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 اللجنة اإلحصائية
 واألربعونالدورة التاسعة 

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٩-٦
 )ل( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

    بنود للمناقشة واتخاذ القرار: التصنيفات اإلحصائية
 تقرير فريق الخبراء المعني بالتصنيفات اإلحصائية الدولية   

  
 من األمين العام مذكرة  

 
واملمارســـال القـــاتقرف اتمـــر  األم   ٢٠١7/٢٢٨وفقا ملقرر اجمللس االقتصـــاوا واالجتماع   

العام تأن حييل تقرار فراق اخلرباء املعين تالتصــــنياال ائيصــــالير الدوليرف واقدم فراق اخلرباء   تقرار  آ ر 
التصــــــــــنياال ائيصــــــــــالير الدولير    تل  ما اســــــــــتمد من معلعمال عن العمل املتعلق تع ــــــــــ  وتناي  

اجملااللف واصـ  فراق اخلرباء يااـا العمل ال ا ا ـ ل  ت     ال تنقـيق األ مـ ر املتعلقر تالتصـنياال 
 واألسرة الدولير للتصنياال االقتصاوار واالجتماعيرف

لقرار تصـــــــــــــــني   واللمنــر مــدععة لت التعليق علس املقــــــــــــــــالــل الي   تنــاو ــا    ــ ا التقرار ولت 
 ( الستخدام  تعصا  ييد املعااري الدوليرف٢٠١٨االستهالك الاروا يقب الغرض املنّقح )تصني  عام 
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 فريق الخبراء المعني بالتصنيفات اإلحصائية الدولية تقرير  
   

 مقدمة - أوال 
 آذار/ 5لت  ١عهــــــدل اللمنــــــر ائيصــــــــــــــــــــاليــــــر   وور ــــــا ال ال  ف املعقعوة   الا ة من  - ١

ف لت فراق اخلرباء املعين تالتصنياال ائيصالير الدولير تتحق  التعاون    ال التصنياال ١٩٩٩ مارس
الدولير وكاالر التنقــــيق والتقار  ت  التصــــنياال   األســــرة الدولير للتصــــنياال االقتصــــاوار واالجتماعير 

(E/1999/24ف) ف الاصل القات 
قــــــــتخدم وتتكعن األســــــــرة الدولير للتصــــــــنياال االقتصــــــــاوار واالجتماعير من التصــــــــنياال الي ت   - ٢

كتصـــنياال قياســـير   اجملاالل ائيصـــالير الاروار يو املتعدوة والي قامت اللمنر ائيصـــالير يو يا  ي ر 
والعمل والصــــــــحر والتعليم والرعاار  يكعمير وولير ي رى  تصــــــــر  قــــــــالل من قبيل االقتصــــــــاو والقــــــــكان

 االجتماعير واجلغرافيا والبي ر والقياير تاستعرا ها واملعافقر عليها كمباوئ تعجيهيرف
واقدم   ا التقرار حملر عامر عن األ مـــ ر الرليقـــير املاـــ ل  اا    ال التصـــنياال ائيصـــالير  - 3

  ف٢٠١٦ائيصالير   عام  الدولير من  ا عقاو الدورة القاتعر واألرتع  للمنر
  

 2016أنشطة فريق الخبراء منذ عام  - ثانيا 
لت  ٦اجتم  فراق اخلرباء املعين تــالتصـــــــــــــــنياــال ائيصــــــــــــــــاليــر الــدوليــر    يعاعرك   الا ة من  - ٤
ملناقمـــــــر  مععر واســـــــعر من املعا ـــــــي ف  ا فيها العمل  ـــــــمن األســـــــرة الدولير  ٢٠١7يالعل/ســـــــبتمرب  ٨

القتصـــــاوار واالجتماعير م ل عملير املعافقر تالنقـــــبر للتصـــــنياال الدوليرف واملعااري الي اتع  للتصـــــنياال ا
اســــتخدامها عند اقاذ قرار تمــــأن قبعل عاــــعار التصــــنياال   األســــرة وتمــــأن جعوة تل  التصــــنياالف 

