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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٨
  ** من جدول األعمال املؤقت)ط( ٤البند 

        بنود للعلم
  التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية    

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
ــة واألربعــني           ــا الثاني ــة اإلحــصائية يف دورهت ــى طلــب اللجن ــاء عل ــر بن ــذا التقري أُعــد ه

E/2011/24) ويقــدم التقريــر معلومــات مــستكملة عــن األعمــال الــيت ).  ألــف-، الفــصل األول
ويقــدم . ليــةاضــطلع هبــا برعايــة فريــق اخلــرباء املعــين بالتــصنيفات االقتــصادية واالجتماعيــة الدو

 وتوصـياته   ٢٠١١التقرير بصورة خاصة معلومات عن نتائج اجتماعات فريـق اخلـرباء يف عـام               
كمـا يـورد   .  فريـق اخلـرباء  حتديث واليةبشأن العمل يف املستقبل وتنظيم األعمال، مبا يف ذلك      

ة واللجنـة مـدعو  . لتحديث املنـتظم املقـرر للتـصنيف املركـزي للمنتجـات     لنطاق ا التقرير جممال   
  .إىل أن حتيط علما هبذا التقرير

  
  

 
  

  .٢٠١٢يناير /الثاين  كانون١١أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
  **  E/CN.3/2012/1.  
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  مقدمة  -أوال   
ُيلقــي هــذا التقريــر نظــرة عامــة علــى األنــشطة الرئيــسية الــيت اضــطلع هبــا يف جمــال             - ١

  .٢٠١٠التصنيفات الدولية منذ انعقاد الدورة احلادية واألربعني للجنة اإلحصائية يف عام 
توصـيات الـيت قـدمها فريـق اخلـرباء املعـين          وتغطي املعلومـات الـواردة يف هـذا التقريـر ال            - ٢

سلط الـضوء علـى     تـ  و ٢٠١١بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية يف اجتماعـه يف عـام           
ــيت اضــطلع هبــا         ــسية ال ــشطة الرئي ــق اخلــرباء، فــضال عــن األن ــة فري ــه لوالي التحــديث املوصــى ب

 األعمـال الـيت أجنـزت يف        ويـصف التقريـر أيـضا     . خيطط لالضطالع هبا يف املـستقبل القريـب        أو
  .اآلونة األخرية يف جمال التصنيفات اإلحصائية

  
  فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات اإلحصائية الدولية  -ثانيا   

 وناقش طائفـة واسـعة      ٢٠١١مايو  / أيار ٢٠ إىل   ١٨اجتمع فريق اخلرباء يف الفترة من         - ٣
ــا     ــق وترتيب ــة الفري ــا يف ذلــك والي ــصنيفات، مب ــضايا الت ــصنيفات  مــن ق ــه، واســتعراض ت ت عمل

ثرها على التصنيف املركزي للمنتجات، واستعراض التقدم احملرز بـشأن تـصنيفات            أاملنتجات و 
  .أخرى، فضال عن مسائل إدارة التصنيفات

ويــرد مزيــد مـــن التفاصـيل بـشــأن االستنتاجـــات الـيت مت التوصـل إليهـا والتوصـيات                    - ٤
كــل تــصنيف مــن التــصنيفات الــيت تناوهلــا االجتمــاع، يف التقريــر   التــــي قُــدمت فيمــا يتعلــــق ب 

اخلتامـــي الجتمــاع فريــق اخلــرباء، الــذي ُيتــاح علــى املوقــع الــشبكي لــشعبة اإلحــصاءات وهــو  
http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/defult.asp.  

  
  قتصادية واالجتماعية الدوليةوالية فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات االحتديث   -ألف   

 ١٩٩٤أنشئ فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعيـة الدوليـة يف عـام                - ٥
وجيتمـع الفريـق مـرة كـل عـامني      . لوضع استراتيجية لتحقيـق التقـارب بـني التـصنيفات الدوليـة        

  .ويقدم تقاريره إىل اللجنة اإلحصائية عقب كل اجتماععلى األقل 
ويف البدايــة، ركــز فريــق اخلــرباء علــى حــل اخلالفــات يف املفــاهيم بــني التــصنيفات            - ٦

. اإلطــار احملاســيب الــوطين، ممــا أدى إىل صــعوبة دمــج البيانــات يف   املوحــدةاالقتــصادية الدوليــة
وركـــز برنـــامج العمـــل األويل علـــى حتـــسني املواءمـــة بـــني التـــصنيفات الـــصناعية وتـــصنيفات  

، وافقت اللجنة اإلحـصائية علـى توسـيع نطـاق عمـل فريـق اخلـرباء            ١٩٩٥ويف عام   . املنتجات
  ).٤٦، الفقرة (E/1995/28ليشمل التصنيفات االجتماعية 
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/  آذار ٥ إىل   ١وأوصت اللجنة اإلحصائية، يف دورهتا الـثالثني املعقـودة يف الفتـرة مـن                 - ٧
الجتماعيــة الدوليــة ، بــأن يكــون فريــق اخلــرباء املعــين بالتــصنيفات االقتــصادية وا١٩٩٩مــارس 

هيئة التنسيق املركزيـة لتنفيـذ برنـامج العمـل بـشأن التـصنيفات االقتـصادية الـذي أقرتـه اللجنـة                      
ويعكـس برنـامج العمـل الـذي وضـع      ). ١٠٨، الفقـرة   (E/1994/24اإلحصائية يف تلك الـدورة      

ي  التنقيحــات املخططــة للتــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد والتــصنيف املركــز١٩٩٩يف عــام 
  .محور التركيز الرئيسي لعمل فريق اخلرباءكللمنتجات 

 يف ضـوء املتطلبـات املـتغرية مـن          ٢٠٠٩سـبتمرب   /وناقش فريق اخلـرباء واليتـه يف أيلـول          - ٨
  . اجلودةعاليةالفريق، مثل طلب وضع تصنيفات بيئية دولية 

 ويف أعقـــاب تلـــك املناقـــشات، وافـــق فريـــق اخلـــرباء علـــى إنـــشاء فريـــق فرعـــي تقـــين  - ٩
  .الستعراض إدارة الفريق وواليته

  :االختصاصات اجلديدة  - ١٠
  مواءمتها مع االختصاصات السابقة اليت حددهتا اللجنة اإلحصائية؛  )أ(  
 ليـصبح  “األسرة الدولية للتصنيفات االقتـصادية واالجتماعيـة    ”تغيري مصطلح     )ب(  

  ؛“األسرة الدولية للتصنيفات اإلحصائية”
خلــرباء املعــين بالتــصنيفات االقتــصادية واالجتماعيــة ليــصبح  تغــيري اســم فريــق ا  )ج(  

  فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات اإلحصائية الدولية؛
  توضيح دور فريق اخلرباء فيما يتعلق باألسرة الدولية للتصنيفات اإلحصائية؛  )د(  
  توضيح دور فريق اخلرباء فيما يتعلق باجملاالت الناشئة يف اإلحصاءات؛  )هـ(  
مواصـــلة اإلقـــرار بـــدور فريـــق اخلـــرباء يف دعـــم شـــعبة اإلحـــصاءات وغريهـــا           )و(  

  .الوكاالت الدولية يف جمال تطوير التصنيفات اإلحصائية الدولية وصيانتها واستعراضها وتنفيذها من
ــأن تــستمر يف أن تعهــد إىل فريــق اخلــرباء       - ١١ ــة اإلحــصائية ب ويوصــي فريــق اخلــرباء اللجن

ا يف الدورة الثالثني للجنـة اإلحـصائية، مبـا يف ذلـك اسـتعراض تـصنيفات                 باملهام اليت مت حتديده   
  .إلدراجها يف األسرة الدولية للتصنيفات اإلحصائيةخمتارة جديدة 

وتتضمن االختصاصات اجلديدة لفريـق اخلـرباء أيـضا إنـشاء مكتـب، ُيكلـف باحلفـاظ                   - ١٢
ــل، وصــ        ــدمي برنــامج العم ــني االجتماعــات، وتق ــى زخــم الفريــق ب ــداول األعمــال  عل ياغة ج

  .لالجتماعات املقبلة للفريق
  .املقترح حتديثهاوترد يف مرفق هذا التقرير الوالية واالختصاصات   - ١٣
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  استعراض التصنيف الصناعي الدويل املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات  -باء   
 املوحـد   تبع الفريق جدول االستعراض املتفق عليه من قبل للتصنيف الـصناعي الـدويل            ا  - ١٤

والتصنيف املركزي للمنتجات، الذي أيدته اللجنة اإلحـصائية يف دوراهتـا الـسابقة، فاسـتعرض               
مـن أجـل حتديـد مـا إذا كـان يلـزم             هـذين التـصنيفني     معلومات واقتراحات إلجراء تغـيريات يف       

اقتـراح   ٢٠٠٩وقـد قُـدم يف اجتمـاع فريـق اخلـرباء يف عـام               . هلمـا إجراء حتديثات أو تنقيحات     
وجيــري اآلن اســتعراض االقتراحــات الكاملــة لتحديــد يل باجملــاالت الــيت تتطلــب استعراضــها أو

  .احملتملأثرها 
ونتيجة لذلك، أكد فريق اخلرباء من جديد االستنتاج الذي خلص إليه من قبـل بـشأن                - ١٥

ــراء أي تغـــيريات يف   ــرورة إجـ ــدم ضـ ــععـ ــيح الرابـ لتـــصنيف الـــصناعي الـــدويل املوحـــد  ل التنقـ
(ISIC Rev.4)يف هذه املرحلة .  

