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بنود للمناقشةةةة واذخال الر:ارل التصةةةني ا  
 اإلحصائية الدولية

   
 بالتصني ا  اإلحصائية الدولية ذر:ي: ف:يق الخب:اء المعني   

  
 مذك:ة من األمين العام  

 
يتشـــرأل األمان ال ا   والممارســـال القـــا ق    211/ 2020وفقا لمقرر المجلس االقتصـــاوا واالجتماع   

 أن يحـا  ققررر فرر  الببرا  الم ن   التصــــــــــــــنلـدال ا وصــــــــــــــااـل  الدولـل ا وربا ن فرر  الببرا  ف  ققررر  ال ـم  
ــ لت   ــا ال م  اللا اضـ ــاال  الدولل  ف  مبتل. المجااللا وربا ن لياـ ــنلدال ا وصـ ــت وقندال التصـ المت ل  بوضـ

ف  مجال قنقـا  األششـ   المت لق   التصـنلدال واألسـرة الدولل  للتصـنلدال ا وصـاال ا ور ر  فرر  الببرا    ه 
  الدول  الموود لجملت األششــ   االقتصــاوي   لياــان شتااع عم  الدرر  الدرع  التقن  الم ن   التصــنلص الصــناع 

 ا 4  شأن است را  التصنلص الصناع  الدول  الموود لجملت األشش   االقتصاوي   التنقلح 

 واللجن  مدعوة إلى الت لا  على المقاا  المبان  ف  هلا التقرررا 

 

  

 

 * E/CN.3/2021/1ا 
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 ذر:ي: ف:يق الخب:اء المعني بالتصني ا  اإلحصائية الدولية   
  

 دمة مر  -  أوال  

  1999آذار/مارس   5إلى  1عهدل اللجن  ا وصــاال  ف  وورقها الثينان  الم قووة ف  الدترة من  - 1
إلى فرر  الببرا  الم ن   التصنلدال ا وصاال  الدولل  بتحقان الت اون ف  مجال التصنلدال الدولل  وكدال   

   الدص  القا ت(اE/1999/24ا وصاال  )التنقا  والتقارب بان التصنلدال ف  األسرة الدولل  للتصنلدال 

وقتكون األســـــرة الدولل  للتصـــــنلدال ا وصـــــاال  من التصـــــنلدال الت  قيقـــــتبد  كتصـــــنلدال  لاســـــل    - 2
ــاال  الدروي  لو المت دوة والت  ققو  اللجن  ا وصــــاال  لو لا ها   و  ف  ومل  وولل  لخرى  المجاالل ا وصــ

مبتصـــ   مقـــاا  من قبا  االقتصـــاو والقـــ ان وال م  والصـــح  والت للم والرعاي  االجتماول  والج را لا والبا   
 والقلاو   است راضها والموافق  علاها  اعتبارها مباوئ قوجاهل ا

ال ا وصاال  ورقد  هلا التقررر لمح  عام  عن األشش   الرالقل  الما لت بها ف  مجال التصنلد - 3
 ا2018الدولل  منل اش قاو الدورة التاس   واألرب ان للجن  ا وصاال  ف  عا  

  
 2018أنشطة ف:يق الخب:اء منذ عام  -   ثانيا  

  واصـــ  الدرر  2018منل التقررر القـــاب  اللا قدمه فرر  الببرا  إلى اللجن  ا وصـــاال  ف  عا   - 4
ــده الها   المرك ر   ــ ب   وور  بوصـــــ ــؤولل   ـــــ ــنلدال الت  ققت ضـــــــمن مقـــــ ــأن التصـــــ لل م  الحال  واليو   شـــــ

ا وصــــــا ال التا     وارة الشــــــؤون االقتصــــــاوي  واالجتماول   األماش  ال ام ا وقد  ــــــجت فرر  الببرا  على  
اعتماو لفا  الممارسال ف  وضت التصنلدال ا وصاال  الدولل   وشقَّ  ال م   شأن التصنلدال ا وصاال  

