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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثالثة والخمسون 

 2022آذار/مارس  1-4
 )ت( من جدول األعمال المؤقت*  3البند 

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

  
 مذكرة من األمين العام  

 
ــابقرف اتمـــر  األم ن    2021/224عمال بمقرر المجلس االقتصـــاوا واالجتماع    وبالممارســـات القـ

ــا ـتر اـلدولـتر  و    ـ ا  العـا  ـب ي يحـ ي  ـتر رقرجر لجـنر  برام األمم المتحـدة المعنـتر ـبالتصــــــــــــــنتوـات اا صــــــــــــ
لجنر الخبرام بالوصــا األعمال المتعلقر طتيوجر ورنو   التصــنتوات اا صــا تر الدولتر  ــمن التقرجرف رتناول  

مختلا المجاالتف والعمي ال ا ا ـــــــــــيلعت بر لتنقـــــــــــ   لعمال التصـــــــــــنت  واألســـــــــــرة الدولتر للتصـــــــــــنتوات 
ــترملر عن لعمال  رقر العمي المعنتر طتن ت  ال ــا معلومات مقـــ ــا تر  ورقد  لجنر الخبرام ليلـــ ــنت  اا صـــ تصـــ

الصناع  الدول  المو د لجمتع األنمير االقتصاويرف بما    ذلك ممروع الهتكي المنق  للتصنت  الصناع  
الدول  المو دف وليلـا معلومات مقـترملر عن لعمال  رقر العمي المعنتر طتن ت  التصـنت  المر لا للمنتجات 

 وبتيوجر رصنت  وظا ا مؤسقات األعمال 

 مناقمر النقاط الواروة    نهاير   ا التقرجر واللجنر مدعوة إلى  
  

 

 * E/CN.3/2022/1  
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 تقرير لجنة الخبراء المعنية بالتصنيفات اإلحصائية الدولية   
 

 مقدمة  - أوال   
ف 1999آذار/مارس   5إلى  1عهدت اللجنر اا صــا تر    ووررها الثالن نف المعقووة    الوترة من   - 1

ــا تر ــنتوات اا صـــــــــ ــم  رج  الخبرام المعن    إلى لجنر الخبرام المعنتر بالتصـــــــــ ــابقا باســـــــــ الدولترف المعرو ر ســـــــــ
بالتصــنتوات اا صــا تر الدولترف طتحقــ ن التعاوي    مجال التصــنتوات الدولتر وبكوالر التنقــ   والتقار  ط ن  

 ف الوصي القابع( E/1999/24التصنتوات    األسرة الدولتر للتصنتوات اا صا تر )

ورتروي األسرة الدولتر للتصنتوات اا صا تر من التصنتوات الت  ُرقتخد   تصنتوات قتاستر  من  - 2
ــتها ولقررها باعت ار ا م او  روج هتر اللجنُر   ــتعر ـــــــ ــا تر  روير لو متعدوةف والت  رروي قد اســـــــ مجاالت إ صـــــــ

ــا ي ــا تر لو لا   حر  كومتر وولتر ل رخ مختصـــر بمقـ ــاو والقـــكاي والعمي والصـــحر   اا صـ من قب ي االقتصـ
 والتعلتم والرعاير االجتماعتر والجغرافتا والب حر والقتا ر 

وجقد    ا التقرجر لمحر عامر عن األنمير الر تقتر المليلع طها    مجال التصنتوات اا صا تر   - 3
  2021الدولتر من  انعقاو الدورة الثانتر والخمق ن للجنر اا صا تر    عا  

  
 2021أنشطة لجنة الخبراء منذ عام  - ثانيا  

ف 2021( ال ا قدمتر إلى اللجنر اا صـــــــــا تر    عا  E/CN.3/2021/15من  التقرجر القـــــــــاط  ) - 4
باعت ار ا اله حر المر لجر للعمي  واصــــــــــلت لجنُر الخبرامف المعرو ر ســــــــــابقا باســــــــــم  رج  الخبرامف ال تا  طدور ا 

ــؤوي  ــامات التابعر اوارة المــــ ــؤ ر اا صــــ ــؤولتر اــــ ــمن مقــــ ــنتوات الت  رقع  ــــ ــ ي التصــــ الحال  والال   بمــــ
االقتصــاوير واالجتماعتر باألمانر العامر  وقد اــجعت لجنر الخبرام على اعتماو ل لــي الممارســات    و ــع 

