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بنود للعلم :إحصاءات التجارة الدولية والعوملة االقتصادية

تقرير فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية بإحصاءات التجارة الدولية
مذكرة من األمني العام
وفقــا ملقــرر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  ٢١٦/٢٠١5واملمارســات الســابقة
يتشــر األمــني العــام بــ ن حييــل طيــ تقريــر فرقــة العمــل املشــتركة بــني الوكــاالت املعنيــة
بإحصاءات التجارة الدولية املقدم إىل اللجنة اإلحصائية للعلم.
واللجنة اإلحصائية مدعوة إىل اإلحاطة علما بالتقرير.
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تقرير فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية بإحصاءات التجارة الدولية
أوال  -مقدمة
 - ١يص ـ هــذا التقريــر األنش ـ ة الــي اض ـ لعت هبــا مــؤارا فرقــة العمــل املشــتركة بــني
الوكاالت املعنية بإحصاءات التجارة الدولية (املشار إليها فيما يلي باسم فرقة العمل املشـتركة
بني الوكاالت) .وكما يرد شـرح مبزيـد مـن التفصـيل أدنـا ،تشـللت فرقـة العمـل املشـتركة
بني الوكاالت من االل دمج فرقة العمـل املعنيـة بإحصـاءات التجـارة الدوليـة للبضـائ وفرقـة
العمل املعنية بإحصاءات التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات إلظهـار زيـادة االتسـا والتـراب بـني
هــاتني اجملمــوعتني مــن اإلحصــاءات وإلضــفاء ال ــاب الرمســي علـ املمارســة املتمثلــة يف عقــد
اجتماع مشترك لفرقي العمل واملتبعة منذ عام .٢٠٠8
 - ٢وعقــد آاــر اجتمــاع لفرقــة العمــل املشــتركة بــني الوكــاالت يف بــاريس يــومي ١5
و  ١٦تشــرين األول/أكتــوبر  .)١(٢٠١5ومشلــت البنــود الرئيســية عل ـ جــدول األعمــال بنــاء
القــدرات اإلحصــائية يف جمــال جتــارة اخلــدمات والت ــورات املنهجيــة يف إحصــاءات جتــارة
اخلــدمات واألعمــال األاــريت الــي اض ـ ل هبــا لوضـ دليــل جممعــي البيانــات مــن أجــل دلي ل
إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات لعام  )٢(2010والتفاوتات يف التجارة الثنائيـة بالسـل
واخلدمات ومج القيم اإلمجالية جملموعة العشرين املتعلقة بتجارة البضـائ وميـزان املـدفوعات
(جتــارة الســل واخلــدمات) وحتديــد الفئــات والتصــنيفات اجلديــدة لتجــارة اخلــدمات وقيــام
امللتـ اإلحصــائي لالحتــاد األورويب ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي بتنفيــذ
الدراســة االستقصــائية بش ـ ن معرّفــات بيانــات التصــني املوس ـ خلــدمات ميــزان املــدفوعات
لعــام  ٢٠١٠الــي وضــعتها فرقــة العمــل .ويــرد يف الفــرع الثالـ أدنــا ،مــوجز لالســتنتاجات
املستخلصة من املناقشة.

ثانيا  -ن ـــا وااتصاصـــات فرقـــة العمـــل املشـــتركة بـــني الوكـــاالت املعنيـــة
بإحصاءات التجارة الدولية
 - 3منذ عـام  ٢٠٠8جتتمـ فرقـة العمـل املعنيـة بإحصـاءات التجـارة الدوليـة يف البضـائ
وفرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلـدمات بشـلل مشـترك وبـوتةة منتظمـة

