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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة التاسعة واألربعون

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٩-٦
 )هـ( من جدول األعمال املؤقت* 4البند 

 الخدمات إحصاءاتبنود للعلم: 

 تقرير فريق فوربورغ المعني بإحصاءات الخدمات  
 مذكرة من األمين العام  

وللممارسات السابقة، يتشرف األمني  ٢٠١7/٢٢٨واالجتماعي وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي  
العام بأن حييل تقرير فريق فوربرغ املعين بإحصــــــــــا ات ا دمات الىلي يقدنم اإل اللينة اعحصــــــــــا ية للعلم  

، ٢٠١5دم اإل اللينة ر عام ويصــــــــــــــي المريق ر تقريرت ما محر ت من تقدم منىل تقريرت الســــــــــــــابق الىلي ق  
اســتاتييية يســية جديدة ومفاــل هارســاتط بشــأن قطاعات ا دمات اوديدة املشــمولة ر ذلك خطة  مبا

ومناقشـــــتط املســـــتمرة وملة مســـــا ل اـــــاملة لعدة قطاعات، من قبيل  ميل ا دمات والتيارة اعل تو ية  
 واللينة مدعوة اإل من حتيط علما هبىلا التقرير 
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 الخدماتتقرير فريق فوربورغ المعني بإحصاءات   
 مقدمة -أوال  

م  شـــر فريق فوربرغ املعين بإحصـــا ات ا دمات ر مواخر الاما ينات من القرن املاجـــي اســـتيابة  - ١
لطلب من اللينة اعحصا ية باحلصول على املساعدة ر تطوير احصا ات ا دمات  وقد ع قد االجتماع 

ر فوربرغ،  ١٩٨7كا ون الااين/يناير   األول للمريق، الىلي اســـــــتاـــــــافط م تب اعحصـــــــا ات ا ولندي، ر
 هبولندا، وهي املدينة اليت يستمد منها المريق امسط 

ومل ي ن ا دف من ا شــا  فريق فوربرغ من ي ون درد منتدآ آخر لتبادل املعلومات  بل مريدل لط  - ٢
ومثنا ها، واليت  من ي ون فريقا يتألي من البلدان املهتمة باالجـــــــــــــــطيع بأعمال التطوير بني االجتماعات

جـــــــــــــــث  ور الواقل،  اــنل ال ر  لــديهــا القــدرات الي مــة لــىللــك، وفقــا لقواعــد راســـــــــــــــ ــة وجــدول  مين وا
المريق ر معاوة مســــــــــــا ل تتعلق بإ تاد احصــــــــــــا ات ا دمات، مبا ر ذلك  وات  منتيات ا دمات  من

ام القياســـــــــــــية ألســـــــــــــعار منتيات ومدخيهتا، وتقدير املنتيات المعلية أل شـــــــــــــطة ا دمات، وحتديد األرق
وقطاعات ا دمات، وكىللك مبا يتتب على تلك املســـــــــــــا ل من آثار ر تصـــــــــــــنيي املنتيات والقطاعات 

 )التصنيي املركزي للمنتيات والتصنيي الصناعي الدويل املوحد وميل األ شطة االقتصادية( 
ت واستقصا ات منوذجية، وجنث المريق على مر السنوات ر وجل تصنيي للمنتيات والقطاعا - 3

ور مناقشـــــة  ا مة واســـــعة من املواجـــــيل، من قبيل دتمل املعلومات واملؤاـــــرات القصـــــ ة األجل والتيارة 
الدولية لل دمات، على ســـبيل املاال ال احلصـــر  وردا على بعا الشـــواةل املتعلقة باتســـاع جدول معمال 

باســـــــــــــــتعرا  داالت تركيز المريق  ٢٠٠5عام  المريق و طاق املشـــــــــــــــاركة فيط، قام م تب فريق فوربرغ ر
دورت وخطة عملط ر املســـــــــتقبل  و را ق عملط، واعداد ورقة بشـــــــــأن الرتية االســـــــــتاتييية تصـــــــــي واليتط و 

ع رجت ورقة الرتية هىلت على الدورة السادسة والايثني للينة اعحصا ية، اليت عقدت ر آذار/مارس  وقد
غ مل التكيز بصــــورة خالــــة على حتديد األرقام القياســــية ألســــعار ، حيث ج ددت والية فريق فوربر ٢٠٠5

 ا تاد ا دمات 
وخيل الدورة الســادســة والايثني للينة اعحصــا ية، قدم فريق فوربرغ رتية اســتاتييية مســت ملة  - 4

