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 للجنة اإلحصائيةا
 ة والثالثونمناثالدورة ال

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢ -فرباير/ شباط٢٧

 *املؤقتمن جدول األعمال ) د (٤البند 

   معلبنود لل
  إحصاءات جتارة التوزيع  
    تقرير األمني العام  

 موجز 

. )١(ة والـثالثني  بعدورـا الـسا    يفاللجنـة اإلحـصائية     بنـاء علـى طلـب       د هذا التقريـر     أُع 
إحـصاءات جتـارة     ب ة املتعلقـة  قحـ املن التوصـيات الدوليـة      عرض التقرير التقـدم احملـرز يف إعـداد        يو

 يف ذلـك حملـة عـن االسـتنتاجات الرئيـسية الـيت مت التوصـل إليهـا خـالل مـشاورات                       امبالتوزيع،  
فتـرة  ل ل ئيةاإلحـصا شعبة   الـ  طـة عمـل    خل مـشروح للتوصـيات ومـوجز     عاملية جرت بشأن خمطط     

وقـــد ترغـــب اللجنـــة يف أن حتـــيط علمـــا .  يف هـــذا اـــال مـــن اإلحـــصاءات٢٠٠٩-٢٠٠٧
 .بالتقرير

 
، ، الفــصل األول)E/2006/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٦الوثـائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمـاعي،    )١( 

 .الفرع باء
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 مقدمة -وال أ 
بـادرة  ملتأييـد واسـع النطـاق       كان هناك   ،  لجنة اإلحصائية لوالثالثني  ة  بعاس ال ةردواليف   - ١

ــيح     ــة إىل تنقـ ــتراتيجيتها الراميـ ــصائية واسـ ــشعبة اإلحـ ــة الـ ــيات الدوليـ ــة التوصـ ــة املتعلقـ   احلاليـ
وطلبــت اللجنــة إىل الــشعبة أن تقــدم إىل دورــا الثامنــة والــثالثني  . بإحــصاءات جتــارة التوزيــع

 .مشاريع توصيات منقَّحة للموافقة عليهاتاسعة والثالثني إىل دورا التقريراً مرحلياً للعلم و

بالتــشاور الوثيــق مــع عمليــة التنقــيح ينبغــي أن جتــرى  )أ (:مــا يلــيأوضــحت اللجنــة و  - ٢
ددة لـدى   املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة لكـي تعكـس بـصورة تامـة االحتياجـات والظـروف احملـ                  

 هـام  يماغـري نظـ  الـيت يوجـد ـا قطـاع     خمتلف فئات البلـدان بـصفة عامـة واحتياجـات البلـدان        
مستوى التفصيل املطلـوب للتقـارير املقدمـة علـى الـصعيد            ينبغي أن يكون    ) ب(بصفة خاصة؛   

لـشعبة اإلحـصائية    علـى ا  متماشيا مع احتياجات البلدان وقـدرا علـى جتميـع البيانـات؛             الدويل  
 اإلحــصاءات جتنبــاً لزيــادة  قواعــد البيانــات الدوليــة املوجــودة يف ذلــك اــال مــنستعرضأن تــ

ــة العمــل      ــدان وازدواجي ــة؛   عــبء اإلبــالغ امللقــى علــى عــاتق البل يف مــا بــني املنظمــات الدولي
، إحـصاءات جتـارة التوزيـع     لشعبة اإلحصائية أن تضع إرشادات عملية بـشأن جتميـع           اعلى   )د(

ــدة يف هــذا املــضمار؛      ــان باملمارســات اجلي ــا يف ذلــك بي ـــ(مب ــى او) ه ــشعبة اإلحــ عل صائية أن ل
 .تضطلع بأنشطة املساعدة الفنية يف ذلك اال من باب األولوية

 من أجـل تنفيـذ      ٢٠٠٦ويرد أدناه بيان باألنشطة اليت اضطلعت ا الشعبة خالل عام            - ٣
 .قرارات اللجنة

 
 ةجناللجراءات اليت اختذا ة اإلبعتام -ثانيا  

 
ــشأن  إجــراء  -ألف   ــة ب ــشاورات عاملي ــضمون  م ــةالتوصــيم ــةنقحــة املات الدولي   املتعلق

 بإحصاءات جتارة التوزيع
 مشاورات عاملية بـشأن     ٢٠٠٦وفقا لتوصية اللجنة، أجرت الشعبة اإلحصائية يف عام           - ٤

وللــشروع يف .  بإحــصاءات جتــارة التوزيــع املنقحــة املتعلقــةالتوصــيات الدوليــةطرائــق وحمتــوى 
توصـيات الدوليـة املنقحـة وأرسـلته إىل     أعدت الشعبة مـشروع خمطـط مـشروح لل        هذه العملية،   

