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 اإلحصائية اللجنة
 والثالثون التاسعة الدورة
 ٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٩-٢٦
 *املؤقت األعمال جدول من )هـ( ٤ البند
 الدولية ةالتجار إحصاءات :للعلم بنود
   اخلدمات يف

 اخلدمات يف الدولية التجارة إحصاءات  
 

 العام األمني من مذكرة  
 العـام  األمـني  يتـشرف  ،**والثالثني الثامنة دورهتا يف اإلحصائية اللجنة من لطلب وفقاً 

 التجــارة بإحــصاءات املعنيــة الوكــاالت بــني املــشتركة العمــل فرقــة تقريــر اللجنــة إىل حييــل بــأن
ــةالدول ــدم .اخلــدمات يف ي ــر وُيق ــة إىل التقري ــم اللجن ــة إىل ويطلــب  للعل ــاً حتــيط أن اللجن  علم

ــذي بالعمــل ــه ال ــة أجنزت ــيح يف ســيما ال العمــل، فرق ــل تنق ــة التجــارة إحــصاءات دلي  يف الدولي
 املعنيــة العمــل فرقــة مــع مــشترك اجتمــاع بعقــد واقتــراح املــستقبلي عملــها وبرنــامج اخلــدمات
 .للبضائع الدولية التجارة بإحصاءات

 

 

 * E/CN.3/2008/1. 
 الفـــصل ،)E/2007/24( ٤ رقـــم امللحـــق ،٢٠٠٧ واالجتمـــاعي، االقتـــصادي للمجلـــس الرمسيــــــة الوثائــــــق ** 

 .ألف - األول
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 التجــارة بإحــصاءات املعنيــة الوكــاالت بــني املــشتركة العمــل فرقــة تقريــر  
 اخلدمات يف الدولية

 
 احملتويات

الصفحةالفقرات 

. املضطلع هبا منذ الدورة السادسة والثالثني للجنة اإلحصائيةاألنشطة - أوال  . . . . . . .١٣
.يف اخلدماتتنقيح دليل إحصاءات التجارة الدولية  - ثانيا  . . . . . . . . . . . . . . . .٦٣-٢
.اهليكل املقترح للدليل املنقح - ثالثا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٤-٧
.واخلطوات املقبلةالدليل التقدم احملرز يف تنقيح  -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٩-٢٤

.املسامهة يف تنقيحات األطر األخرى -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧١٠-٢٦
.التعاون التقين واجتماعات اخلرباء -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩١١-٢٨

سائل الشاملة لعدة قطاعات مشتركة بني التجارة يف البضائع والتجارة يف معاجلة امل -سابعا  
.اخلدمات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٣٣١١-٣٠

.االتصاالت -ثامنا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٣٥١٣-٣٤
.التحويالت املالية والفريق التقين الفرعي املعين حبركة األشخاص الطبيعيني -تاسعا   . . . .٣٦١٣
 املرفق

ت املعنية بإحصاءات التجارة الدولية اختصاصات فرقة العمل املشتركة بني الوكاال  
.يف اخلدمات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ١٤ 
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 اإلحصائية للجنة والثالثني السادسة الدورة منذ هبا املضطلع األنشطة – أوالً 
ــة متثلــــت - ١ ــة أولويــ ــل، فرقــ ــذ العمــ ــا منــ ــن تقريرهــ ــدورة عــ ــسادسة الــ ــثالثني الــ  والــ
)E/CN.3/2005/6 (ــودة ــام يف املعقـ ــيط يف ،٢٠٠٥ عـ ــي وإدارة ختطـ ــل” حتنقـ ــصاءات دليـ  إحـ

 ميـزان  دليـل ” قبيـل  مـن  الـصلة  ذات األطـر  تنقـيح  يف واإلسـهام  “اخلـدمات  يف الدولية التجارة
 األشــخاصركــة حب املعــين الــتقين الفرعــي الفريــق وأهنــى .الــدويل النقــد لــصندوق “املــدفوعات
 امــة،الع لألمانــة اإلحــصائية الــشعبة مــن بــدعوة اجتمــع الــذي العمــل، لفرقــة التــابع الطبيعــيني

 واسـتحدث  املـدفوعات  ميـزان  إطـار  يفاملاليـة،    للتحـويالت  هبـا  موصى تعاريف فوضع هـأعمال
 يف الـتقين  الفرعـي  الفريق حل ومت .اخلدمات لتوريد ٤ النمط بقياس صلة ذات أساسية مفاهيم
 .٢٠٠٦ عام
 

 اخلدمات يف الدولية التجارة إحصاءات دليل تنقيح - ثانياً 
 عهـد  منـذ  مـرة  ألول ُنـشر  “اخلـدمات  يف الدوليـة  التجـارة  ءاتإحـصا  دليل” أن رغم - ٢

 احلــسابات نظــام تنقــيحكماله جــّراء اســت الــضروري مــن أصــبح فقــد ،٢٠٠٢ عــام يف قريــب
 األنــشطة جلميــع املوحــد الــدويل الــصناعي والتــصنيف ،“املــدفوعات ميــزان دليــل” و القوميــة،

ــصادية ــصنيف ،االقت ــشر ،للمنتجــات املركــزي والت ــيحتن أو ون ــدد ق ــن ع ــر م  اإلحــصائية األط
 يف هبـا  واملتـصلة  اخلـدمات  يف التجـارة اقتـضتها    الـيت  التغـيريات  مدى وإن .الصلة ذات األخرى

