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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) و (٣البند 

  إحصاءات: بنود للمناقشة واختاذ القرار
        التجارة الدولية والعوملة االقتصادية

  قياس التجارة الدولية والعوملة االقتصادية    
  

  مذكرة من األمني العام    
  

ــاعي       ــصادي واالجتم ــس االقت ــرَّر اجملل ــاً ملق ــام   ٢٠١٣/٢٣٥وفق ــني الع ــشرف األم ، يت
ــأن ــرئيس املعــين بقيــاس التجــارة ا     ب ــر فريــق أصــدقاء ال ــصادية حييــل تقري ــة والعوملــة االقت . لدولي
ة واألربعـني للجنـة اإلحـصائية وكُلـف مبهمـة إعـداد       أُنشئ هذا الفريق خالل الدورة الرابع   وقد

االقتــصادية وبتنــسيق العمــل   ورقــة مفاهيميــة تتعلــق بإطــار قيــاس التجــارة الدوليــة والعوملــة        
ويعـرض هـذا التقريـر العناصـر الرئيـسية إلطـار القيـاس مـن حيـث نطـاق قـضايا                      . اجملال هذا يف

واللجنة مـدعوة إىل إبـداء    . ل املضي قدماً  القياس ومالحمها العامة، كما يقدم مقترحا بشأن سبي       
  .رأيها يف املقترح املعروض يف الفقرة األخرية من التقرير
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  قياس التجارة الدولية والعوملة االقتصادية    
  

  مقدمة  -أوال   
، أقـّرت اللجنـة   ٢٠١٣يف الدورة الرابعة واألربعني للّجنـة اإلحـصائية، املعقـودة يف عـام             - ١

 بضرورة وضـع إطـار شـامل لقيـاس التجـارة الدوليـة والعوملـة االقتـصادية،                  ٤٤/١٠٦يف مقررها   
فقـط   ان، مما تنشأ عنه أوجه تـرابط لـيس  على اعتبار أن عمليات اإلنتاج احلالية ُتنجز يف عدة بلد  
الــضروري  ومــن. مــاعي والبيئــي أيــضا  تيف اجملــالني االقتــصادي واملــايل، بــل ويف اجملــالني االج    

ــري اإلحــصاءات        أن ــيت تعت ــة بأوجــه القــصور ال ــة املتعلق ــشواغل املتنامي ــصدى هــذا اإلطــار لل يت
ولتحــسني قيــاس خمتلــف جوانــب التجــارة . التجاريــة احلاليــة، وذلــك إلرشــاد النقــاش الــسياسايت

حــصائية، وحتديــد أفــضل   الدوليــة والعوملــة االقتــصادية، يلــزم معاجلــة الثغــرات يف البيانــات اإل      
وتــشمل تلــك اجلوانــب . املمارســات، واالضــطالع بأعمــال إضــافية علــى صــعيد بلــورة املفــاهيم

يتولد عن إنتـاج الـسلع الوسـيطة يف سالسـل القيمـة العامليـة مـن قيمـة مـضافة ودخـل وفـرص                      ما
يطرة عمــل، ومــسائل التجــارة بــني عناصــر الــشركة الواحــدة، وامللكيــة األجنبيــة، وعالقــات الــس 
  .التجارية، واخلدمات الصناعية التحويلية، وعمليات نقل حيازات منتجات امللكية الفكرية

 علـى إنـشاء فريـق أصـدقاء الـرئيس املعـين             ٤٤/١٠٦ووافقت اللجنة أيضاً يف مقررهـا         - ٢
 وأناطــت بــه مهمــة إعــداد ورقــة مفاهيميــة تتعلــق  بقيــاس التجــارة الدوليــة والعوملــة االقتــصادية 

ــسيق العمــل     ــة املالئمــة لتن ــذا اجملــال بنطــاق اإلطــار ومــضمونه، وباآللي ــة  .  يف ه وطلبــت اللجن
ُيراعى يف الورقة املفاهيمية خمتلف مستويات التطور اإلحصائي واملوارد املتاحة لـدى الـنظم                أن

يقابل ذلك من حمطـات رئيـسية علـى طريـق           اإلحصائية الوطنية، وأن تتضمن أحكاماً بشأن ما        
وطلبــت اللجنــة أيــضاً أن يــويل الفريــق اهتمامــاً خاصــاً ملوضــوعي   . تنفيــذ التوصــيات املتوخــاة 

الطابع السري للبيانات اجلزئية واجلوانب القانونية لعمليات مجع البيانات وتبادهلا، مبـا يف ذلـك              
  .تبادهلا بني هيئات االختصاص الوطنية

ــاً يف نيــسان  نــشئ فوأُ  - ٣ ، وروعــي يف عــضويته ٢٠١٣أبريــل /ريــق أصــدقاء الــرئيس فعلي
اتساع نطاق التمثيل اجلغرايف والتوازن بني الدول املتقدمة النمـو والبلـدان الناميـة وضـم ممـثلني                  

ويبني املرفق األول من هـذا التقريـر الواليـة املنوطـة بـالفريق              . عن العديد من الوكاالت الدولية    
، ٢٠١٣يوليـه  /مـايو إىل متـوز  / وقد تبـادل أعـضاء الفريـق، يف الفتـرة مـن أيـار            .وقائمة بأعضائه 

ــائل       ــرى ذلـــك يف الغالـــب بالرسـ ــضموهنا، وجـ ــة ومـ ــة املفاهيميـ ــاق الورقـ ــشأن نطـ ــاراً بـ أفكـ
مث أعدت شعبة اإلحصاءات والوكالة الوطنية الكنديـة لإلحـصاء مـشروعاً للورقـة              . اإللكترونية

أكتـوبر، وذلـك يف إطـار التحـضري لالجتمـاع الـذي             /ن األول املفاهيمية ُعمم يف مـستهل تـشري      
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مـــاع، نوقـــشت الورقـــة املفاهيميـــة  وخـــالل ذلـــك االجت .)١(نـــوفمرب/ُعقـــد يف تـــشرين الثـــاين
جلستني رئيسيتني تعلقتا بنطاق قـضايا قيـاس التجـارة الدوليـة والعوملـة االقتـصادية وإطارهـا          يف

  . وفقاً هلذا النمطوقد روعي ترتيب عناصر هذا التقرير. التخطيطي
ويعرض الفرع الثاين أدناه املزيد من املعلومات األساسية املتعلقة بالـشبكات اإلنتاجيـة               - ٤

ــر         ــواردة يف هــذا التقري ــشة ال ــسم كــبري مــن املناق ــه ق ــق من ــذي انطل ــة، وهــو املوضــوع ال العاملي
بــشأن ويتــضمن الفــرع الثالــث آراء أعــضاء فريــق أصــدقاء الــرئيس   . خبــصوص قــضايا القيــاس