لت  قش   ج  ا من األسرة الدولل  للتصنلدال ا وصاال   وعم  على كدال  لن قكون التصنلدال ا وصاال  ا
 الدولل  ميام  لل ر  المنشوو ومناسب  ليستبدا  ف  مجموع  من األشش   ا وصاال ا

والصــدحال الشــب ل  التا    وزاو بروز فرر  الببرا  إلى ال لان مت قحديث التصــنلدال الت  ياــ ها  - 5
له الت  يقـتاـلدها الموقت الشـب   للشـ ب ا وقد  ـم  ذلي قحديث  ـ   األسـرة الدولل  للتصـنلدال ا وصـاال  

 وماموشها  استبدا  هل   قصنلص األشش   ا وصاال   فاي عن قحديث وناا  فرر  الببرا  األخرىا

ــاال   -   6 ــا ال  وممار   51/125وعمين  قرار اللجن  ا وصــــــ ســــــــ  فرر  لصــــــــدقا  الرالس الم ن   ا وصــــــ
االقتصــاوي  ف  اســتكشــاأل القــب  الكدال  بتبقــلا الترقاا القاام واللنا لجفرق  من لج  قحقا  لســالاا عم  ل ثر  

الببرا  واللنا واليته ووظااده التندالي  (ا وشتلج  لللي  ينقح فرر  E/CN.3/2020/27قنقـــــــــلقا واققـــــــــاقا )اش ر 
قـها اللجـن  ف  وورقـها الـحاوـي  والبمقــــــــــــــان وقت ل    لك  ي ب   المصــــــــــــــ لـحال والهـلاـ   واألقر الـجدـيدة الت  لقر 

فرر  ” الت اارال الرالقـــل  ف  اختصـــاصـــال فرر  الببرا   اعتماو مصـــ لح جديد يتاـــمن ق اارا ف  اســـمه  من 
لجن  خبرا  األمم المتحدة الم نل   التصــنلدال ا وصــاال   ” إلى   “ ل ا وصــاال  الدولل  الببرا  الم ن   التصــنلدا 

ا وف  وقت إعداو هلا التقررر  كان “ األفرق  الدرول  التقنل  ” بدال من  “ لفرق  ال م  ”   واســــتبدا  مصــــ لح “ الدولل  
 ا ونلق  م لومال لساسل ا الدرر  يقت ر  االختصاصال المنقح  الت  ستقدَّ  الوقا إلى اللجن   اعتباره 

https://undocs.org/ar/E/1999/24
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واســـتجا   للمباورال الت  قدمها فرر  لصـــدقا  الرالس الم ن   ا وصـــا ال االقتصـــاوي   قد  فرر   - 7
ا مجاالل البحث والت ورر   الببرا  روا منقــــقا ومدصــــي على االســــتبلان يدعم المباورال المقترو   وودو لياــــن

 ف  المقتقب ا

الببرا  الت اون مت من مال وولل  من قبا  من م  األغلي  وال راع   وإضاف  إلى ذلي  واص  فرر   - 8
لجمم المتحـدة  وم تـا األمم المتحـدة الم ن   ـالمبـدرال والجررمـ   ومن مـ  ال مـ  الـدوللـ   وجمـاعـ  المحلا  

ت  الهاوئ  وم هد ا وصـــــــــــــا  التا ت لمن م  األمم المتحدة للتربل  وال لم والثقاف   وواصـــــــــــــ  وعم األعمال ال
 قا لت بها قلي المن مالا

واسـت ر  فرر ي الببرا  التصـنلصا الدول  للتدابار غار الجمركل  ولقر  قب  عرضـه وإقرار  ف  الدورة  - 9
 التاس   واألرب ان للجن  ا وصاال ا

ــتمرار قوال   - 10 وكان الم تا يتولى إوارة عم  فرر  الببرا  ورجتمت لكدال  لن ي م  فرر  الببرا   اســـــ
ر التوجاهال واالقصـــــاالل للدرر  ال ام   شـــــأن المقـــــاا   ال دترة  ولن قيند ل عناصـــــر ال م  ا فراوي   ولن قلقـــــَّ

