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 اإلحصائيةاللجنة 
 والثالثون التاسعة الدورة
 ٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٩-٢٦
 *املؤقت األعمال جدول من )ط( ٣ البند
 إحصاءات :القرار واختاذ للمناقشة بنود

 للبضائع الدولية التجارة
  

 للبضائع الدولية التجارة إحصاءات  
 

 العام األمني تقرير  
 

 موجز 
ــر هــذا  ــة إىل مقــدم التقري ــاال اإلحــصائية اللجن ــ يف املتخــذ لقرارهــا امتث ــة ادورهت  الثامن
 فيمـا يتعلـق     لتوصـيات اللجنـة    اجلديـد  التنقـيح  إىل احلاجـة  بالتفصيل التقرير بّينوي **.والثالثني

 اإلحـصاءات  شـعبة  ستراتيجيةال الرئيسية اخلطوط ويقدم للبضائع، الدولية التجارة بإحصاءات
 مـوجزا  ويقـدم  املتخـذة  اإلجـراءات  ويصف ،التنقيح عملية بتنظيم يتعلق فيما املتحدة األمم يف

 النقــاط التقريــر هــذا مــن ٢٨ الفقــرة وتتــضمن .٢٠١١ إىل ٢٠٠٨ مــن للفتــرة عملــها خلطــة
 .ملطروحة على اللجنة ملناقشتهاا

 

 

 * E/CN.3/2008/1. 
، الفــصل )E/2007/24 (٤ رقــم امللحــق ،٢٠٠٧ واالجتمــاعي، االقتــصادي للمجلــس الرمسيــة الوثــائقانظــر  ** 

 . ألف-األول 
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 مقدمة - أوال 
 العمــل فرقــة بتقريــر والــثالثني الــسابعة دورهتــا يف )١(علمــا اإلحــصائية اللجنــة أحاطــت - ١

 اللجنـةَ  قةُالفر فيه تأبلغ الذي ،(E/CN.3/2006/25) للبضائع الدولية التجارة بإحصاءات املعنية
 يف القطريـة  للممارسـات  شـامال  استعراضـا  سـتجري  املتحـدة  األمـم  يف اإلحـصاءات  شـعبة  بأن
 متثـال الامـدى    تقـدير  أجـل  مـن  عنها واإلبالغ للبضائع الدولية التجارة إحصاءات عيمجت جمال

 عمـل  خطـة  ووضـع  القائمـة  لتوصـيات ل الـضرورية  التنقيحـات  نطـاق  تقيـيم و احلالية للتوصيات
 .والثالثني التاسعة دورهتا يف اللجنة إىل وتقدميها

 فيمـا يتعلـق جبمـع       طنيـة الو للممارسات االستقصائية الدراسة ٢٠٠٦ عام يف وأجريت - ٢
 قدمتـها  الـيت  ردودالـ  وأكـدت  .للبـضائع  الدوليـة  التجـارة  إحـصاءات  جمـال  يف ونشرها البيانات
 الوقـت  يف واتـضحت،  .الرئيـسية  التوصـيات  مـن  عـدد ل االمتثـال  من عالية درجة وجود البلدان
 .ةإضافي توصيات تقدمي إىل اجةح وجود احتمالو التوصيات بعض استكمال ضرورة ذاته،

 للتوصـيات  التنقـيح  من املزيد إجراء إىل احلاجة بالتفصيل التقرير من الثاين اجلزء بّينوي - ٣
 االســتبيان علــى البلــدان وردود التجــارة بإحــصاءات الــصلة ذات التطــورات خمتلــف ضــوء يف

 اخلطــوط لــثالثا اجلــزء ويقــدم .ونــشرها اإلحــصاءات تلــك عيــمجتجمــال  يف هتاامبمارســ املتعلــق
ــسي ــم يف اإلحــصاءات شــعبة ســتراتيجيةال ةالرئي ــة لتنظــيم املتحــدة األم ــيح عملي ــصف التنق  وي
 الرابــع اجلــزء ويتــضمن .٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٥ مــن الفتــرة يف الناحيــة هــذه مــن املنفــذة األنــشطة

 . النقاط اليت قد ترغب اللجنة يف مناقشتها
 

 إحــصاءاتب املتعلقــة اللجنــة توصــياتل التنقــيح مــن املزيــد إىل احلاجــة - ثانيا 
 للبضائع الدولية التجارة

 
 املقترح للتنقيح الرئيسية باألسباب موجز - ألف 

ــة اعتمــدت - ٤  ١٩٩٧ عــام يف املعقــودة والعــشرين التاســعة دورهتــا يف اإلحــصائية اللجن
 يف التوصــيات هــذه شرتوُنــ للبــضائع الدوليــة التجــارة بإحــصاءات اخلاصــة احلاليــة التوصــيات
 تنفيــذ يف البلــدان مــساعدة وبغيــة .)٢(وتعــاريف مفــاهيم :للبــضائع يــةالدول التجــارة إحــصاءات

