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 اإلحصائية اللجنة
 الدورة الرابعة واألربعون

 ٢٠١٣ مارس/آذار ١ - فرباير/شباط ٢٦
 *املؤقت األعمال جدول من )هـ( ٤ البند

        إحصاءات اخلدمات: بنود للعلم
  اخلدمات بإحصاءات املعين فوربرغ فريق تقرير    

  
  العام األمني من مذكرة    

  
 ،E/2012/24 انظـر ( واألربعـني  الثالثـة  دورهتـا  يف اإلحـصائية  للجنـة ا قدمتـه  لطلب وفقا  
 بإحـصاءات  املعـين  فـوربرغ  فريـق  تقريـر  حييل بأن العام األمني يتشرف ،)ألف - ولاأل الفصل

 الفريـق  هحرزأ ذيال التقدم عن صورة التقرير ويعرض .للعلم اللجنة إىل يقدم الذي اخلدمات،
ــذ ــر من ــ األخــري التقري ــدم ذيال ــة ىلإ ق ــام يف اإلحــصائية اللجن  ).E/CN.3/2010/23( ٢٠١٠ ع
مجـع  جمـال    أفـضل املمارسـات يف       إرساءتطوير احملتوى من أجل     ا ل فريق فوربرغ إطار  استخدم   وقد

 اخلــدمات جــرى حتديــدها  صــناعة مــن صــناعات٧٥إحــصاءات النــواتج واألســعار ملــا يزيــد عــن  
ويـرد عـرض لثمـار      . د جلميع األنشطة االقتصادية   التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدويل املوح      يف

ــذا ــشبكي للفريــق     ه ــة يف املوقــع ال ــل ونواجتــه امللموس  ).http://www.voorburggroup.org(  العم
 احملتـوى  تطوير إلطار وعرض تناوهلا جرى اليت اعاتصنلل تفصيلية قائمة على التقرير ملتويش
 األخـرية  الـسنوات  يف الفريـق  تنـاول  ككذلو .متواصلة جهود من يبذل فيما به سترشدي الذي
 إىل مـدعوة  واللجنـة  .الـشبكي  املوقع يف عليها االطالع ميكن ورقات يف الشاملة املسائل بعض
  .التقرير هبذا علما حتيط أن
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  اخلدمات بإحصاءات املعين فوربرغ فريق تقرير    
  مقدمة  - أوال  

 لطلـب  اسـتجابة  الثمانينـات  رأواخ يف اخلدمات بإحصاءات املعين فوربرغ فريق أنشئ  - ١
ــن ــة م ــة ل اإلحــصائية اللجن ــمالتابع ــن املتحــدة ألم ــساعدةا أجــل م ــى مل ــوير عل  إحــصاءات تط

 ،اهلولنـدي  اإلحـصاءات  مكتـب  هاستـضاف  الـذي  ،للفريق األول االجتماع عقد وقد .اخلدمات
  .امسه لفريقا منها يستمد اليت املدينة يوه ،)هولندا( فوربرغ يف ١٩٨٧ يناير/الثاين كانون يف
 لتبـــادل آخـــر منتـــدى جمـــرد كـــوني أن فـــوربرغ فريـــق إنـــشاء مـــن اهلـــدف يكـــن ومل  - ٢

ــه اهلــدف كــان بــل .املعلومــات  بأعمــال الضــطالعبا املهتمــة البلــدان مــن فريقــا ونيكــ أن من
 ثابتـة  لقواعـد  وفقـا  لـذلك،  الالزمـة  القـدرات  لـديها  والـيت  ،وأثناءهـا  االجتماعـات  بني التطوير
ــع .اضــحو زمــين وجــدول ــق مــن الغــرض أن والواق ــقت مــسائل معاجلــة كــان الفري ــاج تعل  بإنت

 اتاملنتجــ وتقــدير ،اومــدخالهت اخلــدمات منتجــات نــواتج ذلــك يف مبــا اخلــدمات، إحــصاءات
ــ ــشطةأل ةالفعلي ــدو اخلــدمات، ن ــام حتدي ــية األرق ــعار القياس ــاج ألس  ،اوصــناعاهت اخلــدمات إنت
 املركــزي التــصنيف( اعاتصنوالــ املنتجــات تــصنيفل بالنــسبة آثــار مــن عليهــا يترتــب ومــا

  ).االقتصادية األنشطة جلميع املوحد الدويل الصناعي والتصنيف للمنتجات
 والــــصناعات للمنتجــــات تــــصنيف وضــــع يف الــــسنوات مــــر علــــى الفريــــق وجنــــح  - ٣

 املعلومـات  جمتمـع  قبيـل  مـن  ،املواضـيع  مـن  واسـعة  طائفـة  مناقـشة  يفو منوذجيـة،  واستقصاءات
 رداو .احلــصر ال املثــال ســبيل علــى للخــدمات، الدوليــة والتجــارة األجــل القــصرية واملؤشــرات

 مكتـب  قـام  ،فيـه  املـشاركة  نطـاق و الفريـق  أعمـال  جدول اتساعب املتعلقة الشواغل بعض على
ــام يف فــوربرغ ــتعراض ٢٠٠٥ ع ــز جمــاالت باس ــق تركي ــه وطرائــق الفري ــداد ،عمل  رؤيــة وإع

 هـذه  الرؤيـة  ورقـة  ُعرضـت  وقـد  .املـستقبل  يف عمله خطةو ودوره واليته تصف )١(استراتيجية
 عقـــدت الـــيت ،املتحـــدة ألمـــمالتابعـــة ل اإلحـــصائية للجنـــة والـــثالثني الـــسادسة الـــدورة علـــى
 خاصـة  بـصورة  فيهـا  التركيـز  مـع  فـوربرغ  فريـق  والية جتديد مت حيث ،٢٠٠٥ مارس/آذار يف

  .اخلدمات إنتاج ألسعار القياسية األرقام وضع على
 مـسألة  يف معاجلة    الذي أحرزه الفريق  قدم هذا التقرير معلومات مستكملة عن التقدم        وي  - ٤

صـناعات  إحـصاءات أسـعار     واخلـدمات   صـناعات    إحـصاءات نـواتج      جمـال أفضل املمارسات يف    

_________________ 
  )١(   Louis Marc Ducharme, “Strategic Vision of the Voorburg Group on Services Statistics for 2005-2008” ،

 .وهي وثيقة معلومات أساسية قدمت إىل اللجنة اإلحصائية يف دورهتا السادسة والثالثني
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الـيت   امللموسـة    النـواتج ويعرض التقرير أيـضا     . امنتجاهت و اخلدماتصناعات  اخلدمات وتصنيفات   
  .٢٠٠٦ ي اعتمده الفريق يف عامذ التطوير احملتوىطار فريق فوربرغ يف إحققها 

  
  ٢٠١٠ عام منذ احملرز التقدم  - ثانيا  

 رؤيـــة فـــوربرغ فريـــق قـــدم اإلحـــصائية، للجنـــة والـــثالثني الـــسادسة الـــدورة خـــالل  - ٥
ــا لالسترشــاد مــستكملة اســتراتيجية ــة عمــالاأل يف هب ــيت املقبل ــى تركــز ال ــد عل  اعاتصــن حتدي
 منـسقة  بـصورة  الـسعي  مـع  ،السليم النحو على وتعريفها ادوراهن ومقاييس اومنتجاهت اخلدمات

 عناصـر  قيـاس  لتحـسني  انكمـاش  كمعـامالت  ُتـستخدم  اإلنتـاج  ألسـعار  قياسية أرقام وضع إىل
 اجملـاالت  علـى  أعمالـه  الفريـق  ركـز  ،وبالتـايل  .ثابتـة  بأسـعار  اإلمجايل احمللي الناتج يف اخلدمات
  .لألسعار القياسية األرقام )ج( النواتج؛ مقاييس )ب( ف؛التصني مسائل )أ( :التالية
 تركيـز  كفالـة  أجـل  مـن  احملتـوى  لتطـوير  إطـارا  فوربرغ فريق اعتمد ،٢٠٠٦ عام ويف  - ٦

 امللموسـة  النـواتج  مـن  جمموعـة  خـالل  من األعمال تلك عرض وكفالة الرؤية تلك على أعماله
  .ةالرمسي حصاءاتباإل عنيةامل األعم لألوساط معلومات توفر أن شأهنا من اليت
 بـسبب  هبـا  االهتمـام  تزايـد  جمـاالت  علـى  اجلديـدة  العمليـة  تطبيـق ب فـوربرغ  فريـق  وقام  - ٧

