
E/CN.3/2001/10األمــم املتحـدة 

 

Distr.: Generalالس االقتصادي واالجتماعي 
30 November 2000
Arabic
Original: English

230101    230101    00-79659 (A)
*0079659*

اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثانية والثالثون 

٦-٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 
  البند ٤ (ج) من جدول األعمال املؤقت* 

 اإلحصاءات االقتصادية: إحصاءات التجارة الدولية باخلدمات 
 تقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية باخلدمات 

 مذكرة من األمني العام 
يتشـرف األمـــني العــام بــأن حييــل إىل اللجنــة اإلحصائيــة تقريــر فرقــة العمــل املعنيــة  - ١
بإحصاءات التجارة الدولية باخلدمات (اجلهـة املنظمـة لالجتماعـات: منظمـة التعـاون والتنميـة 
يف امليـدان االقتصـادي)، الـوارد يف املرفـق، ويحـال التقريـر إىل اللجنـة وفقـا لطلـب مـن اللجنـة 

اإلحصائية يف دورا احلادية والثالثني(١). 
نقاط للمناقشة  - ١

اللجنة قد ترغب يف القيام مبا يلي:  - ٢
ــل  إبـداء تعليقاـا علـى األعمـال الـيت أجنزـا فرقـة العمـل لوضـع مشـروع الدلي (أ)
إلحصاءات التجارة الدولية باخلدمات (PROV/ST/ESA/STAT/SER.M/86) يف صيغته النهائية. 

إقرار الدليل �توصية دولية�.  (ب)
إبداء تعليقاا على التنفيذ املقترح للدليل على مراحل.  (ج)

احلواشي 
/E، الفقرة ١).  2 الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٠، امللحق رقم ٤ (000/24 (١)

 
 

 .E/CN.3/2001/1 *



200-79659

E/CN.3/2001/10

 املرفـــق 
تقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية باخلدمات 

أعدت فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية باخلدمات صيغـة ائيـة ملشـروع  - ١
الدليـل املقـترح إلحصـاءات التجـارة الدوليـة باخلدمـات خـالل عـام ٢٠٠٠. وتتشـــرف فرقــة 
P) إىل  ROV/ST/ESA/STAT/SER.M/86) العمل بتقدمي هـذه الصيغـة النهائيـة ملشـروع الدليـل

اللجنة اإلحصائية إلقراره دليال دوليا. 
وتتوىل منظمة التعــاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي تنظيـم اجتماعـات فرقـة العمـل  - ٢
اليت تتألف من أعضاء يف منظمة التجارة الدولية، وشعبة األمم املتحـدة اإلحصائيـة، وصنـدوق 
ـــاد). ويف  النقـد الـدويل، واللجنـة األوروبيـة، ومؤمتـر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة (األونكت
إعداد الدليل املقترح، أفادت فرقة العمل من املشورة املقدمة مـن عـدد مـن االستشـاريني ذوي 

اخلربة الواسعة ومن املساعدة النشطة املقدمة من بعض األجهزة اإلحصائية الوطنية. 
وقد صمم مشروع الدليل لتلبية طائفة واسعة من االحتياجـات، ولكنـه يـويل اهتمامـا  - ٣
خاصـا الحتياجـات االتفـاق العـام بشـأن التجـارة باخلدمـــات �الغــاتس�. وهــو يســعى قــدر 
ـــى هــذه  اإلمكـان إىل االسـتناد إىل املعايـري احلاليـة للتجميـع ال إىل اقـتراح إدخـال تعديـالت عل
املعايـري، وال سـيما الطبعـة اخلامسـة مـن دليـل صنـدوق النقـد الـدويل ملـيزان املدفوعـات ونظــام 
احلسابات القومية لعـام ١٩٩٣. ومـع ذلـك فـإن مشـروع الدليـل يعتمـد وجهـة نظـر للتجـارة 
ـــا مــن منظــور مــيزان املدفوعــات التقليــدي الــوارد يف الطبعــة  الدوليـة باخلدمـات أوسـع نطاق

