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 للجنة اإلحصائيةا
   الدورة الثالثة واألربعون  

 ٢٠١٢مارس / آذار٢ - رـفرباي/اطـ شب٢٨
  *  من جدول األعمال املؤقت) د( ٤البند 
إحـصاءات  : اررللمناقشة واختاذ القـ   بنود  

       التجارة الدولية يف اخلدمات
 ولية يف اخلدماتتقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الد    

  
  مذكرة من األمني العام    

  
، E/2010/24انظــر (احلاديــة واألربعــني  لطلــب اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا  اســتجابةً 

فرقة العمل املـشتركة بـني الوكـاالت        يتشرف األمني العام بأن حييل تقرير       ،  ) باء -الفصل أوال   
دليـــل ذ التوصـــيات الـــواردة يف املعنيـــة بإحـــصاءات التجـــارة الدوليـــة يف اخلـــدمات عـــن تنفيـــ 

ى اإلحاطـة علمـا    ـوة إل ـة مدع ـ واللجن .٢٠١٠ات لعام   ـي اخلدم ــارة الدولية ف  ــاءات التج ــإحص
  .هبذا التقرير

  

 
  

  *  E/CN.3/2012/1.  



E/CN.3/2012/23
 

2 11-62503 
 

  تقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات    
    

  موجز  
شتركة بـني الوكـاالت   يتناول هـذا التقريـر بالوصـف مـا اضـطلعت بـه فرقـة العمـل املـ                

دليـل  املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات مـن أعمـال لتنفيـذ التوصـيات الـواردة يف                  
، وهــو يعــرض اخلطــوات التاليــة ضــمن ٢٠١٠  لعــامإحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات

ذا امليـدان،   برنامج التنفيذ، ومن هذه اخلطوات إنشاء فريق من اخلرباء الوطنيني والدوليني يف ه            
وتـرد يف هـذا التقريـر أيـضا اإلشـارة      . وهو مت بالفعل من أجل إرشاد عملية تنفيذ هذا الربنامج  

إىل تقرير املنتدى العاملي إلحـصاءات التجـارة، الـذي جـاء التـشديد فيـه علـى ضـرورة حتـسني                      
لجنـة  وال. جودة إحصاءات التجارة يف اخلدمات وزيادة توافرهـا واالرتقـاء مبـستوى تفاصـيلها             

  .مدعّوة إىل اإلحاطة علما بالتقرير
  
  



E/CN.3/2012/23  
 

11-62503 3 
 

  مقدمة  -أوال   
يتـــضمن هـــذا التقريـــر الـــذي أعدتـــه فرقـــة العمـــل املـــشتركة بـــني الوكـــاالت املعنيـــة     - ١

بإحصاءات التجارة الدوليـة يف اخلـدمات عرضـا مـوجزا ملـا قامـت بـه فرقـة العمـل مـن أنـشطة                 
ورهتــا احلاديــة واألربعــني بــشأن إحــصاءات وفقــا للمقــرر الــذي اختذتــه اللجنــة اإلحــصائية يف د

) ٤١/١٠٤ بـــاء، املقـــرر - ، الفـــصل األولE/2010/24انظــر  (التجــارة الدوليـــة يف اخلـــدمات  
  :والذي مبوجبه

  ؛٢٠١٠أقرَّت دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات لعام   )أ(  
   : مبا يليدت برنامج التنفيذ، وحثَّت فرقة العمل على اإلحاطة علماًأّي   )ب(   
  أمهية التوجيهات املتعلقة بتجميع البيانات؛   ‘١’   
  أمهية التجارة يف اخلدمات يف حتقيق العوملة والروابط باألطر األخرى؛   ‘٢’   
دليـل ميـزان    التوصـيات املنقحـة     التشديد على ربط دليل إحـصاءات التجـارة ب           ‘٣’   

ــدويل   ــدفوعات ووضــع االســتثمار ال ــةونظــام احلــسابات ال ، امل ، ٢٠٠٨ قومي
  ؛٢٠١٠املفاهيم والتعاريف : وإحصاءات التجارة الدولية يف الضائع

   :حثَّت فرقة العمل على إيالء اهتمام خاص للمجاالت التالية   )ج(   
إحصاءات فروع الـشركات األجنبيـة، وخباصـة إحـصاءات فـروع الـشركات                 ‘١’   

  األجنبية يف اخلارج؛ 
ــة  إحـــصاءات الـــسياحة وقيـــاس إســـه    ‘٢’    امات الـــسياحة يف االقتـــصادات الوطنيـ

  واإلقليمية؛ 
  التقييم والتسعري؛   ‘٣’   
  البحث والتطوير؛   ‘٤’   
حثَّت فرقة العمل علـى وضـع إطـار زمـين خلطـة التنفيـذ حـىت تـتمكن البلـدان                        )د(   

  األعضاء من ختطيط عملية التنفيذ اخلاصة هبا وفقاً لذلك؛ 
املكاتـب    شكل جهـد منـسَّق بـني    علىلتنفيذ الوطين برنامج اإجناز حثَّت على      )هـ(   

  واملصارف املركزية والوكاالت احلكومية املعنية األخرى؛ اإلحصائية الوطنية
ــة التابعــة لألمــم        )و(    ــة، واللجــان اإلقليمي ــة املعني ــع الوكــاالت الدولي شــجََّعت مجي

، وأقــرَّت بــاجلهود الــيت يلالــدلاملتحــدة، وخباصــة أعــضاء فرقــة العمــل، علــى املــسامهة يف تنفيــذ  
  فيما يتعلق بإحصاءات ميزان املدفوعات؛ يبذهلا صندوق النقد الدويل يف بناء القدرات 
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 يف إحـــصاءات التجـــارة يف مـــن أمهيـــة خاصـــة التـــدريب مبـــا يكتـــسيهأقـــرَّت    )ز(   
   .بسبب تعقُّد منهجيتها اخلدمات 

ته فرقة العمـل منـذ انعقـاد الـدورة          لتقدم الذي أحرز  ويرد يف الفرع ثانيا أدناه وصف ل        - ٢
تجميـع  املعـين ب رباء أّما الفرع ثالثا فهـو يتطـرق إىل فريـق اخلـ    . ٢٠١٠ يف عام احلادية واألربعني 

إلرشـاد جـامعي    ضـع دليـل     الـذي أنـشئ مـن أجـل و        إحصاءات التجارة الدوليـة يف اخلـدمات،        
 الـذي  ي إلحـصاءات التجـارة  ملنتدى العـامل ويورد الفرع رابعا حملة عامة عن ا   . اإلحصاءاتهذه  

 علــى ضــرورة واستقبل إحــصاءات التجــارة الدوليــة، وشــددملــرؤيتــهم فيــه املــشاركون عــرض 
ــة حتــسني جــودة إحــصاءات التجــارة    ــادة توافرهــا واالرتقــاء مبــستوى   الدولي يف اخلــدمات وزي

ة  اخلــامس األعمــال الــيت أجنزهتــا فرقــة العمــل يف االســتجاب  الفــرعأخــريا، يلخــص و. تفاصــيلها
  .لطلبات اللجنة

  
  املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدماتأنشطة فرقة العمل   -ثانيا   

 )E/CN.3/2010/6انظــر (دورهتــا احلاديــة واألربعــني جــاء يف تقريــر اللجنــة عــن أعمــال   - ٣
أيـضا جـدوال زمنيـا كـامال     ن التقريـر  تـضمّ و. ونظـام عملـها    فرقة العمل    وصف مفصل لتركيبة  

ــا ــة العمــل يف ســياق مراجعــة    ستعراضــات اال واملــشاورات وإلجراءاتب ــيت أجرهتــا فرق ــل ال دلي
املرجـع   (٢٠٠٩ إىل هنايـة     ٢٠٠٥وذلك يف الفترة من     إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات      

وضـع  الفرقـة أوال يف     عمـل    متثـل ،  ٢٠١٠فربايـر   /شـباط منذ اعتماد الدليل يف     و). نفسه، املرفق 
 جـداول تنـاظر بـني التـصنيف املوسـع           ، مث يف وضع   دليللل رمسي   رإصدااللمسات األخرية على    

 علـى  دليلالـ وقد كان تنفيـذ   . التصنيفات ذات الصلة   و ٢٠١٠لعام  خلدمات ميزان املدفوعات    
 تنسيق وترشيد عمل املنظمـات الدوليـة املـشاركة يف           وكانت مسألة .  جدول أعماهلا   بنود رأس

ن املـواطن الرئيـسية الـيت ركـزت عليهـا           ـــ ن بي ــــ م ي اخلدمات ـــمجع ونشر إحصاءات التجارة ف    
  .فرقة العمل

