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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السابعة والثالثون

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠-٧
 *املؤقتمن جدول األعمال ) ب (٣البند 

   إحصاءات جتارة التوزيع: بنود للمناقشة واختاذ القرار
  إحصاءات جتارة التوزيع 
    تقرير األمني العام 

 موجز 
ة اإلحـصائية مبوجـب طلبـها الـصادر عـن دورـا الـسادسة               يقدم هذا التقرير إىل اللجن     
لألمم املتحدة الرامية إىل تنقيح التوصـيات  ئية شعبة اإلحصاالجيمل استراتيجية هو و  .والثالثني

الدولية بشأن إحصاءات جتارة التوزيع، كما يعرض اإلجراءات اليت اختـذا يف هـذا االجتـاه يف                 
ــام  ــوجز خلطــ  ٢٠٠٥ع ــسنتني   ، باإلضــافة إىل م ــرة ال ــها لفت ــضمن . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ة عمل وتت

 . من التقرير النقاط املطروحة على اللجنة للمناقشة١٣الفقرة 
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 مقدمة -وال أ 
ــة اإلحــصائية     - ١ ــااعتمــدت اللجن ــيت عقــدت    ألمم املتحــدة يف دوب ــة عــشرة ال ــا الثامن ر

ــام ــة بتجــارة التو     ’’١٩٧٤ ع ــشأن اإلحــصاءات املتعلق ــة ب ــه التوصــيات الدولي ــع وخدمات ‘‘ زي
)ST/ESA/STAT/Ser.M/57( .منذ تلك الـدورة، مل يتـضمن جـدول أعمـال اللجنـة موضـوع               و

غري أا نظـرت يف بعـض املـسائل الـيت تتعلـق بتجـارة اجلملـة وجتـارة                 . إحصاءات جتارة التوزيع  
ــصادية       ــصنيفات االقتـ ــدمات والتـ ــصاءات اخلـ ــصلة بإحـ ــا املتـ ــياق أعماهلـ ــة يف سـ ويف . التجزئـ

تنظـيم وإجـراء   ’’، قامت الشعبة اإلحصائية، بطلب من اللجنة، بنشر دليـل معنـون         ١٩٧٧ عام
وعـــرض . )ST/ESA/STAT/SER.F/19(‘‘ الدراســـات االستقـــصائية املتعلقـــة بتجـــارة التوزيـــع 

الـــدليل بعـــض اإلرشـــادات بـــشأن جتميـــع البيانـــات املتعلقـــة بتجـــارة اجلملـــة وجتـــارة التجزئـــة 
 .واخلدمات

ــ  - ٢ التوزيــع نــشاطا هامــا يتــيح فــرص العمــل لــشرحية عريــضة مــن الــسكان     ل جتــارة ومتثِّ
مـن املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة      أن العديـد    إالّ. ويسهم بشكل كبري يف الناتج احمللـي اإلمجـايل        

 وتطـرح أيـضا مـسألة قابليـة البيانـات الوطنيـة           . تطور بشكل كاف إحصاءات جتارة التوزيع      مل
 ويف هـذا الـسياق،    .  املتبعـة  اتفأكثر احلاجـة إىل تنـسيق املنـهجي       ، وبالتايل تتجلى أكثر     للمقارنة

م الشعبة اإلحصائية بـأن أحـد أنـشطتها ذات األولويـة الفوريـة هـو مواصـلة حتـسني جتميـع                سلِّت
 .   ةدوليالإحصاءات جتارة التوزيع وحتليلها ونشرها حبيث تكون قابلة للمقارنة 

 
أن استكمال التوصيات الدولية املتعلقة     استراتيجية الشعبة اإلحصائية بش    -ثانيا  

 بإحصاءات جتارة التوزيع وحالةُ تنفيذها
 

 اإلحصائيةخمطط استراتيجية الشعبة  -ألف  
، وضعت الشعبة اإلحـصائية اسـتراتيجية متعـددة الـسنوات السـتكمال             ٢٠٠٤يف عام     - ٣

 :راتيجية مــا يلــيوتــشمل هــذه االســت. التوصــيات الدوليــة املتعلقــة بإحــصاءات جتــارة التوزيــع

