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اللجنة اإلحصائية 
الدورة اخلامسة والثالثون 
٢ – ٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 

البند ٤ (ب) من جدول األعمال املؤقت* 
 اإلحصاءات االقتصاديـة: إحصاءات اخلدمات 

تقريــر منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــــادي عـــن إحصـــاءات 
 اخلدمات 

 مذكرة من األمني العام 
يتشرف األمني العام بأن حييل طيه إىل اللجنة اإلحصائيـة تقريـرا أوليـا ملنظمـة التعـاون  - ١
والتنميـة يف امليـدان االقتصـــادي عــن إحصــاءات اخلدمــات. وحتــال هــذه الوثيقــة إىل اللجنــة 
ــــني**.ويتضمـــن التقريـــر األويل وصفـــا  اإلحصائيــة عمــال بطلبــها يف دورهتــا الرابعــة والثالث
للمشـروع الـذي تضطلـع بـه منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي لتحسـني تنســـيق 
العمـل اإلمنـائي الـدويل يف ميـدان إحصـاءات اخلدمـــات، ويطــرح أفكــارا تتعلــق بوضــع هنــج 

استراتيجي. 
واللجنة اإلحصائية مدعوة للنظر يف املسائل التالية ومناقشتها:  - ٢

هل تعترب املقترحات املتعلقة بتنسيق إحصاءات اخلدمات الواردة هنا مناسبة؟  (أ)
هل توافق اللجنـة علـى حتديـد مسـائل القيـاس املتعلقـة بإحصـاءات اخلدمـات  (ب)

الواردة يف اجلدول ١؟ 
بأية وسيلة ميكن حتسـني مشـاركة نطـاق أوسـع مـن البلـدان وخاصـة البلـدان  (ج)

 

 . E/CN. ٣/٢٠٠٤/١ *
 ،( E/ انظــر الوثائـــــق الرمسيــــــة للمجلــس االقتصــــادي واالجتمــاعي، ٢٠٠٣، امللحــق رقــــم ٤ (٢٠٠٣/٢٤ **

الفقرة ١ من الفصل األول - ألف.
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النامية يف أفرقة اخلرباء املعنية بإحصاءات اخلدمات؟ 
تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عن إحصاءات اخلدمات(١) 

 
 معلومات أساسية 

١ - بناء على طلب اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة يف عام ٢٠٠٢، قـدم املكتـب 
األسترايل لإلحصاءات تقريرا(٢) إىل اجتمـاع اللجنـة عـن إحصـاءات اخلدمـات. وتضمـن هـذا 
التقرير وصفا للتقدم اهلام احملرز يف قياس اخلدمات خالل السنوات العشرين املاضية من خـالل 
نطاق واسع من األنشطة الراهنة واجلماعات الناشطة. ونظرا الستمرار االحتياجـات اإلمنائيـة، 

حدد املكتب األسترايل لإلحصاءات مسألتني رئيسيتني مها: 
الطريقة اليت ميكن هبا زيادة كفـاءة آليـات التنسـيق الراهنـة لتفـادي ازدواجيـة  (أ)

اجلهود، وحتديد املسائل األساسية وكفالة مشوهلا؛ 
الطريقة اليت ميكن هبا تعميم النواتج املفاهيمية/املنهجية على مجيع البلدان اليت  (ب)

حتتاج إليها. 
وقامت اللجنة اإلحصائيـة يف آذار/مـارس ٢٠٠٣ بدعـوة منظمـة التعـاون والتنميـة يف  - ٢
امليـدان االقتصـادي ملسـاعدهتا عـن طريـق تنسـيق العمـل اإلمنـائي املتعلـق بإحصـاءات اخلدمــات 
الذي تضطلع به املنظمات الدوليـة وأفرقـة اخلـرباء الدوليـة. وهنـاك هـدف أويل هـام يتمثـل يف 
ـــة  وضـع مقترحـات تتعلـق باعتمـاد اسـتراتيجية إلحصـاءات اخلدمـات ملناقشـتها يف دورة اللجن

اإلحصائية يف عام ٢٠٠٥. 
 

 خالصة تقرير املكتب األسترايل لإلحصاءات 
تضمنـت ورقـة املكتـب األسـترايل لإلحصـاءات اسـتعراضا للعمـل املضطلـــع بــه علــى  - ٣
الصعيد الدويل يف مسائل وضع املفاهيم والقياسات التطبيقيـة يف ميـدان إحصـاءات اخلدمـات. 
ونظرت الورقة يف العمل الذي اضطلع به خمتلف األفرقة واملنظمات الدولية، يف جمــال تصنيـف 
ـــات، والتجــارة الدوليــة يف اخلدمــات  اخلدمـات واملنتجـات، واألرقـام القياسـية ألسـعار اخلدم
واملؤشرات القصرية األجل لنشاط اخلدمات. كما يغطي املسائل املتعلقة باملفـاهيم والقياسـات 
يف بعض اجملاالت اجلديدة الشاملة، كتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، واالقتصـاد القـائم 

على املعرفة، واالبتكار والعوملة، واملؤسسات اليت ال تستهدف الربح. 
ـــادرات قيمــة  وخلـص املكتـب األسـترايل لإلحصـاءات إىل نتيجـة مفادهـا أن هنـاك مب - ٤
عديدة منها ما أجنز يف السنوات األخرية أو جيري إجنـازه يف الوقـت الراهـن ممـا سـيعود بـالنفع 
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الكبري على القضية املتعلقة بإحصاءات اخلدمات على الصعيـد الـدويل. وحيـق للجنـة أن تفخـر 
بالتقدم الذي أحرزته الوكاالت الدولية وأفرقة العمل وأفرقة اخلرباء الدوليـة األخـرى. بيـد أن 

هذا التقرير أبرز عددا من اجملاالت اليت ميكننا فيها أن ننظر يف حتسني جهودنا اجلماعية. 
واملسـائل الرئيسـية الـيت حددهـا املكتـب األسـترايل لإلحصـــاءات وخلصــها هــي علــى  - ٥