 أن ينفذ جامعو البيانات جمموعة كاملة من عناصر البيانات اليت تـستند             الدليلويقترح    - ٤
ــة مــن حتقيــق قابليــة        ــتمكن بــصورة تدرجيي ــة ال ــا بغي إىل املعــايري والتوصــيات املتفــق عليهــا دولي

وميكـن إجنـاز هـذا التنفيـذ علـى مـرحلتني إذا       . ات للمقارنةإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدم 
ويوصـي الـدليل بـأن يـتم يف املرحلـة       . اقتضت ذلك الظروف اخلاصة بالنظم اإلحصائية الوطنية      

تعريــف معــامالت اخلــدمات بــني املقــيمني وغــري  ) أ: (األوىل تنفيــذ أربعــة عناصــر حموريــة هــي 
سجيلها وفقـا أحكـام اإلصـدار الـسادس مـن دليـل             املقيمني وتقييم هذه املعامالت وتصنيفها وت     

إضافة التفاصيل الـواردة ضـمن أصـناف اخلـدمات الـيت ينطـوي عليهـا              ) ب(ميزان املدفوعات؛   
 واليت تكتسي أمهيـة اقتـصادية بالنـسبة         ٢٠١٠لعام  التصنيف املوسع خلدمات ميزان املدفوعات      
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الســتثمار املباشــر األجــنيب حبــسب  وضــع إحــصاءات ا) ج(للبلــد أو املنطقــة اجملّمعــة للبيانــات؛  
 فـروع الـشركات األجنبيـة   وحتديـد املـتغريات األساسـية إلحـصاءات        ) د(األنشطة االقتـصادية؛    

ــصادية  ــشطة االقت ــصر مــن هــذه العناصــر      . حبــسب األن ــق بكــل عن ــدليل، فيمــا يتعل ويوصــي ال
 اخلـدمات   فهـذه التفـصيالت متوقعـة يف معـامالت        . احملورية، بإدراج تفـصيالت البلـد الـشريك       

بــني املقــيمني وغــري املقــيمني، أوال علــى مــستوى جتــارة اخلــدمات ككــل، وثانيــا بالنــسبة لكــل  
صنف من أصناف اخلدمات الرئيسية ولكل بند من البنـود االقتـصادية اإلضـافية اهلامـة الـواردة                  

ــام التـــصنيف املوســـع خلـــدمات ميـــزان املـــدفوعات  يف  ــا بالنـــسبة إلحـــصاءات  . ٢٠١٠لعـ أمـ
، فـإنّ اهلـدف هـو اإلبـالغ عـن تفاصـيل             فـروع الـشركات األجنبيـة      املباشر األجنيب و   االستثمار

ويف املرحلــة الثانيــة، . الــشريك ضــمن القيمــة اإلمجاليــة وحبــسب األنــشطة االقتــصادية الكــربى 
التـصنيف املوسـع   ميكن تطبيق املزيد من العناصر املوصى هبا، وهي األخـذ باملزيـد مـن تفاصـيل         

فـروع الـشركات    ، وباملزيـد مـن مـتغريات إحـصاءات          ٢٠١٠لعـام   فوعات  خلدمات ميزان املـد   
، وحتديــد التجــارة بــني األطــراف املرتبطــة ببعــضها واألطــراف غــري املرتبطــة ببعــضها،   األجنبيــة

وقيمــة اإلمــداد الــدويل باخلــدمات حــسب منــط وقيمــة إحــصاءات عــدد األشــخاص الطبيعــيني   
  . التجارة يف اخلدمات من االتفاق بشأن٤الذين يشملهم إطار النمط 

ــة  وكانــت  - ٥ ــها   االســتراتيجية األولي ــيت توخت ــة العمــل  ال ــذفرق ــل إحــصاءات   يف تنفي دلي
ــة يف اخلــدمات   ــزان دليــل املكثفــة يف مجــع  ساعدة تتمثــل يف املــ  ٢٠١٠عــام لالتجــارة الدولي مي

 مجـع املمارسـات   ويف  تجميـع إحـصاءات التجـارة يف اخلـدمات،          ب يتعلق   وذلك فيما  املدفوعات
ومشلـت هـذه    . بنـاء القـدرات   منـّسق ل  القطرية اجليدة وتقـدمي املـساعدة التقنيـة يف إطـار برنـامج              

دليـل إحـصاءات التجـارة الدوليـة يف          بـشأنه جتميـع   وضع توجيهات إضـافية     االستراتيجية أيضا   
جتميـع  مل تكن مشمولة مباشـرة يف دليـل   وذلك فيما يتعلق باملسائل اليت     ٢٠١٠اخلدمات لعام   

، بالنسبة لقطاعات خـدمات حمـددة      وقضايا التجميع يزان املدفوعات، مثل مجع البيانات      مدليل  
والتأكد من اتـساق البيانـات،      اليت تشمل احلصول على بيانات عن تفصيالت البلدان الشريكة          

  .طرائق اإلمدادفضال عن جتميع إحصاءات فروع الشركات األجنبية وبيانات 
مـارس  /آذار يف (، أربعـة اجتماعـات    ٢٠١٠فربايـر   /وعقدت فرقـة العمـل، منـذ شـباط          - ٦

 يف ٢٠١١مـارس  /ويف آذار يف بـاريس،  ٢٠١٠أكتـوبر  /ويف تشرين األول يف بريوت،    ٢٠١٠
رس االجتمـاع األول حلـسم      وكُـ . )١() يف بـاريس   ٢٠١١نـوفمرب   /، ويف تشرين الثاين   لكسمربغ

جتماعـات  االصت  صِّوُخ. ، وأغلبها مسائل عملية   الدليل من مسائل االنتهاء من وضع       ما تبقى 

__________ 
: ميكــــن االطــــالع علــــى احملاضــــر املــــوجزة الجتماعــــات فرقــــة العمــــل يف املوقــــع الــــشبكي التــــايل      )١(  

http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/meetings-tf.htm.  
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. توجيهـات بـشأن كيفيـة التجميـع       سـيما مـسألة وضـع        والربنامج التنفيـذ،    باألساس ل خرى  األ
كامـل  غطـي   ي جملّمعي البيانات  دليل   وضع، قررت فرقة العمل     ٢٠١١مارس  /آذاريف اجتماع   و

ــالــدليلنطــاق  مجــع بيانــات بــشأن توجيهــات ه مل يكــن مــن املمكــن االشــتراك يف وضــع   ، ألن
شعبة إىل الـــفرقـــة العمـــل وقـــد طلبـــت . ميـــزان املـــدفوعاتلعناصـــر املتعلقـــة باخلـــدمات مـــن ا

  اليت ستكون مدعومة بفريق من خـرباء جتميـع   زمام املبادرة يف هذه العملية  أن تأخذ اإلحصائية  
.  شـعبة اإلحـصاءات بالتعـاون مـع فرقـة العمـل            أنشأته ،إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات    

 التوجيـه الـالزم     وهـو مـا يتـيح بالتـايل        (فرقـة العمـل   من مجيـع أعـضاء      هذا  اخلرباء   فريق   ويتألف
خــرباء وطنــيني مــن البلــدان املتقدمــة  مــن و) فيمــا يتعلــق باألعمــال الــيت يــتعني إجنازهــا للفريــق 
وتـرد أدنـاه    . ٢٠١٣ومن املتوقع أن يكون الـدليل يف صـيغته النهائيـة يف عـام               .  كليهما والنامية

  .والية فريق اخلرباءلومات أخرى عن ويف املرفق مع
وتلـك   ليـل ميـزان املـدفوعات     دبيانـات   مـع   املتعلقـة جب  توجيهـات   ال  أنّ على الرغم من  و  - ٧

قـد ُوضـعت     ٢٠١٠عـام   ل إحـصاءات التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات           دليـل املتعلقة جبمع بيانات    
 الـذي هـو مـن أعـضاء        ،فرقة العمل وصندوق النقد الـدويل     فإنّ  ،  )٢( منفصلتني مبوجب عمليتني 

 ممكن من املعلومـات   قدر  وذلك بتبادل أكرب     مع بعضها    يف التعاون جهودا  ، يبذالن   فرقة العمل 
 صـندوق   وقـد أبلـغ   .  عنـد الـضرورة    الـدليلني متـسقة   احلفاظ علـى حمتويـات      بعن التقدم احملرز و   

عـن التقـدم    ٢٠١١نوفمرب / يف االجتماع الذي عقدته فرقة العمل يف تشرين الثاين     النقد الدويل 
 الفـصل   ، وأطلـع فرقـة العمـل علـى مـسوديت          ميزان املـدفوعات  دليل  دليل جتميع   احملرز يف وضع    

ــق  املتعلــق ب ــق خبــ اخلــدمات واملرف ــأمني، املتعل ــا  دمات الت ــدي تعليقاهتــا عليه . ودعاهــا إىل أن تب
دمات دليـل إحـصاءات التجـارة الدوليـة يف اخلـ      لبيانـات عـني  دليـل اجملمّ أنّ  فرقة العمل   ت  وأكد
ــسيقه مــع   ٢٠١٠عــام ل ــل ســيتم تن ــع الدلي ــسادس تجمي ــزان  اخلــاص باإلصــدار ال ــل مي  مــن دلي

