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اللجنة اإلحصائية 
الدورة اخلامسة والثالثون 
٢-٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 

البند ٦ (ب) من جدول األعمال املؤقت* 
األنشطة غري املصنفة حسب اجملال: التصنيفـات 

  االقتصادية واالجتماعية الدولية 
 التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية 

 تقرير األمني العام 
موجز 

أعد هذا التقرير بناء على طلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الرابعة والثالثني(أ). وهـو 
يعرض حملة عامة عن الكيفية الـيت عوجلـت هبـا توصيـات اللجنـة بشـأن التصنيفـات اإلحصائيـة 
الدولية منذ انتـهاء تلـك الـدورة. وتـرد يف املرفـق األول للتقريـر اسـتنتاجات وتوصيـات فريـق 

اخلرباء املعين بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية. 
وترد يف الفقرة ٤٨ نقاط معروضة على اللجنة للمناقشة. 
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حالة التوصيات   أوال -
التوصيـات الـيت قدمتـها اللجنـة اإلحصائيـة يف دورهتـــا الرابعــة والثالثــني بشــأن  ألف -

 التصنيفات الدولية 
ـــترة مــن ٤ إىل  قـامت اللجنـة اإلحصائيـة يف دورهتـا الرابعـة والثالثـني، املعقـودة يف الف - ١

٧ آذار/مارس ٢٠٠٣، مبا يلي(١): 
أيـدت بصفـة عامـة احلاجـة إىل ورقـة مفـاهيم لتوفـري أسـاس مفـاهيمي لتنقيــح  (أ)
التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية والتصنيـف املركـزي للمنتجـات، 
والحظـت اللجنـة أن املشـاورات الـيت جتـري مــع البلــدان ستيســر إجــراء مزيــد مــن املناقشــة 

والصقل لورقة املفاهيم؛ 
شددت على احلاجة إىل إجياد صلة قوية بني النشاط وتصنيفات املنتجات؛  (ب)

شددت أيضا على احلاجة إىل االستمرارية من خالل الصـالت الواضحـة مـع  (ج)
الصيغ السابقة للتصنيفات وحذرت من إجراء أي تغيريات جوهرية؛ 

ـــددا توقعــها احلصــول علــى نتيجــة إجيابيــة لعمليــة التقريــب بــني  أكـدت جم (د)
التصنيف اإلحصائي لألنشطة االقتصادية داخل اجلماعة األوروبيـة ونظـام تصنيـف الصناعـات 
ألمريكا الشمالية، ورحبت بالتقرير املتعلق باخلطوات املتخذة حىت اآلن، وأكـدت احلاجـة إىل 

مواصلة إجراء مشاورات يف أوروبا؛ 
وافقت على مواصلـة عمليـة املشـاورة، الـيت تشـارك فيـها البلـدان مـن خـالل  (هـ)

استبيانات، واجتماعات وحلقات عمل؛ 
ـــا الناطقــة  الحظـت احلاجـة إىل التمويـل يف بعـض املنـاطق، مثـل بلـدان أفريقي (و)

بالفرنسية، لضمان إدراج البلدان املعنية يف عملية التنقيح؛ 
أوصت بأن تشمل املشاورات الوطنية املتعلقة بالتصنيفات طائفة متنوعـة مـن  (ز)

املستعملني مبا يف ذلك أوساط األعمال؛ 
الحظت احلاجة إىل زيادة تكامل تصنيفات األنشطة، واملنتجات واملهن؛  (ح)

طلبـت إجـراء اسـتعراض للجـدول الزمـــين لتنقيــح التصنيــف الــدويل املوحــد  (ط)
للمهن، مشرية إىل ضرورة تأخري املواعيد النهائيـة مـن أجـل تلبيـة احتياجـات جـوالت التعـداد 
املقبلة، واقترحت إنشاء فريق تقين فرعـي لتقـدمي املسـاعدة يف تنقيـح التصنيـف الـدويل املوحـد 

للمهن. 
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 باء - األنشطة اليت جرى االضطالع هبا استجابة لطلبات اللجنة اإلحصائية 
ـــذ انتــهاء الــدورة  يـرد أدنـاه بيـان األنشـطة املنفـذة يف جمـال التصنيفـات اإلحصائيـة من - ٢

الرابعة والثالثني للجنة اإلحصائية. 
 

التصنيـــف الصنـــاعي الـــدويل املوحـــد جلميـــع األنشـــطة االقتصاديـــة والتصنيـــف  - ١
املركزي للمنتجات   

يسري العمل يف تنقيح التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد جلميـع األنشـطة االقتصاديـة  - ٣
والتصنيـف املركـزي للمنتجـات لعـام ٢٠٠٧ وفقـا خلطـة العمـــل الــيت وافقــت عليــها اللجنــة 

اإلحصائية يف دورهتا الثالثة والثالثني. 
 

عملية املشاورات  (أ)
يف أعقاب املقترحات اليت قدمها فريق اخلرباء، أكدت اللجنـة اإلحصائيـة أن التشـاور  - ٤
مع مجيع البلدان املشتركة يف عملية تنقيح التصنيفـني، ينبغـي أن ُيعتـرب أولويـة، وأن هـذا األمـر 
ينبغي حتقيقه من خالل حلقات العمل اإلقليمية، ومن خالل االستبيانات اليت تطلب من مجيع 
البلدان تقدمي املعلومات خالل خمتلف مراحل عملية التنقيح. ويسمح ذلك من جهـة مبشـاركة 
مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني مشـاركة مباشـرة، وخاصـة املـهتمني هبـدف التقريـب الـذي 
يسعى هذا التنقيح إىل حتقيقه، استنادا إىل التجـارب املسـتفادة مـن البحـوث الـيت مت إجراؤهـا؛ 
ومن ناحية أخرى تسمح هـذه العمليـة بـالتداول بشـأن خمتلـف وجـهات النظـر الـيت تنشـأ مـن 
تبـاين الظـروف االقتصاديـة، والـيت ال بـد مـن النظـر فيـها لكفالـة جـدوى التصنيـــف الصنــاعي 
الدويل املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات، كتصنيفني مرجعيني دوليني يف جمال اختصـاص 

