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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

   ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤ 
  *من جدول األعمال املؤقت) ط (٤البند 

        إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات: بنود للعلم
  دماتإحصاءات التجارة الدولية يف اخل    

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
وهو يـسلط   . ٢٠١٣/٣٥أُعد هذا التقرير وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي           

إعداد دليـل جممعـي البيانـات اخلـاص بـدليل إحـصاءات التجـارة الدوليـة يف                   الضوء على عملية    
ه فريـق خـرباء    ويـصف التقريـر العمـل الـذي اضـطلع بـ           ). ٢٠١٠  دليل   (٢٠١٠اخلدمات لعام   

الدوليـة يف اخلـدمات، ويقـدم حملـة عامـة عـن            األمم املتحدة املعـين بتجميـع إحـصاءات التجـارة           
معلومات عن منجزات فرقـة      ويتضمن التقرير كذلك    . األجزاء الرئيسية لدليل جممعي البيانات    

علمـا هبـذا      واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة   . العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات      
 لالســتخدام مــن جانــب ٢٠١٠التقريــر، وبالتــايل إقــرار دليــل جمّمعــي البيانــات اخلــاص بــدليل  

  .الدول األعضاء
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  مقّدمة  -أوال   
، الفـصل األول     E/2012/24 انظـر    (٤١/١٠٤اعتمدت اللجنة اإلحـصائية، يف مقررهـا           - ١ 

، مــع )١( )٢٠١٠دليــل  (٢٠١٠إحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات لعــام  ، دليــل ) بــاء-
الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة يف تنفيــذ التوصــيات الــواردة يف  تــسليمها بالتحــديات الــيت تواجههــا 

ــدليل ــاء علــى ذلــك، علــى أمه   . ال ــة، بن ــة وشــددت اللجن ــع    ي ــه والتــدريب يف جمــال جتمي التوجي
علـى حتديـد إطـار       البيانات، وحثت فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات           

زمين إلعداد هذه املادة التوجيهية حىت تتمكن البلـدان األعـضاء مـن التخطـيط لـربامج تنفيـذها            
يف شـكل جهـود تـتم بالتنـسيق بـني           وحثت اللجنة أيضا علـى تنفيـذ هـذه الـربامج            . على ضوئه  

   . الوطنية واملصارف املركزية وغريها من الوكاالت احلكومية املعنية املكاتب اإلحصائية 
، أنشأت األمم املتحـدة فريـق خـرباء معنيـا بتجميـع             ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول    - ٢ 

لبلدان املتقدمة والبلـدان     من خرباء وطنيني من ا     اًالدولية يف اخلدمات ومتألف    إحصاءات التجارة   
وقد أنشئ فريق اخلـرباء لـضمان أن يكـون للبلـدان دور      . النامية، إىل جانب أعضاء فرقة العمل 

وهو الذي كان مـن املقـرر إجنـازه          ،  ٢٠١٠نشط يف إعداد دليل جممعي البيانات اخلاص بدليل         
واألربعـني يف عـام      مـسة    وتقدميـه إىل اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا اخلا           ٢٠١٣حبلول هناية عـام     

٢٠١٤ .   
ويتضمن هذا التقرير معلومـات عـن عمليـة إعـداد دليـل جمّمعـي البيانـات وعـن حمتـواه                      - ٣ 

الفـرع  (ويقدم حملة عامة عن العمل الـذي اضـطلعت بـه فرقـة العمـل               ،  )الفرعان الثاين والثالث  (
   . قدماومناقشة لسبل املضي  ويتضمن الفرع اخلامس االستنتاجات ). الرابع

  
عمليــة إعــداد دليــل جممعــي البيانــات اخلــاص بــدليل إحــصاءات التجــارة     -ثانياً   

   ٢٠١٠  الدولية يف اخلدمات لعام 
 مــع انعقــاد ٢٠١٢مــارس /بــدأت عمليــة إعــداد دليــل جممعــي البيانــات فعليــا يف آذار     - ٤ 

وقــد أعقبــه مباشــرة لفريــق اخلــرباء يف منتــدى إلكتــروين للتنــاقش،  االجتمــاع االفتراضــي األول 
وكان الغرض من هـذين    . ٢٠١٢مارس  /آذار اجتماع لفرقة العمل ُعقد يف نيويورك يف أواخر         

وحمتـواه العـام، إىل جانـب        االجتماعني االبتـدائيني هـو التوّصـل إىل اتفـاق بـشأن نطـاق الـدليل                 
يتـألف   واتفـق فريـق اخلـرباء علـى أن      .استعراض املخططـات املـشروحة لفـرادى فـصول الـدليل       

األطــر العامــة، مبــا يف ذلــك األطــر القانونيــة      ) أ: (الــدليل إمجــاال مــن مخــسة أجــزاء رئيــسية     

__________ 
  )١(  ST/ESA/M.86/Rev.1  )  منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع E.10.XVII.14  .(  
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واملـسائل املتــصلة بتجميـع البيانــات؛   ) ج(واملـسائل املتــصلة جبمـع البيانــات؛    ) ب(واملؤسـسية؛  
   .  الوصفيةالعامة التأثري، مبا يف ذلك إدارة اجلودة والبيانات واملسائل ) هـ(ونشر البيانات؛ ) د(
، جــرى تعمــيم املخطــط احملــّدث حملتــوى دليــل جممعــي البيانــات ٢٠١٢مــايو /ويف أيــار   - ٥ 