النطــاق النظــري لإلحــصاءات املتعلقــة بالتجــارة الدوليــة والعوملــة االقتــصادية، يف حــني يتنــاول   
. ضايا القيــاس وجــودة البيانــاتالفــرع الرابــع اإلطــار التخطيطــي املــنظِّم للقــضايا املفاهيميــة وقــ

  .الفرع اخلامس، فيحوي خامتة ومقترحات للمضي قدماً أما
  

  معلومات أساسية  -ثانيا   
كــان قيــاس النــشاط االقتــصادي يف ســياق سالســل القيمــة العامليــة هــو القاســم املــشترك   - ٥

وركـز  . نـوفمرب /للعروض اليت قدمتها الوكاالت الدولية خالل االجتماع املعقود يف تشرين الثاين        
اجلهـود الراميـة      وشعبة اإلحصاءات بشكل رئيسي على     املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية   

ــها، وعلــى اإلحــصاءات      إىل مواصــلة ت ــق التكامــل بين طــوير إحــصاءات التجــارة األساســية وخل
ــة   ــادرات  . االقتــصادية ذات الــصلة ومواءمــة ســجالت األعمــال التجاري ــا، تــشمل املب ويف أوروب

املتعلقــة هبــذا املوضــوع تبــسيط إحــصاءات التجــارة واألعمــال التجاريــة وخلــق التكامــل بينــها،    
اصلة تطوير سـجل جمموعـات الـشركات األوروبيـة ووضـع نظـام              عالوة على اجلهود املبذولة ملو    

ــتخدامه  ــة املمكـــن اسـ ــال التجاريـ ــاديلأورويب لـــسجالت األعمـ ــربط . ا بـــشكل تبـ ويتـــصدر الـ
وتعاونـت الـشعبة    . البيانات اجلزئية جماالت تركيز املكتب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة           بني

وســتاريكا ســعياً للــربط بــني إحــصاءات  اإلحــصائية بنــشاط مــع النظــام اإلحــصائي الــوطين يف ك 
يثبـت مـا أسـفر عنـه هـذا التعـاون            و. التجارة وإحصاءات األعمـال التجاريـة اخلاصـة هبـذا القطـر           

  .نتائج واعدة أن دمج اإلحصاءات األساسية أمر ميكن حتقيقه يف البلدان النامية من
تجـارة العامليـة ومـؤمتر      وتبذل منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي ومنظمـة ال              - ٦

جهـوداً كـبريةً لتقـدير حجـم جتـارة القيمـة املـضافة        ) األونكتـاد (األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة       
ولتحـسني تقـديرات جتـارة القيمـة        . باستخدام مناذج تناقل املـدخالت واملخرجـات بـني البلـدان          

االسـتخدام الوطنيـة     - رضاملضافة املنجزة على أساس البيانات الرمسية، يلزم تـوافر جـداول العـ            
__________ 

ع فريــق أصــدقاء الــرئيس املعــين بقيــاس التجــارة الدوليــة والعوملــة        للحــصول علــى تفاصــيل بــشأن اجتمــا      )١(  
 .https://unstats.un.org/unsd/trade/events/2013/foc.asp :االقتصادية، انظر
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ــة - وجــداول املــدخالت اقتــصاد بلــد مــن البلــدان، ميكــن   وحبــسب تنــوع . املخرجــات الوطني
االستخدام الوطنية األكثر تطّورا بتقسيم البيانـات إىل شـرائح تـصنيفية             - جداول العرض  وضع

 ففـي الـصني  . مالئمة وفقا خلـصائص مـن قبيـل حجـم الـشركات أو كثافـة نـشاطها التـصديري            
واملكــسيك مــثالً، مثــة متييــز شــديد األمهيــة بــني الــشركات املــصدِّرة الــيت تعمــل يف إطــار عقــود   

 ينبغـــي مراعـــاة هـــذه التـــصنيفات وغريهـــا مـــن الـــشركات املـــصدِّرة وغـــري املـــصدِّرة، ولـــذلك
ولوضــع . املخرجــات - حــساب جمــاميع بيانــات وحــدات اإلنتــاج يف جــداول املــدخالت  عنــد

د مـــن مواءمـــة البيانـــات الـــصادرة  واملخرجـــات بـــني البلـــدان، ال بـــمنـــوذج لتناقـــل املـــدخالت
ــسية يكمــن يف       عــن ــد؛ إذ أن أحــد املــشاكل الرئي ــسم بالتعقي ــة تت ــدان، وهــذه عملي خمتلــف البل

  .ضرورة تسوية الفروق يف بيانات التجارة الثنائية فيما يتعلق بالسلع واخلدمات على حد سواء
للجنــة االقتــصادية ألوروبــا،   نتــاج العــاملي، التابعــة   وحتــاول فرقــة العمــل املعنيــة باإل     - ٧

توضــيح قيــاس امللكيــة االقتــصادية، وعمليــات نقــل حيــازات منتجــات امللكيــة الفكريــة،   زيــادة
وتــضع . واإلنتـاج يف اخلـارج، وجتـارة القيمـة املـضافة، وعمليـات الـشركات الكـربى واملركّبـة         

وإذ تـضطلع  . ليت مل ُتحـسم بعـد وبأوجـه التنفيـذ    فرقة العمل توجيهاً يتعلق بالقضايا املفاهيمية ا    
فرقة العمل بذلك، تدرس املمارسات احلالية للبلدان فيما يتعلـق بـشىت أنـواع ترتيبـات اإلنتـاج                  

ليل الـذي تعـده بـشأن قيـاس          الـصيغة النهائيـة للـد      ٢٠١٤وستضع فرقة العمـل يف عـام        . العاملي
  .العاملي اإلنتاج

لترتيبات اإلنتاج العاملي، اليت ُتعرَّف بأهنـا عمليـة إنتاجيـة           ووضعت فرقة العمل تصنيفاً       - ٨
مترابطة األجزاء تنجز يف أكثـر مـن بلـد إلنتـاج ُمخـَرج مـا، حيـث يكـون إلحـدى الكيانـات،                        

ويطلـق  . وهي الكيـان الرئيـسي يف الغالـب، مـستوى مـا مـن مـستويات الـسيطرة علـى العمليـة                 
سالسـل  ” أو   “سالسـل اإلمـداد العامليـة     ”ة اسـم    عموماً علـى هـذه األنـشطة اإلنتاجيـة املترابطـ          

 نطـــاق سالســل القيمــة العامليـــة   وميكــن تـــصنيف األنــشطة الــيت تــدخل يف    . “القيمــة العامليــة  
ــصنيع        إىل ــة الت ــداًء، مث مرحل ــة البحــث والتــصميم ابت ــدرج مــن مرحل ــة عامــة تت مراحــل إنتاجي

