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والثالثEEين توصEEيات اللجنEEة اإلحصEEائية فEEي دورتهEEا السادسEEة   -أوال  
 بشأن التصنيفات الدولية

 إل<ى  1في الدورة السادسة والثالثين للجنة اإلحص<ائية الت<ي عق<دت م<ن       - 1
 :)1(2005مارس / آذار4

رحب<<<<ت اللجن<<<<ة بتقري<<<<ر األم<<<<ين الع<<<<ام المتعل<<<<ق بالتص<<<<نيفات     )أ( 
االقتص<<ادية واالجتماعي<<ة الدولي<<ة وس<<جلت تق<<ديرها للتق<<دم الموث<<ق ف<<ي ذل<<ك         

  لتنقيح التصنيفات؛2007جولة سنة التقرير بشأن 

ورحب<<ت أيض<<ا ب<<الجهود الحثيث<<ة الت<<ي تب<<ذلها الش<<عبة اإلحص<<ائية  )ب( 
باألمم المتحدة لإلبقاء عل<ى تنق<يح التص<نيف الص<ناعي ال<دولي الموح<د لجمي<ع                 
األنشطة االقتصادية في إطار الجدول الزمن<ي المح<دد ف<ي الفت<رة الباقي<ة حت<ى                 

راء األم<م المتح<دة المعن<ي بالتص<نيفات االقتص<ادية           االجتماع الت<الي لفري<ق خب<      
، وش<<كرت المش<<ارآين ف<<ي   2005يوني<<ه /واالجتماعي<<ة الدولي<<ة ف<<ي حزي<<ران   

 فريقها الفرعي التقني لتيسير ذلك الجهد؛

أش<<ارت إل<<ى أن اآلج<<ال المح<<ددة ف<<ي عملي<<ات تنق<<يح التص<<نيف      )ج( 
ة األهمي<<<ة الص<<<ناعي ال<<<دولي الموح<<<د والتص<<<نيف المرآ<<<زي للمنتج<<<ات بالغ<<<   

لعملي<<ات تنق<<يح التص<<نيفات األخ<<رى، وحث<<ت عل<<ى االض<<طالع بجه<<ود لإلبق<<اء  
 موعده؛ أيضا على تنقيح التصنيف المرآزي للمنتجات في

أعرب<<ت ع<<ن تأيي<<دها ألعم<<ال التنق<<يح الج<<اري االض<<طالع به<<ا       )د( 
 بشأن التصنيف الدولي الموحد للمهن؛

تقني من الخبراء ليساعد    الحظت بقلق أنه لم يعد يستعان بفريق         )هـ( 
في عملية تنقيح التصنيـف الموحد الدولي للمهن، وبينما الحظت اآللية البديل<ة            
التي تستخدمها منظمة العمل الدولية من خ<الل االس<تعانة بفري<ق خب<راء األم<م        
المتحدة المعن<ي بالتص<نيفات االقتص<ادية واالجتماعي<ة الدولي<ة، حث<ت م<ع ذل<ك                

 . لى إنشاء فريق من هذا القبيلمنظمة العمل الدولية ع

وأثن<<اء مناقش<<ة اللجن<<ة لتقري<<ر فري<<ق أوت<<اوا بش<<أن مؤش<<رات األس<<عار،     - 2
الحظ<<ت اللجن<<ة أيض<<ا وج<<ود نظ<<م تص<<نيف تتعل<<ق بالتج<<ارة اإللكتروني<<ة، مث<<ل 
التص<<نيف ال<<دولي الموح<<د للمنتج<<ات والخ<<دمات، وأي<<دت اقت<<راح فري<<ق أوت<<اوا  

� مش<تقا �مم المتحدة إمكانات<ه بوص<فه تص<نيفا         بأن تبحث الشعبة اإلحصائية باأل    
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وأن تنظر ف<ي وض<ع ج<داول من<اظرة للتص<نيفات اإلحص<ائية الدولي<ة القائم<ة،                  
وأحاط<<ت علم<<ا ف<<ي الوق<<ت نفس<<ه بح<<دود التص<<نيف ال<<دولي الموح<<د للمنتج<<ات   

 .والخدمات حسب ما أشارت إليه بعض الوفود

 لطلبات اللجنةاألنشطة التي جرى االضطالع بها استجابة  -ثانيا  
حالEEEة عمليEEEة تنقEEEيح التصEEEنيف الصEEEناعي الEEEدولي الموحEEEد لجميEEEع    -ألف  

 األنشطة االقتصادیة
 معلومات أساسية - 1 

بع<<رض البني<<ة النهائي<<ة للتص<<نيف الص<<ناعي ال<<دولي الموح<<د المقت<<رح       - 3
، على هذه ال<دورة، ُيخت<تم برن<امج عم<ل     4لجميع األنشطة االقتصادية، التنقيح   

 . سنواتامتد لعدة

 عق<<ب 1999وق<<د طلب<<ت اللجن<<ة اإلحص<<ائية الب<<دء ف<<ي التنق<<يح ف<<ي س<<نة  - 4
تقييم التقدم ف<ي تنفي<ذ التص<نيف الص<ناعي ال<دولي الموح<د              �استعراضها تقرير   

، والتص<<<نيف المرآ<<<زي للمنتج<<<ات،  3لجمي<<<ع األنش<<<طة االقتص<<<ادية، التنق<<<يح  
التص<<<<نيف وأوص<<<<ت باالض<<<<طالع بتنق<<<<يح   ). E/CN.3/1999/16 (1.0الص<<<<يغة 

أس<فرت األول<ى ع<ن إع<داد        . الصناعي الدولي الموحد في خط<وتين متم<ايزتين       
 ال<ذي ع<رض عل<ى اللجن<ة اإلحص<ائية       1-3التصنيف ال<دولي الموح<د، التنق<يح        

، وآ<<<ان مقص<<<ورا عل<<<ى تحس<<<ين الم<<<ذآرات   2002ووافق<<<ت علي<<<ه ف<<<ي س<<<نة  
ربع<ة  اإليضاحية والنص االستهاللي وتعديالت بنيوية طفيف<ة عل<ى مس<توى األ           

ويق<<در للخط<<وة الثاني<<ة أن ت<<ؤدي إل<<ى اس<<تعراض ومراجع<<ة ش<<املين        . أرق<<ام
 عل<<ى اللجن<<ة  2006للتص<<نيف الص<<ناعي ال<<دولي الموح<<د ال<<ذي يع<<رض ف<<ي      

وق<د ح<ددت ه<ذه الت<واريخ م<ع مراع<اة            . 2007اإلحصائية مع توقع نش<ره ف<ي        
 .طلبات البلدان المختلفة والمكاتب اإلحصائية اإلقليمية

 
 ف والنطاقاألهدا - 2 

 م<<ن 2007ُح<<ددت أه<<داف تنق<<يح التص<<نيف الص<<ناعي ال<<دولي الموح<<د    - 5
منظور تحسين وتعزيز جدواه العملية وقابليته للمقارن<ة بالتص<نيفات األخ<رى،      

وللحفاظ عل<ى الج<دوى العملي<ة آ<ان ال ب<د م<ن إدخ<ال               . مع مراعاة استمراريته  
ه ش<كلت الحاج<ة إل<ى       بنى وأنشطة إنتاجي<ة اقتص<ادية جدي<دة، وف<ي الوق<ت نفس<             

تعزي<<ز القابلي<<ة للمقارن<<ة ح<<افزا عل<<ى تجمي<<ع تص<<نيفات الص<<ناعة واألنش<<طة        
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النيوزيلندي<ة واألوروبي<ة واألمريكي<ة الش<مالية المس<تخدمة          /األخرى األس<ترالية  
مما له أهمية حيوية أيضا ضرورة العمل على آفالة االس<تمرارية           . عبر العالم 

 ع<<دم إج<<راء تغيي<<رات إال حيثم<<ا ت<<رجح  وتبع<<ا ل<<ذلك تق<<رر. ف<<ي ه<<ذا المض<<مار
وق<<د . المزاي<<ا م<<ن حي<<ث الج<<دوى العملي<<ة والقابلي<<ة للمقارن<<ة تكلف<<ة التغيي<<رات     

اتضح بصورة متزايدة في المراحل التالية م<ن عملي<ة التنق<يح أن االس<تمرارية          
 .عنصر مهم بالنسبة لكثير من البلدان

ح بحيث يش<مل مس<ائل      وقد قررت اللجنة اإلحصائية توسيع نطاق التنقي       - 6
المفاهيم، ومسائل البنية العامة والمسائل التفصيلية للبنية والح<دود والم<ذآرات      

وش<<ملت المس<<ائل المفاهيمي<<ة الكب<<رى للتنق<<يح  . اإليض<<احية المفص<<لة للتص<<نيف 
أسئلة بش<أن م<ا إذا آ<ان ينبغ<ي إع<داد تص<نيف يس<تند ب<األحرى إل<ى الوح<دة ال                       

التص<<نيف فيم<<ا يتعل<<ق بمعالج<<ة األنش<<طة     إل<<ى النش<<اط، واس<<تعراض لمب<<ادئ    
المتكامل<<ة واس<<تخدام القيم<<ة المض<<افة واس<<تخدام أس<<لوب البح<<ث م<<ن الع<<ام إل<<ى  
الخاص لتحديد النشاط األساسي للوحدة، واستخدام مبدأ عملي<ة اإلنت<اج لتحدي<د             
الفئات والمبادئ التفصيلية لتجميع األنشطة في المس<تويات األعل<ى للتص<نيف،     

ن تص<نيفات النش<اط والمن<َتج والبني<ة الهرمي<ة، وح<د أدن<ى مقت<رح                 واالرتباط بي 
 .لمواءمة التصنيف بحسب البلدان

 
 عملية التشاور - 3 

قام<<ت بأعم<<ال إع<<داد الص<<يغ المختلف<<ة لمش<<روع التص<<نيف الص<<ناعي       - 7
ال<<دولي الموح<<د واالس<<تبيانات والم<<واد ذات الص<<لة الش<<عبة اإلحص<<ائية ب<<األمم   

 الفري<<<<ق الفرع<<<<ي التقن<<<<ي لفري<<<<ق الخب<<<<راء المعن<<<<ي   المتح<<<<دة بالتش<<<<اور م<<<<ع 
وقد أفادت العملية م<ن إرش<ادات       . بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية   

اللجن<<<<ة اإلحص<<<<ائية وفري<<<<ق الخب<<<<راء، ال<<<<ذي اجتم<<<<ع ث<<<<الث م<<<<رات ب<<<<ين        
وف<<<<ي آ<<<<ل اجتم<<<<اع استعرض<<<<ت اللجن<<<<ة   . 2005 و 2001يوني<<<<ه /حزي<<<<ران

ي<ة المس<تخدمة والتق<دم المح<رز أثن<اء التنق<يح،            اإلحصائية وفريق الخبراء العمل   
ووض<<عا مب<<ادئ توجيهي<<ة جدي<<دة للخط<<وات التالي<<ة ف<<ي عملي<<ة التنق<<يح أو أآ<<دا    

 . المبادئ التوجيهية الموضوعة في هذا الصدد

وعمال بتوصيات فريق الخبراء، أآدت اللجنة اإلحصائية وج<وب م<نح             - 8
في عملية التنق<يح وأش<ارت إل<ى    أولوية للمشاورات مع جميع البلدان األعضاء     

ض<رورة إتم<<ام تل<<ك المش<<اورات ع<<ن طري<<ق حلق<<ات عم<<ل إقليمي<<ة واس<<تبيانات  
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فم<ن  . تلتمس إسهامات من جميع البلدان أثناء المراحل المختلفة لعملي<ة التنق<يح      
ناحية س<وف تس<مح ه<ذه المش<اورات بالمش<ارآة المباش<رة م<ن جمي<ع الجه<ات                   

لة منها ب<البحوث المتعلق<ة بتق<ارب تص<نيفات          المعنية الرئيسية، وخاصة المتص   
، ومن ناحية أخ<رى     )17 و   16انظر الفقرتين   (الصناعة التي أجريت من قبل      

ستتيح تلك العملية التداول بشأن وجهات النظ<ر المختلف<ة الناش<ئة ع<ن أوض<اع             
اقتصادية مختلفة، يقتضي األمر النظر فيها لضمان الجدوى العملية للتص<نيف        

باعتبارهم<<ا م<<ن ) والتص<<نيف المرآ<<زي للمنتج<<ات(لي الموح<<د الص<<ناعي ال<<دو
 .التصنيفات المرجعية الدولية آل في مجال موضوعه

ط<<وال ( اجتماع<<ات 10وق<<د عق<<د الفري<<ق الفرع<<ي التقن<<ي م<<ا مجموع<<ه    - 9
وُق<دم إس<هام إض<افي ف<ي ه<ذه          . لوضع تفاصيل التص<نيف   ) األسبوع في المعتاد  

قليمي<ة نظمته<ا الش<عبة اإلحص<ائية ب<األمم          العملية من خالل سبع حلقات عم<ل إ       
المتح<<<دة، أو آان<<<ت ص<<<احبة المب<<<ادرة فيه<<<ا، ف<<<ي من<<<اطق الع<<<الم المختلف<<<ة،         

والفري<<ق ) الف<<او(واجتماع<<ات م<<ع منظم<<ة األم<<م المتح<<دة لألغذي<<ة والزراع<<ة     
العامل المعني بمؤشرات مجتمع المعلوم<ات، ورابط<ة أم<م جن<وب ش<رق آس<يا                

