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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

 2015آذار/مارس  3-6
 *( من جدول األعمال املؤقتل) 4البند 

    بنود للعلم: التصنيفات اإلحصائية الدولية
 تقرير فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات اإلحصائية الدولية  

  
 مذكرة من األمني العام  

 
، يتشرف األمـني العـام بـ ن    2014/219قرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي عمال مب 

آخــر الدوليــةو ويتنــمن اــذا التقريــر  اإلحصــائية بالتصــنيفات املعــين اخلــرباء فريــق حييــت تقريــر
 خمتلـ   يف الدوليـة  اإلحصـائية  بوضـ  التصـنيفات   املتعلـق  العمـت  عـن  استجد مـن معلومـات   ما

األنشــعة  جمــال تنســيق يف اخلــرباء فريــق ينــعل  بــ  الــذي َتالعمــ ويصــ  اجملــاالت وتنفيــذاا،
اإلحصـائية   واللجنـة و واألسرة الدولية للتصنيفات االقتصـادية واالجتماعيـة   املتعلقة بالتصنيفات

 .بالتقرير علما اإلحاطة إىل مدعوة
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 تقرير فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات اإلحصائية الدولية  
 مقدمة -أوال  

ــةعهــــدت ال - 1 ــائية لجنــ ــا يف اإلحصــ ــ ال ني دورهتــ ــودة الــ ــرة يف املعقــ ــن الفتــ إىل  1 مــ
 بتحســني  الدوليــة، اإلحصــائية بالتصــنيفات املعــين  اخلــرباء إىل فريــق ،1999 آذار/مــارس 5

ــة التنســيق الدوليــة يف جمــال التصــنيفات التعــاون  األســرة يف التصــنيفات بــني والتقــار  وكفال
 (و108الساب ، الفقرة  الفصت ،E/1999/24جتماعية )انظر االقتصادية واال للتصنيفات الدولية

ــة األســرة وتتكــون - 2 ــة مــن  للتصــنيفات الدولي ــي التصــنيفات االقتصــادية واالجتماعي  ال
 لجنــةوالــي قامــت ال املتعــددة أو الفرديــة اإلحصــائية اجملــاالت يف قياســية تســتَد م كتصــنيفات

 والعمــت والســكان كاالقتصــاد مبســائت أخــرخم خمتصــة دوليــة حكوميــة أي ايئــة أو اإلحصــائية
 عليهـا  واملوافقـة  باستعراضها والسياحة والبيئة واجلغرافيا االجتماعية والرعاية والتعليم والصحة

 وكمبادئ توجيهية
ات اإلحصـائية  ويقدم اـذا التقريـر  ـة عامـة عـن األنشـعة الرئيسـية يف جمـال التصـنيف          - 3

ــة واألربعـــني لل   ــدورة الرابعـ ــذ الـ ــي نفـــذت منـ ــة الـ ــائية، الـــي عقـــدت يف  الدوليـ ــة اإلحصـ جنـ
 و2013 عام
  

 2014-2013الفترة  يف اخلرباء فريق أنشعة - انيا  
الفتـرة مـن    يف نيويـور   يف الدوليـة  اإلحصـائية  بالتصـنيفات  املعـين  اخلـرباء  فريق اجتم  - 4
 األســرة بنعــا  املتعلقــة املواضــي  مــن واســعة جمموعــة ملناقشــة 2013 أيار/مــايو 15إىل  13

واســتعرا   املتصــلة ،ــا،  التوجيهيــة االقتصــادية واالجتماعيــة واملبــادئ   للتصــنيفات الدوليــة
 علـ  كـت   منيالقـي   مـ   بالتعـاون  الدوليـة  التصـنيفات  مـن  األعمال املتعلقة بوضـ  وتنقـيع عـدد   

 إىل الراميــة واإلقليميــة الوطنيــة واجلهــود صــنيفات،الت مســتعملي مــ  التواصــت وحتســني منــها،
املنقحـة   الوطنيـة للتصـنيفات   اإلحصـائية  األجهـزة  مـا يتعلـق بتنفيـذ    يف التقـدم  مـن  حتقيق املزيـد 

 وهلذه لتصنيفات الفعالة واإلدارة
 حمـددة  قنـايا  علـ   للعمـت  التقنيـة  األفرقـة الفرعيـة   مـن  بإنشـاء عـدد   اخلرباء وقام فريق - 5

 :واي نفس ، اخلرباء فريق إشراف حتت
 4املوحد جلمي  األنشعة الصناعية، التنقيع  الدويل الصناعي التصني  • 

 الغر  حسب الفردي االستهال  تصني  • 
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 1-2 اإلصدار للمنتجات، املركزي التصني  • 
 املمارسات أفنت استعرا  • 
 االقتصادية واالجتماعية للتصنيفات الدولية األسرة استعرا  • 
  العرينة االقتصادية الفئات حسب التصني  • 
 منظمـة  م ـت  املنظمـات الدوليـة   مـ   التعـاون  اخلـرباء  فريـق  واصـت  ذلك، إىل وباإلضافة - 6

ومنظمـة   واجلرميـة،  باملَـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  ومكتـب  والزراعة، األمم املتحدة لألغذية
 ودعـم  ،تحـدة للتربيـة والعلـم وال قافـة    ملنظمـة األمـم امل  اإلحصـاء التـاب     ومعهـد  الدوليـة،  العمت
 ب و تقوم الذي العمت

 مـن  بانتظـام للت كـد   كـان تتمـ    الـذي  املكتـب  قبت من يدار اخلرباء فريق عمت وكان - 7
ــق أن ــت اخلــرباء فري ــتمرار يعم ــوال باس ــذه ط ــرة، ا ــت عناصــر وأن الفت ــة العم ــذت، الفردي  نف

ــ  ت تســهيت ــق واالتصــاالت التوجيهــات وأن  بالتصــنيفات املتعلقــة املســائت بشــ ن اءاخلــرب لفري
 .الدولية اإلحصائية

  
 التقنية األفرقة الفرعية عمت - ال ا  
 4 التنقيع املوحد جلمي  األنشعة الصناعية، الدويل الصناعي التصني  -أل   

خــالل  املعقــودة جلســت  الدوليــة يف اإلحصــائية بالتصــنيفات املعــين اخلــرباء فريــق نظــر - 8
األســـئلة املتعلقــة بالتفســـ  يف جمـــال   مـــن يف عــدد  2013 أيار/مـــايو 15إىل  13الفتــرة مـــن  
يتعلــق باملعاجلــة املنقحــة لترتيبــات  ، ويف اقتــرا 4 التنقــيع املوحــد، الــدويل الصــناعي التصــني 

 متعــددة ناجتــة عــن طلبــات وكانــت تلــك األســئلةو خارجيــة مبصــادر حمــددة تتعلــق باالســتعانة
 البنيـة اااليـة للتصـني     تتناوهلـا  مل حمـددة  حـاالت  املوحـد يف  الدويل الصناعي لتفس  التصني 

 وواضع التعبيق بشكت قواعد أو املالحظات التوضيحية أو املوحد، الدويل الصناعي
 الصـناعي  الـتقين حـول التصـني     الفرعـي  الفريـق  ملناقشـة  رئيسـية  نقعـة  انا  وكانت - 9

