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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 
٥-٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

البند ٧ (أ) من جدول األعمال املؤقت* 
األنشطـــة غـــري املصنفـــة حســـب املـجــال: 
   التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية 

تقريـر عـن تقارب التصنيفات الصناعية ُأعـد مبوجب اتفـاق بـني الوكالـة 
ـــة التــابع للواليــات املتحــدة  الكنديـة لإلحصـاء ومكتـب اإلدارة وامليزاني

  األمريكية واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية 
 مذكرة من األمني العام 

وفقا لطلب من اللجنة اإلحصائية يف دورا الثانية والثالثني**، يتشـرف األمـني العـام 
بأن حييل إىل اللجنة اإلحصائية تقريرا بشأن تقارب التصنيفــات الصناعيـة ُأعــد مبوجـب اتفـاق 
بـني الوكالـة الكنديـة لإلحصـاء ومكتـب اإلدارة وامليزانيـة التـابع للواليـات املتحـدة األمريكيـــة 

واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية. 
 

 
 

 .E/CN.3/2002/1 *
/E)، الفصــل  2 انظـر الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠١، امللحـق رقـــم ٤ (001/24 **

األول، الفرع ألف. 
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تقــارب التصنيــف الصنــاعي بــني التصنيــف الصنــاعي العــــام لألنشـــطة 
ــــام التصنيـــف الصنـــاعي  االقتصاديــة داخــل اجلماعــات األوروبيــة ونظ

  ألمريكا الشمالية 
 التقرير الثاين للفريق العامل 
  تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١ 

موجز تنفيذي 
يف ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، بـدئ مشـروع لدراسـة إمكانـات زيـادة التقـارب بـني 
التصنيـف الصنـاعي العـام لألنشـطة االقتصاديـة داخـل اجلماعـات األوروبيــة ونظـام التصنيـــف 
الصناعي ألمريكا الشمالية، وذلك مبوجب اتفاق وقَّـعـه رؤسـاء الوكـاالت اإلحصائيـة التابعـة 
لكنـدا واالحتـاد األورويب والواليـات املتحـدة. وهـذا التقريـر يعـرض اخلطـوط العامـة لســيناريو 

ممكن للتقارب مع ما يقتـرن بذلك من آثار تقنية وآثار يف املوارد. 
وقد وضع الفريق العامل سيناريو يقـوم علـى �هيكــل موحــد�، حبيـث توجـد نفـس 
الفئات الرئيسية الــ ٢٠ يف قمة التصنيف و ٣٧٩ فئـة مشـتركة، مـع عـــد الفئـات علـى مجيـع 
مستويات التفصيل بني كال التصنيفني. ولـم يضع الفريق العـامل أيــة توصيـات بشـأن اعتمـاد 
أيـة تغيريات يف الوقت احلـايل، كمـا أنــه ينبغـي أال يفـهم أي جـانب مـن السـيناريو علـى أنــه 

التزام بالتغيري من جانب أي طـرف. 
وميثــل الســيناريو املقــدم يف هــذا التقريــر أفضــل توفيقــات بــني التكلفــــة الدوالريـــة 
واالختالالت اليت ستنتج من التغيري بالنسبة للمستعملني والقابلية للمقارنة، وذلـك وفقـا آلراء 
فريق عامل مكون من خرباء التصنيف. وحيتوي على جمموعة مــن التغيـريات وإعـادة التشـكيل 
تقلل إىل أدنـى حـد من األثر علـى كـال التصنيفـني وتزيـد إىل أقصـى حـد مـن إمكـان املقارنـة 
بينهما، يف الوقت الذي حتفـظ فيـه إطارا مفيدا من الناحية التحليليـة إلحصـاءات الصناعـة بـل 
وحتســنه يف بعـض األحيـان. ومـع ذلـك ففـي هـذه املرحلـة جيـب السـعي للحصـول علـــى آراء 
مديري الدراسات االستقصائية، وموفِّــري البيانات ومستعملي البيانات فيمـا يتعلـق بتكـاليف 
ومنافع سيناريو �اهليكل املوحد� واخليارات األخـرى الـيت نظــر فيـها الفريـق العـامل. ويـرى 
الفريق العامل أن السيناريو يوفر مثاال جيدا لقالب تفصيلي للتقــارب مـن أجـل هـذا التشـاور، 
ويوصــي بـأن تكـون اخلطـوة التاليـة، علـى افـتراض أن أطـراف االتفـــاق يرغبــون يف اســتمرار 

الفريق يف عمله، هي بـدء عملية تشاور مع أصحاب املصلحة يف منطقة واليــة كـل منـها. 
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مقدمـــة 
يف ١٤ حزيــــران/يونيــــه ٢٠٠٠، بـــــدئ مشـــــروع  - ١
لدراسة إمكانات زيادة التقارب بني التصنيف الصنـاعي العـام 
لألنشــطة االقتصاديــة داخــــل اجلماعـــات األوروبيـــة ونظـــام 
التصنيـف الصنـاعي ألمريكـا الشـمالية مبوجـــب اتفــاق وقَّـعـــه 
رؤساء الوكاالت اإلحصائية التابعـة لكنـدا واالحتـاد األورويب 
والواليات املتحدة. ويعرض االتفـاق اخلطـوط العريضـة لنـهج 
متعدد القواعد يبدأ بدراسة للمفاهيم والفروق القائمة يف كل 
ــــارب،  مـــن التصنيفـــات، ووضـــع ســـيناريوهات ممكنـــة للتق
والتشـاور مـع جمموعـات املسـتعملني وأخـريا التوصيـــة بقــالب 
ميكـن اسـتعماله للتقـارب. وجيـري اسـتعمال ـــج يقــوم علــى 
وحدات منفصلة ميكن مجع أي عـدد منـها معـا وذلـك طـوال 
حياة املشروع. وبعد إجناز كـل خطـوة سـيضطلع باسـتعراض 
للبـــت يف مــدى اسـتصواب املضـي قدمـا إىل اخلطــوة التاليــة. 
وهذا التقرير هو ثاين تقرير يصدر يف إطار مشروع التقارب. 

