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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

 2015آذار/مارس  3-6
 ( من جدول األعمال املؤقت*ـ)ه 4البند 

    بنود للعلم: إحصاءات اخلدمات
 تقرير فريق فوربرغ املعين بإحصاءات اخلدمات  

  
 رة من األمني العاممذك  

 
ــاعي      ــس االقتصــادي واالجتم ــرار اجملل ــا لق ــام   2014/219وفق ــني الع ، يتشــرا األم

حييل تقرير فريق فوربرغ املعين بإحصاءات اخلدمات. ويعرض التقرير التقدم الذي أحـره    بأن
 . وقد استخدم فريـق 2013الفريق منذ تقرير  السابق الذي قدم إىل اللجنة اإلحصائية يف عام 

فــوربرغ إرــارا لت ــوير انتــو  مــن أجــل إرســاء أفجمــل املمارســات يف  ــال  ــ  إحصــاءات   
التنقيي الالبا يي لمــن اــناعات تــدمات جــر   ديــدها يف   105النــواتو واألســعار مــن أجــل  

. وميثـل هـذا الـرقم هيـادة تقـار       للتصن فلالصناعيلالدويللاملوحدلجلم  لاألنشطةلاالقتصيايةةل
إال أنه ينبغي املالحظة بأنه ال تتوفر لبعض الصـناعات   .املرحلي السابقاناعة منذ التقرير  30

ــة بأســعار        ــة املتعلق ــة الق ري ــار إىل التغ ي ــواتو بســبإ االفتق ــن إحصــاءات الن ــات إال ع معلوم
املنتجني يف هذ  الصـناعات. وتـرد حصـيلة عمـل الفريـق ونوالـه امللموسـة يف موقعـه الشـب ي          

(www.voorburggroup.orgويت )  جمـــمن التقريـــر نـــة عامـــة عـــن التقـــدم الـــذي أحـــره  الفريـــق
، مبـا يف ذلـا العمـل الـذي ا ـ ل  بـه بشــأن       2012اجتماعـه السـاب  والعشـرين يف عـام      منـذ 

أفجمل املمارسات يف عدة اناعات جديـدة ط يـت يف السـنوات األتـوة، ومناقشـته املسـتمرة       
 
 

 * E/CN.3/2015/1. 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/1
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عية لألرقام القياسية ألسـعار إنتـا    لعدة مسائل تشمل اناعات، مبا فيها ممارسات ت ييف النو
اخلدمات. وعلى الرطم من أن الفريق أكد واليته مؤترا، فإن التقرير يتناول أيجما مسـألة نظـر   
الفريق يف إدتال بعض التغيوات على إرار ت وير انتو  لتحسني تلبية احتياجات الفريـق يف  

 ا التقرير.اال  الع بواليته. واللجنة مدعوة إىل أن  يط علما هبذ
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 تقرير فريق فوربرغ املعين بإحصاءات اخلدمات  
 

 مقدمة -أوال  
ــات مــن القــرن       - 1 ــوربرغ املعــين بإحصــاءات اخلــدمات يف أواتــر الثمانين ــق ف أنشــف فري

املا ي اسـتجابة ل لـإ مـن اللجنـة اإلحصـائية للمسـاعدة علـى ت ـوير إحصـاءات اخلـدمات.           
استجمـافه م تـإ اإلحصـاءات انولنـدي، يف كـانون       وقد عقد االجتماع األول للفريق، الـذي 

 يف فوربرغ ،هولندا، وهي املدينة اليت يستمد منها الفريق امسه. 1987الثاين/يناير 
ومل ي ــن انـــدا مــن إنشـــاء فريــق فـــوربرغ أن ي ــون  ـــرد منتــد  آتـــر لتبـــادل       - 2

اال ـ الع بأعمــال  املعلومـات، بـل لثــل انـدا منـه يف أن ي ــون فريقـا مـن البلــدان املهتمـة ب       
الت وير بني االجتماعـات وأنناءهـا، والـيت لـديها القـدرات الالهمـة لـذلا، وفقـا لقواعـد نابتـة           
وجـدول همـين وا ـو. ويف الواقـ ، لثـل الغــرض مـن الفريـق يف معاتـة مسـائل تتعلـق بإنتــا            
إحصــاءات اخلــدمات، مبــا يف ذلــا نــواتو منتجــات اخلــدمات ومــدتالاا، وتقــدير املنتجــات    
ــعار إنتــا  اخلــدمات واــناعااا،          ــد األرقــام القياســية ألس ــة ألنشــ ة اخلــدمات، و دي الفعلي

ــا يترتــإ عليهــا مــن آنــار بالنســبة لتصــنيف املنتجــات والصــناعات )التصــنيف املركــ ي          وم
 للمنتجات والتصنيف الصناعي الدويل املوحد تمي  األنش ة االقتصادية(.

