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   إحصاءات اخلدمات: اإلحصاءات االقتصادية
ــر    ــة يف امليــدان االقتصــادي عــن إحصــاءات    منظمــةتقري  التعــاون والتنمي

 اخلدمات
 

 مذكرة من األمني العام  
ــام بــ    ــل يتشــرف األمــني الع ــه أن حيي ــاون    طي ــر منظمــة التع ــة اإلحصــائية تقري إىل اللجن

ــدان االقتصــادي عــن إحصــاءات اخلــدمات    ــة يف املي ــة    .والتنمي ــر إىل اللجن وُيحــال هــذا التقري
ــه   اإلحصــائية  ــا طلبت ــا مل ــا وفق ــثالثني يف دورهت ــة مناقشــة    .**اخلامســة وال ــن اللجن ــوب م ومطل

 ١٦-ثانيـا  إىل ١٤-ثانيـا الفقـرات   ، ويف    ٢٢  إىل ١٢املقترحات واملسائل الواردة يف الفقـرات       
 .يف هناية املرفق الثاين
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 مقدمة -أوال  
 يف  ٦٨ة  ما برحت أمهية اخلدمات تتزايد يف االقتصادات العصرية؛ فقد أسهمت بقرابـ            - ١

، ويــتم بشــكل متزايــد تــداوهلا ٢٠٠٢القتصــاد العــاملي يف عــام يف ا مــن القيمــة املضــافة )١(املائــة
وتالحــظ أمنــاط تزايــد أمهيــة  . متواضــعجتاريــا علــى الصــعيد الــدويل، وإن كــان ذلــك مبســتوى 

ــا   ــادات عمومـ ــذه يف االقتصـ ــدمات هـ ــو � ،اخلـ ــة النمـ ــة�  و�املتقدمـ ــة  �الناميـ ــان مثـ ، وإن كـ
وبــالرغم مــن التقــدم اهلائــل احملــرز يف الســنوات   .متثــل اســتثناءات مــن هــذا االجتــاه اقتصــادات 

 .األخرية، ال يزال قياس ناتج اخلدمات يطرح جمموعة من املشاكل املفاهيمية والعملية املعقدة

 دعـت اللجنـة اإلحصـائية منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                ٢٠٠٣مارس  /ويف آذار   - ٢
اعدهتا عن طريق تنسيق عمل تطوير إحصاءات اخلدمات الـذي تضـطلع بـه              االقتصادي إىل مس  

ــدوليني    ــة اخلــرباء ال ــة وأفرق ــرد  . املنظمــات الدولي ــهوت ــة   طي ــيت وضــعتها اللجن   اإلرشــادات ال
للتقـدم  عامـا  ضـا  عروهناك تقرير أمشل وأكثر تفصيال يتضـمن        . )انظر املرفق األول  (اإلحصائية  

  احلاليــةيقــة غرفــة اجتماعــات لتنظــر فيــه اللجنــة، أمــا الوثيقــة  احملــرز، تقــرر أن يكــون مبثابــة وث 
املختصــرة فتعــرض بعــض األفكــار واملقترحــات واملســائل بشــأن وضــع اســتراتيجية متســقة          

فريـق  مقـدم مـن    مـوجز  طيه تقريـر ويرد  .إلحصاءات اخلدمات على الصعيدين الوطين والدويل
 .)الثاينانظر املرفق  (فوربورغ بشأن نطاق عمله يف املستقبل

وكجزء من مشروع التنسيق، انطلقت املنظمة مـن أعمـال جمموعـة متنوعـة مـن أفرقـة                   - ٣
اخلرباء الذين يتناول عملهم املسائل الرئيسية يف جمال إحصاءات اخلدمات، فضال عـن العـاملني            

دليـل  ، وتنقيح الطبعـة اخلامسـة مـن         )١٩٩٣ لعام   (من أجل استكمال نظام احلسابات القومية       
، وتنقــيح التصــنيف الصــناعي الــدويل املوحــد جلميــع  املــدفوعات لصــندوق النقــد الــدويلميــزان

 . من التصنيف املركزي للمنتجات١-١ وتنقيح اإلصدار ،١-٣التنقيح ، األنشطة االقتصادية
 .)انظر املرفق الثالث ( املعنيةأفرقة اخلرباءبسائل قياس اخلدمات ومبموجز طيه ويرد 

، سعت عملية التنسيق اليت اضطلعت هبا املنظمـة إىل تفـادي تكـرار      مما تقد وبناء على    - ٤
 األوسـع نطاقـا، وكانـت سلسـة مـن الناحيـة اإلداريـة         األخـرى أي جانب من عمليات التنسيق      

ومـن أهــداف   .وعمليـة ومالئمـة بالنسـبة جلميـع املشــاركني مـن منظمـات وجمموعـات وأفــراد       
واعتبـارا ملـا ذُكـر، وسـعيا إىل تيسـري إبـالغ        .دماتاملشروع اهلامة التوعيـة بالعمـل املتعلـق باخلـ    

النواتج املنهجية واالتصـاالت مـع اجملموعـات واملنظمـات األخـرى، اسـتحدثت املنظمـة بعـض                  
 وصـالت كـثرية وذلـك يف العنـوان       إحصـاءات اخلـدمات تتضـمن      املواقع على اإلنترنـت بشـأن     

http://www.oecd.org/std/services/statcoordination ،  إضـــافة إىل خـــط بريـــد إلكتـــروين عـــام
 .std.servstat@oecd.orgمباشر ميكِّن من طرح األسئلة وإقامة االتصاالت هو 

http://www.oecd.org/std/services/statcoordination
mailto:std.servstat@oecd.org
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 اخلدماتاحتياجات السياسات العامة وإحصاءات  -ثانيا  
بـأثر اخلـدمات   املتزايـد   االهتمـام    إىلبالنظر إىل احلاجة لقياس النمو االقتصادي بدقة، و        - ٥

ــة يف اخلـــدمات،  ،علـــى األداء االقتصـــادي الـــوطين  ــثرية أن  وبالتجـــارة الدوليـ  تـــرى بلـــدان كـ
غـري كافيـة وغالبـا مـا تطـرح إشـكاال مـن              تظـل نسـبيا     املعلومات املتصلة بإحصاءات اخلـدمات      

 .النوعية وقابلية املقارنةحيث 
ــة للنظــر إىل إحصــاءات اخلــدمات مــن منظــور اســتراتيجي تتطلــب بعــض       - ٦ وأي حماول

وميكــن أن يكــون مــن بــني املســتخدمني   . لبيانــات واحتياجــاهتم التحليليــة ملســتخدمي االتقيــيم 
اليــة املصــارف املركزيــة واحملاســبون الوطنيــون واحملللــون واملتفاوضــون التجــاريون ووزارات امل  

والصناعة واملؤسسات  الدولية وواضعو التنبؤات االقتصادية ومؤسسـات األعمـال والرابطـات             
ويــتعني أن تؤخــذ يف االعتبــار أيضــا احتياجــات املســتخدمني  . التجاريــة واألوســاط األكادمييــة