اخلامسة من دليل صندوق النقد الدويل مليزان املدفوعات. 
وعلى حنو أخص، يوفر الدليل تصنيفا للخدمات املقدمة عـن طريـق التجـارة التقليديـة  - ٤
بني املقيمني وغري املقيمني أكـثر تفصيـال ممـا يـرد يف الطبعـة اخلامسـة مـن دليـل صنـدوق النقـد 
الدويل مليزان املدفوعات، ويشمل الدليل أيضا معاجلة لعملية تقـدمي اخلدمـات حمليـا عـن طريـق 
وجود جتاري أجنـيب، وخيطـو اخلطـوة األوىل حنـو اجلمـع بـني النظـامني. وينـاقش الدليـل أمنـاط 
توريد خمتلفة، وردت يف االتفاق العام بشأن التجارة باخلدمات �الغاتس�، ميكـن مـن خالهلـا 
تقدمي اخلدمات، ويقدم توصيات ملعاجلة إحصائية هلذه األمناط. ويـرد وصـف للروابـط بـاألطر 
اإلحصائية احلالية كما يرد سرد ألوجه التناظر املسـتقاة مـن التصنيفـات املسـتخدمة يف الدليـل 
مـع اإلصـدار ١,٠ مـن التصنيـف املركـزي للمنتجـــات والتنقيــح الثــالث للتصنيــف الصنــاعي 
الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصاديـة، والقائمـة التفاوضيـة للخدمـات الـواردة يف االتفـاق 
العام بشأن التجارة يف اخلدمات �الغـاتس� ويف جمـاالت جـد قليلـة، يشـري الدليـل إىل احلاجـة 

إىل مزيد من التفصيل بعد النشر. ويرد موجز أوىف للدليل يف املرفق األول. 
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ويقترح الدليل جا مرحليا لتنفيذ توصياته كيما يتسىن للبلـدان، مبـا يف ذلـك البلـدان  - ٥
الـيت بـدأت إعـداد إحصـاءات عـن التجـارة الدوليـة باخلدمـات، الشـروع تدرجييـــا يف تصنيــف 
املعلومات املتاحة لديها مبا يتمشى مع اإلطار املوحد الدويل. ويأخذ تسلسل العنـاصر املوصـى 
ـا يف االعتبـار السـهولة النسـبية الـيت يواجهـــها الكثــري مــن جــامعي البيانــات يف تنفيــذ هــذه 
ـــن املرونــة مبــا ميكــن البلــدان مــن تلبيــة  التوصيـات. علـى أن هـذا النـهج يتمتـع بقـدر كبـري م
االحتياجات ذات األولوية لدى مؤسساا. ومن شأن التنفيذ التـام، إذا مـا نظـر إليـه علـى أنـه 
هــدف طويــل األجــل، أن ميثــل زيــادة كبــرية يف تفصيــل املعلومــات املتاحــــة عـــن التجـــارة 
باخلدمات، ولكنه ينبغي اعتبـاره حـال وسـطا بـني االحتياجـات شـديدة التفصيـل للمسـتعملني 

وبني الصعوبة اليت يواجهها جامعو البيانات يف عملية مجع البيانات عن التجارة باخلدمات. 
وقد مت القيام بعملية تشاور واسـتعراض واسـعة النطـاق مـن أجـل إعـداد هـذا الدليـل.  - ٦
ويرد عرض جدول زمين لتلك العملية يف التذييل الثاين. إذ أنه باإلضافة إىل االستعراض الـذي 
قامت به طائفة واسعة من أفرقة اخلرباء وإىل إتاحة املشاريع للعموم على موقع منظمـة التعـاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي على شبكة �الويب�، عممت شعبة األمـم املتحـدة اإلحصائيـة 
وصنـدوق النقـد الـدويل مشـروعا للدليـل يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب علـــى األجــهزة اإلحصائيــة 
واملصارف املركزية يف مجيع البلدان األعضـاء فيـهما وذلـك مـن أجـل إجـراء اسـتعراض عـاملي 
النطاق. وُأرسلت نسخ أيضا إىل أعضاء جمموعـة فوربـريغ إلحصـاء ات اخلدمـات واألطـراف 
األخرى املعنية. ووردت مـن حـوايل ٧٠ بلـدا ردود كـانت، علـى العمـوم، مؤيـدة جـدا علـى 
الرغم من أن بعض اجلهات اليت أرسلت ردودا حذرت من أنه سيكون من العسري مجع بعـض 
تفصيـالت البيانـات. ومـن جهـة أخـرى، أيـد عـدد قليـل جـدا مـن البلـدان األخـذ بنـهج أكــثر 

