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الدورة الثالثة والثالثون 

٥-٨ آذار/مارس ٢٠٠٢  
البند ٤ (ح) من جدول األعمال املؤقت* 

  اإلحصاءات االقتصادية: فريق فوربرغ املعين بإحصاءات اخلدمات 
  تقرير فريق فوربرغ املعين بإحصاءات اخلدمات 

 مذكرة من األمني العام 
يتشـرف األمـني العـام بـأن حييـــل إىل اللجنــة اإلحصائيــة تقريــر فــرق فوربــرغ املعــين 
بإحصاءات اخلدمات، وفقا لطلـب اللجنـة يف دورـا الثانيـة والثالثـني**؛ وقـد ترغـب اللجنـة 

استعراض برنامج عمل فريق فوربرغ. 
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   تقرير فريق فوربرغ املعين بإحصاءات اخلدمات 
الغرض 

يكمــن الغــرض يف معاجلــة املســائل املتصلــــة بإنتـــاج 
إحصـاءات اخلدمـات، مبـا فيـــها نواتــج ومدخــالت منتجــات 
اخلدمات، وتقدير املنتج احلقيقي ألنشطة اخلدمـات، واألرقـام 
القياسية ألسعار منتجات وصناعات اخلدمات، وآثارهـا علـى 
تصنيف املنتجات والصناعة يف التصنيف املركـزي للمنتجـات 
والتصنيــــف الصنــــاعي الــــدويل املوحــــد جلميــــع األنشـــــطة 

االقتصادية. 
 

سنة التنظيم 
 .١٩٨٧

 

املشتركون 
املكتــــب االســــترايل لإلحصــــاء، واهليئــــة الكنديــــــة 
لإلحصاء، ومكتب الصـني لإلحصـاء، ومكتـب الصـني/هونـغ 
ـــب اجلمهوريــة التشــيكية لإلحصــاء،  كونـغ لإلحصـاء، ومكت
ــــة الفنلنديـــة لإلحصـــاء،  واهليئــة الدامنركيــة لإلحصــاء، واهليئ
واملعهد الوطين لإلحصاءات والدراسات االقتصادية (فرنسا)، 
ــــا) واملعـــهد الوطـــين  واملكتــب االحتــادي لإلحصــاءات (أملاني
لإلحصاءات بإيطاليا، ومكتب اليابان لإلحصـاءات، ومكتـب 
كوريـا لإلحصـاءات، ومصـــرف كوريــا (مجهوريــة كوريــا)، 
واهليئـــــة اهلولنديـــــة لإلحصـــــــاءات، ومكتــــــب نيوزيلنــــــدا 
لإلحصاءات، واهليئة النروجيية لإلحصاءات، واهليئـة السـويدية 
ـــــب اململكــــة املتحــــدة لإلحصــــاءات،  لإلحصـــاءات، ومكت
ووكاالت الواليات املتحدة لإلحصــاءات، (مكتـب الواليـات 
املتحـدة لإلحصـاء، ومكتـب الواليـات املتحـــدة لإلحصــاءات 
ـــــة،  العماليــــة، واملكتــــب اإلحصــــائي للجماعــــات األوروبي
وصنـدوق النقـد الـدويل ومنظمـة التعـاون والتنميـــة يف امليــدان 

االقتصادي وشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة. 
 

االجتماعات 
جيتمــع الفريــق ســنويا ملــدة اســــبوع. وقـــد عقـــدت 

االجتماعات السابقة على النحو التايل: 
فوربرغ، هولندا، كانون الثاين/يناير ١٩٨٧. 

استوكهلم، السويد،تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٧. 
فيسبادن، أملانيا، ١٩٨٨. 

أوتاوا، ١٩٨٩. 
باريس، ١٩٩٠. 

هلسنكي، ١٩٩١. 
وليامزبورغ ، الواليات املتحدة األمريكية، ١٩٩٢. 

أوسلو، ١٩٩٣. 
سدين، ١٩٩٤. 

فوربرغ، هولندا، ١٩٩٥. 
نيوبورت، ويلز، ١٩٩٦. 

كوبنهاغن، ١٩٩٧. 
روما، ١٩٩٨. 

كريست تشريتش، نيوزيلندا، ١٩٩٩. 
مدريد، ٢٠٠٠. 

