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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) م (٤البند 

ــم  ــود للعل ــصادية  : بن ــصنيفات االقت الت
        واالجتماعية الدولية

  التصنيفات اإلحصائية الدولية    
  

  تقرير األمني العام    
    

  موجز  
دم هذا التقرير معلومات مستكملة عن األعمال املتـصلة بوضـع وتنفيـذ التـصنيفات               يق  

ــف اجملــاالت    ــة يف خمتل ــة     . اإلحــصائية الدولي ــر إىل اللجن ــدم التقري ــى وجــه اخلــصوص، يق وعل
اإلحصائية لألمم املتحدة نتائج األعمال املتصلة بتحديث التصنيف املركزي للمنتجـات، علـى              

واللجنـة مـدعّوة إىل أن حتـيط    . يف الـدورة الثالثـة واألربعـني للجنـة        النحو الذي جـرى اقتراحـه       
  .علما هبذا التقرير
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  مقدمة  -أوال   
يقــدم هــذا التقريــر حملــة عامــة عــن األنــشطة الرئيــسية يف جمــال التــصنيفات اإلحــصائية      - ١

ة، املعقـودة   الدولية، املضطلع هبا منذ الـدورة الثالثـة واألربعـني للجنـة اإلحـصائية لألمـم املتحـد                 
  .٢٠١٢عام  يف
ــطلعت        - ٢ ــيت اضـ ــات الـ ــسامهات املنظمـ ــر إىل مـ ــواردة يف التقريـ ــات الـ ــستند املعلومـ وتـ

  .األنشطة بتلك
  

أعمال التصنيف اليت اضطلع هبا مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات              -ثانيا   
  واجلرمية واملعهد الوطين املكسيكي لإلحصاءات واجلغرافيا

  الدويل للجرائم ألغراض إحصائيةالتصنيف   -ألف   
، علـى   ٢٠١٢اتفقت اللجنة اإلحـصائية وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، يف عـام                    - ٣

أمهية وضع تصنيف دويل للجرائم ألغراض إحصائية، وطلبتـا إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                  
قيـيم جلـدوى     إجـراء ت   باملخدرات واجلرمية واملعهـد الـوطين املكـسيكي لإلحـصاءات واجلغرافيـا           

  .وضع مثل هذا التصنيف
 وضـع  ٢٠٠٩وبدأت فرقة العمل الـيت أنـشأها مـؤمتر اإلحـصائيني األوروبـيني يف عـام                   - ٤

تصنيف للجرائم، حيث حددت يف املقام األول جمموعة من املبادئ الالزمة لوضـع نظـام دويل                 
ختتمـت فرقـة العمـل      ، ا ٢٠١١ويف عـام    . لتصنيف اجلـرائم بغـرض اسـتخدامه يف اإلحـصاءات         

  .٢٠١٢يونيه /ه املؤمتر يف حزيرانأعماهلا بوضع اإلطار الدويل لتصنيف اجلرائم، الذي أقر
. ٢٠١٢ســبتمرب /يوليــه وأيلــول/وأجــري أول اختبــار لإلطــار يف الفتــرة مــا بــني متــوز    - ٥

ى وأكـد االختبـار جـدو     . )١( بلـداً متطوعـاً مـن أوروبـا واألمـريكتني وآسـيا            ١٦االختبار   ومشل
ويتمثـل  . وضع تصنيف دويل للجرائم ألغراض إحصائية اسـتنادا إىل املبـادئ احملـددة يف اإلطـار          

ــة           ــاريف اجلرمي ــل يف كــون تع ــذا القبي ــن ه ــصنيف م ــذي يواجــه وضــع ت ــسي ال التحــدي الرئي
وللتغلـب علـى هـذا      . ختتلف اختالفا كـبريا حـسب البلـدان لتبـاين نظمهـا القانونيـة الوطنيـة                قد

اإلطـــار الوقـــائع واملالبـــسات املتـــصلة باألحـــداث اإلجراميـــة، ال األحكـــام  القـــصور، يتنـــاول 
التوصــيف القــانوين؛ وجيــري حتديــد خمتلــف مــستويات التــصنيف مــع مراعــاة عوامــل مثــل       أو

__________ 
 ، وأملانيـا  ، وإكـوادور  ،أسـتراليا : البلدان الـيت شـاركت يف أول اختبـار لإلطـار الـدويل لتـصنيف اجلـرائم هـي                     )١(  

ــا ــل،وإيطالي ــدا، والربازي ــسرا، وبولن ــسا، وشــيلي، وسوي ــبني، وفرن ــدا، والفل ــا، وكن  ، واملكــسيك، وكولومبي
وطُلـب إىل   .  والواليـات املتحـدة األمريكيـة      ،يرلنـدا الـشمالية، وهولنـدا     أ املتحدة لربيطانيا العظمـى و     واململكة

 .ختبار، لكنها مل ترد على الطلبجنوب أفريقيا املشاركة يف هذا اال
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احلـدث، ومـدى خطورتـه، ونيـة اجلـاين، ودرجـة اكتمـال العمـل،                /اهلدف املتـوخى مـن العمـل      
  .النهج يف مرحلة االختباروقد ثبت جناح هذا . وجمال السياسات املعين

واخنرطت البلـدان املـشاركة يف االختبـار أيـضا يف مـشاورة غـري رمسيـة ملناقـشة اإلطـار                       - ٦
ويعمل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واملعهـد         . ووضع البنية األولية للتصنيف   

ــا علــى تقــدمي اقتــراح إىل    ــا حالي ــة اإلحــصائية الــوطين املكــسيكي لإلحــصاءات واجلغرافي  اللجن
إلجراء عملية مشاورة ووضع خطة إلعداد الصيغة النهائية للتصنيف الكامل الـذي سـيقدم إىل               

وتتـوخى خطـة العمـل التـشاور مـع جمموعـة            ). E/CN.3/2013/10انظـر    (٢٠١٥اللجنة يف عام    
 تـشمل   واسعة من البلدان تنتمي إىل خمتلف املناطق وتتبع نظمـا خمتلفـة لتـسجيل اجلـرائم، كمـا                 

اخلطة وضع تصنيف حيوي التعاريف، وأمثلة عن حاالت اإلدراج واالستبعاد، ووضـع الـصيغة              
  .النهائية لدليلٍ يهدف إىل دعم تنفيذ التصنيف

  
  أعمال التصنيف اليت تضطلع هبا منظمة العمل الدولية  -ثالثا   
  التصنيف الدويل املوحد للمهن  -ألف   

ليـة يف أنـشطتها األخـرية املتعلقـة بالتـصنيف الـدويل             انصّب اهتمـام منظمـة العمـل الدو         - ٧
وقُـدم الـدعم   . املوحد للمهن أساًسا على تقدمي الدعم للتنفيذ على الصعيدين الوطين واإلقليمي       

من خالل جمموعة متنوعة من الوسائل، مبا يف ذلك املشاركة يف منتـدى للمناقـشة علـى شـبكة                 
وهـو منتـدى مفتـوح أمـام مجيـع          (ت األوروبيـة    اإلنترنت استضافه املكتب اإلحصائي للجماعـا     

، وتنظيم حلقات عمل تدريبية إقليمية ووطنية، وتقدمي املـساعدة التقنيـة املباشـرة،              )بلدان العامل 
  .وإعداد الوثائق ذات الصلة وتوزيعها

ــشر اجمللــد   - ٨ ، املعنــون ٢٠٠٨ مــن منــشور التــصنيف الــدويل املوحــد للمهــن لعــام    ١وُن
وهـو متـاح    . ٢٠١٢مـايو   /، باللغة اإلنكليزية يف أيار    ‘‘موعات ومقابِالهتا جداول تعاريف اجمل  ”

وتـستند التعـاريف املفـصلة للمجموعـات الـيت          . أيضا على املوقع الشبكي ملنظمة العمل الدولية      
ــوز       ــة يف مت ــع منظمــة العمــل الدولي ــى موق ــواد املتاحــة عل ــشور إىل امل ــذا املن ــه/وردت يف ه  يولي

د أيـضا مالحظـات منهجيـة تقـدم املـشورة بـشأن تطبيـق التـصنيف                ويتضمن هذا اجمللـ   . ٢٠٠٩
والعمـل جـارٍ إلعـداد النـسخ الفرنـسية واإلسـبانية            . الدويل املوحد للمهن على الـصعيد الـوطين       

املعنـون  ،  ٢٠٠٨  من منشور التصنيف الدويل املوحـد للمهـن لعـام          ٢وسيتاح اجمللد   . والروسية
ــاللغتني اإل“فهــــرس األلقــــاب الوظيفيــــة ” ، ٢٠١٣نكليزيــــة والفرنــــسية يف أوائــــل عــــام  ، بــ
  .روسية يف أقرب وقت ممكن بعد ذلكباإلسبانية وال مث
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ومتشياً مع توصـيات فريـق اخلـرباء املعـين بالتـصنيفات اإلحـصائية الدوليـة، تقـوم منظمـة                      - ٩
العمل الدولية حالياً بإعداد تقرير يبني دواعـي بـدء العمـل علـى تنقـيح منـشور التـصنيف الـدويل                      

وسـُينظر  .  أو استكماله، أو عـدم إجـراء أي تغـيري يف الوقـت احلاضـر               ٢٠٠٨املوحد للمهن لعام    
يف هذا التقرير يف املؤمتر الدويل التاسع عشر خلرباء اإلحصاءات العمالية، املقرر عقده يف تـشرين                

 وجتــري إدارة اإلحـــصاءات التابعــة ملنظمــة العمـــل الدوليــة مـــشاورات    . ٢٠١٣أكتــوبر  /األول
اليت تواجه تنفيـذ     اخلرباء الوطنيني بشأن تصنيف املهن لكفالة حتديد مجيع املشاكل والشواغل          مع

  . وأخذها يف االعتبار عند إعداد التقرير٢٠٠٨التصنيف الدويل املوحد للمهن لعام 
  

  التصنيف الدويل حلالة العمالة  -باء   
ــصن      - ١٠ ــة يف وضــع مقترحــات لتنقــيح الت ــة  شــرعت منظمــة العمــل الدولي ــدويل حلال يف ال

وقد اعُتمد هذا التصنيف يف قرار صادر عن املؤمتر الـدويل اخلـامس عـشر               ). ICSE-93(العمالة  
وهو يصّنف املهـن حـسب النـوع،        . ١٩٩٣يناير  /خلرباء اإلحصاءات العمالية، يف كانون الثاين     

الـيت يعمـل   إما الصريح أو الـضمين، لعقـد العمـل املـربم بـني حـائز العمـل والوحـدة االقتـصادية           
ــديها ــة    . ل ــات املوضــوعية اخلمــس التالي ــاملون    : وُتحــدَّد الفئ ــل، والع ــاب العم ــاملون، وأرب الع

وميكـن جتميـع    . حلساهبم اخلاص، وأعضاء تعاونيات املنتجني، والعاملون املسامهون من األسـرة         
  .الفئات األربع األخرية ضمن إطار العاملني حلساهبم اخلاص

ن هـذه الفئـات مل تعـد تقـدم معلومـات كافيـة إلجـراء الرصـد            وهناك انـشغال إزاء كـو       - ١١
يف العديــد مــن البلــدان، تــداخال املالئــم للتغــيريات الطارئــة علــى ترتيبــات العمالــة الــيت تعــرف،  

وُيعتقَد أيضا بأن التصنيف ال يقـدم تفاصـيل         . احلدود الفاصلة بني العمل احلر والعمل براتب       يف
، حـدد   ٢٠٠٨ويف عـام    . اجات املستخدمني على حنو مالئـم     كافية إلعداد إحصاءات تليب احتي    

املــتغري للقــوة العاملــة، مــشددا املــؤمتر الــدويل الثــامن عــشر خلــرباء اإلحــصاءات العماليــة اهليكــل  
، علــى ســبيل األولويــة )ICSE-93(مث علــى ضــرورة تنقــيح التــصنيف الــدويل حلالــة العمالــة   مــن

  .العمل الدولية يف جمال إحصاءات العملبالنسبة للعمل املنهجي املستقبلي ملنظمة 
وأعــّدت منظمــة العمــل الدوليــة أيــضا اقتراحــاً مفــصالً لتنقــيح وتوســيع نطــاق معــايري      - ١٢

وسيتم النظر يف هـذه املعـايري اجلديـدة العتمادهـا           . إحصاءات العمالة والبطالة والعمالة الناقصة    
، ٢٠١٣أكتـوبر  /ليـة يف تـشرين األول  يف املؤمتر الـدويل التاسـع عـشر خلـرباء اإلحـصاءات العما      

ومــن املــرجح أن يترتــب علــى هــذا  . شــكل قــرار بــشأن إحــصاءات القــوة العاملــة والعمــل   يف
التنقيح أثر كبري على نطاق وطبيعة اإلحصاءات املتعلقة حبالة العمالـة، وأن يـؤدي إىل إحـداث                 

. ائر أشــكال العمــلة وســتغــيري يف احلــدود الفاصــلة، ألغــراض القيــاس اإلحــصائي، بــني العمالــ 
) ICSE-93(أنـه مـن الـصعب إعـداد اقتـراح كامـل لتنقـيح التـصنيف الـدويل حلالـة العمالـة                        غري
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فيـه املـؤمتر الـدويل التاسـع عـشر خلـرباء اإلحـصاءات العماليـة مـا دام أن أي قـرار متعلـق                          لينظر
العمــل الــيت حبالــة العمالــة يقتــضي اســتقراء نتــائج املــداوالت بــشأن إحــصاءات القــوة العاملــة و 

  .ستجرى يف املؤمتر نفسه
 تقوم منظمة العمل الدولية بإعداد ورقـة للمناقـشة سـتوجز املـشاكل املعروفـة                ،ولذلك  - ١٣

، وكـذلك جمموعـة مـن املمارسـات الوطنيـة احلاليـة       )ICSE-93(للتصنيف الدويل حلالـة العمالـة     
ــب األخــرى        يف ــة واجلوان ــة العمال ــداد إحــصاءات عــن حال ــق بإع ــا يتعل ــة العمــل  م ــن عالق . م

ــديل ال        ــن تع ــا م ــيت متكــن إم ــسبل ال ــضا ال ــة أي ــة    وســتحدد الورق ــة العمال ــدويل حلال ــصنيف ال ت
وضع غري ذلك من التصنيفات املوحـدة واملـتغريات بوصـفها مكمـال حلالـة العمالـة، حـىت             أو/و

ف وسـتقدم خمتلـ   . يتسىن أخذ احلقائق املعاصرة والشواغل االقتصادية واالجتماعيـة يف احلـسبان          
ــا بالنتــائج احملتملــة  )ICSE-93(اخليــارات املتاحــة لتنقــيح التــصنيف الــدويل حلالــة العمالــة    ، رهن

ملــداوالت املــؤمتر الــدويل خلــرباء اإلحــصاءات العماليــة، بــشأن معــايري إحــصاءات القــوة العاملــة 
يح ومن املزمـع أن تـشكل هـذه الورقـة أساسـاً للمناقـشة يف الفريـق العامـل املعـين بتنقـ                   . والعمل

ــة    ــة العمالـ ــدويل حلالـ ــصنيف الـ ــرباء    ) ICSE-93(التـ ــشر خلـ ــع عـ ــدويل التاسـ ــؤمتر الـ ــالل املـ خـ
اإلحصاءات العمالية، بغرض طلب التوجيه بشأن اخليارات املقترحة والطريقـة األمثـل للمـضي              