  . وسيتضمن إشارات حتيل إليهاملدفوعات
،  التجـارة يف اخلـدمات     املواءمـة بـني البيانـات      أيضا من أجل حتقيـق    فرقة العمل   وتعمل    - ٨

ــة منظمــة التجــاراســتهلت وقــد . يف قواعــد البيانــات الدوليــة املعروضــة   يف هــذا اجلهــدة العاملي
. لفرقـة العمـل  التابعـة  يـع الوكـاالت   ، وهـو يلقـى الـدعم مـن مج     ٢٠١٠مـارس   /آذاربريوت يف   

ومـن املتوقـع أن يفـضي    لعمـل علـى تنـسيق البيانـات،      وتـرية ا   وقد تسارعت يف األشهر األخرية    
 مفيـد علـى   تـأثري وأن يكـون لـه       تبادل املعلومـات بـني املنظمـات الدوليـة           هذا العمل إىل حتسني   

__________ 
 عمليــة يقودهــا صــندوق النقــد الــدويل بتوجيــه عــام مــن جلنــة    دليــل ميــزان املــدفوعات صــياغة دليــل جتميــع    )٢(  

ــة العمــل      ــوىل فرق ــه، فيمــا تت ــة ل ــدفوعات التابع ــزان امل ــة يف   إجــصاءات مي ــة بإحــصاءات التجــارة الدولي  املعني
 إحــصاءات دليــلاغة دليــل جمّمعـي بيانــات  ، بتوجيــه عــام مـن اللجنــة اإلحــصائية، قيــادة عمليـة صــي  اخلـدمات 

  .٢٠١٠عام لالتجارة الدولية يف اخلدمات 
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، فـضال   وعلـى اتـساقها   ) البيانات والبيانـات الفوقيـة    (بيانات التجارة يف اخلدمات     جودة قواعد   
  .البياناتباملنظمات الدولية تزويد  البلدان يف الواقع على عاتقعن تقليل عبء اإلبالغ 

التـدريب يف إحـصاءات     باألمهية اخلاصة اليت يكتـسيها       ٢٠١٠يف عام   وسلمت اللجنة     - ٩
 أعضاء فرقة العمـل أنـشطة   نظّميف هذا السياق،  و. لتجارة يف اخلدمات بسبب تعقُّد منهجيتها     ا

ــات    ــى حمتوي ــدريب عل ــدليلت ــى  ال ــضا عل ــذه  أو شــاركوا يف ه، ممارســات جتميعــ  وأي تنظــيم ه
 التنـسيق يف جمـال      علـى حتـسني    ٢٠١١نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   فرقة العمل يف    واتفقت  . األنشطة

منظمــة  إىل لــبطُقــد و. ملــوارد املتاحــةمبزيــد الكفــاءة مــن ااالســتفادة علــى واملــساعدة التقنيــة 
مجـع املعلومـات عـن أنـشطة        ) أ: (رح ما يلـي   اقُتو.  هذه املبادرة  أن تقوم بتنسيق  التجارة العاملية   

 واسـتكمال   ،املنظمات الدوليـة يف جمـال التجـارة يف اخلـدمات          خمتلفة  بناء القدرات اليت تنظمها     
ومجـع  ) ب(علومات عن األنشطة اليت تنظمها املعاهـد الوطنيـة؛           قدر اإلمكان مب   هذه املعلومات 

إعـادة النظـر يف   و) ج (العـاملني واحملـتملني يف هـذا اجملـال،    االستـشاريني  ومسك معلومات عـن    
أدوات  يف إمكانيـــة حتـــسني أو تطـــوير والنظـــرأدوات التـــدريب الـــيت مت تطويرهـــا حـــىت اآلن، 

واالحتفـاظ بقائمـة    ) د(القـدرات، مثـل الـتعلم االلكتـروين،         تطـوير   والتـدريب   جديدة يف جمال    
 لغـرض    وذلـك   القدرات يف جمال إحـصاءات التجـارة يف اخلـدمات          بشأن تطوير قترحات  من امل 

 احملـتملني؛  ة للمـستعملني ــبالنـسب ات ـــ ذه املقترحـــ ل ه ـــ ة مث ـــ ن شفافي ــة وحتـسي  ــتبسيط األنـشط  
 ونــشر ،إجنــازات ونتــائج أنــشطة املــساعدة التقنيــة ام علــى ـتظــة العمــل بانــــالع فرقــــوإط) ـهــ(

  . بإيوائه وصيانته الشعبة اإلحصائيةموقعها الشبكي الذي تقوماملعلومات ذات الصلة على 
، ناقـشت فرقـة العمـل    ٢٠١١نـوفمرب  /ويف االجتماع نفـسه، املعقـود يف تـشرين الثـاين            - ١٠

 جتميـع   يف جمـال   إنـشاء فريـق خـرباء        علـى ضـرورة    ت، وأكـد  جمّمعي البيانات  دليل   وضععملية  
، وعلـى دعـوة      هذه العمليـة    إجناز ساعدة يف من أجل امل  إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات      

يف نيويــورك يف الفتــرة مــن أول اجتماعاتــه  فريــق اخلــرباء وســيعقد.  اخلــرباءرــــإىل توفيدان ــــالبل
. قـد اجتمـاع هلـا يتواصـل يومـا واحـدا           وستسبقه فرقة العمل بع   ،  ٢٠١٢مارس  /آذار ٣٠-٢٨

مـشروع خمطـط    والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي        نظمة التعـاون    مب اإلحصاءات   ت شعبة وقد أعد 
اهليكـل الرئيـسي ملـشروع املخطـط        متت مناقـشة    ، و غطي مجيع املواضيع  ي  البيانات يجمّمعلدليل  
وضــوع الرئيــسي مــشروح مبزيــد التفــصيل املخمطــط وقــد تقــّرر أن تكــون مــسألة وضــع  . هــذا

وتـرد يف الفـرع ثالثـا أدنـاه تفاصـيل           . للمناقشة وأخذ القرار يف االجتمـاع األول لفريـق اخلـرباء          
  .أخرى عن فريق اخلرباء

ــتني        - ١١ ــني الوكــاالت واملعني ــشتركتني ب ــرقيت العمــل امل ــشتركة لف ــدورة امل ــضا يف ال ومت أي
ة الدولية يف اخلـدمات، املعقـودة يف        بإحصاءات التجارة الدولية يف البضائع وبإحصاءات التجار      
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لــسالسل اإلنتــاج وآثــاره علــى قيــاس  ، مناقــشة مــسألة االنقــسام اجلغــرايف  ٢٠١١مــارس /آذار
وكانت منظمة التجارة العاملية قد استهلت املناقـشات بـشأن هـذه املـسألة              . إحصاءات التجارة 

ــشتركة بــني الوكــاالت     ــة العمــل امل ــة بإحــصاءات ويف اجتمــاع لفرق ــة  املعني يف  التجــارة الدولي
املكتــب اإلحــصائي ، وقامــت شــعبة اإلحــصاءات و ٢٠١٠يف بــريوت يف عــام ُعقــد  ،لبــضائعا

 إطـار املنتـدى العـاملي إلحـصاءات التجـارة           ضـمن   مبتابعة هذه املناقـشات    للجماعات األوروبية 
ــا انظــر ( ــة     . )الفــرع رابع ــشأن مــستقبل نظــم معلومــات التجــارة الدولي ــان مــشترك ب ومت يف بي
ــة  ( املكتــب اإلحــصائي ، صــادر عــن شــعبة اإلحــصاءات و )٣()٢٠٢٠يعــرف أيــضا باســم رؤي

 ومنظمة التجارة العاملية ومؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة ومنظمـة               للجماعات األوروبية 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي، الّتطـرق هلـذا املـسألة ولغريهـا مـن مـسائل العوملـة ذات                     

بـشأن مـستقبل    رؤيـة    ضـمن احتياجات املستخدم احلاليـة     وتترجم هذه الوثيقة    . تجارةالصلة بال 
  .تطوير إحصاءات التجارة الرمسية

  
  إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدماتفريق اخلرباء املعين بتجميع   -ثالثا   

 حــىت تــتمكن الــدليلتنفيــذ فرقــة العمــل علــى وضــع إطــار زمــين خلطــة  حثــت اللجنــة   - ١٢
ويف هـذا الـسياق، تقتـرح       . األعضاء من ختطيط عمليـة التنفيـذ اخلاصـة هبـا وفقـاً لـذلك                البلدان