النحو التايل: 
ما إذا كان اجملتمع اإلحصائي الدويل يريد إيالء إحصـاءات اخلدمـات أولويـة  (أ)
أعلى وخصها مبزيد مـن املـوارد. ومـن ذلـك مثـال، وضـع املفـاهيم واألطـر والتقنيـات الالزمـة 
لقياس أنشطة اخلدمات يف االقتصاد (مبا يف ذلك تصنيفـها)، وتوسـيع نطـاق قياسـات التجـارة 
ــــا املعلومـــات  الدوليــة يف اخلدمــات، والعمــل املتخصــص يف جمــاالت كالســياحة وتكنولوجي
واالتصاالت والصحة والتعليم. وما إذا كانت هناك أيضا حاجة إلعادة النظر يف أنشـطة مجـع 
البيانات ذات الصلة اليت تقوم هبا املنظمات الدولية ألغــراض التحليـل مـن أجـل إعطـاء صـورة 
أوضح عن األمهية االقتصادية للخدمات. وما إذا كان يتعني بـذل مزيـد مـن العمـل، مث حتديـد 

نوعية هذا العمل واجلهة اليت تقوم به؟ 
ما إذا كان باملستطاع زيادة فعالية آليــات التنسـيق احلاليـة. ومـا هـي اآلليـات  (ب)
اليت ميكن تشغيلها للتأكد من أن العدد الكبري من أفرقة اخلرباء اليت تسـتعرض خمتلـف جوانـب 
إحصاءات اخلدمات يعمل على حنو منسق لتجنب ازدواجية اجلهود والتـأكد مـن تغطيـة عـدد 
أكرب من املسائل؟ وهل ينبغي أيضـا زيـادة عـدد أعضـاء أفرقـة اخلـرباء خـارج أوروبـا وأمريكـا 
الشمالية، وما هي أفضل السبل لنقل مسامهاهتم املتفق عليها يف جمايل املفاهيم واملنـهجيات إىل 
مجيع البلدان اليت حتتـاج إليـها (كـأن يكـون ذلـك عـرب وكالـة دوليـة تنشـئ صفحـة إلكترونيـة 

تشمل وصالت لالطالع على العمل اجلاري)؟  
يف ضـوء مـا توليـه احلكومـات الوطنيـة مـن اهتمـام لتوسـيع نطـاق إحصــاءات  (ج)
ــة  اخلدمـات، وال سـيما لقيـاس التجـارة يف اخلدمـات ونواتـج اخلدمـات، مـا هـي السـبل الكفيل

بتنسيق ما تزود به البلدان النامية من توجيه بشأن القياسات التطبيقية؟ 
 

النتـائج الـيت توصلـت إليـها اللجنـة اإلحصائيـة واإلجـــراءات الــيت اختذهتــا عــام 
 ٢٠٠٣ فيما يتعلق بإحصاءات اخلدمات  

قامت اللجنة يف تقريرها مبا يلي:  - ٦
رّحبت بالتقرير الشامل عن أنشطة إحصاءات اخلدمات الـذي أعـّده املكتـب  (أ)

األسترايل لإلحصاءات؛ 
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أحاطت علما بتنوع األنشطة املتصلة بإحصـاءات اخلدمـات الـيت يضطلـع هبـا  (ب)
عدد كبري من اجملموعات يف املدن وأفرقة اخلرباء، وأعربت عن تأييدها العام هلذه األنشطة؛ 

شددت على ضرورة تيسري مشاركة البلدان النامية يف هذه األفرقة؛  (ج)
الحظت احلاجة املاسة إىل هنـج يقـوم علـى إدارة املشـاريع وتنسـيق العمـل يف  (د)
إحصـاءات اخلدمـات، واقـترحت أن تضطلـع منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـــدان االقتصــادي 

بدور قيادي يف هذا اخلصوص؛ 
وافقـت علـى أنـه جيـب أال تضطلـع مبهمـة التنسـيق هـذه اجملموعـات يف املــدن  (هـ)

وأفرقة اخلرباء احلالية اليت جيب أن تواصل تركيز عملها على املسائل املنهجية؛ 
الحظت أن مهمة التنسـيق هـذه ستشـمل اسـتعراضا متواصـال لألنشـطة الـيت  (و)
يتم القيام هبا، ممـا يكفـل االتصـال بـني خمتلـف األفرقـة املشـاركة فيـها وتيسـريه وحتديـد أوجـه 
االزدواجيـة والصـالت والفجـوات يف العمـل اجلـاري علـى مجيـع البيانـات واملسـائل املنهجيــة، 

فضال عن حتديد أولويات العمل يف جمال إحصاءات اخلدمات؛ 
شّجعت على إعـداد تقريـر سـنوي واحـد عـن العمـل الـذي تقـوم بـه خمتلـف  (ز)
اجملموعات يف املدن وأفرقة اخلرباء يف جمال إحصاءات اخلدمات وطلبـت أن ُيقـدم هـذا التقريـر 

إىل اللجنة؛ 
اقترحت أن يركِّز العمل املستقبلي لتنفيذ دليل إحصاءات التجارة الدوليـة يف  (ح)

اخلدمات(٣) على زيادة نوعية البيانات بدال من إدراج إحصاءات أكثر تفصيال. 
 

ما هو الـدور التنسـيقي الـذي ميكـن أن تضطلـع بـه منظمـة التعـاون والتنميـة يف 
 امليدان االقتصادي؟ 

يتسـم التحـدي الـذي حددتـه األمـم املتحـدة بـالطموح. ولكـــي جنعــل مواجهــة هــذا  - ٧
التحـدي أمـرا ممكنـا، متـس احلاجـة إىل حتديـد نطـاق عمليـة التنسـيق وتركيزهـا بشـــكل جيــد. 
وتعتـرب منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي يف وضـع ميكنـها مـن االضطـالع بنــوع 
مـا مـن الـدور التنسـيقي يف هـذا امليـدان، نظـرا ألن لديـها جمموعـة متنوعـة مـــن أفرقــة اخلــرباء 
الشديدة الفعالية اليت تعاجل العديـد مـن املسـائل الرئيسـية يف إحصـاءات اخلدمـات وتشـارك يف 
األفرقة األخرى ذات الصلة. وتتمتع منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي بقـدرات 
مثبتة على معاجلة املسائل الشاملة بصورة فعالة بطريقة أفقية. وتؤدي الصلة الوثيقة بني العمـل 
املتعلــق بالسياســة العامــة واإلحصــاءات يف منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصـــادي 
ـــر القــرارات املتعلقــة باألولويــات اإلحصائيــة، وميكــن أن تــؤدي املســامهة  باسـتمرار إىل تنوي
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املباشرة لرؤساء املكاتب اإلحصائية، عن طريق إنشاء فريق رفيع املسـتوى معـين باإلحصـاءات 
مؤخرا، إىل املساعدة على وضع رؤيـة اسـتراتيجية. ومـن ناحيـة أخـرى، وعلـى الرغـم مـن أن 
منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي تعمـل مـع العديـد مـن البلـدان الناميـة، فإهنـا ال 
متثلها وقد حتتاج إىل مساعدة من جهات أخرى يف العثـور علـى االتصـاالت الضروريـة. كمـا 
تعترب موارد املوظفني يف منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي الـيت ميكـن أن تكـرس 