__________
( )١لالطالع عل جدول أعمال االجتماع ومعلومات إضافية بش ن يرجـ زيـارة املوقـ الشـبلي لفرقـة العمـل
املعنية بإحصاءات التجارة الدولية ( .)http://unstats.un.org/unsd/trade/taskforce/meetings.asp
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وهو ما يعلس زيادة التراب والتداال بني جتارة السل وجتارة اخلدمات .وكمـا ذكـر أعـال،
إلضفاء ال اب الرمسي عل هذ ،الترتيبات ولتحسني تنسـي األنشـ ة ذات االهتمـام املشـترك
أدجمت فرقتا العمل لتشـلال فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بإحصـاءات التجـارة
الدوليـــة الـــي عقـــدت اجتماعهـــا األول يف بـــاريس يـــومي  ٢7و  ٢8آذار/مـــارس .٢٠١4
وتتشارك يف رئاسة فرقة العمل املشـتركة بـني الوكـاالت الـي اتفقـت علـ أن جتتمـ مـرة يف
الســنة (يف الفصــل الرابـ ) كــل مــن منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ومنظمــة
التجارة العاملية.
 - 4ومن أجل إضفاء ال اب الرمسي عل عملية الدمج أرسلت رسالة إىل أعضـاء ملتـ
اللجنة اإلحصائية يف  3١تشرين األول/أكتوبر  ٢٠١4كمـا أرسـلت نسـخة منـها إىل رئيسـي
جلنــة تنســي األنش ـ ة اإلحصــائية .وأرفقــت الرســالة بوثيقــة حتــدد ااتصاصــات فرقــة العمــل
اجلديــدة املشــتركة بــني الوكــاالت (انظــر املرفـ ) .وأفــاد ملتـ اللجنــة ب نـ ال يعتــر علـ
عملية الدمج بشرط أن يتم القيام بعد فترة سنتني بتقييم وجود فرقة العمل والفريـ العامـل
املشــترك بــني األمانــات املعــي بإحصــاءات التجــارة الدوليــة والعوملــة االقتصــادية املنش ـ حــديثا
(الذي سيجتم ألول مرة يف كانون الثاين/يناير  )٢٠١٦يف الوقت نفس .

ثالثا  -موجز ونتائج اجتماع فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت لعام ٢٠١5
 - 5ترد يف الفقرة  ٢أعـال ،بنـود جـدول األعمـال الرئيسـية الـي نظـرت فيهـا فرقـة العمـل
املشتركة بني الوكاالت يف اجتماعها املعقود يف عام .٢٠١5

بناء القدرات اإلحصائية يف جمال إحصاءات جتارة اخلدمات
 - ٦منذ شهر تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١١أدت منظمـة التجـارة العامليـة دور املنسـ بـني
أعضاء فرقة العمل فيما يتعل ب نش ة تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات اإلحصائية املتصـلة
بإحصـــاءات جتـــارة اخلـــدمات .ويف تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٠١4مل تلتـ ـ ِ فرقـــة العمـــل
املشتركة بني الوكاالت بالت كيد من جديـد علـ دور منظمـة التجـارة العامليـة يف تنسـي تلـ
األنش ة من أجل جتارة اخلدمات بل إهنا أضـافت التنسـي مـن أجـل جتـارة البضـائ إىل الـدور
الذي تض ل ب املنظمـة أيضـا وذلـ وفقـا للواليـة املنوطـة بفرقـة العمـل .واألعمـال املتعلقـة
باملساعدة التقنية وبناء القدرات اإلحصائية منظمة وفقا للمبادئ التالية:
• يتم استحداث دورة (دورات) للـتعلم اإلللتـروين لتحـل حمـل احللقـات الدراسـية الـي
كانت تعقد للتوعية العامة .ويف هذا الصدد استحدث مـؤرر األمـم املتحـدة للتجـارة
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والتنميــة ومنظمــة التجــارة العامليــة دورة للــتعلم اإلللتــروين يف جمــال إحصــاءات جتــارة
اخلدمات بدعم من فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت الـي أحاطـت علمـا بالتقـدم
احملــرز يف إعــداد النســخة اإلنلليزيــة مــن الــدورة وتت ل ـ إىل وض ـ الصــي ة النهائيــة
للدورة يف الرب الثال من عام .٢٠١٦
• ســيتم تصــميم املزيــد مــن احللقــات الدراســية امللرّســة ملواضــي حمــددة (مثــل اــدمات
الوســاطة املاليــة الــي تقــاس بشــلل غــة مباشــر واــدمات الصــناعة التحويليــة عل ـ
املداالت اململوكة آلارين).
• ملساعدة البلدان يف تنفيذ دليل إحصاءات التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات لعـام ٢٠١٠
خت فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت إلنشاء صـندو قـائم علـ أسـاس شـراكة
عاملية تدير ،فرقة العمل .ومن املقرر أن يلون املرف مبثابة آلية حتضةية وتنسـيقية مـن
االل مسـاعدة البلـدان علـ حتديـد وصـياغة املشـاري الراميـة إىل حتسـني إحصـاءات
جتــارة اخلــدمات .وســيموّل املرفـ إعــداد املشــاري وتنفيــذ تلـ املشــاري الــي تقبلــها
الشراكة العاملية.
 - 7ومــن املقــرر أن تقـــوم منظمــة التجـــارة العامليــة باستضــافة الصـــندو (جتــري حاليـــا
مناقشات م اإلدارة وشـعبة املسـاعدة التقنيـة) .ومـن املتـوا أن يضـم الصـندو مبل ـا أوليـا
قدر ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ،فرن سويسري .وسـتقوم شـراكة عامليـة بـإدارة الصـندو علـ النحـو
الذي حددت فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت .وطلبـت فرقـة العمـل إىل منظمـة التجـارة
العاملية االتصال باجلهات املاحنة احملتملة ووض مشروع للمبادئ التوجيهية التنفيذية الـي جيـ
اعتمادها يف إطار إدارة الصندو من أجل كفالة كفاءة سة األعمال اليومية.