 ذلـك  ومـع  .كمالهاسـت  مـن  بـدالً  هتنقيحـ  عن التحدث إىل العمل فرقة دفع األخرى األطر هذه
 علـى  لتحـسينات ا بعـض إدخـال    يتـضمن  أن هميكنـ  ولكن النطاق حمدود التنقيح يكون أن قررت

 .٢٠٠٢ لعام األساسي اإلطار مع شيةامتم التحسينات هذهما دامت  الدليل،

 منتــصف يف “اخلــدمات يف الدوليــة التجــارة إحــصاءات دليــل” تنقــيح عمليــة وبــدأت - ٣
 .التنقيح ايتناوهل اليت املسائل بشأن ةعاملي مبشاورة ٢٠٠٦ عام

 ٢٠٠٦ أبريــــل/نيــــسان يف ليهمــــاع وافقــــت للمــــشاورة واســــتبيان وثيقــــة يف وورد - ٤
 جـدوالً  تـضمنا  كمـا  ،كمالاالسـت  ألسـباب  تفـسري  العمـل  فرقة يف املشاركة الدولية الوكاالت

 .للتنقيحبالنسبة  احملددة املسائل من عدد بشأن معينة أسئلة وأثارا زمنياً

 اإلحــصائية املكاتــب كــل إىل املــشاورة واســتبيان وثيقــة اإلحــصاءات مكتــب وأرســل - ٥
 وأرسـلتها  املدفوعات ميزان بشأن مراسليه كل إىل الدويل النقد صندوق أرسلها كما ،نيةالوط

 جمموعـة  إىل أيـضاً  الوثيقـة  وأُرسـلت  .الوطنيـة  التجاريـة  وفودهـا  كل إىل يةعاملال التجارة منظمة
 االنكليزيــةو اإلســبانية( لغــات خبمــس الوثيقــة وأُتيحــت .املعنيــة الدوليــة املنظمــات مــن ةكــبري
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 حـوايل  وورد .ئيةاإلحـصا  لـشعبة  الـشبكي  املوقـع  على وُوضعت )والفرنسية والعربية وسيةوالر
 .دولية منظمات ٦ و بلداً ٨٩ من إجابات ١١٠

 مناقــشة ثــراءإل اسـُتخدمت  الــيت اإلجابـات،  هــذه واستعرضــت العمـل  فرقــة وأوجـزت  - ٦
 مـشاريع  إعـداد  ىجـر  ذلـك  وبعـد  .الـدليل  على إدخاهلا جيب اليت للتغيريات مفصلة مقترحات
ــشتها مقترحــات تقــدمي ومت .فــصول  يف التجــارة بإحــصاءات املعــين اخلــرباء اجتمــاع يف ومناق

ــذي اخلــدمات ــدعوة عقــد ال ــاون منظمــة مــن ب ــة التع ــدان يف والتنمي ــصادي املي  واملكتــب االقت
 عـــن يزيـــد مـــا وحـــضره ،٢٠٠٧ ســـبتمرب/أيلـــول ١٩ يف األوروبيـــة للجماعـــات اإلحـــصائي

 ســبتمرب/أيلــول يف املعقــود اجتماعهــا يف العمــل فرقــة وناقــشت .القــارات يــعمج مــن بلــداً ٤٠
 مـن  للمزيـد  فتـرة  ذلـك  وتلـت  .واملرفقـات  الفـصول  مـشاريع  مـن  وجمموعة املقترحات ٢٠٠٧

 .اخلطية التعليقات
 

 املنقح للدليل املقترح اهليكل - ثالثاً 
 الـدليل،  علـى  ةامـ الع غـيريات الت بعـض  إدخال مع التايل العام اهليكل العمل فرقة تقترح - ٧

 .املفصلة التغيريات من بعدد تعلقت اقتراحات باملوافقة بعد حتظ مل بينما
 

 األول الفصل  

 إمجالية رةظون عامة مقدمة :الدليل عليها يقوم اليت األسس  
 

 الثاين الفصل  
 اخلدمات يف الدولية بالتجارة املتعلقة اإلحصاءات لوضع املفاهيمي اإلطار  

ــشة ُتحــذف ســوف - ٨ ــة املفــصلة املناق ــد أمنــاطب املتعلق ــدرج وتوســع التوري  فــصل يف وت
 إحـصائية  بـأطر  للعالقـات  وصـفاً  الثـاين  الفـصل  وسيتـضمن  .التوريـد  أمنـاط  عـن  جديـد  خامس
 .صلة ذات أخرى

 
 الثالث الفصل  
 املقيمني وغري املقيمني بني اخلدمات معامالت  

 مـن  تغـيريات  وسيتـضمن  املـدفوعات  ميـزان  يف ماتاخلـد  معامالت الفصل هذا يناقش - ٩
 للطبعـة  واخلـدمات  الـسلع  حـساب  وسـيوفر  .“املـدفوعات  ميـزان  دليـل ” مـن  الـسادسة  الطبعة