التوصل إىل تقييم أويل للحالة العامة فيما يتعلـق بتجميـع إحـصاءات جتـارة التوزيـع بـإجراء               )أ(
وإنشاء فريق خـرباء معـين بإحـصاءات جتـارة          ) ب(استعراض عام للممارسات القطرية احلالية؛      

ــة االســتكمال؛      ــشعبة اإلحــصائية يف عملي ــساعدة ال ــع مل ــشروع  ) ج(التوزي ــداد امل املؤقــت وإع
؛ ٢٠٠٨مـارس  /ـا التاسـعة والـثالثني يف آذار   رللتوصيات املنقحـة وعرضـه علـى اللجنـة يف دو       

؛ ٢٠٠٨وإعداد دليل بشأن جتميع إحصاءات جتارة التوزيع على أن ينتـهي إجنـازه يف عـام              ) د(
إنـشاء قاعـدة بيانـات تابعـة لألمـم املتحـدة حلفـظ إحـصاءات جتـارة التوزيـع ومعاجلتـها                      ) هـ(و  
ــشو ــام   رهانـ ــون عـ ــى أن يكـ ــات    ٢٠٠٧، علـ ــع البيانـ ــرر لتجميـ ــد املقـ  ونـــشرها؛  هـــو املوعـ
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والشروع يف أنشطة املساعدة التقنيـة لـصاحل البلـدان الناميـة، ويـشمل ذلـك عقـد حلقـات                     )و(
صاءات جتــارة التوزيـــع ونـــشرها؛  جتميــع إحـــ  عمــل تدريبيـــة لبنــاء قـــدرة تلــك البلـــدان علـــى   

ض تغـــريات املمارســـات القطريـــة  وتقـــدمي تقريـــر  علـــى اســـتعرا٢٠١٠والعمـــل يف عـــام  )ز(
 . ٢٠١١مارس /باالستنتاجات إىل اللجنة يف دورا احلادية واألربعني اليت ستعقد يف آذار

 
 نتائج الدراسة االستقصائية للممارسات القطرية -باء  

ــتراتيجيته     - ٤ ــن اسـ ــصر األول مـ ــذ العنـ ــار تنفيـ ــصائية يف   يف إطـ ــشعبة اإلحـ ــرت الـ ا، أجـ
وأرسل اسـتبيان إىل مجيـع املكاتـب        .  دراسة استقصائية عاملية للممارسات القطرية     ٢٠٠٤ عام

.  بلـدا فقـط أـا تقـوم بتجميـع بعـض إحـصاءات جتـارة التوزيـع               ٧٣وأكد  . اإلحصائية الوطنية 
 ادهادإمـ  ت بلدا الشعبة اإلحـصائية بعـدم جتميعهـا إحـصاءات لتجـارة التوزيـع وطلبـ                ١٢وأبلغ  

ض أن نسبة البلدان الـيت ال تقـوم بتجميـع تلـك اإلحـصاءات هـي أعلـى مـن            وبافترا. باملساعدة
ذلك ضـمن فئـة البلـدان الـيت مل جتـب علـى االسـتبيان، يـستنتج أن عـدد البلـدان الـيت ال جتمـع                            

ــة      ــسبة ليــست بالقليل ــغ ن ــع يبل ــشأن جتــارة التوزي ــصائية  وبي. إحــصاءات ب نــت الدراســة االستق
 املائـة مـن البلـدان ايبـة غـري قـادرة علـى إجـراء دراسـات                    يف ٤٠وتوضيحات املتابعـة أن حنـو       

وتـبني  . أو مؤشـرات لـألداء    /تجـارة التوزيـع و    أرقـام قياسـية ل    شهرية لتجميع   /استقصائية فصلية 
أيضا أن البلدان تستعمل يف كثري من األحيان تعاريف خمتلفـة جـدا للنطـاق املوضـوعي لتجـارة             

. عــل إجــراء املقارنــات الدوليــة مــسألة ال ختلــو مــن صــعوبةالتوزيــع وللمــتغريات امعــة، ممــا جي
وبشكل عام، أكدت الدراسة االستقصائية أن إحصاءات جتارة التوزيع حتتاج بكـل تأكيـد إىل               