و ــــ  تصــــنيف للمنتجــــات والصــــناعات وجنــــو الفريــــق علــــى مــــر الســــنوات يف   - 3
واستقصاءات منوذجيـة، ويف مناقشـة رائفـة واسـعة مـن املوا ـي ، مـن قبيـل  تمـ  املعلومـات           
واملؤشــرات القصــوة األجــل والتجــارة الدوليــة للخــدمات، علــى ســبيل املثــال ال ا صــر. وردا 

يـه، قـام م تـإ    على بعض الشواطل املتعلقة باتساع جدول أعمـال الفريـق ون ـامل املشـاركة ف    
ــوربرغ يف عــام   باســتعراض  ــاالت تركيــ  الفريــق وررائــق عملــه، وإعــداد ر يــة         2005ف

تصف واليته ودور  وت ة عملـه يف املسـتقبل. وقـد عتر ـت ورقـة الر يـة هـذ          (1)استراتيجية
، 2005علــى الــدورة السادســـة والــثالنني للجنـــة اإلحصــائية، الـــيت عقــدت يف آذار/مـــارس      

يـة فريـق فـوربرغ مـ  التركيـ  بصـورة تااـة علـى و ـ  األرقـام القياسـية            مت لديد وال حيث
 ألسعار إنتا  اخلدمات.

ويقــدم هــذا التقريــر معلومــات مســت ملة عــن التقــدم الــذي أحــره  الفريــق يف معاتــة   - 4
مســألة أفجمــل املمارســات يف  ــال إحصــاءات نــواتو اــناعات اخلــدمات وإحصــاءات أســعار  

ت اـناعات اخلـدمات ومنتجااـا. ويعـرض التقريـر أيجمـا النـواتو        اناعات اخلدمات وتصـنيفا 
__________ 

 (1) Louis Marc Ducharme, “Strategic Vision of the Voorburg Group on Services Statistics for 2005-2008” ،
 دوراا السادسة والثالنني.وهي ونيقة معلومات أساسية قدمت إىل اللجنة اإلحصائية يف 
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امللموســـة الـــيت حققهـــا فريـــق فـــوربرغ يف إرـــار ت ـــوير انتـــو  الـــذي اعتمـــد  الفريـــق           
 ، ويت رمل أيجمًا إىل التغوات انتملة اليت ت رأ على عمليات الفريق مستقباًل.2006 عام يف
 

 2012التقدم انره منذ عام  -نانيا  
الل الـــدورة السادســـة والـــثالنني للجنـــة اإلحصـــائية، قـــدم فريـــق فـــوربرغ ر يـــة   تـــ - 5

استراتيجية مست ملة لالسترشاد هبا يف األعمال املقبلـة تركـ  علـى  ديـد اـناعات اخلـدمات       
ومنتجااا ومقاييس دوراهنا وتعريفها على النحو السليم، م  السـعي بصـورة منسـقة إىل و ـ      

ا  تتسـتخدم كمعـامالت ان مـات لتحسـني قيـاس عنااـر اخلـدمات        أرقام قياسية ألسعار اإلنتـ 
يف النـاتو انلـي اإل ـايل بأسـعار نابتـة. وبالتـايل، ركـ  الفريـق أعمالـه علـى مسـائل التصــنيف            

 ومقاييس النواتو واألرقام القياسية لألسعار.
لــه ، اعتمــد فريــق فــوربرغ إرــارا لت ــوير انتــو  ل فالــة تركيــ  أعما2006ويف عــام  - 6

على تلا الر ية االستراتيجية وعر ها من تالل  موعة من النواتو امللموسة الـيت مـن شـأهنا    
 أن توفر معلومات لألوساط األوس  املعنية باإلحصاءات الرمسية.

وربق فريق فوربرغ العملية اتديدة على  االت ت ايد االهتمام هبا بسبإ الت ـورات   - 7
ــا فيهــا    ــة، مب ــة  وتــدمات    االقتصــادية الدولي ــد اخلــارجي والصــناعات التحويلي تــدمات التعاق

الوسارة املالية  وتدمات البحث والت ـوير  وتـدمات إدارة النفايـات ومعاتتـها  وتـدمات      
 لارة اتملة والتج ئة.

وجر  تناول كل مو وع من هذ  املوا ـي  يف إرـار دورة مـداا سـنتان تقـدم فيهـا        - 8
نيــة وتــبني تفااــيل أفجمــل املمارســات. وباإل ــافة إىل عــروض وجيــ ة تلخــا التجــار  الور

معاتــة تلــا املوا ــي ، وااــل فريــق فــوربرغ استعرا ــه جملــاالت االهتمــام واالحتياجــات         
 .األتر . ويرد أدنا  موج  لألنش ة حسإ السنة

 :روكيو ،2013 )أ( 
  العــروض الــوجي ة املتعلقــة مبعــدل الــدوران واألرقــام القياســية ألســعار إنتــا    ‘1’ 

اخلــدمات )أنشــ ة الو ــة واإلذاعــة  أنشــ ة نشــر الوا يــات  أنشــ ة النشــر  
  (األتر   أنش ة الويد  أنش ة التخ ين والدعم )عروض مست ملة(

الورقـــات الق اعيـــة )تـــدمات إاـــالت واـــيانة امالت ذات االســـتخدام       ‘2’ 
  التجاري والصناعي  تدمات إاـالت واـيانة السـل  االسـتهالكية وامل ليـة     

 تدمات الفنون والترفيه والتسلية  تدمات معاتة امليا  وتوهيعها( 
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ــواتو واألســعار       ‘3’  ــني اخلــدمات والن ــربط ب ــدل دوران ال املوا ــي  الشــاملة )مع
إلرار االقتصاد ال لي الـورين )مبـا يف ذلـا إعـادة النظـر يف األورامل امل توبـة       

