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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السابعة والثالثون

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠-٧
 *من جدول األعمال املؤقت) ح( ٤لبند ا

   إحصاءات جتارة البضائع الدولية :بنود للعلم
 **علبضائ لتجارة الدوليةالتقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات   
 مذكرة من األمني العام  

 يتشرف، ***يف دورا السادسة والثالثنية اإلحصائية اللجنوفقا للطلب الذي قدمته  

.  للبـضائع الدوليـة  التجـارة  بإحـصاءات  املعنيـة  العمـل  فرقة تقرير إليها طيه، حييل بأن العام األمني
لـصياغة  اعتمادهـا ل  الفرقـة وخباصـة     الـذي أجنزتـه     عمـل   الباملطلوب من اللجنـة أن تأخـذ علمـا          و

 .الدولية للتجارة ملوحدا املؤقتة للتنقيح الرابع للتصنيف
 
 

 

 * E/CN.3/2006/1. 
ررت فرقــة العمــل املعنيــة قــ، ٢٠٠٣ففــي عــام ) االجتمــاععقــد  الــدعوة إىل صــاحبة(أعدتــه منظمــة التجــارة العامليــة  ** 

ملعنيـة بإحـصاءات التجـارة الدوليـة للبـضائع          بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع تغيري امسها إىل فرقـة العمـل الدوليـة ا             
عـن الفرقـة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بإحـصاءات التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات الـيت وجهـت منظمـة                           متييزا هلا   

 . الدعوة إىل عقد اجتماع هلاالتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
ــاعي    ***  ــصادي واالجتمـ ــة للمجلـــس االقتـ ــائق الرمسيـ ــم  ٢٠٠٥، الوثـ ــق رقـ ــسابع،  (E/2005/24) ٤، امللحـ ــصل الـ ، الفـ

 ).أ( ٦ الفقرة



E/CN.3/2006/25
 

2 05-64442 
 

 إحصاءات التجارة الدولية للبضائعقرير فرقة العمل املعنية بت  
 متابعة اإلجراءات اليت اختذا اللجنة - أوال 

ــة اإلحــصائية مــسائل إحــصاءات    - ١ ــة  العاجلــت اللجن لبــضائع يف دوراــا  لتجــارة الدولي
 .الثنيالثالثة والثالثني والرابعة والثالثني واخلامسة والث

 املعنيـة بإحـصاءات     لرابعة والثالثني خطط فرقة العمـل     ايف دورا   اللجنة  اعتمدت  وقد   - ٢
دليـل  ضـع  و مـن أجـل   - صـندوق النقـد الـدويل     مـن   رعايـة   ب -م  لقيـا لللبـضائع    التجارة الدولية 

فريـق مـن اخلـرباء    حاليـا  الـدليل  هـذا  وتقـوم بإعـداد    .)١(الـواردات أسعار الصادرات وملؤشرات 
وأثناء إعـداد هـذا    .ألمانات املعىن بإحصاءات األسعارلفريق العامل املشترك بني اتابع لنيني التق

لغــرض اإلطــالع عليهـا  وأتـيح   مـسودة مــن مـسودات الفــصول   ١٣إعــداد التقريـر كــان قـد مت   
أبلغ صندوق النقـد الـدويل      فقد  . صندوق النقد الدويل  أنشأه  منتدى إلكتروين   يف  التعليق عليها   

، بنهايـة عـام     نهائيـة ملـسودات الفـصول     الصياغة ال من وضع   من املقرر االنتهاء،     مل بأن فرقة الع 
تعليقـام علـى   إلبـداء  الفرصـة  للجميـع  يتـيح  لكتـروين  املنتدى اإل بالرغم من أن هذا     و. ٢٠٠٥
 خلـرباء الـوطنيني   إجـراء االتـصاالت الالزمـة إلشـراك ا        فرقـة العمـل     ، تعتـزم     بصورة فردية  الدليل

 .م علـى نفقتـه   اجتمـاع هلـ   مكانيـة عقـد     إصندوق النقد الدويل يف      وينظر   .هذا العمل بالفعل يف   
كل من األنشطة الـيت أجنزـا فرقـة العمـل واألنـشطة      لنظر يف مرفق هذا التقرير السرد املوجز      ا(

