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 للجنة اإلحصائيةا
   الدورة احلادية واألربعون  

 ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٣
  *  من جدول األعمال املؤقت) د( ٣البند 
إحـصاءات  : للمناقشة واختـاذ القـرار    بنود  

 التجارة الدولية يف اخلدمات
    

 إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات  
  

  مذكرة من األمني العام  
، الفـصل  E/2001/24انظـر  (الثانيـة والـثالثني   وفقاً لطلب اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا         

فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة    يتشرف األمني العام بأن حييل تقرير       ،  )جيم - ثالثا
لـدليل إحـصاءات التجـارة      بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات بشأن تنقيح الصيغة احلالية          

اللجنـة مـدعوة إىل اإلعـراب عـن         و. ، وذلـك لكـي تنظـر فيـه وتوافـق عليـه            لدولية يف اخلدمات  ا
  .للدليلآرائها بشأن التقرير واعتماد الصيغة املنقحة 
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  تقرير فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات    
    

  موجز  
حـدة يف دورهتـا الثانيـة والـثالثني         وفقا للوالية اليت أنيطت باللجنة اإلحصائية لألمم املت         

، يـورد   ٢٠٠٢ لعـام    دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلـدمات      لكي تقوم بتحديث وتنقيح     
ــني            ــشتركة ب ــة العمــل امل ــا فرق ــيت اضــطلعت هب ــيح ال ــة التنق ــوجزا لعملي ــر وصــفا م ــذا التقري ه

تنظــيم أعمــال الوكــاالت املعنيــة بإحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات، ويلّخــص طريقــة   
ــة ــاقي األطــر         فرق ــنقح، وصــلته بب ــدليل امل ــشملها ال ــيت ي ــدة ال ــّين اخلــصائص اجلدي العمــل، ويب

اإلحصائية ذات الصلة واتساقه معها، وعملية املشاورة العاملية، وأخريا برنـامج التنفيـذ املقتـرح          
  .واألعمال املقبلة

ــالتقر      ــم بـ ــة العلـ ــصائية إلحاطـ ــة اإلحـ ــة إىل اللجنـ ــدعوة موجهـ ــى  والـ ــق علـ ير والتعليـ
ــة يف       ــاح للّجن ــنقح املت ــدليل امل ــة، واملوافقــة علــى مــشروع ال االســتراتيجية املواضــيعية والتنفيذي

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

 قامـت بـه فرقـة العمـل مـن أنـشطة       بإحصاءات التجارة الدوليـة يف اخلـدمات عرضـا مـوجزا ملـا          
وفقا للقرارات الـيت اختـذهتا اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا الثانيـة والـثالثني يف جمـال إحـصاءات                       

  :كانت مبوجبها قدو) جيم - ، الفصل ثالثاE/2001/24انظر (التجارة الدولية يف اخلدمات 
ــة بالتجــا       )أ(   ــة العمــل املعني ــه فرق ــذي أعدت ــدليل ال ــى ال ــة يف وافقــت عل رة الدولي

  اخلدمات بوصفه دليال دوليا، وأثنت على فرقة العمل ملا قامت به من عمل؛
أحاطت علما باملقترح الذي تقدمت به املنظمـة العامليـة للـسياحة وردت بـأن                 )ب(  

  التفاصيل املطلوبة ينبغي أن ُتدرج يف حسابات فرعية وليس يف هذا الدليل؛
تركـز علـى دليـل مجـع البيانـات          أن  ملـها، و  أوصت بأن تواصل فرقة العمـل ع        )ج(  
  واملوّجه للمستخدمني بوصفه اخلطوة التالية؛املقترح 
  أدركت أن إعداد الدليل سيكون عملية طويلة األجل؛  )د(  
وافقت على مقترح فرقة العمل بشأن مجع بيانات دولية عن التجارة يف جمـال                )هـ(  

كـاالت أمـر مطلـوب وأن تنفيـذ مجـع البيانـات       اخلـدمات، مـشرية إىل أن التنـسيق التـام بـني الو     
  .سيتطلب كذلك عملية تدرجيية

ويتضمن اجلزء الثاين أدناه وصفا لتنظيم عملية تنقيح دليل إحصاءات التجـارة الدوليـة                - ٢
اجلـزء الثالـث حملـة    قـدم  يو. يف اخلدمات منـذ انعقـاد الـدورة الثانيـة والـثالثني للجنـة اإلحـصائية            

.  للتنفيــذاً مقترحــاً، وبرناجمــإقــرارهوقح املعــروض علــى اللجنــة للنظــر فيــه عامــة عــن الــدليل املــن
 الـذي أقرتـه فرقـة العمـل املعنيـة           الـدليل وتتضمن ورقة اجتمـاع الـنص املـنقح الكامـل ملـشروع             

 تـــشرين ٢٠  و١٩بإحـــصاءات التجـــارة الدوليـــة يف اخلـــدمات يف اجتماعهـــا املعقـــود يـــومي  
  .لمناقشة يف اجلزء الرابع من هذا التقريروترد نقاط ل. ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

  
   اإلحصائيةتنظيم عملية التنقيح منذ انعقاد الدورة الثانية والثالثني للجنة  -ثانيا   

تنفيذا لقرارات اللجنـة اإلحـصائية، بـدأت فرقـة العمـل بتنظـيم عمليـة التنقـيح وبلـورة                      - ٣
وتـضمنت عمليـة التنقـيح      . نقحوجهات نظرها بشأن نطاق ومضمون الصيغة املقبلة للـدليل املـ          

لفرقـة العمـل، وتنظـيم ثـالث مـشاورات عامليـة شـارك              ) نـصف سـنوية   (عقد مثانية اجتماعـات     
ــة،        ــات اإلقليمي ــة واهليئ ــسياسات واملنظمــات الدولي ــررو ال ــات ومق ــا منتجــو البيان ــد مثفيه  عق
ــة بإحــصاءات ا      ــة العمــل املــشتركة بــني الوكــاالت املعني لتجــارة اجتمــاعني مــشتركني مــع فرق
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وكان هناك تعاون وثيق مـع صـندوق النقـد الـدويل            . ٢٠٠٨ بدءا من عام     ،البضائعالدولية يف   
يف وضع املنهجية املتعلقة باخلدمات املعروضة يف الطبعـة الـسادسة مـن دليـل ميـزان املـدفوعات                  

، ونظـرا العتـزام صـندوق النقـد الـدويل تنقـيح دليلـه               الوقـت ذاتـه   ويف  . الصادرة عن الـصندوق   
تجميعــي عقــب إصــدار دليــل ميــزان املــدفوعات، قــررت فرقــة العمــل تأجيــل صــياغة دليــل      ال

