
E/CN.3/2013/7  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
18 December 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

070113    281212    12-65609 (A) 

*1265609* 

  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) و( ٣البند 

        إحصاءات التجارة الدولية: بنود للمناقشة واختاذ القرار
  إحصاءات التجارة الدولية    
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
 ا الثالثـة واألربعـني     أعد بناء على طلـب اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـ             الذي يرهذا التقر   

تــضطلع بــه خمتلــف فــرق العمــل يف  ويــستند إىل مــا. )، الفــرع األول، ألــفE/2012/24انظــر (
 مبواضــيع مــن قبيــل اإلحــصاءات االقتــصادية      مــن أعمــال تتــصل  النظــام اإلحــصائي العــاملي  

جــارة واألعمــال التجاريــة، والتجــارة واإلنتــاج العــاملي،  املتكاملــة، والــربط بــني إحــصاءات الت
 واالسـتثمار املباشـر     ،والتجارة يف القيمة املـضافة، وإحـصاءات املؤسـسات املتعـددة اجلنـسيات            

ــه شــعبة اإلحــصاءات يف     ــد أعدت ــدعم مــن خــرباء مــن    األجــنيب، وق ــم املتحــدة ب كاتــب ماألم
  .دوليةمنظمات إحصائية وطنية و
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 االحتياجــات الناشــئة يف جمــال الــسياسات العامــة إحــصاءات      ويــصف هــذا التقريــر    
لتجارة الدولية، ويوجز احلالة الراهنة لإلحصاءات التجارية الرمسيـة، ويـشري إىل            بشأن ا جديدة  

سالسل األنشطة املضيفة للقيمة على الصعيد العـاملي، والتجـارة يف          املبادرات اجلديدة يف قياس   
 شأن االفتقــار إىل التنــسيق بــني العديــد مــن أفرقــة العمــل  القيمــة املــضافة، ويعــرب عــن قلــق بــ 

ويقترح التقرير وضع إطار شامل للتجـارة الدوليـة والعوملـة االقتـصادية              .يف هذا اجملال  املشتغلة  
من أجل ضمان االتساق يف املنهجية، وجتميع البيانـات، ونـشر البيانـات، ووضـع آليـة مناسـبة                   

 أن تعرب عن آرائها بشأن هذا املقتـرح املقـدم يف الفـرع              وقد تود اللجنة   .لتنسيق هذه العملية  
  .األخري من التقرير
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  مقدمة  -أوال   
 إجـراء  ٢٠١٢ يف عـام      املعقـودة  يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني      اإلحـصائية   طلبت اللجنـة      - ١

اإلشـارة  مـع  وقد قـدم هـذا الطلـب     . يف املستقبلمناقشة بشأن اجتاه إحصاءات التجارة الدولية     
ــات الغــ      إ ــة يف أوق ــها اللجن ــيت نظمت ــة الدراســية ال ــيت أجريــت يف احللق ــشات ال اء عــن دىل املناق

ويف حــني أن جمــال اإلحــصاءات التجاريــة  .التحــديات الــيت تواجــه إحــصاءات التجــارة الرمسيــة
 جديــدة تتعلــق بالبيانــات، فــإن الــتغريات الــسريعة يف منــاذج   اتطلبــتالرمسيــة تــدرجييا إدمــاج م 

ــال التج ــة، وا األعمـ ــة العامليـ ــاج   اريـ ــة اإلنتـ ــرايف لعمليـ ــسيم اجلغـ ــلتقـ ــتجابة أتـ ــرع ستلزم اسـ سـ
  .املزيد من البيانات ذات الصلةيتعلق بإنتاج  ما يف
اإلحـصاءات  املعين ب عاملي  النتدى  امل قدُع،  ٢٠١١فرباير  / شباط ٤ إىل   ٢ويف الفترة من      - ٢

 علــى األرقــام  احلــصولري جيــ نمــا إذا كــا ع لــسؤالللتوصــل إىل إجابــة صــرحية ل  التجاريــة 
ــة    ــاس التجــارة الدولي ــق بقي ــصحيحة فيمــا يتعل ــى    .)١(ال ــدى عل ــشاركون يف املنت ــصر امل ومل يقت

ن و سياســات واقتــصادي وأيــضا مقــرر كــان منــهم  اإلحــصائيني التجــاريني فحــسب، ولكــن    
وقـد   . وهـو مـا أكـد أمهيـة املوضـوع     ،منهم عـدد مـن املـسؤولني الرفيعـي املـستوى     ون،  ووباحث

لتجـارة الدوليـة غــري   احلاليـة ل حـصاءات  اإلانـاهتم باسـتمرار عـن القلـق مــن أن تكـون      أعربـت بي 
 .كافية لإلجابة على األسـئلة ذات الـصلة املتعلقـة بالـسياسات العامـة يف جمـال التجـارة الدوليـة                    

ربط فــ  . فيمــا يتعلــق بتجــارة اخلــدمات    نوعــا وأفــضل كمــا إحــصاءات أكثــر فينبغــي تــوافر 
لتوصـل  ل أيـضا ها من اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية ضـروري        اإلحصاءات التجارية بغري  

ــاملي      ــاج الع ــات اإلنت ــع التجــارة ضــمن عملي ــضل ملوق ــن    .إىل فهــم أف ــد م ــة حاجــة إىل مزي ومث
املعلومات عن الشركات التجارية والطريقة اليت تنظم هبا إدارهتا مـن النـواحي القانونيـة واملاليـة        

ــة  ــصادية واجلغرافي ــتم .واالقت ــاط     واخت ــالث نق ــن ث ــة م ــان رؤي ــاد بي ــدى باعتم ــضمن )٢( املنت  تت
ــة  ــط اإلحــصاءات      )أ: (األهــداف التالي ــق رب ــة عــن طري  حتــسني جــدوى اإلحــصاءات التجاري
ــة بغريهــا   ــة  مــن التجاري ــة واملالي ــة والبيئي ــصادية واالجتماعي  حتــسني )ب(و  ؛اإلحــصاءات االقت

 حتـسني   )ج(؛ و   صاءات التجارة الدوليـة   يع ونشر إح   الوطنية املعنية بتجم   املنظماتالتعاون بني   
  . تصنيفات اإلحصاءات التجارية

__________ 
مــم املتحــدة واملكتـب اإلحــصائي للجماعــات  مـن الــشعبة اإلحـصائية يف األ  كــل  املنتـدى العــاملي  تـوىل تنظــيم   )١(  

 منظمــة قــريف م، )األونكتــاد (األوروبيــة، ومنظمــة التجــارة العامليــة، ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة 
 .التجارة العاملية يف جنيف

  .http://unstats.un.org/unsd/trade/s_geneva2011/outcome.htmانظر   )٢(  
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التركيـز علـى ضـرورة      مع زيادة   اهتمام هلذه املواضيع     إيالء   استمر منذ انعقاد املنتدى   و  - ٣
عكس لـت ،  علـى الـصعيد العـاملي     لقيمـة    األنـشطة املـضيفة ل      معلومات أفـضل بـشأن سالسـل       مجع

 -  شـانغ  قـدم على سبيل املثال،     . على النطاق الدويل   ة املضافة إلنتاج والتجارة يف القيم   توزيع ا 
 ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ١٤ يف    شـهادة  ،جني واي، أستاذ املالية واالقتصاد يف جامعة كولومبيـا        

عالقـة  التطـور  بشأن أمام جلنة استعراض شؤون االقتصاد واألمن بني الواليات املتحدة والصني      
ــات املتحــدة والــصني   ــد جــاءت   .التجــارة واالســتثمار ايل يف جمــ بــني الوالي ــدا شــهادته وق تأيي

جـراء تقيـيم للميـزة    القائم على أن اإلحصاءات التجاريـة الرمسيـة املوحـدة ال تكفـي إل           لموقف  ل
 ينبغـي   بـل النسبية للبلد، وملوازينه التجارية الثنائيـة، ولآلثـار الـيت ختلفهـا الـسياسات التجاريـة،                 

 هـي  احلجة الرئيسية املقدمـة يف الـشهادة   وكانت .ة املضافةتقديرات التجارة يف القيم استخدام  
 املـــستوردة يف  الـــسلعأن اإلحـــصاءات التجاريـــة الرمسيـــة ال تأخـــذ يف احلـــسبان مـــدخالت     

دام اإلحـصاءات التجاريـة الرمسيـة       ونتيجة لذلك، ال يكفـي اسـتخ       .صادرات السلع إحصاءات  
شأن الــسلع، الــيت عمومــا ملتحــدة بــثنائيــة بــني الــصني والواليــات امفاوضــات جــراء وحــدها إل

وقـد قامـت     .)٣( أو أكثـر مـن البلـدان األخـرى         بلـد ) وقيمتـها املـضافة   (يكون منـشأ حمتواهـا       ما
  هبـذا األمــر  تقـارير ذات صـلة   بنـشر جهـات مـن قبيـل جلنـة التجـارة الدوليـة للواليــات املتحـدة       

  .تتضمن استنتاجات مماثلة
ــول١٩ويف   - ٤ ــبتمرب / أيلــ ــت منظ٢٠١٢ســ ــدان   ، نظمــ ــة يف امليــ ــاون والتنميــ ــة التعــ مــ

ــة ،االقتــصادي ــة  ، ومنظمــة التجــارة العاملي يف بــيجني،  ، ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي
لسلة األنشطة املضيفة للقيمة على الصعيد العاملي واآلثـار املترتبـة            س اجتماعا رفيع املستوى عن   

إلحـصاءات، والبلـدان الناميـة بالتعـاون        على السياسات اليت تتبعها يف التجارة، واالسـتثمار، وا        
ملنظمـة التعـاون     األمـني العـام    ،أجنيل غوريـا  ويف هذه املناسبة، أشار      .مع وزارة التجارة الصينية   

والتنمية يف امليدان االقتصادي، إىل أن تنامي عملية التقسيم الـدويل يتحـدى حكمتنـا التقليديـة                 
ــة الــيت ننظــر فيهــا إىل التجــارة وا  بــشأن ا ــينيالســتثمارلكيفي ــسيد   . ونفــسرمها األجنب ووفقــا لل

 وحنتــاج إىل إنــشاء نظــام معلومــات  ،غوريــا، حنتــاج إىل قيــاس مقــدار القيمــة ومكــان إضــافتها 
ن منظمــة التعــاون  قــائال إوأضــاف .إحــصائية جديــد قــادر علــى التقــاط هــذه الــروابط العامليــة 

 للعمـل بـشأن هـذه      كـربى طلقتا مبادرة   والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة التجارة العاملية أ       

__________ 
ــشهادة  )٣(   ــى  الــــــــ ــة علــــــــ ــع متاحــــــــ   . http://www4.gsb.columbia.edu/filemgr?&file_id=7311138 :املوقــــــــ

 :يف نفس االجتاه، فهي متاحة على املوقع التـايل التجارة الدولية للواليات املتحدة  جلنةأما التقارير اليت نشرهتا  
http://www.usitc.gov/journals/Added_Trade_Balance_final_7_12.pdf 

 .http://go.worldbank.org/R156ABXQQ0 و
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القيمــة املــضافة يف املــسألة وأهنمــا ســيقدمان جمموعــة مــن البيانــات تتــضمن تقــديرات للتجــارة   
  .٢٠١٢حبلول هناية عام 

  ويف نفس املناسبة، قال باسكال المي، املدير العام ملنظمة التجارة العاملية،  - ٥
 غـري   الـصادرات ينـشئ قـدرا      إن ارتفاع مـستوى كثافـة الـواردات يف إنتـاج          ”    

ومل يعـد    .)٤(مسبوق من الترابط بـني البلـدان الـيت تـشكل جـزءا مـن سالسـل اإلمـداد                  
 يتعلـق ومل يعـد األمـر       .فـالواردات أساسـية للتـصدير      . فحسب الصادراتب يتعلقاألمر  

ــا’’فهــو يتعلــق  . فحــسب‘‘مهبــ’’ ــة للعالقــات    .‘‘بن ومــن أجــل فهــم الطبيعــة احلقيقي
 إىل معرفة ما يساهم به كل بلد علـى طـول سلـسلة األنـشطة املـضيفة                  جحنتاالتجارية،  

 أيضا إىل معرفة الكيفية الـيت   وحنتاج . النهائي نتجللقيمة على الصعيد العاملي يف قيمة امل      
ترتبط هبا تلك املسامهة مبسامهات املوردين اآلخـرين يف البلـدان األخـرى الـذين يـأتون        

فـرص  مان أن يـؤدي حتريـر التجـارة إىل إجيـاد          ولـض  .قبل أو بعـد علـى طـول السلـسلة         
  .“لقيمة يف ا معرفة مقدار العمالة املولدة من خالل هذه اإلضافةفينبغي عموما، عمل

 قيــاس هــذا اهلــدف هــولــسيد المــي، فــإن الــسبيل الوحيــد لتحقيــق  ا ذكــره اووفقــا ملــ  
  .التجارة من حيث القيمة املضافة

 املعقــودة ، يف حمــاورات بروكينغــزذلكأوضــح كــ، ٢٠١٢أكتــوبر /تــشرين األولويف   
 التكلفـة    حجـم  خفـضت  التقـدم احملـرز يف التكنولوجيـا والنقـل           أوجـه  أن   يف واشنطن العاصمة،  

 األنـشطة املـضيفة للقيمـة علـى الـصعيد           سـل ، ووسـعت سال   وعدم اليقني فيما يتعلق باملـسافات     
 الناميــة بلــدانة الواليــوم، تــشكل حــص .)٥(العــاملي، وحولــت شــكل التجــارة يف العقــد املاضــي 

 حـوايل الثلـث يف   الـيت بلغـت   علـى الـصعيد العـاملي    تها يف املائة مقارنة حبـص ٥٠التجارة حنو    يف
واليــوم، تــشكل التجــارة يف  . أيــضاتــتغريواألهــم مــن ذلــك، أن طبيعــة التجــارة   .٢٠٠٨عــام 

تـرب هـذا الـرقم    ويف آسيا، يق . يف املائة من التجارة السلعية العاملية    ٦٠املكونات ما يقرب من     
 يف املائـة    ٢٠ يف املائـة مقابـل       ٤٠ويشكل احملتوى املستورد من متوسط الصادرات        .من الثلثني 

وقد ال يسهم البلد الـذي جيـري فيـه التجميـع النـهائي إال جبـزء صـغري مـن القيمـة                        .منذ عقدين 
  .النهائية للمنتج

__________ 
 .http://wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl245_e.htmانظر   )٤(  

 يف واشـــنطن العاصـــمة، )Brookings Dialogue ( يف حـــوار بروكينغـــز٢٠١٢أكتـــوبر / تـــشرين األول١يف   )٥(  
http://wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl250_e.htm. 
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اإلحـصاءات التجاريـة الرمسيـة       بأوجه القصور اليت تتسم هبا     املناقشة املتعلقة    وقد ظلت   - ٦
 األسـتاذ   قـدمها يف جدول أعمـال اجملتمـع اإلحـصائي منـذ عـدة سـنوات، ولكـن الـشهادة الـيت                     

منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي            رئيساألقامها  اللتني  والكلمتني  يف شهادته    واي
ــة خمتلفــة مبعــىن أن املناقــشة قــد     قــرري الــسياسات الــذين   مقــدمت إىلومنظمــة التجــارة العاملي

تغــيري املنهجيــة الــيت تقــوم عليهــا اإلحــصاءات التجاريــة ) مــن طــرف واحــد(يطلبــوا  ميكنــهم أن
فاظ على إحصاءات جتاريـة ذات صـلة وقابلـة للمقارنـة دوليـا للمـستقبل،                فاحل .الدولية لبلدهم 

  .ية من النظام اإلحصائي العاملي من خالل اللجنة اإلحصائ وشامالا سريعا رديتطلب
الثغـرات يف البيانـات يف قيـاس          سد  الرامية إىل  هذه األرضية من النداءات   أساس   وعلى  - ٧

ــسياسات       ــة بالـ ــسائل املتعلقـ ــر أوال املـ ــذا التقريـ ــاول هـ ــة، يتنـ ــارة الدوليـ ــحّ التجـ ــابع امللـ  والطـ
الثالـــث اقتراحـــا قدمتـــه ويـــصف الفـــرع  .)الفـــرع الثـــاين (الحتياجـــات املتعلقـــة بالـــسياساتل

مـن   حتقـق عمليـة  وية ببعض األهداف الطويلة األجل إلحصاءات التجارة الدوليـة       دولمنظمات  
وتـربز الفـروع مـن الرابـع         . مكتب اإلحصاءات األسـترايل    ا، مقابل ذلك،   هب قامإمكانية التنفيذ   
، الــسلعلتطــورات الراهنــة يف امليــادين التقليديــة إلحــصاءات التجــارة الدوليــة يف  ل إىل الــسادس

 أمـا الفرعـان    . الدولية يف اخلدمات، والتصنيفات الدولية يف هـذين اجملـالني          وإحصاءات التجارة 
 يـــة التجار اإلحـــصاءات ربـــطوخاصـــة اجملـــاالت الناشـــئة حـــديثا، فيدرســـانالـــسابع والثـــامن 

هـو  اهلـدف مـن التقريـر       و .باإلحصاءات االقتصادية األخرى، وقياس التجارة يف القيمة املضافة       
 وإحـصاءات التجـارة الدوليـة يف        الـسلع ت التجارة الدولية يف     ضرورة أن تكون إحصاءا   إظهار  

اخلدمات واإلحصاءات ذات الصلة املتعلقـة بـالفروع األجنبيـة للـشركات، واالسـتثمار املباشـر        
 إجابــة علــى األســئلة اهلامــة  إذا أريــد التوصــل إىل أكثــر تكــامال ،األجــنيب، وميــزان املــدفوعات

  .رة الدولية والعوملة االقتصادية وترابط األممالتجايف جماالت املتعلقة بالسياسات 
    

  املسائل السياساتية  -ثانياً   
، ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٥أصدرت الوكالة املركزيـة اهلولنديـة لإلحـصاء، يف            - ٨

، الــذي )٦()Internationalisation Monitor (“ِمرقــاب التــدويل”منــشور الطبعــة اخلامــسة مــن 
 التجـــارة الدوليـــة يف الـــسلع واخلـــدمات، واالســـتثمار املباشـــر  يف التطـــورات األخـــريةيـــصف

ُتـوفر  وباإلضـافة إىل ذلـك،   .  املتعددة اجلنـسيات، وحركـة املـرور والنقـل         األجنيب، واملؤسسات 
ــة حتلــيالً  ــديناميات املاً متعمقــأربعــة فــصول حتليلي يف هــذا ) املتزايــد(ؤســسات ودور التــدويل  ل

، مثــل آثــار العوملــة علــى النمــو ئل الــسياساتية ذات الــصلةاملــسايتنــاول هــذا املنــشور و. الــصدد
__________ 

  )٦(  Internationalisation Monitor, 2012 (The Hague, Statistics Netherlands, 2012).  
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 مــع ،فــرص عمــلإجيـاد   يفالتجــارة الدوليــة وأثــر  واالسـتدامة،  مالــةوالع االقتـصادي واالبتكــار 
وال يقتـصر اهتمـام   .  املتداولـة الشريكة يف التجارة أو أنواع املنتجات      يف االعتبار البلدان   خذاأل

ــة لإل  ــة اهلولندي ــة املركزي ــدا     الوكال ــصناعات هولن ــة ل ــة الوطني ــى وضــع رؤى يف البني حــصاء عل
اإلجابـة  مـن خـالل       الـدويل،  موقعها بشأنحلصول على معلومات    التصديرية، بل يشمل أيضاً ا    

 تؤثر علـى هولنـدا      ٢٠٠٩-٢٠٠٨ جعل األزمة املالية للفترة      ما الذي :  التايل على السؤال مثالً  
ويف حني ميكن تـوفري اإلجابـات       . وروبية األخرى بدرجة أقل من تأثريها على معظم البلدان األ       

على السؤال األول املتعلق باملسائل السياساتية اليت تتسم مبنحـى وطـين أكـرب، مـن خـالل ربـط                 
 علــى الــسؤال جابــة، فــإن اإل األخــرىاإلحــصاءات االقتــصادية واالجتماعيــةالتجــارة الدوليــة ب

التـرابط  ومـات عـن سالسـل القيمـة العامليـة و        معل  يتطلـب  ،األزمـة املاليـة   فيما يتعلق بـأثر     األخري  
  .بني قطاع التجارة الدولية والقطاع املايلالقائم 

ــسياساتية    - ٩ ــروحمورهــا هــو  وتكتــسي املــسألة ال ــة  أث ــة أمهي ــسية   التجــارة علــى العمال رئي
منشور منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان           مثالًانظر  ( للحكومات يف مجيع أحناء العامل       بالنسبة

 Policy Priorities (“األولويات السياساتية للتجارة الدولية وفرص العمل”القتصادي املعنون ا

for International Trade and Jobs()منظمة التعـاون والتنميـة    وهو منشور صدر مؤخراً عن ،)٧
بعنـوان   )٨(٢٠١٣عـام   وأصـدر البنـك الـدويل تقريـر التنميـة يف العـامل              ). يف امليدان االقتـصادي   

ويف سياق األمثلة على التجـارة املنِتجـة للعمالـة، يركـز التقريـر              . “فرص العمل ”ذي داللة هو    
. صـناعة املالبـس   على تنمية مناطق جتهيز الصادرات يف سري النكا، اليت كانت وراء انطـالق              

هياكـل أساسـية أفـضل وبيئـة         هذه اجليوب االقتـصادية      ومقارنةً بسائر قطاعات االقتصاد، ُتوفر    
ــة بدرجــة أكــرب  تنظيم ــة مواتي ــدفقات كــبرية مــن     . ي ــذلك، فقــد اســتطاعت جــذب ت ونتيجــةً ل

. االستثمار املباشر األجـنيب وأصـبحت تـشكل مـصدراً جلـزء كـبري مـن صـادرات سـري النكـا                     
واسـتطاعت هـذه    . ومتكَّن املنتجون احملليون يف هذه املناطق من االستفادة مـن اآلثـار العنقوديـة             