طموحا. 
ويف متــوز/يوليــه ٢٠٠٠، دعــت األمــم املتحــــدة إىل عقـــد اجتمـــاع لفريـــق خـــرباء  - ٧
الستعراض مشروع للدليل ولتقدمي توصيـة إىل اللجنـة اإلحصائيـة بشـأن اخلطـوات التاليـة الـيت 
يتعني اختاذها لتنفيذ الدليل. ومثّل اخلرباء مستعملي اإلحصاءات ومعديها على حـد سـواء، مبـا 
يف ذلـك املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة، وجـــامعي البيانــات واملســتعملني مــن قطــاع األعمــال 

واملفاوضني التجاريني وفيما يلي إجياز ملا توصل إليها اخلرباء من استنتاجات. 
الحـظ اخلـرباء مـا للدليـل مـن أمهيـــة لألعمــال املتعلقــة بإحصــاءات التجــارة الدوليــة  - ٨

باخلدمات، وأثنوا على فرقة العمل لألعمال اليت تضطلع ا يف إعداد مشروع الدليل. 
وأوصى اخلرباء بأن تدخل فرقة العمل عددا من التغيريات لتحسـني طريقـة العـرض يف  - ٩
الدليـل، مبـا يف ذلـك إجـراء تنقيــح ــائي للدليــل قبــل تقدميــه إىل اللجنــة اإلحصائيــة يف عــام 
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٢٠٠١. وقد نظرت فرقة العمل يف هذه التوصيات ومت إدخال هـذه التغيـريات قـدر املسـتطاع 
يف الصيغة النهائية ملشروع الدليل. 

وطلـب اخلـرباء أن تنظـر اللجنـة اإلحصائيـة يف اإلجـراءات املسـتقبلية يف فـترة مـا بعـــد  - ١٠
نشر الدليل، مبا يف ذلك اختاذ قـرار بشـأن حتديـد اجلـهاز أو األجـهزة الـيت سـتكون هـي اجلهـة 
الدوليـة الـيت تتـوىل مجـع البيانـات عـن التجـارة باخلدمـات، وأن تنظـر أيضـا يف السـبل الكفيلـــة 

بتعزيز تنفيذ الدليل على النحو املقترح أدناه. 
وأوصى اخلرباء أيضا مبا يلي:  - ١١

إعداد دليل للمستعمل بشأن مجـع البيانـات عـن التجـارة الدوليـة باخلدمـات،  (أ)
يكمل املبادئ التوجيهية الدولية احلالية جلمع البيانات، وتكون له األولويـة يف اخلطـة املتوسـطة 

األجل لتنفيذ الدليل؛ 
وضع إجراء لتقييم خمتلـف مراحـل تنفيـذ البلـدان للدليـل ولتسـجيل املشـاريع  (ب)
النموذجية احلالية جلمع البيانات وينبغي أن تكون املعلومات عن األساليب املنهجيـة واخلـربات 

متاحة لكل األطراف املعنية؛ 
تركــيز األعمــال التطويريــة املســتقبلية علــى جمــاالت مــن مثــل االتصـــاالت  (ج)
الســلكية والالســلكية واخلدمــات املاليــة وخدمــات شــبكة االنــــترنت ذات الصلـــة وحركـــة 
األشـخاص الطبيعيـني، ومشـول هـذه األعمـال معـــدي ومســتعملي اإلحصــاءات، مبــا يف ذلــك 

املفاوضون التجاريون واملستعملون من قطاع األعمال وجامعو اإلحصاءات؛ 
ـــة املكــاتب اإلحصائيــة واملصــارف املركزيــة علــى  تشـجيع اللجنـة اإلحصائي (د)
ختصيص املوارد الكافية لنجاح تنفيذ الدليل والتفصيـل الالحـق يف إحصـاءات التجـارة الدوليـة 