أرويربو، السويد، ٢٠٠١. 
املواضيع اليت نظر فيها 

اختــــذ فريــــق فوربــــورغ، يف اجتماعــــه املعقـــــود يف 
رومــا عـــــام ١٩٩٨، قـــرارا بشـــأن برنـــامج العمـــل للفـــترة 
ــــاليني اللذيـــن  ١٩٩٩-٢٠٠١ حبيــث يشــمل املوضوعــني الت

يشكالن لب نشاط الفريق: 
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ـــــن  األرقـــام القياســـية ألســـعار املنتجـــات م (أ)
اخلدمات؛ 

ــــع  (ب) تصنيــف منتجــات اخلدمــات. ومــن املواضي
األخـرى الـيت سـيجري تناوهلـا إحصـاءات جمتمـع املعلومـــات، 
ـــة علــى اخلدمــات، وقيــاس  وقيـاس طلـب املؤسسـات التجاري
اخلدمات غري املرتبطة بالسوق، مع إشـارة خاصـة إىل القطـاع 
الذي ال يستهدف الربح. وتركـز اجتمـاع عـام ٢٠٠١ علـى 

املواضيع املعروضة أدناه. 
 

األرقام القياسية ألسعار املنتجات من اخلدمات  - ١
جــرى تعديــل برنــامج الــدورة املتعلقــة باألســعار يف 
غياب مكاتب الواليات املتحدة لإلحصـاء، ومصـرف اليابـان 
ومكتـب اسـتراليا لإلحصـاء بسـبب األحـداث الـيت وقعـــت يف 
الواليات املتحدة األمريكية. ويشمل الربنامج اجلديد ما يلي: 
األوراق األساسـية، وتشـمل فرعـــني أحدمهــا  (أ)
يتنـاول املنهجيـة املتبعـة وثانيـهما يعـرض وحيلـل سلسـلة زمنيــة 
من البيانات حلركات األسـعار. وقـد جـرى تقـدمي ورقتـني يف 

املوضوعني التاليني: 
األرقام القياسية للخدمات العقاريـة. [وهـذه  �١�
األرقـام القياسـية تغطـي خدمـات الوكـــاالت 
العقاريــة أنشــطة البيــع والتأجــري والشـــراء 
ومدفوعات بدالت إجيـار املمتلكـات مدونـة 
التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـــد جلميــع 
األنشطة االقتصادية رقم ٧٠١٠. وتنصب 
األسـئلة املتعلقـة ـذا العـرض علـى معـــدالت 

العمولة؛] 
األرقـام القياسـية ألسـعار خدمـــات احملاســبة.  �٢�
وهذه املنهجية هي طريقة تقوم على أساس 
النواتـج. وقـدم عـرض مقـارن للطـرق الــيت 
تســـتخدمها كـــــل مــــن فرنســــا واليابــــان 

واســـتراليا ونيوزيلنـــدا واململكـــة املتحــــدة 
والواليات املتحدة األمريكية؛ 

وقدمت عروض وجيزة عن األعمال اجلاريـة  (ب)
واملتعلقة خبدمات الدعاية، والنقل الربي واخلدمات املصرفية؛ 
الصالحيـــة لالســـتعمال وتكييـــف اجلــــودة.  (ج)
ومل يتـح اـال يف االجتمـاع ملناقشـة األوراق املتعلقـة مبســـائل 
اجلودة بسبب غيـاب واضعيـها. وقدمـت ورقـة تشـرح عمليـة 
تقدير صالح األرقـام القياسـية ألسـعار اخلدمـات الـيت تؤديـها 
ــــابات  الشـــركات يف اململكـــة املتحـــدة لالســـتخدام يف احلس
القومية وألغراض النشر. ومت وضع إجراءات شـكلية للتطويـر 
واالستعراض وضمان اجلودة ولكن اللمسـات األخـرية مل يتـم 
وضعها على هذه اإلجراءات بعد. وطلب الفريـق مـن منظمـة 
ـــها  التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي أن تسـتكمل حتقيق
ـــة ألســعار املنتجــات مــن  بشـأن مجـع األرقـام القياسـية الوطني
ــــق الـــذي مشـــل ٣١ بلـــدا  اخلدمــات. وأظــهر عــرض التحقي

األنشطة اليت يقوم ا ١٩ بلد يف هذا امليدان. 
 