الت ورات املنهجية يف جتارة اخلـدمات وحتـدي دليـل جممعـي البيانـات مـن أجـل
دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات لعام ٢٠١٠
 - 8قامت فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت بإكمال وإصدار دليل جممعـي البيانـات مـن
أجــــل دليــــل إحصــــاءات التجــــارة الدوليــــة يف اخلــــدمات لعــــام  ٢٠١٠يف كــــانون األول/
ديسمرب  .٢٠١4وم ذل فقد مت االعترا يف ذل الوقت ب نـ ال يـزال يلـزم وضـ املزيـد
من التوجيهات يف جمال مج البيانـات وال سـيما فيمـا يتعلـ بفئـات اخلـدمات األكثـر تعقيـدا
(مثل السل التحويلية وادمات الوساطة املالية الي تقاس بشلل غـة مباشـر) .ووافقـت فرقـة

4/12

15-22510

E/CN.3/2016/24

العمل عل إنشاء موق شبلي ملرّس( )3تتاح في مواد إضـافية واـربات ق ريـة تتصـل بـدليل
إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات لعام .٢٠١٠
 - 9واتفقت فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت يف اجتماعهـا املعقـود يف تشـرين األول/
أكتــوبر  ٢٠١5علــ أن إحــديت أوىل اإلضــافات إىل النســخة اإلللترونيــة ســتلون جــداول
الت ــاب بــني التصــني املوسـ خلــدمات ميــزان املــدفوعات لعــام  ٢٠١٠والتصــني املركــزي
للمنتجات (التصـني املركـزي للمنتجـات النسـخة  .)٢وقـد مت بالفعـل إعـداد مشـاري هـذ،
اجلــداول واستعراضــها يف عــام  ٢٠١3ومــا زال يــتعني علـ فريـ اخلــرباء املعــي بالتصــنيفات
اإلحصائية الدولية أن جيري استعراضا أاةا هلا .ونظـرا إىل احلاجـة إىل جـداول الت ـاب هـذ،
ويف ظل عدم وجود إشارة واضحة إىل الوقـت الـذي سـيجريت فيـ هـذا االسـتعرا وافقـت
فرقة العمل عل نشر جداول الت اب يف شلل مشروع.
 - ١٠وأحاطت فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت علما بتقرير منظمة التعـاون والتنميـة يف
امليــدان االقتصــادي عــن العمــل املســتمر الــذي يقــوم ب ـ فريقــان غــة رمسيــان للتف ّلــر تابعــان
للمنظمـــة مت إنشـــا ا يف االجتمـــاع الـــذي عقدتـ ـ يف عـــام  ٢٠١4الفرقـــة العاملـــة املعنيـــة
بإحصاءات التجارة الدولية يف السل واخلـدمات التابعـة للمنظمـة ـا الفريـ املعـي خبـدمات
التصــني واملتــاجرة والفريـ املعــي بتــوفة إحصــاءات أكثــر تفصــيال يف جمــال جتــارة اخلــدمات
(عل ـ ســبيل املثــال حبس ـ البلــد الشــري وفئــة اخلــدمات وأســلو اإلمــداد والشــركات
الفرعية/غة الفرعية) بدون زيادة الع ء عل املستجيبني بشلل كـبة .واتفقـت فرقـة العمـل
عل أن سيلون من املفيد نشر هـذ ،املـواد يف شـلل ملحـ إللتـروين لـدليل جممعـي البيانـات
مــن أجــل دليــل إحصــاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات لعــام  .٢٠١٠واتفـ علـ أن تقــوم
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي بإعــداد مشــروع مرفـ الجتمــاع فرقــة العمــل
املقبــل حبيــ ميلــن استعراضــ مث نشــر ،علــ املوقــ الشــبلي لفرقــة العمــل .وستســتخدم
إجراءات االستعرا هذ ،أيضا مـن أجـل إدراج إضـافات أاـريت حمتملـة ضـمن دليـل جممعـي
البيانات من أجل دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات لعام .٢٠١٠