 .)اليت ال تزال يف طور اإلجناز

عـداد تنقـيح    إبة  فرقـ التوصـية   ، فقـد اعتمـدت اللجنـة        الـثالثني أما يف الدورة اخلامـسة و      - ٣
 ملتـوائم م االنظـا يضع يف االعتبار كل ما أدخل علـى  ، )٢(رابع للتصنيف املوحد للتجارة الدولية

ترميزهـا مـن تنقيحـات منـذ تنفيـذ التنقـيح الثالـث للتـصنيف املوحـد          ة واألساسـي  لسلع الوصف
للتنقـيح  مـسودة مؤقتـة   أعـدت  املتحـدة   لألمـم  اإلحـصائية  الـشعبة كانـت  و .)٣(للتجـارة الدوليـة  
دوليـة  النظمـات  املبلـدان و اللجنـة ال وتوصي  .واعتمدافرقة العمل استعرضتها الرابع للتصنيف 

ــر، بــ   ــا األم ــيت يهمه ــأن ال ــصنيف ذا ستعني ــت ــع للت ــيح الراب ــد  ،التنق ــل عن ــدويل  حتلي االجتــار ال
ــضائعب ــى اإلطــالع وميكــن  .الب ــواردة   لتنقــيح اعل ــة ال ــصياغته املؤقت ــذكور ب ــة غرفــ امل ة يف ورق

 . حتت نفس العنواناجتماعات
 

 الدورة الرابعة للجنةعقد األنشطة األخرى اليت جرى االضطالع ا منذ  - ثانيا 
 املنهجية - ألف 

وقـد  . ٢٠٠٤يف عـام   صـدر  .)٤(الـدليل اجلـامع   :للبـضائع  تجـارة الدوليـة  الإحـصاءات   - ٤
 ١٩٩٨يف عـام     الـذي صـدر      سامهت فرقة العمل يف إعداد هذه الوثيقة املصاحبة للتنقيح الثـاين          
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يف أن يـتم    ومـن املعتـزم     . )٥(تعـاريف مفاهيم و  : للبضائع تجارة الدولية الإحصاءات  حتت عنوان   
اجلــامع يتــضمن إرشــادات وإيــضاحات إضــافية عــن   ا الــدليل ذهلــصــدار ملحــق إ ٢٠٠٧عــام 

 يف هـذا    املواضـيع الـيت سـتتم معاجلتـها       جتـري حاليـا مناقـشة       و. املسائل موضع االهتمام املشترك   
 .املنشور

عن كثب عملية تنقيح  الطبعة اخلامسة من دليل صـندوق النقـد             تتابع  فرقة  ال تزال ال  و - ٥
قـد  و ).حـساب الـسلع واخلـدمات   ( مع التركيز على الفصل التاسع )٦(الدويل مليزان املدفوعات

ميـزان  توجيهيـة لـدليل   اعتمـاد مبـادئ   وقف مشترك يـدعو إىل  مبصندوق النقد الدويل   مت إبالغ   
ــدفوعات  ــساقها مكــان اإلبقــدر حتــتفظ امل ــع بات ــاين    م ــيح الث ــة يف التنق ــة املتبع ــادئ التوجيهي املب

وذلـك بالنـسبة لتـسجيل جممـل الـسلع           مفاهيم وتعـاريف  : حصاءات التجارة الدولية للبضائع   إل
. ، ومعاملــة االجتــار الــدويل)حتــت تعريــف مــستقل(دراج الــسلع املعــاد تــصديرها إ، والتحويليــة

زت فرقة العمـل موقفهـا يف ورقـة مـشتركة ثانيـة إىل صـندوق النقـد الـدويل سـلطت فيهـا                        وعز
تـنعكس نتائجهـا    التحويلية من تأثريات كـبرية      سلع  التغيري معاملة   ما يترتب على    األضواء على   

 .ع البيانات وحتليلهاعلى كل من مج

 يوجـد  )٧(لبـضائع الدوليـة  ا إحـصاءات جتـارة   يف املـستعان ـا   العامل يف اإلحصائية املناطق - ٦
 اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة    الـشعبة وسـتتوىل   .يف شكل مطبوع وآخـر إلكتـروين  هذا املنشور 

مــا يتعلــق مــثال في(  مــن املعلومــات اجلديــدة أو التغــيرياتيكفــي كلمــا جتمــع لــديها كــم هحتديثــ
اإلحـصائية يف   أسـئلة عـن املنطقـة       ،  هلـذا الغـرض   ،  الـشعبة أدرجـت    وقد   ).حتادات اجلمركية باال