 
فوائــد التقــارب 

فوائـد التقـارب يعتربهـا الكثـــريون غنيــة عــن البيــان.  - ٢
ومـع ذلـك، فـإيراد موجـز قصـري للفوائـد احملتملـة يوفـر ســـياقا 

إضافيا ذا أمهية حيوية عند النظر يف أي اجتاه مقبل للعمل. 
إن قابليــة اإلحصــــاءات االقتصاديـــة للمقارنـــة عبــــر  - ٣
احلدود الوطنية لـه أمهية متزايدة يف اقتصادنا العاملي. وبالنسـبة 
للحكومات فإن القدرة على مالحظة أثر جمموعــة مـن خمتلـف 
املسـائل التنظيميـة واملسـائل الضريبيـة وغريهـا مـن اإلجــراءات 
املسـتندة إىل السياسـات العامـة علـى جمموعـات مـن املنشـــآت 
احملددة بشكل ميكن مقارنته عرب البلدان املختلفة سـتوفر قـدرة 
حتليليـة كبـرية لدعـم وضـــع السياســات. ويف ميــدان التجــارة 
الدوليــة، بــالرغم مــن أن اإلحصــاءات التجاريــة تقــوم علـــى 
البضــائع واخلدمــات الفعليــة الــيت تعبـــر حدودنــا، فالبيانـــات 
القابلـة للمقارنـة عـن الوحـدات الـيت تصنـع البضـــائع أو توفــر 

اخلدمات هلا هي أيضا أمهية كبــرية. وتـتركز معظـم مناقشـات 
االتفاقـات التجاريـة أو اخلالفـات التجاريـة علـــى األثــر الــذي 
ــــئ توفــر  يـترتب علـى إجـراء مـا يف الصناعـات احملليـة. وسيهي
إحصاءات قابلة للمقارنـة أساسـا لتقييـم اآلثـار وذلـك كجـزء 

من املفاوضات التجارية. 
أما بالنسبة للشركات التجارية فـالقدرة علـى مقارنـة  - ٤
الظروف التشغيلية واألسواق عرب احلدود الوطنية يف اقتصادنـا 
العـاملي هـو أمــر ضـروري. واإلحصـاءات الناجتـة علـى أســاس 
جمموعات من وحـدات اإلنتـاج حمـددة بشـكل قـابل للمقارنـة 
ـــة بالقيــام بشــكل أفضــل بتقييــم  سيسـمح للشـركات التجاري
جمموعة من العوامل التنافسية املختلفة من قبيــل املهــن املوزعـة 
وفقـــا للصناعـــة، ومســــتويات األجــــور واالســــتحقاقات يف 
الصناعات اإلنتاجية، ومستويات املوجودات، والتأخـريات يف 
تنفيذ أوامر الشراء، ومدى اسـتغالل السـعة، وعـدد املنافسـني 
املباشـرين، والزبـائن واملـوردون احملتملـون. وســـتحدث زيــادة 
القدرة على تقييم التكاليف والفوائد املقارنة أثرا مباشرا علـى 

جمموعة من القراءات املختلفة املتصلة باالستثمار. 
وســيؤدي وجــود إحصــــاءات قابلـــة للمقارنـــة عـــن  - ٥
الصناعات إىل حتسني عمل أسواق االئتمان أيضــا. وسـتتمكن 
الشركات التجارية من الوصول إىل أســواق االئتمـان بسـهولة 
أكـرب وسيسـتطيع موفــرو االئتمانـات القيـام بدرجـة أكـرب مــن 
الدقــة بتحليــل املخــاطر املقترنــة بتوفــري االئتمــــان وال ســـيما 
للمقـترضني مـن الـدول األخـرى. وتعزيــز الكفـاءة يف أســواق 

االئتمان يزيد من كفاءة االقتصادات بصفة عامة. 
وتوفر قابلية الترمـيز الصناعي للمقارنـة الدوليـة أيضـا  - ٦
ــــري البيانــات مــن قبيــل شــركات  فوائـد كبـرية موعـة موف
التسويق وشركات البحث وغريها من جامعـي اإلحصـاءات. 
وحتــاول هــذه الشــركات حاليــــا أن تقـــارن بشـــكل مباشـــر 
ــــهارات وغـــري ذلـــك مـــن  مســتويات األســعار والعمالــة وامل
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املتغـريات لكـل صناعـة علـى حــدة مـن جمموعـة مـــن املصــادر 
املختلفة، وهـي مهمة تزداد صعوبة بسـبب الفـروق األساسـية 

يف اإلحصاءات احلكومية. 
 

معلومات أساسية 
خــالل االجتماعــات األوىل للفريــق العــامل، نوقـــش  - ٧
تعريف للتقارب. وبالرغم من أن األحكـام املتعلقـة باملشـروع 
ــــه. وقــد الحــظ  تذكـر التقـارب، فلـم حيـدد تعريـف للعمـل ب
الفريـق العـــامل املعــين بالتقــارب أنــه علــى مــر الســنني، أدى 
اســتمرار التعــاون التقــين إىل حتســني فــهمنا لنظــم التصنيـــف 
اخلاصة بكل منـا، ممـا أدى إىل أخـذ الفـروق بيننـا يف االعتبـار 
عنــد القيــام بشــكل مســــتقل بعمـــل تغيـــريات يف التصنيـــف 
الصنـــاعي العـــام لألنشـــطة االقتصاديـــة داخـــــل اجلماعــــات 
األوروبية أو نظام التصنيف الصناعي ألمريكا الشـمالية. ولـذا 
كــان أحــد بــارامترات التصميــم لنظــام التصنيــف الصنــــاعي 
ألمريكـا الشـمالية هـو الســـعي إىل ضمــان أال تتجــاوز فئــات 
نظـام التصنيـف الصنـــاعي ألمريكــا الشــمالية حــدود الفئــات 
ذات الرقمـني يف التصنيـــف الصنــاعي املوحــد الــدويل جلميــع 
األنشطة االقتصادية. واستنادا إىل الفـهم السـائد حاليـا، ميكـن 
تعريف التقارب علـى سلسـلة متصلـة تبـدأ بتغيـريات يف نظـام 
التصنيف الصناعي ألمريكـا الشـمالية (علـى املسـتوى الثالثـي 
ـــام لألنشــطة االقتصاديــة  اجلوانـب) أو التصنيـف الصنـاعي الع
داخـل اجلماعـات األوروبيـة تزيــد مــن ســهولة إعــادة جتميــع 
البيانـات املصنفـة حتـت أحـــد التصنيفــات إىل بيانــات مصنفــة 
حتـت اآلخـر. والتغـريات يف املسـتوى الثالثـي اجلوانـب لنظـــام 
التصنيف الصناعي ألمريكـا الشـمالية قـد تؤثـر أو قـد ال تؤثـر 
ـــة علــى الصعيــد الوطــين يف كنــدا، أو  يف الصناعـات التفصيلي
املكسـيك، أو الواليـات املتحـدة. وينطبـق الوضـع نفسـه علــى 
ـــــام لألنشــــطة  التطبيقـــات الوطنيـــة للتصنيـــف الصنـــاعي الع
االقتصاديـة داخـل اجلماعـات األوروبيـة. وبالنســـبة للتباينــات 
الوطنية لكال التصنيفني، قـد يتضمـن أبسـط أشـكال التقـارب 

ـــات قابلــة  إعـادة جتميـع التفـاصيل الوطنيـة للوصـول إىل جتميع
للمقارنـة. وعنـد الطـرف اآلخـر للسلســـلة املتصلــة، ميكــن أن 
يعـين التقـارب هيكـال وتسـمية موائمــني بشـكل كـــامل علــى 
أكثر املستويات تفصيال حبيث تكون الصناعـات هـي نفسـها، 