ــيو النـــوعي والتعـــديالت ا 2008-2007يف الفتـــرة  ــام (  التغـ لنوعيـــة لألرقـ
القياسـية ألســعار إنتــا  اخلــدمات )تقريــر عـن املشــاورات مــ  فريــق أوتــاوا(    
عرض بشأن هنو املرافق  التصـنيف الصـناعي الـدويل املوحـد تميـ  األنشـ ة       
االقتصـــادية والتصـــنيف املركـــ ي للمنتجـــات )اســـهامات فريـــق فـــوربرغ       

ــناعي الـــدويل املوحـــد ت   يف ــنيف الصـ ــيو التصـ ميـــ  األنشـــ ة التحجمـــو لتنقـ
االقتصادية(  عروض ق رية عن التحسينات وال فاءة اليت ام أعجمـاء الفريـق   
مبا يف ذلا استخرا  البيانـات  التحريـر االنتقـائي والتصـحيو اميل للبيانـات      
البالغة الصغر  تقـد  التقـارير علـى شـب ة اإلنترنـت يف الصـني  البوابـة اجمليبـة         

ــل    ــيا  العمـ ــت يف امل سـ ــى اإلنترنـ ــافة   علـ ــى إ ـ ــدة علـ ــات املتحـ يف الواليـ
ــ  جديـــدة        ــية  برا يـــات لهيـ ــوع املؤشـــرات الرئيسـ ــدمات وبنـــاء  مـ اخلـ

 البيانات(  لتحرير
موا ــي  أتـــر  )آتــر املســـتجدات بشــأن تنقـــيو الــدليل املنـــهجي لو ـــ       ‘4’ 

ــام ــدان      األرقـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــدمات ملنظمـ ــعار اخلـ ــية ألسـ القياسـ
ــإ - االقتصــادي ــة، )يشــ ل عنصــرا     امل ت ــات األوروبي اإلحصــائي للجماع

العالقـات الرمسيـة بــني فريـق فـوربرغ ومنظمــة التعـاون والتنميـة يف امليــدان        يف
 .(يف نيوبورت، ويل ( 2011االقتصادي اليت أقيمت يف اجتماع عام 

 :دبلن ،2014 ) ( 
ر إنتــا  العــروض الــوجي ة املتعلقــة مبعــدل الــدوران واألرقــام القياســية ألســعا   ‘1’ 

اخلـدمات )مراكــ  االتصــاالت  أنشــ ة الصــحة البشــرية )التصــنيف الصــناعي  
(  8690و  8620 و 8610الــدويل املوحــد تميــ  األنشــ ة االقتصــادية     

تأجو املل ية الف رية واملنتجات املمانلة  أنشـ ة تصـميم متخصصـة  أنشـ ة     
 وكاالت السفر( 

اعـة  أنشـ ة نشـر الوا يـات  أنشـ ة      الورقات الق اعية )أنش ة الو ة واإلذ ‘2’ 
  (النشر األتر   أنش ة الويد  أنش ة التخ ين والدعم )مست ملة(

ــرقم القياســي لألســعار للمســتهلا يف ســيامل      ‘3’  املوا ــي  الشــاملة )اســتخدام ال
الرقم القياسي ألسعار املنتجني )الرقم القياسي لألسعار للمسـتهلا كبـديل(    

ة )معــدل الــدوران واألســعار ملختلــف الق اعــات   ديــد الق اعــات املؤسســي 
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مؤسســة إىل مؤسســة، ومــن مؤسســة إىل اتميــ ، ومــا إىل ذلــا(  عمــل  مــن
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي علــى االنتاجيــة يف اخلــدمات  
ــي       ــدوران التمثيل ــدل ال ــى مع ــا  عل ــة  ا ف ــات اإلل تروني لــار   ــ  البيان

عــادة تشــ يل ال بقــات، إعــادة إســعار إنتــا  اخلــدمات )واألرقــام القياســية أل
التجمي ، إعادة التأسيس، و ـديث معـامالت التـرجيو(  حلقـة نقـات بشـأن       

املخرجــات الثابتــة  - تعــديل جــودة الــرقم القياســي لألســعار ذات املــدتالت 
)مناقشة التعليقات الواردة من كبار اخلواء والت بيقات الق رية )كانـت هـذ    

 توة يف سلسلة الدورات((.ا لقة األ
وقد أعد فريق فوربرغ م تبة هامة تجمم اخلـوات الورنيـة يف  ـال ت ـوير إحصـاءات       - 9

معــدل الــدوران واألســعار فيمــا يتعلــق بصــناعات اخلــدمات منــذ و ــ  إرــار ت ــوير انتــو .   
ــق إ ــاال    ــاول الفري ــيو الرابــ      105وتن ــى النحــو انــدد يف التنق ــن اــناعات اخلــدمات عل   م

اــناعة  30للتصــنيف الصــناعي الــدويل املوحــد تميــ  األنشــ ة االقتصــادية، مــا ميثــل إ ــافة   
اــدور التقريــر املرحلــي األتــو. وتــرد يف املرفــق األول قائمــة كاملــة بتلــا الصــناعات.     منــذ

ويرجــى املالحظــة أن بعــض الصــناعات سلــت يف الســنوات األتــوة دراســة معــدل دوران         
فتقار إىل تغ يـة إحصـاءات األسـعار. ولـد  فريـق فـوربرغ موقـ         اإلحصاءات فقط بسبإ اال

