقـة معلومـات      و ويف. إلحصاءات جتارة التوزيع  
املنقحـة  لتوصـيات  لالـنص الكامـل   يـرد  ) IRDTS 2008 (٢٠٠٨  لعام التوزيعإلحصاءات جتارة

__________ 
 .)E/75/XVII.9منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٥٧ورقات إحصائية، العدد  )١( 
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ويقـدم  .  التوزيع يف اجتماعه الثـاين بإحصاءات جتارةاء األمم املتحدة املعين    اليت أقرها فريق خرب   
الفـرع اخلـامس   نقـاط للمناقـشة يف   وتـرد   .التوصيات املنقحةتنفيذ لربنامج الرابع خمططا  الفرع  

 ).٢٢ الفقرة(
 

جتـارة  بشأن إحـصاءات    يف تنقيح التوصيات الدولية القائمة      احملرز  تقدم  ال - ثانيا 
 وخدماهتا التوزيع

 التوصـيات الدوليـة إلحـصاءات جتـارة         لتحديثتعددة السنوات   املستراتيجية  اال تشمل - ٤
:  والــثالثنيالــسابعةعلــى النحــو الــذي أقرتــه اللجنــة اإلحــصائية  يف دورهتــا  وخــدماهتا التوزيــع 

إجراء بـــ للحالـــة العامـــة يف جتميـــع إحـــصاءات جتـــارة التوزيـــع أويلاحلـــصول علـــى تقيـــيم  )أ(
إحـصاءات جتـارة    ب معـين  فريـق خـرباء      إنـشاء ) ب( احلاليـة؛    القطريةممارسات  لل عام   ضاستعرا

ــ إعـــداد) ج(يف عمليـــة التحـــديث؛ شـــعبة اإلحـــصاءات التوزيـــع ملـــساعدة  شروع املؤقـــت املـ
 إعــداد) د( والــثالثني؛ التاســعة اللجنــة اإلحــصائية  يف دورهتــا  إىل وإحالتــه املنقحــةللتوصــيات 

 املتحـدة لتخـزين     لألمـم وضـع قاعـدة بيانـات       ) ـهـ (؛  التوزيـع جتـارة   دليل عن جتميع إحـصاءات      
، الناميـة  للبلـدان    التقنيـة املـساعدة   أنـشطة    البـدء يف  ) و(؛  التوزيعوجتهيز ونشر إحصاءات جتارة     

؛ التوزيـع  لبنـاء قـدرهتا علـى جتميـع ونـشر إحـصاءات جتـارة             يـة  تدريب دورات إجـراء  ذلك   يفمبا  
 عـن النتـائج الـيت       وتقـدمي تقريـر    ٢٠١٠ عـام    يف القطريةارسات  استعراض التغريات يف املم   ) ز(

 . ٢٠١١مارس / اليت ستعقد يف آذارواألربعني احلاديةلجنة يف دورهتا لإىل ا إليهايتم التوصل 
ــاه و - ٥ ــة التنقــيح لوصــف مــوجز يــرد أدن  مــشروع التوصــيات إعــداد إىل الــيت أدتعملي

 .٢٠٠٨  لعامالدولية إلحصاءات جتارة التوزيع
 

  التوزيع يف جتميع إحصاءات جتارة القطريةلممارسات ل األويلالتقييم  - ألف 
أجـــرت شـــعبة اإلحـــصاءات دراســـة  مـــن اســـتراتيجيتها، األول تنفيـــذ العنـــصر لـــدى - ٦

ــة يف املمارســات عــن العــامل أحنــاء يف مجيــع اســتطالعية ــائج . ٢٠٠٤ عــام القطري وكــشفت نت
مـتغريات  ونطاق جتارة التوزيـع     عن   خمتلفة   تعاريفلبلدان  اما تستخدم    غالبا) أ: (ما يلي املسح  

 يف ٤٠ كـان زهـاء  ) ب(؛ يف غايـة الـصعوبة      أمـراً  دولية للبيانات القارنات  التجميع، مما جيعل امل   
 ومجـع  ةشـهري /دراسـات اسـتطالعية فـصلية    إجـراء  غري قادرة على    أجابتاملائة من البلدان اليت     

ت الدراســــة ، أكــــدوبــــشكل عـــام . األداءؤشــــرات أو م/ لتجــــارة التوزيـــع و قياســــية أرقـــام 
 .املتأنيةدراسة وال النظر إلعادة حباجة إحصاءات جتارة التوزيع أن االستطالعية
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 إحصاءات جتارة التوزيع ب املعين املتحدة األممفريق خرباء  -باء  
ــشأت، ٢٠٠٥عــام  يف - ٧ إحــصاءات جتــارة  ب املعــين شــعبة اإلحــصاءات فريــق اخلــرباء   أن

واألهــداف .  تنقــيح التوصــيات احلاليــة أثنــاء واإلرشــاد احلــصول علــى املــساعدة  بغيــةع التوزيــ
 التوصيات يف ضوء احلقـائق اجلديـدة يف جتـارة            هلذه  تقييم تقدمي) أ: (يهالرئيسية لفريق اخلرباء    