 .إلقاء نظرة أخرى عليها وإعادة دراستها بدقة
 

 استنتاجات فريق اخلرباء بشأن إحصاءات جتارة التوزيع -جيم  
ــشأت الــشعبة اإلحــ    - ٥ ــام أن ــين بإحــصاءات جتــارة     ٢٠٠٥صائية يف ع  فريــق اخلــرباء املع

التوزيع دف احلصول على املساعدة واإلرشاد خـالل تنقـيح توصـيات األمـم املتحـدة احلاليـة                  
إجـراء تقيـيم لتلـك    ) أ( :ويتوقـع مـن فريـق اخلـرباء مـا يلـي      . املتعلقـة بإحـصاءات جتـارة التوزيـع    

رة التوزيـع واملمارسـات القطريـة احلاليـة فيمـا يتعلـق        التوصيات يف ضوء احلقـائق اجلديـدة لتجـا        
اإلســهام يف صــياغة التوصــيات املنقحــة  و) ب(بتجميــع اإلحــصاءات ذات الــصلة باملوضــوع؛  

واقتراح نهج جديدة يف جمال جتميع البيانات، مبا يف ذلـك تنظـيم وإجـراء دراسـات استقـصائية                   
املـستكملة  / للتوصـيات الدوليـة املنقحـة   استعراض املـشروع املؤقـت  و) ج(بشأن جتارة التوزيع؛  

تجميـع  اجلهـات املعنيـة ب    تقـدمي آراء بـشأن صـياغة دليـل          و) د(بشأن إحصاءات جتارة التوزيـع؛      
 .اإلحصاءات املزمع إعداده مستقبال
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ــن      - ٦ ــرة مـ ــرباء يف الفتـ ــق اخلـ ــاع األول لفريـ ــد االجتمـ ــسطس / آب٢٥ إىل ٢٢وعقـ أغـ
قــدمي املــشورة بــشأن اــاالت   األمــم املتحــدة وتوكــان اهلــدف منــه تقيــيم توصــيات . ٢٠٠٥

أو وضـع توصـيات جديـدة؛ واإلسـهام يف إجنـاز            /حتتاج إىل اسـتكمال التوصـيات احلاليـة و         اليت
ــودا مــن قبيــل   . أو التنقــيح/االســتكمال و النطــاق ) أ( :وتــضمن جــدول أعمــال االجتمــاع بن
ــود البيانــات  ) ج(ر؛ التقــاريإعــداد والوحــدات اإلحــصائية ووحــدات  ) ب(والتــصنيفات؛  وبن

واألرقـام القياسـية ومؤشـرات      ) هــ (ومصادر البيانات وأساليب مجع البيانـات؛       ) د(وتعاريفها؛  
ــة    ) و(األداء؛  ــسابات القوميـ ــع احلـ ــع وجتميـ ــارة التوزيـ ــصاءات جتـ ــاع  . وإحـ ــتم االجتمـ واختـ
ــشة ــصائية     مبناقــ ــشعبة اإلحــ ــاز الــ ــة وإجيــ ــتنتاجات األوليــ ــياغة االســ ــستديرة، وصــ ــدة مــ  مائــ
ـــاملقبل لألنــشطة ـــوميك. ةـ ـــن االطــ ـــالع علــ ـــى النـ ـــجل لالستنتاـــــص الكامـ ــالرجوع إىل ــ ات ب

: ت بـــــــالعنوانـات املتـــــــاح علـــــــى صــــــفحة اإلنترنـــــــ ـــــــــ باالجتماع قــــــــــر املتعلــــــــ التقري
ttp://unstats.un.org/unsd/Distributive_trade/distributive_trade.htm .  ــاه ملخـــص ــرد أدنـ ويـ

 .اتلالستنتاج
خلُص اخلرباء إىل أن مثة حاجة واضحة إىل تنقـيح التوصـيات الدوليـة احلاليـة املتعلقـة                  و  - ٧