ونظــر فريــق اخلــرباء يف مقترحــات مفــصلة إلجــراء تغــيريات يف التــصنيف املركــزي          - ١٦
إجراء تقيـيم منـتظم لألثـر الـذي سـيترتب       ) أ: (للمنتجات، نشأت يف عدة جماالت خمتلفة، مثل      

 علــى النظــام املنــسق لتوصــيف الــسلع األساســية وترقيمهــا،  ٢٠١٢إجــراء التعــديالت يف عــام 
 مـــن التـــصنيف املركـــزي للمنتجـــات؛  ٤-صـــفرلـــذي يـــشكل اللبنـــات األساســـية لألقـــسام  ا
ــدويل املوحــد     و )ب( ــروابط بــني التــصنيف املركــزي للمنتجــات والتــصنيف ال ــيم لل إجــراء تقي

ــة حتــسني   ــة، بغي ــة ملنتجــات الطاق ــة بــني التــصنيفني؛  إمكاني ــراح منظمــة األمــم  و) ج(املقارن اقت
تعــديل تفاصــيل التــصنيف املركــزي للمنتجــات يف جمــاالت ) لفــاوا(املتحــدة لألغذيــة والزراعــة 

كــي يتــسىن اســتخدام التــصنيف املركــزي للمنتجــات  الغذائيــة ة ويــنتجــات الزراعاملخمتــارة مــن 
واملالحظـات الـيت وردت بـشأن       ) د(مباشرة من أجل مجع البيانـات يف اإلحـصاءات الزراعيـة؛            

ط الــــساخن للتــــصنيفات لــــدى اخلــــعــــن طريــــق مــــسائل التــــصنيف املركــــزي للمنتجــــات 
  .اإلحصاءات شعبة
وبعد اسـتعراض خمتلـف املـدخالت املقدمـة، أوصـى فريـق اخلـرباء بتحـديث التـصنيف                     - ١٧

 للتـصنيف املركـزي     ١-٢التنقـيح   (وسيسمى هـذا حتـديثا      . ٢٠١٢املركزي للمنتجات يف عام     
جانـب الـسلع    ، ولكنه لن يسمى تنقيحا، حيث أنه يقتصر على بعض جمـاالت مـن               )للمنتجات

فقط وال ينطوي سوى علـى عمليـات إعـادة ترتيـب أو تقـسيمات فرعيـة يف املـستويات الـدنيا               
  .من التصنيف) فئة، فئة فرعية(

وقد أنـشئ فريـق فرعـي تقـين للنظـر يف مجيـع املـدخالت املقترحـة للتـصنيف املركـزي                        - ١٨
تاجات املفـصلة كوثيقـة   وستتاح االستن. للمنتجات وناقش عناصر تقنية وإجرائية من التحديث     

  .معلومات أساسية للجنة
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  أعمال التصنيفات األخرى اليت خيطط فريق اخلرباء االضطالع هبا  -جيم   
ــسنتني        - ١٩ ــرة ال وافــق فريــق اخلــرباء علــى االضــطالع بعــدد مــن املــشاريع اإلضــافية يف فت

  :وتشمل أكرب املشاريع ما يلي. القادمة
 فريــق فرعــي الســتعراض اقتــراح تنقــيح     وافــق فريــق اخلــرباء علــى تــشكيل      )أ(  

وسيأخذ يف احلسبان تطبيقات التـصنيف حـسب        . التصنيف حسب الفئات االقتصادية الواسعة    
تـصنيفات مثـل النظـام املنـسق        ب هالفئات االقتصادية الواسعة وسـينظر يف املقـام األول يف روابطـ           

تدرج اخلــدمات يف وسـ . لتوصـيف الـسلع األساسـية وترقيمهـا والتــصنيف املركـزي للمنتجـات      
  هذا النطاق؛

وافــق فريــق اخلــرباء علــى وضــع مبــادئ توجيهيــة لتحديــد مهــام األعمــال            )ب(  
فيمـا يتعلـق باالسـتعانة مبـصادر        ) ولـيس وضـع تـصنيف هلـا بالـضرورة         (األساسية ومهام الـدعم     

. بيد أنه ليس من الواضح كيفية حتديد املهام األساسـية داخـل كـل قطـاع               . خارجية دولية فيها  
وتتسم االستعانة مبصادر عاملية بأمهية شديدة من ناحية الـسياسات وهـي ختلـق مـشاكل كـثرية                  

وبناء على ذلـك سـيكون مـن املفيـد جـدا دراسـة هـذا يف إطـار بعـض                     . قياسها لإلحصائيني يف 
واُتفـق علـى    . وسيقوم فريق فرعي مبناقشة كيفية تناول هـذا األمـر         . املبادئ التوجيهية املشتركة  

جانب النظـر يف املنتجـات ذات الـصلة يف التـصنيف املركـزي للمنتجـات، يلـزم وضـع                 أنه، إىل   
ــصنيف املركــزي          ــال باســتخدام الت ــام األعم ــوم مه ــذ مفه ــة تنفي ــشأن كيفي ــة ب ــادئ توجيهي مب

  للمنتجات وحتديد عالقتها بالتصنيف الصناعي الدويل املوحد؛
وقـد أدى   . سيجري اسـتعراض لتـصنيف االسـتهالك الفـردي حـسب الغـرض              )ج(  

 إىل عـدد مـن املـسائل الـيت قـد يلـزم       ٢٠٠٠استخدام هذا التصنيف منذ آخر تنقيح لـه يف عـام    
وباإلضافة إىل ذلك، يلزم إعادة النظر يف جماالت شهدت تغـيريات كـبرية يف العقـد                . توضيحها

املاضي، مثل خدمات االتصاالت، وذلك لتوفري مبادئ توجيهية أفـضل بـشأن كيفيـة إدراجهـا                
وسيستعرض فريق فرعـي تقـين هـذه املـسائل وسيوصـي مبـا إذا كـان يلـزم إجـراء                   . تصنيفيف ال 
 توضــيحات إضــافية هلــا، مثــل إدراج مالحظــات   ريات يف التــصنيف نفــسه أو جمــرد وضــع تغــي

  تفسريية منقحة فيه؛
ينقح نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية ليشمل عددا من التصنيفات الـيت ينبغـي               )د(  

ويف وقـت كتابـة هـذا التقريـر، مل تكـن املـشاريع النهائيـة هلـذه                  . زيد من التفـصيل   استعراضها مب 
وبناء على ذلك سينظر فريق اخلرباء يف هذه التصنيفات مبجـرد وضـعها     . التصنيفات متاحة بعد  

، للتحقـق مـن صـحتها علـى أسـاس معـايري التـصنيفات               ٢٠١٢يف صيغتها النهائية، أي يف عـام        
  اجها يف األسرة الدولية للتصنيفات اإلحصائية؛القائمة وسينظر يف إدر
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سيجري تقييم جديد للتصنيفات الوطنية، بغية القيام بصورة خاصة بتحـديث             )هـ(  
ــدويل املوحــد والتــصنيف املركــزي للمنتجــات       ــصناعي ال ــذ التــصنيف ال ــشأن تنفي املعلومــات ب

  .سياقات وطنية، ولكن أيضا مع مراعاة التصنيفات يف جماالت أخرى يف
وميكن االطالع على األعمال األخرى اليت خيطط فريق اخلرباء لالضـطالع هبـا وذلـك                 - ٢٠

  . ٢٠١١يف تقرير فريق اخلرباء عن اجتماعه يف عام 
ويف حني يلتزم فريق اخلرباء بدعم وضع مجيع األمنـاء للتـصنيفات اإلحـصائية الدوليـة،              - ٢١

واجـه الفريـق حتـدياً كـبرياً يف احلـصول علــى      وفقـا للواليـة الـيت كلفتـه اللجنـة اإلحـصائية هبـا، ي       
معلومــات يف الوقــت املناســب بــشأن التطــورات اجلديــدة الــيت تقــوم هبــا مؤســسات دوليــة           

وتؤدي ضرورة وضع تصنيفات جديدة يف جماالت ناشئة إىل قيام خمتلـف أصـحاب           . إقليمية أو
وللتأكـد  . لتـصنيفات املصلحة على الصعيدين الدويل واإلقليمي مبحاوالت عديـدة خللـق هـذه ا            

 -من قدرة فريق اخلرباء على مساعدة أصـحاب املـصلحة هـؤالء يف أعمـاهلم يف جمـال وضـعها                
 -علــى ســبيل املثــال عــن طريــق اســتعراض معــايري التــصنيف أو عالقاهتــا بالتــصنيفات القائمــة    

والعمـل مـن أجـل إدراج هــذه التـصنيفات يف األسـرة الدوليـة، ينبغــي زيـادة تـشجيع أصــحاب         
ــ ــيح         امل ــدة أو تنق ــة جدي ــصنيفات دولي ــأي خطــط لوضــع ت ــق اخلــرباء ب ــالغ فري ــى إب صلحة عل

  . التصنيفات القائمة منها
  

  التطورات األخرى يف التصنيفات الدولية  -ثالثا   
ــة           ــم والثقافـ ــة والعلـ ــدة للتربيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــد منظمـ ــا معهـ ــطلع هبـ ــشطة الـــيت اضـ األنـ

  لإلحصاء   )اليونسكو(
 املاضيني، أجنز معهـد منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة        على مدى العامني   - ٢٢

لإلحصاء تنقيحاً كـبريا للتـصنيف الـدويل املوحـد للتعلـيم، الـذي تتـوىل اليونـسكو                  ) اليونسكو(
ــه ــثالثني       . أمانت ــة وال ــه الرابع ــسكو يف دورت ــدول األعــضاء يف اليون ــام لل ــؤمتر الع ــد كلــف امل وق

 بإجراء هـذا التنقـيح واعتمـده املـؤمتر العـام الـسادس والثالثـون                ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين  يف
  .٢٠١١نوفمرب /رمسياً يف تشرين الثاين

 عـن مـشاورات مكثفـة أجريـت         ٢٠١١وقد جنم التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام          - ٢٣
رات مع خرباء دوليني وإقليميني ووطنيني يف جمال التعليم واإلحصاء، مبا يف ذلـك إجـراء مـشاو             

ووضعت مقترحات مفصلة بشأن التنقيح وذلـك بالتعـاون مـع شـريكي             . ٢٠١٠عاملية يف عام    
ــة ومنظمــة التعــاون      ــيم، املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي املعهــد يف مجــع بيانــات التعل
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والتنمية يف امليـدان االقتـصادي، وأعـضاء الفريـق االستـشاري الـتقين للتـصنيف الـدويل املوحـد                    
  . لإلشراف على التنقيح٢٠٠٨ أنشئ يف هناية عام للتعليم الذي

ونوقشت املقترحـات األوىل يف اجتماعـات إقليميـة مـستقلة خلـرباء مـن الـدول العربيـة                  - ٢٤
وآســيا ومنطقــة البحــر الكــارييب وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة أفريقيــا جنــوب الــصحراء يف عــامي 

 طوال هذه الفتـرة مـع خـرباء    كما أجريت مناقشات بشأن هذه املقترحات    . ٢٠١٠  و ٢٠٠٩
ــصائ       ــب اإلحـ ــدها املكتـ ــة عقـ ــصاءات التعليميـ ــة باإلحـ ــات معنيـ ــضروا اجتماعـ ــيني حـ  يوطنـ

للجماعــات األوروبيــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، ومــؤمترات دوليــة         
. ٢٠٠٩يونيـه   /انوإقليمية أخرى، مبا فيها املؤمتر العاملي املعين بالتعليم العايل، املعقود يف حزيـر            

وباإلضــافة إىل هــذا، قُــدمت ونوقــشت مقترحــات مــن قبــل يف اجتمــاع لفريــق اخلــرباء املعــين     
  .٢٠٠٩سبتمرب /بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية، ُعقد يف أيلول