ــة   ــتبياناا املنهجي ــاس ــا امل  ــيت   ستعان ــدان  لتحــديث املمارســات ال ــا البل ــات  جلتتبعه ــع البيان م
 .ونشرها

قــوائم األمســاء بتوحيــد املنظمــات فيمــا بينــها قيــام وناقــشت فرقــة العمــل أيــضا مــسألة  - ٧
ع توسـيع عـضوية   شـج فقد  .اجلغرافية وجمموعات البلدان لتحديد املناطق االقتصادية واجلغرافية

بتلـك األمسـاء   للمعلومـات املتعلقـة     ة   مفيـد  تتبادالإجراء   على   ٢٠٠٤االحتاد األورويب يف عام     
ويبـدو أن مـن األسـهل       .  أن من الصعب جدا التوصل إىل اتفـاق يوحـدها مجيعهـا            عتربانه  أغري  

ــى نفــس         ــى إطــالق أمســاء موحــدة عل كــثريا التوصــل إىل اتفــاق فيمــا بــني عــدة منظمــات عل
سيؤثر يف عدة جماالت إحـصائية، تـرى فرقـة العمـل     هاوملا كان توحيد .موعات من البلدانا 

 .ضرورة معاجلة هذه املسألة على مستوى أعلى
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 إنتاج ونشر البيانات الدولية: قواعد بيانات التجارة الدولية - باء 
يانـات   واتساق إنتـاج ونـشر الب      نوعيةيتمحور هدف فرقة العمل حول حتسني كفاءة و        - ٨

الدولية مع ختفيف العبء الواقع على السلطات الوطنية وجتنب االزدواجية يف عمـل املنظمـات       
 .الدولية

ققـــت نتـــائج كـــبرية يف الـــسنوات األخـــرية بفـــضل التعـــاون اجليـــد فيمـــا بـــني حتوقـــد  - ٩
 :التايلنحو العلى  هذه النتائج وميكن تصنيف. املنظمات

 سلع الــجتــارة حــصاءات إبيانــات  حتــسني قاعــدةإســهام مجيــع املنظمــات الدوليــة يف • 

لبـضائع، وخباصـة     ل تجـارة الدوليـة   الاألساسية بوصفها املستودع املركزي إلحـصاءات       
تقاســم املعلومــات فيمــا بــني منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان املعمــول بــه لترتيــب ال

يانـات تفـصيلية    بوالشعبة اإلحصائية التابعـة لألمـم املتحـدة لالطـالع علـى             االقتصادي  
منظمـة التعـاون والتنميـة يف       /بـني األمـم املتحـدة     املشترك  احلديث   والنظام   ،عن التجارة 

 انظـــر(وجتهيزهـــا  للبـــضائع تجـــارة الدوليـــةالإحـــصاءات امليـــدان االقتـــصادي، جلمـــع 
E/CN.3/2006/24(. 

اســـتحداث جمموعـــة البيانـــات املـــشتركة بـــني الوكـــاالت بـــشأن إمجـــايل الـــصادرات    • 
 .ردات حسب البلدوالوا

 .التحسن احملرز يف أدوات نشر البيانات وأشكال عرضها • 

 . البيانات والبيانات الفوقيةنوعيةالتحسن احملرز يف  • 

 األساسية السلع جتارة إحصاءات قاعدة األمم املتحدة لبيانات  

ذا، فـإن  ولـ .  بيـسر وسـرعة  يـة بيانـات التجار العلـى   اتمع الدويل إىل أن حيـصل حيتاج  - ١٠
دون األساسـية   الـسلع  جتـارة  إحـصاءات  لبيانـات  املتحـدة  األمـم  قاعـدة حصوله عليها عن طريـق  

عـدم  حالـة  يف  تبعـات حمـددة     وحيد لتلك البيانات تترتب عليه      الستودع  سواها باعتبارها هي امل   
علـى هـذا األمـر يف    شـددت املنظمـات الدوليـة    قـد  و . أو اإلبالغ ا بعد فـوات األوان ،هاتوفر

 .عدة مناسبات يف بياناا املشتركة
ولتحــسني التغطيــة، اقترحــت فرقــة العمــل يف مناقــشاا عــدة مبــادرات ميكــن إجيازهــا   - ١١
 :يلي كما

شعبة الــذكرة التفــاهم بــني منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي و  مبــعمــال  • 
 لبيانـات اا مـن جتهيـز   مبا جـرى مـؤخر  اإلحصائية بشأن مجع البيانات وتقامسها، وعمال    