يف األداء علــى املنافــسني يف الكــثري مــن البلــدان الناميــة األخــرى، الــصناعة، مــن خــالل تفوقهــا 
االنتقال إىل درجة أعلى يف سلسلة األنشطة املضيفة للقيمة، وحتويل املصانع إىل مراكـز لوضـع                

أن تقـدِّر    ،ريـر التجـارة علـى أسـواق العمـل         حتوحتاول عدة دراسات، يف تناوهلا أثـر        . التصاميم
 وأن تستدل متاماً أين تنشأ فرص العمل وَمـن املـستفيد مـن             “عملحمتوى التجارة من فرص ال    ”

  .حترير التجارة واالستثمار

__________ 
  )٧(  Douglas Lippoldt, ed. (Paris, OECD, 2012), e-publication ،متاح على :

http://www.oecd.org/site/tadicite/policyprioritiesforinternationaltradeandjobs.htm.  
  )٨(  Washington D.C., 2012متاح على ، :.http://go.worldbank.org/TM7GTEB8U0  
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 اتــسمت األزمــة املاليــة - األثــر النــاجم عــن الــصدمات علــى صــعيد االقتــصاد الكلــي    - ١٠
. )٩( باهنيار جتاري على حنو متـزامن وغـري متوقـع يف مجيـع االقتـصادات               ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة  
تحديـد القيمـة املـضافة يف صـناعات معيَّنـة، مثـل             دى البلـدان، ل   أفـضل لـ   اين  عرض بيـ  توافر   ولو

ساعد واضــعي الــسياسات يــوصــناعة الــسلع اإللكترونيــة االســتهالكية،  )١٠(صــناعة الــسيارات
علـــى التنبـــؤ باالحتمـــاالت املمكنـــة لألثـــر النـــاجم عـــن األزمـــة يف ظـــل تنقلـــها عـــرب خمتلـــف   

 األزمة املاليـة صـدمة عامـة بالنـسبة إىل مجيـع البلـدان،               ويف حني أحدثت  . االقتصادات املترابطة 
ــإن  ــة ف ــل ،الكــوارث الطبيعي ــواج  مث ــسوناميأم ــا  ت ــأثرت هب ــيت ت ــام األول، يف   ال ــان يف املق الياب
 اليابـان رتبطـة ب  لبلـدان امل  يف ا  أكثـر حتديـداً   ، سُتحدث صدمات اقتـصادية علـى حنـو          ٢٠١١ عام

يف   األنـشطة املـضيفة للقيمـة      يابـان يف سالسـل    بـه ال  الـذي تـضطلع       اهلام دورال بفضل،  اقتصادياً
سلـسلة األنـشطة   عرفة أوجه الترابط االقتصادي مع البلدان األخـرى ضـمن    ومب. صناعات معيَّنة 

ــيت       ــضل للمخــاطر ال ــل أف ــات مــن إجــراء حتلي ــضيفة للقيمــة، ســتتمكن احلكوم ــا  امل  تتعــرض هل
  .اقتصاداهتا الوطنية

صـدرت مـؤخراً عـن صـندوق النقـد           )١١(ولـت ورقـة عمـل     تنا - استقرار النظـام املـايل      - ١١
 اجلانـب   الدويل املسألة نفسها، أي الصدمات الناشئة على صعيد االقتصاد الكلي، بالتطرق إىل           

 طلبــت جمموعــة العــشرين إىل علــى خلفيــة زيــادة التركيــز علــى اســتقرار النظــام املــايل،و. املــايل
 الـيت    يف البيانـات    القائمـة   الثغـرات  سـدّ ديـد و  جملس االستقرار املـايل وصـندوق النقـد الـدويل حت          

ــة   ــة العاملي ــها األزم ــب، أجــرى   . كــشفت عن ــذا الطل ــةً هل ــدويل  وتلبي ــد ال جملــس وصــندوق النق
مــع مــستخدمي وجممِّعــي البيانــات، وأصــدرا جمموعــة مــن  االســتقرار املــايل مــشاورات مكثفــة 

 صالتالـ والقطـاع املـايل،     تراكم املخاطر يف    :  هي تتمحور حول أربعة مواضيع   التوصيات اليت   
ــة ــة، و  املالي ــة أمــام ضــعف االقتــصادات  القائمــة عــرب احلــدود الوطني حتــسني ولــصدمات، ا  احمللي
مـد   رؤيـة بعيـدة األ     أنـه جيـري حاليـاً وضـع        األهـم هـو    ولعـل . إلحصاءات الرمسيـة  عن ا  بالغاإل

ع نطـاق  ، توسـي  مـع مـرور الوقـت      أن يـتم،     يوالغايـة مـن ذلـك هـ       . من هذه التوصـيات   انطالقاً  
احلــسابات القطاعيــة كــي تــشمل مــا يــسمَّى بيانــات تــدفق األمــوال مــع حتديــد اجلهــة املرِســلة    

__________ 
  )٩(  Global value chains in a Post crisis world, Olivier cattaneo, Gary Gereffi and Corrlia Staritz, eds. 

(Washington D.C., World Bank, 2012 ،لىمتاح ع :
http://www.cggc.duke.edu/pdfs/Gereffi_GVCs_in_the_Postcrisis_World_Book.pdf. 

 Timothy J. Sturgeon and Johannes Van Biesebroeck Effects of the crisis on the automotive industry inانظر   )١٠(  

developing countries: a global value chain perspective (World Bank Policy Research Working Paper 

No.5330 Washington D.C., June 2010 .(  
 Robert Heath :“Why are the G-20 Data Gaps Initiative and the SDDS Plus relevant for financial انظـر   )١١(  

stability analysis?”, November 2012.  
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داخــل ميــسك بــاألدوات املاليــة، وِلمــن تعــود هــذه األدوات عّمــن بيانــات واجلهــة املتلقيــة، أي 
هـو وضـع بيانـات      ، يف هناية املطـاف    ،الرؤيةوالغرض من هذه    .  العامل سائر يفاالقتصاد احمللي و  

  .حتدد اجلهة املرِسلة واجلهة املتلقية على الصعيد احمللي وعرب احلدود الوطنية يف آن معاً
ــن و  - ١٢ ــاريف   مـ ــتخدام تعـ ــات، باسـ ــذه البيانـ ــأن هـ ــستعملة يف  شـ ــاهيم مـ ــساوقة ومفـ متـ

أن تـوفر فهمـاً للعالقـة القائمـة بـني           مـن   احلسابات القطاعية والدراسات االستقـصائية الدوليـة،        
نقاط ضعف قطـاع    حتديد  وسيتمكن احمللِّل الناجح من     . الدويل واالقتصاد احلقيقي  النظام املايل   

 على الـصعيد احمللـي، ومـواطن هـشاشته علـى الـصعيد الـدويل أمـام املؤسـسات                    التجارة الدولية 
  .وغري املالية لالقتصادات األخرىاملالية 

    
   ٢٠٢٠ُنظم املعلومات التجارية يف عام   -ثالثاً   

، بـرز طلـب قـوي مـن واضـعي           املنتدى العاملي لإلحـصاءات التجاريـة     يف   وكما حدث   - ١٣
  أكثــر مشــوالًالــسياسات واحملللــني التجــاريني واالقتــصاديني والبــاحثني للحــصول علــى بيانــات  

 التوصــل إىل فهــم أفــضل ألثرهــا علــى النمــو ، هبــدف التجــارة الدوليــة والعوملــةبــشأن وتكــامالً
اإلنتـاج واالسـتهالك   على صعيد بلدان بني الالترابط االقتصادي و، والتنمية االقتصادية والعمالة  

 وينبغي أن تستجيب املعلومات املتعلقة بالتجارة الدولية اليت يقـدمها اإلحـصائيون             .واالستثمار
 اإلنتـاجي   بعـدين يـة وال  صاءات التجار اإلحـ بـني   ومـن شـأن حتقيـق تكامـل أوثـق           . هلذه املطالـب  

تحليليـة هلـذه البيانـات يف    القيمـة  أن يعـزز أيـضاً ال  ن املدفوعات   وميزاواملايل للحسابات القومية    
غـري أن اإلحـصائيني حيتـاجون       . بـني التجـارة والتنميـة     القائمة  استكشاف العالقات الديناميكية    

  . هذه املهمةإلجناز واملوارد والترتيبات املؤسسية والدعم السياسي ناسبة األدوات املأيضاً إىل
املكتـب اإلحـصائي    ووضـعت الـشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة            يف هذا الـسياق،     و  - ١٤

ظــم ُن” بعنــوان مــذكرة معلومــات أساســية  للجماعــات األوروبيــة ومنظمــة التجــارة العامليــة     
 فرقــة العمــل املعنيــة بإحــصاءات  قرهتــا أ، وقــد)١٢(٢٠٢٠يف عــام الدوليــة املعلومــات التجاريــة 

وحتـدد  . ية بإحـصاءات التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات         فرقة العمل املعن  والتجارة الدولية للبضائع    
الوثيقــة بالتفــصيل اخلطــوات الواجــب اختاذهــا واألهــداف الواجــب حتقيقهــا مــن أجــل حتــسني   

  إىل وثيقـة ال  تـشري  علـى وجـه التحديـد،     و. إحصاءات التجارة الدوليـة علـى مـدى العقـد املقبـل           
اط اإلحـصائية العامليـة مل ُتـصدر    ورغـم أن األوسـ  . ٢٠٢٠حبلول عـام   ينبغي حتقيقها  هدفاً ٢٠

ــا ترســم اجتاهــ       ــداف، فإهن ــذه األه ــق ه ــة بتحقي ــة   توصــيات رمسي ــاً لإلحــصاءات التجاري اً ممكن
  .املستقبل يف

__________ 
 ./http://unstats.un.org/unsd/trade/s_geneva2011 انظر ملزيد من التفاصيل،  )١٢(  



E/CN.3/2013/7
 

10 12-65609 
 

املكتـب يف     هـذا  تحديـد مـا إذا كـان      ل )١٣( مكتـب اإلحـصاء األسـترايل دراسـة        وأجرى  - ١٥
 الرئيـسية  حتـت بنـوده    األهـداف    وقيَّم املكتـب  . موقع ميكِّنه من حتقيق األهداف املذكورة أعاله      

ــة ــات املؤســسية،  وهــي، الثالث ــها   و الترتيب ــات وحتليل ــشر البيان ــات اإلحــصائية، ون ــاج البيان . إنت
ــا يتعلــق  ويف ــإن الترتيــب املؤســسي،  ب م ــة،    هــومكتــب اإلحــصاء األســترايل ف مؤســسة مركزي
. رة الدوليـة إحـصاءات التجـا  ب املتعلـق  الكامـل   العمـل  نطاقيشمللموقع جيد   يف   لذلك، فهو و
خـرى، مثـل الواليـات      األبلـدان   ال يف    القائمـة   اإلطار القـانوين والترتيبـات املؤسـسية        يشكل قدو

 ال يعرفها نظام أسـتراليا اإلحـصائي نظـراً إىل     وأملانيا والصني واهلند، حتديات     األمريكية  املتحدة  
  . املركزيطابعه
عــاكف كتــب اإلحــصاء األســترايل مفــإن إنتــاج البيانــات اإلحــصائية، إىل لنــسبة أمــا با  - ١٦

لنقـل إطـار الدراسـة االستقـصائية للتجـارة الدوليـة يف اخلـدمات إىل                حاليا على تنفيـذ مـشروع       
حتديـد الوحـدات الـيت تـشارك يف التجـارة الدوليـة يف              لكـن   . سجل األعمال التجارية للمكتب   

. بوضـوح   هـذه الوحـدات     حيـدد  عـدم وجـود مـصدر     نظـراً إىل     شكل حتـدياً  يـ  سـيظل اخلدمات  
مكتــب اإلحــصاء ويتمتــع . ٢٠١٣مــارس /آذاريف النقــل هــذا   إجــراءكتمــليومــن املقــرر أن 

ة للـشركات وسـجل األعمـال التجاريـة         سلع التجاريـ  مبوقع جيد نـسبياً للـربط بـني الـ         األسترايل  
وُينتج املكتب بعض املعلومات انطالقاً من قاعـدة        . للمكتب، وسيمتد ذلك إىل اخلدمات أيضاً     

ــ. املزيــدب لقيــامل املوصــولة، لكــن هنــاك إمكانيــة  البيانــات  مكتــب اإلحــصاء األســترايل  دركوي
املتعلقة بطريقة اإلمداد وفروع الشركات األجنبية لكنه ال يتلقى متـويالً           على املعلومات    الطلب

وقـد أعـرب أصـحاب املـصلحة األسـتراليون          . يف الوقت الراهن جلمع أو جتميع هذه املعلومات       
ــامهم بد  ــروع  عــن اهتم ــشركات رجــة أكــرب بكــثري بف ــة يف اخلــارج    ال ــروع األجنبي ــةً بف  مقارن

 أنـــه ينبغـــي إنتـــاج  مكتـــب اإلحـــصاء األســـترايلوال يـــرى . األجنبيـــة يف الـــداخل الـــشركات 
  .عال بتواتر إحصاءات فروع الشركات األجنبية

بعنــوان  يف مــا يتعلــق بنــشر البيانــات، ُيــصدر املكتــب منــشوراً شــهرياً موحــداً   وأخــرياً  - ١٧
). International Trade in Goods and Services (“التجــارة الدوليــة يف الــسلع واخلــدمات”

ولــدى املكتــب بعــض اهلياكــل األساســية الــيت ستيــسِّر نــشر إحــصاءات التجــارة الدوليــة وفقــاً    
ويـرى املكتـب   . إلتاحـة إصـدار هـذه املعلومـات    زيـد   يتعني بذل املهلكنوخلصائص الشركات،  

. تطلــب املزيــد مــن العمــل املفــاهيميي) شركات مــثالًاملوقــع اجلغــرايف للــ(صائص أن بعــض اخلــ
 ىدبــوقــد أ. لنــسبة العائــد إىل التكلفــة يف إنتــاج هــذه املعلومــات   كامــل حتليــلوينبغــي إجــراء

__________ 
املعنيــة بإحــصاءات ، يف بــاريس، يف اجتمــاع الفرقــة العاملــة  ٢٠١٢أكتــوبر /قُــدمت الدراســة يف تــشرين األول  )١٣(  

 .نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالتابعة ملالتجارة الدولية يف السلع واخلدمات 
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البيانــات، والــسرية، والتحــدي يف إنتــاج تقــدمي  ء أعــم مفــاده أن املــوارد، وعــبااملكتــب موقفــ
،  يف االقتــصاد العــاملي تــشكلالعاليــة اجلــودةاالقتــصاد الكلــي  حــصاءاتاجملموعــة احلاليــة مــن إ

  . حتقيق هذه األهدافأمام عقبات كبرية جمتمعةً،
    

  إحصاءات التجارة الدولية للبضائع  - رابعا  
ــة واألربعــني املعقــودة يف عــام      - ١٨ ــة اإلحــصائية، يف دورهتــا احلادي  ٢٠١٠اعتمــدت اللجن

ــاء، املقــرر  ، الفــصل األE/2010/24انظــر ( وثيقــة إحــصاءات  ، ))ب(، الفقــرة ٤١/١٠٣ول، ب
، اليت تتضمن التوصـيات الدوليـة       )١٤(٢٠١٠املفاهيم والتعاريف لعام    : التجارة الدولية للبضائع  

 هلـذه    األساس املفاهيمي  وال تزال احلركة املادية للبضائع عرب احلدود هي       . لقياس جتارة البضائع  
 الــدويل  علــى النطــاقملــستخدم لتــسجيل معــامالت البــضائع الوثيقــة وهــي خمتلفــة عــن املبــدأ ا  

نظام احلسابات القومية وإحصاءات ميزان املدفوعات، الذي يستند إىل تغري ملكية البـضائع              يف
ويترتب على هذا الفـرق املفـاهيمي بـني هـذه الوثيقـة             . يف املعامالت بني املقيمني وغري املقيمني     

جممـــوعني خمـــتلفني لتجـــارة     عـــن بـــالغاإلوعات ميـــزان املـــدف  /ونظـــام احلـــسابات القوميـــة  
اآلخــر علــى أســاس  علــى أســاس الوثيقــة التجــارة الدوليــة للبــضائع، و  قــائم أحــدمها  البــضائع،

  .املدفوعات ميزان
أمهيتها اخلاصـة   ولتجارة البضائع على أساس وثيقة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع            - ١٩
ــضائع الــيت  هبــا  ــة الب ــد وتغــادره  إذ أهنــا تــشري إىل كمي ــا تــدخل البل  بيانــات وثيقــة  تظــلو. فعلي

 بيانـات التجـارة علـى أسـاس ميـزان           لتجميـع إحصاءات التجارة الدولية للبـضائع هـي األسـاس          
وتظـل  .  التجارة يف القيمة املضافة    من حيث كوهنا ُمدخالً يف تقدير      وهي ضرورية    ،املدفوعات

رة الدوليـة للبـضائع جـدوى تامـة مـن      أيضا لتجارة البضائع على أساس وثيقة إحـصاءات التجـا   
منظور حتليلي، ألن القيم اإلمجالية للتجـارة تـبني لنـا مقـدار مـا أنفقـه املـستهلكون والـشركات                 

 البيانــات املعــدة علــى فــإنعــالوة علــى ذلــك، . واإلدارات علــى الــسلع واخلــدمات املــستوردة
تـدفقات ماديـة للبـضائع،       ألي حتليـل يتطلـب       مهّمـة أساس إحصاءات التجارة الدولية للبضائع      

. سياسة النقـل  والتحلـيالت املتـصلة بـ      والطاقـة، أو لتحليـل البيئـة،         ألغذيـة مثل حساب أرصدة ا   
ــة والنقــل عــرب خطــوط الــسكك    اهلياكــل األساســية ويعتمــد ختطــيط   ــة واجلوي  للمــوانئ البحري
  . على إحصاءات الواردات والصادرات هذهكثريااحلديدية والطرق 

__________ 
  ).E.10.XVII.13 رقم املبيع، منشورات األمم املتحدة( الثالث، ، التنقيح٥٢اجملموعة ميم، العدد   )١٤(  
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تقـــدمي أفـــضل للمعلومـــات الالزمـــة لـــصنع الـــسياسات، تقـــدم وثيقـــة دعـــم  ليتـــسىنو  - ٢٠
 توصــيات جديــدة إلعــداد تقيــيم للــواردات ٢٠١٠إحــصاءات التجــارة الدوليــة للبــضائع لعــام 

شـامال  (إضافة إىل التقييم املعياري علـى أسـاس سـيف           ) تسليم ظهر السفينة  (على أساس فوب    
حنة إضـافة إىل بلـد املنـشأ وبلـد الوجهــة     ، لتـسجيل بلـد الـش   )الكلفـة والتـأمني وأجـور الـشحن    

 ونــشر إحــصاءات التجــارة الدوليــة للبــضائع حــسب طريقــة النقــل،  جتميــعجــل أالنهائيــة، مــن 
ولتسجيل معلومات عـن اإلجـراءات اجلمركيـة الـسارية علـى فـرادى املعـامالت، الـيت تتـضمن                  

ــراءات  ات للتجهيــز الــواردات للتجهيــز الــداخلي، والــصادر   تــشمل، علــى ســبيل املثــال،    إج
ــداخلي   ألنــشطة اتحلــيالت سالســل  مــا يتعلــق بويف. اخلــارجي، والــصادرات بعــد التجهيــز ال

  علــى النطــاقالنــواتج - ، وإعــداد جــداول للمــدخالت يالعــاملعلــى الــصعيد لقيمــة املــضيفة ل
  . الدويل، ستكون هلذه البنود اجلديدة من البيانات فائدة قصوى

معـان أكـرب يف التوصـية القائمـة بـشأن بلـد املنـشأ باعتبـاره                 ومن املفيد أيضا أن نتفكـر بإ        - ٢١
البلــد الــشريك يف حالــة الــواردات، حيــث ميكــن أن يــساعد ذلــك علــى حتديــد األمهيــة النــسبية     

 البلـد   يعـين “ بلـد املنـشأ   ” ألن   علـى الـصعيد العـاملي،     لقيمة  األنشطة املضيفة ل  للبلدان يف سالسل    
وختتلف قواعد املنشأ بـني البلـدان،    . لوسيطة أو النهائية  الذي حدث فيه آخر حتويل كبري للسلع ا       

مـن حيـث تغـري الرمـز يف         ( يف املنـتج نفـسه        حيـدث   تغـري كـبري    عامـل إال أهنا تستند بوجه عام إىل       
ويف هـذا الـسياق، فـإن       .  يف قيمـة املنـتج      حيـدث  تغـري كـبري   عامـل   أو  /و) تصنيف السلع األساسية  

العـاملي سيـستفيد أيـضا مـن تـصنيف بيانـات            على الصعيد   لقيمة  األنشطة املضيفة ل  حتليل سالسل   
 وفقـا   ،إحصاءات التجـارة الدوليـة للبـضائع مـن حيـث االسـتهالك الوسـيط والرأمسـايل والنـهائي                  

  .السادس للتصنيف حسب الفئات االقتصادية الواسعة، على النحو املبني يف الفرع
ة املعدة على أسـاس اجلمـارك       وعالوة على ذلك، فإن ربط إحصاءات التجارة التقليدي         - ٢٢

 وبالبيانــات القائمــة بالفعــل املــستمدة مــن  ،بالبيانــات املــستمدة مــن ســجل األعمــال التجاريــة  
 سيتيح إمكانية احلـصول علـى معلومـات ذات صـلة     ،ألعمال التجاريةالدراسات االستقصائية ل  

علـى  . بيانـات بالتجارة عن عدد كـبري مـن األبعـاد اجلديـدة دون زيـادة العـبء علـى مقـدمي ال                    
 حتليــل تــأثري  يتــيح ربــط إحــصاءات التجــارة بإحــصاءات األعمــال التجاريــة ، فــإنســبيل املثــال

