
E/CN.3/2006/22  األمــم املتحـدة 

 

  الس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
14 December 2005 
Arabic 
Original: English 

 

 
190106    190106    05-64406 (A) 

*0564406* 

 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السابعة والثالثون

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠-٧
 *من جدول األعمال املؤقت) و (٤البند 

إحصاءات اخلدمات: ملْبنود للع   
تقريــــــر منظمــــــة التعــــــاون والتنميــــــة يف امليــــــدان االقتــــــصادي عــــــن   

 اإلحصاءات خدمات
 

 مذكرة من األمني العام  
  

، يـشرف  **يف دورا السادسة والـثالثني وجهته  اللجنة اإلحصائية منبناء على طلب     
االقتـصادي  األمني العام أن حييل إىل اللجنة اإلحصائية تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان            

 .م فقطلْوهو تقرير مقدم للع. عن خدمات اإلحصاءات
 

 

 * E/CN.3/2006/1. 
ــر ان **  ــاعي،     ظـ ــة للمجلـــس االقتـــصادي واالجتمـ ، )E/2005/24 (٤، امللحـــق رقـــم  ٢٠٠٥الوثـــائق الرمسيـ

 .األول، جيم الفصل
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 املقدمة -أوال  
، وقـد الحظـت    ٢٠٠٥مـارس   /لألمم املتحدة يف آذار   التابعة  اختذت اللجنة اإلحصائية     - ١

تقريــري منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي وفريــق فوربــورغ بــشأن    مــا جــاء يف 
 : اإلجراءات التالية،إحصاءات اخلدمات

ــال   )أ(  ــرت باألعم ــة أق ــى    املفاهيمي ــا ووافقــت عل ــت عليه ــورغ وأثن ــق فورب  لفري
ليـا يف جمـال إحـصاءات        قابلـة للمقارنـة دو     وأسـاليب تطـوير مفـاهيم     الفريـق    أن يواصل    ضرورة

 اخلدمات املتصلة بقياس النواتج واألسعار واستخدام التصنيفات؛

 األعمـال   عـرض وأكدت جمددا دور فريق فوربورغ فيما يتعلق بالتركيز علـى            )ب( 
  اللجنة؛علىاملنجزة بشأن املفاهيم واألساليب يف جمال إحصاءات اخلدمات 

اون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي        ووافقت على ضرورة مواصلة منظمة التع      )ج( 
اللجنـة يف عـام     قررتـه    علـى النحـو الـذي     الدولية املتعلقة بإحـصاءات اخلـدمات       األعمال  تنسيق  
عن األعمال اليت اضطلعت ـا شـىت أفرقـة اخلـرباء وأفرقـة              واحد  وتقدمي تقرير سنوي    ،  ٢٠٠٣

 ؛املدن بشأن إحصاءات اخلدمات

ترك بـــني األمانـــات معـــين بإحـــصاءات وأوصـــت بتـــشكيل فريـــق عامـــل مـــش )د( 
ــق بتعهــد وحتــديث        ــة فيمــا يتعل ــد تقــسيم العمــل بــني املنظمــات الدولي اخلــدمات يقــوم بتحدي
التوصــيات، كتلــك املنبثقــة عــن أعمــال فريــق فوربــورغ، ونقــل املعــارف يف ميــدان إحــصاءات 

 .اخلدمات، ويقوم أيضا بتشجيع العمل بأفضل املمارسات

 يف جمـال إحـصاءات       املـستجدة   بناء على ذلـك التطـورات الرئيـسية        ويوجز هذا التقرير   - ٢
اخلدمات على صـعيد أفرقـة خـرباء متنوعـة، ويتنـاول بالوصـف التقـدم احملـرز يف تـشكيل فريـق                      

، ويتــضمن تقريــرا عــن وضــع فريــق   اخلــدماتإحــصاءاتبعامــل مــشترك بــني األمانــات معــين  
 األنـشطة املقبلـة املتعلقـة باخلـدمات يف          وتـرد قائمـة بعـض     . فوربورغ جلدول أعمالـه املـستقبلي     

 .هلذا التقريرق املرف
 

ــارة التقـــدم احملـــرز علـــى صـــعيد مـــشاريع   -ثانيا   تتعلـــق بقيـــاس اخلـــدمات  خمتـ
 االقتصاد يف
قـيح وحتـديث أطـر      التن يف تنـسيق     ٢٠٠٥عة يف عـام     يسـر وترية  تواصل إحـراز التقـدم بـ       - ٣

لخــدمات ذات فائــدة وقابلــة   لإحــصاءات العمــل الرئيــسية الــيت يقــوم علــى أساســها إنتــاج       
املـستكمل  ) SNA, Rev.1 1993( ١٩٩٣ة لعـام   القوميـ حلـسابات اوهي تـشمل نظـام   . للمقارنة
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التـصنيف الـصناعي الـدويل      ، و ٢٠٠٨املزمـع إصـدارمها يف عـام        املنقح  دليل ميزان املدفوعات    و
 يف عــام مــاع تنقيحه املزمــ جلميــع األنــشطة االقتــصادية والتــصنيف املركــزي للمنتجــاتاملوحــد
للطابع اجلوهري الذي تتسم به هـذه التنقيحـات، فـإن آثارهـا سـتنعكس علـى                 ونظرا  . ٢٠٠٧

 املزمـع تنقيحـه حبلـول عــام    )١(التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات   إحـصاءات  أدلـة أخـرى مثـل دليـل     
 .)٢(إطار العمل املنهجي املوصى به: وحساب السياحة الفرعي، ٢٠٠٩

 
 ١٩٩٣لعام  القومية، باتحلسااحتديث نظام   

يتوىل الفريق العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين باحلـسابات القوميـة مـسؤولية قيـادة                    - ٤
ــشطة حتــديث نظــام   ــةحلــساباتاأن ــام  القومي ــيح  (١٩٩٣ لع . ))SNA, Rev.1 1993 (١التنق

 .فريق خرباء استشاري الفريق العامل بالتوجيهات وميد

 :ن شأا التأثري على قياس اخلدمات ما يليوتشمل املسائل اليت م - ٥

 اســـتئجار تلـــك األصـــول أو حـــق مـــداخيلمعاجلـــة األصـــول غـــري املاليـــة وتـــدفقات   • 
 ، وحقـــوق املؤلـــف عـــن املوســـيقى واألفـــالم،اســـتخدامها، مـــثال الـــربامج احلاســـوبية

 ؛والبحث والتطوير وما إىل ذلك

 ؛رمسلة النفقات اخلاصة بالبحث والتطوير • 

 ؛دمات الرأمساليةاخل • 

 ؛)الربامج احلاسوبية مثال(نسخ الصول أو األ • 

 ؛السلع املعدة ملعاجلتها واالجتار ا • 

 ؛اخلدمات املالية وخدمات التأمني • 

 ؛قياس نواتج العمل • 

 حلـسابات اجتميعات التـصنيف الـصناعي الـدويل املوحـد اخلاصـة بـإبالغ بيانـات نظـام                   • 
 القومية؛