هلذه العملية حمدودة جدا. 
ـــة  وجيـب أن تكـون عمليـة التنسـيق خفيفـة مـن الناحيـة اإلداريـة وعمليـة ووثيقـة الصل - ٨
جبميـع املشـتركني مـن منظمـات وأفرقـة وأفـراد. وينبغـــي أن تشــمل إنشــاء مركــز معلومــات 
مركـزي إلحصـــاءات اخلدمــات. وعلــى الرغــم مــن أن منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان 
االقتصادي قد تسعى إىل التنسيق مع أفرقة اخلـرباء أو املنظمـات الدوليـة األخـرى، فإنـه يتعـذر 

عليها أن تدير أعماهلا. وال ميكن إحراز تقدم إال باالستناد إىل توافق اآلراء وحسن النية. 
ويرد يف املربع أدناه كشف بأفرقة العمل الدوليـة والتابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف  - ٩
امليدان االقتصادي املعنية باإلحصاءات. وهذه القائمـة ليسـت شـاملة، وخاصـة خـارج منظمـة 
التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي. فـهل هنـاك أي أفرقـة أخـرى هامـــة ينبغــي إضافتــها؟ 
والسـؤال املطـروح هـو مـدى مشـول التغطيـة. ومـــا هــو نطــاق إحصــاءات اخلدمــات يف هــذا 
ـــاك مشــاكل معينــة تتصــل  السـياق؟ وعلـى الرغـم مـن أن اخلدمـات موضـوع شـامل، فـإن هن
بتعريـف أنشـطة ونواتـج اخلدمـات، وبتعريـف وقيـاس نواتــج اخلدمــات مــن حيــث كــل مــن 
األسعار الراهنة والثابتة، والتجارة الدولية، والعمالة، وقياس أنشطة ونواتج اخلدمـات اجلديـدة 
الفعالـة منـها واخلالفيـة. وأدرجـت هـذه اجملـاالت مجيعـها بصـورة مؤقتـة؛ وكذلـك هـو احلـــال 

بالنسبة جلمع البيانات ونشرها. 
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األفرقـة العاملـة الدوليـة والتابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي املعنيـــة 

بإحصاءات اخلدمات 
األفرقة العاملة الدولية 

فريق فوربورغ املعين بإحصاءات اخلدمات: وهو عبارة عـن فريـق شـامل للتطويـر  •
املنهجي للخدمات (برئاسة ماغــايل دميـوت - مينـار، املعـهد الوطـين لإلحصـاءات 

والدراسات االقتصادية - فرنسا)؛ 
ـــة الدوليــة:  فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين بالتصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعي •

فريق فرعي تقين (برئاسة بول جوهانيس، اهليئة الكندية لإلحصاءات)؛  
الفرقـة العاملـة املشـتركة بـني وكـاالت األمـم املتحـدة املعنيـة بإحصـاءات التجـــارة  •
الدوليـة قـي اخلدمـات (برئاسـة بيــل كيــف، منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان 

االقتصادي)؛ 
تشمل أفرقة اخلرباء التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (مع اسم جهــة 

االتصال) ما يلي: 
فرقـة العمـــل التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي - املكتــب  •
ـــية ألســعار  اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة (يوروسـات) املعنيـة باألرقـام القياس

إنتاج اخلدمات (سيبو فارجونني)؛ 
فرقة عمل املؤشرات القصرية األجل للخدمات (يون - بيو - هونغ)؛  •

فريـق اخلـرباء التـابع ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي - يوروســـات  •
املعـين بإحصـاءات االجتـار باخلدمـات والفريـق املعـين بإحصـاءات التجـارة الدوليـــة 

(أندريا ليندر/بيل كيف)؛ 
الفرقـة العاملـــة املعنيــة مبؤشــرات جمتمــع املعلومــات (أنــدرو وايكــوف/شــرييدان  •

روبرتس)؛ 
فريق خرباء احلسابات القومية (فرانسوا ليكيليه)؛  •

فرقة عمل احلسابات القومية املعنية باخلدمات املالية (بول شراير)؛  •
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ـــأمني علــى احليــاة  فرقـة عمـل احلسـابات القوميـة املعنيـة بالتـأمني ألغـراض غـري الت •
(فرانسوا ليكيليه)؛ 

الفرقة العاملة اإلحصائية التابعة للجنة السياحة (أالن دوبرياس)؛  •
شبكة خرباء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املعنية حبسابات الصحة  •
القومية، املكلفة بتنفيذ دليل منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي ”نظـام 

حسابات الصحة“ (مانفريد هيوبر)؛ 
ـــة  الفرقـة العاملـة اإلحصائيـة التابعـة للجنـة املعنيـة ببيئـة الصناعـة واألعمـال التجاري •

(ديرك بيالت)؛ 
ــــة العاملـــة اإلحصائيـــة التابعـــة للجنـــة الصناعيـــة (تومـــاس  خــرباء العوملــة بالفرق •

هاتزيشرونوغلو)؛ 
اخلرباء الوطنيون املعنيون مبؤشرات العلم والتكنولوجيا (جومينيك غيلليك)؛  •

األفرقة الدولية األخرى الذي يعترب عملها ذا صلة جزئيا بإحصاءات اخلدمات 
املائدة املستديرة املعنية بإطارات الدراسات االستقصائية لألعمال التجارية؛  •

الفريـق التوجيـهي املعـين بســـجالت األعمــال التجاريــة التــابع للجنــة االقتصاديــة  •
ألوروبـا التابعـة لألمـم املتحـدة/منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي/ 

يوروسات؛ 
فريق يوروسات التوجيهي املعين بإحصاءات األعمال التجارية اهليكلية؛  •

فريق أوتاوا املعين باألسعار؛  •
أفرقـة اخلـرباء التقنيـة املعنيـة باألرقـام القياسـية ألسـعار اإلنتـــاج واألرقــام القياســية  •

ألسعار االستهالك؛ 
فريــق دهلــي املعــين باالقتصــاد غــري الرمســي؛ اللجنــة املعنيــــة بإحصـــاءات مـــيزان  •

املدفوعات التابعة لصندوق النقد الدويل؛ 
فريق كانبريا الثاين املعين بقياس األصول غري املالية؛  •