ــصادية التطـــورات ــ االقتـ ــها ة،الدوليـ ــاالت ومنـ ــة اجملـ ــدمات )أ( :التاليـ ــد خـ ــ التعاقـ  ارجياخلـ
 ؛تطـــويروال البحـــث خـــدمات )ج( املاليـــة؛ الوســـاطة خـــدمات )ب( التحويليـــة؛ الـــصناعاتو
  .والتجزئة اجلملة جتارة خدمات )هـ( ومعاجلتها؛ النفايات إدارة خدمات )د(
 عـروض  فيهـا  تقـدم  انسـنت  مـدهتا  دورة إطـار  يف اجملـاالت  هـذه  مـن  كـل  تناول مت قدو  - ٨

 تلـك  معاجلـة  إىل وباإلضافة .مارساتامل أفضل تفاصيل وتبني الوطنية التجارب تلخص وجيزة
 أدنـاه  ويـرد  .األخرى واالحتياجات االهتمام االتجمل هستعراضا غرفورب فريق واصل ،اجملاالت
  :السنة حسب لألنشطة موجز

  :فيينا ،٢٠١٠ عام  )أ(  
ــعــروض ال  ‘١’   ــاج    وجيزة ال ــام القياســية ألســعار إنت ــدوران واألرق املتعلقــة مبعــدل ال

أنـشطة  ؛ و خدمات التنظيف واملرافق  : تناولت تلك العروض ما يلي    (اخلدمات  
  ؛)جتارة اجلملة والتجزئةطعام؛ و والمةاقخدمات اإل؛ والبحث والتطوير

 ئي؛املــا النقــل خــدمات :يلــي مــا الورقــات تلــك تناولــت( القطاعيــة الورقــات  ‘٢’  
  ؛)احلديدية السككب بضائعال نقلو
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ــا نقحــةامل القطاعيــة الورقــات  ‘٣’    ســابقة مواضــيع اســتعراض خالهلــا مــن يــتم يتل
 احملتـوى  تطـوير  وإطـار  الفريـق  عمـل  خلطة املتسقة صيغةال يف ودجمها هاوحتديث

  ؛)القانونية اخلدماتو ؛والتخزين احلفظ :يلي ما الورقات تلك تناولت(
 املاليــة الوســاطة خــدمات :يلــي مـا  املواضــيع تلــك تناولــت( الــشاملة املواضـيع   ‘٤’  

 املعـدالت  وحتديد العام، ستعراضاال ذلك يف مبا ،مباشر غري حنو على احملتسبة
ــة ــسلبية األســعار ومعاجلــة ملناســبة،ا املرجعي ــسويات و ؛ال ــةالت ــة املتعلق  بالنوعي

 الفـــروق علـــى التركيـــز مـــع، اخلـــدمات إنتـــاج ألســـعار القياســـية األرقـــام يف
  ؛)واإلعالن اجلوي، والنقل لتأجري،ل املفاهيمية

  :اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةنيوبورت، : ٢٠١١عام   )ب(  
ــ وضعــرال  ‘١’    إنتــاج ألســعار القياســية واألرقــام الــدوران مبعــدل املتعلقــة وجيزةال

 تها؛وصـــيان الـــسيارات إصـــالح أنـــشطة العـــروض تلـــك تناولـــت( اخلـــدمات
 اتاالختبـار و التحاليـل  خـدمات و ؛احلياة على التأمني خبالف التأمني وأنشطة
  ؛)ومعاجلتها النفايات إدارة خدماتو ة؛التقني

 التنظيـــف خـــدمات :يلـــي مـــا الورقـــات تلـــك تناولـــت( القطاعيـــة الورقـــات  ‘٢’  
 األعمـال و والطعـام؛  اإلقامـة  خـدمات  و ؛والتطوير البحث خدماتو ؛واملرافق
  ؛)واالئتمان املصرفية

 مواصـلة املناقـشات بـشأن       :يلـي  مـا  املواضـيع  تلـك  تناولـت ( الشاملة املواضيع  ‘٣’  
ــةب املتعلقــةالتــسويات  ــة/اجلملــة جتــارة نوعي  فرقــةو ها؛امــشوه وحتديــد التجزئ

 املكتـــب/االقتـــصادي امليـــدان يف والتنميـــة التعـــاون نظمـــةمل تابعـــةلا عمـــلال
 ألسـعار  القياسـية  األرقـام  دليـل  تنقيحب املعنية األوروبية للجماعات اإلحصائي
 ؛ارجياخلــــ تعاقــــدوال التحويليــــة الــــصناعات خــــدماتو اخلــــدمات؛ إنتــــاج

 عناصـر  حتليـل  على عتمدةامل نماذجال واستخدام وضع من املستفادة الدروسو
  ؛)اخلدمات إنتاج ألسعار القياسية األرقام حتديد يف السعر

  :وارسو :٢٠١٢ عام  )ج(  
ــ عــروضال  ‘١’    إنتــاج ألســعار القياســية واألرقــام الــدوران مبعــدل املتعلقــة وجيزةال

 اآلالت وصـيانة  إصـالح  خـدمات  :يلـي  مـا  العـروض  تلك تناولت (اخلدمات
 والتــسلية؛ والترفيــه الفنــون خــدماتو ؛والــصناعي التجــاري االســتخدام ذات
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 معاجلــة خــدماتو ؛املرتليــةو ســتهالكيةاال الــسلع وصــيانة إصــالح خــدماتو
  ؛)هاتوزيعو املياه

 املركبـات  إصـالح  أنـشطة  :يلـي  ما الورقات تلك تناولت( القطاعية الورقات  ‘٢’  
 ؛اةاحليـــ علـــى التـــأمني خبـــالف التـــأمني وأنـــشطة تها؛وصـــيان احملركـــات ذات
ــدماتو ــات إدارة خـ ــها النفايـ ــدماتو ؛ومعاجلتـ ــل خـ ــارو التحاليـ  اتاالختبـ

  ؛)اإلصالح وأنشطة والتجزئة اجلملة جتارة وة؛التقني
 النقـل  خـدمات  :يلـي  مـا  الورقـات  تلـك  تناولـت  (نقحـة امل القطاعيـة  الورقات  ‘٣’  

 ؛الالســـلكية االتـــصاالت خـــدماتو ؛)ديناميالـــ تـــسعريال( للركـــاب اجلـــوي
  ؛)احلاسوبية جمةالرب خدماتو

 التــشغيلية الكفــاءة أوجــه :يلــي مــا املواضــيع تلــك تناولــت (الــشاملة املواضــيع  ‘٤’  
 الـسجالت  اسـتخدام  ذلـك  يف مبـا  ،واألسـعار  الـدوران  معـدل استقصاءات   يف

ــة  فــرص مــن وغريهــا اإلنترنــت شــبكة علــى املباشــر اإلبــالغ وفــرص اإلداري
 املتعلقـــة التـــسويات مـــسائل بـــشأن النقـــاش مواصـــلةو ؛اإللكترونيـــة اإلبـــالغ

 .)اخلدمات إنتاج ألسعار القياسية األرقام من خمتارة بأرقام اخلاصة نوعيةبال

 إحـصاءات  تطـوير  جمـال  يف الوطنية اخلربات تضم كبرية مكتبة فوربرغ فريق أعد وقد  - ٩
 .احملتــوى تطــوير إطــار وضــع منــذ اخلــدمات بــصناعات يتعلــق فيمــا واألســعار الــدوران معــدل
ــد ــاول وق ــق تن ــر إمجــاال الفري ــن أكث ــن صــناعة ٧٥ م ــدها جــرى اخلــدمات صــناعات م  حتدي
 املرفـق  يف وتـرد  .االقتصادية األنشطة جلميع املوحد الدويل الصناعي للتصنيف الرابع التنقيح يف

 ميــعجب فيــه حيــتفظ شــبكي موقــع فــوربرغ فريــق ولــدى .الــصناعات بتلــك كاملــة قائمــة األول
 الرجـوع  املهتمـة  ألطـراف ل ميكـن كـي    الـصلة  ذات األخـرى  املواد نم غريهاو القطاعية هورقات
ــا ــار يـــزال وال .)/http://www4.statcan.ca/english/voorburg( إليهـ ــ احملتـــوى تطـــوير إطـ  وفريـ
ــار ــس اإط ــناد قامت ــل إلس ــا ،العم ــوفر كم ــدا شــكال ي ــيي موح ــع غط  اخلــدمات اعاتصــن مجي

