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

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

  تقرير فريق فوربرغ املعين بإحصاءات اخلدمات 
  مذكرة من األمني العام 

وفقـا لطلـب مقـدم مـن اللجنـة اإلحصائيـــة يف دورهتــا الرابعــة والثالثــني**، يتشــرف 
ـــة  األمـني العـام بـأن حييـل تقريـر فريـق فوربـرغ املعـين بإحصـاءات اخلدمـات. يطلـب إىل اللجن

استعراض برنامج عمل فريق فوربرغ والتعليق على األنشطة املقررة املبينة يف الوثيقة. 
 
 
 
 
 
 

 

 .E/CN.3/2004/1 *
انظـر الوثائــــــق الرمسيـة للمجلــــــس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠٣، امللحـق رقـم ٤ (E/2003/24)، الفصــل  **

األول – ألف، الفقرة ١. 
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  تقرير فريق فوربرغ عن إحصاءات اخلدمات 
الغرض 

الغرض من هذا الفريق هو معاجلة القضايا املتصلة بإنتـاج إحصـاءات اخلدمـات مبـا يف 
ذلـك نواتـج ومدخـالت منتجـات اخلدمـات، وتقديـــر املنتــج الفعلــي مــن أنشــطة اخلدمــات، 
ـــار علــى  واألرقـام القياسـية ألسـعار منتجـات وصناعـات اخلدمـات، ومـا يـترتب عليـها مـن آث
تصنيـف كـل مـن املنتجـات والصناعـات (التصنيـف املركـزي للمنتجـات والتصنيـف الصنــاعي 

الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية). 
 

 املشاركون يف االجتماعات اخلمسة األخرية 
املعاهد الوطنية 

إسبانيا: املعهد الوطين لإلحصاء (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣) 
أستراليا: املكتب األسترايل لإلحصاء (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣) 

إسرائيل: املكتب املركزي لإلحصاء (٢٠٠٣) 
أملانيا: املكتب االحتادي لإلحصاء (١٩٩٩، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣) 

إيطاليا: املعهد الوطين لإلحصاء (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢) 
الربازيل: املعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحصاء (٢٠٠٢، ٢٠٠٣) 

الربتغال: املعهد الوطين لإلحصاء (٢٠٠٢) 
بلجيكا: اهليئة البلجيكية لإلحصاء (٢٠٠٠) 

تايلند: املكتب الوطين لإلحصاء (١٩٩٩) 
اجلمهورية التشيكية: مكتب اجلمهورية التشيكية لإلحصاء (٢٠٠١) 

ـــا (١٩٩٩،  مجهوريــة كوريــا: مكتــب كوريــا لإلحصــاء (٢٠٠٠)؛ مصــرف كوري
 (٢٠٠٠، ٢٠٠٣

الدامنرك: اهليئة الدامنركية لإلحصاء (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣) 
سنغافورة: إدارة اإلحصاء (١٩٩٩) 

السويد: اهليئة السويدية لإلحصاء (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣) 
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الصني: مكتب الصني لإلحصاء (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣) 
مكتـب الصـني/هونـغ كونـغ لإلحصــاء (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، 

 (٢٠٠٣
مكتب الصني/ماكاو لإلحصاء (٢٠٠٣) 

فرنسا: املعهد الوطين لإلحصـاء والدراسـات االقتصاديـة (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، 
٢٠٠٢، ٢٠٠٣)؛ إدارة التطوير اإلعالمي (٢٠٠١، ٢٠٠٢) 

فنلندا: اهليئة الفنلندية لإلحصاء (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣) 
فيجي: مكتب جزيرة فيجي لإلحصاء (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠٢) 

فييت نام: املكتب العام لإلحصاء (٢٠٠٣) 
كندا: اهليئة الكندية لإلحصاء (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣) 

ماليزيا: إدارة اإلحصاء (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠٣) 
املكسيك: املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا (٢٠٠٠، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣) 

اململكـة املتحـدة: مكتـب اإلحصـاءات الوطنيـــة (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، 
٢٠٠٣)؛ وزارة التجارة والصناعة (٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢) 

النرويج: اهليئة النروجيية لإلحصاء (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣) 
النمسا: اهليئة النمساوية لإلحصاء (٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣) 

نيوزيلندا: اهليئة النيوزيلندية لإلحصاء (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣) 
هنغاريا: املكتب املركزي لإلحصاء (٢٠٠٢) 

هولندا: املكتب املركزي لإلحصاء (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣) 
ــــب  الواليــات املتحــدة: مكتــب التعــداد (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣)؛ مكت
اإلحصـــــاءات العماليـــــة (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣)؛ وزارة التجـــــــارة يف 

الواليات املتحدة (٢٠٠٢) 
اليابــان: مكتــب اليابــان لإلحصــــاء (٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣)؛ مصـــرف 

اليابان (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣) 
اليونان: الدائرة الوطنية لإلحصاء (٢٠٠٠) 
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املنظمات الدولية 
الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢) 

صندوق النقد الدويل (١٩٩٩، ٢٠٠٠) 
منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصــادي (١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، 