تصنيف أنشطة اخلدمات ومنتجاا  - ٢
قــدم ممثــل األمــم املتحــدة عرضــــا عامـــا لتنقيحـــات 
التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميـع األنشـطة االقتصاديـة 
والتصنيف املركزي للمنتجات لعام ٢٠٠٢ ولإلجراءات الـيت 
جيـري وضعـها لتنقيحـات عـام ٢٠٠٧، يف ضـوء االنطباعــات 
الناشـئة عـن احتياجـــات املســتخدمني. وهنــاك دور توجيــهي 
ــــة  لفريــق اخلــرباء املعــين بالتصنيفــات االقتصاديــة واالجتماعي
ولعمـل الفريـق الفرعـي التقـين التـابع لفريــق اخلــرباء يف وضــع 
مقترحـات حمـــددة. ويف ســياق إنشــاء قطــاع للمعلومــات يف 
ـــدويل املوحــد لعــام ٢٠٠٧، قــام  إطـار التصنيـف الصنـاعي ال
الفريــق بدراســة املبــادئ واملفــاهيم األساســية املســـتخدمة يف 
التعـاريف الراهنـة يف قطـاع املعلومـات نظـام أمريكـا الشــمالية 
لتصنيف الصناعات وقطاع تكنولوجيا املعلومـات واخلدمـات 
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يف منظمـــــة التعـــــــاون والتنميــــــة يف امليــــــدان االقتصــــــادي 
واالختالفات بينها. 

ويتمتـــــع الفريـــــق باخلـــــربة يف جمـــــال التصنيفــــــات 
واالحصـاءات املتعلقـة بقطـاع اخلدمـات وجمتمـــع املعلومــات، 
وهـذه اخلـربة هـي مسـة مـن السـمات اخلاصـة بـالقوة كمـا أنـــه 
ــــة  ميكـــن للفريـــق أن يـــؤدي دورا مـــهما يف اـــاالت املتعلق
باخلدمـات واملعلومـات/تكنولوجيـا املعلومـات واخلدمـات مــن 
عملية تنقيح التصنيفات. فبإمكانه أن يقوم بتنسـيق اختبـارات 
الصحة لفئات التصنيـف املركـزي للمنتجـات. وهنـاك حاجـة 
للعمــل علــى إجيــاد تصنيفــات دوليــة موحــدة للطلــب علـــى 

اخلدمات وهي تصنيفات ختتلف عن تصنيفات األنشطة. 
 

إحصاءات جمتمع املعلومات  - ٣
ــــص املقـــدم لالســـتبيان النموذجـــي بشـــأن  يعتــرب الن
ـــا املعلومــات واخلدمــات واإلنــترنت مــع  اسـتخدام تكنولوجي
تركيز خاص علـى التجـارة االلكترونيـة يف املشـاريع التجاريـة 
النـص النـهائي، رغـم ضـــرورة إجــراء تغيــريات جديــدة عليــه 
واسـتكماله يف املسـتقبل القريـب. وميكـن اسـتخدام االســتبيان 
النموذجـي لـدى إجـراء دراسـات اسـتقصائية جديـدة أو لــدى 
إضافـة بنـود جديـــدة علــى الدراســات االســتقصائية الراهنــة. 
وتتصـل اخلطـوات الـيت سـتتخذ يف املسـتقبل لوضـع االســتبيان 
النموذجي بالتركيز على عمليات التجـارة االلكترونيـة وتأثـري 
تكنولوجيــا املعلومــات واخلدمــات علــى مســــتوى املشـــاريع 

التجارية. 
ووافق الفريق العامل التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليـدان االقتصـادي املعـــين مبؤشــرات جمتمــع املعلومــات علــى 
تعريـــف قطـــاع تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت لعـــام 
١٩٩٨. وقدمـت املنظمـة ورقـة تتضمـن املبـادئ املتفـق عليــها 
لتكـون أساسـا للتعريـــف واملســائل املثــارة بغــرض اســتعراض 
ـــادة  التعريـف. ووجـد املشـتركون أنـه ليـس مـن الضـروري إع