ــع و ــةمارســات املالتوزي ــصلة،   القطري ــع اإلحــصاءات ذات ال ــة يف جتمي املــسامهة يف ) ب( احلالي
 وإجـراء  يف جتميـع البيانـات، مبـا يف ذلـك تنظـيم              ة هنج جديد  واقتراح املنقحةيات   التوص صياغة

الدوليـة  للتوصـيات   اسـتعراض املـشروع املؤقـت       ) ج( جتـارة التوزيـع؛      دراسات استطالعية عـن   
لـــدليل جـــامعي  العريـــضةالتعليـــق علـــى اخلطـــوط ) د( إلحـــصاءات جتـــارة التوزيـــع، املنقحـــة
 . املقبل البيانات

ــد و - ٨ ــاع اُعقـ ــرباء  األولالجتمـ ــق اخلـ ــن  لفريـ ــرة مـ ــسطس/آب ٢٥ إىل ٢٢ يف الفتـ  أغـ
ــاده   الغــرض كــانو. ٢٠٠٥ ــيم تقــدمي) أ (:وهــمــن انعق تقــدمي ) ب (؛ القائمــةللتوصــيات تقي
 ، توصـيات جديـدة  وضعأو /القائمة و التوصيات   حتتاج إىل حتديث   بشأن اجملاالت اليت     املشورة

 األول االجتمــاع إليهــا النتــائج الــيت خلــص  أهــموكانــت. التنقــيح/تحــديثال يف اإلســهام) ج(
 وخــدماهتا إىل إحــصاءات جتــارة التوزيــع  احلاليــة بــشأنالتوصــيات الدوليــةحتتــاج ) أ: (يلــي مــا

املـــتغرية تنقـــيح لكـــي تعكـــس التطـــورات اجلديـــدة يف قطـــاع جتـــارة التوزيـــع، واالحتياجـــات  
ــدة،    ل ــات جدي ــصادر بيان ــوافر م ــات، وت ــاتمجــع البياوأســاليب لبيان  األخــرية والتنقيحــات ،ن
نطـاق  ينبغـي تعريـف     ) ب(إلحـصاءات االقتـصادية،     مـن ا   أخرىلتوصيات الدولية يف جماالت     ل

 املركبـات  التجزئـة، وإصـالح    وجتـارة    اجلملـة،  جتـارة    تـشمل باعتبارها  إحصاءات جتارة التوزيع    
ــدراجات  ــةوال ــود   وضــع التوصــية ب) ج(؛ الناري ــة موحــدة لبن ــات املتعلقــ جمموع تجــارة ب ةالبيان

 وافقـت عليهـا اللجنـة اإلحـصائية          الـيت  التعـاريف  مـع    تتماشى تعاريف  وضع التوزيع فضال عن  
ينبغـي  ) د(؛  )اليـد العاملـة    وإحـصاءات    الوطنيـة نظـام احلـسابات     مثـل   ( اجملاالت ذات الـصلة      يف

 االسـتخدام الواسـع النطـاق        يف ذلـك   مـع البيانـات مبـا     جل متطـورة  التشجيع على اتبـاع أسـاليب     
علـى   عبـاء األوتكـاليف   ال ختفـيض القائمـة، هبـدف     اإلداريـة   مصادر البيانات   وسجل التجاري   لل

 وقيــاس كيفيـة تغطيــة  عــنتوجيهيـة  البــادئ ينبغــي تقـدمي مزيــد مـن امل  ) ـهـ (؛ اجلهـات املــستجيبة 
ــشطة ال ــوحــدات أن ــقتوصــيات جيــب وضــع  ) و(؛ غــري احملــدودة ؤســسات امل أوصغرية ال  تتعل

والـرقم القياسـي    التجزئـة    لتجارة التوزيع، مثل الـرقم القياسـي لتجـارة           ةالقياسيبتجميع األرقام   
 تقريـر عـن االجتمـاع   الالـنص الكامـل لالسـتنتاجات يف    طـالع علـى   الوميكـن ا . اجلملـة لتجارة  

 ).http://unstats.un.org/unsd/Distributive_trade/distributive_trade.htm(على املوقع 
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 كـان و. ٢٠٠٧ هيوليـ / متوز١٩ إىل ١٦ه الثاين يف الفترة من اجتماع فريق اخلرباء    عقد - ٩
لتوصـيات  لشروع املؤقـت  املـ  وإقـرار اسـتعراض وتعـديل    هـو   الجتمـاع الثـاين     لاهلدف الرئيـسي    

 والــثالثني للجنــة التاســعة الــدورة إىل لتقدميــه ٢٠٠٨عــام ل التوزيــع إلحــصاءات جتــارةالدوليــة 
 دليلـيّ بشأن إعـداد    شعبة اإلحصاءات   جيهات إىل   تواالجتماع  قدم  كما  . اإلحصائية العتماده 