 (٢٠٠٣
 ،١٩٩٩) (Eurostat) االحتـاد األورويب: املكتـــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة

 (٢٠٠٢، ٢٠٠٣) DG ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣)؛ مشاريع
البنك املركزي األورويب (٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢) 

املعهد اإلحصائي آلسيا واحمليط اهلادئ (٢٠٠٣) 
 

 االجتماعات 
جيتمع الفريق سنويا ملدة أسبوع. وُعقدت االجتماعات السابقة كما يلي: 

١٩٨٧ (كانون الثاين/يناير)، يف فوربرغ، هولندا 
١٩٨٧ (تشرين الثاين/نوفمرب)، يف استوكهومل 

١٩٨٨، يف فيسبادن، أملانيا 
١٩٨٩، يف أوتاوا، كندا 

١٩٩٠، يف باريس 
١٩٩١، يف هلسنكي 

١٩٩٢، يف ويليامسربغ، الواليات املتحدة األمريكية 
١٩٩٣، يف أوسلو 

١٩٩٤، يف سيدين، أستراليا 
١٩٩٥، يف فوربرغ، هولندا 
١٩٩٦، يف نيوبورت، ويلز 

١٩٩٧، يف كوبنهاغن 
١٩٩٨، يف روما 
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١٩٩٩، يف كرايستشورش، نيوزيلندا 
٢٠٠٠، يف مدريد 

٢٠٠١، يف أوريربو، السويد 
٢٠٠٢، يف نانت، فرنسا 

٢٠٠٣، يف طوكيو 
 

 مواضيع البحث 
يف ختـام اجتمـاع عـام ٢٠٠١، حـدد فريـــق فوربــرغ برناجمــه لفــترة ثــالث ســنوات 
إلتاحة القيام بعمل متعمق بشأن مواضيـع يتسـم تناوهلـا بقـدر مـن األولويـة: وهـو مكـون مـن 
عدد حمدود من القضايا األساسية، وأُحلقت به قضايـا خمصصـة لـن يتـم التطـرق إليـها دائمـا يف 

كل من االجتماعات الثالثة املقبلة. 
واقتصرت القضايا األساسية على املواضيع الثالثة التالية: 

األرقام القياسية ألسعار املنتج.  - ١
تصنيفات أنشطة ومنتجات اخلدمات.  - ٢
إحصاءات جمتمع املعلومات - موسَّع.  - ٣

أما القضايا املخصصة فـهي دوران منتجـات اخلدمـات؛ واملؤشـرات القصـرية األجـل؛ 
واملؤسسـات الـيت ال تبتغـي الربـح، ومل جيـر التطـــرق يف اجتمــاع عــام ٢٠٠٣ إال إىل القضيــة 

األوىل. وُخصصت دورة إضافية لالستراتيجية املقرر وضعها يف جمال إحصاءات اخلدمات. 
 

األرقام القياسية ألسعار املنتجات يف اخلدمات  - ١
ُعرضـت ورقـة أساسـية واحـدة بشـأن الرباجميـات اجلـاهزة. وقـد وثَّقـــت هــذه الورقــة 
بالكـامل النمـوذج التجـاري والبيئـة التنظيميـة ومنهجيـة التسـعري (يطـــابق النمــوذج التحديــث 
السنوي) املستخدمة يف مسح هذه الصناعـة. وأُدرجـت أيضـا بعـض نتـائج السالسـل الزمنيـة. 
وباإلضافة إىل ذلك، ُعرضت يف تذييالت هذه الورقة وثـائق تتعلـق بنتـائج أنشـطة املسـح الـيت 

أجرهتا خمتلف البلدان هلذه الصناعة. 
والقصد من دورة العروض الوجيزة هو طرح صناعة معينة ملناقشة أنشطة املسـح الـيت 
أجرهتا خمتلف البلدان وما اعتمدته من هنُج وما صادفته من مشاكل. وقدمـت عـروض وجـيزة 
عن أربع صناعات هي خدمات احلواسيب، وعمليات النقل اجلوي احملددة املواعيد، والشـحن 
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البحري، وخدمــات الـربيد اخلاصـة. ويف خدمـات احلواسـيب يقـوم حاليـا العديـد مـن البلـدان 
املختلفة بإجراء مسح يشمل جمموعة متنوعة من خدمات احلواسيب، وذلك باسـتخدام طائفـة 
واسعة من الوسائل (ال سيما أسعار البيع حسب املهارات وأسعار الطـراز). بيـد أنـه مل يتوافـر 
للتحليل سوى سلسلة زمنية قصرية جدا من البيانات. وباإلضافة إىل وضع منهجيات لتكييــف 
األسـعار حسـب النوعيـة بالنسـبة ملختلـف األرقـام القياسـية خلدمـات احلواســـيب، يلــزم أيضــا 
مواصلة النقاش بغية إبقاء مجيع البلـدان علـى بينـة مـن األسـعار الـيت وضعـت مؤخـرا خلدمـات 