قطـــاع،  هـــذا البإحـــصاءات جتـــارة التوزيـــع ـــدف مراعـــاة التطـــورات اجلديـــدة احلاصـــلة يف 
البيانات، وتوافر مصادر جديـدة للبيانـات، وأسـاليب مجـع البيانـات،      من واالحتياجات املتغرية   

ــصاءات        والتنقي ــرى لإلحـ ــاالت أخـ ــة يف جمـ ــيات الدوليـ ــى التوصـ ــؤخرا علـ ــة مـ ــات املدخلـ حـ
واتفقــوا علــى أن التنقــيح ينبغــي أن يعتــرب كجــزء مــن بلــورة برنــامج متكامــل          . االقتــصادية

ــصادية  ــادرة  . لإلحــصاءات االقت ــوا مبب ــيح التوصــيات    ورحب ــة إىل تنق ــشعبة اإلحــصائية الرامي ال
ع وأيـدوا برنـامج عملـها، مبـا يف ذلـك األهـداف املتوخـاة          الدولية بشأن إحصاءات جتارة التوزي    

 .منه واإلجراءات املقترحة واجلدول الزمين لعملية التنقيح
ــى أن نطــاق     - ٨ ــع  إوحــصل االتفــاق عل ــشمل جتــارة  ينبغــيحــصاءات جتــارة التوزي  أن ي

وفيمـا يتعلـق بتجميـع    . اريـة بخاجلملة، وجتارة التجزئة، وإصالح املركبات اآللية والدراجات ال      
 على أن األولوية العليـا ينبغـي أن متـنح لتعريـف ومجـع بنـود البيانـات الـيت                     اتفق اخلرباء البيانات  

وقُـدمت توصـية    . احلـسابات القوميـة    حيتاج إليها قطاع جتارة التوزيع واجلهات املعنيـة بتجميـع         
.  ممكـن مـن التفـصيل      مؤداها أن علـى البلـدان أن تبـذل جهودهـا لتجميـع البيانـات بـأكرب قـدر                  

وجرى التأكيد على أنه ينبغي التوصية مبجموعة موحدة من بنـود البيانـات الـيت جيـب جتميعهـا             
وبــالطبع، تــشجع البلــدان علــى جتميــع أيــة بنــود بيانــات إضــافية ألغــراض االســتعمال    (ســنويا 
ن وافقـت  وينبغي أن تـتالءم تعـاريف بنـود البيانـات مـع التعـاريف الـيت سـبق للجنـة أ                . )الوطين

ات القوميــة، وإحــصاءات العمــل، مثــل نظــم احلــساب(عليهــا يف جمــاالت ذات صــلة باملوضــوع  
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بيـد أنـه عنـد االقتـضاء، ميكـن تكييـف تلـك التعـاريف ملراعـاة العوامـل املميـزة                      . )غري ذلك  إىل
  .لتجارة التوزيع

علومــات وفيمــا يتعلــق مبــسألة جتميــع البيانــات، أكــد اخلــرباء علــى ضــرورة اســتعمال امل - ٩
 ذلـك ـدف خفـض التكـاليف وختفيـف           نقصى ما ميكـ   ألاملتوافرة يف مصادر البيانات اإلدارية      

واعترب أن من املالئم النظر يف إبـرام اتفاقـات رمسيـة مـع وكـاالت                . العبء املتصل باالستبيانات  
ويف الوقـت نفـسه، جـرى التأكيـد علـى أن       .حكومية أخرى لكفالة الوصول إىل تلك املـصادر 

ألسـباب  (رباء اإلحصائيني ينبغي أن يكونوا واعني حبـدود فائـدة املـصادر اإلداريـة للبيانـات                 اخل
منها مثال اختالف الغرض من مجعها، واحتمال عـدم تطـابق تعـاريف متغرياـا مـع التوصـيات                   

لبيانات وجودـا؛ باإلضـافة إىل      ااإلحصائية، وإمكانية وجود فوارق كبرية ا من حيث نطاق          
وأقـر اخلـرباء بـأن وجـود سـجل جتـاري هـو مبثابـة أداة                . )لسرية اليت يتعني عـدم إغفاهلـا      مسألة ا 

