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 اللجنة اإلحصائية
 السابعة واألربعونالدورة 

 ٢٠١٦آذار/مارس  ١١-8
 *)ز( من جدول األعمال املؤقت 3البند 

    بنود للمناقشة واختاذ القرار: التصنيفات اإلحصائية الدولية
 الدوليةتقرير فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات اإلحصائية   

  
 مذكرة من األمني العام  

 
ً  ممارتـتا السـابقة      ٢١٦/٢٠١5وفقا ملقرر اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي     وعمـ

يتشرف األمني العام بأن حييل طيا تقرير فريـق اخلـرباء املعـين بالتصـنيفات اإلحصـائية الدوليـة        
العمـل املتعلـق بو ـت وتنفيـذ     ويقدم فريق اخلرباء يف تقريره آخر ما اتتجد من معلومـات عـن   

التصـــنيفات اإلحصـــائية الدوليـــة يف تتلـــف اجملـــاالت  ويصـــف طيعـــا العمـــل الـــذي ا ـــ لت  
ــا ــة للتصــنيفات االقتصــادية        يف ب ــة بالتصــنيفات واألتــرة الدولي ــال تنســيق األ شــ ة املتعلق جم

ــاره  ي ــة ا       ــد اللجنــة اإلحصــائية تأكيــد دوره باعتب ــة  ويســع  ن  طن تعي لتنســيق واالجتماعي
املركزيـــة لاعمـــال اواليـــة واملقبلـــة بشـــأن التصـــنيفات الـــع تنـــدر   ـــمن مســـؤولية  ـــعبة 

ــرة      ــرد يف الفقـ ــة  وتـ ــادية واالجتماعيـ ــؤون االقتصـ ــة إلدارة الشـ ــاءات التابعـ ــن  4١اإلحصـ مـ
 السادس من التقرير النقاط املعرو ة لكي تناقشها اللجنة  الفرع
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 بالتصنيفات اإلحصائية الدوليةتقرير فريق اخلرباء املعين   
 مقدمة -طوال  

ن   ١عهــــدت اللجنــــة اإلحصــــائية يف دورملــــا الــــرً ني  املعقــــودة يف الفتــــرة مــــن   - ١
  ن  فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات اإلحصائية الدولية بتحسني التعـاون  ١999آذار/مارس  5

ــني    ــة التنســيق والتقــار  ب ــة وكفال ــة   يف جمــال التصــنيفات الدولي التصــنيفات يف األتــرة الدولي
   الفصل السابت( E/1999/24للتصنيفات االقتصادية واالجتماعية )ا ظر 

ــع       - ٢ ــة مــن التصــنيفات ال ــة للتصــنيفات االقتصــادية واالجتماعي وتتكــون األتــرة الدولي
حصــائية الفرديــة طو املتعــددة والــع قامــت اللجنــة تســتَد م كتصــنيفات قياتــية يف اجملــاالت اإل

اإلحصــائية طو طي  ي ــة حكوميــة دوليــة طخــرئ تتصــة مســائل مــن قبيــل االقتصــاد والســكان   
والعمــل والصــحة والتعلــيم والرعايــة االجتماعيــة والبرافيــا والبي ــة والســياحة باتتعرا ــها         

 واملوافقة عليها كمبادئ توجيهية 
يــر  ــة عامــة عــن األ شــ ة الرئيســية املعــ لت يــا يف جمــال التصــنيفات    ويقــدم  ــذا التقر - 3

  ٢٠١5اإلحصائية الدولية منذ الدورة السادتة واألربعني للجنة اإلحصائية  الع عقدت يف عام 
  

 ٢٠١5ط ش ة فريق اخلرباء يف عام  -  ا يا 
ــة يف  ي      - 4 ــين بالتصــنيفات اإلحصــائية الدولي ــق اخلــرباء املع ــت فري ــرة  اجتم ــوريف يف الفت وي
ملناقشة جمموعة واتعة من املوا ـيت  مـا فيهـا العمـل  ـمن       ٢٠١5طيار/مايو  ٢٢ن   ١9 من