 أسـعار  يـد حتد إطـار  يف تـدور  الـيت  ،الـشاملة  عاملواضـي  إضـافة  أتاحـت  قدو ).الثاين املرفق انظر(
 جتـارب  مـن  والـتعلم  الـربامج  هـذه  لتحسني إضافية فرصة ا،تصنيفاهتو دوراهنا معدلو اخلدمات
  .األخرى البلدان

  
  ةاملقبل األعمال جدول  - اثالث  

 علــى غرفــورب لفريــق والعــشرين الثــامن جتمــاعلال املؤقــت األعمــال جــدول يــشتمل  - ١٠
 وغريهـا  ،رباجميـات ال نـشر  وأنـشطة  واإلذاعـة،  الربجمـة  وأنـشطة  ،الربيـد  نـشطة أل وجيزة عروض
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 ).اللوجـستيات  علـى  التركيـز  حمـور ( هبـا  صلةتـ امل األنشطةو التخزين أنشطةو ،النشر أنشطة من
 لبيانـات ا اسـتعراض  جميـات ابر جمال يف الناشئة التطورات فوربرغ فريق أيضا ستعرضي سوفو

ــ بــصورة هــاوحترير  املتعلقــة تحــسيناتوال الــدوران، معــدلو ســعاراأل حيــث مــن وذلــك ة،آلي
 الـيت  الربناجميـة  املسائل من ذلك وغري الرمسية، لبياناتا جملموعة اإلحصائية نوعيةال عن اإلبالغب

 حـــوارا فـــوربرغ فريـــق يفتحســـ كـــذلك .واألســـعار الـــدوران معـــدل إحـــصاءات علـــى تـــؤثر
 والعــشرين، الثــامن االجتمــاع قبــل لألســعار ةالقياســي باألرقــام املعــين أوتــاوا فريــق أعــضاء مــع
 فريـق  اجتمـاع  أعمـال  جدول يف هلما وقت ختصيص فوربرغ فريق أعضاء من انناث طلب قدو

 املتعلقـة  التـسويات  مـسائل  مناقـشة  أجـل  مـن  ،املقبـل  ٢٠١٣ مـايو /أيار يف سيعقد الذي أوتاوا
 فـوربرغ  فريق عكف هي مسائل  و اخلدمات، إنتاج ألسعار القياسية األرقام ختص اليت بالنوعية
 تلـك  بـشأن  اآلراء يف توافـق  إىل التوصـل  يف الفريق يأملو .األخرية السنوات يف مناقشتها على

  .والعشرين الثامن هاجتماع يف املسائل
ــق قـــدمو  - ١١ ــورب فريـ ــشعبة إىل غرفـ ــصائية الـ ــة اإلحـ ــشؤون إلدارة التابعـ ــصادية الـ  االقتـ

ــة ــا ميكــن تنقيحــات وصخبــص التوصــيات مــن جمموعــة واالجتماعي ــيحال يف إدراجه ــلامل تنق  قب
 لتـصنيف ل لتـايل ا لتنقيحبـا  تتعلـق  توصـيات ب قائمـة  يضع وسوف للمنتجات، املركزي تصنيفلل

 املتعلقــة للمــشورة نوعــه مــن افريــد مــوردا غرفــورب فريــق ويــشكل .املوحــد الــدويل الــصناعي
 اسـتخدام  يف ئهأعـضا  لـدى  فرةاملتـوا  ةالعمليـ  اخلربة بسبب املوحدة التصنيفات هيكلو مبحتوى
 املاضـي  يف متت اليت األعمال يف النظر إعادة على فريقال عمل خطة وتشتمل .التصنيفات تلك
 ةرمسيـ  عمليـة  إعـداد  حاليـا  وجيـري  .سوقالـ  وتطـورات  تغـيريات  فيهـا  تدمج حبيث استكماهلاو

  .اتتصنيفال على أتطر أن ميكن اليت التغيريات بشأن اإلحصائية لشعبةا إىل التقارير لتقدمي
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  األول املرفق
  

ــصناعات     ــيت ال ــاي ال ــق غطيه ــوربرغ فري ــين ف  اخلــدمات، بإحــصاءات املع
٢٠١٢-٢٠٠٦  

  
ــز  ــدويل  رمــ ــصناعي الــ ــصنيف الــ التــ

   ة الصناعاسم  املوحد جلميع األنشطة االقتصادية

  الصرف الصحي 3700
  مجع النفايات غري اخلطرة 3811
  مجع النفايات اخلطرة 3812
  تصريفهامعاجلة النفايات غري اخلطرة و 3821
  تصريفهامعاجلة النفايات اخلطرة و 3822
  استرجاع املواد 3830
   األخرىإدارة النفاياتأنشطة املعاجلة وخدمات 3900
  ذات احملركات اآلليةصيانة وإصالح املركبات 4520

   اجلملةةجتار 462-469
  بني املدن فيما نقل الركاب بالسكك احلديدية 4911
   بالسكك احلديديةالبضائعنقل 4912
  الربي للبضائعنقل ال 4923
  النقل املائي البحري والساحلي للركاب 5011
  النقل املائي البحري والساحلي للبضائع 5012
  النقل املائي الداخلي للركاب 5021
  النقل املائي الداخلي للبضائع 5022
  للركابالنقل اجلوي 5110
  لنقل اجلوي للبضائعا 5120
  التخزين 5210
   شركات نقل الربيد اخلاصةأنشطة 5320
  املدى ةالقصرياإلقامة أنشطة 5510

5520 
أماكن املخيمات واملترتهات الترفيهيـة الـيت تتـيح مكانـا للـسيارات واملترتهـات

  اليت تتيح مكانا للمقطورات
  خرىقامة األ اإلمرافق 5590
  املتنقلةاألطعمة أنشطة املطاعم وخدمات 5610
  تقدمي وجبات الطعام يف املناسبات 5621
  أنشطة خدمات الطعام األخرى 5629
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ــز  ــدويل  رمــ ــصناعي الــ ــصنيف الــ التــ
   ة الصناعاسم  املوحد جلميع األنشطة االقتصادية

  شروباتأنشطة تقدمي امل 5630
  أنشطة االتصاالت السلكية 6110
  أنشطة االتصاالت الالسلكية 6120
  أنشطة االتصاالت الساتلية 6130
  ىأنشطة االتصاالت األخر 6190
  أنشطة الربجمة احلاسوبية 6201
  إدارة املرافق احلاسوبية و االستشارية احلاسوبيةأنشطة اخلربة 6202
   تكنولوجيا املعلومات واحلاسوب األخرىاتخدم أنشطة 6209
 أنشطةما يتصل بذلك من و واستضافة املواقع على الشبكة جتهيز البيانات أنشطة 6311
  بوابات الشبكة 6312
  عمال املصارف املركزيةأ 6411
  أنواع الوساطة املالية األخرى 6419
  أشكال القروض األخرى 6492
  التأمني خبالف التأمني على احلياة 6512
  إعادة التأمني 6520
  جرةؤ اململوكة أو امليف املمتلكاتاألنشطة العقارية 6810
  دو رسوم أو عقعلى أساساألنشطة العقارية 6820
   القانونيةاألنشطة 6910
 ضريبيةات المراجعة احلسابات واالستشارو الدفاتر وأنشطة مسكة ياسبنشطة احملاأل 6920
  اإلدارةية يف جمال االستشارأنشطة اخلربة 7020
  صلةت املالفنيةة واخلدمات االستشارية ينشطة املعمارية واهلندساأل 7110
  ةالتقني ليلاوالتحات االختبار 7120
  العلوم الطبيعية واهلندسة  جمايللتطوير التجرييب يف بحث واال 7210
  اإلنسانيةواالجتماعية  العلوم جمايلبحث والتطوير التجرييب يف ال 7220
  اإلعالن 7310
   واستطالعات الرأي السوقث احبأ 7320
  تأجري املركبات ذات احملركات 7710
  الرياضيةوسلع الترفيهية تأجري ال 7721
  الفيديووأقراص ط ئاشر تأجري 7722
   األخرىاملرتليةوالشخصية تأجري السلع 7729
  احلقيقية والسلع األخرىالت واملعدات تأجري اآل 7730
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ــز  ــدويل  رمــ ــصناعي الــ ــصنيف الــ التــ
   ة الصناعاسم  املوحد جلميع األنشطة االقتصادية