E/CN.3/2006/25  
 

05-64442 5 
 

، أصبحت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تتقاسـم اآلن           بصورة مشتركة 
 األعـضاء   االبيانات التفصيلية عـن جتـارة البـضائع يف مجيـع بلـدا            ئية  شعبة اإلحصا المع  

 ).E/CN.3/2006/24انظر ( يف جتهيز تلك البياناتيشترك كالمها وأصبح 

 اإلحـصائي  املكتـب تـستمد مباشـرة مـن    ع املنظمـات الدوليـة تقريبـا،    مجيـ وعلى غـرار   • 

إمجاليــة عــن االحتــاد األورويب تتــضمنها جمموعــات بيانــات أي األوروبيــة  للجماعــات
 .قاعدة األمم املتحدة لبيانات إحصاءات جتارة السلع األساسية

 املتحــدة ومنظمــات أخــرى كمنظمــة األمــم ،تــساهم اللجــان اإلقليميــة لألمــم املتحــدة • 
 .يف مجع ملفات البيانات التجارية السنوية لألغذية والزراعة

 أن أنشطة التعاون التقين الـيت تنظمهـا الـشعبة اإلحـصائية وكـذلك             ما سبق يضاف إىل    • 
ــة ســاعدت كــثريا خــالل الــسنوات الــثالث      املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي

 .بلدان األفريقيةلاألخرية يف حتسني نسبة تغطية البلدان وخباصة ا
  جمموعة البيانات املشتركة  

 البيانات املشتركة بشأن إمجـايل الـواردات      من  موعة   العمل ذه ا   ٢٠٠١يف عام   بدأ   - ١٢
ملكيـة  مبـادرة لل  ن خـالل     بعد أن مت وضـعها مـ       انحسب البلد املوزعة  والصادرات من البضائع    

لـى  عملنظمـات  ، اتفقـت ا   احلـني  ،ذ ذلـك  منـ و. املـسؤوليات يـتم فيهـا تقاسـم       شتركة للبيانـات    امل
مــع قامــت جب و،يف جمــاالت مجــع البيانــات وتوفريهــاكــل منــها ضطلع ــا ستــاملــسؤوليات الــيت 

يف منظمـة التجـارة العامليـة       عملـت   و.  مجيعهـا  كل بلـد مـن البلـدان      اخلاصة ب لبيانات  اجمموعات  
خمتلـف  ملوجـودة حبـوزة     االبيانـات   التوفيـق بـني     مركز لتبادل املعلومات ونظمـت عمليـة        ذلك ك 

ــشاركة  ــة ا  . املنظمــات امل ــد أضــيفت إىل جمموع ــشتركة  وق ــات امل ــات إحــصائية  لبيان ــة بيان فوقي
 .٢٠٠٤ إىل ١٩٩٥تغطي الفترة من متطابقة بيانات أصبحت معها تتضمن 

ــة التوفيــق بــني   و - ١٣ ــالرغم مــن أن عملي قــررت فرقــة العمــل  ســتظل مــستمرة، البيانــات ب
ــن اآلن يف   ــشروع م ــشال ــا يف اإل  ن ــى موقعه ــات عل ــتر البيان ــات    .نترن ــة البيان وتعــرض جمموع

املشتركة يف شرحيتني تتضمن األوىل البيانات املبلغ ا رمسيا وتتضمن األخرى بيانـات تقديريـة               
مـسك جمموعـة البيانـات املـشتركة      أسـلوب عمـل     وسيكشف يف اإلنترنت عـن      . تعديلهاجرى  

خطـوة أوىل يف  كوستنـشر البيانـات    .إصـدارها يفيـة  كيما يكون املـستعملون علـى إملـام تـام بك      
كسل يف انتظار أن يتوفر هلذا الغرض برنـامج خـاص      إشكل جداول تشكل باالستعانة بربنامج      

 .بتكوين قواعد البيانات
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ــات        - ١٤ ــة البيان ــدم احملــرز يف جمموع ــيت صــاحبت التق ــذكر ال ومــن التطــورات اجلــديرة بال
إىل قاعـدة بيانـات جتـارة الـسلع     فباإلضـافة  . عـد البيانـات  املشتركة التطـور الـذي طـرأ علـى قوا        

