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٧-١٠ آذار/مارس ٢٠٠٦ 

البند ٣ (هـ) من جدول األعمال املؤقت* 

بنود للمناقشة واختاذ قرارات: التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية  
 
 
 

التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية 
 
 

تقرير األمني العام 
 
 

موجز 

ـــني الكيفيــة الــيت متــت ــا معاجلــة  أعـد هـذا التقريـر بنـاء علـى طلـب اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـا السادسـة والثالثـني(أ). وهـو يب

توصيات اللجنة املتعلقة بالتصنيفات اإلحصائية الدولية منذ تلك الدورة. 

وترد، يف الفقرة ٨٧، النقاط املعروضة على اللجنة ملناقشتها. 

 
E)، الفصل األول، القسم باء، الفقرة ٢.  / انظر الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٥، الملحق رقم ٤ (2005/24 (أ)
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احملتويات 
الصفحةالفقرات 

توصيات اللجنة اإلحصائية يف دورا السادسة والثالثني بشأن التصنيفات الدولية  ١٤-٢أوال -

األنشطة اليت جرى االضطالع ا استجابة لطلبات اللجنة  ٣٥-٨٦ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة عملية تنقيح التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية ٣٥-٢٩ألف -

معلومات أساسية  - ٣٥-١٤

األهداف والنطاق  - ٥٥-٢٦

عملية التشاور  - ٧٦-٣١١

األعمال اليت اضطلع ا  - ١٢٧-٤١٥

مشـروع التقـارب بـني نظـام أمريكـا الشـمالية لتصنيـف الصناعـات والتصنيـف الصنـاعي العـام لألنشـطة - ٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٨-١٧االقتصادية داخل اجلماعات األوروبية

املسودة النهائية للتنقيح ٤ للتصنيف الصناعي الدويل املوحد  - ١٨٩-٦٢٣

األعمال املقبلة  - ٢٤١١-٧٢٩

حالة عملية تنقيح التصنيف املركزي للمنتجات  ٣٠١٢-٥٠بـاء -

معلومات أساسية  - ٣٠١٢-١٣١

األهداف والنطاق  - ٢٣٢١٢

العملية االستشارية  - ٣٣١٢-٣٣٦

األعمال اليت اضطُلع ا  - ٣٧١٣-٤٤٣

املسودة النهائية للصيغة ٢ للتصنيف املركزي للمنتجات  - ٤٤١٤-٥٤٨

األعمال املقبلة  - ٤٩١٦-٦٥٠

حالة عملية تنقيح التصنيف الدويل املوحد للمهن  ٥١١٦-٦٥جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . توصيات فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية - ٥١١٦-١٥٥

األعمال اليت اضطلعت ا منظمة العمل الدولية  - ٥٦١٧-٢٦٥

حالة عملية تنقيح التصنيف املوحد للتجارة الدولية  ٦٦١٩-٦٨دال -
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حالة عملية تنقيح التصنيفات الزراعية  ٦٩٢٠-٧٨هاء -

الزراعة يف التصنيف املركزي للمنتجات والتصنيف املوحد للتجارة الدولية والتصنيف الدويل املوحد - ١

٧٠٢٠-٧٣للمهن 

منظمة األغذية والزراعة: قائمة املنتجات الزراعية  - ٧٤٢١-٢٧٥

التصنيفات املستخدمة يف الربنامج العاملي للتعداد الزراعي  - ٧٦٢٢-٣٧٨

. . . . . . . . . استعراض الصلة بني التصنيف املركزي للمنتجات ومدونة األمم املتحدة املوحدة للمنتجات واخلدمات ٧٩٢٣-٨٤واو -

توصيات أخرى مقدمة مـن فريـق اخلـرباء املعـين بالتصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعيـة الدوليـة بشـأن العمـل املسـتقبلي يف زاي -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٥٢٥-٨٦إطار أسرة التصنيفات الدولية

نقاط للمناقشة  ٨٧٢٥ثالثا -

 



405-66010

E/CN.3/2006/7

توصيات اللجنة اإلحصائية يف دورا السادسة والثالثني بشأن التصنيفات الدولية  أوال -
يف الدورة السادسة والثالثني للجنة اإلحصائية اليت عقدت من ١ إىل ٤ آذار/مارس ٢٠٠٥(١):  - ١

رحبـت اللجنـة بتقريـر األمـني العـام املتعلـق بالتصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعيـــة الدوليــة وســجلت تقديرهــا للتقــدم  (أ)

املوثق يف ذلك التقرير بشأن جولة سنة ٢٠٠٧ لتنقيح التصنيفات؛ 

ـــاعي  ورحبـت أيضـا باجلـهود احلثيثـة الـيت تبذهلـا الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة لإلبقـاء علـى تنقيـح التصنيـف الصن (ب)

الـدويل املوحـد جلميـع األنشـطة االقتصاديـة يف إطـار اجلـدول الزمـين احملـدد يف الفـترة الباقيـة حـىت االجتمـاع التـايل لفريـق خـــرباء األمــم املتحــدة 

املعـين بالتصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعيـة الدوليـة يف حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٥، وشــكرت املشــاركني يف فريقــها الفرعــي التقــين لتيســري ذلــك 

اجلهد؛ 

أشـارت إىل أن اآلجـال احملـددة يف عمليـات تنقيـح التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد والتصنيـف املركـزي للمنتجــات  (ج)

بالغـة األمهيـة لعمليـات تنقيـح التصنيفـات األخـرى، وحثـت علـى االضطـالع جبـهود لإلبقـاء أيضـا علــى تنقيــح التصنيــف املركــزي للمنتجــات 

يف موعده؛ 

أعربت عن تأييدها ألعمال التنقيح اجلاري االضطالع ا بشأن التصنيف الدويل املوحد للمهن؛  (د)

الحظت بقلق أنه مل يعد يسـتعان بفريـق تقـين مـن اخلـرباء ليسـاعد يف عمليـة تنقيـح التصنيــف املوحـد الـدويل للمـهن،  (هـ)

وبينمـا الحظـت اآلليـة البديلـة الـيت تسـتخدمها منظمـة العمـل الدوليـة مـــن خــالل االســتعانة بفريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين بالتصنيفــات 

االقتصادية واالجتماعية الدولية، حثت مع ذلك منظمة العمل الدولية على إنشاء فريق من هذا القبيل.  

وأثنـاء مناقشـة اللجنـة لتقريـر فريـق أوتـاوا بشـأن مؤشـرات األسـعار، الحظـت اللجنـة أيضـا وجـود نظـم تصنيـف تتعلـــق بالتجــارة  - ٢

اإللكترونيـة، مثـل التصنيـف الـدويل املوحـد للمنتجـات واخلدمـات، وأيـدت اقـتراح فريـق أوتـاوا بـأن تبحـث الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـــدة 

إمكاناته بوصفه تصنيفا �مشتقا� وأن تنظر يف وضع جـداول منـاظرة للتصنيفـات اإلحصائيـة الدوليـة القائمـة، وأحـاطت علمـا يف الوقـت نفسـه 

حبدود التصنيف الدويل املوحد للمنتجات واخلدمات حسب ما أشارت إليه بعض الوفود. 

األنشطة اليت جرى االضطالع ا استجابة لطلبات اللجنة  ثانيا -
حالة عملية تنقيح التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية  ألف -

معلومات أساسية  - ١

بعرض البنية النهائية للتصنيف الصناعي الـدويل املوحـد املقـترح جلميـع األنشـطة االقتصاديـة، التنقيـح ٤، علـى هـذه الـدورة، يختتـم  - ٣

برنامج عمل امتد لعدة سنوات. 

ـــت اللجنــة اإلحصائيــة البــدء يف التنقيــح يف ســنة ١٩٩٩ عقــب اســتعراضها تقريــر �تقييــم التقــدم يف تنفيــذ التصنيــف  وقـد طلب - ٤

 .(E/ C N الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح ٣، والتصنيف املركزي للمنتجـات، الصيغـة ١,٠ (3/1999/16.

ـــد،  وأوصـت بـاالضطالع بتنقيـح التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد يف خطوتـني متمـايزتني. أسـفرت األوىل عـن إعـداد التصنيـف الـدويل املوح
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التنقيـح ٣-١ الـذي عـرض علـى اللجنـة اإلحصائيـة ووافقـت عليـه يف سـنة ٢٠٠٢، وكـان مقصـورا علـى حتسـني املذكـرات اإليضاحيـة والنــص 

االسـتهاليل وتعديـالت بنيويـة طفيفـة علـى مسـتوى األربعـة أرقـام. ويقـدر للخطـوة الثانيـة أن تـؤدي إىل اسـتعراض ومراجعـة شـاملني للتصنيــف 

الصنـاعي الـدويل املوحـد الـذي يعـرض يف ٢٠٠٦ علـى اللجنـة اإلحصائيـة مـع توقـع نشـره يف ٢٠٠٧. وقـد حـددت هـذه التواريـخ مـع مراعــاة 

طلبات البلدان املختلفة واملكاتب اإلحصائية اإلقليمية. 
 

األهداف والنطاق  - ٢

حـددت أهـداف تنقيـح التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد ٢٠٠٧ مـن منظـور حتسـني وتعزيـــز جــدواه العمليــة وقابليتــه للمقارنــة  - ٥

بالتصنيفات األخرى، مع مراعـاة اسـتمراريته. وللحفـاظ علـى اجلـدوى العمليـة كـان ال بـد مـن إدخـال بـىن وأنشـطة إنتاجيـة اقتصاديـة جديـدة، 

ويف الوقت نفسه شـكلت احلاجـة إىل تعزيـز القابليـة للمقارنـة حـافزا علـى جتميـع تصنيفـات الصناعـة واألنشـطة األخـرى األسـترالية/النيوزيلنديـة 

واألوروبية واألمريكية الشمالية املستخدمة عرب العامل. مما له أمهية حيويـة أيضـا ضـرورة العمـل علـى كفالـة االسـتمرارية يف هـذا املضمـار. وتبعـا 

لذلـك تقـرر عـدم إجـراء تغيـريات إال حيثمـا ترجـح املزايـا مـن حيـث اجلـدوى العمليـة والقابليـة للمقارنـة تكلفـة التغيـريات. وقـد اتضـح بصـورة 

متزايدة يف املراحل التالية من عملية التنقيح أن االستمرارية عنصر مهم بالنسبة لكثري من البلدان. 

وقد قررت اللجنة اإلحصائية توسيع نطـاق التنقيـح حبيـث يشـمل مسـائل املفـاهيم، ومسـائل البنيـة العامـة واملسـائل التفصيليـة للبنيـة  - ٦

واحلدود واملذكرات اإليضاحيـة املفصلـة للتصنيـف. ومشلـت املسـائل املفاهيميـة الكـربى للتنقيـح أسـئلة بشـأن مـا إذا كـان ينبغـي إعـداد تصنيـف 

يسـتند بـاألحرى إىل الوحـدة ال إىل النشـاط، واسـتعراض ملبـادئ التصنيـــف فيمــا يتعلــق مبعاجلــة األنشــطة املتكاملــة واســتخدام القيمــة املضافــة 

واستخدام أسلوب البحث مـن العـام إىل اخلـاص لتحديـد النشـاط األساسـي للوحـدة، واسـتخدام مبـدأ عمليـة اإلنتـاج لتحديـد الفئـات واملبـادئ 

التفصيلية لتجميع األنشطة يف املستويات األعلى للتصنيـف، واالرتبـاط بـني تصنيفـات النشـاط واملنتـج والبنيـة اهلرميـة، وحـد أدىن مقـترح ملواءمـة 

التصنيف حبسب البلدان. 
 