 المت لق   التصنلدال ا وصاال  الدولل ا

  
 عمل األف:قة ال :عية الترنية  -   ثالثا  

د لجميع األنشطة االقتصادية، التنقيح  - ألف   4التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

قلقى فرر  الببرا  ققرررا من الدرر  الدرع  التقن  الم ن   التصــــــــــــنلص الصــــــــــــناع  الدول  الموود  - 11
لجملت األششــ   الصــناول  لوج   له ال م  الجارا لتقالم المشــا   المتصــل   ا صــدار الحال  من التصــنلص 

ــاا  الت  لنارل ف  االجتماع   وقحديد ما إذا كان نم  ضـــــــرورة لتنقلحها و ـــــــم  ذلي ال م  اســـــــت را  المقـــــ
 لما يتصـــ   التصـــنلص الصـــناع  الموود والمقـــاا  النا ـــ   عن االســـت راضـــال الوقنل     2016الم قوو عا  

وا قللمل  للتصــنلص ا وصــاا  لجششــ   االقتصــاوي   من قبا  التصــنلص ا وصــاا  لجششــ   االقتصــاوي  
الصـــــــناعال  والتصـــــــنلص الصـــــــناع  الدلبان  واخ  الجماعال األوروبل   وش ا  لمرر ا الشـــــــمالل  لتصـــــــنلص 

الموود  وما إلى ذليا وســـــليقد   ققررر الدرر  الدرع  التقن  الم ن   التصـــــنلص الصـــــناع  الدول  الموود إلى 
 اللجن  ا وصاال   اعتبار  ونلق  م لومال لساسل ا

ــناع  الموود قاام  موودة - 12 ــنلص الصـــــ ــاا  وعم مها   وودو الدرر  الدرع  التقن  الم ن   التصـــــ  المقـــــ
مشـــــــاورة عالمل  على الم اقا ا وصـــــــاال  الوقنل  وســـــــاار الوكاالل والمن مال الدولل ا واســـــــتي رضـــــــت   ف 

ــت را  المحتوى   ــلال إلى فرر  الببرا ا وقلا فرر  الببرا  اســـــــــ الرووو  وقيدمت مجموع  لولل  من التوصـــــــــ
 نب   للدرر  الدرع  التقن  ققالمهااعلى شحو لوفى  ما لسدر عن وضت قاام  ل م   المقاا  الت  ي

وعيقدل اجتماعال إلكتروشل  منت م  للدرر  الدرع  التقن  الم ن   التصـــــــــــنلص الصـــــــــــناع  الدول   - 13
لتلقــار المناقشــ  وقناول الحلول المم ن  للمقــاا  المثارةا وشتلج   “ور  ”الموود  إلى جاشا اســتبدا  منصــ  
 بتنقلح التصنلص الصناع  الدول  الموودالللي  قيدمت قوصل  لدرر  الببرا  

وقد اســـــــــت ر  فرر  الببرا  ورق  التوصـــــــــل  الت  قدمها الدرر  الدرع  التقن  الم ن   التصـــــــــنلص  - 14
 الصناع  الدول  الموود  والوظ ما يل :

 عم  فرر  لصدقا  الرالس الم ن   ا وصا ال االقتصاوي  • 
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 قنقلح ش ا  الحقا ال القومل  • 

  م  على است را  الوودال ا وصاال  من خيل فرق  عم  مشترك  م نل   الوودال ا وصاال  ال  • 

مت ق ورد اللجن    2021فواف  على لن ييجرى قنقلح  ـــــــام  للتصـــــــنلص الصـــــــناع  الدول  الموود خيل عا  
ا على لن يأخل ف  االعتبار عمللال التنقلح الجارر  2022ا وصـــــاال  بتصـــــنلص مقـــــتكم  ف  آذار/مارس 