 للســـل  بـــدون مصـــان ، املنتجـــة لشـــركاتا تتم ـــت يف تصـــني  ،4 التنقـــيع املوحـــد، الـــدويل
 وفريــق العــاملي املعنيــة باإلنتــا  ألوروبــا االقتصــادية العمــت التابعــة للجنــة فرقــة عرضــتها كمــا

ــة بااســابات املعــين االستشــاري اخلــرباء  املســ لة اــذه حــول ونظــرا إىل أن املناقشــاتو القومي
 وجهـا  اجتماع عقد استدعت املس لة اإللكترونية، الوسائت متكِّن من التوصت إىل نتيجة عرب مل

ــق  لوجــ  ــة العمــت، دار  يف الفرعــي  بــني أعنــاء الفري ــتقين وأعنــاء فرق ــور  ال تشــرين  يف نيوي
ــوبر ــ   االجتمــاع ومســع اــذا و 2014 األول/أكت ــا أن الشــركات   بالتوصــت إىل اســتنتا  ب ن مب
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 قـرار  الختـاذ  حـة متا كافيـة  ال توجـد بيانـات   ناشـئة،  ظـاارة  املنتجة للبنائ  بدون مصـان  اـي  
 االتفـا   وتو املوحـد  الـدويل  الصـناعي  التصني  ايكت تلقااا داخت الي املعاملة بش ن مستن 
مـن أجـت مسـاعدهتا     الوطنيـة  اإلحصـائية  للوكـاالت  توجيهية ومبادئ للبحث خعة وض  عل 

 والحقا املناسب حىت يتسىن حتديد العال  الظاارة، اذه عل  فهم
 الـي  املوحـد  الـدويل  الصـناعي  بالتصـني   املتعلقـة  األخـرخم  العالقة ياحت القنا كما ت - 10

 واملتحدة ملناقشة التصنيفات منتدخم األمم يف لوحظت
وقــدرة الشــعبة اإلحصــائية التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة بــاألمم         - 11

وحن  ميينا اشطةن      تنفيذ التصنني  الصنني ا الن ال ا     وض  دليت من املتحدة عل  االنتهاء
وفرضـت   التقـدم  املتاحة يف تـ خ   وتسببت قلة املواردو ، تبعُث عل  القلق4الصني ي ، التنقيح 

ــة الصــيغة وضــ  علــ  ضــغوطا ــدليت اخلــرباء ويتوقــ  فريــقو للــدليت النهائي  متاحــا أن يصــبع ال
 و2015 يف عام اجتماع  يف للمناقشة

 
  الغر حسب الفردي االستهال  تصني  -باء  

الدولية، مس لة وجـود   اإلحصائية بالتصنيفات املعين اخلرباء فريق اجتماعات أ  ت يف - 12
 خــالل وكــذلك الغــر ، حســب الفــردي االســتهال  تعبيــق تصــني  يف املشــاكت مــن عــدد

 واملنظمات بش ن التصنيفات خمتل  أجرهتا حلقات العمت واالجتماعات الي
 مـن  للت كـد  عـاملي  جـرد  إجـراء  اخلرباء، فريق م  سيقوقررت الشعبة اإلحصائية، بالتن - 13

الغـر  ونعـا  اـذا التنقـيع ا تمـتو       حسب الفردي االستهال  وجود حاجة لتنقيع تصني 
 تتكـون مـن   عمـت  فرقة الدعم من النتائج، وحتليت اجلرد اضعالعها بإعداد وتلقت الشعبة لدخم

ــة مــن خــرباء ــا، االقتصــادية اللجن ــة  للجماعــات ئياإلحصــا واملكتــب ألوروب ــة، وايئ  األوروبي
 تشــرين األول/أكتــوبر بــني مــا الفتــرة يف العــاملي االســتعالع وأجــريو النمســا يف اإلحصــاءات

 و2012 وكانون األول/ديسمرب
ــ   ونوقشــت - 14 ــردود عل ــق اجتمــاع خــالل االســتبيان ال  بالتصــنيفات املعــين اخلــرباء فري

 الــدول املشـتر  بـني   العــام الـرأي  وكـان و 2013 أيار/مـايو  يف الـذي عقــد  الدوليـة  اإلحصـائية 
الغــر  وتنقيحــ   حســب الفــردي االســتهال  الســتعرا  تصــني  حاجــة يتم ــت يف أن انــا 

 ولتعبيقات  األخرخمو األسر استهال  نفقات لتسجيت مناسبة أداة مي ِّت أن  من للت كد
ــق  - 15 ــق وكَعــوة أوىل، واف ــ  تشــكيت  اخلــرباء فري ــق عل ســائت مب تقــين معــين  فرعــي فري

 ذلــك، ميكــن وبعــد الغــر و حســب الفــردي االســتهال  املتعلقــة بتصــني  القنــائية الســوابق
يف ســيا  تنقــيع  أوســ  توســي  واليــة الفريــق الفرعــي الــتقين ليــتمكن مــن النظــر يف اعتبــارات  
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و حسـب الغـر    للنفقـات  األخـرخم  الغـر  والتصـنيفات   حسـب  الفـردي  االستهال  تصني 
 مرحلـة  يف ميكـن  ولكـن  أعنـاء فريـق اخلـرباء،    مـن  البدايـة  يف فرعـي وتقرر أن يتكو ن الفريق ال

 والقومية يف ااسابات األسعار وخرباء يف إحصاءات خرباء خمتصني إضافة الحقة
 السـوابق القنـائية املتفـق    تعبيـق  خـالل  مـن  املشـاكت املعروفـة   مـن  وميكن حت العديد - 16

 يــتعني حلــها، اامــة مســائت العمليــة اــذه ســتبق  بعــد أنــ  بــ  املســلم مــن كــان ولكــن عليهــا 
 وللتصني  ايكلية تغي ات إجراء إىل اااجة ذلك يف مبا
 لتنقـيع تصـني    بالشـروع يف إجـراء   الـتقين  الفرعـي  يوصي الفريق العمت، هلذا ونتيجة - 17

اخلـرباء   فريـق  اجتمـاع  يف املسـ لة  وسـتجري مناقشـة اـذه   و الغـر   حسب الفردي االستهال 
 و2015 الذي سُيعقد عام

 
 1-2اإلصدار ، للمنتجات املركزي التصني  -جيم  

 مبنتجـات  املسـائت وال سـيما يف املسـائت املتصـلة     من يف عدد التقين الفريق الفرعي نظر - 18
 إىل املراسـالت،  جـداول  علـ   وبالعمت الصغ ة، التوضيحات من وت االضعالع بعددو العاقة
والزراعـة الـي    األغذية الذي أجرت  منظمة الغذائيةو الزراعية املنتجات متابعة استعرا  جانب
 للمنتجـات لـيس   املركـزي  التصـني   داخـت  التغـي   أجـت  من املقترحات من كب ا عدداقدمت 
املنسـق   النظـام  مـن  الصلة ذي اإلصدار م  االتسا  أينا لكفالة ولكن التفاصيت لتحسني فقط

 املركـــزي للتصـــني  النـــهائي ا االســـتعر و ويف إطـــارلتوصـــي  الســـل  األساســـية وترقيمهـــا
 الدوليـة التـاب  للمـؤمتر    بالتصـنيفات  املعـين  العامـت  للمنتجات، تقرر أن  كان يتعني عل  الفريـق 