عملية التشاور  - ٣

قـامت بأعمـــال إعــداد الصيــغ املختلفــة ملشــروع التصنيــف الصنــاعي الــدويل املوحــد واالســتبيانات واملــواد ذات الصلــة الشــعبة  - ٧

اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة بالتشـاور مـع الفريـق الفرعـي التقـين لفريـق اخلـرباء املعـين بالتصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعيـة الدوليـة. وقـد أفـــادت 

ـــل اجتمــاع  العمليـة مـن إرشـادات اللجنـة اإلحصائيـة وفريـق اخلـرباء، الـذي اجتمـع ثـالث مـرات بـني حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ و ٢٠٠٥. ويف ك

استعرضت اللجنة اإلحصائية وفريق اخلـرباء العمليـة املسـتخدمة والتقـدم احملـرز أثنـاء التنقيـح، ووضعـا مبـادئ توجيهيـة جديـدة للخطـوات التاليـة 

يف عملية التنقيح أو أكدا املبادئ التوجيهية املوضوعة يف هذا الصدد.  

وعمال بتوصيات فريــق اخلـرباء، أكـدت اللجنـة اإلحصائيـة وجـوب منـح أولويـة للمشـاورات مـع مجيـع البلـدان األعضـاء يف عمليـة  - ٨

التنقيـح وأشـارت إىل ضـرورة إمتـام تلـك املشـاورات عـن طريـق حلقـات عمـل إقليميـة واسـتبيانات تلتمـس إسـهامات مـــن مجيــع البلــدان أثنــاء 

املراحـل املختلفـة لعمليـة التنقيـح. فمـن ناحيـة سـوف تسـمح هـذه املشـاورات باملشـاركة املباشـرة مـن مجيـع اجلـهات املعنيـة الرئيســـية، وخاصــة 

املتصلة منها بالبحوث املتعلقـة بتقـارب تصنيفـات الصناعـة الـيت أجريـت مـن قبـل (انظـر الفقرتـني ١٦ و ١٧)، ومـن ناحيـة أخـرى سـتتيح تلـك 
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العملية التداول بشأن وجهات النظر املختلفة الناشئة عن أوضاع اقتصاديـة خمتلفـة، يقتضـي األمـر النظـر فيـها لضمـان اجلـدوى العمليـة للتصنيـف 

الصناعي الدويل املوحد (والتصنيف املركزي للمنتجات) باعتبارمها من التصنيفات املرجعية الدولية كل يف جمال موضوعه. 

وقـد عقـد الفريـق الفرعـي التقـين مـا جمموعـه ١٠ اجتماعـات (طـوال األسـبوع يف املعتـاد) لوضـع تفـاصيل التصنيـف. وقُـدم إسـهام  - ٩

ـــها، يف  إضـايف يف هـذه العمليـة مـن خـالل سـبع حلقـات عمـل إقليميـة نظمتـها الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة، أو كـانت صاحبـة املبـادرة في

منـاطق العـامل املختلفـة، واجتماعـات مـع منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة (الفـاو) والفريـق العـامل املعـين مبؤشـــرات جمتمــع املعلومــات، 

ورابطة أمم جنوب شـرق آسـيا واملرصـد االقتصـادي واإلحصـائي ألفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى (أفريسـتات) بشـأن مواضيـع معينـة، وعـن 

طريق سبعة اجتماعات ملشروع التقارب بني نظام أمريكـا الشـمالية لتصنيـف الصناعـات والتصنيـف الصنـاعي العـام لألنشـطة االقتصاديـة داخـل 

اجلماعات األوروبية حضرـا الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة. وقـد اسـتخدمت هـذه االجتماعـات وحلقـات العمـل لتوفـري إسـهام إضـايف يف 

عمليـة التنقيـح مـن منظـور البلـدان أو الوكـاالت املتخصصـة، ولكنـــها اســتخدمت أيضــا كطريقــة إلعــالم البلــدان والوكــاالت بشــأن التقــدم 

والتحديات يف عملية تنقيح التصنيف الصناعي الدويل املوحد (والتصنيف املركزي للمنتجات). 

وقد أجريت ثالث جوالت من املشاورات مع البلدان عـن طريـق اسـتبيانات مفصلـة أعـدت لكـل جولـة. ونتجـت عـن كـل جولـة  - ١٠

من املشاورات القطرية إجابات من حنو ٦٠ بلدا، تكفل متثيال عامليا يف عملية التنقيح، حسبما طلب فريق اخلرباء واللجنة اإلحصائية. 

ومـن املـهم يف هـذا السـياق اإلشـارة إىل أن حتديـث سـنة ١٩٩٣ لنظـام احلسـابات القوميـة ينظـر يف عـدد مـن املســـائل ذات الصلــة  - ١١

بتنقيح التصنيف الصناعي الدويل املوحـد مثـل معاملـة الوحـدات املسـاعدة واخلدمـات املاليـة. وقـد أدخلـت املسـائل الـيت مت االتفـاق بشـأا حـىت 

اآلن يف إطار عملية حتديث نظام احلسابات القومية يف تنقيـح التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد. وسـلمت اللجنـة اإلحصائيـة بـأن عمليـة تنقيـح 

ــاوز األجـل احملـدد إلجنـاز التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد. يف حـني أنـه جـرى حبـث اآلثـار املترتبـة علـى  نظام احلسابات القومية متتد فيما يتج

املسـائل اخلاصـة بنظـام احلسـابات واحللـول املتوقعـة هلـا وذلـك مـن حيـث اتصاهلـا بـالتصنيف الصنـاعي الـدويل املوحـد، قـد تنشـأ مسـائل إضافيـة 

أثنـاء حتديـث نظـام احلسـابات القوميـة ميكـن أال تنعكـــس يف التصنيــف الصنــاعي الــدويل املوحــد، إذا أريــد احلفــاظ علــى االتســاق التــام مــع 

التصنيف الصناعي العام لألنشطة االقتصادية داخل اجلماعات األوروبية. 
 

األعمال اليت اضطلع ا  - ٤

أعـد الفريـق الفرعـي التقـين اقتراحـا لربنـامج العمـــل بشــأن تنقيــح ســنة ٢٠٠٧ للتصنيــف الصنــاعي الــدويل املوحــد، التنقيــح ٤،  - ١٢

والتصنيـف املركـزي للمنتجـات، الصيغـة ٢، يف إطـار عمليـة متعـددة املراحـل. ونوقـش برنـــامج العمــل ومتــت املوافقــة عليــه يف اجتمــاع فريــق 

ـــات االقتصاديــة واالجتماعيــة الدوليــة يف حزيــران/يونيــه ٢٠٠١. وصــادقت اللجنــة بعــد ذلــك علــى خطــة العمــل يف  اخلـرباء املعـين بالتصنيف

اجتماعها يف آذار/مارس ٢٠٠٢.  

ووزع علـى مجيـع البلـدان ومجيـــع املنظمــات الدوليــة املعنيــة اســتبيان أول يشــمل املســائل املفاهيميــة واملســائل الشــاملة والعــابرة  - ١٣

للحدود دف استقصاء توقعات البلدان للتنقيح، وحتديد اـاالت أو املفـاهيم الرئيسـية الـيت يـراد اسـتعراضها وحتديـد األولويـات ملراحـل العمـل 

التالية.  
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ـــدويل  وأخـذا يف االعتبـار الـردود علـى االسـتبيانات، أعـد مشـروع ورقـة بشـأن املفـاهيم ومشـروع بنيـة عليـا للتصنيـف الصنـاعي ال - ١٤

املوحـد يف سـنة ٢٠٠٢ وعرضـا علـى اللجنـة اإلحصائيـة يف آذار/مـارس ٢٠٠٣. وقـد اسـتخدما بعـد ذلـك كـأداة إرشــاد للخطــوات التاليــة يف 

ـــذا  عمليـة التنقيـح وشـكال األسـاس لالسـتبيان الثـاين بشـأن تنقيـح التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد/التصنيـف املركـزي للمنتجـات. وأرسـل ه

ـــائق: (أ) ورقــة مفــاهيم لتنقيــح ٢٠٠٧ للتصنيــف الصنــاعي الــدويل املوحــد  االسـتبيان يف أيـار/مـايو ٢٠٠٣ وتـألف مـن جمموعـة مـن أربـع وث

والتصنيف املركزي للمنتجـات؛ و (ب) مشـروع ورقـة للبنيـة الـيت ميكـن اتباعـها يف التنقيـح ٤ للتصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد ، يركـز علـى 

فئات املستوى األعلـى؛ و (ج) ورقـة نقـاش بشـأن خيـارات الترمـيز للتصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد؛ و (د) جمموعـة أسـئلة لتنقيـح التصنيـف 

الصناعي الدويل املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات. وقد وفـرت قـدرا مـن اإلرشـاد للـردود وحـددت بنيتـها. بيـد أنـه مل يكـن مـن املفـروض 

ــائل املذكـورة يف االسـتبيان. وقـد اسـتعرض الفريـق الفرعـي التقـين فيمـا بعـد الـردود علـى ذلـك االسـتبيان أسـفر عـن  أن تقتصر الردود على املس

مشروع بنية منقحة للتصنيف يف مستوياته العليا، عرض على اللجنة يف آذار/مارس ٢٠٠٤.  