ــون          - ٢٥ ــداها اخلــرباء اإلقليمي ــيت أب ــة يف ضــوء املالحظــات ال ــيح املقترحــات األولي ومت تنق
 مـشاورة عامليـة بـشأن مـشروع         ٢٠١٠يونيـه   /حزيـران ذين اسُتـشريوا وبـدأت يف       والدوليون الـ  

  .٢٠١١نص التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام 
مبـساعدة  و، مبـا يف ذلـك وزارات التعلـيم،          اليونـسكو وُدعيت مجيع الدول األعضاء يف        - ٢٦

كــي تعلــق علــى  -شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة، مجيــع املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة   
كمــا أُرســلت املقترحــات إىل أعــضاء فريــق اخلــرباء املعــين بالتــصنيفات االقتــصادية . املقترحــات

واالجتماعيــة الدوليــة، وأعــضاء الفريــق االستــشاري الــتقين للتــصنيف الــدويل املوحــد للتعلــيم،  
وخـــرباء وطنـــيني وإقليمـــيني وجهـــت إلـــيهم الـــدعوة حلـــضور االجتماعـــات اإلقليميـــة املعنيـــة  

، والوكــــاالت الدوليــــة  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩بالتــــصنيف الــــدويل املوحــــد للتعلــــيم يف عــــامي     
وطُلب أيضا احلصول على مالحظات من جهات االتصال الوطنيـة املـسؤولة عـن              . الصلة ذات

 يف مجـع    تحصيل التعليمي للمعهد أو لشريكيه    تقدمي البيانات املتعلقة بالتعليم أو حمو األمية أو ال        
  . بالتعليمالبيانات املتعلقة

ــر مــن    - ٢٧ ــر مــن  ١١٠وقــد ورد أكث ــردود أيــدت وقــد .  بلــدا٨٠ً ردود مــن أكث هــذه ال
واســـتعرض الفريـــق الفرعـــي املعـــين بـــالتحرير التـــابع للفريـــق  . بـــصورة عامـــة إجـــراء التنقـــيح

 ٢٠١٠ديـسمرب  / األولكـانون االستشاري الـتقين مجيـع التعليقـات واملقترحـات املوضـوعية يف          
، ٢٠١١فربايـر  /شـباط  االستـشاري الـتقين بأكملـه يف اجتماعـه اخلتـامي يف       واستعرضها الفريق 

  .ومت تنقيح مشروع النص وفقاً لذلك
، بــدأ املعهــد وشــريكاه ٢٠١١وعقــب اعتمــاد التــصنيف الــدويل املوحــد للتعلــيم لعــام   - ٢٨
ــة   (مجيـــع البيانـــات  يف ــاون والتنميـ ــة التعـ ــة ومنظمـ املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات األوروبيـ
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 أنظمتــها التعليميــة  للــروابط بــني العمــل مــع البلــدان لوضــع خمطــط     ) مليــدان االقتــصادي ا يف
جيري حاليا إعـداد دليـل تـشغيلي    و. التصنيف اجلديد وتنقيح أدوات مجع البيانات وفقا لذلك  و

. كمـا ستوضـع مـواد تدريبيـة إضـافية         . ٢٠١٢ومن املتوقـع أن يـصبح متاحـا يف منتـصف عـام              
اجلديـدة، سُتنـشأ آليـات السـتعراض األقـران ملخططـات التـصنيف               احلوكمـة ووفقا إلجـراءات    

وسـتبدأ يف   . الدويل املوحد للتعليم، وسُتشكّل جلنة استشارية للتصنيف الـدويل املوحـد للتعلـيم            
على أسـاس التـصنيف الـدويل املوحـد للتعلـيم           الدولية   أول عمليات جلمع البيانات      ٢٠١٤عام  

 الوقــت الكــايف لتطويــع أنظمــة اإلبــالغ عــن البيانــات  اجلديــد وذلــك إلمهــال الــدول األعــضاء 
ــة  ــديهاالوطني ــيم    . ل ــد للتعل ــدويل املوّح ــصنيف ال ــذ الت ــن ُينفّ ــد ول يف استقــصاءات األســر  اجلدي

  . ٢٠١٥ عام املعيشية والتعدادات حىت
وأخرياً، كلف املؤمتر العام للدول األعضاء يف اليونسكو يف دورتـه الـسادسة والـثالثني                 - ٢٩

وُيتوقــع أن يبــدأ العمــل .  جمــايل التعلــيم والتــدريب يف التــصنيف الــدويل املوحــد للتعلــيم بتنقــيح
وُيقَتـرح  . ٢٠١٣، بغيـة اعتمـاده يف عـام    ٢٠١٢ أو أوائـل عـام     ٢٠١١ذلك يف أواخر عام      يف

أن ُتعاَمل ميادين التعليم يف هناية املطاف كتصنيف مستقل إىل جانب التصنيف الـدويل املوحـد                
  .ن كانت ترتبط هباللتعليم، وإ

  
للبلدان األعضاء يف اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا         بالتصنيفات  إنشاء الفريق العامل املعين         

  الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
بالتــصنيفات الدوليــة إلقلــيم اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا   أُنــشئ الفريــق العامــل املعــين    - ٣٠

الالتينية ومنطقة البحر الكارييب هبدف تعزيز تنفيذ واسـتخدام التنقيحـات اجلديـدة للتـصنيفات               
الدوليــة املوحــدة، مثــل التــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد أو التــصنيف املركــزي للمنتجــات    

ليم ومساعدة البلدان يف تنفيذها وتطبيقها مـن أجـل          التصنيف الدويل املوحد للمهن، يف اإلق      أو
  .املسامهة يف تطوير اإلحصاءات الرمسية يف الربامج اإلحصائية املختلفة

ومتت املوافقة على إنشاء الفريـق العامـل واختـصاصاته يف االجتمـاع الـسادس للمـؤمتر                   - ٣١
ــود يف    ــريكتني، املعق ــشريناإلحــصائي لألم ــاينت ــوفمرب / الث ــي اإلجــراءات   وفي. ٢٠١١ن ــا يل م
  :هبا الرئيسية اليت يضطلع الفريق العامل

حتديد وتعزيز أنشطة التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي من أجل تعزيز قـدرات          )أ(  
  البلدان األعضاء يف عمليات اعتماد وتطويع التصنيفات الدولية؛

ــق بتن        )ب(   ــا يتعل ــدة فيم ــارف واملمارســات اجلي ــق اخلــربات واملع ــادل وتوثي ــذ تب في
  التصنيفات الدولية؛ 
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ــراء تنقيحــات          )ج(   ــرز يف جمــاالت إج ــدم احمل ــشأن التق ــة ب ــديثات منتظم ــدمي حت تق
جديــدة للتــصنيفات الدوليــة، وال ســيما بغيــة إجــراء تعــدادات اقتــصادية وســكانية وتغــيري ســنة  
األســـاس للحـــسابات القوميـــة يف بلـــدان املنطقـــة، فـــضال عـــن ضـــمان اإلدارة الـــسليمة ألدلـــة 

  ات واملؤسسات؛الشرك
ــابر مــشتركة بــني الوكــاالت للتعــاون والتنــسيق والتكامــل       )د(   تــشجيع إنــشاء من

  املبادرات اإلقليمية بشأن التصنيفات الدولية بني جمموعات من البلدان؛  يف
ســبانية تعلقــة بالتــصنيفات الدوليــة إىل اإلإعطــاء األولويــة لترمجــة النــصوص امل   )هـ(  

  طقة اعتمادها يف الوقت املناسب؛ وذلك كي يتسىن لبلدان املن
اختــاذ الترتيبــات الالزمــة لعقــد اجتماعــات الفريــق العامــل املعــين بالتــصنيفات     )و(  

  الدولية، بغية تشجيع استخدام ونشر التصنيفات االقتصادية واالجتماعية؛
تعزيز إنشاء شبكة من اخلرباء يف التصنيفات الدولية كي تتـيح للبلـدان آليـات                 )ز(  
  . وحتديث التصنيفاتللالتصا
ويـؤدي املعهـد الــوطين لإلحـصاءات واجلغرافيـا يف املكــسيك دور منـسق جلنـة مبــادرة         - ٣٢

إنــشاء الفريــق العامــل املعــين بالتــصنيفات الدوليــة إلقلــيم اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة    
  .ومنطقة البحر الكارييب

لبلـدان علـى الـصعيد اإلقليمـي كنمـوذج          وميكن أن ُيتخذ إنشاء هذا الفريـق ملـساعدة ا           - ٣٣
  . به يف مناطق أخرىُيقتدى

  
  األعمال املتعلقة بتصنيفات إحصاءات مصائد األمساك     

ــة بتنــسيق اإلحــصاءات اخلاصــة مبــصائد األمســاك يف عــام       - ٣٤ أنــشئت الفرقــة العاملــة املعني
الســتعراض  يف إطــار الفــاو كآليــة تنــسيق كــي تظــل إحــصاءات مــصائد األمســاك قيــد ا  ١٩٥٩

املــستمر، وللموافقــة علــى مفــاهيم وتعــاريف وتــصنيفات ومنــهجيات موحــدة جلمــع وتــصنيف 
إحصاءات مـصائد األمسـاك ولتقـدمي مقترحـات وتوصـيات الختـاذ إجـراءات فيمـا يتعلـق جبمـع                     

 منظمــة ١٩وتتــألف الفرقــة العاملــة حاليــا مــن  . وتــصنيف ونــشر إحــصاءات مــصائد األمســاك 
وعامليــة ذات صــلة وثيقــة جبمــع وتــصنيف إحــصاءات مــصائد األمســاك إقليميــة دوليــة حكوميــة 

ومهـا جمـاالن    (وتتوىل حاليا املسؤولية عن صيانة التصنيف الدويل وحتديد مناطق صـيد األمسـاك              
، والتـصنيفات اإلحـصائية الدوليـة املوحـدة ألدوات صـيد األمسـاك              )رئيسيان من جمـاالت الفـاو     

  . نات والنباتات املائيةوسفن الصيد والسلع السمكية واحليوا
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وتقوم الفرقة العاملة حاليا باستعراض وتنقيح الدليل اخلاص هبا، يف أعقاب اختـاذ قـرار                - ٣٥
، مــع التركيــز يف ٢٠١٠فربايــر /يف هــذا الــشأن يف دورهتــا الثالثــة والعــشرين املعقــودة يف شــباط

ة األحيـاء املائيـة،   ذلك بشكل خاص على توسيع نطاق مجع البيانـات وتـصنيفها يف قطـاع تربيـ      
وتنقيح تصنيف أدوات صيد األمساك، وتعزيز العنصر االجتماعي واالقتصادي، وإدخال رصـد            