وض تقديرات جتارة اخلدمات الثنائية
 - ١١رحّبــت فرقــة العمــل املشــتركة بــني الوكــاالت بالتقــدم الــذي أحرزتـ منظمــة التعــاون
والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ومنظمــة التجــارة العامليــة يف عملــهما املشــترك يف جمــال وض ـ
مصفوفة عاملية إلحصاءات ادمات التجارة الثنائية حس الفئات الرئيسـية للتصـني املوسـ

__________
(.http://unstats.un.org/unsd/trade/taskforce/methodology.asp )3
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خلدمات ميزان املـدفوعات .ويتـوا مـن جمموعـة البيانـات هـذ ،أن تلـ احتياجـات واضـعي
السياســات واحملللــني واملبــادرة املشــتركة بــني منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي
ومنظمــة التجــارة العامليــة املتعلقــة بالتجــارة بالقيمــة املضــافة لسالســل بيانــات جتــارة اخلــدمات
الثنائية اللاملة واملفصلة الي ت ي فترة طويلة .وأوضحت منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان
االقتصــادي ومنظمــة التجــارة العامليــة أن املصــفوفة ســتحق هــذا اهلــد مــن اــالل زيــادة
املعلومات اإلحصائية غـة املباشـرة يف البيانـات املبلـ عنـها باسـتخدام مشـتقات مـن التصـني
املوس خلدمات ميزان املدفوعات واجملامي اإلقليمية وباسـتخدام معلومـات السالسـل الزمنيـة
من االل تقنيات التنبـؤ العلسـي والتنبـؤ واالسـتقراء .وقـد أتيحـت حاليـا سلسـلة كاملـة مـن
صادرات وواردات جتارة اخلدمات حبس فئات التصني املوس خلـدمات ميـزان املـدفوعات
والشــركاء يف العــامل فيمــا يتعل ـ بـــ  ١88بلــدا يف الفتــرة مــن عــام  ١995إىل عــام ٢٠١٢
(مبا يف حنو  3٠يف املائة من القيم التقديرية) وأضي ما يزيد عل  ٢مليون من نقاط القيـاس
إىل جمموعة البيانات الثنائية (مما زاد حجم نقاط القياس املبل عنها رسـيما إىل أكثـر مـن ثالثـة
أضــعا ) .وجيــري العمــل عل ـ تــوفة املزيــد مــن التقــديرات عل ـ ســبيل املثــال مــن اــالل
الدراسات املتعمقة لفـراديت البلـدان ووضـ منهجيـة لتقـدير جتـارة اخلـدمات عنـدما ال تتـوافر
بيانات الشركاء أبدا واستخدام البيانات العاكسة .كما بدأ العمل عل مصـفوفات التصـني
املوسـ خلــدمات ميــزان املــدفوعات لعــام ( ٢٠١٠مــن عــام  ٢٠١٠فصــاعدا) .وأعربــت فرقــة
العمل عن تقديرها للعمل املنجز وأحاطت علما ب ن النتـائج سـو تنشـر باعتبارهـا تقـديرات
ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ومنظمــة التجــارة العامليــة ولــيس باعتبارهــا
إحصــاءات رمسيــة .وأعــر ثالثــة مــن اخلــرباء الق ــريني الــذين وُجهــت هلــم الــدعوة حلضــور
اجتماع فرقة العمل (من الواليات املتحدة األمريلية وأملانيا وإي اليا) عن اسـتعدادهم للتعـاون
واستعرا التقديرات الي توض لبلداهنم.