 املــدفوعات  ميــزان  خــدمات  لتــصنيف” املنقحــة  للــصيغة  املــستوى الرفيــع  اهليكــل  الــسادسة
ــع ــن .)EBOPS(“ املوســ ــود ومــ ــدة البنــ ــة اجلديــ ــدمات امللحوظــ ــصناع خــ ــةات التالــ  حويليــ
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 اخلــدمات عــنالــسلكية والالســلكية  االتــصاالت وُتفــصل .وصــيانتها املنقولــة الــسلع وإصــالح
ــة ــضم الربيدي ــضمن .واملعلومــات احلواســيب خــدمات إىل وُت ــة اخلــدمات وستت  خــدمات املالي
 لنظـام  وفقـاً  التـأمني  خـدمات  تعريـف  لعـدَّ ُي كمـا  مباشـر  غـري  حنـو  علـى  املقيسة املالية الوساطة
 سـُيعاد  كمـا  التـراخيص  ورسـوم  اإلتـاوات  فئة حملتوى توضيح وهناك .املنقح القومية احلسابات
 مـن  بالـسلع  االجتـار  وسـُيحذف  .الفكريـة  امللكيـة  السـتخدام  اًرسوم بوصفها رمبا الفئة، تسمية

 .السلع يف التجارة يف ويدرج اخلدمات

 تفـصيل ال مـستوى  يريتغـ  بعـدم  ةالعامليـ  املـشاورة  مـن  الواردة اإلجابات معظم وأشارت - ١٠
 اقتـراح  متو .فئـة  ٧٥ حوايل حالياً يتضمن الذي املوسع، املدفوعات ميزان خدمات تصنيف يف

 بنـود  وأي االسـتعمال  القليلـة  التـصنيف  بنـود  بعـض  حـذف  فاقُترح .احملددة التغيريات من عدد
 هــذا وعلــى .اجلديــدة واملــذكرات التــصنيف بنــود مــن حمــدود عــدد وإدخــال زائــدة مــذكرات

 إىل باالسـتناد  التـصنيف  علـى  إدخاهلـا  املقتـرح  التغـيريات  مـن  مؤقتـة  قائمـة  حتديد جرى ،النحو
 وصــف حتــسني ويقتــرح .الــصقل مــن للمزيــد القائمــة هــذه وستخــضع البلــدان مقترحــات
 املـنقح،  للتـصنيف  املقتـرح  املـستوى  الرفيـع  اهليكل يلي وفيما .الفصل هذا يف الواردة اخلدمات

 :املدفوعات ميزان لدليل لسادسةا الطبعة أساس على

 آخرون ميلكها مادية دخالتمب ات التحويلية املتعلقةصناعخدمات ال - ١ 

 وصيانتها املنقولة السلع إصالح - ٢ 

 النقل - ٣ 

 السفر - ٤ 

 املعلومات واحلواسيبالسلكية والالسلكية  االتصاالت خدمات - ٥ 

 البناء - ٦ 

 تقاعديةال واملعاشات التأمني خدمات - ٧ 

 املالية اخلدمات - ٨ 

 )التسمية بشأن قرار يتخذ مل( الفكرية امللكية استخدام رسوم - ٩ 

 أخرى جتارية خدمات - ١٠ 

 طويروالت البحث خدمات ١-١٠  

 واإلدارية الفنية االستشارة خدمات ٢-١٠  
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 أخرى جتارية وخدمات بالتجارة املتصلة واخلدمات التقنية اخلدمات ٣-١٠  

 والترفيهية والثقافية الشخصية اخلدمات - ١١ 

 )آخر مكان يف مدرجة غري( احلكومة - ١٢ 
 

 الرابع الفصل  
 للخدمات الدويل والتوريد األجنبية الشركات فروع إحصاءات  

 مـن  عـدد  طـرأ  ،٢٠٠٢ عام يف اخلدمات يف الدولية التجارة إحصاءات دليل نشر منذ - ١١
) FATS( اخلــدمات يف األجنبيــة الـشركات  فــروع جتــارة تبإحـصاءا  املتــصلة املهمــة التطـورات 
 امليـدان  يف والتنميـة  التعـاون  منظمـة  نـشرت  فـأوالً،  .الـسياسات  صعيد على هبا متزايد واهتمام

 املـشاريع  كانـت  الـذي  ،“االقتصادية العوملة مؤشرات عن كتيب” ٢٠٠٥ عام يف االقتصادي
ــه األوىل ــاً من ــصل أساس ــن ٤ للف ــدليل م ــاً،و .األصــلي ال ــران يف متــت ثاني ــه/حزي  ٢٠٠٧ يوني
ـــاملوافق ــى ةـ ــان الئحــة عل ــس األورويب الربمل ــشأن واجملل ــامل اإلحــصاءات ب ــروعيكــل هب ةتعلق  ف

 دليــل أيــضاً األوروبيــة للجماعــات اإلحــصائي املكتــب ونــشر .ونــشاطها األجنبيــة الــشركات
ــشأن توصــيات ــة ب حــصاءاتاإلإصــدار  ب ــروعاملتعلق ــشركات ف ــة ال ــ يف األجنبي  .٢٠٠٧ امع
 نظمـة مل األجـنيب  املباشـر  لالسـتثمار  املعيـاري  التعريـف مسودة الطبعة الرابعة من      تضمنت وثالثاً،

ــصادي    ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــع ،التع ــة صــيغته يف وضــعه املتوق ــولحب النهائي ــصف ل  منت
 اتاإلحـصاء  بـشأن  توصـيات  مـع  والعوملـة  األجـنيب  املباشـر  االسـتثمار  عـن  فصالً ،٢٠٠٨ عام

 الـشركات  فـروع  جتـارة  عـن  إحصاءات يتضمن اجلنسيات، املتعددة املؤسسات بنشاط املتعلقة
 .اخلدمات يف األجنبية