املؤمتر الدويل خلرباء إحصاءات العمل.  •
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 املقترحات املتعلقة بدور منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
ميكن اتباع هتج تنسـيقي بسـيط وسـهل وقـابل للتطبيـق، إذا متكنـا مـن حتديـد املسـائل  - ١٠
و ’أشخاص االتصال‘ الذين ينتمون عادة وليس حصرا إىل منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان 

االقتصادي، وقيام كل شخص من أشخاص االتصال مبا يلي: 
التعهد بتقدمي تقرير موجز سـنويا عـن التقـدم واملسـائل والنواتـج اجلديـدة إىل  (أ)
اللجنة اإلحصائية وفريق فوربورغ املعـين بإحصـاءات اخلدمـات باإلضافـة إىل التنسـيق، حيثمـا 
كان ممكنا، مع أفرقة اخلرباء األخرى غري التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي 

العاملة يف اجملاالت املماثلة؛ 
االحتفـاظ مبوقـع علـى الشـبكة العامليـة (اإلنـترنت) حسـب االقتضـاء يتضمـــن  (ب)
النواتج واملعلومات املتعلقة بعمـل ونواتـج أفرقـة اخلـرباء و/أو وصـالت (URL) مبواقـع األفرقـة 

األخرى العاملة يف أي جمال مماثل؛ 
اإلسهام باألفكار واملقترحات اليت تتعلق باستراتيجية إحصاءات اخلدمات.  (ج)

سـتقوم مديريـة اإلحصـاءات التابعـة ملنظمـــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي  - ١١
بإدماج األخبار والتطورات املستمدة من تقارير األفرقة يف تقرير موجز وحيد يقدم سـنويا إىل 
اللجنـة اإلحصائيـة وفريـق فوربـورغ. وهنـاك مهمـة تتسـم باألمهيـة يف عـــام ٢٠٠٤ تتمثــل يف 
وضع ورقة مناقشة اسـتراتيجية للجنـة. وتقـوم منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي 
ـــترنت يتعلــق بإحصــاءات اخلدمــات يتضمــن  بإنشـاء وصيانـة موقـع مركـزي علـى شـبكة اإلن
مسائل وأخبارا ووثائق ووصالت. وحيتاج النطاق الدقيق للعمل التنسيقي وشكل التقـارير إىل 
مناقشـة أوسـع. وسـتجري هـذه املناقشـة بالتشـاور مـــع جــهات االتصــال يف منظمــة التعــاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، والشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، وفريق فوربـورغ، والفريـق 
ـــة يف امليــدان االقتصــادي املعــين باإلحصــاءات،  الرفيـع املسـتوى التـابع ملنظمـة التعـاون والتنمي

وغريها من املنظمات الدولية املشتركة. 
 

 املسائل املتعلقة بقياس اخلدمات الرئيسية 
مت إحـراز تقـدم هـام خـالل السـنوات العشـرين املاضيـة يف قيـاس اخلدمـــات. وتشــمل  - ١٢
األمثلة اهلامة وضع التصنيف املركزي للمنتجات، ونظام احلسـابات القوميـة، والتنقيـح الثـالث 
للتصنيف الصناعي الدويل املوحد، والدليل اخلامس مليزان املدفوعات لصنـدوق النقـد الـدويل، 
وكتيـب املكتـب اإلحصـائي للجماعـــات األوروبيــة عــن قيــاس األســعار واألحجــام، ودليــل 
إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات. وتضمنت هـذه النواتـج مفـاهيم وتعـاريف وإطـارات 
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ومعايري دولية أساسية لوصف اخلدمات وجتميع اإلحصاءات. وهنـاك اتفـاق واسـع النطـاق يف 
العديد من اجملـاالت بشـأن كيفيـة قيـاس نشـاط اخلدمـات نظريـا، إال أن القيـاس العملـي أكـثر 

تعقيدا وتنوعا بكثري وغري كاف يف معظم األحيان. 
وناهيك عن وضع استراتيجية للعمل الـدويل املتعلـق باخلدمـات، هنـاك علـى مـا يبـدو  - ١٣
توافق واسع يف اآلراء بشأن بعض مسائل القياس األساسية اليت تتصل باخلدمـات والـيت حتتـاج 

إىل جواب من اإلحصاءات االقتصادية. وتشمل هذه املسائل مشاكل أساسية مثل: 
ما هو الناتج احلقيقي للخدمات؛  (أ) 

كيف ميكن قياس التجارة الدولية يف اخلدمات؛  (ب) 
املشاكل املتصلة بالدراسات االستقصائية ألنشطة اخلدمات.  (ج) 

والسؤال األول هو السؤال الرئيسي الذي طرح على فريـق فوربـورغ يف الثمانينـات.  - ١٤
وميكـن حتليـل هـذا السـؤال إىل عـدد مـن املشـاكل املكونـة مبـا يف ذلـك: كيـف ميكـن تصنيــف 
ـــاس  منتجـات وأنشـطة اخلدمـات، وحتديـد حجـم وتكويـن قطـاع اخلدمـات، وكيـف ميكـن قي
نواتج ومدخالت خدمات األسعار الراهنة؛ وكيف ميكن ختفيض الناتج وما إىل ذلك. وميكـن 
أن تتضمن املسائل املعينة األخرى: املسائل اخلاصة بالبلدان النامية؛ ومسائل العمالة؛ واملسـائل 
ـــة والقطــاع العــام؛ واملســائل ذات الصلــة  القطاعيـة مبـا يف ذلـك، السـياحة واخلدمـات الصحي
ـــة  بالسياسـة العامـة؛ وحتليـل العالقـة بـني اخلدمـات وسـائر االقتصـاد؛ واملسـائل اخلاصـة ككيفي

تقييم جودة اخلدمات وتغري جودهتا. 
  