ا ليســـــــتاـــــــاد هبا ر األعمال املقبلة تركز على حتديد قطاعات ا دمات ومنتياهتا ومقاييس حيم تداو 
وتعريمها على النحو الســـليم، مل الســـعي بصـــورة منســـقة اإل وجـــل مرقام قياســـية ألســـعار اع تاد ت ســـت دم 
كمعاميت ا  ماش لتحســــــني قياس عنالــــــر ا دمات ر النات  اسلي اعاايل بأســــــعار ثابتة  وبالتايل، 

 لألسعار وات  واألرقام القياسية ركز المريق معمالط على مسا ل التصنيي ومقاييس الن
، اعتمد فريق فوربرغ ا ارا لتطوير استوآ ل مالة تركيز معمالط على تلك الرتية ٢٠٠٦ور عام  - 5

االســتاتييية وعرجــها من خيل دموعة من النوات  امللموســة اليت من اــأفا من توفر معلومات لألوســا  
 حصا ات الرمسية على وجط العموم املعنية باع

، ٢٠١5 ط فريق فوربورغ ر عامحا ت فيها اللينة اعحصا ية علما بتقرير قدموكا ت آخر مرة م - ٦
 خيل دورهتا السادسة واألربعني  وذلك

مما هىلا التقرير فيقدم معلومات مست ملة عن التقدم الىلي محر ت المريق ر معاوة مسألة مفال  - 7
عار قطاعات ا دمات، املمارســــــــــات ر دال احصــــــــــا ات  وات  قطاعات ا دمات، واحصــــــــــا ات مســــــــــ
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وتصــــنيمات قطاعات ومنتيات ا دمات  ويعر  مياــــا الت ي ات ر عمليات المريق ر املســــتقبل، على 
  ٢٠٢١–٢٠١7النحو املبني ر خطتط االستاتييية لعام 

 2014التقدم المحرز منذ عام  -ثانيا  
ع س االحتياجات املت  ة ، عمم فريق فوربورغ خطة اســـــــــتاتييية جديدة ت٢٠١7ر موا ل عام  - ٨

ممت ا طة اوديدة لتوجيط جهود المريق على مدآ الســــــــنوات ا مس املقبلة  ألعاــــــــا  المريق  وقد لــــــــ 
على األقل  وهي تصـــــــي مهمة المريق ورتيتط ومهدافط ا مســـــــية وخطة عملط التمصـــــــيلية  وما  الت مهمة 

ل نها اآلن حمددة األهداف بش ل مزيد، وذلك المريق تع س الوالية اليت م ا تها بط اللينة اعحصا ية، و 
 على النحو التايل:

مهمة فريق فوربورغ املعين بإحصـــــــــــــــا ات ا دمات هي وجـــــــــــــــل منهيية قابلة  :املهمة )م( 
للمقار ة دوليا لقياس  وات  قطاعات ا دمات واألرقام القياســــــــــــــية ألســــــــــــــعار ا تاجها، واحلما  على تلك 

املماهيم والطرا ق، وعلى تبادل مفاــــــل املمارســــــات وحتديد احتياجات  املنهيية  ويركز المريق على وجــــــل
التصــــــنيي  وبىللك، ســــــيأخىل المريق ر اعتبارت تباين احتياجات معاــــــا ط، وســــــيوالــــــل التكيز على م ية 

 االت قطاعات ا دمات ومنتياهتا؛توسيل قاعدة معارفط مبا يتمشى والت  ات السريعة ر د
ورغ هو املصدر الر يسي للتوجيط وألفال املمارسات فيما يتعلق بوجل فريق فورب :الرتية )ب( 

 ألرقام القياسية ألسعار ا تاجها مقاييس  وات  قطاعات ا دمات وا
ت لتطوير استوآ الــــىلي اعت مــــد وقــــد اتنبل فريق فوربورغ، ر معلم المتة قيــــد االســــــــــــــتعرا ، ا ــــار  - ٩
 ار حبيث يتي م بشــــــــــــــ ل مفاــــــــــــــل مل االحتياجات احلالية ، مل العمل على تنقيث ذلك اع٢٠٠٦ عام ر

النوات   ، ومن اـــأ ط من يســـمر عن دموعة منللمريق وتوجهط االســـتاتييي  وقد كمل ذلك تركيز عمل المريق
  امللموسة اليت بإم افا من توفر املعلومات لألوسا  املعنية باعحصا ات الرمسية على وجط العموم