شب ي يـورد فيـه  يـ  ورقاتـه الق اعيـة وطوهـا مـن املـواد األتـر  ذات الصـلة كـي تـتم ن             
ــا )   ــوع إليهـ ــن الرجـ ــة مـ ــراا املهتمـ ــار  www4.statcan.ca/english/voorburgاألرـ ــوفر إرـ (. ويـ

ــق إرــارا متســقا إلســناد العمــ    ل وشــ ال موحــدا يغ ــي  يــ  اــناعات   ت ــوير انتــو  للفري
اخلدمات )انظر املرفق الثاين(. بيد أنـه ررحـت أسـ لة يف االجتمـاع الـذي عقـد مـؤترا بشـأن         

إذا كان ينبغي تنقيو اإلرار عند النق ة اليت مت التوال إليها واليت عـا  فيهـا الفريـق معظـم      ما
عــن هــذ  املســألة يف الفــرع الصــناعات مــرة واحــدة علــى األقــل. وتتــات م يــد مــن املعلومــات  

الثالث أدنا . وقد أتاحت إ افة املوا ي  الشاملة، اليت تدور يف إرـار  ديـد أسـعار اخلـدمات     
ومعدل دوراهنا وتصـنيفااا، فراـة إ ـافية لتحسـني هـذ  الـوامو والـتعلم مـن لـار  البلـدان           

اليت تن بـق علـى أكثـر     األتر . كما تتيو إ افة هذ  املوا ي  الفراة للفريق مناقشة املسائل
من اناعة و/أو ق اع تدمات، ومثـال علـى ذلـا سلسـلة الـدورات عـن التعـديالت املتعلقـة         

 بالنوعية اليت عقدت تالل االجتماعات القليلة املا ية.
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 جدول األعمال املقبل - نالثا 
يشــمل جــدول األعمــال املؤقــت لالجتمــاع الــثالنني لفريــق فــوربرغ عــروض وجيــ ة    - 10
شــ ة ال ــإ البي ــري، وأنشــ ة تــدمات ا جــ  األتــر  واألنشــ ة ذات الصــلة  أنشــ ة  ألن

تدمات امل اتـإ واخلـدمات اإلداريـة معـا  النسـو الجمـوئي، وإعـداد الونـائق وأنشـ ة الـدعم           
ــة. وســوا يســتعرض       ــة معــارض لاري امل ــتا املتخصصــة األتــر   وتنظــيم مــؤلرات وإقام

ل مراكــ  االتصــاالت  وأنشــ ة التصــميم املتخصصــة  الفريــق أيجمــا األورامل الق اعيــة مــن أجــ
وأنش ة وكاالت السفر. وسوا يسـتعرض الفريـق وينـاقت متابعـة ورقـة مناقشـة تركـ  علـى         
األس لة اليت ررحت يف االجتماع التاس  والعشـرين بشـأن تنـاول املل يـة الف ريـة. ويؤمـل أن       

سيواال الفريـق أيجمـا دراسـة هـذ      ترسي املناقشة األساس إلعداد ورقة ق اعية يف املستقبل. و
ــ          ــا يســمى لمي ــة اخلــدمات يف  ــال الصــناعات )م املوا ــي  الشــاملة وأفجمــل الســبل ملقارب

، ينظر الفريق يف إم انية تغـيو إرـار ت ـوير انتـو      9اخلدمات(. وأتوا، كما ورد يف الفقرة 
م أعجمــاء م تــإ يلــا احتياجــات الفريــق علــى خــو أفجمــل تــالل مســوته إىل األمــام. وســيقو 

رئاسة الفريق بإعداد ورقة تيارات ملناقشتها يف االجتمـاع الـثالنني، الـيت قـد تـؤدي إىل و ـ        
 توايات لتنظر فيها اللجنة اإلحصائية مستقباًل.

ــة إلدارة         - 11 ــن التواــيات إىل الشــعبة اإلحصــائية التابع ــة م ــوربرغ  موع ــق ف ــدم فري وق
املتحـدة صصـوا التنقـيو املقبـل للتصـنيف الصـناعي        الشؤون االقتصـادية واالجتماعيـة بـاألمم   

الــدويل. وقــدم أمــني فريــق فــوربرغ، جــون مــويف، التواــيات لفريــق اخلــواء. ويشــ ل فريــق    
فوربورغ موردًا فريدًا من نوعه لتقـد  املشـورة املتعلقـة مبحتـو  وهي ـل التصـنيفات املوحـدة        

 ــة عمــل الفريــق علــى إعــادة النظــر بســبإ اخلــوة العمليــة املتاحــة لــد  أعجمــائه. وتن ــوي ت
 األعمال املا ية واست مانا حبيث تدمو فيها تغيوات وت ورات السومل. يف
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 املرفق األول
الصــناعات الــيت يغ يهــا فريــق فــوربرغ املعــين بإحصــاءات اخلــدمات،          