ـــك  ووفـر الفحـص الثـالث لعمليـة تنقيـح التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد جنبـا إىل جنـب مـع االسـتبيان بنيـة تفصيليـة كاملـة لذل - ١٥

التصنيــف، التنقيــح ٤، تكملــها مذكــرات إيضاحيــة لــه. وقــد أعــد مشــروع التنقيــح ٤ هــذا اســتنادا إىل الــردود علــى االســتبيانني األولـــني 

والتعليقات اإلضافية الـيت تلقتـها البلـدان واملنظمـات واألفرقـة العاملـة ورابطـات الصناعـة ومـا إىل ذلـك. وتضمنـت الـردود علـى هـذا االسـتبيان 

أكثر من ٠٠٠ ٢ مالحظة لتحسني بنية التصنيـف أو النـص املوضـح لـه، قـام الفريـق الفرعـي التقـين بتقييمـها وأخذهـا يف احلسـبان يف اجتمـاعني 

يف أوائـل سـنة ٢٠٠٥؛ ونقـح مشـروع التصنيـف تبعـــا لذلــك، وعرضــت الصيغــة املنقحــة علــى فريــق اخلــرباء يف اجتماعــه يف حزيــران/يونيــه 

  .٢٠٠٥
 

مشروع التقارب بني نظام أمريكا الشمالية لتصنيف الصناعات والتصنيف الصناعي العــام لألنشــطة االقتصاديــة داخــل اجلماعــات  - ٥

األوروبية 

ــارب بـني تصنيفـات الصناعـة األوروبيـة واألمريكيـة الشـمالية، ورغـم أن هـذا املشـروع  استهل يف سنة ٢٠٠٠ مشروع لدراسة التق - ١٦

ال يشـكل رمسيـا جـزءا مـن تنقيـح التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد أو مـن عمـل الفريـق الفرعـي التقـين، فقـد وفّـر قـدرا هامـا مـــن املعلومــات 

ـــة  األساسـية والبحـوث املفيـدة لتنقيـح التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد. إذ كـان مـن نواتـج املشـروع إعـداد سـيناريو للتقـارب يفـترض إمكاني

وجـود بنيـة عليـا مشـتركة للنظـامني، جـرت مناقشـته خـالل مرحلـة تشـاور موسـع مـع اجلـهات املعنيـة يف البلـدان املشـاركة. وأوضحـت نتيجــة 

تلك املشاورات أنه رغم الفوائد، ال يوجد دعم كاف هلذا السيناريو. وكـانت احلجـة الغالبـة هـي أنـه يقـدر حلجـم التغيـريات الالزمـة وتكـاليف 

التنفيذ املرتبطة ا أن تكون عالية بصـورة مفرطـة. ونتيجـة لذلـك، أصبـح حمـور التركـيز اجلديـد لعمليـة التقـارب هـو سـيناريو �للتوافـق بشـكل 

أفضل�، يتناول تفاصيل البنية األدىن ومسائل املفـاهيم. وستسـفر التغيـريات املقترحـة عـن تصنيفـات تضـم لعينـات متشـاة أفضـل كثـريا تسـمح 

بتحويل البيانات يف املستويات املختلفة للتصنيف، مع احتفاظها ببىن خمتلفة.  

وقد وفّر العمل الذي جرى االضطالع بـه يف مشـروع التقـارب إسـهاما قيمـا يف تنقيـح التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد، ال مـن  - ١٧

خالل توصيته النهائية فحسب، بـل أيضـا مـن خـالل العمـل املفـاهيمي بشـأن تعـاريف جتميعـات الصناعـة أو النشـاط. ووفّـر، فضـال عـن ذلـك، 

إيضاحات بشأن مدى التقارب املمكن حتقيقه يف البلدان املشاركة. وأظـهر هـذا املشـروع، يف نفـس الوقـت، حـدود جـهود التقـارب الـيت ميكـن 

أن حيققها التصنيف الصناعي الدويل املوحد والتصنيفات األخرى. 
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املسودة النهائية للتنقيح ٤ للتصنيف الصناعي الدويل املوحد  - ٦

تتضمن املسودة النهائية للتنقيح ٤ للتصنيـف، املعروضـة علـى اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـا السـابعة والثالثـني، تغيـريات كثـرية لبنيـة  - ١٨

التصنيف، بصيغته املنقحة ٣-١، مع حتسـني واضـح يف اجلـدوى العمليـة للتصنيـف. وبنيـة التصنيـف املنقحـة أكـثر تفصيـال مـن الصيغـة السـابقة، 

اسـتجابة للحاجـة العامـة لتحديـد الكثـري مـن الصناعـات اجلديـدة كـل بصـورة منفصلـة. وعـالوة علـى ذلـك، مت تعزيـز اجلـدوى العمليـة بــاألخذ 

بعـدد مـن املفـاهيم اجلديـدة يف أعلـى مسـتويات التصنيـــف، كــاجلزء اخلــاص �باملعلومــات واالتصــاالت�، يف حــني مت عــرض أنشــطة أخــرى 

مدرجة يف التصنيف املوحـد بصـورة أكـثر تفصيـال كمـا ُرفعـت بعـض الفئـات إىل مسـتويات أعلـى، كأنشـطة إدارة النفايـات، واألنشـطة املهنيـة 

أو األنشطة العقارية. واستبعدت خيارات هيكلية أخرى جرى النظر فيها، كحذف جمموع �الصناعة التحويلية� من املستوى األعلى. 

ـــري، مثــل نظــام التصنيــف الصنــاعي ألمريكــا  وتتيـح بنيـة التصنيـف املقترحـة عقـد املقارنـات مـع معايـري أخـرى بصـورة أفضـل بكث - ١٩

الشمالية، والتصنيف الصنـاعي العـام لألنشـطة االقتصاديـة داخـل اجلماعـات األوروبيـة، والتصنيـف الصنـاعي املوحـد ألسـتراليا ونيوزيلنـدا. وقـد 

حتقق هذا اإلجناز فيما يتصل بقابلية املقارنة عن طريق مناقشة وتقييــم مفـاهيم جديـدة واعتمـاد كـل منـها يف التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد، 

بل يف التصنيفات األخرى أيضا. ومت تكييفها حبيــث توائـم التصنيـف الصنـاعي العـام لألنشـطة االقتصاديـة داخـل اجلماعـة األوروبيـة وتتسـق معـه 

ــاعي  بصـورة منسـجمة علـى كـل مسـتويات التصنيـف فيمـا أقيمـت وصـالت صرحيـة مـع التصنيـف الصنـاعي ألمريكـا الشـمالية والتصنيـف الصن

املوحـد ألسـتراليا ونيوزيلنـدا، علـى مسـتوى رقمـني، بـل وأكـثر، يف أحيـان كثـرية. وكـانت النتيجـة أن بنيـة التصنيـف الصنـاعي الـــدويل املوحــد 

املقترحة توفر أداة أفضل بكثري ملقارنة البيانات الدولية. 

ـــامل احتياجــات متباينــة إىل حــد كبــري، ممــا ينتــج عنــه اختــالف يف املتطلبــات  وقـد اتضـح أثنـاء عمليـة التنقيـح أن لـدى بلـدان الع - ٢٠

والتوقعـات اخلاصـة بتصنيـف نشـاط مـا. ويف تلـك العمليـة، حـاول فريـق اخلـرباء والفريـق الفرعـي الفـين أال يعـد وثيقـة حتظـى بتوافـق اآلراء، بــل 

ـــامل، ويستشــرف املســتقبل ويوفــر أساســا صاحلــا إلحصــاءات قابلــة  اخلـروج بتصنيـف يعكـس التنظيـم االقتصـادي الراهـن يف معظـم بلـدان الع

للمقارنة يف مجيع أحناء العامل يف السنوات املقبلـة. إن البنيـة املقترحـة للتنقيـح ٤ للتصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد جتسـد تنظيـم اإلنتـاج بطريقـة 

أفضل من سابقتها، وهي أنسب لبيان حقيقة األوضاع االقتصادية احلالية. 

وقـد نظـر فريـق اخلـرباء املعـــين بالتصنيفــات االقتصاديــة واالجتماعيــة الدوليــة يف املســودة النهائيــة للتنقيــح ٤ للتصنيــف الصنــاعي  - ٢١

الدويل املوحد، يف اجتماعه، يف حزيــران/يونيـه ٢٠٠٥. واختـذ فريـق اخلـرباء قـرارات بشـأن بضـع مسـائل صرحيـة طرحـها الفريـق الفرعـي الفـين، 

وقـدم توجيـها إضافيـا لتوضيـح املشـروع ووافـق علـى مشـروع التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد (التنقيـح ٤). والتقريـر الكـامل لفريـق اخلــرباء 

متوفر، كوثيقة معلومات أساسية. 

كمـا أن بنيـة املسـودة النهائيـة للتنقيـح ٤ للتصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد، متاحـة للجنـة اإلحصائيـة كوثيقـة معلومـات أساســية.  - ٢٢

ـــودة التنقيــح ٤، بوصفــها املعيــار  واملطلـوب مـن اللجنـة هـو اسـتعراض املسـودة، واملوافقـة - علـى حنـو مـا أوصـى بـه فريـق اخلـرباء - علـى مس

املوحد املوصى به للتصنيف الدويل املعتمد لتصنيف األنشطة االقتصادية. 

وكمـا اقـترح أثنـاء عمليـة التنقيـح ويف اجتماعـات سـابقة للجنـة، قـد ترغـب اللجنـــة يف التوصيــة بــأن تبــذل البلــدان جــهودا، إمــا  - ٢٣

العتمـاد صيـغ وطنيـة للتنقيـح ٤ للتصنيـف املوحـد، أو لتعديـــل تصنيفاــا الوطنيــة بطريقــة ميكــن ــا عــرض البيانــات وفقــا لفئــات التصنيــف 
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الصناعي الدويل املوحد (التنقيح ٤). وعلى وجه التحديد، ينبغي أن تتمكـن البلـدان مـن اإلبـالغ عـن البيانـات علـى مسـتوى الرقمـني (تقسـيم) 

يف هـذا التصنيـف دون إغفـال بعـض املعلومـات، أي أنـه ينبغـي تكييـف التصنيفـات الوطنيـة بصـــورة تامــة لتالئــم مســتوى التصنيــف الصنــاعي 

الدويل املوحد هذا، أو مبا ميكِّن من ترتيبها مبا يالئمه. 
 

األعمال املقبلة  - ٧

ال يزال العمل علـى إرسـاء بـىن للتصنيـف املوحـد قوامـها التجميـع علـى مسـتوى عـال، تالئـم أغـراض احلسـابات القوميـة، جاريـا،  - ٢٤

مـع اقـتراح ينظـر فيـه عنـد كتابـة هـذا التقريـر. وسـتجري مناقشـة هـذا االقـتراح يف االجتمـــاع الرابــع لفريــق اخلــرباء االستشــاري املعــين بنظــام 

احلسابات القومية يف كانون الثـاين/ينـاير أو شـباط/فـرباير ٢٠٠٦. وقـد أحـاط فريـق اخلـرباء املعـين بالتصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعيـة الدوليـة 

علما بأن البنية العليا ستدرج يف ملحق لدليل التصنيف الصناعي الدويل املوحد دون أن تكون جزءا من بنية التصنيف املوحد العادية. 

ـــل التصنيــف املوحــد جمموعــات بديلــة، كاموعــات املصنفــة ألنشــطة تكنولوجيــا املعلومــات  وسـتتضمن املالحـق األخـرى لدلي - ٢٥

واالتصاالت، وبىن بديلـة، كالبنيـة املقترحـة للمؤسسـات غـري املسـتهدفة للربـح، الـيت حتـل بصـورة أساسـية حمـل التصنيـف الـدويل القـائم اخلـاص 

باملنظمات غري املستهدفة للربح. 

وأقـر فريـق اخلـرباء املعـين باإلحصـاءات االقتصاديـة واالجتماعيـة الدوليـة بوجـوب مناقشـة عـدد مـن املســـائل املفاهيميــة، كتعريــف  - ٢٦

ـــدة ملعاملــة األنشــطة املختلطــة، مناقشــة واضحــة يف مقدمــة التصنيــف املوحــد ويف الوثــائق  الوحـدات اإلحصائيـة يف التصنيـف والطريقـة اجلدي

املكملة له. 

ومـن املزمـع إعـداد دليـل ملسـتخدمي التصنيـف املوحـد، التنقيـح ٤. ومـن املتوقـع أن يقـوم فريـق اخلـرباء باسـتعراض مشـــروع دليــل  - ٢٧

املستخدمني هذا، يف اجتماعه املقبل، يف مطلع ٢٠٠٧. 