ويكمن السبب اآلخـر وراء هـذا التأجيـل يف وجـود دليـل جتميعـي بـشأن إحـصاءات                     . جتميعي
فروع الـشركات األجنبيـة يف ُصـلب كتّيـب مؤشـرات العوملـة االقتـصادية الـصادر عـن منظمـة                   

قتــصادي، وتــوافر دليــل التوصــيات املتعلقــة بإعــداد إحــصاءات   التعــاون والتنميــة يف امليــدان اال 
فــروع الـــشركات األجنبيــة، الـــذي كــان ُيرتقـــب صــدوره آنـــذاك عــن املكتـــب اإلحـــصائي      

  .للجماعات األوروبية
  

  فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات  -ألف   
صادي تنظــيم اجتماعــات فرقــة العمــل تتــوىل منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــ  - ٤

 الـيت تـضم ممـثلني عـن منظمـة التجـارة الدوليـة،               املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات     
ــدة،       ــم املتحـ ــة يف األمـ ــصادية واالجتماعيـ ــشؤون االقتـ ــة إلدارة الـ ــصائية التابعـ ــشعبة اإلحـ والـ

ومــؤمتر األمــم املتحــدة وصــندوق النقــد الــدويل، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة،  
ويف اآلونــة األخــرية، جــرى إشــراك . ، ومنظمــة الــسياحة العامليــة)األونكتــاد(للتجــارة والتنميــة 

منظمــة الــصحة العامليــة (منظمــات أخــرى إمــا للمــشاركة يف مناقــشات تتعلــق مبواضــيع حمــددة  
عات فرقـة العمـل   ؛ أو حلضور اجتما  ))اليونسكو( والثقافة   مومنظمة األمم املتحدة للتربية والعل    

؛ أو لتنظـــيم مكــان انعقـــاد  )لجنــة االقتـــصادية ألمريكــا الالتينيـــة ومنطقــة البحـــر الكــارييب    ال(
اللجنـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ واللجنـــة (اجتماعـــات فرقـــة العمـــل 

ــة لغــريب آســيا   ــة العمــل علــى دعــوة خــرباء قطــريني     . )االقتــصادية واالجتماعي وقــد دأبــت فرق
للمشاركة يف اجتماعاهتا، كما سـاهم كـل مـن أملانيـا وإيطاليـا والواليـات املتحـدة واليابـان يف                     

واســتفادت فرقــة العمــل أيــضا مــن مــشورة عــدد مــن اخلــرباء    .  املــنقحالــدليلإعــداد مــشروع 
ــشاريني ــد       . االست ــيح يف عق ــة التنق ــة يف عملي ــدان النامي ــة إلشــراك البل ــود املبذول ــى اجله وتتجل

اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا      (ة متعددة يف تلك البلدان وإشراك منظمات إقليمية         حلقات دراسي 
ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ،      ــة االقتــصادية واالجتماعي ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، واللجن الالتيني

  ).واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا
   املنقحالدليلاخلصائص اجلديدة يف مشروع   -باء   

 املنقح لتلبية طائفـة واسـعة مـن االحتياجـات اإلحـصائية، ولكنـه               الدليلم مشروع   ُصم  - ٥
وكمـا أشـري يف مـستهل       . يويل اهتماما خاصا الحتياجات االتفـاق العـام للتجـارة يف اخلـدمات            
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، اقُتـــرح أن ٢٠٠٥مـــارس /يف آذار عمليـــة التنقـــيح يف التقريـــر املقـــدم إىل اللجنـــة اإلحـــصائية
، قـدر اإلمكـان، مـع    الـدليل  على حتديث حمدود يتوخى مواءمة الدليلمن تنطوي الطبعة الثانية    

الـصادر   سيما الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات       معايري التجميع املنقحة الراسخة، وال    
 والتعريـف املعيـاري املـنقح       ٢٠٠٨عن صندوق النقد الـدويل، ونظـام احلـسابات القوميـة لعـام              

بيـد أن   .  الصادر عن منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي             لالستثمار املباشر األجنيب  
ــشروع  ــارة الدوليــة يف اخلــدمات     م ــنقح إلحــصاءات التج ــارة الدوليــة   الــدليل امل  يتنــاول التج

باخلــدمات مــن منظــور أوســـع مقارنــة مبيــزان املــدفوعات التقليـــدي الــوارد يف دليــل ميـــزان         
  .صندوق النقد الدويل املدفوعات الصادر عن

ــضمن   - ٦ ــدمات  ويتـ ــة يف اخلـ ــارة الدوليـ ــصاءات التجـ ــل إحـ ــصيال  دليـ ــر تفـ ــصنيفا أكثـ  تـ
للخدمات املقدمة عن طريق التجارة التقليدية بني املقيمني وغـري املقـيمني باملقارنـة مـع مـا يـرد                    

وقــد جــرى تنقــيح التــصنيف . يف دليــل ميــزان املــدفوعات الــصادر عــن صــندوق النقــد الــدويل 
ويـشمل  .  متـشيا مـع األطـر اإلحـصائية الراهنـة          ٢٠١٠ن املـدفوعات لعـام      املوسع خلدمات ميزا  

معاجلـة لعمليـة تقـدمي اخلـدمات حمليـا عـن طريـق              دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلـدمات        
 الـدليل ويتـضمن   . وجود جتاري أجنيب، ويتقدم خطـوة إىل األمـام صـوب الـربط بـني النظـامني                

ميكـن  واالتفـاق العـام للتجـارة يف اخلـدمات         الـيت يـصفها      ‘‘أمناط التوريـد  ’’فصال جديدا يناقش  
وسـتتاح،  . خالهلا تقدمي اخلدمات، ويقدم توصيات بشأن املعاجلة اإلحـصائية هلـذه األمنـاط             من

ــزان        ــصنيف املوســع خلــدمات مي ــاظر بــني الت ــة، جــداول ألوجــه التن ــائق إلكتروني يف شــكل وث
 للتـصنيف  ٤ركزي للمنتجات، والتنقـيح   من التصنيف امل٢والنسخة  ،  ٢٠١٠املدفوعات لعام   

الصناعي الـدويل املوحـد جلميـع األنـشطة االقتـصادية، والقائمـة التفاوضـية الـواردة يف االتفـاق                    
ل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلـدمات       دليوجرى حتديث مرفق    . العام للتجارة يف اخلدمات   