ويتـيح التقـسيم   . ات انتهاًءالتحويلي كمرحلة وسطى، مث مرحلة اللوجستيات والتسويق واملبيع       
توّخي الدقة يف حتديد نوع النشاط االقتصادي الذي ميارسـه املنتجـون         إىل مراحل إنتاجية عامة   

الرئيسيون واملوردون واملنتجون املتعاقدون وغريهم من الوحدات املشاركة يف سلـسلة اإلنتـاج             
ويف أي سلـسلة    . اً من املهـام   وتتضمن كل مرحلة من مراحل عملية اإلنتاج عدداً كبري        . العاملية

من سالسل القيمة العاملية، ُينَجز العديد من هذه املهام يف اخلارج، إما عـن طريـق فـروع تابعـة              
  .لشركة أّم وعاملة يف بلدان أجنبية، أو بواسطة متعاقدين مستقلني
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وتــشكل فــرص العمــل واملهــارات والتنافــسية الدوليــة وتوليــد القيمــة املــضافة والــدخل   - ٩
حلافز لكل من القطاع العـام والقطـاع اخلـاص علـى إجـراء البحـوث يف جمـال سالسـل القيمـة                       ا

وغالباً ما تركز هذه البحوث على صناعات بعينها، حيـث يـتم رسـم الـصورة الكاملـة       . العاملية
ــصميم أو تــصنيع املكونــات   جلميــع العمليــات اإلنتاجيــة، مــن قبيــل البحــث والتطــوير        أو الت

ضاف مث ُتــ. سويق واملبيعــات، وتفاصــيل املــدخالت واملخرجــات املتــصلة هبــاالتجميــع أو التــ أو
الصورة إحصاءات الشركات، مبا فيها إحصاءات التجارة واالسـتثمار، مـع تـسليط الـضوء        إىل

وميكن أيضاً مجـع إحـصاءات   . على أوجه قوة القطر وأوجه ضعفه يف قطاعات اقتصادية بعينها        
ا البلــدان املنافــسة صــناعياً لــذلك القطــر، إقليميــاً أو عامليــاً، مثيلــة مــن بلــدان إضــافية، وال ســيم

  .لتكوين صورة أدّق ملوقع البلد يف سالسل القيمة العاملية
وعموماً، يرغب حمللو السياسات التجارية يف االنطـالق مـن نظـرة عامـة علـى خمتلـف                    - ١٠

. واالســتثمار األجــنيبالــصناعات املماَرســة يف اقتــصادات بلــداهنم، مــع التركيــز علــى التجــارة   
املخرجـات تلـك النظـرة العامـة الـيت تتعلـق باالقتـصاد         - ويتيح هلم اجلدول الوطين للمدخالت 

. اعالت احلاصــلة بــني الــصناعات  الكلــي والــيت تتــضمن مــا يكفــي مــن التفاصــيل عــن التفــ        
 األســـواق أو التنافـــسية الدوليـــة  بالنـــسبة للمـــسائل الـــسياساتية املتعلقـــة بالوصـــول إىل      أمـــا
املــسامهات احملــددة للــشركات الــصغرية واملتوســطة احلجــم يف التجــارة الدوليــة، فيــستخدم     أو

احملللون بيانات تفصيلية على مستوى الـشركات، مركِّـزين يف الغالـب علـى قطاعـات صـناعية                  
ــة   ــها، وذلــك لتكملــة اإلحــصاءات الكلي ــة   . بعين ــايل، يــشدد صــناع الــسياسات علــى أمهي وبالت

اجلزئية والبيانات الكلية على حد سـواء، وأمهيـة إنـشاء روابـط بـني البيانـات       استخدام البيانات  
اجلزئيــة والبيانــات الكليــة باّتبــاع أســاليب بديلــة يف حــساب اجملــاميع الكليــة مبــا يلــيب متطلبــات  

  .التعامل مع مسائل البحث واملسائل السياساتية يف سالسل القيمة العاملية
  

  لقة بالتجارة الدولية والعوملة االقتصاديةنطاق اإلحصاءات املتع  -ثالثا   
تكّون توافق عام يف اآلراء خبصوص نطاق اإلحصاءات اليت ينبغي إدراجهـا يف اإلطـار                 - ١١

ومت التمييـز بـني اإلحـصاءات املنـشودة        . املفاهيمي املتعلق بالتجارة الدوليـة والعوملـة االقتـصادية        
ومــن الناحيــة النظريــة، تنــدرج مجيــع  . ليــاكغايــة نظريــة واإلحــصاءات الــيت جيــري جتميعهــا حا 

اإلحــصاءات ذات الــصلة باملوضــوع يف نطــاق اإلطــار املفــاهيمي، مبــا فيهــا كافــة اإلحــصاءات  
األساســية املتعلقــة باالقتــصاد اجلزئــي واإلحــصاءات األكثــر إمجــاال املتعلقــة باالقتــصاد الكلــي،   

مالت التجاريـة الـيت تـتم عـرب احلـدود          واليت ُيهدف هبا يف األساس إىل إتاحة املعلومات عن املعا         
ــسلع واخلــدمات واالســتثمارات   ــة   وتــشمل ت. يف جمــال ال لــك اإلحــصاءات إحــصاءات متكامل

. املالية واالجتماعيـة والبيئيـة     - التجارة واألعمال التجارية، مبا يف ذلك أبعادها االقتصادية        عن
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 هــذا التكامــل بفــضل وقــد أمكــن خلــق التكامــل بــني تلــك اإلحــصاءات ومراعــاة االتــساق يف 
ميـزان   والطبعـة الـسادسة لـدليل        )٢(٢٠٠٨االقتصاد الكلي لنظام احلـسابات القوميـة لعـام           أطر

ــتثمار الـــدويل الـــصادر عـــن صـــندوق النقـــد الـــدويل    ــافة )٣(املـــدفوعات ووضـــع االسـ ، باإلضـ
تثمار للتعريـف املعيـاري لالسـ     معايري االقتصاد الكلي ذات الصلة، مثل الطبعة الرابعـة           بعض إىل

ونظــام شــعبة  ،)٤(املباشــر األجــنيب الــصادر عــن منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي
ــام    ــصادية لعـــ ــة واالقتـــ ــبة البيئيـــ ــصاءات للمحاســـ ــيم  . )٥(٢٠١٢اإلحـــ ــن أدوات التنظـــ ومـــ

  واملفاهيميـــة اهلامـــة يف هـــذا الـــسياق جـــداول اإلمـــداد واالســـتهالك وجـــداول        اإلحـــصائية
وتكمِّل تلك اإلحصاءات األساسية وإحـصاءات      .  يف احلسابات القومية   املخرجات - املدخالت