ومـن املتوقـع أن     . النظام اإليكولوجي فضال عن رصـد اآلثـار املترتبـة علـى الـنظم اإليكولوجيـة               
، ٢٠١٣عـام   تستكمل عملية التنقيح بكاملـها يف الـدورة الرابعـة والعـشرين للفرقـة العاملـة يف                  

  . ٢٠١١ديسمرب /كانون األولمع إجراء أول استعراض للتقدم احملرز واملشروع يف 
  

   الوقتاستخدامتنقيح التصنيف الدويل التجرييب ألنشطة إحصاءات     
 إعداد مشروع تـصنيف إلحـصاءات       ١٩٩٥بناء على طلب اللجنة اإلحصائية يف عام          - ٣٦

 األمم املتحـدة مـشروع تـصنيف بالتـشاور مـع        الوقت، وضعت شعبة اإلحصاءات يف     استخدام
). ٢٠٠٠ و ١٩٩٧(عقـــد اجتماعـــان لفريـــق اخلـــرباء و. خـــرباء وأصـــحاب مـــصلحة معنـــيني

 ملساعدة البلدان املهتمة بـإجراء      ١٩٩٧من مشروع التصنيف يف عام      النسخة األوىل    توصدر
اسـتخدمت  دان الـيت    واستنادا إىل اخلـربة الـيت اكتـسبتها أوائـل البلـ           . الوقتالستخدام  دراسات  

دليـل إنتـاج   ، صدرت نسخة منقحة ومفصلة أكثر ونشرت يف ١٩٩٧طوعت تصنيف عام     أو
بوصـفه  ) ٢٠٠٥( )١(قياس العمل املأجور وغري املـأجور : الوقتباستخدام اإلحصاءات املتعلقة   

  . تصنيف األمم املتحدة الدويل التجرييب لألنشطة املتعلقة باستخدام الوقت
ــدويل التجــرييب لألنــشطة    وقــد اعتمــد  - ٣٧ ــاطق حــىت اآلن التــصنيف ال ت عــدة بلــدان ومن

ــة  (املتعلقــة باســتخدام الوقــت   الســتخدامه يف مجــع  ) ســواء يف نــسخته األوىل أو نــسخته احلالي
ــا       ــة ترتاني ــد، ومجهوري ــل، وتايلن ــتني، والربازي ــها األرجن ــها، ومــن بين ــها وحتليل بياناهتــا ويف تبويب

لـصني، والفلـبني، وكوبـا، واملكـسيك، ومنغوليـا، وموريـشيوس،          املتحدة، وجنـوب أفريقيـا، وا     
وقــد تــشاطرت البلــدان خرباهتــا واهتماماهتــا وتبادلــت   . ة احملتلــةالفلــسطينياألرض يــا، وريونيج

األســئلة بــشأن التــصنيف التجــرييب وطلبــت إىل شــعبة اإلحــصاءات حتــديث التــصنيف الــدويل    
 مــع مواءمتــهوضــعه يف صــيغته النهائيــة وكفالــة ألنــشطة املتعلقــة باســتخدام الوقــت ولالتجــرييب 

  .تصنيفات أخرى، من بينها الدراسة االستقصائية األوروبية املتوائمة املتعلقة باستخدام الوقت
  

_________________ 
  .A.04.XVII.7 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١(  
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ــصنيف اجلــرائم             ــة بت ــا واملتعلق ــصادية ألوروب ــة االقت ــا اللجن ــيت اضــطلعت هب ــال ال األعم
  والتصنيف املتعلق باستخدام الوقت

املعنيـة  فرقـة العمـل   أكتوبر /يف تشرين األولمتر اإلحصائيني األوروبيني  أنشأ مكتب مؤ    - ٣٨
املــشتركة بــني مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة واللجنــة    بتــصنيف اجلــرائم و

االقتصادية ألوروبا وذلك لوضع جمموعـة مبـادئ بـشأن أنظمـة التـصنيف الـدويل للجـرائم مـن              
  . حصائية، وأجرت دراسة حالة إفرادية جلرائم خمتارةأجل استخدامها يف اجملاالت اإل

ــاين وواســتعرض مكتــب مــؤمتر اإلحــصائيني األور    - ٣٩ ــشرين الث ــيني يف ت ــوفمرب /ب  ٢٠١١ن
 وتـضمن ذلـك تقريــرا أعدتـه فرقـة العمــل     ،األعمـال الـيت اضـطلعت هبــا فرقـة العمـل حــىت اآلن     

ومتــدد االختــصاصات . ائيةلتــصنيف الــدويل للجــرائم لألغــراض اإلحــصلبــشأن مبــادئ وإطــار 
واليتها بنحو عامني، وذلك بغية وضع تـصنيف دويل كامـل           فترة  املنقحة املقترحة لفرقة العمل     
  . للجرائم لألغراض اإلحصائية

وتــضطلع فرقــة العمــل بأعماهلــا بالتعــاون الوثيــق مــع املكتــب اإلحــصائي للجماعــات      - ٤٠
العمــل بــشأن وضــع نظــام  يف  ٢٠٠٨ عــام يفاللــذين شــرعا بيــة، وبيــة واملفوضــية األورواألور

ويكفل عمـل فرقـة العمـل، الـيت تتـألف بـصورة       . أورويب لتصنيف اجلرائم لألغراض اإلحصائية    
رئيــسية مــن خــرباء مــن املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة يف بلــدان مــؤمتر اإلحــصائيني األوروبــيني   

، االضــطالع باألعمــال )يــةومــن بينــها أســتراليا والربازيــل وكنــدا والواليــات املتحــدة األمريك (
املتعلقة بتـصنيف اجلـرائم يف إطـار إحـصاءات رمسيـة، ومراعـاة خـربات ومـسامهات بلـدان مـن                      

  . خمتلف املناطق
ومن املقرر أن تقـدم فرقـة العمـل املعنيـة باستقـصاءات اسـتخدام الوقـت التابعـة للجنـة               - ٤١

ــا توجيهــات بــشأن حتــسني مواءمــة استقــصاءات ا    ســتخدام الوقــت وذلــك  االقتــصادية ألوروب
وتــشمل هــذه األنــشطة دراســة التــصنيفات القائمــة ومــن املتوقــع أن . ٢٠١٢حبلــول هنايــة عــام 

  . يشمل التقرير النهائي مقترحات بشأن تبسيط التصنيفات
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  املرفق 
  والية فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات اإلحصائية الدولية    

    
ـــ   - ١ ــا الـ ــة اإلحــــصائية، يف دورهتــ  إىل ١ثالثني املعقــــودة يف الفتــــرة مــــن  كلفــــت اللجنــ
، فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات اإلحصائية الدوليـة بتحـسني التعـاون يف          ١٩٩٩مارس  /آذار ٥

ــة        ــصنيفات يف األســرة الدولي ــارب بــني الت ــسجام والتق ــة وضــمان االن ــصنيفات الدولي جمــال الت
  ).، الفصل الثامنE/1999/24( اإلحصائية اتللتصنيف

 األســرة الدوليـــة للتــصنيفات اإلحــصائية مـــن التــصنيفات الــيت تـــؤدي دورا      وتتــألف   - ٢
تصنيفات موحدة يف جماالت إحصائية فردية أو متعددة وتقوم اللجنة اإلحـصائية أو أي هيئـة        ك

ــصاد      ــل االقت ــصة مبــسائل مث ــة أخــرى خمت ــة دولي ــسكان والعمــل  حكومي ــيم  وال ــصحة والتعل وال
ــا وال  ــة واجلغرافيـــ ــة االجتماعيـــ ــا    والرعايـــ ــة عليهـــ ــها واملوافقـــ ــسياحة، باستعراضـــ ــة والـــ بيئـــ

  . توجيهية كمبادئ
ــسيق         - ٣ ــة التن ــشكل هيئ ــة ي ــصنيفات اإلحــصائية الدولي ــق اخلــرباء املعــين بالت وســيظل فري

املركزيــة لألعمــال الــيت يــضطلع هبــا حاليــا ويف املــستقبل بــشأن التــصنيفات الــيت تتحمــل شــعبة  
عراض التــصنيفات األخــرى الــيت تتــوىل منظمــات اإلحــصاءات املــسؤولية عنــها، ولتنــسيق واســت

  .واليت يقترح أن تعتمدها اللجنة اإلحصائيةمسؤوليتها دولية أخرى 
والتقارب يف وضـع التـصنيفات   املواءمة وسيواصل فريق اخلرباء العمل من أجل ضمان         - ٤

ذه ولــضمان تنــسيق التنقيحــات يف إطــار هــ . يف إطــار األســرة الدوليــة للتــصنيفات اإلحــصائية 
األسرة، سيواصل فريق اخلرباء تطوير وتعزيز اسـتراتيجيات لتنـسيق والتنقيحـات يف إطـار هـذه                 

وحيثمـا يطـرأ تغـيري علـى تـصنيف موحـد، يـشجع فريـق                .  وإجرائها يف الوقت املناسب    األسرة
 على اعتماد التغيريات اليت تعكـس التغـيريات الـيت           ماخلرباء أمناء التصنيفات األخرى ويساعده    

  . يف التصنيف املوحدأجريت 
. وسيضع فريق اخلـرباء اسـتراتيجيات طويلـة األجـل لزيـادة تطـوير التـصنيفات الدوليـة                   - ٥

عـن تطبيقـات إحـصائية،      تنـشأ   وتـصنيفات   تفرض على   وسيعىن يف املقام األول باملتطلبات اليت       
.  للتـصنيفات  عن تطبيقـات غـري إحـصائية      اليت تنشأ   أنه قد يأخذ يف االعتبار أيضا املتطلبات         إال

وتــشمل هــذه التطبيقــات التعــدادات والدراســات االستقــصائية واألنــشطة اإلداريــة يف جمــاالت  
تنطبق عليها هـذه التـصنيفات، واألعمـال التحليليـة الـيت تتطلـب إقامـة روابـط بـني تـصنيفات،                      

  .بالسياساتتتعلق فضال عن املتطلبات اليت تقتضيها قرارات 
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  االختصاصات    
ــا      مــن املهــام   - ٦ ــة اإلحــصائية وتقــدمي املــشورة هل ــق اخلــرباء مــساعدة اللجن ــسية لفري  الرئي

  :يتعلق مبا يلي فيما
   التصنيفات الدولية؛وضعتشجيع اعتماد أفضل املمارسات يف   )أ(  
ــة         )ب(   ــرة الدوليـ ــضاء يف األسـ ــدة األعـ ــصنيفات املوحـ ــشأن التـ ــل بـ ــسيق العمـ تنـ

ــيري   ــة التغـ ــا يف ذلـــك دراسـ ــها  للتـــصنيفات اإلحـــصائية، مبـ ات يف التـــصنيفات وتوضـــيح عالقتـ
  بتصنيفات دولية أخرى؛

