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 اللجنة اإلحصائية
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 ٢٠٠٥مارس /آذار ٤-١
 * املؤقت األعمالجدولمن ) د (٤البند 

إحصاءات : اإلحصاءات االقتصادية 
   تجارة الدولية باخلدماتال

 تقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية باخلدمات  
 

 مذكرة من األمني العام  
 

يتشــرف  )أ(وفقــا لطلــب مقــدم مــن اللجنــة اإلحصــائية يف دورهتــا اخلامســة والــثالثني،    
 الدوليـة باخلـدمات،  األمني العام بأن حييل إليهـا تقريـر فرقـة العمـل املعنيـة بإحصـاءات التجـارة            

 .للعلم

 

 * E/CN.3/2005/1. 
ــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي،   انظــر   )أ( ــائق الرمسي ، الفصــل (E/2004/24) ٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٤الوث

 . ألف- أوال
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  ر فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية باخلدماتتقري  
 مقدمة - أوال 

ــة         - ١ ــة بإحصــاءات التجــارة الدولي ــة العمــل املعني ــامني املاضــيني، عاجلــت فرق خــالل الع
قتــراح وتناولــت اال) E/CN.3 /2003/15(باخلــدمات املســائل احملــددة يف تقريــر اللجنــة الســابق  

ــة يف عــام    ــه اللجن ــة    ٢٠٠٣الــذي تقــدمت ب  ومفــاده ضــرورة تركيــز العمــل علــى تعزيــز نوعي
تعزيــز تنفيــذ دليــل إحصــاءات التجــارة الدوليــة   ) أ(وتتمثــل هــذه املســائل بإجيــاز يف  . البيانــات

وضـع  ) ب( باخلدمات، مبا يف ذلك وضع توجيهات لعملية جتميع البيانات ورصـد نوعيتـها؛ و            
ئي لقياس احلركة ذات الصـلة بالتجـارة لألشـخاص الطبيعـيني الـذين يـوفرون                إطار عمل إحصا  

 .اخلدمات، مبا يف ذلك الطبعة الرابعة لالتفاق العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات
وتساهم فرقة العمل أيضا يف ما يتم إدخاله حاليا من تنقيحات على التصـنيفات وأطـر      - ٢

سيما تنقيح الطبعـة     دية حيثما تؤثر يف جتارة اخلدمات، ال      العمل األساسية لإلحصاءات االقتصا   
اخلامسة لدليل ميزان املدفوعات الذي يصدره صندوق النقـد الـدويل، كمـا أهنـا تقتـرح إجـراء                   

ويسـتعرض هـذا التقريـر      . بعـد إدخـال هـذه التنقيحـات        حتديث حمدود لدليل ميزان املـدفوعات     
رعـي الــتقين املعــين حبركــة األشــخاص الطبيعــيني  التقـدم الــذي أحرزتــه فرقــة العمــل وفريقهــا الف 

 .واخلطط املستقبلية
 

 أنشطة فرقة العمل - ثانيا 
 التنسيق - ألف 

اخلــدمات لعمــل يف تنســيق أنشــطة التجــارة الدوليــة بتتمثــل إحــدى مســؤوليات فرقــة ا - ٣
 ســتعملني بــالتطورات اإلحصــائية تعريــف جمتمــع امل عــنخمتلــف الوكــاالت الدوليــة، فضــال بــني
عمــــل علــــى اإلنترنيــــت املعــــاد  وحتقيقــــا هلــــذا الغــــرض، يــــؤدي موقــــع فرقــــة ال.امليــــدان يف

 ه شــــــعبة اإلحصــــــاءات بــــــاألمم املتحــــــدة مــــــؤخرا، الــــــذي تشــــــغله وتــــــدير  تصــــــميمه
)http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/(  قع كجهة مرجعية مركزيـة   ويعمل املو . ، دورا أساسيا

وباإلضـافة إىل دليـل   . إلحصاءات التجارة الدولية باخلدمات من حيث نشر املعلومات وتبادهلـا     
إحصاءات التجارة الدوليـة باخلـدمات ومـواد تدريبيـة وقائمـة باالجتماعـات السـابقة واملقبلـة،                  