باخلدمات على النحو املقترح يف الدليل. 
وتؤيد فرقة العمل هذه التوصيات، وتدعو اللجنة اإلحصائية إىل إبداء ردودها عليها.  - ١٢
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  التذييل األول 
 موجز لدليل إحصاءات التجارة الدولية باخلدمات 

ما فتئ الغـرض مـن إعـداد الدليـل األول إلحصـاءات التجـارة الدوليـة باخلدمـات هـو  - ١
تلبيـة احتياجـات طائفـة متنوعـة مـن معـدي اإلحصـــاءات ومســتعمليها. ويتمثَّــل حــافز كبــري 
إلعداد دليل مستقل إلحصاءات التجارة الدولية باخلدمات يف االجتاه الذي برز مؤخـرا إىل أن 
تغطِّـــي اتفاقـــات التجـــارة الدوليـــة اخلدمـــات وكذلـــك الســـلع ويف احلاجـــة إىل أن توجـــــه 

اإلحصاءات املفاوضات املتعلقة ذه االتفاقات وأن ترصد النتائج املتحققة. 
ومع أن الدليل يوسع التعريف اإلحصائي للتجارة الدولية باخلدمـات فإنـه يفعـل ذلـك  - ٢
تأسيسا، على املعايري املتفق عليها دوليا جلمع البيانات اإلحصائية ال تعديال هلذه املعايري. ذلـك 
أن الدليل يوفر إطارا وجمموعــة مـن التوصيـات ميكنـان مـن توفـري طائفـة مـن اإلحصـاءات عـن 
التجارة الدولية باخلدمات. وتـرد هـذه التوصيـات موجـزة يف الفصـل األول ومفصلـة يف بـاقي 
أجزاء الدليل. ويقترح الفصل الثاين اإلطار ويضيـف روابطـه باملعايـري واألطـر الدوليـة احلاليـة. 
ويركز الفصل الثالث على مجع اإلحصاءات املتعلقة بتجـارة املقيمـني/غـري املقيمـني باخلدمـات 
ـــن دليــل صنــدوق النقــد  مسـتندا إىل إطـار مـيزان املدفوعـات املوصـوف يف الطبقـة اخلامسـة م
الــدويل ملــيزان املدفوعــات. ويوصــي الفصــل الرابــع مبعايــري جلمــع اإلحصــاءات عــن جتــــارة 
الشـركات التابعـة األجنبيـة باخلدمـات، معتمـدا، إىل حـد بعيـد، علـى مفـاهيم وتعـاريف نظــام 
احلسـابات القوميـة خلـام ١٩٩٣، علـى حنـو يتمشـى مـع التوصيـات املتوقـع صدورهـا يف دليــل 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملؤشرات العوملة االقتصادية. 
ويصف الدليل أربعة أمناط، ميكن من خالهلا االجتار باخلدمـات علـى الصعيـد الـدويل.  - ٣
وهو يفعل ذلك باعتبـار مكـان املـورِّد واملسـتهلك للخدمـة املتجـر ـا علـى حـد سـواء. وأول 
هذه األمناط، وهو النمط ١، أو �التوريد عرب احلدود�، ينطبق عندما يقـوم مـورِّدو اخلدمـات 
يف أحـد البلـدان بتوريـد خدمـات إىل مسـتهلكني يف بلـــد آخــر مــن دون أن ينتقــل املــورِّد أو 
املسـتهلك إىل إقليـم البلـد اآلخـر. وأمـا النمـط ٢، وهـــو �االســتهالك يف اخلــارج�، فيصــف 
العملية اليت من خالهلا يقوم املستهلك املقيم يف أحد البلدان باالنتقـال إىل بلـد آخـر للحصـول 
على اخلدمة. كما أن الشركات يف أحد االقتصادات قد تـورِّد خدمـات علـى الصعيـد الـدويل 
من خالل األنشطة اليت تضطلع ا شركاا التابعة يف اخلارج. وهذا النمط من التوريـد، وهـو 
النمــط ٣، يســمى �التواجــد التجــاري�. وآخــر أمنــاط التوريــد هــذه، وهــو النمــط ٤، أو 
�تواجـد أشـخاص طبيعيـني�، فيصـف عمليـة توريـد اخلدمـات حـني يقـــوم أحــد األشــخاص 