رغ مكار فأكار على معاوة القاـــــــــــــــايا الشـــــــــــــــاملة لعدة قطاعات مال  ميل ويعمل فريق فوربو  - ١٠
ا دمات، واعادة بيل ا دمات، وت ييي اوودة، واست دام مصادر البيا ات البديلة اليت تش ل حتديات 
كب ة ر قياس حيم ا دمات املنتية داخل اقتصـــــاد من االقتصـــــادات  وكلما تســـــل التولـــــل اإل حلول 

رقات حتليلية لاــــــمان عدم خســــــران وثيقها ر ورقات توجيهية مو على األقل تل يصــــــها ر و عملية، يتم ت
يراكمط المريق من معرفة اعية بشـــأن قاـــية من القاـــايا مل مرور الوقت  ويعمل فريق فوربرغ مل مفرقة  ما

ر الورقات  ومنلمات دولية مخرآ لتمادي ت رار اوهود، مل كمالة مراعاة املماهيم واأل ر واالحتياجات
 القطاعية والتوجيهية 

وقد اعتمد فريق فوربورغ، لدآ تناولط للقطاعات مو املواجـــــيل املســـــتيدة، ســـــلســـــلة من العرو   - ١١
املص رة عن التيارب الو نية اليت يتم تل يصها ر عر  قطاعي )يتعلق بالقطاعات( مو ر ورقة توجيهية 

ي  ويتم تناول املواجـــيل  )تتعلق بقاـــايا اـــاملة لعدة قطاعات( توجـــث مفاـــل املمارســـات توجـــيحا ممصـــن
يليها تقرير موجز  وباعجـــــافة الشـــــاملة لعدة قطاعات مياـــــا ر اولســـــات امل صـــــصـــــة للملصـــــقات، اليت 

معاوة هىلت املواجـــــيل، يوالـــــل فريق فوربرغ اســـــتعراجـــــط جملاالت االهتمام واالحتياد  ويرد مد ات موجز  اإل
 لأل شطة حسب السنة 
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 :، سيدني2015م عا )م( 
عر  واعتماد ورقات قطاعية بشــــــــأن مراكز االتصــــــــال،  ٢٠١5تاــــــــمن اجتماع عام  ‘١’ 

وم شـــــطة وكاالت الســـــمر، وم شـــــطة التصـــــميم املت صـــــصـــــة، وورقة حتليلية بشـــــأن تأج  
املل ية الم رية  وق دمت عرو  مصـــــــــــــــ رة جديدة بشـــــــــــــــأن خدمات احليز األخرآ 

البيطرية، وم شــــطة الدعم امل تإل واعداري، وم شــــطة واأل شــــطة املتصــــلة هبا، واأل شــــطة 
 يم املؤ رات واملعار  التيارية؛تنل

مياا مناقشات مواجيعية ااملة لعدة قطاعات بشأن القاايا  ٢٠١5ع قدت ر عام  ‘٢’ 
ومفاـــــــــــل املمارســـــــــــات املتعلقة بتيميل ا دمات، واســـــــــــت دام ا ار القطاعات مقابل 

وعقد المريق  ومعاوة مســـــــــــــــألة اعادة بيل ا دمات  املنتيات لقياس خدمات بعينها
مياـــــا مول جلســـــة لط قصـــــصـــــة للملصـــــقات، تبادلت خي ا  ا ية م اتب احصـــــا ية 

رية مو بشــــــــأن التحديات القطرية و نية خرباهتا ســــــــوا  بشــــــــأن اســــــــت دام البيا ات اعدا
 دال حتديد األرقام القياسية ألسعار ا تاد ا دمات؛ ر

مماــى فريق فوربورغ بعا الوقت ر مناقشــة ا يارات املتعلقة بأعمالط املقبلة، حيث مخ ا،  ‘3’ 
 استعر  ورقة معدها م تب ر استط  هد السبيل لصياةة خطة استاتييية جديدة؛

 ، زغرب:2016عام  )ب( 
عر  واعتماد ورقتني قطاعيتني بشــــــــــأن م شــــــــــطة تنليم  ٢٠١٦تاــــــــــمن اجتماع عام  ‘١’ 

ر  التيارية وبشــــــــــــــأن األ شــــــــــــــطة البيطرية )تناولت هىلت األخ ة حيم املؤ رات واملعا
جديدة بشــأن م شــطة الدعم  حتليليةالتداول/النوات  قصــرا(  و لر المريق مياــا ر ورقة 

امل تإل واعداري  و لر كىللك ر ورقتني توجيهيتني بشـــــــــــأن  ميل ا دمات وبشـــــــــــأن 
 ٢٠١5ما  وقش ر اجتماع عام  ا ار القطاعات مقابل املنتيات، على ســـبيل متابعة