 علــى وســريكز الــدليل األول.  التوزيــعإحــصاءات جتــارة جلــامعي عملــي لتقــدمي توجيــهمتابعــة 
الـدليل   سـيتناول  يف حـني  ،٢٠٠٨يف مـشروع التوصـيات لعـام        الواردة  عملية تنفيذ التوصيات    

لـك وصـف للممارسـات اجليـدة يف هـذا            ذ يف مبـا    التوزيع، لتجارة   القياسية األرقام جتميع   الثاين
  .ءاإلحصا  جماالتاجملال من

 مـــشروع وحمتـــوىفريـــق اخلـــرباء متامـــا علـــى أمهيـــة وافـــق  الثـــاين،وخـــالل اجتماعـــه  - ١٠
احلاجــة إىل املرونــة يف  مــن جديــد علــىفريــق اخلــرباء وأكــد . ٢٠٠٨ت لعــام املؤقــالتوصــيات 

،  ال هتــدف ألن تكــون ملزمــة  ٢٠٠٨ لعــام ، وشــدد علــى أن التوصــيات  ،التوصــيات تنفيــذ
 احتياجـات    ذلـك   ظروفهـا، مبـا يف     مئتالطريقة  ب املكاتب اإلحصائية  الوطنية      أن تنفذها  وينبغي

. اجلهـات املــستجيبة واألعبـاء الـيت تقـع علـى كاهـل       واألولويـات  واملـوارد   احملـددة املـستخدمني 
 الناميـة، تعزيـز قـدرة البلـدان       و حتسني املقارنة الدوليـة      ه من أجل   أن إىل  فريق اخلرباء  كما خلص 

 ،األجـل  التوزيـع قـصرية      إحصاءات جتارة  جتميع   فصال عن  التوصياتمشروع  ينبغي أن يشمل    
الـيت  و  الـسنوية   التوزيـع  إحـصاءات جتـارة    بـني    الفجـوة  سـد    سيؤدي إىل  هذا الفصل    إدراجألن  

 .يف أثناء السنةتصدر 
ــة  - ١١ ــة كفالـ ــصائي  وبغيـ ــق اإلحـ ــايري اإل التناسـ ــصائية  بـــني املعـ ــة بحـ ــصاءات اإلاملتعلقـ حـ
ــصاديةاال ــسيةال قتــ ــني  رئيــ ــها وبــ ــر، وبينــ ــرى األطــ ــسابات   األخــ ــام احلــ ــل نظــ ــة مثــ  الوطنيــ

ــصنيف ــشطة واملنتجــات،   وت ــد األن ــين ب  عق ــق اخلــرباء املع ــدة    فري ــع ع ــارة التوزي إحــصاءات جت
. مــشتركة مــع فريــق اخلــرباء املعــين باإلحــصاءات الــصناعية خــالل اجتماعــه الثــاين          دورات

 يف الــدورات املــشتركة االتــساق إليهــاالتوصــيات واالســتنتاجات الــيت مت التوصــل كفلــت  دوقــ
 واملـصطلحات املـستخدمة     والتعاريفيف معاجلة القضايا املشتركة والتوافق بني املفاهيم        املتبادل  

ــة   يف ــيات الدوليــ ــشروع التوصــ ــصناعية  مــ ــصاءات الــ ــارة  لإلحــ ــصاءات جتــ ــعوإحــ .  التوزيــ
  علـــى املوقـــع نص الكامـــل لالســـتنتاجات يف تقريـــر االجتمـــاع   الـــاإلطـــالع علـــى   وميكـــن

)http://unstats.un.org/unsd/Distributive_trade/distributive_trade_2ndmeet.htm.( 
  املناقشة اإللكتروينمنتدى  - جيم 

 أعـضاء بكلمة سر لتسهيل االتصال بـني       أنشئ موقع على االنترنت ميكن الدخول إليه         - ١٢
ــع  فريــق اخلــرباء ــادل املعــين بإحــصاءات جتــارة التوزي  املــواد ذات الــصلة وفــصول مــشروع  وتب
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مــشروع فريــق اخلــرباء  أعــضاءســتعرض ا ، املناقــشةمــن خــالل منتــدى  و. املنقحــةالتوصــيات 
 عــدد مــن حــول توجيهــاهتم وااملخطــط املــشروح وفــصول مــشروع التوصــيات الدوليــة، وقــدم

يف حالـة وحـدات التجـارة    العـام   إىل اخلـاص  مـن  أسـلوب البحـث   مثل تنفيذ املفاهيميةالقضايا  
تـسجيل االسـتعانة   و، ومعاملـة  ةالعمليـ خـصائص   نوع مراعاةمنها مجلة أمور أخرى    من خالل   

. املناقـشة  منتـدى  اإلبقـاء علـى  ب فريـق اخلـرباء    أوصـى اجتماعه الثاين،   وخالل  . مبصادر خارجية 
ــ املنتــدى،وجــود هــذا فريــق اخلــرباء ب أعــضاءورحــب   بالنــسبة ملــستقبل  األمهيــة بــالغهورأوا أن
 اليت تعترب علـى درجـة مـن األمهيـة          التوزيع، إحصاءات جتارة  شعبة اإلحصاءات يف جمال      أنشطة
 املوقــع أن يــتم تطــويرومــن املتوقــع .  جلــامعي البيانــاتا عمليــتــوفر توجيهــامتابعــة أدلّــة  لوضــع