  :فرقة العمل اإلجراءات التالية وجدول األعمال التايل فيما يتعلق بوضع دليل جملّمعي البيانات
ــسمرب /يف كــانون األول  )أ(   ــتم ٢٠١١دي ــق  ، ي ــشاء فري ــع املعــين برباء اخلــإن تجمي
جملّمعـي   دليـل  وضـع ساعدة يف عمليـة  مـن أجـل املـ    ي اخلـدمات    ـــ لدوليـة ف  اءات التجـارة ا   ــإحص

 ؛الدليلبيانات 

ويتمثــل اهلــدف .  عقــد االجتمــاع األول لفريــق اخلــرباء ،٢٠١٢مــارس /آذار  )ب(  
جمّمعـي البيانـات،    جلميـع فـصول دليـل       املخططـات املـشروحة      استعراض   يفالجتماع  الرئيسي ل 

 ؛ فصوله لكل فصل منالعامواملضمون اقتراح نطاق الدليل ويف 

 وضــع اللمــسات األخــرية علــى  تفــرغ فرقــة العامــل مــن  ،٢٠١٢مــايو /أيــار   )ج(  
 الواردة من فريق اخلـرباء،      جمّمعي البيانات باالعتماد على اإلفادات    خمطط منقح مشروح لدليل     

 ؛وتقوم بتعميم هذا املخطط من أجل التشاور عامليا بشأنه

منتـصف   يف جمّمعـي البيانـات  من فصول مـشروع دليـل   األوىل  موعة  إعداد اجمل   )د(  
، ومناقــشته يف اجتمــاع افتراضــي يعقــده فريـق اخلــرباء يف الفــصل الثالــث مــن عــام  ٢٠١٢عـام  

__________ 
  .http://unstats.un.org/unsd/trade/s_geneva2011/outcome.htmانظر املوقع الشبكي   )٣(  
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ـــ، وعق٢٠١٢ ـــد اجتمــاع افتراضـ ـــي ثــ ـــان فــ أن املزيــد مــشاريع ــ بــش٢٠١٣ي مطلــع ســنة ــ
 ؛الفصول األخرى

 عقــد االجتمــاع املباشــر ٢٠١٣يونيــه /أن يــتم يف حزيــرانمــن املقــرر مبــدئيا   )ـه(  
  .جمّمعي البياناتاللمسات األخرية على دليل الثاين لفريق اخلرباء من أجل وضع 

غطـي مجيـع    جمّمعـي البيانـات ي    شروع خمطـط لـدليل      ذُكر آنفـا، يوجـد بالفعـل مـ        كما  و  - ١٣
اصـيل   بقـدر يـسري مـن التف   –ومـضمونه، وهـو      نطاق الـدليل     وهذا املخطط حيّدد  . املوضوعات

 الرئيــسي للمناقــشة واختــاذ  سيــشكل يف االجتمــاع األول لفريــق اخلــرباء املوضــوع –األخــرى 
ومـن مهـام فريـق اخلـرباء أن يـستعرض مـشروع نـص دليـل جمّمعـي البيانـات ويعلّـق                . اتالقرار

 العمل تقريرا إىل اللجنـة اإلحـصائية        وستقّدم فرقة . عليه مث يقدم مقترحات وأمثلة قطرية بشأنه      
  . الدليلوضع هذا عملية وعنمال فريق اخلرباء عن أع
ــنص   - ١٤ ــق،     وتـ ــرد يف املرفـ ــيت تـ ــرباء، الـ ــق اخلـ ــصاصات فريـ ــعبة   اختـ ــدعو شـ ــى أن تـ علـ

ــوىل     ــى أن تتـ ــرباء، وعلـ ــق اخلـ ــات فريـ ــد اجتماعـ ــصاءات إىل عقـ ــيم  اإلحـ ــسؤولة تنظـ ــذه مـ هـ
وقــت يف الاملــواد الوســيطة تــسليم رصــد وســتكون الــشعبة مــسؤولة أيــضا عــن  . االجتماعــات

فرقـة  سـتقّدم  و. جمّمعـي البيانـات   دليـل  وضـع مـن أجـل إحـراز تقـدم مطـرد يف         املناسب وذلـك    
 عن أعمال فريق اخلرباء إىل اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا اخلامـسة واألربعـني، يف                  االعمل تقرير 

  . الدليل وضعاالنتهاء منب فريق اخلرباء وستنتهي مهمة. ٢٠١٤عام 
  

   إلحصاءات التجارةاملنتدى العاملي  -رابعا   
، بالتعـاون مـع     املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة    شعبة اإلحصاءات و   اشتركت  - ١٥

ــة، يف تنظــيم       ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــؤمتر األم ــة وم ــاملي  منظمــة التجــارة العاملي ــدى الع املنت
يف مقــر منظمــة  ٢٠١١فربايــر / شــباط٤ غلــى ٢ الفتــرة مــن الــذي ُعقــدإلحــصاءات التجــارة 

 مشارك يوجـد مـن بينـهم مقـررو          ٢٠٠ومجع املنتدى ما يقرب من      . التجارة العاملية يف جنيف   
وقـام املنتـدى    . سياسات واقتصاديون وحمللـون يف جمـال التجـارة والعديـد مـن خـرباء اإلحـصاء                

 احلاجـة إىل بيانـات أكثـر تفـصيال عـن التجـارة              سيما بتحديد االحتياجات من السياسات، وال    
 جمال سالسـل القيمـة العامليـة والتجـارة يف القيمـة             إىل مسائل البحوث يف    طّرقوتيف اخلدمات،   

 واألعمــال التجــارةإحــصاءات  ي مــا يتعلــق بتحــسني الــربط بــنيـــــوعــرض حلــوال فة، ــاملــضاف
  .التجارية العاملية

األمــم املتحــدة، مــن  منظمــة التجــارة العامليــة والقــادمني مــنرؤســاء املكاتــب وأعــرب   - ١٦
 التجاريـة   عن وجهات نظرهم فيما يتعلـق بـأهم املـسائل         يف جمال حتليل التجارة،     عماء  وكذا الز 
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 احلــدود ، أنّسياســايتمــن منظــور وذُكــر، . وأكثرهــا إحلاحــا، ومبــا حتتــاجون إليــه مــن بيانــات 
مفهـوم  أنّ  بسبب الترابط بـني عمليـات اإلنتـاج العـاملي، و          آخذة يف االنقراض     للبلدانالتقليدية  

التمييـز يف بـني الـسلع       أنّ   حمـل تـساؤل مـن حيـث القيمـة املـضافة للتجـارة، و               صـبح أبلد املنـشأ    
 عمليــات ظــاهرة تــشتتقيــاس يف  الرئيــسي ويتمثــل التحــدي. أصــبح غــري واضــحواخلــدمات 

شمل يـ أن  وهـذا القيـاس ينبغـي       . الـيت يـتم إنتاجهـا     اإلنتاج العاملي، مبا يف ذلك مجيـع اخلـدمات          
قـد حتّولـت    أيضا إىل أن أمناط التجارة      وأشار مقررو السياسات    . أيضا أثر التجارة على العمالة    

ظـاهرة التخـصص يف املهـام شـبكيا أو فيمـا بـني               يف أنـواع مـن الـسلع إىل          من ختـصص البلـدان    
وعــالوة علــى . املــصنوعاتالــشركات، حيــث تــشهد بلــدان اجلنــوب توســعا كــبريا يف إنتــاج   

ــك،  ــاج والتجــارة ان  تترتــب عــن ذل ــاط اإلنت ــري أمن ــة   تغ ــة  يفعكاســات هام ــسياسات التجاري  ال
 مقـررو الـسياسات أنّ   اعتـرب   وأخـريا، .  السياق األوسع السـتراتيجيات التنميـة      ضمنوالصناعية  

 حيـث   وذلـك سـواء مـن     لتجـارة الدوليـة يف اخلـدمات،        غـري كافيـة ل    البيانات اإلحصائية احلالية    
  .فاوضني من قبل املأو من حيث استخدام هذه البياناتحتليل هذه التجارة 

بيانـات جتـارة البـضائع    أنه ينبغي حتقيـق تـوازن أفـضل بـني     وذكرت الدوائر اإلحصائية    - ١٧
حبــسب الزبــون، الــيت تتــسم بقــدر كــبري مــن التفاصــيل وبدرجــة عاليــة مــن التطــور، وبيانــات     

 إجيــاد طريقــة  يف التحــديويتمثــل. التجــارة يف اخلــدمات، الــيت تزيــد جماميعهــا ويقــل تطورهــا  
 يف الـنمط الـسائد      اتغـيري كما أنّ األمر يتطلب أيـضا       . ع بيانات التجارة يف اخلدمات    أفضل جلم 

بــل أيــضا مــن منظــور منظــور وطــين فحــسب،  ال مــنمراقبــة النــشاط االقتــصادي وذلــك بغيــة 
األخـــرى ة ـــاءات االقتـــصاديـــاإلحـــصبربـــط التجـــارة الدوليـــة ومـــن مث، ال بـــد مـــن . يـــــدول