٦٦٥٦٤-١٠٠٣

E/CN. ٣/٢٠٠٤/١٢

اجلدول ١ 
 موجز املسائل املتعلقة بقياس اخلدمات 

املســــــألة 
املسألة الفرعيةالوصف الرئيسية 

 استراتيجية إحصاءات اخلدمات١ 
تصنيفات األنشطة واملنتجات التصنيفات ٢ 
ما هو حجم وتكوين قطاع اخلدمات؟ قياس ناتج اخلدمات احلقيقي٣ 
تعاريف ناتج اخلدمات   
قياس نواتج ومدخالت األسعار الراهنة   

إمجايل النشاط/القيمة املضافة حسب النشاط  (أ)
إمجايل النشاط حسب الناتج  (ب)

املشتريات  (ج)
العمل  (د)

رأس املال  (هـ)
قياس أسعار اخلدمات (ختفيض ناتج اخلدمات)   
تقدير أسعار صادرات وواردات اخلدمات   
املؤشرات القصرية األجل لنواتج اخلدمات   
تقدير ناتج اخلدمات احلقيقي يف احلسابات القومية   

ميزان مدفوعات التجارة يف اخلدمات قياس التجارة الدولية يف اخلدمات٤ 
التجارة يف اخلدمات اليت متارسها فروع الشركات األجنبية    
٤ من التجارة يف اخلدمات    الشكل
للتجارة   مؤشرات

سجالت األعمال التجارية مسح أنشطة اخلدمات٥ 
الوحدات اإلحصائية   
إحصاءات األعمال التجارية   

إحصاءات جمتمع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املسائل األخرى املتصلة بالسياسة العامة ٦ 
إحصاءات البحث والتطوير   
إحصاءات االبتكارات   
مؤشرات العلم والتكنولوجيا   

ـــات األعمــال التجاريــة/ املسائل القطاعية اخلاصة٧  مثـل السـياحة/القطـاع املـايل/التـأمني/خدم
الصحة/التعليم/القطاع العام 

نشر األعمال املنهجية املسائل اخلاصة للبلدان النامية ٨ 
- شبكات اخلرباء    املساعدة التقنية
االقتصاد غري الرمسي   
االقتصاد غري امللحوظ   

تقييم جودة اخلدمات وتغري جودهتا  مسائل القياس والتحليل اخلاصة٩ 
اخلدمات الطوعية غري املأجورة   
املؤسسات اليت ال تستهدف الربح   
حتليل العالقة بني اخلدمات وسائر االقتصاد   

 
ـــة للمســائل/األفرقــة/اإلحداثيــات  وتتمثـل الفكـرة بشـكل ملمـوس، يف وضـع مصفوف - ١٥

واملعلومات ذات الصلة. ويرد مشروع اقتراح يف اجلدول ٢: 
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اجلدول ٢ 
 مشروع مصفوفة األفرقة واملسائل وجهات االتصال 

املسألة الفرعية املسألة الرئيسية 
التعليـق/عنـوان املوقــع 
األفرقة مجع البيانات على شبكة اإلنترنت

جـــــــهات االتصـــــــــال 
املقترحة 

اســــــــــــــــــــتراتيجية  - ١
إحصاءات اخلدمات 

منظمة التعاون والتنميــة    
يف امليـدان االقتصـــادي/ 
الفريق الرفيع املستوى 

فريق فوربورغ  

أنريكـو جيوفــانيين/بيــل 
كيـف (منظمـة التعـــاون 
والتنميــــــة يف امليـــــــدان 

االقتصادي) 
 وماغـــــــايل دميـــــــــوت 
(املعـــــــــهد الوطـــــــــــين 
لإلحصــــــــــــــــــــــــاءات 
والدراســـــــــــــــــــــــــات 

االقتصادية) 
التصنيفات  تصنيفـات األنشــطة/ ٢ -

املنتجات 
ـــق    األمـم املتحـدة /الفري

التقين الفرعي  
فريق فوربورغ 

ــــر (الشـــعبة  رالــف بيك
اإلحصائية) 

ـــة  بـول جوهـانيس (اهليئ
الكندية لإلحصاءات) 

قياس ناتج اخلدمات  - ٣
احلقيقي 

ـــــــم  مـــــا هـــــو حج
وتكويــــــن قطـــــــاع 

اخلدمات؟ 

ـــاون والتنميــة   منظمـة التع
يف امليدان االقتصادي 

املكتـــــــب اإلحصــــــــائي 
للجماعات األوروبية 

أندريا ليندر من منظمـة  
ــــــة يف  التعـــــاون والتنمي

امليدان االقتصادي 
بول فيفريه 

إينغر أومان من املكتب 
اإلحصـائي للجماعـــات 

األوروبية  
قيـــــــــاس نواتــــــــــج  

ومدخـالت األســعار 
الراهنة 

ـــاط/  (أ) إمجـايل النش
ــــــــة  القيمـــــــة املضاف

حسب النشاط
(ب) إمجايل النشــاط 

حسب الناتج
(ج) املشتريات

(د) العمل 
(هـ) رأس املال

(أ)،(ب)،(ج)،(د)،(هـ)  
األمــم املتحــدة ؛ منظمـــة 
التعــــــاون والتنميــــــــة يف 
امليــــــدان االقتصــــــــادي؛ 
املكتـــــــب اإلحصــــــــائي 

للجماعات األوروبية 
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املسألة الفرعية املسألة الرئيسية 
التعليـق/عنـوان املوقــع 
األفرقة مجع البيانات على شبكة اإلنترنت

جـــــــهات االتصـــــــــال 
املقترحة 

قيـــــــــاس أســــــــــعار  
ــــض  اخلدمــات (ختفي

ناتج اخلدمات)

األرقــــــام القياســـــــية 
ألســــــــعار إنتــــــــــاج 

اخلدمات 

ــــــــورغ؛   فريـــــــق فورب
الفريـق املعـين باألرقـــام 
القياســـــــية ألســــــــعار 
ـــابع ملنظمــة  اإلتتـاج الت
التعـــاون والتنميـــــة يف 
امليـدان االقتصـــادي -
املكتــــب اإلحصــــــائي 
للجماعات األوروبية 

إيرويــــــــن غــــــــــريدوك 
(مكتــــب إحصــــــاءات 

العمل) 
سيبو فارجونني (منظمة 
ــــــة يف  التعـــــاون والتنمي

امليدان االقتصادي) 
 

دليل األرقام القياسـية   
ألسعار اإلنتاج

دليل األرقام القياسـية 
ألسعار االستهالك

منظمـة العمـل الدوليـــة؛  
الفريـق العـامل املشــترك 
بـــني األمانـــات املعـــــين 
ــــعار،  بإحصــاءات األس
فريـــق اخلـــــرباء التقــــين 
التــابع لصنــدوق النقـــد 
الــدويل املعــين باألرقــام 
القياســـــــية ألســـــــــعار 
اإلنتــاج؛ فريــق اخلـــرباء 
التقـــين التـــابع ملنظمـــــة 
العمــل الدوليــــة املعـــين 
باألرقـــــــام القياســــــــية 
ألســــعار االســـــتهالك؛ 

فريق أوتاوا 

 