 .ادئ التوجيهية اخلاصة بقياس النواتج غري السوقيةتوضيح املب • 

وميكن االطالع على معلومات إضافية بشأن املسائل قيد النظر من أجل حتـديث نظـام      - ٦
ــساباتا ــك   حلـــــــــ ــرز يف ذلـــــــــ ــدم احملـــــــــ ــة والتقـــــــــ ــايل  القوميـــــــــ ــع التـــــــــ :  يف املوقـــــــــ

http://unstats.un.org/unsd/sna1993/issues.asp .ك بـني األمانـات     يزمع الفريق العامل املـشتر    و



E/CN.3/2006/22  
 

05-64406 5 
 

 يف بغـرض التحـديث  املعين باحلسابات القومية وضع الصيغة النهائية للقرارات املنهجيـة املبدئيـة            
 .٢٠٠٦فرباير /شباط-يناير /كانون الثاين

 
 املسائل املتعلقة بتنقيح دليل ميزان املدفوعات  

قـد الـدويل   دليـل ميـزان املـدفوعات صـندوق الن    من الطبعة اخلامسة   يشرف على تنقيح     - ٧
. قلـصندو لبناء على املشورة املقدمـة مـن اللجنـة املعنيـة بإحـصاءات ميـزان املـدفوعات التابعـة                    

ويتوقع صندوق النقد الدويل وضع الصيغة النهائية للتنقيحات املنهجية املقترحة وإاء املـسودة             
 .٢٠٠٦األوىل للدليل املنقح حبلول اية عام 

صاءات ميزان املدفوعات تنسيق عملية التنقيح عن كثـب مـع           وتتوىل اللجنة املعنية بإح    - ٨
مــن أفرقــة تــارة الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين باحلــسابات القوميــة وجمموعــة خم  

 .اخلرباء األخرى

دليل ميزان املدفوعات اليت من شأا التأثري علـى قيـاس           تنقيح  وتشمل املسائل املتعلقة ب    - ٩
اخلط الفاصل بني التجارة يف الـسلع والتجـارة يف          : ولية يف اخلدمات ما يلي    وتفسري التجارة الد  

األصـول  ؛ و تسويقال و ؛ والسلع املوجهة للمعاجلة   ؛) الصيانة اتمثال فيما يتعلق بعملي   (اخلدمات  
مــثال ( والتــسويات املتعلقــة بتــصنيف اخلــدمات ؛ واخلــدمات املاليــة وخــدمات التــأمني؛والنــسخ

وميكن االطـالع علـى مزيـد مـن املعلومـات بـشأن عمليـة               (). ا املعلومات فيما يتعلق بتكنولوجي  
ــدفوعات   ــزان املــــ ــل ميــــ ــيح دليــــ ــه  تنقــــ ــصلة بــــ ــسائل ذات الــــ ــايل  واملــــ ــع التــــ :  يف املوقــــ

http://www.imf.org/external/np/sta/bop/bopman5.htm(. 
 

 يحات التصنيفتنق  

قام فريق خرباء األمم املتحـدة املعـين بالتـصنيفات االقتـصادية واالجتماعيـة الدوليـة إىل          - ١٠
جانب الفريق الفرعي الـتقين التـابع لـه بوضـع الـصيغة النهائيـة هليكـل التنقـيح الرابـع للتـصنيف                       

 .وافقة عليه للم من أجل عرضه على اللجنة اإلحصائية٢٠٠٥الصناعي الدويل املوحد يف عام 

 جــزءا ٢١ املقتــرح للتــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد الرابــعويــشمل هيكــل التنقــيح  - ١١
ويـدرج تفاصـيل موسـعة إىل       . الثالـث شملها التنقـيح    كـان يـ    جـزءا  ١٧رفيع املستوى بدال من     
 جـزءا مـن عمليـة للتقـارب أوسـع نطاقـا للـصناعة الدوليـة                باعتبار ذلك حد كبري عن اخلدمات     

ومت  .وأدرج جـزء جديـد يتعلـق باملعلومـات واالتـصاالت     .  أو لتصنيفات األنشطة )٣(يةواإلقليم
 املتعلقــة باخلــدمات املهنيــة وخــدمات دعــم األعمــال التجاريــة والثقافــة   األجــزاء توســيع نطــاق

 اإلمـداد بامليـاه يف جـزء يتعلـق بـبعض األنـشطة              بنـد وأدمج  . وخدمات الترفيه والصحة البشرية   
 .ومت تيسري التجميعات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. واخلدمات البيئية

http://www.imf.org/external/np/sta/bop/bopman5.htm
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بنـــاء علـــى طلـــب احملاســـبني الـــوطنيني، قامـــت منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان    - ١٢
لألمـــم املتحـــدة واملكتـــب اإلحـــصائي  التابعـــة االقتـــصادي، بتـــشاور مـــع اللجنـــة اإلحـــصائية  

مـن   ١١ إىل   ١٠ تني مـن  لفئـ لفيـع املـستوى جـدا       للجماعات األوروبية، بوضع جتميع مقتـرح ر      
 بـإبالغ بيانـات نظـام احلـسابات القوميـة           يتعلقتصنيف الصناعي الدويل املوحد     الرابع لل لتنقيح  ا

 فريق اخلرباء االستشاري املعين بنظام احلسابات القوميـة         على املقترح   رضوع .حبسب األنشطة 
 .٢٠٠٦يناير /يف كانون الثاين من أجل املوافقة عليه

ــصيغة     - ١٣ ــات الـ ــة ملقترحـ ــصيغة النهائيـ ــع الـ ــع وضـ ــزي  ٢,٠ويتوقـ ــصنيف املركـ ــن التـ  مـ
ويف إطـار اهليكـل     . ة من أجل تقـدميها إىل اللجنـة اإلحـصائي         ٢٠٠٥للمنتجات حبلول اية عام     

تعلــق ت منتجــات مــن اخلــدمات   اســتحدثتالواســع احلــايل للتــصنيف املركــزي للمنتجــات،     
. اخلـدمات املنتجات مـن    تصاالت واإلعالم والصحة وغري ذلك من       بتكنولوجيا املعلومات واال  

وكـان لألحبـاث    .  وأدرج عدد من املنتجات املتعلقة بالسياحة      ،ومت تنقيح هيكل الزراعة والنقل    
يف هـذا الـصدد،     اليت أجريت يف جمال نظام تصنيف املنتجات ألمريكـا الـشمالية إسـهاما كـبريا                

 .٢٠٠٥ العاملية اليت أجريت يف عام  عملية االستشارةشأا يف ذلك شأن
 

 التجارة الدولية يف اخلدمات  

وافقت فرقة العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة بإحـصاءات التجـارة الدوليـة يف                    - ١٤
، ٢٠٠٩اخلــدمات علــى حتــديث دليــل إحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات حبلــول عــام    

 وحيـث أن الـدليل املـذكور صـدر    .  بالنسبة للبلـدان وذلك من أجل احلفاظ على فائدته وأمهيته      
فإن حتديثه سيكون حمدود النطـاق، غـري أنـه سيـشمل استعراضـا      ، ٢٠٠٢ يف عام  أول ما صدر  