 املعنـــون املنـــشور وأصـــدرت ٢٠٠٤ عـــام يف اإلحـــصاءات شـــعبة أعـــدت ،التوصـــيات هـــذه
_________________ 

ـــر  )١(  ـــقانظــ ، الفــصل )E/2006/24 (رقــم امللحــق ،٢٠٠٦ واالجتمــاعي، االقتــصادي للمجلــس الرمسيــة الوثائـــ
 .٣٧/١١٤ جيم، املقرر -األول 

 ).E/98.XVII.16منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢، التنقيح ٥٢دراسات يف األساليب، العدد  )٢( 
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ــة التجــارة إحــصاءات ــضائع الدولي ــل :للب ــني دلي ــد )٣(اجملّمع ــشعبة رّوجــت وق ــا ال ــن وغريه  م
ــضاء الوكــاالت ــة يف األع ــل فرق ــة العم ــة التجــارة بإحــصاءات املعني ــضائع الدولي ــذين )٤(للب  هل
 يف اإلحــصائيني اخلــرباء لــصاحل التدريبيــة العمــل حلقــات مــن سلــسلة يف واســُتخدما املنــشورين

 .انتقالية مبرحلة متر اليت والبلدان النامية البلدان من ،التجارة حقل
جمـال   يف البلـدان  قدرات وتعزيز الوطنية املنهجيات تنسيق على اجلهود هذه وساعدت - ٥
 يف ملحـوظ  حتـسن  حـدوث  يفذلـك    وسـاهم  .دوليـا  للمقارنة القابلة التجارة إحصاءات عيمجت

 وثيقـــة انظـــر( الـــدويل الـــصعيد علـــى للمـــستخدمني التجاريـــة اإلحـــصاءات وإتاحـــة اإلبـــالغ
ــاع ــة االجتمــ ــة” املعنونــ ــصاءات إتاحــ ــارة إحــ ــة التجــ ــضائع الدوليــ ــدة :للبــ ــاتال قاعــ  بيانــ
 “٢٠٠٦ إىل ١٩٩٦ مـن  (UN Comtrade)ساسـية لألمـم املتحـدة    لتجارة السلع األ اإلحصائية

(ESA-STAT-AC-137-8). املقبلـة  الـدورة  عقـد  ضـرورة  الـزمن  مرور مع واضحا أصبح أنه بيد 
 .واستكماهلا التوصيات استعراض من
 الدوليـة  التجـارة  بإحـصاءات  اخلاصـة  للتوصيات الثالث التنقيح إجراء من بد ال وصار - ٦

  :يلي ما منها ذكرُي ألسباب )٣ التنقيح للبضائع، الدولية التجارة اءاتإحص( للبضائع
 يــنعكسكمــا  للبــضائع، الدوليــة التجــارة هبــا تمتــ الــيت الطريقــة يف رياتيالتغــ )أ( 
 التجـارة  نطـاق  وتوسـيع  والتوزيـع،  اإلنتاج عملياتل املتزايدة العوملة يف املثال، سبيل ذلك،على

 جمتمعة؛ واخلدمات السلع صربعنا والتجارة الشركات، بني
 التفاقيـة  العاملية اجلمارك منظمة جملس اعتماد مثل القانونية البيئة يف رياتيالتغ )ب( 
 ))املعدلــة بــصيغتها( اجلمركيــة اإلجــراءات وتنــسيق لتبــسيط الدوليــة االتفاقيــة( املنقحــة كيوتــو

 زيـــادة وأ اجلمركيـــة تاإلجـــراءا أمـــن مـــستوى لزيـــادة اجلديـــدة اإلداريـــة/القانونيـــة والتـــدابري
 ؛تبسيطها

_________________ 
 ).E.98.XVII.16منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢، التنقيح ٥٢دراسات يف األساليب، العدد  )٣( 
 االقتــصادية الــشؤون إدارة :التاليــة املنظمــات عــن ممــثلني تــضم الوكــاالت بــني مــشتركة ةهيئــفرقــة العمــل هــي  )٤( 

 االقتـصادية  واللجنـة  ،)الكلـي  االقتـصاد  شـعبة  اإلحـصاءات،  شعبة( املتحدة لألمم العامة األمانة يف واالجتماعية
 املتحـدة  األمـم  ومـؤمتر  آسـيا،  لغـرب  واالجتماعيـة  االقتصادية واللجنة الكارييب، البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا
 العامليـة،  التجـارة  ومنظمـة  الـدويل،  النقـد  وصـندوق  والزراعة، لألغذية املتحدة األمم ومنظمة والتنمية، للتجارة
 للجماعــات اإلحــصائي واملكتــب االقتــصادي، امليــدان يف والتنميــة التعــاون ومنظمــة الدوليــة، التجــارة ومركــز