ن اخليارال املتاير للنمــــــــر علس املعق  المــــــــبك  وســــــــبل اال ال  علس املعق  وصــــــــيا ت ف ول ــــــــافر   وحتقــــــــّ
ذل ف ي ويل اال تمام تمكل يكرب للمماالل الناش ر تالنقبر لإليصاءال الرمسير م ل ا عار اجلنقا ير  لت

واحلد من  ا ر الكعارث وحتقــــ  التعاصــــل م  مقــــتعمل  التصــــنياالف واجلهعو املب ولر علس الصــــعيدان 
 ل املنقحر وائوارة الاعالر للتصنياالفالع ين وائقليم  ئيراز املزاد من التقدم صع  تناي  التصنياا

و عقمت مقألر لتراز وور فراق اخلرباء لدى اللمنر ائيصالير واجملتم  الدويلف و  ظرف علس وج   - 5
اخلصــــع ف   الدور ال ا اقعم ت  فراق اخلرباء فيما اتعلق تبدء التصــــنياال ائيصــــالير الدولير وو ــــعها 

 عار ولقرار فراق اخلرباء لعملير معافقر  د  لدعم   ا النع  من األ م ر واعتماو ا وتناي  اف وا قتَمّد ت
ومتكِّن من حتقــــ  تناي  الناهيت الي تقعم علس يفاــــل املمارســــالف من تأايد اللمنر ائيصــــالير لدور فراق 

ائيصــــــــالير الي اخلرباء تاعتبار   ي ر التنقــــــــيق املركزار لاعمال اجلارار واملقبلر املتعلقر صمي  التصــــــــنياال 
تندرج  ـــــمن   او مقـــــؤولير شـــــعبر ائيصـــــاءال التاتعر ئوارة المـــــؤون االقتصـــــاوار واالجتماعير التاتعر 

 ف(١)ويا تصني  وويل تمر  يا وكالر وولير   و ع  جيب ين انقّق  فراق اخلرباء يوال لاما ر العامرف

__________ 

  )ج(ف ) ( و ٤7/١٠٨( املقرر E/2016/24ا ظر ) (١) 
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واستعرض فراق اخلرباء التمكيلر املق ير لاسرة الدولير للتصنياال االقتصاوار واالجتماعير الي  - ٦
ســــتنمــــر تااصــــيل عنها علس املعق  المــــبك  احملدتث لمــــعبر ائيصــــاءالف ول ــــافر لت ذل ف عمل فراق 

ري ياقـــر اســـتعماال علس اخلرباء علس جعل املعلعمال عن يفاـــل املمارســـال القالمر والع الق املتعلقر تاملعاا
 معقع  المبك  من يجل وعم العكاالل ائيصالير ائقليمير والع نيرف 

وتلقس فراق اخلرباء تقارار من األفرقر الارعير التقنير الي تعمل علس مقـــــالل حتدوة حتت لشـــــرا   - 7
 فراق اخلرباء  اق ف و  :

 تصني  االستهالك الاروا يقب الغرض • 
 ٤الدويل املعيد جلمي  األ م ر االقتصاوارف التنقيح  التصني  الصناع  • 
  ١-٢التصني  املركزا للمنتمالف ائصدار  • 

ول ـــافر لت ذل ف واصـــل فراق اخلرباء التعاون م  املنظمال الدولير م ل منظمر األا ار والزراعر  - ٨
لعمـل الـدوليـرف ويمـا ـر  ـاعر لامم املتحـدةف ومكتـب األمم املتحـدة املعين تـاملخـدرال واجلرمـرف ومنظمـر ا

احمليط ا اوئف ومعهد ائيصــــاء التات  ملنظمر األمم املتحدة لل تير والعلم وال قافرف وواصــــل وعم األعمال 
 الي تا ل  اا تل  املنظمالف