 .ها التوزيع ونشراءات جتارةإحص جلمع املعرفة منربا يستند إىل ليصبح وتوسيعهلكتروين إلا
 

ــة    -دال   ــشاورات القطري ــاملي  امل ــصعيد الع ــى ال ــة    عل ــة املتعلق ــشأن التوصــيات الدولي  ب
 بإحصاءات جتارة التوزيع

وفقـا لتوصـية اللجنـة اإلحــصائية بـإجراء عمليـة التنقـيح بالتــشاور الوثيـق مـع املكاتــب          - ١٣
االحتياجـات احملـددة والظـروف اخلاصـة        علـى حنـو تـام       العمليـة   اإلحصائية الوطنية حىت تعكس     

 بــشأن علــى الــصعيد العــامليلــشىت جمموعــات البلــدان، أجــرت الــشعبة اإلحــصائية مــشاورات  
طرائــق التوصــيات الدوليــة املنقحــة املتعلقــة بإحــصاءات جتــارة التوزيــع وفحواهــا، وذلــك علــى  

 .النحو املبني أدناه

م، بالتعاون مع أعضاء فريق اخلرباء املعـين         عملية التنقيح بالقيا   ءاتبدأت شعبة اإلحصا   - ١٤
  وهـو املـشروع الـذي   ،بإحصاءات جتارة التوزيع، بإعداد مشروع املخطط املشروح للتوصيات  

ــدان ُعمـــم علـــى  ــع البلـ ــه مجيـ ــوبر / تـــشرين األول١١يف لالطـــالع عليـ وأبـــدى  .٢٠٠٦أكتـ
وب املنسق الـذي ُنفـذت    ملبادرهتا، ورحبوا باألسلءاتاملستجيبون تأييدا ساحقا لشعبة اإلحصا 

. بــه عمليــة التنقــيح وبــشفافيته ومبــشاركة مجيــع األطــراف املهتمــة باملوضــوع يف هــذه العمليــة   
 من حيث اهليكل واملـضمون، وبكونـه        ةشموليالتنظيم و الوامتاز مشروع املخطط، يف رأيهم، ب     

ملقترحـات  كـذلك عـدد مـن ا      رح  طُو. تناول مجيع أوجه إحصاءات جتارة التوزيع تناوال مناسبا       
 . سامهت يف حتسني صياغة التوصيات املزمع اعتمادهابشكل أكرب احملددة 

ه إىل أعــضاء فريــق ت مــشروع التوصــيات املؤقــت وأرســل ءاتوأعــدت شــعبة اإلحــصا  - ١٥
وأُدجمـــت تعليقـــات أعـــضاء الفريـــق يف مـــشروع . اخلـــرباء إلجـــراء اســـتعراض األقـــران بـــشأنه

 بغية إجـراء    ءات منه يف املوقع الشبكي لشعبة اإلحصا      صيغة معدلة ونشرت  التوصيات املؤقت،   
يوليـه  /يونيـه ومتـوز  /وأُجريـت املـشاورات يف شـهري حزيـران    . مشاورات عاملية بشأن املشروع  

 . منظمات دوليةوثالث بلدا أربعني ، وتلقت الشعبة ردودا من ٢٠٠٧
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 يف  ،فريـق اخلـرباء   ، وقـام    وُجمعت كل التعليقات الواردة من البلدان يف وثيقة منفـصلة          - ١٦
، باسـتعراض   ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١٩ إىل   ١٦اجتماعه الثاين املعقود يف نيويورك يف الفتـرة مـن           

ــة    هــذه الوثيقــة مــصحوبة ب  ــة للمــشروع املؤقــت للتوصــيات الدولي ــصيغة املعدل ــام ال  ٢٠٠٨لع
زتـه  وأبـدى املـستجيبون تقـديرهم الـشديد للعمـل الـذي أجن      . املتعلقة بإحصاءات جتـارة التوزيـع     

الوثيقــة برمتــها، وال ســيما لقيــت و.  فيمــا يتعلــق بتنقــيح التوصــيات القائمــةءاتشــعبة اإلحــصا
ورأت . اكــبريتأييــدا التوصــيات املتعلقــة جبمــع إحــصاءات جتــارة التوزيــع وتــصنيفها ونــشرها،  

. البلدان يف التوصيات املنقحة دليال إرشاديا نافعـا ملنتجـي املعلومـات اإلحـصائية ومـستخدميها      
ن مواءمة البيانات املتعلقة بإحصاءات جتـارة التوزيـع وإكـساهبا قابليـة املقارنـة الدوليـة                 إيث  وح

مع البيانـات تعـد كلـها مـن األهـداف الرئيـسية لعمليـة التنقـيح، تتـسم                   جلواعتماد هنج متكامل    
ــام   ــة لع ــام     ٢٠٠٨التوصــيات الدولي ــواؤم الت ــزة هــي الت ــع مبي  املتعلقــة بإحــصاءات جتــارة التوزي