ائي ألفريقي<<<<ا جن<<<<وب الص<<<<حراء الكب<<<<رى  والمرص<<<<د االقتص<<<<ادي واإلحص<<<< 
بش<<أن مواض<<يع معين<<ة، وع<<ن طري<<ق س<<بعة اجتماع<<ات لمش<<روع  ) أفريس<<تات(

التقارب بين نظام أمريكا الشمالية لتص<نيف الص<ناعات والتص<نيف الص<ناعي             
الع<<<ام لألنش<<<طة االقتص<<<ادية داخ<<<ل الجماع<<<ات األوروبي<<<ة حض<<<رتها الش<<<عبة   

دمت ه<<ذه االجتماع<<ات وحلق<<ات العم<<ل وق<<د اس<<تخ. اإلحص<<ائية ب<<األمم المتح<<دة
لت<<وفير إس<<هام إض<<افي ف<<ي عملي<<ة التنق<<يح م<<ن منظ<<ور البل<<دان أو الوآ<<االت          
المتخصصة، ولكنها استخدمت أيضا آطريقة إلعالم البلدان والوآاالت بش<أن          
التق<<<دم والتح<<<ديات ف<<<ي عملي<<<ة تنق<<<يح التص<<<نيف الص<<<ناعي ال<<<دولي الموح<<<د      

 ).والتصنيف المرآزي للمنتجات(

وق<<د أجري<<ت ث<<الث ج<<والت م<<ن المش<<اورات م<<ع البل<<دان ع<<ن طري<<ق        - 10
ونتج<ت ع<ن آ<ل جول<ة م<ن المش<اورات            . استبيانات مفص<لة أع<دت لك<ل جول<ة        

 بل<<دا، تكف<<ل تمث<<يال عالمي<<ا ف<<ي عملي<<ة التنق<<يح،   60القطري<<ة إجاب<<ات م<<ن نح<<و  
 .حسبما طلب فريق الخبراء واللجنة اإلحصائية

 لنظ<ام   1993 اإلش<ارة إل<ى أن تح<ديث س<نة           ومن المهم في ه<ذا الس<ياق       - 11
الحس<<ابات القومي<<ة ينظ<<ر ف<<ي ع<<دد م<<ن المس<<ائل ذات الص<<لة بتنق<<يح التص<<نيف  
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. الصناعي الدولي الموح<د مث<ل معامل<ة الوح<دات المس<اعدة والخ<دمات المالي<ة               
وقد أدخلت المسائل التي تم االتفاق بشأنها حتى اآلن ف<ي إط<ار عملي<ة تح<ديث      

وس<لمت  . قومية في تنقيح التصنيف الصناعي الدولي الموحد      نظام الحسابات ال  
اللجنة اإلحصائية بأن عملية تنقيح نظ<ام الحس<ابات القومي<ة تمت<د فيم<ا يتج<اوز                 

ف<ي ح<ين أن<ه ج<رى        . األجل المحدد إلنجاز التصنيف الصناعي الدولي الموحد      
بح<<<ث اآلث<<<ار المترتب<<<ة عل<<<ى المس<<<ائل الخاص<<<ة بنظ<<<ام الحس<<<ابات والحل<<<ول     

وقعة لها وذلك من حيث اتصالها بالتصنيف الصناعي ال<دولي الموح<د، ق<د         المت
تنشأ مسائل إضافية أثناء تحديث نظام الحسابات القومية يمكن أال ت<نعكس ف<ي              
التصنيف الص<ناعي ال<دولي الموح<د، إذا أري<د الحف<اظ عل<ى االتس<اق الت<ام م<ع                    

 . األوروبيةالتصنيف الصناعي العام لألنشطة االقتصادية داخل الجماعات
 

 األعمال التي اضطلع بها - 4 

أع<<د الفري<<ق الفرع<<ي التقن<<ي اقتراح<<ا لبرن<<امج العم<<ل بش<<أن تنق<<يح س<<نة    - 12
، والتص<نيف المرآ<زي     4 للتصنيف الصناعي ال<دولي الموح<د، التنق<يح          2007

ون<<وقش برن<<امج  . ، ف<<ي إط<<ار عملي<<ة متع<<ددة المراح<<ل   2للمنتج<<ات، الص<<يغة  
لي<<ه ف<<ي اجتم<<اع فري<<ق الخب<<راء المعن<<ي بالتص<<نيفات   العم<<ل وتم<<ت الموافق<<ة ع 

وص<ادقت اللجن<ة   . 2001يوني<ه   /االقتصادية واالجتماعية الدولي<ة ف<ي حزي<ران       
 . 2002مارس /بعد ذلك على خطة العمل في اجتماعها في آذار

ووزع عل<<ى جمي<<ع البل<<دان وجمي<<ع المنظم<<ات الدولي<<ة المعني<<ة اس<<تبيان    - 13
مي<<<ة والمس<<<ائل الش<<<املة والع<<<ابرة للح<<<دود به<<<دف  أول يش<<<مل المس<<<ائل المفاهي

استقصاء توقعات البلدان للتنقيح، وتحديد المجاالت أو المفاهيم الرئيس<ية الت<ي            
 . يراد استعراضها وتحديد األولويات لمراحل العمل التالية

وأخذا في االعتبار الردود على االستبيانات، أعد مش<روع ورق<ة بش<أن              - 14
ي<<ة علي<<ا للتص<<نيف الص<<ناعي ال<<دولي الموح<<د ف<<ي س<<نة      المف<<اهيم ومش<<روع بن 

وق<د اس<تخدما    . 2003مارس  / وعرضا على اللجنة اإلحصائية في آذار      2002
بع<<د ذل<<ك آ<<أداة إرش<<اد للخط<<وات التالي<<ة ف<<ي عملي<<ة التنق<<يح وش<<كال األس<<اس       

التص<<نيف /لالس<<تبيان الث<<اني بش<<أن تنق<<يح التص<<نيف الص<<ناعي ال<<دولي الموح<<د  
 وت<ألف م<ن     2003م<ايو   /وأرس<ل ه<ذا االس<تبيان ف<ي أي<ار         . المرآزي للمنتجات 

 للتص<نيف الص<ناعي     2007ورقة مفاهيم لتنقيح    ) أ: (مجموعة من أربع وثائق   
مش<روع ورق<ة للبني<ة      ) ب(الدولي الموحد والتص<نيف المرآ<زي للمنتج<ات؛ و          
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 للتص<نيف الص<ناعي ال<دولي الموح<د ، يرآ<ز      4التي يمكن اتباعها ف<ي التنق<يح        
ورق<<ة نق<<اش بش<<أن خي<<ارات الترمي<<ز     ) ج( المس<<توى األعل<<ى؛ و  عل<<ى فئ<<ات 

مجموع<<ة أس<<ئلة لتنق<<يح التص<<نيف ) د(للتص<<نيف الص<<ناعي ال<<دولي الموح<<د؛ و 
وقد وفرت قدرا من    . الصناعي الدولي الموحد والتصنيف المرآزي للمنتجات     

بي<<د أن<<ه ل<<م يك<<ن م<<ن المف<<روض أن تقتص<<ر    . اإلرش<<اد لل<<ردود وح<<ددت بنيته<<ا 
وق<د اس<تعرض الفري<ق الفرع<ي        . لى المسائل المذآورة في االس<تبيان     الردود ع 

التقن<<ي فيم<<ا بع<<د ال<<ردود عل<<ى ذل<<ك االس<<تبيان أس<<فر ع<<ن مش<<روع بني<<ة منقح<<ة   
 . 2004مارس /للتصنيف في مستوياته العليا، عرض على اللجنة في آذار

ووفر الفحص الثالث لعملية تنقيح التص<نيف الص<ناعي ال<دولي الموح<د              - 15
، 4با إلى جنب م<ع االس<تبيان بني<ة تفص<يلية آامل<ة ل<ذلك التص<نيف، التنق<يح               جن

 ه<<ذا اس<<تنادا إل<<ى  4وق<<د أع<<د مش<<روع التنق<<يح  . تكمله<<ا م<<ذآرات إيض<<احية ل<<ه 
ال<<ردود عل<<ى االس<<تبيانين األول<<ين والتعليق<<ات اإلض<<افية الت<<ي تلقته<<ا البل<<دان         

وتض<<منت . ذل<<كوالمنظم<<ات واألفرق<<ة العامل<<ة ورابط<<ات الص<<ناعة وم<<ا إل<<ى    
 مالحظ<ة لتحس<ين بني<ة التص<نيف         2 000الردود على هذا االستبيان أآثر م<ن        

النص الموضح له، قام الفريق الفرعي التقني بتقييمها وأخذها في الحس<بان             أو
؛ ونق<<ح مش<<روع التص<<نيف تبع<<ا ل<<ذلك،   2005ف<<ي اجتم<<اعين ف<<ي أوائ<<ل س<<نة   

ع<<<<<ه ف<<<<<ي وعرض<<<<<ت الص<<<<<يغة المنقح<<<<<ة عل<<<<<ى فري<<<<<ق الخب<<<<<راء ف<<<<<ي اجتما
 . 2005يونيه /حزيران

 
مشروع التقارب بين نظام أمریكا الشمالية لتصنيف الصناعات والتصEنيف           - 5 

 الصناعي العام لألنشطة االقتصادیة داخل الجماعات األوروبية

 مش<<<روع لدراس<<<ة التق<<<ارب ب<<<ين تص<<<نيفات     2000اس<<<تهل ف<<<ي س<<<نة    - 16
ه<<ذا المش<<روع ال يش<<كل الص<<ناعة األوروبي<<ة واألمريكي<<ة الش<<مالية، ورغ<<م أن 

رس<<ميا ج<<زءا م<<ن تنق<<يح التص<<نيف الص<<ناعي ال<<دولي الموح<<د أو م<<ن عم<<ل         
الفريق الفرعي التقني، فقد وّفر قدرا هاما من المعلوم<ات األساس<ية والبح<وث              

إذ آان من ن<واتج المش<روع     . المفيدة لتنقيح التصنيف الصناعي الدولي الموحد     
 وج<ود بني<ة علي<ا مش<ترآة للنظ<امين،           إعداد سيناريو للتق<ارب يفت<رض إمكاني<ة       

ج<<رت مناقش<<ته خ<<الل مرحل<<ة تش<<اور موس<<ع م<<ع الجه<<ات المعني<<ة ف<<ي البل<<دان   
وأوضحت نتيجة تل<ك المش<اورات أن<ه رغ<م الفوائ<د، ال يوج<د دع<م                 . المشارآة

وآان<<ت الحج<<ة الغالب<<ة ه<<ي أن<<ه يق<<در لحج<<م التغيي<<رات   . آ<<اف له<<ذا الس<<يناريو 
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ونتيج<ة  . رتبطة بها أن تكون عالية بصورة مفرطة      الالزمة وتكاليف التنفيذ الم   
للتواف<<ق �ل<<ذلك، أص<<بح مح<<ور الترآي<<ز الجدي<<د لعملي<<ة التق<<ارب ه<<و س<<يناريو     

وستس<<<فر . ، يتن<<<اول تفاص<<<يل البني<<<ة األدن<<<ى ومس<<<ائل المف<<<اهيم�بش<<كل أفض<<<ل 
التغييرات المقترحة عن تصنيفات تض<م لعين<ات متش<ابهة أفض<ل آثي<را تس<مح                

ي المس<<<تويات المختلف<<<ة للتص<<<نيف، م<<<ع احتفاظه<<<ا ببن<<<ى  بتحوي<<<ل البيان<<<ات ف<<<
 . مختلفة

وقد وّفر العمل الذي جرى االضطالع به في مشروع التق<ارب إس<هاما              - 17
قيم<<ا ف<<ي تنق<<يح التص<<نيف الص<<ناعي ال<<دولي الموح<<د، ال م<<ن خ<<الل توص<<يته      
النهائية فحسب، بل أيضا من خالل العمل المفاهيمي بشأن تع<اريف تجميع<ات             

ووّف<ر، فض<ال ع<ن ذل<ك، إيض<احات بش<أن م<دى التق<ارب              . عة أو النشاط  الصنا
وأظهر هذا المش<روع، ف<ي نف<س الوق<ت،        . الممكن تحقيقه في البلدان المشارآة    

حدود جهود التقارب التي يمكن أن يحققها التصنيف الصناعي الدولي الموح<د       
 .والتصنيفات األخرى

 
 لصناعي الدولي الموحد للتصنيف ا4المسودة النهائية للتنقيح  - 6 

 للتص<نيف، المعروض<ة عل<ى اللجن<ة     4تتضمن المسودة النهائية للتنق<يح      - 18
اإلحص<<ائية ف<<ي دورته<<ا الس<<ابعة والثالث<<ين، تغيي<<رات آثي<<رة لبني<<ة التص<<نيف،    

. ، م<<ع تحس<<ين واض<<ح ف<<ي الج<<دوى العملي<<ة للتص<<نيف    1-3بص<<يغته المنقح<<ة  
ص<يغة الس<ابقة، اس<تجابة للحاج<ة        وبنية التص<نيف المنقح<ة أآث<ر تفص<يال م<ن ال           