املواءمة بني التفاوتات يف جتارة السل
 - ١٢رحبت فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت بالعمل الذي تقـوم بـ شـعبة اإلحصـاءات
يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانـة العامـة واملتصـل بتصـور التفاوتـات يف
قاعدة البيانات اإلحصـائية لتجـارة السـل األساسـية باسـتخدام برنـامج SAS Visual Analytics
وأشارت إىل أن شـعبة اإلحصـاءات قـد تعاقـدت مـ اـبة استشـاري لوضـ هنـج اسـتراتيجي
يؤاــذ بــ مــن أجــل حتقيــ التــوازن علــ صــعيد إحصــاءات التجــارة الدوليــة يف البضــائ
ســيقدم يف اجتمــاع فري ـ اخلــرباء املعــي بإحصــاءات التجــارة الدوليــة والعوملــة االقتصــادية يف
كانون الثاين/يناير .٢٠١٦
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 - ١3وأعربــت فرقــة العمــل عــن تقــديرها للعمــل الــذي تقــوم بـ منظمــة التعــاون والتنميــة يف
امليدان االقتصادي فيما يتعل بإنشـاء مصـفوفة متوازنـة لتجـارة البضـائ الدوليـة وعـن إعجاهبـا
بالتقدم احملرز حىت اآلن .ورحبت فرقة العمل بالورقـة املنهجيـة الـي حـددت اسـتراتيجية املنظمـة
ل تحقيــ التــوازن يف جتـــارة البضــائ الدوليــة وقـــد اســتندت هــذ ،االســـتراتيجية علــ أفضـــل
املمارسات القائمة يف املؤلفات األكادميية والتعاون اجلاري م اإلحصائيني يف التجارة الوطنيـة
واملسا ات الواردة من االجتماعات املتعلقة بالتفاوتات يف التجـارة الثنائيـة الـي تعقـدها املنظمـة
يف ســيا اجتماعــات الفرقــة العاملــة املعنيــة بإحصــاءات التجــارة الدوليــة يف الســل واخلــدمات.
وأشــارت فرقــة العمــل إىل أن النســخة األوىل مــن البيانــات اإلحصــائية املتوازنــة لتجــارة البضــائ
سو تُنشر االل الرب األول من عام  ٢٠١٦وأن منظمة التجارة العامليـة سـو تتعـاون مـ
منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي يف إطـار اجلهـود املبذولـة ملواصـلة ت ـوير جمموعـة
البيانات املتوازنة املتصلة بتجارة البضائ الدولية.
 - ١4وأاةًا الحظـت فرقـة العمـل أن التفاوتـات يف جتـارة البضـائ ال ميلـن تفاديهـا جزئيـًا
بســب املفــاهيم والتعــاري الدوليــة .وأشــارت إىل أن اجلهــود الراميــة إىل التوفي ـ بــني أوج ـ
التفــاوت ال ينب ــي أن تع ــي املســتخدمني ان باع ـاً ب ـ ن البلــدان ال ت ب ـ املفــاهيم الدوليــة عل ـ
النحو الصحيح.