 وضـع    أنّ  أيـضا  ركِـ وباملثـل، فقـد ذُ    .  بإحصاءات البيئـة أو الطاقـة      أواالجتماعية  وباإلحصاءات  
االقتـصادية األخـرى هـو الـسبيل الـصحيح          جمّمع بيانات متكامـل يـربط التجـارة باإلحـصاءات           

تعـاون يف   بـشأن ال  تقنني الترتيبات املؤسـسية      ال بد هلا من      السلطات الوطنية وأنّ  للمضي قدما،   
  .واألحجاماألسعار وكميات القياس  ، ومن حتسنيجمال إحصاءات التجارة

ــة     - ١٨ ــان رؤي ــه ببي ــتم املنتــدى العــاملي أعمال ــة جمــاالت   )٣(واخت ــه املــشاركون ثالث  حــّدد في
  :للتحسني هي

 خـــالل ربـــط املعلومـــات  وذلـــك مـــن إحـــصاءات التجـــارة الدوليـــةجـــدوى  )أ(  
ن  علـى أن يـتم التقليـل مـ         ، االقتصادية واالجتماعية والبيئيـة واملاليـة      مع أبعادها التجارية ودجمها   

 ؛االستجابة لطلبات البياناتعبء 

 التعـــاون بـــني  وذلـــك بتحـــسني حتديـــد وتنظـــيمعمليـــة اإلنتـــاج اإلحـــصائي   )ب(  
 ؛نيأصحاب املصلحة الوطني
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لبحـوث يف جمـال التجـارة       ل املهمة بالنسبة  وجداول التناظر التصنيفات الدولية     )ج(  
 سالسل القيمــة العامليــة املــضافة وبــة بالتجــارة يف القيمــةالدوليــة والعوملــة، مثــل البحــوث املتعلقــ

  .يف أداء املهام التجاريةاالستعانة مبصادر خارجية وب
  

  االستنتاجات  -خامسا  
استجابة لطلب اللجنة يف دورهتا احلادية واألربعني، تعرض فرقة العمـل املـسائل التاليـة             - ١٩

  :على نظر اللجنة
 دليل جملّمعي البيانات وهـي تتوقـع أن تفـرغ منـه             تعمل فرقة العمل على وضع      )أ(  

  ؛٢٠١٣حبلول عام 
أنــشأت فرقــة العمــل فريــق خــرباء يف جمــال جتميــع بيانــات التجــارة الدوليــة يف   )ب(  

  اخلدمات وذلك من أجل املساعدة على وضع دليل جملّمعي البيانات؛
هات بـشأن  أكّدت فرقة العمل وصندوق النقد الدويل تعاوهنما يف وضع توجي      )ج(  

دليـل  مجع البيانات وذلك بغية حتقيق املواءمـة بـني تنفيـذ الـدليل وتنفيـذ اإلصـدار الـسادس مـن             
  ؛ميزان املدفوعات

فرقــة  ولبــضائعيف افرقــة العمــل املعنيــة بإحــصاءات التجــارة الدوليــة  أحاطــت   )د(  
لــيت وجههــا  علًمــا بالــدعوة الــصرحية االعمــل املعنيــة بإحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات 

 من أجل إجياد إحصاءات للتجارة يف اخلدمات تتـسم بقـدر   املنتدى العاملي إلحصاءات التجارة   
. أكرب من التفاصيل، ومن أجل حتـسني جـدوى إحـصاءات التجـارة الدوليـة يف مـسائل العوملـة                   

ــات التجــارة باإلحــصاءات االقتــصادية        ــا بواســطة ربــط بيان ــق جزئي وهــذا مــن شــأنه أن يتحقّ
  اعية األخرى؛واالجتم
شرعت فرقة العمل يف حتسني تنسيق املساعدة التقنية وبناء القـدرات يف جمـال                )هـ(  

ــاء        ــادة تطــوير أدوات بن ــة، ويف زي ــدان النامي ــة يف اخلــدمات يف البل إحــصاءات التجــارة الدولي
  القدرات اإلحصائية؛

نـات، وهـو    عّجلت فرقة العمل من نسق أعماهلا اهلادفة إىل حتـسني تبـادل البيا              )و(  
األمر الذي من شأنه أن يفيد الحقا يف حتقيـق جـودة قواعـد بيانـات التجـارة يف اخلـدمات ويف           

ــة (مواءمــة هــذه القواعــد وضــمان اتــساقها    عــبء ، وأن يقلــل مــن )البيانــات والبيانــات الفوقي
  .البياناتباملنظمات الدولية تزويد  البلدان يف الواقع على عاتقاإلبالغ 

  .ّوة إىل اإلحاطة علما هبذا التقريرواللجنة مدع  - ٢٠
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  املرفق
ي بتجميع إحصاءات التجارة الدولية     ــراء املعن ـــق اخلب ـــات فري ــاختصاص    

  يف اخلدمات 
  
  :من أجل املعين بتجميع إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات أُنشئ فريق اخلرباء   - ١

 إحـصاءات   دليلّمعي بيانات   ضمان مشاركة البلدان بفعالية يف وضع دليل جمل         )أ(  
  ؛٢٠١٠عام لالتجارة الدولية يف اخلدمات 

  ؛٢٠١٣استعراض مشروع دليل جممعي البيانات وإقراره حبلول عام   )ب(  
تقــدمي توجيهــات بــشأن اســتخدام دليــل جمّمعــي البيانــات يف تطبيــق توصــيات   )ج(  
  . على النظم اإلحصائية الوطنيةالدليل

  .بالدعوة إىل عقد اجتماعات فريق اخلرباءتقوم شعبة اإلحصاءات   - ٢
تقــّدم فرقــة العمــل تقريــرا عــن أعمــال فريــق اخلــرباء إىل اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا     - ٣

، مبا يف ذلـك معلومـات عـن العمليـة املتبعـة يف وضـع دليـل                  ٢٠١٤اخلامسة واألربعني، يف عام     
  .جمّمعي البيانات

ات حبلـول   ــــ ل جمّمعـي البيان   ـــ دلي  وضـع  نــــ اء م ــــ االنتهبراء  ـــ ق اخلب ــ فري ةـــي مهم ــتنته  - ٤
  .٢٠١٣عام 

  