هامـة يف جتميـع   خـربة  بلـدان هلـا     إىل عـدة     و بإحصاءات جتارة التوزيع  أعضاء فريق اخلرباء املعين     
وأُتـيح املخطـط املعـدل جلميـع البلـدان       .  ليخـضع السـتعراض األقـران      إحصاءات جتـارة التوزيـع    
 وميكـن إجيـاز الـردود الـواردة حـىت        .٢٠٠٦أكتـوبر   / تشرين األول  ١١لتبدي تعليقاا عليه يف     

، حيــث أن اجلهــات كالتــايل)  منظمــات دوليــة٣ بلــدا و ٤٠مــن (نــوفمرب /ايــة تــشرين الثــاين
 :ايبة
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أبدت تأييدها التام للشعبة على مبادرا الرامية إىل تنقـيح التوصـيات احلاليـة؛               )أ( 
عنية يف عملية التنقـيح؛ وأعربـت       ورحبت بالطريقة املنسقة والشفافية وإشراك مجيع األطراف امل       

عن تقدير كبري إلدراج مجيع القضايا ذات الصلة ـذا النـشاط االقتـصادي األساسـي يف وثيقـة            
 واحدة؛

 مــشروع املخطــط كــان شــامال مــن حيــث اهليكــل واملــضمون        اعتــربت أن )ب( 
وقعـت أن   ؛ وت إحـصاءات جتـارة التوزيـع     ومحكم التنظيم وأنه يعاجل بالقدر الكايف مجيـع أوجـه           

ــة قيمــة للوكــاالت اإلحــصائية و     ــة مرجعي ــصبح التوصــيات املنقحــة وثيق ــة واســعة مــن  لت طائف
 املستعملني؛

أكدت بـشدة علـى ضـرورة حتقيـق االتـساق والتـواؤم بـني مفـاهيم وتعـاريف                    )ج( 
خمتلـف   الـصادرة عـن       ذات الـصلة   اإلحـصائية الدوليـة   والكتيبـات   املعـايري   هذه التوصيات ومجيـع     

منظمة التعـاون   ومن ضمنها    (نفسهااملنظمات الدولية   عن  ولعمل املشتركة بني الوكاالت     أفرقة ا 
املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظمـة العمـل الدوليـة          والتنمية يف امليدان االقتصادي و    

 ؛)وصندوق النقد الدويل

تني  إلجياد مواءمة وثيقة بني هيكل ومضمون الـوثيق        قويأعربت عن دعمها ال    )د( 
ــاً     ــى إعــدادمها حالي ــشعبة عل ــتني تعمــل ال ــادئ امل(الل ــةالب ــة  وتوجيهي ــةالتوصــيات الدولي   املتعلق

 ؛)باإلحصاءات الصناعية

س رحبت بتضمني التوصيات جزءا مستقال يقدم إرشادات بشأن تغطيـة وقيـا            )هـ( 
  العاملة يف أنشطة التجارة؛وحدات القطاع غري النظامي

الـيت ستـصدر يف     الفنية  األدلة  يف  واء يف التوصيات أو     أوصت بإدراج أمثلة، س    )و( 
 املستقبل، توضح املفاهيم وجتعلها أكثر فائدة ملن يتوىل مجع البيانات؛

ــصادية كمــا هــو      )ز(  ــاول اإلحــصاءات االقت أيــدت باإلمجــاع النــهج املتكامــل لتن
ع البيانات وشددت على ضـرورة      مقترح يف الفصل الذي يتطرق ملصادر البيانات وطرائق جتمي        

 وطرائـق جتميعهـا كجـزء مـن     حـصاءات جتـارة التوزيـع   إلفـاهيمي   اعتبار عملية تنقيح اإلطـار امل     
 برنامج متكامل لإلحصاءات االقتصادية؛إقامة عملية 

ــن املقترحــات     )ح(  ــدد م ــدمت بع ــداً تق ــر حتدي ــساهم يف األكث صــياغة حتــسني  ست
ديـد الفئـات، سـواء داخـل القطـاع أو بـني جتـارة التوزيـع         وتشمل مـسائل حت  . التوصيات املقبلة 

التجارة اإللكترونيـة وبعـض القـضايا اخلاصـة بكيانـات جتـارة             عامل مع   واألنشطة األخرى؛ والت  
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وأُطرها الزمنية؛ وقائمة مبؤشـرات     تواتر إصدارها   بنود البيانات و  الذي تغطيه   نطاق  الالتوزيع؛ و 
 األداء؛

علومـات باسـتمرار عـن املـستجدات يف صـياغة           املأكدت علـى ضـرورة تـوفري         )ط( 
 .أعمال املتابعة ملساعدة من يتوىل مجع البياناتة دلأالتوصيات و

ــدان     - ٥ ــات البلـ ــل لتعليقـ ــنص الكامـ ــى  والـ ــى اإلنترنـــت   متـــاح علـ ــشعبة علـ ــع الـ : موقـ
http://unstats.un.org/unsd/Distributive_trade/distributive_trade_draft_documents.htm. 