- ذوي االهتمامات القطاعية مثل اخلـدمات الصـحية والتعليميـة والسـياحية واملاليـة والسـمعية               
رية، ومـا إليهــا، علـى أن يقتصـر ذلــك علـى احلــاالت الـيت تـدعو  فيهــا احلاجـة إىل وضــع        البصـ 

 حماولـة أوىل لتبيـان امليـادين اإلحصـائية          أدنـاه وتـرد يف اجلـدول      . مقارنات شاملة لعدة قطاعات   
 . األوثق صلة بكل فئة من فئات احتياجات السياسة العامة

حجـم وهيكـل النـواتج والعمالـة يف قطـاع           وهناك حاجة حتليلية عامـة وأساسـية لفهـم           - ٧
فلمسؤويل املصارف املركزية اهتمام واضـح بطائفـة متنوعـة مـن مؤشـرات األسـعار            . اخلدمات

وكذلك مبجموعة أوسع من املؤشرات القصـرية األجـل املتصـلة بالنـاتج والطلـب؛ علـى سـبيل                   
طلـق  نومـن م  .  العاملـة  مبيعات التجزئة، والصـادرات والعمالـة وتكـاليف اليـد         الطلبات و املثال،  

دورهــم املتمثــل يف احلفــاظ عــل اســتقرار العملــة، حيتــاجون أيضــا إىل معلومــات عــن التجــارة     
وتـويل  . على مستوى االقتصـاد الكلـي  نسبيا وبشكل عام يكون اهتمامهم     . وميزان املدفوعات 

اد وزارات املالية نفس القدر من االهتمام جلميع هذه املؤشـرات قصـد رسـم سياسـات االقتصـ                 
 االكلي والسياسات االقتصادية فضال عن النماذج االقتصادية القياسية؛ ولكن قـد يكـون لـديه              

أيضــا اهتمــام مبؤشــرات القــدرة التنافســية الطويلــة األجــل، مثــل اإلنتاجيــة وحمركــات النمــو أو  
 .االستثمار ومؤشرات اجتذاب املستثمرين األجانب

ني رئيسـيني إلحصـاءات اخلـدمات ومـؤثرين      وميكن اعتبار احملاسبني الوطنيني مستخدم     - ٨
وعند قيـاس النـاتج، تـدعو احلاجـة إىل قـدر متـوازن مـن املعلومـات                  . فيها وكذلك منتجني  هلا    

وينبغـي  . اهليكلية اجليدة لوضع النقاط املرجعية، تكمِّلها مؤشـرات قصـرية األجـل لإلسـقاطات             
دمات وتشـمل بيانـات جيـدة      أن تعكس املعلومات اهليكلية على حنـو مناسـب أمهيـة قطـاع اخلـ              

عن النواتج بالنسبة ملؤسسات اخلدمات واألنشطة غري السوقية وغري اهلادفـة إىل الـربح، حيثمـا                
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ــة ــدخالت،    . كانـــت ذات أمهيـ ــأن املـ ــات بشـ ــا إىل معلومـ ــون أيضـ ــبون الوطنيـ ــاج احملاسـ وحيتـ
 . واالستثمار واملشتريات والعمالة والتجارة واألسعار

ات التجـارة واحملللـني واملتفاوضـني التجـاريني إىل بيانـات جتاريـة              وحيتاج كل مـن وزار     - ٩
ويف جمـال   . مفصلة عـن البضـائع واخلـدمات مـن أجـل املفاوضـات التجاريـة ورصـد االتفاقـات                  

التجــارة يف اخلــدمات، تشــمل اإلحصــاءات الراميــة إىل تلبيــة احتياجــات االتفــاق العــام املتعلــق  
ــة املوحــدة واتفــاق    بالتجــارة يف اخلــدمات واالتفاقــات اإل  ــة مثــل اتفــاق الســوق األوروبي قليمي

التجارة احلرة ألمريكا الشمالية املفهوم االقتصادي التقليـدي للصـادرات والـواردات يف ميـزان               
ملــدفوعات، ولكنــها تتجــاوزه لتشــمل كــذلك الوصــول إىل األســواق عــن طريــق تــوافر وجــود 

مات ال تقـدم للزبـائن إال حمليـا، مثـل      ومبا أن كثريا مـن اخلـد      . جتاري ووجود أشخاص طبيعيني   
الفنادق وخدمات التنظيف تدعو احلاجة إىل إحصـاءات بشـأن نشـاط الفـروع األجنبيـة فضـال                  

ـــمار املباشـــر األجــنيب وبشــأن حركــة العمــال املــؤقتني الــذين يقــدمون اخلــدمات      . عــن االستثـ
اإلنتـاج يزيـدان مـن     وجدول أعمال التجارة يف اخلـدمات وإضـفاء الطـابع الـدويل علـى عمليـة                 
 .احلاجة إىل بيانات إنتاج حملية بشأن إحصاءات اخلدمات قابلة للمقارنة دوليا

 ســـاط املشـــاريع أو األعمـــال والرابطـــاتوبصـــفة عامـــة هتـــتم وزارات الصـــناعة أو أو -  ١٠
فهـي حتتـاج إىل مزيـد مـن البيانـات االقتصـادية         . التجارية اهتماما أكثر تفصيال بسـري االقتصـاد       

ن الصـناعة واخلـدمات لالسـتفادة منـها يف التحلـيالت االقتصـادية ولفهـم ديناميـات                  ألية بش الك
النمــو ومعوقاتــه فضــال عــن قــدرة االقتصــاد علــى املنافســة الدوليــة وعلــى اجتــذاب االســتثمار    

باعتبارها حمركـا حمـتمال     (وقد هتتم بأداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم        . املباشر األجنيب 
 النشاط، واإلنتاجية، وتكـاليف اليـد العاملـة، ورأس املـال البشـري،            بالنسبة إلحصاءات ) للنمو

واالبتكار، والبحث والتطوير، والعلـوم، والتكنولوجيـا، وجمتمـع املعلومـات، وغـري             واملهارات،  
وختامـا هنـاك    . ذلك من جماالت النمو الدينامية مثل التكنولوجيا اإلحيائية واخلدمات التجارية         

 . شامل يتصل بالتنمية املستدامةو عام اهتمام
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 واألدوات اإلحصائية ذات الصلة باخلدماتالعامة  ةاحتياجات السياس
  

ــة العامـــــة النقديـــــة السياســـ
والتحليل االقتصادي الكلي

القــــدرة علــــى املنافســــة 
واالتصــــــــــــــــــــــــاالت 
والسياســــات الصــــناعية 
واملشـــــــاريع الصـــــــغرية 

 حتليل اإلنتاجية واملتوسطة

ــات ا ــة االتفاقــــ لتجاريــــ
وعوملة اخلدمات وجتاوز   

 سياسات العمل احمللي/النطاق الوطين

   احلسابات القومية احلسابات القومية احلسابات القومية
ســــــــــجالت األعمــــــــــال 
ــنيفات   ــة، والتصـــ التجاريـــ
ــهرية  واملســــــــــوح الشــــــــ

 والفصلية والسنوية

ــال   ســـــــجالت األعمـــــ
التجاريـــة، والتصـــنيفات 
ــنوية  واملســــــــوح الســــــ