 رّدا مــن ٥٠وورد مــا يزيــد قلــيال عــن   .إطــار جولــة تــشاور عامليــة  إلبــداء التعليقــات عليــه يف 
ورحبـت  . وغريهـا مـن املؤسـسات احلكوميـة        املكاتب اإلحصائية الوطنيـة واملـصارف املركزيـة         

األجزاء الرئيـسية والفـصول      لدان بالدليل وأعربت عن موافقتها على هيكله العام، من حيث           الب
ــسية وبعــض        ــوى األجــزاء الرئي ــق مبحت ــها قــدمت عــدة اقتراحــات فيمــا يتعل واملرفقــات، ولكن

واقترحــت البلــدان التوّســع يف االســتعانة باألمثلــة علــى ممارســات البلــدان، وشــددت  .الفــصول 
االتساق بـني عناصـر الـدليل واالتـساق مـع األدلـة املفاهيميـة، وأّيـدت إجيـاد                     على أمهية مراعاة  

جيـري حتـديثها أوال بـأول، واقترحـت مراعـاة      ) اإلنترنـت  علـى شـبكة    (نسخة إلكترونية للدليل    
   .اجلغرافية اختالف املسائل املتصلة بتجميع البيانات باختالف املناطق 

لعامليـة وبعـض املـسودات األوىل للفـصول والتنظـيم           وجرى استعراض نتائج املـشاورة ا        - ٦ 
 وجـرى فيـه     ٢٠١٢أكتـوبر   /اجتماع افتراضي انعقد يف تشرين األول      املقرر لعملية الصياغة يف     

تنـسيق عمليـة الـصياغة، وتقـسيم العمـل الـذي           وأقـّر فريـق اخلـرباء هيكـل         .  مداخلـة  ٨٥حتميل  
الـدليل يف نـسخة مطبوعـة        دا، وإنتـاج     بلـ  ٤٠ينطوي على تلقّي الدعم من خرباء من أكثر مـن           

جمّمعـي   وأخرى إلكترونية حّية، واالستعانة باملتاح يف ذلـك احلـني مـن مـسودات فـصول دليـل                   
   )٢(البيانــات لــإلدراج يف الطبعــة الــسادسة لــدليل ميــزان املــدفوعات ووضــع االســتثمار الــدويل

افة لــدليل جممعــي البيانــات وُســّجل رمسيــا االعتــراف بــأن القيمــة املــض . االتــساق حرصــا علــى 
زيــادة التفــصيل يف التوجيــه املتعلــق بفئــات التــصنيف املوّســع    تتمثــل يف ٢٠١٠اخلــاص بــدليل 

البلـــدان الـــشريكة، إىل جانـــب  للخـــدمات يف ميـــزان املـــدفوعات وتقـــسيم البيانـــات حـــسب  
هــا يغطي ، وهــي نــواح ال اإلمــداداألجنبيــة يف اخلــارج وأســاليب   إحــصاءات فــروع الــشركات  

ممارسـات قطريــة أو  ( إسـهام  ٢٠٠ويف األشـهر التاليــة، أرسـل اخلـرباء حنــو    . ميـزان املـدفوعات  
وجرى استعراض املسودة اجملمعة للـنص يف        .جرى تبويبها وفقا للهيكل املقرر    ) توجيهية أقسام  
وجرى حتميل ما يزيـد عـن       . منتدى النقاش اإللكتروين هذه املرة أيضا      ، يف   ٢٠١٣مارس  /آذار
واقتـرح اخلـرباء تنقيحـات       .تتعلـق بفـصول بعينـها      مداخلة مشلـت تعليقـات علـى مـسائل           ١٠٠

يف األمــم املتحــدة، بــصفتها  ومــع أن الــشعبة اإلحــصائية . للــنص وتغــيريات يف ترتيــب الفــصول
الفـصول   أمانة فريق اخلرباء، كانت هي اجلهة القائمة على تتبُّع مجيع التغيريات، فإن تنقيحـات               

ــاج جهــ  ــع منظمــات  كانــت نت ــضافرة ألرب ــة،   (ود مت املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي
__________ 

  )٢(  Washington, D.C., International Monetary Fund, 2009  .  
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حـصائية  والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومنظمـة التجـارة العامليـة، والـشعبة اإل             ومنظمة التعاون   
  ).يف األمم املتحدة

وبعد سلـسلة التفـاعالت هـذه الـيت مشلـت ثالثـة اجتماعـات افتراضـية وجولـة تـشاور                        - ٧ 
، ٢٠١٣يونيـه   /وجها لوجه ملـدة مخـسة أيـام يف جنيـف يف حزيـران              جتمع فريق اخلرباء    عاملية، ا 

 خــبريا مــن ٣٤واتفــق .  مجيعهــا٢٤الــدليل الـــ  حيــث جــرى اســتعراض املــواد املتعلقــة بفــصول 
املبـادئ العامـة الـيت سـيتم      البلدان املتقدمة والبلدان النامية، إىل جانب املنظمـات الدوليـة، علـى           

. شـكلها  جناز عملية الصياغة وعرض األمثلة وأفضل املمارسات القطرية وتوحيـد    على ضوئها إ  
وبدعم مباشر من فالميري ماركونكو، احملّرر املتعاقَد معه لتحريـر دليـل جممعـي البيانـات، جـرى                  