االقتصاد الكلـي أدواٌت حتليليـة ذات صـلة ومؤشـرات متعلقـة هبـا، مثـل منـاذج تناقـل املـدخالت                       
املؤشـرات اخلاصـة     قـديرات جتـارة القيمـة املـضافة، أو        واملخرجات بني البلدان واليت ُتشتق منها ت      

  .من وصف الصورة الكلية لسالسل القيمة العامليةبقطاع معني اليت ُتشتّق 
ويف إطار اإلحصاءات املنشودة، ال بد مـن التمييـز بـني إحـصاءات العوملـة الـيت تنـدرج                      - ١٢

يف نطــاق اختــصاص ومــسؤولية الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة وتلــك الــيت ال تنــدرج يف نطــاق          
ــق ا      ــا إال عــن طري ــات وال ميكــن احلــصول عليه ــذه اهليئ ــصاص ه ــادل البي اخت ــات لتب ــات تفاق ان

فعلى سـبيل املثـال، تنـدرج اإلحـصاءات         . بني البلدان أو باستقائها من قاعدة بيانات دولية        فيما
ــصلة عــن أنــشطة فــروع الــشركات األجنبيــة يف اخلــ       ارج وإحــصاءات التجهيــز اخلــارجي   املف

ــشركات       تلــك يف ــة، شــأهنا يف ذلــك شــأن الكــثري مــن تفاصــيل إحــصاءات جمموعــات ال  .الفئ
جمموعـات   لقواعد اليت حتتوي على بيانات عـن      قواعد بيانات القطاع اخلاص، مثل تلك ا       أن إال

  .الشركات العاملية، ال تندرج يف نطاق اختصاص الوكاالت اإلحصائية الوطنية
ــنظم       - ١٣ ــه يف الواقــع العملــي، ُيقــصد بالنطــاق مجيــع اإلحــصاءات الــيت تــستطيع ال غــري أن

فعلـى سـبيل املثـال، تـشمل اإلحـصاءات املتعلقـة            . ا يف الوقت الراهن   اإلحصائية الوطنية جتميعه  
بالتجارة الدولية يف البضائع قيَم الـواردات والـصادرات مـن الـسلع وكمياهتـا املاديـة، وُتـصّنف                   

لتوصـــيف الـــسلع، وحـــسب البلـــد  البيانـــات اجملّمعـــة حـــسب فئـــة الـــسلع يف النظـــام املنـــسق   
نظومــة اإلحــصائية األوروبيــة  مركيــة، وتــصنف يف املووســيلة النقــل واإلجــراءات اجل  الــشريك

__________ 
 .http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp: متاح على املوقع  )٢(  
 .www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm: متاح على املوقع  )٣(  
 .www.oecd.org/daf/inv/investmentstatisticsandanalysis/fdibenchmarkdefinition.htm: متاح على املوقع  )٤(  
: النــــــــــــــسخة غــــــــــــــري احملــــــــــــــّررة متاحــــــــــــــة باإلنكليزيــــــــــــــة فقــــــــــــــط علــــــــــــــى العنــــــــــــــوان   )٥(  

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/White_cover.pdf. 
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وجتّمـع الـنظم اإلحـصائية    . ملا إذا كان النشاط مندرجا ضمن قطاع االسترياد أو التـصدير          وفقا
الوطنيــة أيــضا بيانــات عــن التجــارة يف الــسلع واخلــدمات علــى أســاس ميــزان املــدفوعات؛           

نيف املوسـع للخـدمات يف ميـزان     وإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات مصنفةً حسب التص       
املدفوعات وحسب البلدان الـشريكة؛ وإحـصاءات أنـشطة فـروع الـشركات األجنبيـة مـصنفةً                 
حسب الصناعة والبلد الشريك؛ وإحصاءات االستثمار املباشر األجنيب حسب الصناعة والبلـد            

ضـمن األطـر    ويف حني أن هناك من الناحية املفاهيمية تكامال بني تلـك اإلحـصاءات              . الشريك
احملاسبية، فإن احلاجة تستدعي املزيد من العمل على ترسيخ ذلك التكامل على مـستوى إنتـاج                

ويعّد وجود سجل عايل اجلودة لألعمـال التجاريـة أمـرا ال غـىن عنـه مـن أجـل إقامـة                      . البيانات
 وإضــافة. الــصلة بــني إحــصاءات األعمــال التجاريــة وإحــصاءات التجــارة واالســتثمار الــدوليني

ــددة     إىل ــشركات الكــبرية املتع ــسي إحــصاءات ال ــك، تكت ــالنظر    ذل ــة خاصــة ب ــسيات أمهي  اجلن
  .دورها احملوري والطليعي يف سالسل القيمة العاملية، ومن مث يف العوملة االقتصادية إىل
  

  اإلطار التخطيطي ملسائل القياس  -رابعاً   
ليـة والعوملـة االقتـصادية      وجيري وضـع إطـار ختطيطـي للنظـر يف مـا يتعلـق بالتجـارة الد                  - ١٤
وحيـدد اإلطـار املقتـرح جمـاالت لتوسـيع          . مسائل تتصل باملفاهيم والقياس ونوعيـة البيانـات        من

نطاق اإلحصاءات مبا يتجاوز نطاق احلسابات األساسية احلالية، حيـث تـتم إمـا زيـادة العمـق،            
التــساع العرضــي، اأي االنتقــال مــن اإلحــصاءات الكليــة إىل اإلحــصاءات اجلزئيــة، أو زيــادة   

إدراج دراسات بشأن إحصاءات التدويل اليت ميكن أن جتّمعها املكاتب الوطنية عـن طريـق      أي
العالقات الثنائية، وبشأن إحـصاءات العوملـة الـيت ميكـن جتميعهـا بـدمج اإلحـصاءات املتحـّصل                   

ول عليها من بلدين أو أكثر، واليت ستتضمن إحصاءات عن مجيع البلـدان يف حالـة وجـود جـد      
  .عاملي للمدخالت واملخرجات

ــيت         - ١٥ ــساع العرضــي تلــك الكــثري مــن العناصــر ال ــادة العمــق أو االت وتغطــي جمــاالت زي
وجدت لنفـسها مكانـا يف املعـايري الدوليـة كعناصـر تكميليـة موصـى هبـا أو يف إطـار مبـادرات                        

ــة     ــاحثني أو وكــاالت دولي ــة أو ب ــدة اقُترحــت مــن ِقبــل إدارات سياســاتية وطني وبــرزت  .جدي
 أن احلـسابات األساسـية ببـساطة        العناصر يف كثري من األحيان كرّد فعـل نـاتج عـن إدراك             هذه
ومـن أمثلـة اجملـاالت املمكنـة لتوسـيع نطـاق            . تتناول مجيع املسائل املرتبطة بالتدويل والعوملـة       ال