من مواجـــــيل اـــــاملة لعدة قطاعات  وق دمت عرو  مصـــــ رة جديدة بشـــــأن األ شــــطة 
املساعدة لل دمات املالية فيما عدا  ويل التأمني واملعااات التقاعدية، وبشأن م شطة 
ا تاد األفيم وماـــر ة الميديو والربام  التلمزيو ية وم شـــطة التســـيييت الصـــوتية و شـــر 

 ألعمال املوسيقية؛ا
مياـــا جلســـة مواجـــعية اـــاملة لعدة قطاعات بشـــأن اســـت دام  ٢٠١٦ع قدت ر عام  ‘٢’ 

الطرا ق املستندة اإل التحليل الزمين والتحدي املتمال ر جمان ا تاجية األرقام القياسية 
وللســــــنة الاا ية على  ألســــــعار ا تاد ا دمات، والتيارب املتعلقة ببد  قياس ا دمات 

وايل، عقد المريق جلســــة مخرآ مهي لة قصــــصــــة للملصــــقات ت للت بنيا  كب ، الت
حيث عرجـــــــت خي ا مربعة م اتب احصـــــــا ية و نية ملصـــــــقات تتعلق مبوجـــــــوع بد  
العمل باألرقام القياســــية ألســــعار ا تاد ا دمات مو احصــــا ات حيم اع تاد/النوات ، 

اســــــت دام مصــــــادر  فيما عرجــــــت يســــــة م اتب احصــــــا ية و نية ملصــــــقات بشــــــأن
 البيا ات البديلة؛
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ر اســــــــتعرا  واعتماد  ٢٠١٦ومخ ا، قاــــــــى فريق فوربورغ جز ن كب ا من اجتماع عام  ‘3’ 
خطتط االســـــــــــــتاتييية اوديدة اليت ق دمت رمسيا اإل املشـــــــــــــاركني ر االجتماع  وق دمت 

ية تعليقات واســــــت عرجــــــت ا طة خيل االجتماع، حيث اعت مدت استويات األســــــاســــــ
ومذن الر يســـان املشـــاركان بتنقيث ا طة واعداد لـــي تها النها ية ب ية  شـــرها على املوقل 

 ؛٢٠١7الشب ي للمريق وتبليغ اللينة اعحصا ية هبا حبلول ربيل عام 
ر ســـياق هىلا اجملهود، ع ر  و وقش ا ار جديد لتطوير استوآ كي يســـت دمط المريق  ‘4’ 

 ؛٢٠١7جتماع عام ألول مرة ر عملط التحا ي ال

 ، نيودلهي:2017عام  )د( 
عر  واعتماد ورقة قطاعية بشـــــــأن األ شـــــــطة املســـــــاعدة  ٢٠١7تاـــــــمن اجتماع عام  ‘١’ 

لل دمات املالية فيما عدا  ويل التأمني واملعااات التقاعدية  واست مل المريق معمالط 
 ية وم شــطة التســيييت املتعلقة بأ شــطة ا تاد األفيم وماــر ة الميديو والربام  التلمزيو 

الصـــــــــــوتية و شـــــــــــر األعمال املوســـــــــــيقية، و اقش بوجط خا  تصـــــــــــنيي خدمات البث 
التدفقي  وتطرق المريق مياــــــــــــا اإل داالت الت ي  فيما يتعلق بأ شــــــــــــطة االتصــــــــــــاالت 
الســــل ية واليســــل ية وم شــــطة ا ندســــة من مجل اســــتعرا  الورقتني القطاعيتني اللتني 

طاعني  وباعجافة اإل العرو  املص رة بشأن م شطة ا ندسة، توجهان قياس هاذين الق
ق دمت عرو  مصـــ رة جديدة بشـــأن م شـــطة ا دمات املالية األخرآ، فيما عدا  ويل 

 التأمني واملعااات التقاعدية )مال األعمال املصرفية االستامارية(؛
أن املســا ل مياــا جلســات مواجــيعية اــاملة لعدة قطاعات بشــ ٢٠١7ع قدت ر عام  ‘٢’ 

العملية ر دال قياس ا دمات النااــــــاة عن التيارة اعل تو ية، مبا ر ذلك سة عامة 
قدمتها منلمة التعاون والتنمية ر امليدان االقتصــــــــــادي بشــــــــــأن العمل الدويل املتصــــــــــل 
بقياس االقتصــــاد الرقمي  و لر فريق فوربورغ مياــــا ر مســــا ل متصــــلة بالعوملة  و لت 