باالنتقال إىل بلد املستهلك من أجل تقدمي اخلدمة. 
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ويشمل إطار دليل صندوق النقد الدويل مليزان املدفوعـات، يف مجلـة أمـور، توصيـات  - ٤
لتعريف وتقييم وتصنيف وتسجيل جتارة املقيمني/غري املقيمني باخلدمات. وتأسيسـا علـى هـذا 
اإلطار، يوصي الدليل بتوسيع نطاق تصنيف املعامالت حسـب نـوع اخلدمـة، الـوارد يف دليـل 
صندوق النقد الدويل مليزان املدفوعات، كيما يوفر تفصيال أكثر من خـالل تصنيـف خدمـات 
ـــاظر يبيــن العالقــة بــني تصنيــف  مـيزان املدفوعـات املوسـع. ويـرد، كمرفـق للدليـل جـدول تن
خدمات ميزان املدفوعات املوسع واإلصدار ١,٠ من التصنيف املركـزي للمنتجـات والقائمـة 
GNS/W/120 (قائمـة اخلدمـات للتفـاوض التجـاري، الـواردة يف االتفـاق العـام بشـأن التجـــارة 

باخلدمات). ويساعد هذا اجلدول يف توفري تعاريف واضحة ملختلف عناصر تصنيف خدمـات 
مـيزان املدفوعـات املوسـع، وفيمـا عـدا معاملـة اخلدمـات يف قطـــاع اإلنشــاء، فــإن التوصيــات 
الواردة يف الدليل تتمشـى مـع دليـل صنـدوق النقـد الـدويل ملـيزان املدفوعـات. وهكـذا سـتوفر 
ـــات املتعلقــة  إحصـاءات مـيزان املدفوعـات القطـري كثـريا مـن البيانـات الالزمـة لتنفيـذ التوصي
بقياس حجم جتارة املقيمـني/غـري املقيمـني باخلدمـات. وتـرد يف الدليـل توصيـات بشـأن إسـناد 

معامالت املقيمني/غري املقيمني إىل خمتلف أمناط التوريد. 
وفضـال عـن أن الشـركات يف أي اقتصـــاد توفِّــر اخلدمــات عــن طريــق التجــارة بــني  - ٥
املقيمني وغري املقيمـني يف ذلـك االقتصـاد (الـيت تقـاس يف إحصـاءات مـيزان املدفوعـات)، فـإن 
هذه الشركات قد توفِّر اخلدمـات علـى الصعيـد الـدويل عـن طريـق األنشـطة الـيت تضطلـع ـا 
شركاا التابعة يف اخلارج. ويسلم الدليل ذا يف مناقشـاته وتوصياتـه فيمـا يتعلـق بإحصـاءات 
جتـارة الشـركات التابعـة األجنبيـة باخلدمـــات الــيت تشــكل اجلــزء األكــرب مــن النمــط الثــالث 
للتوريد، وهو التواجد التجاري. وتشـمل هـذه توصيـات بشـأن (أ) اختيـار الشـركات التابعـة 
األجنبية من أجل مشوهلا (الذي يقوم على أساس تعريف الشركات اليت تسـيطر عليـها جـهات 
أجنبية، املستخدم يف نظام احلسابات القوميـة لعـام ١٩٩٣)(أ) ؛ (ب) إسـناد إحصـاءات جتـارة 
الشـركات التابعـة األجنبيـة باخلدمـات، مبـا يف ذلـك مناقشـــة بشــأن اإلســناد حســب النشــاط 
واملنتج؛ (ج) املتغريات الواجب مجعها. ومع أن هذا جمال أقل، من الناحية اإلحصائيـة، تطـورا 
من إحصاءات مـيزان املدفوعـات، فـإن بعـض اإلحصـاءات اخلاصـة بتجـارة الشـركات التابعـة 
اململوكة جلهات أجنبية باخلدمات يف االقتصاد الذي يتوىل مجع البيانات، قد يؤخذ أو يسـتقى 
مـن اإلحصـاءات احلاليـة املتعلقـة باإلنتـاج احمللـي، مبـا يف ذلـك إحصـــاءات احلســابات القوميــة 