 فـروع  جتـارة  بـشأن  الـدليل  يف املنقح الفصل أن من التأكد على العمل فرقة وحرصت - ١٢
 هلــذاو األخــرى النــصوص هــذه مــع متــسقاً يكــون أن ينبغــي اخلــدمات يف األجنبيــة الــشركات
 علـى  نـص  كل يركز وبينما .املنظمةالذي ستضعه    تعريفصوغ ال  يف التأثري إىل سعت الغرض
 يف تجــارةالب املتعلــق العــام باالتفــاق خــاص بــشكل الــدليل ويهــتم مــا شــيئاً خمتلــف جانــب
 األساسـي  اإلطـار  فـإن  أجـنيب،  جتـاري  تواجـد  خالل من اخلدمات وتوريد) GATS( اتــاخلدم

 رغــم ينبغــي األجنبيــة وفروعهــا اجلنــسيات املتعــددة املؤســسات نــشطةبأ املتعلقــة لإلحــصاءات
ــ ــصدر يكــون أن كـذل ــات م ــص، لكــل املعلوم ــع ن ــصى م ــدر أق ــن ممكــن ق ــة م ــة قابلي  املقارن

ـــالدولي  الواليــات مكتــب مــن كــبرية مبــساعدة املنظمــة، أعــدت األساســي، اهلــدف ذاـــــوهب .ةـ
 ،٨ للفـــصل مـــشروع آخـــر مـــع يتماشـــى نـــص مـــشروع االقتـــصادي، للتحليـــل املتحـــدة
 للمنظمــة، املعيــاري للتعريــف الرابعــة الطبعــة مــن والعوملــة، األجــنيب املباشــر االســتثمار بــشأن
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 .األصــلي الــدليل مــن ٤ والفــصل املنظمــة كتيــب مــع وثيــق بــشكل متــسقاً بــدوره كــان الــذي
د حتديــ مت كمــا .الــدليلمــن  فــصل يف اخلــدمات يف تجــارةال بأمهيــة خــاص بــنص االحتفــاظ ومت
 .املناقشة من للمزيد اجملاالت من عدد

 إحـصاءات ” املقتـرح  اجلديـد  العنـوان  العمـل  فرقـة  أيـدت  الفـصل،  بعنوان يتعلق وفيما - ١٣
 سيـساعد  ذلـك  أن العمـل  فرقـة  ورأت .“للخدمات الدويل والتوريداألجنبية   الشركات فروع
 مـن  جـزءً  ليـست  األجنبيـة  الـشركات  فـروع  إحـصاءات  أنلكونه يوضح    اللبس من احلد على

 لتواجــداالــذي يتبعــه  توريــدال منــط وصــفب صــلة ذات ولكنــها اخلــدمات يف الدوليــة التجــارة
 الالتـيين  باملختـصر  االحتفـاظ  وتقـرر  .الـسوق  إىل الوصـول  مـسائل  مـن  بـه  يتصل وماالتجاري  

)FATS(، اجلنسيات املتعددة املؤسسات نشاطب املتعلقة باإلحصاءات ةصللل تفسري مع. 

 املـستهدف  املعيـار  بوصفها “األغلبية ملكية” استخدام مواصلة مسألة مناقشة رتوج - ١٤
ــارة ــروع لتجـ ــشركات فـ ــة الـ ــدمات يف األجنبيـ ــتخدمت .)FATS (اخلـ ــة واسـ ــب  الئحـ املكتـ

ــة اخلاصــة ب   ،“الــسيطرة” مفهــوم األجنبيــة الــشركات فــروعاإلحــصائي للجماعــات األوروبي
 املفهــوم هــو أيــضاً هــذا وكــان .ألغلبيــةل اكــمل للــسيطرة اخلاضــع الــشركة فــرععنــدما يكــون 

 وجـود  شـريطة  امللكيـة  سلـسلة  طـول  علـى  الـسيطرة  نقـل  وميكـن  .املنظمـة  كتيب فضله ذيــال
 يف املــسألة هــذه عاجلُتوســ ).وســيط شــركة فــرع لكــل أي( خطــوة كــل عنــد األغلبيــة ملكيــة
 .املنقح ٤ الفصل

 التــصويت، قــوة أو العاديــة احلــصص ةأغلبيــ ملكيــة أهنــا علــى األغلبيــة ملكيــة فعــرَّوُت - ١٥
 .للمنظمة املنقح املعياري والتعريف املنظمة كتيب مع متاشياً

ــوة وأيــدت - ١٦  احلاجــة علــى للتــشديد الــنص علــى إدخاهلــا املقتــرح اإلضــافات العمــل ق
 املتجهـة  اخلـدمات  يف األجنبيـة  الـشركات  فـروع  لتجـارة  مـزدوج  عد دون الدويل التجميع إىل
 األجنبيــة  الــشركات  لفــروع  الفرعيــة  اجملموعــة  بتحديــد  ذلــك  حتقيــق  وميكــن  .اخلــارج  حنــو

القطعـــي  قامـــةاإل بلـــد هـــواملبلِّـــغ  البلـــد إليهـــا بالنـــسبة كـــان الـــيت اخلـــارج حنـــو املتجهـــة
 .لسيطرةا ةصاحب مؤسسةلل

 الــذي“ واخلــدمات الــسلع مــشتريات”هــو  جديــد مــتغري إدراج العمــل فرقــة وأيــدت - ١٧
 اخلـــدمات يف األجنبيـــة الـــشركات فـــروع لتجـــارة هبـــا املوصـــى غرياتاملـــت قائمـــة يف يكونســـ