   التشغيلأنشطة وكاالت 7810
   التشغيل املؤقتأنشطة وكاالت 7820
  موارد بشرية أخرىأنشطة تقدمي 7830
  أنشطة األمن اخلاصة 8010
  ألمننظم ا أنشطة خدمات 8020
  اتأنشطة التحقيق 8030
  رافق املدعمأنشطة متكاملة ل 8110
  مباينعام للتنظيف الال 8121
  خرىاألصناعي التنظيف الأنشطة تنظيف املباين وأنشطة 8129
  األنشطة املتعلقة خبدمة وصيانة جتميل املواقع  8130
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  الثاين املرفق
  

ــق     ــوربرغ فريـ ــين فـ ــصاءات املعـ ــدمات بإحـ ــار :اخلـ ــوير إطـ ــوى تطـ  احملتـ
  اخلدمات قطاع حصاءاتإل
 اخلمـسة  العناصـر  باسـتخدام  األعـضاء  لبلدانا فوربرغ فريقل التابعة العمل فرقة توصي  - ١

 االمسيــة البيانــات إعــداد أجــل مــن اخلــدمات اتقطاعــ إحــصاءات حمتــوى تطــوير طــارإل التاليــة
 واحلـسابات  بالتـصنيفات ل  توفري روابط للوصـ    مع ،التسعري وإحصاءات نواتجال/الدوران ملعدل

ــة ــذا يركــزو .القومي ــراح ه ــى االقت ــام عل ــاج ألســعار القياســية األرق ــدل وإحــصاءات اإلنت  مع
 كــان وإن ،رئيــسي دور اإلنتــاج ألســعار القياســية لألرقــام يكــون وفســو( النــواتج/الــدوران
 إىل هـذا  احملتـوى  تطـوير  إطـار  يفـضي  وسـوف  .)النـواتج /الـدوران  معـدل  بيانـات  لـدور  معادال
ــة وضــع ــن جمموع ــادئ م ــة املب ــيت التوجيهي ــشتمل ال ــى ت ــة العناصــر عل ــا وجيــري التالي  إدراجه

  :اخلدمات صناعات فرادى تغطي اليت يةقطاعال الورقات من سلسلة يف
  

  األول العنصر    
ــ مـــا أو( التـــسعري طريقـــة مـــصطلحات ‘١’ :يلـــي مـــا علـــى االتفـــاق  )أ(    ايعادهلـ

ــن ــصطلحات مـ ــع مـ ــكل يف توضـ ــوعة شـ ــصطلحات ‘٢’ و )موسـ ــة مـ ــد طريقـ ــدل حتديـ  معـ
ــ/الــدوران  تــشتمل :مالحظــة( القطاعيــة والورقــات الــوجيزة العــروض يف هاالســتخدام اتجوالن
 علـى  ٢٠٠٦ مـارس /آذار حبلـول  أعـدت  اليت اخلدمات إنتاج ألسعار القياسية األرقام موسوعة

 وســوعةم إعــداد املرحلــة هــذه يف رطتشيــ ال أنــه إال ؛لألســعار ةمقترحــ مــشتركة مــصطلحات
  ؛)النواتج/الدوران مبعدل املتعلقة لألعمال

  
  الثاين العنصر    

 احلاليـة  املمارسـات  تفاصـيل  توضـح  )األوىل الـسنة  يف( وجيـزة  عـروض  إعداد  )ب(  
 املقـررة  املـستويات  ذلـك  ويـشمل ( النـواتج /الـدوران  معـدل  بيانـات  مجـع  ‘١’ :يلـي  مبـا  املتعلقة

 )٣)(٢(الــصدد هـذا  يف املـستخدمة  والطــرق سـعار األ بيانـات  مجــع ‘٢’ و ،)الـصناعات  ملنتجـات 
_________________ 

، وإن كــان ال يقتــصر )ج(٢٠٠٨لعــام نظــام احلــسابات القوميــة حــدود اإلنتــاج احلاليــة ليــشمل نطــاق ذلــك    )٢(  
وتشمل التفاصيل توزيعات معقولة لفئات الطلب املتوسطة مقابل الفئات النهائية، واجتاهات األسعار            . عليها

 .املختلفة، وغري ذلك من املسائل
املعـامالت، والنوعيـة   /اإلنتـاج أسـعار الـسوق للنـواتج    األرقـام القياسـية ألسـعار    تشمل منهجيات وتقييمـات        )٣(  

  . الشحن، واستخدام املقياس املناسب لتغري األسعار للفترة الزمنية املعنيةالثابتة، واإلنتاج احلايل، وأسعار
  .A.08.XVII.29 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )ج(  
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 ةعلقـ املت اآلثـار  عـن  افروعـ  ،االقتـضاء  عند ،الوجيزة العروض أنواع من النوعان انهذ ويشمل(
  ؛)القومية واحلسابات التصنيفاتب

  
  ثالثال العنصر    

ــدمي  )ج(   ــشة تق ــروض ومناق ــوجيزة الع ــ املتحــاورين، مالحظــاتو ال ــؤدي امب  إىل ي
 يتعلــق مــافي القائمــة االختالفــات أســاس علــى األساســية التوجيهيــة ملبــادئا مــن جمموعــة وضــع
 نوعيـة  تقيـيم  علـى  مناقـشته  يف الفريـق  يركـز و( الثـاين  عنـصر ال إطـار  يف القطريـة  األسواق بقيود

وفعاليــة تكلفــة القائمــة فعليــا سوق قيــود الــو  اخلــصائصة، مــن قبيــلختلفــامل ةميــيهاف املاخليــارات
 النــواتج،/ة لتحديــد األرقــام القياســية ألســعار اإلنتــاج ومعــدل الــدورانمنــهجيات معينــاســتخدام 

  ؛) على الوجه األمثلتلبية احتياجات احلسابات القوميةلتلك املنهجيات الكيفية اليت ميكن هبا و
  

  رابعال العنصر    
ــة ورقــات إعــداد  )د(   ــسنة يف( هــاواعتماد تهامناقــشو وعرضــها قطاعي ــة ال  ،)الثاني

 اخلـدمات  صـناعات  اتإحصاء بتطوير املتعلقة التوجيهية الفريق مبادئ قاتالور تلك تتضمنو
 إجـراء  وطـرق  تـسعري ال وطـرق  النـواتج /الـدوران  معـدل  لبيانـات  التوجيهية املبادئ ذلك يف مبا(

ــسويات ــة الت ــةب املتعلق ــيريات جانــب إىل ،)النوعي ــيت التغ ــسبةبا تقــرر ال ــصنيفاتل لن  املوحــدة لت
  ؛االقتضاء بحس ،القومية احلسابات أو
  

  امساخل العنصر    
 ،هــاتنقيح أو التوجيهيــة املبــادئ صــحة مــن للتحقــق دوري اســتعراض إجــراء  )هـ(  
  .االقتضاء حسب

  
  املقترحة اإلنتاج عملية    

 ورقــاتال مــن جمموعــة خالهلــا مــن توضــع يــةإنتاج عمليــة احملتــوى تطــوير إطــار يــوفر  - ٢
 مقـاييس  لوضـع  املنهجيـة  التوجيهيـة  املبـادئ  نمـ  جمموعـة  ،ااكتماهلـ  عنـد  ،سـتتيح  اليت القطاعية
 اخليـارات  نوعيـة  لتقيـيم  امنظمـ  اهنجـ  يـوفر  هـو و .اخلـدمات  لصناعات الثابتة الدوالرية للنواتج
 االضــطالع ســياق يف النــواتج/الــدوران معــدل بيانــات مــستوياتو بالتــسعري املتعلقــة ةاملفاهيميــ
 اإلنتـاج  ألسـعار  القياسـية  ألرقـام ا تـؤدي  اإلطـار،  هـذا  ويف .به والنهوض احملتوى تطوير جبهود
 معلومـات  العمليـة  وتـوفر  .النـواتج /الدوران معدل بيانات لدور معادال كان وإن ا،رئيسي ادور