وكـــان املكتـــب اتعت لوارة عمـــل فراق اخلرباء وجيتم  تـــا تظـــام لاـــــــــــــــمـــان ين اعمـــل فراق اخلرباء  - ٩
الا ةف وين ت نّا  فراوى عناصـــــــر العمل وت قـــــــهتل للاراق التعجيهال واالتصـــــــاالل تمـــــــأن  تاســـــــتمرار  عال

املقـــــــالل املتعلقر تالتصـــــــنياال ائيصـــــــالير الدوليرف ومكن اال ال  علس تمـــــــكيلر فراق اخلرباء ويعاـــــــاء 
 املكتب   مرفق   ا التقرارف 

  
 أعمال األفرقة الفرعية التقنية - ثالثا 
 الستهالك الفردي حسب الغرض تصنيف ا - ألف 

تلقس فراق اخلرباء تقرارا من الاراق الارع  التقين املعين تتصــــــــــني  االســــــــــتهالك الاروا يقــــــــــب  - ١٠
الغرض عن العمل املاــــــــــــ ل  ت  الســــــــــــتعراض التصــــــــــــني  اجلداد لالســــــــــــتهالك الاروا يقــــــــــــب الغرض 

 ولهناء صياات ف ٢٠١٨ لعام
االســـــتعراض تأكمل ف  ا   ذل  تااصـــــيل عن املمـــــاورال وقد ع ر ـــــت علس فراق اخلرباء  تاليت  - ١١

الي يجرات علس الصعيد العامل  م  العكاالل ائيصالير الع نيرف وعن التعاون م  الاراق العامل املم ك 
ت  األما ال املعين تاحلقــاتال القعمير والاراق العامل املمــ ك ت  األما ال املعين تءيصــاءال األســعارف 

 ل الي   يلهاف لت جا ب تعض املقالل ائ افير من يجل لجياو يل هنال   افوعن املقال
وقّدم فراق اخلرباء املمــعرة تمــأن املقــالل املعرو ــرف وقام من يي  املبديف تءقرار التصــني  املنقح  - ١٢

اوة تالعمل   ا تظار لو ال تغيريال ل ــــافير والبت   املقــــالل التحرارار الي جيب معاجلتهاف ومتت ائشــــ
ال ا قام ت  الاراق الارع  التقين؛ وســـتتم ل   عت  التالير   التحرا عن اســـتخدام تصـــني  االســـتهالك 
الاروا يقــــــــب الغرض وعن ي ر التغيريال الي ي و لت علي  علس التصــــــــنياال العاياير األ رى   ل ار 

 اجر الستعراض ياااف ظام احلقاتال القعمير من يجل معرفر ما لذا كا ت تل  التصنياال حب
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علس اللمنر تاعتبار ا و يقر  ٢٠١٨وع ر ــت املقــعوة الكاملر لتصــني  االســتهالك الاروا لعام  - ١3
معلعمال يســـاســـيرف واتاـــمن اجلزء التمهيدا من الع يقر معجزا ماصـــال عن التغيريال املاا يمير وا يكلير 

 الي ي و لت علس التصني  اجلدادف
 ٢٠١٨ائيصــالير مدععة لت اعتماو الصــيغر املنقحر لتصــني  االســتهالك الاروا لعام واللمنر  - ١٤

 الستخدام  تعصا  ييد معااري التصنياال ائيصالير الدوليرف
 

 4التصنيف الصناعي الدولي الموحد، التنقيح  - باء 
ع  الدويل املعيد يشــــار تلقس فراق اخلرباء تقرارا من الاراق الارع  التقين املعين تالتصــــني  الصــــنا - ١5

في  الاراق الارع  التقين لت التقدم احملرز   معاملر منتم  الباـــال  تدون مصـــا  ف  ا   ذل  و ـــ  ف ر 
منعذجير وتلعرة منهمير لتحداد منتم  الباــــال  تدون مصــــا  ف ول ــــافر لت ذل ف   لب من فراق اخلرباء 