  .ح التصنيف الدويل حلالة العمالةقدما يف تنقي
  

م املتحـــدة للتربيـــة أعمـــال التـــصنيف الـــيت اضـــطلعت هبـــا منظمـــة األمـــ   -رابعا   
  والثقافة والعلم

األنــشطة الــيت اضــطلع هبــا معهــد اإلحــصاء التــابع ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة   -ألف   
  والعلم والثقافة

، )اليونـسكو (أصدرت الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة             - ١٤
، ٢٠٠٧أكتـوبر  /ليونسكو، املعقودة يف تشرين األول   يف الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر العام ل      

تكليفــاً بتنقــيح التــصنيف الــدويل املوحــد للتعلــيم نظــرا إىل مــا طــرأ علــى نظــم التعلــيم الوطنيــة   
ــايل    وال( ــيم العـ ــة التعلـ ــيما يف مرحلـ ــام     ) سـ ــيح لعـ ــة التنقـ ــذ عمليـ ــيريات منـ ــن تغـ . ١٩٩٧مـ

تقرر أن جيري التنقيح علـى مـرحلتني،        االستعراض األويل الذي أجراه فريق خرباء دويل،         وبعد
: اســتنادا إىل احملــورين الرئيــسيني للتــصنيف املتقــارن املتعلــق بالتــصنيف الــدويل املوحــد للتعلــيم  

  .املستوى وجمال التعليم
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ــامي      - ١٥ ــني ع ــرة ب ــشات    ٢٠١١ و ٢٠٠٨وأُجــرَي يف الفت  اســتعراض متعمــق مشــل مناق
فريــق اخلــرباء املعــين بالتــصنيفات االقتــصادية     إقليميــة ومــشاورة عامليــة شــارك فيهــا أعــضاء      

، وأســـفر عـــن وضـــع إطـــار مـــنقح ملـــستويات التعلـــيم )٢(واالجتماعيـــة التـــابع لألمـــم املتحـــدة
أقره املؤمتر العـام لليونـسكو يف دورتـه الـسادسة     ) ٢٠١١التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام  (

 عـن تـصنيفني     ٢٠١١متخض تنقيح عـام     و. ٢٠١١نوفمرب  /والثالثني، املعقودة يف تشرين الثاين    
ومـستويات  ) الـربامج  -التـصنيف الـدويل املوحـد للتعلـيم         (متوازيني لـربامج مـستويات التعلـيم        

  ). التحصيل-التصنيف الدويل املوحد للتعليم (شهادات التحصيل العلمي 
ــيم يف عــام      - ١٦ ــيح جمــاالت التعل ــدأ تنق ــام   ٢٠١٢وب ــه يف ع ــهاء من ــع االنت  ٢٠١٣، وُيتوق
الوقــت املناســب لعرضــه علــى املــؤمتر العــام لليونــسكو يف دورتــه الــسابعة والــثالثني يف هنايــة  يف

  .العام، بغرض إقراره
  

  ٢٠١١تنفيذ التصنيف الدويل املوحد للتعليم لعام   -باء   
أتاح معهد اليونسكو لإلحصاء فرص التدريب وغري ذلـك مـن أشـكال الـدعم ملـساعدة          - ١٧

مهـا لإلبــالغ عــن بيانـات التعلــيم مــع التـصنيف الــدويل املوحــد للتعلــيم    البلـدان علــى تكييــف نظ 
ومنـذ  . ٢٠١٤الوقت املناسب إلجراء الدراسات االستقصائية الدولية األوىل املتوقعة يف عـام             يف

، ُعقدت حلقات عمل إقليمية للبلـدان العربيـة وبلـدان منـاطق آسـيا              ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
وشــرق أفريقيــا،  ريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، وجنــوبالوســطى، وشــرق آســيا، وأم

ويـضطلع  . ٢٠١٣وسُتعقد حلقات عمل للمناطق النامية املتبقيـة يف عـام           . وجنوب وغرب آسيا  
املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي بـدور                 

  .ة إىل الدول األعضاء فيهما والبلدان الشريكةريادي يف جمال تقدمي الدعم واملشور
ــاطق،       - ١٨ ــشارين اإلحــصائيني للمجموعــات واملن ــة املست وباإلضــافة إىل ذلــك، تقــدم أفرق

التابعــة ملعهــد اليونــسكو لإلحــصاء واملوجــودة يف الــدول العربيــة وأفريقيــا وآســيا وأمريكـــا          
كـل فريـق حـسب منطقتـه ويف إطـار           الالتينية، الدعم القطري لإلحصائيني والنظراء الـوطنيني،        

  .عمله العادي مع البلدان
ومعهــد اليونــسكو لإلحــصاء بــصدد وضــع دليــل تــشغيلي لتقــدمي املزيــد مــن التوجيــه      - ١٩

ويعمـل املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة ومنظمـة التعـاون والتنميـة                . واألمثلة للبلدان 
ئية الـيت    لتـستفيد منـها الدراسـات االستقـصا        امليدان االقتصادي أيضا على إنتاج مـواد مماثلـة         يف

  .جتريها دوهلما األعضاء
__________ 

 .“فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات اإلحصائية الدولية”غُّير اسم الفريق العامل منذئذ ليصبح    )٢(  
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ويقــوم معهــد اليونــسكو لإلحــصاء وشــريكاه يف مجــع بيانــات التعلــيم، أي املكتــب           - ٢٠
اإلحصائي لالحتاد األورويب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، بتكييـف دراسـاهتم             

البلـدان   وحـد للتعلـيم اجلديـد، وبالعمـل مـع         صنيف الـدويل امل   االستقصائية بـشأن التعلـيم مـع التـ        
أجل إعادة توجيه براجمها التعليمية وشهاداهتا العلمية وفـق التـصنيف الـدويل املوحـد للتعلـيم            من

  .٢٠١٤وستبدأ أوىل الدراسات االستقصائية الدولية للتعليم يف عام . ٢٠١١لعام 
  

  الدويل املوحد للتعليميف تنقيح جماالت التعليم يف التصن  -جيم   
ــيم لعــام       - ٢١ ــة إىل دعــم تنفيــذ التــصنيف الــدويل املوحــد للتعل ــالتوازي مــع األنــشطة الرامي ب

ــام       ٢٠١١ ــيم لع ــدويل املوحــد للتعل ــصنيف ال ــيم يف الت ــيح جمــاالت التعل ــرع يف تنق . ١٩٩٧، ُش
مونتريـال،  وأنشئ فريق استشاري تقين جديـد لتوجيـه عمليـة التنقـيح، فعقـد اجتماعـه األول يف                   

ــار ويــضم الفريــق اجلديــد خــرباء يف التــصنيفات أو التعلــيم، عّينتــهم   . ٢٠١٢مــايو /كنــدا، يف أي
امليـدان   بية، ومنظمة التعاون والتنميـة يف     املكتب اإلحصائي للجماعات األورو   (وكاالت شريكة   

ت التـابع  فريـق اخلـرباء املعـين بالتـصنيفا       (أو هيئـات شـريكة      ) االقتصادي، ومنظمة العمل الدوليـة    
  .)يا وأفريقيا وأمريكا الالتينيةآس(، عالوة على خرباء من املناطق النامية )لألمم املتحدة

وقــد وضــع أعــضاء الفريــق تــصنيفاً هرميــاً مــن ثالثــة مــستويات علــى أســاس جمــاالت      - ٢٢
 وتــصنيف املكتــب اإلحــصائي ١٩٩٧التعلــيم املبينــة يف التــصنيف الــدويل املوحــد للتعلــيم لعــام 

وسـيكون  . ، واستفاضـوا يف استعراضـه  ١٩٩٩اد األورويب جملاالت التعليم والتدريب لعام    لالحت
 إلجراء مشاورات عاملية من قبل مجيـع الـدول          ٢٠١٢مشروعه النهائي جاهزاً حبلول هناية عام       

ــام       ــت يف ع ــيت أجري ــك ال ــة لتل ــسكو، مماثل ــستويات   ٢٠١٠األعــضاء يف اليون ــيح م ــشأن تنق  ب
ــيم ــُتعقد مــشا . التعل ــع وزارات التعلــيم واملك وس ــة، وكــذلك    ورات م ــب اإلحــصائية الوطني ات

  .فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات اإلحصائية الدولية مع
، سـيجري إعـداد     ٢٠١٣ويف أعقاب املشاورة العاملية املتوقع إجراؤها يف مستهل عـام             - ٢٣

سىن عرضـه علـى املـؤمتر    إطار هنائي منقح، ُوحيبَّذ أن ُينتهى من ذلك يف الوقت املناسب حىت يتـ   
  .العام لليونسكو يف دورته السابعة والثالثني يف هناية العام بغرض اعتماده
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  والزراعة أعمال التصنيف اليت اضطلعت هبا منظمة األمم املتحدة لألغذية  -خامسا  
ليـشمل مزيـدا    للمنتجـات    من التصنيف املركزي املوسع      ١-٢اعتماد اإلصدار     - ألف  

  املقدمة من منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة بشأن الزراعةمن املعلومات 
ــة يف اإلصــدار      - ٢٤ ــالنظر إىل التقــدم احملــرز يف إدمــاج املنتجــات الزراعي  مــن التــصنيف ٢ب

املركزي للمنتجات، وزيادة التنسيق بني التصنيف املركـزي للمنتجـات والنظـام املنـّسق، وافـق                
اإلحـصائي التـابع ملنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة علـى                الفريق العامل املعين بالتنـسيق      

تطبيق التصنيف املركزي للمنتجات يف املنظمة بوصفه التصنيف األساسي للمنتجـات الزراعيـة             
بيد أن التصنيف املركزي للمنتجات، باعتباره خمططا ذا أهداف عامـة، يقـدم             . يف جمال اإلنتاج  

ومـن مث، سـتعمد املنظمـة، لـدى         . ه منظمـة األغذيـة والزراعـة      تفاصيل عن الزراعة أقل مما تتطلب     
ــع ملواصــلة         ــذ، إىل اســتخدام هيكــل موّس ــصنيف املركــزي للمنتجــات موضــع التنفي وضــع الت

وسيـساعد هـذا اهليكـل يف التغلـب علـى القيـود النامجـة             . تصنيف اإلحصاءات الزراعيـة املتاحـة     
مـات عـن املنتجـات األساسـية علـى          عن عدم احتواء التـصنيف املركـزي للمنتجـات علـى معلو           

، )٣()املـستوى الـسادس   (مستوى مخسة أرقام، بإضافة تفاصيل تتجاوز مستوى الفئات الفرعية          
ولقـد وافـق فريـق اخلـرباء املعـين بالتـصنيفات الدوليـة              . على النحو املبني يف األمثلة الواردة أدناه      

ــا ب    ــواء الزراعــة بوصــفه مرفقــا قطاعي  مــن التــصنيف ١-٢اإلصــدار علــى إدراج التوســيع الحت
  .املركزي للمنتجات

  
  جدول

  أمثلة على توسيع التصنيف املركزي للمنتجات بالنسبة للحبوب البقلية    
  

  التعريف  الفرعية الفئة  الفئة  اجملموعة

  )بقول جمففة(حبوب بقلية       ٠١٧
  )بقول جمففة(حبوب بقلية     ٠١٧٠  
  ع آخرحبوب بقلية، مل ًتصّنف يف موض  ٠١٧٠٩    
  لوبياء جمففة  ٠١٧٠٩,٠١    
  بازالء هندية  ٠١٧٠٩,٠٢    
  بازالء مببارا  ٠١٧٠٩,٠٣    

__________ 
نظرا إىل أن تفاصيل تصنيفات منظمة لألغذية والزراعة قد تتجاوز تسعة عناصـر، فقـد مت توسـيع التـصنيف                       )٣(  

ــرواح بــني صــف   ؛ ففــي اهليكــل املوحــد للتــصنيف   )٠,٩٩-٠,٠٠( موضــعا ٩٩ر و املركــزي للمنتجــات ليت
 .املركزي للمنتجات، ميكن تقسيم كل مستوى إىل تسعة مستويات فرعية كحد أقصى
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  التعريف  الفرعية الفئة  الفئة  اجملموعة

  بيقيات  ٠١٧٠٩,٠٤    
  كرنب علفي  ٠١٧٠٩,٠٥    
  حبوب بقلية، مل ُتذكر يف موضع آخر  ٠١٧٠٩,٩٠    
  

  .ُيشار خبط مائل إىل فئات التوسيع املعمول هبا يف منظمة األغذية والزراعة: مالحظة
    

  مشاركة منظمة األغذية والزراعة يف استعراض النظام املنسق  -باء   
 إسـهاما كـبريا يف اسـتعراض النظـام     ٢٠٠٨أسهمت منظمة األغذية والزراعة منذ عام       - ٢٥

 عنــصر ٣٠٠ يــشمل أكثــر مــن  ٢٠١٢ونتيجــة لــذلك، بــات النظــام يف صــيغته لعــام   . املنــسق
اعية وإحصاءات مصائد األمسـاك،     زراعي ومسكي جديد، فصار أنسب وأفيد لإلحصاءات الزر       

ويف الــدورة الثانيــة . وأيــضا لتحقيــق توافــق وتنــسيق متيــنني مــع التــصنيف املركــزي للمنتجــات 
، أبدت منظمـة    ٢٠١١نوفمرب  /واألربعني للجنة الفرعية االستعراضية، املعقودة يف تشرين الثاين       

 العامليـة لتحـديث نـسخة      األغذية والزراعة مرة أخرى استعدادها للتعـاون مـع منظمـة اجلمـارك            
وبنـاء علـى ذلـك، قُـدم اقتـراح جديـد إىل اللجنـة الفرعيـة                 .  وحتسينه ٢٠١٧النظام املنسق لعام    

، وهـو اآلن قيـد التقيـيم        ٢٠١٢مـايو   /االستعراضية يف دورهتا الثالثة واألربعني املعقـودة يف أيـار         
ة كــبرية، وهــو يــضم، ويتــسم االقتــراح اجلديــد بــشمولي. مــن أعــضاء منظمــة اجلمــارك العامليــة 

إضـــافة إىل منتجـــات مـــصائد األمســـاك واملنتجـــات الزراعيـــة، منتجـــات احلراجـــة واملـــدخالت 
: وقد أسهمت املنظمات الشريكة يف إعـداد اقتـراح منظمـة األغذيـة والزراعـة، وهـي          . الزراعية

وزارة اإلدارة الوطنيــة لدراســة احمليطــات والغــالف اجلــوي، ودائــرة األمســاك واألحيــاء الربيــة، و
ــة        ــة الدولي ــة، واملنظم ــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــات املتحــدة، واملكت ــة الوالي خارجي
ــاين          ــاد األمل ــم املتحــدة، واالحت ــة لألم ــا التابع ــصادية ألوروب ــة االقت ــة، واللجن لألخــشاب املداري

  .للهندسة، والرابطة الربازيلية لآلالت واملعدات، والرابطة األرجنتينية للزراعة دون حرث
  

استبيان منظمة األغذيـة والزراعـة بـشأن التـصنيفات الوطنيـة يف جمـال املنتجـات                   -جيم   
  الزراعية والغذائية