قت العم ــ  ــا تر الدولترف ونقـ ــنتوات اا صـ ــرة  التصـ ــا تر الت     جلم من األسـ ــنتوات اا صـ ي على إعداو التصـ
الدولتر للتصــــــنتوات اا صــــــا ترف و رصــــــت على لي رروي التصــــــنتوات اا صــــــا تر الدولتر مال مر للغر  

 المنموو ومناس ر لالستخدا     مجموعر من األنمير اا صا تر 

جتماعات للت كد سـ ر عملها بانتاا   وال  و اي المكتب اتولى إوارة عمي لجنر الخبرامف و ل يعقد ا - 5
الوترةف ومن إنجاز عناصــــر العميف ورتقــــ ر التوج هات واالرصــــاالت للجنر فتما اتعل  بالمقــــا ي ذات الصــــلر  

 بالتصنتوات اا صا تر الدولتر 
  

 عمل أفرقة العمل  - ثالثا  
د لجميع األنشطة   -ألف     4االقتصادية، التنقيح  التصنيف الصناعي الدولي الموحَّ

ل رزت  رقر العمي المعنتر طتن ت  التصنتوات اا صا تر الدولتر رقّدما    إنجاز عملها و   رقوجر  - 6
  2021المقــا ي المحدوة    ونتقر المعلومات األســاســتر الت  عر ــها على لناار اللجنر اا صــا تر    عا  

   الدول  المو د لجمتع األنمير االقتصاوير الورجُ  الورع  التقن  المعن  بالتصنت  الصناع

وُعقدت اجتماعات إلرترونتر منتامر لورقر العمي المعنتر بالتصــــــــــــــنت  الصــــــــــــــناع  الدول  المو د   - 7
لجمتع األنمـــير االقتصـــاويرف إلى جانب اســـتخدا  منصـــر روجك ن لتتقـــ ر المناقمـــر ورقـــوجر المقـــا ي المثارة  
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  له ا التصـــــنت  اســـــتجابر لما  لبتر اللجنر اا صـــــا تر    ووررها وو ـــــعت  رقر العمي ممـــــروع  تكي منق
 الحاوير والخمق ن  وُجقد   ممروع الهتكي المنق  إلى اللجنر اا صا تر  ونتقر معلومات لساستر 

واللجنر اا صـــــــا تر مدعوة إلى إقرار ممـــــــروع الهتكي المنق  للتصـــــــنت  الصـــــــناع  الدول  المو د   - 8
ــا ي وعلى الجدول اللمن  اعداو إصـــــدار منق   لجمتع األنمـــــير اال ــاويرف وقلى رقديم رعلتقات على المقـــ قتصـــ

بالرامي له ا التصـنت ف وذلك من لجي عر    ا ااصـدار على موا قر اللجنر اا صـا تر    ووررها الرابعر  
  2023والخمق ن    عا  

 
 1-2التصنيف المركزي للمنتجات، اإلصدار   -باء   

على موا قر اللجنر اا صـا تر    ووررها الثانتر والخمقـ نف لنمـ ت لجنر الخبرام  رقر  بعد الحصـول   - 9
ــا تر   ــنتوات اا صـــ ــنت  المر لا للمنتجات  ورت لا  رقر العمي من  برام    مجال التصـــ عمي لتن ت  التصـــ

ف وذلك بغتر و برام    مو ــــوعات بع نها منها الحقــــابات القومتر والحقــــابات الب حتر واا صــــامات التجارجر
 الت كد من لّي التصنت  ادعم المعاا ر اا صا تر الدولتر 

وُعقدت اجتماعات إلرترونتر منتامر لورقر العمي المعنتر طتن ت  التصــــنت  المر لا للمنتجاتف إلى  - 10
ــاورة عالمتر  ــا ي رتت  إ ال  ممــ ــر ورجمتع قا مر لولتر بالمقــ ــ ر المناقمــ ــر روجك ن لتتقــ ــتخدا  منصــ جانب اســ

ــاط  2021نهاير عا      ــا ي النمـ ــنت  المر لا للمنتجات العداد من مقـ ــدار المنق  للتصـ ــّمن ااصـ   وقد رلـ
االقتصــــــــاوا الت  رم رحداد ا  ــــــــمن رق تم المقــــــــا ي المتعلقر بالتصــــــــنت  الصــــــــناع  الدول  المو د لجمتع 

 األنمير االقتصاوير 

ت  المر لا للمنتجاتف يجرا النار     وباا ـــــــــا ر إلى ذلكف و   اا ار األوســـــــــع لتن ت  التصـــــــــن  - 11
اقتراح لتن ت  التصـــــــــــــنت  الدول  المو د لمنتجات الياقر  وررو    الورع وال لوناد مناقمـــــــــــــر بملجد التوصـــــــــــــ ي 