 .ملية العااجلمارك ومنظمة األوروبية،
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 القوميـة  احلـسابات  نظـام  سـيما  ال الصلة، ذات اإلحصائية األطر يف اتريالتغي )ج( 
  املدفوعات؛ ميزان دليلو )٥(١٩٩٣ لعام

 بيانــات علــى الطلــب تزايــد ذلــك يف مبــا املــستخدم، احتياجــات يف رياتيالتغــ )د( 
 التجاريــة، الــسياسة ومقاصــد األســواق، إىل النفــاذ مفاوضــات أجــل مــن وآنيــة تفــصيال أكثــر

 ربــط :املثــال ســبيل علــى( االقتــصادي والتحليــل األعمــال دوائــر جتريهــا الــيت الــسوق وأحبــاث
 ؛)التجارية بالبيانات الصناعية البيانات
 يف الـسهولة  وزيـادة  القائمـة  املفـاهيم  لبعض التوضيحات من املزيد إىل احلاجة )ـه( 
 .عام بشكل فهمها

 احلاجـة  بـشأن  مناقـشة  للبـضائع  الدولية التجارة بإحصاءات املعنية العمل فرقة أجرتو - ٧
 التنقـيح  عمليـة ودعمـت هـذه الفرقـة مبـادرة شـعبة اإلحـصاءات لبـدء                 جديد، تنقيح إجراء إىل

 .بفعالية فيها املشاركة على ووافقت
 

 واالستكمال للتنقيح الرئيسية اجملاالت - باء 
ــة - ٨ ــى احلــصول بغي ــسامه عل ــضرورية ةامل ــة أجــل مــن ال ــيح، عملي  عــام يف أجريــت التنق

ــصائية دراســة ٢٠٠٦ ــن استق ــةال املمارســات ع ــال  يف قطري ــمجتجم ــة اإلحــصاءات عي  التجاري
 أعــضاء استعرضــه تفــصيليا اســتبيانا املتحــدة األمــم يف اإلحــصاءات شــعبة وأعــدت .ونــشرها
ــة يف آخــرون ــاله    فرق ــاركت يف إرس ــرا يف البلــدان إىلالعمــل وش ــه/نحزي  شــعبة ٢٠٠٦ يوني
 وكـان . ةعامليـ ال التجـارة  ومنظمـة  االقتـصادي  امليـدان  يف والتنميـة  التعاون ومنظمة ءاتاإلحصا
ــسي الغـــرض ــن الرئيـ ــتبيان مـ ــيم االسـ ــال تقيـ ــدان امتثـ ــيات البلـ ــواردة للتوصـ ــيح يف الـ  ٢ التنقـ

  .اجملّمعني لدلي يف املبّينة عيجمتلل التوجيهية واملبادئ للبضائع الدولية التجارة إلحصاءات
 لـشعبة  الـشبكي  املوقـع  علـى  االستقصائية الدراسة نتائج عن التفصيلي التقرير وسيتاح - ٩

ــام     ــة ع ــم املتحــدة، يف هناي ــي وصــف   . ٢٠٠٧اإلحــصاءات يف األم ــا يل ــرد فيم  للمجــاالتوي
علـى ضـوء الـردود املقدمـة         واستكمال تنقيح إىل القائمة التوصيات فيها حتتاج قد اليت املختارة

 . من البلدان
 ؤسـس ت البلـدان  أن أخـرى،  أمـور ضـمن    الدراسة، شفتك. ةالتغطي ملدى عام عريفت - ١٠

 خمـزون  إىل تـضاف  الـيت  للبـضائع  الفعليـة  احلركـة  مبـدأ  علـى  غالـب  بشكل التجارية إحصاءاهتا
 تغــيري معيــار يــستخدم وال .بــه املوصــى النحــو علــى منــه، تطــرح أو ديــةاملا املــوارد مــن البلــدان

_________________ 
 .E.94.XVII.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٥( 
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 حلركــة اجلمركيــة الــسجالت غيــاب يف ذلــك يــتم مــا وغالبــا الــسلع، فئــات لــبعض إال كيــةاملل
. ممارسـات خمتلفـة    اخلـصوص  هـذا  يف تتبـع  البلـدان  أن علـى  الـردود  ودلّـت  .احلـدود  عرب السلع
 يـتعني  القوميـة،  واحلـسابات  املـدفوعات  ميـزان  إلحـصاءات  بالنـسبة  امللكيـة  تغـيري  ألمهية ونظرا
 امللكيـة  تغـيري  معيـار  تطبيـق  كـن الـيت بـشأهنا مي     احلـاالت  جملموعـة  منهجيـة  ثرأك استعراض إجراء
 .الصلة ذات التوصيات استكمال وينبغي
 التجاريـة،  اإلحـصاءات  يف التحويليـة  الـسلع  بـإدراج  التوصـية  جـرت  .التحويليـة  السلع - ١١