ــستخدمة          - ٢٦ ــة امل ــصنيفات الوطني ــشأن الت ــتبيانا ب ــة اس ــة والزراع ــة األغذي صــّممت منظم
ة، للمنتجـات الزراعيــة والغذائيــة بغيــة تقيــيم ممارسـات البلــدان ومــدى تنفيــذها للمعــايري الدوليــ  

ويهدف االستبيان أيضا إىل فهم أسـاليب       . سيما فيما يتعلق بالتنصيف املركزي للمنتجات      وال
وحتديد احتياجات البلـدان املتعلقـة باملـساعدة       ) أي ختزينها وتعّهدها ونشرها   (إدارة التصنيفات   

تقـصائية  ومن املتوقع أن توفّر نتائج هذه الدراسـة االس        . التقنية وتنمية القدرات يف هذا املضمار     
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معلومــات مفيــدة لتخفيــف عــبء اإلبــالغ لــدى البلــدان وحتــسني نظــام مجــع البيانــات الــذي     
ــة والزراعــة، ومــن مث حتــسني تنــسيق البيانــات الزراعيــ    ــة علــى وضــعته منظمــة األغذي ة والغذائي

  .املستوى الدويل
ــاين      - ٢٧ ــع االســتبيان يف مرحــة أوىل يف كــانون الث ــد جــرى توزي ــاير وشــباط /وق ــر/ين  فرباي

 مث أتـــيح باللغـــة.  بلـــدا٦٨ علـــى املكاتـــب اإلحـــصائية الوطنيـــة ووزارات الزراعـــة يف  ٢٠١٢
ــة     ــة واإللكترونيــــــــ ــصيغتني الورقيــــــــ ــة بالــــــــ ــع  (اإلنكليزيــــــــ ــى املوقــــــــ ــاح علــــــــ : متــــــــ

www.surveymonkey.com/s/faoclassifications .(  ،ورد علــى االســتبيان مخــسة وثالثــون بلــدا
 يف املائـة بعـد   ٥١، وبلـغ معـدل االسـتجابة اإلمجـايل      بلـدا عـضوا يف االحتـاد األورويب      ١١منها  

ــا   ــر مــن  . مــرور شــهر واحــد تقريب ــستخدم    ٩٠وأشــار أكث ــة أهنــا ت ــدان اجمليب ــة مــن البل  يف املائ
وجـرى  . التصنيف املركزي للمنتجات أو خمططا متوافقا معه فيما يتعلق باإلحصاءات الزراعية          

ــشرين       ــة ثانيــة يف شــهري ت ــتبيان يف جول ــع االس ــانون األول /الثــاينتوزي ــوفمرب وك ديــسمرب /ن
  .إلنكليزية واإلسبانية والفرنسية، باللغات ا٢٠١٢

  
قاعدة البيانات اإللكترونية بشأن تصنيفات السلع األساسـية يف قاعـدة البيانـات        -دال   

  اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة
زين املعلومـات املتـصلة     وضعت منظمة األغذية والزراعة قاعدة بيانات تتيح تنظيم وختـ           - ٢٨

وتـضم  . بقائمة السلع األساسية يف قاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمة، كما تتيح البحث فيهـا            
ــسية،    ــز والكلمــة الرئي ــسهولة   خاصــيات للبحــث باســتخدام الرم ــيح للمــستعمل البحــث ب  وتت

ــاظر بــني القائمــة والتــصنيف املركــزي للمنتجــات والنظــام املنــسق مث اال     عــن طــالع أوجــه التن
وتتــضمن قاعــدة البيانــات أيــضا جــداول تنــاظر بــني القائمــة وبعــض قــوائم املنتجــات     . عليهــا

ويف هـذه املرحلـة، وفّـر مـشروع نظـام املعلومـات       . الزراعية املستخدمة على املـستوى القطـري   
معلومات عن اإلحـصاءات الوطنيـة؛ وقـد جيـري توسـيعه            ) CountrySTAT(اإلحصائية القطرية   

وقاعدة البيانات متاحة باللغة اإلنكليزية، يف الوقـت الـراهن،          . يشمل مجيع البلدان  يف املستقبل ل  
  .)٤(على الصفحة اإللكترونية املتعلقة بالتصنيفات يف موقع إحصاءات منظمة األغذية والزراعة

  
  املعارف توسيع نطاق التصنيفات ليشمل النظام البسيط إلدارة: إدارة التصنيفات  -هاء   

فريق املعين باملعـايري واخلـدمات املعرفيـة التـابع ملنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة                  شارك ال   - ٢٩
ــات،        ــدان إدارة املعلوم ــدة يف مي ــز املمارســات اجلي ــي إىل تعزي ــه الرام ــار عمل ــة، يف إط والزراع

__________ 
  )٤(   http://www.fao.org/economic/ess/ess-standards/commodity/en. 
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، )٥(توسيع نظام تنظيم املعارف البسيط الـشهري، الـذي جيـسد توصـية احتـاد الـشبكة العامليـة                    يف
ويرمي مشروع املعيار اجلديد هذا املعروف باسـم        . احتياجات خمططات التصنيف  وذلك لتلبية   

نظام تبادل تنظيم املعارف، إىل تيسري قابلية االستخدام البـيين للبيانـات الدقيقـة والكليـة ضـمن                  
جمال اإلحصاءات وخارجه، وإىل تكميل املعايري احلالية مثل تبادل البيانات والبيانـات الوصـفية              

ونظـام تبـادل تنظـيم    .  ومبادرة توثيق البيانات، وحاوية بيانات إطار وصف املـوارد      اإلحصائية،
املعـــارف مثـــرةٌ للجهـــود املـــشتركة الـــيت بذلتـــها منظمـــات مثـــل املعهـــد الـــوطين لإلحـــصاءات 
والدراسات االقتصادية، وجامعـة أيرلنـدا الوطنيـة، ومركـز الدراسـات الـسكانية التـابع جلامعـة                  

يات املتحدة لإلحصاءات العمالية، ومعهد اليبنيتـز للعلـوم االجتماعيـة،      منيسوتا، ومكتب الوال  
ومؤسسة البيانات املفتوحة، ومنظمة األغذيـة والزراعـة، وسـيجري إصـداره باعتبـاره مـشروع             

ومـن احملتمـل    . عمل احتاد الشبكة العاملية، وسُيفتح باب التعليق عليه أمام األوسـاط اإلحـصائية            
قتـرح للنظـام أساًسـا لتحـسني التعريـف بالبيانـات اإلحـصائية وقابليـة         جدا أن يصبح التوسيع امل    

اكتشافها يف الشابكة الداللية، وآليـةً لتعّهـد خمططـات التـصنيف ونـشرها وفقـا لـشكل موحـد                    
  .وشامل لعدة جماالت وقابل للقراءة آليا

  
ة أعمال التصنيف اليت اضطلعت هبا اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـ              - سادسا 

  ومنطقة البحر الكارييب
  الفريق العامل املعين بالتصنيفات الدولية  -ألف   

نوفمرب /وافق املؤمتر اإلحصائي لألمريكيتني، يف اجتماعه السادس املعقود يف تشرين الثاين            - ٣٠
ويتمثـل اهلـدف العـام الـذي ينـشده          . ، على تشكيل فريق عامل معين بالتـصنيفات الدوليـة         ٢٠١١

ات اجلديـدة للتـصنيفات الدوليـة       يف تقدمي الدعم لبلـدان املنطقـة يف اعتمـاد اإلصـدار            لالفريق العام 
  .اإلحصائية تكييفها من أجل اإلسهام يف وضع إحصاءات رمسية يف خمتلف الربامج أو
ــل يف ســـ     - ٣١ ــق العامـ ــاع األول للفريـ ــد االجتمـ ــد ُعقـ ــن  وقـ ــرة مـ  إىل ١٠انتياغو، يف الفتـ
األرجنـتني، وإكـوادور، وأوروغـواي،      ( بلـدا    ١٢فيه ممثلو   ، وشارك   ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ١٤

وبـــاراغواي، والربازيـــل، وبنمـــا، وبـــريو، وشـــيلي، وكوســـتاريكا، وكولومبيـــا، واملكـــسيك،   
ــدوراس ــة       )وهن ــا الالتيني ــصادية ألمريك ــة االقت ــديز، واللجن ــة دول األن ــة مجاع ، إضــافة إىل أمان

__________ 
 فيمـا  ق يقـوم هبـا الفريـق العامـل التـابع لالحتـاد            تعد توصية احتاد الشبكة العاملية املرحلة األخـرية مـن عمليـة تـصدي                )٥(  

املنظمـات األعـضاء     ومـن  وتدل هـذه التـسمية علـى أن وثيقـة خـضعت السـتعراض عـام               . يتعلق بوضع معيار تقين   
 ).www.w3.org/TR/2009/REC-skos-reference-20090818(وهي ترمي إىل توحيد تكنولوجيا الشبكة . االحتاد يف
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ة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة،   ومنطقــة البحــر الكــارييب، وشــعبة اإلحــصاءات يف إدار    
  .ومنظمة العمل الدولية

وكان الغرض من االجتماع األول هو تعريف املشاركني باهلدف الذي يسعى الفريـق               - ٣٢
العامل إىل حتقيقه وبنطاق الفريق وتنظيمه، وكذلك برنامج العمـل املقـّرر واآلليـات الـيت تيـّسر                

واسـتهدف االجتمـاع أيـضا إلقـاء نظـرة عامـة أوىل علـى            . أعماله، من قبيل املنتدى اإللكتروين    
بـشأن التـصنيفات املندرجـة      (الوضع الراهن ألعمال التصنيف اليت تضطلع هبا البلدان املشاركة          

، ومجـــع معلومـــات عـــن القـــضايا الرئيـــسية املتـــصلة بتفـــسري )يف نطـــاق عمـــل الفريـــق العامـــل
  .ها ملساعدة البلدان يف التنفيذالتصنيفات وتطبيقها، ومناقشة اخلطوات الالزم اختاذ

ــصنيفات         - ٣٣ ــذ الت ــراهن لتنفي ــائق وعروضــا عــن الوضــع ال ــشاركة وث ــدان امل وأعــّدت البل
وتبعـا  . الدولية وخطة تنفيذ التصنيفات اجلديـدة يف خمتلـف الـربامج اإلحـصائية لكـل بلـد منـها                   

 الــصناعي الــدويل لنطــاق العمــل املتفــق عليــه للفريــق العامــل، فهــذه الوثــائق تتعلــق بالتــصنيف   
. املوحد، والتصنيف املركـزي للمنتجـات، والتـصنيف الـدويل املوحـد للمهـن، والنظـام املنـسق                 

مـىت بـدأ أو سـيبدأ       : وتشمل املعلومات املقدمة عن كـل تـصنيف مـن هـذه التـصنيفات مـا يلـي                 
تنفيذ كل تصنيف، وحالـة تكييـف التـصنيفات الوطنيـة، وهـل مت اعتمـاد أو تكييـف التـصنيف                  

ــة،     يف ــسابات القوميـ ــام احلـ ــة أو يف نظـ ــصائية فرديـ ــرامج إحـ ــال  بـ ــطالع بأعمـ ــل مت االضـ وهـ
 وتناولـت . طبيعة األعمال املـضطلع هبـا للمحافظـة علـى السلـسلة الزمنيـة أو حتويلـها                 هي ما أو

الــصعيد  أيــضا املــسائل الــيت صــودفت أثنــاء عمليــة تكييــف التــصنيفات الدوليــة علــى   العــروض
ــوطين  ــك املـــ  (الـ ــا يف ذلـ ــا  مبـ ــة وغريهـ ــة واإلداريـ ــها  )سائل التقنيـ ــت حللـ ــيت اُتبعـ ــرق الـ   ، والطـ

  .أو ما إذا كانت هناك ضرورة لتقدمي مزيد من الدعم
ــة معلومــات مل تــتح فحــسب       - ٣٤ ووفــرت جلــسات االجتمــاع املخصــصة لألســئلة واألجوب

 منتجـات  ال سيما بشأن أنـشطة أو     (الفرصة للحصول على توجيهات من اجلهات الوصية الدولية         
وألقـت الـضوء     ، بـل  )حمددة يف التصنيف الصناعي الدويل املوحد والتـصنيف املركـزي للمنتجـات           

  .التصنيفات أيضا على ضرورة توفري مستويات خمتلفة من التدريب املتصل هبذه
وإضـــافةً إىل ذلـــك، أتاحـــت العـــروض واملـــسامهات الـــيت قدمتـــها البلـــدان املـــشاركة    - ٣٥

  . مواطن قوة البلدان واحتياجاهتا وأفضت إىل استجالء احللولوالتعليقات اليت أبدهتا حتديد
وتــشمل اإلجــراءات الــضرورية الــيت حــددها هــذا االجتمــاع األول لتلبيــة احتياجــات     - ٣٦

  :البلدان ما يلي
مواصلة التشجيع على إنـشاء وحـدات حمـددة ُتنـاط هبـا مـسؤولية التـصنيفات                   )أ(  

  يف املكاتب اإلحصائية الوطنية؛
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  ع آليات لنقل املعارف بشأن التصنيفات؛وض  )ب(  
  تعزيز التعاون األفقي بني املكاتب اإلحصائية الوطنية يف جمال التصنيفات؛  )ج(  
ضــمان الــدعم املباشــر للجهــات الوصــية علــى التــصنيفات مــن أجــل تــسوية       )د(  

  املسائل املتصلة بالتصنيف على الصعيدين املفاهيمي والعملي؛
 للتـصنيف  ١-٢ والتغـيريات املدخلـة علـى اإلصـدار       ٢ار  ضمان إتاحة اإلصـد     )هـ(  

  املركزي للمنتجات باللغة اإلسبانية؛
ــصيغة املنقحــة           )و(   ــذ ال ــل تنفي ــن دلي ــبانية م ــة اإلس ــسخة باللغ ــة ن  ٤ضــمان إتاح

  للتصنيف الصناعي الدويل املوحد؛
  ضمان استمرارية وجود وعمل الفريق العامل املعين بالتصنيفات الدولية؛  )ز(  
  تقدمي خيارات للتدريب يف جمال التصنيفات؛  )ح(  
التعريف بالفريق العامل املعين بالتـصنيفات الدوليـة وبعملـه لـدى املـستخدمني           )ط(  

  على نطاق أوسع؛
  .العامل تشكيل أفرقة فرعية تركز على مهام حمددة ضمن برنامج عمل الفريق  )ي(  

  :امل فريقني فرعيني على النحو التايلوملعاجلة بعض من هذه املسائل، أنشأ الفريق الع  - ٣٧
 ١-٢ و   ٢فريق فرعي يتـوىل إصـدار الترمجـة إىل اللغـة اإلسـبانية لإلصـدارين                  )أ(  

، ولـدليل تنفيـذ الـصيغة    )بناًء على قائمة العناصر اليت مت حتـديثها  (للتصنيف املركزي للمنتجات    
   للتصنيف الصناعي الدويل املوحد؛٤املنقحة 
ىل وضع برنامج تدرييب وإعـداد مـواد تدريبيـة عـن التـصنيفات          فريق فرعي يتو    )ب(  

  .يف نطاق عمل الفريق العامل
وسيتوىل الفريق العامل إعـداد مجيـع الوثـائق واختـاذ مجيـع اإلجـراءات املتعلقـة بالتـصنيف                     - ٣٨