داول اإلحصاءات أساليُب اإلمداد، أو الطـرق البديلـة حلـساب اجملـاميع الكليـة، أو تفاصـيل جـ                  
املخرجات العاملية، أو اإلحـصاءات املفـّصلة    - املخرجات، أو جداول املدخالت  - املدخالت

ــة يف اخلــارج    ــشركات األجنبي ــروع ال ــشطة ف ــرد . عــن أن ــرح   وي ــال لإلطــار التخطيطــي املقت مث
  .املرفق الثاين هلذا التقرير يف
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ــد       - ١٦ ــد إمجــاال، وإن أُب ــام بالتأيي ــار التنظيمــي الع ــذا اإلط ــل ه ــن   وقوب ــدد م ي خبــصوصه ع
فقد متـت اإلشـارة إىل أن حتليـل سالسـل القيمـة العامليـة يتجـاوز نطـاق العمـل احملـدد                   .التعليقات

للوكــاالت اإلحــصائية الوطنيــة، وإىل أنــه مــن املفيــد إبــراز اخلطــوط الفاصــلة الــيت ســيتعّين علــى   
فيهـا أن املخطـط احلـايل    ويف اجملـاالت الـيت بـدا        . اجلهات الرمسيـة اجملّمعـة للبيانـات عـدم جتاوزهـا          

. منحاز لألطر احملاسبية لالقتصاد الكلـي، اقُتـرح تعـديل املخطـط ليـشمل اإلحـصاءات األساسـية              
وهبــذه الطريقــة، ميكــن للمخطــط أن يــربز بــشكل أفــضل الــصلة بــني البيانــات الكليــة والبيانــات   

  :يلي ترح، من قبيل ماار التخطيطي املقواقُترح صراحةً إدراج عدد من العناصر يف اإلط. اجلزئية
  قياس التحديات املرتبطة باإلنتاج العاملي؛  )أ (  
ــة،        )ب (   ــة الفكريـ ــات امللكيـ ــوير، ومنتجـ ــث والتطـ ــن البحـ ــصاءات عـ ــافة إحـ إضـ

  وإحصاءات عن فروع الشركات األجنبية يف اخلارج، والكيانات املنشأة ألغراض اخلاصة؛
  ؛ف جديد لوظائف األعمال التجاريةإجياد تصني  )ج (  
  ؛للسلع قتصادية العامة لالستهالك الوسيطالربط بني النظام املنسق والفئات اال  )د (  
  إدراج مصفوفة للتجارة متسقة اتساقا تاما على الصعيد الدويل؛  )هـ(  
  ؛اجلنسيات ارج إطار شبكات الشركات املتعددةحتديد سالسل القيمة العاملية خ  )و(  
أسـاس   البلد، على كات والصناعات حسب    وضع شرائح تصنيفية مناسبة للشر      )ز(  

  ؛التجهيز أنشطة ، أو امللكية األجنبية، أوأمور من قبيل كثافة التصدير، أو حجم الشركة وفئتها
جتميــع الــشركات املتعــددة اجلنــسيات العاملــة الكــبرية جتميعــا مفاهيميــا عــابرا   )ح(  

  للحدود حسب اجلنسية؛
 كل من السلع األساسية والسلع الـيت        ضرورة التمييز بشكل أفضل بني أسعار       )ط(  

  .تضم خدمات والسلع اليت تضم منتجات للملكية الفكرية وهامش الربح
وأثــارت املناقــشات عــددا مــن املــسائل اإلضــافية الــيت مل يــسبق اعتبارهــا مــسائل ينبغــي     - ١٧

سبة املئويـة   إضافة بعد إىل املخطط يشري إىل الن      ) أ: (إدراجها يف اإلطار التخطيطي، ومنها ما يلي      
وتوضـيح أمهيـة جتـارة القيمـة املـضافة          ) ب(للبلدان اليت تقوم بالفعل بتجميع تلـك اإلحـصاءات؛          

وضرورة التوقف عن اتباع النهج اهلرمي اجلامد يف جتميع البيانـات،           ) ج(بالنسبة للبلدان النامية؛    
  .جاريةالت صاءات تغطي مجيع إحصاءات األعمالواعتماد عملية متكاملة إلنتاج اإلح

حيــث ميكــن االستفاضــة  .وميكــن اســتخدام هــذا اإلطــار التخطيطــي ألغــراض متعــددة  - ١٨
بقدر كبري مـن التفـصيل مـن أجـل جتميـع قائمـة شـاملة مـن املبـادرات الـيت سـُتتخذ أساسـا                        فيه
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ــة، مبــا يف   ــواتر وحــسن التوقيــت،  جلمــع املعلومــات عــن املبــادرات اإلحــصائية القطري  ذلــك الت
 لفهــم أفــضل لوضــع التطــور يف اجملــال اإلحــصائي حبــسب البلــد وجلــدوى  ميكــن التوصــل حــىت

وميكن أيضا أن ُتـدرج يف اإلطـار         .العمل على الصعيد الدويل من حيث توافر البيانات القطرية        
املسائلُ الرئيسية املتعلقة بالـسياسات العامـة واملرتبطـة بتلـك املبـادرات، املعتـاد منـها واملـستجد                 

ــه علــى الــصعيدين الــوطين    علــى حــد ســواء، للتوصــل   إىل فهــم أفــضل للعمــل وحتديــد أولويات
وأخريا، ميكن أن ُيستخدم اإلطار يف دعم التنسيق فيمـا بـني األفرقـة العاملـة الدوليـة،           .والدويل

ــها      ــادرات كــل من ــدا وإىل مب ــة حتدي ــة إىل تلــك األفرق ــارة  .وأن ُيعــزَّز باإلحــاالت املرجعي وبعب
لتخطيطي يف اإلبالغ عن وضع اإلحـصاءات املوجـودة للبلـدان    أخرى، ميكن استخدام اإلطار ا   

  .واملبادرات اجلديدة فيما يتعلق بعمل املنظمات واللجان الدولية
  

  اهليكل والتنسيق: الورقة املفاهيمية  -خامسا  
يتألف هيكل مشروع الورقة املفاهيمية الذي ُعرض يف اجتماع جمموعة أصدقاء الرئيس            - ١٩

حملــة عامــة ) ب(مقدمــة؛ ) أ: (هــينــوفمرب مــن مخــسة فــروع رئيــسية، و/ الثــايناملنعقــد يف تــشرين
املسائل املتعلقة باملفاهيم والقياس اليت ترد يف البحوث حول سالسل القيمة العامليـة واإلنتـاج                عن

ــاملي؛  ــس    ) ج(الع ــار ختطيطــي ووصــف لإلحــصاءات األساســية وم ــا؛   إط ــة هب ــاس املرتبط ائل القي
لالقتـصاد   ألساسية عـن طريـق األطـر احملاسـبية         التكامل بني اإلحصاءات ا    النهج املوحد خللق   )د(