كل منهما. 
وقـد شـكل مشـروع املفـاهيم وهيكـل املسـتوى األعلـــى للتصنيــف الصنــاعي الــدويل  - ٥
املوحد جلميع األنشطة االقتصادية، بصيغتهما املعروضة على اللجنة اإلحصائيـة لألمـم املتحـدة 
يف آذار/مـارس ٢٠٠٣ األسـاس الـذي اسـتند إليـه االسـتبيان الثـاين الـذي ُوزِّع خـــالل عمليــة 
تنقيح التصنيفني. وُوزِّع هـذا االسـتبيان يف أيـار/مـايو ٢٠٠٣ ويتكـون مـن أربـع وثـائق هـي: 
(أ) ورقة املفاهيم لتنقيح التصنيف الصناعي الدويل املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات لعام 
٢٠٠٧؛ (ب) مشروع ورقة تتضمن اهليكل احملتمل للتنقيح الرابع للتصنيـف الصنـاعي الـدويل 
املوحد، وتركز على الفئات من املستوى األعلى؛ (ج) ورقة مناقشة خليارات ترمـيز التصنيـف 
الصنـاعي الـدويل املوحـد؛ (د) جمموعـة مـن األسـئلة تتعلـق بتنقيـح التصنيفـــني. وتنبــع األســئلة 
الواردة يف الوثيقة األخرية من عملية إعداد الوثائق الثالث املبينـة أعـاله؛ وتشـتمل علـى بعـض 



03-677545

E/CN.3/2004/22

التوجيـهات وهيكـل لألجوبـة. غـري أن األجوبـــة مل تكــن مقصــورة بــالضرورة علــى القضايــا 
الواردة يف االستبيان. 

وقد وردت ردود من ٧٠ بلدا ومنظمة تناولت جممل املسائل املثارة بدرجــات خمتلفـة  - ٦
من التفصيل والتعقد. واستعرض الفريق التقين الفرعـي الـردود يف اجتماعـه األخـري املعقـود يف 
تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣. واستنادا إىل األجوبة على أسئلة االستبيان أُدخلـت تغيـريات يف 
مشـروع هيكـل التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد. كذلـك، نوقشـــت األجوبــة علــى ورقــة 

املفاهيم مما أسفر عن عدد من التغيريات واإليضاحات يف الورقة احلالية. 
وحـىت اآلن، وكجـزء مـن برنـامج عمـــل الشــعبة اإلحصائيــة بــاألمم املتحــدة نفــذت  - ٧
ـــة لعمليــة التنقيــح: (أ) حلقــة عمــل األمــم  االلتزامـات اإلقليميـة التاليـة باعتبارهـا عنـاصر هام
املتحدة املعنية بالتصنيفـات للبلـدان األعضـاء يف رابطـة أمـم جنـوب شـرقي آسـيا، املعقـودة يف 
هانوي، ١٠-١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢؛ (ب) حلقة عمل األمـم املتحـدة املعنيـة بالتصنيفـات 
املعقودة يف سانتياغو، ٨-١٢ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٣؛ (ج) حلقـة عمـل األمـم املتحـدة املعنيـة 

بالتصنيفات، املعقودة يف نيودهلي، ١٤-١٦ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣. 
وكان من ضمن أهداف هذه احللقات عرض التغيـريات الرئيسـية يف املفـهوم واهليكـل  - ٨
ـــف املركــزي للمنتجــات، بغيــة  املقـرر إدخاهلـا يف التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد والتصني
اجتذاب مقترحات ذات صلة باملناطق الـيت عقـدت فيـها احللقـات. ومشلـت العنـاصر الرئيسـية 
ـــذ تصنيفاتــه الوطنيــة  لكـل حلقـة قيـام كـل بلـد مشـارك بعـرض املرحلـة الـيت وصـل إليـها تنفي
ـــة يف التحقــق مــن حالــة التنفيــذ خاصــة  لألنشـطة واملنتجـات. وكـانت العـروض مفيـدة للغاي
فيما يتعلق بالتصنيف الصناعي الدويل املوحد باعتباره تصنيفا مرجعيا، ويف إكمـال املعلومـات 

اليت مجعت من االستبيانات القطرية. 
ومت أثناء حلقات العمـل حتديـد عـدد كبـري مـن املشـاغل اإلقليميـة ذات الصلـة بعمليـة  - ٩
التنقيح. وحيثما كانت هذه املشاغل حمل إمجاع أو كانت ذات داللة على الواقـع االقتصـادي 

يف كل بلد أو منطقة كان جيري اقتراح إدراجها يف عملية التنقيح. 
ـــى الصعيديــن الــدويل واملتعــدد األطــراف  وعقـد عـدد مـن االجتماعـات األخـرى عل - ١٠
نوقشــت فيــها املســائل املتصلــة بــالتصنيف الصنــاعي الــدويل املوحــد والتصنيــــف املركـــزي 
للمنتجـات. وشـارك يف هـذه االجتماعـات موظفـون مـن الشـعبة اإلحصائيـــة بــاألمم املتحــدة 
أو أعضـاء يف الفريـق التقـين الفرعـي لضمـان التنسـيق مـــع أعمــال هــذا الفريــق. ومشــل ذلــك 
اجتمــاع فريــق فوربــورغ املعــين بإحصــاءات اخلدمــات يف تشــــرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٣، 
ـــوب شــرقي  واالجتمـاع األول للفريـق التقـين املعـين بالتصنيفـات التـابع لبلـدان رابطـة أمـم جن
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آسيا، يف حزيران/يونيه ٢٠٠٣، وحلقة عمل املرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنـوب 
الصحراء – أفريستات بشأن التصنيفات يف بلدان غرب ووسط أفريقيـا الناطقـة بالفرنسـية، يف 

تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣. 
واسـتمر تلقـــي االقتراحــات والتعليقــات املتعلقــة بالتنقيحــات (وغريهــا مــن مســائل  - ١١
التصنيـف) عـن طريـق خـط االتصـال املباشـر لعمليـة التصنيفـات. وأدخلـت هـذه االقتراحـــات 