وسُيتاح مرفق حتليلي جديـد     . الذي يتناول طبيعة حساب السياحة الفرعي والغرض من إنشائه        
 يف جمـاالت  الـدليل ويـشري  . على املوقع الشبكي لفرقة العمل الذي تستضيفه الشعبة اإلحـصائية       

 يف اجلـزء    للدليلويرد موجز أوىف    . جد قليلة إىل احلاجة إىل مزيد من جهود التطوير بعد النشر          
  .الثالث أدناه

  
ة العمل املعنيـة بإحـصاءات التجـارة         مشتركة بني فرق   وجلسات عامليةمشاورات    -جيم   

  يف البضائعالدولية يف اخلدمات وفرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية 
 لـدليل إحـصاءات التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات     جرى يف سياق إعداد الصيغة املنقحـة      - ٧

ات يف  ويـرد عـرض جـدول زمـين هلـذه العمليـ           . إجراء مشاورات موّسعة وعمليات استعراضـية     
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، )١(وإىل جانب االستعراضات اليت قامت هبا طائفة واسعة من أفرقـة اخلـرباء       . مرفق هذا التقرير  
وإتاحــة املــشاريع للعمــوم علــى املوقــع الــشبكي لفرقــة العمــل، نظمــت فرقــة العمــل مــشاورات  

مث قامت الـشعبة اإلحـصائية ومنظمـة التجـارة العامليـة وصـندوق النقـد             .عاملية يف ثالث مراحل   
 على املنظمات اإلحصائية واملصارف املركزية والوفـود التجاريـة          الدليللدويل بتعميم مشاريع    ا

وكانـت الـردود الـواردة      . واملنظمات الدولية واهليئات اإلقليمية يف مجيـع الـدول األعـضاء فيهـا            
بيد أن بعض اجلهات املـشاركة يف املـشاورات حـذرت           . يف كل مرحلة جد مسانِدة يف جمملها      

  .الدليلمال تعذّر مجع البيانات ضمن بعض التفصيالت املقترحة يف من احت
وُنظمـــت املرحلـــة األوىل مـــن العمليـــة االستعراضـــية للمـــشاورة العامليـــة يف الفتـــرة          - ٨
ولـدى  .  جمموعة من تعليقات الدول    ١١٤وردت خالهلا   . ٢٠٠٦يوليه  /مايو إىل متوز  /أيار من

 يف مقر منظمـة     ٢٠٠٧يناير  /د يف كانون الثاين   استعراض هذه املالحظات خالل اجتماع معقو     
، وإعـداد فـصل     للـدليل التجارة العاملية يف مدريد، وافقت فرقة العمل على إضافة مرفق حتليلـي             

  .عن إحصاءات التجارة يف اخلدمات حسب منط التوريد
ســبتمرب وتــشرين /وأُجريــت املرحلــة الثانيــة مــن العمليــة االستعراضــية يف أشــهر أيلــول    - ٩
، وذلـك يف أعقـاب اجتمـاع فرقـة العمـل املعقـود              ٢٠٠٨نـوفمرب   /أكتوبر وتشرين الثاين  /ولاأل

ــا يف آذار ــارس /يف فيين ــو  . ٢٠٠٨م ــذاك حن ــردود اإلضــافية  ١٠٠ووردت آن ــن ال وخــالل .  م
ــا املعقــودة يف           ــه اللجنــة اإلحــصائية يف دورهت ــذي قدمت ــب ال ــاء علــى الطل ــا، وبن ــاع فيين اجتم

، الداعي إىل مواءمة التوصـيات املنقحـة بـشأن مفهـوم          )٣٩/١٠٩القرار   (٢٠٠٨فرباير  /شباط
، قدر اإلمكان، مـع التوصـيات احملّدثـة بـشأن إحـصاءات           بضائعوتعريفات التجارة الدولية يف ال    

التجارة الدولية يف اخلدمات، عقدت فرقة العمل أوىل جلساهتا املشتركة مع فرقة العمل املعنيـة               
وكـان اهلـدف املتـوخى مـن هـذا االجتمـاع املـشترك        . لبـضائع ابإحصاءات التجـارة الدوليـة يف      

أوال، التنــسيق مــع فرقــة العمــل املعنيــة بإحــصاءات التجــارة الدوليــة  : األول مكونــا مــن شــقني
واخلــدمات؛ البــضائع فيمــا يتعلــق بــشؤون التجميــع املرتبطــة مبــسائل مــشتركة بــني  البــضائع  يف

واءمة، على حنو يفـضي إىل حتـسني االتـساق مـع            وثانيا، التنسيق فيما يتعلق بشؤون العرض وامل      
دليــل ميــزان املــدفوعات الــصادر عــن صــندوق النقــد الــدويل ونظــام احلــسابات القوميــة لعــام     

وقد قررت فرقـة العمـل املعنيـة     . ، وقد كان كالمها ال يزال قيد الضبط يف ذلك الوقت          ٢٠٠٨
فربايــر إرجــاء /عقــود يف شــباطبإحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات أيــضا يف اجتماعهــا امل

__________ 
ة وفريـق اخلـرباء املعـين بـأثر        يف إطار فريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القوميـ         الدليلنوقشت أجزاء من      )١(  

 .العوملة يف احلسابات القومية
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 إىل اللجنــة اإلحــصائية لــدليل إحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات تقــدمي الــصيغة املنقحــة 
  .لكي يتسىن إبراز التعاون الذي جرى بني فرقيت العمل يف مواءمة أعماهلما

ــوز        - ١٠ ــن متـ ــرة مـ ــة يف الفتـ ــشاورات العامليـ ــن املـ ــة مـ ــة الثالثـ ــت املرحلـ ــه إىل/وُنظمـ  يوليـ
ــسطس /آب ــة       ٢٠٠٩أغـ ــل املعنيـ ــة العمـ ــه فرقـ ــذي عقدتـ ــاع الـ ــاب االجتمـ ــك يف أعقـ ، وذلـ

ــانكوك يف آذار    ــدمات يف بـ ــة يف اخلـ ــارة الدوليـ ــصاءات التجـ ــارس /بإحـ ــذه . ٢٠٠٩مـ ويف هـ
وُعقـد  . للدليل بلدا تعليقات بشأن النص املنقح      ٢٥ بلدا، وقدم    ٣٨املرحلة، وردت ردود من     

البـضائع   فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجـارة الدوليـة يف     يف بانكوك اجتماع مشترك ثاٍن بني     
  .وفرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات

  
   املنقح وحملة عن برنامج التنفيذ واألعمال املقبلةالدليلموجز مشروع   -ثالثا   
   املنقحالدليلموجز مشروع   -ألف   