  .التنسيق) هـ(الكلي واستخدام املؤشرات املشتقّة يف وضع سياسات تستند إىل األدلة؛ 
  :وبرز من خالل املناقشة هيكل جديد للورقة املفاهيمية على النحو التايل  - ٢٠

لعامليــة والــسياسات التجاريــة ودلــيال  مقدمــة تــشمل حتلــيال لــسالسل القيمــة ا   )أ (  
  لقياس اإلنتاج العاملي؛

إطــار مفــاهيمي يــشمل مجيــع اإلحــصاءات األساســية األصــلية وإحــصاءات          )ب (  
 ملعـامالت التجاريـة عـرب احلـدود يف       االقتصاد الكلي اليت ُيراد منها أساسا إتاحـة معلومـات عـن ا            

اءات املتكاملة عن التجـارة واألعمـال       السلع واخلدمات واالستثمارات؛ وهي تتألف من اإلحص      
ــة، مبــا يف ذلــك أبعادهــا االقتــصادية   ــة؛ وقــد أمكــن خلــق    - التجاري ــة والبيئي ــة واالجتماعي املالي

  ؛الكلي  هذا التكامل بفضل أطر االقتصادالتكامل بني تلك اإلحصاءات ومراعاة االتساق يف
ارة الدوليـة والعوملـة     إطار ختطيطي يكـون مبثابـة اهليكـل ملختلـف مـسائل التجـ               )ج (  

ــا   ــصل باملف ــيت تت ــصادية ال ــات؛ وحيــ  االقت ــة البيان ــاس ونوعي دد جمــاالت توســيع نطــاق   هيم والقي
ــادة العمــق،       ــتم إمــا زي ــة، حيــث ت اإلحــصاءات مبــا يتجــاوز نطــاق احلــسابات األساســية احلالي
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ي، يــة، أو زيــادة االتــساع العرضــ االنتقــال مــن اإلحــصاءات الكليــة إىل اإلحــصاءات اجلزئ   أي
  إدراج دراسات بشأن التدويل والعوملة؛ أي

برنــامج عمــل يــشمل حتديــد أولويــات العمــل بــشأن خمتلــف املــسائل املتعلقــة     )د(  
  باملفاهيم والقياس ونوعية البيانات؛

التنسيق، مبا يف ذلك توزيـع العمـل فيمـا بـني األفرقـة العاملـة احلاليـة والتمـاس                      )هـ(  
  .لعملتعاوهنا يف إجناز عناصر برنامج ا

ــا يتعلــــق مبــــسألة احلوكمــــة والتنــــسيق، ترفــــع    - ٢١ ــة أواملــــشتركة  وفيمــ  اهليئــــات القطريــ
وتشمل اآلليات اليت تقودها البلدان أفرقـة املـدن         . الوكاالت تقاريرها إىل اللجنة اإلحصائية     بني

وأفرقة خرباء األمم املتحدة وجلان خرباء األمم املتحـدة، الـيت ختتلـف مـن حيـث الطـابع الرمسـي                     
وأفرقة املـدن، مثـل فريـق أوسـلو املعـين بإحـصاءات الطاقـة أو فريـق فـوربرغ                  . ومستوى اإلدارة 

 األعمـال التجاريـة، هـي أفرقـة         املعين بإحـصاءات اخلـدمات أو فريـق فيـسبادن املعـين بـسجالت             
ومـشاركة املمـثلني    . رمسية للخرباء منبثقة يف املقام األول عن الوكاالت اإلحـصائية الوطنيـة            غري
فـإذا مل يتلـق الفريـق اهتمامـا كافيـا           . ا طوعية، كما هو احلال بالنـسبة لوجـود الفريـق نفـسه            فيه

وأنشئت أفرقة خرباء األمم املتحدة وجلان خرباء األمم املتحدة رمسيا عـن طريـق              . انتهى وجوده 
ويراعـى يف مـشاركة البلـدان التمثيـل         . اللجنة اإلحـصائية مبـشاركة البلـدان والوكـاالت الدوليـة          

ومـن أمثلـة أفرقـة      . توازن لالقتصادات املتقدمـة النمـو واالقتـصادات الناميـة مـن مجيـع املنـاطق               امل
اخلــرباء فريــق اخلــرباء املعــين بالتــصنيفات اإلحــصائية الدوليــة وفريــق اخلــرباء املعــين بإحــصاءات     

 -ئيــة التجــارة الدوليــة للبــضائع، بينمــا تــشكل جلنــة خــرباء األمــم املتحــدة املعنيــة باحملاســبة البي    
 ويف حني أن املمثلني يف أفرقة اخلرباء هم من كبـار اخلـرباء              )٦(االقتصادية أحد أمثلة جلان اخلرباء    

يف كل جمال، يكون املمثلون يف جلان اخلرباء عادة من كبار املديرين، نظرا إىل أن اللجـان تنظـر        
هجيــة واإلبــالغ عــن يف القــضايا ذات الطــابع االســتراتيجي واإلداري فيمــا يتعلــق بالتنــسيق واملن

  .وتعمتد اللجان يف عملها على األفرقة العاملة التقنية. البيانات وبناء القدرات والقضايا الناشئة
بــــني الوكــــاالت لتعزيــــز التعــــاون  وتنــــشئ اللجنــــة اإلحــــصائية األفرقــــة املــــشتركة    - ٢٢
سيق األنـشطة   ومـن أمثلـة هـذه األفرقـة جلنـة تنـ           . املنظمـات الدوليـة العاملـة يف نفـس اجملـال           بني

اإلحصائية، أو الفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين باحلـسابات القوميـة، أو فرقـة العمـل                  
  .املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات

__________ 
 ./http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceeaر انظ  )٦(  
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وتبادل فريق أصدقاء الرئيس وجهات النظر حـول أفـضل شـكل مـن أشـكال التنـسيق                    - ٢٣
ة والعوملة االقتصادية دون التوصـل إىل أي نتيجـة حامسـة،    لربنامج العمل املتعلق بالتجارة الدولي    

ــاك اعتقــاد عــام بوجــوب أن يفــضي التــصّور املق    ــة املطــاف   وإن كــان هن ــرح للتنــسيق يف هناي ت
وكان من الواضح أن إجراء مزيد من املشاورات مع اهليئـات اإلداريـة             . آلية تقودها البلدان   إىل

  .يالقائمة يف جمال العمل املذكور أمر ضرور
  

  االستنتاجات وسبيل املضي قدما  -سادسا  
خلص فريق أصـدقاء الـرئيس إىل أنـه حيتـاج إىل أكثـر مـن عـام لوضـع الـصيغة النهائيـة                 - ٢٤