 واللغة اإلسبانية إىل لألمريكتني توف  الترمجة اإلحصائي
للمنتجـات والتصـني  الـدويل املوحـد      املركـزي  التصـني   بني ومّكن النظر يف العالقة - 19
 الـدويل  فئات التصـني   يف اادود قنايا فيها مبا التحديات من من حتديد عدد ت العاقةملنتجا
سـيا    الفئـات يف  اـذه  وسـتعا  و الوقـت  اـذا  يف تعذرت معاجلتها الي العاقة ملنتجات املوحد
العاقـة مـن أجـت كفالـة مواءمتـها بشـكت        ملنتجـات  املوحـد  الـدويل  اسـتعرا  التصـني    عملية
 وللمنتجات املركزي القادم للتصني   االستعرا م  أفنت
ــق  - 20 ــام الفري ــتقين وق ــة والفقــرات التفســ ية املالحظــات باســتعرا  الفرعــي ال  التمهيدي
 والنهائي لنشره متهيدا للمنتجات املركزي لتصني ل

مـن   املتعلـق بالبنـائ    للجـزء  التفسـ ية  املـذكرات  من كاملة جمموعة وت اقترا  وض  - 21
شـ ن تنفيـذ اـذا املشـروع انتفـاء       ومـن  األجتو طويت للمنتجات كمشروع ياملركز التصني 
يف مـا يتعلـق    للجمهـور،  متاحة ليست الي املنسق، النظام مالحظات عل  االطالع إىل اااجة
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ــة  ستشــرع أوىل، وكَعــوةو للمنتجــات املركــزي التصــني  باألســئلة املتصــلة بتفســ    منظم
القسـمني صـفر    يف والغذائيـة  الزراعيـة  للمنتجـات  اتاملالحظـ  يف وضـ  اـذه   األغذية والزراعـة 

 وللمنتجات املركزي التصني  من 2 و
 

 استعرا  أفنت املمارسات -دال  
 يف املمارسـات  ألفنـت  توجيهيـة  مبـادئ  تقـدم  و يقـة  إعـداد  تري عل  ال يزال العمت - 22

ــذاا  اإلحصــائية وضــ  التصــنيفات  ــة وتعهــداا وتنفي ــادئ وضــعت وقــدو الدولي ــةا املب  لتوجيهي
 اإلحصـائية  والوكـاالت  الدوليـة  لكي تسـتَدمها املنظمـات   األول املقام يف املمارسات ألفنت

ــة، ــي األخــرخم وســائر املنظمــات  الوطني ــوم بوضــ  التصــنيفات  قــد ال اإلحصــائية وتعهــداا   تق
 األساسـية  املعلومـات  بـالتوايي مـ  و يقـة    التوجيهيـة  املبـادئ  اـذه  ويـتعني اسـتَدام  و وتنفيذاا
املتعلقـــة باملبـــادئ ‘‘ التصـــنيفات اإلحصـــائية املوحـــدة: املبـــادئ األساســـية’’لية املعنونـــة األصـــ

يف دورهتـا الـ ال ني    اإلحصائية اللجنة نظرت فيها األساسية للتصنيفات اإلحصائية املوحدة الي
 للمعلومــات العــام النمــوذ  مــ  اجلديــدة التوجيهيــة وتتســق املبــادئو 1999 عــام املعقــودة يف
ــق ئيةاإلحصــا اإلحصــائية، واــو  واخلــدمات العمليــات بتحــديث املعــين املســتوخم الرفيــ  للفري
 واإلحصائي للتصني  حمد ا تعريفا مصعلحات، يتنمن منوذ 

ــرتوس - 23 ــادئ نشـ ــة املبـ ــت التوجيهيـ ــات ع ألفنـ ــائية  املمارسـ ــعبة اإلحصـ ــ  الشـ ــ  موقـ لـ
 ونترنتاإل عل 
 

 قتصادية واالجتماعيةاألسرة الدولية للتصنيفات اإلحصائية اال - ااء 
أكد فريق اخلرباء أن األسرة الدولية للتصنيفات االقتصادية واالجتماعيـة تشـمت مجيـ      - 24

ــة اإلحصــائية         ــ  اللجن ــت معــاي  جمــال إحصــائي معــني، ســواء أقرت ــي مت  ــة ال التصــنيفات الدولي
األسـرة الدوليـة    ايئة مما لة( بشكت صريع أم الو وتتم ت الغاية من ذلك يف كفالة أن تقوم )أو

للتصــنيفات االقتصــادية واالجتماعيــة مبــا يلــي: )أ( تقــدأ نظــرة عامــة أفنــت للشــرو  الفعليــة   
تب أن تتبعها البلدان  ) ( وإتاحة تقييم جـودة التصـنيفات باالسـتناد إىل قائمـة املعـاي        الي

اااليـة علـ   ـو    الي تري وضعها  ) ( وأينا، إتاحة تقييم الصالت القائمة بني التصنيفات 
 أفنت  )د( وتقدأ املزيد من القيمة للمستعملنيو  

وقد أعدت الشعبة اإلحصـائية مشـروع قائمـة شـاملة أوىل للتصـنيفات يف سـيا  اـذا         - 25
 املفهوم لألسرة املوسَّع ةو وسيستعر  فريق اخلرباء مشروع القائمة ويواصت مناقشتهاو  
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سـاعدة القـيمني علـ  التصـنيفات علـ  وضـ        وجرخم العمت أينا عل  وض  مسـتند مل  - 26
تصني  يف إطار األسرة الدولية للتصنيفات االقتصـادية واالجتماعيـة، إىل جانـب و يقـة بشـ ن      
معــاي  التصــني  مصــمَّمة مــن أجــت إتاحــة تصــني  التصــنيفات اإلحصــائية الدوليــة بوصــفها    

ب كملــ  باســتعرا   مرجعيــة أو مســتمدة أو ذات صــلة أو غــ  ذلــكو وســيقوم فريــق اخلــرباء   
 و  2015معاي  التصني  يف اجتماع  الذي سيعقد عام 

 
 التصني  حسب الفئات االقتصادية الواسعة   - واو 

يف االجتمـــاع الـــذي ُيعقـــد مـــرة كـــت ســـنتني الـــذي دار يف نيويـــور  خـــالل الفتـــرة   - 27
ئية الدوليـة  ، وافـق فريـق اخلـرباء املعـين بالتصـنيفات اإلحصـا      2011أيار/مـايو   20إىل  18 من

عل  إنشاء فريـق فرعـي تقـين مـن أجـت تنقـيع التصـني  حسـب الفئـات االقتصـادية الواسـعةو            
ــ        ــات االقتصــادية الواســعة عل ــيع الفئ ــتقين املعــين بتنق ــق الفرعــي ال ــنا اختصاصــات الفري وت

ة ينبغي للفريق الفرعي التقين حتسني النسَة املنّقحة الرابعـة مـن الفئـات االقتصـادية الواسـع      أن 
 حسب أربعة أبعاد، واي:  

إعــادة حتديــد ايكــت الفئــات االقتصــادية الواســعة ليــث تعــرب عــن الواقــ            )أ( 
 االقتصادي الراان بصورة أفنت   

توسي  نعا  الفئات االقتصـادية الواسـعة لتشـمت اخلـدمات وكـذلك السـل ،        ) ( 
    م  إيالء ااتمام إضايف لتعري  السل  الوسيعة