 كـل  باسـتطاعة  هأنـ  أيـضا  البلـدان  معظم وأكد .التوصية هلذه البلدان من املائة يف ٨٣,٥ وميتثل
 عنــها املعلــن الــسلع أي ،منفــصل بــشكل الــسلع هــذه مــن واحــدة فرعيــة جمموعــة حتديــد منــها

 علـى  حـدة،  علـى  كـل  ،البلـدان  قـدرة  أن إال .واخلارج الداخل يف التحويل إلجراءات لتخضع
 مراعـاة  مـع  سيما ال الدراسة، من املزيد إىل حتتاج التحويلية السلع أنواع من ذلك غري تسجيل

 مـن  امللكيـة،  يف تغـيري  أي حيـدث  ال حيـث  التحويلية، السلع مجيع الستبعاد املقبلة الحتياجاتا
 تقـدمي  إىل احلاجـة  تظهـر  قـد  ،الـسياق  هـذا  ويف .املـدفوعات  ميزان من جزءا تشكل اليت السلع

 .منفصل بشكل التحويلية السلع من أخرى فئات حتديد بغية إضافية توصيات
ــسلع - ١٢ ــابرة ال ــامالت نتيجــة ودللحــد الع ــة للمع ــني التجاري ــشركات ب ــشاريع األم ال  وم

 الناميــة البلــدان مجيــع تلتــزم ).الفــروع/التابعــة الــشركات( مباشــر بــشكل هلــا التابعــة االســتثمار
 بالنـسبة شـدة صـعوبة     أثبتت وقد .التجارية إحصاءاهتا يف السلع من الفئة هذه إدراجب التوصيةب

 فـإن  وعليـه  .ةالتوصـي  لتلـك  امتثالـه  عـدم  البلـدان  هـذه  مـن  املائة يف ١٨ أبلغ إذ النامية، للبلدان
 هـذه  وتـستحق  .الوضـع  حتـسني  أجـل  مـن  االسـتكمال  لـبعض  حتتاج قد الصلة ذات التوصيات
 الـصلة  ذات والـشواغل  العـاملي  االقتـصاد  عوملـة  ازديـاد شـدة    إىل بـالنظر  اخاصـ  ااهتمامـ  املسألة
 .التدفقات هذه تقييم بدقة
 مــن الكــثري اســتخدام صــعوبة عــن االستقــصائية الدراســة كــشفت. يتجــارال النظــام - ١٣

 علـى  اجلمركيـة  الـضوابط  ألغـت  الـيت  البلدان ال سيما  به، املوصى العام التجاري للنظام البلدان
 ليـست  العـام  التجـاري  النظـام  أسـاس  علـى  اجملّمعـة  اإلحـصاءات ومـن املـسلم بـه أن        . احدوده
 أيـضا  جوهريـة  هـي  بـل  الـدويل،  الصعيد على سلعال حركات لتعقب بالنسبة فحسب جوهرية
 ضومن مث يقتضي األمـر اسـتعرا       القومية، واحلسابات املدفوعات ميزانعناصر   عيجمتل بالنسبة
 إشـارة  املـستكملة  التوصـية  تتـضمن  قـد  املثـال،  سـبيل  فعلى .التجارية باألنظمة املتعلقة التوصية

 املنطقـة  تـدخل  ال الـيت  سلعالل أفضل رصد   مصادر غري مجركية لكي يتسىن بشك      استخدام إىل
 النظـام معـامل    حتـدد  الـيت  اإلحـصائية  املنطقـة  حـدود  توضـيح  كـذلك  يالضرور ومن .اجلمركية
 يـتعني  الـيت  املنـاطق  منـها  تتـشكل  الـيت  بالعناصـر  قائمـة  وضـع  خـالل  مـن  مثال،( العام التجاري
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 العناصـر  إىل اإلشـارة  اللخـ  مـن  وكـذلك  ،النظـام  اهـذ  تطبـق  الـيت  البلـدان  جانـب  من تغطيتها
 ).التغطية تشملها ال قد اليت
 التقيـيم  باستخدام التوصية أن بالتقييم املتعلق السؤال على البلدان ردود تؤكد .التقييم - ١٤
 التقيـيم و املـستوردة،  للـسلع  بالنـسبة  )سـيف  نـوع ( الشحن وأجور والتأمني الكلفة أساس على
ــ بالنــسبة )فــوب نــوع( الــسفينة ظهــر تــسليم أســاس علــى ــازا تنفيــذا تنفَّــذ املــصدرة سلعلل  ممت

 سلعللــ بالنــسبة ســيف نــوع أســاس علــى التقيــيم يــستخدماجمليبــة  الــدول مــن املائــة يف ٩٣,٤(
 بالنــسبة فــوب نــوع أســاس علــى التقيــيم يــستخدم البلــدان مــن املائــة يف ٩٦,٧ و املــستوردة،