مج القِيَم اإلمجالية جملموعة العشرين املتعلقـة بتجـارة البضـائ وميـزان املـدفوعات
(جتارة السل واخلدمات)
 - ١5جيــري حالي ـاً وضـ قــيم إمجاليــة جملموعــة العشــرين حس ـ املنــاط لتشــمل طائفــة مــن
املؤشرات اإلحصائية عل النحو الذي أوصت ب مبادرة جمموعة العشرين املتعلقة بسد الث رات
يف البيانات وذل حتت رعاية الفريـ املشـترك بـني الوكـاالت املعـي باإلحصـاءات االقتصـادية
واملالية .ويف اجتماع فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت عر كل من صندو النقـد الـدو
ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي مــا أاــزا ،فيمــا يتعل ـ بإعــداد القــيم اإلمجاليــة
جملموعــة العشــرين ذات الصــلة عل ـ التــوا مبيــزان املــدفوعات (الســل واخل ـدمات) وجتــارة
البضائ للي تُنشر عل أساس فصلي .وستُنشر القيمة اإلمجالية جملموعة العشـرين بشـ ن جتـارة
البضــائ الــي قامــت منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي بإعــدادها ألول مــرة يــوم
 3كــانون األول/ديســمرب  .٢٠١5وقــد جــريت االتفــا عل ـ أن ت ل ـ املنظمــة أعضــاء الفري ـ
املشترك بني الوكاالت ومنظمة التجارة العاملية عل الصـي ة األوىل مـن النشـرة الصـحفية حبلـول
 ٢5تشرين الثاين/نوفمرب ب ر التماس التعليقات .وسو ينظر صـندو النقـد الـدو إىل أي
مــديت ميلــن للقيمــة اإلمجاليــة جملموعــة العشــرين املتعلقــة مبيــزان مــدفوعات التجــارة يف الســل
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واخلــدمات أن تعلــس األرقــام املعدلــة بصــفة فصــلية .وتُنشــر هــذ ،األرقــام بالتنســي مـ منظمــة
التجـــارة العامليـــة الـــي تنشـــر علـ ـ موقعهـــا الشـــبلي بيانـــات معدلـــة فصـــلياً عـــن التجـــارة يف
السل واخلدمات.
الفئات والتصنيفات اجلديدة يف جتارة اخلدمات
 - ١٦أحاطت فرقة العمل املشتركة بني الوكـاالت علمـًا بالتقـدم احملـرز علـ الصـعيد الـدو
إزاء قياس التجارة يف اخلدمات وف طرائ اإلمداد وسل ت الضوء علـ مجلـة أمـور مـن بينـها
التقدم احملرز يف كندا فيما يتعل ب ريقـة اجلمـ  4ويف اهلنـد بالنسـبة ل ريقـة اجلمـ  ١وذلـ
وف ما أفادت ب منظمة التجارة العاملية .وقد أشار امللت اإلحصـائي لالحتـاد األورويب إىل أنـ
قد عيّن ابةاً استشارياً إلعداد التقديرات األوىل عن الصادرات والواردات املتعلقـة بالتجـارة يف
اخلــدمات وفـ طرائـ اإلمــداد لبلــدان االحتــاد األورويب وذلـ باالســتناد إىل دليــل إحصــاءات
التجارة الدولية يف اخلدمات لعام  . ٢٠١٠وقد أبل ـت أملانيـا أيضـًا عـن العمـل ب رائـ اإلمـداد
ومن اململن عر النتائج األولية يف االجتماع القادم للفرقة العاملـة املعنيـة بإحصـاءات التجـارة
الدولية يف السل التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
 - ١7ورحبت فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت بالنسخة النهائية من املذكرة التقنية رقم 3
لألونلتــاد بش ـ ن تلنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت املعنونــة ”التجــارة الدوليــة يف اــدمات
تلنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ويف اخلــدمات القائمــة عل ـ هــذ ،التلنولوجيــا :املؤشــرات
()4
املقترحــة مــن الشــراكة املعنيــة بقيــاس تلنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ألغــرا التنميــة“
بوصفها مرجعاً مفيداً يتيح للبلدان مج بيانات إحصائية رمسية قابلة للمقارنة يف هذا اجملال .وقد
جريت إعداد املشروع بالتعاون م جمموعة العمل املللفة بقياس التجارة يف اـدمات تلنولوجيـا
املعلومــات واالتصــاالت واخلــدمات القائمــة عل ـ تلنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت التابعــة
للشــراكة املعنيــة بقيــاس تلنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ألغــرا التنميــة والــي تضــم يف
أعضــائها منظمــة التجــارة العامليــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي وشــعبة
اإلحصــاءات يف إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة التابعــة لألمانــة العامــة واألونلتــاد
واللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة ل ــريب آســيا والبن ـ الــدو واالحتــاد الــدو لالتصــاالت.
وحتــدد املــذكرة التقنيــة قيــاس جتمــيعني تلميلــيني جديــدين للتصــني املوس ـ خلــدمات ميــزان
املدفوعات لعام  ٢٠١٠وتوصي هبما و ا جتمي اـدمات تلنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت
(الذي ميلن مجع من مصادر البيانات القائمة املتعلقة بالتجارة الدولية يف اخلـدمات شـري ة أن
__________
( )4انظر.http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d03_en.pdf :
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تبل عنها البلدان يف املرحلة الثالثة من التصني املوس لعام  )٢٠١٠وجتمي اخلـدمات القائمـة
عل تلنولوجيا املعلومات واالتصاالت (الذي سيت ل مج البيانـات بواسـ ة طريقـة اإلمـداد
عل النحو احملدد يف االتفا العام املتعل بالتجـارة يف اخلـدمات أو بواسـ ة هنـج استقصـائي يف
أوساط األعمال التجارية).