 لتوريـد   ٤ميزان املدفوعات واملزيد من املـواد املتعلقـة بقيـاس الـنمط             خلدمات  للتصنيف املوسع   
نتيجـة تنقـيح نظـام احلـسابات القوميـة      اخلدمات، فضال عن تغـيريات صـار مـن الـالزم إدخاهلـا        

وســيتم تنقــيح جــدول التنــاظر بــني التــصنيف املركــزي        .وغــريه مــن أطــر العمــل األساســية    
للمنتجــات والتــصنيف املوســع خلــدمات ميــزان املــدفوعات لــيعكس التنقيحــات واإليــضاحات  

ملركــزي التــصنيف او ،ميــزان املــدفوعاتودليــل  ، نظــام احلــسابات القوميــةتنقــيحالناشــئة عــن 
 .للمنتجات

 بــشأن ٢٠٠٦ مــن عــام األوليعتــزم إجــراء عمليــة استــشارية عامليــة خــالل النــصف  و - ١٥
 .تحديث دليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدماتتتعلق بمسائل 

وتواصل الوكاالت الدولية اتباع ممارسـة تبـادل املعلومـات بـشأن األنـشطة واحللقـات                 - ١٦
دمات، وذلــك يف اخلــتجــارة ال عــندة التقنيــة الــيت ســتنظم مــستقبال  الدراســية املتعلقــة باملــساع 

 . عند االقتضاءالشحيحةودمج املوارد االزدواجية لتفادي 
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اإلحصائية، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي،           الشعبة  وتقوم   - ١٧
ملـة قاعـدة بيانـات األمـم        تكل عاملية خاصة بالتجارة يف اخلـدمات، وذلـك           بيانات بوضع قاعدة 

 .)كومتريد(املتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية 
ــيني      - ١٨ ــخاص الطبيعـ ــة األشـ ــين حبركـ ــتقين املعـ ــي الـ ــق الفرعـ ــق الفريـ ــشعبة  اتفـ ــابع للـ التـ

ــزان املــ       اإلحــصائية ــار مي ــاس التحــويالت يف أط ــشأن قي ــى توصــيات ب دفوعات، ويعكــف عل
 وجــود( يف جتــارة اخلــدمات  ٤نمط الــنة لقيــاس مبــادئ توجيهيــة حمــس   علــى إعــداد  الفريــق

وميكـــــن احلـــــصول علـــــى املزيـــــد مـــــن املعلومـــــات علـــــى املوقـــــع    .)طبيعـــــيني أشـــــخاص
http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/default.htm.   وســينظم املكتــب اإلحــصائي للجماعــات

ــران األو ــضيف، يف حزيـ ــة  ويستـ ــه /روبيـ ــىن   ٢٠٠٦يونيـ ــة يعـ ــق مدينـ ــاع األول لفريـ ، االجتمـ
وسيكون الغرض مـن ذلـك وضـع مـشروع دليـل مـصنف جلمـع البيانـات بـشأن           .بالتحويالت
 .التحويالت

 االقتـصادي دليـل  ، نـشرت منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان      ٢٠٠٥ويف أوائل عـام     - ١٩
ــاج، واحلركــة    مؤشــرات العوملــة االقتــصادية  ــدويل اإلنت ــوفر توجيهــات بــشأن قيــاس ت  الــذي ي

مجلـة أمـور،   يف فهـو يـضع،    . الوطنيةتاالقتصاديا االعتماد املتبادل بني للموارد وتزايدالدولية 
ــة يف جمــال         ــشركات األجنبي ــروع ال ــسيات و ف ــددة اجلن ــشركات املتع ــشطة ال ــاس أن ــارا لقي إط

 .التجارة يف السلع و اخلدمات
ــارس /ارويف آذ - ٢٠ ــشروع   ٢٠٠٥مـ ــة مبـ ــية األوروبيـ ــدمت املفوضـ ــة، تقـ ــع الئحـ  لتجميـ

 اخلـــارج للبلـــدانإحـــصاءات جتـــارة الـــشركات األجنبيـــة يف اخلـــدمات ســـواء إىل الـــداخل أو  
ــاد األورويب  ــضاء يف االحت ــس األورويب      .األع ــان األورويب وال ــد الربمل ــع أن يعتم ــن املتوق وم

ويف الوقـت    .بيانات يف غضون وقت قريب بعد ذلك      وسيبدأ جتميع ال  . ٢٠٠٦يف عام   الالئحة  
ــشات حــول      ــه املناق ــذي كانــت جتــري في ــب  الالئحــةال  للجماعــات اإلحــصائي، وضــع املكت

األوروبيــة مــشروع توصــيات لــدليل لتجميــع بيانــات إحــصاءات جتــارة الــشركات األجنبيــة يف 
داد الـدليل يف أوائـل   إعـ علـى  ومن املتوقع أن يكتمـل العمـل    .الالئحةاخلدمات مبجرد بدأ نفاذ 

 .٢٠٠٦عام 
ــاج اخلــدمات،      - ٢١ ــاج مبــا يف ذلــك إنت  باملــصادر االســتعانة’’ ومتثــل عوملــة عمليــات اإلنت

 املتصور لوظـائف التـصنيع واخلـدمات معـا مـن البلـدان املتقدمـة النمـو إىل                   واالنتقال‘‘اخلارجية
ة شــديدة يف املعلومــات وهنــاك نــدر. البلــدان الناميــة، قــضية مــثرية الهتمــام صــناع الــسياسات 

وقـد  . صـنع القـرار  عمليـة  املتوفرة لالستعانة ا يف تنـوير احلـوار الـسياسي و         املؤكدة  اإلحصائية  
أنشأ املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية فرقة عمل مـن املقـرر أن تعقـد أول اجتمـاع هلـا                   

http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/default.htm
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جيـة بوضـع إطـار     الستكشاف احتماالت قياس االسـتعانة باملـصادر اخلار       ٢٠٠٦يف أوائل عام    
 وكذلك بوضـع دراسـات استقـصائية خمصـصة     ،لالستفادة من املعلومات املتاحة بطريقة نظامية  

وتناولــت منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي هــذه . و مكرســة لألعمــال التجاريــة
 .٢٠٠٥وفمرب ن/املعقودة يف تشرين الثايناملعنية بالعوملة املسألة بالبحث يف دورا االستثنائية 

 
  األجل للخدماتقصريةمؤشرات   

مزيـد مـن اإلحـصاءات القـصرية        للحـصول علـى     واستجابة لطلب من البنوك املركزيـة        - ٢٢
 اخلــدمات، ومــن أجــل تلبيــة احتياجــات اهليئــات املــسؤولة عــن الــسياسات   تجاألجــل عــن نــوا

 املعين باإلحـصاءات االقتـصادية      النقدية، تقوم فرقة العمل املعنية باخلدمات التابعة لفريق اخلرباء        
األرقـام   بـشأن    بإعداد دليـل  ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       التابع  القصرية األجل   
 يف عـام    هيلـسنكي لى فريق فوربرغ يف     ععرض مشروع كامل    وقد  . اخلدماتالقياسية إلنتاج   