 التوصـية  بتنفيـذ  تلتـزم  البلـدان  من ئةاملا يف ٤٠,٥ رؤية جدا املشجع ملن وإنه ).املصدرة سلعلل
 البيانـات  هـذه  عجيمّـ  يكـن  مل بينما الدوليني، والتأمني بالشحن اصةاخل البيانات عيجمتب املتعلقة
 مــن عــدد أكــد ذلــك، إىل وباإلضــافة .البلــدان مــنيف املائــة  ٢٩,٧ ســوى ســنوات عــشر منــذ

 .فوب نوع أساس على املقيمة وارداتال بيانات وينشر عجيّم أنه البلدان
 نـوع  أسـاس  علـى  املقّيمـة  الـواردات  بيانات جتميع على القادرة البلدان جتربة تكتسيو - ١٥

 إلجــراء القبيــل هــذا مــن بيانــات إىل للحاجــة نظــرا كــبرية أمهيــة )الــسفينة ظهــر تــسليم( فــوب
 مــع للبــضائع الدوليــة التجــارة إحــصاءات ملطابقــة وكــذلك االقتــصادي التحليــل أنــواع خمتلــف
 الــسياق، هــذا ويف .اخلــدمات يف الدوليــة التجــارة وإحــصاءات املــدفوعات ميــزان اتإحــصاء

 لتجميـع  بيانـات  مـن  يلـزم  مـا  إتاحـة  لتحـسني  التوصـيات  مـن  مزيـد  صوغ إىل احلاجة تدعو قد
 .األقل على اإلمجايل املستوى على ولو فوب، نوع أساس على املقّيمة الواردات بيانات
ــد - ١٦ ــشريك البل ــدالتق جــرى .ال ــى ي ــق حنــو عل ــواردة بالتوصــية دقي ــيح يف ال ــن ٢ التنق  م

 البلـدان  نـسبة  بلغـت  إذ الـشريك،  البلـد  بتوصـيف  واملتعلقة للبضائع الدولية التجارة إحصاءات
 الـيت  البلـدان  ونـسبة  املائـة،  يف ٩٠,٩ للـواردات  بالنـسبة  املنـشأ  بلـد  بيانـات  بتجميع قامت اليت

 أنـــه بيـــد .املائـــة يف ٩١,٧ للـــصادرات بالنـــسبة معـــروف مقـــصٍد رِخـــآ بلـــد بيانـــات ّمجعـــت
 النمـو  املتقدمـة  البلـدان  مـن  املائـة  يف ٨١,٥ أن مالحظـة  ينبغـي  املنـشأ،  بلد بتحديد يتصل فيما

 ويـثري  .الناميـة  البلـدان  مـن  املائـة  يف ٥٩,٥ سـوى  يراعها مل بينما كيوتو، اتفاقية أحكام راعت
 الـشريك  توصيف قضية إىل املنقحة التوصيات تتصدى أن يتعني كان إذا ما مسألة الوضع هذا
 اسـتعراض  أيـضا  وينبغـي  .االتفاقيـة  مـن  املنقحـة  للنسخة الترويج على عالوة التفصيل من مبزيد

 إمكانيـة  تقيـيم  بغيـة  للـصادرات  بالنـسبة  معـروف  مقصٍد رِخآ بلد استخدام إىل الداعية التوصية
 .للتنفيذ قابليتها زيادة
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 مـن  املائـة  يف ٤٦,٣ الـشريك  لتوصـيف  إضـايف  كأسـاس  الـشحن  بلـد  باستخدام وأفاد - ١٧
 هـذا  إتاحـة  كانـت  وملـا  .للـصادرات  بالنـسبة  فقـط  املائـة  يف ١٩,٨ و للواردات بالنسبة البلدان
 وأيـضا  االقتـصادي  التحليـل  أنـواع  خمتلـف  إلجراءة  أساسي بالشريك املتعلقة البيانات من النوع
 احلاليـة  التوصـية  تعزيـز  إىل احلاجـة  تـدعو  فقـد  ريـة، التجا اإلحـصاءات  مطابقة دراسات إلجراء
 .الشحن بلد استخدام بشأن
ــتراتيجيات البيانـــات مـــصادر - ١٨ ــة أكـــدت .البيانـــات جتميـــع واسـ  االستقـــصائية الدراسـ

 الرئيــسي املــصدر البلــدان ملعظــم بالنــسبة تظــل اجلمركيــة اإلقــرارات أن القطريــة للممارســات
 احلالـة  هـذه  أكد أن بعد النامية، البلدان على خاص بوجه ألمرا هذا وينطبق .البيانات الستقاء
 مبـصادر  اجلمركية اإلقرارات تثري فتئت ما النمو املتقدمة البلدان أن بيد .منها املائة يف ٩٧,٩
 يــستخدم املثــال، ســبيل فعلــى .املاضــي العقــد مــدار علــى متزايــدة بــوترية للبيانــات أخــرى
 ويـستخدم  بالـضرائب،  املرتبطـة  اإلداريـة  الـسجالت  النمـو  مـة املتقد البلدان من املائة يف ٥٩,٣
ــة يف ٥١,٩ ــها املائ ــصائية الدراســات من ــا .للمؤســسات االستق ــسبة أم ــدان بالن  األخــرى، للبل