ا قدمتط منلمة التعاون والتنمية ر امليدان االقتصـــادي يل ح احتياجات اولســـة عرجـــ
احلســـــــــــــابات القومية من البيا ات والعمل املنيز ح  اآلن  وتبادل املندوبون معلومات 

 عن هارساهتم فيما يتعلق بوجل مؤارات  وعية لبيا ات النوات  واألسعار؛
مخ ا، اســـــــــــــتعر  المريق ما محر ت من تقدم ر تنميىل خطتط االســـــــــــــتاتييية، مبا ر ذلك  ‘3’ 

بشــــــــــــــــأن اع ــار  تعليقــاتتقــارير عن فرق العمــل اليت عملــت  وال العــام  وقــدم المريق 
  ومقر فريق فوربورغ معــاي  ٢٠١7اوــديــد لتطوير استوآ الــىلي بــدم العمــل بــط ر عــام 

ســـات الشـــاملة لعدة قطاعات ابت ا  جـــمان من تلل وثا قط العمل بشـــأن املواجـــيل واملمار 
ثة  وع ر  املوقل الشــــــــــــــب ي املنقث ا ا  بمريق فوربورغ، اإل جا ب خطط  دقيقة وحمدن
 لتطوير فاا  تعاوين على اع ت ت للمشاركني ليتسل  م العمل فيما بني االجتماعات 

لو نية ر دال تطوير احصا ات حيم التداول وقد معد فريق فوربرغ م تبة هامة تام ا ربات ا - ١٢
توآ  وتناول المريق اااال واألســـــــــــــــعار فيما يتعلق بقطاعات ا دمات منىل اســـــــــــــــتحدا  ا ار تطوير اس

من قطاعات ا دمات على النحو اسدد ر التنقيث الرابل للتصــنيي الصــناعي الدويل املوحد وميل  ١١4
قطاعات اجـــــافية منىل لـــــدور التقرير املرحلي األخ   وترد ر مرفق األ شـــــطة االقتصـــــادية، مبا  ال تســـــل 
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و در اعاــــــــارة اإل م ط، ر الســــــــنوات األخ ة، مل ي درس فيما يتعلق  التقرير قا مة كاملة بالقطاعات  هىلا
 ببعا القطاعات سوآ احصا ات حيم التداول، ويعزآ ذلك اإل عدم توافر احصا ات األسعار 

رقة العمل ا ارا جديدا لتطوير استوآ خالا بالمريق، وكان قد خال الختبار وقدمت احدآ مف - ١3
عملي  وي طي هىلا اع ار العديد من القاـــــــــايا املســـــــــتيدة املتعلقة بالقطاعات وبالنوات /األســـــــــعار، اليت 

حمزت ينب ي النلر فيها عند حتليل دال بعينط  وكا ت التعليقات املقدمة من المريق اجيابية عموما؛ فقد 
األعاا  على الرجوع اإل م اتبهم اعحصا ية الو نية ومل املعلومات الي مة، وهو ما اعت رب عملية قيِّمة  

 ير استوآ قبل االجتماع القادم وسيتم ادخال تعدييت  ميمة على ا ار تطو 
ألخرآ عيـــة وة هـــا من املواد اولـــدآ فريق فوربرغ موقل اـــــــــــــــب ي يورد فيـــط ايل ورقـــاتـــط القطـــا - ١4

(  وهىلا املوقل www.voorburggroup.orgالصـــــــــــــــلة كي تتم ن األ راف املهتمة من الرجوع اليها ) ذات
عتاحة ام ا يات حبث  ٢٠١7الشـــب ي مو نن لدآ هياة اعحصـــا  ال ندية، وقد معيد تصـــميمط ر عام 

ملوقل الشـــــــــــب ي حمســـــــــــننة  وتعاو ت احدآ مفرقة العمل مل مندوو فريق فوربورغ على حتســـــــــــني تشـــــــــــ يل ا
 واستعمالط  ومن املتوقل من ت دخلل عليط حتسينات مخرآ ر العام املقبل 

ومبا من فريق فوربورغ يعاجل املزيد من القاــــــــايا الشــــــــاملة لعدة قطاعات، فامة حاجة اإل تنســــــــيق  - ١5
ها  وهىلا يعين العمل وفقا لأل ر واملماهيم اليت وجعتها مفرقة دولية مخرآ، مل جمان مال ي رر المريق عمل

كمــالــة من تع س الطرا ق القــابلــة للمقــار ــة دوليــا لقيــاس قطــاع ا ــدمــات الت  ات الطــار ــة على املمــاهيم 
ة  واأل شــــــــــــطة املتصــــــــــــلة بالقاــــــــــــايا األوســــــــــــل  طاقا، مبا ر ذلك قاــــــــــــيتا العوملة واألثر املرتب على الرقمن