وع<<الوة . العام<<ة لتحدي<<د الكثي<<ر م<<ن الص<<ناعات الجدي<<دة آ<<ل بص<<ورة منفص<<لة 
عل<<ى ذل<<ك، ت<<م تعزي<<ز الج<<دوى العملي<<ة باألخ<<ذ بع<<دد م<<ن المف<<اهيم الجدي<<دة ف<<ي  

، ف<ي   �بالمعلوم<ات واالتص<االت   �أعلى مستويات التص<نيف، آ<الجزء الخ<اص         
التص<<نيف الموح<<د بص<<ورة أآث<<ر  ح<<ين ت<<م ع<<رض أنش<<طة أخ<<رى مدرج<<ة ف<<ي  

تفصيال آما ُرفعت بعض الفئات إلى مستويات أعلى، آأنشطة إدارة النفاي<ات،        
واس<<ُتبعدت خي<<ارات هيكلي<<ة أخ<<رى  . واألنش<<طة المهني<<ة أو األنش<<طة العقاري<<ة 

 .من المستوى األعلى� الصناعة التحويلية�جرى النظر فيها، آحذف مجموع 

ترح<<<ة عق<<<د المقارن<<<ات م<<<ع مع<<<ايير أخ<<<رى وتت<<<يح بني<<<ة التص<<<نيف المق - 19
بص<<<ورة أفض<<<ل بكثي<<<ر، مث<<<ل نظ<<<ام التص<<<نيف الص<<<ناعي ألمريك<<<ا الش<<<مالية، 
والتصنيف الصناعي العام لألنش<طة االقتص<ادية داخ<ل الجماع<ات األوروبي<ة،             

وق<<د تحق<<ق ه<<ذا اإلنج<<از  . والتص<<نيف الص<<ناعي الموح<<د ألس<<تراليا ونيوزيلن<<دا 
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ع<ن طري<ق مناقش<ة وتقي<يم مف<اهيم جدي<دة واعتم<اد           فيما يتصل بقابلية المقارن<ة      
آل منها في التصنيف الصناعي الدولي الموح<د، ب<ل ف<ي التص<نيفات األخ<رى                

وتم تكييفها بحيث توائم التصنيف الصناعي الع<ام لألنش<طة االقتص<ادية        . أيضا
داخ<<ل الجماع<<ة األوروبي<<ة وتتس<<ق مع<<ه بص<<ورة منس<<جمة عل<<ى آ<<ل مس<<تويات 

ت وص<<الت ص<<ريحة م<<ع التص<<نيف الص<<ناعي ألمريك<<ا     التص<<نيف فيم<<ا أقيم<<  
الش<<مالية والتص<<نيف الص<<ناعي الموح<<د ألس<<تراليا ونيوزيلن<<دا، عل<<ى مس<<توى     

وآان<<<ت النتيج<<<ة أن بني<<<ة التص<<<نيف . رقم<<<ين، ب<<<ل وأآث<<<ر، ف<<<ي أحي<<<ان آثي<<<رة
الص<<ناعي ال<<دولي الموح<<د المقترح<<ة ت<<وفر أداة أفض<<ل بكثي<<ر لمقارن<<ة البيان<<ات 

 .الدولية

اتضح أثن<اء عملي<ة التنق<يح أن ل<دى بل<دان الع<الم احتياج<ات متباين<ة                 وقد   - 20
إل<<ى ح<<د آبي<<ر، مم<<ا ين<<تج عن<<ه اخ<<تالف ف<<ي المتطلب<<ات والتوقع<<ات الخاص<<ة       

وفي تل<ك العملي<ة، ح<اول فري<ق الخب<راء والفري<ق الفرع<ي               . بتصنيف نشاط ما  
نظيم الفني أال يعد وثيقة تحظى بتوافق اآلراء، بل الخروج بتصنيف يعكس الت           

االقتصادي الراهن في معظم بلدان العالم، ويستشرف المس<تقبل وي<وفر أساس<ا             
. صالحا إلحصاءات قابلة للمقارنة في جميع أنحاء العالم ف<ي الس<نوات المقبل<ة             

 للتصنيف الصناعي ال<دولي الموح<د تجس<د تنظ<يم           4إن البنية المقترحة للتنقيح     
بي<<<ان حقيق<<<ة األوض<<<اع اإلنت<<<اج بطريق<<<ة أفض<<<ل م<<<ن س<<<ابقتها، وه<<<ي أنس<<<ب ل 

 .االقتصادية الحالية

وقد نظ<ر فري<ق الخب<راء المعن<ي بالتص<نيفات االقتص<ادية واالجتماعي<ة                - 21
 للتصنيف الصناعي الدولي الموح<د، ف<ي   4الدولية في المسودة النهائية للتنقيح      

واتخ<<ذ فري<<ق الخب<<راء ق<<رارات بش<<أن   . 2005يوني<<ه /اجتماع<<ه، ف<<ي حزي<<ران 
طرحه<<ا الفري<<ق الفرع<<ي الفن<<ي، وق<<دم توجيه<<ا إض<<افيا  بض<<ع مس<<ائل ص<<ريحة 

لتوضيح المشروع وواف<ق عل<ى مش<روع التص<نيف الص<ناعي ال<دولي الموح<د                
والتقري<<<ر الكام<<<ل لفري<<<ق الخب<<<راء مت<<<وفر، آوثيق<<<ة معلوم<<<ات      ). 4التنق<<<يح (

 .أساسية

 للتص<<نيف الص<<ناعي ال<<دولي   4آم<<ا أن بني<<ة المس<<ودة النهائي<<ة للتنق<<يح     - 22
والمطل<<وب م<<ن . تاح<<ة للجن<<ة اإلحص<<ائية آوثيق<<ة معلوم<<ات أساس<<ية الموح<<د، م

 عل<<ى نح<<و م<<ا أوص<<ى ب<<ه فري<<ق  -اللجن<<ة ه<<و اس<<تعراض المس<<ودة، والموافق<<ة  
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، بوص<<<فها المعي<<<ار الموح<<<د الموص<<<ى ب<<<ه 4 عل<<<ى مس<<<ودة التنق<<<يح -الخب<<<راء 
 .للتصنيف الدولي المعتمد لتصنيف األنشطة االقتصادية

لية التنقيح وفي اجتماعات سابقة للجنة، قد ترغ<ب  وآما اقترح أثناء عم   - 23
اللجنة في التوصية بأن تبذل البلدان جهودا، إما العتم<اد ص<يغ وطني<ة للتنق<يح                

 للتصنيف الموحد، أو لتعديل تصنيفاتها الوطني<ة بطريق<ة يمك<ن به<ا ع<رض                 4
وعل<<ى ). 4التنق<<يح (البيان<<ات وفق<<ا لفئ<<ات التص<<نيف الص<<ناعي ال<<دولي الموح<<د 

التحديد، ينبغي أن تتمكن البلدان م<ن اإلب<الغ ع<ن البيان<ات عل<ى مس<توى             وجه  
ف<<ي ه<<ذا التص<<نيف دون إغف<<ال بع<<ض المعلوم<<ات، أي أن<<ه     ) تقس<<يم(ال<<رقمين 

ينبغ<<ي تكيي<<ف التص<<نيفات الوطني<<ة بص<<ورة تام<<ة ل<<تالئم مس<<توى التص<<نيف         
 .الصناعي الدولي الموحد هذا، أو بما يمكِّن من ترتيبها بما يالئمه

 
 األعمال المقبلة - 7 

ال يزال العمل على إرساء بنى للتصنيف الموحد قوامه<ا التجمي<ع عل<ى               - 24
مستوى عال، تالئم أغراض الحسابات القومية، جاريا، م<ع اقت<راح ُينظ<ر في<ه               

وس<تجري مناقش<ة ه<ذا االقت<راح ف<ي االجتم<اع الراب<ع              . عند آتابة ه<ذا التقري<ر     
نظ<<<ام الحس<<<ابات القومي<<<ة ف<<<ي آ<<<انون   لفري<<<ق الخب<<<راء االستش<<<اري المعن<<<ي ب 

وق<<<د أح<<<اط فري<<<ق الخب<<<راء المعن<<<ي   . 2006فبراي<<<ر /ين<<<اير أو ش<<<باط /الث<<<اني
بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية علما بأن البنية العلي<ا س<ُتدرج ف<ي       
ملحق لدليل التصنيف الصناعي الدولي الموحد دون أن تكون ج<زءا م<ن بني<ة                

 .ةالعادي التصنيف الموحد

وستتضمن المالحق األخرى لدليل التصنيف الموحد مجموعات بديل<ة،          - 25
آالمجموع<<ات المص<<نفة ألنش<<طة تكنولوجي<<ا المعلوم<<ات واالتص<<االت، وبن<<ى      
بديلة، آالبنية المقترحة للمؤسسات غير المس<تهدفة لل<ربح، الت<ي تح<ل بص<ورة       

تهِدفة أساس<<ية مح<<ل التص<<نيف ال<<دولي الق<<ائم الخ<<اص بالمنظم<<ات غي<<ر المس<<       
 .للربح

وأق<<ر فري<<ق الخب<<راء المعن<<ي باإلحص<<اءات االقتص<<ادية واالجتماعي<<ة        - 26
الدولي<<ة بوج<<وب مناقش<<ة ع<<دد م<<ن المس<<ائل المفاهيمي<<ة، آتعري<<ف الوح<<دات         
اإلحص<<<ائية ف<<<ي التص<<<نيف والطريق<<<ة الجدي<<<دة لمعامل<<<ة األنش<<<طة المختلط<<<ة،   

 .مكملة لهمناقشة واضحة في مقدمة التصنيف الموحد وفي الوثائق ال
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وم<ن  . 4ومن المزمع إعداد دليل لمستخدمي التصنيف الموحد، التنقيح          - 27
المتوق<ع أن يق<<وم فري<ق الخب<<راء باس<تعراض مش<<روع دلي<ل المس<<تخدمين ه<<ذا،     

 .2007في اجتماعه المقبل، في مطلع 

ومن<<ذ اآلن فص<<اعدا س<<يتحول البرن<<امج اإلرش<<ادي ال<<ذي تض<<طلع ب<<ه         - 28
األمم المتحدة إلى تنفيذ التصنيف، باتب<اع عناص<ر دلي<ل           الشعبة اإلحصائية في    

 .2006المستخدمين، التي سيتم اختبارها في حلقات عمل، طوال عام 

وال تس<مح م<<وارد الش<عبة اإلحص<<ائية ف<ي األم<<م المتح<دة بمس<<اعدة ع<<دد      - 29
فال بد م<ن أن     . آبير آاف من فرادى البلدان على تكييف التصنيف بما يالئمها         

وق<د ترغ<ب اللجن<ة ف<ي        . رات ثنائية أو متعددة األطراف هذه الجهود      تدعم مباد 
 .اقتراح ُسبل لدعم تنفيذ عدد آبير من البلدان للتصنيف الجديد

 
 حالة عملية تنقيح التصنيف المرآزي للمنتجات -باء  

 معلومات أساسية - 1 
النهائي<<<<ة للتص<<<<نيف المرآ<<<<زي للمنتج<<<<ات، ) الهيك<<<<ل(بع<<<<رض البني<<<<ة  - 30

 يختتم برن<امج    -على اللجنة اإلحصائية في دورتها هذه       ) 2الصيغة  (ح،  المقتر
 .استغرق عدة سنوات، تم االضطالع به باالقتران مع تنقيح التصنيف الموحد

 ب<دء التنق<يح ب<التالزم م<ع        1999وقد قررت اللجنة اإلحصائية ف<ي ع<ام          - 31
 بخطوتين  وجرى تنقيح التصنيف المرآزي للمنتجات    . تنقيح التصنيف الموحد  

 للتص<نيف المرآ<زي   1-1وأدت الخطوة األولى إلى إعداد الصيغة       . متمايزتين
 إل<ى اللجن<ة اإلحص<ائية ووافق<ت عليه<ا؛      2002للمنتجات، التي قدمت في ع<ام       

وهو تنقيح اقتصر على تحسين المالحظات التوضيحية ونص المقدمة وبعض          
ق الخب<<راء المعن<<ي التع<<ديالت البنيوي<<ة الطفيف<<ة، عل<<ى نح<<و م<<ا أوص<<ى ب<<ه فري<< 

أما الخطوة الثانية، فم<ن     . 1999بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية في عام      
المف<<روض أن ُتفض<<ي إل<<ى اس<<تعراض وتنق<<يح ش<<املين للتص<<نيف المرآ<<زي        

 إلى اللجنة اإلحصائية، مع توقع نش<ره ف<ي ع<ام            2006للمنتجات، لتقديمه عام    
ة طلب<ات ق<دمتها ف<رادى البل<دان         وقد تم تحديد هذه التواريخ م<ع مراع<ا        . 2007

 .والمكاتب اإلحصائية اإلقليمية
 



 

14 05-66010 
 

E/CN.3/2006/7

 والنطاقهداف األ - 2 
 2007أهداف عملية تنقيح التصنيف المرآ<زي للمنتج<ات لع<ام           صيغت   - 32

ق<د ج<<رى النظ<ر ف<<ي    و.ةس<<تمراريالوا  للمقارن<ة ةقابلي<<الوبحي<ث تكف<<ل الج<دوى   
وال<نهج  المتص<ل بأنش<طة المنش<أ       نهج  ال<  وهم<ا    ةالحالي< للبنية  البديلين المقترحين   
مزاي<<ا م<<ن حي<<ث ال الب<<ديلين  ه<<ذينوبع<<د المفاض<<لة ب<<ين  . المس<<تند إل<<ى الطل<<ب 