لتفس ية ملساعدة املكلفني بتجمي  البيانات الي تـري تعميمهـا   حتسني املواد ا ) ( 
    وفقا للفئات االقتصادية الواسعة ومستعمليها

ــائر        )د(  ــعة بسـ ــادية الواسـ ــات االقتصـ ــربط الفئـ ــة لـ ــاُظر حمد  ـ ــداول تنـ ــوف  جـ تـ
 اإلحصائيةو   التصنيفات

ــا ا      - 28 ــذا العمــت يف دورهت ــداا هل ــن ت يي ــة اإلحصــائية ع ــت اللجن ــني  وأعرب ــة واألربع لرابع
 و  2013املعقودة يف عام 

تويي  مشروع دليت النسَة املنّقحـة اخلامسـة للتصـني      2014وت يف حزيران/يوني   - 29
حسب الفئات االقتصادية الواسعة علـ  املكاتـب اإلحصـائية عميـ  الـدول األعنـاء يف األمـم        

املكاتـب اإلعـرا  عـن رأيهـا     املتحدة، وكان ذلك يف إطار عمليـة تشـاور عامليـةو وُطلمـب مـن      
بشــ ن ا تــوخم العــام للــدليت وبعــحمل املســائت ا ــددة املتصــلة بالتنقيحــات املقترحــة فيمــا يتعلــق 
،يكت الفئات االقتصادية الواسعة ونعاقها وتعاريفهاو وقد ت جتمي  نتائج املشاورات، وتـري  
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صــنيفات اإلحصــائية الدوليــة   حاليــا إعــداد مســودة لائيــة ليناقشــها فريــق اخلــرباء املعــين بالت       
 و  2015اجتماع  الذي سيعقد عام  يف
  

 األعمال األخرخم املتعلقة بالتصنيفات الدولية - رابعا 
ــة التواصــت والتعــاون مــ       - 30 ــق اخلــرباء املعــين بالتصــنيفات اإلحصــائية الدولي يواصــت فري

إسـداء املشــورة   القـيمني علـ  التصـنيفات اإلحصـائية الـذين يقومــون باستعراضـها، عـن طريـق        
بشـ ن أفنـت املمارسـات، واسـتعرا  مفـاايم ومبـادئ التصـنيفات الدوليـة القائمـة والناشـئة            
وتيســ  املواءمــة بــني التصــنيفات ذات الصــلة  واســتعرا  التصــنيفات مقابــت معــاي  اإلدرا    

فات األسرة الدولية للتصنيفات االقتصادية واالجتماعية  وتيس  عمليات اسـتعرا  التصـني   يف
 أو االضعالع ،ا حسب االقتناءو  

 
 التصني  الدويل للجرائم لألغرا  اإلحصائية - أل  

توشك العملية الدولية الي ت الشروع فيها لوض  التصني  الدويل للجرميـة لألغـرا     - 31
(و E/CN.3/2015/7اإلحصــائية علــ  االنتــهاء بتقــدأ التصــني  إىل اللجنــة اإلحصــائية )انظــر       

ــاول بعــحمل          ويف ــ ، ســيجري تن ــذي تشــتد اااجــة إلي ــار اإلحصــائي ال ــذا املعي ــق ا إطــار تعبي
التحديات املتصلة بإحصاءات اجلرميةو وسيم ّت التصني  الدويل للجرمية أحـد املعـاي  املرجعيـة    

لعـادة تكشـ  عـن الكـ   مـن االختالفـات       إلنتا  اذه البيانات، الي كانت املقارنة بينـها يف ا 
 لسب التعاري  والتشريعات الوطنية ونظم اإلبالغ، كما كانت متفاوتة من حيث الدقةو  

ــت      - 32 وللتغلــب علــ  التحــديات القائمــة، اســتَدم التصــني  الــدويل للجرميــة لجــا يتمّ 
واصـفات القانونيــة  تعريـ  اجلـرائم اجلنائيـة علـ  أسـاس التوصــيفات السـلوكية بـدال مـن امل         يف

الصارمة املستمدة من القوانني اجلنائيةو ويؤدي اذا النهج القـائم علـ  الوقـائ ، الـذي يتفـادخم      
املسائت الناشئة عن التعقيدات القانونية، إىل وض  تصني  مبس ط وقابت للتعبيـق علـ  الصـعيد    

ية ومقارنتـها بصـورة   العامليو ويوفر التصني  الـدويل للجرميـة إطـارا إلنتـا  البيانـات اإلحصـائ      
منتظمة عرب خمتل  مؤسسات العدالة اجلنائية والواليات القنائيةو واذا يعين تعبيـق التصـني    
الــدويل للجرميــة علــ  مجيــ  أشــكال البيانــات عــن اجلرميــة الــي يــتم مجعهــا يف خمتلــ  مراحــت    

ــة والســجن(،       ــة واإلدان ــا يتصــت بالشــرطة وا اكم ــة )يف م ــة اجلنائي وكــذلك  إجــراءات العدال
 الدراسات االستقصائية عن ضحايا اجلرميةو  

ويعتـرب وضـ  التصـني  الـدويل للجرميـة يف صـيغت  النهائيـة مب ابـة املرحلـة اخلتاميـة مــن            - 33
، عنــدما قــام مــؤمتر اإلحصــائيني األوروبــيني بإنشــاء فرقــة عمــت   2009عمليــة بــدأت يف عــام 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/7
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ملتحدة املعين باملَدرات واجلرميـة واللجنـة   مشتركة معنية بتصني  اجلرمية بقيادة مكتب األمم ا
االقتصــادية ألوروبــا، وذلــك مــن أجــت وضــ  إطــار لتصــني  اجلرميــةو وقــد اعتمــد مــؤمتر             
اإلحصائيني األوروبيني املبادئ واإلطار من أجت تصـني  دويل للجرميـة ألغـرا  إحصـائية يف     

و والحقـا،  2012ن/يونيـ   يف حزيرا 8إىل  6دورت  العامة السـتني املعقـودة خـالل الفتـرة مـن      
ــام     ــة واألربعـــني املعقـــودة يف عـ ــا ال ال ـ ــائية، يف دورهتـ ــة اإلحصـ ــر  2013وافقـــت اللجنـ )انظـ

E/2013/24 عل  خعـة لوضـ  تصـني  دويل للجرميـة     44/110، الفصت األول، جيم، املقرر )
اإلحصــائيني واخلــرباء مــن املكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة،  لألغــرا  اإلحصــائية، بالتشــاور مــ   

واملؤسسات ااكوميـة الوطنيـة واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة األخـرخمو وأوصـت جلنـة األمـم          
، 2013املتحدة ملنـ  اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، يف دورهتـا اااديـة والعشـرين املعقـودة يف عـام          

ي عل  خعـة وضـ  الصـيغة النهائيـة للتصـني  الـدويل       ب ن يوافق اجمللس االقتصادي واالجتماع
ــنة   ــدود سـ ــة يف حـ ــر  2015للجرميـ ــرار  E/2013/30)انظـ ــروع القـ ــاء، مشـ ــت األول، بـ ، الفصـ