 التطـوير  أمـام  اجملال تفسح وهي .االقتضاء حسب ،القومية واحلسابات تصنيفاتال تفيد تعقيبية
 يــذكر قــدر ألي ختــضع مل معــني لجمــا يف صــناعات جمموعــة أو صــناعة أي حملتــوى املفــاهيمي
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 لـدى  املتـوافرة  الواسـعة  واخلـربات  املعـارف  جمموعـة  اسـتخدام  خـالل  مـن  وذلـك  التطـوير،  من
 اجلاريـة  املمارسـات  تـشكل  ،الـصناعات  بإحدى يتعلق مافي واسعة اتربخ فراتو عندو .الفريق

 مجيـع  ويف .كميـة ال الناحيـة  مـن  تدعمها أسس أقوى   توجيهية مبادئ بياناتال ونتائج واخلربات
 واألســـعار النـــواتج/الـــدوران معـــدل أخـــصائيي بـــني فيمـــا التعـــاوين عمـــلال يـــؤدي احلـــاالت،

 حتــسني إىل )القوميــة واحلــسابات التــصنيفات خــرباء مــن خمتــارة جمموعــة بتعليقــات شفوعامــ(
  .احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج عدادإ يف تستخدم اليت اخلدمات بيانات

 األرقـام  أو/و النـواتج /الـدوران  معـدل  عـن  وجيزة عروض إعدادب بلدانال تقوم وعندما  - ٣
ــسبة اإلنتــاج ألســعار القياســية ــصناعة بالن ــة صــناعات جمموعــة/ل ــه ،معين  اســتعراض يلزمهــا فإن
 .النـواتج /الـدوران  معدل وبيانات اإلنتاج ألسعار القياسية باألرقامفيما يتعلق    اخلاصة ممارساهتا
 الوقـت  نفـس  يف البياناتو األرقام لتلك مجاعية مناقشات جترى ،ةالوجيز العروض تقدمي وبعد
 معينــة طــرق ختيــارا يف الــسبب املناقــشات تلــك وتغطــي الــصناعات، جمموعــة/الــصناعة لــنفس

 الفريـق  مناقـشات  تركـز  سـوف  املطـاف،  هنايـة  يفو .النـواتج /الـدوران  معدل حتديد أو لتسعريل
 ظلــها يف البلــدان علــى جيــب الــيت الظــروف ســياق يف اتباعهــا، الواجــب األمثــل الطــرق علــى
 حتديــد يــتم ، فعليــااملعــين البلــد بــه يقــوم مــا علــى وبنــاء .الــدوران معــدلو ســعاراأل تقــيس أن

 مـصممة  قائمـة  الثغـرات  تلـك  شكلتـ  مث، ومـن  .واقـع  هو وما أمثل هو ما بني القائمة الثغرات
 معـدل  حتديـد و التـسعري  طـرق  حتسني فيها ميكن اليت اجملاالت على تشتمل البلد لذلك خصيصا
 .لديه النواتج/الدوران

 املمارسـات  حتديـد  ميكـن  كي تنظيما أكثر الدورات هذه أصبحت ،٢٠٠٦ عام ومنذ  - ٤
ــة ــل ويف .أفــضل بــصورة املختلف  بأســلوب العمــل وبــدء املتحــاورون يؤديــه الــذي دورالــ ظ
 .اإلطــار هــذا يف رةالــدو رئــيس بــه يــضطلع الــذي الــدور اتــسع اجلماعيــة، الرمسيــة املناقــشات

 الفريـق  اجتمـاع  قبـل  ورقـات ال إعـداد  يكفـل  أنعليه   الوجيزة لعروضبا اخلاصة الدورة رئيسف
 معـدل  بـشأن  موحـدة  عروض إلعداد ينتحاورللم الكايف الوقت إتاحة أجل من طويل، وقتب

 ملتعلقـة ا حتياجـات اال لتلبيـة  الـسبل  وأفـضل  ،اإلنتـاج  ألسعار القياسية واألرقام النواتج/الدوران
ــة احلــساباتب ــة املناقــشات تيــسري عــن املــسؤولية أيــضا الــدورة رئــيس ويتــوىل .القومي  اجلماعي

 ألوجـه  مقارنـة  إجـراء  يـشمل  مبـا  املتحاورين، مالحظاتو الوجيزة العروض تغطي اليت ةالرمسي
 فعليـا،  لـديها  املوجـودة  سوقالـ  قيودو البلدان ملختلف الفعلية السمات بني واالختالف التشابه
 .النـواتج /الـدوران  ومعـدل  اإلنتـاج  ألسـعار  القياسـية  األرقـام  حتديـد  طرق اختيار على وتأثريها

ــك، إىل وباإلضــافة ــيس يكــون ذل ــدورة رئ ــشامل تيــسري عــن مــسؤوال ال ــادئ ووضــع اتناق  املب
 يتـوىل  وأخـريا،  .التاليـة  الـسنة  يف يـة القطاع الورقـات  يف إدراجها جيري اليت األساسية التوجيهية
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 العمـل  وبنـود  الرئيـسية  النقـاط  يغطـي  الـذي  الـدورة  تقريـر  إعـداد  عـن  املـسؤولية  لدورةا رئيس
  .الدورة إليه خلصت ما حمصلة وميثل
 املــشاركة مــن بكــثري أكــرب قــدرا يتطلــب هــذا احملتــوى تطــوير إطــار ن إالقــول وجممــل  - ٥
 اتمناقـش لل جلـسات  عقـد  علـى  يـشجع  أن شـأنه  ومـن  الـسنة،  لاطـو  فوربرغ فريق لاعمأ يف
 كفـل وت .)الثالـث  عنـصر ال إطـار  يف وصـفها  رداالو( العروض تقدمي جانب إىل املستنرية، ثمرةامل

 املبـادئ  مـن  جموعـة مب الـوجيزة  العـروض  جلـسات  مـن  جلـسة  كـل  مـن  اخلـروج  اإلطار عملية
ــة ــ اخلاصــة املناقــشات خــالل مــن وذلــك( األساســية التوجيهي  مالحظــاتو الــوجيزة العروضب

 األساسـية  التوجيهيـة  املبـادئ  مـن  اجملموعـة  هـذه  تـدرج و ).الثالـث  عنـصر ال إطار يف تحاورينامل
 إطارهـا  يف تعمـل  الـيت  الـسوق  قيودب تتأثر وهي ،التالية السنة يف تعد اليت القطاعية الورقات يف

  .املختلفة البلدان
 الـذي  األسـاس  ةوجيزالـ  ضوعـر ال مـن  تنبثـق  الـيت  األساسـية  التوجيهية املبادئ شكلوت  - ٦

 أحـد  ويكلـف  .الرابـع  العنـصر  غطيهاي اليت القطاعية الورقات التالية، السنة يف عليه، ناءب توضع
ــد ــداد انالبل ــة بإع ــة ورق ــع قطاعي ــادئ جتم ــة املب ــيت األساســية التوجيهي ــتنادا إىل وضــعت ال  اس

  .واألسعار النواتج/الدوران مبعدل املتعلقة الوجيزة العروض
 حتديـدها  مت الـيت  الـسائدة  للنمـاذج  تفصيلية ناقشةم من قطاعيةال ورقةال حمتوى ويتألف  - ٧
 .األساسـية  التوجيهيـة  املبـادئ  وضـع  إىل ذلـك  هبا أدى اليت والكيفية الوجيزة العروض إطار يف

 هيئتـه  بكامـل  فريـق ال جانـب  مـن  دهـا ااعتمو هـا حتريرو تهامناقـش و القطاعية ورقةال عرض ويتم
 منجــزات القطاعيــة تاقــالور هــذه تــشكلو .ةالتاليــ الــسنة يف يعقــده الــذي االجتمــاع أثنــاء يف

 .صـناعات  جمموعـة  أو صـناعة  كلل بالنسبة اإلحصائية اللجنة إىل الفريق يقدمها ةهنائي ملموسة
 بـشأن  خيـارات  وتطـرح  فعليـا،  البلـدان  خمتلف واجههات اليت التعقيدات الورقات تلك وتعكس
ــسبل ــد تلــك مــع للتعامــل اتباعهــا املمكــن املثلــى ال ــ اتالتعقي ــة نم ــة الناحي ــة ويف .املنهجي  هناي
 الـواردة  معينـة  اقتـصادية  سياقاتب اصةاخل املختلفة ةالتوجيهي ادئبامل جمموعات ستوفر املطاف،