وتعتــزم فرقــة . تيتضـمن املوقــع حمفوظــات الكترونيــة لدراســات عـن التجــارة الدوليــة باخلــدما  
العمــل أيضــا البــدء بنشــر رســالة إخباريــة عــن إحصــاءات التجــارة باخلــدمات تقــوم بتنســيقها    

 .وإعدادها شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة
 

http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/
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 ت التجارة الدولية باخلدماتدليل إحصاءاتعزيز تنفيذ  - باء 
 عــام واخــرأ التجــارة الدوليــة باخلــدمات يف   إحصــاءاتاإلصــدار األول لــدليل  منــذ  - ٤

ة لفرقة العمل يف تعزيـز تنفيـذ توصـيات دليـل إحصـاءات              رئيسي ال فاهداأل  أحد   ، متثل ٢٠٠٢
وتشـمل االسـتراتيجيات الراميـة إىل حتقيـق ذلـك وضـع         . التجارة الدولية باخلـدمات يف البلـدان      

 توجيهات لعملية البيانات، ورصـد التنفيـذ ونوعيـة البيانـات، وتنسـيق التعـاون الـتقين، وإعـداد                  
 .وحدة تدريبية، وتنسيق عملية جتميع البيانات من جانب املنظمات الدولية

 
 التوجيهات املتعلقة بتجميع البيانات - ١ 

ــع بيانــات عــن إحصــاءات التجــارة       - ٥ ــة العمــل أن وضــع توجيهــات لتجمي اعتــربت فرق
لعمـل  وخـالل اجتمـاع فرقـة ا   . الدولية باخلدمات  هـو أحـد  جمـاالت عملـها املتسـم باألولويـة         

، قــدمت املنظمــة العامليــة للســياحة مشــروعا منقحــا جملموعــة  ٢٠٠٤ســبتمرب /املعقــود يف أيلــول
ــة       ــزان املــدفوعات، وكــذلك  بتنمي توجيهــات تتصــل بتجميــع البيانــات عــن بنــد الســفر يف مي

 .أنشطة التعاون يف مجع بيانات السياحة الدولية
ة انتقاليــة، بتحديــد الفـــوارق   ورحبــت فرقــة العمــل بـــاقتراح القيــام، يف إطــار عمليـــ      - ٦

املفاهيمية املتعلقة باملسائل ذات الصلة بالسـياحة يف الطبعـة اخلامسـة لـدليل ميـزان املـدفوعات،                  
واحلســاب الفرعــي املتعلــق بالســياحة وأطــر العمــل ذات الصــلة، ممــا مــن شــأنه أن يشــكل بنــدا  

 .ها املقبليدرج يف جدول أعمال اجتماع
اخلامسـة لـدليل ميـزان املـدفوعات ومـا سينشـأ عـن ذلـك مـن          ويف ضوء تنقـيح الطبعـة     - ٧

شكوك بالنسبة للتوصيات اليت قد تعتمـد يف املسـتقبل بشـأن بنـد السـفر، وافقـت اللجنـة علـى                      
 .تأجيل املناقشات بشأن توجيهات جتميع البيانات إىل أن يتم اعتماد هذه التوصيات

 
 ة باخلدمات ونوعية البياناتدليل إحصاءات التجارة الدوليرصد عملية تنفيذ  - ٢ 

 ، قدمت إىل جلنة ميزان املـدفوعات التابعـة لصـندوق            ٢٠٠٤أكتوبر  /يف تشرين األول   - ٨
النقد الدويل دراسة أعدهتا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تبني التقدم احملرز يف تنفيـذ دليـل                

ــيم أويل     ــة باخلــدمات وتتضــمن مناقشــة وتقي ــاتإحصــاءات التجــارة الدولي ــة البيان وإن . لنوعي
بالســالمة املنهجيــة الــذي اشــترك يف وضــعه املكتــب اإلحصــائي للجماعــات   االســتبيان املتعلــق

األوروبيــة ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة والــذي يغطــي مســألة اإلبــالغ عــن التجــارة    
، وقـد وردت    ٢٠٠٣ دولـة يف عـام       ٤٠باخلدمات يف ميـزان املـدفوعات، جـرى تعميمـه علـى             