وتقـّرر  . استعراض كل فصل من فصول الدليل وتدوين األعمال املتبقية بـشكل واضـح             كذلك  
تقليص اهليكل العام للدليل عن طريـق خفـض عـدد أجزائـه الرئيـسية مـن               أثناء هذا االستعراض    

بنـشر البيانـات مـع اجلـزء اخلـاص باملـسائل العامـة               مخسة إىل أربعة، وذلك بدمج اجلزء اخلـاص         
وموضـوع البيانـات الوصـفية معـا يف          التأثري، حيث ارُتئي أن اجلمع بني موضوع نشر البيانـات           

. عمل إلجناز الـدليل    ومت يف ختام االجتماع اعتماد خطة       . نطقيةجزء واحد هو النهج األكثر م     
ــران       ــاع حزي ــن اجتم ــصل ع ــر مف ــيم تقري ــك تعم ــد ذل ــن  /ومت بع ــه م  صــفحة ضــّمت  ٣٠يوني

   .االستنتاجات املفصلة وخطة العمل، ومت إقراره من جانب فريق اخلرباء 
   :معي البياناتوقد اتُّبعت املبادئ العامة التالية يف عملية صياغة دليل جم  - ٨ 

 ومـا يتـصل     ٢٠١٠سيحتوي الدليل على املفاهيم والتعاريف الواردة يف دليل           )أ(   
 والطبعـة الـسادسة لـدليل        )٣( ٢٠٠٨م  وال سيما نظام احلـسابات القوميـة لعـا         بذلك من معايري،    

   االستثمار الدويل، وعلى إشارات واضحة إىل تلك األطر املرجعية؛  ميزان املدفوعات ووضع 
ينبغــي أال ينظــر إىل الــدليل كورقــة حتتــوي علــى مناقــشات مفاهيميــة، بــل           )ب(   

 وتقــدم توجيهــات خبــصوص ٢٠١٠والتوصــيات املتفــق عليهــا لــدليل  كوثيقــة توضــح املفــاهيم 
   تطبيقها؛
تتمثــل املقاصــد الرئيــسية للــدليل يف توضــيح املــسائل املفاهيميــة، والتوجيــه          )ج(   

انــات املتاحــة، والتوجيــه خبــصوص جتميــع البيانــات الــيت مت   مجــع البي خبــصوص مــصادر وطــرق 
املفيدة يف جمال إنتاج اإلحـصاءات اجليـدة النوعيـة يف جمـال              احلصول عليها، وحتديد املمارسات     

  التجارة يف اخلدمات؛

__________ 
  )٣(  ST/ESA/STAT/SER.8/2/Rev.5) ع منشورات األمم املتحدة، رقم املبي)E.08.XVII.29.(  



E/CN.3/2014/24  
 

13-62285 5/11 
 

ســـتحتوي النـــسخة املطبوعـــة مـــن الـــدليل علـــى العناصـــر الرئيـــسية هلـــذه           )د(   
يـة احليـة املودعـة علـى شـبكة اإلنترنـت فستتـضمن تفاصـيل                اإللكترون املمارسات؛ أمـا النـسخة      

   . تقنية إضافية، وعددا أكرب من املمارسات القطرية إضافية عن املواضيع، وتفاصيل 
، قـام احملـرر مبراجعـة وحتـديث         ٢٠١٣سـبتمرب   /أغـسطس وأيلـول   /وخالل شـهري آب     - ٩ 

لـــصياغة، وعلـــى ضـــوء هـــذه املبـــادئ احلاكمـــة لعمليـــة ا دليـــل جممعـــي البيانـــات علـــى ضـــوء 
املنظمــات القائمــة علــى   يونيــه، بينمــا تولّــت  /االســتنتاجات املتفــق عليهــا يف اجتمــاع حزيــران 

مث ُعرضت النـسخة احملـررة بالكامـل ملـسودة الـدليل            . التنظيم مجع وإحالة اإلسهامات اإلضافية    
مناقــشتها ، مث جـرت  ٢٠١٣أكتـوبر  /فرقـة العمــل يف اجتماعهـا املعقـود يف تــشرين األول    علـى  

وخـالل املناقـشة    . ٢٠١٣نـوفمرب   /خالل شـهر تـشرين الثـاين       إلكترونيا من جانب فريق اخلرباء      
مل تــزل مدرجـة بـصيغ مؤقتــة،    اإللكترونيـة، تبـّين أن هنـاك توجيهــات متـصلة بـبعض املواضـيع       

وهو انعكاس جزئي للحاجة إىل تنقيح بعـض األجـزاء وتقـدمي األمثلـة علـى أفـضل املمارسـات                    
وتبـّين أيـضا أن هنـاك حاجـة       .  لنظام املعلومات اإلحصائية الذي يـشكل أسـاس املوضـوع          وفقا 

ولـئن  . العمل علـى تطـوير التوجيهـات املتـصلة بتجميـع البيانـات         يف بعض اجملاالت إىل مواصلة      
مثل فرقـة العمـل املعنيـة       (منتديات أخرى    كان بعض هذه املسائل غري احملسومة جيري تناوله يف          

املعـامالت الـيت تـتم     ، فقد كانت درجة تعقُّـد  )لعاملي التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا باإلنتاج ا 
وقـد كـان   . يف إطار ترتيبات اإلنتاج العـاملي سـببا لتـأّخر هـذه املنتـديات يف إعـداد التوجيهـات         