احلواسيب. وهلذا السبب سُتدَرج خدمات احلواسيب على جدول األعمال كل سنة. 
وقد أوجز أحد املتكلمني مجيع اإلسهامات الـيت تعـىن بعمليـات النقـل اجلـوي احملـددة 
املواعيد، والشحن البحري، وخدمات الربيد اخلاصة. وتركز النقاش على االختيـار بـني رصـد 
قائمة األسعار (لقاء اخلدمات الثابتـة ال أسـعار السـوق) وأسـعار املعـامالت (بأسـعار السـوق، 
على أال تكون لقاء خدمات ثابتة). وأُعرب أيضـا عـن صعوبـات يف إجـراء عمليـات الـترجيح 

بشكل مفصَّل. 
وُخصص جزء من الدورة املخصصة لألسعار لقضية تكييف األسعار حسب النوعية. 
واستعرضت بعض األوراق أمثلة على استخدام خمتلف منهجيات التكييف (كطريقـة التداخـل 
أو قياس التكاليف). وركزت أوراق أخرى على ضرورة أن حتصل مصادر البيانات اخلارجيـة 
على املعلومات املتعلقة بتكييف األسعار حسب النوعية. وأبـدى املشـاركون أيضـا اهتمامـا يف 
األوراق اليت تصف خربة كـل مـن البلـدان يف جمـال التكييـف، مبـا يف ذلـك النـهج العـام الـذي 

ميكن أن يتبعه بلد ما. 
وأخريا، عرضت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ورقتها املسـتكملة الـيت 
تلخص مجيع أنشطة حتديـد األرقـام القياسـية ألسـعار املنتـج يف قطـاع اخلدمـات علـى الصعيـد 
الـدويل: وقـد صـرح ٢٢ بلـدا أهنـا تغطـي بعـض أنشـطة اخلدمـات. وأعـــاد املشــاركون تقييــم 
الفائدة من إجراء هذا اجلرد. ويف مطلق األحـوال، ينبغـي عـدم إثقـال اجلـرد بوصـف املنهجيـة 
املتبعة، إذ أن اهلدف هو تبسيط االستبيان احلايل. وتتسم قائمة اجلـهات الـيت يتصـل هبـا بأمهيـة 

بالغة وينبغي احلرص على حتديثها بانتظام. 
 

تصنيفات أنشطة ومنتجات اخلدمات  – ٢
 

أويل موضوع التصنيف تركيزا خاصا يف اجتماع فريق فوربرغ لعام ٢٠٠٣. ونتيجة 
لذلـك، ُمنـح املشـاركون فرصـة كافيـة لـإلدالء بتعليقـاهتم وإبـداء ردود فعلـهم بشـــأن اجلــانب 
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املتعلـق باخلدمـات مـن التنقيـح املقـرر للتصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد والتصنيـف املركــزي 
للمنتجات لعام ٢٠٠٧. 

ـــدويل املوحــد للمــرة األوىل يف دورة  وقـد نوقـش تنقيـح نشـاط التصنيـف الصنـاعي ال
موازية. وقدمت يف ورقتني تعليقات مفصلة علـى االقـتراح املتعلـق هبيكـل التصنيـف الصنـاعي 
الدويل املوحد، يف حني ركز أحد العروض على ثالثة جمـاالت حمـددة للخدمـة هـي: التجـارة، 
والنقـل والتخزيـن، واملعلومـــات. وُخصصــت هنايــة الــدورة ملناقشــة مشلــت كــال مــن أقســام 
اخلدمات الواردة يف االقتراح املتعلق هبيكـل التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد. وتبّيـن بنهايـة 
الدورة أن مثة أفكارا معينة القت استحسان نسبة كبرية من األعضاء. وبشـكل عـام، يعتـرب أن 
االقتراح املتعلق باهليكل يدخـل العديـد مـن التحسـينات علـى اهليكـل احلـايل. وقوبـل التحديـد 
املستقل للخدمات املهنية والعلمية والتقنية بـالترحيب، وكذلـك األمـر بالنسـبة العتمـاد قطـاع 
للمعلومـات. ويف مـا يتعلـق هبـذا األخـري، سـاد الـــرأي املؤيــد إلدراج خدمــات مهنيــة متصلــة 
بتكنولوجيـا املعلومـات يف هـذا القطـاع. وتفـاوتت اآلراء بشـأن اقـتراح إنشـــاء قطــاع خــاص 
ـــاء علــى فئــة النقــل  بـالتصليح والصيانـة، يف حـني عـارضت معظـم اآلراء بشـكل واضـح اإلبق
املختص باملعامل الطبيعية والسياحية. ويف العديد من احلاالت األخـرى، أعـرب عـن تـأييد ضـم 
بعض الفئات ضمن جمموعة معينة، وكذلك عن القلق إزاء املسـتوى الـذي ينبغـي عليـه إدراج 
هذه اجملموعات يف اهليكل. وأخريا، كان هناك اتفاق عـام علـى أن التميـيز بـني جتـارة التجزئـة 
واجلملة بات أصعب من أي وقت مضى وأن األمر قد يستلزم وجود مبادئ توجيهيـة للتنفيـذ 
للتوصـل إىل تطبيـق أكـثر اتســاقا. وقــد اقــُترح أن يكــون هــذا األمــر موضوعــا للمناقشــة يف 