 وتطـــور ، واالســـتثمار األجـــنيب، والتخـــصص يف الـــصناعة، واألجـــور،التجـــارة علـــى العمالـــة
 والتطــور االقتــصادي العــام علــى الــصعيد الــوطين وكــذلك، علــى وجــه     ،اخلــدمات املــساعدة
د أيــضا انعــدام التجــانس الــذي غالبــا  رُصــوميكــن أن َي. لــصعد دون الوطنيــةاخلــصوص، علــى ا

 الشركات املصدِّرة والشركات غري املصدِّرة، وهـو مـا ميكـن أن يـؤدي إىل حتـسني                  تتسم به  ما
ويرد يف الفرع الـسابع مزيـد مـن التفاصـيل     . كبري يف جودة التجارة يف تقديرات القيمة املضافة  

  . بإحصاءات األعمال التجاريةعن ربط إحصاءات التجارة
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  إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات   - خامسا 
اديــــة واألربعــــني املعقــــودة يف اعتمــــدت اللجنــــة اإلحــــصائية أيــــضا، يف دورهتــــا احل   - ٢٣
، التوصـيات الـواردة يف      )٤١/١٠٤، الفصل األول، باء، املقـرر       E/2010/24انظر   (٢٠١٠ عام

ــة   ــل إحــصاءات التجــارة الدولي ــام  دلي ــضمن التوصــيات  )١٥(٢٠١٠ يف اخلــدمات لع ــذي يت ، ال
 إلحصاءات ميـزان املـدفوعات وإحـصاءات فـروع الـشركات األجنبيـة وإحـصاءات                املستكملة

االستثمار املباشر األجنيب وطـرق توريـد اخلـدمات يف سـياق مفاوضـات االتفـاق العـام املتعلـق                     
غـري  /جـارة يف اخلـدمات للمقـيمني      وجيمع الـدليل بـني إحـصاءات الت       . )١٦(بالتجارة يف اخلدمات  

وخيـصص  . املقيمني وإحصاءات فروع الشركات األجنبية ضـمن إطـار طـرق توريـد اخلـدمات              
  .٤طرق األربع، وال سيما الطريقة الدليل اجلديد فصال مستقال لشرح ال

ــة األوىل، هــي       - ٢٤ ــة عناصــر أساســية يف املرحل ــذ أربع ــدليل بتنفي تعريــف ) أ: (ويوصــي ال
دليل لــ وفقــا ،دمات بــني املقــيمني وغــري املقــيمني وتقييمهــا وتــصنيفها وتــسجيلهامعــامالت اخلــ

التفاصــيل ) ب(؛ )١٧()BPM6 (الطبعــة الــسادسة ووضــع االســتثمار الــدويل، ميــزان املــدفوعات
ــصنيف امل    ــواردة يف التـ ــدمات الـ ــات اخلـ ــافية يف فئـ ــدفوعات    اإلضـ ــزان املـ ــدمات ميـ ــع خلـ وسـ

إحـصاءات  ) ج(دية للبلـد أو املنطقـة املعـدة للبيانـات؛            والـيت تـشكل أمهيـة اقتـصا        ،٢٠١٠ لعام
املــتغريات الرئيــسية إلحــصاءات  ) د(االســتثمار املباشــر األجــنيب حــسب النــشاط االقتــصادي؛   

ويف حالة كل عنـصر مـن تلـك العناصـر           . فروع الشركات األجنبية حسب النشاط االقتصادي     
ويف حالـة معـامالت اخلـدمات بـني         .  للبلـد الـشريك    تفاصـيل األساسية، يوصي الـدليل بـإدراج       

 للبلد الشريك، أوال على مستوى جتارة اخلـدمات         تفاصيلاملقيمني وغري املقيمني، يتوقع إعداد      
ككل، وثانيا لكل فئة من فئات اخلدمات الرئيـسية وللبنـود اإلضـافية املـؤثرة اقتـصاديا الـواردة                   

ــدفوعات     اءات االســتثمار املباشــر  ويف حالــة إحــص . يف التــصنيف املوســع خلــدمات ميــزان امل
 اهلـدف هـو إبـالغ تفاصـيل البلـد الـشريك       فإناألجنيب وإحصاءات فروع الشركات األجنبية،  

وميكـن يف املرحلـة الثانيـة    . ةبصورة جمملة من ناحية، ومـن حيـث األنـشطة االقتـصادية الرئيـسي      
لـى التـصنيف    تنفيذ عدد آخر من العناصر املوصى هبا، ال سيما، إدخـال مزيـد مـن التفاصـيل ع                 

املوســع خلــدمات ميــزان املــدفوعات، وزيــادة مــتغريات إحــصاءات فــروع الــشركات األجنبيــة، 
توجـد بينـها صـالت،       وحتديد التجارة بني األطراف اليت توجد بينها صالت واألطراف اليت ال          

 وعــدد األشــخاص الطبيعــيني  ، حــسب الطريقــة علــى النطــاق الــدويل وقيمــة توريــد اخلــدمات 
  .اخلدمات  الواردة يف االتفاق العام املتعلق بالتجارة يف٤لطريقة املشمولني با

__________ 
  .E.10.XVII.14منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١٥(  
/ لــيت جــرت يف مــراكش يف نيــسان   الــصكوك الدوليــة الــيت جتــسد نتــائج مفاوضــات جولــة أوروغــواي، ا         )١٦(  

  .)GATT 1994-7 منشورات أمانة اللغات، رقم املبيع (١٩٩٤ أبريل
  )١٧(  Washington D.C., IMF, 2009.  
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  خدمات الصناعة التحويلية  -ألف   
، يتعلـق الـتغري     دليـل ميـزان املـدفوعات     وفقا للتغريات الـواردة يف الطبعـة الـسادسة مـن              - ٢٥

 ٢٠١٠األبــرز يف التوصــيات الــواردة يف دليــل إحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات لعــام   
ففـي احلـاالت    . “خدمات الصناعة التحويلية علـى املـدخالت اململوكـة آلخـرين          ”باستحداث  

دون احلــصول علــى ملكيــة املــدخالت املــستوردة  مــن الــيت تقــوم فيهــا شــركات بتجهيــز ســلع  
يقـوم  ملكية السلع اجملهزة املصدرة، تعاجل املعاملـة الدوليـة اآلن باعتبارهـا اسـتريادا خلـدمات                  أو
ســلع ” مـن حيــث هـي   أيــضا مـصّنفة وهـذه احلــاالت . ي ينتمـي إليــه مالـك الــسلع   البلـد الــذ بـه 

وال تقتصر نتيجة هذا التغيري يف املعاجلة اإلحـصائية علـى           . “جتهيز مبوجب عقد  ”  أو “للتجهيز
خــدمات الــصناعة التحويليــة علــى املــدخالت     ”أن بعــض املعــامالت ستــصنف اآلن يف فئــة    

 يف بيانـات  كمـا هـي مـسجلة   (معامالت السلع املناظرة شطب  ، وإمنا ينبغي    “اململوكة آلخرين 
من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع على أساس ميـزان         ) إحصاءات التجارة الدولية للبضائع   

ولتنفيذ هذه التوصية اجلديدة، يتعني أن مييز اإلحصائيون بني املعـامالت يف الـسلع              . املدفوعات
يف امللكيــة، وهــو مــا ميكــن أن  لــيت ال حيــدث فيهــا تغيُّــر  ااملقترنــة بــتغري يف امللكيــة واملعــامالت  

 ميكـن  لـشركة نفـسها  ا حتديا ويعين ضمنا وجود حاجة إىل معلومات إضافية، نظـرا ألن           شكلي
ــسلع حلــساهبا اخلــاص وحلــساب آخــرين    أن ــز ال ــة يف    .  جته ــة مألوف ــذه املمارســات التجاري وه

 مـصايف تكريـر الـنفط       أنعروف أيضا   وامل. صناعات النسيج والسيارات وتكنولوجيا املعلومات    
وميكن أن يكون أحد مـصادر املعلومـات اإلضـافية هـو سـجل            . تعاجل النفط اخلام مبوجب عقد    

ــشاركة يف        ــني املؤســسات امل ــسيطرة ب ــة وال ــات امللكي ــسجل عالق العمــل التجــاري إذا كــان ي
ت التعاقديـة   وحـىت بـافتراض ذلـك، ميكـن أن يـتعني مجـع بيانـات إضـافية عـن الترتيبـا                    . التجارة

  . األجنبيةالفعلية للمعامالت الدولية اليت جتريها املؤسسات اخلاضعة للسيطرة
 مزيـد  أن يوفر هذا التحدي يف مجع البيانات فرصة للحـصول علـى              ، يف الواقع  ،وميكن  - ٢٦

فمـن ناحيـة، يـتعني حتديـد املؤسـسات الـيت            . من املعلومات عن مسألة التجارة واإلنتاج العاملي      
للحـصول علـى معلومـات      (وإخضاعها لدراسات استقصائية     التجهيز مبوجب عقود     تشارك يف 

 إليهــا ومعلومــات أخــرى عــن صــادرات خــدمات الــصناعة       سددتتعلــق باملــدفوعات الــيت تــ   
؛ ومـن ناحيـة أخـرى، يـتعني ربـط هـذه املؤسـسات مبعلومـات التجـارة علـى أسـاس                 )التحويلية

ــشرك    ــيت قامــت هــذه ال ــسلع ال ــد ال ــصديرها ) كمــدخالت(ات باســتريادها اجلمــارك لتحدي وت
 ربـط البيانـات    عمليـة ، إىل جانـب الدراسـات وستؤدي هذه .  إطار عملية اإلنتاج   يف) كنواتج(

اجلزئية، إىل زيادة املعرفة بنماذج احلوكمة ومناذج العمـل االسـتراتيجي للـشركات املـسامهة يف             
  . اإلنتاج العاملي ومن مث حتسني قياس التجارة الدولية
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  إحصاءات فروع الشركات األجنبية   - ءبا  
ــة وإحــصاءات االســتثمار املباشــر األجــنيب       - ٢٧ متثــل إحــصاءات فــروع الــشركات األجنبي

وتـشري إحـصاءات    . بطبيعة احلال عنصرا مهما للغاية يف حتليل التـرابط االقتـصادي بـني البلـدان              
 بلـد واحـد تكـون       فروع الـشركات األجنبيـة إىل اإلحـصاءات املتعلقـة مبؤسـسات موجـودة يف              

كيانـات  أمـا ال  . مملوكة ملؤسسة مقيمة يف بلـد آخـر       )  يف املائة  ٥٠أكثر من   (حصة األغلبية فيها    
 جمموعـة فرعيـة مـن    ، فهـي الـيت تـستويف معـايري إحـصاءات فـروع الـشركات األجنبيـة         التجارية  

ــشركا        ــروع ال ــنيب، إال أن نطــاق إحــصاءات ف ــر األج ــع اإلحــصائي لالســتثمار املباش ت اجملتم
ــثري   ــة يتجــاوز ك ــر       اًاألجنبي ــتثمار املباش ــدادها لالس ــى إع ــرف عل ــيت جــرى الع  اإلحــصاءات ال

 فهـم تـأثري االسـتثمار        يف بيانـات إحـصاءات فـروع الـشركات األجنبيـة أمهيـة أيـضا             لو. األجنيب
 مثــل النــاتج والعمالــة والقيمــة ،االقتــصاديةالعناصــر املباشــر األجــنيب علــى جمموعــة واســعة مــن 

ركيـز االسـتثمار     اليت تـشكل بـؤرة ت      واملواقف جمرد املعامالت االستثمارية     اللتجارة،  املضافة وا 
  .املباشر األجنيب

وإلعداد إحصاءات فروع الشركات األجنبية، ُيتبع عموما هنجـان أساسـيان ال يكـون                - ٢٨
تنفــذها دراســات استقــصائية ويقتــضي النــهج األول إجــراء . أحــدمها مانعــا لآلخــر بالــضرورة 

 إحصائية وطنية أو البنك املركزي، ُتطلب فيها معلومات بـصورة مباشـرة عـن عمليـات                 وكالة
أمـا النـهج الثـاين،      . الفروع املقيمة للمؤسسات األجنبية والفـروع األجنبيـة للمؤسـسات احملليـة           

الذي ميكن أن يستخدم فقط لالستثمار املوجه للداخل، فإنه حيدد من واقع البيانات املوجـودة                
.  مؤسـسات خاضـعة لـسيطرة أجنبيـة        تتـألف مـن   ت املقيمـة اجملموعـةَ الفرعيـة الـيت          عن املؤسسا 

وسواء استخدم هذا النـهج أو ذاك، فمـن املـرجح أن تكـون هنـاك روابـط بالبيانـات املوجـودة                      
لفــروع يف احلــاالت الــيت جتــري فيهــا دراســات استقــصائية   و. عــن االســتثمار املباشــر األجــنيب 

ــإن ســجال   ــة، ف ــشركات األجنبي ــات االســتثمار    ال ــة املــستخدمة جلمــع بيان ت األعمــال التجاري
لتحديـد الفـروع اخلاضـعة لـسيطرة أجنبيـة الـيت ميكـن أن جتمـع                 عـادة   املباشر األجنيب تـستخدم     

  . أيضا متغريات إحصاءات فروع الشركات األجنبيةبشأهنا
  

  االستعانة مبصادر خارجية ألداء مهام العمل  -جيم   
النهج اجلديدة نسبيا يف سياق قياس التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات             وأخريا، يتمثل أحد      - ٢٩

 فهـم طريقـة تنظـيم الـشركات        حـّسن يف أداء مهام العمل باالستعانة مبصادر دولية، وهو مـا سي          
فالـشركات، يف سـعيها لتحقيـق مكاسـب ناجتـة          . التجارية لنفسها وعملها على الصعيد الدويل     

الة، تقوم بصورة متزايدة بنقـل مهـام العمـل الـيت تـؤدى          لعمفيض تكلفة ا  عن زيادة الكفاءة وخت   
ــة    ــصادر حملي ــتعانة مب ــها أو باالس ــا داخل ــا     ،حالي ــسبة هل ــسبة أو منت ــري منت ــا غ  إىل مؤســسات إم
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ممــا يــؤثر علــى وهــو وغالبــا مــا ينــتج عــن ذلــك نقــل وظــائف إىل اخلــارج، . موجــودة باخلــارج
يف عـامي   (قـا لدراسـتني أجريتـا مـؤخرا         ووف. علـى النطـاق احمللـي     العمالة والنـشاط االقتـصادي      

حــاول بعــض البلــدان األوروبيــة قيــاس االســتعانة مبــصادر دوليــة ألداء   ) ٢٠١٢ و )١٨(٢٠٠٧
وكانــت إحــدى الــسمات املهمــة يف الدراســة تقــسيم األنــشطة الــيت تــضطلع هبــا  . مهــام العمــل

 العمـل ل مهمـة  وتعـاد . لعمـل الداعمـة ل هـام  امل الرئيـسية و العمـل املؤسسات إىل عـدد مـن مهـام         
الــيت تــسمى أيــضا أنــشطة الداعمــة للعمــل، هــام املأمــا .  للمؤســسةاألساســيالرئيــسية النــشاط 

وتتــضمن مهــام الــدعم . مكملــة، فإهنــا تنفــذ لكــي تــسمح بإنتــاج ســلع أو خــدمات أو تيــسره  
ــصاالت،         ــات واالت ــا املعلوم ــات، وتكنولوجي ــسويق، واملبيع ــع، والت ــل التوزي ــن قبي خــدمات م

فريق فرعـي تقـين تـابع لفريـق     يف الوقت احلاضر، يقوم و. لتنظيم، والبحث والتطوير  واإلدارة وا 
 االقتـصادية واالجتماعيـة الدوليـة بإعـداد تـصنيف دويل            خرباء األمم املتحدة املعين بالتـصنيفات     

  .ملهام العمل
وختاما، فـإن التطـورات اجلديـدة يف جمـال إحـصاءات جتـارة اخلـدمات ستـساعد علـى                      - ٣٠

حتــسني فهــم طريقــة عمــل الــشركات التجاريــة دوليــا، ال ســيما فيمــا يتعلــق بقيــاس خــدمات     
الــصناعة التحويليــة علــى املــدخالت اململوكــة آلخــرين، وقيــاس إحــصاءات فــروع الــشركات   

ر األجـنيب، وقيـاس وحتليـل االسـتعانة مبـصادر دوليـة ألداء        األجنبية وإحصاءات االستثمار املباش   
  .مهام العمل

    
  التصنيفات املوضوعة الستخدامها يف إحصاءات التجارة الدولية  - سادساً 

ــة   - ٣١ ــا ورد يف مقدم ــر كم ــذا التقري ــات ال، كــان أحــد   ه ــدمها  طلب ــيت ق ــشاركال ن يف وامل
ينات علـى تـصنيفات إحـصاءات التجـارة       إدخال حتـس  هو  املنتدى العاملي لإلحصاءات التجارية     

ة، طبعــآخــر (ة الدوليــة هــي النظــام املنــسق روالتــصنيفات ذات الــصلة لتــسجيل التجــا. الدوليــة
، والتـصنيف املركـزي للمنتجـات      )١٩(٤تصنيف املوحد للتجارة الدوليـة، التنقـيح        وال ،)٢٠١٢

ــدفوعات   ٢الـــصيغة  ــزان املـ ــدمات ميـ ــع خلـ ــا (، والتـــصنيف املوسـ ــيغة لعـ ــر صـ  ،)٢٠١٠م آخـ

__________ 
 ,Statistics Denmark, Statistics Finland, statistics Netherlands, Statistics Norway, Statistics Swedenانظـر    )١٨(  

International Sourcing: Moving Business Functions Abroad (Copenhagen, Statistics Denmark, June 

ــة . (2008 ــى ومتاحـ ــضا علـ  /http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/globalisering/publicaties:أيـ

publicaties/archief/2008/2008-international-sourcing-pub.htm. 

 ، رقـــم املبيـــع املتحـــدةاألمـــممنـــشورات (، التنقـــيح الرابـــع ٣٤ورقـــات إحـــصائية، اجملموعـــة مـــيم، العـــدد    )١٩(  
(E.06.XVII.10.  



E/CN.3/2013/7  
 

12-65609 17 
 

وهـــذه التـــصنيفات كلـــها . )٢٠()٤التنقـــيح (ة امـــوالتـــصنيف حـــسب الفئـــات االقتـــصادية الع 
حيث يـشمل التـصنيف حـسب الفئـات      (ُتقدم السلعة أو اخلدمة اليت      بنيتصنيفات للمنتجات ت  

 وبالنـسبة إلحـصاءات فـروع الـشركات         .)لمنـتج لاالقتصادية الواسعة أيضا االستخدام النهائي      
 الربط بني إحصاءات التجارة واألعمال، ينبغي أيضا تـسجيل النـشاط االقتـصادي،            األجنبية أو  

، حــــسب تــــصنيفه يف التــــصنيف الــــصناعي الــــدويل املوحــــد جلميــــع األنــــشطة االقتــــصادية  
  .)٢١()٤ التنقيح

    
  النظام املنسق  -ألف   

تـــستخدم إدارات اجلمـــارك يف مجيـــع أحنـــاء العـــامل تـــصنيف النظـــام املنـــسق لتـــسجيل   - ٣٢
وُيـستكمل النظـام يف دورة      . لواردات والصادرات من السلع وتعهده منظمـة اجلمـارك العامليـة          ا

مدهتا مخس سنوات جيـري خالهلـا النظـر يف العنـاوين الفرعيـة الـيت يتزايـد فيهـا حجـم التجـارة                        
العامليــة مــن أجــل تقــسيمها إىل عنــاوين فرعيــة جديــدة، وتقتــرح اجلماعــات ذات االهتمامــات  

 قـدرا ضـئيال مـن       عكـس الـيت ت    العناوين الفرعيـة   شطبن فرعية أخرى، وينظر يف      اخلاصة عناوي 
، ٢٠١٢وكما ذُكر، فقد صدرت الطبعـة األخـرية مـن النظـام املنـسق يف عـام                . التجارة العاملية 

 عــددا مــن األقــسام الفرعيــة اجلديــدة تتعلــق باألغذيــة والــسلع األساســية         ،وتتــضمن خاصــة 
  .ها لألغراض البيئيةاليت جيب رصدوالسلع الزراعية، 

  
  التصنيف املوسع خلدمات ميزان املدفوعات والتصنيف املركزي للمنتجات  -اء ب  

ــا للتجــارة يف اخلــدمات هــي التــصنيف املوســع خلــدمات      - ٣٣ التــصنيفات املــستخدمة حالي
ــام   ــدفوعات لعـ ــزان املـ ــات وا، ٢٠١٠ميـ ــزي للمنتجـ ــصنيف املركـ ــصيغة لتـ ــصيغ ٢، الـ ، أو الـ

ــة هلــذين   ــا   اإلقليمي ــشطة يف أوروب ــصنيفني مثــل تــصنيف املنتجــات حــسب األن ــصنيف الو. الت ت
املوسع خلدمات ميـزان املـدفوعات مـستمد مـن عناصـر خـدمات ميـزان املـدفوعات مـع فئـات                      

ويرد وصـف مـضمون هـذه اخلـدمات والفئـات يف      . خدمات أكثر تفصيال داخل تلك العناصر   
ودليـل إحـصاءات التجـارة     طبعـة الـسادسة،   ، ال دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل     

وفئــات التــصنيف املركــزي للمنتجــات أكثــر تفــصيال مــن  . ٢٠١٠الدوليــة يف اخلــدمات لعــام 
ــصيغة        ــرد وصــفها يف ال ــدفوعات وي ــزان امل ــصنيف املوســع خلــدمات مي ــات الت ــصنيف ٢فئ  للت

__________ 
، رقـــم املبيـــع  املتحـــدةاألمـــممنـــشورات (، التنقـــيح الرابـــع ٥٣ورقـــات إحـــصائية، اجملموعـــة مـــيم، العـــدد    )٢٠(  

(E.03.XVII.8. 