تشجيع اعتمـاد تـصنيفات موحـدة يف األسـرة الدوليـة للتـصنيفات اإلحـصائية                  )ج(  
  يف إطار النظم اإلحصائية اإلقليمية والوطنية لتحسني املقارنة الدولية للبيانات؛

ليــة للتــصنيفات مــة طلبــات إدراج تــصنيفات يف األســرة الدوتقيــيم مــدى مالء  )د(  
  اإلحصائية كتصنيفات موحدة؛

كفالة صالحية خمتلف التـصنيفات لالسـتخدام يف طائفـة األنـشطة اإلحـصائية                )هـ(  
الــيت ســتطبق فيهــا وتعزيزهــا للتماســك املفــاهيمي واملنــهجي يف النظــام اإلحــصائي، فــضال عــن  

  عكسها لالعتبارات العملية يف مجع البيانات وتصنيفها؛
استراتيجي من أجل تطوير األسـرة الدوليـة للتـصنيفات اإلحـصائية            وضع هنج     )و(  

  .يف املستقبل
وتشمل مهـام فريـق اخلـرباء تقـدمي املـشورة بـشأن مبـادئ أفـضل ممارسـات التـصنيف؛                       - ٧

مـــة بـــني ءواســـتعراض مفـــاهيم ومبـــادئ التـــصنيفات الدوليـــة القائمـــة والناشـــئة؛ وتيـــسري املوا 
لتـصنيفات علـى أسـاس معـايري إدراجهـا يف األسـرة الدوليـة؛         التصنيفات املترابطة؛ واسـتعراض ا    

مبـادئ  أيـضا   وسـيقدم فريـق اخلـرباء       . لتـصنيفات عنـد االقتـضاء     لوتيسري أو إجراء استعراضات     
توجيهيـة لـشعبة اإلحـصاءات وأمنـاء آخـرين للتــصنيفات الدوليـة املوحـدة بـشأن مـسائل تقنيــة          

التخطـــيط االســـتراتيجي ألعمـــال   ، فـــضال عـــن  وضـــعهاتتعلـــق بتنقيحـــات التـــصنيفات أو   
  .التصنيفات، إذا طلب منه ذلك

وسيقرر فريق اخلرباء مـا إذا كـان ينبغـي لفريـق فرعـي مناسـب تـابع لفريـق اخلـرباء أن                    - ٨
وإذا كـان هنـاك مـا يـربر إنـشاء فريـق             . يضطلع بـبعض املهـام التقنيـة أو التحليليـة أو التفـسريية            

وينبغـي  . األفرقة الفرعية وعند االقتـضاء فتـرة عملـها        فرعي، سيحدد فريق اخلرباء أهداف هذه       
ــائج          ــى النت ــة عل ــا واملوافق ــيم مهامه ــق اخلــرباء لتقي ــا إىل فري ــدم تقاريره ــة أن تق ــة الفرعي لألفرق

  . القرارات اليت تتوصل إليها أو
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  بنود للنظر     
 الدوليـة،   ينظر فريق اخلرباء يف مسائل تثري االهتمام يف التطـورات املتعلقـة بالتـصنيفات               - ٩

وأفضل املمارسات يف وضع التصنيفات، واآلثار املترتبة على إجراء االستعراضـات يف سالسـل              
عــن تطبيقــات إحــصائية، والــيت تنــشأ املفروضــة علــى التــصنيفات املتطلبــات زمنيــة، والــسياق و

 وباإلضـافة إىل ذلـك، قـد خيتـار فريـق اخلـرباء أيـضا              . واستراتيجيات لتنفيـذ التـصنيفات الدوليـة      
وينبغـي لفريـق اخلـرباء أن    . النظر يف متطلبات التصنيفات اليت تفرضـها تطبيقـات غـري إحـصائية            

يــدرس ويقــدم توجيهــات ودعمــا أيــضا لتطــوير عناصــر مرتبطــة بالتــصنيفات مثــل املراســالت    
  . واألدلة املرافقة وأدوات الترميز

ديـدة، حيثمـا أمكـن      وينبغي لفريق اخلرباء أن يقصر مناقشاته مـن أجـل التـصنيفات اجل              - ١٠
وينبغي لفريق اخلرباء أال ينظـر يف أي قـرارات         . ذلك، على تطبيق أفضل املمارسات يف وضعها      

ــشأن هــذ    ــة خــرباء أخــرى ب ــق  ذلــك ي املوضــوع إال إذا كــان  اتتخــذها أفرق ــة حتقي ــق بكفال تعل
  . تاليف زيادة تكاثر التصنيفات لوأاالنسجام والتقارب بني التصنيفات 

 عنـد  ،حكام القرارات املذكورة أعاله، تتوفر املرونة لفريق اخلرباء كـي يعـدل          ووفقا أل   - ١١
، أولوياته وطرقه من أجل تلبية متطلبـات جديـدة واحلفـاظ علـى التـوازن بـني مـسائل                 الضرورة

  . حتظى باالهتمام يف املرحلة احلالية وتطوير جوانب النظام اإلحصائي الرمسي األطول أجال
  

  عقد االجتماعات اجلهة املسؤولة عن    
فريــق اخلــرباء عقــد اجتماعــات ســتظل شــعبة اإلحــصاءات هــي اجلهــة املــسؤولة عــن      - ١٢

  .اوستوفر، قدر اإلمكان، األموال الالزمة ملشاركة البلدان النامية فيه
  

  العضوية     
ستواصل شـعبة اإلحـصاءات دعـوة ممـثلني مـن منظمـات دوليـة وبلـدان متقدمـة النمـو                       - ١٣

مستخدمني رئيسيني للتصنيفات اإلحصائية الدولية وخرباء أفراد يف جمـال          وأمناء  وبلدان نامية و  
ومن أجل كفالة حتقيـق     .  يف فريق اخلرباء   تصنيفات الدولية كي يصبحوا أعضاءً    وتطبيق ال وضع  

التــوازن يف اآلراء واالتــساق يف مناقــشة مجيــع املــسائل املتعلقــة بالتــصنيفات، ســتراعي عــضوية   
مثيــل اإلقليمــي املتــوازن، فــضال عــن االســتمرارية يف العــضوية علــى مــدى         فريــق اخلــرباء الت 

  . متعاقبة فترات
وينبغي ألعضاء فريق اخلرباء أن يكونوا خرباء يف جمال وضع وتطبيق التـصنيفات، وأن                - ١٤

  . ميثلوا خربات وطنية وإقليمية يف تطبيق األسرة الدولية للتصنيفات اإلحصائية
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اء وأفرقتـه الفرعيـة دعـوة خـرباء ضـيوف ملناقـشة مواضـيع تتطلـب         وميكـن لفريـق اخلـرب     - ١٥
املزيد من املعارف املتخصصة أو األعمق يف جماالت معينة، دون جعل هؤالء الـضيوف أعـضاًء                

  . يف فريق اخلرباء
  

  مدة الوالية     
تـدعو شــعبة اإلحــصاءات أعــضاء فريــق اخلــرباء للمــشاركة يف مناقــشات فريــق اخلــرباء    - ١٦

  . سنتنيلفترة 
  

  تواتر االجتماعات     
  .جيتمع فريق اخلرباء مرة كل سنتني أو أكثر من مرة إذا اقتضى برنامج عمله ذلك  - ١٧
  

  التقارير     
يقدم برنامج عمل فريـق اخلـرباء وقراراتـه وتوصـياته إىل اللجنـة اإلحـصائية عـن طريـق                  - ١٨

  .، الذي تعده شعبة اإلحصاءاتاألمني العام عن التصنيفات االقتصادية واالجتماعيةتقرير 
  

  مكتب فريق اخلرباء    
ينتخب فريق اخلرباء مكتبا له، يتوىل توزيع املهام واإلدارة اليومية ويكون مبثابـة جـسر                 - ١٩

وال يتمتع املكتب بأي سلطة لصنع القرارات عـدا مـا يلـزم             . يربط بني اجتماعات فريق اخلرباء    
  .خب فريق اخلرباء أيضا رئيس املكتبوينت. منها لالضطالع بأدواره اإلدارية

ويقـدم عـضو    . وينتخب املكتب لفترة سـنتني أو حـىت االجتمـاع املقبـل لفريـق اخلـرباء                 - ٢٠
  . الدورةمستهل  وجترى االنتخابات يف .فريق اخلرباء الترشيحات) أعضاء(

  .وجيري املكتب اتصاالته إلكترونيا ويعقد اجتماعات افتراضية عند الضرورة  - ٢١
  

  واملشتركون اآلخروندعم األمانة     
ــدورات فريــق اخلــرباء وقــد حتــضرها        - ٢٢ تقــدم شــعبة اإلحــصاءات خــدمات موضــوعية ل

اللجـــان اإلقليميـــة ومنظمـــات األمـــم املتحـــدة األخـــرى والوكـــاالت املتخصـــصة واملنظمـــات  
ــة غــري التابعــة لألمــم املتحــدة الناشــطة يف األعمــال اإلحــصا     ذات ئية الــصلة واملنظمــات الدولي