  ور ا ار معاوة القاــــــايا األوســــــل  طاقا، مهداف المريق تعزيز لــــــيتط باألفرقة الدولية األخرآ بني ومن
يتشــــــاور م تب فريق فوربورغ مل منلمات دولية، مبا ر ذلك اــــــعبة اعحصــــــا ات التابعة عدارة الشــــــؤون 
االقتصـــــــــــادية واالجتماعية باألما ة العامة، ومل لـــــــــــندوق النقد الدويل ومنلمة التعاون والتنمية ر امليدان 

مواجـــــــــــيل تتعلق بالعوملة  ٢٠١7يحتاد األوروو  و ل اجتماع عام االقتصـــــــــــادي وامل تب اعحصـــــــــــا ي ل
 واالقتصاد الرقمي ساهم فيها لندوق النقد الدويل ومنلمة التعاون والتنمية ر امليدان االقتصادي 

 جدول األعمال المقبل -ثالثا  
ت بشــــــــــــــــأن يتاـــــــــــــــمن جــدول األعمــال املؤقــت ليجتمــاع الاــالــث والايثني لمريق فوربورغ ورقــا - ١٦

القطاعات تتعلق بتيهيز البيا ات وتو ينها واأل شــــــــــطة ذات الصــــــــــلة )رمز التصــــــــــنيي الصــــــــــناعي الدويل 
(، ت طي قاــــــايا القياس املتعلقة بالنوات  واألســــــعار مل مناقشــــــات حمددة بشــــــأن احلوســــــبة ٦3١١ املوحد

ســـل ية واليســـل ية الســـحابية  وســـيقوم المريق باســـتعرا  األوراق القطاعية بشـــأن م شـــطة االتصـــاالت ال
واأل شـــــــطة املعمارية وا ندســـــــية، ومبناقشـــــــة ورقة قطاعية جديدة بشـــــــأن م شـــــــطة ا دمات املالية األخرآ، 

عدا  ويل التأمني واملعااــــــــــــات التقاعدية  وســــــــــــيقوم المريق بإعداد ومناقشــــــــــــة ورقة حتليلية تركز على  فيما
لااين والايثني فيما يتعلق بأ شــــطة األفيم وماــــر ة األســــالة اليت مث ت ر االجتماعني احلادي والايثني وا

الميديو والربام  التلمزيو ية وم شطة التسيييت الصوتية و شر األعمال املوسيقية )رمزا التصنيي الصناعي 
(  وسيقوم المريق مياا بإعداد ومناقشة ورقة حتليلية بشأن التيارة اعل تو ية 5٩٢و  5٩١الدويل املوحد 

 ا ربات اليت مت تباد ا ر االجتماع الااين والايثني  ومن املواجــيل الشــاملة لعدة قطاعات اليت اســتنادا اإل
ســــتناقش ر االجتماع املقبل موجــــوع الوســــطا  ر تقدس ا دمات، ومســــاليب جــــبط اوودة ر االقتصـــاد 

 ا الرقمي، وتصدير ا دمات، وحتديد مسات بيا ات املشاريل ال ب ة املعقدة واعه
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 :٢٠١٨بينة مد ات قبل اجتماع عام وقد م  شات ثي  مفرقة عمل لدراسة املسا ل امل - ١7
 مواللة تطوير املوقل الشب ي الدا م للمريق ومنابر التوالل ا الة بط؛ )م( 
 ؛٢٠١7 الىلي عر  ر اجتماع المريق لعام وجل الصي ة النها ية ع ار تطوير استوآ )ب( 
 ارة اوملة اليت  صــــــت وعرجــــــت اســــــتعرا  القاــــــايا والتحديات ر قياس م شــــــطة  )د( 

 حديث التوجيهات بشأن هىلا القطاع ، وذلك لتحديد ما اذا كان قد محر  تقدم كاف لت٢٠١٢عام  ر
وقدم فريق فوربورغ دموعة من التوليات اإل اعبة اعحصا ات تتعلق بالتنقيث املقبل للتصنيي  - ١٨

لدويل املوحد وميل األ شـــــطة االقتصـــــادية؛ وم لل ممني المريق، جون م ر، فريق ا ربا  املعين الصـــــناعي ا
بالتصـــــنيمات اعحصـــــا ية الدولية على تلك التولـــــيات  وفريق فوربورغ مورد فريد من  وعط لتقدس املشـــــورة 