ذل  ما اربر المــــرو    اســــتعراض للتصــــني  الصــــناع   ين انظر   معاملر العســــ اءف و  ما لذا كان  
دل  مععر من املباوئ التعجيهير تمـــــــــــــــأن كياير التعامل  الدويل املعيدف و تيمر     املناقمـــــــــــــــرف اعت مب

 العس اءف م 
وع رض علس فراق اخلرباء العمــل الــ ا قــامــت تــ  فرقــر العمــل التــاتعــر ملنظمــر التعــاون والتنميــر    - ١٦

قتصـــــاوا واللمنر االقتصـــــاوار ألوروتا تمـــــأن اســـــتعراض منعذج العيدال ائيصـــــالير  ظرا لا ر امليدان اال
ناع  الدويل املعيدف ويجرات املزاد من  الكبري احملتمل ين ت ك  تل  النتاليت    ال التصـــــــــــــــني  الصـــــــــــــــ

وف اد  املناقمــــــال تمــــــأن احلاجر لت الكتل ائيصــــــالير البدالر م ل تل  املقــــــتخدمر لالقتصــــــاو األزر 
 و   قعاعد حتدو مىت مكن ل ماء تل  الكتل البدالر ومىت تتم املعافقر عليهاف

ف ٤واتاابق علس ي   ليقــت  ناك ما ادعع الســتعراض التصــني  الصــناع  الدويل املعيدف التنقيح  - ١7
ل منتم  الباــال    املقــتقبل القراب وعلس ين الاراق الارع  التقين ســيقّيم املقــالل املتعلقر تعمل     ا

تدون مصــــا   و   ال منعذج العيدال ائيصــــاليرف وســــيقدم تعصــــير ي ناء االجتما  املقبل لاراق اخلرباء 
 تمأن ما لذا كان التصني  الصناع  الدويل حباجر لالستعراضف

 
 1-2التصنيف المركزي للمنتجات، اإلصدار  - جيم 

ائيصــــاءال تمــــأن املقــــالل الي تؤ ر علس التصــــني  املركزا تلقس فراق اخلرباء تقرارا من شــــعبر  - ١٨
للمنتمالف وجرل ائشـــارة لت ين يل املقـــالل املتعلقر تالتصـــني  الصـــناع  الدويل املعيدف والتنقيحال 

ق( ليصـــــبح النظام املنقـــــق لعام   ٢٠٢٢العشـــــيكر للنظام املنقـــــق لتعصـــــي  القـــــل  وترميز ا )النظام املنقـــــّ
عيد ملنتمال ال اقرف تعين ي   ال مكن اقاذ قرار تمــــأن اســــتعراض التصــــني  املركزا والتصــــني  الدويل امل

 للمنتمال       املريلرف
و  لب من الاراق الارع  التقين املعين تالتصــــــــني  املركزا للمنتمال يااــــــــا ين ااــــــــمن لكمال  - ١٩

اــمن التحرا عن يا مقــالل والتصــني  املركزا للمنتمال وين ا ٢٠١7التناار ت  النظام املنقــق لعام 
 ي رىف وين اقدم تعد ذل  لت فراق اخلرباء يا تعصيال     ا الصدوف
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 األعمال األخرى المتعلقة بالتصنيفات الدولية - رابعا 
واصـــــــل فراق اخلرباء التعاصـــــــل والتعاون م  القّيم  علس التصـــــــنياال ائيصـــــــالير ال ان اقعمعن  - ٢٠

ء املمـــعرة تمـــأن يفاـــل املمارســـال؛ واســـتعراض املاا يم واملباوئ الي تاســـتعرا ـــها وذل  عن  راق لســـدا
تقــتند لليها التصــنياال الدولير القالمر والناشــ ر؛ وتيقــري املعاءمر ت  التصــنياال ذال الصــلر؛ واســتعراض 
التصــــــــــنياال علس  ــــــــــعء معااري ائوراج   األســــــــــرة الدولير؛ وتيقــــــــــري عمليال اســــــــــتعراض التصــــــــــنياال 