كفالــة االتــساق يف توجيهــات التنفيــذ الدوليــة حتمــا تــأثري علــى عمليــة وضــع الــصيغة      ألمهيــة 
واتفـق فريـق اخلـرباء علـى إدراج نتـائج           . ٢٠١٠بـدليل    ية لدليل جممعـي البيانـات اخلـاص         النهائ

وعلـى إدراج إشـارات      تلك األعمال يف الدليل يف حـال أصـبحت متاحـة يف الوقـت املناسـب،                 
إىل املــسائل الــيت تتطلــب إجــراءات إضــافية إذا مل يكــن احلــصول علــى التوصــيات متيــسرا يف     

النظــر عــن هــذه املــسائل، اتُّفــق خــالل املناقــشة اإللكترونيــة علــى أن وبغــض . العاجــل القريــب 
ــاك حاجــة ماســة إىل إتاحــة التوجيهــات    ــل     هن ــذ دلي يف أقــرب وقــت ممكــن للمــساعدة يف تنفي

كـذلك علـى أنـه       ومع إقرار فريق اخلـرباء بإحلـاح احلاجـة إىل التوجيهـات، فقـد اتفـق                 . ٢٠١٠
إلحــصائية يف دورهتــا اخلامــسة واألربعــني يف عــام     ينبغــي تقــدمي مــسودة الــدليل إىل اللجنــة ا    

نــسخة إلكترونيــة مــن املــسودة للقــائمني علــى جتميــع البيانــات ليــستخدموها    ، وإتاحــة ٢٠١٤
   .  بفترة معقولة٢٠١٤مارس /آذار اآلن، على أن توضع يف صيغتها النهائية بعد 
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ارة الدوليـة يف  حمتوى دليل جممعي البيانات اخلاص بدليل إحصاءات التج        -ثالثا   
   ٢٠١٠اخلدمات لعام 

يتمثــل القــصد مــن دليــل جممعــي البيانــات يف حتــسني إدمــاج عمليــة جتميــع إحــصاءات     - ١٠ 
اخلدمات كجزء من جتميع سائر اإلحصاءات االقتصادية ذات الصلة، وهـو            التجارة الدولية يف    

 ٢٠٠٨احلـسابات القوميـة لعـام       املعـايري اإلحـصائية لنظـام        بالتايل ميثل اعترافا ليس فقط بأمهيـة        
االسـتثمار الـدويل، بـل وبأمهيـة التوصـيات           والطبعة الـسادسة لـدليل ميـزان املـدفوعات ووضـع            

منـشورات األمـم    (املتكاملة   الواردة يف املبادئ التوجيهية الدولية بشأن اإلحصاءات االقتصادية         
علـى   وعـالوة   . لـضمان اجلـودة   والتوجيهات املنبثقـة عـن اإلطـار الـوطين          ) املتحدة، يصدر قريبا  

ذلك فإن الدليل يولّد على وجه التحديد قيمة مضافة فيما يتـصل بتجميـع إحـصاءات التجـارة                  
حسب فئات التصنيف املوسع للخدمات يف ميزان املـدفوعات وحـسب الـشركاء              يف اخلدمات   

باشر األجـنيب   األجنبية يف اخلارج واالستثمار امل     فروع الشركات    التجاريني، وجتميع إحصاءات    
اخلـدمات الدوليـة، وجتميـع إحـصاءات أسـاليب       من زاوية ارتباطها بأساليب اإلمـداد يف سـوق         

   .٢٠١٠اإلمداد استنادا إىل اإلطار التحليلي الوارد يف دليل 
وقد روعي يف تنظيم الدليل إمجاال تتبُّـع التسلـسل املنطقـي للعمليـة اإلحـصائية، ابتـداًء                    - ١١ 

السياق املفاهيمي والقانوين واملؤسـسي، ومـرورا بعـرض تفاصـيل عمليـة مجـع          بلمحة عامة عن    
. منـها موضـوع نـشر البيانـات        عـدة مواضـيع عامـة التـأثري،        البيانات وجتميعها، وانتهاء مبناقـشة      

وقـد أتـيح الـنص      . يـرد وصـفها أدنـاه      وكما ذكر أعاله، يتألف الدليل من أربعة أجزاء رئيـسية           
   . أساسية معي البيانات للّجنة اإلحصائية كوثيقة معلومات الكامل ملسّودة دليل جم

البيانــات،   حتكــم عمــل جمّمعــي ويقــدم اجلــزء األول حملــة عامــة عــن األطــر العامــة الــيت     - ١٢ 
ترتكز عليها عملية إنتـاج      وهي اإلطار املفاهيمي واإلطار القانوين والترتيبات املؤسسية اليت          أال

االتــساق بــني املفــاهيم والتعــاريف   أدلــة وإيــضاحات خبــصوص  ويتــضمن اجلــزء . اإلحــصاءات
 والطبعـة  ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعـام        وتلك املستخدمة يف     ٢٠١٠املستخدمة يف دليل    

وروعي قدر اإلمكـان املواءمـة بـني        . ووضع االستثمار الدويل   السادسة لدليل ميزان املدفوعات     
األجنبيـة   ألطر ذات الصلة بإحصاءات فروع الشركات        وبني ا  ٢٠١٠دليل   املفاهيم الواردة يف    