والتعليقات يف السجالت لكي تصبح جزءا من املناقشات يف املواضيع ذات الصلة. 
ــة يف  وتتـاح الوثـائق املتعلقـة حبالـة عمليـة التنقيـح باسـتمرار يف موقـع الشـعبة اإلحصائي - ١٢
العنـوان التـايل: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regrev.asp. وإضافـة إىل ذلـــك، ميكــن 
االطـالع يف املوقـع علـى الوثـائق اخلاصـــة باجتماعــات الفريــق التقــين الفرعــي حتــت العنــوان 
”اجتماعات“ (meetings)، والوثائق اخلاصة حبلقات العمل اإلقليمية حتت العنـوان ”التعـاون 
الدويل يف جمال التصنيفـات“ (International Cooperation in Classifications) و ”حلقـات 
 United Nations Classifications) “عمل األمم املتحدة ودوراهتا التدريبية يف جمال التصنيفات

 .(Workshops and Training
 

مشـــروع التقريـــب بـــني التصنيفـــات اإلحصائيـــة لألنشـــطة االقتصاديـــة داخــــل  (ب)
اجلماعات األوروبية ونظام تصنيف الصناعات ألمريكا الشمالية 

رغـم أن مشـروع التقريـب بـني التصنيفـــات اإلحصائيــة لألنشــطة االقتصاديــة داخــل  - ١٣
اجلماعات األوروبية ونظام تصنيف الصناعات ألمريكا الشمالية ليــس جـزءا رمسيـا مـن عمليـة 
تنقيح التصنيف الصناعي الدويل املوحد أو من عمل الفريق التقين الفرعـي، إال أنـه وفـر كميـة 
كبـرية مـن املعلومـــات األساســية والبحــوث العامــة اســتفادت منــها عمليــة تنقيــح التصنيــف 

الصناعي الدويل املوحد. 
ـــارب، بــافتراض وجــود  وقـد أسـفرت املرحلـة الثانيـة مـن املشـروع عـن سـيناريو للتق - ١٤
هيكــل فوقــي مشــترك بــني التصنيفــات اإلحصائيــة لألنشــطة االقتصاديــة داخــل اجلماعـــات 
األوروبية ونظام تصنيـف الصناعـات ألمريكـا الشـمالية. مث أُجريـت مناقشـات هبـذا الشـأن يف 
إطـار مرحلـة مـن املشـاورات التفصيليـة مـع أصحـاب املصـــاحل املعنيــني يف البلــدان املشــاركة. 
وتشري نتائج هذه املشـاورات إىل عـدم وجـود تـأييد كـاف ملثـل هـذا السـيناريو رغـم جـدواه. 
ويقدر عموما أن نطاق التغيريات املطلوبـة ومـا يـترتب علـى تنفيذهـا مـن كلفـة يتجـاوز احلـد 
املقبـول. ونتيجـة لذلـك انصرفـت جـهود عمليـة التقريـب إىل التركـيز علـى ســـيناريو ”حتقيــق 
توافق أكرب“، مبعاجلة التفاصيل والقضايا املفاهيميـة علـى مسـتوى أدىن. وسـُتفضي التغيـريات، 
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إذا ُنفذت، إىل تصنيفات تتكون من عناصر أفضل يف املقارنة، مما يسـمح بتقـارب البيانـات يف 
خمتلف مستويات التصنيف، مع استمرارها يف استخدام هياكل متباينة. 

وهبـذا املعـىن، سيشـكل العمـل الـذي يتـم يف مشـروع التقريـب إسـهاما ذا جـــدوى يف  - ١٥
عملية تنقيح التصنيف الصنـاعي الـدويل املوحـد، ال يقتصـر علـى التوصيـة النهائيـة الـيت تصـدر 
عنه. ويشمل ذلك الدراسة املفاهيمية لتعـاريف الصناعـة أو فئـات األنشـطة، ومؤشـرات علـى 

مقدار التغيري الذي ُيعترب مقبوال يف البلدان املشاركة. 
 

توصيات من أجل التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية  (ج)
والتصنيف املركزي للمنتجات 

اســتندت املناقشــات يف الفريــق التقــين الفرعــي وفريــق اخلــــرباء املعـــين بالتصنيفـــات  - ١٦
االقتصادية واالجتماعية الدولية إىل مدخالت وردت عن طريق األقنية املذكـورة أعـاله بشـأن 
ما وزع سابقا من مشاريع ورقة املفاهيم ومشروع هيكـل التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد 
جلميع األنشطة االقتصادية. وقد أسـفرت هـذه املناقشـات عـن التوصيـات العامـة الـوارد بياهنـا 
أدناه يف شأن املفاهيم اليت تنطبق على الصيغة املنقحة املقبلة للتصنيف الصناعي الدويل املوحـد 
جلميـع األنشـطة االقتصاديـة والتصنيـف املركـزي للمنتجـات، فضـال عـــن التوصيــات اهليكليــة 
املبينة أدناه. ويـرد يف املرفقـني األول والثـاين االسـتنتاجات اخلتاميـة لفريـق اخلـرباء والتوصيـات 

الصادرة عنه. 
وخالل العام املاضي، أظهر َرْجع املعلومات من البلدان أن درجـة أعلـى مـن التشـديد  - ١٧
قـد أُوليـت لالسـتمرارية، باملقارنـة مـع عـامل قابليـة املقارنـة يف عمليـة املراجعـة، الـــيت ســادت 
املراحل األوىل من عملية املراجعة. كما أظهرت نتيجة العمل يف مشروع التقريب حـىت اآلن، 
بني أمور أخرى، حدودا ”لقابليـة املقارنـة“ ميكـن حتقيقـها لـدى مراجعـة التصنيـف الصنـاعي 
الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية. وأصبح من الواضح أنه رغم فوائد اهليكـل املوحـد، 
فإن التكاليف الضرورية بالنسبة جلميع أصحاب املصلحة الذين يهمهم األمـر قـد جعلـت هـذا 
النهج مستحيال من حيث اجلوهر. ولذلك سـريكز العمـل املتعلـق بـالتصنيف الصنـاعي الـدويل 
املوحــد جلميــع األنشــطة االقتصاديــة علــى إدخــال حتســينات علــى هــذا التصنيــف، هيكـــال 
وتفصيـال، وحتسـني جـدواه، يف حـني يـترك ُجـلَّ هيكـــل هــذا التصنيــف علــى حالــه، مراعــاة 