اجتماع مقبل لفريق فوربرغ. 
وُخصصت دورة عامة ملوضوع تصنيف املنتجات. وطُرحت يف الـدورة مخـس أوراق 
قدمت إحداها ملخصا عن الردود على استبيان األمم املتحدة املتعلق بنطـاق وهيكـل تصنيـف 
املنتجات. ويف هذا الصدد، يبدو أن الرأي السائد اآلخذ بالربوز يدعو إىل أن يقتصـر تصنيـف 
ــــترحت ورقتـــان  املنتجــات علــى اإلنتــاج وإىل أن ينظَّــم علــى أســاس الصناعــة األصــل. واق
االستفاضة يف تفصيل وهيكلة تصنيف منتجـات اخلدمـات البيئيـة، وإدارة النفايـات وخدمـات 
اإلصالح، وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت، ومنتجـات جـزء املعلومـات املقـترح 
إدراجه يف التصنيف الصناعي الدويل املوحد. وأوصت الورقة األخرية بشـكل خـاص باعتمـاد 
إطـار ميـيز بـني منتجـات املضمـون، ومنتجـات تسـليم املضمـون، ومنتجـات منـــح الــتراخيص، 
باإلضافـة إىل اخلدمـات التقنيـة املتخصصـة واملتعلقـة باألعمـال التجاريـة. وبشـكل عـام، لقيــت 
هذه املقترحات ترحيبا جيدا. فمن الواضح أن هـذه اجملـاالت حتظـى باألولويـة ملواصلـة تطويـر 
املنتجات يف التصنيف املركزي للمنتجات. وتسببت ورقة بشأن التصنيـف الفرنسـي لألنشـطة 
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البدنيـة والرياضيـة بنقـاش حـام بشـأن طبيعـــة التصنيــف وأمهيــة وتأثــري املعايــري املســتخدمة يف 
التصنيف. 

وبشكل إمجايل، أتاحت اجللسـات املخصصـة للتصنيـف الـيت ُعقـدت خـالل اجتمـاع 
ــاعي  فريـق فوربـرغ لعـام ٢٠٠٣ ردود فعـل هامـة اسـتعني هبـا يف عمليـة تنقيـح التصنيـف الصن

الدويل املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات. 
 

إحصاءات جمتمع املعلومات  - ٣
 

تطرقت الدورة إىل خمتلف جوانب هـذا املوضـوع: بنـود جديـدة يف عمليـات املسـح، 
ـــدة، وأطــر جديــدة وحديثــة،  وعمليـات املسـح احلاليـة اجلديـدة، وضـرورة األخـذ بُنـهج جدي

وقضية القياس. 
ــــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة  واســُتهلت الــدورة مبوجــز عــن اجتمــاع مؤمتــر األم
(األونكتاد) الذي ُعقد يف جنيـف، يف أوائـل أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٣ وتنـاول موضـوع “قيـاس 
التجارة اإللكترونية كأداة لتنمية االقتصاد الرقمـي”. وركـز اجتمـاع اخلـرباء هـذا علـى قيـاس 
التجـارة اإللكترونيـة وذلـــك رغــم االعــتراف علــى وجــه الســرعة بوجــوب أخــذ التغيــريات 
األساسية يف األعمال التجارية وتنظيمها، يف االعتبـار. ويف البـدء، ميكـن أن يتـم التركـيز علـى 
اجلاهزية اإللكترونية ومؤشرات استخدامها يف األعمال التجاريـة. ومـن بـاب اإلجيـاز، قُدمـت 
بعض االقتراحات بشأن كيفية املضي قدمـا، وكـان أمهـها العمـل علـى حتقيـق توافـق يف اآلراء 
بشـأن اختيـار املؤشـرات األساسـية. وقُـدم اقـتراح أيضـا يدعـو إىل توفـري منـرب إلكـــتروين علــى 

الشبكة ملواصلة املناقشات، ونوقشت باقتضاب ضرورة إنشاء قاعدة بيانات دولية. 
وقـد وردت معلومـات عـن األعمـال الـيت اضطلعـت هبـا منظمـــة التعــاون والتنميــة يف 
امليــدان االقتصــادي وبعــض املكــاتب اإلحصائيــة الوطنيــة حــول تعريــف وقيــــاس التجـــارة 
ـــاس  اإللكترونيـة يف التقريـر املرحلـي لفريـق خـرباء تـابع للمنظمـة  يبحـث بشـكل خـاص يف قي
العمليات التجارية اإللكترونية. وقد اقترح فريق اخلرباء تعريفا للعمليات التجاريـة اإللكترونيـة 
يستند إىل الوظيفة اليت تؤديها ال إىل التكنولوجيا. وأمكن حتديد ووصـف عـدد مـن الوظـائف 
التجارية الواسعة من حيث العمليات التجارية اإللكترونية. وأثـارت الورقـة املقدمـة عـددا مـن 
قضايــا القيــاس األخــرى، كــاليت ترتبـــط بـــالفروق الصناعيـــة، واالختالفـــات يف األحجـــام، 
والشبكات داخل الشركات وفيما بينها، وتكامل النظم. وأمجع املشاركون علـى عـدم إجـراء 
ــوا  مسـح واسـع نظـرا الحتمـال تبـاين الصناعـات كثـريا فيمـا يتعلـق بعملياهتـا التجاريـة. وناقش