دليــل  وهنــاك أمهيــة خاصــة ألن يراعــى يف . اخلــارج وإحــصاءات االســتثمار املباشــر األجــنيب يف 
ــى مــصادر        ــانوين للحــصول عل ــا وجــود إطــار ق ــراز وشــرح مزاي ــات إب ــات  جممعــي البيان البيان

وكـذلك  . الوطنيـة املعنيـة   ملؤسـسات  ولتقاسم واستخدام مصادر البيانات األساسية من جانب ا     
ــة مــن األمــور البالغــة      ــة    يعــّد وضــع الترتيبــات املؤســسية الفعال ــاج إحــصاءات عالي ــة إلنت األمهي

   . اجلودة
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عـن مـصادر    ويبدأ اجلزء الثاين، الذي ينصب تركيزه على مجع البيانات، بلمحـة عامـة         - ١٣ 
لوجـود سـجل إحـصائي       وإمجـاال، هنـاك أمهيـة       . البيانات املندرجة ضمن إطار أساليب اإلمـداد      

بواسـطته جتميـع نتـائج العينـات         لألعمال التجاريـة الختـاذه إطـارا للدراسـات االستقـصائية يـتم              
ــة اال  ــذا    هبــدف تغطي ــد أن هل ــه، بي ــوطين بأكمل ــصاد ال ــل     قت ــق تكام ــم يف حتقي ــسجل دورا أه ال

بوصـفه إطـارا    ) التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات       الـيت تـشمل إحـصاءات       (اإلحصاءات االقتصادية   
وأُدرجـت أمثلـة الستقـصاءات      . استقصاءات األعمال التجاريـة    مركزيا ألخذ العينات يف مجيع      

تطبيقهـا يف مجـع البيانـات لغـرض جتميـع اإلحـصاءات املتعلقـة             اليت ميكـن     املؤسسات واملنشآت   
األجنبيـة يف    غري املقيمـة للتجـارة يف اخلـدمات وإحـصاءات فـروع الـشركات               /املقيمة باألنشطة  

ــة، مــن قبيــل نظــام اإلبــالغ      . اخلــارج  عــن  وميكــن عوضــا عــن ذلــك اختــاذ الــسجالت اإلداري
واملساوئ العمليـة     اجلزء الثاين مبقارنة جململ املزايا       وُيختتم. املعامالت الدولية، مصدرا للبيانات   

  .ملصادر البيانات املختلفة هذه
البيانـات، ويــوفر   ويتنـاول اجلـزء الثالــث تفاصـيل العديــد مـن املــسائل املتـصلة بتجميــع         - ١٤ 

التكامـل بـني خمتلـف مـصادر         التوجيه بشأن كيفية التغلب على بعض الـصعوبات احمليطـة خبلـق             
القطرية، مبا يف ذلـك التحـديات واملمارسـات          ويرد وصف للتجارب    . ات املذكورة أعاله  البيان

فئـات معينـة مـن اخلـدمات يف التـصنيف املوّسـع للخـدمات                اجليدة، فيما يتصل بتجميع بيانات      
األجنبيـة يف اخلـارج وأسـاليب        جانب جتميع بيانات فروع الشركات       يف ميزان املدفوعات، إىل     

ناول اجلزء الثالث أيـضا تفاصـيل اسـتخدام النمـاذج والتقـديرات لتكملـة البيانـات                 ويت . اإلمداد
   . املستمدة من املالحظة الفعلية وتكميلها 
اجلــودة  ويتنــاول اجلــزء الرابــع مــسائل عامــة التــأثري مــن قبيــل البيانــات الوصــفية وإدارة    - ١٥ 

الـصحيح ملـضمون    ا لتكـوين الفهـم      وللبيانات الوصفية أمهيته  . واستخدام تكنولوجيا املعلومات  
ــة ونقــاط ضــعف البيانــات املبلــغ عنــها، وهــي ميكــن أن ترشــد      املــستخدمني إىل تفــسري  وتغطي

البيانــات تــأثريا مباشــرا علــى  ومبــا أن ملعظــم جوانــب عمليــة مجــع . البيانــات بالــشكل الــصحيح
ومــع أن . ودةمنهجيــة لعمليــة إدارة اجلــ ضــمان اجلــودة، فــإن هــذا اجلــزء يتــضمن وصــفا أكثــر  

اخلـدمات وجتـارة الـسلع واالسـتثمار األجـنيب           عملية العـرض املتكامـل إلحـصاءات التجـارة يف           
ــشركات   ــروع ال ــة يف  املباشــر وف ــة      األجنبي ــة ممكن ــا عملي ــسهلة، فإهن اخلــارج ليــست باملهمــة ال

   . اخلاص بنشر البيانات التحقيق وجيري تناوهلا يف الفصل 
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   ملعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات فرقة العمل ا   -رابعا   
ــة يف  تــرد تفاصــيل تــشكيل فرقــة العمــل وتنظــيم أعماهلــا يف تقريرهــا املقــّدم إىل        - ١٦  اللجن

. ٢٠١٢مـارس   /ذارآ -فربايـر /، املعقـودة يف شـباط     )  E/CN.3/2012/23 (دورهتا الثالثة واألربعـني     
 إىل  ١٦بـاريس يف الفتـرة مـن         وقد ُعقدت بعد ذلك اجتماعات لفرقـة العمـل كـان آخرهـا يف               