واألعداد هي نفسها واحملتويات متطابقـة. 
ولكي يتسىن تقييم مدى اخليارات املمكنـة للتقـارب،  - ٨
قــام الفريــق العــامل أوال بالتــأكد مــن أنــه ال يوجــد فــــروق 
مفاهيمية أساسية بني التصنيفني. وكان هناك اتفاق عام علـى 
أنـه مـن املمكـن اسـتخدام دالـة اإلنتـــاج الــيت اســتعملها نظــام 
التصنيف الصناعي ألمريكا الشـمالية. وإضافـة إىل ذلـك اتفـق 
ـــى أنــه مــن املمكــن تعديــل العالقــات مــع  الفريـق العـامل عل
التصنيفــات احلاليــة للمنتجــات. ونظــــام تصنيـــف املنتجـــات 
ألمريكا الشمالية، الذي جيري وضعه حاليا، هـو دليــل لنظـام 
التصنيـف الصنـاعي ألمريكـا الشـمالية ولكنـه ليـس لـــه عالقــة 
مباشرة به فيما يتعلق بصناعة املنشأ. أما التصنيف اإلحصـائي 
ـــا للنشــاط يف اجلماعــة االقتصاديــة األوروبيــة  للمنتجـات وفق
ـــام  (CPA 1996) فلـــه عالقـة مباشـرة بـالتصنيف الصنـاعي الع
لألنشــطة االقتصاديــة داخــل اجلماعــات األوروبيــة، التنقيــــح 
ــــك  األول. وهــذه العالقــة ســيتعني ختفيفــها. واســتنادا إىل تل
العوامـل، نوقـش مـدى اإلمكانيـات يف التقريـــر األول للفريــق 
العـامل (تشـــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٠) وأدرج أيضــا حتليــل 
للفوائــد والتكـاليف املتوقعــة موعـة خمتلفـــة مــن اخليــارات. 
وإيراد موجز قصري لتلك املناقشات سـيضع اجلــزء البـاقي مـن 

هذا التقرير يف سياقه الصحيح. 
يف أوائل التسعينات، أجنز األطراف يف هـذا املشـروع  - ٩
جدول تقابل (concordance) بني التصنيف الصنـاعي املوحـد 
ــــف الصنـــاعي املوحـــد للواليـــات  الكنــدي ١٩٨٠، والتصني
املتحـــدة، ١٩٨٧، والتصنيــــف الصنــــاعي العــــام لألنشــــطة 
االقتصادية داخل اجلماعات األوروبيـة، التنقيـح األول. ووفـر 
املشـروع فـهما أفضــل للتصنيفــات ولكنــه مل حيســن مواءمـــة 
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البيانـات أو يـؤدي إىل نتيجـة دائمـــة. وكــأن جــدول التقــابل 
املنتــج معقـدا نسـبيا، وكـان هنـاك العديـد مـن العالقـات الـــيت 
تربط بيـن جمموعـات تضـم كـل منـها أجـزاء كثـرية مـن عـدة 
فئـات (جمموعـات جزئيـة) مــما أدى إىل احلـد بدرجـــة كبــرية 
من القدرة على عمل مقارنات دقيقة للبيانـات. وكـان العمـل 
قيمـا إىل حد بعيد ووفـّر أداة ميكن اســتعماهلا ملقارنـة البيانـات 
بيـــد أنـــه كـانت تشـــوبه كمــا ســبق الذكــر نواحــي قصــور 
ــّم الفريــق العــامل املعــين بالتقــارب  ــ ال يسـتهان ــا. وقـد سل
بذلك كما أنـه نظــر فيمـا وراء تلـك اإلمكانيـة مــن خيـارات 
التقـــارب الــيت قــد تــؤدي مــن خــالل إحــداث تغيــــريات يف 
التصنيـــف الصنـــــاعي العــــام لألنشــــطة االقتصاديــــة داخــــل 
ــا  اجلماعـات األوروبيـة و/أو نظـام التصنيـف الصنـاعي ألمريك
ـــل  الشـمالية، إلــى زيـادة القابليـة للمقارنـة إمـا عـن طريـق تقلي
العالقات بني اموعات اجلزئيــة أو إلغائـها أو اختيـار هيكـل 
مشــترك علــى مســتوى معــني. وميكــــن أن يتضمـــن اهليكـــل 
ـــــام  املشـــترك إحـــداث تغيـــريات يف التصنيـــف الصنـــاعي الع
لألنشــطة االقتصاديــة داخــــل اجلماعـــات األوروبيـــة ونظـــام 
التصنيف الصناعي ألمريكا الشمالية بغـرض اسـتخدام هيكــل 
مشـترك، كمـا ميكـن أن يتضمـــن كذلــك حــىت اإلبقــاء علــى 
ـــريات  اهليكـل نفسـه ونظـام الـترقيم نفسـه. وميكـن إجـراء التغي
املتعلقـة خبفـض أو إلغـاء الصـالت بـني �اموعـات اجلزئيــة� 
مـع االحتفـاظ باســـتقاللية النظــم الفرديــة وحتقيــق ذلــك مــن 
خالل إعادة جتميع الفئـات، إضافـة إىل تغيـري حمتويـات بعــض 
الفئات للسماح بتحسني املقارنـات علـى أي مستــوى معـني. 
وبعـد ذلك أنتــج الفريـق العـامل مصفوفـة مـن النـــهج املمكنـة 
للتقارب اليت تتطلب تغيري أحد التصنيفني أو كليهما. ومشلت 
املصفوفـة حتليــال للـهيكل املشـــترك أو خفــض العالقــات بــني 
�اموعـات اجلزئيـة� يف املسـتوى األعلـى، وعمــل مســـتوى 
متوســط يتكــون مــن ١٠٠ فئــة، وعمـــل مســتوى متوســــط 

ــــة، وعمــــل مســـتوى خليـــط، وأكـــثر  يتكــون مــن ٣٠٠ فئ
املستويات تفصيال. 

وقيـم كـل مـن اخليـارات علـى أســـاس عــدة عوامــل،  - ١٠
ـــة (عــدد التغيــريات الالزمــة  مبـا يف ذلـك كميـة التغيـري املطلوب
وقـدرة الفريـق العـامل املتوقعـة علـى حـل املسـألة)، ومســـتوى 
الزيادة املكتسبة يف القابلية للمقارنة، ومدى الشفافية وسهولة 
االسـتعمال، واملرونـة يف املفاوضـات، وعـــدم التــأثر بالعنــاصر 
غـري ذات الصلـــة، ومســتوى االســتقالل املتــاح لعمــل صــور 
خمتلفة على الصعيد الوطين أو اإلقليمـي، وأخـريا القـدرة علـى 
احملافظة على أي زيادات ناجتـة يف القابليـة للمقارنـة. وأبـرزت 
ــــة يف أن تكـــاليف التنفيـــذ  املناقشــات األوليــة احلقيقــة املتمثل
سيجري تكبدها على مستويات خمتلفة، بشـكل يتوقـف علـى 
املسـار املختـار. وســـتتكبد الوكــاالت تكــاليف تنفيــذ كبــرية 
حاملـا جيـــري تغيــري احملتــوى املتعلــق بــإحدى الصناعــات مــن 
املســتوى األدىن. وإذا تطلــب األمــــر دراســـات اســـتقصائية، 
تكون التكلفة املتتالية للتغيري الثاين أو حـىت العاشـر أقـل كثـريا 
من تكلفة التغيـري األول. ويف حـدود معينـة، تكـون التغيـريات 
املتعددة أقل تكلفـة إذا تطلـب األمـر تكلفـة ثابتـة لتغيـري أويل. 
وتكون تكلفة تغيري احملتوى املتعلق بـإحدى الصناعـات كبـرية 