كذلك حتديد العمليات التجارية واحلاجة إىل وضع قائمة حمددة باألولويات يف االستبيان. 
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ومت عرض جمموعتني حديثتني من البيانات أعدهتمـا الـنرويج. وصفـت أوالمهـا خلفيـة 
إنشاء إحصاءات لقطاع املضمون للسنة املرجعية ٢٠٠٢، مـع تعريفـات وحتديـدات للقطـاع. 
وأكـدت علـى الطلـب الكبـري علـى اإلحصـاءات الدوليـة املماثلـة حـول هـذه املسـألة. ورحــب 
الفريق هبذا النهج، لكنه ناقش احلدود املختـارة لقطـاع املضمـون. إن االفتقـار إىل اتفـاق دويل 
حول التعريف يضطر املؤسسات ألن تتوخى احلـذر لـدى قيامـها بنشـر هـذه املعلومـات، الـيت 

يوجد عليها طلب كبري يف بلدان أخرى. 
أما الورقة الثانيـة فقـد تنـاولت املسـح املتعلـق مبقدمـي خدمـات اإلنـترنت الـذي كـان 
جيرى كل ثالثة أشهر منذ عـام ٢٠٠٢. ويعـد املسـح مفيـد خاصـة كمصـدر للحصـول علـى 
معلومات إقليمية مفصلة بشأن املكتتبني على اإلنترنت. وأبدى الفريـق شـيئا مـن القلـق حيـال 
مشاكل حتديد مقدمي خدمات اإلنترنت وجودة أي سجل متـاح. كمـا جـرت مناقشـة نـوع 
املعلومات اليت على مقدمي خدمات اإلنترنت توفريها لإلجابة علـى حنـو أفضـل علـى املسـائل 
املتعلقـة بالتكنولوجيـا الـواردة حاليـا يف عمليـات املسـح الـيت جتـــرى للمؤسســات التجاريــة أو 

األسر املعيشية. 
وناقشت ورقة أخرى األطر املمكنة لرصـد السـلع غـري املاديـة. إذ ميكـن اإلبـالغ عـن 
السلع غري املاديـة بطرائـق خمتلفـة عديـدة، وإن تنـوع النـهج يعطـي االنطبـاع بأنـه يف مـا يتعلـق 
ــع  باملعـارف اإلحصائيـة للسـلع غـري املاديـة، ال يـزال األمـر يف حالـة التجريـب حيـث تنظـر مجي
اجلهات إىل املسألة من وجهة نظرها اخلاصة. ويبدو أنه ال توجد نظــرة شـاملة تسـتخدم مجيـع 
الطرائـق املختلفـة، يف اسـتحداث نظـام إبـالغ مالئـم. وأثـارت املناقشـة بشـكل خـاص مســـألة 
أمهية اتباع هنج حمدد للسلع غري املاديـة مقارنـة بالسـلع املاديـة. وقـد اعتـرب أن موضـوع السـلع 

غري املادية جدير باملناقشة يف االجتماعات املقبلة. 
وأخريا، قدم استعراض عن الوضــع الراهـن واالجتاهـات املسـتقبلية إلحصـاءات جمتمـع 
املعلومـــات يف اليابـــان موضـــوع “االجتاهـــات اجلديـــدة يف تطويـــــر اخلدمــــات اإلحصائيــــة 
احلكومية”، مع بعض نتائج عمليات املسح األخرية عـن تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت. 
وقدمت الورقة بصـورة خاصـة معلومـات قيمـة لتنقيـح التصنيفـات يف عـام ٢٠٠٧، وشـددت 

على أمهية حتسني اإلحصاءات املتعلقة بامللكية الفكرية. 
وأظهرت ورقة معلومات أساسـية كيـف يعـّرف املكتـب األسـترايل لإلحصـاء مفـهوم 
االقتصـاد املسـتند إىل املعـارف، وكيـف يقـوم بنشـر نتـائج عمليـات املسـح ذات الصلـــة. وقــد 

ُشجع املشاركون على زيارة موقع املكتب األسترايل لإلحصاء على اإلنترنت. 
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الدوران حبسب املنتج  - ٤
 

أعاد اجتماع فريق فوربرغ يف عام ٢٠٠٣ حبث مسألة دوران اخلدمات حبسـب كـل 
منتج على حدة باالستناد إىل املناقشات اليت تناولت مسألة مـا إذا كـان مـن الضـروري إجـراء 
جـرد حتديـد مـا جيـري حاليـا يف كـل بلـد لإلبـالغ عـن الـدوران حبسـب املنتـــج. وقــد أجــرى 
املكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة واهليئـة السـويدية لإلحصـاء هـذا اجلـــرد اســتنادا إىل 