ــن حــوايل    حــ ــذا االســتبيان م ــى ه ــدا٣٠ىت اآلن ردود عل ــة   .  بل ــيالت جزئي ــت حتل ــد أجري وق
 .كشفت عن معلومات مفيدة جدا
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 تنسيق املساعدة التقنية - ٣ 
درجت العادة على أن تقوم فرقة العمل بتبادل املعلومات بشـأن املناسـبات واحللقـات                 - ٩

جمـــال التجـــارة باخلـــدمات مـــن أجـــل جتنـــب الدراســـية املقبلـــة املتعلقـــة  باملســـاعدة التقنيـــة يف 
ويقـوم صـندوق النقـد الـدويل     . حيثما كان ذلـك مناسـبا   االزدواجية ولدمج املوارد الشحيحة،  

 .نترنيتإل موقع فرقة العمل على ابتجميع املعلومات املتبادلة ونشرها على
 

 مناسبات حديثة ومقبلة منتقاة
 ئمة بالرعاية الوكالة القا املوضوع املواعيد اجلهة املضيفة

ــاز يف  ــز االمتيــــ مركــــ
 املسائل املالية

 / تشــرين الثــاين١٨-١٧
 ٢٠٠٤نوفمرب 

ــدمات  ــد اخلــــــ رصــــــ
ألغـــراض إحصـــاءات  

 ميزان املدفوعات

 صندوق النقد الدويل

ــة االقتصـــــادية   اللجنـــ
ــريب   ــة لغــ واالجتماعيــ

 آسيا 

 / كــانون األول١٧-١٤
 ٢٠٠٤ديسمرب 

ــاءات بــــــاأل  التجارة باخلدمات مم شــــــعبة اإلحصــــ
املتحدة، منظمة التجـارة العامليـة،      
ــؤمتر   ــدويل، مـ ــد الـ ــندوق النقـ صـ
 األمم املتحدة للتجارة والتنمية

ــام   اجلماعة الكاريبية ــن عــ ــع األول مــ الربــ
٢٠٠٥  

التجــــارة بإحصــــاءات 
 اخلدمات

ــاءات بــــــاألمم   شــــــعبة اإلحصــــ
اللجنـــــة االقتصـــــادية   /املتحـــــدة

ــة   ــا الالتينيـ ــة ألمريكـ واالجتماعيـ
اجلماعـة  /كـارييب ومنطقة البحـر ال   

 الكاريبية
 
 وحـدة تدريبيـة عـن        منظمة التجارة العامليـة    وبناء على طلب البنك الدويل، استحدثت      - ١٠

وجــرت جتربــة . ، وقــد أســهمت يف ذلــك فرقــة العمــل إحصــاءات التجــارة الدوليــة باخلــدمات 
ائية الوحدة التدريبية الـيت لقيـت ترحيبـا كـبريا وجـرى صـقلها يف إطـار سـبع دراسـات استقصـ               

موقع فرقة العمـل علـى       ، وهي متاحة حاليا يف       ٢٠٠٤عقدت يف جنوب شرق أوروبا يف عام        
 .نترنيتإلا

 
 مجع البيانات من جانب املنظمات الدولية - ٤ 

تنســق فرقــة العمــل أنشــطة مجــع البيانــات الــيت تضــطلع هبــا الوكــاالت الدوليــة املتصــلة  - ١١
ويتـوفر وصـف للتطـورات      . ة بـأكرب قـدر ممكـن      مات من أجل جتنـب االزدواجيـ      بالتجارة باخلد 

التجارة باخلـدمات يف تصـنيف خـدمات         وجيمع صندوق النقد الدويل عناصر    . احلديثة واملقررة 
ميــزان املــدفوعات املوســع علــى أســاس تطــوعي، وذلــك يف إطــار عمليــة مجــع بيانــات ميــزان     