 
 إعداد التوصيات املنقحة لتقدميها إىل اللجنة -باء  

مـشروع املبـادئ التوجيهيـة        علـى توحيـد تعليقـات البلـدان وإدراجهـا يف            الشعبة تعمل - ٦
وستتـضمن  . ورقـة غرفـة اجتماعـات   وهـو متـاح ك    وقد أُعد خمطط للمـشروع املؤقـت        . املؤقت

 :التايل، هي ك واحدااملبادئ التوجيهية تسعة فصول ومرفقا

 جتارة التوزيعنطاق  -أوال  

 اإلبالغالوحدات اإلحصائية ووحدات  -ثانيا  

 بنود البيانات وتعاريفها  -ثالثا  

 مؤشرات األداء  -رابعا  

 ع البيانات يمجتوطرائق مصادر البيانات  -خامسا  

 التعديالت املومسية -سادسا  

 مؤشرات جتارة التوزيع -سابعا  

إحــصاءات جتــارة باملتعلقــة ) الفوقيــة(ات والبيانــات الــشارِحة نوعيــة البيانــ -ثامنا  
 التوزيع

 النشر -عا سات 

التــواتر الــدوري الــدويل مــع اإلشــارة إىل لإلبــالغ يتــضمن بنــود البيانــات ( املرفق 
 )اإلبالغاملوصى به لتجميع البيانات و

اء املعــين أعـضاء فريـق اخلـرب   بتعـاون وثيـق مــع   وتقـوم الـشعبة بـصياغة تلــك التوصـيات      - ٧
وتعتـزم  .  الذين يقدمون مسامهات ملموسـة بـشأن املواضـيع املختلفـة           بإحصاءات جتارة التوزيع  

 وتقدميــه للبلــدان ٢٠٠٧مــارس /آذارآخــر الــشعبة إعــداد مــشروع التوصــيات املؤقــت حبلــول  
وســيناقش املــشروع املؤقــت املعــدل خــالل االجتمــاع الثــاين لفريــق اخلــرباء املقــرر  . لتــستعرضه
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ــ ــن  عق ــرة م ــوز١٩ إىل ١٦ده يف الفت ــه / مت ــن حــوايل     . ٢٠٠٧يولي ــشعبة خــرباء م وســتدعو ال
مــشروع للبلـداً ومنظمـةً دوليـة مهتمــة سـعيا لـضمان متثيـل عــاملي وإجـراء مناقـشة معمقـة           ٣٠

والغايــة األساســية مــن هــذا االجتمــاع هــي اســتعراض . املؤقــت واملــسائل األخــرى ذات الــصلة
وسيعدل املشروع املؤقت وفقا السـتنتاجات فريـق اخلـرباء    . رارهمشروع التوصيات املؤقت وإق  

 .٢٠٠٨مارس /وسيقدم إىل الدورة التاسعة والثالثني للجنة يف آذار
 

 اإلجراءات اليت اختذا الشعبة لتنفيذ القرارات األخرى للجنة -باء  
ن أجـل   ، مـ  ٢٠٠٩-٢٠٠٧تشمل األنشطة احلالية للـشعبة، واألنـشطة املقـررة للفتـرة             - ٨

 :تنفيذ القرارات األخرى للجنة ما يلي

 والتـرويج هلـا بعـد أن      إحصاءات جتارة التوزيع   ب املتعلقةالتوصيات الدولية   نشر   )أ( 
 ؛)٢٠٠٨(تعتمدها اللجنة 

ونـشر  املمارسـات الوطنيـة فيمـا يتعلـق جبمـع           مجع املعلومات استعداداً لتجميع      )ب( 
 ؛)٢٠٠٨(سات على شبكة اإلنترنت املمارهذه  ونشر ،إحصاءات جتارة التوزيع

إعداد دليل وكتيب عن املمارسـات اجليـدة ملـساعدة مـن يتـوىل مجـع البيانـات                   )ج( 
 ؛)٢٠٠٩(

إعـــداد مـــواد التـــدريب الســـتخدامها يف أنـــشطة املـــساعدة الفنيـــة مـــن أجـــل    )د( 
قـرر  مـن امل   (إحـصاءات جتـارة التوزيـع     جتميع ونـشر     ليف جما املساعدة على بناء قدرات البلدان      

 ؛)٢٠٠٨تنظيم أول حلقة عمل يف عام 

 إحـصاءات جتـارة التوزيـع   قاعـدة بيانـات األمـم املتحـدة بـشأن        نشاء  تصميم وإ  )هـ( 
 بيانـات قابلـة للمقارنـة علـى الـصعيد الـدويل عـن أنـشطة               سعياً لتيسري اطّالع املستخدمني على      

 الـصيغة التجريبيـة مـن قاعـدة        مـن املنتظـر إجنـاز     (جتارة اجلملـة والتجزئـة يف مجيـع أرجـاء العـامل             
 ؛)٢٠٠٩البيانات يف عام 

 ).٢٠٠٩( يف حولية األمم املتحدة اإلحصائية إحصاءات جتارة التوزيعنشر  )و( 

 
 