األتــرة الدوليــة للتصــنيفات االقتصــادية واالجتماعيــة مرــل املبــادئ التوجيهيــة واملعــاي  املتعلقــة 
فات يف األتـرة  بأفعل املمارتات مما ينببي اتباعا الختاذ قـرار بشـأن الععـوية وجـودة التصـني     

الدوليـــة  ن ـــافة  ن  ذلـــج  طو  االجتمـــاع اعتبـــارات طوتـــت ملعـــاي  العمـــل املتعلـــق بو ـــت  
التصنيفات الدولية وتنقيحها وقـام باتتعرا ـها وذلـج بالتعـاون مـت القـيىمني علـ  كـل منـها           

يفات  والهـــود املبذولـــة علـــ  الصـــعيدين الـــوطين  نوحتســـني التوامـــل مـــت مســـتعملي التصـــ 
 يمي إلحراز املزيد من التقدم يف تنفيذ التصنيفات املنقحة واإلدارة الفعالة للتصنيفات واإلقل
و وقشــت مســألة نبــراز دور فريــق اخلــرباء لــدئ اللجنــة اإلحصــائية واجملتمــت الــدو      - 5

وعلــ  وجــا اخلصــور   اظــر يف الــدور الــذي يقــوم بــا الفريــق يف مــا يتعلــق ببــدء التصــنيفات   
وو ـعها واعتماد ـا وتنفيـذ ا  وط  ـ  ن  طن الوكـاالت واملنظمـات كـر ا         اإلحصائية الدولية

ــة          ــق بالتصــنيفات اإلحصــائية الدولي ــل املتعل ــد العم ــة اإلحصــائية طن تؤي ــ  ن  اللجن ــا ت ل م
 طي مشاركة من فريق اخلرباء  دون
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التنسـيق   ويا ل  ن  اللجنة اإلحصائية طن تاعيد تأكيد دور فريق اخلرباء باعتبـاره  ي ـة   - ٦
املركزيـة لاعمـال اواليــة واملقبلـة املتعلقــة تميـت التصـنيفات اإلحصــائية  والوكـاالت الدوليــة       
مدعوة بقوة ن  طن تنسقى مت فريق اخلرباء طعماهلا املتعلقة بالتصنيفات الدولية يف طقر  مرحلـة  

ة يف اوفـا   ممكنة  فذلج تيمّكن الفريق مـن طداء دور فعـال يف دعـم عمـل اللجنـة اإلحصـائي      
 عل  متاتج األترة الدولية للتصنيفات االقتصادية واالجتماعية  ما يفيد الميت 

وو ــت فريــق اخلــرباء الصــيبة النهائيــة ملعــاي  اإلدرا  يف األتــرة الدوليــة للتصــنيفات     - ٧
ــات للتصــنيفات        ــة لتَصــيا ف  ــاي  التصــنيف الًزم ــة ن ــافة  ن  مع االقتصــادية واالجتماعي

 ة لاترة الدولية طو اإلدرا  فيها املقترح
وتلق  فريق اخلرباء تقارير من عدد من األفرقة الفرعية التقنيـة الـع تعمـل علـ  قعـايا       - 8

 حمددة حتت ن راف فريق اخلرباء  فسا  و ي:
 4التصنيف الصناعي الدو  املوحد لميت األ ش ة االقتصادية  التنقيح  • 
 البرض تصنيف االتتهًيف الفردي حس  • 
 ١-٢التصنيف املركزي للمنتجات  اإلمدار  • 
 التصنيف حس  الف ات االقتصادية الواتعة • 
وباإل افة ن  ذلج  وامـل فريـق اخلـرباء التعـاون مـت املنظمـات الدوليـة مرـل منظمـة           - 9

األغذية والزراعة لامم املتحدة  ومكتـ  األمـم املتحـدة املعـين باملَـدرات والرمـة  ومنظمـة        
عمل الدولية  ومعهد اإلحصاء التابت ملنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والرقافـة  ووامـل        ال