تنفيــذ امللت ـ اإلحصــائي لالحتــاد األورويب ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان
االقتصادي للدراسة االستقصائية الي أجرهتا فرقـة العمـل بشـ ن مُعرِّفـات بيانـات
التصني املوس خلدمات ميزان املدفوعات لعام ٢٠١٠
 - ١8وضعت فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت اسـتبيانًا مشـتركًا ملعرفـات البيانـات عـن
إحصائيات التجارة يف اخلدمات وف فئات التصـني املوسـ خلـدمات ميـزان املـدفوعات .وقـد
نفّذ بالفعـل كـل مـن امللتـ اإلحصـائي لالحتـاد األورويب (بالنسـبة للـدول األعضـاء يف االحتـاد
األورويب) ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي (بالنسـبة للبلـدان األعضـاء يف املنظمـة
مــن اــارج االحتــاد األورويب) هــذ ،الدراســة االستقصــائية وعرضــا نتائجهمــا بش ـ هنا .وقــدمت
املنظمة أيضاً عدة أمثلة ملموسة عن الليفية الي ميلن هبا تفسة التفاوتات يف التجارة من االل
االستعانة عل سـبيل املثـال باالاتالفـات يف الت يـة ومصـادر البيانـات ومنهجيـة جتميعهـا.
والصت فرقة العمل إىل أن النموذج املوحد يعد مفيداً يف توثي املنهجيات الوطنيـة ومقارنتـها
وميلن استخدام أيضاً يف حتديد أسبا التفاوتات التجارية .وأفيد ب ن مـن املهـم توسـي ن ـا
تنفيذ الدراسة االستقصائية ملعرفات البيانات ليشمل بلداناً أاـريت .وأكـدت شـعبة اإلحصـاءات
أهنا قد ا ت لتنفيذ االستبيان بالنسبة للبلدان من غة األعضاء يف االحتـاد األورويب أو منظمـة
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي .ووافقــت فرقــة العمــل أيض ـًا عل ـ أن نتــائج امللت ـ
اإلحصائي لالحتاد األورويب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي باإلضـافة إىل نتـائج
الدراسة االستقصائية ينب ي أن تُضا يف شلل مُرفـ علـ اإلنترنـت لـدليل مُجمّعـي البيانـات
مــن أجــل دليــل إحصــاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات لعــام  ٢٠١٠هبــد مســاعدة بلــدان
أاريت عل إااز التدوين املنتظم ملعرفات البيانات ودعت فرقـة العمـل أيضـاً كـال مـن امللتـ
اإلحصــائي لالحتــاد األورويب ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي إىل االض ـ الع
باألعمال التحضةية هلذ ،املسا ة للي تستعرضها فرقة العمل يف اجتماعها املقبل.
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املرف
ااتصاصــات فرقــة العمــل املشـــتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بإحصـــاءات
التجارة الدولية
أوالً  -األعضاء واجلهة الداعية إىل االجتماع وتنظيم األعمال
 - ١أنشئت فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بإحصـاءات التجـارة الدوليـة وفرقـة
العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية بإحصاءات التجارة الدوليـة يف اخلـدمات م لـ تسـعينيات
القرن املاضي باعتبار ا األساس الذي تقوم علي اجلهود اجلماعية الـي تبـذهلا الوكـاالت الدوليـة
لتحســـني تـــوافر اإلحصـــاءات وجودهتـــا وقابليتـــها للمقارنـــة يف هـــذ ،اجملـــاالت وذلــ دعمـ ـاً
للمفاوضات الي تُجريت يف إطار جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية املتعددة األطرا (انظر
ااتصاصات فرقي العمل).
 - ٢واليــوم ينب ــي أن ت اــذ إحصــاءات التجــارة الدوليــة باالعتبــار احتياجــات املفاوضــني
التجــاريني مــن املعلومــات وال ســيما فيمــا يتعلـ باتفاقــات منظمــة التجــارة العامليــة املتمثلــة يف
االتفا العام بش ن التعريفات اجلمركية والتجارة واالتفا العام املتعل بالتجارة يف اخلـدمات
واالتفا املتعل باجلوان املتصلة بالتجارة من حقو املللية الفلرية.
 - 3ومنذ عـام  ٢٠٠8عقـدت فرقتـا العمـل اجتماعـات مشـتركة منتظمـة ملناقشـة املسـائل
املتداالة واملسائل الشاملة لعدة ق اعـات .وبـالنظر إىل تزايـد التـراب والتـداال بـني التجـارة يف
السل والتجارة يف اخلدم ات النـامجني عـن الت ـورات العامليـة مـن قبيـل التَجـ ُز املتزايـد ل نتـاج
الدو وارتفاع حجم منتجات املللية الفلرية وارتفاع عدد األنواع اجلديدة مـن املؤسسـات
مثل املنتجني والتجار من غة املصنعيني وزيادة التركيز عل اإلنتاج العاملي مـن اـالل سالسـل
القيمة العاملية أنشئت فرقة عمل مشتركة بني الوكـاالت معنيـة بإحصـاءات التجـارة الدوليـة يف
باريس يف  ٢7آذار/مارس  ٢٠١4للفالة حتسني التنسي يف األنش ة ذات االهتمام املشترك.
 - 4وسيشــارك يف رئاســة فرقــة العمــل املشــتركة بــني الوكــاالت كــل مــن منظمــة التعــاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة التجارة العاملية.
 - 5وتعقد فرقة العمل املشتركة بني الوكـاالت اجتماعـًا رمسيـًا واحـدًا يف الربـ األاـة مـن
كل عام.
 - ٦وتتعهــد شــعبة اإلحصــاءات يف إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة التابعــة لألمانــة
العامة املوق َ الشبلي لفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت بينما يتعهد كل مـن منظمـة التعـاون
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والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة التجارة العاملية املوقـ الشـبلي لفريـ النقـال اإلللتـروين
التاب لفرقة العمل.
 - 7ويُتخذ القرار بش ن مجيـ املسـائل اإلجرائيـة بتوافـ آراء األعضـاء العـاديني أو ب غلبيـة
األصوات إذا طل ذل أي عضو يف فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت.
 - 8ويف عام  ٢٠١4وافقت فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت علـ أن العضـوية العاديـة
هلذ ،اهليئة املشتركة بني األمانات ينب ي أن تقتصر عل املؤسسـات الدوليـة الراسـخة الـي يلـون
ممثلوها يف وض يسمح هلم تقدمي التزامات بالنيابة عن مؤسساهتم .وجريت االتفا أيضاً عل أن
باإلملان دعوة اخلرباء من غة املسؤولني يف املؤسسات الدولية حلضور اجتماعات فرقة العمل.
 - 9ويف وقت إرسال الدعوات سو تُخ ـر اهليئتـان املشـاركتان يف الرئاسـة األعضـاء يف
فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت فيما يتعل بـاخلرباء الـذين جـرت دعـوهتم .وسـو تُفتـرَ
موافقة األعضاء يف فرقة العمل عل ذل ما مل تتل الرئاسة اعتراضاً بش ن املس لة.