للحاجة الشديدة إىل االستمرارية يف التصنيف. 
واسـتنادا إىل هيكـل التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـــد جلميــع األنشــطة االقتصاديــة  - ١٨
الذي وزع يف السابق وإىل الردود على االستبيان املرافـق لـه، يوصـى بـاهليكل املبـني يف املرفـق 
الثاين هلذه الوثيقة ليكون جزءا من الصيغـة املنقحـة للتصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد جلميـع 
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األنشطة االقتصادية. وُيتبني وجود مستويني للتصنيف، ومهـا املسـتويان املوصـى هبمـا ”كحـد 
ــة  أدىن“ بالنسـبة لقابليـة املقارنـة الدوليـة (٢١ قسـما، ٩٠ شـعبة). وسـيكون هـذا اهليكـل مبثاب
األساس لألعمال املتعلقة بفئات التصنيـف التفصيليـة. ويتوقـع أن يشـكل هـذا اهليكـل املقـترح 
اهليكل األعلى مستوى من التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد (التنقيـح ٤). بيـد أنـه سـيكون 
مفتوحا للتغيريات أو التنقيحات الضرورية الــيت قـد تنجـم بعـد إجـراء حتليـل إضـايف ملسـتويات 

التصنيف األكثر تفصيال. 
وبـالنظر إىل الصلـة القويـة بـني الصيـغ احلاليـة مـن التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـــد  - ١٩
والتصنيـف اإلحصـائي لألنشـطة االقتصاديـــة للجماعــة األوروبيــة وإىل أن نصيــب مســتعملي 
التصنيف اإلحصائي لألنشطة األوروبية ضمن اجلماعة األوروبيـة يبلـغ نسـبة مئويـة كبـرية مـن 
تعديالت التصنيف الصناعي الدويل املوحد، فقـد روعيـت احتياجـات هـؤالء املسـتعملني الـيت 
أُفصح عنها بقوة، وعلى وجه التحديد ما يتصل منـها باسـتمرارية التصنيـف. وقـد أسـفر هـذا 
عن حل وسط بالنسبة جلزء واحد من هيكل التصنيف الصنـاعي الـدويل املوحـد، علـى النحـو 

املذكور يف الفقرة ١٣ من توصيات فريق اخلرباء (املرفق األول للتقرير احلايل). 
وبــالنظر إىل أن املســتوى األعلــى قــد ُوســــع اآلن حـــىت ٢١ قســـما (باملقارنـــة مـــع  - ٢٠
١٧ قسـما يف التصنيـف الصنـــاعي الــدويل املوحــد (التنقيــح ٤))، هنــاك طلــب شــديد علــى 
املستوى التجميعي اإلضايف الذي يضم حوايل ١٠ بنود. ويوصى بإنشاء هـذا املسـتوى، لكـن 
على أال يكون جزءا من التصنيـف، أي ال يكـون جـزءا مـن نظـام الترمـيز للتصنيـف الصنـاعي 
الدويل املوحد. وبالنظر إىل أن تطبيقات خمتلفة كثـرية هلـذا املسـتوى التجميعـي هـي تطبيقـات 
ــر  ممكنـة، يوصـى بـالعمل بصيغـة هلـذا املسـتوى تسـتند إىل نظـام احلسـابات الوطنيـة إذا مل تتواف
ـــي مــع الفريــق العــامل املشــترك بــني  صيـغ أخـرى. وسـُيناقش تعريـف هـذا املسـتوى التجميع

األمانات املعين باحلسابات الوطنية. 
وكان َرْجع املعلومات املتعلــق بقضايـا التصنيـف املركـزي للمنتجـات ضئيـال باملقارنـة  - ٢١
مع الردود املتعلقة بقضايا التصنيف الصناعي الدويل املوحـد جلميـع األنشـطة االقتصاديـة. بيـد 
أن التوافق يف اآلراء قائم بشأن بضع قضايا، يف حني حتتاج قضايا أخرى إىل مزيد مـن النظـر. 
ويتعني يف هذا السياق مراعاة أن التصنيف املركزي للمنتجـات قـد روجـع مؤخـرا وأن قضايـا 
ـــزال آخــذة يف الظــهور. ومــا بــرح عــدد أكــرب مــن البلــدان يســتعمل التصنيــف  التنفيـذ ال ت
اإلحصـائي للمنتجـات حسـب األنشـطة ضمـن اجلماعـة االقتصاديـة األوروبيـة منـذ فــترة. ويف 
حــني أن التفــاصيل ميكــن مقارنتــها بتفــاصيل التصنيــف املركــزي للمنتجــات، فــإن اهليكـــل 
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التجميعي خمتلف. ويســتند بعـض التوصيـات املتعلقـة بـالتصنيف املركـزي للمنتجـات إىل هـذه 
التجربة املختلفة. 

وهنـاك اتفاق قوي على أن نطاق التصنيف املركزي للمنتجات ينبغي أن يشمل نـاتج  - ٢٢
األنشــطـة االقتصـــادية، أي البضــائع واخلدمـات. ويف حـني أن معاجلـة النواتـج غـري املقصـودة 
ما برحت موضع جدل إىل حد ما، هناك عدد مـن احلجـج الداعيـة إىل إدراجـها يف التصنيـف 
ـــف املركــزي للمنتجــات علــى قيــاس  املركـزي للمنتجـات. كمـا أن االحتفـاظ بقـدرة التصني

مدخالت عمليات اإلنتاج وليس فقط نواجتها، يدعو إىل إدراج تلك املنتجات. 
وأصول هذا الوصف لن تقع يف نطاق التصنيف املركزي للمنتجات. بيد أن البضـائع  - ٢٣
الـيت تتحـول إىل أصـول ُمنَتَجـة، سـتظل جـزءا مـــن التصنيــف املركــزي للمنتجــات، بوصفــها 
منتجات عند إنتاجها. أما األصول ذاهتا فستبقى مصنفة يف تصنيف األصول لنظـام احلسـابات 
الوطنيـة، الـذي ميكـن توسـيعه إىل تصنيـف أصـول أكـثر تفصيـال، ُيكمـــل التصنيــف املركــزي 