 دعم األعمال الع تع لت يا تلج املنظمات 
وكان املكت  يتو  ندارة عمل فريق اخلـرباء وتتمـت با تظـام لعـمان طن يعمـل فريـق        - ١٠

امــر العمــل وتاســهرل للفريــق التوجيهــات اخلــرباء باتــتمرار طــوال الفتــرة  وطن تانّفــذ فــرادئ عن
 واالتصاالت بشأن املسائل املتعلقة بالتصنيفات اإلحصائية الدولية 

  
 طعمال األفرقة الفرعية التقنية - الرا  
 4التصنيف الصناعي الدو  املوحد  التنقيح  - طلف 

تلق  فريق اخلرباء تقريرا مـن الفريـق الفرعـي الـتقين املعـين التصـنيف الصـناعي الـدو           - ١١
ــذي         ــع متــت تســويتها يف االجتمــاع ال ــة ال ــق الفرعــي املســائل املعروف ــا الفري ــيىن في املوحــد  ب
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يف  يويـوريف  وط ـار فيـا ن  التقـدم ا ـرز       ٢٠١4وجها لوجـا يف تشـرين األول/طكتـوبر     عاقد
 جي البعائت بدون مصا ت معاملة منت يف
ومترلــت  ق ــة رئيســية كا ــت معرو ــة للمناقشــة علــ  الفريــق الفرعــي الــتقين املعــين     - ١٢

  يف تصــنيف منتجــي البعــائت بــدون مصــا ت  4بالتصــنيف الصــناعي الــدو  املوحــد  التنقــيح 
باوسـابات  كما عر تها فرقة العمل املعنية باإل تا  العـاملي وفريـق اخلـرباء االتتشـاري املعـين      

القومية التابعني للجنة االقتصادية ألوروبا  وتقرىر طن منتجي البعائت بدون مصا ت  ي ظـا رة  
 ا ـ ة  يف حــني طن البيا ـات املتاحــة ال تكفـي الختــاذ قــرار مسـتن  بشــأن املعاملـة الــع يلقو ــا      

الفرعـي الـتقين   داخل  يكل التصنيف الصناعي الدو  املوحد  واتُّفـق علـ  طن ياكل ـف الفريـق     
املعين بالتصنيف الصـناعي الـدو  املوحـد موامـلة عملـا  مـا يف ذلـج و ـت تصـنيف ون شـاء           

 منهجية لتحديد منتجي البعائت بدون مصا ت 
واتُّفــق علــ  عــدم وجــود حاجــة ن  اتــتعراض التصــنيف الصــناعي الــدو  املوحــد       - ١3

اخلـرباء  مـت ذلـج  النظـر يف  ـذه املسـألة         يف املستقبل القري  وعل  طن يعيد فريق 4التنقيح 
  ٢٠١٧يف اجتماعا لعام 

 
 تصنيف االتتهًيف الفردي حس  البرض - باء 

تلق  فريق اخلرباء تقريرا من الفريق الفرعي التقين املعـين بتصـنيف االتـتهًيف الفـردي      - ١4
باالتــتهًيف حســ  البــرض عمــا ا ــ  لت بــا مــن طعمــال لتســوية مســائل معروفــة ذات مــلة   
 الفردي حس  البرض من خًل اتتَدام ما تقرر يف جمال االجتهادات القعائية 

وتعهــد فريــق اخلــرباء بــتجراء اتــتعراض كامــل لتصــنيف االتــتهًيف الفــردي حســ     - ١5
البرض بالتعاون مت الفريـق العامـل املشـتريف بـني األما ـات املعـين باوسـابات القوميـة والفريـق          

 األما ات املعين بتحصاءات األتعار  يدف عرض مشـروع طول للتصـنيف   العامل املشتريف بني
ويف جلسـة الحقـة مـن جلسـات اللجنـة       ٢٠١٧املنقح عل  فريق اخلرباء خًل اجتماعـا لعـام   

اإلحصــائية  و ــة مســائل كــب ة تســتدعي اسن نجــراء اتــتعراض كامــل لتصــنيف االتــتهًيف   
شملا  عل  النحو ا دد يف عمليـة املشـاورة   الفردي حس  البرض من طجل توتيت   اق ما ي