األساسية، حتتفظ الشعبة اإلحصائية مبجموعة من البيانات املتعلقة بالـصادرات والـواردات مـن              
اإلحـصاءات  املستمدة مـن  ،  إحصاءات النشرة الشهرية  البضائع وذلك يف إطار قاعدا لبيانات       

وممـا قـد يربـك املـستعملني أن         . ومـن املنـشورات الوطنيـة      املالية الدولية لصندوق النقـد الـدويل      
وتعتـزم الـشعبة توحيـدمها      . ااميع السنوية قـد ختتلـف بـني قاعـديت بيانـات الـشعبة اإلحـصائية               

حتقيقا لالتساق، مع مراعاة التعاون اجلاري بني منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي                
 بلـدا   ٦٤ت املشتركة الذي تتوىل فيه الشعبة املسؤولية عن         والتعامل مع مشروع جمموعة البيانا    

 .أو منطقة
  نشر البيانات وعرضهاتأدوا  

حــسنت املنظمــات الدوليــة كــثريا يف الــسنوات األخــرية مــن نظــم نــشر البيانــات عــرب     - ١٥
قاعدة بيانـات جتـارة الـسلع األساسـية بـصيغتها اإللكترونيـة،             ومن األمثلة على ذلك     . نترنتاإل
. دوات التحليـل املتاحـة علـى اإلنترنـت الـيت وضـعها البنـك الـدويل ومركـز التجـارة الدوليــة          وأ

وجــددت منظمــات أخــرى كمنظمــة األغذيــة والزراعــة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  
 بــرامج قواعــد بياناــا علــى إلحــاللحــصاءاا إاالقتــصادي، ومنظمــة التجــارة العامليــة مــداخل 

 .اإلنترنت
ققت أيضا نتائج كبرية تضيف إىل قيمـة نـشر اإلحـصاءات التجاريـة بـاجلمع بينـها                  حتو - ١٦

فقـد أصـبحت منظمـة      . وبني غريها من املعلومات التحليلية املفيـدة يف شـكل مؤشـرات جتاريـة             
قتــصادات جتمــع فيهــا بــني تــدفقات التجــارة  لالالتجــارة العامليــة تنــشر اآلن مواصــفات جتاريــة  

بالسياسات التجارية املستمدة من داخل منظمة التجارة العامليـة ومنظمـات            املتعلقةواملعلومات  
أخـــرى، واســـتحدثت منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي منوذجـــا للمؤشـــرات  

تــربط بــني التجــارة   ) التجــارة زائــد اإلنتــاج والعمالــة واالســتثمار ومــا إىل ذلــك      (التجاريــة 
 .ىت قواعد بيانات املنظمة املذكورةواملعلومات املوحدة املستمدة من ش

وفيمــا يتعلــق باجلانــب الــتقين، اســتحدثت الــشعبة اإلحــصائية خــدمات شــبكية لنقــل     - ١٧
وقـد اسـتحدثت     .نظام تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية     البيانات باالستعانة مبقاييس    

رييب وصــلة شــبكية تــسمح   ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــا    االقتــصادية لجنــة المــثال 
قاعـدة  يف خلفية حاسـوب خدمـة   بعد ذلك للمستعملني بتحديد وختزين أي استفسارات جتهز  

وتنقــل منظمــات أخــرى كالبنــك الــدويل قاعــدة   . بيانــات إحــصاءات جتــارة الــسلع األساســية 
ت علـى   أما منظمة التجارة العاملية، فهـي تـرتل البيانـا         . البيانات برمتها لتصبح جزءا من براجمها     

 .حاسوب خدمتها وتستعني بأدوات خمصصة ملعاجلتها إلعداد إحصاءاا التجارية السنوية
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 البيانات اإلحصائية الفوقية ونوعية البيانات  
يف سياق هذه التطورات اليت تزامنت مع التقاسم املتزايد للبيانات واالتفاقـات املتعلقـة               - ١٨

 معاجلـة الـسياسات الـيت تتبعهـا املنظمـات لنـشر       بتجهيزها، رأت فرقة العمـل أن مثـة حاجـة إىل          
مـشتركة  وكان من بني األهـداف اهلامـة الـيت حـددت، األخـذ ياكـل              . البيانات وأطر نوعيتها  

وقد تبادل أعضاء الفرقة على حنو مفيد فيما بينـهم املعلومـات بـشأن              . للبيانات الفوقية املوحدة  
 .نوعية البيانات وإدارة البيانات الفوقيةاملمارسات اليت تتبعها املنظمات فيما يتعلق ب