للمنتجات. 
وستبقى تفــاصيل جـزء البضـائع يف التصنيـف املركـزي للمنتجـات مسـتندة إىل النظـام  - ٢٤
املنسق لتوصيف السلع األساسية وترميزها (HS). وقد يكون هناك بعض االستثناءات، حيـث 
يكـون املزيـد مـن التفصيـل ضروريـا بـأكثر مـن التفصيـل الـذي ميكـن إيـراده يف النظـام املنســق 
املذكـور (HS). ويتعلـق هــذا حبــاالت يكــون فيــها اإلنتــاج املــرتيل هامــا، بيــد أن املنتجــات 
ال يتاجر هبا على الصعيد الدويل. وسيجرى استعراض لتفاصيل جزء البضائع لدى توفر قائمـة 
التعديالت املدخلة على النظام املنسق لتوصيـف السـلع األساسـية وترميزهـا لعـام ٢٠٠٧. أمـا 
التفـاصيل يف جـزء اخلدمـات فسـتخضع السـتعراض مسـتمر باسـتعمال مدخـالت مـــن عمليــة 
التطوير يف نظام تصنيف املنتجات ألمريكا الشمالية وغريه مـن احملـافل، مثـل فريـق فوربـورغ. 
كما ستشمل معايري استعراض التفاصيل للتصنيف املركزي للمنتجات، مسـات تتعلـق بتحديـد 

األسعار وقوائم قياسية ملنتجات اخلدمات من أجل مجع البيانات التفصيلية. 
وكـان اهليكـل التجميعـي للتصنيـف املركـزي للمنتجـات املنقـــح أكــثر املســائل إثــارة  - ٢٥
للجدل. فعدد كبري من البلدان يفضل اتباع هنج صارم يقوم على الصناعة األصـل إزاء اهليكـل 
احلايل للتصنيف املركزي للمنتجات. بيد أن معظـم هـذه البلـدان سـيواصل اسـتعمال تصنيـف 
املنتجـات حسـب األنشـطة، أي أن التغيـريات يف التصنيـف املركـزي للمنتجـــات لــن تؤثــر يف 
قبول تلك البلدان للتصنيف املركزي للمنتجات. بيد أن الطلب على هذا اهليكل بـات معترفـا 
به، وسُيَعد هيكل بديل للتصنيف املركزي للمنتجات يستند إىل هنج الصناعـة األصـل، ُتراعـى 
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فيـه الصـالت القائمـة بـني التصنيـف املركـزي للمنتجـات والتصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحــد 
جلميع األنشطة االقتصادية. 

واهليكل القائم على الطلب، الـذي ميكـن أن يسـتند إىل التصنيفـات احلاليـة للنفقـات،  - ٢٦
(مثل تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض)، أو إىل األعمال الـيت مت االضطـالع هبـا مـن 
أجل نظــــام أمريكـا الشمـــالية لتصنيـف املنتجــــات، هـو هيكـل يثـري اهتمامـا كبـريا وينطـوي 
على فائدة كبرية. بيد أن العمل يف هذا اهليكل اجلديـد ال ميكـن إجنـازه بشـكل معقـول حبلـول 

عام ٢٠٠٧. 
ولذلك ُيوصى باالحتفاظ باحلالة الراهنة هذه فيما يتعلق باهليكل التجميعي للتصنيـف  - ٢٧
املركزي للمنتجات، وتقدمي هيكل بديل يتجلى فيه النهج الذي يعتمد مبدأ الصناعة األصل. 

 
توصية بشأن اإلجراءات يف املستقبل  (د)

حبلول شباط/فرباير ٢٠٠٤، سـيعد مشـروع آخـر يتضمـن تفـاصيل كاملـة ومشـروع  - ٢٨
مذكرات توضيحية، وسيعمم هـذا وذاك على الفريق التقين الفرعي للنظر فيهمـا قبل اجتماعـه 

املزمـع يف آذار/مارس ٢٠٠٤. 
وبعد اتفاق الفريق التقين الفرعي على املشروع واملذكرات، مع أخذ املسـائل املتعلقـة  - ٢٩
باحلدود الفاصلة ونقاط االتفاق بعني االعتبار، ستجري صياغة جمموعة كاملـة مـن املذكـرات 
التوضيحية. والعمل التفصيلــي خـالل مشـروع التقريــب ميكـن أن ميثـل مدخـال قيمـا. وينبغـي 
هلـذا املشـروع املوســـع أن يكتمـل حبلـول منتصـف عـام ٢٠٠٤، وسيشـكل املشـــروع أســاس 
اجلولة املقبلة من املشاورات الرمسية. وهذا املشروع الكامل األول للتصنيف الصناعي الدولــي 
املوحد (التنقيح ٤) سيـوزع يف حزيران/يونيه ٢٠٠٤ للتعليق عليـه، وسـيحدد املوعـد النـهائي 
الســتالم الــردود بتشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٤. ويتوقــع أن تتعلــق ردود البلــدان مبجمـــــل 

التصنيف، فضال عن التفاصيـل. 
ــــد مشــروعا هنائيــا  وسيقيـِّــم الفريـق التقـين الفرعـي الـردود علـى هـذا االسـتبيان ويـُـع - ٣٠
للتصنيف الصناعي الدويل املوحـد (التنقيـح ٤)، يقـدم إىل فريـق اخلـرباء للموافقـة عليـه حبلـول 

هناية عام ٢٠٠٥. 
ـــف الذكــر املتعلــق بــالتصنيف  ويف أثنـاء قيـام البلـدان ببحــث الـرد علـى االسـتبيان آن - ٣١
الصناعي الدويل املوحد، سريكز الفريق التقـين الفرعـي علـى زيـادة تطويـر التصنيـف املركـزي 
للمنتجـات وسـيكرس اجتمـاع خريـف ٢٠٠٤ لتنـاول هـذا التصنيـف حصـرا. وهنــا ستسيــــر 
عمليـة إعـداد املشـاريع والتشـاور مـــع البلــدان علــى غـــرار مــا حيــدث بالنســبة إىل التصنيــف 
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الصناعي الدويل املوحد، ولكن بعد انتظار ٦ شهور. وبالنظر إىل حمدوديـة التغـريات املتوقعـة، 
ينبغي أن يكون اإلطار الزمين املخصـص لوضع الصيغة النهائية للتصنيـف املركـزي للمنتجـات 

كافيا إلعداد مشروع هنائي للعـرض على فريق اخلرباء يف اجتماعـه عام ٢٠٠٥. 
ويوصـى أن تستكمل التصنيفات اليت ستعد يف املستقبل، والـيت ستشـمل مقدمـة تبـني  - ٣٢
األسس املفاهيمية فضال عن بعض إرشـادات التنفيذ، مبنشورين إضـافيني مهـا: (أ) دليـل يــرفق 
ـــدويل املوحــد، يوضــح ”الســبب“ وراء القــرارات املتخــذة ألغــراض  بـالتصنيف الصنـاعي ال
التصنيف، ويوفـر املزيد من املعلومات عـن املفـاهيم واالصطالحـات املسـتخدمة و (ب) دليـل 
للتنفيذ، يوضــح طريقـة تطبيـق التصنيـف، بـالتركيز علـى اجلوانـب العمليـة للتنفيــذ. وسيشـمل 

ذلك أمثلة على اختيار الوحدات اإلحصائية، وإرشـادات تتعلـق بالترميــز، وما إىل ذلك. 
 