العاملية الع جرت يف  ذا الصدد  وتيانظر يف غ  ذلج من اس ار املترتبة عل   ظام اوسـابات  
 القومية يف مرحلة الحقة من عملية االتتعراض 

ويا لــ  ن  اللجنــة اإلحصــائية طن تؤيــد عمليــة التنقــيح املقتــرال لتصــنيف االتــتهًيف   - ١٦
  دي حس  البرض  وترد االختصامات املتعلقة يذا العمل يف و يقة معلومات طتاتية الفر
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 ١-٢التصنيف املركزي للمنتجات  اإلمدار  -جيم  
تلقــ  فريــق اخلــرباء تقريــرا مــن  ــعبة اإلحصــاءات التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية   - ١٧

ــا يف      ــال املعــ لت ي ــة عــن األعم ــة العام ــة يف األما  ــة لعــدد    واالجتماعي  و ــت الصــيبة النهائي
املســــائل الــــع طدت ن  تــــأخ  ناــــاز التصــــنيف املركــــزي للمنتجــــات  وطمــــبح اسن   مــــن

 متاحا يف املوقت الشبكي للشعبة  ١-٢ اإلمدار
وعر ت منظمة األغذية والزراعة األ ش ة الع ا ـ لعت يـا لتوتـيت   ـاق العنصـر       - ١8

 ونمدار مرفق رمسي للتصنيف الزراعي من التصنيف املركزي للمنتجات 
يعا ن  الفريق الفرعي التقين املعين بالتصنيف املركزي للمنتجـات طن يسـدي   طوط ل   - ١9

ــيما املســائل الــع تنشــأ            ــا منظمــة التجــارة العامليــة  وال ت مشــورة بشــأن املســائل الــع تر  
  التامســت  اتــتَدام الصــيبة املؤقتــة للتصــنيف املركــزي للمنتجــات  ن ــافة  ن  ذلــج        عــن
مشـــورة بشـــأن املســـائل املتصـــلة بالتجـــارة الدوليـــة يف خـــدمات تكنولوجيـــا املعلومـــات   منـــا

 واالتصاالت واخلدمات القائمة عل  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 

 التصنيف حس  الف ات االقتصادية الواتعة -دال  
 بالتصــنيف حســ  الف ــات تلقــ  فريــق اخلــرباء تقريــرا مــن الفريــق الفرعــي الــتقين املعــين - ٢٠

  االقتصادية الواتعة يقدم  ة عامة عن األعمال املع لت يا يف تياق اتتعراض  ذا التصنيف
وط  شــت تصــنيف مــنقح يعــرض األبعــاد الديــدة ليعبىــر عــن الواقــت االقتصــادي الــرا ن   - ٢١

طن يوافـق عليـا    ويوتىت   اقا ليشمل اخلدمات  وينببي طن يستعر ا الفريق الفرعي التقين قبل
  ٢٠١5فريق اخلرباء  ائيا يف  اية عام 

ــات االقتصــادية الواتــعة          - ٢٢ ــو التصــنيف حســ  الف  ــد  و  ويتعــمن التصــنيف الدي
  مســتويات تصــنيف طكرــر عــددا ممــا يــرد يف التصــنيف الســابق  ويقــدم توجيهــات    5التنقــيح 

حليـل  واألبعـاد الديـدة  ـي:     طفعل من تابقاملا بشأن ف ات االتتَدام النـهائي ألغـراض الت  
الف ــات االقتصــادية الواتــعةع الســلت واخلــدماتع ف ــات االتــتَدام النــهائيع الســلت األتاتــية  

 والسلت العامة املصنىعةع السلت املعمىرة وغ  املعمىرة 
ــات         - ٢3 ــ  التصــنيف حســ  الف  ــة عل ــة اإلحصــائية باملوافق ــق اخلــرباء اللجن ويومــي فري