النظر يف تعريف قطاع تكنولوجيا املعلومـات واخلدمـات قبـل 
رؤية نتائج تنقيح عام ٢٠٠٢، واقترح املشتركون عوضا عـن 
ذلك زيادة العمل على تعريف منتجات تكنولوجيا املعلومات 

واخلدمات. 
إن املناقشة بشأن تعريف قطاع املضمون جاريـة منـذ 
عام ١٩٩٧. وتبني مـن العمـل املفـاهيمي الفرنسـي املقـدم أن 
التصنيفـات اـراة اسـتنادا إىل التصنيـف املركـــزي للمنتجــات 
والتصنيـف الصنـاعي املوحـد جيـب أن تشـكل حاليـا بوضـــوح 
ـــــة بــــني منتجــــات تكنولوجيــــا املعلومــــات  احلـــدود الفاصل
واخلدمـات ومنتجـات املضمـــون وبــني صناعــات تكنولوجيــا 
املعلومــات واخلدمــات وصناعــات املضمــون، وبالتـــايل فـــإن 
قطاع املضمــون ينبغـي تعريفـه علـى أنـه �جمموعـة الصناعـات 
الداخلة يف التصنيف الصناعي الدويل املوحــد والعاملـة بشـكل 
أساســـــي يف نشـــــر و/أو التوزيـــــع االلكـــــتروين ملنتجـــــــات 

املضمون�. 
 

برنامج العمل يف املستقبل  - ٤
جدد الفريق إطار عمله السابق املؤلف مما يلي: 

برنـامج لفـترة ثـــالث ســنوات إلتاحــة جمــال  (أ)
العمــل املعمــق علــى مواضيــع تتســم معاجلتــها بدرجــــة مـــن 

األولوية؛ 
عدد حمدود جدا من املسائل األساسية؛  (ب)

مسـائل خمصصـة ال جتـــري معاجلتــها بشــكل  (ج)
دائم يف االجتماعات املقبلة. 

وستقتصر املسائل األساسية على املسائل الثالث التالية: 
ــــية ألســـعار املنتجـــات (مـــع  األرقــام القياس (أ)
ـــــة وخدمــــات احلواســــيب،  التركـــيز علـــى خدمـــات الرعاي
واخلدمـات اهلندســية، والتــأمني وعمليــات املصــارف والنقــل 

الربي)؛ 
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ــع  تصنيفـات أنشـطة اخلدمـات واملنتجـات (م (ب)
التركـيز علـى احتياجـات تنقيـح عــام ٢٠٠٧، ال ســيما فيمــا 

يتصل باحتمال إنشاء قطاع املعلومات)؛ 
– الــيت توســع  إحصـاءات جمتمـع املعلومـــات  (ج)
نطاقــها بإضافــة جمــاالت ذات صلــــة (االقتصـــاد املســـتند إىل 
املعرفــة)، مــع التركــيز بشــكل خــاص علــى قيــاس تأثــــريات 
ــــا االتصـــاالت واملعلومـــات ومؤهـــالت  اســتخدام تكنولوجي
املوظفني ومهارام يف إطار أنشطة اخلدمات املنتجة للمعرفـة. 
وســتبذل جــهود أيضــا إلدمــاج مســائل التصنيفــات املتعلقــة 
بأنشطة قطاع تكنولوجيا االتصاالت واملعلومـات يف اجتمـاع 

عام ٢٠٠٢. 
واملســائل املخصصــة هــي مســــألة املؤسســـات الـــيت 
ال تسـتهدف الربـح، واملبيعـات بواسـطة منتجـــات اخلدمــات، 

واملؤشرات القصرية األجل. 
ويشدد الفريق على أمهية التعاون الـدويل بـني املعـاهد 
الوطنية والدولية لتجنب حصــول ازدواج يف األعمـال وللدفـع 
ــــف واملنهجيـــة اللذيـــن  قدمــا بتطويــر العمــل يف جمــايل التعري
حيتاجـهما إنتـاج إحصـــاءات اخلدمــات يف املســتقبل. ونتيجــة 
لذلـك يقيـم الفريـق تعاونـا وثيقـا مـع منظمـات دوليـة أخـــرى 
كصنـدوق النقـد الــدويل بشــأن اخلدمــات (األرقــام القياســية 
ـــدان  ألسـعار املنتجـات)، ومـع منظمـة التعـاون والتنميـة يف املي
االقتصادي بشأن إحصـاءات جمتمـع املعلومـات، ومـع هيئـات 

أخرى تابعة لألمم املتحدة بشأن التصنيف. 
 