 األنـشطة  جلميـع  املوحـد  الـدويل  الـصناعي  التـصنيف  بفئـات  يتعلـق  وفيمـا  .الداخل حنو املتجهة
ــة الــشركات فــروع إلحــصاءات االقتــصادية  إىل حباجــة يــزال ال ذلــك كــان ،)ICFA (األجنبي

 .العمل من املزيد
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 املـستخدمني  األشـخاص  عـدد  اسـتعمال  مبزايا يتعلق فيما عمالةال قياس مناقشة وجرت - ١٨
 مـع  االتـساق  الـضروري  مـن  أن علـى  االتفـاق  ومت .بـدوام كامـل    العمل من ذلك يكافئ ما أو
 للعمالـة  توزيـع  إلدراج اقتـراح  هنـاك  وكـان  .يةومالق احلسابات قبيل من صلة ذات أخرى أطر

 .اجلنس نوع حسب

 النقــد صــندوق جلنــة تأقــر ،٢٠٠٧ أكتــوبر/األول تــشرين يف املعقــود اجتماعهــا ويف - ١٩
 اســتخدام بــشأن التثقيــف مــن مزيــد إىل اجــةباحل املــدفوعات ميــزان بإحــصاءات املعنيــة الــدويل

 واقترحـت  .اخلـدمات  يف الدوليـة  التجـارة  حتليل سياق يف األجنبية الشركات فروع إحصاءات
 اإلحـصائي  واملكتـب امليـدان االقتـصادي     التعـاون والتنميـة يف       منظمـة  مـع  مـشترك  مقـال  إعداد

 .األوروبية للجماعات
 

 اخلامس الفصل  
 التوريد أمناط قياس  

 أمنـاط  بـشأن  املقتـرح  اجلديـد  اخلـامس  للفـصل  مـشروعاً  يـة ملعاال التجارة منظمة أعدت - ٢٠
 .الــنمط حــسب اخلــدمات توريــد وقيــاس ٤ الــنمط عــن مــواد ذلــك يف مبــا اخلــدمات، توريــد

 .بشأنه مفصلة تعليقات وقدمت املشروع اهذ العمل فرقة واستعرضت

خـدمات   تـصنيف  لبنـود  اًتقريبي اًتوزيع يتضمن عام جدول على للحصول طلب وقُدم - ٢١
، )FATS( اخلـدمات  يف األجنبيـة  الـشركات  فـروع  وجتارة) EBOPS(ميزان املدفوعات املوسع    

 .التوريد منط حسب

 املرفقات  
 :ما يليللدليل ترحة تشمل املرفقات املق - ٢٢

 (EBOPS)تصنيف خدمات ميزان املدفوعات املوسع  -املرفق األول 

 ٢٠٠٩التوافـــق بـــني تـــصنيف خـــدمات ميـــزان املـــدفوعات املوســـع لعـــام    - املرفق الثاين 
(EBOPS 2009)للتصنيــف املركــــزي للمنتجـات، وقائمـة    ٢ ، والصيغـــــــة 

 امللحقة باالتفاق العام املتعلـق      )GNS/W/120(التصنيف القطاعي للخدمات    
 بالتجارة يف اخلدمات

 ٢٠٠٩التوافق التقرييب بني تصنيف خدمات ميزان املدفوعات املوسع لعـام            -املرفق الثالث 
ــروع الــــشركات   ــة (ICFA)وفئــــات إحــــصائيات فــ ــتنادا إىل ( األجنبيــ اســ

 )٤التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 



E/CN.3/2008/19  
 

07-63992 9 
 

 (GATS)مقتطفات من االتفاق العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات  -املرفق الرابع 

 قائمة التصنيف القطاعي للخدمات -املرفق اخلامس 
 واحلساب الفرعي للسياحةالدليل  - املرفق السادس
 املرفق التحليلي -املرفق السابع 

طــاق يف العمليــة التــشاورية، وبعــد أن حظــي مقتــرح املرفــق التحليلــي بتأييــد واســع الن  - ٢٣
قامت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بإعداد خمطط ملرفق حتليلي، يـوفر اإلرشـاد               
للبلــدان وميــدها مبجموعــة أدوات مــن أجــل حتليــل اإلحــصاءات األساســية املتعلقــة بالتجــارة يف 

وقـد استعرضـت   . تـها اخلدمات وبتجـارة فـروع الـشركات األجنبيـة يف اخلـدمات، وزيـادة قيم           
 .فرقة العمل مشروع املرفق وقدمت تعليقات عليه

 
 واخلطوات املقبلةالدليل التقدم احملرز يف تنقيح  -رابعا  

 :ميكن تلخيص التقدم احملرز حىت تارخيه على النحو التايل - ٢٤
 ؛الدليلإعداد ورقة مسائل بشأن استكمال : ٢٠٠٦ربيع  )أ( 
إجراء مشاورة عاملية بـشأن املـسائل املتـصلة         : ٢٠٠٦وليه  ي/مايو إىل متوز  /أيار )ب( 

 بعملية االستكمال؛
قيـــام فرقـــة العمـــل : ٢٠٠٧ينـــاير / إىل كـــانون الثـــاين٢٠٠٦أغـــسطس /آب )ج( 

باسـتعراض تفــصيلي للتعليقــات الــواردة مــن املــشاورة العامليــة، وإعــداد مــسودة أوليــة للفــصول  
 .واملرفقات

 :طوات املقبلة التالية وعلى توقيت عملية التنقيحاتفقت فرقة العمل على اخل - ٢٥
) الثاين والرابـع واخلـامس  (أن تقدم فرقة العمل تعليقات على مسودة الفصول          )أ( 