ِقَبـل   الصناعي الدويل املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات والتصنيف الدويل املوحد للمهن، من          
ــرامج ملــساعدة البلــدان علــى     ال ــه ســيقوم بإعــداد مــواد وب ــة أو لــصاحلها، أي أن تنفيــذ  بلــدان املعني

وستتم موافاة بلدان أخـرى مـن منطقـة اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة                   . التصنيفات
  .الفريق العامل البحر الكارييب هبذه املوارد فور تطبيقها واعتمادها من البلدان األعضاء يف

وتنكــب حاليــا اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب ومجاعــة    - ٣٩
  .دول األنديز على إعداد وثائق لطلب متويل هذه املشروع من املنظمات الداعمة
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فريـــق العامـــل يف األســـبوع األول وُحــدد التـــاريخ املؤقـــت لعقـــد االجتمــاع الثـــاين لل    - ٤٠
  .٢٠١٣يونيه /شهر حزيران من
  

  األعمال اليت قامت هبا الشعبة اإلحصائية يف جمال التصنيفات  -سابًعا   
أحاطت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحـدة علمـا، يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني املعقـودة                    - ٤١

 ، بتقرير فريق اخلرباء الـدويل املعـين بالتـصنيفات االقتـصادية واالجتماعيـة الـذي               ٢٠١٢يف عام   
واتفــق فريــق . ق اخلــرباء عــددا مــن املــشاريع للتنفيــذ خــالل فتــرة الــسنتني التاليــةاقتــرح فيــه فريــ

اخلرباء على تشكيل فريق فرعي الستعراض مقترح تنقيح التصنيف حسب الفئـات االقتـصادية               
الواسعة، وفريق فرعي الستعراض مقتـرح وضـع تـصنيف دويل لوظـائف مؤسـسات األعمـال،               

ويقــّدم الفــرع التــايل .  التــصنيف املركــزي للمنتجــاتوفريــق فرعــي لالضــطالع مبهمــة حتــديث
  .وصفا للمشاريع اليت نفذهتا الشعبة اإلحصائية بتوجيه من فريق اخلرباء أو مبشاركته

  
  استعراض تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض  -ألف   

 أرسى فريق اخلرباء املعـين بالتـصنيفات اإلحـصائية الدوليـة ممارسـة إجـراء استعراضـات              - ٤٢
دورية للتصنيفات املندرجة ضمن نطاق واليته للتأكـد مـن أهنـا تـوفر اهليكـل ودرجـة التفـصيل                 

  .املناسبني إلعداد إحصاءات تعكس األوضاع احلالية
ــال         - ٤٣ ــرض واحتم ــردي حــسب الغ ــصنيف االســتهالك الف ــتعراض ت ــسألة اس ــت م  وكان

 الــسنوات املاضــية،  تنقيحــه مــن املــسائل الــيت أثــريت يف عــدة اجتماعــات لفريــق اخلــرباء يف       
وكـذلك جـرى مـؤخرا      . بـارات صـرحية   يسفر ذلك عن تعريـف للمـشكلة املطروحـة بع          مل وإن
اجتماعــات خــرباء أخــرى، مثــل اجتمــاع فريــق اخلــرباء املعــين مبؤشــرات أســعار االســتهالك   يف
، اإلعـراب عـن احلاجـة املاسـة واملتزايـدة           )٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ١ -مايو  / أيار ٣٠جنيـف،  (

  .يح ذلك التصنيفلتنق
ــام         - ٤٤ ــرض يف ع ــردي حــسب الغ ــصنيف االســتهالك الف ــدأ العمــل بت ــذ أن ب ، ١٩٩٩ومن

ــى املنتجــات املعروضــة يف األســواق االســتهالكية      ــرات كــبرية عل ــاك منتجــات  . طــرأت تغّي فهن
. استجّدت، وأخرى تقادمت أو اختفت من األسواق، وطـرأت تغّيـرات علـى أمنـاط االسـتهالك       

عض املنتجات املستحدثة أو اليت طرأت عليها تغـيريات، باتـت احلـدود الفاصـلة       كما أنه بسبب ب   
وحتديثـه   وهنـاك بالتـايل ضـرورة السـتعراض التـصنيف         . بني بعـض الفئـات عـصية علـى التحديـد          

  .الظواهر حبيث يوفّر اهليكل املالئم لتسجيل أمناط استهالك األسر املعيشية وغريها من
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التقيــيم العامليــة الــيت ســُتجرى لتحديــد نطــاق عمليــة تنقــيح   وكخطــوة أوىل يف عمليــة   - ٤٥
تصنيف االستهالك الفـردي حـسب الغـرض، مت إعـداد اسـتبيان وجـرى توزيعـه علـى املكاتـب              

وُيهــدف باالســتبيان التمــاس . اإلحــصائية الوطنيــة وغريهــا مــن اجلهــات املــستخدمة للتــصنيف 
ف ووصـف ملـا هبـا مـن مـشاكل،           مقترحات مـن املـستخدمني خبـصوص الـصيغة احلاليـة للتـصني            

  .جانب تعليقاهتم العامة على هذه الصيغة كي تؤخذ يف االعتبار يف عملية التنقيح إىل
وُيتــوخى مناقــشة االســتبيان مــع طائفــة متنوعــة مــن مــستخدمي التــصنيف يف املكاتــب   - ٤٦

ــائمون علــى إعــداد اإلحــصاءات ا      ــون وخــرباء التــصنيف والق ــيهم احمللّل لــيت اإلحــصائية، مبــن ف
ــرض     ــردي حـــسب الغـ ــتهالك الفـ ــصنيف االسـ ــا تـ ــستخدم فيهـ ــعار،  (ُيـ ــرات األسـ ــل مؤشـ مثـ

والدراسات االستقصائية مليزانيات األسر املعيـشية، وأرقـام تعـادل القـوة الـشرائية، واحلـسابات                
  ).القومية، وما إىل ذلك

اهيميـة  ويتألف االستبيان من جمموعـة مـن األسـئلة احملـّددة سـلفا خبـصوص املـسائل املف                   - ٤٧
واهليكلية، واملسائل اجلامعة ملختلف الفئـات، واملـسائل املتـصلة باملـضمون وباحلـدود الفاصـلة،                

  .كما أنه يتيح اجملال ألن يطرح املستجيبون ما يرتأون من مسائل جديدة أخرى
وعند كتابة هذا التقرير، مل تكن هـذه العمليـة التـشاورية العامليـة قـد أُجنـزت، وبالتـايل                   - ٤٨
  .كن نتائجها متاحة بعدت مل

 عـام  وسيقوم فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات اإلحـصائية الدوليـة يف اجتماعـه املقبـل يف            - ٤٩
 مبناقشة نتائج االستبيان، وسيسدي املشورة إىل اجلهـة الـيت تتعهـد تـصنيف االسـتهالك                 ٢٠١٣

  .التنقيح مليةالفردي حسب الغرض بشأن كيفية معاجلة املسائل املثارة وسبل اإلعداد لع
  

  ف حسب الفئات االقتصادية الواسعةتنقيح التصني  -باء   
ــات          - ٥٠ ــصنيف حــسب الفئ ــيح الت ــين بتنق ــتقين املع ــق الفرعــي ال ــصاصات الفري ــنّص اخت ت

وحتـسينها  االقتصادية الواسعة على قيام الفريق الفرعي بتنقيح الصيغة املعمول هبا هلذا التصنيف             
  :من أربع نواح، أال وهي

إعـــادة حتديـــد هيكـــل التـــصنيف حبيـــث يعكـــس الواقـــع االقتـــصادي الـــراهن    )أ(  
  ؛أفضل بصورة

  توسيع نطاقه، حبيث يشمل أيضا اخلدمات والسلع؛  )ب(  
حتــسني املــواد التفــسريية ملــساعدة القــائمني علــى جتميــع البيانــات الــيت جيــري      )ج(  

  تعميمها وفقا هلذا التصنيف ومساعدة مستخدمي تلك البيانات؛
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  .توفري جداول تناظُر حمّدثة لربط التصنيف بسائر التصنيفات اإلحصائية  )د(  
وينبغـي  . وعالوة على ذلك، ينبغي إيالء مزيـد مـن االهتمـام لتعريـف الـسلع الوسـيطة                  - ٥١

أن ُتعــرض الــصيغة املنقّحــة للتــصنيف علــى اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا اخلامــسة واألربعــني،   
  .وتقّرها ، كي توافق عليها٢٠١٤عام  يف
وقد ُعقد أول اجتماع للفريق الفرعي التقين يف صورة اجتماع افتراضي خـالل الفتـرة       - ٥٢

ــار١٨ إىل ٧مــن  ــايو / أي ــشة ٢٠١٢م ــصادية    ‘ ١’ ملناق ــات االقت ــصنيف حــسب الفئ نطــاق الت
ــه؛   ــات  ‘ ٢’الواســعة والغــرض من ــصنيف؛ ووصــف فئ ــوخ. وتنظــيم األعمــال ‘ ٣’الت ص إىل لُ

 التـصنيف هـو إظهـار صـورة التجـارة الدوليـة وفقـا لفئـات االسـتخدام                   الغرض الرئيسي من   أن
النهائي املعمول هبا يف نظام احلسابات القومية، وهي حتديـدا االسـتهالك الوسـيط واالسـتهالك                
ــدرج اخلــدمات يف التــصنيف      ــهائي وإمجــايل تكــوين رأس املــال الثابــت؛ وإىل وجــوب أن ُت الن

املتعلـق مبـا إذا كـان املنـتج سـلعة أم خدمـة؛ وأن تكـون        يكون مـن أبعـاده الواضـحة البعـد          وأن
القطاعـــات االقتـــصادية املهمـــة واضـــحة املعـــامل ضـــمن التـــصنيف؛ وأن يراعـــى يف التـــصنيف، 

واملنـتج الوسـيط    ) ب(املنـتج األويل واملنـتج اجملّهـز؛        ) أ: (أمكن، التفريق بني األمور التالية     أينما
  .العام االستخدام واملنتج الوسيط احملدد الغرضواملنتج الوسيط ) ج(واملنتج النهائي؛ 

وجيري اآلن إعداد مشروع مقترح للصيغة املنقحة للتصنيف، وسيلزم أن يضعه الفريـق               - ٥٣
ويتـضمن مـشروع املقتـرح مـستوى أوال        . ٢٠١٣الفرعي التقين يف صـيغته النهائيـة خـالل عـام            

 الـسلع واخلـدمات، ومـستوى ثالثـا         من الفئات االقتـصادية الواسـعة، ومـستوى ثانيـا يفـّرق بـني             
يقّسم أنواع االستخدام النهائي إىل فئات االستهالك الوسيط وإمجايل تكوين رأس املال الثابـت              
واالستهالك النـهائي، مث تقـّسم هـذه الفئـات إىل منتجـات وسـيطة عامـة االسـتخدام ومنتجـات               

  .معّمرة عّمرة وغريوسيطة حمّددة الغرض، وإىل منتجات استهالك هنائي معّمرة وشبه م
  

  وضع تصنيف للتعهيد اخلارجي لوظائف مؤسسات األعمال  -جيم   
يف سبيل جين املكاسب من زيادة الكفاءة وخفض تكاليف العمالـة، تتجـه الـشركات                 - ٥٤

بشكل متزايد إىل نقـل وظائفهـا الـيت تـؤّدى داخليـا يف الوقـت احلـايل أو يعهـد هبـا إىل جهـات                          
وعـادة  . يف تأديتها بكيانات خارج القطر تكون تابعة أو غري تابعـة هلـا      خارجية حملية، فتستعني    

. ما ُيسفر هـذا عـن انتقـال الوظـائف إىل اخلـارج، ممـا يـؤثر علـى العمالـة والنـشاط االقتـصادي            
، حاول عـدد مـن البلـدان األوروبيـة          )٢٠١٢ و   ٢٠٠٧يف عامي   (ويف دراستني أجريتا مؤخرا     

ومـن اخلاصـيات اهلامـة للدراسـة تقـسيم          . عمال دوليا قياس حجم تعهيد وظائف مؤسسات األ     
وتتمثـل  . األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسات إىل عدد من الوظائف األساسية والوظائف الداعمـة            

. الوظـــائف األساســـية الـــيت تقـــوم هبـــا مؤســـسات األعمـــال يف األنـــشطة الرئيـــسية للمؤســـسة 
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 عليهـا أيـضا اسـم األنـشطة املكّملـة،           الوظائف الداعمة يف مؤسسات األعمال، واليت ُيطلـق        أما
وتـشمل الوظـائف    . فهي األنشطة اليت ُيضطلع هبا إلتاحة أو تسهيل إنتـاج الـسلع أو اخلـدمات              

الداعمــة خــدمات مــن قبيــل التوزيــع والتــسويق وخدمــة مــا بعــد البيــع وتكنولوجيــا املعلومــات  
  .لشؤون اإلدارية والبحث والتطويرواالتصاالت وا

ــا ومقارنــة نتائجهمــا، يلــزم وضــع    ولكــي يتــسىن   - ٥٥ حماكــاة الدراســتني األوروبيــتني دولي
وينبغي أن يذهب هذا التصنيف إىل مـا هـو أبعـد    . تصنيف قياسي لوظائف مؤسسات األعمال   

ــصنيف املركــزي          ــرار الت ــى غ ــة عل ــة التقليدي ــشطة بالطريق ــسيم املنتجــات أو األن ــن جمــرد تق م
حد، فيوفّر فئـات أكثـر ارتباطـا باألسـلوب الفعلـي            للمنتجات أو التصنيف الصناعي الدويل املو     
وســيكون هلــذا التــصنيف دور حمــوري يف إجــراء   . الــذي تتبعــه الــشركات يف هيكلــة عملياهتــا  

القياسـات لـسالسل القيمـة العامليـة، ويف ربــط وظـائف مؤسـسات األعمـال بتـدفقات التجــارة         
التصنيف املركـزي للمنتجـات،     وقد أُعّد مشروع تصنيف روعي فيه التناظر مع فئات          . الدولية

وقُـّدم املــشروع لعنايـة فريــق اخلـرباء املعــين بالتــصنيفات اإلحـصائية الدوليــة الـذي كلّــف فريقــا      
  .فرعيا تقنيا بإعداد تصنيف جديد

ويوجد بالفعل تصنيف أساسي لوظائف مؤسسات األعمـال جيـري حتديثـه باالسـتعانة                - ٥٦
ــن     ــا م ــيت مت جنيه ــات ال ــاخلربات واملعلوم ــام    ب ــا يف ع ــت يف أوروب ــيت أجري ــة ال . ٢٠١٢العملي

  .٢٠١٣وسيناقَش التصنيف احملّدث يف اجتماع للفريق الفرعي التقين سُيعقد يف أوائل عام 
  

  التصنيف الدويل لألنشطة ألغراض إحصاءات استعمال الوقت  -دال   
لتجــرييب ُعقــد اجتمــاع فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين بتنقــيح التــصنيف الــدويل ا      - ٥٧

ــت يف    ــتعمال الوقــ ــصاءات اســ ــراض إحــ ــشطة ألغــ ــن   لألنــ ــرة مــ ــورك يف الفتــ  إىل ١١ نيويــ
  .٢٠١٢يونيه /حزيران ١٣
وقــد التقــى يف االجتمــاع لفيــف مــن اخلــرباء الــوطنيني واإلقليمــيني والــدوليني العــاملني    - ٥٨
ــراض إحــصاءات اســتعمال        يف ــشطة ألغ ــصنيفات األن ــت وت ــصاءات اســتعمال الوق جمــال استق
وكان اهلدف الرئيسي من االجتماع هو استعراض التصنيف الدويل لألنشطة ألغـراض            . قتالو