ــسيق         ــة للتن ــل وآلي ــامج عم ــرح لربن ــك مقت ــا يف ذل ــاملة، مب ــة ش ــة مفاهيمي ــق  . لورق ــا يتعل وفيم
ــد اإلطــار املفــاهيم     ــة، ســيتعني علــى الفريــق تأكي ــاخلطوات التالي ي ودمــج عناصــره وتــضمينه  ب

خالصــة العمــل الــذي قامــت بــه فرقــة العمــل املعنيــة باإلنتــاج العــاملي التابعــة للجنــة االقتــصادية 
مث جيـب عليـه أن جيـسد العمـل املفـاهيمي يف اإلطـار التخطيطـي وإكمالـه مـن خـالل                   . ألوروبا

ونوعيــة البيانــات، إدراج مجيــع اإلحــصاءات األساســية والقــضايا املفاهيميــة واملتعلقــة بالقيــاس  
وانطالقا من هـذا االسـتعراض العـام،        . يف ذلك مسألة تبادل البيانات اجلزئية ومسألة السرية        مبا

ســيتمكن فريــق أصــدقاء الــرئيس عندئــذ مــن اشــتقاق برنــامج عمــل متوســط األجــل وحتديــد      
ات األولويات على املـدى القـصري، مثـل ربـط التجـارة واالسـتثمار املباشـر األجـنيب واإلحـصاء                 

املخرجـــات الوطنيـــة، وإعـــداد مـــدخالت جلـــداول  - التجاريـــة، وإنتـــاج جـــداول املـــدخالت
ــدخالت ــة يف الــسلع         - امل ــروق قيــاس حجــم التجــارة الثنائي ــة، وتقلــيص ف املخرجــات العاملي
كما سيتمكن مـن اسـتخدام هـذا االسـتعراض العـام لألولويـات لتقـدمي اقتراحـات                  . واخلدمات

واتُّفق كـذلك علـى تنظـيم       .  بني خمتلف أفرقة اخلرباء وفرق العمل      بشأن التنسيق وتوزيع العمل   
، ميكن فيه عرض الورقة املفاهيمية وميكـن ألفرقـة العمـل    ٢٠١٤مؤمتر يف الربع الثالث من عام    

  .عرض نتائج أعماهلا
ــة      - ٢٥ ــة مفاهيمي ــرئيس   وكمــا ورد أعــاله، أُعــد مــشروع ورق ــق أصــدقاء ال ــدم إىل فري وقُ
ورقــة مفيــدة إلرشــاد املناقــشة،  ولــئن كانــت ال. نــوفمرب/د يف تــشرين الثــايناجتماعــه املعقــو يف
. نظر إليها على أهنا عمل جارٍ جيب استكماله على ضـوء إطـار ختطيطـي مفـصل بالكامـل                   فقد

واقترح الفريق تقدمي إطار مفاهيمي وبرنامج عمـل حمـدد األولويـات وآليـة لتنـسيقه إىل اللجنـة                   
  .٢٠١٥، يف عام يف دورهتا السادسة واألربعني
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  نقاط للمناقشة  -سابعا   
  :اللجنة مدعوة إىل إبداء آرائها بشأن ما يلي  - ٢٦

املقترحات األولية اليت قدمها فريـق أصـدقاء الـرئيس بـشأن نطـاق اإلطـار                  )أ(  
املفاهيمي واإلطار التخطيطي للمسائل املتعلقة بالقياس الواردة يف الفرعني الثالث والرابـع            

  رير؛من هذا التق
اقتراح فريق أصدقاء الرئيس بـأن يواصـل إعـداد الورقـة املفاهيميـة بـشأن            )ب(  

قياس التجارة الدولية والعوملة االقتصادية ويقدم تقريـرا يتـضمن إطـارا مفاهيميـا وبرنـامج                
  .، للنظر فيه٢٠١٥عمل وآلية تنسيق إىل اللجنة يف دورهتا السادسة واألربعني، يف عام 
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  املرفق األول
  

اختــصاصات وتــشكيل فريــق أصــدقاء الــرئيس املعــين بقيــاس التجــارة            
  الدولية والعوملة االقتصادية

  
  االختصاصات    

، أنـشئ فريـق أصـدقاء الـرئيس املعـين           ٤٤/١٠٦باإلشارة إىل مقرر اللجنـة اإلحـصائية          - ١
  :ة االقتصادية إلعداد ورقة مفاهيميةبقياس التجارة الدولية والعومل

بشأن نطاق ومضمون قياس التجارة الدولية والعوملة االقتـصادية، مـع مراعـاة               )أ(  
  :ما يلي

إحــــصاءات التجــــارة الدوليــــة، وإحــــصاءات فــــروع الــــشركات األجنبيــــة،   ‘١’  
وإحصاءات االستثمار املباشر األجنيب، وقياس حجم تعهيد وظـائف األعمـال       

 املــصادر اخلارجيــة، وســائر عالقــات االعتماديــة املتبادلــة العــابرة  التجاريــة إىل
  للحدود القطرية؛

ــة ال    ‘٢’   ــادئ التوجيهي ــر واملب ــة   األط ــام احلــسابات القومي ــيما نظ ــة، وال س  ،)أ(قائم
واملبــادئ التوجيهيــة  ،)ب(ودليــل ميــزان املــدفوعات ووضــع االســتثمار الــدويل 

  ؛)ج(املتعلقة باإلحصاءات االقتصادية املتكاملة
البحوث والدراسـات الـيت أجراهـا املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة                 ‘٣’  

ن االقتـــصادي وصـــندوق النقـــد الـــدويل ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدا
  وخمتلف األفرقة العاملة؛

  .بشأن آلية مناسبة لتنسيق العمل يف هذا اجملال  )ب(  
  

 
  

  .http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp: متاح يف املوقع الشبكي التايل  )أ(  
  .www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm: الشبكي التايلمتاح يف املوقع   )ب(  
 ./http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/ies: متاح يف املوقع الشبكي التايل  )ج(  

http://undocs.org/ar/A/RES/44/106�
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp�
http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm�
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ويف إعداد الورقة املفاهيمية، جيب على فريـق أصـدقاء الـرئيس أن يأخـذ بعـني االعتبـار                     - ٢
يـدرج    الوطنيـة، وأن   دى النظم اإلحصائية  خمتلف مستويات التطور اإلحصائي واملوارد املتاحة ل      

يـويل اهتمامـا     يق تنفيذ التوصيات املتوخـاة، وأن     أحكاما بشأن حمطات اإلجناز الرئيسية على طر      
ــا،        ــات وتبادهل ــة جلمــع البيان ــة، وللجوانــب القانوني ــات اجلزئي ــل ســرية البيان خاصــا ملواضــيع مث