انظـر الفـرع   (بـدليل جمّمعـي البيانـات     وكان العمـل املتـصل   . ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول ١٨
فية وتنـاقش أدنـاه البنـود اإلضـا       . االجتماعـات  أحد أهم بنود جداول أعمال هـذه        ) الثاين أعاله 

  . جرى النظر فيهااليت
ومنظمـة التعـاون    كـشعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة،     (تقوم منظمات دوليـة شـىت       - ١٧ 

ــصادي، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات     ــدان االقت ــة يف املي ــة، ومــؤمتر األمــم   والتنمي األوروبي
وليـة، وصـندوق النقـد      التجـارة الد   مركـز    - منظمة التجارة العامليـة    - املتحدة للتجارة والتنمية  

يف اخلــدمات حــسب فئــات التــصنيف   علــى مجــع ونــشر إحــصاءات التجــارة الدوليــة   ) الــدويل
بـصدد التعامـل مــع حتـّول البلــدان تـدرجييا مــن      املوّسـع للخـدمات يف ميــزان املـدفوعات، وهــي    

، وهــو انعكــاس لالستعاضــة عــن ٢٠١٠املوّســع لعــام  التــصنيف املوّســع األصــلي إىل التــصنيف 
وقـد بـدأ صـندوق النقـد الـدويل يف           . املدفوعات بالطبعـة الـسادسة     طبعة اخلامسة لدليل ميزان     ال

 اإلبـــالغ عـــن إحـــصاءات ميـــزان املـــدفوعات وفقـــا للطبعـــة الـــسادسة  ٢٠١٢  أغـــسطس /آب
بأســلوب متفــق عليــه لتحويــل البيانــات مــن منــط الطبعــة اخلامــسة إىل منــط الطبعــة      باالســتعانة 

الــسادسة،   حــساب التقـديرات لعناصــر اخلـدمات املــستحدثة يف الطبعـة    مبــا يف ذلـك (الـسادسة   
ــصندوق    ــضاء ال ــع أع ــاون م ــك بالتع ــت     ) وذل ــا زال ــيت م ــدان ال ــسبة إىل البل ــع   بالن ــوم بتجمي تق

عمليـة حتويـل البيانـات إىل     أمـا بالنـسبة إىل   . إحصاءات ميزان املدفوعات وفقا للطبعـة اخلامـسة    
يف التفـصيل، فهـذه عمليـة أصـعب،      مبا يتسم بـه مـن زيـادة        ٢٠١٠نسق التصنيف املوّسع لعام     

 بـشكل  ٢٠١٠وفقـا للتـصنيف املوّسـع لعـام      ولن يتحقق نشر إحصاءات التجارة يف اخلـدمات    
مـن البلـدان الـيت بـدأت بالفعـل بـاإلبالغ عـن بياناهتـا            كامل إال عندما يكون هناك عدد كـاف         

فعلــى ســبيل املثــال، تــصدر اآلن  ). ٢٠١٥حدوثــه يف عــام  وهــو املتوقــع (علــى هــذا األســاس  
ومركــز التجــارة ) األونكتــاد(ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة  منظمــة التجــارة العامليــة 

). غــري املقيمــة/املقيمــة(بيانــات مــشتركة بــشأن أنــشطة التجــارة يف اخلــدمات   الدوليــة جمموعــة 
الثانويـة، فقـد قـررت التحـّول إىل     لكـون هـذه املنظمـات مـن اجلهـات املوزعـة للبيانـات             ونظرا  

الرئيـسيون يف   ، عنـدما يكـون الالعبـون       ٢٠١٥عرض البيانـات وفقـا للطبعـة الـسادسة يف عـام              
ــاد األورو    ــضاء يف االحتــ ــدول األعــ ــل الــ ــارة، مثــ ــذه التجــ ــدأوا  هــ ــد بــ ــسق   يب، قــ ــق نــ بتطبيــ

   .السادسة الطبعة

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/23�
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/23�
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املنـهجي لعمليـة     ان عـن االنـضباط      وتؤيد فرقة العمل املقتـرح الـداعي إىل إجـراء اسـتبي              - ١٨ 
االســـتبيان املتعلـــق  ويهـــدف . ٢٠١٠جتميـــع البيانـــات علـــى أســـاس التـــصنيف املوســـع لعـــام  

ــات وصــفية عــن إحــصاءات التجــارة      ــهجي إىل مجــع بيان ــضباط املن ــة يف اخلــدمات   باالن الدولي
رنـة بينـها،     واملقا ٢٠١٠لعـام    للتعرف على أساليب تطبيـق املكاتـب الوطنيـة للتـصنيف املوسـع              

ولـن يعّمـم    . وتعميم هـذه املمارسـات     وإلتاحة الفرصة الختاذ املمارسات اجليدة أساسا للقياس        
عنـدما تكـون البلـدان قـد بـدأت بتطبيـق التـصنيف               ،  ٢٠١٦-٢٠١٥االستبيان إال بعـد الفتـرة       

 الشكل اإللكتروين على شـبكة اإلنترنـت واسـُتخدمت يف          ؛ وحبذا لو اختذ     ٢٠١٠املوّسع لعام   
الوصــفية املعلومــات واالســتمارات املــستخدمة بالفعــل مــن قبــل    اســتماراته الــشبكية للبيانــات  