	اللجنة الإحصائية
	الدورة الثالثة والأربعون

	28 شبـاط/فبرايـر - 2 آذار/مارس 2012
	* E/CN.3/2012/1.
	البند 4 (د) من جدول الأعمال المؤقت*
	بنود للمناقشة واتخاذ القرار: إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات
	تقرير فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات
	مذكرة من الأمين العام
	استجابةً لطلب اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية والأربعين (انظر E/2010/24، الفصل أولا - باء)، يتشرف الأمين العام بأن يحيل تقرير فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات عن تنفيذ التوصيات الواردة في دليل إحصــاءات التجــارة الدولية فــي الخدمـات لعام 2010. واللجنـة مدعـوة إلـى الإحاطة علما بهذا التقرير.
	تقرير فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات
	موجز
	يتناول هذا التقرير بالوصف ما اضطلعت به فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات من أعمال لتنفيذ التوصيات الواردة في دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات لعام 2010، وهو يعرض الخطوات التالية ضمن برنامج التنفيذ، ومن هذه الخطوات إنشاء فريق من الخبراء الوطنيين والدوليين في هذا الميدان، وهو تم بالفعل من أجل إرشاد عملية تنفيذ هذا البرنامج. وترد في هذا التقرير أيضا الإشارة إلى تقرير المنتدى العالمي لإحصاءات التجارة، الذي جاء التشديد فيه على ضرورة تحسين جودة إحصاءات التجارة في الخدمات وزيادة توافرها والارتقاء بمستوى تفاصيلها. واللجنة مدعوّة إلى الإحاطة علما بالتقرير.
	أولا - مقدمة
	1 - يتضمن هذا التقرير الذي أعدته فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات عرضا موجزا لما قامت به فرقة العمل من أنشطة وفقا للمقرر الذي اتخذته اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية والأربعين بشأن إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات (انظر E/2010/24، الفصل الأول - باء، المقرر 41/104) والذي بموجبه:
	(أ) أقرَّت دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات لعام 2010؛
	(ب) أيّدت برنامج التنفيذ، وحثَّت فرقة العمل على الإحاطة علماً بما يلي:
	’1‘ أهمية التوجيهات المتعلقة بتجميع البيانات؛
	’2‘ أهمية التجارة في الخدمات في تحقيق العولمة والروابط بالأطر الأخرى؛
	’3‘ التشديد على ربط دليل إحصاءات التجارة بالتوصيات المنقحة دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، ونظام الحسابات القومية 2008، وإحصاءات التجارة الدولية في الضائع: المفاهيم والتعاريف 2010؛
	(ج) حثَّت فرقة العمل على إيلاء اهتمام خاص للمجالات التالية:
	’1‘ إحصاءات فروع الشركات الأجنبية، وبخاصة إحصاءات فروع الشركات الأجنبية في الخارج؛
	’2‘ إحصاءات السياحة وقياس إسهامات السياحة في الاقتصادات الوطنية والإقليمية؛
	’3‘ التقييم والتسعير؛
	’4‘ البحث والتطوير؛
	(د) حثَّت فرقة العمل على وضع إطار زمني لخطة التنفيذ حتى تتمكن البلدان الأعضاء من تخطيط عملية التنفيذ الخاصة بها وفقاً لذلك؛
	(هـ) حثَّت على إنجاز برنامج التنفيذ الوطني على شكل جهد منسَّق بين المكاتب الإحصائية الوطنية والمصارف المركزية والوكالات الحكومية المعنية الأخرى؛
	(و) شجَّعَت جميع الوكالات الدولية المعنية، واللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، وبخاصة أعضاء فرقة العمل، على المساهمة في تنفيذ الدليل، وأقرَّت بالجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي في بناء القدرات فيما يتعلق بإحصاءات ميزان المدفوعات؛
	(ز) أقرَّت بما يكتسيه التدريب من أهمية خاصة في إحصاءات التجارة في الخدمات بسبب تعقُّد منهجيتها.
	2 - ويرد في الفرع ثانيا أدناه وصف للتقدم الذي أحرزته فرقة العمل منذ انعقاد الدورة الحادية والأربعين في عام 2010. أمّا الفرع ثالثا فهو يتطرق إلى فريق الخبراء المعني بتجميع إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات، الذي أنشئ من أجل وضع دليل لإرشاد جامعي هذه الإحصاءات. ويورد الفرع رابعا لمحة عامة عن المنتدى العالمي لإحصاءات التجارة الذي عرض المشاركون فيه رؤيتهم لمستقبل إحصاءات التجارة الدولية، وشددوا على ضرورة تحسين جودة إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات وزيادة توافرها والارتقاء بمستوى تفاصيلها. وأخيرا، يلخص الفرع الخامس الأعمال التي أنجزتها فرقة العمل في الاستجابة لطلبات اللجنة.
	ثانيا - أنشطة فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات
	3 - جاء في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الحادية والأربعين (انظر E/CN.3/2010/6) وصف مفصل لتركيبة فرقة العمل ونظام عملها. وتضمّن التقرير أيضا جدولا زمنيا كاملا بالإجراءات والمشاورات والاستعراضات التي أجرتها فرقة العمل في سياق مراجعة دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات وذلك في الفترة من 2005 إلى نهاية 2009 (المرجع نفسه، المرفق). ومنذ اعتماد الدليل في شباط/فبراير 2010، تمثل عمل الفرقة أولا في وضع اللمسات الأخيرة على إصدار رسمي للدليل، ثم في وضع جداول تناظر بين التصنيف الموسع لخدمات ميزان المدفوعات لعام 2010 والتصنيفات ذات الصلة. وقد كان تنفيذ الدليل على رأس بنود جدول أعمالها. وكانت مسألة تنسيق وترشيد عمل المنظمات الدولية المشاركة في جمع ونشر إحصاءات التجارة فـــي الخدمات مـــن بيــن المواطن الرئيسية التي ركزت عليها فرقة العمل.
	4 - ويقترح الدليل أن ينفذ جامعو البيانات مجموعة كاملة من عناصر البيانات التي تستند إلى المعايير والتوصيات المتفق عليها دوليا بغية التمكن بصورة تدريجية من تحقيق قابلية إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات للمقارنة. ويمكن إنجاز هذا التنفيذ على مرحلتين إذا اقتضت ذلك الظروف الخاصة بالنظم الإحصائية الوطنية. ويوصي الدليل بأن يتم في المرحلة الأولى تنفيذ أربعة عناصر محورية هي: (أ) تعريف معاملات الخدمات بين المقيمين وغير المقيمين وتقييم هذه المعاملات وتصنيفها وتسجيلها وفقا أحكام الإصدار السادس من دليل ميزان المدفوعات؛ (ب) إضافة التفاصيل الواردة ضمن أصناف الخدمات التي ينطوي عليها التصنيف الموسع لخدمات ميزان المدفوعات لعام 2010 والتي تكتسي أهمية اقتصادية بالنسبة للبلد أو المنطقة المجمّعة للبيانات؛ (ج) وضع إحصاءات الاستثمار المباشر الأجنبي بحسب الأنشطة الاقتصادية؛ (د) وتحديد المتغيرات الأساسية لإحصاءات فروع الشركات الأجنبية بحسب الأنشطة الاقتصادية. ويوصي الدليل، فيما يتعلق بكل عنصر من هذه العناصر المحورية، بإدراج تفصيلات البلد الشريك. فهذه التفصيلات متوقعة في معاملات الخدمات بين المقيمين وغير المقيمين، أولا على مستوى تجارة الخدمات ككل، وثانيا بالنسبة لكل صنف من أصناف الخدمات الرئيسية ولكل بند من البنود الاقتصادية الإضافية الهامة الواردة في التصنيف الموسع لخدمات ميزان المدفوعات لعام 2010. أما بالنسبة لإحصاءات الاستثمار المباشر الأجنبي وفروع الشركات الأجنبية، فإنّ الهدف هو الإبلاغ عن تفاصيل الشريك ضمن القيمة الإجمالية وبحسب الأنشطة الاقتصادية الكبرى. وفي المرحلة الثانية، يمكن تطبيق المزيد من العناصر الموصى بها، وهي الأخذ بالمزيد من تفاصيل التصنيف الموسع لخدمات ميزان المدفوعات لعام 2010، وبالمزيد من متغيرات إحصاءات فروع الشركات الأجنبية، وتحديد التجارة بين الأطراف المرتبطة ببعضها والأطراف غير المرتبطة ببعضها، وقيمة الإمداد الدولي بالخدمات حسب نمط وقيمة إحصاءات عدد الأشخاص الطبيعيين الذين يشملهم إطار النمط 4 من الاتفاق بشأن التجارة في الخدمات.
	5 - وكانت الاستراتيجية الأولية التي توختها فرقة العمل في تنفيذ دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات لعام 2010 تتمثل في المساعدة المكثفة في جمع دليل ميزان المدفوعات وذلك فيما يتعلق بتجميع إحصاءات التجارة في الخدمات، وفي جمع الممارسات القطرية الجيدة وتقديم المساعدة التقنية في إطار برنامج منسّق لبناء القدرات. وشملت هذه الاستراتيجية أيضا وضع توجيهات إضافية بشأنه تجميع دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات لعام 2010 وذلك فيما يتعلق بالمسائل التي لم تكن مشمولة مباشرة في دليل تجميع دليل ميزان المدفوعات، مثل جمع البيانات وقضايا التجميع بالنسبة لقطاعات خدمات محددة، التي تشمل الحصول على بيانات عن تفصيلات البلدان الشريكة والتأكد من اتساق البيانات، فضلا عن تجميع إحصاءات فروع الشركات الأجنبية وبيانات طرائق الإمداد.
