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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الرابعة والثالثون 
٤-٧ آذار/مارس ٢٠٠٣ 

البند ٤ (ز) من جدول األعمال املؤقت* 
اإلحصاءات االقتصادية: إحصاءات 

 التجارة الدولية باخلدمات 
 تقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية باخلدمات 

 مذكرة من األمني العام 
يتشرف األمني العام بأن حييـل تقريـر فرقـة العمـل املعنيـة بإحصـاءات التجـارة الدوليـة 
باخلدمات (اجلهة املنظمة لالجتماعات: منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي)، وفقـا 
لطلـب اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـــا الثالثــة والثالثــني**. وقــد ترغــب اللجنــة يف اســتعراض 

برنامج عمل فرقة العمل. 
 

 تقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية باخلدمات 
مقدمة 

أعـدت فرقـة العمـل املعنيـة بإحصـاءات التجـارة الدوليـة باخلدمـات دليـال إلحصــاءات  - ١
التجارة الدولية باخلدمـات. واضطلعـت شـعبة اإلحصـاءات التابعـة لألمـم املتحـدة مبهمـة نشـر 
هـذا الدليـل. وسـتركز فرقـة العمـل اآلن علـى مـا يلـي: (أ) وضـع توجيـهات جلمــع البيانــات، 
و (ب) تعزيـز وتيسـري العمـل ـذا الدليـل و (ج) وضـع إطـار مالئـــم جلمــع البيانــات املتعلقــة 
حبركة األشخاص الطبيعيني اليت هلا صلة بالتجارة من أجل العمل ملدة قصرية خارج بلدام. 
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نشر الدليل 
تتشارك ست وكاالت يف نشر الدليل(١). قامت الشعبة بتحريـر الدليـل ونشـره باللغـة  - ٢
PD)، وباـــان علــى  F االنكليزيـة يف ٢ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، يف شـكل إلكـتروين (
املوقــع التــايل: http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/manual.asp، إىل جــانب نشــر ترمجـــات 
ـــد عــام ١٩٩٩. وتقــوم  باللغـات الرمسيـة األخـرى لألمـم املتحـدة لنـص شـبه ـائي للدليـل أع
الوكاالت الناشرة األخرى بنشر الدليل علـى مواقعـها علـى اإلنـترنت و/أو نشـر وصلـة مبوقـع 
ـــا  الشـعبة. ومـن املتوقـع أن تكـون النسـخة املطبوعـة مـن الوثيقـة باللغـة االنكليزيـة جـاهزة قريب
لشرائها من األمم املتحدة، وتوجد الترمجة الكاملة إىل اللغات األخرى قيــد اإلعـداد وإن كـان 

ال يوجد أي جدول زمين إلكماهلا بعد. 
 

اجتماع فرقة العمل يف ٢٠٠٢ 
اجتمعت فرقة العمل يف دريسدن، بأملانيـا، يومـي ٢٥ و ٢٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢.  - ٣

وتناول جدول األعمال البنود التالية: 
تنفيذ توصيات الدليل:  (أ)

توجيهات مجع البيانات؛  �١�
صفحات شبكة إنترنت؛  �٢�

تقرير سنوي عن التقدم احملرز؛  �٣�
تقدم الوكاالت وخططها؛  �٤�

املساعدة التقنية؛  �٥�
أعمال التطوير واألولويات:  (ب)
التجارة اإللكترونية؛  �١�

قياس التجارة بالرباجميات؛  �٢�
تنقيح دليل ميزان املدفوعات؛  �٣�

التسميات اجلغرافية؛  �٤�
العمل القطاعي بشأن الصحة، والتعليم، والتـأمني، واخلدمـات املاليـة  �٥�

وخدمات االتصاالت. 
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العمل املستقبلي املتفق عليه   
توجيهات مجع البيانات 

طلبت اللجنة اإلحصائية أن تركز فرقة العمل علـى تقـدمي توجيـهات جلمـع البيانـات.  - ٤
ـــات بصــدد  ويوجـد املكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة املعـين بالتجـارة الدوليـة باخلدم
العمل على وضع خمطط هلـذا الدليـل، املقـرر مناقشـته يف االجتمـاع املقبـل لفرقـة العمـل الـذي 
سـيعقد يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣. وبالنسـبة للتجـارة باخلدمـات بـني املقيمـني وغـــري املقيمــني، 
ستسـتقى املـواد مـن مصـادر أخـرى منـها الدليـل التجميعـي ملـيزان املدفوعـــات الــذي يصــدره 
صندوق النقد الدويل. وباإلضافة إىل ذلك، تعمل املنظمة العامليـة للسـياحة علـى وضـع دراسـة 
ـــة لكــل مــن اإلحصــاءات  اسـتقصائية منوذجيـة للحـدود قـد تسـتخدم يف مجـع البيانـات املالئم
السياحية ولعنصر السـفر يف مـيزان املدفوعـات. ويقـوم مؤمتـر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة 
بـإعداد مـواد توجيهيـة بشـأن مجـع اإلحصـاءات املتعلقـة باالسـتثمار املباشـر األجنـيب وبتجـــارة 
املنتسـبني األجـانب باخلدمـات، وقـد اسـتخدمت مسـودة مـن هـذه املـــواد لتدريــب إحصــائيي 
االستثمار املباشر األجنيب التـابعني للبلـدان األعضـاء يف اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة لغـريب 

آسيا. 
 