بالنسبة جلميع األطراف يف مشروع التقارب. 
ولتحقيـق التـوازي بـني أعلـــى مســتويات التصنيفــني،  - ١١
تلـزم تغيـريات يف هيكـــل وترتيــب التصنيــف الصنــاعي العــام 
ـــة و/أو نظــام  لألنشـطة االقتصاديـة داخـل اجلماعـات األوروبي
التصنيف الصناعي ألمريكا الشمالية. وقد قرر الفريـق العـامل 
أن القدر املكتسب من القابلية للمقارنة على أعلى املسـتويات 
ـــا مــن قطاعــات نظــام التصنيــف الصنــاعي  (٢٠ قطـاع تقريب
ألمريكـا الشـمالية أو بعـض توليفـــات مــن تلــك القطاعــات) 
سـيكون اسـتعماله التحليلـــي حمــدودا باملقارنــة بتكلفــة إعــادة 
ترمـيز الوحـــدات واالختــالل النــاتج يف البيانــات والسالســل 
الزمنية املرتبطة بتلك التغيريات. فعلـى سـبيل املثـال، وجـد أن 
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تكــاليف التغيــريات الــــالزم إدخاهلـــا علـــى نظـــام التصنيـــف 
الصناعي ألمريكا الشمالية التصنيف الصنـاعي العـام لألنشـطة 
االقتصاديـة داخـل اجلماعـات األوروبيـة للوصـول إىل تعريـــف 
قابل للمقارنة للصناعـة التحويليـة تزيـد علـى قيمـة وجـود فئـة 
قابلـة للمقارنـــة معرفــة تعريفــا عامــا مــن قبيــل فئــة الصناعــة 
التحويليـة، دون أيـة مسـتويات إضافيـــة قابلــة للمقارنــة حتــت 

الصناعة التحويلية. 
واستعرض الفريق العامل مدى القابلية للمقارنة علـى  - ١٢
املستوى املتوسط فيمـا يتعلـق بالتجميعـات ذات الثالثـة أرقـام 
يف التصنيــف الصنــــاعي العـــام لألنشـــطة االقتصاديـــة داخـــل 
ــــة  اجلماعــات األوروبيــة وجمموعــات الصناعــات ذات األربع
أرقام يف نظام التصنيف الصناعي ألمريكا الشمالية. ففي هــذه 
احلالــة تلــــزم تغيـــريات إضافيـــة تتجـــاوز التغيـــريات الالزمـــة 
ـــة للمقارنــة، وذلــك  للحصـول علـى مسـتوى عـال مـن القابلي
يــؤدي إىل زيــادة يف كميــــة االختـــالل موعـــات البيانـــات 
القائمـة، يقابلـه إىل حـد مـا زيـــادة يف كميــة البيانــات القابلــة 
للمقارنة اليت ميكن احلصول عليها. وسلم الفريق العامل أيضـا 
بأن درجة التغيـري الالزمـة لكـل مـن التصنيـف الصنـاعي العـام 
لألنشــطة االقتصاديــة داخــــل اجلماعـــات األوروبيـــة ونظـــام 
التصنيف الصناعي ألمريكـا الشـمالية سـتبلغ أقصاهـا يف حالـة 
اتبـــاع ـــــج للتقــــارب يســــعى إىل إلغــــاء العالقــــات بــــني 
�اموعــات اجلزئيــة� يف أكــثر املســــتويات تفصيـــال أو إىل 
اســـتخدام اهليكـــل املشـــترك يف أكـــثر املســـتويات تفصيــــال. 
وخيارات املستوى التفصيلي من شأا أن توفر أكرب قـدر مـن 
قابليـة البيانـات للمقارنـة ولكـن بأكـرب تكلفـة نســـبية جلــامعي 
ـــــري البيانــــات، والوكــــاالت اإلحصائيــــة،  البيانـــات، وموف

واجلمهور أو مستعملي البيانات. 
وقد انتهى التقرير األول إىل أن الفريق العامل سيضع  - ١٣
تفاصيل خيــارين مـن جمموعـة اإلمكانيـات املتعلقـة بالتقـارب: 
اخليـــار األول اتبـــاع التصنيـــف الصنـــاعي العـــــام لألنشــــطة 

االقتصاديــة داخــل اجلماعــات األوروبيــــة ونظـــام التصنيـــف 
الصنــاعي ألمريكــــا الشـــمالية لنفـــس اهليكـــل مـــن قمـــة إىل 
مستويات خمتلفة مـن التفصيـل يف مجيـع أجـزاء التصنيـف، ممـا 
ينتــج هيكــال مشــتركا لـــ ٣٠٠ إىل ٤٠٠ فئــة أو مســـتويات 
ـــط)؛ واخليــار الثــاين، خفــض أو إلغــاء  جتميـع (املسـتوى اخللي
العالقـات بـني �اموعـات اجلزئيـــة� عنــد أكــثر املســتويات 
تفصيـال لكـال التصنيفـني (الــ ٤٧٨ فئـــة املشــتركة بــني مجيــع 
الشركاء الثالثة الداخلني يف نظام التصنيف الصناعي ألمريكـا 
ـــريات  الشـمالية). وقـد قـارن الفريـق العـامل تكلفـة تنفيـذ التغي
هلذيـن اخليـارين بالتحسـن يف القابليـة للمقارنـة والقـــدرة علــى 
ــــري هذيـــن  االحتفــاظ بالقابليــة للمقارنــة يف املســتقبل إذا اخت
اخليــارين. وقــد رئــي أن اخليــار األول أكــثر مرونــة بالنســـبة 
لألطـراف. فبـدال مـن أن يتطلـب اتفاقـــا دقيقــا عنــد مســتوى 
ـــى أســاس الرغبــة يف زيــادة  معـني، ميكـن تقييـم كـل جمـال عل
القابلية للمقارنة. وعلى سبيل املثال، سلم الفريـق العـامل بـأن 
النظــم املاليــة ختتلــف إىل حــد كبــري فيمــــا بـــني الـــدول وأن 
الوصول إىل مستوى أعلى من االتفاق سيكون أكثر مالءمـة. 
وتوجــد حالــة مماثلــة يف جمــال اإلدارة العامــة. ومــن الناحيــــة 
ــــادة القابليـــة للمقارنـــة  األخــرى، رأى الفريــق العــامل أن زي
بالنسبة للتفاصيل هو أمر مسـتصوب بالنسـبة لبـاقي اـاالت، 
من قبيل الصناعة التحويلية الرفيعة التكنولوجيا واملعلومات. 