 الحتياجات طائفة متنوعـة مـن       دولية يف اخلدمات  دليل إحصاءات التجارة ال   يستجيب    - ١١
ويف حـني أنـه ميثـل يف األسـاس          . منتجي ومستعملي اإلحصاءات املتعلقة بالتجارة يف اخلـدمات       

دلــيال جملمعــي اإلحــصاءات، يعتــرب أيــضا أداة تــستعني هبــا احلكومــات واملنظمــات الدوليــة الــيت   
.  الدوليـة بـشأن التجـارة يف اخلـدمات      تستخدم املعلومـات اإلحـصائية فيمـا يتعلـق باملفاوضـات          

ــدليلويتــيح  ــدور     ال ــيم أفــضل ل  أيــضا لالقتــصاديني وحمللــي الــسياسات أداة مهمــة إلجــراء تقي
عــالوة علــى ذلـك، فإنــه قــد يــدعم املــشاريع التجاريــة  . اخلـدمات يف ســياق العوملــة االقتــصادية 

  .للخدماتوغريها من األعمال اليت تتطلب رصد التطورات يف األسواق الدولية 
 يف دورهتـا الثانيـة      الـدليل وقامت اللجنة اإلحصائية بإقرار واعتمـاد النـسخة األوىل مـن              - ١٢

ــودة يف آذار  ــثالثني املعق ــارس /وال ــام   ٢٠٠١م ــا يف ع ــشرهتا رمسي ــذه  . ٢٠٠٢، ون وشــكلت ه
النسخة تقدما هاما باملقارنة مع املعـايري الـسابقة، حيـث أتاحـت نظامـا أوضـح وأكثـر تفـصيال                     

  .ال لقياس جتارة اخلدماتومشو
 أمهية خاصة فيما يتعلـق باالتفاقـات التجاريـة ألن هـذه            للدليلوتكتسي الصيغة احملّدثة      - ١٣

ــايل، تكــون هنــاك حاجــة  . البــضائعاالتفاقــات كــثريا مــا تــشمل اخلــدمات باإلضــافة إىل    وبالت
تنفيذ هـذه    واخلدمات من أجل توجيه املفاوضات ودعم        بضائعإحصاءات بشأن كل من ال     إىل

ولعــل أشــهر االتفاقــات الــيت تــشمل اخلــدمات وأوســعها نطاقــا هــو االتفــاق العــام   . االتفاقــات
ــام       ــاذ يف ع ــز النف ــذي دخــل حي ــد ســامهت احلاجــة إىل   . ١٩٩٥للتجــارة يف اخلــدمات، ال وق

اإلحــصاءات يف زيــادة الطلــب علــى وضــع هنــج أكثــر مشــوال وتكــامال إزاء املــسائل اإلحــصائية 
  .جارة يف اخلدماتاملتعلقة بالت
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 على االحتياجات املتعلقة مبفاوضات االتفاق العـام        للدليلوال يرتكز اإلطار املفاهيمي       - ١٤
 احملـددة يف نظـام احلـسابات القوميـة،          املفـاهيم للتجارة يف اخلدمات فحـسب، وإمنـا أيـضا علـى            

 بإحــصاءات ودليــل ميــزان املــدفوعات الــصادر عــن صــندوق النقــد الــدويل، واملفــاهيم املتعلقــة  
الـصادر عـن     الشركات الفرعية األجنبية والتعريـف املعيـاري املـنقح لالسـتثمار املباشـر األجـنيب              

 وفقـا لتلـك     الـدليل وقـد أُعـد     ). الطبعـة الرابعـة   (منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي          
  .الركائز الثالث

مــة علــى كــل مــن نظــام ، أُدخلــت تنقيحــات هاالــدليلومنــذ نــشر النــسخة األوىل مــن   - ١٥
ــل        ــصلة مــن قبي ــصنيفات ذات ال ــدفوعات، فــضال عــن الت ــزان امل ــل مي ــة ودلي احلــسابات القومي

. التصنيف املركزي للمنتجات والتصنيف الصناعي الدويل املوحـد جلميـع األنـشطة االقتـصادية             
  . تبعا لذلك سعيا لضمان االتساقالدليلوقد جرى حتديث مفاهيم وتعريفات 

 بإدخـال التغـيريات املفاهيميـة يف األطـر     الدليل حتديثملشاورة العاملية األوىل    وأتاحت ا   - ١٦
ــشأن إجــراء       ــدول ب ــة ذات الــصلة، كمــا أتاحــت فرصــة التمــاس آراء ال والتــصنيفات املفاهيمي

  .للدليلاستعراض عام 
يعكـس الفـصل    :  ذات الـصلة كمـا يلـي       الـدليل ونتيجة لـذلك، جـرى حتـديث فـصول            - ١٧

ت الواردة يف الطبعة السادسة الصادرة مؤخرا لدليل ميزان مدفوعات صـندوق            الثالث التحديثا 
وأصبح الفصل الرابع مييز بشكل أوضح بني جتارة فـروع الـشركات األجنبيـة يف               . النقد الدويل 

اخلدمات املتجهة حنو الداخل وتلك املتجهة حنو اخلارج، ويتماشى مـع التحـديثات الـواردة يف                
التعريــف املعيــاري ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي،  ودليــل ميــزان املــدفوعات،

والكتّيب احلـايل ملؤشـرات العوملـة االقتـصادية الـصادر عـن منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                      
 عالوة على ذلك، ترد مناقشة أكثر تعمقـا بـشأن أمنـاط التوريـد يف فـصل مـستقل                    .االقتصادي

رفـق حتليلـي جديـد علـى شـبكة اإلنترنـت وسيخـضع للتحـديث                وسـيتاح م  ). الفصل اخلـامس  (
ومثة أيضا مرفق مستكمل يوضح العالقة بني الـدليل والتوصـيات الدوليـة إلحـصاءات               . بانتظام

ــام   ــسياحة لع ــسياحة الفرعــي  ٢٠٠٨ال ــام     :  وحــساب ال ــه لع ــهجي املوصــى ب إطــار العمــل املن
ــق أخــرى، وبوجــه خــاص جــداول أوجــه ال     .)٢(٢٠٠٨ ــى  وســتتاح مراف ــصنيفية، عل ــاظر الت تن

الشبكة العاملية من أجل تيسري إدخال التعديالت يف ضوء حتسن الفهم املشترك ألثـر التغـيريات                
  .املدخلة على خمتلف التصنيفات على مر الوقت

 يف وصف األمناط اليت ميكن مـن خالهلـا توريـد    للدليلوتتمثل إحدى اخلصائص اهلامة       - ١٨
التوريــد عــرب : لعــام للتجــارة يف اخلــدمات أربعــة منــها وهــي اخلــدمات، حيــث حيــدد االتفــاق ا 