االقتصـــاوي  واخ   للتصـــنلدال الصـــناول  ا قللمل  ذال الصـــل  من قبا  التصـــنلص الصـــناع  ال ا  لجششـــ  
 2025 عا الجماعال األوروبل  وش ا  لمرر ا الشــــــمالل  لتصــــــنلص الصــــــناعالا ومن المتوخى لن ييجرى ف  

 قحديث جديد محتم   إلى جاشا قحديث الم ايار ا وصاال  الدولل  األخرى لن ا  ا وصا ال االقتصاوي ا

تصـــــــــــنلص الصـــــــــــناع  الدول  الموود  وققديم واللجن  ا وصـــــــــــاال  مدعوة إلى إقرار عملل  قنقلح ال - 15
اســت را   ”ق للقال على المقــاا  والجدول ال من  على النحو الوارو ف  ونلق  الم لومال األســاســل  الم نوش  

ــاوي : ققررر الدرر  الدرع  التقن  الم ن    ــناع  الدول  الموود لجملت األششـــــــــــ   االقتصـــــــــ ــنلص الصـــــــــ التصـــــــــ
 ا“لى فرر  الببرا  الم ن   التصنلدال ا وصاال  الدولل  التصنلص الصناع  الدول  الموود إ

وعندما ققر اللجن  ا وصـــــــاال  عملل  التنقلح  فعن مجموع  جديدة من اختصـــــــاصـــــــال فرق  ال م   - 16
الم نل   التصـنلص الصـناع  الدول  الموود سـتصـاق لتقالم المقـاا  الم روف  المتصـل   التصـنلص الصـناع   

لا مقـاا  جديدة لك  يتقـنى إجرا  عملل  قنقلح جديدةا وقيقدَّ  االختصـاصـال الجديدة  الدول  الموود وقحديد
المقترو  لدرق  ال م  الم نل   التصـــــــــنلص الصـــــــــناع  الدول  الموود إلى اللجن  ا وصـــــــــاال   اعتبارها ونلق  

 م لومال لساسل ا

 
 1-2التصنيف الم:كزي للمنتجا ، اإلصدار  - باء 

ــل ون ع لم الدـــــااـــــدة  الوظ فرر   -   17 ــنلص المرك ا للمنتجـــــال ســـــــــــ الببرا  لن إجرا  قنقلح مواز للتصـــــــــــ
  المقـاا  المت لق   التصـنلص الصـناع  الدول  الموود والتنقلحال المنت ر إوخالها ف  سـلان الن ا  المنقـ   و   ف  

موود لمنتجال ال اق ا  والتصـنلص الدول  ال   2022لتوصـلص القـلت وقرما ها )الن ا  المنقـ ( على هلا الن ا  ل ا   
ورتاــح من ال ديد من مقــاا  النشــاص االقتصــاوا المحدوة ف  ققالم المقــاا  المت لق   التصــنلص الصــناع  الدول   
ا   ن   ولن عدون ر قولاد إوصــــا ال متكامل  ومحقــــ  الموود لن قحديثنا للتصــــنلص المرك ا للمنتجال من  ــــأشه لن يلقــــ 

ورقترح الدرر  الدرع  التقن  الم ن   التصـنلص الصـناع  الدول  المحدو    المقـاا  ينصـا ل ثر على المنتجالا  من 
 إجرا  قنقلح للتصنلص المرك ا للمنتجال يوص  فرر ي الببرا  اللجن ا ا وصاال   عقرار ا 

ــال فرق  ال م   -   18 ــاصــــــــ ــاال  عملل  التنقلح  فعن مجموع  جديدة من اختصــــــــ وعندما ققر اللجن  ا وصــــــــ
لمرك ا للمنتجال ســتصــاق لتقالم المقــاا  الم روف  المتصــل   التصــنلص المرك ا للمنتجال  الم نل   التصــنلص ا 