 اا عند االقتااءف اال  ال  يو
 

 النظام المنسق لتوصيف السلع األساسية وترميزها - ألف 
 ٢٠١7ي تلغ فراق اخلرباء تع ـــــــــ  النظام املنقـــــــــق لتعصـــــــــي  القـــــــــل  األســـــــــاســـــــــير وترميز ا لعام  - ٢١

ف ٢٠٢٢وتالتعداالل الي يو لت علي  وتالتقدم ال ا ييرز  العمل املتعلق تع ــــــــــ  النظام املنقــــــــــق لعام 
فراق اخلرباء  دوا املقـــــــألر املتعلقر تكي  مكن للمكاتب ائيصـــــــالير الع نير ين تؤ ر   عملير  وقد ي ار

و ــــــــ  النظامف  ا ين التغيريال الي ي و لت علي  اســــــــت مدل يســــــــاســــــــا من املمــــــــعرة الي يســــــــد ا  ي ال 
 الع نيرف اجلمارك

اخلرباء العمل تقدر يكرب من التعاون  واتااق علس ين تعاصــــــــــــل يما ر منظمر اجلمارك العاملير وفراق - ٢٢
 وعلس لقامر عالقر رمسير متعاصلر تينهماف

 
 التصنيف الدولي لحالة العمالة  - باء 

ي  ل  فراق اخلرباء علس التقدم ال ا ييرزت  منظمر العمل الدولير صـــــــــــــــع  تناي  التعصـــــــــــــــيال  - ٢3
العملف تائ ـــــافر لت حملر عامر عن األعمال الصـــــاورة عن املؤمتر الدويل التاســـــ  عمـــــر خلرباء ليصـــــاءال 

ف واق  ح عدو من املعااري ٢٠١٨املاـــــــــــــــ ل  اا للتحاـــــــــــــــري الجتما  اخلرباء ال ال   املقرر عقد    عام 
( من يجل وعم ICSE-93) ١٩٩3اجلدادة ملاا يم جدادة لتحل حتل التصني  الدويل حلالر العمالر لعام 

الر والعملف وع رب ـــــــــــت علس فراق اخلرباء  يارال تصـــــــــــني  جدادة ومبتكرة التداتري اجلدادة املتعلقر تالعم
لك  انظر فيهاف ووافق فراق اخلرباء علس معاصـــــــــــــلر وعم منظمر العمل الدولير وعلس تعميق ممـــــــــــــاركت    

 ف (٢)عمل الاراق العامل ال ا اتعت تنقيح التصني  الدويل حلالر العمالر
 

 مهنالتصنيف الدولي الموحد لل - جيم 
   النظر  ٢٠١5كا ت ي م مقــألر تالنقــبر لاراق اخلرباء ي ناء اجتماع  القــاتق املعقعو   عام  - ٢٤

  احلاجر لت تنقيح التصــــــني  الدويل املعيد للمهنف وال ســــــيما التغيريال علس مقــــــتعاال املهارة واري ا 
ســـــلت تعصـــــير لت منظمر العمل من املقـــــالل ا يكلير الي يصـــــبحت ت ري ا عملير التصـــــني  ا نف وقد ي ر 

الدولير تق ح ل مـــــاء فراق عامل اتعت تعفري الدعم للمنظمر من يجل حتداد هنيت اـ تتب    املقـــــتقبل لتنقيح 
التصــــــــني  الدويل املعيد للمهنف ولكن متت ائشــــــــارة لت ي   من  ا عقاو االجتما  القــــــــاتق لاراق اخلرباء 

تصـــــــــني  الدويل املعيد للمهنف اهرل ا ن  الار يوســـــــــ  من وعرض املقـــــــــالل املعروفر آ  اك تمـــــــــأن ال