 جاريةلألعمال الت

ســــجالت األعمـــــال
التجاريـــــــــــــــــــــــــة،
ــنيفات، والتصــــــــــــــــ
واملســـــوح الســـــنوية
ــة ــال التجاريـــ لألعمـــ
ومســـوح رأس املـــال

 والعمالة

ــال  ســـــــجالت األعمـــــ
 التجارية

ــويات  ــم التســــــــ نظــــــــ
؛ ومســــــوح  ةاملصــــــرفي 

األعمــــــــال التجاريــــــــة 
 األسر املعيشيةمسوح و

سجالت األعمال  
 التجارية

ــال  ــوح األعمـ مسـ
 التجارية

ــام  أسعار وأحجام اخلدمات ــعار وأحجـــــ أســـــ
 اخلدمات

  

املؤشــرات القصــرية األجــل 
 لناتج اخلدمات

    

 التجارة يف اخلدمات ميزان املدفوعات
ــارة يف   ــاءات التجـ إحصـ
ــها    ــيت متارس اخلــدمات ال
ــركات   ــروع الشــــــ فــــــ

 األجنبية
ــر   ــتثمار املباشــــــ االســــــ

 األجنيب

 التجارة يف اخلدمات 
ــارة يف   ــاءات التجـ إحصـ
ــيت متارســها    اخلــدمات ال

ــروع  ــركات فــــــ الشــــــ
 األجنبية

ــر  ــتثمار املباشــــــ االســــــ
 األجنيب

ــخاص   ــة األشـــــ حركـــــ
 )والتحويالت(

 

ــوا ــاءات عأنـــــــ  اإلحصـــــــ
 األخرى

ــا   ــاءات تكنولوجيـ إحصـ
 املعلومات واالتصاالت
 إحصاءات االبتكارات

إحصـــــــاءات البحـــــــث 
 والتطوير

 مسح القوة العاملة
ــدماج  عمليـــــــات االنـــــ

 والتملك

إحصـــــــــــــــــــــــاءات
تكنولوجيا املعلومـات

 واالتصاالت
 مسح القوة العاملة

ــا   ــاءات تكنولوجيـ إحصـ
 املعلومات واالتصاالت

 مسح القوة العاملة
 إحصاءات اهلجرة

ــر   ــوح األســـ مســـ
اخلاصـــة املعيشـــية 

ــة ب ــثال، (العمالــ مــ
مســــــــح القــــــــوة 

 )العاملة
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االستنتاجات واجملاالت ذات األولوية اليت يتعني تناوهلـا فيمـا يتصـل            أهم   -ثالثا  
 بإحصاءات اخلدمات

 
بالرغم من حتسن نوعية إحصاءات اخلـدمات يف كـثري مـن البلـدان علـى امتـداد العقـد                     - ١١

املاضي، فإن كثرة عدد املستخدمني احملتملني وتزايد الطلب على هذه اإلحصاءات قـد يعطيـان      
. االنطباع بأن أخصائيي اإلحصاء ال يلبون مطلقا احتياجات مستخدمي إحصـاءات اخلـدمات            

ــن الواضــح جــدا أن أي    ــى إحصــاءات      وم سياســة متوســطة األجــل إلدخــال حتســن كــبري عل
ــيني باملســائل         ــا املعن ــن مســؤويل اإلدارة العلي ــا م ــا قوي ــة والتزام ــوارد كافي اخلــدمات تتطلــب م

وعلى وجـه اخلصـوص، ينبغـي أن هتـدف جهـود حتسـني إحصـاءات اخلـدمات إىل                   . اإلحصائية
ائية ومعاجلــة املصــاعب املفاهيميــة   تنفيــذ املعــايري القائمــة وتعزيــز اهلياكــل األساســية اإلحصــ      

الــيت /ويــرد يف الفقــرات التاليــة حتديــد للمســائل الرئيســية بالنســبة للــهياكل الدوليــة  . واملنهجيــة
 . وكاالت اإلحصاء الوطنيةل و،تتجاوز حدود الوالية الوطنية

فمــن ناحيــة أوىل، يشــري االســتعراض العــام الــذي أجرتــه منظمــة التعــاون والتنميــة يف     - ١٢
يـــدان االقتصـــادي إىل وجـــود عـــدة مبـــادرات دوليـــة ترمـــي إىل معاجلـــة القضـــايا املفاهيميـــة امل

وتتسم هذه اجلهود بقدر جيـد مـن االتسـاق والتنسـيق سـاعد علـى حتقيقـه املسـعى                    . واملنهجية
ودون التشديد املفرط علـى النتـائج الـيت قـد حتققـت، ميكـن القـول                 . املبذول من أجل  التنسيق    

 مبـا يقـوم بـه كـل فريـق حبـث بشـأن إحصـاءات اخلـدمات قـد تزايـد وكـذلك             بأن الوعي العـام   
 . الشأن بالنسبة إلمكانية الوصول إىل الوثائق اليت ينتجها كل فريق

ومن ناحية ثانية، بّين االستعراض، فيما يتصل بالعمـل املنـهجي، أنـه ال توجـد ثغـرات             - ١٣
تـاح زخـم    ظر أن يُ  ـتنـ وُي،  اخلـدمات   إحصاءات ركربى يف جدول األعمال الدويل املتصل بتطوي      

ــام          ــة لع ــام احلســابات القومي ــن خــالل نظ ــدم يف إحصــاءات اخلــدمات م ــد للتق ، ١٩٩٣جدي
والطبعــة اخلامســة مــن دليــل ميــزان املــدفوعات، والتصــنيف الصــناعي املوحــد جلميــع األنشــطة   

 .االقتصادية والتصنيف املركزي للمنتجات
ير املتصل بأسعار وأحجـام اخلـدمات أساسـي لقيـاس      ومن ناحية ثالثة، فإن عمل التطو      - ١٤

وينبغــي إيــالء االعتبــار لآلثــار املترتبــة علــى اســتعراض أتكينســون . النمــو وال بــد مــن مواصــلته
لقيـاس النـاتج واإلنتاجيــة احلكـوميني لغـرض املمارســة الدوليـة يف قيـاس نــاتج اخلـدمات العامــة        

 . وأيرلندا الشماليةالذي أجرته اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
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 فهــي ضــرورة إشــراك عــدد أكــرب مــن البلــدان يف جــدول أعمــال     أمــا النقطــة الرابعــة  - ١٥
املنظمـات الدوليـة،    مـن وجهـة نظـر       و. إحصاءات اخلدمات لفهم أمهية اخلدمات يف اقتصـاداهتا       

 : سيكون من الضروري القيام مبا يلي
  يف هذا اجملالتالتعزيز تنسيق التعاون التقين فيما بني الوكا � 
 نشر التطورات املنهجية مبختلف اللغات على من هم يف حاجة إليها � 
 إشراك جمموعة أوسع من البلدان يف أفرقة اخلرباء � 
 القائمة ورصد التنفيـذ ونوعيـة  البيانـات          األدلةإيالء مزيد من االهتمام لتنفيذ املعايري و       � 

 ةوقابلية املقارن
بيانات ونشرها الـيت تضـطلع هبـا املنظمـات الدوليـة لكفالـة أن       استعراض أنشطة مجع ال   � 