   .النقد الدويل جهات مثل صندوق 
التــصنيف   جــدول املطابقــة بــني ٢٠١٣يونيــه /وُعــرض علــى فريــق اخلــرباء يف حزيــران   - ١٩ 

وهـو اجلـدول الـذي        وبني اإلصدار الثـاين للتـصنيف املركـزي للمنتجـات،            ٢٠١٠املوسع لعام   
النقد الدويل ومنظمة التعـاون      وضعته الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة مبساعدة من صندوق          

ومـن املقـرر إدراجـه يف شـكل مرفـق          والتنمية يف امليـدان االقتـصادي ومنظمـة التجـارة العامليـة،             
رض جـدول املطابقـة     وعُـ . من جمّمعي البيانات   بدليل جممعي البيانات نظرا للطلب الشديد عليه        

املعين بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعيـة الدوليـة كـي        كذلك على فريق خرباء األمم املتحدة       
وسـيجري استعراضـه رمسيـا مـن قبـل فريـق األمـم املتحـدة الـتقين                   يبدي انطباعاته األوليـة عنـه،       

لــشبكي لفرقــة وســيتاح اجلــدول علــى املوقــع ا. بالتــصنيف املركــزي للمنتجــات الفرعــي املعــين 
   . العمل

البيانـات يف    ورحبت فرقة العمل بتقرير صندوق النقد الدويل عن إجناز تعريف هيكـل                - ٢٠ 
ــادرة تبــادل البيانــات اإلحــصائية والبيانــات الوصــفية     ألغــراض إحــصاءات  )  SDMX (إطــار مب

لتنفيـذ، جـرت    وتـسهيال ل  . اخلـدمات  ميزان املدفوعات، مبا فيها إحصاءات التجـارة الدوليـة يف           
بتعــاريف هياكــل البيانــات الــيت تــشكل قامســا  املواءمــة التامــة بــني قــوائم رمــوز األبعــاد اخلاصــة 

. واالســتثمار املباشــر األجــنيب واحلــسابات القوميــة  مــشتركا بــني حــسابات ميــزان املــدفوعات  
ــدان علــى    ــة العمــل البل ــادل    وستــشجع فرق ــادرة التب ــاع نــسق مب ــا تقــوم بــ )  SDMX (اتب ه يف م

   . إبالغ من
القـدرات   وبدعم من فرقة العمل، تقـوم منظمـة التجـارة العامليـة بتنـسيق أنـشطة تنميـة                      - ٢١ 

باألنـــشطة اجلاريـــة  وأتيحـــت علـــى شـــبكة اإلنترنـــت قائمـــة . ٢٠١٠مـــن أجـــل تنفيـــذ دليـــل 
 البيانـات سـيكون أداة مفيـدة       ، كمـا أشـري إىل أن دليـل جممعـي            )املناسبات الوطنيـة واإلقليميـة    (

الـتعلم اإللكتـروين، الـيت أعـدها األونكتـاد        وميكن االستعانة بدورة    . لتعزيز القدرات اإلحصائية  
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للمــشاركني يف احللقــات التدريبيــة إلتاحــة اجملــال  ومنظمــة التجــارة العامليــة، كنــشاط حتــضريي 
منـصة  وتـستخدم   . من العمق يف النـشاط التـدرييب نفـسه         ملعاجلة املسائل املتصلة بالتجميع مبزيد      

اخلاصــــة باألونكتــــاد يف إعــــداد دورات الــــتعلم )  TrainForTrade (  التــــدريب علــــى التجــــارة 
ــة      وعــالوة . اإللكتــروين ــة حــصرا للــهيئات املموِّل علــى ذلــك، ســتجري منظمــة التجــارة العاملي

 التدريبيــة وغريهــا مــن أنــشطة علــى طلــب احلــصول علــى التمويــل للحلقــات  ملــساعدة البلــدان 
   . تالقدرا  بناء

 ٢٠١٠لعـام    وسيظل حتسني إحصاءات التجـارة يف اخلـدمات وفقـا للتـصنيف املوسـع                  - ٢٢ 
جـدول أعمـال فرقـة     األجنبيـة يف اخلـارج يتبـوأ مكانـة بـارزة يف       وإحصاءات فـروع الـشركات      

حسب البلـدان الـشريكة وفئـات        ويعّد حتسني نوعية واتساق البيانات التجارية املفصلة        . العمل
وحصر حاالت التضارب بـني اجلهـات املبلغـة     ملوّسع للخدمات يف ميزان املدفوعات   التصنيف ا 

ــداد جــداول     ــية إلع ــور األساس ــن األم ــدخالت م ــراض     - امل ــة ألغ ــة الالزم املخرجــات الدولي
ــك املنعكــسة    ــة، كتل ــال التحليلي ــدان      األعم ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــات منظم ــدة بيان يف قاع

. العاملية للتجارة يف القيمة املضافة وحتليل سالسـل القيمـة العامليـة       رة  منظمة التجا  - االقتصادي
   
الدوليـة يف    ولعدد من السنوات، كان اجتماع فرقة العمل املعنيـة بإحـصاءات التجـارة                 - ٢٣ 

ُيعقـدان الواحـد تلـو       اخلدمات واجتماع فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع          
اجتمـاع مـشترك كـان ُيعقـد بـني            مما أتاح الفرصة ملناقشة املـسائل املـشتركة يف           اآلخر مباشرة، 