ــة    )٢١(   ــصائية، اجملموعـ ــات إحـ ــيمورقـ ــرقم مـ ــع  ٤، الـ ــيح الرابـ ــشورات (، التنقـ ــممنـ ــدةاألمـ ــع  املتحـ ــم املبيـ  ، رقـ
(E.08.XVII.25. 
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للمنتجـات  وال تتوافق فئـات التـصنيف املركـزي         . املركزي للمنتجات، مع مالحظات تفسريية    
ع جـدول مطـابق،   ضِـ مباشرة مع فئات التصنيف املوسـع خلـدمات ميـزان املـدفوعات، ولكـن وُ         

حيصر منتجات اخلدمة املفصلة الـواردة يف التـصنيف املركـزي للمنتجـات مقابـل فئـات اخلدمـة                
يف صــيغة مــشروع، ويتــاح جــدول املطابقــة . يف التــصنيف املوســع خلــدمات ميــزان املــدفوعات

ــة يف اخلــدمات، الــذي     علــى املوقــع ا  ــة بإحــصاءات التجــارة الدولي ــة العمــل املعني ــشبكي لفرق ل
  .تستضيفه وتتعهده الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة

لـسنوات   التفاصيل الصادرة ألغراض إحصاءات التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات             ظلَّتو  - ٣٤
ــدة  ــا إلحــصاءات التجــارة يف ا     عدي ــا التفاصــيل املوصــى هب ــادل عملي خلــدمات يف احلــساب  تع

 واضــعيغــري أن . وال يــزال األمــر كــذلك إىل حــد كــبري. اجلــاري خلــدمات ميــزان املــدفوعات
مزيــد مــن التفاصــيل فيمــا يتعلــق   احلــصول علــى ، أبــدوا اهتمامــا متزايــدا تــدرجييا ب اتالــسياس

بالتجـــارة يف اخلـــدمات، كمـــا أُعـــرب عـــن ذلـــك بوضـــوح يف املنتـــدى العـــاملي لإلحـــصاءات 
اإلضـافية  التفاصـيل   وفري هـذه     وُوضع التصنيف املوسع خلدمات ميـزان املـدفوعات لتـ          .التجارية

ولتجميـع إحـصاءات التجـارة يف اخلـدمات         . يزان املدفوعات اخلدمات الرئيسية مل  ضمن عناصر   
عــن طريــق التــصنيف املوســع خلــدمات ميــزان املــدفوعات، يــتعني مجــع البيانــات مــن األعمــال   

لها بدراسات استقصائية لألسـر املعيـشية       ي من فئات اخلدمات وتكم    التجارية بالنسبة جلزء كبري   
ــسبة للفئــات األخــرى     ــسفركأو دراســات استقــصائية للحــدود بالن ــاع هنــج متكامــل  . ال والتب

ــة       ــإجراء دراســة استقــصائية لألعمــال التجاري ــصادية، يوصــى ب ــات (لإلحــصاءات االقت أو بيان
ويف هــذه . جمموعــة كاملــة مــن اخلــدمات  عــنتطلــب بيانــات )  التجاريــةألنــشطةإداريــة عــن ا

  .ميكن االسترشاد بالتصنيف املركزي للمنتجات يف مجع البيانات احلالة،
  

  التصنيف حسب الفئات االقتصادية الواسعة  -جيم   
اهلــدف الرئيــسي مــن التــصنيف حــسب الفئــات االقتــصادية الواســعة هــو إتاحــة إطــار     - ٣٥

، ال سـيما مقارنـة       الـيت ُتعـاجل املنتجـات      جـارة واإلنتـاج   حتليلي للمقارنـة الدوليـة إلحـصاءات الت       
االســتخدام النــهائي هلــذه املنتجــات مــصنفة حــسب االســتهالك الوســيط وتكــوين رأس املــال     

، ألول مــرة، ُوضــع التــصنيف حــسب الفئــات االقتــصادية الواســعةقــد و. واالســتهالك النــهائي
إلحـــصاءات اإلنتـــاج أيـــضا جلدولـــة إحـــصاءات التجـــارة الدوليـــة، ولكـــن ميكـــن اســـتخدامه  

 مزجيـا مـن الفئـات االقتـصادية         مـستواه األعلـى   ويتضمن اهليكل احلايل للتـصنيف يف       . واألسعار
 والوقود ومعـدات النقـل، فـضال عـن اللـوازم الـصناعية              ألغذيةوفئات االستخدام النهائي، أي ا    

وضــوح التحليــل ســيكون مــن األفــضل إذاً، لكفالــة و. والــسلع الرأمساليــة والــسلع االســتهالكية
  .االقتصادي، أن ُيفصل متاما بني الفئات االقتصادية وفئات االستخدام النهائي
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وعلى الرغم من أن السمة املميـزة للتـصنيف حـسب الفئـات االقتـصادية الواسـعة هـي               - ٣٦
قتـرح أن يتكـون املـستوى األول مـن التـصنيف املـنقح       االتـصنيف حـسب االسـتخدام النـهائي،     

فمـن  . تصادية الواسعة من الفئات الواسعة والفئـات االقتـصادية ذات الـصلة           حسب الفئات االق  
علـى سـبيل املثـال،      . تستمد فئات االستخدام النهائي مغزاها وتفسريها     خالل هذه القطاعات،    

خيتلــف تكــوين رأس املــال بالنــسبة للقطاعــات االقتــصادية الــيت هــي البنــاء والنقــل وتكنولوجيــا 
ــة   املعلومــات واالتــصاالت، ومــ  ــة تلــك االختالفــات عنــد إجــراء مقارنــات دولي . ن املفيــد رؤي

ــة،       ــيط للطاقـ ــتهالك الوسـ ــبريا يف االسـ ــا كـ ــصادات اختالفـ ــف االقتـ ــل، ختتلـ ــل،  وأوباملثـ النقـ
ــسوجات    وأ ــصاالت أو ســلع وخــدمات املن ــا املعلومــات واالت ــصنيف  . تكنولوجي ــا كــان ت ومل

ــهائي للــسلع ال يطــابق بــشكل دقيــق تــصنيف ا    ــهائي للخــدمات،  االســتخدام الن الســتخدام الن
ــة ســيما  ال تكــوين رأس املــال، فــإن املــستوى الثــاين املقتــرح للتــصنيف املــنقح حــسب    يف حال

الفئات االقتصادية الواسعة يتألف مـن الـسلع واخلـدمات، ويتـألف املـستوى الثالـث مـن فئـات                    
  .وكما تقدم، فال تزال التفاصيل احملددة قيد املناقشة. االستعمال النهائي

    
  الربط بني إحصاءات التجارة واإلحصاءات االقتصادية األخرى  -سابعا   

 إحـــصاءات التجـــارة الدوليـــة واإلحـــصاءات التجاريـــة  أن تعـــاجللقـــد جـــرت العـــادة   - ٣٧
ــتلفني لإلحـــصاءات،   ــا جمـــالني خمـ ــا يعكـــسباعتبارمهـ  وجهـــة نظـــر جـــامعي البيانـــات  فكالمهـ

 عمليـــة ربـــط يعقِّـــدات والتـــصنيفات واخـــتالف مـــصادر البيانـــات واملنـــهجي . ومـــستخدميها
وعلى الرغم من هذه االختالفـات الواضـحة، هنـاك مسـات مـشتركة بـني إحـصاءات                  . البيانات
 التجاريـة   إدارة األعمـال  ، تتمثل أوالها بطبيعة احلـال يف أن         وإحصاءات إدارة األعمال  التجارة  

الـدويل وبـشأن األنـواع       النطـاق هي اليت تأخذ القـرارات يف هنايـة املطـاف بـشأن االجتـار علـى                 
ــروع           األخــرى مــن الترتيبــات التجاريــة الدوليــة، مثــل االســتثمار األجــنيب املباشــر وإنــشاء ف

ح يوسـيت . األعمـال التجاريـة  إدارة الشركات األجنبية واالسـتعانة مبـصادر خارجيـة ألداء مهـام        
ة سياسـية   األعمـال أفكـارا جديـدة ذات فائـد        إحـصاءات إدارة    الربط بني إحصاءات التجـارة و     

ــة، ال ســيما   ــصادي     يف ســياق وحتليلي ــسية والنجــاح االقت ــة علــى القــدرة التناف ــر العومل ــل أث حتلي
  .للمنشآت التجارية

حلصول على مزيد من املعلومات عن األعمال التجاريـة         هناك هنج واعد فيما يتعلق با     و  - ٣٨
ى اجلزئـي، الـذي ينطـوي       القيام بربط البيانات على املستو    يتطلب  املشاركة يف التجارة الدولية     

األعمــال التجاريــة وإحــصاءات إدارة وجيــري جتميــع بيانــات ســجل . علــى عــدة مســات جذابــة
وسـيتم  .  وال يقتضي مجـع بيانـات إضـافية        ،التجارة الدولية للبضائع أساسا من املصادر اإلدارية      

ــصادية املتاحــة يف ســجل       ــتغريات االقت ــة املفــصلة مــع امل ــات التجاري ــربط بــني البيان  األعمــال ال



E/CN.3/2013/7
 

20 12-65609 
 

ــصادي لل   ــشاط االقت ــل الن ــة، مث ــات ، ودوران العمــل و، وعــدد املــوظفني مؤســسةالتجاري عالق
ــشركات   ــسيطرة علــى ال ــة وال ــضا بــني الدراســات     . امللكي ــربط أي ــك، ميكــن ال عــالوة علــى ذل

االسـتثمار األجـنيب    إحـصاءات   بـشأن   (االستقصائية األخـرى املوجـودة عـن األعمـال التجاريـة            
أو غـري ذلـك    ) اإلحصاءات اهليكليـة لألعمـال التجاريـة      والبحث والتطوير    إحصاءاتاملباشر، و 

من البيانات اإلدارية املتعلقة باألعمال التجارية، لتوسيع نطـاق اإلحـصاءات املتـصلة باألعمـال               
الربط األساس الالزم لوضع عدد من املؤشرات ذات الصلة بالـسياسات،           هذا  ويتيح  . التجارية

 للمكتب اإلحـصائي    ات بيانات التجارة حسب خصائص الشرك     عدةضعت يف قا  كتلك اليت وُ  
  .منظمة التعاون والتنمية/للجماعات األوروبية

نوعية اإلحصاءات املستندة إىل ربط السجالت إىل حد كـبري علـى معـدالت              تتوقف  و  - ٣٩
وميكـن التعـبري عـن معـدالت املقابلـة مـن حيـث القيمـة           . املقابلة بني جمموعات مصادر البيانات    

ــها      ــة بين ــيت جتــري املقابل ــشركات ال ــدد ال ــة وع ــارة حــسب    . التجاري ــشروع التج ــار م ويف إط
، بينـت جـوالت مجـع البيانـات حـىت اآلن أن معـدالت التطـابق ممتـازة يف                    اتخصائص الـشرك  

ومن أسباب فشل املقابلة بـني      . معظم احلاالت، وخاصة عند قياسها من حيث القيمة التجارية        
 الــشركات شطةعريــف املــستخدمة، واالختالفــات يف نطــاق أنــ  الــشركات اخــتالف رمــوز الت 

على سبيل املثال، ال يشمل سجل األعمال التجارية، يف بعـض األحيـان، الـشركات               (التجارية  
  .استكمال السجالتب ما يتعلقواالختالفات في) الزراعية واإلدارة العامة واألفراد

ل التجارية مسألة تنفـرد هبـا البلـدان    األعماإدارة وليس الربط بني إحصاءات التجارة و      - ٤٠
، بـــدعم مـــن الـــشعبة فقـــد بـــدأ املكتـــب اإلحـــصائي الـــوطين يف كوســـتاريكا. املتقدمـــة النمـــو
ربط اإلحــصاءات اجلمركيــة املفــصلة لتجــارة البــضائع بــسجل ، بــ املتحــدةاألمــماإلحــصائية يف 

لـة مرتفعـة للـصادرات      تبني وجود معـدالت مقاب    إذ  والنتائج األولية مشجعة    . األعمال التجارية 
للنـواتج علـى   موحـدة  ول اومن املتوقع أن يوفر هذا الـربط جـد      . ومتوسطة من ناحية الواردات   

وعلــى األجــل القــصري، سُيــستفاد مــن هــذه النتــائج يف مــشروع تتــوىل قيادتــه   . األجــل الطويــل
ــة  ــه وزارة التجــارة اخلارجي ــرض من ــتاريكا يف    ، الغ ــصدير يف كوس ــستوى صــناعات الت ــع م  رف

  .العامليعلى الصعيد لقيمة األنشطة املضيفة لسل سال
ــات التجــارة حــسب خــصائص          - ٤١ ــدة بيان ــال التحــضريية لوضــع قاع وإضــافة إىل األعم

االحتــاد األورويب يف مــشروع الــربط بــني األعــضاء يف بلــدان الشارك العديــد مــن يــ، اتالــشرك
إدارة لية للبضائع بـسجالت     ي ال يقتصر على ربط إحصاءات التجارة الدو       ذالبيانات اجلزئية ال  

اإلحصاءات اهليكلية لألعمـال التجاريـة، وإحـصاءات فـروع           وب لباألعمال التجارية فحسب،    
. الــشركات األجنبيــة، واالســتثمار األجــنيب املباشــر وإحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات 
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وعـالوة علـى    . العـاملي  فيما يتعلق بالعالقة بني التجـارة واإلنتـاج          وىفذلك إطارا حتليليا أ   يوفر  و
 تـسجيل   عـل ذلك، فإن الئحة االحتاد األورويب اجلديدة املتعلقة بسجالت األعمـال التجاريـة جت            

ويف ما يسمى بـسجل اجملموعـة األوربيـة،         .  ملزمة عالقات السيطرة بني الشركة وشركتها األم     
ألعمـال  ايقوم املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية بتجميع هـذه املعلومـات مـن سـجالت      

ــاء هيكــل     ــة وبن ــة الوطني ــاد     ألالتجاري ــسيات يف االحت ــددة اجلن ــشركات املتع ــات ال كــرب جمموع
.  ســجل اجملموعــة األوروبيــة إمكانيــات جديــدة لــروابط الــسجالت طبيــقوســيتيح ت. األورويب

التجار مباشرة مبجموعـات الـشركات،       بربطالتطبيق  وفيما يتعلق بإحصاءات التجارة، يسمح      
 للسيطرة احمللية أو األجنبية، وجيعل من املمكن حساب املؤشرات الرئيـسية            اضعةاخلسواء منها   

  .للعوملة بطريقة منسقة، دون مجع بيانات إضافية
ويف حني يتيح الربط بني البيانات اجلزئية علـى الـصعيد الـوطين وفـرة مـن اإلمكانيـات                    - ٤٢

ــن ا     ــسيكون م ــصادية، ف ــة االقت ــة والعومل ــل التجــارة الدولي ــدويل،   لتحلي ــصعيد ال ــى ال ــد، عل ملفي
ويف هـذا الـسياق، عقـدت       . احلصول على جمموعة موحدة من املؤشرات للمقارنة بـني البلـدان          

حلقـة عمـل    ،  ٢٠١٢أكتـوبر   / األول تـشرين يف امليدان االقتـصادي، يف      منظمة التعاون والتنمية    
يل الـيت ميكـن     صااألعمال لتحديد درجة التف   إدارة  خاصة بشأن الربط بني إحصاءات التجارة و      

تـوفر أكـرب قـدر    ل) املستوردة واملـصدرة (مؤشرات جديدة عن الشركات التجارية  عندها وضع   
، يف الوقـت  ، مـع الوفـاء  )امللكيـة، والتـصنيف الـصناعي واحلجـم    من حيـث   (ممكن من التفصيل    

مـن  نوع وعلى وجه العموم، متثل السرية مشكلة يف أي         . بالقيود الوطنية املتعلقة بالسرية   ذاته،  
 وقــد ترغــب الــدوائر اإلحــصائية العامليــة يف وضــع بعــض   ،لــربط بــني البيانــات اجلزئيــة أنــواع ا

  .التوجيهات بشأن أفضل السبل للتعامل مع هذه املسألة
ويف هـــذا الـــسياق، ينبغـــي اإلشـــارة إىل املبـــادئ التوجيهيـــة لتكامـــل اإلحـــصاءات          - ٤٣

االقتـصادية مـن قبيـل العوملـة واألزمـة          وتؤكـد االجتاهـات     .  مـؤخرا  ُوضـعت  اليت   )٢٢(االقتصادية
املالية والتحديات املالية على نطـاق العـامل، أمهيـة إصـدار البلـدان بيانـات دقيقـة ومتـسقة وآنيـة                    

الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي والتـضخم وبيانـات     بشأن  معلومات  توافر  و. ضمن إطار متكامل  
اآلثـار يف شـىت البلـدان وتنـسيق سياسـات           ضـروري لتقيـيم     أمر  امليزانيات والتجارة الدولية    عن  

  .نقدية ومالية وتنظيمية، وجتارية فعالة

__________ 
 .، يصدر قريبا املتحدةاألمممن منشورات   )٢٢(  
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  التجارة من حيث القيمة املضافة  - ثامنا  
ــة يف امليــدان االقتــصادي   ٢٠١٢مــارس / آذار١٥يف   - ٤٤ ، أعلنــت منظمــة التعــاون والتنمي

 بـشأن التجـارة مـن        رسـالة تفـاهم هبـدف وضـع إحـصاءات          أهنما وقّعتا ومنظمة التجارة العاملية    
ــضافة   ــة امل ــان،  . )٢٣(حيــث القيم ــات عــن     يفوســتقوم املنظمت ــدة بيان ــداد قاع ــور، بإع ــة أم  مجل

ومـن  . تدفقات التجارة املُقدَّرة من حيث القيمة املضافة يكون االطالع عليها متاحا للجمهـور   
سني فهـم   املفترض أن يساعد قياس التجارة من حيث القيمـة املـضافة يف اجلهـود املؤديـة إىل حتـ                  

أوجه ترابط االقتصادات الوطنية اليوم، ودعم تصميم سياسات وقواعد تنظيميـة جتاريـة أفـضل               
ووفقا ملا ذكرته املنظمتان، فإن تزايـد احتـواء الـصادرات علـى مـدخالت               . يف مجيع أحناء العامل   

، جيعـل مـن الـصعب حتديـد اإلسـهام احلقيقـي الـذي قـد             مـصادر خارجيـة    وسيطة مستمدة مـن   
 نــوع معــني مــن الــصادرات يف الرفــاه املــادي القتــصاد مــا، ســواء مــن حيــث اإليــرادات  يقدمــه

تتـيح    ال اإلحـصاءات التقليديـة املتعلقـة بالتجـارة    فإنوعالوة على ذلك،    . من حيث العمالة   أو
ويف .  حيث يكمن مصدر القيمـة املـضافة       ، إمكانية حتديد تلك القطاعات االقتصادية     بالضرورة

دمة، ميثّل قطاع اخلدمات مصدر حصة كبرية من جمموع القيمـة املـضافة الـيت               االقتصادات املتق 
 تفكيـك سلـسلة القيمـة احملليـة إىل مكّونـات             فـإن  ومـن مث،  . تولّدها صادرات املنتجات املصّنعة   

 الضوء جمّددا على مصادر القدرة التنافسية الدوليـة وآثـار التجـارة علـى         ميكن أن يلقي   قطاعية،
  .  وغري املباشرةالعمالة املباشرة

وال يــشكّل املفهــوم الــذي يقــوم عليــه قيــاس التجــارة مــن حيــث القيمــة املــضافة مثــار     - ٤٥
فــأي نــوع مــن الــصادرات ميكــن تقــسيم عناصــره نظريــا إىل مــسامهات . بوجــه خــاصخــالف 

وقيـاس تـدفقات   . مضيفة للقيمة مستمدة مـن صـناعات حمليـة خمتلفـة وصـناعات أجنبيـة خمتلفـة          
سياق جتزؤ اإلنتـاج العـاملي، يتطلـب بطبيعتـه، اتبـاع هنـج دويل منـسق لوضـع إطـار                    التجارة يف   

. ومنهجية، استنادا إىل إحـصاءات رمسيـة أساسـية حتظـى بـاعتراف وموافقـة علـى نطـاق واسـع                 
 أســاس مبــادرة منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي ومنظمــة التجــارة  هــذاويــشكّل
ن يف التشجيع على وضع جداول للمدخالت واملخرجـات، وجـداول           وترغب املنظمتا . العاملية

للعرض واالسـتعمال، تـسلّم بطـابع التبـاين الـذي تتـسم بـه الـشركات املـشتغلة بالتجـارة علـى                       
والـشركات الـيت ُتنـتج بـضائع        ) خاصة الشركات املتعددة اجلنسيات وفروعهـا     (الصعيد الدويل   

  .وتقدم خدمات موجهة للسوق احمللية أساسا

__________ 
 .http://wto.org/english/news_e/news12_e/miwi_15mar12_e.htm: انظر  )٢٣(  
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ويف هذا السياق، مـن املهـم اإلشـارة إىل أن تـدابري التجـارة مـن حيـث القيمـة املـضافة                         - ٤٦
ولـئن كانـت هـذه االفتراضـات        . هي تقـديرات ُيـستند يف إصـدارها إىل عـدد مـن االفتراضـات              

إلبـرام اتفاقـات   أساسـاً  تلك التقـديرات    استخدام  األساسية ستحّد بالضرورة من مدى إمكانية       
يــة، فإهنــا تــسلّط فعــال أضــواًء هامــة علــى إمكانيــة اختــاذ تــدابري يف جمــال           الــسياسات التجار

، علـى املـدى البعيـد       اهلدفف. السياسات ذات نتائج عكسية باستخدام إحصاءات إمجالية فقط       
ــو  ــاله،         ه ــة أع ــادرات املبّين ــة، باســتخدام املب ــات اجلزئي ــن البيان ــد م ــى حنــو متزاي االســتفادة عل
ــةســيما، وضــع إحــصاءات جتار   وال ــة ي ــضائع  ( ذات جــودة عالي ــرض  ) اخلــدمات والب عــن الع

ثنائيـة، هبـدف حتـسني تقـديرات التجـارة          إحـصاءات   واالستعمال، واملـدخالت واملخرجـات، و     
ويف إطـار املبـادرة املـشتركة بـني منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان         . من حيث القيمة املـضافة  

ة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي  منظمــأنــشأتاالقتــصادي ومنظمــة التجــارة العامليــة، 
فريقا استشاريا تقنيا لضمان وجود اتفاق واسع النطاق على طبيعة االفتراضات يـُستند إليـه يف                