2006-2014 
 

لللةالصناعلاسملالتصن فلالصناعيلالدويللرمزل
 إاالت امالت 3312  

 ت املعدات اإلل ترونية والجموئيةإاال 3313
 إاالت املعدات ال هربائية 3314
 املية( إاالت معدات النقل )باستثناء املركبات 3315
 إاالت املعدات األتر  3319
 هبا    امليا  ومعاتتها واإلمداد 3600
 الصرا الصحي 3007
    النفايات طو اخل رة 3811
    النفايات اخل رة 3812
 وتصريفهامعاتة النفايات طو اخل رة  3821
 وتصريفهامعاتة النفايات اخل رة  3822
 استرجاع املواد 3830
 أنش ة املعاتة وتدمات إدارة النفايات األتر  3900
 ايانة وإاالت املركبات ذات انركات املية 4520
 لارة اتملة 462-469
 بني املدن نقل الركا  بالس ا ا ديدية فيما 4911
 نقل البجمائ  بالس ا ا ديدية 4912
 النقل الوي للبجمائ  4923
 النقل املائي البحري والساحلي للركا  5011
 النقل املائي البحري والساحلي للبجمائ  5012
 للركا  الداتليالنقل املائي  5021
 للبجمائ  نقل املائي الداتليال 5022
 النقل اتوي للركا  5110
 النقل اتوي للبجمائ  5120
 التخ ين 5210
 النقل الويب املرتب ة أنش ة اخلدمات 5221
 املائينقل الأنش ة اخلدمات املرتب ة ب 5222
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لللةالصناعلاسملالتصن فلالصناعيلالدويللرمزل
 النقل اتوياملرتب ة بأنش ة اخلدمات  5223  

 مناولة الشحنات 5224
 أنش ة دعم النقل األتر  5229
 أنش ة الويد 5310
 يد اخلااةأنش ة شركات نقل الو 5320
 أنش ة اإلقامة القصوة املد  5510
أماكن املخيمات واملت هات الترفيهية اليت تتيو م انـا للسـيارات واملت هـات الـيت      5520

 تتيو م انا للمق ورات
 مرافق اإلقامة األتر  5590
 أنش ة امل اعم وتدمات األرعمة املتنقلة 5610
 تقد  وجبات ال عام يف املناسبات 5621
 أنش ة تدمات ال عام األتر  5629
 أنش ة تقد  املشروبات 5630
 ال تإنشر  5811
 نشر األدلة وقوائم العناوين اإلل ترونية 5812
 نشر الصحف واجملالت والدوريات 5813
 األتر  أنش ة النشر 5819
 أنش ة نشر الوا يات 5820
 عيالبث اإلذا 6010
 لبث اإلذاعيواأنش ة الوامو التلف يونية  6020
 أنش ة االتصاالت السل ية 6110
 أنش ة االتصاالت الالسل ية 6120
 أنش ة االتصاالت الساتلية 6130
 األتر أنش ة االتصاالت  6190
 أنش ة الو ة ا اسوبية 6201
 ا اسوبيةأنش ة اخلوة االستشارية ا اسوبية وإدارة املرافق  6202
 أنش ة تدمات ت نولوجيا املعلومات وا اسو  األتر  6209
 أنش ة أنش ة لهي  البيانات واستجمافة املواق  على الشب ة وما يتصل بذلا من 6311
 بوابات الشب ة 6312
 أعمال املصارا املرك ية 6411
 أنواع الوسارة املالية األتر  6419
 أش ال القروض األتر  6492
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لللةالصناعلاسملالتصن فلالصناعيلالدويللرمزل
 التأمني صالا التأمني على ا ياة 6512  

 إعادة التأمني 6520
 األنش ة العقارية يف املمتل ات اململوكة أو املؤجرة 6810
 األنش ة العقارية على أساس رسوم أو عقود 6820
 األنش ة القانونية 6910
ــة ا ســابات واالستشــارات       6920 ــدفاتر ومراجع ــبية وأنشــ ة مســا ال األنشــ ة اناس

 يبيةالجمر
 أنش ة اخلوة االستشارية يف  ال اإلدارة 7020
 األنش ة املعمارية وانندسية واخلدمات االستشارية الفنية املتصلة 7110
 االتتبارات والتحاليل التقنية 7120
 البحث والت وير التجريا يف  ايل العلوم ال بيعية وانندسة 7210
  العلوم االجتماعية واإلنسانيةالبحث والت وير التجريا يف  ايل 7220
 اإلعالن 7310
 أحباث السومل واست العات الرأي 7320
 ةتخصصاملتدمات التصميم  7410
 تأجو املركبات املية 7710
 تأجو السل  الترفيهية والريا ية 7721
 قراااألتأجو أشررة الفيديو و 7722
 تأجو السل  الشخصية وامل لية األتر  7729
 تأجو امالت واملعدات األتر ، والسل  امللموسة 7730
تــأجو املمتل ــات الف ريــة واملنتجــات املمانلــة، باســتثناء األعمــال انميــة حبقــومل    7440

 التأليف والنشر
 أنش ة وكاالت التشغيل 7810
 املؤقت التشغيلأنش ة وكاالت  7820
 أنش ة تقد  موارد بشرية أتر  7830
 الت السفروكاأنش ة  7911
 أنش ة األمن اخلااة 8010
 أنش ة تدمات النظم األمنية 8020
 اتأنش ة التحقيق 8030
 أنش ة مت املة لدعم املرافق 8110
 التنظيف العام للمباين 8121
 أنش ة تنظيف املباين وأنش ة التنظيف الصناعي األتر  8129
 األنش ة املتعلقة صدمة وايانة لميل املواق  8130
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لللةالصناعلاسملالتصن فلالصناعيلالدويللرمزل
 االتصال ك اأنش ة مر 8220  