ومنذ اآلن فصاعدا سيتحول الربنامج اإلرشادي الــذي تضطلـع بـه الشـعبة اإلحصائيـة يف األمـم املتحـدة إىل تنفيـذ التصنيـف، باتبـاع  - ٢٨

عناصر دليل املستخدمني، اليت سيتم اختبارها يف حلقات عمل، طوال عام ٢٠٠٦. 

ـــا  وال تسـمح مـوارد الشـعبة اإلحصائيـة يف األمـم املتحـدة مبسـاعدة عـدد كبـري كـاف مـن فـرادى البلـدان علـى تكييـف التصنيـف مب - ٢٩

يالئمها. فال بد من أن تدعم مبادرات ثنائية أو متعددة األطراف هذه اجلـهود. وقـد ترغـب اللجنـة يف اقـتراح سـبل لدعـم تنفيـذ عـدد كبـري مـن 

البلدان للتصنيف اجلديد. 
 

حالة عملية تنقيح التصنيف املركزي للمنتجات  باء -

معلومات أساسية  - ١

بعـرض البنيـة (اهليكـل) النهائيـة للتصنيـف املركـزي للمنتجـات، املقـترح، (الصيغـة ٢) علـى اللجنـــة اإلحصائيــة يف دورــا هــذه -  - ٣٠

خيتتم برنامج استغرق عدة سنوات، مت االضطالع به باالقتران مع تنقيح التصنيف املوحد. 
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وقد قررت اللجنة اإلحصائية يف عـام ١٩٩٩ بـدء التنقيـح بـالتالزم مـع تنقيـح التصنيـف املوحـد. وجـرى تنقيـح التصنيـف املركـزي  - ٣١

ـــام ٢٠٠٢ إىل  للمنتجـات خبطوتـني متمـايزتني. وأدت اخلطـوة األوىل إىل إعـداد الصيغـة ١-١ للتصنيـف املركـزي للمنتجـات، الـيت قدمـت يف ع

ــة،  اللجنـة اإلحصائيـة ووافقـت عليـها؛ وهـو تنقيـح اقتصـر علـى حتسـني املالحظـات التوضيحيـة ونـص املقدمـة وبعـض التعديـالت البنيويـة الطفيف

على حنو ما أوصـى بـه فريـق اخلـرباء املعـين بالتصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعيـة يف عـام ١٩٩٩. أمـا اخلطـوة الثانيـة، فمـن املفـروض أن تفضـي 

ــزي للمنتجـات، لتقدميـه عـام ٢٠٠٦ إىل اللجنـة اإلحصائيـة، مـع توقـع نشـره يف عـام ٢٠٠٧. وقـد  إىل استعراض وتنقيح شاملني للتصنيف املرك

مت حتديد هذه التواريخ مع مراعاة طلبات قدمتها فرادى البلدان واملكاتب اإلحصائية اإلقليمية. 
 

األهداف والنطاق  - ٢

ـــداف عمليــة تنقيــح التصنيــف املركــزي للمنتجــات لعــام ٢٠٠٧ حبيــث تكفــل اجلــدوى والقابليــة للمقارنــة  صيغـت أه - ٣٢

واالستمرارية. وقد جرى النظر يف البديلني املقترحني للبنية احلالية ومها النهج املتصل بأنشطة املنشأ والنهج املستند إىل الطلب.  وبعـد 

املفاضلة بني هذين البديلني من حيث املزايا واملساوئ، اتخذ قرار باإلبقاء على البنية احلالية للتصنيف املركزي للمنتجات، وهو القـرار 

الـذي أيـده فيمـا بعـد كـل مـن فريـق اخلـرباء واللجنـة اإلحصائيـة. وبنـاء علـى ذلـك، انـصب تركـيز عمليـة تنقيـح التصنيـف املركــزي 

للمنتجات على استعراض أجزاء مفردة من التصنيف ال على إعادة هيكلة كاملة. 
 

العملية االستشارية  - ٣

استندت العملية االستشارية املتصلة بتنقيح التصنيف املركزي للمنتجات إىل املبـادئ واآلليـات نفسـها الـيت اسـتندت إليـها  - ٣٣

عملية تنقيح التصنيف الصناعي الدويل املوحد. 

ومت، بالتعاون مع خرباء يف احلسابات القومية، إجياد حلول للمسائل املتعلقة بنطاق التصنيف املركزي للمنتجـات، ال سـيما  - ٣٤

التوصل لفهم أفضل للخط الفاصل بني تصنيف املنتجات وتصنيـف األصـول .  إضافـة إىل ذلـك، نظـر يف مسـائل أثـريت أثنـاء عمليـة 

تنقيـح نظـام احلسـابات يف عـام ١٩٩٣ وذلـك يف إطـار السـعي إىل جعـل التصنيـــف املركــزي للمنتجــات أداة أفضــل يف نطــاق نظــام 

احلسابات القومية.  ويشمل ذلك على سبيل املثال إدخال مفهوم املنتجات األصلية والنسخ يف التصنيف بشكل ثابت.  

كذلك، نظر يف املقترحات الـيت صيغـت أو اسـتعرضت يف إطـار عمـل أفرقـة أخـرى مثـل فريـق فوربـرغ املعـين بإحصـاءات  - ٣٥

اخلدمات وُادجمت يف عملية التنقيح.  إضافة إىل ذلك، استمر التعاون الوثيق مـع منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة أثنـاء عمليـة 

استعراض اجلزء املتعلق بالزراعة من التصنيف املركزي للمنتجات وإرساء بنية أكثر مالءمة (انظر الفصل الثاين - هاء) 

وطـوال عمليـة التنقيـح، قـام الفريـق الفرعـي التقـين بـإعداد خمتلـف املسـودات اخلاصـــة بعمليــة تنقيــح التصنيــف املركــزي  - ٣٦

للمنتجات بإشراف وتوجيه من اللجنة اإلحصائية وفريق اخلرباء.  وأجريت أيضا ثـالث جـوالت مـن املشـاورات مـع البلـدان أسـفرت 

عن زهاء ٦٠ ردا من فرادى البلدان عن كل جولة.  واستعني كذلك حبلقات العمل املتعددة لكفالة متثيل البلدان من مجيع أحناء العامل. 

 وقد أتاحت الفرصة لتزويد البلدان بآخر ما استجد من معلومات عن التغيــريات يف التصنيـف املركـزي للمنتجـات السـتقاء معلومـات 

من البلدان عن جتارا مع هذا التصنيف أوغريه من نظم تصنيف املنتجات.  وقد هيــأت املشـاورات إضافـة إىل ذلـك، الفرصـة لتحديـد 

ما تتوقعه البلدان من هذا التنقيح للتصنيف املركزي للمنتجات.   
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األعمال اليت اضطُلع ا  - ٤

أعد الفريق الفرعي التقين مقترحا بربنامج عمل للصيغة الثانية من عملية تنقيح التصنيف املركزي للمنتجات لعـام ٢٠٠٧  - ٣٧

يف صورة عملية متعـددة املراحـل.  وقـد نوقـش برنـامج العمـل هـذا واعتمـد يف اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين بالتصنيفـات االقتصاديـة 

ـــه ٢٠٠١. وأيــدت اللجنــة يف وقــت الحــق خطــة العمــل يف جلســتها املعقــودة يف  واالجتماعيـة الدوليـة الـذي عقـد يف حزيـران/يوني

آذار/مارس ٢٠٠٢.  

ــة، وتعريـف نطـاق عمليـة التنقيـح، ووضـع مقترحـات واضحـة واسـتعراضها،  واستهلت عملية التنقيح بتحديد مسائل مفاهيمية عام - ٣٨

وأخـريا حتديـث اهليكـل املفصـل للتصنيـف ومذكراتـه التوضيحيـة.  ومبـا أن الفـترة املنقضيـة بـني تنقيحـات التصنيـف املركـزي للمنتجـات أقصـــر 

منها بني تنقيحات التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد، فقـد كـان مـن املتوقـع أن يكـون نطـاق عمليـة التنقيـح أضيـق كثـريا مـن تنقيـح التصنيـف 

الصناعي الدويل املوحد.  

وقد اقترنت املشاورات العاملية بشأن التصنيف املركزي للمنتجات (باالستعانة باستبيانات، يف بادئ األمـر)، بعمليـة تنقيـح  - ٣٩

التصنيف الصناعي الدويل املوحد، فغطى أول استبيانني املسائل املتعلقة بالتصنيفني.   وطُلبـت يف االسـتبيان األول الـذي ُأرسـل يف عـام 

٢٠٠١ مقترحات عامة بشأن عملية تنقيح التصنيف املركزي للمنتجات للتوصل إىل فهم أفضل الحتياجات البلدان يف عملية التنقيـح 

هذه.  

وأثري يف االستبيان الثاين الذي ُأرسل يف عام ٢٠٠٣ عدد من املسائل املفاهيمية من شـأا التأثـري علـى نطـاق عمليـة تنقيـح  - ٤٠

التصنيف املركزي للمنتجات وعالقته بالتصنيفات األخرى.  وقـد مشل أسـئلة عـن الغـرض مـن التصنيـف املركـزي للمنتجـات ونطاقـه 

عالوة على خيارات خمتلفة للبنية التجميعية للتصنيف. 

ويف االستبيان الثالث الذي ُأرسل يف عام ٢٠٠٤ ، التمست اآلراء بشأن املقترحات املوضوعـة أو الـيت جـرى اسـتعراضها  - ٤١

يف إطار أعمال أفرقة أخرى مثل فريق فوربرغ املعين بإحصاءات اخلدمات.  وتنـاولت املقترحـات أجـزاء حمـددة مثـل خدمـات الرعايـة 

الصحية أو إدارة النفايات، أو املنتجات اإلعالمية.  وأفضى استعراض الـردود علـى هـذا االسـتبيان إىل وضـع البنيـة املنقحـة للتصنيـف 

املركزي للمنتجات الذي ُاعد للتوزيع يف عام ٢٠٠٥.  

ويف اجتماع فريق اخلـرباء املعقـود يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٥، اسـتعرض الفريـق العمليـة الـيت اتبعـت عنـد تنقيـح التصنيـف  - ٤٢

ـــات.  املركـزي للمنتجـات والعمـل التفصيلـي الـذي اضطُلـع بـه إلعـداد مسـودة أوىل كاملـة للصيغـة ٢ مـن التصنيـف املركـزي للمنتج

وخلص فريق اخلرباء إىل أن مجيع املقترحات اليت مت تلقيها حىت حينه جتسدت يف بنيـة التصنيـف املركـزي للمنتجـات وتفاصيلـه، ووافـق 

الفريق على توزيع املسودة بصورا تلك للتشاور بشأا على الصعيد العاملي.  