 للتص<<<نيف المرآ<<<زي ةالحالي<<<البني<<<ة  عل<<<ى باإلبق<<<اء اُتخ<<<ذ ق<<<رار المس<<<اوئ،و
فري<<ق الخب<<راء واللجن<<ة   آ<<ل م<<ن  أي<<ده فيم<<ا بع<<د ، وه<<و الق<<رار ال<<ذي للمنتج<<ات
ب ترآي<ز عملي<ة تنق<يح التص<نيف المرآ<زي      وبناء على ذلك، انص<  .اإلحصائية

للمنتج<<ات عل<<ى اس<<تعراض أج<<زاء مف<<ردة م<<ن التص<<نيف ال عل<<ى إع<<ادة هيكل<<ة 
 .آاملة

 
 العملية االستشاریة - 3 

تنق<<<يح التص<<<نيف المرآ<<<زي   المتص<<<لة باس<<<تندت العملي<<<ة االستش<<<ارية    - 33
يح  نفس<<<ها الت<<<ي اس<<<تندت إليه<<<ا عملي<<<ة تنق<<<  واآللي<<<اتللمنتج<<<ات إل<<<ى المب<<<ادئ  

 .التصنيف الصناعي الدولي الموحد

للمس<ائل  إيج<اد حل<ول      ،لحس<ابات القومي<ة   ف<ي ا  بالتعاون مع خبراء    ،  وتم - 34
فض<ل  فه<م أ التوص<ل ل المتعلقة بنط<اق التص<نيف المرآ<زي للمنتج<ات، ال س<يما       

إض<افة إل<ى ذل<ك،     . تص<نيف المنتج<ات وتص<نيف األص<ول     للخط الفاصل بين 
 1993عملي<<ة تنق<<يح نظ<<ام الحس<<ابات ف<<ي ع<<ام    أثن<<اءت ي<<رمس<<ائل أثُنظ<<ر ف<<ي 

التصنيف المرآزي للمنتجات أداة أفض<ل ف<ي        وذلك في إطار السعي إلى جعل       
 . في التصنيف بشكل ثابت 

 أو استعرضت في إطار عم<ل       آذلك، ُنظر في المقترحات التي صيغت      - 35
وُادمج<ت ف<ي    المعن<ي بإحص<اءات الخ<دمات       أفرقة أخرى مث<ل فري<ق ف<وربرغ         

إض<<افة إل<<ى ذل<<ك، اس<<تمر التع<<اون الوثي<<ق م<<ع منظم<<ة األم<<م     . عملي<<ة التنق<<يح
 ةالزراع< المتعل<ق ب  الج<زء   اس<تعراض   المتحدة لألغذي<ة والزراع<ة أثن<اء عملي<ة          

انظ<ر الفص<ل    (أآث<ر مالءم<ة     بني<ة   إرس<اء   من التص<نيف المرآ<زي للمنتج<ات و       
 ) هاء- الثاني
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وط<<<وال عملي<<<ة التنق<<<يح، ق<<<ام الفري<<<ق الفرع<<<ي التقن<<<ي بإع<<<داد مختل<<<ف  - 36
ش<<<راف المس<<<ودات الخاص<<<ة بعملي<<<ة تنق<<<يح التص<<<نيف المرآ<<<زي للمنتج<<<ات بإ 

 ث<الث ج<والت   أيض<ا جريت وأ . اللجنة اإلحصائية وفريق الخبراءوتوجيه من 
 ردا م<ن ف<رادى البل<دان ع<ن     60ن زه<اء  ن أسفرت ع  من المشاورات مع البلدا   

بحلق<ات العم<ل المتع<ددة لكفال<ة تمثي<ل البل<دان م<ن        اس<تعين آ<ذلك   و . آ<ل جول<ة  
ب<آخر م<ا اس<تجد م<ن     البل<دان  ق<د أتاح<ت الفرص<ة لتزوي<د     و . جميع أنحاء الع<الم 

الس<تقاء معلوم<ات    معلومات عن التغييرات في التصنيف المرآ<زي للمنتج<ات          
. تجاربها مع هذا التصنيف أوغيره من نظم تصنيف المنتج<ات      عن   من البلدان 

إضافة إلى ذلك، الفرصة لتحديد ما تتوقعه البل<دان م<ن           المشاورات  قد هيأت   و 
  . التنقيح للتصنيف المرآزي للمنتجاتهذا 

 
 تي اضُطلع بهال الامعاأل - 4 

اني<ة م<ن   لص<يغة الث لبرن<امج عم<ل   بأعد الفري<ق الفرع<ي التقن<ي مقترح<ا          - 37
 ف<<ي ص<<ورة عملي<<ة  2007عملي<<ة تنق<<يح التص<<نيف المرآ<<زي للمنتج<<ات لع<<ام    

ه<<ذا واعُتم<<د ف<<ي اجتم<<اع فري<<ق العم<<ل وق<<د ن<<وقش برن<<امج  . متع<<ددة المراح<<ل
عن<<ي بالتص<<نيفات االقتص<<ادية واالجتماعي<<ة الدولي<<ة ال<<ذي ُعق<<د ف<<ي  مالخب<<راء ال
م<ل ف<ي جلس<تها      وأيدت اللجنة في وقت الحق خط<ة الع       . 2001يونيه  /حزيران

 . 2002مارس /المعقودة في آذار

، وتعري<ف نط<اق      عام<ة  عملية التنقيح بتحديد مسائل مفاهيمية    استهلت  و - 38
عملي<<ة التنق<<يح، ووض<<ع مقترح<<ات واض<<حة واستعراض<<ها، وأخي<<را تح<<ديث        

الفت<<رة المنقض<<ية وبم<<ا أن  . الهيك<<ل المفص<<ل للتص<<نيف ومذآرات<<ه التوض<<يحية
لتصنيف ها بين تنقيحات ا   لمرآزي للمنتجات أقصر من   بين تنقيحات التصنيف ا   

 عملي<ة التنق<يح     نط<اق الصناعي الدولي الموحد، فقد آان من المتوق<ع أن يك<ون            
 . لتصنيف الصناعي الدولي الموحداتنقيح ضيق آثيرا من أ

وقد اقترن<ت المش<اورات العالمي<ة بش<أن التص<نيف المرآ<زي للمنتج<ات                - 39
 بعملي<ة تنق<يح التص<نيف الص<ناعي         ،)ف<ي ب<ادئ األم<ر     ،  باالستعانة باس<تبيانات  (

وُطلب<ت   .  الدولي الموحد، فغطى أول اس<تبيانين المس<ائل المتعلق<ة بالتص<نيفين    
 مقترح<ات عام<ة بش<أن عملي<ة         2001في االستبيان األول الذي ُأرسل في ع<ام         
فه<<م أفض<<ل الحتياج<<ات   لتوص<<ل إل<<ى  تنق<<يح التص<<نيف المرآ<<زي للمنتج<<ات ل   

 . ملية التنقيح هذهالبلدان في ع
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من المسائل    عدد 2003 االستبيان الثاني الذي ُأرسل في عام        ير في وأث - 40
المفاهيمي<<ة م<<ن ش<<أنها الت<<أثير عل<<ى نط<<اق عملي<<ة تنق<<يح التص<<نيف المرآ<<زي       

 أس<ئلة ع<ن الغ<رض م<ن     لوق<د ش<م   . للمنتج<ات وعالقت<ه بالتص<نيفات األخ<رى    
بني<<ة ى خي<<ارات مختلف<<ة لل التص<<نيف المرآ<<زي للمنتج<<ات ونطاق<<ه ع<<الوة عل<<    

 . للتصنيفةالتجميعي

اآلراء ، الُتمس<<ت  2004 االس<<تبيان الثال<<ث ال<<ذي ُأرس<<ل ف<<ي ع<<ام   ف<<يو - 41
ف<<ي إط<<ار أعم<<ال  الت<<ي ج<<رى استعراض<<ها  موض<<وعة أو بش<<أن المقترح<<ات ال 

وتناول<<ت  .  المعن<<ي بإحص<<اءات الخ<<دمات أفرق<<ة أخ<<رى مث<<ل فري<<ق ف<<وربرغ  
 أو نفاي<ات، دمات الرعاي<ة الص<حية أو إدارة ال  المقترحات أجزاء محددة مثل خ<     

وأفض<<ى اس<<تعراض ال<<ردود عل<<ى ه<<ذا االس<<تبيان إل<<ى     . المنتج<<ات اإلعالمي<<ة
للتصنيف المرآزي للمنتجات الذي ُاعد للتوزي<ع ف<ي ع<ام           البنية المنقحة   وضع  
2005 . 

، 2005يوني<<<ه /وف<<<ي اجتم<<<اع فري<<<ق الخب<<<راء المعق<<<ود ف<<<ي حزي<<<ران     - 42
لعملية التي اتبعت عند تنقيح التصنيف المرآزي للمنتج<ات         استعرض الفريق ا  

م<ن   2مس<ودة أول<ى آامل<ة للص<يغة         ع<داد   الذي اضُطلع به إل   التفصيلي  والعمل  
وخل<<<<ص فري<<<<ق الخب<<<<راء إل<<<<ى أن جمي<<<<ع   . التص<<<<نيف المرآ<<<<زي للمنتج<<<<ات 

التص<<نيف المرآ<<زي حت<<ى حين<<ه تجس<<دت ف<<ي بني<<ة المقترح<<ات الت<<ي ت<<م تلقيه<<ا 
تل<<ك ص<<ورتها ب عل<<ى توزي<<ع المس<<ودة    الفري<<قه، وواف<<قللمنتج<<ات وتفاص<<يل 

 . ي العالمالصعيدللتشاور بشأنها على 

ق<<د انص<<بت االهتم<<<ام بوج<<ه خ<<اص ف<<<ي المس<<ودة األول<<ى للتص<<<نيف       و - 43
م<<<ن به<<<ا تص<<<ل الهيك<<<ل المقت<<<رح للمنتج<<<ات الزراعي<<<ة وم<<<ا يالمرآ<<<زي عل<<<ى 

وج<رى ف<ي    . م  أآثر من الالزًةفصلُمت صيغته األصلية حيث اعُتبرمنتجات 
 للفري<<ق وق<<ت الح<<ق تنق<<يح ه<<ذا الج<<زء بال<<ذات م<<ن التص<<نيف ف<<ي اجتماع<<اتٍ    

اجتم<<<اع اس<<<تثنائي دع<<<ت إل<<<ى عق<<<ده منظم<<<ة األغذي<<<ة    ف<<<ي الفرع<<<ي التقن<<<ي و
 .والزراعة

 
 لتصنيف المرآزي للمنتجات ل2المسودة النهائية للصيغة   - 5 

للتص<<نيف البني<<ة العام<<ة  تاس<<تنادا إل<<ى مقترح<<ات واتفاق<<ات س<<ابقة، ظل<<  - 44
 ف<<يغي<ر أن<<ه ق<د ُأدخل<ت تحس<ينات وتع<ديالت      دون تغيي<ر  المرآ<زي للمنتج<ات   

المنتجات الزراعية الخام والمعالجة، والمنتجات اإلعالمية،  : المجاالت التالية
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والمنتجات ذات الصلة بتكنولوجي<ا المعلوم<ات واالتص<االت، وخ<دمات النق<ل،             
، وخ<<دمات نفاي<<اتمهني<<ة، وخ<<دمات إدارة ال وخ<<دمات اإلس<<كان، والخ<<دمات ال  

المنتج<<<ات الرعاي<<<ة الص<<<حية، وخ<<<دمات االتص<<<االت الس<<<لكية والالس<<<لكية، و   
أخ<<رى، مث<<ل نت<<ديات وق<<د اس<<ُتعرض أغل<<ب ه<<ذه المقترح<<ات ف<<ي م  . يةاألص<<ل

، قبل إدماجه في مسودة التص<نيف  المعني بإحصاءات الخدمات   فريق فوربرغ 
 أيضا البلدان في السياق الكام<ل للتص<نيف         المرآزي للمنتجات ، واستعرضتها   

 .المرآزي للمنتجات

  الصالت بالتصنيفات األخرى في الحسبان أثن<اء عملي<ة التنق<يح    توُأخذ - 45
 أس<<فر ع<<ن إج<<راء بع<<ض التغيي<<رات ف<<ي التص<<نيف والتوص<<ية ب<<إجراء         مم<<ا

وف<ي ه<ذا   . تغييرات في تصنيفات أخرى لتحسين إمكانية المقارنة بين البيانات       
ك<ل م<ن التص<نيف    لفي أجزاء آبيرة م<ن عملي<ة التنق<يح          االعتبار  أولي  ،  صددال

األوروب<<<<ي للمنتج<<<<ات حس<<<<ب النش<<<<اط، ونظ<<<<ام أمريك<<<<ا الش<<<<مالية لتص<<<<نيف   
المنتج<<ات، والتص<<نيف الموح<<د للتج<<ارة الدولي<<ة، والنظ<<ام المنس<<ق لتوص<<يف      
الس<لع وترميزه<ا، وتص<نيف خ<<دمات مي<زان الم<دفوعات الموس<ع، والتص<<نيف       