أكتــوبر  /وتـصنيف خـدمات ميـزان املــدفوعات املوسـع واملرفـق التحليلــي، بنهايـة تـشرين األول       
 ؛٢٠٠٧

ــدان اال    )ب(  ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــد منظم ــصنيف   أن تع ــشروعا لت ــصادي م قت
لــدليل ميــزان خــدمات ميــزان املــدفوعات املوســع بــشكل يتــسق مــع مــسودة الطبعــة الــسادسة  

 ؛٢٠٠٧ديسمرب /، حبلول كانون األولاملدفوعات
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أن يعيد املؤلفون صياغة مسودات الفصول الثاين والثالـث والرابـع واخلـامس،          )ج( 
ــسياحة   ــق بال ــة شــباط  باإلضــافة إىل احلــساب الفرعــي املتعل ــة، بنهاي ــر / واملرفقــات التحليلي فرباي

 ؛٢٠٠٨
أن يعد املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية مقترحات لفئات إحـصاءات           )د( 

فروع الشركات األجنبيـة يف التـصنيف الـصناعي الـدويل املوحـد جلميـع األنـشطة االقتـصادية،                   
 ؛٢٠٠٨فرباير /، بنهاية شباط٤التنقيح 

ــاع ف )هـ(  ــده يف آذار أن يعقُــــب اجتمــ ــرر عقــ ــل املقــ ــة العمــ ــارس /رقــ  ٢٠٠٨مــ
دليـل إحـصاءات التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات،           الستعراض املسودات املعادة صياغتها لفصول      

مــايو /علــى أن تبــدأ يف أيــارالــدليل، تنظــيم مــشاورة عامليــة ملــدة ثالثــة أشــهر بــشأن مقترحــات 
 ؛٢٠٠٨

ــة العمــل التعليقــات وتعــد املــسود    )و(  ــة يف أواخــر عــام  أن تــستعرض فرق ة النهائي
 ؛٢٠٠٨

 ومناقـشتها   الـدليل أن تغتنم فرقة العمل ووكاالهتـا الفـرص لعـرض مقترحـات              )ز( 
 ؛٢٠٠٨احللقات الدراسية، على امتداد عام /مع أفرقة اخلرباء

، مبــــا يف ذلــــك املرفقــــات، إىل اللجنــــة للــــدليلأن تقــــدَّم املــــسودة النهائيــــة  )ح( 
 ؛٢٠٠٨يسمرب د/اإلحصائية، يف كانون األول

 .٢٠٠٩، يف عام الدليلأن ينشر  )ط( 
 
 املسامهة يف تنقيحات األطر األخرى -خامسا  

قدمت فرقة العمل املشتركة بني الوكـاالت، منـذ صـدور تقريرهـا األخـري، مـسامهات                  - ٢٦
كــثرية ومــشورة مكثفــة للجنــة صــندوق النقــد الــدويل املعنيــة مبيــزان املــدفوعات بــشأن قيــاس     

وقامــت فرقــة العمــل أيــضا برصــد التطــورات ذات الــصلة يف عمليــات   . اخلــدماتالتجــارة يف 
ــشورة حــسب        ــدمت امل ــصنيف املركــزي للمنتجــات، وق ــة والت ــيح نظــام احلــسابات القومي تنق

 .االقتضاء
وباملقابل، حصلت فرقة العمل على إسـهام كـبري مـن املنظمـة العامليـة للـسياحة،                  - ٢٧

أكثـر تواؤمـا مـع      للـدليل   وسـتكون النـسخة املنقحـة       فيما يتعلق باإلحصاءات السياحية،     
 .إلطار العمل املنهجي املوصى به للحساب الفرعي املتعلق بالسياحةالنسخة املنقحة 
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 التعاون التقين واجتماعات اخلرباء -سادسا  
انعقد يف األونة األخرية عدد مـن اجتماعـات اخلـرباء وحلقـات العمـل التدريبيـة              - ٢٨

 :  التجارة يف اخلدماتاملتعلقة بإحصاءات
عقدت منظمة التجارة العاملية حلقة عمل بـشأن التجـارة يف اخلـدمات،              )أ( 

 ؛٢٠٠٦مايو /يف تايبـي، حمافظة تايوان الصينية، يف أيار
عقــدت رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا حلقــة عمــل بــشأن إحــصاءات   )ب( 

 ؛٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ٨ إىل ٤التجارة يف اخلدمات، يف كواالملبور، خالل الفترة من 
املكتب اإلحصائي /عقدت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )ج( 

للجماعات األوروبية اجتماع خرباء بشأن إحصاءات التجارة يف اخلدمات، يف باريس،         
 ؛٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤ و ١٣يف يومي 
ل بـشأن   عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـرب آسـيا حلقـة عمـ             )د( 

 ؛٢٠٠٧فرباير / شباط٩ إىل ٦التجارة يف اخلدمات، يف القاهرة، خالل الفترة من 
عقدت منظمة التجارة العاملية حلقة عمل بـشأن التجـارة يف اخلـدمات،              )هـ( 

 ؛٢٠٠٧مارس /يف باكستان، يف آذار
عقد صندوق النقد الدويل حلقة دراسية للبلدان األفريقية بشأن التجارة           )و( 
 ؛٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧ إىل ٢٣دمات، يف تونس، خالل الفترة من يف اخل

املكتب اإلحصائي /عقدت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )ز( 
للجماعات األوروبية اجتماع خرباء عن إحـصاءات التجـارة يف اخلـدمات، يف بـاريس،               