 اإلحـصائية ا مبوافقة اللجنة    ، رهن ٢٠٠٦ومن املتوقع أن يتم إكمال الدليل حبلول عام         . ٢٠٠٥
 .ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالتابعة 

 
 األرقام القياسية ألسعار إنتاج اخلدمات  

وكمياا أساسـيا يف حتقيـق قياسـات أفـضل للنـواتج            اخلدمات  يعد العمل بشأن أسعار      - ٢٣
سني املمارســات الراهنــة  ومــن األولويــات األساســية حتــ   . الفعليــة والنمــو الفعلــي للخــدمات   

مـن جمموعـة األنـشطة األخـرية واجلاريـة حـول موضـوع           اتضح  وإمكانية املقارنات دوليا، كما     
علــى  ةوعمليــمفاهيميــة فهــي تــشكل حتــديات   . األرقــام القياســية ألســعار إنتــاج اخلــدمات    

 .سواء حد
ألساسـية  ا املنهجيـة    علـى القـضايا   وخالل السنوات األخـرية ظـل فريـق فـوربرغ يركـز              - ٢٤

ـج لكـل   اتبـاع  وقد اقتضى تبـاين اخلـدمات    . القياسية ألسعار إنتاج اخلدماتاملتصلة باألرقام
 .خدمة على حدة

مـن    وموحـدة متثـل إسـهامات منـسقة   وهـي  وكانت النواتج يف شكل ورقات رئيسية،        - ٢٥
 ،  ٢٠٠٥ وخالل اجتمـاع عـام       . منهجية أسعار أنواع معينة من اخلدمات      تتناولبلدان عديدة   

وهنـاك نقـاش أيـضا       .مت استعراض ورقتني رئيسيتني بشأن التوظيف واخلدمات الربيدية اخلاصة        
إحـدى  وركـزت    .‘‘الورقـة الرئيـسية   ’حول خيارات بديلة إلضـافة  بعـد نـوعي لعمليـة توثيـق               

ــساجل ــة وصــالحية    اتل ــديل النوعي ــضايا تع ــى ق ــسبة لإلجيــارات وخــدمات   االســتعما عل ل بالن
 .ا إبراز منظورات خمتلفة للنوعية من وجهات نظر املنتجني واملستهلكني معـا مت خالهل التأجري،

 .للورقات الرئيسية وتناقش يف جلسات مصغرةرب املواضيع املرشحة وختت



E/CN.3/2006/22  
 

05-64406 9 
 

الـدويل يف  النقـد   الـذي نـشره صـندوق      اإلنتـاج دليل األرقام القياسـية ألسـعار       قر  قد أ و - ٢٦
 منظمـة العمـل     ا نـشر  يتسية ألسعار االستهالك، الـ    واألرقام القيا (الدليل  هذا   بأن   ٢٠٠٤عام  

تويـات واسـتنتاجات الورقــات املعروضـة يف اجتماعــات    ىل حمإاســتندا ) ٢٠٠٤عـام  يف الدوليـة  
بالتــايل فــإن الــدليلني وفــرا منفــذين ميكــن مــن خالهلمــا أن تــؤثر اســتنتاجات    و.فريــق فــوربرغ

وعلـى وجـه التحديـد، تـضمن الفـصل        .ةالفعليـ التجميـع   الفريق تأثريا أوسع نطاقا على منـاهج        
معلومـات  ‘‘ معاجلـة منتجـات معينـة     ’’املعنـون   اإلنتـاج    من دليـل األرقـام القياسـية ألسـعار           ١٠

 .صادرة عن الفريقمتصلة بصناعات اخلدمات قائمة على أساس ورقات 
رغ، ىل نـواتج فريـق فـورب   إ تستند أو قد الدولية اليت تستند   اإلشارة إىل األعمال  در  جتو - ٢٧

دليل األرقام القياسـية ألسـعار التجـارة حتـت رعايـة            على   العمل اجلاري حاليا     سبيل املثال على  
يل واحتمــال تنقــيح دليــل األرقــام القياســية ألســعار اإلنتــاج لــدمج العمــل  وصــندوق النقــد الــد

شترك نظر يف هذه األمور الفريق العامـل املـ        يو .األرقام القياسية ألسعار إنتاج اخلدمات    باملتعلق  
 .بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار

وتقوم فرقة العمل املعنية بأسـعار اخلـدمات يف اإلحـصاءات القـصرية األجـل املـشتركة                  - ٢٨
 للجماعـات األوروبيـة     اإلحـصائي بني منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي واملكتـب            

وعقـدت فرقـة العمـل اجتماعهـا         . اخلدمات بإعداد دليل لتجميع األرقام القياسية ألسعار إنتاج      
عمـل اآلن علـى وضـع الـدليل يف شـكله            ت يف بـاريس، و    ٢٠٠٥نوفمرب  /النهائي يف تشرين الثاين   

ــشر يف أوائــل عــام    ــهائي الــذي سين ــام القياســية    . ٢٠٠٦الن ــدليل األرق ــدليل مكمــال ل ويعــد ال
ــش      ــة ب ــدمي مــشورة عملي ــاهيم وتق ــد املف ــاج ويهــدف إىل توحي ــع ألســعار اإلنت ــام أن جتمي األرق

 امليـدان االقتـصادي أيـضا ردودا    والتنميـة يف وتنشر منظمة التعـاون      . جمال اخلدمات  القياسية يف 
ــاج         ــام القياســية ألســعار إنت ــة يف عمــل األرق ــسنوي حــول التطــورات القطري مــن االســتبيان ال

 .ل الدراسة االستقصائية السنوية حاليا حىت تتوافق مع الدليتنقيحوجيري  .اخلدمات
 

 قياس االنتاجية  
مــصرف قــد نظمــت منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، باالشــتراك مــع    - ٢٩

 حلقـة  ات االقتـصادية ء لالحـصا يهومعهد فالنس Bilbao  Vizcaya Bank (BBVA)بيلباو فيزكايا 
ــة   ــاس اإلنتاجيــ ــشأن قيــ ــل بــ ــن  ،عمــ ــرة مــ ــد، يف الفتــ ــشرين األول ١٩  إىل١٧ يف مدريــ  /تــ

 .٢٠٠٥ رأكتوب
ويـثري هـذا     .وقد شارك عدد متزايد من املكاتب اإلحصائية مؤخرا يف قيـاس اإلنتاجيـة             - ٣٠

العمل كثريا من األسئلة اجلديـدة يف جمـال القيـاس، مبـا يف ذلـك النـهج املمكنـة لوضـع مقـاييس              
ــن         ــات حمــددة م ــة يف قطاع ــاس اإلنتاجي ــصل بقي ــضايا تت ــب ق ــة، إىل جان إلمجــايل أداء اإلنتاجي
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ظمــت حلقــة العمــل لــدعم املكاتــب اإلحــصائية يف هــذا العمــل،  ون .تــصاد، مثــل اخلــدماتاالق
وحلصر اإلعمال اجلارية حاليا يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي، وتعزيـز         