التصنيف املوحد للتجارة الدولية  - ٢
يف الدورة الثالثة والعشرين للجنة اإلحصائية (١٩٨٥)، وافقت اللجنة على التصنيف  - ٣٣
املوحد للتجارة الدولية (التنقيح ٣). وُيعرَّف التصنيف املوحد للتجارة الدولية (التنقيـح ٣) يف 
إطار النظام املنســق األصلي لتوصيف السلع األساسية وترميـزها (النظام املنســق) الـذي دخـل 
حـيز النفـاذ يف عـام ١٩٨٨. وقـد عدلـت منظمـة اجلمـارك العامليـة النظـام املنســـق األصلــي يف 
األعوام ١٩٩٢ و ١٩٩٦ و ٢٠٠٢. ولإلبقاء على االستمرارية يف صـــدد جمموعـة التصنيـف 
ـــة بــاألمم املتحــدة جــداول  املوحـد للتجـارة الدوليـة (التنقيـح ٣)، أصـدرت الشـعبة اإلحصائي
مالئمـة للمضاهاة بني التصنيف املوحد للتجارة الدولية (التنقيح ٣) وكـل طبعـــة جديـدة مـن 
النظـام املنســـق، حسـب طلـب اللجنـة. إال أن عنصـر القابليـة للمقارنـة احملضـة بـني كـــل فــترة 
وأخـرى قـد أخـذ يضيـع لعـدد متنـاٍم مـن اجملموعـــات (حنــو ١٥ يف املائــة حســب أرقــام عــام 
٢٠٠٢) نتيجـة للتغـريات الكبـرية يف خمطـط تصنيـف النظـام املنســـق. والعديـد مـــن املنتجــات 
اجلديدة اليت اسـتحدثت يف النظـام املنســـق ال تـرد يف التصنيـف املوحـد للتجـارة الدوليـة نظـرا 
ــتخدام  ألن هيكلـه مل ُينقـح. ويف الوقـت نفسـه، تواصـل غالبيـة البلـدان واملنظمـات الدوليـة اس
التصنيـف املوحـد للتجـارة الدوليـة ألغـراض شـىت مثـل دراسـة اجتاهـات التجـارة الدوليـة علــى 
املـدى الطويـل وجتميـع السـلع األساسـية الـيت يتجـر هبـا يف فئـــات أنســــب ألغـــراض التحليــل 

االقتصادي. 
ويف هذا الصدد، فإن فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجـارة الدوليـة للبضـائع ذكـرت  - ٣٤
يف تقريرها املقدم إىل الدورة الرابعة والثالثني للجنـة اإلحصائيــة أن ”التنقيحـات املتراكمـة يف 
النظام املنســق قد تتطلب حتضـري تنقيـح رابـع للتصنيـف املوحـد للتجـارة الدوليـة ليسـتخدم يف 
عام ٢٠٠٧“(٢). ومنـذ صدور ذلك التقرير، توافرت معلومـات جديـدة عـن نطـاق التغـريات 
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ــات  املتوقعـة يف طبعــة عـام ٢٠٠٧ مـن النظـام املنســق. ومـن املرجـح اسـتحداث املزيـد مـن فئ
السلع األساسية، يف حني أن سلعا أساسية أخرى أصبحت أقل أمهية يف التجــارة العامليـة سـيتم 
ـــة  إسـقاطها. وسـيحدث ذلـك املزيـد مـن املشـاكل يف تطبيـق التصنيـف املوحـد للتجـارة الدولي
(التنقيـح ٣). وعلـى هـذا األسـاس، فـإن فرقـة العمـل، يف اجتماعـها يف أيـــار/مــايو ٢٠٠٣ يف 
جنيـف، أكـدت موقفـها بشـأن احلاجـة إىل تنقيـح رابـــع للتصنيــف املوحــد للتجــارة الدوليــة، 
وطلبـت إىل الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة أن تبلـغ اللجنـــة اإلحصائيــة بذلــك يف دورهتــا 
اخلامسـة والثالثـني عـام ٢٠٠٤. وقـد بـدأت الشـعبة اإلحصائيـة بــالفعل األعمــال التحضرييــة 
املتعلقـة بإعــداد تنقيـح رابـع للتصنيـف وسـتقدم تقريـرا مرحليـا إىل فرقـة العمـــل يف اجتماعــها 

املقبل يف آذار/مارس ٢٠٠٤. 
 

التصنيف الدويل املوحد للمهن  - ٣
نوقشت يف املؤمتر الدويل السابع عشر خلرباء اإلحصـاءات العماليـة، املعقـود يف الفـترة  - ٣٥
مـن ٢٤ تشـرين الثـاين/نوفمـرب إىل ٣ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٣، مسـألة تنقيـح التصنيـــف 

الدويل املوحد للمهن اليت أثريت أيضا يف الدورة األخرية للجنة اإلحصائية. 
وأوصى املؤمتر الدويل خلرباء اإلحصاءات العمالية باستكمال التصنيف الدويل املوحـد  - ٣٦
للمهن - ٨٨ وحتسينــه، إال أنــه أوصـى بعدم تغيري اهليكل الرئيسي للتصنيف يف هذا التنقيـح. 
وسيشكل فريق تقين فرعـي لتنفيذ هذه املهمة، سـيختار أعضـاؤه بالتعـاون بـني منظمـة العمـل 

الدولية وفريق اخلرباء املعين بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية. 
وتـرد يف وثيقـة غرفـة اجتماعـات منفصلـة معلومـات إضافيـة تتضمـن بشـــكل مفصــل  - ٣٧

توصيات من املؤمتر الدويل خلرباء اإلحصاءات العمالية وخطة العمل يف املستقبل. 
 