وقد انصبت االهتمام بوجه خاص يف املسودة األوىل للتصنيف املركزي على اهليكل املقترح للمنتجات الزراعية وما يتصـل  - ٤٣

ا من منتجات حيث اعتربت صيغته األصلية مفصلةً أكثر من الالزم .  وجرى يف وقت الحق تنقيح هذا اجلزء بـالذات مـن التصنيـف 

يف اجتماعاٍت للفريق الفرعي التقين ويف اجتماع استثنائي دعت إىل عقده منظمة األغذية والزراعة. 
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املسودة النهائية للصيغة ٢ للتصنيف املركزي للمنتجات   - ٥

استنادا إىل مقترحات واتفاقات سابقة، ظلت البنيـة العامـة للتصنيـف املركـزي للمنتجـات دون تغيـري غـري أنـه قـد ُأدخلـت  - ٤٤

حتسينات وتعديالت يف ااالت التالية:  املنتجات الزراعية اخلـام واملعاجلـة، واملنتجـات اإلعالميـة، واملنتجـات ذات الصلـة بتكنولوجيـا 

ـــات اإلســكان، واخلدمــات املهنيــة، وخدمــات إدارة النفايــات، وخدمــات الرعايــة  املعلومـات واالتصـاالت، وخدمـات النقـل، وخدم

الصحية، وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، واملنتجات األصلية.  وقد استعرض أغلـب هـذه املقترحـات يف منتديـات أخـرى، 

مثل فريق فوربرغ املعين بإحصاءات اخلدمات، قبل إدماجه يف مسـودة التصنيـف املركـزي للمنتجـات ، واسـتعرضتها أيضـا البلـدان يف 

السياق الكامل للتصنيف املركزي للمنتجات. 

وُأخذت الصالت بالتصنيفات األخرى يف احلسبان أثناء عملية التنقيح ممـا أسـفر عـن إجـراء بعـض التغيـريات يف التصنيـف  - ٤٥

والتوصية بإجراء تغيريات يف تصنيفات أخرى لتحسني إمكانية املقارنة بني البيانات. ويف هذا الصدد، أويل االعتبار يف أجزاء كبرية مـن 

عملية التنقيح لكل من التصنيف األورويب للمنتجات حسب النشاط، ونظـام أمريكـا الشـمالية لتصنيـف املنتجـات، والتصنيـف املوحـد 

للتجارة الدولية، والنظام املنسق لتوصيف السلع وترميزها، وتصنيف خدمات مـيزان املدفوعـات املوسـع، والتصنيـف الصنـاعي الـدويل 

املوحد جلميع األنشــطة االقتصاديـة. وعلـى غـرار الصلـة املوجـودة بـني التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد والتصنيـف الصنـاعي العـام 

لألنشطة االقتصادية داخل اجلماعات األوروبية، ُأويل اهتمـاٌم إلجيـاد قـدر كبـري مـن التنـاظر يف أدق املسـتويات بـني التصنيـف املركـزي 

للمنتجات والتصنيف األورويب للمنتجات حسب النشاط، وذلك رغم اختالف بنيتيهما التجميعية. 

والواقع أن اهليكل املنقح للتصنيف املركزي للمنتجات ونظام التعرف املوسع على املنتجات يعكسـان بشـكل أفضـل أمنـاط  - ٤٦

اإلنتاج احلالية، وجيعالن من التصنيف املركزي املنقح للمنتجـات أداة أجنـع لقيـاس نواتـج األنشـطة االقتصاديـة مبـا يتماشـى مـع مفـاهيم 

نظام احلسابات القومية.  

وعمـال بالتوصيـات الـيت طرحـها فريـق اخلـرباء املعـين بالتصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعيـة الدوليـة يف اجتماعـه املعقــود يف  - ٤٧

حزيران/يونيه ٢٠٠٥، استعرض الفريق الفرعي التقــين بعـد االجتمـاع املسـودة النهائيـة للصيغـة ٢ مـن التصنيـف املركـزي للمنتجـات 

وهي الصيغة اليت كان يستعرضها فريق اخلرباء وقت كتابة هذا التقرير للموافقة عليها.  

وبنية املسودة النهائية للصيغة ٢ من التصنيـف املركـزي للمنتجـات متاحـة للجنـة االحصائيـة كوثيقـة معلومـات أساسـية.   - ٤٨

واللجنة مطالبة باستعراض هذه املسودة واعتماد بنية الصيغة الثانية من التصنيف املركزي للمنتجات بوصفها املعيار الـدويل املوصـى بـه 

لتصنيف املنتجات.  
 

األعمال املقبلة  - ٦

سيتناول دليلُ املستخدم للتصنيف الصناعي الدويل املوحد املزمـع إصـداره املسـائلَ املتعلقـة بـالتصنيف املركـزي للمنتجـات  - ٤٩

أيضـا. وسـيتم ذلـك عـن طريـق مناقشـة مبـادئ التصنيـف، وتفسـريها وتطبيقـها يف كـل مـن التصنيفـني اللذيـن يســـلمان بــأن التصنيــف 

املركزي يتناول بالوصف نواتـج األنشـطة االقتصاديـة الـوارد بياـا يف التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد للمنتجـات. ومـن شـأن هـذا 
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العرض املشترك للتصنيفني أن يعزز أيضـا اسـتخدام التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد والتصنيـف املركـزي للمنتجـات معـا لألغـراض 

اإلحصائية. 

ـــة بــاملضي يف تنفيــذ التصنيــف املركــزي للمنتجــات إىل جــانب تنفيــذ اجلــهود اخلاصــة بــالتصنيف  وبـاملثل سـتنفذ األنشـطة املتعلق - ٥٠

الصناعي الدويل املوحد، أي أن حلقات العمـل التابعـة للشـعبة اإلحصائيـة سـتركز علـى االسـتخدام املشـترك للتصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد 

والتصنيف املركزي للمنتجات، حسبما ورد آنفا. 
 

حالة عملية تنقيح التصنيف الدويل املوحد للمهن  جيم -

توصيات فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية  - ١

ــه ٢٠٠٥،  أحـاط فريـق اخلـرباء املعـين بالتصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعيـة الدوليـة علمـا، يف اجتماعـه الـذي عقـد يف حزيـران/يوني - ٥١

بواليـة وعمليـة حتديـث التصنيـف الـدويل املوحـد للمـهن لعـام ١٩٨٨(٢)، مبـا يف ذلـك إنشـاء منتــدى علــى شــبكة اإلنــترنت للتصنيــف الــدويل 

املوحد للمهن وإرسال استبيانات منهجية إىل البلـدان األعضـاء. ونظـر أيضـا يف القيـود الصارمـة الـيت فرضـها املؤمتـر الـدويل السـابع عشـر خلـرباء 

اإلحصـاءات العماليـة يف كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٣، مـن أجـل احملافظـة علـى البيئـة األساسـية واملبـادئ األساســية للتصنيــف الــدويل املوحــد 

للمهن لعام ١٩٨٨. 

والحظ فريق اخلرباء احلاجة إىل خطـة طويلـة األجـل لـدورة اسـتعراض التصنيـف الـدويل املوحـد للمـهن وأوصـى بـأن تقـدم منظمـة  - ٥٢

ــة  العمـل الدوليـة معلومـات بشـأن رؤاهـا الطويلـة األجـل اخلاصـة بـالتصنيف الـدويل املوحـد للمـهن، يف االجتمـاع املقبـل للجنـة اإلحصائيـة التابع

لألمم املتحدة. 

وقـام فريـق اخلـرباء، باختـاذ تدابـري عمليـة مباشـــرة متثلــت يف مناقشــة وتــأييد املقترحــات املتعلقــة بإنشــاء فريــق تقــين فرعــي معــين  - ٥٣

بالتصنيف الــدويل املوحـد للمـهن بغيـة تقـدمي املشـورة إىل منظمـة العمـل الدوليـة يف جمـال صياغـة املقترحـات اخلاصـة بتحديـث التصنيـف الـدويل 

ـــدول زمــين  املوحـد للمـهن ويف إعـداد الوثـائق اخلاصـة باملناقشـات يف االجتماعـات التقنيـة. وقـد حـددت صالحيـات هـذا الفريـق وُوضـع لـه ج

وجمموعة من األهداف. وسيقدم الفريق الفرعي التقين تقريرا إىل فريق اخلرباء يف االجتماع املزمع عقده يف أوائل عام ٢٠٠٧. 

وتسـاءلت منظمـة العمـل الدوليـة فيمـا بعـد عـن املركـز الفعلـي هلـذا الفريـق كفريـق فرعـي تـابع لفريـق اخلـــرباء املعــين بالتصنيفــات  - ٥٤

االقتصادية واالجتماعية الدولية، غري أنه ال يزال يعتزم إبالغ فريق اخلرباء باألعمال اليت قام ا حىت عام ٢٠٠٧. 

ويف أعقاب تأييد فريق اخلرباء للمقترحـات، سـيمر التصنيـف الـدويل املوحـد للمـهن بعمليـة إقـرار تشـمل اجتماعـا ثالثـي األطـراف  - ٥٥

ملنظمة العمل الدولية واملؤمتر الدويل خلرباء اإلحصاءات العمالية. وقـد ترغـب اللجنـة يف مناقشـة مـا إذا كـان سـيتم إدخـال تغيـريات حمتملـة علـى 

التصنيف وكيفية إدخاهلا يف هذه املراحل الالحقة ومناقشتها مع فريق اخلرباء أو يف أي منتدى إحصائي مناسب آخر. 
 

األعمال اليت اضطلعت ا منظمة العمل الدولية  - ٢

بدأت األعمال املتعلقة بتحديث التصنيف الـدويل املوحـد للمـهن لعـام ١٩٨٨ يف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٤، حسـبما طلبـه املؤمتـر  - ٥٦

 IS C O -08 ـــرب ٢٠٠٣. وســيعرف التصنيــف احلديــث بــالرمز  الـدويل السـابع عشـر خلـرباء اإلحصـاءات العماليـة يف تشـرين الثـاين/نوفم
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ــرا يف أواخـر عـام ٢٠٠٧، وذلـك حسـبما أوصـت بـه اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـا الرابعـة والثالثـني الـيت عقـدت يف آذار/مـارس  وسيكون متوف

 .٢٠٠٣

ويف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٤، أرسـل اسـتبيان إىل مجيـع البلـدان عـــن طريــق وكاالــا اإلحصائيــة الوطنيــة ووزاراــا املعنيــة بــالعمل  - ٥٧

وكذلك إىل معاهدها املعنية بالتدريب املـهين يف حـال توفـر املعلومـات املتعلقـة باالتصـال ـا وإىل منظمـات أربـاب العمـل واملنظمـات العماليـة. 

وطلب هذا االستبيان املشورة بشأن عدد من املسائل املفاهيمية فضال عـن التعـامل مـع فئـات مهنيـة معينـة. وطلـب أيضـا توصيـات حمـددة بشـأن 

إنشاء فئات مهنية جديدة وبشأن حتسني أوصاف الفئات القائمة بالفعل. 