وتتطلــع .  غريهــا مــن املعــايري اإلحــصائية القائمــة مــعهيمهــا وتعاريفهــا وأســاليبها املنهجيــة  فامل
البلدان إىل تلقي إرشـادات عمليـة بـشأن تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف التوصـيات الدوليـة لعـام                      

 .  املتعلقة بإحصاءات جتارة التوزيع٢٠٠٨

 ينبغــي إتاحــة فرصــة أخــرى للبلــدان وأشــار فريــق اخلــرباء، يف اجتماعــه الثــاين، إىل أنــه - ١٧
 املتعلقـــة ٢٠٠٨إلبـــداء تعليقاهتـــا النهائيـــة علـــى املـــشروع املؤقـــت للتوصـــيات الدوليـــة لعـــام  

وعرضــها علــى اللجنــة  الرمســي قبــل تقــدمي الوثيقــة للتحريــروذلــك  ،بإحــصاءات جتــارة التوزيــع
.  بغيـة اعتمادهـا  ٢٠٠٨ر فربايـ /يف شـباط يف دورهتا التاسعة والثالثني املزمـع عقـدها        اإلحصائية  

ــاين و ــشرين الث ــوفمرب وكــانون األول /يف شــهري ت ــسمرب /ن ــوازي ، أُجريــت ٢٠٠٧دي ــى الت  عل
كـــل مـــن بـــشأن اجملمـــوعتني املنقحـــتني مـــن التوصـــيات الدوليـــة املتعلقـــة ب عامليـــة مـــشاورات 

ــع     ــارة التوزي ــصناعية وإحــصاءات جت ــن      .اإلحــصاءات ال ــة ع ــائج املنبثق ــتعراض النت وجــرى اس
،  يف أثنائهـا مـن البلـدان  تلقاة  والتعليقات املاليت أجريت على الصعيد العاملي   ات القطرية   املشاور

ــام      ــة لعـ ــيات الدوليـ ــشروع التوصـ ــات يف مـ ــائج والتعليقـ ــذه النتـ ــة ٢٠٠٨وأُدجمـــت هـ  املتعلقـ
 . على اللجنة اإلحصائية كوثيقة معلومات أساسيةاملعروض  ،بإحصاءات جتارة التوزيع

 
  على التغيريات يف التوصيات املنقحةنظرة عامة - ثالثا 

 املتعلقة بإحـصاءات    ٢٠٠٨ مشروع التوصيات الدولية لعام      ءاتأعدت شعبة اإلحصا   - ١٨
جتــارة التوزيــع إثــر اختتــام االجتمــاعني األول والثــاين لفريــق اخلــرباء املعــين بإحــصاءات جتــارة     

كاتـب اإلحـصائية الوطنيـة    ويتضمن مشروع التوصيات أيضا املدخالت الواردة من امل    . التوزيع
الفتـرة مـن    على الـصعيد العـاملي يف       واملنظمات الدولية يف أثناء املشاورات القطرية اليت أُجريت         
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. ى املــشروعبــشأن فحــو  ٢٠٠٧ديــسمرب / إىل كــانون األول٢٠٠٦أكتــوبر /شرين األولتــ
 . للمشروع بتأييد فريق اخلرباء يف اجتماعه الثايناألولية وحظيت الصيغة 

 املتعلقـة بإحـصاءات جتـارة       ٢٠٠٨وقد جرت صياغة مشروع التوصيات الدولية لعام         - ١٩
التوزيــع يف ســياق هنــج متكامــل لتــصنيف اإلحــصاءات االقتــصادية األساســية، ومتــت مواءمتــه   

من املعايري اإلحصائية الدوليـة الـيت جـرى حتـديثها            ذلك   مع التوصيات املتعلقة بغري   مواءمة تامة   
 املتعلقـــة باإلحـــصاءات ٢٠٠٨التوصـــيات الدوليـــة لعـــام : بيل املثـــالمـــؤخرا ومنـــها علـــى ســـ

 املتعلقـة بإحـصاءات   ٢٠٠٨ليت جيري حتديثها بالتوازي مع التوصيات الدوليـة لعـام        لصناعية، ا ا
؛ والتــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد ٢٠٠٨جتــارة التوزيــع؛ ونظــام احلــسابات القوميــة لعــام 

ــي   ــصادية، التنق ــشطة االقت ــع األن ــصنيف املركــزي للمنتجــات، اإلصــدار   جلمي ــع؛ والت  .٢ح الراب
. ويغطــي مــشروع التوصــيات كافــة أوجــه مجــع إحــصاءات جتــارة التوزيــع وتــصنيفها ونــشرها 

اإلحــصاءات الـسنوية والقــصرية  تنـدرج فيـه    إذ ،أكثـر مشوليــة  منـهحيا  وتـوفر التوصـيات إطــارا  
 حيـث أصـبحت     ،حـد كـبري   وجرى أيضا توسيع نطـاق التوصـيات إىل         . األجل على حد سواء   