__________ 

ل لعملير تنقيح التصـــني  الدويل حلالر العمالر وللمقـــالل  (٢)  املاا يمير قيد املناقمـــر   تقرار مكن اال ال  علس وصـــ  ماصـــّ
 (فE/CN.3/2018/18منظمر العمل الدولير عن الت عرال األ رية   ليصاءال العمل والعمالر )

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/18
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املقالل الي يصبحت  دو صاليير التصني ف ويوصس فراق اخلرباء تأن اؤاد املؤمتر الدويل العمرون خلرباء 
ليصــــــــــــاءال العمل تنقيحا كامال للتصــــــــــــني  الدويل املعيد للمهن لك  تتاح لمكا ير النظر   الصـــــــــــيغر 

ف من يجل ٢٠٢3اء املؤمتر الدويل خلرباء ليصـــــــــاءال العمل ال ا ســـــــــيعقد   عام املنقحر للتصـــــــــني  ي ن
  ف٢٠٢5لتاير فرصر للتناي  قبل مععد اجلعلر العاملير للتعداوال الي ستمرا   عام 

 
 مبادرات أخرى في مجال التصنيف بمشاركة فريق الخبراء - دال 

  التصـــــــــــــــنياال ائيصـــــــــــــــالير العاملير وائقليمير  تناول فراق اخلرباء تالنقاش املباورال الناشـــــــــــــــ ر - ٢5
 واألعمال املا ل  اا تمأن معااري البيا ال العصاير وما ارتبط اا من  ظم لوارة التصني ف

 وتتصل اجملاالل الرليقير الي ع ر ت و عقمت تاملقالل التالير: - ٢٦
 يعمال معهد ائيصاء التات  لليع قكع تمأن يقا  فرع  لل قافر • 
 تناي  مكتب األمم املتحدة املعين تاملخدرال واجلرمر للتصني  الدويل ئيصاءال اجلرمر • 
يعمال يما ر  اعر احمليط ا اوئ املتعلقر تء ـــــااء  ات  لقليم  وتاعتماو التصـــــنياال الدولير    • 

 من قر احمليط ا اوئ
القتصـــاوار ألمراكا الالتينير ومن قر البحر الاراق العامل املعين تالتصـــنياال الدولير التات  للمنر ا • 

 الكارايب
يعمال املرصـــد االقتصـــاوا وائيصـــال  ألفراقيا جنع  الصـــحراء الكربى املتعلقر تء ـــااء  ات   • 

 لقليم  وتاعتماو التصنياال الدولير   البلدان األفراقير
اجلنقـير   يسـ اليا وكندا  و ـ  معيار ليصـال  وتصـني  للهعار اجلنقـا ير وامليل اجلنقـ  وا عار • 

 و يعزالندا
 تصنياال  من  ظام احملاسبر االقتصاوار والبي ير • 
النمعذج العام للمعلعمال ائيصــــــالير ومعااري البيا ال العصــــــاير للتصــــــني  ائيصــــــال ف  ا    • 

 ذل  تباول البيا ال ائيصالير والعصاير
 قرايواة ترميز املكتب ائيصال  االحتاوا القعا • 
 ائيصاءال املتعلقر تاحلد من  ا ر الكعارث  • 

  
 األعمال المقبلة لفريق الخبراء وتنظيمه - خامسا 

ف ٢٠١5اســـــــــــــــتعرض فراق اخلرباء التقـــدم احملرز وترتيبـــال عملـــ  منـــ  اجتمـــاعـــ  املعقعو   عـــام  - ٢7
ن االتصـــاالل واســـت ا  فراق اخلرباء ين اؤوا مهام   عال تل  الا ة علس أع يك ر اتقـــاقا  تااـــل حتقـــّ

م  مكتب اللمنر ائيصـــــــــــــالير وزااوة ممـــــــــــــاركت     مععر يوســـــــــــــ  من املقـــــــــــــالل املتعلقر تالتصــــــــــــني  
 الدويلف  ائيصال 
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وجيرا تعميم حتا ــــــــر اجتماعال املكتب وقعالم ائجراءال علس يعاــــــــاء فراق اخلرباء من يجل  - ٢٨
لاراق علس التقدم احملرز    االل العمل الك رية الي تعفري المــــــــــاافير   العملير واالســــــــــتمرار   ل ال  ا