  .الدولية واملنظمات غري احلكومية
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	11 - ويوصي فريق الخبراء اللجنة الإحصائية بأن تستمر في أن تعهد إلى فريق الخبراء بالمهام التي تم تحديدها في الدورة الثلاثين للجنة الإحصائية، بما في ذلك استعراض تصنيفات جديدة مختارة لإدراجها في الأسرة الدولية للتصنيفات الإحصائية.
	12 - وتتضمن الاختصاصات الجديدة لفريق الخبراء أيضا إنشاء مكتب، يُكلف بالحفاظ على زخم الفريق بين الاجتماعات، وتقديم برنامج العمل، وصياغة جداول الأعمال للاجتماعات المقبلة للفريق.
	13 - وترد في مرفق هذا التقرير الولاية والاختصاصات المقترح تحديثها.
	باء - استعراض التصنيف الصناعي الدولي الموحد والتصنيف المركزي للمنتجات
	14 - اتبع الفريق جدول الاستعراض المتفق عليه من قبل للتصنيف الصناعي الدولي الموحد والتصنيف المركزي للمنتجات، الذي أيدته اللجنة الإحصائية في دوراتها السابقة، فاستعرض معلومات واقتراحات لإجراء تغييرات في هذين التصنيفين من أجل تحديد ما إذا كان يلزم إجراء تحديثات أو تنقيحات لهما. وقد قُدم في اجتماع فريق الخبراء في عام 2009 اقتراح أولي بالمجالات التي تتطلب استعراضها ويجري الآن استعراض الاقتراحات الكاملة لتحديد أثرها المحتمل.
	15 - ونتيجة لذلك، أكد فريق الخبراء من جديد الاستنتاج الذي خلص إليه من قبل بشأن عدم ضرورة إجراء أي تغييرات في التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC Rev.4) في هذه المرحلة.
	16 - ونظر فريق الخبراء في مقترحات مفصلة لإجراء تغييرات في التصنيف المركزي للمنتجات، نشأت في عدة مجالات مختلفة، مثل: (أ) إجراء تقييم منتظم للأثر الذي سيترتب إجراء التعديلات في عام 2012 على النظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترقيمها، الذي يشكل اللبنات الأساسية للأقسام صفر-4 من التصنيف المركزي للمنتجات؛ (ب) وإجراء تقييم للروابط بين التصنيف المركزي للمنتجات والتصنيف الدولي الموحد لمنتجات الطاقة، بغية تحسين إمكانية المقارنة بين التصنيفين؛ (ج) واقتراح منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تعديل تفاصيل التصنيف المركزي للمنتجات في مجالات مختارة من المنتجات الزراعية والغذائية كي يتسنى استخدام التصنيف المركزي للمنتجات مباشرة من أجل جمع البيانات في الإحصاءات الزراعية؛ (د) والملاحظات التي وردت بشأن مسائل التصنيف المركزي للمنتجات عن طريق الخط الساخن للتصنيفات لدى شعبة الإحصاءات.
	17 - وبعد استعراض مختلف المدخلات المقدمة، أوصى فريق الخبراء بتحديث التصنيف المركزي للمنتجات في عام 2012. وسيسمى هذا تحديثا (التنقيح 2-1 للتصنيف المركزي للمنتجات)، ولكنه لن يسمى تنقيحا، حيث أنه يقتصر على بعض مجالات من جانب السلع فقط ولا ينطوي سوى على عمليات إعادة ترتيب أو تقسيمات فرعية في المستويات الدنيا (فئة، فئة فرعية) من التصنيف.
	18 - وقد أنشئ فريق فرعي تقني للنظر في جميع المدخلات المقترحة للتصنيف المركزي للمنتجات وناقش عناصر تقنية وإجرائية من التحديث. وستتاح الاستنتاجات المفصلة كوثيقة معلومات أساسية للجنة.
	جيم - أعمال التصنيفات الأخرى التي يخطط فريق الخبراء الاضطلاع بها
	19 - وافق فريق الخبراء على الاضطلاع بعدد من المشاريع الإضافية في فترة السنتين القادمة. وتشمل أكبر المشاريع ما يلي:
	(أ) وافق فريق الخبراء على تشكيل فريق فرعي لاستعراض اقتراح تنقيح التصنيف حسب الفئات الاقتصادية الواسعة. وسيأخذ في الحسبان تطبيقات التصنيف حسب الفئات الاقتصادية الواسعة وسينظر في المقام الأول في روابطه بتصنيفات مثل النظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترقيمها والتصنيف المركزي للمنتجات. وستدرج الخدمات في هذا النطاق؛
	(ب) وافق فريق الخبراء على وضع مبادئ توجيهية لتحديد مهام الأعمال الأساسية ومهام الدعم (وليس وضع تصنيف لها بالضرورة) فيما يتعلق بالاستعانة بمصادر خارجية دولية فيها. بيد أنه ليس من الواضح كيفية تحديد المهام الأساسية داخل كل قطاع. وتتسم الاستعانة بمصادر عالمية بأهمية شديدة من ناحية السياسات وهي تخلق مشاكل كثيرة للإحصائيين في قياسها. وبناء على ذلك سيكون من المفيد جدا دراسة هذا في إطار بعض المبادئ التوجيهية المشتركة. وسيقوم فريق فرعي بمناقشة كيفية تناول هذا الأمر. واتُفق على أنه، إلى جانب النظر في المنتجات ذات الصلة في التصنيف المركزي للمنتجات، يلزم وضع مبادئ توجيهية بشأن كيفية تنفيذ مفهوم مهام الأعمال باستخدام التصنيف المركزي للمنتجات وتحديد علاقتها بالتصنيف الصناعي الدولي الموحد؛
	(ج) سيجري استعراض لتصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض. وقد أدى استخدام هذا التصنيف منذ آخر تنقيح له في عام 2000 إلى عدد من المسائل التي قد يلزم توضيحها. وبالإضافة إلى ذلك، يلزم إعادة النظر في مجالات شهدت تغييرات كبيرة في العقد الماضي، مثل خدمات الاتصالات، وذلك لتوفير مبادئ توجيهية أفضل بشأن كيفية إدراجها في التصنيف. وسيستعرض فريق فرعي تقني هذه المسائل وسيوصي بما إذا كان يلزم إجراء تغييرات في التصنيف نفسه أو مجرد وضع توضيحات إضافية لها، مثل إدراج ملاحظات تفسيرية منقحة فيه؛
	(د) ينقح نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية ليشمل عددا من التصنيفات التي ينبغي استعراضها بمزيد من التفصيل. وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن المشاريع النهائية لهذه التصنيفات متاحة بعد. وبناء على ذلك سينظر فريق الخبراء في هذه التصنيفات بمجرد وضعها في صيغتها النهائية، أي في عام 2012، للتحقق من صحتها على أساس معايير التصنيفات القائمة وسينظر في إدراجها في الأسرة الدولية للتصنيفات الإحصائية؛
	(هـ) سيجري تقييم جديد للتصنيفات الوطنية، بغية القيام بصورة خاصة بتحديث المعلومات بشأن تنفيذ التصنيف الصناعي الدولي الموحد والتصنيف المركزي للمنتجات في سياقات وطنية، ولكن أيضا مع مراعاة التصنيفات في مجالات أخرى.
	20 - ويمكن الاطلاع على الأعمال الأخرى التي يخطط فريق الخبراء للاضطلاع بها وذلك في تقرير فريق الخبراء عن اجتماعه في عام 2011. 
	21 - وفي حين يلتزم فريق الخبراء بدعم وضع جميع الأمناء للتصنيفات الإحصائية الدولية، وفقا للولاية التي كلفته اللجنة الإحصائية بها، يواجه الفريق تحدياً كبيراً في الحصول على معلومات في الوقت المناسب بشأن التطورات الجديدة التي تقوم بها مؤسسات دولية أو إقليمية. وتؤدي ضرورة وضع تصنيفات جديدة في مجالات ناشئة إلى قيام مختلف أصحاب المصلحة على الصعيدين الدولي والإقليمي بمحاولات عديدة لخلق هذه التصنيفات. وللتأكد من قدرة فريق الخبراء على مساعدة أصحاب المصلحة هؤلاء في أعمالهم في مجال وضعها - على سبيل المثال عن طريق استعراض معايير التصنيف أو علاقاتها بالتصنيفات القائمة - والعمل من أجل إدراج هذه التصنيفات في الأسرة الدولية، ينبغي زيادة تشجيع أصحاب المصلحة على إبلاغ فريق الخبراء بأي خطط لوضع تصنيفات دولية جديدة أو تنقيح التصنيفات القائمة منها. 
	ثالثا - التطورات الأخرى في التصنيفات الدولية
	الأنشطة التي اضطلع بها معهد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للإحصاء 

	22 - على مدى العامين الماضيين، أنجز معهد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للإحصاء تنقيحاً كبيرا للتصنيف الدولي الموحد للتعليم، الذي تتولى اليونسكو أمانته. وقد كلف المؤتمر العام للدول الأعضاء في اليونسكو في دورته الرابعة والثلاثين في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بإجراء هذا التنقيح واعتمده المؤتمر العام السادس والثلاثون رسمياً في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
	23 - وقد نجم التصنيف الدولي الموحد للتعليم لعام 2011 عن مشاورات مكثفة أجريت مع خبراء دوليين وإقليميين ووطنيين في مجال التعليم والإحصاء، بما في ذلك إجراء مشاورات عالمية في عام 2010. ووضعت مقترحات مفصلة بشأن التنقيح وذلك بالتعاون مع شريكي المعهد في جمع بيانات التعليم، المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وأعضاء الفريق الاستشاري التقني للتصنيف الدولي الموحد للتعليم الذي أنشئ في نهاية عام 2008 للإشراف على التنقيح.
	24 - ونوقشت المقترحات الأولى في اجتماعات إقليمية مستقلة لخبراء من الدول العربية وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء في عامي 2009 و 2010. كما أجريت مناقشات بشأن هذه المقترحات طوال هذه الفترة مع خبراء وطنيين حضروا اجتماعات معنية بالإحصاءات التعليمية عقدها المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومؤتمرات دولية وإقليمية أخرى، بما فيها المؤتمر العالمي المعني بالتعليم العالي، المعقود في حزيران/يونيه 2009. وبالإضافة إلى هذا، قُدمت ونوقشت مقترحات من قبل في اجتماع لفريق الخبراء المعني بالتصنيفات الاقتصادية والاجتماعية الدولية، عُقد في أيلول/سبتمبر 2009.
	25 - وتم تنقيح المقترحات الأولية في ضوء الملاحظات التي أبداها الخبراء الإقليميون والدوليون الذين استُشيروا وبدأت في حزيران/يونيه 2010 مشاورة عالمية بشأن مشروع نص التصنيف الدولي الموحد للتعليم لعام 2011.
	26 - ودُعيت جميع الدول الأعضاء في اليونسكو، بما في ذلك وزارات التعليم، وبمساعدة شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، جميع المكاتب الإحصائية الوطنية - كي تعلق على المقترحات. كما أُرسلت المقترحات إلى أعضاء فريق الخبراء المعني بالتصنيفات الاقتصادية والاجتماعية الدولية، وأعضاء الفريق الاستشاري التقني للتصنيف الدولي الموحد للتعليم، وخبراء وطنيين وإقليميين وجهت إليهم الدعوة لحضور الاجتماعات الإقليمية المعنية بالتصنيف الدولي الموحد للتعليم في عامي 2009 و 2010، والوكالات الدولية ذات الصلة. وطُلب أيضا الحصول على ملاحظات من جهات الاتصال الوطنية المسؤولة عن تقديم البيانات المتعلقة بالتعليم أو محو الأمية أو التحصيل التعليمي للمعهد أو لشريكيه في جمع البيانات المتعلقة بالتعليم.
	27 - وقد ورد أكثر من 110 ردود من أكثر من 80 بلداً. وقد أيدت هذه الردود بصورة عامة إجراء التنقيح. واستعرض الفريق الفرعي المعني بالتحرير التابع للفريق الاستشاري التقني جميع التعليقات والمقترحات الموضوعية في كانون الأول/ديسمبر 2010 واستعرضها الفريق الاستشاري التقني بأكمله في اجتماعه الختامي في شباط/فبراير 2011، وتم تنقيح مشروع النص وفقاً لذلك.
	28 - وعقب اعتماد التصنيف الدولي الموحد للتعليم لعام 2011، بدأ المعهد وشريكاه في جميع البيانات (المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي) العمل مع البلدان لوضع مخطط للروابط بين أنظمتها التعليمية والتصنيف الجديد وتنقيح أدوات جمع البيانات وفقا لذلك. ويجري حاليا إعداد دليل تشغيلي ومن المتوقع أن يصبح متاحا في منتصف عام 2012. كما ستوضع مواد تدريبية إضافية. ووفقا لإجراءات الحوكمة الجديدة، ستُنشأ آليات لاستعراض الأقران لمخططات التصنيف الدولي الموحد للتعليم، وستُشكّل لجنة استشارية للتصنيف الدولي الموحد للتعليم. وستبدأ في عام 2014 أول عمليات لجمع البيانات الدولية على أساس التصنيف الدولي الموحد للتعليم الجديد وذلك لإمهال الدول الأعضاء الوقت الكافي لتطويع أنظمة الإبلاغ عن البيانات الوطنية لديها. ولن يُنفّذ التصنيف الدولي الموحّد للتعليم الجديد في استقصاءات الأسر المعيشية والتعدادات حتى عام 2015. 
	29 - وأخيراً، كلف المؤتمر العام للدول الأعضاء في اليونسكو في دورته السادسة والثلاثين بتنقيح مجالي التعليم والتدريب في التصنيف الدولي الموحد للتعليم. ويُتوقع أن يبدأ العمل في ذلك في أواخر عام 2011 أو أوائل عام 2012، بغية اعتماده في عام 2013. ويُقتَرح أن تُعامَل ميادين التعليم في نهاية المطاف كتصنيف مستقل إلى جانب التصنيف الدولي الموحد للتعليم، وإن كانت ترتبط بها.
	إنشاء الفريق العامل المعني بالتصنيفات للبلدان الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