أســـــعار صــــــادرات  
وواردات اخلدمات

فريـــق اخلـــــرباء التقــــين   
التــابع لصنــدوق النقـــد 
الــدويل املعــين باألرقــام 

القياسية ألسعار اإلنتاج 

كيــــــــم زيستشــــــــــانغ 
(صندوق النقد الدويل) 

املؤشــرات القصــــرية  
األجـــــــل لنواتـــــــــج 

اخلدمات 

ـــاون والتنميــة   منظمـة التع
يف امليــــدان االقتصــــــادي 

جزئيا 

فرقــــة العمــــل التابعـــــة 
ملنظمة التعاون والتنميـة 
يف امليــدان االقتصــــادي 
ــــــــرات  املعنيــــــة باملؤش
ــــــــــل  القصــــــــرية األج

للخدمات  

يون-بيو هونغ (منظمة 
ــــــة يف  التعـــــاون والتنمي

امليدان االقتصادي) 

تقدير ناتج اخلدمات  
احلقيقـــــــــــــــــــــي يف 

احلسابات القومية

األمم املتحدة؛  
ـــاون والتنميــة  منظمـة التع
يف امليـــدان االقتصـــــادي؛ 
املكتـــــــب اإلحصــــــــائي 

للجماعات األوروبية 

منظمة التعاون والتنميــة 
يف امليـدان االقتصـــادي/ 
ــــــــابات  خـــــــرباء احلس
القوميــة؛ فرقــة العمـــل 
املعنيــــــة باخلدمــــــــات 
ــــل  املاليـــة؛ فرقـــة العم
املعنية خبدمات التـأمني 
ألغـراض غـــري التــأمني 
علـــى احليـــاة؛ الفريــــق 
ــــني  العـــامل املشـــترك ب
األمانـــــــــات املعــــــــــين 

باحلسابات القومية 

فرانسوا ليكيليه (منظمة 
ــــــة يف  التعـــــاون والتنمي

امليدان االقتصادي) 
إيفــو هافينغــا (الشــــعبة 

اإلحصائية) 
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املسألة الفرعية املسألة الرئيسية 
التعليـق/عنـوان املوقــع 
األفرقة مجع البيانات على شبكة اإلنترنت

جـــــــهات االتصـــــــــال 
املقترحة 

قيـــــــاس التجــــــــارة  - ٤
الدولية يف اخلدمات 

مــــيزان مدفوعــــــات 
التجارة يف اخلدمات

صندوق النقد الدويل؛  
ـــاون والتنميــة  منظمـة التع

يف امليدان االقتصادي؛ 
املكتـــــــب اإلحصــــــــائي 

للجماعات األوروبية 

فريــق اخلــــرباء التـــابع 
ــــــــــاون  ملنظمــــــــة التع
ــــــدان  والتنميــــة يف املي
االقتصادي - املكتــب 
اإلحصائي للجماعات 
ـــــــــين  األوروبيـــــــة املع
بإحصاءات التجارة يف 
اخلدمات؛ فرقة العمل 
املشتركة بني وكاالت 

األمم املتحدة  

ـــــف (منظمــــة  بيـــل كي
ــــــة يف  التعـــــاون والتنمي

امليدان االقتصادي) 

التجارة يف اخلدمات  
الـيت متارســـها فــروع 

الشركات األجنبية 

جــزء مــن مؤشــــرات 
العوملة االقتصادية

ـــاون والتنميــة  منظمـة التع
يف امليدان االقتصادي؛ 

املكتـــــــب اإلحصــــــــائي 
للجماعات األوروبية 

خــرباء العوملــة مبنظمــــة 
التعـــــاون والتنميــــــة يف 

امليدان االقتصادي 
 

توماس هــاتزيكرونوغلو 
ـــــــــاون  (منظمــــــــة التع
والتنميــــــة يف امليـــــــدان 

االقتصادي) 

الشـــــــكل ٤ مــــــــن  
التجارة يف اخلدمات

فريـــق الدعـــم التقــــين   
بـاألمم املتحـــدة املعــين 

بالشكل ٤ 

إيفــو هافينغــا (الشــــعبة 
اإلحصائية) 

ــــابع ملنظمـــة   مؤشرات التجارة  الفريــق الت
التعـــــاون والتنميــــــة يف 

امليدان االقتصادي 

أندريــا ليندنــر (منظمـــة 
ــــــة يف  التعـــــاون والتنمي

امليدان االقتصادي) 
ـــــــــــــــــــــات  الدراس - ٥
االستقصائية ألنشطة 

اخلدمات 

ســـجالت األعمــــال 
التجارية 

 http://forum.e
uropa.eu.int/irc/dsis

/businessurvey/info/
 data/links.htm

ــة   املـائدة املسـتديرة املعني
بإطـــارات الدراســـــات 
االســتقصائية لألعمـــال 

التجارية 
الفريق التوجيهي املعـين 
بســـــجالت األعمــــــال 
التجاريــة التــابع للجنـــة 
ـــــا/  االقتصاديـــة ألوروب
منظمة التعاون والتنميــة 
يف امليـدان االقتصـــادي/ 
املكتـــــب اإلحصــــــائي 
للجماعات األوروبية 

أندريــا ليندنــر، دينيـــس 
وورد (منظمــة التعـــاون 
والتنميــــــة يف امليـــــــدان 

االقتصادي) 
ــــب  أرتـــو لوتيـــو (املكت
اإلحصـائي للجماعـــات 

األوروبية) 

فرقــــة العمــــل املعنيــــــة   الوحدات اإلحصائية 
بــالوحدات اإلحصائيـــة 
التابعــــــــة للمكتـــــــــب 
اإلحصـائي للجماعـــات 

األوروبية 

ــــاوزر  هـــانس إدوارد ه
(املكتــــب اإلحصــــــائي 
للجماعات األوروبية) 
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املسألة الفرعية املسألة الرئيسية 
التعليـق/عنـوان املوقــع 
األفرقة مجع البيانات على شبكة اإلنترنت

جـــــــهات االتصـــــــــال 
املقترحة 

إحصـاءات األعمـــال  
التجارية 

املسائل التحليلية الـيت 
تتصل باخلدمات

ـــاون والتنميــة  منظمـة التع
يف امليدان االقتصادي؛ 

املكتـــــــب اإلحصــــــــائي 
للجماعات األوروبية 

الفريق التوجيهي املعـين 
بإحصـــــاءات هيــــــاكل 
األعمال التجارية التابع 
للمكتــــب اإلحصـــــائي 
للجماعات األوروبية؛ 
ــــــــــــة  الفرقــــــــــة العامل
اإلحصائية التابعة للجنة 
ـــــــــة  الصناعيـــــــة مبنظم
التعـــــاون والتنميــــــة يف 