  لياستَدم باعتباره تصنيفا نحصائيا دوليا  وندراجـا يف األتـرة   5التنقيح  االقتصادية الواتعة 
 الدولية للتصنيفات االقتصادية واالجتماعية 
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 مهام األعمال - اء  
عارض مقترال يدعو ن  ن شاء تصـنيف ملهـام األعمـال علـ  فريـق اخلـرباء يف اجتماعـا         - ٢4

ن شـاء فريـق فرعـي تقـين يف  ـذا الصـدد          وعمـد فريـق اخلـرباء ن     ٢٠١١الذي عقد يف عام 
وط   ت املسألة طيعا مرة طخـرئ يف تـياق تقريـر فريـق طمـدقاء الـرئيس املعـين بقيـاس التجـارة          

ــا زال العمــل  E/CN.3/2015/2الدوليــة والعوملــة االقتصــادية يف الــدورة األخــ ة للجنــة )      (  وم
  ذا اجملال متوامً  يف
  

 خرئ املتعلقة بالتصنيفات الدوليةاألعمال األ -رابعا  
وامل فريق اخلرباء التوامل والتعاون مـت القـيىمني علـ  التصـنيفات اإلحصـائية الـذين        - ٢5

يقومون باتتعرا ها وذلج عـن طريـق نتـداء املشـورة بشـأن طفعـل املمارتـاتع واتـتعراض         
ــع تســ   ــادئ ال ــا يم واملب ــة القائمــ   املف ــا التصــنيفات الدولي ــة   تند نليه ــ ةع وتيســ  املواءم ة والنا 

ــني ــتعراض ال    بـ ــوعع واتـ ــلة باملو ـ ــنيفات ذات الصـ ــاي  اإلدرا    التصـ ــل معـ ــنيفات مقابـ تصـ
 األترة الدوليةع وتيس  عمليات اتتعراض التصنيفات طو اال  ًع يا عند االقتعاء  يف
 

 رافية املكا ية وططر ا ومعاي  اتكامل املعلومات اإلحصائية والب - طلف 
طقــر فريــق اخلــرباء باملســائل النا ــ ة النا ــة عــن اخل ــة العامليــة بشــأن ط ــداف التنميــة     - ٢٦

املستدامة وبازديـاد اواجـة ن  دعـم حتقيـق تكامـل املعلومـات اإلحصـائية والبرافيـة املكا يـة           
ــد ــ  اواجــة ن  و ــت تصــنيفات ومعــاي       وق ــي العــوء عل ــت التركيــز     نحط لق صــائية متينــة م
خـار علـ   ظـام ا اتـبة البي يـة واالقتصـادية املتكاملـة وتصـنيفات اتـتَدام األرا ـي            بوجا

  والب اء األر ي
جبــرايف مكــا   -وباإل ـافة ن  ذلــج  فــتن مــن  ــأن تــوف  الــدعم إلطــار نحصــائي   - ٢٧

قويــة يف جمــال التصــنيفات  مات ومعــاي  البيا ــات الومــفية املرتب ــة بــا طن يســتفيد مــن نتــها  
اتُّفق عل  طن تقوم كل من لنة اخلرباء املعنية باملعلومات البرافية املكا يـة العامليـة وفريـق     وقد

اخلرباء املعين بالتصنيفات اإلحصائية الدولية بفتح حوار للعمل بقدر طكرب مـن التعـاون ون شـاء    
 آلية رمسية متواملة لتحقيق ذلج 

 
 نسق لتوميف السلت األتاتية وترميز االنظام امل -باء  

ــق اخلــرباء بو ــت النظــام املنســق لتومــيف الســلت األتاتــية وترميز ــا لعــام       - ٢8 ط بلــف فري
  وقـد ط ـار فريـق اخلـرباء املسـألة      ٢٠٢٢وبدء العمل املتعلق بو ت النظام املنسـق لعـام    ٢٠١٧

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/2
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الوطنية يف عملية و ـت النظـام     املتعلقة بالسبل املمكن طن تؤ ر من خًهلا املكات  اإلحصائية
مـــا طن التبـــي ات الـــع ط دخلـــت عليـــا اتـــتامدت طتاتـــا مـــن املشـــورة الـــع طتـــدملا اهلي ـــات  