	6 - وعقدت فرقة العمل، منذ شباط/فبراير 2010، أربعة اجتماعات (في آذار/مارس 2010 في بيروت، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010 في باريس، وفي آذار/مارس 2011 في لكسمبرغ، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في باريس)(). وكُرس الاجتماع الأول لحسم ما تبقى من مسائل الانتهاء من وضع الدليل، وأغلبها مسائل عملية. وخُصِّصت الاجتماعات الأخرى بالأساس لبرنامج التنفيذ، ولا سيما مسألة وضع توجيهات بشأن كيفية التجميع. وفي اجتماع آذار/مارس 2011، قررت فرقة العمل وضع دليل لمجمّعي البيانات يغطي كامل نطاق الدليل، لأنه لم يكن من الممكن الاشتراك في وضع توجيهات بشأن جمع بيانات العناصر المتعلقة بالخدمات من ميزان المدفوعات. وقد طلبت فرقة العمل إلى الشعبة الإحصائية أن تأخذ زمام المبادرة في هذه العملية التي ستكون مدعومة بفريق من خبراء تجميع إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات، أنشأته شعبة الإحصاءات بالتعاون مع فرقة العمل. ويتألف فريق الخبراء هذا من جميع أعضاء فرقة العمل (وهو ما يتيح بالتالي التوجيه اللازم للفريق فيما يتعلق بالأعمال التي يتعين إنجازها) ومن خبراء وطنيين من البلدان المتقدمة والنامية كليهما. ومن المتوقع أن يكون الدليل في صيغته النهائية في عام 2013. وترد أدناه وفي المرفق معلومات أخرى عن ولاية فريق الخبراء.
	7 - وعلى الرغم من أنّ التوجيهات المتعلقة بجمع بيانات دليل ميزان المدفوعات وتلك المتعلقة بجمع بيانات دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات لعام 2010 قد وُضعت بموجب عمليتين منفصلتين()، فإنّ فرقة العمل وصندوق النقد الدولي، الذي هو من أعضاء فرقة العمل، يبذلان جهودا في التعاون مع بعضها وذلك بتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات عن التقدم المحرز وبالحفاظ على محتويات الدليلين متسقة عند الضرورة. وقد أبلغ صندوق النقد الدولي في الاجتماع الذي عقدته فرقة العمل في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 عن التقدم المحرز في وضع دليل تجميع دليل ميزان المدفوعات، وأطلع فرقة العمل على مسودتي الفصل المتعلق بالخدمات والمرفق المتعلق بخدمات التأمين، ودعاها إلى أن تبدي تعليقاتها عليها. وأكدت فرقة العمل أنّ دليل المجمّعين لبيانات دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات لعام 2010 سيتم تنسيقه مع دليل التجميع الخاص بالإصدار السادس من دليل ميزان المدفوعات وسيتضمن إشارات تحيل إليه.
	8 - وتعمل فرقة العمل أيضا من أجل تحقيق المواءمة بين البيانات التجارة في الخدمات، المعروضة في قواعد البيانات الدولية. وقد استهلت منظمة التجارة العالمية هذا الجهد في بيروت في آذار/مارس 2010، وهو يلقى الدعم من جميع الوكالات التابعة لفرقة العمل. وقد تسارعت في الأشهر الأخيرة وتيرة العمل على تنسيق البيانات، ومن المتوقع أن يفضي هذا العمل إلى تحسين تبادل المعلومات بين المنظمات الدولية وأن يكون له تأثير مفيد على جودة قواعد بيانات التجارة في الخدمات (البيانات والبيانات الفوقية) وعلى اتساقها، فضلا عن تقليل عبء الإبلاغ الواقع على عاتق البلدان في تزويد المنظمات الدولية بالبيانات.
	9 - وسلمت اللجنة في عام 2010 بالأهمية الخاصة التي يكتسيها التدريب في إحصاءات التجارة في الخدمات بسبب تعقُّد منهجيتها. وفي هذا السياق، نظّم أعضاء فرقة العمل أنشطة تدريب على محتويات الدليل وأيضا على ممارسات تجميعه، أو شاركوا في تنظيم هذه الأنشطة. واتفقت فرقة العمل في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 على تحسين التنسيق في مجال المساعدة التقنية وعلى الاستفادة بمزيد الكفاءة من الموارد المتاحة. وقد طُلب إلى منظمة التجارة العالمية أن تقوم بتنسيق هذه المبادرة. واقتُرح ما يلي: (أ) جمع المعلومات عن أنشطة بناء القدرات التي تنظمها مختلفة المنظمات الدولية في مجال التجارة في الخدمات، واستكمال هذه المعلومات قدر الإمكان بمعلومات عن الأنشطة التي تنظمها المعاهد الوطنية؛ (ب) وجمع ومسك معلومات عن الاستشاريين العاملين والمحتملين في هذا المجال، (ج) وإعادة النظر في أدوات التدريب التي تم تطويرها حتى الآن، والنظر في إمكانية تحسين أو تطوير أدوات جديدة في مجال التدريب وتطوير القدرات، مثل التعلم الالكتروني، (د) والاحتفاظ بقائمة من المقترحات بشأن تطوير القدرات في مجال إحصاءات التجارة في الخدمات وذلك لغرض تبسيط الأنشطــة وتحسيــن شفافيــة مثــل هــذه المقترحــات بالنسبــة للمستعملين المحتملين؛ (هـ) وإطــلاع فرقــة العمل بانتظـام على إنجازات ونتائج أنشطة المساعدة التقنية، ونشر المعلومات ذات الصلة على موقعها الشبكي الذي تقوم الشعبة الإحصائية بإيوائه وصيانته.
	10 - وفي الاجتماع نفسه، المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ناقشت فرقة العمل عملية وضع دليل مجمّعي البيانات، وأكدت على ضرورة إنشاء فريق خبراء في مجال تجميع إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات من أجل المساعدة في إنجاز هذه العملية، وعلى دعوة البلــدان إلى توفيــر الخبراء. وسيعقد فريق الخبراء أول اجتماعاته في نيويورك في الفترة من 28-30 آذار/مارس 2012، وستسبقه فرقة العمل بعقد اجتماع لها يتواصل يوما واحدا. وقد أعدت شعبة الإحصاءات بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مشروع مخطط لدليل مجمّعي البيانات يغطي جميع المواضيع، وتمت مناقشة الهيكل الرئيسي لمشروع المخطط هذا. وقد تقرّر أن تكون مسألة وضع مخطط مشروح بمزيد التفصيل الموضوع الرئيسي للمناقشة وأخذ القرار في الاجتماع الأول لفريق الخبراء. وترد في الفرع ثالثا أدناه تفاصيل أخرى عن فريق الخبراء.
	11 - وتم أيضا في الدورة المشتركة لفرقتي العمل المشتركتين بين الوكالات والمعنيتين بإحصاءات التجارة الدولية في البضائع وبإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات، المعقودة في آذار/مارس 2011، مناقشة مسألة الانقسام الجغرافي لسلاسل الإنتاج وآثاره على قياس إحصاءات التجارة. وكانت منظمة التجارة العالمية قد استهلت المناقشات بشأن هذه المسألة في اجتماع لفرقة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بإحصاءات التجارة الدولية في البضائع، عُقد في بيروت في عام 2010، وقامت شعبة الإحصاءات والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية بمتابعة هذه المناقشات ضمن إطار المنتدى العالمي لإحصاءات التجارة (انظر الفرع رابعا). وتم في بيان مشترك بشأن مستقبل نظم معلومات التجارة الدولية (يعرف أيضا باسم رؤية 2020)()، صادر عن شعبة الإحصاءات والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التّطرق لهذا المسألة ولغيرها من مسائل العولمة ذات الصلة بالتجارة. وتترجم هذه الوثيقة احتياجات المستخدم الحالية ضمن رؤية بشأن مستقبل تطوير إحصاءات التجارة الرسمية.
	ثالثا - فريق الخبراء المعني بتجميع إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات
	12 - حثت اللجنة فرقة العمل على وضع إطار زمني لخطة تنفيذ الدليل حتى تتمكن البلدان الأعضاء من تخطيط عملية التنفيذ الخاصة بها وفقاً لذلك. وفي هذا السياق، تقترح فرقة العمل الإجراءات التالية وجدول الأعمال التالي فيما يتعلق بوضع دليل لمجمّعي البيانات:
	(أ) في كانون الأول/ديسمبر 2011، يتم إنشاء فريق الخبراء المعني بتجميع إحصــاءات التجارة الدولية فــي الخدمات من أجل المساعدة في عملية وضع دليل لمجمّعي بيانات الدليل؛
	(ب) آذار/مارس 2012، عقد الاجتماع الأول لفريق الخبراء. ويتمثل الهدف الرئيسي للاجتماع في استعراض المخططات المشروحة لجميع فصول دليل مجمّعي البيانات، وفي اقتراح نطاق الدليل والمضمون العام لكل فصل من فصوله؛
	(ج)  أيار/مايو 2012، تفرغ فرقة العامل من وضع اللمسات الأخيرة على مخطط منقح مشروح لدليل مجمّعي البيانات بالاعتماد على الإفادات الواردة من فريق الخبراء، وتقوم بتعميم هذا المخطط من أجل التشاور عالميا بشأنه؛