عاـــــــا ط  وتنطوي خطة املتعلقة مبحتوآ وهي ل التصـــــــنيمات املوحدة بســـــــبب ا ربة العملية املتاحة لدآ م
ات السوق وتطوراتط   عمل المريق على اعادة النلر ر األعمال املاجية واست ما ا حبيث تدم  فيها ت  ر

 طلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذهاإلجراء الم - رابعا 
 اللينة مدعوة اإل من حتيط علما بتقرير فريق فوربورغ املعين بإحصا ات ا دمات  - ١٩
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 المرفق

القطاعات التي يغطيها فريق فوربرغ المعني بإحصااااااااااااءات الخدمات، ال ترة   
2006-2017 

 
 اسم القطاع رمز التصنيي الصناعي الدويل

 الي  اآلالت 33١٢  
 الي  املعدات اعل تو ية والاو ية 33١3
 الي  املعدات ال هربا ية 33١4
 اآللية(الي  معدات النقل )باستانا  املركبات  33١5
 الي  املعدات األخرآ 33١٩
  ميل امليات ومعاوتها واعمداد هبا 3٦٠٠
 الصرف الصحي 37٠٠
 ال النمايات ة  ا طرة 3٨١١
 ال النمايات ا طرة 3٨١٢
 معاوة النمايات ة  ا طرة والت لح منها 3٨٢١
 معاوة النمايات ا طرة والت لح منها 3٨٢٢
 املواداستعادة  3٨3٠
 م شطة املعاوة وخدمات ادارة النمايات األخرآ 3٩٠٠
 ليا ة والي  املركبات اآللية 45٢٠

  ارة اوملة 4٦٩-4٦٢
  قل الركاب بالس ك احلديدية فيما بني املدن 4٩١١
  قل الباا ل بالس ك احلديدية 4٩١٢
 النقل الربي للباا ل 4٩٢3
 للركاب النقل املا ي البحري والساحلي 5٠١١
 النقل املا ي البحري والساحلي للباا ل 5٠١٢
 النقل املا ي الداخلي للركاب 5٠٢١
 النقل املا ي الداخلي للباا ل 5٠٢٢
 النقل اووي للركاب 5١١٠
 النقل اووي للباا ل 5١٢٠
 الت زين واحلمظ 5٢١٠
 م شطة ا دمات املرتبطة بالنقل الربي  5٢٢١
 م شطة ا دمات املرتبطة بالنقل املا ي  5٢٢٢
 م شطة ا دمات املرتبطة بالنقل اووي  5٢٢3
 مناولة الشحنات  5٢٢4
 م شطة دعم النقل األخرآ  5٢٢٩
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 اسم القطاع رمز التصنيي الصناعي الدويل
 م شطة الربيد  53١٠  

 م شطة اركات خدمات الربيد ا ا   53٢٠
 م شطة اعيوا  القص  األجل  55١٠
 مماكن الت ييم ومواقي مركبات ال رفان ومواقي مقطورات اعيوا   55٢٠
 مرافق اعيوا  األخرآ  55٩٠
 م شطة املطاعم وخدمات األ عمة املتنقلة  5٦١٠
 خدمات توريد األةىلية اواهزة للمناسبات  5٦٢١
 م شطة خدمات اع عام األخرآ  5٦٢٩
 م شطة تقدس املشروبات  5٦3٠
  شر ال تب  5٨١١
  شر األدلة وقوا م العناوين اعل تو ية  5٨١٢
  شر الصحي واجمليت والدوريات  5٨١3
 م شطة النشر األخرآ  5٨١٩
  شر الرباديات  5٨٢٠
 م شطة األفيم ومار ة الميديو والربام  التلمزيو ية 5٩١٠
 م شطة التسيييت الصوتية و شر األعمال املوسيقية 5٩٢٠
 البث اعذاعي ٦٠١٠
 م شطة الربدة والبث التلمزيو يني  ٦٠٢٠
 م شطة االتصاالت السل ية  ٦١١٠
 م شطة االتصاالت اليسل ية  ٦١٢٠
 م شطة االتصاالت الساتلية  ٦١3٠
 م شطة االتصاالت األخرآ  ٦١٩٠
 م شطة الربدة احلاسوبية  ٦٢٠١
 خدمات ا ربة االستشارية احلاسوبية وادارة املرافق احلاسوبية  ٦٢٠٢
 م شطة خدمات ت نولوجيا املعلومات واحلاسوب األخرآ  ٦٢٠٩
 م شطة  هيز البيا ات واستاافة املواقل على الشب ة وما يتصل بىللك من م شطة  ٦3١١
 بوابات الشب ة  ٦3١٢
 معمال املصارف املركزية  ٦4١١
 م شطة الوسا ة املالية األخرآ  ٦4١٩
 ما ال منث القرو  األخرآ ٦4٩٢
عااات التقاعدية، ة  املصنمة م شطة ا دمات املالية األخرآ، فيما عدا  ويل التأمني وامل ٦4٩٩