 . إسهام اخلدمات يف االقتصادات العصريةصحيحتعكس بشكل 
ــد جــدا وضــع        - ١٦ ــة، ميكــن أن يكــون مــن املفي ومــن منظــور املكاتــب اإلحصــائية الوطني

 مـن   قدرادة  ومبا أن املشاريع اإلحصائية اجلديدة تستغرق عا      . استراتيجية عامة لقياس اخلدمات   
الوقت لكي تنتج أرقاما موثوقة، ال بد مـن ختطـيط دقيـق لألعمـال الالزمـة إلنتـاج إحصـاءات                     

ويشـــري االســـتعراض الـــذي أجرتـــه منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان . جديـــدة للخـــدمات
االقتصــادي إىل أنــه ينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص يف كــثري مــن البلــدان لتطــوير وحتســني اهليكــل   

وهذا يشـمل اإلحصـاءات اهليكليـة       .  اإلحصائي الذي تقوم عليه إحصاءات اخلدمات      األساسي
ــة  ــال، ســجالت ووحــدات وتصــنيفات األعمــال  (لألعمــال التجاري ــةعلــى ســبيل املث ،  التجاري
، وتطوير بيانات املنتجات، وإحصاءات التجارة يف اخلدمات، والـربط بـني            )وتعريف املتغريات 

اإلنتـاج يف قطـاع اخلـدمات؛       / القصـرية األجـل لـرقم األعمـال        جمموعات البيانـات؛ واملؤشـرات    
 . وأسعار اإلنتاج اخلاصة باخلدمات

وفضال عن ذلك، ينبغي النظر إىل حتسـن قطـاع اخلـدمات ضـمن السـياق العـام جلمـع                     - ١٧
 االســتجابة لطلبـات البيانـات الــذي   عـبء ولتقلـيص  . املعلومـات اإلحصـائية بشـأن املؤسســات   

 . جيب وضع أولويات لالحتياجات اإلحصائية املتصلة باملؤسساتتتحمله املؤسسات، 
كـــثريا مـــن املســـائل املنهجيـــة الصـــعبة ال تـــزال قائمـــة، فـــإن أحـــد   أن وبـــالرغم مـــن  - ١٨

االستنتاجات اليت ُتستخلص مـن االسـتعراض الـذي أجرتـه منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان              
 التوجيهيــة املنهجيــة تغطــي معظــم اجملــاالت  االقتصــادي هــو تــوافر طائفــة واســعة مــن املبــادئ  

ومن شأن تنفيذ املبادئ التوجيهية القائمـة أن ميكّـن أي بلـد مـن إدخـال حتسـينات                   . املوضوعية
ويتــوافر أيضــا قــدر كــبري مــن املعلومــات . كــبرية علــى نوعيــة إحصــاءات اخلــدمات اخلاصــة بــه

بالتايل، فإن كل بلد بيده قرار زيـادة        و. بشأن التجارب املفيدة يف جمال تنفيذ املبادئ التوجيهية       
 .االستثمار يف هذا القطاع، وجعل هذا املوضوع يف مقدمة أولوياته
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والوضع غري مـرض علـى اإلطـالق فيمـا يتصـل بقابليـة املقارنـة علـى الصـعيد الـدويل،                       - ١٩
 فـإن    قادرة علـى تنفيـذ كافـة املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة القائمـة،               البلدانوحىت لو كانت مجيع     

. الوضع يظل إشكاليا من حيث قابلية املقارنـة، ال سـيما مـن حيـث منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل                      
وعلى حنو ما يتضح من مسح لُنهج قياس القيمة املضـافة للخـدمات أجـراه املكتـب اإلحصـائي           
 للجماعات األوروبية، هناك طرائق شىت لتنفيذ املبادئ التوجيهية املنهجية اليت اسُتحدثت علـى            

وهذا جمال باستطاعة املنظمات الدوليـة ومـن واجبـها أن تبـذل فيـه مزيـدا مـن                   . الصعيد الدويل 
 . اجلهود قصد وضع قوائم أدق باملمارسات املستصوبة

لخــرباء، وحــافزا علــى وشــبكة لوفريــق فوربــورغ كــان وال يــزال منتــدى رائــدا قّيمــا   - ٢٠
 منهجي أويل ال غىن عنه، وخباصـة        وقد اضطلع بعمل  . التطورات يف جمال إحصاءات اخلدمات    

يف جمال التصنيفات واملسـوح النموذجيـة، مث مـؤخرا، يف جمـال األرقـام القياسـية ألسـعار إنتـاج                     
بيد أنه نظـرا لوجـود جمموعـة متنوعـة مـن األفرقـة الـيت                . اخلدمات ورقم األعمال حسب املنَتج    

عراضه احلـايل لربنـامج العمـل     استيفتتناول خمتلف جوانب قياس اخلدمات، يتعني على الفريق،     
ويف أسلوب عمله، أن يعيد التركيز علـى اجملـاالت الـيت ميكـن أن تضـاف إليهـا أكـرب قيمـة مـع                   

 .التشديد على النواتج وفقا جلدول زمين
وكخطوة أوىل يف هذا االسـتعراض، قـدم مكتـب فريـق فوربـورغ تقريـرا مـوجزا عـن                      - ٢١

.  إىل إيضـاح واليـة الفريـق ونطـاق عملـه يف املسـتقبل           ، يسـعى فيـه    )انظـر املرفـق الثـاين     (أعماله  
 .واللجنة اإلحصائية مدعوة للنظر يف املسائل اليت أثريت يف ذلك التقرير

) انظــر أيضــا املرفــق الثــاين  (�أســلوب اإلدارة�ويف هــذا الصــدد هنــاك مســألة بشــأن   - ٢٢
اليــة واضــحة أو  مثــل فريــق فوربــورغ ال ميلــك و�فريــق مدينــة�وإذا كــان . ينبغــي إيضــاحها

مـن الـذي ينبغـي أن       : سلطة متكنه من توجيه توصيات رمسية للبلدان، فإن السؤال املطروح هو          
يفعل ذلك؟ وعند النظر إىل توزيع املهام فيما بـني األفرقـة الدوليـة العاملـة يف جمـال إحصـاءات                      

ات اخلدمات، مـن الواضـح يف كـثري مـن احلـاالت أن هـذه التوصـيات تصـدر فعـال عـن املنظمـ                    
و متامـا   ــــــ الدولية انطالقا من العمل الذي أجنزه فريق فوربـورغ، واألفرقـة العاملـة وغريهـا، وه               

ــا تقتضــيه األصــول   ــألدوار أو أ     . م ــد واضــح ل ــا أي حتدي ــادين ال يوجــد هب ــاك مي ــد أن هن ن بي
مثـل املكتـب اإلحصـائي      (التوصيات فيها ال تصدر إال عن املنظمـات العاملـة يف منطقـة بعينـها                

وضــع ميكـن هبــا  وقـد تــود اللجنـة تنــاول هـذه املســألة وحتديـد طريقــة     ). للجماعـات األوروبيــة 
 .معايري عاملية يف جمال إحصاءات اخلدمات