  المق لر  له د 
 

 تصنيف وظائف مؤسسات األعمال -جيم   
ــات األعمال طهد  وعم  - 12 ــقـــ ــنت  لوظا ا مؤســـ ــا تر  جرخ العمي على إعداو رصـــ ــتقصـــ ــات االســـ الدراســـ

ــاور التورجد المحلتر والدولتر   ــات إلى جمع المعلومات عن مصــ ــاور التورجد ورلبتر  اجر   د الدراســ الدولتر لمصــ
والمقصــوو طه ا التصــنت   و اســتخدامر    إنتاء إ صــامات مؤســقــات األعمالف ولي يكوي بمثابر لواة للتحل ي 

   2008سقات المحدوة و ًقا لناا  الحقابات القومتر لعا  اا صا    وجقتصر نيا  التصنت  على المؤ 

وجهد  التصــنت  إلى رجاوز النها ال ا انصــب على  رز المنتجات لو األنمــير بالير  التقل دير  - 13
)و   التصـنت  المر لا للمنتجات لو التصـنت  الصـناع  الدول  المو د لجمتع األنمـير االقتصـاوير(ف وقلى 

ر ا ا باألســلو  ال ا رت عر المــر ات     تكلر عملتارها  وســتكتقــ    ا التصــنت  ل متر إرا ر  حات لكثر ار 
بالغر    قتاس  جم االســـــــــتعانر بالمصـــــــــاور الخارجتر وروزجع ســـــــــالســـــــــي ال تمر العالمترف و   رب  وظا ا  

 مؤسقات األعمال بالتد قات التجارجر الدولتر 

ي رصـنت  وظا ا مؤسـقـات األعمالف و انت  رقر  ممـاورة عالمتر بمـ  2021وقد لجرجت    عا   - 14
ف على الوراغ من إعداو 2021العمي المعنتر طتصـــــــــنت  وظا ا مؤســـــــــقـــــــــات األعمال رعكاف مع نهاير عا   

ــنت  المر لا للمنتجات وبالتصـــــنت    ــقـــــات األعمالف مع رحداد عالقتر بالتصـــ رصـــــنت  وول  لوظا ا مؤســـ
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اويرف ومن إعداو الم او  التوج هتر الخاصـــر طتنو  دف وذلك الصـــناع  الدول  المو د لجمتع األنمـــير االقتصـــ 
بغتر عر ــــــــها  لها على لجنر الخبرام  تى رقّر ا  وجقد   رصــــــــنت  وظا ا مؤســــــــقــــــــات األعمال إلى اللجنر  

 اا صا تر باعت ارد ونتقر معلومات لساستر 

التجارجر  تى اتم استخدامر  واللجنر اا صا تر مدعوة إلى إقرار التصنت  الجداد لوظا ا األعمال  - 15
 كتصنت  مؤتارا وول  

 
 التصنيف الدولي الموحد لمنتجات الطاقة -دال   

كما لو ظ    المناقمـــــر الواروة لعالد بمـــــ ي التصـــــنت  المر لا للمنتجاتف ُيقتيرح رن ت  التصـــــنت   - 16
ــتخدموي  الدول  المو د لمنتجات الياقر من لجي رناول التغ  رات    التعارج  والمحتوج  ات الت   دو ا المقـ

 تحق ن المواممر ط ن التصنت  المر لا للمنتجات والتصنت  الدول  المو د لمنتجات الياقر من ا نر ليلا 
لي يقـــــــــّهي رحل ي البتانات الماوير والبتانات النقديرف على جرار ما يجرا     قـــــــــابات الياقر  ـــــــــمن ناا  

الحقــــــــابات الماوير للياقر رعتمد على التصــــــــنت  الدول  المو د  المحاســــــــ ر الب حتر واالقتصــــــــاويرف وذلك ألّي 
لمنتجات الياقر فتما رعتمد الحقــابات النقدير على التصــنت  المر لا للمنتجات  ونارا للتدا ي    المحتوخ 
ــنت   ــنت  المر لا للمنتجاتف نارت لجنر الخبرام فتما إذا  اي ان غ  إجرام رن ت  رقل دا لتصـــــــــــ مع التصـــــــــــ

اقرف لو ما إذا  اي باامكاي إوماء رصـــــــــنت  منتجات الياقر بالرامي  ـــــــــمن  تكي التصـــــــــنت  منتجات الي
 المر لا للمنتجات لو إنماؤد  ورع ممت  لو  تجمتع لو  ت ا ي اتم إلحاقر بالتصنت  المر لا للمنتجات 