  .وضع جدول عاملي عن املدخالت واملخرجات
    

  التعاون الدويل  -تاسعا   
حمـددة تـرتبط     اجملتمـع اإلحـصائي الـدويل العديـد مـن أفرقـة العمـل حلـل مـشاكل                    أنشأ  - ٤٧

ــصادية       ــات اقت ــصنيف حبــسب فئ ــز يف اخلــارج، وتنقــيح الت ــضائع املخصــصة للتجهي ــةبالب ، عام
 الـيت يغلـب عليهـا الطـابع العـام مـن قبيـل تـأثري العوملـة يف          سائلوالدفع بعجلة العمل املتعلق باملـ    

ءات  ودليل إحـصا   ،٢٠١٠ وتنفيذ إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام        ،احلسابات القومية 
وميكــن أن ُتقــّسم هــذه األفرقــة العاملــة تقريبــا إىل . ٢٠١٠التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات لعــام 

مـن منظـور االقتـصاد      ) للتجـارة الدوليـة والعوملـة االقتـصادية       ( اإلحـصائية    املـسائل أفرقة تتنـاول    
  البيانــات األساســية، وأفرقــة العمــل الــيت تتبــع هنجــا يــستند بــشكل أكــرب إىل  جــامعياجلزئــي و

احملاسبة من معيار االقتصاد الكلي، وأفرقة العمل اليت تقوم بوضع مؤشرات ألهداف حمـددة يف              
وينـــسجم هـــذا التقـــسيم إىل ثـــالث فئـــات مـــع خمطـــط اهليكـــل األساســـي . جمـــال الـــسياسات

ــرة      ــصائي األورويب للفتـ ــامج اإلحـ ــستخدم يف الربنـ ــو املـ ــى النحـ ــصائية، علـ ــات اإلحـ للمعلومـ
  ).أدناهانظر الشكل  (٢٠١٧-٢٠١٣
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  التجارة الدولية واإلحصاءات االقتصادية األساسية  - ألف  

على مستوى بيانات التجارة الدولية واإلحصاءات االقتصادية األساسـية، تـسعى هـذه               - ٤٨
 إحراز أوجه تقدم يف جمـاالت إحـصاءات التجـارة الدوليـة للبـضائع،                إىل األفرقة العاملة جاهدة  

ارة الدولية يف اخلدمات، وإحصاءات فروع الشركات األجنبية، وإحـصاءات          وإحصاءات التج 
ة يــاالســتثمار املباشــر األجــنيب، وبيانــات ســجالت األعمــال التجاريــة، واإلحــصاءات اهليكل       

لألعمـــال التجاريـــة، واإلحـــصاءات املتعلقـــة بالبحـــث والتطـــوير، ويف جمـــال التـــصنيفات ذات 
  :ذه الفئة، من بني فئات أخرى، األفرقة التاليةوعلى املستوى الدويل، تشمل ه. الصلة
  فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع   •  
  فريق اخلرباء التابع لألمم املتحدة واملعين بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع   •  
  فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات   •  
ــرباء ا   •   ــق اخلـ ــة     فريـ ــارة الدوليـ ــصاءات التجـ ــع إحـ ــين بتجميـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــابع لألمـ لتـ

  اخلدمات يف
  الفريق الفرعي التقين املعين بتنقيح الفئات االقتصادية الواسعة   •  
  الفريق الفرعي التقين املعين بتصنيف املهام التجارية   •  
  فريق فيسبادن املعين بسجالت األعمال التجارية  •  
  ة للجنة االقتصادية ألوروبا واملعنية بسجالت األعمال التجارية فرقة العمل التابع  •  

  اهليكل األساسي للمعلومات اإلحصائية

 املؤشرات

 النظم احملاسبية

 البيانات

  
غرض 
 حمدد

  
أغراض 
 متعددة
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الفرقة العاملة التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملعنيـة بإحـصاءات               •  
  التجارة الدولية يف البضائع والتجارة يف اخلدمات 

 واملعــين بإحــصاءات الفريــق العامــل التــابع للمكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة  •  
  .التجارة واألعمال التجارية

ومن بعض األعمال اليت اضطلع هبا خمتلف هذه األفرقـة يف اآلونـة األخـرية، قيـام فرقـة                     - ٤٩
العمــل املعنيــة بإحــصاءات التجــارة الدوليــة للبــضائع وفريــق اخلــرباء املعــين بإحــصاءات التجــارة 

 جلـامعي  ووضـع دليـل      ٢٠١٠ولية للبضائع لعام    الدولية للبضائع، بتنفيذ إحصاءات التجارة الد     
البيانات، وقيام فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات وفريق اخلرباء املعـين              
بتجميــع إحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات بتنفيــذ دليــل إحــصاءات التجــارة الدوليــة يف 

اإلحـصائية، واضـطالع الفريـق الفرعـي        البيانـات    جـامعي  ووضـع دليـل      ٢٠١٠اخلدمات لعـام    
، وقيـام فرقـة العمـل املعنيـة بـسجالت األعمـال             العامـة التقين املكّرس بتنقيح الفئات االقتصادية      

ومن الـضروري تنـسيق العمـل فيمـا بـني هـذه األفرقـة،               . التجارية بوضع مبادئ توجيهية دولية    
يـة الـيت تـثري مـشاكل يتـداخل مـع             إحـصاءات التجـارة الدول     مبـسائل دام نطاق العمل املتعلق      ما

ــة   ــة     . نطــاق عمــل خمتلــف األفرق ــة بإحــصاءات التجــارة الدولي ــة العمــل املعني وقــد عقــدت فرق
للبضائع وفرقـة العمـل املعنيـة بإحـصاءات التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات، اجتماعـات مـشتركة                    

  . مؤخرا، لكن تنسيق عمل مجيع هذه األفرقة مل ُينفّذ بصورة منتظمة
  

  التجارة الدولية واحملاسبة من معيار االقتصاد الكلي  - باء  
تشمل األفرقة اليت ينصب اهتمامهـا علـى قـضايا التجـارة الدوليـة مـن منظـور احملاسـبة                      - ٥٠

االقتــصادية الكليــة، الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة، وفرقــة    
ا واملعنية باإلنتاج العاملي، والفرقـة العاملـة التابعـة ملنظمـة            العمل التابعة للجنة االقتصادية ألوروب    

التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي واملعنيــة باحلــسابات القوميــة، والفرقــة العاملــة التابعــة    
. للمكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة واملعنيــة بالبــضائع املوّجهــة إىل اخلــارج للتجهيــز   

 باإلنتاج العاملي علـى إعـداد دليـل سـيتناول مواضـيع مـن قبيـل وضـع                   وتعمل فرقة العمل املعنية   
ــصادية      ــة االقت ــادئ امللكي ــاملي، وتوضــيح مب ــاج الع ــات اإلنت ــصنيف ترتيب ــهاج لت ــضائع(من ، )للب

 امللكية االقتصادية ملنتجات امللكية الفكرية ضمن سالسل القيمـة العامليـة، واالجتـار يف               ومسائل
ــسجيل اإلنتــ   ــة للمكتــب    . اج يف اخلــارججمــال اخلــدمات، وت ــة العمــل التابع ــضا فرق ــوىل أي وتت

اإلحصائي للجماعات األوروبية، كمـا تـشري تـسميتها، معاجلـة موضـوع البـضائع املوّجهـة إىل          
 أعـاله، فـإن التنـسيق بـني هـاتني           ٤٩وانعكاسا للمالحظـة الـواردة يف الفقـرة         . اخلارج للتجهيز 

  .و بأخرىالفرقتني ُينفّذ على سبيل التطوع بصورة أ
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 فحـسب   ال جتـري   مناقشة مسألة البضائع املخصصة للتجهيز،       فإنوعالوة على ذلك،      - ٥١
البيانـات  (العاملتني املذكورتني أعاله، بـل تناقـشها أيـضا أفرقـة            ) االقتصاد الكلي (ضمن فرقَتي   

اء املعـين   فريق اخلرباء املعين بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع، وفريق اخلـرب         : التالية) األساسية
ــاون          ــة التع ــة ملنظم ــة التابع ــة العامل ــة يف اخلــدمات، والفرق ــع إحــصاءات التجــارة الدولي بتجمي
والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي واملعنيــة بإحــصاءات التجــارة الدوليــة يف البــضائع والتجــارة يف   

ــان إىل التنــسيق بــني    . اخلــدمات ــثري اهتمامــا خاصــا، االفتقــار يف كــثري مــن األحي ــة وممــا ي  أفرق
ولذا ال بد مـن وضـع آليـة     . اإلحصاءات األساسية من جهة، واألفرقة احملاسبية من جهة أخرى        

ــراهن  مرّجحــاً جــداًتنــسيق شــاملة، مــا دام   املنــسق بــصورة غــري  ( أال يــتم، يف إطــار اهليكــل ال
ــة ــادئ       )رمسي ــؤدي ذلــك إىل إصــدار مب ــة، وأن ي ، تقاســم املعلومــات بانتظــام بــني هــذه األفرق

  . خمتلفة ورمبا متضاربة بشأن املوضوع نفسهتوجيهية
  

  املبادرات املتعلقة بوضع مؤشرات جديدة للتجارة الدولية  -جيم   
جــرت اإلشــارة بالفعــل إىل مبــادرتني رئيــسيتني جديــدتني لوضــع مؤشــرات إمنائيــة يف     - ٥٢

يـدان االقتـصادي   جمال التجارة الدولية، مها املبادرة املشتركة بني منظمـة التعـاون والتنميـة يف امل     
ومنظمة التجارة العاملية الرامية إىل وضع تـدابري للتجـارة مـن حيـث القيمـة املـضافة، ومـشروع                
التجارة حـسب خـصائص الـشركات املـشترك بـني املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة                   
ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي لوضــع مؤشــرات مــستقاة مــن قاعــدة بيانــات 

ومن املؤشرات اليت ُوضعت يف سياق التجارة من حيـث          . جارة حسب خصائص الشركات   الت
نــسبة الــواردات املتــضمنة يف الــصادرات، والقيمــة املــضافة املــستحثة   : القيمــة املــضافة مــا يلــي 

وتشمل املؤشرات املستمدة من قاعـدة      . بالتصدير، والقيمة املضافة املستحثة بوحدات التصدير     
ب خــصائص الــشركات، كمــا ســبقت اإلشــارة، الــصناعات التــصديرية  بيانــات التجــارة حــس

  .مفّصلة حسب امللكية األجنبية وفئة حجم الشركات وكثافة التصدير
وتنــدرج يف نطــاق هــذا القــسم أيــضا الفرقــة العاملــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة       - ٥٣
ــصادي  يف ــدان االقتـ ــصناعة، ذلـــك أن اهتمام   امليـ ــة الـ ــة بعوملـ ــع   واملعنيـ ــى وضـ ــا ينـــصب علـ هـ

ويف هـــذا الــصدد، أصـــدرت  . العوملـــة ومؤشــرات لقيـــاس سالســل القيمـــة العامليــة    مؤشــرات 
ــة ــون      منظمــ ــشورها املعنــ ــصادي منــ ــدان االقتــ ــة يف امليــ ــاون والتنميــ ــة ”التعــ ــاس العوملــ : قيــ
ــام   مؤشــرات ــصادية لع ــة االقت ــصادي  ٢٠١٠العومل ــدان االقت ــة يف املي  “ ملنظمــة التعــاون والتنمي

)Measuring Globalisation: OECD Economic Globalisation Indicators 2010()٢٤( .

__________ 
 .٢٠١٠سبتمرب /باريس، أيلول  )٢٤(  
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اجملاالت اليت يتناوهلا هذا الدليل العملي حركة رأس املـال واالسـتثمار املباشـر األجـنيب                 وتشمل
والنشاط االقتصادي للشركات املتعددة اجلنسيات، وإضفاء الطـابع العـاملي علـى التكنولوجيـا،         

وتــساعد مؤشــرات العوملــة يف اســتجالء األنــشطة االقتــصادية للبلــدان الــيت   . والتجــارة الدوليــة
ختضع ملراقبة أجنبية، وعلى األخص إسهام الشركات املتعـددة اجلنـسيات يف النمـو، والعمالـة،                

وتلقـي  . واإلنتاجية، وأجر العمـل، والبحـث والتطـوير، ونـشر التكنولوجيـا، والتجـارة الدوليـة               
وإضـافةً إىل   .  علـى أوجـه التـرابط املـايل والتكنولـوجي والتجـاري            هذه املؤشرات الضوء جمـددا    

ــتثمارات احلافظـــ       ــة، واسـ ــة املاليـ ــصل باألزمـ ــرات تتـ ــشور، مؤشـ ــذا املنـ ــضم هـ ــك، يـ ، اتذلـ
  .العاملية واالعتبارات البيئية، وظهور سالسل القيمة

وُتستمد املدخالت املـستخدمة يف احتـساب املؤشـرات املوضـوعة للتجـارة مـن حيـث                   - ٥٤
القيمــة املــضافة، و التجــارة حــسب خــصائص الــشركات، ودليــل العوملــة، مــن إحــصاءات          

ومـرة أخـرى، ال بـد مـن وضـع آليـة            . اقتصادية أساسية واحملاسـبة مـن منظـور االقتـصاد الكلـي           
لجهود اليت تبذهلا خمتلف األفرقـة العاملـة املعنيـة بالبيانـات،            ل  جيد اتساقحتقيق  تنسيقية لضمان   
ويبــدو أن مثــة حاجــة إىل إنــشاء جلنــة تنفيذيــة رفيعــة املــستوى لتنــسيق  . ؤشــراتواحملاســبة، وامل

  .األعمال املتعلقة بالتجارة الدولية والعوملة االقتصادية
    

  االستنتاج  - عاشرا  
قدم التقرير حملة عامة عـن مـسائل الـسياسات املرتبطـة بإحـصاءات التجـارة الدوليـة يف                    - ٥٥

 يف الوقت الراهن العديد من البلدان يف سالسل القيمـة العامليـة،   سياق عملية إنتاج جمّزأة ُتشرك   
. وُتحدث أوجه ترابط فيما بـني البلـدان ذات األبعـاد االقتـصادية واملاليـة واالجتماعيـة والبيئيـة                  

وعرض التقرير وصفا للمستجدات يف جمايل إحـصاءات التجـارة الدوليـة للبـضائع وإحـصاءات                
فيمـا يقابلـهما مـن تـصنيفات جتاريـة، وأشـار أيـضا إىل أهـداف              التجارة الدوليـة يف اخلـدمات و      

 هدفا، كما اقترحتها بصورة غـري رمسيـة منظمـات دوليـة وتـوىل               ٢٠ البالغ عددها    ٢٠٢٠عام  
ودرس التقريـر يف    . مكتب اإلحصاءات األسترايل تقييمها من حيث القابلية للتطبيـق واجلـدوى          

جــارة واألعمــال بتقــديرات التجــارة مــن حيــث اخلتــام املبــادرات اجلديــدة لــربط إحــصاءات الت
القيمة املضافة، وناقش اجلهود اليت بـذهلا العديـد مـن أفرقـة العمـل املنخرطـة يف مـساعي الـدفع                      

  .قدما بعناصر هذا امليدان
وال ميكـــن أن تـــستوعب أطـــر القيـــاس احلاليـــة املتعلقـــة بإحـــصاءات التجـــارة الدوليـــة   - ٥٦

يــة يف اخلـــدمات وميــزان املــدفوعات ونظــام احلـــسابات     للبــضائع وإحــصاءات التجــارة الدول   
ــدان، وأوجــه انكــشافها،        ــرابط االقتــصادي بــني البل ــاس أوجــه الت ــة، اســتيعابا كــامال قي القومي
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ومواطن ضعفها، من خالل سالسل القيمة العاملية أو مـن خـالل عمليـات الـشركات املتعـددة                  
لـيت يـصعب قياسـها وتنطـوي بياناهتـا        وسلّط التقرير الضوء على عدد من الظـواهر ا        . اجلنسيات

ــة       ــة املتعلق ــصناعات التحويلي ــك خــدمات ال ــا يف ذل ــرات، مب ــى ثغ ــعل ــيتدخالتبامل ــا  ال  ميلكه
آخــرون، والتجــارة ضــمن الــشركة ذاهتــا، وملكيــة منتجــات امللكيــة الفكريــة، وغــري ذلــك مــن  

العمـل الدوليـة   ويف حـني يوجـد العديـد مـن أفرقـة        . أوجه الترابط ضمن سالسل القيمة العامليـة      
اليت تعمل يف خمتلف جمـاالت التجـارة الدوليـة والعوملـة االقتـصادية، مثـة حاجـة إىل وضـع إطـار                 

ويف هـذا الـصدد، ميكـن اإلشـارة إىل أن املكتـب      . شامل لذلك العمل وتنـسيقه تنـسيقا منتظمـا        
اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة شـرع يف وضـع إطـار لقيـاس اإلحـصاءات املتعلقـة بـسالسل                    

  .القيمة العاملية والعوملة االقتصادية
وخيلص التقرير إىل أن وضع إطـار شـامل لقيـاس التجـارة الدوليـة والعوملـة االقتـصادية                     - ٥٧

 مثــل مقــّرري ،أمــر ضــروري لكــي تــتم علــى حنــو أفــضل تلبيــة احتياجــات مــستعملي البيانــات 
 أوجــهل هــذا اإلطــار وســيتناو. الــسياسات واملفاوضــني التجــاريني وأوســاط األعمــال التجاريــة

ــا يتـــصل التـــرابط االقتـــصادي بـــني األمـــم   ــة،  فيمـ ــتثمارات األجنبيـ ــة، واالسـ ــارة الدوليـ بالتجـ
والشركات املتعددة اجلنسيات، واالستعانة مبصادر خارجية ألداء مهـام األعمـال، وقـد يـشمل               

ــة ا       ــة واالجتماعي ــة والبيئي ــات املالي ــصادي الناشــئ عــن العالق ــرابط االقت ــضا أوجــه الت ــابرة أي لع
وينبغـي  .  وضع هذا اإلطار الشامل هبيكل تنفيذي جديد يقابلـه         يسترشدوسيتعّين أن   . للحدود

أن تواصل األفرقة احلالية عملها اهلام؛ بيد أنه مثة ضرورة إىل وضع آلية مناسبة لكفالة التنـسيق                 
لتجارة الدوليـة   واالتساق يف املنهجية وجتميع البيانات استنادا إىل هذا اإلطار القياسي الشامل ل           

  .والعوملة االقتصادية
    
   نقاط للمناقشة- حادي عشر

  : بشأن ما يليرأيهاُيطلب إىل اللجنة إبداء   - ٥٨
ضــرورة وضــع إطــار شــامل لقيــاس التجــارة الدوليــة والعوملــة االقتــصادية    )أ (  

ت  بالتجـارة الدوليـة، واالسـتثمارا      فيمـا يتـصل   يشمل أوجه الترابط االقتصادي بني األمـم        
األجنبيــة، والــشركات املتعــددة اجلنــسيات، واالســتعانة مبــصادر خارجيــة يف أداء مهــام        
األعمال، وقد يشمل أيضا أوجه الترابط االقتصادي الناشئ عن العالقـات املاليـة والبيئيـة               

  واالجتماعية العابرة للحدود؛
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ضـــرورة وضـــع آليـــة مناســـبة لتنـــسيق العمـــل املتعلـــق بالتجـــارة الدوليـــة    )ب(   
  االقتصادية؛ لعوملةوا

 أصدقاء الرئيس، مؤلـف مـن الـدول األعـضاء واملنظمـات              من إنشاء فريق   )ج(   
الدوليــة، ُيكلّــف بإعــداد ورقــة مفاهيميــة بــشأن نطــاق اإلطــار ومــضمونه، واآلليــة املناســبة 