استبيان أرسل إىل ٤٧ بلدا. وقد أكمل االستبيان ٢٥ بلدا. 
وبدأت اجللسة بعرض جتربتني قطريتـني يف إجـراء مسـح للـدوران حبسـب املنتـج. ويف 
اليابان يقتصر مجع البيانات على صناعات خدمية خمتـارة (مثـل خدمـات املعلومـات، وصناعـة 
ــــة والتجزئـــة). واســـتنادا إىل املبـــادئ التوجيهيـــة لتطويـــر  االتصــاالت، وجتــارة البيــع باجلمل
اإلحصاءات اخلدمية يف اليابان، فـإن اهلـدف الرئيسـي يتمثـل يف املسـاعدة يف التخطيـط لوضـع 
سياســات إداريــة. ومبــا أن الفئــات احلاليــة للمنتجــات املســتخدمة يف املســح قدميــة ويتعــــني 

مراجعتها، سيجرى حتليل دقيق جملاالت األولوية يف املستقبل يف اليابان. 
ويف الربازيل، أجري مسـح خـاص للمنتجـات يف عـام ٢٠٠١ تنـاول الشـركات الـيت 
تضـم ٢٠ موظفـا أو أكـثر لبعـض قطاعـات االقتصـاد احلديثـة (قطـــاع املعلومــات) والتقليديــة 
(أنشـطة النقـــل). إن وضــع قوائــم باملنتجــات هلــذه القطاعــات يــهدف إىل حتديــد املنتجــات 
كخطوة أوىل يف وضع تصنيف املنتجات الوطنية للخدمات املماثلة دوليا. وتتيح هـذه القوائـم 
أيضا إمكانية تقييـم أمهيـة هـذه املنتجـات علـى أسـاس الـدوران الـذي حتدثـه. وال يـزال وضـع 
تصنيف املنتجات الربازيلية للخدمـات جـار؛ لذلـك تعمـل الـربازيل علـى حتسـني هـذه القوائـم 

كل سنة هبدف تكييفها مع واقع الشركات والتكنولوجيا اجلديدة. 
ـــدم عــن اجلــرد علــى أن هــذا اجلــرد يعــزز  وكمـا هـو متوقـع، فقـد أكـد العـرض املق
“النتيجـة” الـيت توصـل إليـها اجتمـاع فريـق فوربـورغ عـام ٢٠٠٢، أي أن املواضيـع الثالثــة، 
ـــدوران والتصنيفــات، تشــكل مثلثــا مترابطــا. ويذكــر دائمــا أن األخصــائيني يف  األسـعار وال
األسعار وخرباء التصنيف يعتربون مستخدمني هامني إلحصاءات الدوران حبسب املنتج. ومن 
الواضح أن العمل اجلاري يف هذين اجملالني يستفيد من العمل الذي يضطلع به إلعـداد بيانـات 
النواتج، والعكس صحيح. وانتهت املناقشة بإبداء مالحظـة أن مـن املـهم أال يغيـب عـن البـال 
أن مجع البيانات املتعلقـة بـالدوران حبسـب املنتـج يـأيت بعـد إجنـاز مسـألة التصنيـف واألسـعار: 

ومثة حاجة إىل تصنيفات املنتجات ومؤشرات األسعار من أجل وضع بيانات النواتج. 
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االستراتيجية  - ٥
 

عقـدت جلسـة خصصـت لقضايـا اسـتراتيجية هبـدف مسـاعدة البلـدان الـــيت ال تتمتــع 
ـــتخدمني  خبـربات تذكـر يف وضـع إحصـاءات خدميـة. وعامليـا، تواجـه البلـدان احتياجـات املس
الذين يطالبون بتغطية إحصائية لقطـاع اخلدمـات، ويثـار غالبـا القلـق بشـأن اخللـل القـائم بـني 
تغطيـة قطـاعي الصناعـات التحويليـة واخلدمـــات. وبــدأت اجللســة بتقــدمي اخلطــط املســتقبلية 
إلحصـاءات اخلدمـــات الــيت وضعتــها املكــاتب اإلحصائيــة الوطنيــة يف ثالثــة بلــدان (اليابــان 
والواليـات املتحـدة وفرنسـا). وركـز العرضـان األوالن علـى وصـف النظـم اجملـــددة واملوســعة 
ألنظمـة املسـح. أمـا العـرض الثـالث فكـان عبـارة عـن قائمـة خبطـط العمـل للسـنوات اخلمـــس 
املقبلة. ويتمثل اهلدف من هذه العروض يف التأكيد على بعض الشـواغل املشـتركة: وأظـهرت 
املناقشة أن بلدانا أخـرى هـي يف مرحلـة وضـع برنـامج عمـل متوسـط األجـل أو سـوف تقـوم 