 األول(و  
ــد        - 34 ــت، بع ــي مكن ــَة ال ــة العملي ــم املتحــدة املعــين باملَــدرات واجلرمي ــب األم ــاد مكت وق
وات متعاقبة من التشاور واالختبار، من وض  الصـيغة النهائيـة للتصـني  الـدويل للجرميـةو      خع

وقـد حتقـق ذلـك بفنـت التعـاون الو يـق مـ  مركـز االمتيـاي املعـين باملعلومـات اإلحصـائية عــن             
ااكومات وضحايا اجلرائم واألمن العام والعدل التاب  للمعهد الوطين لإلحصاءات واجلغرافيـا  

مـم املتحـدة املعـين باملَـدرات واجلرميـة، ومنظمـة الصـحة العامليـة، وبرنـامج األمـم           ومكتب األ
املتحـــدة اإلمنـــائي، واملكتـــب اإلحصـــائي للجماعـــات األوروبيـــة، ومصـــرف التنميـــة للبلـــدان  

حصــاءات واجلغرافيــا اــو األمريكيــة، ومنظمــة الــدول األمريكيــة )مالحظــة: املعهــد الــوطين لإل
ايئـــة مســـتقلة ضـــمن حكومـــة املكســـيك(و وباإلضـــافة إىل ذلـــك، قـــام فريـــق اخلـــرباء املعـــين  
ــة لتنســيق العمــت بشــ ن التصــنيفات        ــة املركزي ــاره اهليئ ــة، باعتب بالتصــنيفات اإلحصــائية الدولي

 الدولية الي وضعتها اللجنة اإلحصائية، باستعرا  التصني  الدويل للجرميةو  
 

 التصني  الدويل لألنشعة ألغرا  إحصاءات استَدام الوقت   - ءبا 
تواصت الشعبة اإلحصائية العمت عل  وض  الصيغة النهائية للتصني  الدويل لألنشـعة   - 35

ألغرا  إحصاءات استَدام الوقت عل  أسـاس مـا يلـي: نتـائج اجتمـاع فريـق اخلـرباء التـاب          
تحــدة الــدويل التجــرية لألنشــعة ألغـــرا      لألمــم املتحــدة بشــ ن تنقــيع تصــني  األمــم امل      

ــن      ــرة م ــور  يف الفت ــد يف نيوي ــذي عق ــت، ال ــران/ 13إىل  11إحصــاءات اســتَدام الوق  حزي
  واعتمــاد القــرار بشــ ن إحصــاءات العمــت والعمالــة واالســتَدام النــاقا لليــد    2012 يونيــ 

ــذ     ــة، ال ــدويل التاســ  عشــر خلــرباء اإلحصــاءات العمالي ــة يف املــؤمتر ال ــ   العامل ي عقــد يف جني

http://undocs.org/ar/E/2013/24
http://undocs.org/ar/E/2013/24
http://undocs.org/ar/E/2013/30
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  والتعليقــات الــواردة مــن املكاتــب    2013تشــرين األول/أكتــوبر   11إىل  2الفتــرة مــن   يف
 اإلحصائية الوطنيةو  

ــدويل لألنشــعة ألغــرا  إحصــاءات       - 36 ــة للتصــني  ال ــ خر وضــ  الصــيغة النهائي ــد ت وق
الدوليـة   استَدام الوقت بسبب العمت املشتر  اجلاري بني الشـعبة اإلحصـائية ومنظمـة العمـت    

للتوفيـق واملواءمــة بــني التصــني  الــدويل وتعريــ  العمـت اجلديــد الــذي وضــعت  منظمــة العمــت   
الدوليةو وتشـمت التحـديات بوجـ  خـا  مـا يلـي: )أ( املواءمـة بـني مفـاايم األنشـعة املنتجـة            
وغ  املنتجة للتصني  الدويل لألنشعة املتعلقة بإحصاءات استَدام الوقـت )اسـتنادا إىل إطـار    
نظام ااسـابات القوميـة، علـ   ـو مـا طلبتـ  البلـدان واخلـرباء(، وخمتلـ  أشـكال العمـت الـي             
حددهتا منظمـة العمـت الدوليـة يف القـرار اجلديـد، وواقـ  أن إنتـا  الكفـاف مل يعـد جـزءا مـن            
ــاملون يف      ــي ينــعل  ،ــا األشــَا  الع العمــت  ) ( أنشــعة اإلدرا  يف القائمة/التصــني  ال

تصـادية اخلاصـة ،ـم إلنتـا  السـل  واخلـدمات املوجهـة إىل السـو ، لنـمان أن          الوحدات االق
يظت اذا النوع من األنشعة الي يشـاركون فيهـا واضـحا يف التصـني ، بـدال مـن أن يوصـ         
ببســاطة ب نــ  عمــتو وبــالنظر إىل الصــعوبات الــي تعتــري حتديد/تقــدير إنتــا  األســر املعيشــية    

ســــابات القوميــــة الرئيســــية(، أكــــدت البلــــدان الــــي  )أينــــا بالنســــبة اســــابات نظــــام اا 
اعتمـدت/كي فت تصـني  األنشــعة املتعلقـة بإحصــاءات اسـتَدام الوقــت يف صـيغت  التجريبيــة      
عل  أمهية إيـالء كامـت لالاتمـام يف التصـني  الـدويل لألنشـعة املتعلقـة بإحصـاءات اسـتَدام          

انـت تلـك األنشـعة تنـتج السـل       الوقت لألنشعة املنـعل  ،ـا يف قعـاع اإلنتـا ، حـىت وإن ك     
 واخلدمات املَصصة للحصول عل  أجر أو ربعو  

ــدما يوضــ  التصــني  الــدويل لألنشــعة ألغــرا  إحصــاءات اســتَدام الوقــت         - 37 وعن
صــيغت  النهائيــة، سيستعرضــ  فريــق اخلــرباء املعــين بالتصــنيفات اإلحصــائية الدوليــة لنــمان     يف

كـذلك مـ  التصـنيفات الدوليـة األخـرخم ذات الصـلةو       اتساق  مـ  معـاي  التصـنيفات الدوليـة و    
ومن املتوق  أن ُيعر  التصني  الدويل لألنشعة ألغرا  إحصـاءات اسـتَدام الوقـت ،ـدف     

 و  2016اعتماده عل  اللجنة اإلحصائية أ ناء دورهتا السابعة واألربعني الي سُتعقد يف عام 
 

 التصنيفات الزراعية - جيم 
يــة والزراعــة عــن ك ــب مــ  فريــق اخلــرباء املعــين بالتصــنيفات         تعمــت منظمــة األغذ  - 38

ــق بالتصــني  املركــزي          ــا يتعل ــدأ املشــورة فيم ــث تق ــن حي ــة، وال ســيما م اإلحصــائية الدولي
للمنتجــات والعالقــة مــ  النظــام املنسَّــق لتوصــي  الســل  األساســية وترقيمهــاو وباإلضــافة إىل    

ــادئ توج    ــة مبـ ــة والزراعـ ــة األغذيـ ــدرت منظمـ ــك، أصـ ــة   ذلـ ــنيفات الدوليـ ــ ن التصـ ــة بشـ يهيـ
 لإلحصاءات الزراعية الي استعرضها أعناء فريق اخلرباءو  
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 التصني  الدويل املوحد للمهن - دال 