  .لتنسيق العمل يف هذا اجملال
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	4 - وفي 19 أيلول/سبتمبر 2012، نظمت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في بيجين، اجتماعا رفيع المستوى عن سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي والآثار المترتبة على السياسات التي تتبعها في التجارة، والاستثمار، والإحصاءات، والبلدان النامية بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية. وفي هذه المناسبة، أشار أنجيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إلى أن تنامي عملية التقسيم الدولي يتحدى حكمتنا التقليدية بشأن الكيفية التي ننظر فيها إلى التجارة والاستثمار الأجنبيين ونفسرهما. ووفقا للسيد غوريا، نحتاج إلى قياس مقدار القيمة ومكان إضافتها، ونحتاج إلى إنشاء نظام معلومات إحصائية جديد قادر على التقاط هذه الروابط العالمية. وأضاف قائلا إن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية أطلقتا مبادرة كبرى للعمل بشأن هذه المسألة وأنهما سيقدمان مجموعة من البيانات تتضمن تقديرات للتجارة في القيمة المضافة بحلول نهاية عام 2012.
	5 - وفي نفس المناسبة، قال باسكال لامي، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية،
	”إن ارتفاع مستوى كثافة الواردات في إنتاج الصادرات ينشئ قدرا غير مسبوق من الترابط بين البلدان التي تشكل جزءا من سلاسل الإمداد(). ولم يعد الأمر يتعلق بالصادرات فحسب. فالواردات أساسية للتصدير. ولم يعد الأمر يتعلق ’’بهم‘‘ فحسب. فهو يتعلق ’’بنا‘‘. ومن أجل فهم الطبيعة الحقيقية للعلاقات التجارية، نحتاج إلى معرفة ما يساهم به كل بلد على طول سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي في قيمة المنتج النهائي. ونحتاج أيضا إلى معرفة الكيفية التي ترتبط بها تلك المساهمة بمساهمات الموردين الآخرين في البلدان الأخرى الذين يأتون قبل أو بعد على طول السلسلة. ولضمان أن يؤدي تحرير التجارة إلى إيجاد فرص عمل عموما، فينبغي معرفة مقدار العمالة المولدة من خلال هذه الإضافة في القيمة“.
	ووفقا لما ذكره السيد لامي، فإن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو قياس التجارة من حيث القيمة المضافة.
	وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012، أوضح كذلك، في محاورات بروكينغز المعقودة في واشنطن العاصمة، أن أوجه التقدم المحرز في التكنولوجيا والنقل خفضت حجم التكلفة وعدم اليقين فيما يتعلق بالمسافات، ووسعت سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي، وحولت شكل التجارة في العقد الماضي(). واليوم، تشكل حصة البلدان النامية في التجارة نحو 50 في المائة مقارنة بحصتها على الصعيد العالمي التي بلغت حوالي الثلث في عام 2008. والأهم من ذلك، أن طبيعة التجارة تتغير أيضا. واليوم، تشكل التجارة في المكونات ما يقرب من 60 في المائة من التجارة السلعية العالمية. وفي آسيا، يقترب هذا الرقم من الثلثين. ويشكل المحتوى المستورد من متوسط الصادرات 40 في المائة مقابل 20 في المائة منذ عقدين. وقد لا يسهم البلد الذي يجري فيه التجميع النهائي إلا بجزء صغير من القيمة النهائية للمنتج.
	6 - وقد ظلت المناقشة المتعلقة بأوجه القصور التي تتسم بها الإحصاءات التجارية الرسمية في جدول أعمال المجتمع الإحصائي منذ عدة سنوات، ولكن الشهادة التي قدمها الأستاذ واي في شهادته والكلمتين اللتين ألقاهما رئيسا منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية مختلفة بمعنى أن المناقشة قد قدمت إلى مقرري السياسات الذين يمكنهم أن يطلبوا (من طرف واحد) تغيير المنهجية التي تقوم عليها الإحصاءات التجارية الدولية لبلدهم. فالحفاظ على إحصاءات تجارية ذات صلة وقابلة للمقارنة دوليا للمستقبل، يتطلب ردا سريعا وشاملا من النظام الإحصائي العالمي من خلال اللجنة الإحصائية.
	7 - وعلى أساس هذه الأرضية من النداءات الرامية إلى سد الثغرات في البيانات في قياس التجارة الدولية، يتناول هذا التقرير أولا المسائل المتعلقة بالسياسات والطابع الملحّ للاحتياجات المتعلقة بالسياسات (الفرع الثاني). ويصف الفرع الثالث اقتراحا قدمته منظمات دولية ببعض الأهداف الطويلة الأجل لإحصاءات التجارة الدولية وعملية تحقق من إمكانية التنفيذ قام بها، مقابل ذلك، مكتب الإحصاءات الأسترالي. وتبرز الفروع من الرابع إلى السادس للتطورات الراهنة في الميادين التقليدية لإحصاءات التجارة الدولية في السلع، وإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات، والتصنيفات الدولية في هذين المجالين. أما الفرعان السابع والثامن فيدرسان المجالات الناشئة حديثا، وخاصة ربط الإحصاءات التجارية بالإحصاءات الاقتصادية الأخرى، وقياس التجارة في القيمة المضافة. والهدف من التقرير هو إظهار ضرورة أن تكون إحصاءات التجارة الدولية في السلع وإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات والإحصاءات ذات الصلة المتعلقة بالفروع الأجنبية للشركات، والاستثمار المباشر الأجنبي، وميزان المدفوعات، أكثر تكاملا إذا أريد التوصل إلى إجابة على الأسئلة الهامة المتعلقة بالسياسات في مجالات التجارة الدولية والعولمة الاقتصادية وترابط الأمم.
	ثانياً - المسائل السياساتية
	8 - أصدرت الوكالة المركزية الهولندية للإحصاء، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012، الطبعة الخامسة من منشور ”مِرقاب التدويل“ (Internationalisation Monitor)()، الذي يصف التطورات الأخيرة في التجارة الدولية في السلع والخدمات، والاستثمار المباشر الأجنبي، والمؤسسات المتعددة الجنسيات، وحركة المرور والنقل. وبالإضافة إلى ذلك، تُوفر أربعة فصول تحليلية تحليلاً متعمقاً لديناميات المؤسسات ودور التدويل (المتزايد) في هذا الصدد. ويتناول هذا المنشور المسائل السياساتية ذات الصلة، مثل آثار العولمة على النمو الاقتصادي والابتكار والعمالة والاستدامة، وأثر التجارة الدولية في إيجاد فرص عمل، مع الأخذ في الاعتبار البلدان الشريكة في التجارة أو أنواع المنتجات المتداولة. ولا يقتصر اهتمام الوكالة المركزية الهولندية للإحصاء على وضع رؤى في البنية الوطنية لصناعات هولندا التصديرية، بل يشمل أيضاً الحصول على معلومات بشأن موقعها الدولي، من خلال الإجابة مثلاً على السؤال التالي: ما الذي جعل الأزمة المالية للفترة 2008-2009 تؤثر على هولندا بدرجة أقل من تأثيرها على معظم البلدان الأوروبية الأخرى. وفي حين يمكن توفير الإجابات على السؤال الأول المتعلق بالمسائل السياساتية التي تتسم بمنحى وطني أكبر، من خلال ربط التجارة الدولية بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، فإن الإجابة على السؤال الأخير فيما يتعلق بأثر الأزمة المالية، يتطلب معلومات عن سلاسل القيمة العالمية والترابط القائم بين قطاع التجارة الدولية والقطاع المالي.
	9 - وتكتسي المسألة السياساتية ومحورها هو أثر التجارة على العمالة أهمية رئيسية بالنسبة للحكومات في جميع أنحاء العالم (انظر مثلاً منشور منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المعنون ”الأولويات السياساتية للتجارة الدولية وفرص العمل“ (Policy Priorities for International Trade and Jobs)()، وهو منشور صدر مؤخراً عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي). وأصدر البنك الدولي تقرير التنمية في العالم عام 2013() بعنوان ذي دلالة هو ”فرص العمل“. وفي سياق الأمثلة على التجارة المنتِجة للعمالة، يركز التقرير على تنمية مناطق تجهيز الصادرات في سري لانكا، التي كانت وراء انطلاق صناعة الملابس. ومقارنةً بسائر قطاعات الاقتصاد، تُوفر هذه الجيوب الاقتصادية هياكل أساسية أفضل وبيئة تنظيمية مواتية بدرجة أكبر. ونتيجةً لذلك، فقد استطاعت جذب تدفقات كبيرة من الاستثمار المباشر الأجنبي وأصبحت تشكل مصدراً لجزء كبير من صادرات سري لانكا. وتمكَّن المنتجون المحليون في هذه المناطق من الاستفادة من الآثار العنقودية. واستطاعت هذه الصناعة، من خلال تفوقها في الأداء على المنافسين في الكثير من البلدان النامية الأخرى، الانتقال إلى درجة أعلى في سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة، وتحويل المصانع إلى مراكز لوضع التصاميم. وتحاول عدة دراسات، في تناولها أثر تحرير التجارة على أسواق العمل، أن تقدِّر ”محتوى التجارة من فرص العمل“ وأن تستدل تماماً أين تنشأ فرص العمل ومَن المستفيد من تحرير التجارة والاستثمار.
	10 - الأثر الناجم عن الصدمات على صعيد الاقتصاد الكلي - اتسمت الأزمة المالية للفترة 2008-2009 بانهيار تجاري على نحو متزامن وغير متوقع في جميع الاقتصادات(). ولو توافر عرض بياني أفضل لدى البلدان، لتحديد القيمة المضافة في صناعات معيَّنة، مثل صناعة السيارات() وصناعة السلع الإلكترونية الاستهلاكية، يساعد واضعي السياسات على التنبؤ بالاحتمالات الممكنة للأثر الناجم عن الأزمة في ظل تنقلها عبر مختلف الاقتصادات المترابطة. وفي حين أحدثت الأزمة المالية صدمة عامة بالنسبة إلى جميع البلدان، فإن الكوارث الطبيعية، مثل أمواج تسونامي التي تأثرت بها اليابان في المقام الأول، في عام 2011، ستُحدث صدمات اقتصادية على نحو أكثر تحديداً في البلدان المرتبطة باليابان اقتصادياً، بفضل الدور الهام الذي تضطلع به اليابان في سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة في صناعات معيَّنة. وبمعرفة أوجه الترابط الاقتصادي مع البلدان الأخرى ضمن سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة، ستتمكن الحكومات من إجراء تحليل أفضل للمخاطر التي تتعرض لها اقتصاداتها الوطنية.
	11 - استقرار النظام المالي - تناولت ورقة عمل() صدرت مؤخراً عن صندوق النقد الدولي المسألة نفسها، أي الصدمات الناشئة على صعيد الاقتصاد الكلي، بالتطرق إلى الجانب المالي. وعلى خلفية زيادة التركيز على استقرار النظام المالي، طلبت مجموعة العشرين إلى مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي تحديد وسدّ الثغرات القائمة في البيانات التي كشفت عنها الأزمة العالمية. وتلبيةً لهذا الطلب، أجرى صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي مشاورات مكثفة مع مستخدمي ومجمِّعي البيانات، وأصدرا مجموعة من التوصيات التي تتمحور حول أربعة مواضيع هي: تراكم المخاطر في القطاع المالي، والصلات المالية القائمة عبر الحدود الوطنية، وضعف الاقتصادات المحلية أمام الصدمات، وتحسين الإبلاغ عن الإحصاءات الرسمية. ولعل الأهم هو أنه يجري حالياً وضع رؤية بعيدة الأمد انطلاقاً من هذه التوصيات. والغاية من ذلك هي أن يتم، مع مرور الوقت، توسيع نطاق الحسابات القطاعية كي تشمل ما يسمَّى بيانات تدفق الأموال مع تحديد الجهة المرسِلة والجهة المتلقية، أي بيانات عمّن يمسك بالأدوات المالية، ولِمن تعود هذه الأدوات داخل الاقتصاد المحلي وفي سائر العالم. والغرض من هذه الرؤية، في نهاية المطاف، هو وضع بيانات تحدد الجهة المرسِلة والجهة المتلقية على الصعيد المحلي وعبر الحدود الوطنية في آن معاً.
	12 - ومن شأن هذه البيانات، باستخدام تعاريف متساوقة ومفاهيم مستعملة في الحسابات القطاعية والدراسات الاستقصائية الدولية، من أن توفر فهماً للعلاقة القائمة بين النظام المالي الدولي والاقتصاد الحقيقي. وسيتمكن المحلِّل الناجح من تحديد نقاط ضعف قطاع التجارة الدولية على الصعيد المحلي، ومواطن هشاشته على الصعيد الدولي أمام المؤسسات المالية وغير المالية للاقتصادات الأخرى.
	ثالثاً - نُظم المعلومات التجارية في عام 2020 
	13 - وكما حدث في المنتدى العالمي للإحصاءات التجارية، برز طلب قوي من واضعي السياسات والمحللين التجاريين والاقتصاديين والباحثين للحصول على بيانات أكثر شمولاً وتكاملاً بشأن التجارة الدولية والعولمة، بهدف التوصل إلى فهم أفضل لأثرها على النمو والتنمية الاقتصادية والعمالة، والترابط الاقتصادي بين البلدان على صعيد الإنتاج والاستهلاك والاستثمار. وينبغي أن تستجيب المعلومات المتعلقة بالتجارة الدولية التي يقدمها الإحصائيون لهذه المطالب. ومن شأن تحقيق تكامل أوثق بين الإحصاءات التجارية والبعدين الإنتاجي والمالي للحسابات القومية وميزان المدفوعات أن يعزز أيضاً القيمة التحليلية لهذه البيانات في استكشاف العلاقات الديناميكية القائمة بين التجارة والتنمية. غير أن الإحصائيين يحتاجون أيضاً إلى الأدوات المناسبة والموارد والترتيبات المؤسسية والدعم السياسي لإنجاز هذه المهمة.
	14 - وفي هذا السياق، وضعت الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التجارة العالمية مذكرة معلومات أساسية بعنوان ”نُظم المعلومات التجارية الدولية في عام 2020()، وقد أقرتها فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع وفرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات. وتحدد الوثيقة بالتفصيل الخطوات الواجب اتخاذها والأهداف الواجب تحقيقها من أجل تحسين إحصاءات التجارة الدولية على مدى العقد المقبل. وعلى وجه التحديد، تشير الوثيقة إلى 20 هدفاً ينبغي تحقيقها بحلول عام 2020. ورغم أن الأوساط الإحصائية العالمية لم تُصدر توصيات رسمية بتحقيق هذه الأهداف، فإنها ترسم اتجاهاً ممكناً للإحصاءات التجارية في المستقبل.
	15 - وأجرى مكتب الإحصاء الأسترالي دراسة() لتحديد ما إذا كان هذا المكتب في موقع يمكِّنه من تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. وقيَّم المكتب الأهداف تحت بنوده الرئيسية الثلاثة، وهي الترتيبات المؤسسية، وإنتاج البيانات الإحصائية، ونشر البيانات وتحليلها. وفي ما يتعلق بالترتيب المؤسسي، فإن مكتب الإحصاء الأسترالي هو مؤسسة مركزية، ولذلك، فهو في موقع جيد ليشمل نطاق العمل الكامل المتعلق بإحصاءات التجارة الدولية. وقد يشكل الإطار القانوني والترتيبات المؤسسية القائمة في البلدان الأخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والصين والهند، تحديات لا يعرفها نظام أستراليا الإحصائي نظراً إلى طابعه المركزي.
	16 - أما بالنسبة إلى إنتاج البيانات الإحصائية، فإن مكتب الإحصاء الأسترالي عاكف حاليا على تنفيذ مشروع لنقل إطار الدراسة الاستقصائية للتجارة الدولية في الخدمات إلى سجل الأعمال التجارية للمكتب. لكن تحديد الوحدات التي تشارك في التجارة الدولية في الخدمات سيظل يشكل تحدياً نظراً إلى عدم وجود مصدر يحدد هذه الوحدات بوضوح. ومن المقرر أن يكتمل إجراء النقل هذا في آذار/مارس 2013. ويتمتع مكتب الإحصاء الأسترالي بموقع جيد نسبياً للربط بين السلع التجارية للشركات وسجل الأعمال التجارية للمكتب، وسيمتد ذلك إلى الخدمات أيضاً. ويُنتج المكتب بعض المعلومات انطلاقاً من قاعدة البيانات الموصولة، لكن هناك إمكانية للقيام بالمزيد. ويدرك مكتب الإحصاء الأسترالي الطلب على المعلومات المتعلقة بطريقة الإمداد وفروع الشركات الأجنبية لكنه لا يتلقى تمويلاً في الوقت الراهن لجمع أو تجميع هذه المعلومات. وقد أعرب أصحاب المصلحة الأستراليون عن اهتمامهم بدرجة أكبر بكثير بفروع الشركات الأجنبية في الخارج مقارنةً بفروع الشركات الأجنبية في الداخل. ولا يرى مكتب الإحصاء الأسترالي أنه ينبغي إنتاج إحصاءات فروع الشركات الأجنبية بتواتر عال.
	17 - وأخيراً في ما يتعلق بنشر البيانات، يُصدر المكتب منشوراً شهرياً موحداً بعنوان ”التجارة الدولية في السلع والخدمات“ (International Trade in Goods and Services). ولدى المكتب بعض الهياكل الأساسية التي ستيسِّر نشر إحصاءات التجارة الدولية وفقاً لخصائص الشركات، ولكنه يتعين بذل المزيد لإتاحة إصدار هذه المعلومات. ويرى المكتب أن بعض الخصائص (الموقع الجغرافي للشركات مثلاً) يتطلب المزيد من العمل المفاهيمي. وينبغي إجراء تحليل كامل لنسبة العائد إلى التكلفة في إنتاج هذه المعلومات. وقد أبدى المكتب موقفا أعم مفاده أن الموارد، وعبء تقديم البيانات، والسرية، والتحدي في إنتاج المجموعة الحالية من إحصاءات الاقتصاد الكلي العالية الجودة في الاقتصاد العالمي تشكل، مجتمعةً، عقبات كبيرة أمام تحقيق هذه الأهداف.
	رابعا - إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
	18 - اعتمدت اللجنة الإحصائية، في دورتها الحادية والأربعين المعقودة في عام 2010 (انظر E/2010/24، الفصل الأول، باء، المقرر 41/103، الفقرة (ب))، وثيقة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع: المفاهيم والتعاريف لعام 2010()، التي تتضمن التوصيات الدولية لقياس تجارة البضائع. ولا تزال الحركة المادية للبضائع عبر الحدود هي الأساس المفاهيمي لهذه الوثيقة وهي مختلفة عن المبدأ المستخدم لتسجيل معاملات البضائع على النطاق الدولي في نظام الحسابات القومية وإحصاءات ميزان المدفوعات، الذي يستند إلى تغير ملكية البضائع في المعاملات بين المقيمين وغير المقيمين. ويترتب على هذا الفرق المفاهيمي بين هذه الوثيقة ونظام الحسابات القومية/ميزان المدفوعات الإبلاغ عن مجموعين مختلفين لتجارة البضائع، أحدهما قائم على أساس الوثيقة التجارة الدولية للبضائع، والآخر على أساس ميزان المدفوعات.
	19 - ولتجارة البضائع على أساس وثيقة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع أهميتها الخاصة بها إذ أنها تشير إلى كمية البضائع التي تدخل البلد وتغادره فعليا. وتظل بيانات وثيقة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع هي الأساس لتجميع بيانات التجارة على أساس ميزان المدفوعات، وهي ضرورية من حيث كونها مُدخلاً في تقدير التجارة في القيمة المضافة. وتظل أيضا لتجارة البضائع على أساس وثيقة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع جدوى تامة من منظور تحليلي، لأن القيم الإجمالية للتجارة تبين لنا مقدار ما أنفقه المستهلكون والشركات والإدارات على السلع والخدمات المستوردة. علاوة على ذلك، فإن البيانات المعدة على أساس إحصاءات التجارة الدولية للبضائع مهمّة لأي تحليل يتطلب تدفقات مادية للبضائع، مثل حساب أرصدة الأغذية والطاقة، أو لتحليل البيئة، والتحليلات المتصلة بسياسة النقل. ويعتمد تخطيط الهياكل الأساسية للموانئ البحرية والجوية والنقل عبر خطوط السكك الحديدية والطرق كثيرا على إحصاءات الواردات والصادرات هذه.
	20 - وليتسنى دعم تقديم أفضل للمعلومات اللازمة لصنع السياسات، تقدم وثيقة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010 توصيات جديدة لإعداد تقييم للواردات على أساس فوب (تسليم ظهر السفينة) إضافة إلى التقييم المعياري على أساس سيف (شاملا الكلفة والتأمين وأجور الشحن)، لتسجيل بلد الشحنة إضافة إلى بلد المنشأ وبلد الوجهة النهائية، من أجل تجميع ونشر إحصاءات التجارة الدولية للبضائع حسب طريقة النقل، ولتسجيل معلومات عن الإجراءات الجمركية السارية على فرادى المعاملات، التي تتضمن إجراءات تشمل، على سبيل المثال، الواردات للتجهيز الداخلي، والصادرات للتجهيز الخارجي، والصادرات بعد التجهيز الداخلي. وفي ما يتعلق بتحليلات سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي، وإعداد جداول للمدخلات - النواتج على النطاق الدولي، ستكون لهذه البنود الجديدة من البيانات فائدة قصوى. 
	21 - ومن المفيد أيضا أن نتفكر بإمعان أكبر في التوصية القائمة بشأن بلد المنشأ باعتباره البلد الشريك في حالة الواردات، حيث يمكن أن يساعد ذلك على تحديد الأهمية النسبية للبلدان في سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي، لأن ”بلد المنشأ“ يعني البلد الذي حدث فيه آخر تحويل كبير للسلع الوسيطة أو النهائية. وتختلف قواعد المنشأ بين البلدان، إلا أنها تستند بوجه عام إلى عامل تغير كبير يحدث في المنتج نفسه (من حيث تغير الرمز في تصنيف السلع الأساسية) و/أو عامل تغير كبير يحدث في قيمة المنتج. وفي هذا السياق، فإن تحليل سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي سيستفيد أيضا من تصنيف بيانات إحصاءات التجارة الدولية للبضائع من حيث الاستهلاك الوسيط والرأسمالي والنهائي، وفقا للتصنيف حسب الفئات الاقتصادية الواسعة، على النحو المبين في الفرع السادس.