حــصائيني املعنــيني بتجــارة إلأساســية جلمــع البيانــات علــى حنــو فعــال وخلــصوا إىل أن اخلــرباء ا 
وجرى التسليم أيـضا باحلاجـة إىل       . التوزيع ينبغي أن يشاركوا فعليا يف تدبري السجل أو إنشائه         

يد من املبادئ التوجيهية بشأن كيفيـة تنـاول أنـشطة الوحـدات الـصغرى واملؤسـسات                 توفري مز 
التجارية غري املتمتعة بالشخصية القانونية، وكيفية التعامل مع ارتفاع نسبة عـدم إجابتـها علـى                

 .االستبيانات

ومت إيــالء اهتمــام خــاص إىل احلاجــة إىل وضــع جمموعــة مــن التوصــيات بــشأن جتميــع     - ١٠
 القياسية املتعلقة بتجارة التوزيـع، مثـل الـرقم القياسـي لتجـارة التجزئـة والـرقم القياسـي          األرقام

واستنتج اخلرباء أن جتميـع هـذه األرقـام القياسـية ينبغـي أال يتوقـف عنـد القيمـة          .لتجارة اجلملة
اإلمجالية لرقم األعمال، بل أن يشمل كذلك مـستوى معينـا متفقـا عليـه مـن التفـصيل حبـسب                     

لسلع والصناعات دف تلبيـة حاجـة القطاعـات إىل رصـد األسـواق وحتـسني مـساعدة                  فئات ا 
وينبغي اعتماد تدرج لألولويات فيمـا يتعلـق باملهـام          . اجلهات املعنية بتجميع احلسابات القومية    

املتصلة ذا اجلانب، أي منح أعلى درجات األولوية لتجميع األرقام القياسـية املتعلقـة بالفئـات       
قيـاس   (ثابتـة يف هذا الصدد، نوقشت عدة نهج تتعلق بتجميع البيانـات حـسب أسـعار     و. العليا
ــا وعيــوب خمتلــف معــامالت     )جــماحل ، واتفــق اخلــرباء علــى احلاجــة إىل إجــراء اســتعراض ملزاي

واستنتج أنه ينبغي للمكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة أن تتعـاون            . حذف أثر التضخم على األسعار    
خرى، عنـد االقتـضاء، لوضـع برنـامج مـستدام لتحديـد أرقـام قياسـية                 ألاوطنية  الوكاالت  المع  

وأشـار اخلـرباء كـذلك إىل ضـرورة إجـراء اسـتعراض             .  احلجـم  لتجارة التوزيع ولوضع قياسات   
حتديـد األرقـام القياسـية وتقـدير بيانـات األسـعار الثابتـة، وبـدل                يف  للمنهجيات الوطنيـة املتبعـة      

 .لمقارنة الدوليةلقابلية الهجيات لتحسني مزيد من اجلهود لتنسيق تلك املن
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وخصص اخلرباء حيزا كبريا مـن الوقـت ملناقـشة مؤشـرات األداء القطـاعي مثـل نـسبة                     - ١١
رقـم األعمـال عـن    /املخزون السلعي إىل املبيعات، ونسبة املبيعات إىل املـساحة؛ ونـسبة اهلـامش     

. املمارسـات القطريـة يف هـذا الـشأن        وتبين أن مثة فـوارق كـبرية فيمـا بـني            . ، إخل مستخدمكل  
وأكــد العديــد مــن البلــدان أــا ال تقــوم بتجميــع مثــل هــذه املؤشــرات وحتتــاج لــبعض اإلرشــاد 

ــك   ــشروع يف ذل ــدويل لل ــع       . ال ــشأن جتمي ــة ب ــادات دولي ــصدد، أصــبح وضــع إرش ــذا ال ويف ه
 خـاص،   واتفـق اخلـرباء، بـشكل     . مؤشرات األداء القطاعي مهمة هامـة يف سـياق العمـل املقبـل            

على ضرورة وضع قائمة بتلك املؤشـرات، الـيت تعتـرب مفيـدة لقطـاع جتـارة التوزيـع وألغـراض                     
 .التحليل، والتوصية بإعداد تقارير وطنية ودولية بشأا

 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ملخص خبطة عمل الشعبة اإلحصائية لفترة السنتني  -ثالثا  