  
 األعمال األخرى المتعلقة بالتصنيفات الدولية  - رابعا  

الخبرام التواصـــــــــــــي والتعاوي مع الجهات الوويعر ومع ل رقر العمي الت  رعمي على واصـــــــــــــلت لجنر   - 17
اســــتعرا  رصــــنتوارها اا صــــا ترف وذلك عن  رج  إســــدام الممــــورة بمــــ ي ل لــــي الممارســــات  واســــتعرا   

وات الموا تم والم او  الت  رقــــــتند إل ها التصــــــنتوات الدولتر القا مر والنااــــــحر  ورتقــــــ ر المواممر ط ن التصــــــنت 
ــا تر    ذات ــنتوات اا صـ ــرة الدولتر للتصـ ــوم معاا ر ااوراء    األسـ ــنتوات على  ـ ــتعرا  التصـ ــلر  واسـ الصـ

 ورتق ر عملتات استعرا  التصنتوات لو اال يالع طها عند االقتلام 

وواصــــلت لجنر الخبرام االنخراط    الم اورات النااــــحر  ــــمن مجال التصــــنتوات اا صــــا تر العالمتر  - 18
  لتمترف وليلا    األعمال المنو ة بم ي معاا ر البتانات الوصفتر وما ارر   طها من نام إوارة التصنتوات وااق 

 ورتعل  مجاالت الممار ر الر تقتر بما ال : - 19

 استعرا  رصنت  األنمير اا صا تر  • 

د لبراما إعداو وردرجب المعلم ن  •   استعرا  التصنت  الدول  المو  

 العامي التقن  التابع لمنامر العمي الدولتر المعن  بمراجعر التصنت  الدول  المو د للمهن الورج   • 

  رج  الخبرام المعن  بالقبي المبتررة والوعالر لجمع إ صامات استخدا  الوقت  • 

الورج  العامي التقن  المعن  طتعرجوات المخا ر و قا ا ار ســ نداا ورصــنت  مكتب األمم المتحدة  • 
 حد من مخا ر الروارث والمجلس العلم  الدول  لل
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ــامات   •  ــر باا صــــــ ــا تر التواعلتر والمرقمينر الخاصــــــ ــتر ر المعنتر بالمعاا ر اا صــــــ  رقر العمي الممــــــ
 والتصنتوات االقتصاوير 

 رقر العمي الممــتر ر المعنتر بالو دات اا صــا ترف إلى جانب  برام    مجاالت الحقــابات القومترف   • 
  المد وعاتف والتصنتوات اا صا ترف واا صامات المتعلقر بمؤسقات األعمال وبالتجارة   وم لاي 

  
 األعمال المقبلة للجنة الخبراء المعنية بالتصنيفات اإلحصائية الدولية  - خامسا   

ســتواصــي لجنر الخبرام روســتع وا رة ا تمامارها لتمــمي مقــا ي التصــنت  اا صــا   األوســع نياقاف  - 20
وذلك  فعلى ار اع ُنها جدادة ومبتررة فتما اتعل  طو ـــــــــــــع ورعّهد التصـــــــــــــنتوات اا صـــــــــــــا تر الدولتر والعمي

ــا ر إلى ذلكف رنار     ــ د ورقل ي الوقت والترلور المرر ي ن بعملتر االســــتعرا  الدورا  وباا ــ محاولر لتراــ
وم التن ت  المد ي  لجنر الخبرام    المـــــروع    إجرام اســـــتعرا  لتصـــــنت  وظا ا الحكومر وذلك على  ـــــ 

 مؤ را على رصنت  االستهالك الوروا  قب الغر  
  

 اإلجراءات المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذها  - سادسا  
 :اللجنة مدعوة إلى القيام بما يلي - 21

إقرار مشررررررروك اللينل المنقح للتصررررررنيف الصررررررناعي الدولي الموحد لجميع األنشررررررطة  ()ل 
  4 التنقيحاالقتصادية، 

  اإلحاطة علما بالتقدم المحرز في العمل المتعلق بتنقيح التصنيف المركزي للمنتجات ()  

  إقرار تصنيف وظائف األعمال التجارية الستخدامه كتصنيف معياري دولي )ء( 

  الشروك في تنقيح التصنيف الدولي الموحد لمنتجات الطاقة )و( 

اضرررررررررطلعرر  برره اللجنررة وعلى مررا سرررررررررتقوم برره من أعمررال  التعليق على العمررل الررذي   )ه( 
  المستقبل في
 