	22 - وعلاوة على ذلك، فإن ربط إحصاءات التجارة التقليدية المعدة على أساس الجمارك بالبيانات المستمدة من سجل الأعمال التجارية، وبالبيانات القائمة بالفعل المستمدة من الدراسات الاستقصائية للأعمال التجارية، سيتيح إمكانية الحصول على معلومات ذات صلة بالتجارة عن عدد كبير من الأبعاد الجديدة دون زيادة العبء على مقدمي البيانات. على سبيل المثال، فإن ربط إحصاءات التجارة بإحصاءات الأعمال التجارية يتيح تحليل تأثير التجارة على العمالة، والأجور، والتخصص في الصناعة، والاستثمار الأجنبي، وتطور الخدمات المساعدة، والتطور الاقتصادي العام على الصعيد الوطني وكذلك، على وجه الخصوص، على الصعد دون الوطنية. ويمكن أن يَرصُد أيضا انعدام التجانس الذي غالبا ما تتسم به الشركات المصدِّرة والشركات غير المصدِّرة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تحسين كبير في جودة التجارة في تقديرات القيمة المضافة. ويرد في الفرع السابع مزيد من التفاصيل عن ربط إحصاءات التجارة بإحصاءات الأعمال التجارية.
	خامسا - إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات 
	23 - اعتمدت اللجنة الإحصائية أيضا، في دورتها الحادية والأربعين المعقودة في عام 2010 (انظر E/2010/24، الفصل الأول، باء، المقرر 41/104)، التوصيات الواردة في دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات لعام 2010()، الذي يتضمن التوصيات المستكملة لإحصاءات ميزان المدفوعات وإحصاءات فروع الشركات الأجنبية وإحصاءات الاستثمار المباشر الأجنبي وطرق توريد الخدمات في سياق مفاوضات الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات(). ويجمع الدليل بين إحصاءات التجارة في الخدمات للمقيمين/غير المقيمين وإحصاءات فروع الشركات الأجنبية ضمن إطار طرق توريد الخدمات. ويخصص الدليل الجديد فصلا مستقلا لشرح الطرق الأربع، ولا سيما الطريقة 4.
	24 - ويوصي الدليل بتنفيذ أربعة عناصر أساسية في المرحلة الأولى، هي: (أ) تعريف معاملات الخدمات بين المقيمين وغير المقيمين وتقييمها وتصنيفها وتسجيلها، وفقا لدليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الطبعة السادسة (BPM6)()؛ (ب) التفاصيل الإضافية في فئات الخدمات الواردة في التصنيف الموسع لخدمات ميزان المدفوعات لعام 2010، والتي تشكل أهمية اقتصادية للبلد أو المنطقة المعدة للبيانات؛ (ج) إحصاءات الاستثمار المباشر الأجنبي حسب النشاط الاقتصادي؛ (د) المتغيرات الرئيسية لإحصاءات فروع الشركات الأجنبية حسب النشاط الاقتصادي. وفي حالة كل عنصر من تلك العناصر الأساسية، يوصي الدليل بإدراج تفاصيل للبلد الشريك. وفي حالة معاملات الخدمات بين المقيمين وغير المقيمين، يتوقع إعداد تفاصيل للبلد الشريك، أولا على مستوى تجارة الخدمات ككل، وثانيا لكل فئة من فئات الخدمات الرئيسية وللبنود الإضافية المؤثرة اقتصاديا الواردة في التصنيف الموسع لخدمات ميزان المدفوعات. وفي حالة إحصاءات الاستثمار المباشر الأجنبي وإحصاءات فروع الشركات الأجنبية، فإن الهدف هو إبلاغ تفاصيل البلد الشريك بصورة مجملة من ناحية، ومن حيث الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. ويمكن في المرحلة الثانية تنفيذ عدد آخر من العناصر الموصى بها، لا سيما، إدخال مزيد من التفاصيل على التصنيف الموسع لخدمات ميزان المدفوعات، وزيادة متغيرات إحصاءات فروع الشركات الأجنبية، وتحديد التجارة بين الأطراف التي توجد بينها صلات والأطراف التي لا توجد بينها صلات، وقيمة توريد الخدمات على النطاق الدولي حسب الطريقة، وعدد الأشخاص الطبيعيين المشمولين بالطريقة 4 الواردة في الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات.
	ألف - خدمات الصناعة التحويلية
	25 - وفقا للتغيرات الواردة في الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات، يتعلق التغير الأبرز في التوصيات الواردة في دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات لعام 2010 باستحداث ”خدمات الصناعة التحويلية على المدخلات المملوكة لآخرين“. ففي الحالات التي تقوم فيها شركات بتجهيز سلع من دون الحصول على ملكية المدخلات المستوردة أو ملكية السلع المجهزة المصدرة، تعالج المعاملة الدولية الآن باعتبارها استيرادا لخدمات يقوم به البلد الذي ينتمي إليه مالك السلع. وهذه الحالات مصنّفة أيضا من حيث هي”سلع للتجهيز“ أو ”تجهيز بموجب عقد“. ولا تقتصر نتيجة هذا التغيير في المعالجة الإحصائية على أن بعض المعاملات ستصنف الآن في فئة ”خدمات الصناعة التحويلية على المدخلات المملوكة لآخرين“، وإنما ينبغي شطب معاملات السلع المناظرة (كما هي مسجلة في بيانات إحصاءات التجارة الدولية للبضائع) من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع على أساس ميزان المدفوعات. ولتنفيذ هذه التوصية الجديدة، يتعين أن يميز الإحصائيون بين المعاملات في السلع المقترنة بتغير في الملكية والمعاملات التي لا يحدث فيها تغيُّر في الملكية، وهو ما يمكن أن يشكل تحديا ويعني ضمنا وجود حاجة إلى معلومات إضافية، نظرا لأن الشركة نفسها يمكن أن تجهز السلع لحسابها الخاص ولحساب آخرين. وهذه الممارسات التجارية مألوفة في صناعات النسيج والسيارات وتكنولوجيا المعلومات. والمعروف أيضا أن مصافي تكرير النفط تعالج النفط الخام بموجب عقد. ويمكن أن يكون أحد مصادر المعلومات الإضافية هو سجل العمل التجاري إذا كان يسجل علاقات الملكية والسيطرة بين المؤسسات المشاركة في التجارة. وحتى بافتراض ذلك، يمكن أن يتعين جمع بيانات إضافية عن الترتيبات التعاقدية الفعلية للمعاملات الدولية التي تجريها المؤسسات الخاضعة للسيطرة الأجنبية.
	26 - ويمكن، في الواقع، أن يوفر هذا التحدي في جمع البيانات فرصة للحصول على مزيد من المعلومات عن مسألة التجارة والإنتاج العالمي. فمن ناحية، يتعين تحديد المؤسسات التي تشارك في التجهيز بموجب عقود وإخضاعها لدراسات استقصائية (للحصول على معلومات تتعلق بالمدفوعات التي تسدد إليها ومعلومات أخرى عن صادرات خدمات الصناعة التحويلية)؛ ومن ناحية أخرى، يتعين ربط هذه المؤسسات بمعلومات التجارة على أساس الجمارك لتحديد السلع التي قامت هذه الشركات باستيرادها (كمدخلات) وتصديرها (كنواتج) في إطار عملية الإنتاج. وستؤدي هذه الدراسات، إلى جانب عملية ربط البيانات الجزئية، إلى زيادة المعرفة بنماذج الحوكمة ونماذج العمل الاستراتيجي للشركات المساهمة في الإنتاج العالمي ومن ثم تحسين قياس التجارة الدولية. 
	باء - إحصاءات فروع الشركات الأجنبية 
	27 - تمثل إحصاءات فروع الشركات الأجنبية وإحصاءات الاستثمار المباشر الأجنبي بطبيعة الحال عنصرا مهما للغاية في تحليل الترابط الاقتصادي بين البلدان. وتشير إحصاءات فروع الشركات الأجنبية إلى الإحصاءات المتعلقة بمؤسسات موجودة في بلد واحد تكون حصة الأغلبية فيها (أكثر من 50 في المائة) مملوكة لمؤسسة مقيمة في بلد آخر. أما الكيانات التجارية التي تستوفي معايير إحصاءات فروع الشركات الأجنبية، فهي مجموعة فرعية من المجتمع الإحصائي للاستثمار المباشر الأجنبي، إلا أن نطاق إحصاءات فروع الشركات الأجنبية يتجاوز كثيراً الإحصاءات التي جرى العرف على إعدادها للاستثمار المباشر الأجنبي. ولبيانات إحصاءات فروع الشركات الأجنبية أهمية أيضا في فهم تأثير الاستثمار المباشر الأجنبي على مجموعة واسعة من العناصر الاقتصادية، مثل الناتج والعمالة والقيمة المضافة والتجارة، لا مجرد المعاملات الاستثمارية والمواقف التي تشكل بؤرة تركيز الاستثمار المباشر الأجنبي.
	28 - ولإعداد إحصاءات فروع الشركات الأجنبية، يُتبع عموما نهجان أساسيان لا يكون أحدهما مانعا للآخر بالضرورة. ويقتضي النهج الأول إجراء دراسات استقصائية تنفذها وكالة إحصائية وطنية أو البنك المركزي، تُطلب فيها معلومات بصورة مباشرة عن عمليات الفروع المقيمة للمؤسسات الأجنبية والفروع الأجنبية للمؤسسات المحلية. أما النهج الثاني، الذي يمكن أن يستخدم فقط للاستثمار الموجه للداخل، فإنه يحدد من واقع البيانات الموجودة عن المؤسسات المقيمة المجموعةَ الفرعية التي تتألف من مؤسسات خاضعة لسيطرة أجنبية. وسواء استخدم هذا النهج أو ذاك، فمن المرجح أن تكون هناك روابط بالبيانات الموجودة عن الاستثمار المباشر الأجنبي. وفي الحالات التي تجري فيها دراسات استقصائية لفروع الشركات الأجنبية، فإن سجلات الأعمال التجارية المستخدمة لجمع بيانات الاستثمار المباشر الأجنبي تستخدم عادة لتحديد الفروع الخاضعة لسيطرة أجنبية التي يمكن أن تجمع بشأنها أيضا متغيرات إحصاءات فروع الشركات الأجنبية.
	جيم - الاستعانة بمصادر خارجية لأداء مهام العمل
	29 - وأخيرا، يتمثل أحد النهج الجديدة نسبيا في سياق قياس التجارة الدولية في الخدمات في أداء مهام العمل بالاستعانة بمصادر دولية، وهو ما سيحسّن فهم طريقة تنظيم الشركات التجارية لنفسها وعملها على الصعيد الدولي. فالشركات، في سعيها لتحقيق مكاسب ناتجة عن زيادة الكفاءة وتخفيض تكلفة العمالة، تقوم بصورة متزايدة بنقل مهام العمل التي تؤدى حاليا داخلها أو بالاستعانة بمصادر محلية، إلى مؤسسات إما غير منتسبة أو منتسبة لها موجودة بالخارج. وغالبا ما ينتج عن ذلك نقل وظائف إلى الخارج، وهو مما يؤثر على العمالة والنشاط الاقتصادي على النطاق المحلي. ووفقا لدراستين أجريتا مؤخرا (في عامي 2007() و 2012) حاول بعض البلدان الأوروبية قياس الاستعانة بمصادر دولية لأداء مهام العمل. وكانت إحدى السمات المهمة في الدراسة تقسيم الأنشطة التي تضطلع بها المؤسسات إلى عدد من مهام العمل الرئيسية والمهام الداعمة للعمل. وتعادل مهمة العمل الرئيسية النشاط الأساسي للمؤسسة. أما المهام الداعمة للعمل، التي تسمى أيضا أنشطة مكملة، فإنها تنفذ لكي تسمح بإنتاج سلع أو خدمات أو تيسره. وتتضمن مهام الدعم خدمات من قبيل التوزيع، والتسويق، والمبيعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإدارة والتنظيم، والبحث والتطوير. وفي الوقت الحاضر، يقوم فريق فرعي تقني تابع لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالتصنيفات الاقتصادية والاجتماعية الدولية بإعداد تصنيف دولي لمهام العمل.
	30 - وختاما، فإن التطورات الجديدة في مجال إحصاءات تجارة الخدمات ستساعد على تحسين فهم طريقة عمل الشركات التجارية دوليا، لا سيما فيما يتعلق بقياس خدمات الصناعة التحويلية على المدخلات المملوكة لآخرين، وقياس إحصاءات فروع الشركات الأجنبية وإحصاءات الاستثمار المباشر الأجنبي، وقياس وتحليل الاستعانة بمصادر دولية لأداء مهام العمل.
	سادساً - التصنيفات الموضوعة لاستخدامها في إحصاءات التجارة الدولية
	31 - كما ورد في مقدمة هذا التقرير، كان أحد الطلبات التي قدمها المشاركون في المنتدى العالمي للإحصاءات التجارية هو إدخال تحسينات على تصنيفات إحصاءات التجارة الدولية. والتصنيفات ذات الصلة لتسجيل التجارة الدولية هي النظام المنسق (آخر طبعة، 2012)، والتصنيف الموحد للتجارة الدولية، التنقيح 4()، والتصنيف المركزي للمنتجات الصيغة 2، والتصنيف الموسع لخدمات ميزان المدفوعات (آخر صيغة لعام 2010)، والتصنيف حسب الفئات الاقتصادية العامة (التنقيح 4)(). وهذه التصنيفات كلها تصنيفات للمنتجات تبين السلعة أو الخدمة التي تُقدم (حيث يشمل التصنيف حسب الفئات الاقتصادية الواسعة أيضا الاستخدام النهائي للمنتج). وبالنسبة لإحصاءات فروع الشركات الأجنبية أو الربط بين إحصاءات التجارة والأعمال، ينبغي أيضا تسجيل النشاط الاقتصادي، حسب تصنيفه في التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، التنقيح 4)().
	ألف - النظام المنسق
	32 - تستخدم إدارات الجمارك في جميع أنحاء العالم تصنيف النظام المنسق لتسجيل الواردات والصادرات من السلع وتعهده منظمة الجمارك العالمية. ويُستكمل النظام في دورة مدتها خمس سنوات يجري خلالها النظر في العناوين الفرعية التي يتزايد فيها حجم التجارة العالمية من أجل تقسيمها إلى عناوين فرعية جديدة، وتقترح الجماعات ذات الاهتمامات الخاصة عناوين فرعية أخرى، وينظر في شطب العناوين الفرعية التي تعكس قدرا ضئيلا من التجارة العالمية. وكما ذُكر، فقد صدرت الطبعة الأخيرة من النظام المنسق في عام 2012، وتتضمن خاصة، عددا من الأقسام الفرعية الجديدة تتعلق بالأغذية والسلع الأساسية الزراعية، والسلع التي يجب رصدها للأغراض البيئية.
	باء - التصنيف الموسع لخدمات ميزان المدفوعات والتصنيف المركزي للمنتجات
	33 - التصنيفات المستخدمة حاليا للتجارة في الخدمات هي التصنيف الموسع لخدمات ميزان المدفوعات لعام 2010، والتصنيف المركزي للمنتجات، الصيغة 2، أو الصيغ الإقليمية لهذين التصنيفين مثل تصنيف المنتجات حسب الأنشطة في أوروبا. والتصنيف الموسع لخدمات ميزان المدفوعات مستمد من عناصر خدمات ميزان المدفوعات مع فئات خدمات أكثر تفصيلا داخل تلك العناصر. ويرد وصف مضمون هذه الخدمات والفئات في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الطبعة السادسة، ودليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات لعام 2010. وفئات التصنيف المركزي للمنتجات أكثر تفصيلا من فئات التصنيف الموسع لخدمات ميزان المدفوعات ويرد وصفها في الصيغة 2 للتصنيف المركزي للمنتجات، مع ملاحظات تفسيرية. ولا تتوافق فئات التصنيف المركزي للمنتجات مباشرة مع فئات التصنيف الموسع لخدمات ميزان المدفوعات، ولكن وُضِع جدول مطابق، يحصر منتجات الخدمة المفصلة الواردة في التصنيف المركزي للمنتجات مقابل فئات الخدمة في التصنيف الموسع لخدمات ميزان المدفوعات. ويتاح جدول المطابقة في صيغة مشروع، على الموقع الشبكي لفرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات، الذي تستضيفه وتتعهده الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة.
	34 - وظلَّت التفاصيل الصادرة لأغراض إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات لسنوات عديدة تعادل عمليا التفاصيل الموصى بها لإحصاءات التجارة في الخدمات في الحساب الجاري لخدمات ميزان المدفوعات. ولا يزال الأمر كذلك إلى حد كبير. غير أن واضعي السياسات، أبدوا اهتماما متزايدا تدريجيا بالحصول على مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات، كما أُعرب عن ذلك بوضوح في المنتدى العالمي للإحصاءات التجارية. ووُضع التصنيف الموسع لخدمات ميزان المدفوعات لتوفير هذه التفاصيل الإضافية ضمن عناصر الخدمات الرئيسية لميزان المدفوعات. ولتجميع إحصاءات التجارة في الخدمات عن طريق التصنيف الموسع لخدمات ميزان المدفوعات، يتعين جمع البيانات من الأعمال التجارية بالنسبة لجزء كبير من فئات الخدمات وتكميلها بدراسات استقصائية للأسر المعيشية أو دراسات استقصائية للحدود بالنسبة للفئات الأخرى كالسفر. ولاتباع نهج متكامل للإحصاءات الاقتصادية، يوصى بإجراء دراسة استقصائية للأعمال التجارية (أو بيانات إدارية عن الأنشطة التجارية) تطلب بيانات عن مجموعة كاملة من الخدمات. وفي هذه الحالة، يمكن الاسترشاد بالتصنيف المركزي للمنتجات في جمع البيانات.
	جيم - التصنيف حسب الفئات الاقتصادية الواسعة
	35 - الهدف الرئيسي من التصنيف حسب الفئات الاقتصادية الواسعة هو إتاحة إطار تحليلي للمقارنة الدولية لإحصاءات التجارة والإنتاج التي تُعالج المنتجات، لا سيما مقارنة الاستخدام النهائي لهذه المنتجات مصنفة حسب الاستهلاك الوسيط وتكوين رأس المال والاستهلاك النهائي. وقد وُضع التصنيف حسب الفئات الاقتصادية الواسعة، لأول مرة، لجدولة إحصاءات التجارة الدولية، ولكن يمكن استخدامه أيضا لإحصاءات الإنتاج والأسعار. ويتضمن الهيكل الحالي للتصنيف في مستواه الأعلى مزيجا من الفئات الاقتصادية وفئات الاستخدام النهائي، أي الأغذية والوقود ومعدات النقل، فضلا عن اللوازم الصناعية والسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية. وسيكون من الأفضل إذاً، لكفالة وضوح التحليل الاقتصادي، أن يُفصل تماما بين الفئات الاقتصادية وفئات الاستخدام النهائي.
	36 - وعلى الرغم من أن السمة المميزة للتصنيف حسب الفئات الاقتصادية الواسعة هي التصنيف حسب الاستخدام النهائي، اقترح أن يتكون المستوى الأول من التصنيف المنقح حسب الفئات الاقتصادية الواسعة من الفئات الواسعة والفئات الاقتصادية ذات الصلة. فمن خلال هذه القطاعات، تستمد فئات الاستخدام النهائي مغزاها وتفسيرها. على سبيل المثال، يختلف تكوين رأس المال بالنسبة للقطاعات الاقتصادية التي هي البناء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن المفيد رؤية تلك الاختلافات عند إجراء مقارنات دولية. وبالمثل، تختلف الاقتصادات اختلافا كبيرا في الاستهلاك الوسيط للطاقة، أو النقل، أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو سلع وخدمات المنسوجات. ولما كان تصنيف الاستخدام النهائي للسلع لا يطابق بشكل دقيق تصنيف الاستخدام النهائي للخدمات، لا سيما في حالة تكوين رأس المال، فإن المستوى الثاني المقترح للتصنيف المنقح حسب الفئات الاقتصادية الواسعة يتألف من السلع والخدمات، ويتألف المستوى الثالث من فئات الاستعمال النهائي. وكما تقدم، فلا تزال التفاصيل المحددة قيد المناقشة.
	سابعا - الربط بين إحصاءات التجارة والإحصاءات الاقتصادية الأخرى
	37 - لقد جرت العادة أن تعالج إحصاءات التجارة الدولية والإحصاءات التجارية باعتبارهما مجالين مختلفين للإحصاءات، فكلاهما يعكس وجهة نظر جامعي البيانات ومستخدميها. واختلاف مصادر البيانات والمنهجيات والتصنيفات يعقِّد عملية ربط البيانات. وعلى الرغم من هذه الاختلافات الواضحة، هناك سمات مشتركة بين إحصاءات التجارة وإحصاءات إدارة الأعمال، تتمثل أولاها بطبيعة الحال في أن إدارة الأعمال التجارية هي التي تأخذ القرارات في نهاية المطاف بشأن الاتجار على النطاق الدولي وبشأن الأنواع الأخرى من الترتيبات التجارية الدولية، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر وإنشاء فروع الشركات الأجنبية والاستعانة بمصادر خارجية لأداء مهام إدارة الأعمال التجارية. وسيتيح الربط بين إحصاءات التجارة وإحصاءات إدارة الأعمال أفكارا جديدة ذات فائدة سياسية وتحليلية، لا سيما في سياق تحليل أثر العولمة على القدرة التنافسية والنجاح الاقتصادي للمنشآت التجارية.
	38 - وهناك نهج واعد فيما يتعلق بالحصول على مزيد من المعلومات عن الأعمال التجارية المشاركة في التجارة الدولية يتطلب القيام بربط البيانات على المستوى الجزئي، الذي ينطوي على عدة سمات جذابة. ويجري تجميع بيانات سجل إدارة الأعمال التجارية وإحصاءات التجارة الدولية للبضائع أساسا من المصادر الإدارية، ولا يقتضي جمع بيانات إضافية. وسيتم الربط بين البيانات التجارية المفصلة مع المتغيرات الاقتصادية المتاحة في سجل الأعمال التجارية، مثل النشاط الاقتصادي للمؤسسة، وعدد الموظفين، ودوران العمل وعلاقات الملكية والسيطرة على الشركات. علاوة على ذلك، يمكن الربط أيضا بين الدراسات الاستقصائية الأخرى الموجودة عن الأعمال التجارية (بشأن إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، وإحصاءات البحث والتطوير والإحصاءات الهيكلية للأعمال التجارية) أو غير ذلك من البيانات الإدارية المتعلقة بالأعمال التجارية، لتوسيع نطاق الإحصاءات المتصلة بالأعمال التجارية. ويتيح هذا الربط الأساس اللازم لوضع عدد من المؤشرات ذات الصلة بالسياسات، كتلك التي وُضعت في قاعدة بيانات التجارة حسب خصائص الشركات للمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية/منظمة التعاون والتنمية.
	39 - وتتوقف نوعية الإحصاءات المستندة إلى ربط السجلات إلى حد كبير على معدلات المقابلة بين مجموعات مصادر البيانات. ويمكن التعبير عن معدلات المقابلة من حيث القيمة التجارية وعدد الشركات التي تجري المقابلة بينها. وفي إطار مشروع التجارة حسب خصائص الشركات، بينت جولات جمع البيانات حتى الآن أن معدلات التطابق ممتازة في معظم الحالات، وخاصة عند قياسها من حيث القيمة التجارية. ومن أسباب فشل المقابلة بين الشركات اختلاف رموز التعريف المستخدمة، والاختلافات في نطاق أنشطة الشركات التجارية (على سبيل المثال، لا يشمل سجل الأعمال التجارية، في بعض الأحيان، الشركات الزراعية والإدارة العامة والأفراد) والاختلافات فيما يتعلق باستكمال السجلات.