 .فرص املقارنة الدولية لقياسات اإلنتاجية
نميــــــة يف امليــــــدان ن والتنــــــشرت مديريــــــة اإلحــــــصاء التابعــــــة ملنظمــــــة التعــــــاوو - ٣١

صناعة مـــــــوجزا باالشـــــــتراك مــــــع مديريـــــــة العلــــــوم والتكنولوجيـــــــا والــــــ    االقتــــــصادي 
ــرات ــة، ملؤشـــ ــام  اإلنتاجيـــ ــل    ٢٠٠٥يف عـــ ــة العمـــ ــد حلقـــ ــع عقـــ ــزامن مـــ ــر ا( .، ليتـــ نظـــ

http://www.oecd.org/dataoecd/60/31/35529051pdf.( 
 

 إحصاءات األعمال التجارية  
مــع ازديــاد االهتمــام بالــسياسات والتحلــيالت املتعلقــة باخلــدمات وبقــدرا التنافــسية   - ٣٢

تمـــام باهلياكـــل األساســـية    لبقيـــة االقتـــصاد، يتزايـــد االه  القـــدرة التنافـــسية وتأثريهـــا علـــى  
 . التجاريةاألعمال إلحصاءات

  وضـع إحـصاءات اخلـدمات يف       األوروبيـة إىل  ويهدف املكتب اإلحصائي للجماعـات       - ٣٣
ــواء اإلحـــصاءات القـــصرية األجـــل      ــع إحـــصاءات التـــصنيع سـ وضـــع أقـــرب إىل التـــساوي مـ

الربملــان لــوائح جديــدة يف عــداد حاليــا إوعلــى وجــه التحديــد، جيــرى  .واإلحــصاءات اهليكليــة
 :ما يلياألورويب والس األورويب من أجل 

 التجاريـة   زيادة التغطية القطاعيـة وإدراج جمموعـات الـشركات يف سـجالت األعمـال              • 
 ؛)وخيطط أيضا لتسجيل الروابط بني جمموعات الشركات الدولية(

وتــصنيفات املنتجــات  ) Rev.1.1التنقــيح األول التــصنيف األورويب، (تنقــيح النــشاط   • 
ــتغريات  ) تــصنيف املنتجــات حــسب األنــشطة  ( ــا لل ــصنيف الــيت أدخلــت علــى  وفق الت

 ية، والتصنيف املركزي للمنتجات،الصناعي الدويل املوحـّـد جلميع األنشطة االقتصاد

لزيـادة  التجاريـة    املتعلقة باإلحـصاءات اهليكليـة لألعمـال         ٥٨/٩٧تنقيح الئحة الس     • 
وهنــاك  .التغطيــة، ومــستوى التفاصــيل وعــدد املــتغريات والتفاصــيل املتاحــة للخــدمات

،  التجاريـة  عمـال ألعـن خـدمات ا    اتـساقا   مشاريع عديـدة جاريـة لوضـع بيانـات أكثـر            
، والطلـــب علـــى اخلـــدمات، بيـــة، والـــشركات األجن التجاريـــةغرافيـــة األعمـــالودميو

ح الــشركات وقيــاس االســتعانة العالقــات بــني الــشركات، والعوامــل املــؤثرة علــى جنــا
 .باملصادر اخلارجية

ــا لفريـــق  اإلحـــصائية يف شعبة الـــواستـــضافت  - ٣٤ ــاألمـــم املتحـــدة اجتماعـ املعـــين رباء اخلـ
وتنـاول  . ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلول ٢٣إىل   ١٩يف نيويورك، يف الفترة من      اإلحصاءات الصناعية   ب
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 ع جمــال تغطيــة أنــشطة األعمــالجــدول األعمــال توســيع نطــاق مجــع البيانــات مــن أجــل توســي 
وأكــد فريــق اخلــرباء ضــرورة تنقــيح التوصــيات الدوليــة بــشأن     .فيهــا اخلــدمات ، مبــاالتجاريــة

خيطـط  و. )٥(١٩٥٠ لعـام    ياسـية لإلنتـاج الـصناعي     ، ودليـل األرقـام الق     )٤( الصناعية اإلحصاءات
ــراز االحتياجــات الناشــئة عــن   لتوســيع هــذه ــة لعــام   تنقــيحإلب  ١٩٩٣نظــام احلــسابات القومي

عمــال أجــدول االطــالع علــى  وميكــن  .بــشأن قيــاس أنــشطة اخلــدمات    توصــيات إلدراجو
ــاعاجت ــق مــ ــصناعية     فريــ ــين باإلحــــصاءات الــ ــة  اخلــــرباء املعــ  ملوقعبــــاوالورقــــات املعروضــ

http://unstats.un.org/unsd/industry/meetings/eg2005/ac105-2.asp. 
ــشأ حــديثا         و - ٣٥ ــع املن ــارة التوزي ــين بإحــصاءات جت ــم املتحــدة املع ــق خــرباء األم ــد فري عق

وقــد أنــشئ الفريــق ملــساعدة الــشعبة اإلحــصائية يف   . ٢٠٠٥أغــسطس/اجتماعــه األول يف آب
الـصادر  “ الدولية بشأن إحصاءات جتارة التوزيع واخلدمات     التوصيات  ”املنشور املعنون    تنقيح

ــام  ــن  .١٩٧٥يف عـــ ــالع وميكـــ ــع     االطـــ ــى املوقـــ ــات علـــ ــن املعلومـــ ــد مـــ ــى مزيـــ  :)٦(علـــ
http://unstats.un.org/unsd/newsletter/unsd_workshops/distributive_trade.htm. 

ــن إحــص      - ٣٦ ــد م ــل إىل املزي ــشديدة يف جمــال التحلي اءات األعمــال واســتجابة  للحاجــة ال
 التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف          ءالقابلـة للمقارنـة دوليـا، عقـدت مديريـة اإلحـصا           التجارية  

، يف يـومي    التجاريـة  اهليكليـة لألعمـال      اإلحـصاءات امليدان االقتصادي اجتماعا للخـرباء بـشأن        
التفــاق  للتــدارس مــع اخلــرباء الــوطنيني حــول جوانــب ا  ٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين٤ و ٣

أوروبا وبلـدان   البلدان األعضاء من    بني  التجارية  واالختالف يف اإلحصاءات اهليكلية لألعمال      
أمريكا الشمالية وآسيا ومنطقة احمليط اهلـادئ ونـاقش االجتمـاع أيـضا الـسجالت ودميوغرافيـة                 

احلجـم، والتغطيـة، وتعريـف املـتغريات والبيانـات اجلزئيـة       فئة الشركات، واإلحصاءات حسب   
 .٢٠٠٦يعقد االجتماع املقبل للفريق يف خريف عام وسوف . على مستوى الشركة

 
 االبتكارإحصاءات البحث والتطوير و  

التـابع   املعين مبؤشـرات العلـوم والتكنولوجيـا         الوطنينييهدف الفريق العامل من اخلرباء       - ٣٧
ــصادي     ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة مجــع ال  ملنظمــة التع ــيت ميكــن   لتحــسني منهجي ــات ال بيان