جلمـع  ) ٢٠٠٤( نظاماوقد اعتمد املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية حديثا        . املدفوعات
بيانات مفصلة عن التجارة باخلدمات وفقا لتصنيف خدمات ميـزان املـدفوعات املوسـع، وهـو                
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بصــدد وضــع نظــام لتغطيــة إحصــاءات جتــارة الشــركات األجنبيــة باخلــدمات وفقــا لفئــات          
وتقـوم  . طة االقتصـادية الشركات األجنبية يف التصـنيف الصـناعي الـدويل املوحـد جلميـع األنشـ           

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة جبمــع ونشــر بيانــات عــن جتــارة الشــركات األجنبيــة           
ويواصــل مــؤمتر األمــم . باخلــدمات وبيانــات عــن التجــارة باخلــدمات حســب البلــدان الشــريكة

املتحدة للتجارة والتنمية مجع البيانات عـن أنشـطة الشـركات األجنبيـة، مبـا يف ذلـك شـركات                    
وتقــوم شــعبة اإلحصــاءات بــاألمم املتحــدة بوضــع قاعــدة بيانــات عامليــة عــن . قطــاع اخلــدمات

إحصاءات التجارة باخلـدمات، مفصـلة حسـب البلـدان الشـريكة، وفئـات اخلـدمات، وطرائـق                  
 .التوريد؛ وستصب يف هذه القاعدة جمموعات البيانات األخرى

 
ــدفو     - جيم  ــزان امل ــدليل مي ــة  اخلامســة ل ــيح الطبع ــل إح تنق صــاءات عات وحتــديث دلي

 التجارة الدولية باخلدمات
 الصــادر عــن اســتعراض املخطــط املشــروح للطبعــة السادســة لــدليل ميــزان املــدفوعات    - ١ 

التــابع لصــندوق النقــد الــدويل   فريــق اخلــرباء الــتقين  ودراســاتصــندوق النقــد الــدويل
  املعين مبيزان املدفوعاتو

ــة العمــل     يف إطــار تنقــيح الطبعــة اخلام  - ١٢ ــتعني علــى فرق ــزان املــدفوعات، ي ــدليل مي ســة ل
االضطالع بدورها يف جمـال تـوفري املشـورة إىل جلنـة ميـزان املـدفوعات التابعـة لصـندوق النقـد                      

وبنـاء علـى ذلـك، استعرضـت فرقـة العمـل املخطـط              . الدويل بشأن املسائل املتصـلة باخلـدمات      
املسـائل الـيت تـؤثر يف قيـاس التجـارة الدوليـة             املشروح لدليل ميزان املدفوعات املـنقح للنظـر يف          

فريــق اخلــرباء الــتقين التــابع   باخلــدمات واملســائل املرتبطــة بــذلك الــيت أثــريت خــالل اجتمــاع    
ــود    ــدفوعات، املعقـ ــزان املـ ــدويل واملعـــين مبيـ ــد الـ ــندوق النقـ ــومي  لصـ ــاريس يـ  ١٤  و١٣يف بـ

اجتمــاع جلنــة صــندوق وقــدمت فرقــة العمــل تعليقــات خطيــة خــالل . ٢٠٠٤ســبتمرب  /أيلــول
 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٩ إىل ٢٦النقد الدويل املعقود يف بريتوريا يف الفترة من 

 
 حتديث دليل إحصاءات التجارة الدولية باخلدمات - ٢ 

ــدليل ميــزان املــدفوعات، وتصــنيفات األنشــطة         - ١٣ ــاب تنقــيح الطبعــة اخلامســة ل يف أعق
 املوحد جلميع األنشـطة االقتصـادية والتصـنيف املركـزي           التصنيف الصناعي الدويل  (واملنتجات  
،إىل جانب إضافة فصل من املقرر إعداده بشأن توريد اخلدمات من خـالل حركـة               )للمنتجات

األشــخاص الطبيعــيني، ســيكون مــن الضــروري حتــديث دليــل إحصــاءات التجــارة الدوليــة          
وقـد وافقـت فرقـة العمـل        . نباخلدمات من أجل احلفاظ على فائـدهتا ومصـداقيتها لـدى البلـدا            