 الوطنية  المركية
ــ  طن تعقــد طما ــة منظمــة المــاريف العامل      - ٢9 يــة وفريــق اخلــرباء حــوارا يرمــي     واتُّفــق عل
 متواملة بني الكيا ني العمل بقدر طكرب من التعاون ونقامة عًقة رمسية  ن 

 
 التصنيف الدو  املوحد للمهن -جيم  

كا ت مسألة طتاتية ما لة لفريق اخلرباء مترلـت يف النظـر يف  ـرورة تنقـيح التصـنيف       - 3٠
الدو  املوحد للمهن  وال تيما فيما يتعلق بتدخال تبـي ات علـ  مسـتويات املهـارة ومسـائل      

سن  وكــان مــن املقــرر نعــداد تومــية ملنظمــة العمــل   يكليــة طخــرئ تر  ــا عمليــة التصــنيف ا 
الدولية تقترال ن شاء فريق عامل يتـو  تـوف  الـدعم للمنظمـة يف حتديـد  ـع ياتبـت يف املسـتقبل         

 لتنقيح التصنيف الدو  املوحد للمهن 
 

 يح التصنيف الدو  والة العمالةتنق -دال  
التاتت عشر خلرباء نحصاءات العمل فيما يتعلـق   ط بلف فريق اخلرباء بنتائع املؤمتر الدو  - 3١

باتتعراض التصنيف الدو  والة العمالة  وبالنظر ن   ـرورة معالـة اإلطـار املفـا يمي العـام      
الذي يستند نليا ذلـج التصـنيف وظهـور مفـا يم جديـدة ينببـي تصـنيفها  اتفـق فريـق اخلـرباء           

كاملة يف الفريق العامـل الـذي يتـو  تنقـيح     عل  دعم منظمة العمل الدولية وزيادة مشاركتا ال
 التصنيف الدو  والة العمالة 

 
  ة ألغراض نحصاءات اتتَدام الوقتتنقيح التصنيف الدو  لا ش - اء  

توامــل  ــعبة اإلحصــاءات العمــل علــ  و ــت الصــيبة النهائيــة للتصــنيف الــدو            - 3٢
 تـائع اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين      لا ش ة ألغراض نحصـاءات اتـتَدام الوقـت  بنـاءى علـ       
ــراض ن     ــدو  التجــري  لا شــ ة ألغ ــيح التصــنيف ال ــذي   بتنق ــت  ال حصــاءات اتــتَدام الوق

ــد ــاذ القــرار الديــد   ٢٠١٢ حزيران/يو يــا ١3ن   ١١يف  يويــوريف يف الفتــرة مــن    عق ع واخت
ــاقا للعمــ     حــول ــة  واالتــتبًل الن ــدو  نحصــاءات العمــل  والعمال ــؤمتر ال التاتــت  ل  يف امل
ع ٢٠١3خلــرباء نحصــاءات العمــل  الــذي عقــد يف جنيــف يف تشــرين األول/طكتــوبر         عشــر

 ة من املكات  اإلحصائية الوطنية والتعليقات الوارد
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ألغــراض نحصــاءات اتــتَدام الوقـــت    ومجــرد و ــت التصــنيف الــدو  لا شــ ة       - 33
اللجنـة اإلحصـائية لتعتمـده    ميبتا النهائية  تـيقوم فريـق اخلـرباء باتتعرا ـا وعر ـا علـ         يف

 لوقت باعتباره التصنيف الدو  لا ش ة ألغراض نحصاءات اتتَدام ا
 

 ال التصنيف مشاركة فريق اخلرباءمبادرات طخرئ يف جم -واو  
تناول فريق اخلرباء بالنقاش املبادرات النا  ة يف التصـنيفات اإلحصـائية العامليـة واإلقليميـة      - 34

  ا بشأن معاي  البيا ات الومفية وما يرتب  يا من  ظم ندارة التصنيفواألعمال املع لت ي
 وتتصل اجملاالت الرئيسية الع عار ت و وقشت ما يلي: - 35
ــابت ل   •  ــياحة التـ ــارة والسـ ــاءات التجـ ــرع نحصـ ــال فـ ــال  طعمـ ــاءات يف جمـ ــعبة اإلحصـ شـ