األهـداف،   مغـزى بالنـسبة إىل طائفـة عريـضة مـن     إحصاءات استعمال الوقت كـي تكـون ذات        
وكي ميكن استخدامها كإطار لتعميم إحصاءات الستعمال الوقت تكون قابلـة للمقارنـة دوليـا               

ــصادية وذات صــلة بالــسياسات االجت  ــة واالقت ــن اخلــرباء الــدوليني    . ماعي ــات م ووردت التعليق
التــصنيف بــصيغته  والــوطنيني ومــن ممثلــي البلــدان ممــن هلــم جتربــة ســابقة يف تكييــف واســتخدام 
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وضــع الــصيغة  ومــا زالــت الــشعبة اإلحــصائية واخلــرباء يف مرحلــة التــشاور خبــصوص. التجريبيــة
  .)٦(صيات يف التقرير اخلتامي لالجتماعوترد قائمة كاملة بالتو. النهائية للتصنيف

  
  ١-٢حتديث التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار   -هاء   

 علـــى إجـــراء حتـــديث ٢٠١١اتفـــق فريـــق اخلـــرباء يف اجتماعـــه الـــذي ُعقـــد يف عـــام   - ٥٩
ــام       ــّرر إجــراؤه يف ع ــصنيف املركــزي للمنتجــات خــالل االســتعراض املق وجــرى . ٢٠١٢للت

جـراء سـيكون جمـّرد حتـديث ال تنقـيح، حيـث سينـصب التركيـز علـى              التشديد على أن هذا اإل    
 درجــة تفــصيل وهيكــل التــصنيف يف جمــاالت خمتــارة دون غريهــا، وعنــد مــستويات التــصنيف  

  .األدىن فقط
ــا يف التـــصنيف املركـــزي      - ٦٠ ــالتغيريات الـــيت يلـــزم إجراؤهـ ــّدم مقتـــرح مفـــّصل بـ وقـــد قُـ

، كوثيقـة   ٢٠١٢الثالثة واألربعني، املعقودة يف عـام       للمنتجات إىل اللجنة اإلحصائية يف دورهتا       
  .معلومات أساسية أشري إليها كمرجع يف التقرير املقّدم إىل اللجنة

ــصنيف       - ٦١ ــة اإلحــصائية اآلن لالعتمــاد مــشروع كامــل هليكــل الت ومعــروض علــى اللجن
ــدار    ــة، اإلصـ ــذكرات التفـــسريي ١-٢املركـــزي للمنتجـــات بـــصيغته النهائيـ ة، ، إىل جانـــب املـ

  .باعتبارمها وثيقة معلومات أساسية
ــهائي التغــيريات األصــلية الــيت اقُترحــت يف عــام       - ٦٢ ــيت٢٠١٢ويتــضمن املــشروع الن  ، وال

 هـو مبـّين يف املقتـرح املقـّدم     وكمـا . أدرجت يف اهليكـل الـسابق للتـصنيف املركـزي للمنتجـات           
ــيريات إىل     يف ــستند التغ ــة، ت ــدورة األخــرية للّجن ــيمٍ دور) أ(ال ــر   تقي ــى أث ــوف عل ي جيــرى للوق

 علـى النظـام، الـذي يـشكل اللبنـات األساسـية لألقـسام        ٢٠١٢التعديالت اليت أجريت يف عـام   
ــروابط بــني التــصنيف املركــزي   ) ب( مــن التــصنيف املركــزي للمنتجــات؛  ٤-صــفر ــيمٍ لل وتقي

ــة بــني      ــة املقارن ــة، هبــدف حتــسني إمكاني ــدويل املوحــد ملنتجــات الطاق ــصنيف ال  للمنتجــات والت
ومقترح منظمة األغذيـة والزراعـة الـداعي إىل تعـديل درجـة تفـصيل التـصنيف                 ) ج(التصنيفني؛  

املركـزي للمنتجــات يف جمــاالت خمتــارة مــن املنتجـات الزراعيــة والغذائيــة كــي يتــسىن اســتخدام   
واملالحظات بـشأن املـسائل   ) د(التصنيف مباشرة ألغراض مجع البيانات لإلحصاءات الزراعية؛        

نيفات التـابع   بالتصنيف املركزي للمنتجات، اليت وردت عن طريق اخلط الـساخن للتـص           املتعلقة  
  .باالستعراض ومل ترد أي مقترحات إضافية خالل الفترة املشمولة. للشعبة اإلحصائية

__________ 
 %http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/EGM%20June: ن الــشبكيمتــاح علــى العنــوا     )٦(  

202012/list_of_docs.htm. 
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وأرجئت عملية استخالص النتائج بشأن عدد من املسائل املتعلقة بإحـصاءات الطاقـة،             - ٦٣
ويعـزى  . ٢٠١٧ إطـار االسـتعراض التـايل املقـّرر إجـراؤه يف عـام       وسيتم تناوهلا مـرة أخـرى يف      

هذا اإلرجاء إىل املناقشات املفصلة اليت تبّين منها وجود مـشاكل تتعلـق بالتعـاريف الـيت ينبغـي                
توضيحها ملستخدمي تصنيف منتجـات الطاقـة والـيت قـد تـستلزم إجـراء تعـديالت داخـل هـذا                     

ه إجراء تغيريات يف التصنيف املركزي للمنتجات علـى         ولذلك فإنه من السابق ألوان    . التصنيف
أساس التعاريف املعمول هبا حاليا يف تصنيف منتجات الطاقة، إذ لو أجريـت لكانـت أدت إىل             

  .احنرافات غري مّربرة عن املعايري الراسخة للتصنيف املركزي للمنتجات
ــتقين مــن إعــداد اهليكــل احملــدّ       - ٦٤ ــق الفرعــي ال ــهاء الفري ــد انت ــصنيف املركــزي  وبع ث للت

للمنتجات، ومن مث موافقة فريق اخلرباء عليه، سُيطلب من املكاتب اإلحصائية الوطنية وغريهـا              
  .من املستخدمني املهتمني إبداء ما لديها من تعليقات يف إطار جولة التعليقات األخرية

  
  حتديث سجل التصنيفات الوطنية  -واو   

ــام     - ٦٥ ــن ع ــاين م ــصف الث ــصنيفات    ، أ٢٠١٢يف الن ــصاء لتحــديث ســجل الت جــري استق
علومـــات الـــيت مت احلـــصول عليهـــا وُتـــستخدم امل. الوطنيـــة الـــذي تتعهـــده الـــشعبة اإلحـــصائية 

خـــالل هـــذا االستقـــصاء يف تكـــوين صـــورة عامـــة للحالـــة الراهنـــة الســـتخدام وتكييـــف  مـــن
  .التصنيفات اإلحصائية الدولية لألنشطة واملنتجات واملهن وأوجه اإلنفاق وخالفه

وسيتيح االستقـصاء مجـع معلومـات عـن هيكـل ودرجـة تفـصيل التـصنيفات الوطنيـة،                     - ٦٦
ــار، والتطبيقــات      ــار الــدويل ذي الــصلة، ومكــامن االحنــراف عــن املعي ــها باملعي وعالقــة كــل من
اإلحصائية وغري اإلحصائية للتصنيفات، وحالة التنفيذ أو التنقيح، وتـوافر املـستندات الداعمـة،            

  . تواجه تكييف أو تنفيذ التصنيف، واالحتياجات إىل بناء القدراتواملشاكل اليت
وستــستخدم املعلومــات علــى وجــه التحديــد يف إجيــاد مقيــاس للتقــدم احملــرز يف تنفيــذ     - ٦٧

 للتـــصنيف الـــصناعي الـــدويل املوحـــد، ٤التـــصنيفات املنقّحـــة حـــديثا، مثـــل الـــصيغة املنقحـــة 
  ).ISIC-08(لتصنيف الدويل املوّحد للمهن  للتصنيف املركزي للمنتجات، وا٢واإلصدار 

 بلـــدا تغطـــي أكثـــر ٨٠مـــات مـــن حنـــو ويف وقـــت كتابـــة هـــذا التقريـــر، وردت معلو  - ٦٨
وميكن االطالع علـى املعلومـات املفـّصلة عـن هـذه التـصنيفات علـى املوقـع                  .  تصنيفا ٢٥٠ من

  .الشبكي للتصنيفات التابع للشعبة اإلحصائية
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  اجلارية يف الشعبة اإلحصائيةأعمال التصنيفات   -زاي   
مــا زالــت الــشعبة اإلحــصائية تتعّهــد موقعهــا الــشبكي للتــصنيفات، وتــصدر الرســالة       - ٦٩

  .اإلخبارية للتصنيفات، وترّد على االستفسارات الواردة عرب اخلط الساخن للتصنيفات
ــا     - ٧٠ ــاظر وغريهـ  ويـــشمل تعّهـــد املوقـــع الـــشبكي العمـــل اجلـــاري إلعـــداد جـــداول التنـ
ــاء علــى طلبــات املــستخدمني      مــن ــضطلع بأعمــال مــن هــذا النــوع بن ــا ُي . األدوات، وكــثريا م

وباإلضــافة إىل ذلــك، أضــيفت للموقــع خاصــية جديــدة تتــيح للمــستخدمني إبــداء التعليقــات،   
فبات من السهل على املـستخدمني أن يعربـوا عـن احتيـاجهم إىل مزيـد اإلرشـادات، أو يلفتـوا              

 يف التعاريف احلالية للتصنيفات، أو يقّدموا مقترحات صرحية بـإجراء           االنتباه إىل أوجه القصور   
  .تغيريات على التصنيفات

وقد وفّر اخلط الساخن والرسـالة اإلخباريـة اخلاصـان بالتـصنيفات للمـستخدمني علـى          - ٧١
ــضاحات          ــصنيفات، وإي ــال الت ــّورات يف جم ــن التط ــدة ع ــات مفي ــدة معلوم ــنوات عدي ــدى س م

 والتنفيذ، ووسيلة سهلة للمستخدمني القتراح التغـيريات، الـيت تؤخـذ            خبصوص مسائل التفسري  
بيـد أن نقـص املـوارد جيعـل مـن الـصعب اإلبقـاء علـى           . بعدئذ يف االعتبـار يف عمليـات التنقـيح        

  .هذين النشاطني، ولذلك ُيقترح تعليقهما
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	بنود للعلم: التصنيفات الاقتصادية والاجتماعية الدولية