امليدان االقتصادي 

ـــا  ديـرك بيـالت، وأندري
ــاون  ليندنـر (منظمـة التع
والتنميــــــة يف امليـــــــدان 

االقتصادي) 

املســــائل األخــــــرى  - ٦
ذات الصلـــــــــــــــــــة 

بالسياسة العامة 

إحصــــــــــــــــــــــاءات 
تكنولوجيـــــــــــــــــــــا 
املعلومـــــــــــــــــــــــات 
واالتصاالت وجمتمع 

املعلومات 

ـــاون والتنميــة   منظمـة التع
يف امليدان االقتصادي؛ 

املكتـــــــب اإلحصــــــــائي 
للجماعات األوروبية 

الفرقــة العاملــــة املعنيـــة 
مبؤشـــــــرات جمتمـــــــــع 
املعلومـــــــات التابعــــــــة 
ملنظمة التعاون والتنميـة 
يف امليدان االقتصادي؛ 

فريق فوربورغ 

ــــــــس  شــــــريدان روبرت
ـــــــــاون  (منظمــــــــة التع
والتنميــــــة يف امليـــــــدان 

االقتصادي) 
ــــــة  ليـــــا بـــــارجو (اهليئ
الفنلندية لإلحصاءات) 

إحصــاءات البحــــث  
والتطوير 

ـــاون والتنميــة دليل فراسكايت منظمـة التع
يف امليدان االقتصادي؛ 

املكتـــــــب اإلحصــــــــائي 
للجماعات األوروبية 

منظمة التعاون والتنميــة 
يف امليدان االقتصادي، 
اخلـــــــرباء الوطنيـــــــــون 
املعنيون مبؤشرات العلم 

والتكنولوجيا 

دومينيك غيليك 
ـــــــــاون  (منظمــــــــة التع
والتنميــــــة يف امليـــــــدان 

االقتصادي) 

إحصــــــــــــــــــــــاءات  
االبتكارات 

ـــاون والتنميــة دليل أوسلو منظمـة التع
يف امليدان االقتصادي؛ 

املكتـــــــب اإلحصــــــــائي 
للجماعات األوروبية 

منظمة التعاون والتنميــة 
يف امليدان االقتصادي، 
اخلـــــــرباء الوطنيـــــــــون 
املعنيون مبؤشرات العلم 

والتكنولوجيا 

دومينيك غيليك 
ـــــــــاون  (منظمــــــــة التع
والتنميــــــة يف امليـــــــدان 

االقتصادي) 

مؤشــــــرات العلـــــــم  
والتكنولوجيا 

ـــاون والتنميــة   منظمـة التع
يف امليدان االقتصادي 

منظمة التعاون والتنميــة 
يف امليدان االقتصادي، 
اخلـــــــرباء الوطنيـــــــــون 
ـــــــــام  املعنيـــــــون باألرق
القياســــــــــية للعلـــــــــــم 

والتكنولوجيا 

دومينيك غيليك 
ـــــــــاون  (منظمــــــــة التع
والتنميــــــة يف امليـــــــدان 

االقتصادي) 

ــــــة  ٧ - املســــائل القطاعي
احملددة 

الســــياحة/القطــــــاع 
املـــــــــــــــــــــــــــــــايل/ 
ــــــة/  التـــــأمني/الصح
القطاع العام وما إىل 

ذلك 

 متنوع متنوع  

٨ - املســــــائل اخلاصـــــــة 
للبلدان النامية 

ـــــــة  املســـــاعدة التقني
وإمكانيـــة احلصــــول 

على املعلومات

بـــول شـــراير (منظمــــة    
ــــــة يف  التعـــــاون والتنمي

امليدان االقتصادي) 
؟ فريق دهلي  االقتصاد غري الرمسي 
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املسألة الفرعية املسألة الرئيسية 
التعليـق/عنـوان املوقــع 
األفرقة مجع البيانات على شبكة اإلنترنت

جـــــــهات االتصـــــــــال 
املقترحة 

االقتصــــــــاد غـــــــــري  
امللحوظ 

    

٩ - مســـــــائل القيــــــــاس 
اخلاصة 

تقييـــــــــم جــــــــــودة 
ـــــــري  اخلدمـــــات وتغ

جودهتا 

فريق فوربورغ   
األرقام القياسية ألسعار 
إنتاج اخلدمات جزئيا 

؟ 

ــــة   اخلدمـــات الطوعي
غري املأجورة

؟    

املؤسســــــات الـــــــيت  
ال تستهدف الربح

؟    

العالقة بني اخلدمات  
وسائر االقتصاد

ــــــــــــة    الفرقــــــــــة العامل
اإلحصائية التابعة للجنة 
ـــــــــة  الصناعيـــــــة مبنظم
التعـــــاون والتنميــــــة يف 

امليدان االقتصادي 

ديــرك بيــالت (منظمـــة 
ــــــة يف  التعـــــاون والتنمي

امليدان االقتصادي) 

١٠ - قـــــاعدة بيانـــــــات 
التجــارة الدوليــــة يف 

اخلدمات 

رونالد جنسن  الشعبة اإلحصائية  

 
مالحظة: يشري احلرف األسود إىل األفرقة اليت تركز على اخلدمات. وينبغي توضيح نواتج األفرقة، احلالية منها واملقررة. 

وضع استراتيجية إلحصاءات اخلدمات 
باإلضافة إىل استعراض توفـر البيانـات حاليـا والعمـل اإلمنـائي، فـإن أي حماولـة إللقـاء  - ١٦
نظــرة اســتراتيجية علــى إحصــاءات اخلدمــات يتطلــب بعــض التحليــل ملســــتعملي البيانـــات 
واحتياجاهتم التحليلية. وميكـن أن يشـمل املسـتعملون املصـارف املركزيـة واحملاسـبني الوطنيـني 
وحمللي ومفاوضي التجارة ووزراء املالية والصناعة واملتنبؤون االقتصاديون واألعمال التجاريـة 
واألوساط اجلامعية. وهذا ما يراعي احتياجات املستعملني من حيث املصاحل القطاعية كما يف 
جمـاالت الصحـة والتعليـم والسـياحة واخلدمـات املاليـة واخلدمـــات الســمعية البصريــة ومــا إىل 

ذلك، فيما يتعلق فقط بوجود حاجة إىل إجراء مقارنات شاملة للقطاعات. 
 