التصنيف الدويل املوحد للتعليم  - ٤
ســيواصل معــهد اإلحصــاء التــابع ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــــة والعلـــم والثقافـــة  - ٣٨
(اليونسكو) حتسني التفهم والتطبيق الشاملني للتصنيف الدويل املوحد للتعليـم مـن قبـل الـدول 
األعضاء. وعلى وجه اخلصوص، سيواصل الربنامج التعليمي للمعهد العمل علـى تطبيـق نظـام 
التصنيف الدويل املوحد للتعليم، كجزء من سلسلته املستمرة حللقات العمل، عن طريق زيـادة 

حصـر نظم التعليم الوطنية يف الدول األعضاء. 
وكمـا يـرد يف اسـتراتيجية املعـهد املتوســـطة األجــل للفــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٧، ســيقوم  - ٣٩
املعـهد بتحديـد جمـاالت البيانـات اجلديـدة وســـينظر يف إجــراء تنقيــح للتعــاريف والتصنيفــات 
ــهائيتان  الدوليـة املوحـدة القائمـة، باالشـتراك مـع املؤسسـات املختصـة. وسـتوضع الصيغتـان الن
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للدليل التنفيذي للتصنيف الدويل املوحـد للتعليـم والدليـل املتعلـق مبيـادين التعليـم ثــم توزعـان 
على نطاق واسع جنبا إىل جنب مع املـواد التدريبيـة ذات الصلـة ملسـاعدة الـدول األعضـاء يف 
تنفيـذ التصنيـف الـدويل املوحـد املنقـح للتعليـم بغيـة حتسـني قابليـة البيانـات التعليميـة للمقارنـــة 

دوليا. 
وخالل الفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٤، يواصل املعـهد إجـراء اسـتعراضات ألنشـطته املتعلقـة  - ٤٠
جبمـع البيانـات يف جمـاالت العلـم والتكنولوجيـا والثقافـة واالتصـــال. ويرجــح البــدء يف جولــة 
ـــد يــؤدي إجنــاز هــذه  جديـدة جلمـع البيانـات بشــأن العلـم والتكنولوجيـا يف عـام ٢٠٠٤. وق

االستعراضات إىل مقترحات لتنقيح املعايري الدولية ذات الصلة. 
ـــف الــدويل املوحــد  وقـــد أُجنـــز مشـــروع صيغـــــة الدليـل التنفيـذي القطـــري للتصني - ٤١
للتعليم - ٩٧، وهو قيد االستعراض حاليا. وخالل عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣، استخدم املعهد 
حلقات عمله السنوية جلمع البيانـات عـن تنفيـذ التصنيـف الـدويل املوحـد للتعليـم. واكتسـب 
موظفو املعهد خربة يف املشاكل املتعلقة بتنفيذ التصنيـف يف مجيـع أحنـاء العـامل. وسـتدمج هـذه 
املعلومات يف الدليل يف هيئة أمثلة حية للممارسات واإلرشـادات بشأن كيفيـة تصنيـف أنـواع 
معينة من الربامج. ويرى املعـهد أن مـن املـهم جـدا أن يسـتند أي دليـل تنفيـذي إىل ممارسـات 

فعلية يف امليدان وأن يتضمن إرشـادات عمليـة بشأن كيفية تناول البلدان ملشكلة التصنيف. 
والبحث جاٍر أيضا لدراسـة البيانـات الـواردة مـن عـدد مـن البلـدان الـيت تلتحـق فيـها  - ٤٢
نسبة كبرية من طالب املـدارس قبـل ســن االلتحـاق باملدرسـة بسنــة واحــدة أو بعدهـا بسنــة 
واحدة، ألغـراض الربامج املستخدمة يف إطار التصنيف الدويل املوحد للتعليم. وهلـذه الدراسـة 

آثار هامة بالنسبة هلـذا التصنيف ولقابلية الربامج التعليمية للمقارنة. 
 

تصنيف ميزان املدفوعات وتصنيف خدمات ميزان املدفوعات املوسع  - ٥
سيصـــدر املخطــط املشــــروح لتنقيـــح دليـــل مـــيزان املدفوعـــات يف أوائـــل ٢٠٠٤.  - ٤٣
وسـيجري اسـتعراض تصنيـف دليـل مـيزان املدفوعـات كجـزء مـن عمليـة االسـتعراض. وعنــد 
ـــاق مــع التصنيــف  اسـتعراض تصنيـف خدمـات دليـل مـيزان املدفوعـات - ٥، سـيكون االتس

املركزي للمنتجات (وهو أيضا قيد االستعراض) أحد األهداف. 
 

األنشطة واآلليات واألدوات الداعمة  - ٦
 (http://unstats.un.org/unsd/class) مـا زال موقــع التصنيفـات علـى الشبكـــة العامليـة - ٤٤
أداة هامـة لنشـر آخـر املعلومـات عـن التصنيفـات والوثـائق الداعمـة. وهنـاك عـدد مـتزايد مـــن 
وثائق التصنيــف مـن قبيـل اهليـاكل والرسـائل واجلـداول والنصـوص التكميليـة إىل آخـره متـاح 
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حاليا يف أشكال ميكن للمسـتعملني استنسـاخها إلكترونيـا باجملـان. وقـد أدى التعـاون اجلـاري 
مع فرع إحصاءات التجارة الدولية التابع للشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة إىل حتسـني توفـر 
املعلومـات املتعلقـة بتصنيفـات التجـارة. ويؤكـد التواصـل الشديــد املستمــر عبــر اإلنـــترنت يف 
املوقـع وارتفـاع عـدد مستنسـخات ملفـات التصنيـــف أمهيــة املوقــع الشــبكي بالنســبة لتوزيــع 

املعلومات املتصلة بالتصنيفات. 
ويبني املوقع الشبكي أيضا معلومات عن التنفيذ الوطين واملمارسات الوطنية لتصنيـف  - ٤٥
األنشـطة واملنتجـات. وقـد ُجمعـت معلومـات مـن اسـتبيانات وحلقـات عمـل خمصصـة ســـيتم 