تقدم منظمة العمـت الدوليـة الـدعم املسـتمر مـن أجـت تنفيـذ التصـني  الـدويل املوحـد            - 39
ل توف  التـدريب وتقـدأ   للمهن وتكييف  لالستَدام عل  الصعيدين الوطين واإلقليمي من خال

 املساعدة التقنية املباشرة إىل البلدان واملشاركة يف أفرقة العمت اإلقليمية ومنتديات املناقشةو  
 International Standard Classificationوقـد ُتـرجم التصـني  الـدويل املوحـد للمهـن )       -40

of Occupations    ول التعـابق )جنيـ ، مكتـب    (، اجمللد األول، اهليكـت وتعـاري  األفرقـة وجـدا
(، الـذي أعدتـ  منظمـة العمـت الدوليـة، إىل اللغـات اإلسـبانية والروسـية         2012العمت الدويل، 

والفرنسيةو وتعك  منظمة العمت الدوليـة حاليـا علـ  حتـديث النسـَتني الفرنسـية واإلسـبانية        
يف البلـدان الناطقـة    ملراعاة التعليقات عل  الترمجة الي وردت مـن املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة    

بالفرنســية واإلســبانيةو والنســَة الروســية متاحــة علــ  املوقــ  الشــبكي ملكتــب منظمــة العمــت   
 الدولية يف موسكوو  

وقد ُعممت ترمجٌة باللغة العربية، ت إعداداا مبساعدة مـن اململكـة العربيـة السـعودية،      - 41
ت يف سـيا  مشـروع لوضـ  تصـني      عل  عدد من البلدان للتعليـق عليهـاو واضـُعل  ،ـذا العمـ     

ــذا          ــنو وتــري ا ــدويل املوحــد للمه ــة باالســتناد إىل التصــني  ال ــدان العربي مهــين موحــد للبل
املشــروع بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية بــدعم مــن منظمــة العمــت الدوليــة ومنظمــة العمــت   

علـ  حـد    العربيةو واهلـدف املنشـود اـو وضـ  نظـام تصـني  لألغـرا  اإلحصـائية واإلداريـة         
سواء، الستَدام  يف اململكة العربية السعودية يف البداية، ولكن من املمكن تكييفـ  بعـد ذلـك    

 الستَدام  عل  نعا  أوس و  
وتتعــاون منظمــة العمــت الدوليــة أينــا مــ  املفوضــية األوروبيــة لكفالــة ربــط تصــني     - 42

ــذي تــري وضــ     ــة، ال ــا، بالتصــني   املهــارات والكفــاءات واملــؤاالت واملهــن األوروبي ع  حالي
ـــ     ــة،  22 الــدويل املوحــد علــ  النحــو الصــحيعو وحيــدد اــذا التصــني ، الصــادر ب لغــة أوروبي

ــنفهاو     ــلة بســـو  العمـــت األورو  ويصـ ــاءات واملـــؤاالت واملهـــن ذات الصـ ــارات والكفـ املهـ
 وتتنمن أاداف  املعلنة، يف مجلة أمور، املساعدة عل  سد فجوة االتصال بـني التعلـيم والعمـت،   
ومعابقة الناس بالوظائ  إلكترونيا، وتيس  حركة اليد العاملة يف مجي  أ ـاء أوروبـا، وتقـدأ    
الدعم يف ما يتعلق بإنتا  املعلومات اإلحصائيةو وسـتكون املعلومـات املفصـلة جـدا اجملمعـة يف      
 إطار مشروع التصني  األورو ، إىل جانب املعلومـات اجملمعـة مـن مشـاري  مما لـة يف منـاطق      
أخرخم من العامل، مصدرا قيمـا للمعلومـات مبجـرد اسـتكمال التصـني  الـدويل املوحـد للمهـن         

 لاية املعافو يف
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يف جمـــال بشـــ ن أفنــت املمارســـات  لألمـــم املتحــدة  توجيهيـــة البــادئ  ومتاشــيا مـــ  امل  - 43
التصـنيفات  التصنيفات الدولية، الي تنا عل  أنـ  ينبغـي النظـر كـت نـس سـنوات يف تنقـيع        

بالتشـاور   2013 عام قامت منظمة العمت الدولية خالل ،حتدي ها أو رجعية الدولية الرئيسيةامل
فريـق اخلـرباء املعـين بالتصـنيفات اإلحصـائية      ومـ    املعنـيني بتصـني  املهـن   م  اخلـرباء الـوطنيني   

لنمان حتديد مجي  املشـكالت والشـواغت الـي تواجـ  تنفيـذ التصـني  الـدويل املوحـد          الدولية
يف املـؤمتر الـدويل التاسـ  عشـر      2013و ونوقش يف تشـرين األول/أكتـوبر   2008 لعام نللمه

مــربرات بــدء العمــت يف تقريــر يعــر  نتــائج اــذه املشــاورة وينــاقش خلــرباء إحصــاءات العمــت 
 وحتديث التصنيفات املرجعية الدولية الرئيسية أو تنقيع
 التصني  الدويل املوحـد للمهـن  عل   وأشار اذا التقرير إىل أن  بينما كانت التعليقات - 44
إتابية للغاية، فقد بدأت تظهـر بعـحمل املشـاكت خـالل تنفيـذ التصـني و وكانـت         2008 لعام

بعحمل املشـاكت متعلقـة بتعبيـق مسـتوخم املهـارات كمعيـار للتصـني ، وقـد يعـين ذلـك ضـمنيا            
مو وتفـر   ضرورة إجـراء تنقـيع رئيسـي، مـ  االحتفـان بـالنموذ  املفـاايمي األساسـي القـائ         

ــدة      ــدخم فائ ــ  م ــذه املشــكالت حــدودا عل ــن   ا  2008 لعــام التصــني  الــدويل املوحــد للمه
يتعلــق بتــوف  اإلحصــاءات املتعلقــة بــنقا اســتَدام املهــارات والــنقا يف املهــارات الــي  فيمــا

يوجد طلب شديد عليهاو أما املسائت األخرخم الي ت حتديداا فلم تكن عديـدة، ومـن املمكـن    
سيا  حتديث حمدود ميكن إمتام  بسـرعة نسـبيا ولـن يسـتلزم تغـي ات إال يف الفئـات       تناوهلا يف 

 الواردة عل  املستوخم التفصيلي، بينما يظت اهليكت عل  حال  عل  املستويات الكليةو
عـن طائفـة    خلرباء إحصـاءات العمـت  وأعر  املشاركون يف املؤمتر الدويل التاس  عشر  - 45

حتــديث يف لايــة املعــاف للتصــني  الــدويل املوحــد  أو ء تنقــيعمــن ااراء بشــ ن جــدوخم إجــرا
وجدولـ  الـزمين ووت تـ و فـالبعحمل كـان حمبـذا إلجـراء حتـديث يف األجـت           2008 لعـام  للمهن

القص  يعبِّر عن التغ ات االقتصـادية والتكنولوجيـة الـي جـرت علـ  مـدخم السـنوات اخلمـس         
مرور يمن كاف يتـيع تـراكم اخلـربة املكتسـبة     إياء عدم  وأعر  الك  ون عن قلقهمالسابقةو 

ــدويل املوحــد للمهــن    ــيع    2008 لعــام الاليمــة يف اســتَدام التصــني  ال مــن أجــت إجــراء تنق
أعمــق، مـــ  إقـــرارام باااجـــة إىل النظـــر يف املســائت األوســـ ، م ـــت تلـــك املتعلقـــة مبســـتوخم   