القائمة على أساس توصيات نظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣. 
وتتمثل املتغريات األساسية، املوصى ا، إلحصاءات جتارة الشركات التابعـة األجنبيـة  - ٦
ــــاج،  باخلدمــات، الــيت جتــري مناقشــتها يف الدليــل، يف: املبيعــات (رقــم املبيعــات) و/أو اإلنت
والعمالة، والقيمة املضافة، والصادرات والــواردات مـن السـلع واخلدمـات، وعـدد الشـركات. 
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وجيـري أيضـا حتديـد متغـريات إضافيـة تعتـرب ذات صلـة بإحصـــاءات جتــارة الشــركات التابعــة 
األجنبية باخلدمات. وقـد أسـتقيت تعـاريف هـذه املتغـريات مـن نظـام احلسـابات القوميـة لعـام 

 .١٩٩٣
وفيمـا يتعلـــق بتجــارة املقيمــني/غــري املقيمــني وإحصــاءات جتــارة الشــركات التابعــة  - ٧

األجنبية باخلدمات، يوصي الدليل جبمع البيانات عن التجارة حسب البلد الشريك. 
وأخريا فإن اال الوحيد الذي يتجاوز فيه الدليل األطر اإلحصائيـة احلاليـة هـو اـال  - ٨
الذي يوفر اخلدمات فيه يف أحـد البلـدان أشـخاص (املشـار إليـهم باألشـخاص الطبيعيـني) مـن 
بلد آخر بانتقاهلم إىل البلد األول على أساس غري دائم للقيام بعمل من األعمال. وهذا اـال، 
الذي هو جزء من النمط ٤، هو اال الذي قطعت فيه البلدان على نفسها التزامــات مبوجـب 
ـــات احملــدودة  نظـام االتفـاق العـام بشـأن التجـارة باخلدمـات �الغـاتس�، ومـع أن بعـض البيان
تتوفر من إحصاءات ميزان املدفوعات فإن هناك حاجة إىل تفصيل اإلحصـاءات يف هـذا اـال 
الستكمال اإلحصاءات املتاحة حاليا عن عمالة الرعايـا األجـانب وهجرـم. وعلـى هـذا فإنـه 
ال يوجد يف النص الرئيسي للدليل بشأن هذا املوضـوع إال قـدر حمـدود مـن املناقشـة والتوصيـة 
بشـأن مجـع اإلحصـاءات ذات الصلـة، لكـن تـرد مناقشـة أوىف للمسـائل ذات الصلـة يف املرفـــق 

األول من الدليل. 
ـــا فيــها  ويقـترح الدليـل جـا يؤخـذ بـه علـى مراحـل للتنفيـذ كيمـا يتسـىن للبلـدان، مب - ٩
البلـدان الـيت بـدأت إعـداد إحصـاءات عـن التجـارة الدوليـة باخلدمـات، أن تســرع تدرجييــا يف 
تصنيـف املعلومـات املتاحـة مبـا يتمشـى مـع اإلطـار املوحـد الـدويل. ويـــأخذ تسلســل العنــاصر 
املوصـى ـا، علـى حنـو إيرادهـا موجـزة يف الفصـــل األول، يف االعتبــار الســهولة النســبية الــيت 
يواجهها العديد من جـامعي البيانـات يف التنفيـذ. علـى أن هـذا النـهج يتمتـع بقـدر  كبـري مـن 
املرونـة، مبـا ميكِّـن البلـدان مـن تلبيـة احتياجـات مؤسسـاا ذات األولويـة. ومـن شـــأن التنفيــذ 
ـــل زيــادة كبــرية يف تفصيــل  الكـامل، الـذي ينظـر إليـه علـى أنـه هـدف طويـل األجـل، أن يمثِّ
املعلومـات املتاحـة عـن التجـارة باخلدمـات، لكنـــه ينبغــي اعتبــاره علــى أنــه حــل وســط بــني 
احتياجـات املسـتعملني شـديدة التفصيـل وبـني املشـقة الـيت يواجهـها جـامعو البيانـات يف مجـــع 