وعل<<ى غ<<رار الص<<لة  .اعي ال<<دولي الموح<<د لجمي<<ع األنش<<طة االقتص<<ادية الص<<ن
بين التصنيف الصناعي الدولي الموح<د والتص<نيف الص<ناعي الع<ام            الموجودة  
ق<<در إليج<<اد  ول<<ي اهتم<<اٌم، ُأاألوروبي<<ة ات االقتص<<ادية داخ<<ل الجماع<< لألنش<<طة

 ب<<ين التص<<نيف المرآ<<زي للمنتج<<ات   المس<<تويات ف<<ي أدق آبي<<ر م<<ن التن<<اظر   
بنيتيهم<ا   وذل<ك رغ<م اخ<تالف        ،والتصنيف األوروبي للمنتج<ات حس<ب النش<اط       

 .التجميعية

الهيكل المنقح للتصنيف المرآزي للمنتجات ونظام التع<رف      الواقع أن   و - 46
 الحالي<ة، ويجع<الن   اإلنت<اج الموسع على المنتجات يعكسان بشكل أفضل أنماط        

 األنش<<طة ن<<واتج لقي<<اس م<<ن التص<<نيف المرآ<<زي الم<<نقح للمنتج<<ات أداة أنج<<ع   
 .  مع مفاهيم نظام الحسابات القوميةيتماشىاالقتصادية بما 

المعن<<ي بالتص<<نيفات فري<<ق الخب<<راء طرحه<<ا الت<<ي ات التوص<<يعم<<ال بو - 47
يوني<<ه /ف<<ي اجتماع<<ه المعق<<ود ف<<ي حزي<<ران    االقتص<<ادية واالجتماعي<<ة الدولي<<ة   

س<<<ودة النهائي<<<ة ، اس<<<تعرض الفري<<<ق الفرع<<<ي التقن<<<ي بع<<<د االجتم<<<اع الم2005
آ<<<ان ي الت<<<الص<<<يغة وه<<<ي م<<<ن التص<<<نيف المرآ<<<زي للمنتج<<<ات    2للص<<<يغة 

 . عليهاللموافقة آتابة هذا التقرير وقت يستعرضها فريق الخبراء 
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م<<ن التص<<نيف المرآ<<زي للمنتج<<ات   2المس<<ودة النهائي<<ة للص<<يغة بني<<ة و - 48
ة واللجن<<<<ة مطالب<<<< . متاح<<<<ة للجن<<<<ة االحص<<<<ائية آوثيق<<<<ة معلوم<<<<ات أساس<<<<ية 

الصيغة الثانية من التص<نيف المرآ<زي       بنية  باستعراض هذه المسودة واعتماد     
 .  المعيار الدولي الموصى به لتصنيف المنتجاتاللمنتجات بوصفه

 
 األعمال المقبلة - 6 

  الص<<ناعي ال<<دولي الموح<<د المزم<<عُ لتص<<نيِفل المس<<تخدم س<<يتناول دلي<<ُل - 49
وس<<يتم ذل<<ك . آ<<زي للمنتج<<ات أيض<<ا المتعلق<<ة بالتص<<نيف المرإص<<داره المس<<ائَل

ف<<<ي آ<<<ل م<<<ن   ه<<<ا وتطبيقهاع<<<ن طري<<<ق مناقش<<<ة مب<<<ادئ التص<<<نيف، وتفس<<<ير   
يتن<<اول بالوص<<ف ن<<واتج  التص<<نيف المرآ<<زي  التص<<نيفين الل<<ذين يس<<لمان ب<<أن   

األنش<<طة االقتص<<ادية ال<<وارد بيانه<<ا ف<<ي التص<<نيف الص<<ناعي ال<<دولي الموح<<د     
أن يع<<<زز أيض<<<ا نيفين ه<<<ذا الع<<<رض المش<<<ترك للتص<<< وم<<<ن ش<<<أن . للمنتج<<<ات

استخدام التص<نيف الص<ناعي ال<دولي الموح<د والتص<نيف المرآ<زي للمنتج<ات               
 .معا لألغراض اإلحصائية

وبالمثل ستنفذ األنشطة المتعلقة بالمضي في تنفي<ذ التص<نيف المرآ<زي             - 50
للمنتج<<<ات إل<<<ى جان<<<ب تنفي<<<ذ الجه<<<ود الخاص<<<ة بالتص<<<نيف الص<<<ناعي ال<<<دولي 

العم<<<<ل التابع<<<<ة للش<<<<عبة اإلحص<<<<ائية س<<<<ترآز عل<<<<ى الموح<<<<د، أي أن حلق<<<<ات 
االستخدام المشترك للتصنيف الصناعي الدولي الموح<د والتص<نيف المرآ<زي           

 .للمنتجات، حسبما ورد آنفا
 

 حالة عملية تنقيح التصنيف الدولي الموحد للمهن -جيم  
 المعنEEEي بالتصEEEنيفات االقتصEEEادیة واالجتماعيEEEة   توصEEEيات فریEEEق الخبEEEراء  - 1 

 يةالدول
أح<<<اط فري<<<ق الخب<<<راء المعن<<<ي بالتص<<<نيفات االقتص<<<ادية واالجتماعي<<<ة    - 51

، بوالي<<ة 2005يوني<<ه /الدولي<<ة علم<<ا، ف<<ي اجتماع<<ه ال<<ذي عق<<د ف<<ي حزي<<ران       
، بم<ا ف<ي ذل<ك    )2(1988وعملية تحديث التص<نيف ال<دولي الموح<د للمه<ن لع<ام       

رس<<ال إنش<اء منت<دى عل<ى ش<بكة اإلنترن<<ت للتص<نيف ال<دولي الموح<د للمه<ن وإ        
ونظر أيضا في القيود الصارمة الت<ي  . استبيانات منهجية إلى البلدان األعضاء  

فرضها المؤتمر الدولي السابع عشر لخبراء اإلحص<اءات العمالي<ة ف<ي آ<انون              
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، م<<ن أج<<ل المحافظ<<ة عل<<ى البيئ<<ة األساس<<ية والمب<<ادئ       2003ديس<<مبر /األول
 .1988األساسية للتصنيف الدولي الموحد للمهن لعام 

والح<<<<ظ فري<<<<ق الخب<<<<راء الحاج<<<<ة إل<<<<ى خط<<<<ة طويل<<<<ة األج<<<<ل ل<<<<دورة   - 52
استعراض التص<نيف ال<دولي الموح<د للمه<ن وأوص<ى ب<أن تق<دم منظم<ة العم<ل            
الدولي<<ة معلوم<<ات بش<<أن رؤاه<<ا الطويل<<ة األج<<ل الخاص<<ة بالتص<<نيف ال<<دولي       

 .الموحد للمهن، في االجتماع المقبل للجنة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة

وق<<ام فري<<ق الخب<<راء، باتخ<<اذ ت<<دابير عملي<<ة مباش<<رة تمثل<<ت ف<<ي مناقش<<ة   - 53
وتأييد المقترحات المتعلقة بإنشاء فريق تقن<ي فرع<ي معن<ي بالتص<نيف ال<دولي         
الموحد للمهن بغية تقديم المشورة إلى منظمة العمل الدولية في مجال ص<ياغة             

 وف<<ي إع<<داد  المقترح<<ات الخاص<<ة بتح<<ديث التص<<نيف ال<<دولي الموح<<د للمه<<ن     
وق<د ُح<ددت ص<الحيات      . الوثائق الخاص<ة بالمناقش<ات ف<ي االجتماع<ات التقني<ة          

وس<يقدم الفري<ق    . هذا الفريق وُوضع له جدول زمن<ي ومجموع<ة م<ن األه<داف            
الفرعي التقني تقريرا إلى فريق الخبراء في االجتماع المزمع عقده ف<ي أوائ<ل              

 .2007عام 

فيم<<ا بع<<د ع<<ن المرآ<<ز الفعل<<ي له<<ذا      وتس<<اءلت منظم<<ة العم<<ل الدولي<<ة     - 54
الفري<<ق آفري<<ق فرع<<ي ت<<ابع لفري<<ق الخب<<راء المعن<<ي بالتص<<نيفات االقتص<<ادية     
واالجتماعية الدولية، غي<ر أن<ه ال ي<زال يعت<زم إب<الغ فري<ق الخب<راء باألعم<ال            

 .2007التي قام بها حتى عام 

ولي وفي أعقاب تأيي<د فري<ق الخب<راء للمقترح<ات، س<يمر التص<نيف ال<د                - 55
الموح<<د للمه<<ن بعملي<<ة إق<<رار تش<<مل اجتماع<<ا ثالث<<ي األط<<راف لمنظم<<ة العم<<ل  

وق<د ترغ<ب اللجن<ة ف<ي        . الدولية والمؤتمر الدولي لخبراء اإلحصاءات العمالية     
مناقشة ما إذا آان سيتم إدخال تغييرات محتملة على التصنيف وآيفية إدخالها            

راء أو ف<<ي أي منت<<دى  ف<<ي ه<<ذه المراح<<ل الالحق<<ة ومناقش<<تها م<<ع فري<<ق الخب<<      
 .إحصائي مناسب آخر

 
 بها منظمة العمل الدوليةاضطلعت األعمال التي  - 2 

ب<دأت األعم<ال المتعلق<ة بتح<ديث التص<نيف ال<دولي الموح<د للمه<ن لع<<ام          - 56
، حس<<بما طلب<<ه الم<<ؤتمر ال<<دولي الس<<ابع 2004ين<<اير / ف<<ي آ<<انون الث<<اني1988

. 2003ن<<<<وفمبر /ين الث<<<اني عش<<<ر لخب<<<<راء اإلحص<<<اءات العمالي<<<<ة ف<<<ي تش<<<<ر   
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 وسيكون متوفرا ف<ي أواخ<ر ع<ام         ISCO-08وسيعرف التصنيف الحديث بالرمز     
، وذل<<<ك حس<<<بما أوص<<<ت ب<<<ه اللجن<<<ة اإلحص<<<ائية ف<<<ي دورته<<<ا الرابع<<<ة   2007

 .2003مارس /والثالثين التي عقدت في آذار

، أرس<<ل اس<<تبيان إل<<ى جمي<<ع البل<<دان ع<<ن      2004س<<بتمبر /وف<<ي أيل<<ول  - 57
ته<<ا اإلحص<<ائية الوطني<<ة ووزاراته<<ا المعني<<ة بالعم<<ل وآ<<ذلك إل<<ى    طري<<ق وآاال

معاهدها المعنية بالتدريب المهني في حال توفر المعلومات المتعلقة باالتصال          
وطل<ب ه<ذا االس<تبيان      . بها وإل<ى منظم<ات أرب<اب العم<ل والمنظم<ات العمالي<ة            

ئ<ات مهني<ة    المشورة بشأن عدد من المسائل المفاهيمية فضال عن التعامل مع ف          
وطلب أيضا توص<يات مح<ددة بش<أن إنش<اء فئ<ات مهني<ة جدي<دة وبش<أن                  . معينة

 .تحسين أوصاف الفئات القائمة بالفعل

وقام<<<ت منظم<<<ة العم<<<ل الدولي<<<ة بتحلي<<<ل ال<<<ردود عل<<<ى ه<<<ذا االس<<<تبيان    - 58
ولخص<<<تها ف<<<ي ورق<<<ة ش<<<كلت أساس<<<ا للمناقش<<<ات المتعلق<<<ة بالتص<<<نيف ال<<<دولي 

 لفري<<ق الخب<<راء المعن<<ي بالتص<<نيفات االقتص<<ادية    الموح<<د للمه<<ن ف<<ي اجتم<<اع  
 .2005يونيه /واالجتماعية الدولية والذي انعقد في نيويورك في حزيران

وأس<<دى فري<<ق الخب<<راء المش<<ورة بش<<أن ع<<دد م<<ن المقترح<<ات المتعلق<<ة      - 59
وأع<<رب أيض<<ا ع<<ن  . بإدخ<<ال تغيي<<ر عل<<ى التص<<نيف ال<<وارد ف<<ي ه<<ذه الورق<<ة    

ى مستوى المهارات ف<ي تحدي<د فئ<ات التص<نيف بحاج<ة      انشغاله ألن االستناد إل 
إل<<ى تفس<<ير أوض<<ح يس<<مح بتطبي<<ق ه<<ذا المفه<<وم تطبيق<<ا متناس<<قا عل<<ى الص<<عيد   

وفيم<<<ا يتعل<<<ق بعملي<<<ة تح<<<ديث التص<<<نيف، ق<<<د نص<<<ح فري<<<ق الخب<<<راء  . ال<<<دولي
بتوض<<<يح نط<<<<اق عملي<<<<ة التنق<<<<يح وح<<<دودها وبالحص<<<<ول عل<<<<ى المزي<<<<د م<<<<ن   

 .ي لعمليات التحديث المقبلةالمعلومات بشأن الجدول الزمن

ووفق<<ا لم<<ا اقترحت<<ه اللجن<<ة اإلحص<<ائية ف<<ي دورته<<ا السادس<<ة والثالث<<ين،  - 60
أنش<<أت منظم<<ة العم<<ل الدولي<<ة فري<<ق خب<<راء تقن<<ي م<<ن أج<<ل تح<<ديث التص<<نيف  