 تصنيمات مخرآ ر
 التأمني خبيف التأمني على احلياة  ٦5١٢
 اعادة التأمني  ٦5٢٠
 لل دمات املالية، فيما عدا  ويل التأمني واملعااات التقاعديةاأل شطة املساعدة  ٦٦١٠
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 اسم القطاع رمز التصنيي الصناعي الدويل
 األ شطة العقارية ر املمتل ات اململوكة مو املؤجنرة  ٦٨١٠  

 األ شطة العقارية على مساس رسوم مو عقود  ٦٨٢٠
 األ شطة القا و ية  ٦٩١٠
 األ شطة اساسبية وم شطة مسك الدفاتر ومراجعة احلسابات؛ واالستشارات الاريبية  ٦٩٢٠
 م شطة ا ربة االستشارية ر دال اعدارة  7٠٢٠
 األ شطة املعمارية وا ندسية وا دمات االستشارية التقنية املتصلة هبا  7١١٠
 االختبارات والتحاليل التقنية  7١٢٠
 التيريإل ر دايل العلوم الطبيعية وا ندسة البحث والتطوير  7٢١٠
 البحث والتطوير التيريإل ر دال العلوم االجتماعية واع سا ية  7٢٢٠
 اععي ات التيارية  73١٠
 دراسات السوق واستطيعات الرمي  73٢٠
 خدمات التصميم املت صصة 74١٠
 األ شطة البيطرية 75٠٠
 تأج  املركبات اآللية واجارهتا مل خيار الشرا   77١٠
 واجارهتا مل خيار الشرا تأج  السلل التفيهية والرياجية  77٢١
 تأج  مار ة ومقرا  الميديو  77٢٢
 واجارهتا مل خيار الشرا تأج  السلل الش صية واملنزلية األخرآ  77٢٩
 األخرآ واجارهتا مل خيار الشرا تأج  اآلالت واملعدات والسلل امللموسة  773٠
 تأج  املمتل ات الم رية واملنتيات املماثلة، باستانا  األعمال اسمية حبقوق التأليي والنشر 774٠
 م شطة وكاالت التش يل  7٨١٠
 م شطة وكاالت التش يل املؤقت  7٨٢٠
 م شطة توريد املوارد البشرية األخرآ  7٨3٠
 م شطة وكاالت السمر  7٩١١
 خدمات احليز األخرآ واأل شطة املتصلة هبا 7٩٩٩
 م شطة األمن ا ا   ٨٠١٠
 م شطة خدمات النلم األمنية  ٨٠٢٠
 م شطة التحقيق  ٨٠3٠
 األ شطة املت املة لدعم املرافق  ٨١١٠
 التنليي العام للمباين  ٨١٢١
 م شطة تنليي املباين والتنليي الصناعي األخرآ  ٨١٢٩
 م شطة خدمات االعتنا  باملناظر الطبيعية وليا تها ٨١3٠
 م شطة ادارة ودعم امل اتب ٨٢١٠
 م شطة مراكز االتصال  ٨٢٢٠
 تنليم املؤ رات واملعار  التيارية ٨٢3٠
 م شطة املستشميات ٨٦١٠
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 اسم القطاع رمز التصنيي الصناعي الدويل
 األ شطة الطبية واملتعلقة بطب األسنان  ٨٦٢٠  

 م شطة الصحة البشرية األخرآ  ٨٦٩٠
 األ شطة اعبداعية والمنية والتفيهية  ٩٠٠٠
 م شطة امل تبات واسموظات  ٩١٠١
 م شطة املتاحي وتش يل املواقل واملباين التارخيية  ٩١٠٢
 م شطة حدا ق النباتات واحليوا ات واسميات الطبيعية  ٩١٠3
 تش يل املرافق الرياجية ٩3١١
 م شطة النوادي الرياجية ٩3١٢
 األ شطة الرياجية األخرآ ٩3١٩
 الي  األجهزة اعل تو ية االستهيكية ٩5٢١
 الي  األجهزة املنزلية ومعدات احلدا ق واملنا ل ٩5٢٢
 والسلل اولدية الي  األحىلية ٩5٢3
 الي  األثا  واملمرواات املنزلية ٩5٢4
 الي  األةرا  الش صية والسلل املنزلية األخرآ ٩5٢٩

 
 