وتـستند  . احلدود، واالستهالك يف اخلارج، والوجود التجـاري، ووجـود األشـخاص الطبيعـيني             
__________ 

  .A.08.XVII.27منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢(  
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االختالفــات بــني هــذه األمنــاط إىل مــا إذا كــان وجــود مــوّرد اخلــدمات أو املــستهلك أو عــدم   
  .املعاملةوجودمها معا يف بلد ما يؤثر يف إمكانية إمتام 

 توافقــا متزايــدا يف اآلراء علــى املــستوى الــدويل بــشأن احلاجــة إىل       الــدليلويعكــس   - ١٩
  .ها مستثمر أجنيبيإحصاءات تتعلق بالوجود التجاري لشركات يتحكم ف

، أُدخلت حتسينات هامة علـى توضـيح املفـاهيم    الدليلومنذ إصدار النسخة األوىل من        - ٢٠
وقـد أُدرج هـذا     . د اخلدمات عن طريق وجـود أشـخاص طبيعـيني         والتعريفات اإلحصائية لتوري  

  .الدليلاإلطار املطّور حديثا يف الفصل اخلامس من 
وختتلف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات لصندوق النقد الدويل عـن الطبعـة                - ٢١

وصـية  وبنـاء علـى الت    .  واخلـدمات  بـضائع السابقة يف عدد مـن املـسائل يتعلـق بعـضها حبـساب ال             
 اليت تـدعو إىل تطبيـق دقيـق ملبـدأ تغـري امللكيـة،               ٢٠٠٨الواردة يف نظام احلسابات القومية لعام       

ومـن ضـمن   .  واخلـدمات بـضائع أعيد ترتيب بعض البنود ذات األمهية االقتصادية يف تـصنيف ال   
ري  املرسلة إىل اخلارج ألغراض التجهيز واليت جتري إعادهتا دون حدوث تغـ            البضائعتلك البنود   
 إىل حـساب    البـضائع ، حيـث جـرى نقلـها مـن حـساب            ) املوجهـة للتجهيـز    البضائع(يف امللكية   

 املرسلة إىل اخلارج ألغراض االجتـار هبـا، حيـث جـرى نقلـها مـن حـساب           البضائعاخلدمات، و 
ــضائعاخلــدمات إىل حــساب   ــصنيف إصــالحات املعــدات مــن حــساب    . الب ــد ت ــضائعوأعي  الب

  .حساب اخلدمات إىل
ل التصنيف املوسع خلدمات ميزان املـدفوعات امتـدادا لعناصـر اخلـدمات الرئيـسية               وميث  - ٢٢

وبالتايل، فقد جرى تغيري التـصنيف بإدخـال عنـصرين رئيـسيني جديـدين        . يف ميزان املدفوعات  
الـصيانة  ’’ ؛ و   ‘‘خدمات الصناعات التحويلية املتعلقة مبـدخالت ماديـة ميلكهـا آخـرون           ’’: مها

اخلــدمات التجاريــة ’’مــن ‘‘ االجتــار’’، وحــذف ‘‘رجــة يف مكــان آخــرواإلصــالحات غــري املد
  .‘‘األخرى

 كل من إحصاءات موازين املـدفوعات املتعلقـة         الدليلومتثل الطريقة اليت يعاجل هبا هذا         - ٢٣
باالجتار يف اخلدمات وإحصاءات فروع الشركات األجنبيـة، حـىت ضـمن القيـود الـيت تفرضـها                  

ويطـرح هـذا    .  خطوة مهمة صوب حتسني الربط بني هذين اإلطارين        األطر اإلحصائية الراهنة،  
الــربط حتــديا لإلحــصائيني الــذين قــد يــتعني علــيهم االســتعانة بــاخلربات واملعلومــات املتاحــة يف  

وبـالتزامن مـع    . خمتلف املصارف املركزيـة واملكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة والـوزارات احلكوميـة             
خلدمات، ستنـشأ احلاجـة إىل مزيـد مـن التعـاون فيمـا بـني                عملية تطوير إحصاءات التجارة يف ا     

  .املؤسسات املعنية داخل البلدان
 أن ينفـذ جـامعو البيانـات جمموعـة كاملـة مـن العناصـر الـيت تـستند إىل                     الدليلويقترح    - ٢٤

املعايري والتوصيات املتفق عليها دوليا بغية التمكن بصورة تدرجيية مـن حتقيـق القابليـة للمقارنـة            
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وستمثل هذه العناصـر، يف حـال       .  اإلحصاءات املنشورة بشأن التجارة الدولية يف اخلدمات       بني
ومـن املعتـرف   . تنفيذها بالكامل، زيادة هامة يف املعلومات املتاحة بـشأن التجـارة يف اخلـدمات       

  .به أن دوال عديدة ستسعى إىل التنفيذ الكامل للتوصيات باعتباره هدفا على املدى الطويل
  

  حملة عامة عن برنامج التنفيذ والعمل يف املستقبل  -باء   
ومـن شـأن ذلـك أن ميكـن الـدول،           .  اتباع هنـج تـدرجيي لتنفيـذ توصـياته         الدليليقترح    - ٢٥
فيهــا تلــك الــيت بــدأت إعــداد إحــصاءات عــن التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات، مــن الــشروع   مبــا

ويأخــذ . اإلطــار الــدويل املوحــد تــدرجييا يف تــصنيف املعلومــات املتاحــة مبــا يتمــشى مــع هــذا    
تسلسل التوصـيات يف االعتبـار الـسهولة النـسبية الـيت يلمـسها الكـثري مـن جـامعي البيانـات يف                       

ويتسم هذا الترتيب بقدر كـبري مـن املرونـة علـى حنـو ميكـن الـدول مـن                    . تنفيذ هذه التوصيات  
مـل، إذا مـا ُنظـر إليـه        ومـن شـأن التنفيـذ الكا      . تلبية االحتياجات ذات األولوية لدى مؤسـساهتا      

علــى أنــه هــدف طويــل األجــل، أن ميثــل زيــادة كــبرية يف املعلومــات املتاحــة عــن التجــارة            
بيد أنه ينبغي اعتبار هذا اهلدف حال وسطا بني االحتياجـات املفـصلة للمـستعملني               . باخلدمات

  .وبني الصعوبة اليت يواجهها جامعو البيانات يف عملية مجع البيانات
، اسـتنادا إىل األطـر القائمـة األخـرى وبنـاء عليهـا، أربعـة عناصـر يــتعني         الـدليل ويـورد    - ٢٦