 .التوايل على املائة يف ١٩,١ و املائة يف ٢١,٣ جمرد املقابلتان النسبتان تتعدى فال
 اسـتخداما  اجلمركيـة  غـري  املـصادر  ستخداما حنو التوجه دراسة يف الدقة توخي وينبغي - ١٩
 أفـضل  لكفالـة  مالئمـة  دوليـة  توصـيات  إصدار يتطلب األمر كان إذا ما معرفة بغية فعالية أكثر
 الــسياق، هــذا ويف .اجليــدة للممارســات والتــرويج للمقارنــة البيانــات قابليــة مــن ممكنــة نــسبة
 .الوكاالت بني نالتعاو بشأن إضافية توصيات صوغ أيضا املالئم من يكون قد
 الدوليـة  التجـارة  إحـصاءات  مـن  ٢ التنقـيح  يغـط  مل .الفوقيـة  والبيانـات  البيانات نوعية - ٢٠

 وتـرى  .ونـشرها  الفوقية البيانات جتميَع وكذلك البيانات نوعيةَ التفصيل من يكفي مبا للبضائع
 النـسخة  يف الاجملـ  هلـذا  االهتمـام  مـن  مزيـد  إيـالء  ضـرورة  املتحـدة  األمـم  يف اإلحصاءات شعبة

 الفوقيــة البيانــات نوعيــة مؤشــرات قبيــل مــن مواضــيع مناقــشة وينبغــي .التوصــيات مــن املنقحــة
ــضموهنا ــها وم ــة وهيكل ــد بغي ــوع حتدي ــه ن ــذي التوجي ــد ال ــدعو ق ــه، احلاجــة ت ــع إلي ــاة م  مراع
ــيت التوصــيات ــدهتا ال ــة اعتم ــشأن اللجن ــذه ب ــا املواضــيع ه ــق فيم ــن األخــرى باجملــاالت يتعل  م
 .تاإلحصاءا

ــشر سياســات - ٢١ ــرد .الن ــيح أف ــن ٢ التنق ــة التجــارة إحــصاءات م ــضائع الدولي ــصال للب  ف
 وضـع  وقـد  النـشر،  عمليـة  مـن  جوانـب  عـدة  بـشأن  توصيات فيه قدم )السابع الفصل( مستقال
 إتاحــة توقيــت يراعــي احلــاالت، أغلــب ويف .التنفيــذ موضــع التوصــيات تلــك البلــدان معظــم
 سـبيل  علـى ( االقتـصادية  باإلحـصاءات  املتعلقـة  التوجيهيـة  املبـادئ  تام بشكل التجارية البيانات
ــال، ــصبح املث ــات ت ــة البيان ــشهرية التجاري ــا ٤٣ غــضون يف متاحــةً ال ــة يف ٧٧ يف يوم  مــن املائ
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 يف أشــهر ســبعة غــضون يف متاحــة الــسنوية البيانــات وتــصبح االســتبيان، علــى اجمليبــة البلــدان
 ممارسـات  مـن  بالفعـل  تـراكم  مـا  إىل االسـتناد  املمكـن  ومن ).اجمليبة البلدان من املائة يف ٨١,٧
 التوصــيات مــع أحــسن بــصورة ومتوائمــة أكــرب بــشكل حمــددة املنقحــة التوصــيات جلعــل جيــدة
 التوصـيات  بعـض  لـصوغ  خـاص  اهتمام إيالء وينبغي .األخرى اإلحصاءات جماالت يف املماثلة
 .الدويل واإلبالغ الفوقية البيانات نشر بشأن اإلضافية

 
 التنقيح عملية تنظيم يف اإلحصاءات شعبة استراتيجية - ثالثا 

 أجــل مــن الــسنوات متعــددة اســتراتيجية ٢٠٠٧ عــام يف اإلحــصاءات شــعبة وضــعت - ٢٢
 االسـتراتيجية  وتـشمل  .للبـضائع  الدوليـة  التجـارة  إحـصاءات  بـشأن  اللجنـة    توصيات استكمال

 :يلي ما
 اسـتعراض  بـإجراء  التجـارة  إلحـصاءات  مـة العا للحالـة  أويل تقييم إىل التوصل )أ( 

 احلالية؛ القطرية للممارسات عام
 ملـساعدة ا يـد  ملـد  للبضائع الدولية تجارةال بإحصاءات معين خرباء فريق إنشاء )ب( 

 ؛)املرفق يف االختصاصات انظر( االستكمال عملية يف
 ئيةاإلحــصا اللجنــة علــى وعرضــه املنقحــة للتوصــيات املؤقــت املــشروع إعـداد  )ج( 
 ؛٢٠١٠ مارس/آذار يف واألربعني احلادية هتاردو يف وتعتمده فيه لتنظر