 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٩يف 
 اجتمــاع اخلــرباء املقبــل ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف مــن املقــرر مبــدئيا أن ينعقــد - ٢٩

املكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة بـشأن إحـصاءات التجـارة            /امليدان االقتصادي 
 .، يف باريس٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٧يف اخلدمات يف 

 
معاجلة املسائل الشاملة لعدة قطاعـات مـشتركة بـني التجـارة يف البـضائع          -سابعا  

  اخلدماتوالتجارة يف
ــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان          - ٣٠ ــة، بالتعــاون مــن منظم ــدت منظمــة التجــارة العاملي أع

االقتــصادي والــشعبة اإلحــصائية، وثيقــة مناقــشة بــشأن العمــل الــذي تــضطلع بــه فرقــة العمــل    
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ــضائع     ــة للب ــة بإحــصاءات التجــارة الدولي ــة املعني ــى وجــه   . الدولي ــشة عل ــة املناق وأدرج يف وثيق
 مقترح بشأن عقد اجتمـاع مـشترك مـع فرقـة العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة                       التحديد

وهنــاك عــدد مــن مــسائل القيــاس . ٢٠٠٨بإحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات، يف عــام 
ــضائع          ــني التجــارة يف الب ــشتركة ب ــات م ــاملة لقطاع ــا أن تكــون ش ــيت إم ــصلة بالتجــارة، ال املت

كون مندرجة بـشكل واضـح يف جمـال اختـصاص أي مـن فـرقيت           والتجارة يف اخلدمات، أو ال ت     
وتتزايد صـعوبة التمييـز بـني احلـد الفاصـل بـني البـضائع واخلـدمات، الـذي يعتـرب، أقـل                       . العمل

ــة خاصــة يف جمــال        ــه مــن أمهي ــالرغم ممــا ل ــة كــثرية أخــرى، ب ــأغراض حتليلي أمهيــة فيمــا يتعلــق ب
لبضائع واخلـدمات بـشكل مـشترك تـدبريا أكثـر           املفاوضات التجارية، مما جيعل النظر يف جتارة ا       

وجتدر مالحظة أن اختـصاصات فرقـة العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت تركـز بـشكل                   . حصافة
 ).انظر مرفق هذا التقرير(كبري على املعلومات اليت تتطلبها املفاوضات التجارية 

ــرقيت العمــل        - ٣١ ــأن ف ــني الوكــاالت شــعور ب ــشتركة ب ــة العمــل امل ــتني وســاد يف فرق  املعني
بالتجارة عملتا معا بشكل جيد، إال أن من املفيد عقد اجتماع أو اجتماعات مـشتركة بينـهما                 

لكـن  . ملناقشة مسائل معينة مثرية لالهتمام املشترك وقد يـؤدي ذلـك إىل ظهـور نـواتج جديـدة         
 .يتعني تفادي اإلفراط يف عقد االجتماعات

الت املعنيـة بإحـصاءات التجـارة الدوليـة يف          ووافقت فرقة العمـل املـشتركة بـني الوكـا          - ٣٢
 :اخلدمات على البيان التايل

دليـل إحـصاءات التجـارة الدوليـة        تؤكد فرقة العمل أهنا متنح األولويـة لتنقـيح            
وقررت فرقـة العمـل أن عقـد اجتمـاع ملـدة      . وفقا للجدول الزمين احملدداخلدمات،   يف

يء ضروري وعملي من أجـل االلتـزام        ، ش ٢٠٠٨مارس  /ثالثة أيام، يف آذار    يومني أو 
 .باجلدول الزمين للتنقيح

توافــق فرقــة العمــل، مــن حيــث املبــدأ، علــى مقتــرح عقــد اجتمــاع مــشترك،     
وهنـاك رأي  . ليكون مبثابة منتدى ملناقشة مسائل معينة شاملة لعدة قطاعـات مـشتركة         

 إذا تقـرر    - أو االجتماعـات املـشتركة    (قوي بأنه يتعني أن يكـون االجتمـاع املـشترك           
مدفوعا باملـسائل املـثرية لالهتمـام، وبـأن التـساؤل عمـا             ) عقد أكثر من اجتماع واحد    

ومل يــشر . شــئ هــام) االجتماعــات املــشتركة(ســيكون عليــه شــكل نــواتج االجتمــاع 
وحـول مـسألة البـضائع الـيت حتتـاج إىل           . إحساس بضرورة إجياد هيكل تنظيمي جديـد      

ة توافق فرقـة العمـل علـى أمهيـة العمـل علـى إعـداد               خدمات الصناعات التحويلي  /جتهيز
 .جمموعة من اإلرشادات
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وبناء على ذلك، مت االتفاق على أن جتتمع فرقتا العمل بشكل متزامن يف مقـر منظمـة                   - ٣٣
، وأن تعقـــدا ٢٠٠٨مـــارس / آذار٢٧ و ٢٦األمـــم املتحـــدة للتنميـــة الـــصناعية، يف فيينـــا، يف  

وتقــرر إدراج مــسألة جمموعــة اإلرشــادات املتعلقــة     . سمــار/ آذار٢٨اجتماعــا مــشتركا، يف  
خــدمات الــصناعات التحويليــة يف جــدول أعمــال االجتمــاع  /بالبــضائع الــيت حتتــاج إىل معاجلــة

املشترك، مع مراعاة ضرورة االتصال بالفريق املعين باحلسابات القومية، الـذي يبحـث يف هـذه                
 .املسألة أيضا