ولقد اجتمع فريق الخبراء التقن<ي ف<ي جني<ف ف<ي الفت<رة              . الدولي الموحد للمهن  
وأح<<رز تق<<دم آبي<<ر ف<<ي ه<<ذا     . 2005فمبر ن<<و/ تش<<رين الث<<اني 11 إل<<ى 8م<<ن 

 :االجتماع االفتتاحي الذي تم فيه التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل التالية

طريق<<<<ة تس<<<<يير أعم<<<<ال فري<<<<ق الخب<<<<راء التقن<<<<ي والمنهجي<<<<ة الواج<<<<ب   - 
 استخدامها لحل المسائل الهيكلية والمفاهيمية؛

 حدود األعمال الواجب تنفيذها؛ - 
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 التحديث؛خطة عمل لعملية  - 

تعري<<ف موّس<<ع لمس<<توى المه<<ارات وطريق<<ة قي<<اس ه<<ذا المفه<<وم م<<ن         - 
 الناحية العملية في السياق الدولي؛

أنسب معاملة للتصنيف ال<دولي الموح<د للمه<ن الجدي<د لع<دد م<ن الفئ<ات                  - 
المهنية التي ح<ددت آفئ<ات تع<اني م<ن المش<اآل بم<ا ف<ي ذل<ك الم<ديرين                    

 يعة وعمال خدمات الشوارع؛والمدرسين وطباخي الوجبات السر

إط<<ار عم<<ل للمزي<<د م<<ن األعم<<ال فيم<<ا يتعل<<ق ب<<بعض الفئ<<ات المهني<<ة          - 
األخرى الت<ي يتع<ين الحص<ول عل<ى مزي<د م<ن المعلوم<ات بش<أنها، بم<ا               
 في ذلك المهن القائمة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛

ع أو الخ<<دمات اس<<تحداث فئ<<ات بديل<<ة للتص<<نيف قائم<<ة أساس<<ا عل<<ى الس<<ل  - 
 .المنتجة، بصرف النظر عن مستوى المهارات

ورغ<<م أن معظ<<م أعم<<ال فري<<ق الخب<<راء التقن<<ي س<<تتم بواس<<طة الس<<بل        - 61
اإللكتروني<<ة، فإن<<ه م<<ن المتوق<<ع أن يك<<ون الفري<<ق بحاج<<ة إل<<ى عق<<د اجتماع<<ات    

 .2006فعلية من حين إلى آخر، ومن المعتزم عقد اجتماعين في عام 

 لطل<ب اآلراء بش<أن   2006بيان ثان قريب<ا ف<ي أوائ<ل ع<ام       وسيرسل است  - 62
مس<<ودة بغي<<ة تص<<نيف مح<<دث وطل<<ب المش<<ورة بش<<أن مج<<االت ي<<رى فري<<ق         

وس<تدعى  . الخبراء التقني اقتضاء الحصول على مزيد م<ن المعلوم<ات بش<أنها           
البلدان إلى تق<ديم المزي<د م<ن المقترح<ات م<ن أج<ل إدخ<ال تغيي<رات عل<ى بني<ة                      

 ف<ي تحلي<ل ال<ردود    2006فريق الخبراء التقن<ي أثن<اء ع<ام    وسينظر  . التصنيف
الواردة على االستبيان الثاني بغية تعميم مسودة بغية تصنيف شبه نهائية على            

وس<<<يعرض ه<<<ذا  . 2007البل<<<دان للحص<<<ول عل<<<ى تعليقاته<<<ا ف<<<ي بداي<<<ة ع<<<ام     
المش<<روع آ<<ذلك للمناقش<<ة أثن<<اء االجتم<<اع المقب<<ل لفري<<ق الخب<<راء الت<<ابع لألم<<م  

تحدة والمعني بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية المقرر عقده في         الم
 .2007مستهل عام 

وستشكل المناقشات الجارية في منتدى لإلنترنت، أنشأته منظمة العم<ل         - 63
الدولي<<<ة، آلي<<<ة ثاني<<<ة يمك<<<ن ع<<<ن طريقه<<<ا الحص<<<ول عل<<<ى ردود فع<<<ل البل<<<دان  

اقشات على المسائل الناجم<ة ع<ن    وسترآز هذه المن  . والجهات المعنية األخرى  
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ال<<<ردود ال<<<واردة عل<<<ى االس<<<تبيانات والت<<<ي تع<<<د مس<<<ائل تقتض<<<ي المزي<<<د م<<<ن   
 .المناقشات، فضال عن أي مسائل أخرى قد تظهر أثناء المناقشات نفسها

ثم ستقوم منظمة العمل الدولية بوضع اللمسات النهائية عل<ى التص<نيف             - 64
ث<<<ي لمنظم<<<ة العم<<<ل الدولي<<<ة لخب<<<راء   م<<<ن أج<<<ل مناقش<<<ته ف<<<ي االجتم<<<اع الثال  

وس<يطلب م<ن اجتم<اع      . 2007اإلحصاءات العمالية الذي سيعقد في نهاية عام        
الخب<<راء ه<<ذا اعتم<<اد التص<<نيف ال<<دولي الموح<<د للمه<<ن وال<<ذي يحم<<ل الرم<<ز        

�ISCO-08 حسبما طلبه المؤتمر السابع عشر لخبراء اإلحصاءات العمالية�. 

ف يعت<زم أن يواص<ل فري<ق الخب<راء التقن<ي            وفي أعقاب اعتماد التص<ني     - 65
مهامه وسيسدي المشورة إل<ى منظم<ة العم<ل الدولي<ة بش<أن المس<ائل المرتبط<ة                 
بتطبيق التصنيف الدولي الموحد للمهن وبشأن اقتضاء المضي ف<ي تحديث<ه أو             

 .تنقيحه
 

 حالة عملية تنقيح التصنيف الموحد للتجارة الدولية -دال  
ري<ق الخب<<راء بش<<أن األعم<ال الت<<ي ُأنج<<زت وبش<<أن   ق<دمت إحاط<<ة إل<<ى ف  - 66

 للتصنيف الموحد للتجارة الدولية، ف<ي اجتماع<ه         4التقدم المحرز بشأن التنقيح     
وأعرب فريق الخبراء عن ضرورة قي<ام  . 2005يونيه  /الذي عقد في حزيران   

فرق<<<ة العم<<<ل المعني<<<ة بإحص<<<اءات تج<<<ارة البض<<<ائع إلج<<<راء ص<<<ياغة أوض<<<ح 
مفاهيمية التي يقوم عليها التصنيف الموحد للتجارة الدولي<ة         لألسس والمبادئ ال  

أثن<<<اء عملي<<<ة تنقيح<<<ه وواف<<<ق عل<<<ى وج<<<وب مض<<<ي األعم<<<ال المتعلق<<<ة بتنق<<<يح  
وأعرب ع<دد  . التصنيف الموحد للتجارة الدولية ُقدما على أساس ما تقدم ذآره         

ة من البلدان والمنظمات عن اهتمامها بمواآبة تنق<يح التص<نيف الموح<د للتج<ار            
األرجنت<<<ين وأس<<<تراليا والص<<<ين وفرنس<<<ا والفلب<<<ين والنمس<<<ا     : الدولي<<<ة، وه<<<ي 

والوالي<<<ات المتح<<<دة األمريكي<<<ة والمكت<<<ب اإلحص<<<ائي للجماع<<<ات األوروبي<<<ة    
ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة التع<اون والتنمي<ة ف<ي المي<دان االقتص<ادي              

 .وصندوق النقد الدولي

: الخب<راء للحص<ول عل<ى تعليق<اتهم       ولقد أرسل إلى جميع أعضاء فريق        - 67
 للتصنيف الموحد للتجارة الدولية، وجدول ارتب<اط        4المشروع المؤقت للتنقيح    

، واستعراض ش<امل ل<ذلك التنق<يح        2007بين ذلك التنقيح والنظام المنسق لعام       
 وم<ن التنق<يح الجدي<د       3وملحقات يتضمنان الرموز المشطوبة من التنق<يح رق<م          
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ع إحصاءات التجارة التابع للش<عبة اإلحص<ائية ف<ي األم<م            ولقد تلقى فر  . 4رقم  
 .المتحدة بعض التعليقات وسيدرجها في التنقيح آلما أمكن

 ولقد قدِّمت معلومات مستكملة إلى الفريق الفرعي التقني التابع لفري<ق            - 68
الخب<<راء المعن<<ي بالتص<<نيفات االقتص<<ادية واالجتماعي<<ة الدولي<<ة بش<<أن التق<<دم        

لتنق<<<يح الراب<<<ع للتص<<<نيف الموح<<<د للتج<<<ارة الدولي<<<ة وللتص<<<نيف المح<<<رز ف<<<ي ا
المرآ<<زي للمنتج<<ات والعالق<<ة ب<<ين التص<<نيف المرآ<<زي للمنتج<<ات والتص<<نيف  

أآت<<وبر /الموح<<د للتج<<ارة الدولي<<ة، أثن<<اء اجتماع<<ه المنعق<<د ف<<ي تش<<رين األول       
ولق<<<د أي<<<د الفري<<<ق الفرع<<<ي التقن<<<ي تنق<<<يح التص<<<نيف الموح<<<د للتج<<<ارة . 2005
ي<<<<ة عموم<<<<ا وتحس<<<<ين الص<<<<الت ب<<<<ين التص<<<<نيف المرآ<<<<زي للمنتج<<<<ات    الدول

والتص<<نيف الموح<<د للتج<<ارة الدولي<<ة إل<<ى أقص<<ى درج<<ة ممكن<<ة، عل<<ى وج<<ه         
 .الخصوص

 
 حالة عملية تنقيح التصنيفات الزراعية -هاء  

لقد بذلت الجهود من أج<ل اتس<اق التص<نيفات الزراعي<ة م<ع التص<نيفات              - 69
يف الموح<<د للتج<<ارة الدولي<<ة والتص<<نيف المرآ<<زي أي التص<<ن(الدولي<<ة الش<<املة 

اإلس<هام  : على ثالث جبهات، ه<ي    ) للمنتجات والتصنيف الدولي الموحد للمهن    
بمقترح<<<<ات منظم<<<<ة األغذي<<<<ة والزراع<<<<ة للتص<<<<نيف المرآ<<<<زي للمنتج<<<<ات       
والتصنيف الموحد للتجارة الدولية والتصنيف ال<دولي الموح<د للمه<ن وتح<ديث       

الزراعة بشأن المنتجات الزراعية وتطبي<ق التص<نيفات        قائمة منظمة األغذية و   
ولق<د وف<رت أعم<ال التنق<يح      . الدولية على برنامج اإلحص<اء الزراع<ي الع<المي        

والتح<<ديث الحالي<<ة للتص<<نيف الموح<<د للتج<<ارة الدولي<<ة والتص<<نيف المرآ<<زي       
للمنتج<<<ات والتص<<<نيف ال<<<دولي الموح<<<د للمه<<<ن فرص<<<ة ن<<<ادرة له<<<ذه الجه<<<ود      

يب<<<<ذلها فري<<<<ق الخب<<<<راء المعن<<<<ي بالتص<<<<نيفات االقتص<<<<ادية   المش<<<<ترآة الت<<<<ي 
واالجتماعية الدولية والفريق الفرعي التقني التابع له والش<عبة اإلحص<ائية ف<ي             
األم<<م المتح<<دة ومنظم<<ة األغذي<<ة والزراع<<ة وغيره<<ا م<<ن المنظم<<ات الدولي<<ة        

 .واإلقليمية والدول األعضاء من أجل جعلها جهودا منتجة ومثمرة
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اعEEة فEEي التصEEنيف المرآEEزي للمنتجEEات والتصEEنيف الموحEEد للتجEEارة        الزر - 1 

 الدولية والتصنيف الدولي الموحد للمهن
في الماضي لم يكن التصنيف المرآ<زي للمنتج<ات منطبق<ا انطباق<ا تام<ا              - 70

وق<<<د آ<<<ان ه<<<ذا يرج<<<ع أساس<<<ا إل<<<ى آ<<<ون بني<<<ة . عل<<<ى اإلحص<<<اءات الزراعي<<<ة
 التصنيف المرآزي للمنتجات غي<ر      وتفاصيل النظام المنسق التي تشكل أساس     

وعل<<ى س<<بيل المث<<ال . مناس<<بة بش<<كل مباش<<ر ألغ<<راض اإلحص<<اءات الزراعي<<ة 
فبينم<<ا آ<<ان م<<ن المه<<م قي<<اس المنتج<<ات الزراعي<<ة الخ<<ام م<<ن حي<<ث اإلنت<<اج           

وإذا . المحلي، فإنه لم يتم االتجار بها دائما على الصعيد الدولي بكميات آبيرة           
 بإدراجها في النظام المنسق، فه<ي ُتض<اف ع<ادة           يسمح آان صغر هذه الفئة ال    

وهن<اك أيض<ا منتج<ات ق<د تك<ون هام<ة            . إلى األش<كال المعالج<ة له<ذه المنتج<ات        
جدا لإلحصائيين والمحللين الزراعيين، غير أنها ل<م تح<دد عل<ى نح<و منفص<ل                

وهن<<اك طل<<ب ق<<ديم م<<ن أج<<ل وض<<ع . ف<<ي النظ<<ام المنس<<ق نتيج<<ة أس<<باب أخ<<رى
زي للمنتجات يكون أآثر استجابة الحتياج<ات اإلحص<اء    هيكل للتصنيف المرآ  