	التصنيفات الإحصائية الدولية
	تقرير الأمين العام
	موجز
	يقدم هذا التقرير معلومات مستكملة عن الأعمال المتصلة بوضع وتنفيذ التصنيفات الإحصائية الدولية في مختلف المجالات. وعلى وجه الخصوص، يقدم التقرير إلى اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة نتائج الأعمال المتصلة بتحديث التصنيف المركزي للمنتجات، على النحو الذي جرى اقتراحه في الدورة الثالثة والأربعين للجنة. واللجنة مدعوّة إلى أن تحيط علما بهذا التقرير.
	أولا - مقدمة
	1 - يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن الأنشطة الرئيسية في مجال التصنيفات الإحصائية الدولية، المضطلع بها منذ الدورة الثالثة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، المعقودة في عام 2012.
	2 - وتستند المعلومات الواردة في التقرير إلى مساهمات المنظمات التي اضطلعت بتلك الأنشطة.
	ثانيا - أعمال التصنيف التي اضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمعهد الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا
	ألف - التصنيف الدولي للجرائم لأغراض إحصائية
	3 - اتفقت اللجنة الإحصائية ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في عام 2012، على أهمية وضع تصنيف دولي للجرائم لأغراض إحصائية، وطلبتا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمعهد الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا إجراء تقييم لجدوى وضع مثل هذا التصنيف.
	4 - وبدأت فرقة العمل التي أنشأها مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين في عام 2009 وضع تصنيف للجرائم، حيث حددت في المقام الأول مجموعة من المبادئ اللازمة لوضع نظام دولي لتصنيف الجرائم بغرض استخدامه في الإحصاءات. وفي عام 2011، اختتمت فرقة العمل أعمالها بوضع الإطار الدولي لتصنيف الجرائم، الذي أقره المؤتمر في حزيران/يونيه 2012.
	5 - وأجري أول اختبار للإطار في الفترة ما بين تموز/يوليه وأيلول/سبتمبر 2012. وشمل الاختبار 16 بلداً متطوعاً من أوروبا والأمريكتين وآسيا(). وأكد الاختبار جدوى وضع تصنيف دولي للجرائم لأغراض إحصائية استنادا إلى المبادئ المحددة في الإطار. ويتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه وضع تصنيف من هذا القبيل في كون تعاريف الجريمة قد تختلف اختلافا كبيرا حسب البلدان لتباين نظمها القانونية الوطنية. وللتغلب على هذا القصور، يتناول الإطار الوقائع والملابسات المتصلة بالأحداث الإجرامية، لا الأحكام أو التوصيف القانوني؛ ويجري تحديد مختلف مستويات التصنيف مع مراعاة عوامل مثل الهدف المتوخى من العمل/الحدث، ومدى خطورته، ونية الجاني، ودرجة اكتمال العمل، ومجال السياسات المعني. وقد ثبت نجاح هذا النهج في مرحلة الاختبار.
	6 - وانخرطت البلدان المشاركة في الاختبار أيضا في مشاورة غير رسمية لمناقشة الإطار ووضع البنية الأولية للتصنيف. ويعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمعهد الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا حاليا على تقديم اقتراح إلى اللجنة الإحصائية لإجراء عملية مشاورة ووضع خطة لإعداد الصيغة النهائية للتصنيف الكامل الذي سيقدم إلى اللجنة في عام 2015 (انظر E/CN.3/2013/10). وتتوخى خطة العمل التشاور مع مجموعة واسعة من البلدان تنتمي إلى مختلف المناطق وتتبع نظما مختلفة لتسجيل الجرائم، كما تشمل الخطة وضع تصنيف يحوي التعاريف، وأمثلة عن حالات الإدراج والاستبعاد، ووضع الصيغة النهائية لدليلٍ يهدف إلى دعم تنفيذ التصنيف.
	ثالثا - أعمال التصنيف التي تضطلع بها منظمة العمل الدولية
	ألف - التصنيف الدولي الموحد للمهن
	7 - انصبّ اهتمام منظمة العمل الدولية في أنشطتها الأخيرة المتعلقة بالتصنيف الدولي الموحد للمهن أساسًا على تقديم الدعم للتنفيذ على الصعيدين الوطني والإقليمي. وقُدم الدعم من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك المشاركة في منتدى للمناقشة على شبكة الإنترنت استضافه المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية (وهو منتدى مفتوح أمام جميع بلدان العالم)، وتنظيم حلقات عمل تدريبية إقليمية ووطنية، وتقديم المساعدة التقنية المباشرة، وإعداد الوثائق ذات الصلة وتوزيعها.
	8 - ونُشر المجلد 1 من منشور التصنيف الدولي الموحد للمهن لعام 2008، المعنون ”جداول تعاريف المجموعات ومقابِلاتها‘‘، باللغة الإنكليزية في أيار/مايو 2012. وهو متاح أيضا على الموقع الشبكي لمنظمة العمل الدولية. وتستند التعاريف المفصلة للمجموعات التي وردت في هذا المنشور إلى المواد المتاحة على موقع منظمة العمل الدولية في تموز/يوليه 2009. ويتضمن هذا المجلد أيضا ملاحظات منهجية تقدم المشورة بشأن تطبيق التصنيف الدولي الموحد للمهن على الصعيد الوطني. والعمل جارٍ لإعداد النسخ الفرنسية والإسبانية والروسية. وسيتاح المجلد 2 من منشور التصنيف الدولي الموحد للمهن لعام 2008، المعنون ”فهرس الألقاب الوظيفية“، باللغتين الإنكليزية والفرنسية في أوائل عام 2013، ثم بالإسبانية والروسية في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
	9 - وتمشياً مع توصيات فريق الخبراء المعني بالتصنيفات الإحصائية الدولية، تقوم منظمة العمل الدولية حالياً بإعداد تقرير يبين دواعي بدء العمل على تنقيح منشور التصنيف الدولي الموحد للمهن لعام 2008 أو استكماله، أو عدم إجراء أي تغيير في الوقت الحاضر. وسيُنظر في هذا التقرير في المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء الإحصاءات العمالية، المقرر عقده في تشرين الأول/أكتوبر 2013. وتجري إدارة الإحصاءات التابعة لمنظمة العمل الدولية مشاورات مع الخبراء الوطنيين بشأن تصنيف المهن لكفالة تحديد جميع المشاكل والشواغل التي تواجه تنفيذ التصنيف الدولي الموحد للمهن لعام 2008 وأخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير.
	باء - التصنيف الدولي لحالة العمالة
	10 - شرعت منظمة العمل الدولية في وضع مقترحات لتنقيح التصنيف الدولي لحالة العمالة (ICSE-93). وقد اعتُمد هذا التصنيف في قرار صادر عن المؤتمر الدولي الخامس عشر لخبراء الإحصاءات العمالية، في كانون الثاني/يناير 1993. وهو يصنّف المهن حسب النوع، إما الصريح أو الضمني، لعقد العمل المبرم بين حائز العمل والوحدة الاقتصادية التي يعمل لديها. وتُحدَّد الفئات الموضوعية الخمس التالية: العاملون، وأرباب العمل، والعاملون لحسابهم الخاص، وأعضاء تعاونيات المنتجين، والعاملون المساهمون من الأسرة. ويمكن تجميع الفئات الأربع الأخيرة ضمن إطار العاملين لحسابهم الخاص.
	11 - وهناك انشغال إزاء كون هذه الفئات لم تعد تقدم معلومات كافية لإجراء الرصد الملائم للتغييرات الطارئة على ترتيبات العمالة التي تعرف، في العديد من البلدان، تداخلا في الحدود الفاصلة بين العمل الحر والعمل براتب. ويُعتقَد أيضا بأن التصنيف لا يقدم تفاصيل كافية لإعداد إحصاءات تلبي احتياجات المستخدمين على نحو ملائم. وفي عام 2008، حدد المؤتمر الدولي الثامن عشر لخبراء الإحصاءات العمالية الهيكل المتغير للقوة العاملة، مشددا من ثم على ضرورة تنقيح التصنيف الدولي لحالة العمالة (ICSE-93)، على سبيل الأولوية بالنسبة للعمل المنهجي المستقبلي لمنظمة العمل الدولية في مجال إحصاءات العمل.
	12 - وأعدّت منظمة العمل الدولية أيضا اقتراحاً مفصلاً لتنقيح وتوسيع نطاق معايير إحصاءات العمالة والبطالة والعمالة الناقصة. وسيتم النظر في هذه المعايير الجديدة لاعتمادها في المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء الإحصاءات العمالية في تشرين الأول/أكتوبر 2013، في شكل قرار بشأن إحصاءات القوة العاملة والعمل. ومن المرجح أن يترتب على هذا التنقيح أثر كبير على نطاق وطبيعة الإحصاءات المتعلقة بحالة العمالة، وأن يؤدي إلى إحداث تغيير في الحدود الفاصلة، لأغراض القياس الإحصائي، بين العمالة وسائر أشكال العمل. غير أنه من الصعب إعداد اقتراح كامل لتنقيح التصنيف الدولي لحالة العمالة (ICSE-93) لينظر فيه المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء الإحصاءات العمالية ما دام أن أي قرار متعلق بحالة العمالة يقتضي استقراء نتائج المداولات بشأن إحصاءات القوة العاملة والعمل التي ستجرى في المؤتمر نفسه.
	13 - ولذلك، تقوم منظمة العمل الدولية بإعداد ورقة للمناقشة ستوجز المشاكل المعروفة للتصنيف الدولي لحالة العمالة (ICSE-93)، وكذلك مجموعة من الممارسات الوطنية الحالية في ما يتعلق بإعداد إحصاءات عن حالة العمالة والجوانب الأخرى من علاقة العمل. وستحدد الورقة أيضا السبل التي تمكن إما من تعديل التصنيف الدولي لحالة العمالة و/أو وضع غير ذلك من التصنيفات الموحدة والمتغيرات بوصفها مكملا لحالة العمالة، حتى يتسنى أخذ الحقائق المعاصرة والشواغل الاقتصادية والاجتماعية في الحسبان. وستقدم مختلف الخيارات المتاحة لتنقيح التصنيف الدولي لحالة العمالة (ICSE-93)، رهنا بالنتائج المحتملة لمداولات المؤتمر الدولي لخبراء الإحصاءات العمالية، بشأن معايير إحصاءات القوة العاملة والعمل. ومن المزمع أن تشكل هذه الورقة أساساً للمناقشة في الفريق العامل المعني بتنقيح التصنيف الدولي لحالة العمالة (ICSE-93) خلال المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء الإحصاءات العمالية، بغرض طلب التوجيه بشأن الخيارات المقترحة والطريقة الأمثل للمضي قدما في تنقيح التصنيف الدولي لحالة العمالة.
	رابعا - أعمال التصنيف التي اضطلعت بها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
	ألف - الأنشطة التي اضطلع بها معهد الإحصاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
	14 - أصدرت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو، المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2007، تكليفاً بتنقيح التصنيف الدولي الموحد للتعليم نظرا إلى ما طرأ على نظم التعليم الوطنية (ولا سيما في مرحلة التعليم العالي) من تغييرات منذ عملية التنقيح لعام 1997. وبعد الاستعراض الأولي الذي أجراه فريق خبراء دولي، تقرر أن يجري التنقيح على مرحلتين، استنادا إلى المحورين الرئيسيين للتصنيف المتقارن المتعلق بالتصنيف الدولي الموحد للتعليم: المستوى ومجال التعليم.
	15 - وأُجريَ في الفترة بين عامي 2008 و 2011 استعراض متعمق شمل مناقشات إقليمية ومشاورة عالمية شارك فيها أعضاء فريق الخبراء المعني بالتصنيفات الاقتصادية والاجتماعية التابع للأمم المتحدة()، وأسفر عن وضع إطار منقح لمستويات التعليم (التصنيف الدولي الموحد للتعليم لعام 2011) أقره المؤتمر العام لليونسكو في دورته السادسة والثلاثين، المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وتمخض تنقيح عام 2011 عن تصنيفين متوازيين لبرامج مستويات التعليم (التصنيف الدولي الموحد للتعليم - البرامج) ومستويات شهادات التحصيل العلمي (التصنيف الدولي الموحد للتعليم - التحصيل).
	16 - وبدأ تنقيح مجالات التعليم في عام 2012، ويُتوقع الانتهاء منه في عام 2013 في الوقت المناسب لعرضه على المؤتمر العام لليونسكو في دورته السابعة والثلاثين في نهاية العام، بغرض إقراره.
	باء - تنفيذ التصنيف الدولي الموحد للتعليم لعام 2011
	17 - أتاح معهد اليونسكو للإحصاء فرص التدريب وغير ذلك من أشكال الدعم لمساعدة البلدان على تكييف نظمها للإبلاغ عن بيانات التعليم مع التصنيف الدولي الموحد للتعليم في الوقت المناسب لإجراء الدراسات الاستقصائية الدولية الأولى المتوقعة في عام 2014. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عُقدت حلقات عمل إقليمية للبلدان العربية وبلدان مناطق آسيا الوسطى، وشرق آسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وجنوب وشرق أفريقيا، وجنوب وغرب آسيا. وستُعقد حلقات عمل للمناطق النامية المتبقية في عام 2013. ويضطلع المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بدور ريادي في مجال تقديم الدعم والمشورة إلى الدول الأعضاء فيهما والبلدان الشريكة.
	18 - وبالإضافة إلى ذلك، تقدم أفرقة المستشارين الإحصائيين للمجموعات والمناطق، التابعة لمعهد اليونسكو للإحصاء والموجودة في الدول العربية وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، الدعم القطري للإحصائيين والنظراء الوطنيين، كل فريق حسب منطقته وفي إطار عمله العادي مع البلدان.
	19 - ومعهد اليونسكو للإحصاء بصدد وضع دليل تشغيلي لتقديم المزيد من التوجيه والأمثلة للبلدان. ويعمل المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أيضا على إنتاج مواد مماثلة لتستفيد منها الدراسات الاستقصائية التي تجريها دولهما الأعضاء.
	20 - ويقوم معهد اليونسكو للإحصاء وشريكاه في جمع بيانات التعليم، أي المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بتكييف دراساتهم الاستقصائية بشأن التعليم مع التصنيف الدولي الموحد للتعليم الجديد، وبالعمل مع البلدان من أجل إعادة توجيه برامجها التعليمية وشهاداتها العلمية وفق التصنيف الدولي الموحد للتعليم لعام 2011. وستبدأ أولى الدراسات الاستقصائية الدولية للتعليم في عام 2014.
	جيم - تنقيح مجالات التعليم في التصنيف الدولي الموحد للتعليم
	21 - بالتوازي مع الأنشطة الرامية إلى دعم تنفيذ التصنيف الدولي الموحد للتعليم لعام 2011، شُرع في تنقيح مجالات التعليم في التصنيف الدولي الموحد للتعليم لعام 1997. وأنشئ فريق استشاري تقني جديد لتوجيه عملية التنقيح، فعقد اجتماعه الأول في مونتريال، كندا، في أيار/مايو 2012. ويضم الفريق الجديد خبراء في التصنيفات أو التعليم، عيّنتهم وكالات شريكة (المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة العمل الدولية) أو هيئات شريكة (فريق الخبراء المعني بالتصنيفات التابع للأمم المتحدة)، علاوة على خبراء من المناطق النامية (آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية).
	22 - وقد وضع أعضاء الفريق تصنيفاً هرمياً من ثلاثة مستويات على أساس مجالات التعليم المبينة في التصنيف الدولي الموحد للتعليم لعام 1997 وتصنيف المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي لمجالات التعليم والتدريب لعام 1999، واستفاضوا في استعراضه. وسيكون مشروعه النهائي جاهزا ًبحلول نهاية عام 2012 لإجراء مشاورات عالمية من قبل جميع الدول الأعضاء في اليونسكو، مماثلة لتلك التي أجريت في عام 2010 بشأن تنقيح مستويات التعليم. وستُعقد مشاورات مع وزارات التعليم والمكاتب الإحصائية الوطنية، وكذلك مع فريق الخبراء المعني بالتصنيفات الإحصائية الدولية.