والعمل معقد إىل حد ما بسبب مـا هـو مطلـوب مـن  - ١٤
احتفاظ التصنيف الصنـاعي العـام لألنشـطة االقتصاديـة داخـل 
اجلماعات األوروبية بعالقة وثيقة بالتصنيف الصنـاعي املوحـد 
الدويل جلميع األنشطة االقتصادية الصادر عن األمـم املتحـدة. 
وكنتيجة لذلك، فإن أي تغيري حمتمــل يتعلـق بالتقـارب يدخـل 
علـى التصنيـف الصنـــاعي العــام لألنشــطة االقتصاديــة داخــل 
ـــى التصنيــف  اجلماعـات األوروبيـة ميكـن أن يكـون لـه أثـر عل
الصنـاعي املوحـد الـدويل جلميـــع األنشــطة االقتصاديــة. ومــن 
ــــاعي  املقــرر أن تقــوم األمــم املتحــدة بتنقيــح التصنيــف الصن
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املوحـد الـدويل يف عـام ٢٠٠٧ إال أن حماولـة دراسـة التقــارب 
يف الظروف احلالية هو أمر يشبه حماولة إصابة هدف متحرك. 
وكـان ممـا شـكل قيـدا علـى املشـروع أيضـا أنـه مل يوقـع عليــه 
سوى اثنني من الشركاء يف نظام التصنيف الصنـاعي ألمريكـا 
الشـمالية. وبعـد االجتمـاع األويل يف لكسـمربغ يف أيـار/مــايو 
٢٠٠٠، دعيـت املكسـيك لالنضمـام للفريـق العـامل ودعيــت 
الشـعبة اإلحصائيـة التابعـــة لألمــم املتحــدة إلرســال مراقــب. 
وهكــذا فــإن مجيــع الشــركاء يف نظـــام التصنيـــف الصنـــاعي 
ألمريكــا الشــمالية هــم جــزء مــن العمليــة، كمــا أن الشـــعبة 
اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة حتاط علما باستمرار باملسائل 
والتغيـريات الـيت ميكـن أن توفـر مدخـالت للنظـر فيـــها خــالل 
التنقيــح املقــرر للتصنيــف الصنــاعي املوحــد الــدويل يف عــــام 

 .٢٠٠٧
وقـــد اســـــتلزمت اخلطــــوة األوىل للعمــــل يف إطــــار  - ١٥
املشــروع أن يقــوم الفريــق العــامل بدراســــة أوجـــه التمـــاثل 
واالختـالف بـني نظـام التصنيـف الصنـاعي ألمريكـا الشـــمالية 
ـــــة داخــــل  والتصنيـــف الصنـــاعي العـــام لألنشـــطة االقتصادي
اجلماعات األوروبية. وللمسـاعدة يف حتليـل أوجـه االختـالف 
والتمـاثل بـني التصنيفـني، قـرر الفريـق العـامل أن يقـوم بإنتــاج 
وإقرار جدول تقابل جديـد مـن األسـاس بـني التصنيفـني بـدال 
مــن حماولــة اســتعمال وتوفيــق جــدول التقــــابل القـــائم بـــني 
التصنيـــف الصنـــــاعي العــــام لألنشــــطة االقتصاديــــة داخــــل 
ـــاعي  اجلماعــات األوروبيــة، التنقيــح األول، والتصنيــف الصن
املوحـــد الكنـــدي، ١٩٨٠، والتصنيـــف الصنـــــاعي املوحــــد 
للواليات املتحدة ١٩٨٧. وكان ذلك مهمة ضخمة أسفرت 
عـن جـدول تقـابل شـامل، اسـتعرضه وصـــدق عليــه بالكــامل 
القائم على تعهد كل تصنيف. وحىت إذا علقت سـائر أعمـال 
املشروع فسيوفر املشروع بذلك اجلدول إجنازا ملموسـا قيمـا 
ميكن أن يستفيد به مجيـع املعنيـني. وجـدول التقابـــــل نفســــه 
ال يغري أوجه عدم التوافق األساسية املوجودة يف النظــم ولكنـه 

حيـدد بوضـــوح أوجــه التشــابه واالختــالف ويســمح مبقارنــة 
البيانات القائمة وإن كانت املقارنة يف هذه احلالة تتسـم بعـدم 
ـــة إىل ذلــك يشــكل اجلــدول األساســي الــالزم  الدقـة. وإضاف
لتحديد تفاصيل كمية العمل الضروري حلل مسـألة العالقـات 
بني �اموعات اجلزئية� علـى املسـتوى التفصيلـي. وبـالرغم 
مـن أن حـل مجيـــع أوجــه االختــالف علــى أكــثر املســتويات 

تفصيال ممكن من الناحية التقنية فهو ليس مرجحا. 
ـــالف والتشــابه علــى  وقـد أجـرى حتليـل أوجـه االخت - ١٦
أسـاس جـدول التقـابل بالنسـبة لكـل قطـاع علـــى حــدة وفقــا 
لتقسيم العمل املتفق عليه. وقد عممت نتائج هذه التحليــالت 
علــى أعضــاء الفريــق العــامل ونوقشـــت يف اجتماعاتـــه. ويف 
اجتماع عقد خالل تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠ يف واشـنطن 
العاصمـة، اتفـق املشـــتركون علــى إجــراءات العمــل وتقســيم 
العمــل. ويف االجتمــاع التــايل الــذي عقــد يف شــباط/فـــرباير 
٢٠٠١ يف أغواســـــكولينش، املكســـــيك، اســـــــتعرضت أول 
جمموعــة مــن التحليــالت ووضعــت الســــيناريوهات األوليـــة 
للتقــارب خليــار املســتوى اخلليــط وذلــــك بنـــاء علـــى تلـــك 
القطاعـــات. ويف االجتمـــاع الـــذي عقـــد مؤخـــرا جـــــدا يف 
حزيران/يونيه ٢٠٠١ يف أوتاوا، اسـتعرض معظـم التحليـالت 
الباقيـة، ووضعـت رؤيـــة تفصيليــة خليــار التقــارب باســتخدام 

مستوى خليط ويرد عرضها يف هذا التقرير. 
 