 أنش ة املستشفيات 8610
  إ األسنانب واملتعلقةال بية  األنش ة 8620
 األتر  أنش ة الصحة البشرية 8690
 الترفيهية والفنونواألنش ة اإلبداعية  9000
  تبات وانفوااتامل 9101
 املباين واملواق  التارخيية وتشغيل املتاحفأنش ة  9102
 ال بيعية نباتات وا يوانات وانمياتائق الحد 9103
 تشغيل املرافق الريا ية 9311
 أنش ة النوادي الريا ية 9312
 األتر  األنش ة الريا ية 9319
 إاالت األجه ة اإلل ترونية االستهالكية 9521
 ا دائق واملناهلإاالت األجه ة امل لية ومعدات  9522
 تلدية  والسل  اإاالت األحذية  9523
 واملفروشات امل ليةإاالت األناث  9524
 إاالت السل  الشخصية وامل لية األتر  9529
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 املرفق الثاين  
فريــق فــوربرغ املعــين بإحصــاءات اخلــدمات: إرــار ت ــوير انتــو  إلحصــاءات       

 ق اع اخلدمات  
ان األعجمـاء  تواي فرقة العمل التابعة لفريق فوربرغ املعين بإحصاءات اخلـدمات البلـد   

باستخدام العناار اخلمسة التالية إلرار ت وير حمتو  إحصاءات ق اعات اخلـدمات مـن أجـل    
إعداد البيانات االمسية ملعدل الـدوران/النواتو وإحصـاءات التسـعو، مـ  تـوفو روابـط للواـل        

تـا   بالتصنيفات وا سابات الورنية. ويركـ  هـذا االقتـرات علـى األرقـام القياسـية ألسـعار اإلن       
ــا  دور      ــام القياســية ألســعار اإلنت ــدوران/النواتو، وســوا ي ــون لألرق وإحصــاءات معــدل ال
رئيسي، وإن كان معادال لـدور بيانـات معـدل الـدوران/النواتو. وسـوا يفجمـي إرـار ت ـوير         
انتو  هذا إىل و    موعة من املبادئ التوجيهية اليت تشتمل على العناار التاليـة إلدراجهـا   

 لورقات الق اعية اليت تغ ي فراد  اناعات اخلدمات:يف سلسلة ا
االتفامل على ما يلي: )أ( مص لحات رريقة التسـعو )أو مـا يعادنـا     - العنصر األول 

و ) ( مصــ لحات رريقــة  ديـــد     مــن مصــ لحات تو ــ  يف شــ ل موســوعة(     
ــدل الـــدوران/النواتو الســـتخدامها يف العـــروض الـــوجي ة والورقـــات الق اعيـــة       معـ
موســـوعة األرقـــام القياســـية ألســـعار إنتـــا  اخلـــدمات الـــيت اســـت ملت         ل)تشـــتم

على مص لحات مشتركة مقترحة لألسعار  إال أنه ال يشـترط   2006آذار/مارس  يف
 .إعداد موسوعة ممانلة لألعمال املتعلقة مبعدل الدوران/النواتو يف هذ  املرحلة(

( تو ـو تفااـيل املمارسـات    إعداد عروض وجي ة )يف السـنة األوىل  - العنصر الثاين 
ا اليــة املتعلقــة مبــا يلــي: )أ(  ــ  بيانــات معــدل الــدوران/النواتو )ويشــمل ذلــا          

و ) (  ـــ  بيانـــات األســـعار وال ـــرمل   املســـتويات املقـــررة ملنتجـــات الصـــناعات(
)ويشمل هذان النوعـان مـن أنـواع العـروض الـوجي ة،       (  () أ)املستخدمة يف هذا الصدد

 .وعا عن امنار املتعلقة بالتصنيفات وا سابات الورنية(عند االقتجماء، فر
ــث  ــر الثالـ ــاورين،    - العنصـ ــات املتحـ ــوجي ة ومالحظـ ــروض الـ ــة العـ ــد  ومناقشـ تقـ
يؤدي إىل و    موعة من املبـادئ التوجيهيـة األساسـية علـى أسـاس االتتالفـات        مبا
__________ 

. وتشـمل  2008لنظاملاحلسيا ا لالقوم يةللمياملللليشمل ن امل ذلا ل ن ال يقتصر على حدود اإلنتا  ا الية  ( أ) 
التفاايل توهيعات معقولة لف ات ال لإ املتوس ة مقابل الف ات النهائية، والاهـات األسـعار املختلفـة، وطـو     

 ذلا من املسائل.

وتقييمــات األرقــام القياســية ألســعار اإلنتــا  أســعار الســومل للنواتو/املعــامالت، والنوعيــة    تشــمل منــهجيات (  ) 
 الثابتة، واإلنتا  ا ايل، وأسعار الشحن، واستخدام املقياس املناسإ لتغو األسعار للفترة ال منية املعنية.
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ــاين     ــة يف إرــار العنصــر الث ــود األســوامل الق ري ــق بقي ــق  القائمــة فيمــا يتعل  )ويركــ  فري
مناقشـــته علـــى تقيـــيم نوعيـــة اخليـــارات املفاهيميـــة املختلفـــة، مـــن قبيـــل    فـــوربرغ يف

ــة        ــهجيات معين ــة اســتخدام من ــة ت لف ــا وفعالي ــة فعلي ــود الســومل القائم اخلصــائا وقي
ــيت        ــة ال ــدوران/النواتو، وال يفي ــدل ال ــا  ومع ــام القياســية ألســعار اإلنت ــد األرق لتحدي