العمل هاتني، ولكن يراعى جزئيـا يف عـضوية    ومثة تداخل يف عضوية فرقيت  . هذين االجتماعني 
منتمني إىل مؤسسات من دول خمتلفة ختـدم شـرائح خمتلفـة             كل من الفرقتني أن يكون األعضاء       

ذلك، مثة تداخل متزايد بني املسائل املتعلقة بتجميع بيانات التجـارة             ومع   .على الصعيد الوطين  
   . من البضائع واخلدمات، حىت أنه رمبا يكون من األجنع دمج فرقيت العمل معا الدولية يف كل 

  
    االستنتاجات وسبل املضي قدما -خامسا

إلعـداد دليـل     مليـة املتبعـة     كما هـو مـبني يف الفـرع الثـاين مـن هـذا التقريـر، كانـت الع                     - ٢٤ 
عمليـة متعمقـة ومكثفـة        ٢٠١٠يتسم باجلودة العالية والوجاهة جملّمعي البيانات ألغراض دليـل          
وقـد ُوظّفـت    . اإلحـصائي العـاملي    وشاملة وميكن اعتبارها منوذجا لتعـاون املمارسـني يف النظـام            

ا وطنيـا ومـا ال يقـل عـن      معهـد ٤٠أكثر من  يف هذه العملية جهود هائلة من جانب خرباء من      
جــوالت التــشاور العامليــة، جــرى تــشجيع مجيــع الــدول    ومــن خــالل . ســت منظمــات دوليــة 

للعملية على إبداء آرائها خبـصوص العناصـر الـيت جتـدر تغطيتـها يف                األعضاء من املراحل األوىل     
 جلمــع املناقــشات الــيت جــرت يف االجتماعــات اإللكترونيــة األربعــة الفرصــة  وأتاحــت . الــدليل
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وملـا كانـت مهمـة احملـّرر فيمـا          . من العديد من اخلرباء على مدى فترات زمنيـة ممتـّدة           التعليقات  
جيـدا يف    خيص العمل املتبقي إلجنـاز النـسخة الكاملـة لـدليل جممعـي البيانـات قـد مت توضـيحها                      

لــول يتوصــلوا حب ، اســتطاع أعــضاء فريــق اخلــرباء أن ٢٠١٣يونيــه /التقريــر الــصادر يف حزيــران
جممعـي البيانـات ترقـى إىل         إىل اتفاق على أن نوعية مـسودة دليـل           ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين 

كوثيقـة معلومـات أساسـية، علـى         املستوى الذي يسمح بتقدمي املـسودة إىل اللجنـة اإلحـصائية            
ــا أن العمــل سيتواصــل لوضــع     ــا     أن يكــون مفهوم ــسودة وجتهيزه ــى امل اللمــسات األخــرية عل

 ٢٠١٤مـارس  / يف آذارالدورة اخلامسة واألربعني للجنـة  خة مطبوعة بعد اختتام لإلصدار كنس 
  .بعدة أشهر

العمـل يف    ومع قرب انتهاء العمـل علـى إعـداد دليـل جمّمعـي البيانـات، ستـستمر فرقـة                       - ٢٥ 
درجـة تفـصيلها     التركيز علـى االرتقـاء بنوعيـة إحـصاءات التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات ورفـع                   

اخلـدمات واملفـصلة حـسب       وللبيانات املتعلقة بالتجارة الثنائيـة يف       . للمقارنة وتوافرها وقابليتها  
وكـذلك البيانـات املتعلقـة بإحـصاءات         فئات التصنيف املوّسع للخدمات يف ميزان املدفوعات،        

واالســتثمار األجــنيب املباشـر وأســاليب اإلمــداد، أمهيتــها   األجنبيــة يف اخلـارج   فـروع الــشركات  
ويف . أصـدقاء الـرئيس املعـين بالتجـارة الدوليـة والعوملـة االقتـصادية              الذي يقوم بـه فريـق       للعمل  

ــة يف اخلــدمات      هــذا الــسياق،  تــسترعي مــسألة خلــق التكامــل بــني إحــصاءات التجــارة الدولي
البيانــات  فهــذه . وإحــصاءات األعمــال التجاريــة مزيــدا مــن اهتمــام جمّمعــي البيانــات الــوطنيني   

ــشك  ــة ت ــسالسل القيمــة     املتكامل ــصل ب ــي املت ــا للعمــل التحليل ــدخال مهم ــدا   ل ُم ــة، وحتدي العاملي
   . لتجميع التقديرات املتعلقة بالتجارة يف القيمة املضافة

اخلـرباء املعـين     واللجنة اإلحصائية مدعوة إىل اإلحاطة علما باألعمال اليت أجنزها فريـق               - ٢٦ 
التوجيهـات خبـصوص    ، وباحلاجة امللحة لتـوفري    بتجميع إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات     

النهائيـة لـدليل جمّمعـي البيانـات بعـد           ، وبالتزام فريـق اخلـرباء بوضـع الـصيغة           ٢٠١٠تنفيذ دليل   
الــسياق، تــدعى اللجنــة إىل اإلحاطــة علمــا هبــذا   ويف هــذا .  بفتــرة معقولــة٢٠١٤مــارس /آذار

 لالســتخدام مــن جانــب ٢٠١٠خلــاص بــدليل البيانــات ا التقريــر، وبالتــايل إقــرار دليــل جمّمعــي  
   .الدول األعضاء

  