 .مقارنتها دوليا لقياس إسهام العلوم والتكنولوجيا ونواجتها وانتشارها وتأثريها
 الطبعــة الثالثــة مــن دليــل أوســلو بــشأن قيــاس االبتكــار، املــشترك بــني    إصــدارمت اآلن  - ٣٨

 وقـد  .بيـة املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األورو      /منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     
 االبتكـار  االبتكار التكنولوجي إلبراز     إىل أبعد من  وسعت هذه الطبعة األخرية مفهوم االبتكار       

ــروابط بــني       ــإدراج التــسويق واالبتكــار التنظيمــي، وال بــصورة أفــضل يف اخلــدمات وكــذلك ب
وستنفذ تدرجييا املفاهيم اليت ورد حتديـدها يف دليـل أوسـلو املـنقح               .العمليات املتعلقة باالبتكار  



E/CN.3/2006/22
 

12 05-64406 
 

تطبق يف الدراسات االستقـصائية الوطنيـة املتعلقـة باالبتكـار، وكـذا يف الدراسـة االستقـصائية                  و
 . للجماعات األوروبيةاإلحصائيعن ابتكارات اتمع احمللي للمكتب املقبلة 
تـابع للمكتـب    الوافق فريق اخلرباء الـوطنيني املعـين مبؤشـرات العلـم والتكنولوجيـا              وقد   - ٣٩

علـى اسـتبيان     االقتـصادي،    امليـدان منظمة التعاون والتنمية يف     /األوروبيةت  اإلحصائي للجماعا 
يف تنفيـذ عمليـة مـشتركة جلمـع البيانـات يف            بـدئ   وموحد بشأن إحصاءات البحث والتطوير،      

، مبـــا يف ذلـــك حتـــسني تغطيـــة البحـــث والتطـــوير يف قطاعـــات ٢٠٠٥نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين
 .اخلدمات

البحـث والتطـوير يف نظـام احلـسابات القوميـة      معاجلة عنصر   غيري  عقب القرار املتخذ بت    - ٤٠
، يعمـل فريـق اخلـرباء الـوطنيني         اجلاريةالنفقات  من  حبيث يعترب من االستثمارات املرمسلة وليس       

املعين مبؤشرات العلم والتكنولوجيا مع احملاسبني الوطنيني لتكييـف املنهجيـة املـستعملة يف دليـل             
هيم نظـام احلـسابات القوميـة املـستكمل، كمـا يعمـل علـى وضـع                 مع مفـا  ) ٢٠٠٢(فراسكايت  

 .تدابري أفضل للتدويل
 

 املسائل القطاعية  
 اخلدمات املالية يف احلسابات القومية

قدمت فرقة العمل املعنية باخلدمات املالية يف احلسابات القومية التابعة ملنظمـة التعـاون               - ٤١
 لفريـق اخلـرباء     ٢٠٠٦ينـاير   /إىل اجتماع كـانون الثـاين     والتنمية يف امليدان االقتصادي توصيات      

نظـام احلـسابات القوميـة للخـروج بتعريـف أفـضل لنـواتج اخلـدمات املاليـة                  املعـين ب  االستشاري  
والفرق من حيـث الـسعر واحلجـم بـني اخلـدمات املاليـة وخـدمات التـأمني مـن أجـل احلـصول                        

 .والثابتة اجلاريةعلى قياس أفضل هلذه اخلدمات من حيث األسعار 
وعقد صندوق النقد الدويل ومكتب الواليـات املتحـدة للتحليـل االقتـصادي اجتماعـا                - ٤٢

فريـق اخلـرباء االستـشاري      ل ٢٠٠٦ينـاير   /لفرقة عمل قدمت توصيات الجتمـاع كـانون الثـاين         
املعاشـات التقاعديـة الـيت ال ميوهلـا أربـاب العمـل             بـرامج   اقترح فيها االعتـراف صـراحة بنـواتج         

املعاشـات التقاعديـة ذات االسـتحقاقات احملـددة وفقـا           بـرامج   جيل تدفقات وأرصدة مجيع     وتس
 .كتواريةالللممارسات ا

 
 اإلحصاءات السياحية

نظر فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعـين باإلحـصاءات الـسياحية، يف اجتماعـه                - ٤٣
إطـار   : الـسياحة الفرعـي   حـساب ”، يف اقتراحـات السـتكمال       ٢٠٠٥فربايـر   /املعقود يف شباط  
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لعـام  وتوصـيات منظمـة الـسياحة العامليـة التابعـة لألمـم املتحـدة               . )٢(العمل املنهجي املوصى به   
ووضع أيـضا عـددا مـن االقتراحـات لتنقـيح دليـل ميـزان             . بشأن اإلحصاءات السياحية   ١٩٩٣

التــصنيف و التــصنيف الــصناعي الــدويل املوحـّـــد جلميــع األنــشطة االقتــصادية      واملــدفوعات، 
ولزيــادة  لزيـادة مواءمــة املفـاهيم بـني هـذه األطــر واإلحـصاءات الـسياحية       املركـزي للمنتجـات  

 .اءات السياحيةيف مجع اإلحصجدواها 
 

 إحصاءات قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ــة مبؤشــرات جمتمــع املعلومــات التابعــة ملنظمــة التعــاون     تــستعرض  - ٤٤ ــة املعني ــة العامل الفرق
ميــة يف امليــدان االقتــصادي تعــاريف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، وكــذلك والتن

التصنيف الـصناعي الـدويل املوحـّــد       منتجات السلع واخلدمات يف هذا القطاع، يف ضوء تنقيح          
وجيـري  ). ٢٠٠٧(ق   والنظـام املنـس    والتصنيف املركـزي للمنتجـات     جلميع األنشطة االقتصادية  

 .٢٠٠٦مايو /جتماع الفرقة العاملة الذي سيعقد يف أيارإعداد اقتراحات ال
 

 احلسابات الصحية
االقتــــصادي واملكتــــب اإلحــــصائي منظمــــة التعــــاون والتنميــــة يف امليــــدان وضــــعت  - ٤٥

للجماعات األوروبية ومنظمة الصحة العاملية األساس الستراتيجية مـشتركة جلمـع بيانـات عـن       
عمــل وأعــدت وثيقــة عــن ترتيبــات   .سابات الــصحيةالنفقــات الــصحية اســتنادا إىل نظــام احلــ  

ــة  ــب اإلحــصائي        إجرائي ــصادي واملكت ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــني منظم ــاون ب للتع
اقتـراحُ بوضـع اسـتبيان مـشترك عـن      كمـا أُعـد   للجماعـات األوروبيـة ومنظمـة الـصحة العامليـة      

ــصحية   ــام احلــسابات ال ــا   . نظ ــتبيان واملب ــوى االس ــي حمت ــيت   ويراع ــصلة ال ــة ذات ال دئ التوجيهي
يف اجتماعــات الــيت جــرت  نتــائج املناقــشات ٢٠٠٥وضــعت صــيغتها النهائيــة يف خريــف عــام 