ما يترتب على التقارب من آثار تقنية وآثار يف املوارد 
إن نطاق خيارات التقارب الذي يتراوح مـن خفـض  - ١٧
العالقــات بــني �اموعــات اجلزئيــة أو إلغائــها إىل املواءمــــة 
الكاملة للتسمية على املستوى التفصيلـي سيسـتلزم مسـتويات 
خمتلفة من املوارد لتنفيـذه بنجـاح. ويتطلـب اسـتمرار التعـاون 
التقين أدىن مستويات النفقـات التقنيـة والنفقـات علـى املـوارد 
ــــن أجـــل االجتماعـــات الدوريـــة ملناقشـــة مســـائل  وذلــك م
التصنيـف وتقييمـها وتبـادل مـــواد التصنيــف وأدواتــه القائمــة 
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ــــة  واجلديـــدة، وميكـــن أن يســـفر عـــن جـــداول تقـــابل رمسي
للتصنيفـات الـيت يسـتعملها األطـراف يف االتفـــاق. وسيســتمر 
ذلـك املسـتوى مـن التكلفـــة بصــرف النظــر عــن نتيجــة هــذا 
املشروع. ويؤدي خفض أو إلغاء الصـالت بـني �اموعـات 
اجلزئية� إىل زيادة التكاليف. ويف أحد طـريف النطـاق جنـد أن 
اختيار نظام كامل املواءمة على املسـتوى التفصيلـي سـيتطلب 
نفقــات أكــرب كثــريا وينطــوي علــى مســائل تتعلــق بســـالمة 
ــة  البيانـات. فعلـى سـبيل املثـال، يتطلـب النظـام الكـامل املواءم
نشــاطا كبــريا يف جمــال الدراســــات االســـتقصائية للتصنيـــف 
السليم موعة من األنشطة املختلفة يف النظام اجلديـد ليسـت 
حمددة حاليا على مستوى الصناعة بالنسبة لكل مـن التصنيـف 
الصنـــاعي العـــام لألنشـــطة االقتصاديـــة داخـــــل اجلماعــــات 
ــــف الصنـــاعي ألمريكـــا الشـــمالية.  األوروبيــة ونظــام التصني
وإضافة إىل االنقطاعات الناجتة يف السالسـل الزمنيـة فسـتكون 
هنــاك تكــــاليف إلعـــادة ترمـــيز أو إعـــادة ترقيـــم ســـجالت 
الشــركات التجاريــة، وأخــذ عينــات جديــــدة علـــى أســـاس 
الصناعـات أو الفئـات الـــيت أعيــد تعريفــها، وإعــداد سالســل 
تارخييـة تقـوم علـى اهليكـل اجلديـد، وإعـــادة حســاب عوامــل 
التكيف املومسي واالضطالع باألنشطة املماثلة يف إطـار النظـم 
ـــدان، وســتكون هنــاك تكــاليف كبــرية أيضــا  اإلحصائيـة للبل
ملسـتعملي البيانـات ومسـتعملي التصنيـف الذيـــن ال يشــكلون 
جــزءا مــن النظــام اإلحصــائي. وســــيواجه املســـتعملون مـــن 
األطراف الثالثة من قبيل موفـري القوائـم الربيديـة، وشـركات 
حتليــل األعمــال التجاريــة، وشــــركات التســـويق، واهليئـــات 
األكادميية والتشريعية تكاليف استكمال منتجام أو قوانينـهم 
ــــهم. وإمجـــاال فـــهذه  أو األدوات الــيت يســتخدموا يف حتاليل
التكـاليف سـيقابلها إىل حـد مـــا زيــادة القــدرة علــى املقارنــة 
املباشرة عرب اخلطـوط الوطنيـة واإلقليميـة، للـهيكل الصنـاعي، 
والنـاتج، واإلنتاجيـة، وتوزيـع املـهن حســـب الصناعــة، وغــري 
ذلك من العوامل اهلامة بالنسبة للقرارات املتعلقـة بالسياسـات 

العامـة واالسـتثمار والتجـارة. ومثـة مشـكلة بالنسـبة للتكــاليف 
والفوائد هي أن الفوائـد لـن تتحقـق بـالضرورة ملـن يتحملـون 
تكلفة التنفيذ. وإضافة إىل التكاليف املتصلـة بسـالمة البيانـات 
سيفقد األطراف يف االتفاق قدرا معينا مـن االسـتقالل الـذايت 
من حيث إجراء التغيريات حسـبما يتبـني أنـه ضـروري للوفـاء 
باحتياجـات التصنيفـات الوطنيـة أو اإلقليميـة. ونظـــرا للعالقــة 
بـني التصنيـف الصنـاعي املوحـد الـدويل والتصنيـــف الصنــاعي 
العام لألنشطة االقتصاديــة داخـل اجلماعـات األوروبيـة سـيلزم 
أن يفـي أي تقـارب هيكلـي مبعيـار دويل مل حيـدد بعـد يســري 

على مجيع الدول. 
وبـالرغم مـن أن اســـتمرار التعــاون التقــين يــؤدي إىل  - ١٨
زيادة تفهم االختالفات القائمة بني إحصاءاتنـا املختلفـة، فإنـه 
ال حيقق حتسينات يف دقة مقارنة تلك اإلحصاءات. ورغم أنـه 
مثة قيمة يف زيادة التفهم، يرى الفريق العامل أن زيادة القابليــة 
للمقارنــة هــي أمــر مســتصوب. ومــن شــأن النظــام الكـــامل 
املواءمـة أن يـــؤدي إىل زيــادة قابليــة البيانــات للمقارنــة ال أن 
تصبح البيانات قابلة متاما للمقارنة وذلك بسبب جمموعـة مـن 
االعتبارات التقنية املختلفة، من قبيــل تطبيـق تعـاريف املنشـأة. 
وإذا اعــترف الفريــق العــامل بأنــــه ال ميكـــن حتقيـــق القابليـــة 
للمقارنة بنسبة ١٠٠ يف املائة بسبب اعتبارات تقنية من قبيـل 
تعريف املنشأة، فقد ركز على وضع سـيناريو يتوقـع أن يقلـل 
عدد االختالالت يف الربامج القائمة إىل أدىن حد مع احلصـول 
علـى زيـادة القابليـة للمقارنـة وتعزيـز مـدى مالءمـة تصنيفــات 
الصناعات. واآلثار املترتبة على السيناريو يف املوارد تزيـد عـن 
تكاليف استمرار التعاون التقين ولكنها أقل من تكاليف تنفيذ 
نظام كامل املواءمة علـى أكـثر املسـتويات تفصيـال. ويالحـظ 
الفريق العامل أن أي مسـار للتقـارب ينبغـي أن يكـون مركـزا 
على االتفاق الطويــل األجـل ال علـى حتسـني يف مرحلـة زمنيـة 
معينة. وسيكون من الصعب تـربير تكـاليف تغيـري التصنيفـات 
ـــالف ســيلي ذلــك  القائمـة مـن أجـل التقـارب إذا كـان االخت
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مباشرة. ويتضمن إدخال تغيريات علـى نظـم قائمـة واشـتراط 
االتفاق الطويل األجل وضع آلية للمحافظة علـى التقـارب يف 
املســتقبل يشــــترك فيـــها مجيـــع الشـــركاء يف نظـــام التصنيـــع 
الصنـاعي ألمريكـا الشـــمالية فضــال عــن املكتــب اإلحصــائي 
للجماعات األوروبية (يورستات) ورمبا األمم املتحدة، حيـث 
يتوقـف ذلـك علـى مـدى التغيـريات املقبلـة الـيت يلـزم إدخاهلـــا 
علــى التصنيــف (التصنيفــات) بســبب حــــدوث تغيـــريات يف 
اقتصــادات املوقعــني. وبــالرغم مــن أن ذلــك مــــن الســـمات 
األصلية للعالقة الراهنة بني التصنيف الصنــاعي العـام لألنشـطة 
ـــاعي  االقتصاديـة داخـل اجلماعـات األوروبيـة والتصنيـف الصن
املوحـد الـدويل، فـإن وضـع اشـتراط جديـد يتمثـل يف ضــرورة 
موافقـة املكتـب اإلحصـائي للمجتمعـــات األوروبيــة أو األمــم 
املتحدة سيؤدي إىل فقـد كبـري يف االسـتقالل الـذايت للشـركاء 
يف نظــام التصنيــف الصنــاعي ألمريكــا الشــمالية. وســــتصبح 
املفاوضــات املقبلــــة بشـــأن التغيـــريات املـــراد إدخاهلـــا علـــى 

التصنيف أكثر تعقيدا بزيادة عدد األطراف املشتركة فيها. 
ويف ضــوء هــذه املعلومــات األساســية، يــود الفريـــق  - ١٩
العـامل أن يقـدم سـيناريو يقـوم علـــى مســتوى خليــط واحــد 
وميثل نتائج حتليلنا وجهودنا طوال السنة املاضية، علـى النحـو 

املبني أدناه. 
 