الطبعــة الــسادسة لــدليل ميــزان املــدفوعات الــصادر عــن صــندوق النقــد الــدويل،   ) أ(: تنفيــذها
 مــع تــوفري بعــض التفاصــيل وبيانــات  -التــصنيف املوســع خلــدمات ميــزان املــدفوعات  ) ب( و

 احملـددة بوصـفها مـن األولويـات         للخـدمات ثنيت عـشرة الرئيـسية      البلدان الشريكة يف الفئات اال    
إحـــصاءات االســـتثمار املباشـــر األجـــنيب بنـــاء علـــى التنقـــيح الرابـــع للتـــصنيف  ) ج (األوىل، و

الــصناعي الــدويل املوحــد جلميــع األنــشطة االقتــصادية حــسب تفاصــيل البلــد الــشريك وفئــات  
املــتغريات (ت األجنبيــة حــسب النــشاط  إحــصاءات فــروع الــشركا ) د (األنــشطة الرئيــسية؛ و

 -، وتفاصيل البلد الشريك، والفئات الصناعية األساسية وعناصر أخرى موصـى هبـا              )الرئيسية
، وإحــصاءات فــروع )تفاصــيل كاملــة(وتــشمل التــصنيف املوســع خلــدمات ميــزان املــدفوعات 

 املتـصلة، وأمنـاط     ، والتجـارة بـني األطـراف املتـصلة وغـري          )تفاصيل إضـافية  (الشركات األجنبية   
  .التوريد املنصوص عليها يف االتفاق العام للتجارة يف اخلدمات، ووجود األشخاص الطبيعيني

واســتجابة هلــذا التحــدي، ســتقدم فرقــة العمــل املــساعدة يف إعــداد الــدليل التجميعــي      - ٢٧
ة يف للطبعـة الــسادسة مــن دليـل ميــزان املــدفوعات لـصندوق النقــد الــدويل فيمـا يتعلــق بالتجــار    

وُينظــر إىل إشــراك املمارســة القطريــة باعتبــاره  ).  مــن دليــل الــصندوق ١٠الفــصل (اخلــدمات 
أساسيا يف هذا الصدد، وتعتزم فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنيـة بإحـصاءات التجـارة        

وسـتتوىل  .  اخلدمات توسيع نطاق أعماهلا من أجل تغطية طائفة واسعة مـن اخلـربات       يفالدولية  
 من خالل تنظـيم املـساعدة التقنيـة يف سـياق برنـامج لبنـاء                الدليلة العمل أيضا تنسيق تنفيذ      فرق
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إضافة إىل ذلك، ستركز فرقـة      . ويف هذا الصدد، ُيتوقع تنظيم حلقة دراسية كل عام        . القدرات
العمل على مسائل من قبيل إدخال البيانات من أجل إعداد تصنيف مفصل للبلـدان الـشريكة،                 

  .ن اتساق البيانات، وجتميع إحصاءات فروع الشركات األجنبيةوالتحقق م
. ‘‘افتراضـي ’’وألغراض إعداد الدليل التجميعي، ُيحبذ اتباع هنج منوذجي ذي هيكل             - ٢٨

ويف سياق إعداد الوحـدات النموذجيـة، سـيجري حتليلـها واالتفـاق عليهـا يف حلقـات دراسـية                   
وبعــد اســتكماهلا، ميكــن أن تــصدر . نترنــتجلــامعي البيانــات، ومــن مث نــشرها علــى شــبكة اإل 

وســتقوم فرقـة العمـل بوضـع برنــامج الوحـدات النموذجيـة واستعراضــه      . نـسخة مطبوعـة منـها   
  . بصورة منتظمة

 علــى تقــدمي الــدليلوعمومـا، ُتــشجع الــدول يف ســياق تنفيــذها للتوصــيات الــواردة يف    - ٢٩
طية البيانـات واملفـاهيم والتعريفـات       مالحظات توضيحية إىل جانب البيانات املنشورة بشأن تغ       

وسيــساهم ذلــك يف حتــسني جــودة البيانــات وقــدرة املــستعملني علــى . املطبقــة لتعزيــز الــشفافية
  .مقارنة البيانات دوليا

ــيت دارت خــالل           - ٣٠ ــشات ال ــضال عــن املناق ــاله، ف ــا أع ــشار إليه ــى العناصــر امل ــاء عل وبن
العمـل املعنيـة بإحـصاءات التجـارة الدوليـة يف           االجتماعات األخرية اليت عقـدهتا كـل مـن فرقـة            

ــة بإحــصاءات التجــارة الدوليــ    ــة العمــل املعني ــضائع يف الةاخلــدمات وفرق ، وخــالل اجللــسات  ب
املــشتركة بينــهما، وافقــت فرقــة العمــل املعنيــة بإحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات علــى  

  :ل املشترك يف املستقبلإصدار التوصيات واملبادئ التوجيهية التالية ألغراض العم
دليــل إحــصاءات التجــارة إعطــاء األولويــة لتنفيــذ التوصــيات الــواردة يف    )أ(  

  ؛ ٢٠١٠الدولية يف اخلدمات لعام 
إعداد دليل جتميعي تكميلي بـشأن بنـود التجـارة يف اخلـدمات الـواردة يف                )ب(  

دليـــل ميـــزان باملقارنـــة مـــع الـــدليل التجميعـــي املتعلـــق باخلـــدمات يف (ميـــزان مـــدفوعات 
، وإحــصاءات فــروع الــشركات األجنبيــة، وجوانــب  )مــدفوعات صــندوق النقــد الــدويل 

  أخرى يتناوهلا الفصل اخلامس بالتفصيل؛
وضع برنامج لبناء القدرات اإلحصائية وتنسيق املساعدة الفنيـة فيمـا بـني               )ج(  

  ؛)٣(٢٠١٠أعضاء فرقة العمل من أجل تنفيذ التوصيات الواردة يف دليل عام 

__________ 
 إعالن هونغ كونغ الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العامليـة أيـضا يف املرفـق جـيم إىل املـساعدة التقنيـة                       يشري  )٣(  

ساعدة ينبغي أن ُتقدم يف جماالت عديدة منـها جتميـع وحتليـل البيانـات     هذه امل.... ’’ويفيد حرفيا بأن    . املوجهة
  .‘‘...اإلحصائية املتعلقة بالتجارة يف اخلدمات
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حتسني جودة بيانات التجـارة يف اخلـدمات وإحـصاءات فـروع الـشركات              )د(  
  ؛)مبا يف ذلك البيانات الوصفية(األجنبية 
 البــضائعبلــورة نظــرة إحــصائية أكثــر تكــامال بــشأن كــل مــن اخلــدمات و    )هـ(  