البيانات عن التجارة باخلدمات. 
احلواشي 

ينفذ هذا إحصائيا على أنه يشمل الشركات التابعة اليت ميلك أغلبية أسهمها مستثمر مباشر .  (أ)
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التذييل الثاين 
اجلـدول الزمـين لإلجـراءات واملشـورات واالسـتعراضات، الـيت قـامت ـا فرقـــة 
العمـل املعنيـة بإحصـاءات التجـارة الدوليـة باخلدمـات مـن أجـل إعـداد مشـروع 

  الدليل إلحصاءات التجارة الدولية باخلدمات 
النشاط التاريخ/املكان 

طلب مقدم من االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجـارة �الغـات�، ١٩٩٤ 
ومؤمتـر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـــة (األونكتــاد) إىل اللجنــة اإلحصائيــة، 
وتشكيل فرقة العمل املشتركة بني الوكـاالت تبعـا لذلـك. والغـرض مـن فرقـة 
ـــة يف  العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت هـو تعزيـز التعـاون بـني املنظمـات الدولي
ــــر هـــذه املفـــاهيم  جمــال إحصــاءات التجــارة باخلدمــات والعمــل علــى تطوي

والتعاريف والتصنيفات. 
بـدء فرقـة العمـل وضـع مشـروع الدليـل بغيـة تلبيـة احتياجـــات االتفــاق العــام ١٩٩٦ 

بشأن التجارة باخلدمات (الغاتس) واملستعملني اآلخرين. 
 ١٩٩٧

شباط/فرباير، نيويورك 
استعراض اللجنة اإلحصائية تقرير فرقة العمل  

٢٢-٢٤ تشرين األول/أكتوبر 
واشنطن العاصمة 

قيــام جلنــة صنــدوق النقــد الــدويل املعنيــة بإحصــــاءات موازيـــن املدفوعـــات 
باستعراض �التوافق بني تصنيف اخلدمات يف الطبعـة اخلامسـة لدليـل صنـدوق 
النقد الدويل مليزان املدفوعات وتصنيف اخلدمات املشترك بني منظمـة التعـاون 
والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي واملكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيـــة 

والتصنيف املركزي للمنتجات: تقرير عن احلالة�. 
٢٤-٢٥ تشرين الثاين/نوفمرب 

باريس، 
استعراض للدليل قام به فريق اخلـرباء املشـترك بـني منظمـة التعـاون والتنميـة يف 
امليدان االقتصادي واملكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة املعـين بالتجـارة 

الدولية باخلدمات 
 ١٩٩٩

آذار/مارس، نيويورك 
استعراض أنشطة فرقة العمل قامت به اللجنة اإلحصائية 

٣ أيار/مايو – ٤ حزيران/يونيه 
كوراساو 

 

استعراض للدليل قامت به حلقــة عمـل األمـم املتحـدة املعنيـة بنظـام احلسـابات 
القوميـة والتصنيفـات، ونظمتـه شـعبة األمـم املتحـدة اإلحصائيـة، بالتعـاون مـــع 
شـعبة اإلحصـاءات واإلسـقاطات االقتصاديـة يف املكتـب دون اإلقليمـي ملنطقــة 
البحــر الكــارييب التــابع للجنــة االقتصاديــة ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحـــر 

الكارييب، واستضافه املكتب املركزي لإلحصاءات جبزر األنتيل اهلولندية 
مشـاريع متعاقبـة للدليـل أتيحـت علنـا مبـا يف ذلـك نشـرها علـى موقـع منظمـــة بدءا من حزيران/يونيه 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي على شبكة �الويب � 
متوز/يوليه 

باريس 
استعراض للدليل قام به فريق اخلـرباء املشـترك بـني منظمـة التعـاون والتنميـة يف 