تشمل مواضيع جديدة تتناول مصادر البيانات، وطرائق تصنيف البيانات، والـُنهج املتبعـة عنـد                
جممــل القــول إن و. تقيــيم جــودة البيانــات، والبيانــات الفوقيــة، وسياســات نــشر اإلحــصاءات   

ت جتــارة االختالفــات الرئيــسية بــني التوصــيات املنقحــة والتوصــيات الدوليــة املتعلقــة بإحــصاءا  
 :  ميكن بياهنا كما يلي)١(وخدمات التوزيع

 اجتـارة التوزيـع بوصـفه     إحـصاءات   حتدد التوصـيات املنقحـة نطـاق         - النطاق )أ( 
 ،اإلحصاءات اليت تعكس خواص الوحـدات الـيت تنتمـي إىل قطـاع جتـارة التوزيـع يف االقتـصاد          

نـشطة االقتـصادية، التنقـيح      كما يعّرف التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميـع األ        . تهاوأنشط
ــع، نطــاق   ــا        قطــاعالراب ــرف هب ــة املعت ــات املقيم ــع الكيان ــشمل مجي ــه ي ــى أن ــع عل ــارة التوزي  جت

كوحدات إحصائية واليت ميكن تصنيفها يف إطار القسم زاي باعتبارها من أوجه جتـارة اجلملـة                
النظــر عــن إصــالح املركبــات ذات احملركــات والــدراجات الناريــة، وذلــك بغــض   وأوالتجزئــة 

ــات و   ــذه الكيان ــذي يتخــذه   حجــم ه ــشكل ال ــا تنظيمال ــها  ه ــانوين أو ملكيت ــصادي والق . االقت
ــار يف   وال ــذا اجملــال       تؤخــذ يف االعتب ــا يف ه ــوم هب ــيت تق ــشطة ال ــع األن إحــصاءات جتــارة التوزي

الكيانات غري املدرجة يف القـسم زاي مـن التـصنيف الـصناعي الـدويل املوحـد جلميـع األنـشطة              
ويف التوصيات السابقة، ُيعّرف قطاع جتارة وخدمات التوزيـع بأنـه           . ة، التنقيح الرابع  االقتصادي

يشمل كافة املنشآت اليت تعمل يف املقام األول يف جتـارة اجلملـة والتجزئـة، وخـدمات املطـاعم            
التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح الثاين، الـشعبة           (والفنادق  

أجــزاء مــن التــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد جلميــع (ة ددوبعــض اخلــدمات احملــ) ٦ئيــسية الر
ووفقــا ملــا جــاء يف التنقــيح  ). ٩٥  و٩٤  و٨٣األنــشطة االقتــصادية، التنقــيح الثــاين، الــشعب  



E/CN.3/2008/8
 

10 07-63986 
 

جمـال  الرابع للتصنيف الـصناعي الـدويل املوحـد، فـإن الوحـدات الـيت تعمـل يف املقـام األول يف                      
فنادق واملطاعم وإصالح الـسلع الشخـصية واملرتليـة ُتـستثىن مـن نطـاق قطـاع               تقدمي خدمات ال  

الفنـادق وأنـشطة خـدمات    ”، على التوايل، يف القـسم طـاء املعنـون     اآلن جتارة التوزيع وُتصنف  
 .“أنشطة أخرى للخدمات” من القسم قاف املعنون ٩٥ ويف الشعبة “املطاعم

نقحـة مـن التوصـيات مناقـشة أكثـر          تتضمن الصيغة امل   - الوحدات اإلحصائية  )ب( 
مجـع إحـصاءات جتـارة التوزيـع، مبـا يف           عمليـة   مشولية وتفـصيال للوحـدات اإلحـصائية يف إطـار           

لوحدات اإلحصائية العاملة يف القطاع غري الرمسـي ومـسح لكيانـات خمتـارة تتبـع                معاملة ا ذلك  
اريـة ذات العالمـة التجاريـة       جتارة التوزيع ومنها على سبيل املثال ال احلصر سالسل احملـال التج           

الواحدة، واحملال التجارية الـضخمة الـيت تبيـع منتجـات خمتلفـة العالمـات التجاريـة، واملنـشآت                   
لتوصـيات أيـضا مبـادئ      الـصيغة املنقحـة ل    وتـشمل   . حقوق امتياز واألسواق  تعمل مبقتضى   اليت  

تفــق مــع املبــادئ ا يمبــلتمييــز بــني الوحــدات التجاريــة والتــصنيف الــسليم هلــا  لإرشــادية حمــسنة 
 والتـصنيف الـصناعي الـدويل املوحـد جلميـع           ٢٠٠٨املوضحة يف نظام احلسابات القوميـة لعـام         

 األنشطة االقتصادية، التنقيح الرابع؛ 

. جــرى تنقــيح قــائميت بنــود البيانــات وتعاريفهــا وحتــديثهما   - بنــود البيانــات )ج( 
ــى    ــك عل ــبني ذل ــص    اويت ــرادات وامل ــود اإلي ــن التفاصــيل،   ألخــص يف عــرض بن ــد م روفات مبزي