ــات      ــصائي للجماعـ ــصادي واملكتـــب اإلحـ ــدان االقتـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــرباء منظمـ خـ
 .األوروبية

ســائل إىل رؤســاء توجيــه راملعتــزم املقترحــة، مــن العمــل اإلجرائيــة ويف إطــار ترتيبــات  - ٤٦
علـى أمهيـة    يـشدد فيهـا     ،  )أو وزارات الـصحة   /املكاتـب اإلحـصائية و    (املنظمات الوطنية املعنية    

والقيـام  ،  مجع بيانات عن هذا املوضوع    والعملية املشتركة املقبلة    تنفيذ نظام احلسابات الصحية     
ــب      ــستقبل القري ــه رســالتني يف امل ــى وجــه اخلــصوص بتوجي ــني ا :عل ــشتركة ب ــب  األوىل م ملكت

ــالغ        ــصادي إلب ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــة ومنظم اإلحــصائي للجماعــات األوروبي
رؤســاء املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة، والثانيــة مــشتركة بــني منظمــة الــصحة العامليــة ومنظمــة     

 .التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إلبالغ وزراء الصحة
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 بني األمانات املعين بإحصاءات اخلدماتالفريق العامل املشترك  -ثالثا  
 بإنـشاء فريـق عامـل    ٢٠٠٥مـارس  /يف آذاراملتخذة  اإلحصائية   اللجنة   )٧(عمال بتوصية  - ٤٧

مشترك بني األمانات معين بإحصاءات اخلدمات، وجهـت منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                  
ا إىل املــشاركة يف هــذا  لــدعو٢٠٠٥يوليــه /االقتــصادي رســائل إىل منظمــات دوليــة يف متــوز 

 .وملوافاا بتصوراا لدورهمن هذا القبيل فريق عامل 
 يف  شعبة اإلحـصائية  الـ : وقد أعربـت مخـس منظمـات عـن رغبتـها يف املـشاركة، وهـي                - ٤٨

، واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة، ومنظمـة العمـل الدوليـة، واللجنـة                 األمم املتحدة 
ــدان  ، رابطــة الــدول املــستقلة اإلحــصائية املــشتركة بــني دول  ــة يف املي  ومنظمــة التعــاون والتنمي

وأعرب املصرف املركزي األورويب أيضا عن استعداده حلـضور اجتمـاع إليـضاح     . االقتصادي
 .االختصاصات

كمـا أعربـت    . وأعربت معظـم اجلهـات الـيت رفـضت املـشاركة عـن تأييـدها للمفهـوم                 - ٤٩
الفريـق ودوره، السـيما مـن أجـل تفـادي ازدواج             واليـة عدة جهات عن رغبتها يف استيـضاح        

ن يعمـل الفريـق العامـل املـشترك بـني           أاملتحـدة   اإلحـصائية يف األمـم      شعبة  الـ واقترحـت   . العمل
 .يف البداية) يتواصل أعضاؤه الكترونيا(األمانات كفريق افتراضي 

 
 :ومشلت الشواغل املعرب عنها ما يلي

 ريق املقترح إنشاؤهلفعدم وضوح األهداف املتوخاة من ا • 
 كمــا جيــب تنظــيم اإلدارات اإلحــصائية “إحــصاءات اخلــدمات”ال يعكــس موضــوع  • 

مـثال  (التابعة للمنظمات الدولية، حيث ينظَّم األشخاص حـسب املواضـيع اإلحـصائية              
األعمــال التجاريــة، احلــسابات القوميــة، وميــزان املــدفوعات، والتجــارة، وإحــصاءات  

، وبالتايل ليس من الواضح مـن الـذي سيـشارك أو ينبغـي لـه             )واألسعار، وما إىل ذلك   
 . فيهأن يشارك

ــا علــى نطــاق االقتــصاد بأكملــه إىل درجــة أنــه قــد يكــون مــن      •  تنتــشر اخلــدمات حالي
 األنسب عدم اتباع ج قطاعي

 كيف ميكن تفادي االزدواج؟ • 
 :ما يلياملتصورة ومشلت الفرص 

 اتباخلدممستمر اهتمام سياسي وجود  • 
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ضرورة حتسني إحصاءات اخلدمات على العمـوم ووجـود طائفـة مـن املـشاكل البالغـة                  • 
 باخلدمات املرتبطة الصعوبة يف جمال املقاييس 

إحــصاءات اخلــدمات مــع التجــارة الدوليــة،  جمــاالت يف املعــارف متاشــي حتــسني نقــل   • 
ضل ملزيــد مــن والتنميـة، وبــرامج اإلنتاجيــة والنمــو، حيــث تـدعو احلاجــة إىل إدراك أفــ  

 أن تسهم مستقبال يف النمو والتنمية ا ميكن اخلدمات حاليا وممبا تسهم به البلدان 
إتاحة فرصـة للمنظمـات الدوليـة ملـضافرة املـوارد يف إطـار جهـود قائمـة علـى التعـاون                  • 

 .واإلشراف على األعمال التنسيقية يف هذا اال
ترك بــني األمانــات لتنظــر فيــه املنظمــات وقــد عمــم مــشروع اختــصاصات الفريــق العامــل املــش 

 .اآلنفة الذكر
 

 جدول األعمال املستقبلي لفريق فوربورغ املعين بإحصاءات اخلدمات - رابعا 
ــة  ٢٠٠٥ســبتمرب /اجتمــع فريــق فوربــورغ لــسنكي يف أيلــول   - ٥٠ ، بعــد أن جــددت جلن

ســية ألســعار املنــتجني ومشــل جــدول األعمــال األرقــام القيا . األمــم املتحــدة اإلحــصائية واليتــه 
ــت  ) أعــاله٢٥ و٢٤انظــر الفقــرتني (للخــدمات  ــرقم ؛ وقيــاس رقــم األعمــال حــسب املن ج؛ وال

 . إنتاج اخلدمات؛ وتصنيفات األنشطة واملنتجات؛ واالستراتيجية املستقبليةألسعار القياسي 
ري وأكد فريق فوربورغ هدفه وحمط تركيزه ونطاق عمله، واعتمـد جمموعـة مـن التـداب              - ٥١

ــب    ــستقبل القري ــال للم ــة     . لوضــع جــدول أعم ــة قابل ــق يف وضــع منهجي ــل هــدف الفري ويتمث
 .للمقارنة دوليا لقياس نواتج صناعات اخلدمات باألسعار الثابتة

 
 حمط التركيز  

اتفق على أنه ال ينبغي للفريق املشاركة الفاعلة يف نشر املعـارف وأفـضل املمارسـات،                 - ٥٢
وإذا كانــت أفــضل طريقــة ألداء هــذه .  املعــارف املنــشأة يف املاضــيأو أداء دور متعهــد قاعــدة

األمــم املتحــدة أو منظمــة اإلحــصائية يف شعبة الــاملهــام هــي إســنادها إىل منظمــات دوليــة مثــل  
تمثــل يف نقــل يالتعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، فــإن الفريــق سيواصــل أداء دور هــام    