ــة، وحتد    ــد املهــن املرتبعــة  املهــارات، ونقــا اســتَدام املهــارات، واياكــت األعمــال التجاري ي
بالوظائ  اخلنراءو ولوحظ أن تكالي  التنفيذ، حىت بالنسبة للتغ ات الصغ ة، مرتفعـة علـ    

 يربر إجراء تنقيحات متكررةو ال  و
وبينما مل يكن انا  توافق يف ااراء لصاحل إجـراء حتـديث قصـ  األجـت، ت اإلعـرا        - 46

جـراء تنقـيع أعمـق للتصـني  الـدويل املوحـد       عن القلق من أن عـدم بـدء العمـت التحنـ ي إل    
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، املتوقـ  انعقـاده   خلـرباء إحصـاءات العمـت   إال بعد املـؤمتر الـدويل العشـرين     2008 لعام للمهن
، قــد يعــين أن عــددا حمــدودا مــن البلــدان ســيكون قــادرا علــ  تنفيــذ التصــني    2018 عــام يف

 و2030 عام اجلديد حىت جولة تعداد
العمــت الدوليــة تو يــق املســائت واملشــكالت املتصــلة بالتصــني   ولــذا، تواصــت منظمــة  - 47

الدويل املوحد للمهن عند التعرُّف عليها، وذلك بغر  عـر  جمموعـة متعـورة مـن خيـارات      
و ومن املمكن إعـداد  خلرباء إحصاءات العمتالتنقيع ميكن عرضها عل  املؤمتر الدويل العشرين 

 وتدخم للنقاش باستَدام اإلنترنتمناذه اخليارات بدعم من فريق تقين و/أو 
 

 العمالة االةالتصني  الدويل تنقيع  -ااء  
مبوجـب القـرار ال الـث     (ICSE-93) 1993لسـنة   العمالة االةالتصني  الدويل اعُتمد  - 48

خلـــرباء الصــادر عـــن املــؤمتر الــدويل اخلـــامس عشــر      1993كــانون ال اي/ينـــاير   28املــؤر   
بتصـني  الوظـائ  حسـب نـوع عقـد       العمالة االةني  الدويل التصو ويقوم إحصاءات العمت
النمين، املربم بني شـاغت الوظيفـة والوحـدة االقتصـادية الـي يعمـت لـديهاو         أو العمت، الصريع

: العاملون، وأربا  العمت، والعـاملون اسـا،م اخلـا ،    اينس فئات موضوعية ت حتديد و
وميكـن جتميـ  الفئـات األربـ      و سـامهون مـن األسـرة   وأعناء تعاونيات املنـتجني، والعـاملون امل  

 واألخ ة ضمن إطار العاملني اسا،م اخلا 
اذه الفئات تقدم معلومـات كافيـة إلجـراء الرصـد املالئـم للتغـي ات العارئـة        ومل تعد  - 49

ــي    ــة ال ــات العمال ــ  ترتيب ــدان  جتــريعل ــد مــن البل ، واــي ليســت بالقــدر الكــايف مــن   يف العدي
غـ  العاديـةو ويـؤدي تنـوع      أو كِّن من رصد خمتل  أشكال العمالـة غـ  املسـتقرة   التفصيت لتم

 الترتيبات التعاقدية اجلديدة الرامية إىل ييادة مرونة أسوا  العمت إىل ايدياد عـدم الـيقني بشـ ن   
لقـاء أجـر، بينمـا تظهـر يف الوقـت نفسـ  حاجـة إىل        اادود الفاصـلة بـني العمـت ااـر والعمـت      

 ئية لرصد ت    تلك الترتيباتومعلومات إحصا
ــة        - 50 ــة باإلحصــاءات عــن حال ــة املتعلق ــ  اســتعرا  لنعــا  املمارســات الوطني ــاء عل وبن

التصـني   العمالة وعن عالقة العمت بوج  أعم ، ُعرضت ورقة مناقشة بش ن اااجـة إىل تنقـيع   
  املـؤمتر الـدويل   ( علـ room document 8/8)و يقة االجتماع  1993لسنة  العمالة االةالدويل 

وقـد ظهـر توافـق قـوي     و 2013يف تشرين األول/أكتوبر  خلرباء إحصاءات العمتالتاس  عشر 
ــاء املــؤمتر الــدويل التاســ  عشــر بشــ ن اااجــة إىل تنقــيع     يف ااراء ــدويل أ ن ــةالتصــني  ال  اال
 من أجـت اإلملـام علـ   ـو أفنـت ب حـدو التعـورات يف أسـوا  العمـت،          1993لسنة العمالة 

ومبا يعرب عن اعتماد القرار األول املتعلق بإحصـاءات العمـت والعمالـة ونقـا اسـتَدام العمـت       
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يف املؤمتر الـدويل التاسـ  عشـر، والـذي حـرَّ  املـؤمتر فيـ  ااـدود بـني العمالـة وبعـحمل أشـكال             
 العمت األخرخمو

م ألجلـها  ن  قد يتعـذر تلبيـة األغـرا  العديـدة واملَتلفـة للغايـة الـي ُيسـتَد        وحيث إ - 51
التصني  الدويل االة العمالة ضمن إطار تصنيفي واحـد ومتسـق، فـإن منظمـة العمـت الدوليـة       

التصــني  الــدويل االــة العمالــة تقـوم بإعــداد خعــة عمــت وجمموعــة مــن املقترحـات الســتبدال   
مبجموعــة مــن املعــاي  اخلاصــة بإحصــاءات عالقــات العمــت، وذلــك عوضــا عــن   1993 لســنة

يم وخصائا متداخلة يف إطار تصني  مركَّب واحدو وبـذلك يـتم اسـتكمال    اجلم  بني مفاا
التصني  ا دَّو االـة العمالـة بسلسـلة مـن املـتغ ات الداعمـة الـي ُتعـا  عناصـر متنوعـة مـن            
العالقة بني العامت والوحدة االقتصادية الي يعمت فيهاو ومـن املتوقـ  عـر  اـذه املعـاي  علـ        

ــذي ســُيعقد يف  خلــرباء إحصــاءات العمــت  رين املــؤمتر الــدويل العشــ   يف شــكت  2018 عــام ال
 مشروع قرار ملناقشت  وتعديل  واعتماده يف لاية املعافو

 يلي: ما وستشمت املسائت الي تري تناوهلا يف التنقيع - 52
ــاايمي وإحصــائي اااجــة إىل  )أ(  ــ      إطــار مف ــ  خمتل ــة االتســا  م شــامت لكفال

اعيـة واالقتصـادية وإحصـاءات العمـت، وإلتاحـة تـوف  إحصـاءات        جماالت اإلحصاءات االجتم
 منسقة من خمتل  املصادر 

ينبغــي تقييــد نعــا  القــرار والتصــني  اجلديــد االــة  أو ال إذا كــان ينبغــي مــا ) ( 
كــت أشــكال  أو توســي  نعاقـ  ليشــمت بعـحمل   أو العمالـة ليــث يقتصـر التصــني  علـ  العمالــة   

يف القـرار بشـ ن إحصـاءات العمـت والعمالـة ونقـا اسـتَدام        العمت األخرخم املنصو  عليها 
 العمت املتََّذ أ ناء املؤمتر الدويل التاس  عشر خلرباء إحصاءات العمت 