وقامت منظمة العمل الدولية بتحليل الردود على هـذا االسـتبيان وخلصتـها يف ورقـة شـكلت أساسـا للمناقشـات املتعلقـة بـالتصنيف  - ٥٨

ــق اخلـرباء املعـين بالتصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعيـة الدوليـة والـذي انعقـد يف نيويـورك يف حزيـران/يونيـه  الدويل املوحد للمهن يف اجتماع لفري

 .٢٠٠٥

وأسـدى فريـق اخلـرباء املشـورة بشـأن عـدد مـن املقترحـات املتعلقـة بإدخـال تغيـري علـى التصنيـف الـوارد يف هـذه الورقـــة. وأعــرب  - ٥٩

أيضـا عـن انشـغاله ألن االسـتناد إىل مسـتوى املـهارات يف حتديـد فئـات التصنيـف حباجـة إىل تفسـري أوضـح يسـمح بتطبيـق هـــذا املفــهوم تطبيقــا 

متناسـقا علـى الصعيـد الـدويل. وفيمـــا يتعلــق بعمليــة حتديــث التصنيــف، قــد نصــح فريــق اخلــرباء بتوضيــح نطــاق عمليــة التنقيــح وحدودهــا 

وباحلصول على املزيد من املعلومات بشأن اجلدول الزمين لعمليات التحديث املقبلة. 

ووفقـا ملـا اقترحتـه اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـا السادسـة والثالثـني، أنشـأت منظمـة العمـل الدوليــة فريــق خــرباء تقــين مــن أجــل  - ٦٠

ـــاين/نوفمــرب ٢٠٠٥.  حتديـث التصنيـف الـدويل املوحـد للمـهن. ولقـد اجتمـع فريـق اخلـرباء التقـين يف جنيـف يف الفـترة مـن ٨ إىل ١١ تشـرين الث

وأحرز تقدم كبري يف هذا االجتماع االفتتاحي الذي مت فيه التوصل إىل اتفاق بشأن املسائل التالية: 

طريقة تسيري أعمال فريق اخلرباء التقين واملنهجية الواجب استخدامها حلل املسائل اهليكلية واملفاهيمية؛  -

حدود األعمال الواجب تنفيذها؛  -

خطة عمل لعملية التحديث؛  -

تعريف موسع ملستوى املهارات وطريقة قياس هذا املفهوم من الناحية العملية يف السياق الدويل؛  -

ــة الـيت حـددت كفئـات تعـاين مـن املشـاكل مبـا يف ذلـك  أنسب معاملة للتصنيف الدويل املوحد للمهن اجلديد لعدد من الفئات املهني -

املديرين واملدرسني وطباخي الوجبات السريعة وعمال خدمات الشوارع؛ 

إطار عمل للمزيد من األعمال فيما يتعلق ببعض الفئات املهنية األخرى الـيت يتعـني احلصـول علـى مزيـد مـن املعلومـات بشـأا، مبـا  -

يف ذلك املهن القائمة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ 

استحداث فئات بديلة للتصنيف قائمة أساسا على السلع أو اخلدمات املنتجة، بصرف النظر عن مستوى املهارات.  -

ورغم أن معظــم أعمـال فريـق اخلـرباء التقـين سـتتم بواسـطة السـبل اإللكترونيـة، فإنـه مـن املتوقـع أن يكـون الفريـق حباجـة إىل عقـد  - ٦١

اجتماعات فعلية من حني إىل آخر، ومن املعتزم عقد اجتماعني يف عام ٢٠٠٦. 
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وسريسل استبيان ثان قريبا يف أوائل عـام ٢٠٠٦ لطلـب اآلراء بشـأن مسـودة بغيـة تصنيـف حمـدث وطلـب املشـورة بشـأن جمـاالت  - ٦٢

يرى فريق اخلرباء التقين اقتضاء احلصول علــى مزيـد مـن املعلومـات بشـأا. وسـتدعى البلـدان إىل تقـدمي املزيـد مـن املقترحـات مـن أجـل إدخـال 

تغيريات على بنية التصنيف. وسـينظر فريـق اخلـرباء التقـين أثنـاء عـام ٢٠٠٦ يف حتليـل الـردود الـواردة علـى االسـتبيان الثـاين بغيـة تعميـم مسـودة 

بغية تصنيف شبه ائية على البلدان للحصـول علـى تعليقاـا يف بدايـة عـام ٢٠٠٧. وسـيعرض هـذا املشـروع كذلـك للمناقشـة أثنـاء االجتمـاع 

املقبل لفريق اخلرباء التابع لألمم املتحدة واملعين بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية املقرر عقده يف مستهل عام ٢٠٠٧. 

وستشكل املناقشات اجلارية يف منتدى لإلنترنت، أنشأته منظمــة العمـل الدوليـة، آليـة ثانيـة ميكـن عـن طريقـها احلصـول علـى ردود  - ٦٣

فعل البلدان واجلهات املعنية األخـرى. وسـتركز هـذه املناقشـات علـى املسـائل النامجـة عـن الـردود الـواردة علـى االسـتبيانات والـيت تعـد مسـائل 

تقتضي املزيد من املناقشات، فضال عن أي مسائل أخرى قد تظهر أثناء املناقشات نفسها. 

مث سـتقوم منظمـة العمـل الدوليـة بوضـع اللمسـات النهائيـة علـى التصنيـف مـن أجـل مناقشـته يف االجتمـاع الثالثـي ملنظمـــة العمــل  - ٦٤

الدوليـة خلـرباء اإلحصـاءات العماليـة الـذي سـيعقد يف ايـة عـام ٢٠٠٧. وسـيطلب مـن اجتمـاع اخلـرباء هـذا اعتمـاد التصنيـف الـــدويل املوحــد 

�I حسبما طلبه املؤمتر السابع عشر خلرباء اإلحصاءات العمالية.  SCO-08� للمهن والذي حيمل الرمز

ويف أعقـاب اعتمـاد التصنيـف يعـتزم أن يواصـل فريـق اخلـرباء التقـين مهامـه وسيســـدي املشــورة إىل منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن  - ٦٥

املسائل املرتبطة بتطبيق التصنيف الدويل املوحد للمهن وبشأن اقتضاء املضي يف حتديثه أو تنقيحه. 
 

حالة عملية تنقيح التصنيف املوحد للتجارة الدولية  دال -

ـــأن التقــدم احملــرز بشــأن التنقيــح ٤ للتصنيــف املوحــد للتجــارة  قدمـت إحاطـة إىل فريـق اخلـرباء بشـأن األعمـال الـيت ُأجنـزت وبش - ٦٦

الدولية، يف اجتماعه الذي عقد يف حزيران/يونيه ٢٠٠٥. وأعرب فريق اخلـرباء عـن ضـرورة قيـام فرقـة العمـل املعنيـة بإحصـاءات جتـارة البضـائع 

إلجراء صياغة أوضح لألسس واملبــادئ املفاهيميـة الـيت يقـوم عليـها التصنيـف املوحـد للتجـارة الدوليـة أثنـاء عمليـة تنقيحـه ووافـق علـى وجـوب 

مضي األعمال املتعلقة بتنقيـح التصنيـف املوحـد للتجـارة الدوليـة قُدمـا علـى أسـاس مـا تقـدم ذكـره. وأعـرب عـدد مـن البلـدان واملنظمـات عـن 

اهتمامـها مبواكبـة تنقيـح التصنيـف املوحـد للتجـارة الدوليـة، وهـي: األرجنتـني وأسـتراليا والصـني وفرنسـا والفلبـني والنمسـا والواليـات املتحـــدة 

األمريكيـة واملكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة ومنظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي وصنــدوق 

النقد الدويل. 

ولقـد أرسـل إىل مجيـع أعضـاء فريـق اخلـرباء للحصـــول علــى تعليقــام: املشــروع املؤقــت للتنقيــح ٤ للتصنيــف املوحــد للتجــارة  - ٦٧

الدوليـة، وجـدول ارتبـاط بـني ذلـك التنقيـــح والنظــام املنســق لعــام ٢٠٠٧، واســتعراض شــامل لذلــك التنقيــح وملحقــات يتضمنــان الرمــوز 

املشطوبة من التنقيح رقم ٣ ومن التنقيح اجلديد رقم ٤. ولقد تلقـى فـرع إحصـاءات التجـارة التـابع للشـعبة اإلحصائيـة يف األمـم املتحـدة بعـض 

التعليقات وسيدرجها يف التنقيح كلما أمكن. 

٦٨ - ولقـد قدمـت معلومـات مسـتكملة إىل الفريـق الفرعـي التقـــين التــابع لفريــق اخلــرباء املعــين بالتصنيفــات االقتصاديــة واالجتماعيــة 

الدولية بشأن التقدم احملرز يف التنقيح الرابـع للتصنيـف املوحـد للتجـارة الدوليـة وللتصنيـف املركـزي للمنتجـات والعالقـة بـني التصنيـف املركـزي 

للمنتجات والتصنيف املوحد للتجـارة الدوليـة، أثنـاء اجتماعـه املنعقـد يف تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٥. ولقـد أيـد الفريـق الفرعـي التقـين تنقيـح 
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التصنيـف املوحـد للتجـارة الدوليـة عمومـا وحتسـني الصـالت بـني التصنيـف املركـزي للمنتجـات والتصنيـف املوحـد للتجـارة الدوليـــة إىل أقصــى 

درجة ممكنة، على وجه اخلصوص. 
 

حالة عملية تنقيح التصنيفات الزراعية  هاء -

لقـد بذلـت اجلـهود مـن أجـل اتسـاق التصنيفـات الزراعيـة مـع التصنيفـات الدوليـة الشـاملة (أي التصنيـف املوحـد للتجــارة الدوليــة  - ٦٩

والتصنيـف املركـزي للمنتجـات والتصنيـف الـدويل املوحـد للمـهن) علـى ثـالث جبـهات، هـي: اإلسـهام مبقترحـــات منظمــة األغذيــة والزراعــة 

للتصنيـف املركـزي للمنتجـات والتصنيـف املوحـد للتجـارة الدوليـة والتصنيـف الـدويل املوحـد للمـهن وحتديـث قائمـة منظمـة األغذيـــة والزراعــة 

ـــة  بشـأن املنتجـات الزراعيـة وتطبيـق التصنيفـات الدوليـة علـى برنـامج اإلحصـاء الزراعـي العـاملي. ولقـد وفـرت أعمـال التنقيـح والتحديـث احلالي

للتصنيـف املوحـد للتجـارة الدوليـة والتصنيـف املركـزي للمنتجـات والتصنيـف الـدويل املوحـد للمـهن فرصـة نـادرة هلـذه اجلـــهود املشــتركة الــيت 

يبذهلـا فريـق اخلـرباء املعـين بالتصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعيـة الدوليـة والفريـق الفرعـي التقـين التـابع لـه والشـعبة اإلحصائيـة يف األمـم املتحـــدة 

ومنظمة األغذية والزراعة وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية والدول األعضاء من أجل جعلها جهودا منتجة ومثمرة. 
 

الزراعة يف التصنيف املركزي للمنتجات والتصنيف املوحد للتجارة الدولية والتصنيف الدويل املوحد للمهن  - ١

يف املاضي مل يكن التصنيف املركزي للمنتجات منطبقـا انطباقـا تامـا علـى اإلحصـاءات الزراعيـة. وقـد كـان هـذا يرجـع أساسـا إىل  - ٧٠

كون بنية وتفاصيل النظام املنسق اليت تشـكل أسـاس التصنيـف املركـزي للمنتجـات غـري مناسـبة بشـكل مباشـر ألغـراض اإلحصـاءات الزراعيـة. 