 
 االتصاالت -ثامنا  

لشعبة اإلحصائية موقعا خاصا بفرقة العمـل علـى اإلنترنـت، ُتنـشر فيـه الوثـائق                 تتعهد ا  - ٣٤
وقـد مت إنـشاء     . والورقات املتعلقة باالجتماعات، مبا يف ذلك سرد للمداوالت اليت جرت فيهـا           

 وتعتــزم فرقــة العمــل .الــدليلفريــق مناقــشة إلكترونيــة مــن أجــل العمــل علــى إنتــاج مــسودات  
 .٢٠٠٧داء من هناية عام إصدار نشرة إخبارية، ابت

 .Std.servstat@oecd.org: وميكن االتصال بفرقة العمل على العنوان اإللكتروين التايل - ٣٥
 
التحـــويالت املاليـــة والفريـــق الـــتقين الفرعـــي املعـــين حبركـــة األشـــخاص   -تاسعا  

 الطبيعيني
قرير باإلشـارة إىل أن      بالرغم من تبليغ اللجنة بالفعل بالنتائج، فال بد من استكمال الت           - ٣٦

، فريقـا تقنيـا فرعيـا    ٢٠٠٤فرقة العمل هي اليت أنشأت، مببادرة من الشعبة اإلحـصائية يف عـام        
ــا حبركــة األشــخاص الطبيعــيني   وحيــث أن الفريــق أُنــشئ أصــال مــن أجــل إعــداد إطــار     . معني

اريف  للتجارة يف اخلدمات، فقد طلب إليـه تـويل مهمـة توضـيح التعـ             ٤مفاهيمي لقياس النمط    
وقد أدرجت اآلن توصياته بشأن التحويالت املاليـة، مـع          . واملفاهيم املرتبطة بالتحويالت املالية   

ومتكـن  . لـدليل ميـزان املـدفوعات   إدخال تعديالت طفيفـة عليهـا، يف مـسودة الطبعـة الـسادسة          
 اخلـدمات، وشـكلت      يف لتجـارة ل ٤إطـار قيـاس الـنمط       تطـوير   الفريق التقين الفرعي أيـضا مـن        

دليل إحصاءات التجارة الدوليـة      اجلديد من    ٥يف إعداد الفصل    العمل إسهاما هاما    ئج ذلك   نتا
 .٢٠٠٦ومت حل الفريق التقين الفرعي يف عام . املتعلق بأمناط التوريديف اخلدمات، 
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 املرفق 
اختــصاصات فرقــة العمــل املــشتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بإحــصاءات التجــارة    

 الدولية يف اخلدمات 
كان االسم األصلي لفرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بإحـصاءات التجـارة                 

الدولية يف اخلدمات، الصادرة واليتـها عـن اللجنـة اإلحـصائية، هـو فرقـة العمـل املـشتركة بـني              
، بنـاء علـى  طلـب       ١٩٩٤وقد أنشئت الفرقـة يف عـام        . الوكاالت املعنية بإحصاءات اخلدمات   

التجـــارة العامليـــة ومـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة إىل اللجنـــة   تقـــدمت بـــه منظمـــة 
اإلحـــصائية، بغيـــة اســـتيفاء احلاجـــة إىل بيانـــات عـــن اخلـــدمات، مـــن أجـــل تـــوفري معلومـــات  

وكانـت الواليـة األصـلية لفرقـة        . للمفاوضات حول االتفاق العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات       
ومت اختزال اختصاصات فرقة العمل بـشكل رمسـي،       . عهاالعمل تغطي إحصاءات اخلدمات مجي    

، لتقتصر على التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات، تفاديـا الزدواجيـة العمـل مـع اهليئـات                    ١٩٩٧ يف
 .١٩٩٧ومت باملثل تغيري اسم فرقة العمل، يف عام . األخرى، كفريق فوربريغ مثال

 
ع السادس لفرقـة العمـل،      االختصاصات احلالية بصيغتها املتفق عليها يف االجتما        

 ١٩٩٧يف عام 
 :ينصب نشاط فرقة العمل على حتقيق األهداف التالية - ١

تعزيز التعاون بـني املنظمـات الدوليـة يف جمـال إحـصاءات التجـارة الدوليـة يف                   )أ( 
 اخلدمات، من خالل االتصال بالوكاالت أو الفرق العاملة األخرى يف اجملال نفسه؛

اد معــايري ونظــم وتــصنيفات دوليــة إلحــصاءات التجــارة   التــشجيع علــى إعــد  )ب( 
 الدولية يف اخلدمات؛

حتــسني تــوافر وجــودة إحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات وإمكانيـــة         )ج( 
 مقارنتها؛
تيــسري تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل البلــدان الناميــة يف جمــال جتميــع إحــصاءات    )د( 

 .التجارة يف اخلدمات
ــشاط  - ٢ ــق      وســيتركز ن ــام املتعل ــاق الع ــى االحتياجــات اإلحــصائية لالتف ــة العمــل عل  فرق

 مــن املــادة األوىل ٢وقــد ورد تعريــف التجــارة يف اخلــدمات يف الفقــرة . بالتجــارة يف اخلــدمات
 .االتفاق يف
ــوارد،         - ٣ ــق باالحتياجــات وامل ــا يتعل ــصال فيم ــدى لالت ــة منت ــة العمــل مبثاب وســتعمل فرق

 .ملبذولة جتاه حتقيق أهدافهاوستسعى إىل ترشيد اجلهود ا