 
 احلواشي 

دوالرات بالقيمـة احلاليـة لـ      جماميع الناتج احمللـي اإلمجـايل         ترد .٢٠٠٤،  مؤشرات التنمية يف العامل   الدويل،  البنك   )١( 
 .وفقا ألسعار الصرف السائدةحمسوبة الواليات املتحدة 
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 املرفق األول
 ٢٠٠٣استنتاجات اللجنة اإلحصائية واإلجـراءات الـيت اختـذهتا يف عـام             

 بشأن برنامج اخلدمات
 

 : )أ(، قامت اللجنة مبا يلي٢٠٠٣ني يف عام يف تقريرها عن دورهتا الرابعة والثالث 
رّحبت بالتقرير الشامل عن أنشطة إحصاءات اخلدمات الذي أعّده املكتب األسـترايل             � 

 ؛)E/N.3/2003/12انظر   (لإلحصاءات

حاطت علما بتنوع األنشطة املتصلة بإحصاءات اخلدمات اليت يضطلع هبا عـدد كـبري              أ � 
  األنشطة؛تلكاء، وأعربت عن تأييدها العام لاملدن وأفرقة اخلربأفرقة من 

  األفرقة؛تلكشددت على ضرورة تيسري مشاركة البلدان النامية يف  � 
الحظت احلاجة املاسة إىل هنج يقوم على إدارة املشاريع وتنسيق العمـل يف إحصـاءات     � 

ور اخلدمات، واقترحت أن تضطلع منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي بـد         
  اخلصوص؛ذلكقيادي يف 

املدن وأفرقة اخلـرباء احلاليـة      أفرقة  وافقت على أنه جيب أال تضطلع مبهمة التنسيق هذه           � 
 اليت جيب أن تواصل تركيز عملها على املسائل املنهجية؛

الحظت أن مهمة التنسيق هذه ستشمل استعراضا متواصـال لألنشـطة الـيت يـتم القيـام                  � 
ل بــني خمتلــف األفرقــة املشــاركة فيهــا وتيســريه وحتديــد أوجــه   هبــا، ممــا يكفــل االتصــا 

ــى     ــة والصــالت والفجــوات يف العمــل اجلــاري عل ــات واملســائل  مجــاالزدواجي ع البيان
 املنهجية، فضال عن حتديد أولويات العمل يف جمال إحصاءات اخلدمات؛

املـدن  أفرقـة   شّجعت على إعداد تقرير سنوي واحد عن العمل الذي تقـوم بـه خمتلـف                 � 
  التقرير إىل اللجنة؛ذلكوأفرقة اخلرباء يف جمال إحصاءات اخلدمات وطلبت أن ُيقدم 

اقترحـــت أن يركِّـــز العمـــل املســـتقبلي لتنفيـــذ دليـــل إحصـــاءات التجـــارة الدوليـــة يف   � 
 . نوعية البيانات بدال من إدراج إحصاءات أكثر تفصيالحتسني على )ب(اخلدمات

 احلواشي 
 .٨، الفصل الثالث، الفقرة )E/2003/24 (٢٤، امللحق رقم ٢٠٠٣االقتصادي واالجتماعي ، اجمللس انظر  )أ( 

 ).E.02.XVII.11منشور لألمم املتحدة، رقم املبيع  (٨٦الورقات اإلحصائية، العدد  )ب( 
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 املرفق الثاين
 ينطاق املستقبلال: فريق فوربورغ املعين بإحصاءات اخلدمات  

 
 اسـتجابة لطلـب     ١٩٨٦ربـورغ املعـين بإحصـاءات اخلـدمات يف عـام            أنشئ فريق فو     ١-ثانيا

وجـرى  . من مكتب األمـم املتحـدة اإلحصـائي قصـد املسـاعدة يف وضـع إحصـاءات اخلـدمات         
وُعقــد اجتماعــه األول الــذي استضــافه املكتــب . تكوينــه مببــادرة مــن مؤسســة كنــدا لإلحصــاء

ــاين   ــدا يف كــانون الث ــاير /اإلحصــائي هلولن ــورغ  يف فور١٩٨٧ين ــدا(ب ــيت  ) هولن ــة ال وهــي املدين
 .اسُتمد منها امسه

وكان اهلدف األساسـي مـن إنشـاء الفريـق هـو وضـع منهجيـة قابلـة للمقارنـة دوليـا                         ٢-ثانيا
وعـالوة علـى ذلـك، وافـق الفريـق علـى اإلسـهام        . لقياس النواتج احلقيقية لصـناعات اخلـدمات     

التصـنيف الصـناعي املوحـد جلميـع     : ملتحدةيف تطوير جماالت اخلدمات بالنسبة لتصنيفي األمم ا  
 .، والتصنيف املركزي للمنتجات٣األنشطة االقتصادية، التنقيح 

 مت توســيع نطــاق الغــرض مــن الفريــق حبيــث أصــبح يتنــاول إحصــاءات   ،وفيمــا بعــد   ٣-ثانيا
اخلــدمات بشــكل أعــم، مبــا يف ذلــك مواضــيع مــن قبيــل أســعار منتجــات اخلــدمات؛ والتجــارة  

 .  اخلدمات؛ والعمالة؛ واملهارات واملهن يف قطاع اخلدماتالدولية يف
وبــالنظر إىل تزايــد األمهيــة االقتصــادية لقطاعــات اخلــدمات ونشــأة تكنولوجيــات           ٤-ثانيا

املعلومـــات واالتصـــاالت وتناميهـــا بســـرعة، أصـــبحت معاهـــد اإلحصـــاء تواجـــه احتياجـــات   
ولالستفادة مـن املـوارد القليلـة       . هراملستخدمني العاجلة إىل وضع إحصاءات تشمل تلك الظوا       

املتاحة للمكاتب اإلحصائية الوطنية بأقصى قدر من الفعالية، شـدد الفريـق علـى أمهيـة التعـاون          
الــدويل بــني املعاهــد الوطنيــة واملعاهــد الدوليــة لتفــادي تكــرار العمــل ولزيــادة تطــوير األعمــال   

ونتيجـة لـذلك،    . اخلـدمات يف املسـتقبل    املتصلة بالتعاريف واملنهجية الالزمة إلنتاج إحصاءات       
أرسـى الفريـق تعاونـا وثيقـا مـع منظمـات دوليـة أخـرى مـن قبيـل صـندوق النقـد الـدويل فيمـا               
ــية ألســـعار إنتـــاج اخلـــدمات، ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان     ــام القياسـ يتصـــل باألرقـ

 ).التصنيف(تحدة ، وأفرقة أخرى تابعة لألمم امل)إحصاءات جمتمع املعلومات(االقتصادي 
ولتحديد أوليات املهام الضخمة املتمثلة يف وضع إحصاءات اخلدمات، عرض فريـق               ٥-ثانيا

ــة  ١٩٩٨فوربــورغ، يف اجتماعــه املعقــود يف عــام   ــدوم، أداة إلدارة برنــامج عمــل ذي أولوي  ي
، يركز نشاط الفريق يف إطاره علـى املوضـوعني          ٢٠٠١-١٩٩٩يشمل الفترة   وثالث سنوات   