 خمتلـف  اعتمـاد  يف نظرهـا  عنـد  بـه  تـستعني  أن للبلـدان  ميكـن  قيمـا  مـوردا  القطاعية الورقات يف
 يتـصل  فيمـا  اسـتنارة  أكثـر  دانالبلـ  تـصبح  بـذلك و .احملتـوى  لتطـوير  اهب املوصى ستراتيجياتاال
ــ ــ املــوارد يف االســتثمارب يتعلــق فيمــا حكيمــة قــرارات صياغةب  اإلحــصائية هــابراجم وضــع دىل

 بعــض علــى املــوارد تنفــق بــأال عليهــا يــشار ،املثــال ســبيل علــىف( اخلــدمات اتقطاعــب املتعلقــة
  .)ذلك تستحق ال قداليت  عينةامل طرقال
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	تقرير فريق فوربرغ المعني بإحصاءات الخدمات
	أولا - مقدمة
	1 - أنشئ فريق فوربرغ المعني بإحصاءات الخدمات في أواخر الثمانينات استجابة لطلب من اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة من أجل المساعدة على تطوير إحصاءات الخدمات. وقد عقد الاجتماع الأول للفريق، الذي استضافه مكتب الإحصاءات الهولندي، في كانون الثاني/يناير 1987 في فوربرغ (هولندا)، وهي المدينة التي يستمد منها الفريق اسمه.
	2 - ولم يكن الهدف من إنشاء فريق فوربرغ أن يكون مجرد منتدى آخر لتبادل المعلومات. بل كان الهدف منه أن يكون فريقا من البلدان المهتمة بالاضطلاع بأعمال التطوير بين الاجتماعات وأثناءها، والتي لديها القدرات اللازمة لذلك، وفقا لقواعد ثابتة وجدول زمني واضح. والواقع أن الغرض من الفريق كان معالجة مسائل تتعلق بإنتاج إحصاءات الخدمات، بما في ذلك نواتج منتجات الخدمات ومدخلاتها، وتقدير المنتجات الفعلية لأنشطة الخدمات، وتحديد الأرقام القياسية لأسعار إنتاج الخدمات وصناعاتها، وما يترتب عليها من آثار بالنسبة لتصنيف المنتجات والصناعات (التصنيف المركزي للمنتجات والتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية).
	3 - ونجح الفريق على مر السنوات في وضع تصنيف للمنتجات والصناعات واستقصاءات نموذجية، وفي مناقشة طائفة واسعة من المواضيع، من قبيل مجتمع المعلومات والمؤشرات القصيرة الأجل والتجارة الدولية للخدمات، على سبيل المثال لا الحصر. وردا على بعض الشواغل المتعلقة باتساع جدول أعمال الفريق ونطاق المشاركة فيه، قام مكتب فوربرغ في عام 2005 باستعراض مجالات تركيز الفريق وطرائق عمله، وإعداد رؤية استراتيجية() تصف ولايته ودوره وخطة عمله في المستقبل. وقد عُرضت ورقة الرؤية هذه على الدورة السادسة والثلاثين للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، التي عقدت في آذار/مارس 2005، حيث تم تجديد ولاية فريق فوربرغ مع التركيز فيها بصورة خاصة على وضع الأرقام القياسية لأسعار إنتاج الخدمات.
	4 - ويقدم هذا التقرير معلومات مستكملة عن التقدم الذي أحرزه الفريق في معالجة مسألة أفضل الممارسات في مجال إحصاءات نواتج صناعات الخدمات وإحصاءات أسعار صناعات الخدمات وتصنيفات صناعات الخدمات ومنتجاتها. ويعرض التقرير أيضا النواتج الملموسة التي حققها فريق فوربرغ في إطار تطوير المحتوى الذي اعتمده الفريق في عام 2006.
	ثانيا - التقدم المحرز منذ عام 2010
	5 - خلال الدورة السادسة والثلاثين للجنة الإحصائية، قدم فريق فوربرغ رؤية استراتيجية مستكملة للاسترشاد بها في الأعمال المقبلة التي تركز على تحديد صناعات الخدمات ومنتجاتها ومقاييس دورانها وتعريفها على النحو السليم، مع السعي بصورة منسقة إلى وضع أرقام قياسية لأسعار الإنتاج تُستخدم كمعاملات انكماش لتحسين قياس عناصر الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار ثابتة. وبالتالي، ركز الفريق أعماله على المجالات التالية: (أ) مسائل التصنيف؛ (ب) مقاييس النواتج؛ (ج) الأرقام القياسية للأسعار.
	6 - وفي عام 2006، اعتمد فريق فوربرغ إطارا لتطوير المحتوى من أجل كفالة تركيز أعماله على تلك الرؤية وكفالة عرض تلك الأعمال من خلال مجموعة من النواتج الملموسة التي من شأنها أن توفر معلومات للأوساط الأعم المعنية بالإحصاءات الرسمية.
	7 - وقام فريق فوربرغ بتطبيق العملية الجديدة على مجالات تزايد الاهتمام بها بسبب التطورات الاقتصادية الدولية، ومنها المجالات التالية: (أ) خدمات التعاقد الخارجي والصناعات التحويلية؛ (ب) خدمات الوساطة المالية؛ (ج) خدمات البحث والتطوير؛ (د) خدمات إدارة النفايات ومعالجتها؛ (هـ) خدمات تجارة الجملة والتجزئة.
	8 - وقد تم تناول كل من هذه المجالات في إطار دورة مدتها سنتان تقدم فيها عروض وجيزة تلخص التجارب الوطنية وتبين تفاصيل أفضل الممارسات. وبالإضافة إلى معالجة تلك المجالات، واصل فريق فوربرغ استعراضه لمجالات الاهتمام والاحتياجات الأخرى. ويرد أدناه موجز للأنشطة حسب السنة:
	(أ) عام 2010، فيينا:
	’1‘ العروض الوجيزة المتعلقة بمعدل الدوران والأرقام القياسية لأسعار إنتاج الخدمات (تناولت تلك العروض ما يلي: خدمات التنظيف والمرافق؛ وأنشطة البحث والتطوير؛ وخدمات الإقامة والطعام؛ وتجارة الجملة والتجزئة)؛
	’2‘ الورقات القطاعية (تناولت تلك الورقات ما يلي: خدمات النقل المائي؛ ونقل البضائع بالسكك الحديدية)؛
	’3‘ الورقات القطاعية المنقحة التي يتم من خلالها استعراض مواضيع سابقة وتحديثها ودمجها في الصيغة المتسقة لخطة عمل الفريق وإطار تطوير المحتوى (تناولت تلك الورقات ما يلي: الحفظ والتخزين؛ والخدمات القانونية)؛
	’4‘ المواضيع الشاملة (تناولت تلك المواضيع ما يلي: خدمات الوساطة المالية المحتسبة على نحو غير مباشر، بما في ذلك الاستعراض العام، وتحديد المعدلات المرجعية المناسبة، ومعالجة الأسعار السلبية؛ والتسويات المتعلقة بالنوعية في الأرقام القياسية لأسعار إنتاج الخدمات، مع التركيز على الفروق المفاهيمية للتأجير، والنقل الجوي، والإعلان)؛
	(ب) عام 2011: نيوبورت، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية:
	’1‘ العروض الوجيزة المتعلقة بمعدل الدوران والأرقام القياسية لأسعار إنتاج الخدمات (تناولت تلك العروض أنشطة إصلاح السيارات وصيانتها؛ وأنشطة التأمين بخلاف التأمين على الحياة؛ وخدمات التحاليل والاختبارات التقنية؛ وخدمات إدارة النفايات ومعالجتها)؛
	’2‘ الورقات القطاعية (تناولت تلك الورقات ما يلي: خدمات التنظيف والمرافق؛ وخدمات البحث والتطوير؛ وخدمات الإقامة والطعام؛ والأعمال المصرفية والائتمان)؛
	’3‘ المواضيع الشاملة (تناولت تلك المواضيع ما يلي: مواصلة المناقشات بشأن التسويات المتعلقة بنوعية تجارة الجملة/التجزئة وتحديد هوامشها؛ وفرقة العمل التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية المعنية بتنقيح دليل الأرقام القياسية لأسعار إنتاج الخدمات؛ وخدمات الصناعات التحويلية والتعاقد الخارجي؛ والدروس المستفادة من وضع واستخدام النماذج المعتمدة على تحليل عناصر السعر في تحديد الأرقام القياسية لأسعار إنتاج الخدمات)؛
	(ج) عام 2012: وارسو:
	’1‘ العروض الوجيزة المتعلقة بمعدل الدوران والأرقام القياسية لأسعار إنتاج الخدمات (تناولت تلك العروض ما يلي: خدمات إصلاح وصيانة الآلات ذات الاستخدام التجاري والصناعي؛ وخدمات الفنون والترفيه والتسلية؛ وخدمات إصلاح وصيانة السلع الاستهلاكية والمنزلية؛ وخدمات معالجة المياه وتوزيعها)؛
	’2‘ الورقات القطاعية (تناولت تلك الورقات ما يلي: أنشطة إصلاح المركبات ذات المحركات وصيانتها؛ وأنشطة التأمين بخلاف التأمين على الحياة؛ وخدمات إدارة النفايات ومعالجتها؛ وخدمات التحاليل والاختبارات التقنية؛ وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة الإصلاح)؛
	’3‘ الورقات القطاعية المنقحة (تناولت تلك الورقات ما يلي: خدمات النقل الجوي للركاب (التسعير الدينامي)؛ وخدمات الاتصالات اللاسلكية؛ وخدمات البرمجة الحاسوبية)؛
	’4‘ المواضيع الشاملة (تناولت تلك المواضيع ما يلي: أوجه الكفاءة التشغيلية في استقصاءات معدل الدوران والأسعار، بما في ذلك استخدام السجلات الإدارية وفرص الإبلاغ المباشر على شبكة الإنترنت وغيرها من فرص الإبلاغ الإلكترونية؛ ومواصلة النقاش بشأن مسائل التسويات المتعلقة بالنوعية الخاصة بأرقام مختارة من الأرقام القياسية لأسعار إنتاج الخدمات).
	9 - وقد أعد فريق فوربرغ مكتبة كبيرة تضم الخبرات الوطنية في مجال تطوير إحصاءات معدل الدوران والأسعار فيما يتعلق بصناعات الخدمات منذ وضع إطار تطوير المحتوى. وقد تناول الفريق إجمالا أكثر من 75 صناعة من صناعات الخدمات جرى تحديدها في التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية. وترد في المرفق الأول قائمة كاملة بتلك الصناعات. ولدى فريق فوربرغ موقع شبكي يحتفظ فيه بجميع ورقاته القطاعية وغيرها من المواد الأخرى ذات الصلة كي يمكن للأطراف المهتمة الرجوع إليها (http://www4.statcan.ca/english/voorburg/). ولا يزال إطار تطوير المحتوى يوفر إطارا متسقا لإسناد العمل، كما يوفر شكلا موحدا يغطي جميع صناعات الخدمات (انظر المرفق الثاني). وقد أتاحت إضافة المواضيع الشاملة، التي تدور في إطار تحديد أسعار الخدمات ومعدل دورانها وتصنيفاتها، فرصة إضافية لتحسين هذه البرامج والتعلم من تجارب البلدان الأخرى.
	ثالثا - جدول الأعمال المقبلة
	10 - يشتمل جدول الأعمال المؤقت للاجتماع الثامن والعشرين لفريق فوربرغ على عروض وجيزة لأنشطة البريد، وأنشطة البرمجة والإذاعة، وأنشطة نشر البرامجيات، وغيرها من أنشطة النشر، وأنشطة التخزين والأنشطة المتصلة بها (محور التركيز على اللوجستيات). وسوف يستعرض أيضا فريق فوربرغ التطورات الناشئة في مجال برامجيات استعراض البيانات وتحريرها بصورة آلية، وذلك من حيث الأسعار ومعدل الدوران، والتحسينات المتعلقة بالإبلاغ عن النوعية الإحصائية لمجموعة البيانات الرسمية، وغير ذلك من المسائل البرنامجية التي تؤثر على إحصاءات معدل الدوران والأسعار. كذلك سيفتح فريق فوربرغ حوارا مع أعضاء فريق أوتاوا المعني بالأرقام القياسية للأسعار قبل الاجتماع الثامن والعشرين، وقد طلب اثنان من أعضاء فريق فوربرغ تخصيص وقت لهما في جدول أعمال اجتماع فريق أوتاوا الذي سيعقد في أيار/مايو 2013 المقبل، من أجل مناقشة مسائل التسويات المتعلقة بالنوعية التي تخص الأرقام القياسية لأسعار إنتاج الخدمات، وهي مسائل عكف فريق فوربرغ على مناقشتها في السنوات الأخيرة. ويأمل الفريق في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تلك المسائل في اجتماعه الثامن والعشرين.
	11 - وقدم فريق فوربرغ إلى الشعبة الإحصائية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية مجموعة من التوصيات بخصوص تنقيحات يمكن إدراجها في التنقيح المقبل للتصنيف المركزي للمنتجات، وسوف يضع قائمة بتوصيات تتعلق بالتنقيح التالي للتصنيف الصناعي الدولي الموحد. ويشكل فريق فوربرغ موردا فريدا من نوعه للمشورة المتعلقة بمحتوى وهيكل التصنيفات الموحدة بسبب الخبرة العملية المتوافرة لدى أعضائه في استخدام تلك التصنيفات. وتشتمل خطة عمل الفريق على إعادة النظر في الأعمال التي تمت في الماضي واستكمالها بحيث تدمج فيها تغييرات وتطورات السوق. ويجري حاليا إعداد عملية رسمية لتقديم التقارير إلى الشعبة الإحصائية بشأن التغييرات التي يمكن أن تطرأ على التصنيفات.
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	المرفق الثاني
	فريق فوربرغ المعني بإحصاءات الخدمات: إطار تطوير المحتوى لإحصاءات قطاع الخدمات
	1 - توصي فرقة العمل التابعة لفريق فوربرغ البلدان الأعضاء باستخدام العناصر الخمسة التالية لإطار تطوير محتوى إحصاءات قطاعات الخدمات من أجل إعداد البيانات الاسمية لمعدل الدوران/النواتج وإحصاءات التسعير، مع توفير روابط للوصل بالتصنيفات والحسابات القومية. ويركز هذا الاقتراح على الأرقام القياسية لأسعار الإنتاج وإحصاءات معدل الدوران/النواتج (وسوف يكون للأرقام القياسية لأسعار الإنتاج دور رئيسي، وإن كان معادلا لدور بيانات معدل الدوران/النواتج). وسوف يفضي إطار تطوير المحتوى هذا إلى وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تشتمل على العناصر التالية ويجري إدراجها في سلسلة من الورقات القطاعية التي تغطي فرادى صناعات الخدمات:
	العنصر الأول