تدابري أخرى لتعزيز ورصد العمل بالدليل 
حددت فرقة العمل احلاجة إىل مساعدة تقنية بشأن وضع إحصاءات للتجـارة الدوليـة  - ٥
باخلدمات وتطوير قدرة الوكاالت على تقدمي مثـل هـذه املسـاعدة إىل البلـدان. وجيـري حاليـا 
اختـاذ خطـوة أوىل صغـرية مـع البنـك الـدويل تتمثـل يف قيـام فرقـة العمـل بتنسـيق عمليـة وضـــع 
منوذج ملواد تدريبيـة، مـن املقـرر إكمالـه يف ربيـع عـام ٢٠٠٣. وسـتنظر فرقـة العمـل أيضـا يف 

كيفية رصد التقدم احملرز يف جمال العمل بالدليل. 
 

التنقل املؤقت لألشخاص الطبيعيني املقدمني للخدمات 
مل يتطرق هلذا املوضوع، الذي يعـد أحـد أسـاليب جتـارة تقـدمي اخلدمـات الـيت تناوهلـا  - ٦
االتفاق العــام بشـأن التجـارة باخلدمـات، باملسـتوى والتفصيـل اللذيـن مت مـا تنـاول اجلوانـب 
األخرى للتجارة باخلدمات يف الدليل. وتبحـث فرقـة العمـل حاليـا عـن سـبل بديلـة للتقـدم يف 
هـذا العمـل. ومبسـامهة املنظمـات الدوليـة ذات الصلـة، يشـارك مؤمتـر األمـم املتحـــدة للتجــارة 
والتنمية يف دراسات جتريبية على الصعيدين اإلقليمي والوطين من أجل حتديد القضايـا الـيت قـد 
يتعني تناوهلا عند وضع إطـار إحصـائي. وجيـري التخطيـط حاليـا إلجـراء مناقشـات مـع شـعبة 
اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة بشأن إمكانيـة تعديـل إحصـاءات اهلجـرة يف املسـتقبل، ومـع 
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صنـدوق النقـد الـدويل بشـأن مراجعـة تعريـف إقامـة العمـال األجـانب املؤقتـني يف سـياق دليـل 
ميزان املدفوعات. 

 
تطورات أخرى 

تعد التجارة اإللكترونية والتجارة بالرباجميات جمـالني كشـفت فيـهما فرقـة العمـل عـن  - ٧
ضرورة مواصلة البحث عن أنسب طريقة ملعاجلة اإلحصاءات. وتصنف البلدان حاليا التجـارة 
بالرباجميات ضمن السلع، أو خدمـات احلاسـوب، أو الريـع ورسـوم الـترخيص. وباإلضافـة إىل 
ذلـك، هنـاك معـامالت تتعلـق باسـتخدام املـواد األصليـة، بوجـه خـاص، مـــن أجــل استنســاخ 

براجميات لبيعها فيما بعد. 
 

قضايا التنسيق 
اآلن وقد صدر الدليل، ندخل حاليا فترة مهمـة للتشـجيع علـى العمـل بـه وقـد حتتـاج  - ٨
الوكاالت الدولية إىل معرفة ما إذا كـانت ختصـص حاليـا مـن املـوارد مـا يكفـي للعمـل بشـأن 
إحصاءات التجارة باخلدمات – من توجيهات جلمع البيانات، ومســاعدة تقنيـة وتنسـيق جلمـع 
البيانات - نظرا لشدة احلاجة يف جمال السياسة التجارية إىل معلومات أكثر وضوحا وتفصيـال 

ومشولية بشأن هذه التجارة. 
وفيما يتعلق بالتنقيح املقترح إجراؤه على الطبعة اخلامسة مـن دليـل مـيزان املدفوعـات  - ٩
ـــإجراء تغيــريات علــى  الـذي يصـدره صنـدوق النقـد الـدويل، سـتتعني مناقشـة أي مقترحـات ب
تصنيف أو تعريف عناصر اخلدمات الـواردة يف تصنيـف الطبعـة اخلامسـة مـن الدليـل مـع فرقـة 
العمل ألن هذه التغيريات ستمس تصنيف اخلدمات الذي أوصى بـه دليـل إحصـاءات التجـارة 
الدولية باخلدمات. وباإلضافة إىل ذلك، من املقرر إجراء تنقيح للتصنيف املركـزي للمنتجـات 
ـــى تصنيــف اخلدمــات يف الطبعــة  يف عـام ٢٠٠٧، سـيتعني تنسـيقه مـع أي تغيـريات جتـرى عل
اخلامسـة مـن دليـل مـيزان املدفوعـات مـن أجـل ضمـان وضـوح أكـثر يف الروابـط القائمـة بــني 

التصنيفني. 
 

احلواشي 
ــم  املفوضيـة األوروبيـة، وصنـدوق النقـد الـدويل، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، ومؤمتـر األم (١)

املتحدة للتجارة والتنمية، وشعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة، ومنظمة التجارة العاملية. 
 