  : بشأنبضائعبالتعاون مع فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف ال
   متكاملة للمتغريات؛نشر قائمة  ‘١’  
  ؛البضائعمسائل مشتركة بني التجارة يف اخلدمات والتجارة يف   ‘٢’  
ألغـراض  البـضائع   حتديد مصادر البيانات من أجـل مجـع بيانـات التجـارة يف                ‘٣’  

  التجهيز، والتجارة ضمن الشركة ذاهتا، واملعامالت ذات الصلة؛
عمــال والــسجالت التجــارة حــسب خــصائص الــشركة، مــع الــربط بــني األ   ‘٤’  

  .التجارية، مبا يف ذلك جمموعات الشركات
  

  نقاط للمناقشة  -رابعا   
  :قد ترغب اللجنة يف  - ٣١

ات التجـارة الدوليـة يف       إحـصاء  لـدليل استعراض واعتماد الصيغة املنقحـة        )أ(  
   مبا يف ذلك التوصيات الورادة فيه؛،٢٠١٠لعام اخلدمات 
 إحـصاءات التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات         للدلي يتنفيذالربنامج  الاعتماد    )ب(  

 البيانـات، وتـوفري املـساعدة    جلـامعي  املعروض أعاله، مبا يف ذلك إعداد دليل         ٢٠١٠لعام  
  ؛للدولالتقنية 

دعم مبادرات فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات            )ج(  
دليل إحصاءات  صيات الواردة يف    بيانات باستخدام التو  الدول لل فيما يتعلق بتيسري جتميع     

  ؛٢٠١٠عام  لالتجارة الدولية يف اخلدمات
تقدمي طلب إىل فرقة العمل لكي تواصل عملها الرامي، يف مجلة أمور، إىل               )د(  

زيادة تطوير اإلمكانات التحليلية إلحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات من أجـل مزيـد    
  . املسائل ذات الصلةمن الفعالية يف مواجهة العوملة ومعاجلة
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  مرفق
ت واالستعراضــات الــيت قامــت هبــا فرقــة ورااجلــدول الــزمين لإلجــراءات واملــشا    

دليــل  تنقــيحخلــدمات مــن أجــل يف االعمــل املعنيــة بإحــصاءات التجــارة الدوليــة  
      اخلدماتيف إحصاءات التجارة الدولية 

  النشاط  املكان/التاريخ
    

٢٠٠٥  
  ريس بافرباير،/ شباط٣  و٢

  
ــة       ــل إحــصاءات التجــارة الدولي ــة تنقــيح دلي ــى خطــوة أوىل يف عملي مت االتفــاق عل

ــصنيف املوســع    : اخلــدمات، ســتكون حمــدودة النطــاق   يف ــن أجــل اســتعراض الت م
ــدفوعات   ــزان امل ــذا     . خلــدمات مي ــيريات يف ه ــني أي تغ ــساق ب ــة االت ــي كفال وينبغ

 املـدفوعات لـصندوق     التصنيف والـصيغة املنقحـة للطبعـة اخلامـسة مـن دليـل ميـزان              
وستـساهم فرقــة  . النقـد الـدويل، فــضال عـن مراعــاة التـصنيف املركـزي للمنتجــات     

ــدفوعات          ــزان امل ــل مي ــن دلي ــسة م ــة اخلام ــيح الطبع ــة تنق ــن عملي ــل يف كــل م العم
لـــصندوق النقـــد الـــدويل والتـــصنيف املركـــزي للمنتجـــات فيمـــا يتعلـــق بالتجـــارة 

  .اخلدمات يف
  .تعراض أنشطة فرقة العمل من جانب اللجنة اإلحصائيةاس   نيويورك،مارس/ آذار٤-١
  .٤تقدمي مقترح إلضافة فصل جديد يتناول منط التوريد . بدء إعادة الصياغة   باريس،سبتمرب/ أيلول٥

٢٠٠٦    
االتفـاق علـى إعـداد      : املـشاورة العامليـة األوىل    . تقدمي مقترح إلضافة مرفق حتليلـي        نيويورك،فرباير/ شباط٢٢  و٢١

ــار  وث ــل أيـ ــوزع يف أوائـ ــشاورة تـ ــة مـ ــايو /يقـ ــشرة   ٢٠٠٦مـ ــرة عـ ــدى فتـ ــى مـ  علـ
  .تقريبا أسابيع

  . اللجنة اإلحصائيةمن جانباستعراض أنشطة فرقة العمل   نيويوركمارس، / آذار١٠-٧
  .املشاورة العاملية األوىل  يوليه/ متوز-مايو /أيار
ــواردة     سبتمرب، باريس/ أيلول١٥ ــردود ال ــراء اســتعراض أويل لل ــشأن    إج ــة األوىل ب ــشاورة العاملي ــياق امل  يف س

يوليـه  /املسائل املتعلقة بتحديث الدليل، حيث الُتمس تقدمي الردود حبلول هناية متوز           
ــشة بــني جتــارة    ٤ومت االتفــاق يف الفــصل  . ٢٠٠٦ ــز بوضــوح يف املناق  علــى التميي

فــروع الــشركات األجنبيــة يف اخلــدمات املتجهــة حنــو الــداخل وتلــك املتجهــة حنــو  
ومت االتفـاق  . وأكدت املشاورة العاملية وجود اهتمام بإعداد مرفـق حتليلـي       . اخلارج

ينـاير  /على إعداد مشروع موجز مشروح للدليل من أجل مناقشته يف كانون الثـاين     
  . وعلى تقاسم عبء العمل٢٠٠٧

٢٠٠٧    
   مدريديناير،/ كانون الثاين٢٤-٢٢
  

ســياق املــشورة العامليــة األوىل بــشأن الثــاين للــردود الــواردة يف ســتعراض إجــراء اال
).  منظمـات دوليـة  ٦  دولـة و ٨٩ ردا مـن     ١١٤(املسائل املتعلقة بتحـديث الـدليل       

 وإمنا تـشمل مجيـع أمنـاط       ٤تأكيد قرار تطوير مناقشة مفصلة ال تقتصر على النمط          
، مــع تنفيــذ نتـائج العمــل الــذي اضــطلع بــه الفريــق  ٥التوريـد املــذكورة يف الفــصل  

  .٤ النمط -لفرعي التابع لفرقة العمل املعين حبركة األشخاص الطبيعيني التقين ا



E/CN.3/2010/6
 

14 09-64025 
 

  النشاط  املكان/التاريخ
    
 مـع آخـر مـشروع للتعريـف املعيـاري لالسـتثمار املباشـر               ٤مواصلة مواءمة الفصل       باريس،سبتمرب/ أيلول٢١-٢٠