وأبلغ صندوق النقد الـدويل فرقـة العمـل بأنـه نفـذ إطـاره لتقيـيم نوعيـة البيانـات وبـدأ                  - ١٩
يستخدمه ألغراض املراقبة واملـساعدة التقنيـة، وهليكلـة البيانـات الفوقيـة ملعيـاري النـشر اللـذين           

 وتبحـث الـشعبة   .، ومعياره اخلـاص لتعميمهـا  العام لنشر البيانات  نظامه  يطبقهما الصندوق أي    
باستبياا لسرب امتثـال البلـدان للتنقـيح الثـاين مـن            هذا  ربط إطار التقييم    عن إمكانية   اإلحصائية  

 وحتـدثت منظمـة التعـاون والتنميـة يف          .مفـاهيم وتعـاريف   : إحصاءات التجارة الدولية للبـضائع    
فيـذ إطـار للنوعيـة يتـضمن استعراضـات خلـدماا            امليدان االقتصادي عن خرباـا اإلجيابيـة يف تن        

يقوم ـا األنـداد، واملنتجـون واملـستعملون، وشـددت علـى مـا حتظـى بـه البيانـات الفوقيـة مـن                  
وعرضـت منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليـدان االقتــصادي أيــضا خمزــا   . أمهيـة يف ذلــك اإلطــار 

ــز ال      ــارة عــن نظــام مــصمم لتجهي ــة وهــو عب ــات الفوقي ــة إىل جانــب إطــار   للبيان ــات الفوقي بيان
ــع اــاالت اإلحــصائية للمنظمــة     ــق علــى مجي ــها، وهــو يطب ــة   . نوعيت ــد أبــدى أعــضاء الفرق وق

 مبـا يناسـب     مواءمتـه اهتمامهم بنظام إدارة البيانات الفوقية هذا، وهم بصدد البحث عـن سـبل              
زن البيانـات   فصندوق النقد الدويل يبحث مثال إن كان نظـام حواسـيب خمـ            . أوضاعهم اخلاصة 

منوذجـه لنـشر البيانـات الفوقيـة       /الفوقية يستطيع أن يستوعب متاما إطاره لتقييم نوعيـة البيانـات          
 .املوحدة

وأخريا، كان من بني أهم املنجزات املتعلقة بالبيانات اإلحصائية الفوقية إعالن الـشعبة              - ٢٠
دراسـة استقـصائية عـن        عن نتائج دراستها اليت أجرـا حتـت عنـوان          ٢٠٠٥اإلحصائية يف عام    

 .)٨(تقرير تقين: املمارسات الوطنية جلمع ونشر األرقام القياسية للتجارة اخلارجية
 

 املساعدة التقنية - جيم 
سيتضمن املوقع الشبكي لفرقة العمل معلومات عن أنـشطة املـساعدة التقنيـة وسـيتوىل            - ٢١

ــه التنــسيق بــشأن هــذه املــسألة مــع غريهــم مــن ال     ــشبكية   القــائمون علي قــائمني علــى املواقــع ال
وتشمل أنشطة املساعدة التقنيـة يف مجلـة أمـور، حلقـة عمـل إقليميـة عـن                  . للمنظمات األخرى 

الــدليل اجلــامع تنظمهــا الــشعبة اإلحــصائية، وتقــدمي املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة  
ــضوية اال    ــيع عـ ــار توسـ ــة يف إطـ ــساعدة التقنيـ ــاو  للمـ ــاق التعـ ــاد األورويب، واتفـ ورويب األن حتـ
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املتوســطي، واتفــاق كوتونــو، واتفاقــات التعــاون اإلقليمــي كاتفــاقي الــسوق املــشتركة لــشرق   
وقـد مت االتفـاق علـى       . أفريقيا واجلنوب األفريقي، واالحتاد االقتصادي والنقدي لغـرب أفريقيـا         

صاءات أن تكون الشعبة اإلحصائية هي اجلهة اليت تتوىل تنسيق املـساعدة التقنيـة يف جمـال اإلحـ         
 .التجارية مع التركيز على املنهجية والتنفيذ

ومـن النـهج اجلديــدة الـيت أثبتـت جناحهــا يف إقامـة حلقـات العمــل اإلقليميـة مـن أجــل          - ٢٢
بــشأن املفــاهيم  حتــسني نوعيــة وتــوافر اإلحــصاءات التجاريــة، الــربط بــني اخلــربات املتاحــة         

 مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة           النظام اآليل للبيانـات اجلمركيـة يف      لكل من   والتعاريف  
ــة والنظــام األ  و ــشعبة اإلحــصائية املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ، ورويب للتعقــب وال

وتنفيـــذ هـــذا النـــهج باالشـــتراك مـــع اخلـــرباء الـــوطنيني مـــن كـــل مـــن الـــسلطات اإلحـــصائية   
 .النحويف املستقبل تنظيم حلقات عمل على هذا يستمر وس. واملؤسسات اجلمركية

 
 املوقع الشبكي لفرقة العمل - دال 

 املعقـود يف    ٢٠٠٥لزيادة الشفافية وحتسني االتصال، قررت الفرقة يف اجتماعهـا لعـام             - ٢٣
ولــن يقتــصر دور املوقــع علــى اســتقبال جمموعــة البيانــات   . بــانكوك، إنــشاء موقــع خــاص ــا  

تعلقة باجتار املنظمـات األعـضاء يف   املشتركة وإمنا سيكون أيضا مبثابة مدخل لقواعد البيانات امل    
الفرقة بالبضائع، وللمنشورات املنهجية اليت تتـضمن املفـاهيم والتعـاريف والتـصنيفات الـسارية               

 .يف هذا اال
 

 دة واألنشطة املقبلة املتصلة ااملسائل املستج - ثانيا 
اه املكثف حنو العوملـة     ثار يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع، االجت      آمما تترتب عليه     - ٢٤

الــذي يــشهده االقتــصاد العــاملي، وتغــري املمارســات التجاريــة واإلداريــة الناشــئ عــن التــدفقات 
الدولية للسلع، وتنقيح األطر اإلحـصائية املتـصلة ـا كنظـام احلـسابات القوميـة، ودليـل ميـزان                  

 علـى النظـر يف هـذه    وتعكف الفرقة. املدفوعات ودليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات   
ومــن . أوصــت باملمارســات الواجبــة جلمــع البيانــاتكمــا املنهجيــة العامــة حيــث العوامــل مــن 

املسائل املستجدة الصلة بني سجالت التجارة واألعمال التجاريـة، واسـتعراض إجـراءات مجـع            
ت ، ووضـع مزيـد مـن التوصـيا    )الـسلع التحويليـة  مثـل  (البيانات بالنسبة لعدد من فئـات الـسلع       

بشأن مجع البيانات يف احلاالت اليت ال توجد فيها سـجالت مجركيـة أو ال تكـون فيهـا صـاحلة                
غراض اإلحصائية، وقياس التجارة البينية يف اتفاقات التجارة اإلقليمية، أو التجارة فيما بـني              ألل

 .وما إىل ذلك) املؤسسات املتعددة اجلنسيات( الشركات
اعتزمـوا  ة مجـيعهم علمـا ـذه املـستجدات وشـرعوا أو             وقد أحاط فرادى أعضاء الفرق     - ٢٥

 :الشروع يف أنشطة تتطلع حنو املستقبل يف ااالت التالية
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ــة       •  ــارة اخلارجي ــدفوعات وإحــصاءات التج ــزان امل ــني إحــصاءات مي ــق ب ــشر ‐ التوفي  ن
الفـروق بـني إحـصاءات     املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية دراسـة حتـت عنـوان           

وهــذا مــا يــساعد علــى حتــسني  . )٩(اخلارجيــةعات وإحــصاءات التجــارة ميــزان املــدفو
التركيز على الفروق املفاهيمية يف هذين النظامني اإلحصائيني وانعكاس تلـك الفـروق             

 .يف مجع املعلومات
 نظـرت منظمـة التعـاون       ‐ اإلحصاءات املتعلقـة باألعمـال التجاريـة اهليكليـة والتجـارة           • 

تصادي يف اجتماعها السادس خلرباء إحصاءات التجارة الدوليـة         والتنمية يف امليدان االق   
، يف الــربط بــني نظــامي   ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول١٤ إىل ١٢املعقــود يف بــاريس مــن   

اإلحصاء املـذكورين السـتخراج منتجـات إحـصائية جديـدة مـن قبيـل املؤشـرات الـيت                   
التـصنيف مـثال    ( يـة جتمع بني اإلحصاءات التجارية واملعايري املتصلة باملؤسسات التجار       

 .وتقديرات التجارة البينية) وفقا للحجم والفئة
ستـضطلع   ‐ استعراض املمارسات الـيت تتبعهـا البلـدان يف مجـع البيانـات واإلبـالغ ـا                 • 