اوراا مــع فريــق اخلــرباء  إجــراء مــش٢٠٠٦ستواصــل الــشعبة اإلحــصائية خــالل عــام    - ١٢
املعين بإحصاءات جتـارة التوزيـع ومـع البلـدان بـشأن املـسائل املتـصلة بإعـداد املـشروع املؤقـت                    

ــة     ــة املقبلـ ــة للوثيقـ ــيغة أوليـ ــتعد صـ ــيات، وسـ ــيجر. للتوصـ ــوافرة،   وسـ ــات املتـ ــيم للبيانـ ى تقيـ
، ختطـط الـشعبة   ٢٠٠٧ويف عام  .بلدانالترد من خنبة من اليت بيانات السيشرع يف جتميع  كما

إلعداد الصيغة النهائية للمـشروع املؤقـت للتوصـيات املنقحـة وعرضـها علـى االجتمـاع الثـاين                    
وستنـشأ نـسخة منوذجيـة لقاعـدة األمـم       .٢٠٠٧  عـام  لفريق اخلرباء، الذي سيعقد يف منتـصف      

 املتحدة لبيانات إحصاءات جتارة التوزيـع ـدف حفظهـا  ومعاجلتـها ونـشرها، كمـا سـيعرض                  
ويف ضـوء قـرارات فريـق اخلـرباء، سـتقوم الـشعبة بإعـداد الـصيغة          .خمططهـا علـى فريـق اخلـرباء    

وخـالل النـصف الثـاين     . النهائية وعرض مشروع التوصيات  املنقحـة علـى اللجنـة اإلحـصائية    
ستشرع الشعبة يف أنشطة املساعدة التقنيـة املقدمـة إىل البلـدان الناميـة ـدف                ،٢٠٠٧من عام   

 . بناء قدرا على جتميع إحصاءات جتارة التوزيع ونشرهااإلسهام يف
 

 نقاط للمناقشة  -رابعا  
إذ تسلم باألمهية االقتصادية لتجارة التوزيـع، وتقـر باحلاجـة إىل             إن اللجنة اإلحصائية،    - ١٣

تلـك  حتسني توافر وجودة البيانات الوطنية بشأن جتارة التوزيع، وتعرب عن  قلقها إزاء قابليـة                
 :لمقارنة الدولية ، قد ترغب فيما يليلبيانات ال

تأييــد أنــشطة الــشعبة اإلحــصائية الراميــة إىل تنقــيح التوصــيات احلاليــة املتعلقــة  )أ( 
ــذا اــال اإلحــصائي، وطلــب عــرض مــشروع التوصــيات املنقحــة عليهــا يف دورــا التاســعة  

 من أجل املوافقة عليها؛) ٢٠٠٨(والثالثني 
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ة اإلحصائية بأن التوصيات املنقحة تراعي مـستجدات املمارسـات          إفادة الشعب  )ب( 
التجاريـــة، ومـــصادر البيانـــات اجلديـــدة والترتيبـــات اجلديـــدة لتجميـــع البيانـــات، فـــضال عـــن  
التنقيحات املدخلة مؤخرا يف جماالت أخرى لإلحصاءات االقتصادية، مثل احلسابات القوميـة،            

 والتصنيفات، واإلحصاءات الصناعية؛
التأكيد على أمهية تنفيذ تنقـيح اإلحـصاءات املتعلقـة بتجـارة التوزيـع يف إطـار              )ج( 

التشاور التام مع املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة، والتأكيـد علـى أن ذلـك يعتـرب جـزءا مـن بلـورة                       
 برنامج متكامل لإلحصاءات االقتصادية؛

يـة حلفـظ    دعم عمل الشعبة اإلحـصائية فيمـا يتعلـق بإنـشاء قاعـدة بيانـات عامل                )د( 
ونشر إحصاءات جتارة التوزيع، دف مساعدة البلدان على بلوغ أقـصى درجـات الفعاليـة يف                
استعمال البيانات امعة، ويـشمل ذلـك قيـاس بنيـة وديناميـة جتـارة التوزيـع فيهـا علـى أسـاس                       

 .قابل للمقارنة الدولية
 