  .الصلةولتشابك العالقات عرب احلدود يف جمال التجارة ويف اجلوانب املالية ذات 
يق أعمــال فريــق أصــدقاء الــرئيس،  وســتتوىل الوكالــة الوطنيــة الكنديــة لإلحــصاء تنــس    - ٣
  .اضطالع شعبة اإلحصاءات بدور األمانة مع
وســيقدم فريــق أصــدقاء الــرئيس تقريــرا عــن أعمالــه إىل اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا     - ٤

  .تبعة يف إعداد الورقة املفاهيمية، مبا يف ذلك عن العملية امل٢٠١٤اخلامسة واألربعني، يف عام 
وستنتهي مهمة فريق أصـدقاء الـرئيس باالنتـهاء مـن إعـداد الورقـة املفاهيميـة والتقريـر                     

  .النهائي املقّدم إىل اللجنة
  

  تشكيل فريق أصدقاء الرئيس    
  كندا: املنسق

  :البلدان والوكاالت األعضاء
  أيرلندا، وإيطاليا، والدامنرك، وهولندا: أوروبا  
  كوستاريكا، وكولومبيا، واملكسيك، والواليات املتحدة األمريكية: أمريكا  
  أوغندا، وجنوب أفريقيا، وكابو فريدي، واملغرب: أفريقيا  
هوريـــة كوريـــا، والـــصني،   ، وتايلنـــد، ومج)اإلســـالمية  - مجهوريـــة(إيـــران : آســـيا  

  واهلند نام، وفييت
 وصـــندوق النقـــد الـــدويل، املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات األوروبيـــة،: الوكـــاالت  

ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتـــصادي، ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجـــارة        
  والتنمية، ومنظمة التجارة العاملية، واللجنة االقتصادية ألوروبا، والشعبة اإلحصائية
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  املرفق الثاين
  

       والعوملة االقتصاديةقياس التجارة الدوليةب  املتعلقةلقضايالإلطار التخطيطي لمثال     

  النطاق
  التدويل

  )العابر للحدوداحمللي والثنائي النشاط (

  العوملة
 العامليالنشاط (

  )ألطرافااملتعدد 
  :املعايري احلالية  البعد اإلحصائي

تنفيــــــــــذ التوصــــــــــيات 
األساســــــية الــــــواردة يف 

  األدلة الدولية

  :املعايري املعززة
تنفيـــذ البيانـــات القطريـــة 

  ززةالثنائية املع

املعـــايري  نطـــاق توســـيع
  القائمة

ــاوز  ــا يتجــ ــايري مــ  املعــ
  القائمة

  )الدليل وإرشادات التجميع(ميزان املدفوعات يف إحصاءات التجارة يف اخلدمات 
  )٢٠١٠  لعام وإرشادات جممعي البياناتالدليل(إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات 

  امللكية االقتصادية  املسائل املفاهيمية
  ــوم ــة الرســــــــ املدفوعــــــــ

ــن ــة   عــ ــتخدام امللكيــ اســ
  الفكرية

 االجتار يف جمال اخلدمات  

  املؤســــسات املوجــــودة يف
  بلدان متعددة

 تسعري التحويل  
 ساليب اإلمدادأ  

 ــاري ا ــادل التجـــــــ لتبـــــــ
ــني ــشركة   بــ ــر الــ عناصــ

  الواحدة
      توزيع الرسـوم املدفوعـة

ــة    ــتخدام امللكيـ ــن اسـ عـ
  الفكرية على البلدان

  ــدخالت ــدول املــ - جــ
  املخرجات العاملي

   ــة ــارة يف القيمـــــ التجـــــ
 املضافة

 عـلتــــــــصنيادمات ــــــــــخ   مسائل التجميع
  )قيود الدائنةال (التحويلي

  الرســـــوم املدفوعـــــة عـــــن
استخدام منتجـات امللكيـة     

  الفكرية
التوزيــــع التفــــصيلي حــــسب 

  البلدان الشريكة

  ــدمات ــصنيعاخــــــــ  لتــــــــ
  )لقيود املدينةا (لتحويليا
   التوزيـــع حـــسب النـــشاط

  االقتصادي
 ساليب اإلمدادأ  

 لتبـــادل التجـــاري بـــني   ا
عناصر الشركة الواحـدة    
ــدمات   ــسب اخلــــــ حــــــ

  والنشاط االقتصادي
  الثنائيةلفروقاتسوية   

  التجــــارة يف اخلــــدمات
 لواحدةاداخل الشبكة   

ــشاط   ــسب النـــــــ حـــــــ
 االقتصادي

  )٢٠١٠ودليل اجملمعني لعام لبضائع يف اإحصاءات التجارة الدولية (لبضائع يف اإحصاءات التجارة الدولية 
  الشحن/بلد املنشأ  ائل املفاهيميةاملس

  إعــادة /التجهيــز اخلــارجي
  االسترياد

 لتبـــــادل التجـــــاري بـــــني ا
  عناصر الشركة الواحدة

 تسعري التحويل 

  الثنائيةلفروقاتسوية    ــدخالت ــدول املــ - جــ
  املخرجات العاملي

   ــة ــارة يف القيمـــــ التجـــــ
 املضافة

ــى     مسائل التجميع ــسلَّمة علـ ــواردات املـ الـ
  ظهر السفينة

 ــواردا ــد  الــ ــسب بلــ ت حــ
  الشحن

   ــصاءات ــني إحــ ــربط بــ الــ
ــارة الدوليــة للبــضائع    التج
والسلع ومعـامالت الـسلع     

  ميزان املدفوعاتيف 

  الثنائيةلفروقاتسوية         التجارة يف السلع داخل
حسب  لواحدةاالشبكة  

  النشاط االقتصادي
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  ميزان املدفوعاتيف إحصاءات التجارة يف السلع 
  )الدليل وإرشادات التجميع(

  امللكية االقتصادية  ئل املفاهيميةاملسا
   ــة ــتخدام امللكيـ ــوم اسـ رسـ

ــة  ــة يف االفكريــــــ لداخلــــــ
   السلعحساب أسعار

  املؤســــسات املوجــــودة يف
  بلدان متعددة

 تسعري التحويل 

 ــني  ا ــاري بـ ــادل التجـ لتبـ
  عناصر الشركة الواحدة

  ــدخالت ــدول املــ  - جــ
  املخرجات العاملي

   ــة ــارة يف القيمـــــ التجـــــ
 املضافة

الت السلع خلدمات   مدخ   مسائل التجميع
قيـود  ال( التحويلي   لتصنيعا

  )الدائنة
 لتــرّبح مــن فــروق  أنــشطة ا

  السلعأسعار 

    مدخالت السلع خلدمات
لقيـود  ا( التحويلي   لتصنيعا

  )املدينة

  الثنائيةلفروقاتسوية         التجارة يف السلع داخـل
حـسب   لواحدةاالشبكة  

  النشاط االقتصادي

   