وتصنيف مبيعات التجارة اإللكترونيـة يف بنـد مـستقل، وعـرض رقـم األعمـال مـصنفا حـسب                     
بنود البيانـات وترقيمهـا يف التوصـيات الدوليـة        ائمة  قالكاملة ل واءمة  ومتت امل . جمموعة املنتجات 

 ٢٠٠٨دوليـة لعـام      املتعلقة بإحصاءات جتارة التوزيـع مـع مثيلتـها يف التوصـيات ال             ٢٠٠٨لعام  
ورغم أن الظروف اخلاصـة بالبلـدان الناميـة تـرد يف الكـثري مـن                . املتعلقة باإلحصاءات الصناعية  

تــشري ، فلــيس هنــاك ذكــر ألي توصــية ةاألحيــان يف خمتلــف أجــزاء مــشروع التوصــيات املنقحــ
حـصائية  بيد أنـه مـن املـسلم بـه أن املكاتـب اإل            . البياناتبنود  بإدراجها يف جمموعة مستقلة من      

 أن تعـدل وتكّيـف القائمـة املوحـدة          ،على حنو ما تراه الزما    ،  جيوز هلا  يف البلدان النامية     الوطنية
 . لبنود البيانات

ــيم األداء     - مؤشــرات األداء )د(  ــد االهتمــام بتقي تعكــس التوصــيات املنقحــة تزاي
ة، حتـدد التوصـيات     فباإلضـافة إىل تـصنيف بنـود البيانـات األساسـي          . العام لقطاع جتارة التوزيـع    

القطـاع ككـل أو بعـض       اليت يتسم هبا    فعالية  النتاجية و اإلرحبية و الجمموعة من املؤشرات لرصد     
 ومل تتضمن الصيغة السابقة من التوصيات مثل هذه املؤشرات؛ . شعبه

 مثـة إسـهاب واضـح يف وصـف          - مصادر البيانات وطرائـق تـصنيف البيانـات        )هـ( 
يــراد  علــى ســبيل املثــال مــن إ ذلــكيتــبني ، ولبيانــاتا هــذه يفمــصادر البيانــات وطرائــق تــصن 
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ــسجل التجــاري        ــة؛ وال ــها واإلداري ــات، اإلحــصائية من ــواع مــصادر البيان ــشة عــن شــىت أن مناق
واستخدامه كإطار للدراسات االستقصائية اإلحـصائية؛ وطرائـق تـصنيف البيانـات الـيت تتبعهـا                

ى مجعها بشأن إحصاءات جتـارة التوزيـع لتـصبح    رجيجتهيز البيانات اليت    يف  املكاتب اإلحصائية   
جلمـع  ُيـستعان هبـا     وتعرض التوصيات كذلك خمططا السـتراتيجية       . النواتج اإلحصائية املنشودة  

 املعلومات عن قطاعات اقتصادية خمتلفة استنادا إىل هنج متكامل؛ 

يف الفـصل املخـصص هلـذا       رد   ت - اإلحصاءات القصرية األجل لتجارة التوزيع     )و( 
حـصاءات القـصرية األجـل لتجـارة        إل بشأن عدد من أهم املسائل املتعلقـة با        املوضوع إرشاداتٌ 

 هلــذه تسلــسل الــزمينالالتوزيــع، ومنــها علــى ســبيل املثــال تــصنيف مؤشــرات جتــارة التوزيــع و   
مواءمـة البيانـات     وإىل   ، واحلاجة إىل تعديالت تتناسب مـع الفتـرات الزمنيـة املختلفـة            املؤشرات
 ). وضع نقاط مرجعية(ألجل مع البيانات السنوية القصرية ا

مل تتطرق التوصيات الـسابقة إىل املـسائل    - نوعية البيانات، والبيانات الفوقية  )ز( 
م هبـا   سومتاشيا مع تزايد أمهية تعزيز النوعيـة الـيت تتـ          . املتعلقة بنوعية البيانات وبالبيانات الفوقية    

ادات بــشأن األبعــاد الرئيــسية للجــودة الــيت ينبغــي   البيانــات، تتــضمن التوصــيات املنقحــة إرشــ  
مـن املؤشـرات    حمـدودة  وُيقتـرح يف التوصـيات جمموعـة   .  عند وضع أطـر تقيـيم اجلـودة       مراعاهتا

وتـرد أيـضا توصـيات إلدخـال ونـشر بيانـات            . الرئيسية لقياس نوعية إحصاءات جتـارة التوزيـع       
 فوقية مالئمة بشأن إحصاءات جتارة التوزيع؛ 

هـا  مواءمُتجرت   حتديث التوصيات املتعلقة بنشر البيانات و      مت ‐  البيانات نشر )ح( 
وتتــوافر . مــع التوصــيات املماثلــة املنطبقــة علــى قطاعــات أخــرى مــن اإلحــصاءات االقتــصادية  