 .تلبية احتياجات ا سابات الورنية على الوجه األمثل(هبا لتلا املنهجيات  مي ن
إعــداد ورقــات ق اعيــة وعر ــها ومناقشــتها واعتمادهــا )يف الســنة  - العنصــر الرابــ  

ــة بت ــوير       ــة املتعلق ــوربرغ التوجيهي ــق ف ــادئ فري ــات مب ــة(، وتتجمــمن تلــا الورق الثاني
ــا    ــة لبيانـ ــادئ التوجيهيـ ــا يف ذلـــا املبـ ــدمات )مبـ ــناعات اخلـ ــاءات اـ ــدل إحصـ ت معـ

الدوران/النواتو وررمل التسعو وررمل إجراء التسويات املتعلقة بالنوعيـة(، إىل جانـإ   
 .التغيوات املقررة للتصنيفات املوحدة أو ا سابات الورنية، حسإ االقتجماء

ــة     - العنصــر اخلــامس  إجــراء اســتعراض دوري للتحقــق مــن اــحة املبــادئ التوجيهي
 تنقيحها، حسإ االقتجماء. أو

 
 ية اإلنتا  املقترحةعمل  

يــوفر إرــار ت ــوير انتــو  عمليــة إنتاجيــة تو ــ  مــن تالنــا  موعــة مــن الورقــات     
الق اعية اليت سـتتيو، عنـد اكتمانـا،  موعـة مـن املبـادئ التوجيهيـة املنهجيـة لو ـ  مقـاييس           

ارات للنواتو الدوالرية الثابتة لصناعات اخلـدمات. وهـو يـوفر هنجـا منظمـا لتقيـيم نوعيـة اخليـ        
املفاهيميــة املتعلقــة بالتســعو ومســتويات بيانــات معــدل الــدوران/النواتو يف ســيامل اال ــ الع  
جبهود ت وير انتو  والنهوض بـه. ويف هـذا اإلرـار، تـؤدي األرقـام القياسـية ألسـعار اإلنتـا          
 دورا رئيسيا، وإن كان معادال لدور بيانات معـدل الـدوران/النواتو. وتـوفر العمليـة معلومـات     
تعقيبية تفيد التصنيفات وا سابات الورنية، حسإ االقتجماء. وهي تفسو اجملال أمام الت ـوير  
ــن        ــل م ــدر قلي ــت بق ــو  أي اــناعة أو  موعــة اــناعات يف  ــال معــني حظي املفــاهيمي نت
الت وير، وذلا من تالل اسـتخدام  موعـة املعـارا واخلـوات الواسـعة املتـوافرة لـد  فريـق         

ة للصناعات اليت تتوافر لـديها تـوات واسـعة، تشـ ل املمارسـات واخلـوات       فوربرغ. وبالنسب
ونتائو البيانات اتارية مبـادئ توجيهيـة تـدعمها أسـس أقـو  مـن الناحيـة ال ميـة. ويف  يـ           
ا االت، يؤدي العمل التعاوين فيما بني أتصائيي معدل الـدوران/النواتو واألسـعار )مشـفوعا    

ــات  موعــة ةتــارة مــ    ن تــواء التصــنيفات وا ســابات الورنيــة( إىل  ســني بيانــات      بتعليق
 اخلدمات اليت تستخدم يف إعداد الناتو انلي اإل ايل ا قيقي.
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وعندما تقوم البلدان بإعداد عروض وجيـ ة عـن معـدل الـدوران/النواتو و/أو األرقـام       
ــه       ــة، فإن ــا  بالنســبة لصــناعة/ موعة اــناعات معين ــا اســتعراض  القياســية ألســعار اإلنت يل مه

ممارسااا اخلااة فيما يتعلق باألرقام القياسية ألسعار اإلنتا  وبيانات معـدل الـدوران/النواتو.   
وبعد تقد  العروض الوجي ة، لر  مناقشات  اعية لتلا األرقام والبيانات يف نفـس الوقـت   

رمل معينــة لــنفس الصــناعة/ موعة الصــناعات، وتغ ــي تلــا املناقشــات الســبإ يف اتتيــار رــ  
للتسعو أو  ديـد معـدل الـدوران/النواتو. ويف هنايـة امل ـاا، سـوا تركـ  مناقشـات الفريـق          

الواجــإ اتباعهـا، يف سـيامل الظـروا الــيت اـإ علـى البلـدان يف الــها أن        املثلـى علـى ال ـرمل   
 تقيس األسعار ومعدل الدوران. وبناء على ما يقوم بـه البلـد املعـين فعليـا، يـتم  ديـد الثغـرات       
القائمة بني ما هو أمثل وما هو واق . ومن مث، تشـ ل تلـا الثغـرات قائمـة مصـممة تصيصـا       
ــدل            ــد مع ــا  ســني رــرمل التســعو و دي ــيت مي ــن فيه ــى اجملــاالت ال ــد تشــتمل عل ــذلا البل ل

 الدوران/النواتو لديه.
، أابحت هذ  الدورات أكثر تنظيما كي مي ـن  ديـد املمارسـات    2006ومنذ عام  
بصــورة أفجمــل. ويف اــل الــدور الــذي يؤديــه املتحــاورون وبــدء العمــل بأســلو           املختلفــة 

املناقشــات الرمسيــة اتماعيــة، اتســ  الــدور الــذي يجمــ ل  بــه رئــيس الــدورة يف هــذا اإلرــار.     
ويتعني على رئيس الدورة اخلااة بـالعروض الـوجي ة أن ي فـل إعـداد الورقـات قبـل اجتمـاع        