 باسـتعراض شـامل للممارسـات الـيت تتبعهـا البلـدان             ٢٠٠٦يف عام   الشعبة اإلحصائية   
ــات واإلبــالغ عــن إحــصاءات التجــار    ــيم   يف مجــع البيان ــضائع ليتــسىن تقي ــة للب ة الدولي

 إىل ،وســتمكن نتــائج هــذا االســتعراض. امتثاهلــا للتوصــيات احلاليــة للجنــة اإلحــصائية 
 العمل مـن    ة أعاله الشعبة اإلحصائية وفرق    ٢٤جانب حتليل التطورات املبينة يف الفقرة       

 وســيتم وضــع خطــة. تقيــيم نطــاق التنقيحــات الــالزم إدخاهلــا علــى التوصــيات احلاليــة
 ).٢٠٠٨مارس /آذار( بذلك وعرضها على اللجنة يف دورا التاسعة والثالثني

 احلواشي
 الفــصل الثالــث، )E/2003/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٣الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  )١( 

 ).ج(و ) ب (١٢الفقرة 
 ).ط (٤، الفصل اخلامس، الفقرة )Corr.1 و E/2004/24 (٤، امللحق رقم ٢٠٠٤املرجع ذاته،  )٢( 
 Corr.1 و E.86.XVII.12مـم املتحـدة، رقـم املبيـع     التنقـيح الثالـث، منـشورات األ      /٣٤ورقات إحـصائية، رقـم       )٣( 

 .2 و
 .E.02.XVII.17منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٤( 
 .A.98.XVII.16، منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ٢، التنقيح ٥٢دراسات عن املنهجيات رقم  )٥( 
 .١٩٩٣واشنطن العاصمة، صندوق النقد الدويل،  )٦( 
 .A.01.XVII.8، منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ٣، التنقيح ٣٠ املنهجيات، رقم دراسات عن )٧( 
 .A.04.XVII.10، منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ٨٦ورقات إحصائية، رقم  )٨( 
 .٢٠٠٤لكسمبورغ، اجلماعات األوروبية،  )٩( 
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 مرفق
لفرقة العمل املعنيـة بإحـصاءات      ) املنجزة واجلارية (سرد موجز باألنشطة      

 قيد االستعراضالتجارة الدولية للبضائع خالل فترة السنوات الثالث 
 

  املنجزات
 تاريخ اإلجناز النشاط

 ٢٠٠٤ الدليل اجلامع: ت التجارة الدولية للبضائعنشر إحصاءا • 
نــشر املمارســات الــيت تتبعهــا البلــدان يف مجــع ونــشر األرقــام القياســية    • 

 للتجارة اخلارجية
٢٠٠٥ 

  
 التاريخ املتوقع لإلجناز النشاط

 املنهجية
 ٢٠٠٧ ملحق للدليل اجلامعإصدار  • 
ات ونظــام احلــسابات القوميــة متابعــة نتــائج تنقــيح دليــل ميــزان املــدفوع • 

 والتعرف على ردود الفعل عليه
 ال يزال هذا النشاط جاريا

ــواردات       •  ــعار الـ ــرات أسـ ــل مؤشـ ــشأن دليـ ــصال بـ ــشطة االتـ ــيم أنـ تنظـ
 والصادرات

 ٢٠٠٦اية عام 

حتــديث املنــاطق اإلحــصائية يف العــامل املــستعان ــا يف إحــصاءات جتــارة  • 
 البضائع الدولية

 النشاط جارياال يزال هذا 

  التصنيفات
 ٢٠٠٦ إعداد التنقيح الرابع على التصنيف املوحد للتجارة الدولية • 

  قواعد البيانات املتعلقة بالتجارة الدولية
التعـاون يف   (ألمم املتحدة لبيانات جتارة السلع األساسـية        حتسني قاعدة ا   • 

ة يف امليـدان    ذلك مثال بـني الـشعبة اإلحـصائية ومنظمـة التعـاون والتنميـ             
 )االقتصادي

٢٠٠٦ 

 ٢٠٠٦بداية  نشر جمموعة البيانات املشتركة • 
  مسائل أخرى

 ٢٠٠٦بداية  فتح املوقع الشبكي لفرقة العمل أمام اجلمهور • 
 ال تزال هذه األنشطة جارية أنشطة املساعدة التقنية • 

 