	(د) إعداد المجموعة الأولى من فصول مشروع دليل مجمّعي البيانات في منتصف عام 2012، ومناقشته في اجتماع افتراضي يعقده فريق الخبراء في الفصل الثالث من عام 2012، وعقــد اجتماع افتراضـــي ثـــان فـــي مطلع سنة 2013 بشــأن المزيد مشاريع الفصول الأخرى؛
	(هـ) من المقرر مبدئيا أن يتم في حزيران/يونيه 2013 عقد الاجتماع المباشر الثاني لفريق الخبراء من أجل وضع اللمسات الأخيرة على دليل مجمّعي البيانات.
	13 - وكما ذُكر آنفا، يوجد بالفعل مشروع مخطط لدليل مجمّعي البيانات يغطي جميع الموضوعات. وهذا المخطط يحدّد نطاق الدليل ومضمونه، وهو – بقدر يسير من التفاصيل الأخرى – سيشكل في الاجتماع الأول لفريق الخبراء الموضوع الرئيسي للمناقشة واتخاذ القرارات. ومن مهام فريق الخبراء أن يستعرض مشروع نص دليل مجمّعي البيانات ويعلّق عليه ثم يقدم مقترحات وأمثلة قطرية بشأنه. وستقدّم فرقة العمل تقريرا إلى اللجنة الإحصائية عن أعمال فريق الخبراء وعن عملية وضع هذا الدليل.
	14 - وتنص اختصاصات فريق الخبراء، التي ترد في المرفق، على أن تدعو شعبة الإحصاءات إلى عقد اجتماعات فريق الخبراء، وعلى أن تتولى مسؤولة تنظيم هذه الاجتماعات. وستكون الشعبة مسؤولة أيضا عن رصد تسليم المواد الوسيطة في الوقت المناسب وذلك من أجل إحراز تقدم مطرد في وضع دليل مجمّعي البيانات. وستقدّم فرقة العمل تقريرا عن أعمال فريق الخبراء إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الخامسة والأربعين، في عام 2014. وستنتهي مهمة فريق الخبراء بالانتهاء من وضع الدليل.
	رابعا - المنتدى العالمي لإحصاءات التجارة
	15 - اشتركت شعبة الإحصاءات والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في تنظيم المنتدى العالمي لإحصاءات التجارة الذي عُقد الفترة من 2 غلى 4 شباط/فبراير 2011 في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف. وجمع المنتدى ما يقرب من 200 مشارك يوجد من بينهم مقررو سياسات واقتصاديون ومحللون في مجال التجارة والعديد من خبراء الإحصاء. وقام المنتدى بتحديد الاحتياجات من السياسات، ولا سيما الحاجة إلى بيانات أكثر تفصيلا عن التجارة في الخدمات، وتطرّق إلى مسائل البحوث في مجال سلاسل القيمة العالمية والتجارة في القيمة المضافــة، وعرض حلولا فـــي ما يتعلق بتحسين الربط بين إحصاءات التجارة والأعمال التجارية العالمية.
	16 - وأعرب رؤساء المكاتب القادمين من منظمة التجارة العالمية ومن الأمم المتحدة، وكذا الزعماء في مجال تحليل التجارة، عن وجهات نظرهم فيما يتعلق بأهم المسائل التجارية وأكثرها إلحاحا، وبما تحتاجون إليه من بيانات. وذُكر، من منظور سياساتي، أنّ الحدود التقليدية للبلدان آخذة في الانقراض بسبب الترابط بين عمليات الإنتاج العالمي، وأنّ مفهوم بلد المنشأ أصبح محل تساؤل من حيث القيمة المضافة للتجارة، وأنّ التمييز في بين السلع والخدمات أصبح غير واضح. ويتمثل التحدي الرئيسي في قياس ظاهرة تشتت عمليات الإنتاج العالمي، بما في ذلك جميع الخدمات التي يتم إنتاجها. وهذا القياس ينبغي أن يشمل أيضا أثر التجارة على العمالة. وأشار مقررو السياسات أيضا إلى أن أنماط التجارة قد تحوّلت من تخصص البلدان في أنواع من السلع إلى ظاهرة التخصص في المهام شبكيا أو فيما بين الشركات، حيث تشهد بلدان الجنوب توسعا كبيرا في إنتاج المصنوعات. وعلاوة على ذلك، تترتب عن تغير أنماط الإنتاج والتجارة انعكاسات هامة في السياسات التجارية والصناعية ضمن السياق الأوسع لاستراتيجيات التنمية. وأخيرا، اعتبر مقررو السياسات أنّ البيانات الإحصائية الحالية غير كافية للتجارة الدولية في الخدمات، وذلك سواء من حيث تحليل هذه التجارة أو من حيث استخدام هذه البيانات من قبل المفاوضين.
	17 - وذكرت الدوائر الإحصائية أنه ينبغي تحقيق توازن أفضل بين بيانات تجارة البضائع بحسب الزبون، التي تتسم بقدر كبير من التفاصيل وبدرجة عالية من التطور، وبيانات التجارة في الخدمات، التي تزيد مجاميعها ويقل تطورها. ويتمثل التحدي في إيجاد طريقة أفضل لجمع بيانات التجارة في الخدمات. كما أنّ الأمر يتطلب أيضا تغييرا في النمط السائد وذلك بغية مراقبة النشاط الاقتصادي لا من منظور وطني فحسب، بل أيضا من منظور دولــي. ومن ثم، لا بد من ربط التجارة الدولية بالإحصـــاءات الاقتصاديـــة الأخرى وبالإحصاءات الاجتماعية أو بإحصاءات البيئة أو الطاقة. وبالمثل، فقد ذُكِر أيضا أنّ وضع مجمّع بيانات متكامل يربط التجارة بالإحصاءات الاقتصادية الأخرى هو السبيل الصحيح للمضي قدما، وأنّ السلطات الوطنية لا بد لها من تقنين الترتيبات المؤسسية بشأن التعاون في مجال إحصاءات التجارة، ومن تحسين قياس الكميات والأسعار والأحجام.
	18 - واختتم المنتدى العالمي أعماله ببيان رؤية(3) حدّد فيه المشاركون ثلاثة مجالات للتحسين هي:
	(أ) جدوى إحصاءات التجارة الدولية وذلك من خلال ربط المعلومات التجارية ودمجها مع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمالية، على أن يتم التقليل من عبء الاستجابة لطلبات البيانات؛
	(ب)  عملية الإنتاج الإحصائي وذلك بتحسين تحديد وتنظيم التعاون بين أصحاب المصلحة الوطنيين؛
	(ج) التصنيفات الدولية وجداول التناظر المهمة بالنسبة للبحوث في مجال التجارة الدولية والعولمة، مثل البحوث المتعلقة بالتجارة في القيمة المضافة وبسلاسل القيمة العالمية وبالاستعانة بمصادر خارجية في أداء المهام التجارية.
	خامسا - الاستنتاجات
	19 - استجابة لطلب اللجنة في دورتها الحادية والأربعين، تعرض فرقة العمل المسائل التالية على نظر اللجنة:
	(أ) تعمل فرقة العمل على وضع دليل لمجمّعي البيانات وهي تتوقع أن تفرغ منه بحلول عام 2013؛
	(ب) أنشأت فرقة العمل فريق خبراء في مجال تجميع بيانات التجارة الدولية في الخدمات وذلك من أجل المساعدة على وضع دليل لمجمّعي البيانات؛
	(ج) أكّدت فرقة العمل وصندوق النقد الدولي تعاونهما في وضع توجيهات بشأن جمع البيانات وذلك بغية تحقيق المواءمة بين تنفيذ الدليل وتنفيذ الإصدار السادس من دليل ميزان المدفوعات؛
	(د) أحاطت فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في البضائع وفرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات علمًا بالدعوة الصريحة التي وجهها المنتدى العالمي لإحصاءات التجارة من أجل إيجاد إحصاءات للتجارة في الخدمات تتسم بقدر أكبر من التفاصيل، ومن أجل تحسين جدوى إحصاءات التجارة الدولية في مسائل العولمة. وهذا من شأنه أن يتحقّق جزئيا بواسطة ربط بيانات التجارة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى؛
	(هـ) شرعت فرقة العمل في تحسين تنسيق المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات في البلدان النامية، وفي زيادة تطوير أدوات بناء القدرات الإحصائية؛
	(و) عجّلت فرقة العمل من نسق أعمالها الهادفة إلى تحسين تبادل البيانات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفيد لاحقا في تحقيق جودة قواعد بيانات التجارة في الخدمات وفي مواءمة هذه القواعد وضمان اتساقها (البيانات والبيانات الفوقية)، وأن يقلل من عبء الإبلاغ الواقع على عاتق البلدان في تزويد المنظمات الدولية بالبيانات.
	20 - واللجنة مدعوّة إلى الإحاطة علما بهذا التقرير.
	المرفق
	اختصاصــات فريـــق الخبـــراء المعنــي بتجميع إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات 
	1 - أُنشئ فريق الخبراء المعني بتجميع إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات من أجل:
	(أ) ضمان مشاركة البلدان بفعالية في وضع دليل لمجمّعي بيانات دليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات لعام 2010؛
	(ب) استعراض مشروع دليل مجمعي البيانات وإقراره بحلول عام 2013؛
	(ج) تقديم توجيهات بشأن استخدام دليل مجمّعي البيانات في تطبيق توصيات الدليل على النظم الإحصائية الوطنية.
	2 - تقوم شعبة الإحصاءات بالدعوة إلى عقد اجتماعات فريق الخبراء.
	3 - تقدّم فرقة العمل تقريرا عن أعمال فريق الخبراء إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الخامسة والأربعين، في عام 2014، بما في ذلك معلومات عن العملية المتبعة في وضع دليل مجمّعي البيانات.
	4 - تنتهــي مهمـــة فريــق الخبــراء بالانتهـــاء مـــن وضع دليــل مجمّعي البيانـــات بحلول عام 2013.