 .يقتضي تقديم المزيد من التفاصيل في هذا المجال الزراعي، مما

ولق<<د س<<اعد اعتم<<اد اقت<<راح منظم<<ة األغذي<<ة والزراع<<ة إض<<افة تعليق<<ات   - 71
م<<ن البل<<دان بش<<أن التص<<نيف المرآ<<زي للمنتج<<ات ف<<ي تنق<<يح البن<<ى وتوض<<يح      

وآف<<ل أيض<<ا، إدراج التفاص<<يل الالزم<<ة ف<<ي التص<<نيف     . المف<<اهيم والتع<<اريف 
 للتص<<نيف المرآ<<زي 1-1وبالمقارن<<ة م<<ع الص<<يغة رق<<م  . المرآ<<زي للمنتج<<ات
 للتص<<نيف المرآ<<زي  2 بن<<د جدي<<د إل<<ى الص<<يغة رق<<م    200للمنتج<<ات أض<<يف  

ويب<ين  . للمنتجات في مجاالت الزراعة والحراجة ومصائد األس<ماك واألغذي<ة         
الجدي<دة للتص<نيف المرآ<زي للمنتج<ات اآلن بش<<كل     هيك<ل ومحتوي<ات الص<يغة    

 .أفضل حقائق واحتياجات اإلحصاء الزراعي أآثر من أي وقت مضى

ونتيجة للمعلومات الواردة في اقتراح منظمة األغذي<ة والزراع<ة بش<أن             - 72
التص<<نيف الموح<<د للتج<<ارة الدولي<<ة، فق<<د لب<<ت الص<<يغة الجدي<<دة ل<<ذلك التص<<نيف 

ن الحص<ول عل<ى المزي<د م<ن التفاص<يل الخاص<ة بإنت<اج               طلب الكثير من البل<دا    
المحاص<<<يل وتربي<<<ة الحيوان<<<ات، فض<<<ال ع<<<ن اإلق<<<رار بأهمي<<<ة إنت<<<اج الب<<<ذور    

وم<<ا يتص<<ل ب<<ذلك م<<ن إنت<<اج   � معالج<<ة الب<<ذور�والش<<تالت ولتوض<<يح محت<<وى  
 .بذور الزهور والفواآه والخضروات
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الزراع<ة المتعل<ق   ، قدِّم اقتراح منظم<ة األغذي<ة و     2005وفي أوائل عام     - 73
بالتص<<نيف ال<<دولي الموح<<د للمه<<ن إل<<ى مكت<<ب منظم<<ة العم<<ل الدولي<<ة المعن<<ي      
باإلحص<<اءات واقترح<<ت بع<<ض التع<<ديالت المعين<<ة م<<ن أج<<ل تحس<<ين تص<<نيف  
المهن في مجال الزراع<ة والحراج<ة ومص<ائد األس<ماك ف<ي التص<نيف ال<دولي                 

 .1988الموحد للمهن لعام 
 

 قائمة المنتجات الزراعية: ةمنظمة األغذیة والزراع - 2 
آان<<<<ت المش<<<<كلة ف<<<<ي الماض<<<<ي تتمث<<<<ل ف<<<<ي ع<<<<دم تواف<<<<ق التص<<<<نيفات   - 74

م<ع التص<نيفات المس<تخدمة      المستخدمة في اإلحصاءات الزراعية بشكل آام<ل        
قاع<دة  اس<تلهمت قائم<ة المنتج<ات الزراعي<ة ل      فق<د   . في مجاالت إحصائية أخرى   

التص<نيف الموح<د للتج<ارة      ة م<ن    ع< البيانات اإلحصائية لمنظمة األغذية والزرا    
استخدمت القائم<ة م<ن     و.  إليها  وتمت مواءمتها بإضافة تفاصيل إضافية     الدولية

ة قب<<ل منظم<<ة األغذي<<ة والزراع<<ة والبل<<دان األعض<<اء لجم<<ع البيان<<ات الزراعي<<   
ب<<<ت بش<<<كل جي<<<د االحتياج<<<ات المح<<<ددة     ول. خ<<<الل األربع<<<ين س<<<نة الماض<<<ية   

المتن<<افرة اريف ة ف<<ي التعام<<ل م<<ع التع<<إلحص<<اءات اإلنت<<اج الزراع<<ي، وخاص<<
والمتنوعة التي تستخدمها مختلف البلدان م<ن أج<ل نش<ر البيان<ات ال<واردة م<ن                 

لك<ن بقي<ت القائم<ة عل<ى     و. مختلف المجاالت والمصادر في بنية تحليلية واحدة      
م<<ر الس<<نين ثابت<<ة ول<<م ي<<تم تح<<ديثها م<<ع التط<<ورات والتغي<<رات التكنولوجي<<ة          

وتعاريفه<<ا بالي<<ة مقارن<<ة م<<ع النظ<<ام     ، أص<<بحت مفاهيمه<<ا  وت<<دريجيا. الجدي<<دة
. التص<نيف المرآ<زي للمنتج<ات     والمنسق لتوصيف السلع األساسية وترميزه<ا       

القائمة إمكانية مقارنة اإلحص<اءات الزراعي<ة وتكامله<ا         ونتيجة لذلك، أضعفت    
 . مع غيرها من اإلحصاءات

ن<<<ات اإلحص<<<ائية قاع<<<دة البياوآج<<<زء م<<<ن المش<<<روع الجدي<<<د لتح<<<ديث   - 75
ة، ت<م اس<<تعراض وتنق<<يح قائم<ة المنتج<<ات الزراعي<<ة   لمنظم<ة األغذي<<ة والزراع<< 

وت<م تح<ديثها حالي<ا وجعل<ت متطابق<ة م<ع التص<نيفات الدولي<ة،                . للمنظمة بعناي<ة  
 م<ن خ<الل رب<ط أفض<ل ووثي<ق م<ع         التصنيف المرآزي للمنتج<ات   مع  وخاصة  

 س<<لعة أولي<<ة ومحول<<ة 600القائم<<ة الجدي<<دة ح<<والي وتتض<<من . النظ<<ام المنس<<ق
وإض<افة إل<ى   . المدرج<ة ف<ي النظ<ام المنس<ق        2 020 مشتقة أساسا من السلع الـ    

تجمي<<ع م<<ادة غذائي<<ة أساس<<ية مجمع<<ة بغ<<رض  200ذل<<ك، ت<<م تحدي<<د قائم<<ة م<<ن 
ات، حي<<ث تلع<<ب اإلحص<<اءات  اإلم<<داداس<<تخدام ميزاني<<ات األغذي<<ة وحس<<ابات  
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األه<داف اإلنمائي<ة    في تحقي<ق    والمؤشرات دورا هاما في رصد التقدم المحرز        
م<<ن حي<<ث المحتوي<<ات وق<<د اختي<<رت ه<<ذه الم<<واد اس<<تنادا إل<<ى أهميته<<ا  . لأللفي<<ة

التع<<اريف والمحتوي<<ات  الغذائي<<ة والكمي<<ات واألس<<عار وج<<رى تعريفه<<ا ب<<نفس    
 .والعناوين المستخدمة في النظام المنسق

 
 اعي التصنيفات المستخدمة في البرنامج العالمي للتعداد الزر - 3 

التص<<نيف منظم<<ة األغذي<<ة والزراع<<ة المتعلق<<ة بيس<<ّر األخ<<ذ بمقترح<<ات  - 76
 ف<<<ي ص<<<يغتيهما التص<<<نيف المرآ<<<زي للمنتج<<<اتوالص<<<ناعي ال<<<دولي الموح<<<د 

 2والص<<<<يغة لتص<<<<نيف الص<<<<ناعي ال<<<<دولي الموح<<<<د   ل4الجدي<<<<دتين، التنق<<<<يح 
للتص<<نيف المرآ<<زي للمنتج<<ات، بش<<كل فع<<ال تطبيقه<<ا ف<<ي البرن<<امج الع<<المي       

 . المقبل للتعداد الزراعي

وفي اجتماع لمنظمة األغذية والزراع<ة  لالس<تعراض التقن<ي للبرن<امج              - 77
،  المعق<ود ف<ي روم<ا      ،2010س<نة   ال<ذي س<يجري ف<ي       اع<ي   رالعالمي للتعداد الز  

ح<ول ض<رورة    عام ف<ي اآلراء     ، آان ثمة توافق     2005مارس  /إيطاليا في آذار  
ف<<ي التع<<داد الزراع<<ي، وخاص<<ة فيم<<ا   مواءم<<ة التص<<نيفات المق<<رر اس<<تخدامها  

يتعل<<ق بالمحاص<<يل والمواش<<ي واآلالت، م<<ع التص<<نيفات الدولي<<ة الموح<<دة م<<ن   
والتصنيف المرآزي للمنتجات، وم<ع     لتصنيف الصناعي الدولي الموحد     قبيل ا 

وأي<<د الخب<<راء ال<<ذين حض<<روا االجتم<<اع تأيي<<دا تام<<ا   . ةنظ<<ام الحس<<ابات القومي<< 
زراع<<ة الرامي<<ة إل<<ى تطبي<<ق التص<<نيف المرآ<<زي    مب<<ادرة منظم<<ة األغذي<<ة وال 

بوص<فهما األس<اس ال<ذي تس<تند     لتصنيف الصناعي الدولي الموحد    للمنتجات وا 
برن<<امج الع<<المي للتع<<داد ف<<ي الجول<<ة المقبل<<ة للإلي<<ه التص<<نيفات الت<<ي ستس<<تخدم  

 .الزراعي

، 2010س<<نة  ول<<دى تص<<ميم البرن<<امج الع<<المي للتع<<داد الزراع<<ي ف<<ي        - 78
لتص<<<نيف الص<<<ناعي ا وةنظ<<<ام الحس<<<ابات القومي<<< مف<<<اهيم ومب<<<ادئ اس<<<ُتخدمت

لتحديد وحدات التعداد الزراعي، واألنشطة الزراعي<ة، ونط<اق         الدولي الموحد   
وألول م<<رة ف<<ي تاريخ<<ه، أع<<دت قائم<<ة جدي<<دة للمحاص<<يل     . التع<<داد الزراع<<ي 

لتص<<نيف الص<<ناعي التص<<نيف المرآ<<زي للمنتج<<ات وابن<<ى اس<<تنادا إل<<ى مب<<ادئ 
فتص<<نيف المحاص<<يل وتص<<نيف المواش<<ي وتص<<نيف اآلالت    . ي الموح<<دال<<دول

 2010س<نة   ف<ي   الموصى به في البرنامج العالمي للتع<داد الزراع<ي          والمعدات  
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والتص<<نيف لتص<<نيف الص<ناعي ال<<دولي الموح<<د  متوافق<ا حالي<<ا توافق<<ا تام<ا م<<ع ا  
 .المرآزي للمنتجات

 
ات ومدونEة األمEم     استعراض الصلة بين التصEنيف المرآEزي للمنتجE         - واو 

 المتحدة الموحدة للمنتجات والخدمات
فري<ق أوت<اوا    استعرضت اللجنة ف<ي دورته<ا الخامس<ة والثالث<ين تقري<ر              - 79

مدون<ة األم<م   لنظ<ر ف<ي   لال<ذي تض<من طلب<ا     المعن<ي باألرق<ام القياس<ية لألس<عار    
بوص<فها تص<نيفا مش<تقا وم<ا إذا         ) باس<م ( المتحدة الموحدة للمنتج<ات والخ<دمات     

إمكاني<<ة ن م<<ن المالئ<<م للش<<عبة اإلحص<<ائية ب<<األمم المتح<<دة أن تبح<<ث ف<<ي        آ<<ا
 .التصنيفات المرجعية القائمةمطابقة هذا التصنيف مع 

 �أسرة التص<نيفات الدولي<ة    � ألعضاء   �تصنيف مشتق �بمصطلح  احتفظ   - 80
ويمك<<ن إع<<داد التص<<نيفات   . الت<<ي تس<<تند إل<<ى التص<<نيف المرجع<<ي ذي الص<<لة    

التصنيف المرجع<ي وفئات<ه، وبع<د ذل<ك ربم<ا           بنية  ريق تبني   المشتقة إما عن ط   
التص<نيف المرجع<ي، أو يمك<ن إع<داده        ما يقدم<ه    تقديم تفاصيل إضافية تتجاوز     

. م<<ن خ<<الل إع<<ادة ترتي<<ب أو تجمي<<ع الم<<واد م<<ن تص<<نيف مرجع<<ي أو أآث<<ر         
لتص<<نيف التص<<نيف المرآ<<زي للمنتج<<ات واب<<ين بنيت<<ي وُتظه<<ر مقارن<<ة بس<<يطة 

أن ه<<ذا الن<<وع م<<ن العالق<<ة ب<<ين التص<<نيفين غي<<ر       لي الموح<<د الص<<ناعي ال<<دو 
مدونة األمم المتحدة الموح<دة للمنتج<ات       تستوفي   وإضافة إلى ذلك، ال   . موجود

 التي ليست تص<نيفا إحص<ائيا ول<م تخض<ع لعملي<ة الموافق<ة آم<ا ه<ي                    والخدمات
عايير ، الم �أسرة التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية    �مبينة في ديباجة    