امليدان االقتصادي املعين بالتجارة الدولية باخلدمات 
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النشاط التاريخ/املكان 

٢٧ أيلــول/ســبتمرب إىل ١ تشـــرين 
األول/أكتوبر 

كانبريا، استراليا 

ـــم املتحــدة املعنيــة بالتصنيفــات،  اسـتعراض للدليـل قـامت بـه حلقـة عمـل األم
ونظمته شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة، بالتعاون مـع شـعبة اإلحصـاءات يف 
ـــة آلســيا واحمليــط اهلــادئ، واســتضافه املكتــب  اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعي

األسترايل لإلحصاءات 
استعراض على الصعيد العاملي: إرسال األمـم املتحـدة وصنـدوق النقـد الـدويل تشرين الثاين/نوفمرب 

الدليـل بالـربيد إىل مجيـع رؤســـاء املكــاتب االحصائيــة الوطنيــة والدوليــة وإىل 
املكاتب املسؤولة عن مجـع إحصـاءات موازيـن املدفوعـات. وقـد أرسـل أكـثر 

من ٧٠ مكتبا وطنيا ودوليا ردودا على الدليل املرسل 
٢٧-٢٩ تشرين األول/أكتوبر 

واشنطن العاصمة 
تقرير حالة عن أعمال فرقة العمل مقدم إىل جلنة صندوق النقـد الـدويل املعنيـة 

بإحصاءات موازين املدفوعات 
١٨ و ١٩ تشرين الثاين/نوفمرب 

باريس 
استعراض للفصل الرابع من الدليل أجرته حلقة عمـل منظمـة التعـاون والتنميـة 

يف امليدان االقتصادي املعنية بالعوملة 
 ٢٠٠٠

آذار/مارس، نيويورك 
استعراض ألنشطة فرقة العمل أجرته جلنة األمم املتحدة االحصائية 

١٠-١٣ متوز/يوليه 
نيويورك 

اجتماع فريق اخلرباء التابع لألمم املتحدة الستعراض دليل إحصـاءات التجـارة 
الدولية باخلدمات 

١٤-١٧ آب/أغسطس 
تيانيجينغ، الصني 

ـــامج العمــل للتعــاون االقتصــادي الدراســية املعنيــة بتقــدمي التقــارير  حلقـة برن
اإلحصائية عن جتارة اخلدمات: عرض تقرير عـن احلالـة الراهنـة للدليـل وآخـر 

املستجدات املتعلقة بالدليل  
٣ تشرين األول/أكتوبر 

جنيف 
احللقـة الدراسـية ملنظمـة التجـارة العامليـة املعنيـة بإحصـاءات اخلدمـات: عـــرض 

تقرير عن احلالة الراهنة للدليل وآخر املستجدات املتعلقة به 
٢٥ تشرين األول/أكتوبر 

لندن 
اجلمعية اإلحصائية امللكية يف اململكة املتحدة: عرض تقريـر عـن احلالـة الراهنـة 

للدليل وآخر املستجدات املتعلقة به 
٢٠-٢٢ تشرين الثاين/نوفمرب 

باريس 
اجتمـاع منظمـــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي املعــين بإحصــاءات 
التجـارة الدوليـة: عـرض تقريـر عـن احلالـة الراهنـة للدليـل وآخـــر املســتجدات 

املتعلقة به 
١١ و ١٢ كانون األول/ديسمرب 

باريس 
ــــدان االقتصـــادي واملكتـــب  اجتمــاع خــرباء منظمــة التعــاون والتنميــة يف املي
اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة يف إحصـاءات التجـــارة باخلدمــات: عــرض 

تقرير عن احلالة الراهنة للدليل وآخر املستجدات املتعلقة به 
– ــــــرب  ٢٧ تشـــــرين الثـــــاين/نوفم

١ كانون األول/ديسمرب 
أديس أبابا، إثيوبيا 

اسـتعراض �للدليـل� قـامت بـه حلقـة عمـل األمـم املتحـدة املعنيـــة بــالتصنيف 
االقتصادي واالجتماعي 

  
 