	(أ) الاتفاق على ما يلي: ’1‘ مصطلحات طريقة التسعير (أو ما يعادلها من مصطلحات توضع في شكل موسوعة) و ’2‘ مصطلحات طريقة تحديد معدل الدوران/النواتج لاستخدامها في العروض الوجيزة والورقات القطاعية (ملاحظة: تشتمل موسوعة الأرقام القياسية لأسعار إنتاج الخدمات التي أعدت بحلول آذار/مارس 2006 على مصطلحات مشتركة مقترحة للأسعار؛ إلا أنه لا يشترط في هذه المرحلة إعداد موسوعة للأعمال المتعلقة بمعدل الدوران/النواتج)؛
	العنصر الثاني

	(ب) إعداد عروض وجيزة (في السنة الأولى) توضح تفاصيل الممارسات الحالية المتعلقة بما يلي: ’1‘ جمع بيانات معدل الدوران/النواتج (ويشمل ذلك المستويات المقررة لمنتجات الصناعات)، و ’2‘ جمع بيانات الأسعار والطرق المستخدمة في هذا الصدد()() (ويشمل هذان النوعان من أنواع العروض الوجيزة، عند الاقتضاء، فروعا عن الآثار المتعلقة بالتصنيفات والحسابات القومية)؛
	العنصر الثالث

	(ج) تقديم ومناقشة العروض الوجيزة وملاحظات المتحاورين، بما يؤدي إلى وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية الأساسية على أساس الاختلافات القائمة فيما يتعلق بقيود الأسواق القطرية في إطار العنصر الثاني (ويركز الفريق في مناقشته على تقييم نوعية الخيارات المفاهيمية المختلفة، من قبيل الخصائص وقيود السوق القائمة فعليا وفعالية تكلفة استخدام منهجيات معينة لتحديد الأرقام القياسية لأسعار الإنتاج ومعدل الدوران/النواتج، والكيفية التي يمكن بها لتلك المنهجيات تلبية احتياجات الحسابات القومية على الوجه الأمثل)؛
	العنصر الرابع