	23 - وفي أعقاب المشاورة العالمية المتوقع إجراؤها في مستهل عام 2013، سيجري إعداد إطار نهائي منقح، وُيحبَّذ أن يُنتهى من ذلك في الوقت المناسب حتى يتسنى عرضه على المؤتمر العام لليونسكو في دورته السابعة والثلاثين في نهاية العام بغرض اعتماده.
	خامسا - أعمال التصنيف التي اضطلعت بها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
	ألف - اعتماد الإصدار 2-1 من التصنيف المركزي الموسع للمنتجات ليشمل مزيدا من المعلومات المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن الزراعة
	24 - بالنظر إلى التقدم المحرز في إدماج المنتجات الزراعية في الإصدار 2 من التصنيف المركزي للمنتجات، وزيادة التنسيق بين التصنيف المركزي للمنتجات والنظام المنسّق، وافق الفريق العامل المعني بالتنسيق الإحصائي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة على تطبيق التصنيف المركزي للمنتجات في المنظمة بوصفه التصنيف الأساسي للمنتجات الزراعية في مجال الإنتاج. بيد أن التصنيف المركزي للمنتجات، باعتباره مخططا ذا أهداف عامة، يقدم تفاصيل عن الزراعة أقل مما تتطلبه منظمة الأغذية والزراعة. ومن ثم، ستعمد المنظمة، لدى وضع التصنيف المركزي للمنتجات موضع التنفيذ، إلى استخدام هيكل موسّع لمواصلة تصنيف الإحصاءات الزراعية المتاحة. وسيساعد هذا الهيكل في التغلب على القيود الناجمة عن عدم احتواء التصنيف المركزي للمنتجات على معلومات عن المنتجات الأساسية على مستوى خمسة أرقام، بإضافة تفاصيل تتجاوز مستوى الفئات الفرعية (المستوى السادس)()، على النحو المبين في الأمثلة الواردة أدناه. ولقد وافق فريق الخبراء المعني بالتصنيفات الدولية على إدراج التوسيع لاحتواء الزراعة بوصفه مرفقا قطاعيا بالإصدار 2-1 من التصنيف المركزي للمنتجات.
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	ملاحظة: يُشار بخط مائل إلى فئات التوسيع المعمول بها في منظمة الأغذية والزراعة.
	باء - مشاركة منظمة الأغذية والزراعة في استعراض النظام المنسق
	25 - أسهمت منظمة الأغذية والزراعة منذ عام 2008 إسهاما كبيرا في استعراض النظام المنسق. ونتيجة لذلك، بات النظام في صيغته لعام 2012 يشمل أكثر من 300 عنصر زراعي وسمكي جديد، فصار أنسب وأفيد للإحصاءات الزراعية وإحصاءات مصائد الأسماك، وأيضا لتحقيق توافق وتنسيق متينين مع التصنيف المركزي للمنتجات. وفي الدورة الثانية والأربعين للجنة الفرعية الاستعراضية، المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أبدت منظمة الأغذية والزراعة مرة أخرى استعدادها للتعاون مع منظمة الجمارك العالمية لتحديث نسخة النظام المنسق لعام 2017 وتحسينه. وبناء على ذلك، قُدم اقتراح جديد إلى اللجنة الفرعية الاستعراضية في دورتها الثالثة والأربعين المعقودة في أيار/مايو 2012، وهو الآن قيد التقييم من أعضاء منظمة الجمارك العالمية. ويتسم الاقتراح الجديد بشمولية كبيرة، وهو يضم، إضافة إلى منتجات مصائد الأسماك والمنتجات الزراعية، منتجات الحراجة والمدخلات الزراعية. وقد أسهمت المنظمات الشريكة في إعداد اقتراح منظمة الأغذية والزراعة، وهي: الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، ودائرة الأسماك والأحياء البرية، ووزارة خارجية الولايات المتحدة، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، والمنظمة الدولية للأخشاب المدارية، واللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، والاتحاد الألماني للهندسة، والرابطة البرازيلية للآلات والمعدات، والرابطة الأرجنتينية للزراعة دون حرث.
	جيم - استبيان منظمة الأغذية والزراعة بشأن التصنيفات الوطنية في مجال المنتجات الزراعية والغذائية
	26 - صمّمت منظمة الأغذية والزراعة استبيانا بشأن التصنيفات الوطنية المستخدمة للمنتجات الزراعية والغذائية بغية تقييم ممارسات البلدان ومدى تنفيذها للمعايير الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالتنصيف المركزي للمنتجات. ويهدف الاستبيان أيضا إلى فهم أساليب إدارة التصنيفات (أي تخزينها وتعهّدها ونشرها) وتحديد احتياجات البلدان المتعلقة بالمساعدة التقنية وتنمية القدرات في هذا المضمار. ومن المتوقع أن توفّر نتائج هذه الدراسة الاستقصائية معلومات مفيدة لتخفيف عبء الإبلاغ لدى البلدان وتحسين نظام جمع البيانات الذي وضعته منظمة الأغذية والزراعة، ومن ثم تحسين تنسيق البيانات الزراعية والغذائية على المستوى الدولي.
	27 - وقد جرى توزيع الاستبيان في مرحة أولى في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2012 على المكاتب الإحصائية الوطنية ووزارات الزراعة في 68 بلدا. ثم أتيح باللغة الإنكليزية بالصيغتين الورقية والإلكترونية (متاح على الموقع: www.surveymonkey.com/s/faoclassifications). ورد على الاستبيان خمسة وثلاثون بلدا، منها 11 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، وبلغ معدل الاستجابة الإجمالي 51 في المائة بعد مرور شهر واحد تقريبا. وأشار أكثر من 90 في المائة من البلدان المجيبة أنها تستخدم التصنيف المركزي للمنتجات أو مخططا متوافقا معه فيما يتعلق بالإحصاءات الزراعية. وجرى توزيع الاستبيان في جولة ثانية في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2012، باللغات الإنكليزية والإسبانية والفرنسية.
	دال - قاعدة البيانات الإلكترونية بشأن تصنيفات السلع الأساسية في قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة
	28 - وضعت منظمة الأغذية والزراعة قاعدة بيانات تتيح تنظيم وتخزين المعلومات المتصلة بقائمة السلع الأساسية في قاعدة البيانات الإحصائية للمنظمة، كما تتيح البحث فيها. وتضم خاصيات للبحث باستخدام الرمز والكلمة الرئيسية، وتتيح للمستعمل البحث بسهولة عن أوجه التناظر بين القائمة والتصنيف المركزي للمنتجات والنظام المنسق ثم الاطلاع عليها. وتتضمن قاعدة البيانات أيضا جداول تناظر بين القائمة وبعض قوائم المنتجات الزراعية المستخدمة على المستوى القطري. وفي هذه المرحلة، وفّر مشروع نظام المعلومات الإحصائية القطرية (CountrySTAT) معلومات عن الإحصاءات الوطنية؛ وقد يجري توسيعه في المستقبل ليشمل جميع البلدان. وقاعدة البيانات متاحة باللغة الإنكليزية، في الوقت الراهن، على الصفحة الإلكترونية المتعلقة بالتصنيفات في موقع إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة().
	هاء - إدارة التصنيفات: توسيع نطاق التصنيفات ليشمل النظام البسيط لإدارة المعارف
	29 - شارك الفريق المعني بالمعايير والخدمات المعرفية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، في إطار عمله الرامي إلى تعزيز الممارسات الجيدة في ميدان إدارة المعلومات، في توسيع نظام تنظيم المعارف البسيط الشهير، الذي يجسد توصية اتحاد الشبكة العالمية()، وذلك لتلبية احتياجات مخططات التصنيف. ويرمي مشروع المعيار الجديد هذا المعروف باسم نظام تبادل تنظيم المعارف، إلى تيسير قابلية الاستخدام البيني للبيانات الدقيقة والكلية ضمن مجال الإحصاءات وخارجه، وإلى تكميل المعايير الحالية مثل تبادل البيانات والبيانات الوصفية الإحصائية، ومبادرة توثيق البيانات، وحاوية بيانات إطار وصف الموارد. ونظام تبادل تنظيم المعارف ثمرةٌ للجهود المشتركة التي بذلتها منظمات مثل المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، وجامعة أيرلندا الوطنية، ومركز الدراسات السكانية التابع لجامعة منيسوتا، ومكتب الولايات المتحدة للإحصاءات العمالية، ومعهد لايبنيتز للعلوم الاجتماعية، ومؤسسة البيانات المفتوحة، ومنظمة الأغذية والزراعة، وسيجري إصداره باعتباره مشروع عمل اتحاد الشبكة العالمية، وسيُفتح باب التعليق عليه أمام الأوساط الإحصائية. ومن المحتمل جدا أن يصبح التوسيع المقترح للنظام أساسًا لتحسين التعريف بالبيانات الإحصائية وقابلية اكتشافها في الشابكة الدلالية، وآليةً لتعهّد مخططات التصنيف ونشرها وفقا لشكل موحد وشامل لعدة مجالات وقابل للقراءة آليا.
	سادسا - أعمال التصنيف التي اضطلعت بها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	ألف - الفريق العامل المعني بالتصنيفات الدولية
	30 - وافق المؤتمر الإحصائي للأمريكيتين، في اجتماعه السادس المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، على تشكيل فريق عامل معني بالتصنيفات الدولية. ويتمثل الهدف العام الذي ينشده الفريق العامل في تقديم الدعم لبلدان المنطقة في اعتماد الإصدارات الجديدة للتصنيفات الدولية أو تكييفها من أجل الإسهام في وضع إحصاءات رسمية في مختلف البرامج الإحصائية.
	31 - وقد عُقد الاجتماع الأول للفريق العامل في سانتياغو، في الفترة من 10 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2012، وشارك فيه ممثلو 12 بلدا (الأرجنتين، وإكوادور، وأوروغواي، وباراغواي، والبرازيل، وبنما، وبيرو، وشيلي، وكوستاريكا، وكولومبيا، والمكسيك، وهندوراس)، إضافة إلى أمانة جماعة دول الأنديز، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وشعبة الإحصاءات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية.
	32 - وكان الغرض من الاجتماع الأول هو تعريف المشاركين بالهدف الذي يسعى الفريق العامل إلى تحقيقه وبنطاق الفريق وتنظيمه، وكذلك برنامج العمل المقرّر والآليات التي تيسّر أعماله، من قبيل المنتدى الإلكتروني. واستهدف الاجتماع أيضا إلقاء نظرة عامة أولى على الوضع الراهن لأعمال التصنيف التي تضطلع بها البلدان المشاركة (بشأن التصنيفات المندرجة في نطاق عمل الفريق العامل)، وجمع معلومات عن القضايا الرئيسية المتصلة بتفسير التصنيفات وتطبيقها، ومناقشة الخطوات اللازم اتخاذها لمساعدة البلدان في التنفيذ.
	33 - وأعدّت البلدان المشاركة وثائق وعروضا عن الوضع الراهن لتنفيذ التصنيفات الدولية وخطة تنفيذ التصنيفات الجديدة في مختلف البرامج الإحصائية لكل بلد منها. وتبعا لنطاق العمل المتفق عليه للفريق العامل، فهذه الوثائق تتعلق بالتصنيف الصناعي الدولي الموحد، والتصنيف المركزي للمنتجات، والتصنيف الدولي الموحد للمهن، والنظام المنسق. وتشمل المعلومات المقدمة عن كل تصنيف من هذه التصنيفات ما يلي: متى بدأ أو سيبدأ تنفيذ كل تصنيف، وحالة تكييف التصنيفات الوطنية، وهل تم اعتماد أو تكييف التصنيف في برامج إحصائية فردية أو في نظام الحسابات القومية، وهل تم الاضطلاع بأعمال أو ما هي طبيعة الأعمال المضطلع بها للمحافظة على السلسلة الزمنية أو تحويلها. وتناولت العروض أيضا المسائل التي صودفت أثناء عملية تكييف التصنيفات الدولية على الصعيد الوطني (بما في ذلك المسائل التقنية والإدارية وغيرها)، والطرق التي اتُبعت لحلهاأو ما إذا كانت هناك ضرورة لتقديم مزيد من الدعم.
	34 - ووفرت جلسات الاجتماع المخصصة للأسئلة والأجوبة معلومات لم تتح فحسب الفرصة للحصول على توجيهات من الجهات الوصية الدولية (لا سيما بشأن أنشطة أو منتجات محددة في التصنيف الصناعي الدولي الموحد والتصنيف المركزي للمنتجات)، بل وألقت الضوء أيضا على ضرورة توفير مستويات مختلفة من التدريب المتصل بهذه التصنيفات.
	35 - وإضافةً إلى ذلك، أتاحت العروض والمساهمات التي قدمتها البلدان المشاركة والتعليقات التي أبدتها تحديد مواطن قوة البلدان واحتياجاتها وأفضت إلى استجلاء الحلول.
	36 - وتشمل الإجراءات الضرورية التي حددها هذا الاجتماع الأول لتلبية احتياجات البلدان ما يلي:
	(أ) مواصلة التشجيع على إنشاء وحدات محددة تُناط بها مسؤولية التصنيفات في المكاتب الإحصائية الوطنية؛
	(ب) وضع آليات لنقل المعارف بشأن التصنيفات؛
	(ج) تعزيز التعاون الأفقي بين المكاتب الإحصائية الوطنية في مجال التصنيفات؛
	(د) ضمان الدعم المباشر للجهات الوصية على التصنيفات من أجل تسوية المسائل المتصلة بالتصنيف على الصعيدين المفاهيمي والعملي؛
	(هـ) ضمان إتاحة الإصدار 2 والتغييرات المدخلة على الإصدار 2-1 للتصنيف المركزي للمنتجات باللغة الإسبانية؛
	(و) ضمان إتاحة نسخة باللغة الإسبانية من دليل تنفيذ الصيغة المنقحة 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحد؛
	(ز) ضمان استمرارية وجود وعمل الفريق العامل المعني بالتصنيفات الدولية؛
	(ح) تقديم خيارات للتدريب في مجال التصنيفات؛
	(ط) التعريف بالفريق العامل المعني بالتصنيفات الدولية وبعمله لدى المستخدمين على نطاق أوسع؛
	(ي) تشكيل أفرقة فرعية تركز على مهام محددة ضمن برنامج عمل الفريق العامل.
	37 - ولمعالجة بعض من هذه المسائل، أنشأ الفريق العامل فريقين فرعيين على النحو التالي:
	(أ) فريق فرعي يتولى إصدار الترجمة إلى اللغة الإسبانية للإصدارين 2 و 2-1 للتصنيف المركزي للمنتجات (بناءً على قائمة العناصر التي تم تحديثها)، ولدليل تنفيذ الصيغة المنقحة 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحد؛
	(ب) فريق فرعي يتولى وضع برنامج تدريبي وإعداد مواد تدريبية عن التصنيفات في نطاق عمل الفريق العامل.
	38 - وسيتولى الفريق العامل إعداد جميع الوثائق واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصنيف الصناعي الدولي الموحد والتصنيف المركزي للمنتجات والتصنيف الدولي الموحد للمهن، من قِبَل البلدان المعنية أو لصالحها، أي أنه سيقوم بإعداد مواد وبرامج لمساعدة البلدان على تنفيذ التصنيفات. وستتم موافاة بلدان أخرى من منطقة اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بهذه الموارد فور تطبيقها واعتمادها من البلدان الأعضاء في الفريق العامل.
	39 - وتنكب حاليا اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجماعة دول الأنديز على إعداد وثائق لطلب تمويل هذه المشروع من المنظمات الداعمة.
	40 - وحُدد التاريخ المؤقت لعقد الاجتماع الثاني للفريق العامل في الأسبوع الأول من شهر حزيران/يونيه 2013.
	سابعًا - الأعمال التي قامت بها الشعبة الإحصائية في مجال التصنيفات
	41 - أحاطت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة علما، في دورتها الثالثة والأربعين المعقودة في عام 2012، بتقرير فريق الخبراء الدولي المعني بالتصنيفات الاقتصادية والاجتماعية الذي اقترح فيه فريق الخبراء عددا من المشاريع للتنفيذ خلال فترة السنتين التالية. واتفق فريق الخبراء على تشكيل فريق فرعي لاستعراض مقترح تنقيح التصنيف حسب الفئات الاقتصادية الواسعة، وفريق فرعي لاستعراض مقترح وضع تصنيف دولي لوظائف مؤسسات الأعمال، وفريق فرعي للاضطلاع بمهمة تحديث التصنيف المركزي للمنتجات. ويقدّم الفرع التالي وصفا للمشاريع التي نفذتها الشعبة الإحصائية بتوجيه من فريق الخبراء أو بمشاركته.
	ألف - استعراض تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض
	42 - أرسى فريق الخبراء المعني بالتصنيفات الإحصائية الدولية ممارسة إجراء استعراضات دورية للتصنيفات المندرجة ضمن نطاق ولايته للتأكد من أنها توفر الهيكل ودرجة التفصيل المناسبين لإعداد إحصاءات تعكس الأوضاع الحالية.
	43 - وكانت مسألة استعراض تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض واحتمال تنقيحه من المسائل التي أثيرت في عدة اجتماعات لفريق الخبراء في السنوات الماضية، وإن لم يسفر ذلك عن تعريف للمشكلة المطروحة بعبارات صريحة. وكذلك جرى مؤخرا في اجتماعات خبراء أخرى، مثل اجتماع فريق الخبراء المعني بمؤشرات أسعار الاستهلاك (جنيـف، 30 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2012)، الإعراب عن الحاجة الماسة والمتزايدة لتنقيح ذلك التصنيف.
	44 - ومنذ أن بدأ العمل بتصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض في عام 1999، طرأت تغيّرات كبيرة على المنتجات المعروضة في الأسواق الاستهلاكية. فهناك منتجات استجدّت، وأخرى تقادمت أو اختفت من الأسواق، وطرأت تغيّرات على أنماط الاستهلاك. كما أنه بسبب بعض المنتجات المستحدثة أو التي طرأت عليها تغييرات، باتت الحدود الفاصلة بين بعض الفئات عصية على التحديد. وهناك بالتالي ضرورة لاستعراض التصنيف وتحديثه بحيث يوفّر الهيكل الملائم لتسجيل أنماط استهلاك الأسر المعيشية وغيرها من الظواهر.
	45 - وكخطوة أولى في عملية التقييم العالمية التي ستُجرى لتحديد نطاق عملية تنقيح تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض، تم إعداد استبيان وجرى توزيعه على المكاتب الإحصائية الوطنية وغيرها من الجهات المستخدمة للتصنيف. ويُهدف بالاستبيان التماس مقترحات من المستخدمين بخصوص الصيغة الحالية للتصنيف ووصف لما بها من مشاكل، إلى جانب تعليقاتهم العامة على هذه الصيغة كي تؤخذ في الاعتبار في عملية التنقيح.
	46 - ويُتوخى مناقشة الاستبيان مع طائفة متنوعة من مستخدمي التصنيف في المكاتب الإحصائية، بمن فيهم المحلّلون وخبراء التصنيف والقائمون على إعداد الإحصاءات التي يُستخدم فيها تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (مثل مؤشرات الأسعار، والدراسات الاستقصائية لميزانيات الأسر المعيشية، وأرقام تعادل القوة الشرائية، والحسابات القومية، وما إلى ذلك).
	47 - ويتألف الاستبيان من مجموعة من الأسئلة المحدّدة سلفا بخصوص المسائل المفاهيمية والهيكلية، والمسائل الجامعة لمختلف الفئات، والمسائل المتصلة بالمضمون وبالحدود الفاصلة، كما أنه يتيح المجال لأن يطرح المستجيبون ما يرتأون من مسائل جديدة أخرى.
	48 - وعند كتابة هذا التقرير، لم تكن هذه العملية التشاورية العالمية قد أُنجزت، وبالتالي لم تكن نتائجها متاحة بعد.
	49 - وسيقوم فريق الخبراء المعني بالتصنيفات الإحصائية الدولية في اجتماعه المقبل في عام 2013 بمناقشة نتائج الاستبيان، وسيسدي المشورة إلى الجهة التي تتعهد تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض بشأن كيفية معالجة المسائل المثارة وسبل الإعداد لعملية التنقيح.
	باء - تنقيح التصنيف حسب الفئات الاقتصادية الواسعة
	50 - تنصّ اختصاصات الفريق الفرعي التقني المعني بتنقيح التصنيف حسب الفئات الاقتصادية الواسعة على قيام الفريق الفرعي بتنقيح الصيغة المعمول بها لهذا التصنيف وتحسينها من أربع نواح، ألا وهي:
	(أ) إعادة تحديد هيكل التصنيف بحيث يعكس الواقع الاقتصادي الراهن بصورة أفضل؛
	(ب) توسيع نطاقه، بحيث يشمل أيضا الخدمات والسلع؛
	(ج) تحسين المواد التفسيرية لمساعدة القائمين على تجميع البيانات التي يجري تعميمها وفقا لهذا التصنيف ومساعدة مستخدمي تلك البيانات؛
	(د) توفير جداول تناظُر محدّثة لربط التصنيف بسائر التصنيفات الإحصائية.
	51 - وعلاوة على ذلك، ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لتعريف السلع الوسيطة. وينبغي أن تُعرض الصيغة المنقّحة للتصنيف على اللجنة الإحصائية في دورتها الخامسة والأربعين، في عام 2014، كي توافق عليها وتقرّها.
	52 - وقد عُقد أول اجتماع للفريق الفرعي التقني في صورة اجتماع افتراضي خلال الفترة من 7 إلى 18 أيار/مايو 2012 لمناقشة ’1‘ نطاق التصنيف حسب الفئات الاقتصادية الواسعة والغرض منه؛ ’2‘ ووصف فئات التصنيف؛ ’3‘ وتنظيم الأعمال. وخلُص إلى أن الغرض الرئيسي من التصنيف هو إظهار صورة التجارة الدولية وفقا لفئات الاستخدام النهائي المعمول بها في نظام الحسابات القومية، وهي تحديدا الاستهلاك الوسيط والاستهلاك النهائي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت؛ وإلى وجوب أن تُدرج الخدمات في التصنيف وأن يكون من أبعاده الواضحة البعد المتعلق بما إذا كان المنتج سلعة أم خدمة؛ وأن تكون القطاعات الاقتصادية المهمة واضحة المعالم ضمن التصنيف؛ وأن يراعى في التصنيف، أينما أمكن، التفريق بين الأمور التالية: (أ) المنتج الأولي والمنتج المجهّز؛ (ب) والمنتج الوسيط والمنتج النهائي؛ (ج) والمنتج الوسيط العام الاستخدام والمنتج الوسيط المحدد الغرض.
	53 - ويجري الآن إعداد مشروع مقترح للصيغة المنقحة للتصنيف، وسيلزم أن يضعه الفريق الفرعي التقني في صيغته النهائية خلال عام 2013. ويتضمن مشروع المقترح مستوى أولا من الفئات الاقتصادية الواسعة، ومستوى ثانيا يفرّق بين السلع والخدمات، ومستوى ثالثا يقسّم أنواع الاستخدام النهائي إلى فئات الاستهلاك الوسيط وإجمالي تكوين رأس المال الثابت والاستهلاك النهائي، ثم تقسّم هذه الفئات إلى منتجات وسيطة عامة الاستخدام ومنتجات وسيطة محدّدة الغرض، وإلى منتجات استهلاك نهائي معمّرة وشبه معمّرة وغير معمّرة.
	جيم - وضع تصنيف للتعهيد الخارجي لوظائف مؤسسات الأعمال
	54 - في سبيل جني المكاسب من زيادة الكفاءة وخفض تكاليف العمالة، تتجه الشركات بشكل متزايد إلى نقل وظائفها التي تؤدّى داخليا في الوقت الحالي أو يعهد بها إلى جهات خارجية محلية، فتستعين في تأديتها بكيانات خارج القطر تكون تابعة أو غير تابعة لها. وعادة ما يُسفر هذا عن انتقال الوظائف إلى الخارج، مما يؤثر على العمالة والنشاط الاقتصادي. وفي دراستين أجريتا مؤخرا (في عامي 2007 و 2012)، حاول عدد من البلدان الأوروبية قياس حجم تعهيد وظائف مؤسسات الأعمال دوليا. ومن الخاصيات الهامة للدراسة تقسيم الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات إلى عدد من الوظائف الأساسية والوظائف الداعمة. وتتمثل الوظائف الأساسية التي تقوم بها مؤسسات الأعمال في الأنشطة الرئيسية للمؤسسة. أما الوظائف الداعمة في مؤسسات الأعمال، والتي يُطلق عليها أيضا اسم الأنشطة المكمّلة، فهي الأنشطة التي يُضطلع بها لإتاحة أو تسهيل إنتاج السلع أو الخدمات. وتشمل الوظائف الداعمة خدمات من قبيل التوزيع والتسويق وخدمة ما بعد البيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشؤون الإدارية والبحث والتطوير.
	55 - ولكي يتسنى محاكاة الدراستين الأوروبيتين دوليا ومقارنة نتائجهما، يلزم وضع تصنيف قياسي لوظائف مؤسسات الأعمال. وينبغي أن يذهب هذا التصنيف إلى ما هو أبعد من مجرد تقسيم المنتجات أو الأنشطة بالطريقة التقليدية على غرار التصنيف المركزي للمنتجات أو التصنيف الصناعي الدولي الموحد، فيوفّر فئات أكثر ارتباطا بالأسلوب الفعلي الذي تتبعه الشركات في هيكلة عملياتها. وسيكون لهذا التصنيف دور محوري في إجراء القياسات لسلاسل القيمة العالمية، وفي ربط وظائف مؤسسات الأعمال بتدفقات التجارة الدولية. وقد أُعدّ مشروع تصنيف روعي فيه التناظر مع فئات التصنيف المركزي للمنتجات، وقُدّم المشروع لعناية فريق الخبراء المعني بالتصنيفات الإحصائية الدولية الذي كلّف فريقا فرعيا تقنيا بإعداد تصنيف جديد.
	56 - ويوجد بالفعل تصنيف أساسي لوظائف مؤسسات الأعمال يجري تحديثه بالاستعانة بالخبرات والمعلومات التي تم جنيها من العملية التي أجريت في أوروبا في عام 2012. وسيناقَش التصنيف المحدّث في اجتماع للفريق الفرعي التقني سيُعقد في أوائل عام 2013.
	دال - التصنيف الدولي للأنشطة لأغراض إحصاءات استعمال الوقت
	57 - عُقد اجتماع فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بتنقيح التصنيف الدولي التجريبي للأنشطة لأغراض إحصاءات استعمال الوقت في نيويورك في الفترة من 11 إلى 13 حزيران/يونيه 2012.
	58 - وقد التقى في الاجتماع لفيف من الخبراء الوطنيين والإقليميين والدوليين العاملين في مجال استقصاءات استعمال الوقت وتصنيفات الأنشطة لأغراض إحصاءات استعمال الوقت. وكان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو استعراض التصنيف الدولي للأنشطة لأغراض إحصاءات استعمال الوقت كي تكون ذات مغزى بالنسبة إلى طائفة عريضة من الأهداف، وكي يمكن استخدامها كإطار لتعميم إحصاءات لاستعمال الوقت تكون قابلة للمقارنة دوليا وذات صلة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية. ووردت التعليقات من الخبراء الدوليين والوطنيين ومن ممثلي البلدان ممن لهم تجربة سابقة في تكييف واستخدام التصنيف بصيغته التجريبية. وما زالت الشعبة الإحصائية والخبراء في مرحلة التشاور بخصوص وضع الصيغة النهائية للتصنيف. وترد قائمة كاملة بالتوصيات في التقرير الختامي للاجتماع().
	هاء - تحديث التصنيف المركزي للمنتجات، الإصدار 2-1
	59 - اتفق فريق الخبراء في اجتماعه الذي عُقد في عام 2011 على إجراء تحديث للتصنيف المركزي للمنتجات خلال الاستعراض المقرّر إجراؤه في عام 2012. وجرى التشديد على أن هذا الإجراء سيكون مجرّد تحديث لا تنقيح، حيث سينصب التركيز على درجة تفصيل وهيكل التصنيف في مجالات مختارة دون غيرها، وعند مستويات التصنيف الأدنى فقط.
	60 - وقد قُدّم مقترح مفصّل بالتغييرات التي يلزم إجراؤها في التصنيف المركزي للمنتجات إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الثالثة والأربعين، المعقودة في عام 2012، كوثيقة معلومات أساسية أشير إليها كمرجع في التقرير المقدّم إلى اللجنة.
	61 - ومعروض على اللجنة الإحصائية الآن للاعتماد مشروع كامل لهيكل التصنيف المركزي للمنتجات بصيغته النهائية، الإصدار 2-1، إلى جانب المذكرات التفسيرية، باعتبارهما وثيقة معلومات أساسية.
	62 - ويتضمن المشروع النهائي التغييرات الأصلية التي اقتُرحت في عام 2012، والتي أدرجت في الهيكل السابق للتصنيف المركزي للمنتجات. وكما هو مبيّن في المقترح المقدّم في الدورة الأخيرة للّجنة، تستند التغييرات إلى (أ) تقييمٍ دوري يجرى للوقوف على أثر التعديلات التي أجريت في عام 2012 على النظام، الذي يشكل اللبنات الأساسية للأقسام صفر-4 من التصنيف المركزي للمنتجات؛ (ب) وتقييمٍ للروابط بين التصنيف المركزي للمنتجات والتصنيف الدولي الموحد لمنتجات الطاقة، بهدف تحسين إمكانية المقارنة بين التصنيفين؛ (ج) ومقترح منظمة الأغذية والزراعة الداعي إلى تعديل درجة تفصيل التصنيف المركزي للمنتجات في مجالات مختارة من المنتجات الزراعية والغذائية كي يتسنى استخدام التصنيف مباشرة لأغراض جمع البيانات للإحصاءات الزراعية؛ (د) والملاحظات بشأن المسائل المتعلقة بالتصنيف المركزي للمنتجات، التي وردت عن طريق الخط الساخن للتصنيفات التابع للشعبة الإحصائية. ولم ترد أي مقترحات إضافية خلال الفترة المشمولة بالاستعراض.
	63 - وأرجئت عملية استخلاص النتائج بشأن عدد من المسائل المتعلقة بإحصاءات الطاقة، وسيتم تناولها مرة أخرى في إطار الاستعراض التالي المقرّر إجراؤه في عام 2017. ويعزى هذا الإرجاء إلى المناقشات المفصلة التي تبيّن منها وجود مشاكل تتعلق بالتعاريف التي ينبغي توضيحها لمستخدمي تصنيف منتجات الطاقة والتي قد تستلزم إجراء تعديلات داخل هذا التصنيف. ولذلك فإنه من السابق لأوانه إجراء تغييرات في التصنيف المركزي للمنتجات على أساس التعاريف المعمول بها حاليا في تصنيف منتجات الطاقة، إذ لو أجريت لكانت أدت إلى انحرافات غير مبرّرة عن المعايير الراسخة للتصنيف المركزي للمنتجات.
	64 - وبعد انتهاء الفريق الفرعي التقني من إعداد الهيكل المحدّث للتصنيف المركزي للمنتجات، ومن ثم موافقة فريق الخبراء عليه، سيُطلب من المكاتب الإحصائية الوطنية وغيرها من المستخدمين المهتمين إبداء ما لديها من تعليقات في إطار جولة التعليقات الأخيرة.
	واو - تحديث سجل التصنيفات الوطنية
	65 - في النصف الثاني من عام 2012، أجري استقصاء لتحديث سجل التصنيفات الوطنية الذي تتعهده الشعبة الإحصائية. وتُستخدم المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال هذا الاستقصاء في تكوين صورة عامة للحالة الراهنة لاستخدام وتكييف التصنيفات الإحصائية الدولية للأنشطة والمنتجات والمهن وأوجه الإنفاق وخلافه.
	66 - وسيتيح الاستقصاء جمع معلومات عن هيكل ودرجة تفصيل التصنيفات الوطنية، وعلاقة كل منها بالمعيار الدولي ذي الصلة، ومكامن الانحراف عن المعيار، والتطبيقات الإحصائية وغير الإحصائية للتصنيفات، وحالة التنفيذ أو التنقيح، وتوافر المستندات الداعمة، والمشاكل التي تواجه تكييف أو تنفيذ التصنيف، والاحتياجات إلى بناء القدرات.
	67 - وستستخدم المعلومات على وجه التحديد في إيجاد مقياس للتقدم المحرز في تنفيذ التصنيفات المنقّحة حديثا، مثل الصيغة المنقحة 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحد، والإصدار 2 للتصنيف المركزي للمنتجات، والتصنيف الدولي الموحّد للمهن (ISIC-08).
	68 - وفي وقت كتابة هذا التقرير، وردت معلومات من نحو 80 بلدا تغطي أكثر من 250 تصنيفا. ويمكن الاطلاع على المعلومات المفصّلة عن هذه التصنيفات على الموقع الشبكي للتصنيفات التابع للشعبة الإحصائية.
	زاي - أعمال التصنيفات الجارية في الشعبة الإحصائية
	69 - ما زالت الشعبة الإحصائية تتعهّد موقعها الشبكي للتصنيفات، وتصدر الرسالة الإخبارية للتصنيفات، وتردّ على الاستفسارات الواردة عبر الخط الساخن للتصنيفات.
	70 - ويشمل تعهّد الموقع الشبكي العمل الجاري لإعداد جداول التناظر وغيرها من الأدوات، وكثيرا ما يُضطلع بأعمال من هذا النوع بناء على طلبات المستخدمين. وبالإضافة إلى ذلك، أضيفت للموقع خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إبداء التعليقات، فبات من السهل على المستخدمين أن يعربوا عن احتياجهم إلى مزيد الإرشادات، أو يلفتوا الانتباه إلى أوجه القصور في التعاريف الحالية للتصنيفات، أو يقدّموا مقترحات صريحة بإجراء تغييرات على التصنيفات.
	71 - وقد وفّر الخط الساخن والرسالة الإخبارية الخاصان بالتصنيفات للمستخدمين على مدى سنوات عديدة معلومات مفيدة عن التطوّرات في مجال التصنيفات، وإيضاحات بخصوص مسائل التفسير والتنفيذ، ووسيلة سهلة للمستخدمين لاقتراح التغييرات، التي تؤخذ بعدئذ في الاعتبار في عمليات التنقيح. بيد أن نقص الموارد يجعل من الصعب الإبقاء على هذين النشاطين، ولذلك يُقترح تعليقهما.