أمـا املواضـيع    . األرقام القياسية ألسـعار إنتـاج اخلـدمات وتصـنيف منتجـات اخلـدمات             : ينيالتال
األخــرى الــيت ســوف جيــري تناوهلــا فهــي إحصــاءات جمتمــع املعلومــات، وقيــاس الطلــب علــى   
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اخلدمات من جانب املؤسسات، وقياس اخلدمات غري السوقية، مع اإلشـارة خاصـة إىل قطـاع                
 . لربحاخلدمات غري اهلادفة إىل ا

وكـان إطـار الفتـرة      . ٢٠٠١وجدد فريق فوربورغ اإلطار السابق يف اجتماعـه لعـام              ٦-ثانيا
 يتألف من برنامج يسمح باالضطالع بعمـل متعمـق بشـأن عـدد حمـدود جـدا         ٢٠٠٤-٢٠٠٢

األرقـام القياسـية ألسـعار إنتـاج اخلـدمات وتصـنيفات أنشـطة اخلـدمات              (من املسائل األساسية    
عاجلــة عــدد قليــل مــن املســائل   مبكــذلك يســمح و) ءات جمتمــع املعلومــاتواملنتجــات وإحصــا

ــا يف كــل اجتمــاع     املخصوصــة  ــن جيــري تناوهل ــيت ل ــيت ال ت (ال ــربح، ســتهدفاملؤسســات ال  ال
 ). واملؤشرات القصرية األجل، منتجات اخلدمات حسب بيعاتاملو

ــد اإلحصــا          ٧-ثانيا ــن املعاه ــدد م ــدى ع ــار ل ــق أث ــامج عمــل للفري ــة وأحــدث برن ئية الوطني
وأُعـرب عـن    . كة االنشغال والشعور بأن جدول األعمال أصبح يفتقر جـدا إىل التركيـز            املشاِر

 ضـرورة احلاجة إىل التركيز على الكفاءات األساسية للفريق وتعزيز برنامج العمل، إىل جانـب              
 .اليت مت حتديدها واإلجنازات القابلة للتحقيقالتركيز على األهداف 

ــام   ويف    ٨-ثانيا ــاوا يف عـ ــود يف أوتـ ــاع املعقـ ــة أوىف  ٢٠٠٤االجتمـ ــق مناقشـ ــرى الفريـ ، أجـ
وتـرد  . ألساليب وبرنـامج وأهـداف  عملـه قصـد مناقشـة االنتقـادات الـيت أُثـريت والـرد عليهـا               

 .فيما يلي استنتاجات تقارع األفكار واملناقشات اليت أجراها الفريق
مواصلة القيام على النحو الصحيح بتحديـد      ل األهداف األولية للفريق تتمثل يف         وتظ ٩-ثانيا

وتعريف صناعات ومنتجـات اخلـدمات وقياسـات رقـم األعمـال اخلـاص هبـا، إىل جانـب بـذل            
 كمعـامالت خلفـض التضـخم       ُتسـتخدم جهد منسق الستحداث أرقام قياسـية ألسـعار اإلنتـاج           

لى ذلـك، سـريكز   وبناء ع. قصد حتسني قياس حصة اخلدمات يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 
ــ) ب(مســـائل التصـــنيف؛ ) أ(الفريـــق عملـــه علـــى   ــية ) ج( النـــواتج؛ اتقياسـ ــام القياسـ األرقـ

 .لألسعار
اسـتحداث  ) أ: (وإلجناز هذا اهلدف األويل بالكامل، ينبغي االضطالع بثالث مهام          ١٠-ثانيا

ر نشـ ) ج( قاعـدة املعـارف وحتسـينها؛        تعهـد ) ب(مفاهيم وطرائق وممارسات فضـلى جديـدة؛        
وأوىل هذه املهام هي املهمة الرئيسية لفريـق فوربـورغ وهـي            . أفضل املمارسات ونقل املعارف   

 الزمـة ألن الطرائـق وأفضـل املمارسـات تتطـور مبـرور              فهيأما املهمة الثانية    . قائمة منذ إنشائه  
وقد اضطلع فريق فوربورغ بذلك الدور ضمنا، نظرا لعدم وجود أي منتـديات أخـرى          . الزمن
واألمر كذلك أيضـا بالنسـبة للوظيفـة الثالثـة، الـيت تكتسـي أمهيـة بالنسـبة                  .  تلك املسائل  تتناول

رقـام  األ وضـع وأحـدث التجـارب يف   .  هتـدف إىل التطـوير  ال جديـدة   أعمـا  تسـتهل للبلدان الـيت    
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قياســية لألســعار تشــري إىل أن أفضــل طريقــة لــتعلم جوانــب تكــوين األرقــام القياســية ألســعار ال
 .الحظة واملشاركة والتبادل مع البلدان األكثر تقدمااخلدمات هي امل

ــا ــُتحدثت  ١١-ثانيـ ــياسـ ــوبية   يف املاضـ ــدمات احلاسـ ــة للخـ ــوح منوذجيـ ــة  ( مسـ ــر اخلدمـ انظـ
، وخـدمات االتصـاالت السـلكية والالسـلكية     )أ(مسح منوذجي للخدمات احلاسوبية : احلاسوبية

ومت . التـأمني خـدمات   الن و البصـرية، وخـدمات حبـوث التسـويق واإلعـ          - السمعيةاخلدمات  و
) ١٩٩٨(واخلــدمات التعليميــة  ) ١٩٩٧(مــؤخرا وضــع مســوح منوذجيــة خلــدمات العمالــة      

واستخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت مـن جانـب           ) ١٩٩٩(والطلب  على اخلدمات     
ــر املعيشــية    ــة يف الورقــات ذات     ). ٢٠٠٢-٢٠٠١(املؤسســات واألس ــذه النمــاذج متاح وه

 .http://stds.statcan.ca/english/voorburg: ع فريق فوربورغ على اإلنترنتالصلة على موق

، اُتخذ قرار بوضـع منـوذج لعـرض    ٢٠٠٠ويف االجتماع املعقود يف مدريد  يف عام       ١٢-ثانيا
.  بقياس األرقام القياسية ألسـعار اإلنتـاج       املمارسات الدولية يف خمتلف أنشطة اخلدمات املتصلة      

االتصـاالت السـلكية   ، و)٢٠٠١(احملاسـبة  : وأجنزت ورقات رئيسـية بالنسـبة للخـدمات التاليـة         
) ٢٠٠١(العقاريــــة  اخلــــدمات   و،)٢٠٠١( واخلــــدمات القانونيــــة   ،)٢٠٠١(والالســــلكية 

ــالن   ــدمات اإلعـ ــربي ) ٢٠٠٢(وخـ ــحن الـ ــة ) ٢٠٠٢( والشـ ــال عـــ ) ٢٠٠٢(واهلندسـ ن فضـ
وهـــذه الورقـــات متاحـــة علـــى موقـــع فريـــق فوربـــورغ علـــى  ). ٢٠٠٣(الرباجميـــات اجلـــاهزة 

 .اإلنترنت
ولتكــون أعمــال الفريــق متاحــة جملتمــع اإلحصــاء الــدويل ومســتخدمي إحصــاءات      ١٣-ثانيــا