اجلدول الزمين 
١٧ - مت يف آب/أغســـطس ٢٠٠٣ إعـــداد ورقـــة مشـــاورات تتعلـــق مبقترحـــات تنســــيق 
اخلدمـات ووضـع االسـتراتيجيات وقدمـت إىل فريـق فوربـــورغ، والفرقــة العاملــة اإلحصائيــة 
املعنية بالصناعة وبيئة األعمال التجارية، وإىل اجتماعات فرقة العمل املشـتركة بـني الوكـاالت 
املعنية بالتجارة الدولية يف اخلدمات يف تشرين األول/أكتوبر و تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٣. 
وسترسل الورقة إىل رؤساء اهليئات اإلحصائية يف املنظمات الدولية الرئيسية مبا فيها املنظمـات 
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اإلقليميـة التابعـة لألمـم املتحـدة، إلبـداء تعليقاهتـا وإمكانيـة وجودهـــا للتعــاون يف هــذا اجلــهد 
التنسيقي. 

ويتواصـل العمـل علـى إعـداد مصفوفـــة ملواضيــع اخلدمــات وأفرقــة اخلــرباء وجــهات  - ١٨
االتصـال واملسـائل االسـتراتيجية ومجـع البيانـات وغـري ذلـك مـــن املعلومــات املوجــزة املفيــدة 

املعروضة يف اجلدول ٢ من هذه الوثيقة وسيتواصل تطويرها. 
وختطـط منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـــدان االقتصــادي إلنشــاء موقــع علــى شــبكة  - ١٩
اإلنترنت حبلول هناية عام ٢٠٠٣ يكرس للعمل الدويل املتعلق بإحصاءات اخلدمـات ويتضمـن 
إحصاءات ومعلومات ووصـالت مبواقـع األفرقـة الدوليـة ذات الصلـة. وعندمـا يتـم إجنـاز هـذا 
ـــاء بعــض الوصــالت يف  العمـل، سـتدعى الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة إىل النظـر يف إنش

موقعها على الشبكة العاملية. 
وختطـط منظمـة التعـاون والتنميـــة يف امليــدان االقتصــادي للعمــل الوثيــق مــع الشــعبة  - ٢٠
اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة وفريـق فوربـورغ وفرقـــة العمــل املشــتركة بــني الوكــاالت املعنيــة 
بالتجارة الدولية يف اخلدمات. وترغب منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف إنشـاء 
جمموعة للربيد اإللكتروين جلهات االتصال املعنية بإحصاءات اخلدمـات يف املنظمـات واألفرقـة 

الدولية األخرى بشأن هذا املشروع اجلاري. 
وينبغــي إعــداد ورقــة اقــتراح بشــأن تنســيق واســتراتيجية اخلدمــات حبلــول كـــانون  - ٢١
األول/ديسمرب ٢٠٠٣ لتقدميها إىل الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة والفريـق الرفيـع املسـتوى 

يف آذار/مارس ٢٠٠٤. 
حبلول آذار/مارس ٢٠٠٤:  - ٢٢

ينبغـي السـعي لتحديـد أي جمـاالت هامـة أخـــرى للعمــل يف جمــال اخلدمــات  (أ)
تشارك فيه حاليا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أو ال تشارك فيه؛ 

يتعني النظر يف املسائل املتعلقة جبمع البيانـات املتصلـة باخلدمـات احلاليـة منـها  (ب)
واملقررة. 

ويف ربيـع عـام ٢٠٠٤، سـتعد منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصــادي وثيقــة  - ٢٣
للمشاورات املتعلقة باستراتيجية اخلدمـات لتقدميـها إىل جمموعـة متثـل اجتماعـات اخلـرباء ذات 

الصلة. 
وستقدم منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي إىل الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم  - ٢٤
املتحدة يف عام ٢٠٠٥ ورقة تعـرض فيـها األنشـطة الدوليـة إلحصـاءات اخلدمـات، وخالصـة 
التقــدم احملــرز. وســوف تتضمــن حتديــدا للثغــــرات اهلامـــة أو االزدواجيـــة يف اجلـــهود، وأي 

مقترحات تتعلق بوضع استراتيجية للعمل املقبل وتنظيمه. 
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التقدم الذي أحرزته األفرقة الرئيسية املعنية بإحصاءات اخلدمات 
ـــالتنقيح واالســتكمال املنســقني لإلطــارات  يف عـام ٢٠٠٣، تكثـف النشـاط املتعلـق ب - ٢٥
األساسية اليت تشكل أساس إنتاج إحصاءات مفيدة وقابلة للمقارنـة للخدمـات. ويشـمل هـذا 
النشـاط نظـام احلسـابات القوميـة املقـرر اسـتكماله يف عـام ٢٠٠٨، ودليـل مـيزان املدفوعـــات 
(٢٠٠٨)، والتصنيــف الصنــــاعي الـــدويل املوحـــد جلميـــع األنشـــطة االقتصاديـــة (٢٠٠٧)، 

والتصنيف املركزي للمنتجات (٢٠٠٧). 
كمـا جيـري العمـل علـــى تقــدمي التقريــر املرحلــي لفريــق فوربــورغ عــن إحصــاءات  - ٢٦
) والتقرير املرحلـي لفرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة  E/CN. اخلدمات (٣/٢٠٠٤/١١

بالتجارة الدولية يف اخلدمات (وثيقة غرفة اجتماعات) إىل اللجنة. 
وتشمل املناسبات القادمة إلحصاءات اخلدمـات املقـررة يف عـام ٢٠٠٤، عقـد حلقـة  - ٢٧
دراسية ملدة يوم واحد عن قياس األسعار واألحجـام يف قطـاع اخلدمـات كجـزء مـن اجتمـاع 
مؤمتـر اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا لإلحصـائيني األوروبيـني يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤ وتنظيـــم 
حلقة عمل ملدة يوم أو يومني يف الفترة من ١٥ إىل ١٧ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٤، تركـز 
علـى إحصـاءات قطـاع اخلدمـات والتحليـل التجريـــيب ألداء قطــاع اخلدمــات تعقدهــا الفرقــة 
العاملـة اإلحصائيـة التابعـة للجنـة الصناعيـة مبنظمـــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي. 

وجيري ختطيط هذه احللقة بالتنسيق مع اللجنة األوروبية. 
 
 

 
احلواشي 

 .Std.serstat@oecd.org ميكن توجيه التعليقات أو األسئلة املتعلقة هبذا التقرير إىل (١)
 . E/CN. انظر ٣/٢٠٠٣/١٢ (٢)
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