النواتج 
الدراســـــات االســـــتقصائية النموذجيـــــة. وضعــــــت 
دراسـات اسـتقصائية منوذجيـة يف املـاضي خلدمـات احلاســـوب 
ـــة اســتقصائية خلدمــات احلاســوب، منشــورات  (انظـر، دراس
األمـم املتحـدة، رقـم املبيعـات E.91.XVII.12)، واالتصـــاالت 

الســـلكية والالســـلكية، واخلدمـــات الســـــمعية - البصريــــة، 
وحبوث التسويق وخدمات اإلعالن وخدمات التأمني. 

ومؤخــرا، وضعــت دراســــات اســـتقصائية منوذجيـــة 
ـــات التعليــم (١٩٩٨)،  خلدمـات التوظيـف (١٩٩٧)، وخدم
والطلــب علــى اخلدمــات (١٩٩٩)، واســتخدام تكنولوجيـــا 
االتصـــاالت واملعلومـــات يف املشـــاريع التجاريـــــة (٢٠٠١). 
ـــــع  وســـتكون االســـتقصاءات النموذجيـــة متاحـــة علـــى موق
ــــــايل:  الفريــــق علــــى شــــبكة اإلنــــترنت علــــى العنــــوان الت

 .http:\\www4.statcan.ca/english/voorburg/.

األرقـام القياسـية ألســـعار املنتجــات. اختــذ القــرار يف 
ــوذج  االجتمـاع املعقـود يف مدريـد عـام ٢٠٠٠ علـى وضـع من
لعرض املمارسات الدولية يف خمتلف أنشطة اخلدمـات املتعلقـة 
ــــد مت إجنـــاز  بقيــاس األرقــام القياســية ألســعار املنتجــات. وق
األوراق الرئيسـية خلدمـــات احملاســبة، وخدمــات االتصــاالت 
ـــــة، واخلدمــــات  الســـلكية والالســـلكية، واخلدمـــات القانوني
ــــع  العقاريــة واهلندســية؛ وســتكون األوراق متاحــة علــى موق

الفريق على الشبكة. 
 

أوراق إلكترونية 
مجيـــع األوراق الـــيت جـــرى تقدميـــها ومناقشــــتها يف 
اجتماعات الفريق منذ إنشائه متاحـة علـى موقـع الفريـق علـى 

الشبكة مع قائمة كاملة ا. 
 

األنشطة املعتزم القيام ا 
سيعقد االجتماع القادم يف أيلــول/سـبتمرب ٢٠٠٢ يف 
نـانت، فرنسـا، ويف عـام ٢٠٠٣ يف اليابـان. وسـيقدم الفريـــق 
عرضا ألعماله بشـأن املوضوعـات الـيت تقـررت يف االجتمـاع 
املعقـــود يف أوري بـــرو يف عـــام ٢٠٠١. وســـيجري تنظيــــم 
االجتماعات بطريقة جديدة، وذلك بعقد جلسـتني متوازيتـني 
بشـأن األرقـام القياسـية ألسـعار املنتجـات وإحصـاءات جمتمــع 
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ــــني األولـــني. مث تقـــدم نتـــائج اجللســـتني  املعلومــات يف اليوم
املتوازيتني إىل جلسة عامة وتناقش فيها. وسيعمل كـل بلديـن 
من البلدان معا يف جماالت متفق عليها، وسيجري االضطـالع 
بالعمل خالل السنة. ويتوقـع الفريـق التوصـل إىل اسـتنتاجات 
تكـون هلـا انعكاسـات علـى مجـع البيانـات يف املسـتقبل بشـــأن 
ـــــات وأســــعار خدمــــات املنتجــــات  أنشـــطة ونواتـــج اخلدم
واســـتخدام تكنولوجيـــا االتصـــاالت واملعلومـــــات وآثارهــــا 

االقتصادية واالجتماعية. 
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