 اجتماعـــات الفريـــق متاحـــة علـــى  فـــإن خمتلـــف املـــدخالت والورقـــات مـــن كافـــة،اخلـــدمات
انظـر الفقـرة    (ترنت الذي تستضيفه املؤسسة اإلحصائية الكنديـة        فريق فوربورغ على اإلن    موقع
 حتسـينات قصـد تيسـري البحـث يف أعمـال        هـذه األخـرية     وقد أدخلت عليه   .) أعاله ١١ - ثانيا

 .الفريق يف السنوات السابقة وإمكانية الوصول إليها
 لــه وفقــاوُيقتــرح أن يطــور فريــق فوربــورغ يف الســنوات الــثالث املقبلــة خطــة عم    ١٤-ثانيــا

وسـتظل الوظـائف الرئيسـية       . الـثالث احملـددة يف اجلـدول التـايل        الرئيسية   والوظائف   للتوجهات
للفريق  هي اسـتحداث مفـاهيم وطرائـق وممارسـات فضـلى جديـدة مـع التشـديد علـى تطـوير                       

وميكـن أيضـا االضـطالع بـبعض أنشـطة التطـوير يف جمـايل           . األرقام القياسـية ألسـعار اخلـدمات      
ــنيف و ــال ا  التصـ ــة األعمـ ــة، لتكملـ ــواتج، حســـب احلاجـ ــية  قيـــاس النـ ــام القياسـ ــلة باألرقـ ملتصـ

وحتت بند التعهد، يتعني إجناز مشروعني رئيسـيني خـالل السـنوات الـثالث              . اخلدمات ألسعار
 :املقبلة

http://stds.statcan.ca/english/voorburg
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استعراض ألفضل املمارسات الراسخة بالنسبة لألرقام القياسية لألسـعار حـىت            )أ( 
  اإلحصائية؛الشعبةإىل الوقت احلاضر، قصد تقدميه 

 . وصاحلااستعراض للمسح النموذجي للـتأكد من أنه ال يزال مالئما )ب( 
 
 األرقام القياسية لألسعار قياس النواتج التصنيف 

التصــــــــنيف املركــــــــزي  التطوير
 )أ(للمنتجات

 )ب(الورقات اجملمعة )أ(املسوح النموذجية

الفريــــق الفرعــــي الــــتقين  التعهد
 )ج(حصائيةللشعبة اإل

ــح   ــات املســـــ استعراضـــــ
 )ج(النموذجي 

االســــتعراض املســــتمر
 )د(ألفضل املمارسات

 ورقة األمم املتحدة التقنية )ج(الشعبة اإلحصائية نقل املعارف/النشر
 )د(فوربورغ

الدليل، حلقات العمل 
    )د(فوربورغ

 .عمل منجز )أ( 
 .قيد التطوير )ب( 
 .قارب اإلجناز )ج( 
 .ام بهيتعني القي )د( 

  
ولبلوغ أهدافه، جيب على الفريق أن يقوم يف األجل القصـري بوضـع جـرد لألعمـال               ١٥-ثانيا

اليت أجنزها يف املاضي القريب وحيدد بوضوح العمل الـذي ال يـزال يـتعني القيـام بـه مـن حيـث             
 . وأفضل املمارسات ويرسم أهدافا واضحة لنشر نواجتهالطرائقوضع املفاهيم و

 منطلق االهتمام بالنقد الـذي أثـري، يطلـب مكتـب فريـق فوربـورغ إىل اللجنـة                   ومن  ١٦-ثانيا
 :اإلحصائية إيضاح دور الفريق ومسؤوليته يف املستقبل كالتايل

هل أن والية الفريق ال تزال تتمثل يف وضع طرائـق قابلـة للمقارنـة دوليـا مـن                     )أ( 
 ثابتة؟أجل القياس الصحيح لقطاع اخلدمات يف االقتصاد باألسعار ال

هل أن وظيفة الفريق تتمثل يف استحداث مفاهيم وطرائـق وممارسـات فضـلى               )ب( 
 يف جماالت التصنيف وقياسات النواتج واألرقام القياسية لألسعار؟

هــل أن وظيفــة الفريــق هــي تعهــد وتكييــف املفــاهيم والطرائــق واملمارســات     )ج( 
لقياسـية لألسـعار؟ وإذ مل يكـن األمـر          الفضلى يف جماالت التصنيف وقياسات النواتج واألرقام ا       

 كذلك، فما هي اجلهة املسؤولة عن هذه األمور؟ 
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هل أن وظيفة الفريق هي نقل املعارف بشأن املفـاهيم والطرائـق واملمارسـات               )د( 
الفضلى يف جماالت التصنيف وقياسات النواتج واألرقام القياسـية لألسـعار؟ وإذ مل يكـن األمـر                  

 ملسؤولة عن هذه األمور؟كذلك، فما هي اجلهة ا
 

 احلواشي 
 ).XVII.12.91منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (٨١اإلحصائية، العدد الورقات  )أ( 
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 املرفق الثالث
 مسائل قياس اخلدمات واألفرقة العاملة ذات الصلة  

  
 الفريق/املنظمة املسألة الفرعية املسألة الرئيسية

اءات تنسيق واسـتراتيجية إحصـ     � ١
 اخلدمات

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  -
 )أ(فريق فوربورغ

 اإلحصائيةالشعبة  - املنتجات / تصنيفات األنشطة� ٢
 )أ(فريق فوربورغ

الفريق املشترك بـني األمانـات املعـين باحلسـابات           تعاريف ناتج اخلدمات  قياس الناتج احلقيقي للخدمات� ٣
 القومية

ــعار   ــدمات  أســ ــاج اخلــ ــاص (إنتــ امتصــ
ــدمات  ــاتج اخلـ ــخم نـ ــات ) تضـ والقياسـ

 املباشرة حلجم الناتج

 )أ(فريق فوربورغ
الفريــق املعــين باألرقــام القياســية ألســعار اإلنتــاج 
ــدان     ــة يف امليــ ــاون والتنميــ ــة التعــ ــابع ملنظمــ التــ

ــات   -االقتصــادي  ــب اإلحصــائي للجماع  املكت
 )أ(األوروبية

ملعـين بإحصـاءات    الفريق املشترك بني األمانـات ا     
ــابع لصــندوق     ــتقين الت ــق اخلــرباء ال األســعار، فري
ــام القياســية ألســعار      ــدويل املعــين باألرق ــد ال النق

 اإلنتاج
فريق اخلرباء الـتقين التـابع ملنظمـة العمـل الدوليـة            
املعــين باألرقــام القياســية ألســعار اإلنتــاج؛ فريــق  

 أوتاوا
التقين التابع لصندوق النقـد الـدويل       فريق اخلرباء    أسعار صادرات وواردات اخلدمات 

املعين باستكمال دليـل األرقـام القياسـية ألسـعار          
 الصادرات والواردات

ــابات     ــواتج يف احلسـ ــام النـ ــدير أحجـ تقـ
 القومية

خــــرباء احلســــابات القوميــــة التــــابعون ملنظمــــة  
 التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

ــة الت   ــدمات املاليـ ــة باخلـ ــل املعنيـ ــة العمـ ــة فرقـ ابعـ
  )أ(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