 حبلـول  للبـضائع  الدولية تجارةال إحصاءات جتميع بشأن مستكمل دليل إعداد )د( 
 ؛٢٠١١ عام

 لألمــم األساســية الــسلع لتجــارة اإلحــصائية البيانــات قاعــدة تطــوير مواصــلة )هـ( 
 الـيت  للبـضائع  الدوليـة  التجـارة  إحـصاءات  ونـشر  معاجلـة و حفـظ  علـى  قدرهتا يكفل مبا املتحدة
 ؛)٢٠١١( املنقحة للتوصيات وفقا جتميعها جرى

 عقـد  ذلـك  يف مبـا  الناميـة،  لبلدانل املوجهة التقنية املساعدة أنشطة يف الشروع )و( 
 ونـشرها  للبـضائع  الدوليـة  تجـارة ال إحـصاءات  جتميـع  علـى  هتاقـدر  لبنـاء  تدريبيـة  عمـل  حلقات
 .املنقحة للتوصيات امتثاالً
 دراسـة  وأجريـت  .بالفعـل  التنفيـذ  موضع االستراتيجية هذه عناصر بعض ُوضعت وقد - ٢٣

 البلـدان  إشـراك  كفالـة  وبغيـة  .أعـاله  إليـه  أشـري  مـا  حنـو  علـى  القطريـة،  للممارسات استقصائية
ــشكل ــشط ب ــة يف ن ــيح عملي ــدها وإحــراز التنق ــل للمــشروع تأيي ــة املقب ــشأن توصــيات لوثيق  ب
 املتحـدة  األمـم  يف اإلحـصاءات  شـعبة  أنـشأت  ،٣ التنقـيح  للبضائع، الدولية التجارة صاءاتإح
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 أول عقـد  املقـرر  ومـن  .للبـضائع  الدوليـة  التجـارة  بإحـصاءات  املعـين  املتحدة األمم خرباء فريق
 .نيويــورك يف ،٢٠٠٧ ديــسمرب/األول كــانون ٦ إىل ٣ مــن الفتــرة يف اخلــرباء لفريــق اجتمــاع
 اسـتخدام  أو/و إنتـاج  جمـال  يف العاملـة  الدوليـة  املنظمـات  مـن  عـدد  إىل أيـضا  الـدعوة  ووجهت

 بتعليقاهتــا وتــديل اخلــرباء فريــق أعمــال يف تــشارك لكــي للبــضائع الدوليــة التجــارة إحــصاءات
 اجملـاالت  حتديـد  يف اخلـرباء  لفريـق  األول باالجتماع املنوطة الرئيسية املهمة وتتمثل .واقتراحاهتا

 مـشاورات  إجـراء  تقتـضي  الـيت  باملسائل قائمة ووضع جديدة، أو منقحة ياتتوص تتطلب اليت
 .ومضموهنا املقبلة التوصيات نطاق بشأن التوجيه وتقدمي عاملي، نطاق على
 واقتراحاهتـا،  العمـل  فرقـة  تعليقـات  مراعاة مع اخلرباء، فريق استنتاجات على وتأسيساً - ٢٤

 املـشاورات  مـن  األوىل اجلولـة  سـتتناوهلا  الـيت  ائلباملـس  قائمـة  بإعـداد  اإلحصاءات شعبة ستقوم
 تـشرين  - يوليـه /متـوز  وخـالل  .٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران  - مايو/أيار يف اجلولة وستنظم العاملية،
 مث املـشاورة،  نتـائج  فيـه  تـوجز  تقريـر  إعـداد  اإلحـصاءات  شعبة ستتوىل ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول
 إدراج طرائـق  تقيـيم  بغيـة  اخلـرباء  لفريـق  ةدور ٢٠٠٨ نـوفمرب /الثـاين  تشرين يف إلكترونيا   تنظم
 كـل  وسـُيعرض  .التوصـيات  مـن  ٣ للتنقـيح  املؤقت املشروع من األوىل النسخة يف النتائج تلك
 فرقـة  اإللكتـروين علـى      اخلـرباء  فريـق  اجتمـاع  وتقريـر  العامليـة  املـشاورة  عـن  املـوجز  التقريـر  من

 .تعليقاهتا إلبداء العمل
 النــسخة أعــدت قــد اإلحــصاءات شــعبة ســتكون ،٢٠٠٩ سمــار/آذار هنايــة وحبلــول - ٢٥

 املوضـوع  بـشأن  عامليـة  مشاورة وستنظم ،التوصيات من ٣ للتنقيح املؤقت املشروع من األوىل
 نتـائج  فيـه  تـوجز  تقريـرا  اإلحـصاءات  شـعبة  وسـتعد  .٢٠٠٩ مـايو /أيـار  - أبريل/نيسان خالل