 .الالزمة لالنضمام لألسرة

وقد نظرت الشعبة اإلحصائية ب<األمم المتح<دة ف<ي قض<ية المطابق<ة ب<ين                 - 81
مدون<<<ة األم<<<م المتح<<<دة الموح<<<دة للمنتج<<<ات   التص<<<نيف المرآ<<<زي للمنتج<<<ات و 

وق<د أظه<رت ه<ذه المطابق<ة التجريبي<ة          .  وتم وضع مطابق<ة تجريبي<ة      والخدمات
الختالف<<ات المفاهيمي<<ة لوض<<ع تفاص<<يل    لمجموع<<ة فرعي<<ة م<<ن التص<<نيف أن ا  

مفي<<دة التص<<نيفات تجع<<ل م<<ن المس<<تحيل عملي<<ا الوص<<ول إل<<ى ج<<داول مطابق<<ة    
وب<<<الرغم م<<<ن أن . ب<<<ين التص<<<نيفين بدق<<<ةالبيان<<<ات يمك<<<ن اس<<<تخدامها لتحوي<<<ل 

تع<اريف  التصنيف المرآزي للمنتجات يس<تند ف<ي جزئ<ه المتعل<ق بالس<لع عل<ى                 
المكافئ من التع<اريف    ذا الربط أو المستوى     فليس هناك مثل ه   النظام المنسق،   

وإض<افة إل<ى    . مدونة األم<م المتح<دة الموح<دة للمنتج<ات والخ<دمات          فيما يتعلق ب  
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مدون<<ة األم<<م ذل<<ك، ف<<إن الفئ<<ات ف<<ي المس<<توى المفص<<ل المتعل<<ق بالخ<<دمات م<<ن 
فيم<<ا يتعل<<ق  غالب<<ا  غي<<ر قابل<<ة للتحدي<<د  المتح<<دة الموح<<دة للمنتج<<ات والخ<<دمات  

. مرآ<<زي للمنتج<<ات بس<<بب الغم<<وض اللغ<<وي أو ألس<<باب أخ<<رى  بالتص<<نيف ال
آما أن المفاهيم المستخدمة في تعريف أو تجميع المواد ف<ي التص<نيف مختلف<ة               

 ).عريفإن آانت قابلة للت(أيضا 

ف<<ي اجتماع<<ه المعق<<ود  ون<<اقش فري<<ق الخب<<راء أيض<<ا ه<<ذه القض<<ية ف<<ي      - 82
 دة للمنتج<<ات والخ<<دماتمدون<<ة األم<<م المتح<<دة الموح<< ف. 2005يوني<<ه /حزي<<ران

مؤسس<ة   2 000قائمة هيكلي<ة متحرآ<ة له<ا قاع<دة مس<تخدمين م<ن ح<والي                تعد  
واتفق فريق الخبراء على أن نسبة التغطي<ة ه<ذه ليس<ت آافي<ة        . في أنحاء العالم  

وع<الوة  . لجمع بيانات آافية الستخدامها في حس<اب األرق<ام القياس<ية لألس<عار      
يفات المش<<تريات مس<<تعملة ف<<ي أنح<<اء   عل<<ى ذل<<ك، ف<<إن ع<<ددا آبي<<را م<<ن تص<<ن    

. المع<دة الس<تخدام الحكوم<ات والش<رآات الخاص<ة         العالم، بما فيه<ا التص<نيفات       
اس<<<تخدام اللغ<<<ة المش<<<ترآة فعل<<<ى س<<<بيل المث<<<ال، تش<<<ترك الجماع<<<ة األوروبي<<<ة 

للمش<<<تريات؛ وتس<<<تعمل الوالي<<<ات المتح<<<دة تص<<<نيفات أخ<<<رى منه<<<ا التص<<<نيف 
ال ت<<<زال ربم<<<ا عدي<<<د م<<<ن الش<<<رآات الكب<<<رى االتح<<<ادي لإلم<<<دادات، م<<<ع أن ال
 األمممدونة  أن  وبعد أن الحظ فريق الخبراء      . تستخدم نظما أخرى خاصة بها    

الموح<<دة للمنتج<<ات والخ<<دمات ليس<<ت اآللي<<ة المالئم<<ة لتلبي<<ة األه<<داف   المتح<<دة 
إب<<الغ فري<<ق أوت<<اوا    المتح<<دة األممالمبتغ<<اة، ُطل<<ب إل<<ى الش<<عبة اإلحص<<ائية ب<<    

آم<<ا اقت<<رح فري<<ق الخب<<راء إج<<راء تقي<<يم أول<<ي     . ار إليه<<ا أع<<اله بالنت<<ائج المش<< 
لتصنيفات المشتريات لتحديد ما إذا آان أحدها مستعمال على نطاق واس<ع ف<ي              

أو مناطق أخرى لتحديد م<ا إذا آ<ان         /أو أمريكا الشمالية و   /االتحاد األوروبي و  
 . في أنحاء العالمغالب هناك تصنيف مشتريات 

التصنيف الع<المي الموح<د للمنتج<ات    في لتفاصيل المبينة  ولدى مقارنة ا   - 83
مدون<<ة وف<<ي التص<<نيف المرآ<<زي للمنتج<<ات بالتفاص<<يل المبين<<ة ف<<ي  والخ<<دمات

وم<ع  . أآث<ر تفص<يال  األخي<رة   تب<دو  األمم المتحدة الموحدة للمنتجات والخ<دمات  
مدون<<<ة األم<<<م المتح<<<دة الموح<<<دة  المبين<<<ة ف<<<ي تفاص<<<يل الب<<<النظر إل<<<ى وذل<<<ك، 
ر منها تصنيفا منظما، يب<دو       باعتبارها قائمة للمنتجات أآث    جات والخدمات للمنت

التصنيف المرآزي للمنتجات ال<ذي يغط<ي حالي<ا         بفهرس  نسب مقارنتها   من األ 
مدون<ة األم<م    م<ادة مدرج<ة ف<ي        18 000 م<ادة، مقارن<ة م<ع        42 000أزيد من   
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كاني<<ة وينبغ<<ي مواص<<لة استكش<<اف إم . المتح<<دة الموح<<دة للمنتج<<ات والخ<<دمات  
 .وآيفية استخدام هذه التفاصيل في األغراض التي يبتغيها فريق أوتاوا

وق<<ام فري<<ق الخب<<راء ب<<إبالغ فري<<ق أوت<<اوا بالنت<<ائج الت<<ي توص<<ل إليه<<ا        - 84
وسيجري، بتعاون معه، مزيدا من المشاورات لبحث التغيي<رات المحتمل<ة ف<ي             

لي<ة تطبيق<ه    قابالتصنيف المرآزي للمنتج<ات الت<ي يمك<ن أن ت<ؤدي إل<ى تحس<ن                
 .على إحصاءات األسعار

 
أخEEEرى مقدمEEEة مEEEن فریEEEق الخبEEEراء المعنEEEي بالتصEEEنيفات توصEEEيات  - زاي 

االقتصادیة واالجتماعيEة الدوليEة بشEأن العمEل المسEتقبلي فEي إطEار               
 التصنيفات الدوليةأسرة 

المعن<<<ي بالتص<<<نيفات االقتص<<<ادية واالجتماعي<<<ة  ن<<<اقش فري<<<ق الخب<<<راء  - 85
إنش<<<اء آلي<<<ة لتقي<<يم تطبي<<<ق التص<<<نيفات الدولي<<<ة  ح ال<<<داعي إل<<ى  الدولي<<ة المقت<<<ر 

وواف<<ق الفري<<ق . م<<ن المس<<ائل والمع<<اييررس<<مية الموح<<دة م<<ن خ<<الل مجموع<<ة 
ال عل<<ى أن ه<<ذا القي<<اس ينبغ<<ي أن يأخ<<ذ ف<<ي االعتب<<ار ع<<دة مج<<االت أساس<<ية،     

أيض<ا عل<ى    ترآز  ، وإنما    فحسب على المواءمة الصارمة لهيكل الترميز    ترآز  
وينبغ<<ي أن يأخ<<ذ التقي<<يم ف<<ي    . ي<<ة مقارن<<ة البيان<<ات واس<<تخدام التص<<نيف    إمكان

. ج<<داول المطابق<<ة ب<<ين المعي<<ار ال<<دولي والمواءم<<ات الوطني<<ة   أيض<<ا االعتب<<ار 
باعتباره<ا  واتفق الفريق عل<ى المج<االت األساس<ية المبين<ة ف<ي ورق<ة المناقش<ة                 

ب<<راء نقط<<ة انط<<الق وطل<<ب أن تق<<وم مجموع<<ة ص<<غيرة م<<ن أعض<<اء فري<<ق الخ 
وتنبغ<<<ي مراع<<<اة أس<<<ر  . ص<<<يغة منقح<<<ة ف<<<ي غض<<<ون الس<<<نة المقبل<<<ة   بإع<<<داد 

 .ل تصنيفات منظمة الصحة العالميةمن قبيالتصنيفات األخرى، 

وناقش فريق الخبراء أيض<ا تص<نيفات اقتص<ادية مختلف<ة والعالق<ة فيم<ا                - 86
اس<تعراض مفاهيمه<ا ودوره<ا المس<تقبلي المحتم<ل          ض<رورة   بينها واتف<ق عل<ى      

وينبغ<ي إج<راء مث<ل    .  التصنيفات االقتصادية واالجتماعي<ة الدولي<ة  أسرة داخل 
التص<<نيف الص<<ناعي  ه<<ذا االس<<تعراض للتص<<نيفات االقتص<<ادية، وم<<ن بينه<<ا      

التص<<نيف الموح<<د للتج<<ارة  والتص<<نيف المرآ<<زي للمنتج<<ات و ال<<دولي الموح<<د 
ي وينبغ< . اإلنف<اق حس<ب الغ<رض      وتصنيفات   عامةالفئات االقتصادية    و الدولية

رؤي<ة ي<تم إع<دادها ف<ي غض<ون الش<هور            /قة مفاهيمي<ة  رأن ينطلق هذا العمل بو    
نتيجة مفادها أن الفريق الفرعي التقني التابع       وتم الخلوص إلى    .  المقبلة 12 الـ

يمك<ن أن  لفريق الخبراء المعني بالتص<نيفات االقتص<ادية واالجتماعي<ة الدولي<ة           
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التص<<نيف تت<<ام تنقيح<<ات لك<<ن ف<<ي وق<<ت الح<<ق بع<<د اخويض<<طلع به<<ذه المهم<<ة، 
ويمك<<ن رب<<ط ه<<ذا . والتص<<نيف المرآ<<زي للمنتج<<اتالص<<ناعي ال<<دولي الموح<<د 

 . العمل بتنفيذ واستخدام التصنيف المرآزي للمنتجات
 

 نقاط للمناقشة -ثالثا  
 :لعل اللجنة اإلحصائية تود أن تبدي آراءها في المسائق التالية - 87

الصEناعي  اعتمEاد التصEنيف     وافق اللجنة على أن توصي ب     هل ت  )أ( 
بنيتهما آنفتي الذآر بوصفهما    والتصنيف المرآزي للمنتجات    الدولي الموحد   

المعEEEایير الدوليEEEة لتصEEEنيفات األنشEEEطة والمنتجEEEات وأن تطلEEEب مEEEن البلEEEدان  
لتصEEنيفاتها الوطنيEEة لتقEEدیم إحصEEاءات   ین التصEEنيفين آنمEEاذج  اسEEتخدام هEEذ 

 قابلة للمقارنة على الصعيد الدولي؟ 
ن علEى البلEدان مواءمEة    القائلEة آ  هل تتفق اللجنة مع التوصEية        )ب( 

مسEتوى رقمEين    إلى  تصنيفاتها الوطنية لتكون قادرة على تبليغ بيانات تصل         
 دون ضياع المعلومات؟لتصنيف الصناعي الدولي الموحد على األقل من ا

هEEل ترغEEب اللجنEEة فEEي أن تصEEوغ الشEEعبة اإلحصEEائية بEEاألمم        )ج( 
والتصEEEنيف الصEEEناعي الEEEدولي الموحEEEد ا لتنفيEEEذ التصEEEنيف مجEEEالمتحEEEدة برنا

مEEع مEEا یترتEEب علEEى ذلEEك مEEن آثEEار فEEي المEEوارد الماليEEة المرآEEزي للمنتجEEات، 
 والبشریة، األمر الذي سيتطلب عندئذ الدعم الفعلي من الدول األعضاء؟

التصEEنيف الEEدولي هEEل تتفEEق اللجنEEة مEEع خطEEة العمEEل المتعلقEEة ب )د( 
وضEعتها منظمEة العمEل الدوليEة؟ وهEل توافEق       غة التEي  بالصEي  الموحEد للمهEن  

المعنEEEEي بالتصEEEEنيفات االقتصEEEEادیة اللجنEEEEة علEEEEى أن یبقEEEEى فریEEEEق الخبEEEEراء  
مشEEارآا فEEي هEEذه العمليEEة، خاصEEة بعEEد االسEEتعراض       واالجتماعيEEة الدوليEEة  

 ؟2007المقرر في اجتماع فریق الخبراء سنة 
 فریEق الخبEراء     اتوصEل إليهE   النتيجEة التEي     هل تتفق اللجنة مEع       )هـ( 

التصEEنيف العEEالمي الموحEEد للمنتجEEات ربط بEEين الEEبعEEدم مواصEEلة السEEعي إلEEى 
  والتصنيف المرآزي للمنتجات؟ والخدمات
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