الفريـــق العامـــل املشـــترك بـــني األمانـــات املعـــين  
 باحلسابات القومية

ــاتج    املؤشـــــرات القصـــــرية األجـــــل لنـــ
ــال     ــاه األعمــ ــوح اجتــ ــدمات ومســ اخلــ

 التجارية

الفريق العامل التـابع ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف           
إلحصــــــاءات امليــــــدان االقتصــــــادي املعــــــين با

 االقتصادية القصرية األجل 
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 الفريق/املنظمة املسألة الفرعية املسألة الرئيسية

ــة يف  � ٤ ــارة الدوليــــ ــاس التجــــ  قيــــ
 اخلدمات

ــارة يف اخلــدمات  حصــة  ــزان التج يف مي
 املدفوعات

ــاءات ميـــزان املـــدفوعات   ــة بإحصـ اللجنـــة املعنيـ
 التابعة لصندوق النقد الدويل

اجتمـــاع فريـــق اخلـــرباء التـــابع ملنظمـــة التعـــاون  
املكتــــب  -والتنميــــة يف امليــــدان االقتصــــادي   

اإلحصـــــائي للجماعـــــات األوروبيـــــة املعـــــين     
 بإحصاءات التجارة يف اخلدمات

ــم      ــاالت األمـ ــني وكـ ــتركة بـ ــل املشـ ــة العمـ فرقـ
ــة يف   ــة بإحصــاءات التجــارة الدولي  املتحــدة املعني

 )أ(اخلدمات
ــابع      ــدفوعات الت ــزان امل ــين مبي ــل املع ــق العام الفري

 للمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية
ــم      منوال العرضالتجارة حسب   ــاالت األمـ ــني وكـ ــتركة بـ ــل املشـ ــة العمـ فرقـ

ــة يف   ــة بإحصــاءات التجــارة الدولي  املتحــدة املعني
 )أ(اخلدمات

 
التجارة يف اخلدمات اليت متارسها فروع       

 الشركات األجنبية
خرباء العوملة مبنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان          

املكتــب اإلحصــائي للجماعــات   واالقتصــادي، 
  واألونكتاداألوروبية

الفريــق الفرعــي الــتقين املعــين حبركــة األشــخاص    من التجارة يف اخلدمات٤الشكل  
 )أ(٤ الشكل �الطبيعيني 

الفريق املعين بإحصـاءات التجـارة الدوليـة التـابع           مؤشرات التجارة 
 ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

اجتمــاع املائــدة املســتديرة املعــين  بــأطر مســوح   لتجاريةسجالت األعمال ا مسح أنشطة اخلدمات - ٥
ــين     ــوجيهي املعـ ــق التـ ــة؛ الفريـ ــال التجاريـ األعمـ
بســــجالت األعمــــال التجاريــــة التــــابع للجنــــة 

منظمـة التعـاون والتنميـة يف       /االقتصادية ألوروبـا  
املكتـــــب اإلحصـــــائي  / امليـــــدان االقتصـــــادي 
 للجماعات األوروبية 

ــة ال الوحدات اإلحصائية  ــائي    فرقــ ــب اإلحصــ ــة للمكتــ ــل التابعــ عامــ
ــدات    ــة بالوحـــ ــة املعنيـــ ــات األوروبيـــ للجماعـــ

 اإلحصائية
 اختيـار   -إحصاءات األعمـال التجاريـة       

 وتعريف املتغريات حسب فئة احلجم
ــة    الفريــق التــوجيهي املعــين باإلحصــاءات اهليكلي
ــب اإلحصــائي     ــابع للمكت ــة الت لألعمــال التجاري

ــة الع  ــة؛  الفرقــــ ــات األوروبيــــ ــة للجماعــــ املــــ
اإلحصائية للجنة املعنية بالصناعة وبيئة األعمـال       
ــدان   ــة يف امليــ ــاون والتنميــ ــة التعــ التابعــــة ملنظمــ

 االقتصادي
ــددة    ــركات املتعــ ــاكل مســــح الشــ مشــ

 اجلنسيات
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 الفريق/املنظمة املسألة الفرعية املسألة الرئيسية

ــا املعلومــــــــــــات � ٦  تكنولوجيــــــــــ
ــاالت، والبحـــــــــث   واالتصـــــــ

 والتطوير، وما إىل ذلك 

إحصــــــاءات تكنولوجيــــــا املعلومــــــات 
  املعلوماتواالتصاالت وجمتمع

الفرقة العاملة املعنية مبؤشـرات جمتمـع املعلومـات         
ــدان   ــة يف امليــ ــاون والتنميــ ــة التعــ التابعــــة ملنظمــ

 االقتصادي
 )أ(فريق فوربورغ

اخلـــرباء الوطنيـــون ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف  إحصاءات البحث والتطوير 
ــم    ــرات العلـ ــون مبؤشـ ــادي املعنيـ ــدان االقتصـ امليـ

 والتكنولوجيا 
اخلـــرباء الوطنيـــون ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف  اءات االبتكاراتإحص 

ــم    ــرات العلـ ــون مبؤشـ ــادي املعنيـ ــدان االقتصـ امليـ
 والتكنولوجيا

التعـــاون والتنميـــة يف ملنظمـــة اخلـــرباء الوطنيـــون  مؤشرات العلم والتكنولوجيا 
ــم    ــرات العلـ ــون مبؤشـ ــادي املعنيـ ــدان االقتصـ امليـ

 والتكنولوجيا
ــياحة طاعية احملددة املسائل الق � ٧ ــة/الســ ــأمني/املاليــ ــا /التــ تكنولوجيــ

خــــــدمات /املعلومـــــات واالتصــــــاالت 
ــة  ــال التجاريـــــــ ــارة/األعمـــــــ / التجـــــــ

خــــدمات /اإلســــكان/التعلــــيم/الصــــحة
ــكان ــة/اإلسـ ــاع اخلـــاص/احلكومـ / القطـ

 إنتاج األسر املعيشية، وما إىل ذلك

 أفرقة متنوعة

  املنهجيةنشر األعمال  املسائل اخلاصة بالبلدان النامية - ٨
  شبكات خرباء املساعدة التقنية 
 فريق دهلي االقتصاد غري الرمسي 
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  االقتصاد غري امللحوظ 
األرقام القياسـية ألسـعار اإلنتـاج اخلاصـة بفريـق            تقييم نوعية اخلدمات املسائل اخلاصة � ٩

 )أ(فوربورغ 
  خلدماتقياس إنتاجية  ا 
  اخلدمات الطوعية غري املأجورة 
  تستهدف الربح املؤسسات اليت ال 
الفرقة العاملة اإلحصائية للجنـة املعنيـة بالصـناعة          العالقة بني اخلدمات وبقية االقتصاد 

وبيئة األعمال التابعة ملنظمة التعـاون والتنميـة يف    
 امليدان االقتصادي

ــتخدام    ــن اســ ــدمات مــ ــدفقات اخلــ / تــ
 تئجار األصول غري املاليةاس

 فريق كانبريا الثاين

  
 .أفرقة تركز أساسا على اخلدمات )أ( 

 