	40 - وليس الربط بين إحصاءات التجارة وإدارة الأعمال التجارية مسألة تنفرد بها البلدان المتقدمة النمو. فقد بدأ المكتب الإحصائي الوطني في كوستاريكا، بدعم من الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، بربط الإحصاءات الجمركية المفصلة لتجارة البضائع بسجل الأعمال التجارية. والنتائج الأولية مشجعة إذ تبين وجود معدلات مقابلة مرتفعة للصادرات ومتوسطة من ناحية الواردات. ومن المتوقع أن يوفر هذا الربط جداول موحدة للنواتج على الأجل الطويل. وعلى الأجل القصير، سيُستفاد من هذه النتائج في مشروع تتولى قيادته وزارة التجارة الخارجية، الغرض منه رفع مستوى صناعات التصدير في كوستاريكا في سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي.
	41 - وإضافة إلى الأعمال التحضيرية لوضع قاعدة بيانات التجارة حسب خصائص الشركات، يشارك العديد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مشروع الربط بين البيانات الجزئية الذي لا يقتصر على ربط إحصاءات التجارة الدولية للبضائع بسجلات إدارة الأعمال التجارية فحسب، بل وبالإحصاءات الهيكلية للأعمال التجارية، وإحصاءات فروع الشركات الأجنبية، والاستثمار الأجنبي المباشر وإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات. ويوفر ذلك إطارا تحليليا أوفى فيما يتعلق بالعلاقة بين التجارة والإنتاج العالمي. وعلاوة على ذلك، فإن لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بسجلات الأعمال التجارية تجعل تسجيل علاقات السيطرة بين الشركة وشركتها الأم ملزمة. وفي ما يسمى بسجل المجموعة الأوربية، يقوم المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية بتجميع هذه المعلومات من سجلات الأعمال التجارية الوطنية وبناء هيكل لأكبر مجموعات الشركات المتعددة الجنسيات في الاتحاد الأوروبي. وسيتيح تطبيق سجل المجموعة الأوروبية إمكانيات جديدة لروابط السجلات. وفيما يتعلق بإحصاءات التجارة، يسمح التطبيق بربط التجار مباشرة بمجموعات الشركات، سواء منها الخاضعة للسيطرة المحلية أو الأجنبية، ويجعل من الممكن حساب المؤشرات الرئيسية للعولمة بطريقة منسقة، دون جمع بيانات إضافية.
	42 - وفي حين يتيح الربط بين البيانات الجزئية على الصعيد الوطني وفرة من الإمكانيات لتحليل التجارة الدولية والعولمة الاقتصادية، فسيكون من المفيد، على الصعيد الدولي، الحصول على مجموعة موحدة من المؤشرات للمقارنة بين البلدان. وفي هذا السياق، عقدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في تشرين الأول/أكتوبر 2012، حلقة عمل خاصة بشأن الربط بين إحصاءات التجارة وإدارة الأعمال لتحديد درجة التفاصيل التي يمكن عندها وضع مؤشرات جديدة عن الشركات التجارية (المستوردة والمصدرة) لتوفر أكبر قدر ممكن من التفصيل (من حيث الملكية، والتصنيف الصناعي والحجم)، مع الوفاء، في الوقت ذاته، بالقيود الوطنية المتعلقة بالسرية. وعلى وجه العموم، تمثل السرية مشكلة في أي نوع من أنواع الربط بين البيانات الجزئية، وقد ترغب الدوائر الإحصائية العالمية في وضع بعض التوجيهات بشأن أفضل السبل للتعامل مع هذه المسألة.
	43 - وفي هذا السياق، ينبغي الإشارة إلى المبادئ التوجيهية لتكامل الإحصاءات الاقتصادية() التي وُضعت مؤخرا. وتؤكد الاتجاهات الاقتصادية من قبيل العولمة والأزمة المالية والتحديات المالية على نطاق العالم، أهمية إصدار البلدان بيانات دقيقة ومتسقة وآنية ضمن إطار متكامل. وتوافر معلومات بشأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم وبيانات عن الميزانيات والتجارة الدولية أمر ضروري لتقييم الآثار في شتى البلدان وتنسيق سياسات نقدية ومالية وتنظيمية، وتجارية فعالة.
	ثامنا - التجارة من حيث القيمة المضافة
	44 - في 15 آذار/مارس 2012، أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية أنهما وقّعتا رسالة تفاهم بهدف وضع إحصاءات بشأن التجارة من حيث القيمة المضافة(). وستقوم المنظمتان، في جملة أمور، بإعداد قاعدة بيانات عن تدفقات التجارة المُقدَّرة من حيث القيمة المضافة يكون الاطلاع عليها متاحا للجمهور. ومن المفترض أن يساعد قياس التجارة من حيث القيمة المضافة في الجهود المؤدية إلى تحسين فهم أوجه ترابط الاقتصادات الوطنية اليوم، ودعم تصميم سياسات وقواعد تنظيمية تجارية أفضل في جميع أنحاء العالم. ووفقا لما ذكرته المنظمتان، فإن تزايد احتواء الصادرات على مدخلات وسيطة مستمدة من مصادر خارجية، يجعل من الصعب تحديد الإسهام الحقيقي الذي قد يقدمه نوع معين من الصادرات في الرفاه المادي لاقتصاد ما، سواء من حيث الإيرادات أو من حيث العمالة. وعلاوة على ذلك، فإن الإحصاءات التقليدية المتعلقة بالتجارة لا تتيح بالضرورة إمكانية تحديد تلك القطاعات الاقتصادية، حيث يكمن مصدر القيمة المضافة. وفي الاقتصادات المتقدمة، يمثّل قطاع الخدمات مصدر حصة كبيرة من مجموع القيمة المضافة التي تولّدها صادرات المنتجات المصنّعة. ومن ثم، فإن تفكيك سلسلة القيمة المحلية إلى مكوّنات قطاعية، يمكن أن يلقي الضوء مجدّدا على مصادر القدرة التنافسية الدولية وآثار التجارة على العمالة المباشرة وغير المباشرة. 
	45 - ولا يشكّل المفهوم الذي يقوم عليه قياس التجارة من حيث القيمة المضافة مثار خلاف بوجه خاص. فأي نوع من الصادرات يمكن تقسيم عناصره نظريا إلى مساهمات مضيفة للقيمة مستمدة من صناعات محلية مختلفة وصناعات أجنبية مختلفة. وقياس تدفقات التجارة في سياق تجزؤ الإنتاج العالمي، يتطلب بطبيعته، اتباع نهج دولي منسق لوضع إطار ومنهجية، استنادا إلى إحصاءات رسمية أساسية تحظى باعتراف وموافقة على نطاق واسع. ويشكّل هذا أساس مبادرة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية. وترغب المنظمتان في التشجيع على وضع جداول للمدخلات والمخرجات، وجداول للعرض والاستعمال، تسلّم بطابع التباين الذي تتسم به الشركات المشتغلة بالتجارة على الصعيد الدولي (خاصة الشركات المتعددة الجنسيات وفروعها) والشركات التي تُنتج بضائع وتقدم خدمات موجهة للسوق المحلية أساسا.
	46 - وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن تدابير التجارة من حيث القيمة المضافة هي تقديرات يُستند في إصدارها إلى عدد من الافتراضات. ولئن كانت هذه الافتراضات الأساسية ستحدّ بالضرورة من مدى إمكانية استخدام تلك التقديرات أساساً لإبرام اتفاقات السياسات التجارية، فإنها تسلّط فعلا أضواءً هامة على إمكانية اتخاذ تدابير في مجال السياسات ذات نتائج عكسية باستخدام إحصاءات إجمالية فقط. فالهدف، على المدى البعيد هو الاستفادة على نحو متزايد من البيانات الجزئية، باستخدام المبادرات المبيّنة أعلاه، ولا سيما، وضع إحصاءات تجارية ذات جودة عالية (الخدمات والبضائع) عن العرض والاستعمال، والمدخلات والمخرجات، وإحصاءات ثنائية، بهدف تحسين تقديرات التجارة من حيث القيمة المضافة. وفي إطار المبادرة المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية، أنشأت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي فريقا استشاريا تقنيا لضمان وجود اتفاق واسع النطاق على طبيعة الافتراضات يسُتند إليه في وضع جدول عالمي عن المدخلات والمخرجات.
	تاسعا - التعاون الدولي
	47 - أنشأ المجتمع الإحصائي الدولي العديد من أفرقة العمل لحل مشاكل محددة ترتبط بالبضائع المخصصة للتجهيز في الخارج، وتنقيح التصنيف بحسب فئات اقتصادية عامة، والدفع بعجلة العمل المتعلق بالمسائل التي يغلب عليها الطابع العام من قبيل تأثير العولمة في الحسابات القومية، وتنفيذ إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010، ودليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات لعام 2010. ويمكن أن تُقسّم هذه الأفرقة العاملة تقريبا إلى أفرقة تتناول المسائل الإحصائية (للتجارة الدولية والعولمة الاقتصادية) من منظور الاقتصاد الجزئي وجامعي البيانات الأساسية، وأفرقة العمل التي تتبع نهجا يستند بشكل أكبر إلى المحاسبة من معيار الاقتصاد الكلي، وأفرقة العمل التي تقوم بوضع مؤشرات لأهداف محددة في مجال السياسات. وينسجم هذا التقسيم إلى ثلاث فئات مع مخطط الهيكل الأساسي للمعلومات الإحصائية، على النحو المستخدم في البرنامج الإحصائي الأوروبي للفترة 2013-2017 (انظر الشكل أدناه).
	ألف - التجارة الدولية والإحصاءات الاقتصادية الأساسية
	48 - على مستوى بيانات التجارة الدولية والإحصاءات الاقتصادية الأساسية، تسعى هذه الأفرقة العاملة جاهدة إلى إحراز أوجه تقدم في مجالات إحصاءات التجارة الدولية للبضائع، وإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات، وإحصاءات فروع الشركات الأجنبية، وإحصاءات الاستثمار المباشر الأجنبي، وبيانات سجلات الأعمال التجارية، والإحصاءات الهيكلية للأعمال التجارية، والإحصاءات المتعلقة بالبحث والتطوير، وفي مجال التصنيفات ذات الصلة. وعلى المستوى الدولي، تشمل هذه الفئة، من بين فئات أخرى، الأفرقة التالية:
	• فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع 
	• فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع 
	• فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات 
	• فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بتجميع إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات
	• الفريق الفرعي التقني المعني بتنقيح الفئات الاقتصادية الواسعة 
	• الفريق الفرعي التقني المعني بتصنيف المهام التجارية 
	• فريق فيسبادن المعني بسجلات الأعمال التجارية
	• فرقة العمل التابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا والمعنية بسجلات الأعمال التجارية 
	• الفرقة العاملة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمعنية بإحصاءات التجارة الدولية في البضائع والتجارة في الخدمات 
	• الفريق العامل التابع للمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية والمعني بإحصاءات التجارة والأعمال التجارية.
	49 - ومن بعض الأعمال التي اضطلع بها مختلف هذه الأفرقة في الآونة الأخيرة، قيام فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع وفريق الخبراء المعني بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع، بتنفيذ إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010 ووضع دليل لجامعي البيانات، وقيام فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات وفريق الخبراء المعني بتجميع إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات بتنفيذ دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات لعام 2010 ووضع دليل جامعي البيانات الإحصائية، واضطلاع الفريق الفرعي التقني المكرّس بتنقيح الفئات الاقتصادية العامة، وقيام فرقة العمل المعنية بسجلات الأعمال التجارية بوضع مبادئ توجيهية دولية. ومن الضروري تنسيق العمل فيما بين هذه الأفرقة، ما دام نطاق العمل المتعلق بمسائل إحصاءات التجارة الدولية التي تثير مشاكل يتداخل مع نطاق عمل مختلف الأفرقة. وقد عقدت فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع وفرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات، اجتماعات مشتركة مؤخرا، لكن تنسيق عمل جميع هذه الأفرقة لم يُنفّذ بصورة منتظمة. 
	باء - التجارة الدولية والمحاسبة من معيار الاقتصاد الكلي
	50 - تشمل الأفرقة التي ينصب اهتمامها على قضايا التجارة الدولية من منظور المحاسبة الاقتصادية الكلية، الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية، وفرقة العمل التابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا والمعنية بالإنتاج العالمي، والفرقة العاملة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمعنية بالحسابات القومية، والفرقة العاملة التابعة للمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية والمعنية بالبضائع الموجّهة إلى الخارج للتجهيز. وتعمل فرقة العمل المعنية بالإنتاج العالمي على إعداد دليل سيتناول مواضيع من قبيل وضع منهاج لتصنيف ترتيبات الإنتاج العالمي، وتوضيح مبادئ الملكية الاقتصادية (للبضائع)، ومسائل الملكية الاقتصادية لمنتجات الملكية الفكرية ضمن سلاسل القيمة العالمية، والاتجار في مجال الخدمات، وتسجيل الإنتاج في الخارج. وتتولى أيضا فرقة العمل التابعة للمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، كما تشير تسميتها، معالجة موضوع البضائع الموجّهة إلى الخارج للتجهيز. وانعكاسا للملاحظة الواردة في الفقرة 49 أعلاه، فإن التنسيق بين هاتين الفرقتين يُنفّذ على سبيل التطوع بصورة أو بأخرى.
	51 - وعلاوة على ذلك، فإن مناقشة مسألة البضائع المخصصة للتجهيز، لا تجري فحسب ضمن فرقتَي (الاقتصاد الكلي) العاملتين المذكورتين أعلاه، بل تناقشها أيضا أفرقة (البيانات الأساسية) التالية: فريق الخبراء المعني بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع، وفريق الخبراء المعني بتجميع إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات، والفرقة العاملة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمعنية بإحصاءات التجارة الدولية في البضائع والتجارة في الخدمات. ومما يثير اهتماما خاصا، الافتقار في كثير من الأحيان إلى التنسيق بين أفرقة الإحصاءات الأساسية من جهة، والأفرقة المحاسبية من جهة أخرى. ولذا لا بد من وضع آلية تنسيق شاملة، ما دام مرجّحاً جداً ألا يتم، في إطار الهيكل الراهن (المنسق بصورة غير رسمية)، تقاسم المعلومات بانتظام بين هذه الأفرقة، وأن يؤدي ذلك إلى إصدار مبادئ توجيهية مختلفة وربما متضاربة بشأن الموضوع نفسه.
	جيم - المبادرات المتعلقة بوضع مؤشرات جديدة للتجارة الدولية
	52 - جرت الإشارة بالفعل إلى مبادرتين رئيسيتين جديدتين لوضع مؤشرات إنمائية في مجال التجارة الدولية، هما المبادرة المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية الرامية إلى وضع تدابير للتجارة من حيث القيمة المضافة، ومشروع التجارة حسب خصائص الشركات المشترك بين المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لوضع مؤشرات مستقاة من قاعدة بيانات التجارة حسب خصائص الشركات. ومن المؤشرات التي وُضعت في سياق التجارة من حيث القيمة المضافة ما يلي: نسبة الواردات المتضمنة في الصادرات، والقيمة المضافة المستحثة بالتصدير، والقيمة المضافة المستحثة بوحدات التصدير. وتشمل المؤشرات المستمدة من قاعدة بيانات التجارة حسب خصائص الشركات، كما سبقت الإشارة، الصناعات التصديرية مفصّلة حسب الملكية الأجنبية وفئة حجم الشركات وكثافة التصدير.
	53 - وتندرج في نطاق هذا القسم أيضا الفرقة العاملة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمعنية بعولمة الصناعة، ذلك أن اهتمامها ينصب على وضع مؤشرات العولمة ومؤشرات لقياس سلاسل القيمة العالمية. وفي هذا الصدد، أصدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي منشورها المعنون ”قياس العولمة: مؤشرات العولمة الاقتصادية لعام 2010 لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي“ (Measuring Globalisation: OECD Economic Globalisation Indicators 2010)(). وتشمل المجالات التي يتناولها هذا الدليل العملي حركة رأس المال والاستثمار المباشر الأجنبي والنشاط الاقتصادي للشركات المتعددة الجنسيات، وإضفاء الطابع العالمي على التكنولوجيا، والتجارة الدولية. وتساعد مؤشرات العولمة في استجلاء الأنشطة الاقتصادية للبلدان التي تخضع لمراقبة أجنبية، وعلى الأخص إسهام الشركات المتعددة الجنسيات في النمو، والعمالة، والإنتاجية، وأجر العمل، والبحث والتطوير، ونشر التكنولوجيا، والتجارة الدولية. وتلقي هذه المؤشرات الضوء مجددا على أوجه الترابط المالي والتكنولوجي والتجاري. وإضافةً إلى ذلك، يضم هذا المنشور، مؤشرات تتصل بالأزمة المالية، واستثمارات الحافظات، والاعتبارات البيئية، وظهور سلاسل القيمة العالمية.
	54 - وتُستمد المدخلات المستخدمة في احتساب المؤشرات الموضوعة للتجارة من حيث القيمة المضافة، و التجارة حسب خصائص الشركات، ودليل العولمة، من إحصاءات اقتصادية أساسية والمحاسبة من منظور الاقتصاد الكلي. ومرة أخرى، لا بد من وضع آلية تنسيقية لضمان تحقيق اتساق جيد للجهود التي تبذلها مختلف الأفرقة العاملة المعنية بالبيانات، والمحاسبة، والمؤشرات. ويبدو أن ثمة حاجة إلى إنشاء لجنة تنفيذية رفيعة المستوى لتنسيق الأعمال المتعلقة بالتجارة الدولية والعولمة الاقتصادية.
	عاشرا - الاستنتاج
	55 - قدم التقرير لمحة عامة عن مسائل السياسات المرتبطة بإحصاءات التجارة الدولية في سياق عملية إنتاج مجزّأة تُشرك في الوقت الراهن العديد من البلدان في سلاسل القيمة العالمية، وتُحدث أوجه ترابط فيما بين البلدان ذات الأبعاد الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية. وعرض التقرير وصفا للمستجدات في مجالي إحصاءات التجارة الدولية للبضائع وإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات وفيما يقابلهما من تصنيفات تجارية، وأشار أيضا إلى أهداف عام 2020 البالغ عددها 20 هدفا، كما اقترحتها بصورة غير رسمية منظمات دولية وتولى مكتب الإحصاءات الأسترالي تقييمها من حيث القابلية للتطبيق والجدوى. ودرس التقرير في الختام المبادرات الجديدة لربط إحصاءات التجارة والأعمال بتقديرات التجارة من حيث القيمة المضافة، وناقش الجهود التي بذلها العديد من أفرقة العمل المنخرطة في مساعي الدفع قدما بعناصر هذا الميدان.
	56 - ولا يمكن أن تستوعب أطر القياس الحالية المتعلقة بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع وإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات وميزان المدفوعات ونظام الحسابات القومية، استيعابا كاملا قياس أوجه الترابط الاقتصادي بين البلدان، وأوجه انكشافها، ومواطن ضعفها، من خلال سلاسل القيمة العالمية أو من خلال عمليات الشركات المتعددة الجنسيات. وسلّط التقرير الضوء على عدد من الظواهر التي يصعب قياسها وتنطوي بياناتها على ثغرات، بما في ذلك خدمات الصناعات التحويلية المتعلقة بالمدخلات التي يملكها آخرون، والتجارة ضمن الشركة ذاتها، وملكية منتجات الملكية الفكرية، وغير ذلك من أوجه الترابط ضمن سلاسل القيمة العالمية. وفي حين يوجد العديد من أفرقة العمل الدولية التي تعمل في مختلف مجالات التجارة الدولية والعولمة الاقتصادية، ثمة حاجة إلى وضع إطار شامل لذلك العمل وتنسيقه تنسيقا منتظما. وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى أن المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية شرع في وضع إطار لقياس الإحصاءات المتعلقة بسلاسل القيمة العالمية والعولمة الاقتصادية.
	57 - ويخلص التقرير إلى أن وضع إطار شامل لقياس التجارة الدولية والعولمة الاقتصادية أمر ضروري لكي تتم على نحو أفضل تلبية احتياجات مستعملي البيانات، مثل مقرّري السياسات والمفاوضين التجاريين وأوساط الأعمال التجارية. وسيتناول هذا الإطار أوجه الترابط الاقتصادي بين الأمم فيما يتصل بالتجارة الدولية، والاستثمارات الأجنبية، والشركات المتعددة الجنسيات، والاستعانة بمصادر خارجية لأداء مهام الأعمال، وقد يشمل أيضا أوجه الترابط الاقتصادي الناشئ عن العلاقات المالية والبيئية والاجتماعية العابرة للحدود. وسيتعيّن أن يسترشد وضع هذا الإطار الشامل بهيكل تنفيذي جديد يقابله. وينبغي أن تواصل الأفرقة الحالية عملها الهام؛ بيد أنه ثمة ضرورة إلى وضع آلية مناسبة لكفالة التنسيق والاتساق في المنهجية وتجميع البيانات استنادا إلى هذا الإطار القياسي الشامل للتجارة الدولية والعولمة الاقتصادية.
	حادي عشر - نقاط للمناقشة
	58 - يُطلب إلى اللجنة إبداء رأيها بشأن ما يلي:
	(أ) ضرورة وضع إطار شامل لقياس التجارة الدولية والعولمة الاقتصادية يشمل أوجه الترابط الاقتصادي بين الأمم فيما يتصل بالتجارة الدولية، والاستثمارات الأجنبية، والشركات المتعددة الجنسيات، والاستعانة بمصادر خارجية في أداء مهام الأعمال، وقد يشمل أيضا أوجه الترابط الاقتصادي الناشئ عن العلاقات المالية والبيئية والاجتماعية العابرة للحدود؛
	 (ب) ضرورة وضع آلية مناسبة لتنسيق العمل المتعلق بالتجارة الدولية والعولمة الاقتصادية؛
	 (ج) إنشاء فريق من أصدقاء الرئيس، مؤلف من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، يُكلّف بإعداد ورقة مفاهيمية بشأن نطاق الإطار ومضمونه، والآلية المناسبة لتنسيق العمل في هذا المجال.