 امارك فيهاف 
وســــيمرا شــــرح عملير و ــــ  آليال تدالر للمناقمــــر و مــــر املقــــالل املتعلقر تالتصــــني  اد   - ٢٩

االســتعا ــر عن منعذج النقاش احلايل وال وايت تمــكل يفاــل لنتاليت القرارال املتعلقر تالتصــنياالف وســت تاح 
رســـــــال املتعلقر تالتصـــــــنياال والع الق املتعلقر تاملعااري تصـــــــيغر ياقـــــــر اســـــــتعماال لتقدمها لت يفاـــــــل املما

 املنظمال ائيصالير ائقليمير والع نيرف
وسيعاصل فراق اخلرباء تعسي   االل مماركت  لتممل مقالل يوس  تتعلق تالتصني  ائيصال   - 3٠

 ر الكعارثف وحتقيق التكامل ت  التصنياال ائيصالير م ل التصنياال البي يرف وليصاءال احلد من  ا
واجلغرافير املكا يرف وآ ار البيا ال الاـــــــــخمرف واجملاالل اجلدادة األ رى لإليصـــــــــاءال الرمسيرف ول ـــــــــافر 

ذل ف ســـــــينظر الاراق   لمكا ير االســـــــتااوة من ي دا  التنمير املقـــــــتدامر ك لير لل وايت لدور وعمل  لت
 فراق اخلرباءف

  
 نقاط للمناقشة - سادسا 

 اللمنر مدععة لت القيام  ا ال : - 3١
( ٢٠١٨لقرار تصــــــــــني  االســــــــــتهالك الاروا يقــــــــــب الغرض املنّقح )تصــــــــــني  عام  )ي( 

 الستخدام  تعصا  ييد املعااري الدولير؛
 والتعليق علس العمل ال ا ا  ل  ت  فراق اخلرباءف ) ( 
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 المرفق
 المعني بالتصنيفات اإلحصائية الدوليةأعضاء فريق الخبراء   

 
 البلدان   

 فوســـــعاقـــــرا فوســـــنغافعرة فوجنع  يفراقيا فو هعرار كعراا فوالربازال فويســـــ اليا فواألرون فاالحتاو الروســـــ 
 فوا ند فو يعزالندا فواملكقـــي  فواملغر  فوكعســـتاراكا فوكندا فوالالب  فوفر قـــا فواا ا فوعمان فوالصـــ 

 املتحدة األمراكيرفوالعالاال 
 

 المنظمات  
املرصـــد االقتصـــاوا وائيصـــال  ألفراقيا جنع  الصـــحراء الكربىف واملكتب ائيصـــال  لالحتاو األورو ف 
ومنظمــر األاــ اــر والزراعــر لامم املتحــدةف ومنظمــر العمــل الــدوليــرف ويمــا ــر  ــاعــر احمليط ا ــاوئف ومعهــد 

 تير والعلم وال قافرف ومكتب األمم املتحدة املعين تاملخدرال ائيصـــــــــــــــاء التات  ملنظمر األمم املتحدة لل
واجلرمرف وشعبر ائيصاءال التاتعر ئوارة المؤون االقتصاوار واالجتماعير التاتعر لاما ر العامرف واملنظمر 

 العاملير للمماركف
 

 المكتب   
 ي درو  ا كعك ) يعزالندا(ف الرليس • 
 يليس تعرن )كندا( • 
 فرا كع )املكتب ائيصال  للمماعال األوروتير(ي ا  • 
 لااا كاستيع )املكقي ( • 
 سياريا وا كعستع )الالب ( • 
 رال  تيكر )المعبر ائيصالير(ف حبكم املنصب • 

  
 