بذلك قريبا، وميكن أن تضيف مسامهتها يف االجتماعات املقبلة. 
مث اقـترحت منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـــادي هنجــا اســتراتيجيا حيــال 
تنسيق أعمال التطوير الدولية إلحصاءات اخلدمات؛ وكانت اللجنة اإلحصائية لألمـم املتحـدة 
قـد طلبـت يف دورهتـا الرابعـة والثالثـني مـن املنظمـة أن تضطلـع بـدور رائـــد يف إدارة مشــروع 
ـــطة والعمــل  يتعلـق هبـذه املسـألة. ويغطـي املقـترح كـال يف حتديـد األفرقـة العاملـة الدوليـة النش
اجلاري حاليا، وإجراء حتليل ملا حيتمل وجوده مـن ثغـرات أو ازدواجيـة يف اجلـهود ممـا يفضـي 
إىل وضـع اقتراحـات حـول تنظيـم العمـل يف املسـتقبل. وقـــد أدرك فريــق فوربــرغ أن منظمــة 
ـــد تكــون ذا فــائدة كبــرية يف زيــادة الوعــي جبميــع  التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي ق
األعمال اجلارية على الصعيد الدويل، ورحـب باملسـاعدة الـيت تقدمـها املنظمـة مـن أجـل رفـع 
مستوى التنسيق. إال أنه من املهم بالنسـبة لفريـق فوربـرغ أن يكـّون فكـرة شـاملة وعامـة عـن 

إحصاءات اخلدمات، وأال يكتفي بالتركيز على مواضيع معينة. 
 

املنتجات 
عمليات مسح منوذجية 

يف املــاضي، وضعــت عمليــات مســح منوذجيــة للخدمــات احلاســوبية (انظــر مســـح 
منوذجي للخدمات احلاسـوبية (الورقـات اإلحصائيـة، السلسـلة M، العـدد ٨١)) واالتصـاالت 
السـلكية والالسـلكية، واخلدمـات السـمعية البصريـة، وخدمـــات حبــوث التســويق واإلعــالن، 
وخدمــات التــأمني. وقــد اســتنبط يف اآلونــة األخــرية مســــح منوذجـــي خلدمـــات التوظيـــف 
(١٩٩٧)، وخدمــات التعليــم (١٩٩٨)، والطلــــب علـــى اخلدمـــات (١٩٩٩)، واســـتخدام 
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تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت مـن قبـل املؤسسـات التجاريـة واألسـر املعيشـية (٢٠٠١-
٢٠٠٣). والنماذج متاحة يف الورقات املتطابقة الباقية يف األوراق املتعلقة هبا على موقع فريـق 

فوربرغ على اإلنترنت. 
 

األرقام القياسية ألسعار اخلدمات 
ـــذي عقــد يف مدريــد عــام ٢٠٠٠ لوضــع منــوذج لتقــدمي  اختـذ قـرار يف االجتمـاع ال
املمارسات الدولية يف خمتلف أنشطة اخلدمات املتعلقة بقيـاس األرقـام القياسـية لألسـعار. وقـد 
أجنزت الورقات الرئيسية املتعلقة مبجاالت خدمات احملاسبة (٢٠٠١)، وخدمـات االتصـاالت 
ـــــارات (٢٠٠١)،  الســـلكية والالســـلكية (٢٠٠١)، واخلدمـــات القانونيـــة (٢٠٠١)، والعق
وخدمـات اإلعـــالن (٢٠٠٢)، والشــحن الــربي (٢٠٠٢)، واخلدمــات اهلندســية (٢٠٠٢)، 

والربجميات اجلاهزة (٢٠٠٣). والورقات متاحة على موقع فريق فوربرغ على اإلنترنت. 
 

اجلرد 
مت وضـع جـرد جملموعـة أسـعار منتجـات اخلدمـات الوطنيـــة منــذ عــام ١٩٩٧، ويتــم 
حتديثها سنويا. وقد وضع جرد للممارسة الوطنية اجلارية املتعلقة مبسح الدوران حبسب املنتـج 

يف عام ٢٠٠٣ (وكالمها متاحان أيضا على موقع فريق فوربرغ على اإلنترنت). 
وتوجـد قائمـة كاملـة جلميـع الورقـات الـيت قدمـت إىل اجتمـــاع فريــق فوربــرغ منــذ 
ـــق فوربــرغ علــى  إنشـائه ومتـت مناقشـتها فيـه فضـال عـن نـص هـذه الورقـات علـى موقـع فري

اإلنترنت. 
 

األنشطة املقدم تنفيذها 
سيعقد االجتماع التايل يف خريف عام ٢٠٠٤ يف أوتاوا بكندا. وستعقد على هامشه 
أيضـا وسـتنظم كذلـــك بعــض اجللســات (حلــوايل يــوم ونصــف) علــى غــرار مــا جــرى، يف 
االجتمـاعني السـابقني وهـذه ممارســـة ثبتــت فائدهتــا الشــديدة ممــا أتــاح وقتــا كافيــا إلجــراء 
مناقشـات معمقـة، واعتـرب ذلـك ذو أمهيـة خاصـة بالنسـبة للجلسـة املخصصـة لألســـعار. كمــا 
ستعرض النتائج اليت يتم التوصل إليها يف تلـك اجللسـات وجتـري مناقشـتها يف اجللسـة العامـة، 
وذلك لتفادي انقسام املندوبني. وسيعقد رؤساء اجللسـة جلسـتهم خـالل الربـع األول والثـاين 
والثالث من عام ٢٠٠٤. ويصر فريق فوربرغ على عرض ورقات مشتركة، الذي يعد وسيلة 
للتأكيد على العمل املشترك بـني االجتماعـات. ويعـترف الفريـق بضـرورة العمـل مـع اهليئـات 
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الدوليـة األخـرى بغيـة تفـادي ازدواجيـة العمـل، ولتحقيـق ذلـك سـيتعاون مـع منظمـة التعــاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي يف تنسيق العمل الدويل بشأن خمتلف املواضيع. 