وسـريكز الفريـق أساسـا      . اء خـالل االجتماعـات الـسنوية      ضمنيا عن طريق تبـادل اآلر     املعارف  
 .على وضع املفاهيم واملنهجيات وأفضل املمارسات يف جمال اخلدمات
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 النطاق  
علــى رقــم مقــصورا جــدول أعمــال الفريــق نطــاق بــالنظر إىل هــدف الفريــق، ســيظل   - ٥٣

قـد أجنـز، فـسينكب      أعمـال التـصنيف     ومبا أن اجلزء األعظم من      . األعمال والتصنيف واألسعار  
الفريــق أساســا خــالل االجتماعــات القليلــة القادمــة علــى حتديــد أفــضل املمارســات يف وضــع     

وسيعيد الفريق أيضا النظر يف خطة عمله بانتظـام مـن   . خلدماتإنتاج ااألرقام القياسية ألسعار    
 .ت الدوليةأجل إدماج األسئلة اجلديدة اليت يتلقاها من املكاتب اإلحصائية الوطنية واملنظما

ــن و - ٥٤ ــق هلخــالل اســتعراض  م ــاق عملــه،     الفري ــزه ونط ــه وحمــط تركي ــه مــن  رأى دف أن
اجلـــوهري أن تقـــدم إىل املكاتـــب اإلحـــصائية الوطنيـــة واملنظمـــات الدوليـــة نتـــائج وتوصـــيات 

وأنــه مثــة حاجــة   ،إحــصاءات اخلــدماتلتطــوير ملموســة بــشأن اجلوانــب املفاهيميــة والعمليــة   
وبـالنظر  . مع أرقام األعمال واألسـعار على حنو أفضل ة اليت حناول قياسها طبيعة اخلدملتعريف  

إىل أن حتسينات إحصاءات اخلدمات ستسلط الضوء على قضايا اإلنتاجيـة والقـدرة التنافـسية،               
فقد اتفـق علـى أنـه ال ميكـن االضـطالع بأنـشطة القيـاس يف جمـال األسـعار مبعـزل عـن مـسائل                           

حاجة إىل إدماج منظور احلـسابات      هناك  الواقع  يف  و. ل والتصنيف القياس يف جمايل رقم األعما    
 .القومية ضمن عمليات التطوير يف هذه ااالت الثالثة

 
 اخلطوات القادمة  

ــعار      - ٥٥ ــية ألس ــام القياس ــوير األرق ــدما يف تط ــاج اللمــضي ق ــال   إنت ــام أعم خلــدمات وأرق
ت علــى خطــة العمــل والعمليــة اخلــدمات، اتفــق علــى أن مــن الــضروري إدخــال بعــض التغــيريا

 .املتصلة ا وشكل االجتماع
فقد تقـرر أوال االحتفـاظ بـاألمور الـيت سـارت علـى مـا يـرام يف الـسابق، ومنـها علـى              - ٥٦

خلــدمات مــن إنتــاج اســبيل املثــال مــا اســتعمل يف اجللــسات املتعلقــة باألرقــام القياســية ألســعار 
ذلـك أن إلقـاء عـروض وجيـزة يف الـسنة           . عروض وجيزة وتقارير على شـكل ورقـات رئيـسية         

وينبغـي  . األوىل يساعد على إعداد الورقات الرئيسية وبعض أفضل املمارسات يف السنة الثانيـة            
ــادة تنظــيم هــذه اجللــسات مــن أجــل حتديــد خمتلــف املمارســات بــصورة أفــضل      ويف هــذا . زي

 :السياق، أنشئت فرقة عمل ألداء املهام التالية
ار أكثــر تنظيمــا لتقيــيم حتــسني املــضامني، باالســتفادة مــن   تطــوير وإنــشاء إطــ )أ( 

 األعمال املضطلع ا فعال بشأن قياس النوعية وتقييمها؛
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بـشأن إدمـاج األسـعار يف اآلراء املـدىل ـا يف             جتريبيـة   إحداث جلـسة قطاعيـة       )ب( 
وميــة، املناقــشات انطالقــا مــن املنظــورات املتعلقــة بالتــصنيف وأرقــام األعمــال واحلــسابات الق   

 ؛٢٠٠٦الجتماع فوربورغ القادم يف عام 
لقادمـــة مـــع حتديـــد هـــدف ملمـــوس وضـــع خطـــة عمـــل للـــسنوات القليلـــة ا )ج( 
 .زمين وجدول

وستقوم فرقة العمل، بعد رفع تقرير عـن التقـدم احملـرز إىل مكتـب فريـق فوربـورغ يف                  - ٥٧
 .٢٠٠٦م املتحدة يف عام ألماإلحصائية التابعة للجنة ال، بتقدمي إحاطة إىل ٢٠٠٥اية عام 

 احلواشي 
 )١( ST/ESA/STAT/SER.M/86. 
 .E.01.XVII.9منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٢( 
ونظـام  ) NAICS(، ونظـام التـصنيف يف أمريكـا الـشمالية           )NACE(على سبيل املثال، نظـام التـصنيف األورويب          )٣( 

 ).ANZSIC(يف أستراليا ونيوزيلندا التصنيف 
 .XVII.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٤( 
 ).ST/STAT/SER.F/1 (E.1950.XVII.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٥( 
 ).ST/ESA/STAT/SER.M/57 (E.75.XVII.9منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٦( 
فــصل الثالــث، ، ال(E/2005/24) ٤ ، امللحــق رقــم٢٠٠٥ الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  الوثــائق  )٧( 

 .٢١الفقرة 
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 ٢٠٠٦فعاليات خمتارة يف جمال إحصاءات اخلدمات يف عام   
  
اجتماعـات فرقــة العمـل املــشتركة بـني الوكــاالت املعنيـة بإحــصاءات التجـارة الدوليــة       - ١

 .يسسبتمرب، بار/ أيلول١٥، نيويورك، و٢٠٠٦فرباير / شباط٢٢  و٢١باخلدمات، يومي 
لفريــق اخلــرباء املعــين باإلحــصاءات    التابعــة اجتمــاع فرقــة العمــل املعنيــة باخلــدمات      - ٢

االقتصادية القصرية األجل التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، بـاريس، يـومي              
 .٢٠٠٦يونيه /، واجتماع ملدة يوم واحد يف اية شهر حزيران٢٠٠٥فرباير / شباط٢  و١
جتمــاع لفريــق فوربــورغ املعــين بإحــصاءات اخلــدمات، فيــسبادن، أملانيــا، تــشرين         ا - ٣

 .٢٠٠٦أكتوبر /األول
اجتمــاع خــرباء منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي واملكتــب اإلحــصائي    - ٤

ــاريس،     ــدمات، بـ ــارة باخلـ ــصاءات التجـ ــشأن إحـ ــة بـ ــات األوروبيـ ــول١٤-١٢للجماعـ  / أيلـ
 .٢٠٠٦ سبتمرب

 