لوقت ال ايف للمتحاورين إلعداد عروض موحـدة بشـأن   الفريق بوقت رويل، من أجل إتاحة ا
معدل الدوران/النواتو واألرقـام القياسـية ألسـعار اإلنتـا ، وأفجمـل السـبل لتلبيـة االحتياجـات         
ــدورة أيجمــا املســؤولية عــن تيســو املناقشــات          ــيس ال ــوىل رئ ــة. ويت ــة با ســابات الورني املتعلق

الحظات املتحاورين، مبا يشمل إجـراء مقارنـة   اتماعية الرمسية اليت تغ ي العروض الوجي ة وم
ألوجه التشابه واالتتالا بني السمات الفعلية ملختلف البلدان وقيود السـومل املوجـودة لـديها    
ــية ألســـعار اإلنتـــا  ومعـــدل           ــار رـــرمل  ديـــد األرقـــام القياسـ ــا، وتأنوهـــا علـــى اتتيـ فعليـ

ؤوال عــن تيســو املناقشــات الــدوران/النواتو. وباإل ــافة إىل ذلــا، ي ــون رئــيس الــدورة مســ 
وو   املبادئ التوجيهية األساسية اليت اري إدراجهـا يف الورقـات الق اعيـة يف السـنة التاليـة.      
وأتوا، يتوىل رئيس الدورة املسؤولية عـن إعـداد تقريـر الـدورة الـذي يغ ـي النقـاط الرئيسـية         

 وبنود العمل وميثل حمصلة ما تلصت إليه الدورة.
إرار ت وير انتو  هـذا يت لـإ قـدرا أكـو ب ـثو مـن املشـاركة يف         و مل القول إن 

أعمــال فريــق فــوربرغ رــوال الســنة، ومــن شــأنه أن يشــج  علــى عقــد جلســات للمناقشــات    
املثمــرة املســتنوة، إىل جانــإ تقــد  العــروض )علــى النحــو الــوارد يف إرــار العنصــر الثالــث(.    

لسـات العـروض الـوجي ة مبجموعـة مـن      وت فل عملية اإلرار اخلـرو  مـن كـل جلسـة مـن ج     
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ــوجي ة      ــالعروض الـ ــة بـ ــات اخلااـ ــن تـــالل املناقشـ ــية، وذلـــا مـ ــة األساسـ املبـــادئ التوجيهيـ
ومالحظات املتحاورين يف إرار العنصر الثالث. وتـدر  هـذ  اجملموعـة مـن املبـادئ التوجيهيـة       

يـود السـومل الـيت تعمـل     األساسية يف الورقات الق اعية اليت تعد يف السنة التالية، وهـي تتـأنر بق  
 يف إرارها البلدان املختلفة.

وتش ل املبادئ التوجيهية األساسـية الـيت تنبثـق مـن العـروض الـوجي ة األسـاس الـذي          
تو   بناء عليه، يف السنة التالية، الورقات الق اعية اليت يغ يها العنصـر الرابـ . وي لـف أحـد     

ــادئ التوج     ــ  املب ــة لم ــة ق اعي ــداد ورق ــدان بإع ــتنادا إىل    البل ــيت و ــعت اس ــية ال ــة األساس يهي
 العروض الوجي ة املتعلقة مبعدل الدوران/النواتو واألسعار.

ويتألف حمتو  الورقة الق اعية من مناقشة تفصيلية للنمـاذ  السـائدة الـيت مت  ديـدها      
 يف إرار العروض الوجي ة وال يفية اليت أد  هبـا ذلـا إىل و ـ  املبـادئ التوجيهيـة األساسـية.      
ويتم عرض الورقة الق اعية ومناقشتها و ريرها واعتمادها مـن جانـإ فريـق فـوربرغ ب امـل      
ــة          ــات الق اعي ــذ  الورق ــة. وتشــ ل ه ــد  يف الســنة التالي ــذي يعق ــاع ال ــاء االجتم ــه يف أنن هي ت
منج ات ملموسة هنائية يقدمها الفريق إىل اللجنة اإلحصـائية بالنسـبة ل ـل اـناعة أو  موعـة      

 ــس تلــا الورقــات التعقيــدات الــيت تواجههــا ةتلــف البلــدان فعليــا، وت ــرت    اــناعات. وتع
تيارات بشأن السبل املثلى املم ن اتباعها للتعامل مـ  تلـا التعقيـدات مـن الناحيـة املنهجيـة.       
ويف هنايــة امل ــاا، ســتوفر  موعــات املبــادئ التوجيهيــة املختلفــة اخلااــة بســياقات اقتصــادية  

ات الق اعيـة مــوردا قيمــا مي ـن للبلــدان أن تســتعني بـه عنــد نظرهــا يف    معينـة الــواردة يف الورقــ 
اعتماد ةتلف االستراتيجيات املواى هبا لت وير انتو . وبذلا تصبو البلـدان أكثـر اسـتنارة    
فيمــا يتصــل بصــياطة قــرارات ح يمــة فيمــا يتعلــق باالســتثمار يف املــوارد لــد  و ــ  برا هــا    

دمات )فعلى سبيل املثال، تنصو بأال ّ تنفـق مـوارد علـى بعـض     اإلحصائية املتعلقة بق اعات اخل
 ال رمل املعينة اليت قد ال تستحق ذلا(.

 
 
 
 