ــال الجديدة المقترو  لدرق   ــاصــ ــنى إجرا  عملل  قنقلح جديدةا وقيقدَّ  االختصــ ــاا  جديدة لك  يتقــ وقحديد لا مقــ
 م لومال لساسل ا  ال م  الم نل   التصنلص المرك ا للمنتجال إلى اللجن  ا وصاال   اعتبارها ونلق  

 
 ذصنيف وظائف مؤسسا  األعمال - جيم 

ال ي ال ال م  جاررنا على إعداو قصنلص لوظاا. مؤسقال األعمال بهدأل وعم الدراسال االستقصاال    - 19
الدولل  ف  سلان ق هاد قلي الوظاا. ووللنا وواجتها إلى جمت الم لومال عن هلا الت هاد على الص ادين المحل   

ورتمث  ال ر  من هلا التصـــنلص ف  اســـتبدامه  شتاء إوصـــا ال مؤســـقـــال األعمال  ولن ي ون لواة   والدول ا 
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ــا ال القومل  ل ا    ــال المحدوة وفقنا لن ا  الحقــــ ــقــــ ــنلص على المؤســــ ــاا ا ورقتصــــــر ش ان التصــــ للتحلا  ا وصــــ
ــقــــــال  ا وقي رَّأل وظاا. مؤســــــقــــــال األعمال  أشها مجموع  من المها  المشــــــترك  الت  يجا 2008 على المؤســــ

 ااألسوان  قؤويها  اشت ا   واخللان لو خارجلان  بهدأل إقاو  وصول القلت لو البدمال إلى  لن 

وال ر  من هلا التصــنلص هو قجاوز النهع اللا ينصــا على فرز المنتجال لو األششــ    ال رن   - 20
الموود(  وإقاو  ف ال ل ثر  التقلادي  )على غرار التصـنلص المرك ا للمنتجال لو التصـنلص الصـناع  الدول  

ارقباقا  األســـلوب اللا قتب ه الشـــركال ف  هل ل  عمللاقهاا وســـل تقـــ  هلا التصـــنلص لهمل   ال   ف   لاس  
 وجم الت هاد وقوزرت سيس  القلم  ال المل  وف  ربا وظاا. مؤسقال األعمال  التدفقال التجارر  الدولل ا

  2021شـأن قصـنلص وظاا. مؤسـقـال األعمال ف  م لت عا  ومن المقرر إجرا  مشـاورة عالمل    - 21
ومن المتوقت لن قاــــت فرق  ال م  الم نل  بتصــــنلص وظاا. مؤســــقــــال األعمال الصــــل   النهاال  لتصــــنلص 
وول  لوظاا. مؤســـــــقـــــــال األعمال  وعيقته  التصـــــــنلص المرك ا للمنتجال والتصـــــــنلص الصـــــــناع  الدول   

   ولن ققدمها إلى الدرر  ال ام ا2021ل  ف  شهاي  عا  الموود  والمباوئ التوجاهل  لتندا

  
 األعمال األخ:ى المتعلرة بالتصني ا  الدولية  -  رابعا  

واصــ  فرر  الببرا  التواصــ  والت اون مت القل مان ولفرق  ال م  على التصــنلدال ا وصــاال  اللين  - 22
لفاـ  الممارسـالو واسـت را  المداهلم والمباوئ  يقومون  اسـت راضـها وذلي عن قرر  إسـدا  المشـورة  شـأن 

ــل و   ــنلدال ذال الصــــــ ــار الموا م  بان التصــــــ ــ  و وقلقــــــ ــنلدال الدولل  القاام  والنا ــــــ ــتند إلاها التصــــــ الت  ققــــــ
واســت را  التصــنلدال على ضــو  م ايار ا وراء ف  األســرة الدولل و وقلقــار عمللال اســت را  التصــنلدال 

 ا الو االض يع بها عند االقتا

وواصــ  فرر  الببرا  المشــارك  ف  المباورال النا ــ   ف  التصــنلدال ا وصــاال  ال المل  وا قللمل   - 23
 واألعمال الما لت بها  شأن م ايار البلاشال الوصفل  وما يرقبا بها من ش م إوارة التصنلدالا