	(د) إعداد ورقات قطاعية وعرضها ومناقشتها واعتمادها (في السنة الثانية)، وتتضمن تلك الورقات مبادئ الفريق التوجيهية المتعلقة بتطوير إحصاءات صناعات الخدمات (بما في ذلك المبادئ التوجيهية لبيانات معدل الدوران/النواتج وطرق التسعير وطرق إجراء التسويات المتعلقة بالنوعية)، إلى جانب التغييرات التي تقرر بالنسبة للتصنيفات الموحدة أو الحسابات القومية، حسب الاقتضاء؛
	العنصر الخامس

	(هـ) إجراء استعراض دوري للتحقق من صحة المبادئ التوجيهية أو تنقيحها، حسب الاقتضاء.
	عملية الإنتاج المقترحة
	2 - يوفر إطار تطوير المحتوى عملية إنتاجية توضع من خلالها مجموعة من الورقات القطاعية التي ستتيح، عند اكتمالها، مجموعة من المبادئ التوجيهية المنهجية لوضع مقاييس للنواتج الدولارية الثابتة لصناعات الخدمات. وهو يوفر نهجا منظما لتقييم نوعية الخيارات المفاهيمية المتعلقة بالتسعير ومستويات بيانات معدل الدوران/النواتج في سياق الاضطلاع بجهود تطوير المحتوى والنهوض به. وفي هذا الإطار، تؤدي الأرقام القياسية لأسعار الإنتاج دورا رئيسيا، وإن كان معادلا لدور بيانات معدل الدوران/النواتج. وتوفر العملية معلومات تعقيبية تفيد التصنيفات والحسابات القومية، حسب الاقتضاء. وهي تفسح المجال أمام التطوير المفاهيمي لمحتوى أي صناعة أو مجموعة صناعات في مجال معين لم تخضع لأي قدر يذكر من التطوير، وذلك من خلال استخدام مجموعة المعارف والخبرات الواسعة المتوافرة لدى الفريق. وعند توافر خبرات واسعة فيما يتعلق بإحدى الصناعات، تشكل الممارسات الجارية والخبرات ونتائج البيانات مبادئ توجيهية تدعمها أسس أقوى من الناحية الكمية. وفي جميع الحالات، يؤدي العمل التعاوني فيما بين أخصائيي معدل الدوران/النواتج والأسعار (مشفوعا بتعليقات مجموعة مختارة من خبراء التصنيفات والحسابات القومية) إلى تحسين بيانات الخدمات التي تستخدم في إعداد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
	3 - وعندما تقوم البلدان بإعداد عروض وجيزة عن معدل الدوران/النواتج و/أو الأرقام القياسية لأسعار الإنتاج بالنسبة لصناعة/مجموعة صناعات معينة، فإنه يلزمها استعراض ممارساتها الخاصة فيما يتعلق بالأرقام القياسية لأسعار الإنتاج وبيانات معدل الدوران/النواتج. وبعد تقديم العروض الوجيزة، تجرى مناقشات جماعية لتلك الأرقام والبيانات في نفس الوقت لنفس الصناعة/مجموعة الصناعات، وتغطي تلك المناقشات السبب في اختيار طرق معينة للتسعير أو تحديد معدل الدوران/النواتج. وفي نهاية المطاف، سوف تركز مناقشات الفريق على الطرق الأمثل الواجب اتباعها، في سياق الظروف التي يجب على البلدان في ظلها أن تقيس الأسعار ومعدل الدوران. وبناء على ما يقوم به البلد المعني فعليا، يتم تحديد الثغرات القائمة بين ما هو أمثل وما هو واقع. ومن ثم، تشكل تلك الثغرات قائمة مصممة خصيصا لذلك البلد تشتمل على المجالات التي يمكن فيها تحسين طرق التسعير وتحديد معدل الدوران/النواتج لديه.
	4 - ومنذ عام 2006، أصبحت هذه الدورات أكثر تنظيما كي يمكن تحديد الممارسات المختلفة بصورة أفضل. وفي ظل الدور الذي يؤديه المتحاورون وبدء العمل بأسلوب المناقشات الرسمية الجماعية، اتسع الدور الذي يضطلع به رئيس الدورة في هذا الإطار. فرئيس الدورة الخاصة بالعروض الوجيزة عليه أن يكفل إعداد الورقات قبل اجتماع الفريق بوقت طويل، من أجل إتاحة الوقت الكافي للمتحاورين لإعداد عروض موحدة بشأن معدل الدوران/النواتج والأرقام القياسية لأسعار الإنتاج، وأفضل السبل لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالحسابات القومية. ويتولى رئيس الدورة أيضا المسؤولية عن تيسير المناقشات الجماعية الرسمية التي تغطي العروض الوجيزة وملاحظات المتحاورين، بما يشمل إجراء مقارنة لأوجه التشابه والاختلاف بين السمات الفعلية لمختلف البلدان وقيود السوق الموجودة لديها فعليا، وتأثيرها على اختيار طرق تحديد الأرقام القياسية لأسعار الإنتاج ومعدل الدوران/النواتج. وبالإضافة إلى ذلك، يكون رئيس الدورة مسؤولا عن تيسير المناقشات ووضع المبادئ التوجيهية الأساسية التي يجري إدراجها في الورقات القطاعية في السنة التالية. وأخيرا، يتولى رئيس الدورة المسؤولية عن إعداد تقرير الدورة الذي يغطي النقاط الرئيسية وبنود العمل ويمثل محصلة ما خلصت إليه الدورة.
	5 - ومجمل القول إن إطار تطوير المحتوى هذا يتطلب قدرا أكبر بكثير من المشاركة في أعمال فريق فوربرغ طوال السنة، ومن شأنه أن يشجع على عقد جلسات للمناقشات المثمرة المستنيرة، إلى جانب تقديم العروض (الوارد وصفها في إطار العنصر الثالث). وتكفل عملية الإطار الخروج من كل جلسة من جلسات العروض الوجيزة بمجموعة من المبادئ التوجيهية الأساسية (وذلك من خلال المناقشات الخاصة بالعروض الوجيزة وملاحظات المتحاورين في إطار العنصر الثالث). وتدرج هذه المجموعة من المبادئ التوجيهية الأساسية في الورقات القطاعية التي تعد في السنة التالية، وهي تتأثر بقيود السوق التي تعمل في إطارها البلدان المختلفة.
	6 - وتشكل المبادئ التوجيهية الأساسية التي تنبثق من العروض الوجيزة الأساس الذي توضع بناء عليه، في السنة التالية، الورقات القطاعية التي يغطيها العنصر الرابع. ويكلف أحد البلدان بإعداد ورقة قطاعية تجمع المبادئ التوجيهية الأساسية التي وضعت استنادا إلى العروض الوجيزة المتعلقة بمعدل الدوران/النواتج والأسعار.
	7 - ويتألف محتوى الورقة القطاعية من مناقشة تفصيلية للنماذج السائدة التي تم تحديدها في إطار العروض الوجيزة والكيفية التي أدى بها ذلك إلى وضع المبادئ التوجيهية الأساسية. ويتم عرض الورقة القطاعية ومناقشتها وتحريرها واعتمادها من جانب الفريق بكامل هيئته في أثناء الاجتماع الذي يعقده في السنة التالية. وتشكل هذه الورقات القطاعية منجزات ملموسة نهائية يقدمها الفريق إلى اللجنة الإحصائية بالنسبة لكل صناعة أو مجموعة صناعات. وتعكس تلك الورقات التعقيدات التي تواجهها مختلف البلدان فعليا، وتطرح خيارات بشأن السبل المثلى الممكن اتباعها للتعامل مع تلك التعقيدات من الناحية المنهجية. وفي نهاية المطاف، ستوفر مجموعات المبادئ التوجيهية المختلفة الخاصة بسياقات اقتصادية معينة الواردة في الورقات القطاعية موردا قيما يمكن للبلدان أن تستعين به عند نظرها في اعتماد مختلف الاستراتيجيات الموصى بها لتطوير المحتوى. وبذلك تصبح البلدان أكثر استنارة فيما يتصل بصياغة قرارات حكيمة فيما يتعلق بالاستثمار في الموارد لدى وضع برامجها الإحصائية المتعلقة بقطاعات الخدمات (فعلى سبيل المثال، يشار عليها بألا تنفق الموارد على بعض الطرق المعينة التي قد لا تستحق ذلك).