السيناريو 
ـــامل ســيناريو يقــوم علــى �هيكــل  وضـع الفريـق الع - ٢٠
موحـد�، حيتـوي علـى نفـس العشـرين فئـــة الرئيســية يف قمــة 
التصنيف و ٣٧٩ من الفئـات املشـتركة بـني كـال التصنيفـني، 
مــع عــد الفئــات علــى مجيــع مســتويات التفصيــل،. بيـــد أن 
التقارب ال يصل تنازليـا إىل نفـس مسـتوى التفصيـل يف مجيـع 
ـــات  أقسـام التصنيـف. ويف بعـض اـاالت، ال تكـون التجميع
متماثلة إال يف املستوى األعلى، يف حني أنه يف جماالت أخــرى 

هناك تقارب يصل إىل مسـتو مفصـل جـدا. والنتيجـة النهائيـة 
هي سيناريو �ذو خط موجي�.  

ـــدمي  ويف هـذا الوقـت، ال يرغـب الفريـق العـامل يف تق - ٢١
ـــه  أيـة توصيـات بشـأن نظـام الترمـيز أو الـترقيم علـى أسـاس أن
ينبغـي اتباعـها. وينبغـي أن حيـدد بعـد مرحلـة التشـــاور مــا إذا 
كانت الفئات املتالقية ستدرج يف أنظمة الترقيم القائمـة لكـال 

التصنيفني أو أن كال التصنيفني سيتبع نظام ترقيم جديد. 
ــــة،  ويتضمـــــن السيناريــــو تغيـريات مفاهيميـــــة قليلــ - ٢٢
وال سيما اتباع التصنيف الصناعي العـام لألنشـطة االقتصاديـة 
داخـل اجلماعـات األوروبيـة بطريقـة براغماتيـة ألسـاس يتصــل 
بعملية اإلنتاج لتعريف فئات الصناعات وختفيف العالقـة الـيت 
ـــة بفئــة مــن  تربـط بدقـة كـل فئـة مـن فئـات الصناعـة التفصيلي
فئات تصنيف املنتجات وفقا للنشاط، وهو تصنيف املنتجـات 
الصـادر عـن اجلماعـــة األوروبيــة. ويتضمــن الســيناريو أيضــا 
بعض املواءمة يف قواعد تطبيق التصنيف وإن كـان ذلـك ليـس 
واضحا يف هيكل التصنيف. وعلى سبيل املثـال، تلـزم مواءمـة 
القواعد املتعلقة بالعمليات املتكاملة رأسيا. وقد حصر الفريـق 
العامل تلك االختالقات وميكنه اختـاذ إجـراء بشـأا إذا وضـع 
ـــارب وعندمــا حيــدث ذلــك. وعلــى وجــه  اقـتراح ـائي للتق
التحديـد، يعـاجل هـذا السـيناريو اإلرســـاء واإلصــالح ومعظــم 
االستثناءات للقواعد املوحـدة املتعلقـة بالتكـامل الرأسـي وفقـا 
للممارســـة املتبعـــة يف نظـــام التصنيـــف الصنـــاعي ألمريكـــــا 

الشمالية. 
ويـرى الفريـق العـامل أن هـذا السـيناريو ميثــل أقصــى  - ٢٣
تقـارب ميكـن حتقيقـه دون إدخـال تغيـــريات ضخمــة ومســببة 
لالضطـراب فعليـا يف أي مـن التصنيفـني. وعمومـا فقـــد أنتــج 
بنقل فئات كاملة، أو أجزاء كبـرية ميكـن حتديدهـا مـن فئـات 
كاملة، إىل شكل جديد حبيث تقلل إىل أدىن حد كمية إعـادة 

الترميز التفصيلي للسجالت الفردية اليت يتطلبها تنفيذه.  
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وفيما يلي التجميعات املقترحة للمستوى العايل:   - ٢٤
الزارعـة، ورعايـة األحـراج، وصيـد الســـمك، وصيــد 

احليوانات 
التعدين 

املرافق العامة 
التشييد 

الصناعة التحويلية 
جتارة اجلملة والقطاعي 

النقل والتخزين 
املعلومات 

الفنادق واملطاعم 
املالية والتأمني 

العقارات والتأجري واالستئجار طويل األجل 
اخلدمات املهنية والعلمية والتقنية 

اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم 
التعليم 

اخلدمات الصحية واالجتماعية 
الفنون والتسلية والترفيه 

الصحة العامة 
اإلصالح والصيانة 
اخلدمات األخرى  

اإلدارة العامة 
وعلى هذا املسـتوى العـايل مـن التجميـع، هنـاك عـدة  - ٢٥
احنرافات هامة عن اهليكـل الراهـن لكـال التصنيفـني وال سـيما 

بالنسـبة للتصنيـف الصنـاعي العـام لألنشـطة االقتصاديـة داخــل 
اجلماعات األوروبية. وكما سيكون عليــه احلـال يف كثـري مـن 
األحيـان، فـــإن كثــريا مــن تغيــريات التقــارب هــي يف الواقــع 
تغيريات معززة ملـدى املالءمـة كـان التصنيـف الصنـاعي العـام 
لألنشـطة االقتصاديـة داخـل اجلماعـات األوروبيـة ســريغب يف 
إدخاهلــا يف وجــود أو عــدم وجــود تقــارب، وكــانت هــــذه 
ـــد اعتمــدت يف وقــت ســابق يف نظــام التصنيــف  التغيـريات ق
الصناعي ألمريكا الشمالية. وتشمل أمثلة ذلك �املعلومـات� 
ـــــا يف حالــــة  و �اخلدمـــات املهنيـــة والعلميـــة والتقنيـــة�. أم
�اإلصـالح والصيانـة� فقـد مجـع هـذان البنـدان معـا يف نظــام 
التصنيف الصناعي ألمريكا الشـمالية ورأى الفريـق العـامل أن 
ذلك يشكل إحـدى السـمات املسـتصوبة للتصنيـف التقـاريب. 
وهو يوفر أيضا حال بديـال للفئـة ٥٠ مـن التصنيـف الصنـاعي 
العـام لألنشـطة االقتصاديـة داخــل اجلماعــات األوروبيــة الــيت 
تشمل مبيع وإصالح كـل شـيء لـه عالقـة بالسـيارات، وهـي 
ــة  جمموعـة ال يعتربهـا املكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبي
ــــن الســـيناريو اعتمـــاد بلـــدان نظـــام  ناجحــة. وأخــريا يتضم
التصنيف الصناعي ألمريكـا الشـمالية جمموعـة مـن جمموعـات 
املسـتوى العـايل لــ �الصحـة العامـة� وهـي جمموعـة قائمـــة يف 
التصنيـــف الصنـــــاعي العــــام لألنشــــطة االقتصاديــــة داخــــل 
اجلماعـات األوروبيـة. وميكـن حتقيـق املواءمـة بـــني جمموعــات 
املسـتوى العـايل األخـرى مـن خـــالل جمموعــة مــن التغيــريات 
وعمليات النقل األقل يف أمهيتها. وسيتاح وصف القطاعـات، 
والسـيناريوهات املفصلـة بشـــكل تــام للجنــة بوصفــها وثــائق 