 اإلحـصاءات  شـعبة  وستـستخدم  .مـا كليه العمـل  وفرقـة  اخلـرباء  فريق على تعرضه مث املشاورة،
 أغـسطس /آب( املؤقـت  املـشروع  مـن  ثانيـة  نـسخة  بالتايل لتعّد الواردة واالقتراحات التعليقات
 ومـن  .واملوافقـة  االسـتعراض  ألغـراض  الثـاين  اجتماعـه  يف اخلرباء فريق إىل تقدمها مث ،)٢٠٠٩
 أكتــوبر/األول تــشرين - ربســبتم/أيلــول يف اخلــرباء لفريــق الثــاين االجتمــاع عقــد مبــدئيا املقــرر
 اإلحـــصاءات شـــعبة ســـتقدم العمـــل، وفرقـــة اخلـــرباء فريـــق تعليقـــات إدراج وعقـــب .٢٠٠٩
 واعتمـاده  فيـه  النظـر  ألغـراض  اإلحـصائية  اللجنة إىل التوصيات من ٣ للتنقيح النهائي املشروع

 ).٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون(
 ،التوصــيات مــن ٣ التنقــيح مــن ةاألصــلي اإلنكليزيــة النــسخة اللجنــة اعتمــدت وإذا - ٢٦

 تبعـا  بـاألمر  البلـدان  إبـالغ  وسيجري اإلحصاءات، لشعبة الشبكي املوقع على النسخة فستتاح
 .املتحدة لألمم الرمسية اللغات جبميع ٣ التنقيح سينشر وبعدئذ، .لذلك
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 أنــشطة يف اإلحــصاءات شــعبة ستــشرع ،٢٠١٠ عــام مــن الثــاين النــصف مــن وابتــداء - ٢٧
ــة املــساعدة ــة التقني ــذ يف البلــدان مــساعدة بغي  هــذا وسيــشمل .التوصــيات مــن ٣ التنقــيح تنفي
ــامج ــواد وضــع الربن ــدريب م ــداد الت ــسخة وإع ــستكملة ن ــن م ــة التجــارة إحــصاءات م  الدولي
 .اجملّمعني دليل :للبضائع

 
 للمناقشة نقاط - رابعا 

 :يلي مبا القيام يف اإلحصائية اللجنة ترغب قد - ٢٨
ــرار )أ(  ــ إقـ ــعبة ادرةمبـ ــصاءات شـ ــم يف اإلحـ ــدة األمـ ــة املتحـ ــيح املتعلقـ  بتنقـ

 مــشاريع تقــدمي وطلــب للبــضائع، الدوليــة التجــارة إحــصاءات بــشأن القائمــة التوصــيات
ــة إىل املنقحــة التوصــيات ــا ألغــراض اللجن ــا يف اعتماده ــة دورهت  عــام يف واألربعــني احلادي
 ؛٢٠١٠

 تقـدم  أن ينبغـي  املنقحـة  التوصـيات  مشاريع بأن اإلحصاءات شعبة إخطار )ب( 
 بـشأن  توجيـه  مـن  يلزم وما للبضائع الدولية التجارة إلحصاءات مستكمال مفاهيميا إطارا
 .االقتصادية اإلحصاءات إزاء متكامل هنج سياق يف ونشرها البيانات جتميع
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 املرفق 
ــصاصات   ــق اخت ــم خــرباء فري ــة التجــارة بإحــصاءات املعــين املتحــدة األم  الدولي

 للبضائع
 
 بغـرض  للبـضائع  الدوليـة  التجـارة  بإحـصاءات  املعـين  املتحـدة  األمـم  خـرباء  فريق أنشئ - ١

 :يلي مبا القيام
 بإحـصاءات  املتعلقـة  التوصـيات  تنقيح يف نشط حنو على البلدان إشراك كفالة )أ( 
 للبضائع؛ الدولية التجارة

 وإقرارها؛ املنقحة التوصيات مشاريع تنقيح )ب( 

 اإلحـصائية  اللجنـة  قيـام  عقـب  املنقحـة  التوصـيات  تنفيـذ  بـشأن  التوجيه تقدمي )ج( 
 .باعتمادها

 األمــم خــرباء فريــق اجتمــاع عقــد إىل املتحــدة األمــم يف اإلحــصاءات شــعبة وســتدعو - ٢
 .للبضائع الدولية التجارة بإحصاءات املعين املتحدة

 لعقــد عوةالــد عــن املــسؤولة بوصــفها املتحــدة، األمــم يف اإلحــصاءات شــعبة وســتقوم - ٣
 تقـارير  بتقـدمي  للبـضائع،  الدوليـة  التجـارة  بإحـصاءات  املعـين  املتحدة األمم خرباء فريق اجتماع
 .املنقحة التوصيات وتنفيذ التنقيح عملية عن اإلحصائية اللجنة إىل دورية مرحلية

 