 وقت ل  مجاالل المشارك  الرالقل   ما يل : - 24

لهـاوئ ف  إضــــــــــــــدـا  ال ـا ت ا قللم  على التصــــــــــــــنلدـال اـلدوللـ  ف  من قـ   عمـ  جمـاعـ  المحلا ا • 
الهاوئ واعتماوها  وال ســـــــلما ف  اســـــــت را  قصـــــــنلص من ق  المحلا الهاوئ ليســـــــتهيك   المحلا

 اال ر  الدروا وقا

 فرر  الببرا  الم ن   القب  المبتكرة والد ال  لجمت إوصا ال استبدا  الوقتا • 

ال ام  التقن  الم ن  بت رردال المباقر وفقا  قار ســانداا وقصــنلص م تا األمم المتحدة الدرر   • 
 للحد من مباقر الكوارث والمجلس ال لم  الدول ا

ــا ال  •  ــ   ا وصــــــ ــاال  التداعلل  والمرقمان  الباصــــــ ــترك  الم نل   الم ايار ا وصــــــ فرق  ال م  المشــــــ
 والتصنلدال االقتصاوي ا

ــبان الوقناان   فرق  ال م  ال •  ــاال   إلى جاشا خبرا  من المحاســـــ مشـــــــترك  الم نل   الوودال ا وصـــــ
 وما ان المدفوعال  والتصنلدال ا وصاال   وا وصا ال المت لق   مؤسقال األعمال وبالتجارةا

 است را  قصنلص األشش   ا وصاال ا • 
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 العمل المربل ل :يق الخب:اء  -   خامسا  

  قوســلت مجاالل اهتمامه لتشــم  مقــاا  لوســت قت ل   التصــنلص ا وصــاا  ســاواصــ  فرر  الببرا - 25
من قبا  التصــــــــــــــنلدال البا ل   وإوصــــــــــــــا ال الحد من مباقر الكوارث  وقحقا  التكام  بان التصــــــــــــــنلدال 
ــمل ا   ــا ال الرسـ ــاال  والج را ل  الم اشل   وآنار البلاشال الاـــبم   والمجاالل الجديدة األخرى لتوصـ ا وصـ

إلى ذلي  سـان ر الدرر  ف  إم اشل  االسـتداوة من لهداأل التنمل  المقـتدام  كةلل  للترورع لدور فرر    وإضـاف 
الببرا  وعملها وسـلقـتمر ال م  على اقباع شيهع جديدة ومبتكرة  لما يت ل  بوضـت وق ه د قصـنلدال إوصـاال  

وققلا  الوقت والتكلد  المرقب ان  وولل   من قبا  اســــــــــتبدا  شملج  البلاشال الوصــــــــــفل   ف  محاول  لتر ــــــــــاد 
   ملل  االست را  الدوراا

  
 اإلج:اءا  المطلوب من اللجنة اإلحصائية اذخالها  -   سادسا  

 اللجنة مدعوة إلى القيام بما يليل - 26

 ؛4إق:ار التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية، التنقيح  )ل( 

 ؛1-2للتصنيف الم:كزي للمنتجا ، اإلصدار إق:ار ذنقيٍح  )ب( 

دعم ذنقيح واليةة ال :يق العةامةل المعني بةالتصةةةةةةةةةني ةا  اإلحصةةةةةةةةةائيةة الةدوليةة ووظةائ ة    )ء( 
التن يذية لكي يعكس المصةةةةةةطللا  والوياطل واألد: الجديدة على النلو الذي أوصةةةةةةى ب  ف:يق أصةةةةةةدقاء 

يي: اسةةةم  إلى لجنة خب:اء األمم المتلدة المعنية ال:ئيس المعني باإلحصةةةاءا  االقتصةةةادية، بما في لل  ذ 
 أعاله؛ 6بالتصني ا  اإلحصائية الدولية على النلو المبين في ال ر:ة 

 التعليق على العمل الذي اضطلع ب  ف:يق الخب:اء. )و( 
 