 إرشادات إضافية بشأن محاية سرية البيانات ووضع سياسة سليمة للتنقيح؛ 

تعلقة بإحـصاءات جتـارة التوزيـع مـع          امل ٢٠٠٨مواءمة التوصيات الدولية لعام      )ط( 
 ٢٠٠٨املواءمـة بـني التوصـيات الدوليـة لعـام      عـززت  ت ‐ ٢٠٠٨نظام احلسابات القوميـة لعـام    

 مـن حيـث اتبـاع       ٢٠٠٨املتعلقة بإحصاءات جتـارة التوزيـع مـع نظـام احلـسابات القوميـة لعـام                 
ــية    ــة األساسـ ــاريف املنهجيـ ــاهيم والتعـ ــنني املفـ ــسها االثـ ــيري . نفـ ــشمل التغـ ــصلة وتـ ات ذات الـ

 وضـع قيمـة     ٢٠٠٨بإحصاءات جتارة التوزيع اليت أُدخلت على نظـام احلـسابات القوميـة لعـام               
رمسلة نفقات البحـث    و الوحدات املساعدة،    معاملةللنواتج التجارية وفقا لألسعار األساسية، و     

تـاب  إدراج خيـار االكت   ووالتطوير ونفقات قواعد البيانات الـضخمة الـيت تتكبـدها الوحـدات؛             
تعويـضاهتم؛ واالصـطالح علـى مـسميات لألصـول          كجـزء مـن     للمـوظفني   املمنـوح   يف األسهم   

 . غري املالية وتصنيف هذه األصول
 



E/CN.3/2008/8
 

12 07-63986 
 

 حملة عامة عن برنامج التنفيذ - رابعا 
 املتعلقـــة ٢٠٠٨اللجنـــة اإلحـــصائية التوصـــيات الدوليـــة املنقحـــة لعـــام  اعتمـــاد بعـــد  - ٢٠

ــر الرمســي بإحــصاءات جتــارة التوزيــع، ُتقــدم ا   عمــم علــى البلــدان نــسخةٌ وُت. لتوصــيات للتحري
وتزمع الـشعبة تنظـيم   . يف املوقع الشبكي للشعبة اإلحصائيةوتنشر إلكترونية من الصيغة احملررة     

حلقـات عمـل تدريبيـة، تـستفيد منـها        منـها علـى سـبيل املثـال         عدد من أنشطة التعـاون الـتقين،        
 املتعلقـة بإحـصاءات     ٢٠٠٨ذ التوصيات الدولية لعـام      البلدان النامية وذلك من أجل تعزيز تنفي      

أيــضا أن يــتم يف إطــار برنــامج تــوخى ومــن امل.  علــى تطبيقهــاجتــارة التوزيــع ومــساعدة البلــدان
التنفيذ إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالـشعبة اإلحـصائية ونـشر إحـصاءات جتـارة التوزيـع ومجـع                   

 . وزيعاملمارسات الوطنية املتعلقة بإحصاءات جتارة الت

ــة اإلحــصائية،    - ٢١ ــثالثني للجن ــسابعة وال ــدورة ال ــةأوصــت الويف ال  ءاتشــعبة اإلحــصا لجن
 تصنيف إحصاءات جتـارة التوزيـع، مبـا يف ذلـك تبيـان املمارسـات                تتناولبوضع إرشادات عملية    

 إىل أيضاويف االجتماع الثاين لفريق اخلرباء املعين بإحصاءات جتارة التوزيع، أشار الفريق            . اجليدة
.  املتعلقـة بإحـصاءات التجـارة والتوزيـع        ٢٠٠٨ضرورة عدم االكتفـاء بالتوصـيات الدوليـة لعـام           

وامتثاال ملشورة اللجنة وبغية حتسني قابلية البلدان النامية للمقارنة بغريهـا علـى الـصعيد الـدويل و       
 الدوليـة لعـام      إعداد دليلني للمتابعة الستكمال التوصـيات      ءاتتعزيز قدراهتا، تزمع شعبة اإلحصا    

 Distributive Trade [دليــل التــصنيف : إحــصاءات جتــارة التوزيــع  :  يكــون عنواهنمــا ٢٠٠٨

Statistics: Compilers Manual[،كتيب املمارسـات اجليـدة  :  ومؤشرات جتارة التوزيع] Indices 

of Distributive Trade Statistics: A Handbook of Good Practice[ . صياغةوللشروع يف مرحلة 
ا إىل أعـضاء    م وأرسـلته  نيمـشروح ني  خططمسودتني مل  ءاتهذين الدليلني، أعدت شعبة اإلحصا    
 . امفريق اخلرباء لتلقي تعليقاهتم بشأهن

 
 نقاط للمناقشة  -خامسا  

 : ُيرجى من اللجنة اإلحصائية - ٢٢

 املتعلقـة بإحـصاءات جتـارة       ٢٠٠٨استعراض التوصيات الدوليـة املنقحـة لعـام          )أ( 
 توزيع واعتمادها؛ ال

 .املنقحةتقدمي إرشادات بشأن تنفيذ هذه التوصيات  )ب( 
 
 