على جدول زمين إلصدار صيغة مستكملة لدليل إحصاءات التجارة الدولية باخلـدمات حبلـول              
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وفيما عدا مـا أشـري      . ٢٠٠٩ من أجل تقدميها إىل جلنة اإلحصاءات يف عام          ٢٠٠٨أواخر عام   
يــة إليــه أعــاله مــن عوامــل حفــازة وخــربة عمليــة يف تنفيــذ دليــل إحصــاءات التجــارة الدول          

باخلــدمات، إن عمليــة التحــديث املقــررة ســتكون، مــن حيــث طابعهــا اجلديــد نســبيا، حمــدودة  
 :وتتمثل العملية حتديدا فما يلي. النطاق
  باسـتعراض تصـنيف خـدمات ميـزان املـدفوعات املوسـع       ٢٠٠٥تبدأ العمليـة يف عـام      � 

 واملسائل املقرر إدراجها يف نطاق التحديث  
تستعرض فرقة العمـل املسـائل املتعلقـة        : ٢٠٠٦ديسمرب  / األول كانون�يونيه  /حزيران � 

ــة باخلــدمات وتضــع مشــروع خمطــط للــدليل      بتنقــيح دليــل إحصــاءات التجــارة الدولي
 املستكمل، مبا يف ذلك تصنيف خدمات ميزان املدفوعات املوسع

ــران-فربايــر/شــباط �  ــه / حزي جتــرى مشــاورات بشــأن تصــنيف خــدمات    : ٢٠٠٧يوني
وعات املوسع املنقح وخمطـط  دليـل إحصـاءات التجـارة الدوليـة باخلـدمات            ميزان املدف 
 املستكمل

تســتعرض فرقــة العمــل التعليقــات وتضــع : ٢٠٠٨مــارس / آذار- ٢٠٠٧يوليــه /متــوز � 
 مشروع دليل إحصاءات التجارة الدولية باخلدمات املستكمل

ــل/نيســان �  ــه / متــوز-أبري ــى الصــعيد العــ   : ٢٠٠٨يولي املي بشــأن جتــرى مشــاورات عل
 املشروع الكامل األول لدليل إحصاءات التجارة الدولية باخلدمات املستكمل 

ــة العمــل التعليقــات   : ٢٠٠٨ديســمرب / كــانون األول-ســبتمرب /أيلــول �  تســتعرض فرق
  ٢٠٠٩وتضع املشروع النهائي لتقدميه إىل جلنة اإلحصاءات يف عام 

 
  الطبعة الرابعة�األشخاص الطبيعيني الفريق الفرعي التقين املعين حبركة  -ثالثا  

 �أنشأت اللجنة اإلحصائية الفريق الفرعي الـتقين املعـين حبركـة األشـخاص الطبيعـيني                 - ١٤
وضـع إطـار   ) ا( مـن أجـل   ٢٠٠٤الطبعة الرابعة يف دورهتا اخلامسـة والـثالثني املعقـودة يف عـام      

ة الرابعــة لالتفــاق العــام  عمــل مفــاهيمي لقيــاس حركــة األشــخاص الطبيعــيني، ال ســيما الطبعــ  
مــتغريات تــوفر مقيــاس ألثــر حركــة     /وضــع مؤشــرات ) ب(املتعلــق بالتجــارة يف اخلــدمات؛   

ــة جلمــع  ) ج( األشــخاص الطبيعــيني يف البلــد املضــيف وبلــد املــوطن؛ و   إعــداد مبــادئ توجيهي
 .وتعمل شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة كرئيسة للفريق الفرعي وكأمانته. املعلومات

ويعمل الفريـق الفرعـي بالتعـاون الوثيـق مـع املنظمـات الدوليـة وأفرقـة اخلـرباء القائمـة                      - ١٥
لإلســهام يف عملــييت تنقــيح وحتــديث معــايري اإلحصــاءات االقتصــادية، ال ســيما تنقــيح الطبعــة   
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 للحســابات الوطنيــة، وتنقــيح ١٩٩٣اخلامســة لــدليل ميــزان املــدفوعات، وحتــديث نظــام عــام  
 .تعلق بالسياحة وتنقيح التوصيات املتعلقة بالتعداداتاحلساب الفرعي امل