 العَمة البيا ات
ل ــابت اإلقليمــي علــ  التصــنيفات  طعمــال طما ــة  اعــة ا ــي  اهلــادئ بشــأن ن ــفاء ا   • 

 الدولية يف من قة ا ي  اهلادئ واعتماد ا
الفريــق العامــل املعــين بالتصــنيفات الدوليــة التــابت للجنــة االقتصــادية ألمريكــا الًتينيــة    • 

 ومن قة البحر الكاري 
 و ت معيار نحصائي وتصنيف للتشرىدقيام اهلي ة النيوزيلندية لإلحصاء ب • 
 ي ة النيوزيلندية لإلحصاء بو ت معيار نحصائي وتصنيف للهوية النسا يةقيام اهل • 
 السجل العاملي للمعاي  اإلحصائية • 
 النموذ  العام للمعلومات اإلحصائية ومعاي  البيا ات الومفية للتصنيف اإلحصائي • 
 النظام الديد إلدارة التصنيف الصادر عن اهلي ة النيوزيلندية لإلحصاء • 
  

 ل املقبلة لفريق اخلرباء وتنظيمااألعما -خامسا  
ــات ع    - 3٦ ــق اخلــرباء التقــدم ا ــرز وترتيب ــذي   اتــتعرض فري ــذ اجتماعــا الســابق ال ــا من مل
  واتت اع الفريق طن يؤدي مهاما طوال تلج الفترة ب رقـة طكرـر اتسـاقا     ٢٠١3يف عام  عقد

زيـادة مشـاركتا يف جمموعـة طوتـت     مت حتسىن االتصاالت بينا وبني مكت  اللجنة اإلحصـائية و 
 تعلقة بالتصنيف اإلحصائي الدو  من املسائل امل
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وتري تعميم حما ر اجتماعات املكت  وقوائم اإلجراءات عل  طععـاء فريـق اخلـرباء     - 3٧
العمــل  لتــوف  الشــفافية يف العمليــة واالتــتمرار يف نطــًع الفريــق علــ  التقــدم ا ــرز جمــاالت  

 يف فيها الكر ة الع يشار
  اختصامــات املكتــ  واتــتمرار ٢٠١٧وتــيناقف فريــق اخلــرباء  يف اجتماعــا لعــام   - 38

عملــا  وباإل ــافة ن  ذلــج  تيوامــل فريــق اخلــرباء توتــيت جمــاالت ا تمامــا لتشــمل مســائل  
ــن تــاطر         ــة  ونحصــاءات اوــد م ــل التصــنيفات البي ي ــق بالتصــنيف اإلحصــائي مر طوتــت تتعل

مــل بــني التصــنيفات اإلحصــائية والبرافيــة املكا يــة  وتــأ   البيا ــات  الكــوار   وحتقيــق التكا
 العَمة  واجملاالت الديدة األخرئ لإلحصاءات الرمسية 

  
  قاط للمناقشة -تادتا  

 اللجنة مدعوة ن  ما يلي: - 39
التأكيد من جديد عل  دور فريق اخلرباء املعين بالتصـنيفات اإلحصـائية الدوليـة     )ط( 

 عباعتباره  ي ة التنسيق املركزية لاعمال اوالية واملقبلة املتعلقة تميت التصنيفات اإلحصائية
ــرع ال  ) (  ــنيف دو  تشـ ــد طن طي تصـ ــق  تأكيـ ــعا يانسـ ــة يف و ـ ــاالت الدوليـ وكـ

 فريق اخلرباءع مت
 تأييد اال  ًع بتنقيح تصنيف االتتهًيف الفردي حس  البرضع ) ( 
  5صــنيف حســ  الف ــات االقتصــادية الواتــعة  التنقــيح   تأييــد اتــتَدام الت )د( 

  باعتباره تصنيفا نحصائيا دوليا
 