ومنذ عام ١٩٩٨، قرر فريق فوربرغ العمل وفق برنــامج يتجـدد كـل ثـالث سـنوات 
يركـز علـى مواضيـع أساسـية. وسـيوافق اجتمـاع عـام ٢٠٠٤ هنايـة برنـامج السـنوات الثــالث 
الثـاين، لذلـك سـيتم االحتفـاظ بالقضايـا الرئيسـية احلاليـة الثـالث: األرقـام القياسـية لألســـعار، 
وتصنيفات األنشطة واملنتجات، وإحصاءات جمتمـع املعلومـات. وستسـتمر اجللسـة املخصصـة 
لألسعار، وفق خطة سارية، يف تقـدمي منهجيـة مرجعيـة مـن خـالل ورقـات رئيسـية (رمبـا عـن 
االتصاالت السلكية والالسلكية، وخدمـات النقـل وخدمـات الـربيد اخلاصـة وعمليـات النقـل 
ـــات أخــرى. وســيبقى موضــوع  اجلـوي احملـددة املواعيـد)، والعمـل االسـتقصائي حـول صناع
التصنيفـات أمـرا جوهريـــا يف ســياق تنقيــح التصنيــف الصنــاعي الــدويل املوحــد و التصنيــف 
املركزي للمنتجات. وستستفيد املناقشــة حـول تصنيـف املنتـج كثـريا مـن املعلومـات املسـتمدة 
مـن مسـح الـدوران حبسـب املنتجـات: لذلـك يقـترح حبـث املوضوعـني معـا يف اجللسـة العامـــة 
ذاهتا. وكخالصة جللسة عام ٢٠٠٣ حول إحصـاءات جمتمـع املعلومـات، اعتـرب أنـه مـن املـهم 
مواصلة العمل بشأن قياس االستثمارات يف جمال تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت، واآلثـار 
على العمليات التجاريـة، وتعريـف وقيـاس السـلع غـري املاديـة. وجيـدر كذلـك اسـتبقاء مسـألة 
معاجلـة املفـهوم الشـامل جملتمـع يسـتند إىل املعـارف علـى جـدول األعمـال، مبـا يف ذلـك قيــاس 

رأس املال البشري واملسائل املرتبطة بزيادة عدد العاطلني عن العمل. 
وتقـود منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي فرقـة العمـل املعنيـة باملؤشــرات 
القصرية األجل للخدمات، اليت يكمـن هدفـها يف احلصـول علـى مضاهـاة دوليـة أفضـل: ومـن 
املتوقع أن تصدر كتيبا عـن التوصيـات. وسـتقدم نسـخة مؤقتـة مـن هـذا الكتيـب إىل اجتمـاع 

فريق فوربرغ لعام ٢٠٠٤ وستجري مناقشته يف ذلك االجتماع. 
وسيحدد اجتماع عام ٢٠٠٤ أيضا برنـامج عمـل جديـد ملـدة ثـالث سـنوات لفريـق 
ـــص بعــض الوقــت ملناقشــة املواضيــع الــيت تبــدو األكــثر  فوربـرغ. وسـيكون مـن املـهم ختصي
استراتيجية يف السنوات القادمة. وباإلضافة إىل عقد جلسة لتحديد االسـتراتيجيات الـيت يعلـن 
فيـها خـرباء اإلحصـاء عـن خططـهم، يتوقـع كذلـك النظـر يف توقعـات مسـتخدمي املعلومـــات 

اإلحصائية املتعلقة بقطاع اخلدمات. 
إن التحسن الذي طرأ على نشر املعلومات الصادرة عن فريق فوربرغ، وال سيما مـن 
خالل موقعه على اإلنترنت، مت التشديد عليه بوصفه وسيلة سـهلة لزيـادة عـدد املطلعـني علـى 
أعمال الفريق، وإتاحة نتـائج أعمالـه أيضـا للبلـدان غـري املشـاركة فيـه. ومـن املزمـع التخطيـط 
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ــى  لالضطـالع بعمـل ملمـوس خـالل النصـف األول مـن عـام ٢٠٠٤ بغيـة إتاحـة االطـالع عل
الوثائق حبســب املواضيـع. وسيشـارك يف هـذه املسـؤولية عـدد مـن األشـخاص املتخصصـني يف 
ـــات عليــها خــالل اجتمــاع الفريــق  مسـائل شـاملة. وسـتقدم هـذه املسـتجدات إلبـداء التعليق

القادم. 
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