ومثـــل . ٢٠٠٤ســـبتمرب /وعقـــد الفريـــق الفرعـــي اجتماعـــه األول يف بـــاريس يف أيلـــول - ١٦
مناســبة ملناقشــة املســائل املتعلقــة بتنقــيح الطبعــة اخلامســة لــدليل ميــزان املــدفوعات ) أ(االجتمــاع 

صــلة بقيــاس حركــة األشــخاص الطبيعــيني؛   للحســابات الوطنيــة املت١٩٩٣وحتــديث نظــام عــام  
مناسبة ملناقشـة دراسـة أعـدهتا شـعبة اإلحصـاءات بـاألمم املتحـدة تعـرض اقتراحـا بشـأن                  ) ب( و

منتدى لتبادل املعلومـات عـن      ) ج( و إطار العمل اإلحصائي لقياس حركة األشخاص الطبيعيني؛      
 اإلحصـاءات املتصـلة حبركــة   األنشـطة يف املنظمـات الدوليـة وعــن املمارسـات القطريـة يف جتميــع     

 .  اللجنة كوثيقة معلومات أساسيةوحمضر االجتماع معروض على. األشخاص الطبيعيني
ــيحققها     - ١٧ ــيت سـ ــددة الـ ــداف املتعـ ــرا إىل  األهـ ــاس    ونظـ ــائي لقيـ ــل اإلحصـ ــار العمـ  إطـ

ــة ــي يســلم     حرك ــق الفرع ــإن الفري ــيني، ف ــار    األشــخاص الطبيع ــذا اإلط  بضــرورة أن يكــون ه
وإن .  املشـــــروع النـــــهائيت وتعليقـــــات واســـــعة النطـــــاق قبـــــل إصـــــدارمناقشـــــا موضـــــع
نترنيـــت الـــذي تـــديره شـــعبة اإلحصـــاءات بـــاألمم املتحـــدة       إلالعمـــل علـــى ا  فرقـــة  موقـــع

)http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/subgroup.htm (   هاما يف عملية التشـاور    سيؤدي دورا .
. وستنشر على املوقع مجيع وثائق االجتماعات والصيغ املختلفة للدراسـة املتعلقـة بإطـار العمـل               

وباإلضافة إىل ذلك، من املتوخى أن تتيح استراتيجية التشاور عرض الدراسة عـن إطـار العمـل                
ــة احلصــول علــى تعليقــات  مــن جانــب جمموعــة واســعة      . مــن اخلــرباءيف منتــديات خمتلفــة بغي

وجرت مناقشة الدراسة خالل اجتماع الفريـق الفرعـي وخـالل االجتمـاع الـذي عقدتـه جلنـة                    
 ،٢٠٠٤أكتـوبر   /ميزان املدفوعات التابعة لصندوق النقد الدويل يف بريتوريا، يف تشـرين األول           

وخــالل اجتمــاع جلنــة ميــزان . وســيجرى تنقيحــه باالســتناد إىل مــا مت التقــدم بــه مــن تعليقــات
دفوعات، طلــب مــن شــعبة اإلحصــاءات بــاألمم املتحــدة توســيع نطــاق  العمــل اإلحصــائي   املــ

 .ليشمل قياس التحويالت
وسيشكل إطار العمل اإلحصائي حلركة األشـخاص الطبيعـيني أساسـا ملرفـق أو فصـل                 - ١٨

يدرج يف دليل ميـزان املـدفوعات املـنقح، ولفصـل يـدرج يف دليـل إحصـاءات التجـارة الدوليـة                      
ــق       باخلــدم ــام املتعل ــاق الع ــار االتف ــة منشــورة لصــاحل املتفاوضــني يف إط ات املســتكمل ولدراس

 .بالتجارة يف اخلدمات
ووضــع برنــامج عمــل مفصــل ذو خطــوط زمنيــة حمــددة ومهــام مــن املقــرر أن ينجزهــا  - ١٩

ــه ضــيق الوقــت احملــدد إلدراج     ــهائي  أعضــاء الفريــق الفرعــي علــى حنــو يراعــى في املشــروع الن
 .دليل ميزان املدفوعات املنقح تعلقة بإطار العمل كمرفق أو فصل يفللدراسة امل
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