ثانياً  -والية فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت
 - ١٠هــد فرقــة العمــل املشــتركة بــني الوكــاالت هــو كفالــة تنســي األنش ـ ة الــي تقــوم
هبا الوكاالت املشاركة فيها يف جمال إحصاءات التجارة الدوليـة واجملـاالت املتصـلة بـذل ومـن
بينها ما يلي:
(أ) تشـــجي ت ـــوير املعـــاية الدوليـــة علـ ـ النحـــو املـــبني علـ ـ ســـبيل املثـــال
يف ”إحصاءات التجارة الدولية للبضائع :املفلايي والتعلار “ ويف ”دليل إحصلاءات التجلارة
الدولية يف اخلدمات“ وما يـرتب هبـا مـن توجيهـات بشـ ن جتميـ إحصـاءات التجـارة الدوليـة
والنُظم والتصنيفات املتعلقة هبا واإلحصاءات ذات الصلة مبا فيها اإلحصاءات السياحية
( ) حتسني تـوافر إحصـاءات التجـارة الدوليـة وجودهتـا وقابليتـها للمقارنـة وذلـ
باملقارنة م إحصاءات التجارة التقليدية (والي تشمل أيضاً أنش ة فروع الشركات األجنبية)
(ج) تشجي وض نُظم إحصائية وطنية تتيح توفة تقديرات عـن التجـارة يف القيمـة
املضــافة ب فضــل جــودة مملنــة مــن اــالل االتســا والشــفافية يف التعــديالت املدالــة علــ
إحصائيات التجارة املتعلقة باحلسابات القومية وأيضاً تشجي إدماج األطر احملاسـبية الـي تركـز
بشلل أكرب عل الشركات الناش ة يف سالسل القيمة العاملية
(د) تنسي مج البيانات من البلدان ومشاطرة جمموعات البيانات الي جريت مجعهـا
من أجل تقليل الع ء امللق عل البلدان يف تقدمي البيانات
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(هـ) املواءمة بني إجراءات جتهيز البيانات وتنسي نشـر البيانـات عـن طريـ قواعـد
بيانات الوكاالت ومنشوراهتا من أجل تعزيز اتسا إحصاءات التجارة الدوليـة وادمـة جمتمـ
املستخدمني عل حنو أفضل
(و) تنســي مج ـ املعلومــات عــن املمارســات الق ريــة يف جتمي ـ ونشــر البيانــات
والتعاون يف تقييم جودة البيانات الق رية وحتديد املمارسات اجليدة
(ز) حتديد مسائل جديدة يف جما املفـاهيم وجتميـ البيانـات ودراسـتها علـ حنـو
منهجي وصياغة مقترحات حللول مملنة ويف هذا السيا تسـهم فرقـة العمـل يف عمليـة تنقـيح
توصيات اللجنة اإلحصائية املتعلقة بإحصاءات التجارة الدولية
(ح) تعزيــز أوجــ التــ زر فيمــا ــل عمــل فــر العمــل األاــريت املشــتركة بــني
الوكاالت واألفرقة العاملة واللجان وال سيما فيما ل الفريـ العامـل املشـترك بـني األمانـات
املعي باحلسابات القومية وجلنة صندو النقد الدو املعنية بإحصاءات ميزان املدفوعات
(ط) تنسي مبادرات التدري وبناء القدرات اصوصا يف البلدان الناميـة لضـمان
أن تلــون تل ـ املبــادرات عل ـ قــدر أكــرب مــن اللفــاءة مــن حي ـ حتقي ـ مواءمــة أفضــل بــني
املمارسات الق رية يف جتمي البيانات ونشرها ومن حي دقة جمموعـات البيانـات الق ريـة الـي
جيري جتميعها ونشرها.
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