معلومات أساسية. 
خطة العمل واجلدول الزمين 

وتشـمل املرحلـة التاليـة مـن املشـروع التشـاور بشـــأن  - ٢٦
جمموعة املسارات املختلفة الـيت ميكـن اختاذهـا للحصـول علـى 
التقــارب. وينبغــــي استشـــارة جـــامعي البيانـــات، وموفـــري 
البيانـات ومسـتعملي البيانـات لتحقيـق املوضـع علـى السلســلة 
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املتصلة من إمكانيات التقارب (إعادة جتميع تفاصيل املستوى 
ـــة) الــذي يــرون أنــه حيقــق أفضــل  الوطـين إىل املواءمـة الكامل
ـــني التكــاليف والفوائــد. والســيناريو املقــدم يف هــذا  تـوازن ب
ــــة،  التقريـــر ميثـــل أفضـــل توافـــق ميكـــن حتقيقـــه بـــني التكلف
ــــة  بـــالدوالرات، واالختـــالل بالنســـبة للمســـتعملني، والقابلي
ــــق عـــامل مكـــون مـــن خـــرباء يف  للمقارنــة، وفقــا آلراء فري
التصنيــف. ومــع ذلــك، ففــي هــذه املرحلــة، جيــــب الســـعي 
للحصول على آراء مديري الدراسات االستقصائية، وموفري 
البيانــات، ومســتعملي البيانــات بشــــأن التكـــاليف والفوائـــد 
املتصلة بسيناريو �اهليكل املوحد� وغـري ذلـك مـن اخليـارات 
الــيت نظــر فيــها الفريــق العــامل. ويــــرى الفريـــق العـــامل أن 
السيناريو يوفر مثاال جيدا لقالب تفصيلـي للتقـارب مـن أجـل 
هذا التشاور، ويوصى بأن تكون اخلطوة التالية، على افـتراض 
أن األطـراف يف االتفـاق ترغـب يف اسـتمرارنا يف العمـل، هــي 
بـدء عمليـة تشـاور مـع أصحـاب املصلحـة يف منطقـــة واليتــه. 
وسيكون أحد األهداف هو االستفسـار عـن أكـثر مسـتويات 
التقـارب فـائدة عندمـا تؤخـذ يف االعتبـار الفوائــد والتكــاليف 
املتعلقـة بكـل خيـار. وسـيكون هـدف آخـر هـو اختيـار مــدى 
ـــا يلــي: (أ) مــا إذا كــان مســتعملو  قـوة السـيناريو لتحديـد م
البيانات وموفرو البيانات وجامعو البيانـات يتفقـون يف الـرأي 
مـع الفريـــق العــامل بالنســبة للمقارنــة بــني التكلفــة والفــائدة 
و (ب) مـا إذا كـان مـن املمكـن اسـتيعاب التغيـــريات بشــكل 
عملي. وميكن للفريق العامل عندئذ أن يقدم تقريـرا بعـد سـنة 
عـن القـدر مـن السـيناريو، إذا وجـد، الـذي ميكـــن حتويلــه إىل 
قالب رمسي للتقارب ونتائج املشاورات بشأن سيناريو الفريق 
العـامل وغـــريه مــن مســارات التقــارب الــيت ميكــن حتديدهــا 
ــــن تعريـــف مقبـــول  كمســارات عمليــة، ينبغــي أن تســفر ع
للتقــارب، وتوفــر مزيــدا مــن التوجيــه لوضــع قــالب رمســــي 
للتقــارب خــالل مرحلــة الحقــة مــن املشـــروع. وإذا أســـفر 
التشـاور عـن قـالب يتطلـب تغيـريات يف التصنيفـــات القائمــة. 

فمن املمكن أن يشكل أساسا للمفاوضات بني املوقعـني، الـيت 
ميكـن إدخـال نتائجـها يف عمليـة تنقيـــح لتصنيــف الصناعــات 
ـــك يف  الــذي يســتخدمه كــل منــا، حســب االقتضــاء، وكذل
عملية تنقيح التصنيف الصناعي املوحـد الـدويل لعـام ٢٠٠٧. 
ويفـهم الفريـق العــامل أن تنقيــح التصنيــف األخــري، أو عــدم 
إجرائه، سيكون له بالضرورة أثر على إمكانية بقـاء أي قـالب 
للتقارب يتطلب إدخـال تغيـري علـى التصنيـف الصنـاعي العـام 
لألنشــطة االقتصاديــــة داخـــل اجلماعـــات األوروبيـــة يكـــون 

متناقضا مع التصنيف الصناعي املوحد الدويل. 
وإضافـة إىل ذلـك، إذا أريـــد تقــارب طويــل األجــل،  - ٢٧
ــــن  ســتلزم مفاوضــات إضافيــة تســتند إىل املســتوى النــاتج م
ـــــذايت للتصنيــــف الصنــــاعي العــــام لألنشــــطة  االســـتقالل ال
االقتصادية يف اجلماعات األوروبية ونظام التصنيـف الصنـاعي 
ألمريكــا الشــمالية. وإذا توقــف املشــــروع، يوصـــي الفريـــق 
العامل يف هذه احلالة جبدول زمين إلضفاء الصفة الرمسية علـى 
جدول التقابل املعد فعال وجدول زمين لتعديل ذلـك اجلـدول 
وفقـا للتغيـريات الـيت تدخــل يف املســتقبل يف التصنيفــات الــيت 
ـــترح هيكــال مشــتركا، ســيوصي الفريــق  تسـتخدمها. وإذا اق
العامل يف هذه احلالة بـإجراءات لتعـهده وسـيتفق علـى كيفيـة 
وموعد التفاوض بشأن إدخال أيـة تغيـريات يف املسـتقبل علـى 
اهليكل املشترك. وإذا بقى اسـتقالل نظـام التصنيـف الصنـاعي 
ألمريكـــا الشـــمالية والتصنيـــف الصنـــاعي العـــــام لألنشــــطة 
االقتصاديــة داخــل اجلماعــات األوروبيــة (إذا مل جيــر اختيـــار 
ـــة خبطــط ــدف إىل اإلبقــاء  اهليكـل املشـترك)، ينبغـي التوصي
علـــى االتفـــاق وتلـــيب احتياجـــــات القــــائمني علــــى تعــــهد 
التصنيفات، وإىل املدى املستصوب، واالحتفاظ بأيـة زيـادات 

يف القابلية للمقارنة. 
 