وعلـى سـبيل املثـال فبينمـا كـان مـن املـهم قيـاس املنتجـات الزراعيـة اخلـام مـن حيـث اإلنتـاج احمللـي، فإنـه مل يتـم االجتـار ـا دائمـا علـى الصعيــد 

الـدويل بكميـات كبـرية. وإذا كـان صغـر هـذه الفئـة ال يســـمح بإدراجــها يف النظــام املنســق، فــهي تضــاف عــادة إىل األشــكال املعاجلــة هلــذه 

املنتجـات. وهنـاك أيضـا منتجـات قـد تكـون هامـة جـدا لإلحصـائيني واحملللـني الزراعيـني، غـري أـا مل حتـدد علـى حنـو منفصـل يف النظـام املنسـق 

نتيجـة أسـباب أخـرى. وهنـاك طلـب قـدمي مـن أجـل وضـع هيكـل للتصنيـف املركـزي للمنتجـات يكـون أكـثر اسـتجابة الحتياجـــات اإلحصــاء 

الزراعي، مما يقتضي تقدمي املزيد من التفاصيل يف هذا اال. 

ـــح  ولقـد سـاعد اعتمـاد اقـتراح منظمـة األغذيـة والزراعـة إضافـة تعليقـات مـن البلـدان بشـأن التصنيـف املركـزي للمنتجـات يف تنقي - ٧١

البىن وتوضيح املفاهيم والتعـاريف. وكفـل أيضـا، إدراج التفـاصيل الالزمـة يف التصنيـف املركـزي للمنتجـات. وباملقارنـة مـع الصيغـة رقـم ١-١ 

للتصنيـف املركـــزي للمنتجــات أضيــف ٢٠٠ بنــد جديــد إىل الصيغــة رقــم ٢ للتصنيــف املركــزي للمنتجــات يف جمــاالت الزراعــة واحلراجــة 

ومصـائد األمسـاك واألغذيـة. ويبـني هيكـل وحمتويـات الصيغـة اجلديـدة للتصنيـف املركـزي للمنتجـات اآلن بشـــكل أفضــل حقــائق واحتياجــات 

اإلحصاء الزراعي أكثر من أي وقت مضى. 

ـــة والزراعــة بشــأن التصنيــف املوحــد للتجــارة الدوليــة، فقــد لبــت الصيغــة  ونتيجـة للمعلومـات الـواردة يف اقـتراح منظمـة األغذي - ٧٢

اجلديـدة لذلـك التصنيـف طلـب الكثـري مـن البلـدان احلصـول علـى املزيـد مـن التفـاصيل اخلاصـة بإنتـاج احملـاصيل وتربيـة احليوانـات، فضـــال عــن 

اإلقرار بأمهية إنتاج البذور والشتالت ولتوضيح حمتوى �معاجلة البذور� وما يتصل بذلك من إنتاج بذور الزهور والفواكه واخلضروات. 
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ــل  ويف أوائـل عـام ٢٠٠٥، قـدم اقـتراح منظمـة األغذيـة والزراعـة املتعلـق بـالتصنيف الـدويل املوحـد للمـهن إىل مكتـب منظمـة العم - ٧٣

الدولية املعين باإلحصـاءات واقـترحت بعـض التعديـالت املعينـة مـن أجـل حتسـني تصنيـف املـهن يف جمـال الزراعـة واحلراجـة ومصـائد األمسـاك يف 

التصنيف الدويل املوحد للمهن لعام ١٩٨٨. 
 

منظمة األغذية والزراعة: قائمة املنتجات الزراعية  - ٢

ـــة بشــكل كــامل مــع التصنيفــات  كـانت املشـكلة يف املـاضي تتمثـل يف عـدم توافـق التصنيفـات املسـتخدمة يف اإلحصـاءات الزراعي - ٧٤

املسـتخدمة يف جمـاالت إحصائيـة أخـرى. فقـد اسـتلهمت قائمـة املنتجـات الزراعيـة لقـاعدة البيانـات اإلحصائيـــة ملنظمــة األغذيــة والزراعــة مــن 

التصنيف املوحد للتجارة الدولية ومتت مواءمتها بإضافة تفاصيل إضافية إليـها. واسـتخدمت القائمـة مـن قبـل منظمـة األغذيـة والزراعـة والبلـدان 

األعضاء جلمع البيانات الزراعية خـالل األربعـني سـنة املاضيـة. ولبـت بشـكل جيـد االحتياجـات احملـددة إلحصـاءات اإلنتـاج الزراعـي، وخاصـة 

يف التعامل مع التعاريف املتنافرة واملتنوعة اليت تستخدمها خمتلـف البلـدان مـن أجـل نشـر البيانـات الـواردة مـن خمتلـف اـاالت واملصـادر يف بنيـة 

حتليلية واحدة. ولكن بقيت القائمة على مر السـنني ثابتـة ومل يتـم حتديثـها مـع التطـورات والتغـريات التكنولوجيـة اجلديـدة. وتدرجييـا، أصبحـت 

مفاهيمـها وتعاريفـها باليـة مقارنـة مـع النظـام املنسـق لتوصيـف الســـلع األساســية وترميزهــا والتصنيــف املركــزي للمنتجــات. ونتيجــة لذلــك، 

أضعفت القائمة إمكانية مقارنة اإلحصاءات الزراعية وتكاملها مع غريها من اإلحصاءات.  

وكجزء من املشروع اجلديد لتحديـث قـاعدة البيانـات اإلحصائيـة ملنظمـة األغذيـة والزراعـة، مت اسـتعراض وتنقيـح قائمـة املنتجـات  - ٧٥

الزراعيـة للمنظمـة بعنايـة. ومت حتديثـها حاليـا وجعلـت متطابقـة مـع التصنيفـات الدوليـة، وخاصـة مـع التصنيـف املركـزي للمنتجـات مـن خـــالل 

ربط أفضل ووثيق مع النظام املنسق. وتتضمن القائمة اجلديـدة حـوايل ٦٠٠ سـلعة أوليـة وحمولـة مشـتقة أساسـا مـن السـلع الــ ٠٢٠ ٢ املدرجـة 

يف النظـام املنسـق. وإضافـة إىل ذلـك، مت حتديـد قائمـــة مــن ٢٠٠ مــادة غذائيــة أساســية جممعــة بغــرض جتميــع ميزانيــات األغذيــة وحســابات 

اسـتخدام اإلمـدادات، حيـث تلعـب اإلحصـــاءات واملؤشــرات دورا هامــا يف رصــد التقــدم احملــرز يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة. وقــد 

ـــتنادا إىل أمهيتــها مــن حيــث احملتويــات الغذائيــة والكميــات واألســعار وجــرى تعريفــها بنفــس التعــاريف واحملتويــات  اختـريت هـذه املـواد اس

والعناوين املستخدمة يف النظام املنسق. 
 

التصنيفات املستخدمة يف الربنامج العاملي للتعداد الزراعي   - ٣

يسـر األخـذ مبقترحـات منظمـة األغذيـة والزراعـة املتعلقـة بـالتصنيف الصنـاعي الـدويل املوحـــد والتصنيــف املركــزي للمنتجــات يف  - ٧٦

صيغتيـهما اجلديدتـني، التنقيـح ٤ للتصنيـــف الصنــاعي الــدويل املوحــد والصيغــة ٢ للتصنيــف املركــزي للمنتجــات، بشــكل فعــال تطبيقــها يف 

الربنامج العاملي املقبل للتعداد الزراعي.  

ـــين للربنــامج العــاملي للتعــداد الزراعــي الــذي ســيجري يف ســنة ٢٠١٠،  ويف اجتمـاع ملنظمـة األغذيـة والزراعـة  لالسـتعراض التق - ٧٧

ــا يف آذار/مـارس ٢٠٠٥، كـان مثـة توافـق عـام يف اآلراء حـول ضـرورة مواءمـة التصنيفـات املقـرر اسـتخدامها يف التعـداد  املعقود يف روما، إيطالي

ـــات الدوليــة املوحــدة مــن قبيــل التصنيــف الصنــاعي الــدويل املوحــد  الزراعـي، وخاصـة فيمـا يتعلـق باحملـاصيل واملواشـي واآلالت، مـع التصنيف

والتصنيـف املركـزي للمنتجـات، ومـع نظـام احلسـابات القوميـة. وأيـد اخلـرباء الذيـــن حضــروا االجتمــاع تــأييدا تامــا مبــادرة منظمــة األغذيــة 
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والزراعة الرامية إىل تطبيـق التصنيـف املركـزي للمنتجـات والتصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد بوصفـهما األسـاس الـذي تسـتند إليـه التصنيفـات 

اليت ستستخدم يف اجلولة املقبلة للربنامج العاملي للتعداد الزراعي. 

ولدى تصميم الربنامج العــاملي للتعـداد الزراعـي يف سـنة ٢٠١٠، اسـتخدمت مفـاهيم ومبـادئ نظـام احلسـابات القوميـة والتصنيـف  - ٧٨

الصناعي الدويل املوحد لتحديد وحـدات التعـداد الزراعـي، واألنشـطة الزراعيـة، ونطـاق التعـداد الزراعـي. وألول مـرة يف تارخيـه، أعـدت قائمـة 

جديـدة للمحـاصيل اسـتنادا إىل مبـادئ بـىن التصنيـف املركـزي للمنتجـات والتصنيـف الصنـــاعي الــدويل املوحــد. فتصنيــف احملــاصيل وتصنيــف 

املواشـي وتصنيـف اآلالت واملعـدات املوصـى بـه يف الربنـامج العـاملي للتعـداد الزراعـي يف سـنة ٢٠١٠ متوافقـا حاليـا توافقـــا تامــا مــع التصنيــف 

الصناعي الدويل املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات. 
 

استعراض الصلة بني التصنيف املركزي للمنتجات ومدونة األمم املتحدة املوحدة للمنتجات واخلدمات  واو -

استعرضت اللجنة يف دورا اخلامسـة والثالثـني تقريـر فريـق أوتـاوا املعـين باألرقـام القياسـية لألسـعار الـذي تضمـن طلبـا للنظـر يف  - ٧٩

مدونة األمم املتحدة املوحدة للمنتجات واخلدمات (باسم) بوصفـها تصنيفـا مشـتقا ومـا إذا كـان مـن املالئـم للشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة 

أن تبحث يف إمكانية مطابقة هذا التصنيف مع التصنيفات املرجعية القائمة. 

ـــن  احتفـظ مبصطلـح �تصنيـف مشـتق� ألعضـاء �أسـرة التصنيفـات الدوليـة� الـيت تسـتند إىل التصنيـف املرجعـي ذي الصلـة. وميك - ٨٠

إعداد التصنيفات املشتقة إما عن طريق تبين بنية التصنيف املرجعـي وفئاتـه، وبعـد ذلـك رمبـا تقـدمي تفـاصيل إضافيـة تتجـاوز مـا يقدمـه التصنيـف 

املرجعي، أو ميكن إعـداده مـن خـالل إعـادة ترتيـب أو جتميـع املـواد مـن تصنيـف مرجعـي أو أكـثر. وتظـهر مقارنـة بسـيطة بـني بنيـيت التصنيـف 

املركزي للمنتجات والتصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد أن هـذا النـوع مـن العالقـة بـني التصنيفـني غـري موجـود. وإضافـة إىل ذلـك، ال تسـتويف 

مدونة األمم املتحدة املوحـدة للمنتجـات واخلدمـات الـيت ليسـت تصنيفـا إحصائيـا ومل ختضـع لعمليـة املوافقـة كمـا هـي مبينـة يف ديباجـة �أسـرة 

التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية�، املعايري الالزمة لالنضمام لألسرة. 