	30 - أُنشئ الفريق العامل المعني بالتصنيفات الدولية لإقليم اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بهدف تعزيز تنفيذ واستخدام التنقيحات الجديدة للتصنيفات الدولية الموحدة، مثل التصنيف الصناعي الدولي الموحد أو التصنيف المركزي للمنتجات أو التصنيف الدولي الموحد للمهن، في الإقليم ومساعدة البلدان في تنفيذها وتطبيقها من أجل المساهمة في تطوير الإحصاءات الرسمية في البرامج الإحصائية المختلفة.
	31 - وتمت الموافقة على إنشاء الفريق العامل واختصاصاته في الاجتماع السادس للمؤتمر الإحصائي للأمريكتين، المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وفيما يلي الإجراءات الرئيسية التي يضطلع الفريق العامل بها:
	(أ) تحديد وتعزيز أنشطة التعاون الإقليمي ودون الإقليمي من أجل تعزيز قدرات البلدان الأعضاء في عمليات اعتماد وتطويع التصنيفات الدولية؛
	(ب) تبادل وتوثيق الخبرات والمعارف والممارسات الجيدة فيما يتعلق بتنفيذ التصنيفات الدولية؛ 
	(ج) تقديم تحديثات منتظمة بشأن التقدم المحرز في مجالات إجراء تنقيحات جديدة للتصنيفات الدولية، ولا سيما بغية إجراء تعدادات اقتصادية وسكانية وتغيير سنة الأساس للحسابات القومية في بلدان المنطقة، فضلا عن ضمان الإدارة السليمة لأدلة الشركات والمؤسسات؛
	(د) تشجيع إنشاء منابر مشتركة بين الوكالات للتعاون والتنسيق والتكامل في المبادرات الإقليمية بشأن التصنيفات الدولية بين مجموعات من البلدان؛ 
	(هـ) إعطاء الأولوية لترجمة النصوص المتعلقة بالتصنيفات الدولية إلى الإسبانية وذلك كي يتسنى لبلدان المنطقة اعتمادها في الوقت المناسب؛ 
	(و) اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات الفريق العامل المعني بالتصنيفات الدولية، بغية تشجيع استخدام ونشر التصنيفات الاقتصادية والاجتماعية؛
	(ز) تعزيز إنشاء شبكة من الخبراء في التصنيفات الدولية كي تتيح للبلدان آليات للاتصال وتحديث التصنيفات.
	32 - ويؤدي المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا في المكسيك دور منسق لجنة مبادرة إنشاء الفريق العامل المعني بالتصنيفات الدولية لإقليم اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
	33 - ويمكن أن يُتخذ إنشاء هذا الفريق لمساعدة البلدان على الصعيد الإقليمي كنموذج يُقتدى به في مناطق أخرى.
	الأعمال المتعلقة بتصنيفات إحصاءات مصائد الأسماك 

	34 - أنشئت الفرقة العاملة المعنية بتنسيق الإحصاءات الخاصة بمصائد الأسماك في عام 1959 في إطار الفاو كآلية تنسيق كي تظل إحصاءات مصائد الأسماك قيد الاستعراض المستمر، وللموافقة على مفاهيم وتعاريف وتصنيفات ومنهجيات موحدة لجمع وتصنيف إحصاءات مصائد الأسماك ولتقديم مقترحات وتوصيات لاتخاذ إجراءات فيما يتعلق بجمع وتصنيف ونشر إحصاءات مصائد الأسماك. وتتألف الفرقة العاملة حاليا من 19 منظمة حكومية دولية إقليمية وعالمية ذات صلة وثيقة بجمع وتصنيف إحصاءات مصائد الأسماك وتتولى حاليا المسؤولية عن صيانة التصنيف الدولي وتحديد مناطق صيد الأسماك (وهما مجالان رئيسيان من مجالات الفاو)، والتصنيفات الإحصائية الدولية الموحدة لأدوات صيد الأسماك وسفن الصيد والسلع السمكية والحيوانات والنباتات المائية. 
	35 - وتقوم الفرقة العاملة حاليا باستعراض وتنقيح الدليل الخاص بها، في أعقاب اتخاذ قرار في هذا الشأن في دورتها الثالثة والعشرين المعقودة في شباط/فبراير 2010، مع التركيز في ذلك بشكل خاص على توسيع نطاق جمع البيانات وتصنيفها في قطاع تربية الأحياء المائية، وتنقيح تصنيف أدوات صيد الأسماك، وتعزيز العنصر الاجتماعي والاقتصادي، وإدخال رصد النظام الإيكولوجي فضلا عن رصد الآثار المترتبة على النظم الإيكولوجية. ومن المتوقع أن تستكمل عملية التنقيح بكاملها في الدورة الرابعة والعشرين للفرقة العاملة في عام 2013، مع إجراء أول استعراض للتقدم المحرز والمشروع في كانون الأول/ديسمبر 2011. 
	تنقيح التصنيف الدولي التجريبي لأنشطة إحصاءات استخدام الوقت

	36 - بناء على طلب اللجنة الإحصائية في عام 1995 إعداد مشروع تصنيف لإحصاءات استخدام الوقت، وضعت شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة مشروع تصنيف بالتشاور مع خبراء وأصحاب مصلحة معنيين. وعقد اجتماعان لفريق الخبراء (1997 و 2000). وصدرت النسخة الأولى من مشروع التصنيف في عام 1997 لمساعدة البلدان المهتمة بإجراء دراسات لاستخدام الوقت. واستنادا إلى الخبرة التي اكتسبتها أوائل البلدان التي استخدمت أو طوعت تصنيف عام 1997، صدرت نسخة منقحة ومفصلة أكثر ونشرت في دليل إنتاج الإحصاءات المتعلقة باستخدام الوقت: قياس العمل المأجور وغير المأجور() (2005) بوصفه تصنيف الأمم المتحدة الدولي التجريبي للأنشطة المتعلقة باستخدام الوقت. 
	37 - وقد اعتمدت عدة بلدان ومناطق حتى الآن التصنيف الدولي التجريبي للأنشطة المتعلقة باستخدام الوقت (سواء في نسخته الأولى أو نسخته الحالية) لاستخدامه في جمع بياناتها وفي تبويبها وتحليلها، ومن بينها الأرجنتين، والبرازيل، وتايلند، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجنوب أفريقيا، والصين، والفلبين، وكوبا، والمكسيك، ومنغوليا، وموريشيوس، ونيجيريا، والأرض الفلسطينية المحتلة. وقد تشاطرت البلدان خبراتها واهتماماتها وتبادلت الأسئلة بشأن التصنيف التجريبي وطلبت إلى شعبة الإحصاءات تحديث التصنيف الدولي التجريبي للأنشطة المتعلقة باستخدام الوقت ووضعه في صيغته النهائية وكفالة مواءمته مع تصنيفات أخرى، من بينها الدراسة الاستقصائية الأوروبية المتوائمة المتعلقة باستخدام الوقت.
	الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة الاقتصادية لأوروبا والمتعلقة بتصنيف الجرائم والتصنيف المتعلق باستخدام الوقت