والعمـت  العمـت املـدفوع األجـر    مدخم مالءمة وفائدة اإلبقـاء علـ  التمييـز بـني      ) ( 
نعــا  الواســ  ألوجــ    ااــر كفئــتني متمــايزتني مــن الفئــات الرفيعــة املســتوخم، بــالنظر إىل ال       

تنـدر  بيسـر    ال االستَدام التحليلية هلاتني الفئتني، والعدد املتزايد ألنواع ترتيبات العمالة الي
  الفئتنيضمن أٍي من 

يتعلـق   فيمـا  املدفوع األجر، خصوصابني العمت اار والعمت اادود الفاصلة  )د( 
 يف الشركات املسامهة واملتعاقدين التابعني املديرون(  –  املشتغلني اسا،م )املالكون بالـُمال

املفاايم الي ينبغي إدراجها يف التصني  املركزي االـة العمالـة، والـي ينبغـي      )اـ( 
 حتديداا كمتغ ات منفصلة ضمن اإلطار املفاايمي الشامت 

 غ  الرمسية سريان املعاي  عل  حاالت العمالة  )و( 
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ــة    )ي(  ــادئ توجيهي ــتبيانات،    اااجــة إىل مب ــات، وتصــميم االس بشــ ن مجــ  البيان
 واالشتقا  
حتديــد العمــال يف خمتلــ  أنــواع العمالــة غــ  املســتقرة كــاملوظفني الع ر ضــيني    ) ( 

ــال     ــومسيني، والعمـ ــؤقتني واملـ ــوظفني املـ ــت واملـ ــ ة األجـ ــود قصـ ــوظفني بعقـ ــود واملـ ــام عقـ بنظـ
 الصفرية  العمت

ــد واملعاجلــة اإلحصــائية لشــىت    ) (  ــال،   التحدي ــواع ا ــددة للعم ــااألن ــك يف مب  ذل
ــاملون داخــت      ــداخليون، ومباشــرو األعمــال ااــرة، والع ــدربون ال ــدربون واملت ــون، واملت املتمهِّن
نعا  األسرة، والعمال املزنليون، وأعناء تعاونيات املنتجني، والعمال الذين تعينـهم وكـاالت   

 ت ج  العمالةو
ــذي     - 53 ــن املتوقــ  أن يتلقــ  العمــت ال ــ  منظمــة العمــت الدوليــة يف تنقــيع       وم تنــعل  ب

ينـم فقـط إحصـائيي     ال الـدعم  مـن فريـق عامـت     1993لسـنة   التصني  الـدويل االـة العمالـة   
العمت ولكن أينا خرباء يف إحصاءات ااسـابات القوميـة، ومم لـي منظمـات العمـال وأربـا        

 خـالل النصـ  األول مـن    العمتو ومن املتوق  أن ينعقـد االجتمـاع األول للفريـق العامـت اـذا     
   و2015 عام
 

 إدارة التصنيفات -واو  
ــق   - 54 ــة    يواصــت فري ــين بالتصــنيفات اإلحصــائية الدولي ــدعم لل  اخلــرباء املع ــدأ ال شــعبة تق

جتميـ  الرسـالة اإلخباريـة    يف تعهد املوق  الشـبكي للتصـنيفات، ومنتـدخم املناقشـة، و     ئيةاإلحصا
 وعن التصنيفات ونشراا

آليات أخرخم إلدارة التصـنيفات، م ـت إعـداد نظـام      2013 عام اجتماعونوقشت يف  - 55
ــاب        ــة الت ــب قســم التصــنيفات الوطني ــد إلدارة تصــني  اإلحصــاءات، إىل جان ــدا اجلدي نيوييلن

 لسجت األمم املتحدة للتصنيفاتو
أينــا مناقشــات بشــ ن دور املعــاي  الدوليــة يف ســيا    2013 عــام وتنــم ن اجتمــاع - 56

علقة بتعري  اذه املعـاي ، وحتديـد ت   اـا علـ  العمـت اإلحصـائي، وحتديـد طبيعـة         املسائت املت
ااواجز القائمة أمام االعتماد الكامت واملتسق لتلك املعاي  يف مجي  البلـدانو واعُتـرب أن نقـا    

 استَدام املعاي  يدعو إىل القلقو
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 األعمال املقبلة لفريق اخلرباء وتنظيم  -خامسا  
 ترتيبـات عملـ  والتقـدم ا ـري منـذ اجتماعـ  األخـ  املعقـود يف        اخلرباء ر  فريق استع - 57
و واستعاع فريـق اخلـرباء أن يعمـت طـوال الفتـرة بعريقـة أك ـر اتسـاقا، مـ  حتس ـن           2013 عام

االتصاالت بني املكتب وفريق اخلرباء، وييـادة املشـاركة يف نعـا  أوسـ  مـن املسـائت املتعلقـة        
الــدويلو وتـري تعمــيم حماضــر اجتماعـات املكتــب وقــوائم اإلجــراءات    بالتصـني  اإلحصــائي 

عل  أعناء فريق اخلرباء لتوف  الشفافية يف العملية وإبقاء فريق اخلرباء عل  علم بالتقـدم ا ـري   
اختصاصات املكتـب   2015 لعام يف الك   من جماالت عمل و وسيناقش اجتماع فريق اخلرباء

الشـعبة اإلحصـائية وفريـق اخلـرباء نفسـ و وباإلضـافة إىل ذلـك،         واستمرار عملـ  كوسـيط بـني   
ــ  لتشــمت املســائت األوســ  املتصــلة بتصــني          ــق العمــت توســي  جمــاالت ااتمام سيواصــت فري
اإلحصاءات م ت التصنيفات البيئية، وإحصاءات ااـد مـن خمـاطر الكـوارو، وحتقيـق التكامـت       

وت   ات البيانات النَمة، واجملـاالت اجلديـدة    بني التصنيفات اإلحصائية واجلغرافية املكانية،
 األخرخم لإلحصاءات الرمسيةو  

 



E/CN.3/2015/32 
 

 

14-66871 17/17 

 

 املرفق
 اخلرباء املعين بالتصنيفات اإلحصائية الدولية  أعناء فريق   
 املكتب  

 )نيوييلندا(، الرئيس اانكو  أندرو • 

 )كندا( بورن أليس • 

 )املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية( فرانكو أنا • 

 )املكسيك( كاستيو إيفا • 

 )الفلبني( كوستودي  سيف ا • 

 املنصب لكم(، ئية)الشعبة اإلحصا بيكر رال  • 
 

 البلدان  
ــا، ســنغافورة، الســويد،     ــة كوري ــا، الرباييــت، مجهوري االحتــاد الروســي، األردن، أســتراليا، أملاني

ــدا، كوســتاريكا، ا     ــبني، كن ــا، فرنســا، الفل ملغــر ، املكســيك،  سويســرا، الصــني، عمــان، غان
 النمسا، نيوييلندا، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

 
 املنظمات  

، منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، منظمــة  املكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة
ة الشــعب معهــد اإلحصـاء التــاب  ملنظمــة األمـم املتحــدة للتربيــة والعلـم وال قافــة،   العمـت الدوليــة،  

 اإلحصائية التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة
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