 ٨األجــنيب الــصادر عــن منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، والفــصل  
ملباشر األجنيب والعوملة، الذي كان بـدوره متـسقا بـشكل وثيـق             املتعلق باالستثمار ا  

مــع كتّيــب منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي عــن مؤشــرات العوملــة   
 مـن الـدليل األصـلي إلحـصاءات التجـارة الدوليـة يف              ٤االقتصادية، ونـص الفـصل      

ني فـرقيت   ومتت املوافقة علـى مقتـرح يرمـي إىل عقـد اجتمـاع مـشترك بـ                . اخلدمات
وإحصاءات التجارة الدوليـة    البضائع  العمل املعنيتني بإحصاءات التجارة الدولية يف       

  .يف اخلدمات
٢٠٠٨    

  .أنشطة فرقة العمل من جانب اللجنة اإلحصائيةاستعراض    نيويورك،فرباير/ شباط٢٧-٢٤
ــة بإحــصاءات  جــرى التماســها مــن حلقــة العمــل   ٤تعليقــات بــشأن الفــصل     باريس،مارس/ آذار٢٧-٢٥ املعني

  . االستثمار الدويل اليت عقدهتا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
تضمن االجتماع أول جلسة مشتركة بني فرقيت العمل املـشتركتني بـني الوكـاالت                 فيينا،مارس/ آذار٢٨-٢٦

 يف وإحــصاءات التجــارة الدوليــةالبــضائع املعنيــتني بإحــصاءات التجــارة الدوليــة يف 
واقُترح إرجاء عرض الدليل على اللجنة اإلحصائية لكفالة املواءمـة قـدر            . اخلدمات

ــة بإحــصاءات التجــارة يف      ــع التوصــيات املتعلق ــضائعاإلمكــان م ــشر  . الب ــرر ن وتق
املـشاورة العامليـة    ( ألغراض التـشاور العـام       ٢٠٠٨مشاريع الفصول يف صيف عام      

  ).الثانية
ــسطس / آب٢٩ ــشرين ٢٤ -أغــــــــ  تــــــــ
  .املشاورة العاملية الثانية  نوفمرب /الثاين
استعراض مشروع الدليل من جانب الفريـق العامـل لـدى منظمـة التعـاون والتنميـة                  باريس،سبتمرب/ أيلول٢٤-٢٢

  .والتجارة يف اخلدماتبضائع يف امليدان االقتصادي املعين بإحصاءات التجارة يف ال
ة العمل املعنية بإحـصاءات التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات            مناقشة معقودة ضمن فرق      باريس،سبتمرب/ أيلول٢٥

والتجـارة يف   البـضائع   بشأن أفضل السبل ملعاجلة املسائل املـشتركة بـني التجـارة يف             
  .اخلدمات

ــصادية يف        مانيال،أكتوبر/تشرين األول ٣-١ ــدليل املــنقح خــالل حلقــة دراســية للمــشاورات االقت عــرض مــشروع ال
  .ادئمنطقة آسيا واحمليط اهل

  .عرض مشروع الدليل املنقح خالل حلقة عمل لبلدان رابطة الدول املستقلة   كييف،أكتوبر/ تشرين األول٩-٧
 ،أكتــــــوبر/ تــــــشرين األول١٧-١٥

  بيجني
ــارة يف         ــا وزارة التج ــية تنظمه ــة دراس ــنقح خــالل حلق ــدليل امل ــشروع ال ــرض م ع

  .مجهورية الصني الشعبية بشأن التجارة الدولية يف اخلدمات
 ،أكتــــــوبر/ تــــــشرين األول٣١-٢٩

  املكسيك
إحـصاءات  (عرض مشروع الدليل املنقح على املكسيك وبلـدان أخـرى يف املنطقـة       

حلقة دراسية نظمتها مؤسـسة     يف  وذلك   )التجارة يف اخلدمات حسب منط التوريد     
  .برومكسيكو

٢٠٠٩    
ــة        بانكوك،مارس/ آذار١٢-١٠ ــشتركة الثانيـ ــسة املـ ــد اجللـ ــاع عقـ ــضمن االجتمـ ــشتركتني   تـ ــل املـ ــرقيت العمـ لفـ

وإحـــصاءات البـــضائع الوكـــاالت املعنيـــتني بإحـــصاءات التجـــارة الدوليـــة يف  بـــني
مناقشة املشاريع املنقحة عقب املشاورة العاملية الثانية       . التجارة الدولية يف اخلدمات   

ومت االتفاق على إتاحة املـشاريع النهائيـة حبلـول          ).  ردا مفصال  ٧٧ رد منها    ١٠٠(
  .٢٠٠٩يونيه /يرانمنتصف حز
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  يونيه، دوربان/ حزيران١٧-١٥
  

ــاد الروســي         ــارة يف اخلــدمات يف االحت ــشأن إحــصاءات التج ــة ب ــل دولي ــة عم حلق
عــرض ( يل والربازيــل والــصني واهلنــد وبلــدان أخــرى منتقــاة، ينظمهــا البنــك الــدو 

  ).الصيغة املنقحة للدليل
ر املـشاريع النهائيـة لالسـتعراض العـام مـع إشـعار الـدول               نش: املشورة العاملية الثالثة    أغسطس/ آب-يوليه /متوز

  .بإمكانية تقدمي مدخالت
ــشرين ٢٠-١٩  و١٨-١٦  تــــــــــــــــــ
  باريسنوفمرب، /الثاين

استعراض مشروع الدليل من جانب الفريـق العامـل لـدى منظمـة التعـاون والتنميـة               
دمات، والتجارة يف اخلـ بضائع يف امليدان االقتصادي املعين بإحصاءات التجارة يف ال  

تقريــر . اخلـدمات  ومـن جانــب فرقـة العمــل املعنيـة بإحــصاءات التجـارة الدوليــة يف    
  .مقدم من مستشار خارجي بشأن اتساق فصول الدليل

 ريـو دي    ،ديسمرب/ كانون األول  ٤-١
  جانريو

ــة        ــصادية ألمريكــا الالتيني ــة االقت ــدان اللجن ــى بل ــنقح عل ــدليل امل عــرض مــشروع ال
ل حلقــة عمــل بــشأن التجــارة يف اخلــدمات نظمتــها  ومنطقــة البحــر الكــارييب خــال

الــشعبة اإلحــصائية التابعــة إلدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، واملــصرف       
  .املركزي للربازيل واملعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحصاءات

  
  