	38 - أنشأ مكتب مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين في تشرين الأول/أكتوبر فرقة العمل المعنية بتصنيف الجرائم والمشتركة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الاقتصادية لأوروبا وذلك لوضع مجموعة مبادئ بشأن أنظمة التصنيف الدولي للجرائم من أجل استخدامها في المجالات الإحصائية، وأجرت دراسة حالة إفرادية لجرائم مختارة. 
	39 - واستعرض مكتب مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الأعمال التي اضطلعت بها فرقة العمل حتى الآن، وتضمن ذلك تقريرا أعدته فرقة العمل بشأن مبادئ وإطار للتصنيف الدولي للجرائم للأغراض الإحصائية. وتمدد الاختصاصات المنقحة المقترحة لفرقة العمل فترة ولايتها بنحو عامين، وذلك بغية وضع تصنيف دولي كامل للجرائم للأغراض الإحصائية. 
	40 - وتضطلع فرقة العمل بأعمالها بالتعاون الوثيق مع المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية والمفوضية الأوروبية، اللذين شرعا في عام 2008 في العمل بشأن وضع نظام أوروبي لتصنيف الجرائم للأغراض الإحصائية. ويكفل عمل فرقة العمل، التي تتألف بصورة رئيسية من خبراء من المكاتب الإحصائية الوطنية في بلدان مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين (ومن بينها أستراليا والبرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية)، الاضطلاع بالأعمال المتعلقة بتصنيف الجرائم في إطار إحصاءات رسمية، ومراعاة خبرات ومساهمات بلدان من مختلف المناطق. 
	41 - ومن المقرر أن تقدم فرقة العمل المعنية باستقصاءات استخدام الوقت التابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا توجيهات بشأن تحسين مواءمة استقصاءات استخدام الوقت وذلك بحلول نهاية عام 2012. وتشمل هذه الأنشطة دراسة التصنيفات القائمة ومن المتوقع أن يشمل التقرير النهائي مقترحات بشأن تبسيط التصنيفات. 
	المرفق 
	ولاية فريق الخبراء المعني بالتصنيفات الإحصائية الدولية
	1 - كلفت اللجنة الإحصائية، في دورتها الثلاثين المعقودة في الفترة من 1 إلى 5 آذار/مارس 1999، فريق الخبراء المعني بالتصنيفات الإحصائية الدولية بتحسين التعاون في مجال التصنيفات الدولية وضمان الانسجام والتقارب بين التصنيفات في الأسرة الدولية للتصنيفات الإحصائية (E/1999/24، الفصل الثامن).
	2 - وتتألف الأسرة الدولية للتصنيفات الإحصائية من التصنيفات التي تؤدي دورا كتصنيفات موحدة في مجالات إحصائية فردية أو متعددة وتقوم اللجنة الإحصائية أو أي هيئة حكومية دولية أخرى مختصة بمسائل مثل الاقتصاد والسكان والعمل والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والجغرافيا والبيئة والسياحة، باستعراضها والموافقة عليها كمبادئ توجيهية. 
	3 - وسيظل فريق الخبراء المعني بالتصنيفات الإحصائية الدولية يشكل هيئة التنسيق المركزية للأعمال التي يضطلع بها حاليا وفي المستقبل بشأن التصنيفات التي تتحمل شعبة الإحصاءات المسؤولية عنها، ولتنسيق واستعراض التصنيفات الأخرى التي تتولى منظمات دولية أخرى مسؤوليتها والتي يقترح أن تعتمدها اللجنة الإحصائية.
	4 - وسيواصل فريق الخبراء العمل من أجل ضمان المواءمة والتقارب في وضع التصنيفات في إطار الأسرة الدولية للتصنيفات الإحصائية. ولضمان تنسيق التنقيحات في إطار هذه الأسرة، سيواصل فريق الخبراء تطوير وتعزيز استراتيجيات لتنسيق والتنقيحات في إطار هذه الأسرة وإجرائها في الوقت المناسب. وحيثما يطرأ تغيير على تصنيف موحد، يشجع فريق الخبراء أمناء التصنيفات الأخرى ويساعدهم على اعتماد التغييرات التي تعكس التغييرات التي أجريت في التصنيف الموحد. 
	5 - وسيضع فريق الخبراء استراتيجيات طويلة الأجل لزيادة تطوير التصنيفات الدولية. وسيعنى في المقام الأول بالمتطلبات التي تفرض على تصنيفات وتنشأ عن تطبيقات إحصائية، إلا أنه قد يأخذ في الاعتبار أيضا المتطلبات التي تنشأ عن تطبيقات غير إحصائية للتصنيفات. وتشمل هذه التطبيقات التعدادات والدراسات الاستقصائية والأنشطة الإدارية في مجالات تنطبق عليها هذه التصنيفات، والأعمال التحليلية التي تتطلب إقامة روابط بين تصنيفات، فضلا عن المتطلبات التي تقتضيها قرارات تتعلق بالسياسات.
	الاختصاصات
	6 - من المهام الرئيسية لفريق الخبراء مساعدة اللجنة الإحصائية وتقديم المشورة لها فيما يتعلق بما يلي:
	(أ) تشجيع اعتماد أفضل الممارسات في وضع التصنيفات الدولية؛
	(ب) تنسيق العمل بشأن التصنيفات الموحدة الأعضاء في الأسرة الدولية للتصنيفات الإحصائية، بما في ذلك دراسة التغييرات في التصنيفات وتوضيح علاقتها بتصنيفات دولية أخرى؛
	(ج) تشجيع اعتماد تصنيفات موحدة في الأسرة الدولية للتصنيفات الإحصائية في إطار النظم الإحصائية الإقليمية والوطنية لتحسين المقارنة الدولية للبيانات؛
	(د) تقييم مدى ملاءمة طلبات إدراج تصنيفات في الأسرة الدولية للتصنيفات الإحصائية كتصنيفات موحدة؛
	(هـ) كفالة صلاحية مختلف التصنيفات للاستخدام في طائفة الأنشطة الإحصائية التي ستطبق فيها وتعزيزها للتماسك المفاهيمي والمنهجي في النظام الإحصائي، فضلا عن عكسها للاعتبارات العملية في جمع البيانات وتصنيفها؛
	(و) وضع نهج استراتيجي من أجل تطوير الأسرة الدولية للتصنيفات الإحصائية في المستقبل.
	7 - وتشمل مهام فريق الخبراء تقديم المشورة بشأن مبادئ أفضل ممارسات التصنيف؛ واستعراض مفاهيم ومبادئ التصنيفات الدولية القائمة والناشئة؛ وتيسير المواءمة بين التصنيفات المترابطة؛ واستعراض التصنيفات على أساس معايير إدراجها في الأسرة الدولية؛ وتيسير أو إجراء استعراضات للتصنيفات عند الاقتضاء. وسيقدم فريق الخبراء أيضا مبادئ توجيهية لشعبة الإحصاءات وأمناء آخرين للتصنيفات الدولية الموحدة بشأن مسائل تقنية تتعلق بتنقيحات التصنيفات أو وضعها، فضلا عن التخطيط الاستراتيجي لأعمال التصنيفات، إذا طلب منه ذلك.
	8 - وسيقرر فريق الخبراء ما إذا كان ينبغي لفريق فرعي مناسب تابع لفريق الخبراء أن يضطلع ببعض المهام التقنية أو التحليلية أو التفسيرية. وإذا كان هناك ما يبرر إنشاء فريق فرعي، سيحدد فريق الخبراء أهداف هذه الأفرقة الفرعية وعند الاقتضاء فترة عملها. وينبغي للأفرقة الفرعية أن تقدم تقاريرها إلى فريق الخبراء لتقييم مهامها والموافقة على النتائج أو القرارات التي تتوصل إليها. 
	بنود للنظر 
	9 - ينظر فريق الخبراء في مسائل تثير الاهتمام في التطورات المتعلقة بالتصنيفات الدولية، وأفضل الممارسات في وضع التصنيفات، والآثار المترتبة على إجراء الاستعراضات في سلاسل زمنية، والسياق والمتطلبات المفروضة على التصنيفات والتي تنشأ عن تطبيقات إحصائية، واستراتيجيات لتنفيذ التصنيفات الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، قد يختار فريق الخبراء أيضا النظر في متطلبات التصنيفات التي تفرضها تطبيقات غير إحصائية. وينبغي لفريق الخبراء أن يدرس ويقدم توجيهات ودعما أيضا لتطوير عناصر مرتبطة بالتصنيفات مثل المراسلات والأدلة المرافقة وأدوات الترميز. 
	10 - وينبغي لفريق الخبراء أن يقصر مناقشاته من أجل التصنيفات الجديدة، حيثما أمكن ذلك، على تطبيق أفضل الممارسات في وضعها. وينبغي لفريق الخبراء ألا ينظر في أي قرارات تتخذها أفرقة خبراء أخرى بشأن هذا الموضوع إلا إذا كان ذلك يتعلق بكفالة تحقيق الانسجام والتقارب بين التصنيفات أو لتلافي زيادة تكاثر التصنيفات. 
	11 - ووفقا لأحكام القرارات المذكورة أعلاه، تتوفر المرونة لفريق الخبراء كي يعدل، عند الضرورة، أولوياته وطرقه من أجل تلبية متطلبات جديدة والحفاظ على التوازن بين مسائل تحظى بالاهتمام في المرحلة الحالية وتطوير جوانب النظام الإحصائي الرسمي الأطول أجلا. 
	الجهة المسؤولة عن عقد الاجتماعات
	12 - ستظل شعبة الإحصاءات هي الجهة المسؤولة عن عقد اجتماعات فريق الخبراء وستوفر، قدر الإمكان، الأموال اللازمة لمشاركة البلدان النامية فيها.
	العضوية 
	13 - ستواصل شعبة الإحصاءات دعوة ممثلين من منظمات دولية وبلدان متقدمة النمو وبلدان نامية وأمناء ومستخدمين رئيسيين للتصنيفات الإحصائية الدولية وخبراء أفراد في مجال وضع وتطبيق التصنيفات الدولية كي يصبحوا أعضاءً في فريق الخبراء. ومن أجل كفالة تحقيق التوازن في الآراء والاتساق في مناقشة جميع المسائل المتعلقة بالتصنيفات، ستراعي عضوية فريق الخبراء التمثيل الإقليمي المتوازن، فضلا عن الاستمرارية في العضوية على مدى فترات متعاقبة. 
	14 - وينبغي لأعضاء فريق الخبراء أن يكونوا خبراء في مجال وضع وتطبيق التصنيفات، وأن يمثلوا خبرات وطنية وإقليمية في تطبيق الأسرة الدولية للتصنيفات الإحصائية. 
	15 - ويمكن لفريق الخبراء وأفرقته الفرعية دعوة خبراء ضيوف لمناقشة مواضيع تتطلب المزيد من المعارف المتخصصة أو الأعمق في مجالات معينة، دون جعل هؤلاء الضيوف أعضاءً في فريق الخبراء. 
	مدة الولاية 
	16 - تدعو شعبة الإحصاءات أعضاء فريق الخبراء للمشاركة في مناقشات فريق الخبراء لفترة سنتين. 
	تواتر الاجتماعات 
	17 - يجتمع فريق الخبراء مرة كل سنتين أو أكثر من مرة إذا اقتضى برنامج عمله ذلك.
	التقارير 
	18 - يقدم برنامج عمل فريق الخبراء وقراراته وتوصياته إلى اللجنة الإحصائية عن طريق تقرير الأمين العام عن التصنيفات الاقتصادية والاجتماعية، الذي تعده شعبة الإحصاءات.
	مكتب فريق الخبراء
	19 - ينتخب فريق الخبراء مكتبا له، يتولى توزيع المهام والإدارة اليومية ويكون بمثابة جسر يربط بين اجتماعات فريق الخبراء. ولا يتمتع المكتب بأي سلطة لصنع القرارات عدا ما يلزم منها للاضطلاع بأدواره الإدارية. وينتخب فريق الخبراء أيضا رئيس المكتب.
	20 - وينتخب المكتب لفترة سنتين أو حتى الاجتماع المقبل لفريق الخبراء. ويقدم عضو (أعضاء) فريق الخبراء الترشيحات. وتجرى الانتخابات في مستهل الدورة. 
	21 - ويجري المكتب اتصالاته إلكترونيا ويعقد اجتماعات افتراضية عند الضرورة.
	دعم الأمانة والمشتركون الآخرون
	22 - تقدم شعبة الإحصاءات خدمات موضوعية لدورات فريق الخبراء وقد تحضرها اللجان الإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى والوكالات المتخصصة والمنظمات ذات الصلة والمنظمات الدولية غير التابعة للأمم المتحدة الناشطة في الأعمال الإحصائية الدولية والمنظمات غير الحكومية.