وقد نظرت الشعبة اإلحصائية باألمم املتحـدة يف قضيـة املطابقـة بـني التصنيـف املركـزي للمنتجـات ومدونـة األمـم املتحـدة املوحـدة  - ٨١

للمنتجات واخلدمات ومت وضـع مطابقـة جتريبيـة. وقـد أظـهرت هـذه املطابقـة التجريبيـة موعـة فرعيـة مـن التصنيـف أن االختالفـات املفاهيميـة 

لوضـع تفـاصيل التصنيفـات جتعـل مـن املسـتحيل عمليـا الوصـول إىل جـداول مطابقـة مفيـدة ميكـن اسـتخدامها لتحويـل البيانـات بـني التصنيفـــني 

بدقة. وبالرغم من أن التصنيف املركزي للمنتجـات يسـتند يف جزئـه املتعلـق بالسـلع علـى تعـاريف النظـام املنسـق، فليـس هنـاك مثـل هـذا الربـط 

أو املستوى املكافئ من التعاريف فيما يتعلق مبدونـة األمـم املتحـدة املوحـدة للمنتجـات واخلدمـات. وإضافـة إىل ذلـك، فـإن الفئـات يف املسـتوى 

ـــالتصنيف املركــزي  املفصـل املتعلـق باخلدمـات مـن مدونـة األمـم املتحـدة املوحـدة للمنتجـات واخلدمـات غـري قابلـة للتحديـد غالبـا فيمـا يتعلـق ب

للمنتجات بسبب الغمـوض اللغـوي أو ألسـباب أخـرى. كمـا أن املفـاهيم املسـتخدمة يف تعريـف أو جتميـع املـواد يف التصنيـف خمتلفـة أيضـا (إن 

كانت قابلة للتعريف). 

وناقش فريق اخلـرباء أيضـا هـذه القضيـة يف اجتماعـه املعقـود يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٥. فمدونـة األمـم املتحـدة املوحـدة للمنتجـات  - ٨٢

ــة هيكليـة متحركـة هلـا قـاعدة مسـتخدمني مـن حـوايل ٠٠٠ ٢ مؤسسـة يف أحنـاء العـامل. واتفـق فريـق اخلـرباء علـى أن نسـبة  واخلدمات تعد قائم

التغطية هــذه ليسـت كافيـة جلمـع بيانـات كافيـة السـتخدامها يف حسـاب األرقـام القياسـية لألسـعار. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن عـددا كبـريا مـن 
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ـــدة الســتخدام احلكومــات والشــركات اخلاصــة. فعلــى ســبيل املثــال،  تصنيفـات املشـتريات مسـتعملة يف أحنـاء العـامل، مبـا فيـها التصنيفـات املع

تشـترك اجلماعـة األوروبيـة اسـتخدام اللغـة املشـــتركة للمشــتريات؛ وتســتعمل الواليــات املتحــدة تصنيفــات أخــرى منــها التصنيــف االحتــادي 

لإلمدادات، مع أن العديد من الشركات الكربى رمبا ال تزال تستخدم نظمـا أخـرى خاصـة ـا. وبعـد أن الحـظ فريـق اخلـرباء أن مدونـة األمـم 

املتحدة املوحدة للمنتجـات واخلدمـات ليسـت اآلليـة املالئمـة لتلبيـة األهـداف املبتغـاة، طُلـب إىل الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة إبـالغ فريـق 

أوتاوا بالنتائج املشار إليها أعاله. كما اقـترح فريـق اخلـرباء إجـراء تقييـم أويل لتصنيفـات املشـتريات لتحديـد مـا إذا كـان أحدهـا مسـتعمال علـى 

نطاق واسع يف االحتاد األورويب و/أو أمريكا الشمالية و/أو مناطق أخرى لتحديد ما إذا كان هناك تصنيف مشتريات غالب يف أحناء العامل.  

ولـدى مقارنـة التفـاصيل املبينـة يف التصنيـف العـاملي املوحـد للمنتجـات واخلدمـــات ويف التصنيــف املركــزي للمنتجــات بالتفــاصيل  - ٨٣

ــة  املبينـة يف مدونـة األمـم املتحـدة املوحـدة للمنتجـات واخلدمـات تبـدو األخـرية أكـثر تفصيـال. ومـع ذلـك، وبـالنظر إىل التفـاصيل املبينـة يف مدون

األمـم املتحـدة املوحـدة للمنتجـات واخلدمـات باعتبارهـا قائمـة للمنتجـات أكـــثر منــها تصنيفــا منظمــا، يبــدو مــن األنســب مقارنتــها بفــهرس 

ـــادة، مقارنــة مــع ٠٠٠ ١٨ مــادة مدرجــة يف مدونــة األمــم املتحــدة  التصنيـف املركـزي للمنتجـات الـذي يغطـي حاليـا أزيـد مـن ٠٠٠ ٤٢ م

املوحدة للمنتجات واخلدمات. وينبغي مواصلة استكشاف إمكانية وكيفية استخدام هذه التفاصيل يف األغراض اليت يبتغيها فريق أوتاوا. 

وقام فريق اخلرباء بإبالغ فريـق أوتـاوا بالنتـائج الـيت توصـل إليـها وسـيجري، بتعـاون معـه، مزيـدا مـن املشـاورات لبحـث التغيـريات  - ٨٤

احملتملة يف التصنيف املركزي للمنتجات اليت ميكن أن تؤدي إىل حتسن قابلية تطبيقه على إحصاءات األسعار. 
 

توصيـات أخـرى مقدمـة مـن فريـق اخلـــرباء املعــين بالتصنيفــات االقتصاديــة واالجتماعيــة الدوليــة بشــأن العمــل  زاي -
املستقبلي يف إطار أسرة التصنيفات الدولية 

ـــة لتقييــم تطبيــق التصنيفــات  نـاقش فريـق اخلـرباء املعـين بالتصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعيـة الدوليـة املقـترح الداعـي إىل إنشـاء آلي - ٨٥

الدولية املوحدة مـن خـالل جمموعـة رمسيـة مـن املسـائل واملعايـري. ووافـق الفريـق علـى أن هـذا القيـاس ينبغـي أن يـأخذ يف االعتبـار عـدة جمـاالت 

أساسية، ال تركز على املواءمة الصارمة هليكـل الترمـيز فحسـب، وإمنـا تركـز أيضـا علـى إمكانيـة مقارنـة البيانـات واسـتخدام التصنيـف. وينبغـي 

أن يأخذ التقييم يف االعتبار أيضا جداول املطابقة بني املعيـار الـدويل واملواءمـات الوطنيـة. واتفـق الفريـق علـى اـاالت األساسـية املبينـة يف ورقـة 

ــن أعضـاء فريـق اخلـرباء بـإعداد صيغـة منقحـة يف غضـون السـنة املقبلـة. وتنبغـي  املناقشة باعتبارها نقطة انطالق وطلب أن تقوم جمموعة صغرية م

مراعاة أسر التصنيفات األخرى، من قبيل تصنيفات منظمة الصحة العاملية. 

ونـاقش فريـق اخلـرباء أيضـا تصنيفـات اقتصاديـة خمتلفـة والعالقـــة فيمــا بينــها واتفــق علــى ضــرورة اســتعراض مفاهيمــها ودورهــا  - ٨٦

املستقبلي احملتمل داخل أسرة التصنيفات االقتصادية واالجتماعيـة الدوليـة . وينبغـي إجـراء مثـل هـذا االسـتعراض للتصنيفـات االقتصاديـة، ومـن 

بينــها التصنيــف الصنــاعي الــدويل املوحــد والتصنيــف املركــزي للمنتجــات والتصنيــف املوحــد للتجــارة الدوليــة والفئــات االقتصاديــة عامــــة 

وتصنيفـات اإلنفـاق حسـب الغـرض. وينبغـي أن ينطلـق هـذا العمـل بورقـة مفاهيميـة/رؤيـة يتـم إعدادهـا يف غضـون الشـهور الــ ١٢ املقبلــة. ومت 

اخللـوص إىل نتيجـة مفادهـا أن الفريـق الفرعـي التقـين التـابع لفريـق اخلـرباء املعـين بالتصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعيـة الدوليـة ميكـن أن يضطلـع 

ذه املهمة، ولكن يف وقت الحق بعـد اختتـام تنقيحـات التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد والتصنيـف املركـزي للمنتجـات. وميكـن ربـط هـذا 

العمل بتنفيذ واستخدام التصنيف املركزي للمنتجات.  



2005-66010

E/CN.3/2006/7

 

نقاط للمناقشة  ثالثا -
لعل اللجنة اإلحصائية تود أن تبدي آراءها يف املسائق التالية:  - ٨٧

هل توافق اللجنة على أن توصـي باعتمـاد التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد والتصنيـف املركـزي للمنتجـات  (أ)

بنيتهما آنفيت الذكر بوصفهما املعايري الدولية لتصنيفات األنشطة واملنتجات وأن تطلب من البلدان استخدام هذين التصنيفني كنمـاذج 

لتصنيفاا الوطنية لتقدمي إحصاءات قابلة للمقارنة على الصعيد الدويل؟  

هل تتفق اللجنة مع التوصية القائلة آن على البلدان مواءمة تصنيفاا الوطنية لتكون قادرة علـى تبليـغ بيانـات  (ب)

تصل إىل مستوى رقمني على األقل من التصنيف الصناعي الدويل املوحد دون ضياع املعلومات؟ 

هل ترغب اللجنـة يف أن تصـوغ الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة برناجمـا لتنفيـذ التصنيـف الصنـاعي الـدويل  (ج)

املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات، مع ما يترتب على ذلك من آثار يف املوارد املالية والبشرية، األمر الذي سيتطلب عندئذ الدعـم 

الفعلي من الدول األعضاء؟ 

هل تتفق اللجنة مع خطة العمل املتعلقة بالتصنيف الدويل املوحد للمهن بالصيغـة الـيت وضعتـها منظمـة العمـل  (د)

الدولية؟ وهل توافق اللجنة على أن يبقى فريـق اخلـرباء املعـين بالتصنيفـات االقتصاديـة واالجتماعيـة الدوليـة مشـاركا يف هـذه العمليـة، 

خاصة بعد االستعراض املقرر يف اجتماع فريق اخلرباء سنة ٢٠٠٧؟ 

هل تتفق اللجنة مع النتيجة اليت توصل إليها فريق اخلرباء بعدم مواصلة السعي إىل الربط بني التصنيـف العـاملي  (هـ)

املوحد للمنتجات واخلدمات والتصنيف املركزي للمنتجات؟  
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