استكماهلا باملعلومات احلالية الواردة من البلدان. 
ويعمل خط االتصال املباشر املخصص للتصنيفات كخط اتصــال رئيسـي بـني الشـعبة  - ٤٦
اإلحصائية باألمم املتحدة ومستعملي التصنيفات. وباإلضافة إىل حلقـات العمـل الـيت تنظمهــا 
ــــة الوطنيــة ومســتعملني التصنيفــات  الشـعبة، يتيـح خـط االتصـال املباشـر للمكـاتب اإلحصائي
اآلخرين التماس توضيحات بشأن بعض مشاكل التصنيف اخلاصة وتقدمي مقترحات لتحسـني 

التصنيفات. 
وما زالت ”الرسالة اإلخبارية للتصنيفات“ تعلن عـن التطـورات واملنشـورات واملـواد  - ٤٧
ـــة بصيغــة  التقنيـة اجلديـدة ذات الصلـة بالتصنيفـات اإلحصائيـة لألمـم املتحـدة. والرسـالة متاح
مطبوعة وبصيغة إلكترونية ُتنشر على موقع التصنيفات على الشبكة العاملية جبميع لغات األمم 
املتحدة الرمسية الست. وتوزع الرسالة اإلخبارية على جمموعة إضافية من حنو ٦٦٠ مسـتعمال 
يف ٩٥ بلدا، جبانب قائمة التوزيع العادية. وابتداء من عام ٢٠٠٤، ستظهر الرسالة اإلخباريـة 

للتصنيفات كملحق نصف سنوي للرسالة اإلخبارية اإلحصائية لألمم املتحدة. 
 

نقاط للمناقشة  ثانيا -
قـد تـود اللجنة اإلحصائية أن تعرب عن آرائها بشأن املسائل التالية:  - ٤٨

هل توافق اللجنة علـى استنتاجات وتوصيات فريق اخلرباء املعين بالتصنيفـات  (أ)
االقتصادية واالجتماعية الدولية (انظر املرفق األول)؟ 

هل توافق اللجنة على اهليكل الرفيع املستوى املوصـى بـه للتصنيـف الصنـاعي  (ب)
الدويل املوحد كأساس لعمل مفصل بشأن التصنيف (انظر املرفق الثاين)؟ 

هل توافق اللجنة على خطة العمل املقترحة لتنقيح التصنيف الصناعي الـدويل  (ج)
املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات (انظر املرفق األول)؟ 
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هل توافق اللجنة على استنتاج فرقـة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية  (د)
للبضــائع بــأن التنقيــح الرابــع للتصنيــف املوحــد للتجــارة الدوليــة ينبغــي أن يكــون جاهـــــزا 

لالستخدام حبلول عام ٢٠٠٧؟ 
 

احلواشي 
انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي ٢٠٠٣، امللحق رقم ٤ (E/2003/24)، الفصل اخلامس –  (١)

الفرع ألف، الفقرة ٢. 
انظر E/CN.3/2003/14، الفقرة ١٢.  (٢)
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املرفق األول 
اســــتنتاجات وتوصيــــات فريــــق اخلــــرباء املعــــــين بالتصنيفـــــات االقتصاديـــــة 

 واالجتماعية الدولية 
أسرة التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية 

أشار فريق اخلرباء إىل العمل الذي أجنزته الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة بالتعـاون  - ١
مـع الفريـق التقـين الفرعـي ومـع الوكـاالت األخـرى. وأكـد فريـق اخلـرباء جمـــددا أمهيــة موقــع 
ـــة لنشــر  تصنيفـات الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة علــى شـبكة اإلنـترنت بوصفـه أداة هام

املعلومات عن التصنيفات. 
وأوصى فريق اخلرباء بأن حتيـط فرقة العمل املعنية بالتجارة الدوليـة يف جمـال اخلدمـات  - ٢
علمــا جبـدول تنقيـح التصنيـــف املركــزي للمنتجــات لـــدى تنقيــح تصنيــف خدمــات مــيزان 
املدفوعات املوسع، وأن تالحظ التركيز على حتسني نواتـج اخلدمات التفصيليـة، وأن تنظـر يف 
إجـراء التنقيـح بالتشـاور مـع الفريـق التقنــي الفرعـي مـن أجـل مواصلـة أو حتسـني العالقـة بــني 
تصنيـف خدمـات مـيزان املدفوعـات املوسـع والتصنيـف املركـزي للمنتجـات. ويوصـــي فريــق 
اخلرباء بأن يقدم تصنيف خدمات ميزان املدفوعات املوسع بالتايل بوصفه فردا من أفراد أسـرة 

التصنيفــات. 
واعـترف فريـق اخلـرباء باحلاجـــة إىل زيــادة العمــل بشــأن التصنيــف حســب الفئــات  - ٣
االقتصاديـة العامـة، مبـــا يف ذلــك التوســيع املمكــن للفئــات االقتصاديــة العامــة لتشــمل جمــال 
ـــتهالك الفــردي  اخلدمـات، بـالنظر إلــى الصلـة بـالتصنيف املركـزي للمنتجـات وتصنيـف االس

حسب الغرض. 
 

تنقيح التصنيف املوحد للتجارة الدولية 
أحاط فريق اخلرباء علما باخلطط الرامية إىل تنقيـح التصنيـف املوحـد للتجـارة الدوليـة  - ٤
ووافق على احلاجة إىل إجـراء تنقيح من هذا القبيل. والحـظ فريق اخلرباء، بالرغم من إدراكـه 
بأن اخلربة الالزمــة إلجـراء هـذا التنقيـح تتوافــر لــدى أفرقــة حاليــة، مثـل فريـق اخلـرباء املعـين 
بالتجارة الدولية، أن تنظيم هذا التنقيح يتـم يف هيئـات ال عالقــة هلـا بفريـق اخلـرباء، ممـا جيعـل 
ــــا. وينبغــي إقامـــة  تنفيـذ فريـق اخلـرباء للواليـة الـيت كلفتـها بـــه اللجنـة اإلحصائيــة أمـــرا صعب
اتصاالت مبنظمة التجارة العاملية بوصفها أمانة فرقـة العمل املعنية بإحصـاءات التجـارة الدوليـة 

للبضائع. 
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تنقيح التصنيف الدويل املوحد للمهن 
أحاط فريق اخلرباء علما بتقرير املؤمتـر الـدويل السـابع عشـر خلـرباء إحصـاءات العمـل  - ٥
الـذي أوصـى باسـتكمال التصنيـــف الــدويل املوحــد للمــهن - ٨٨ وتطويــره. وأيــــد الفريــق 
ـــة بإبقــاء اهليكــل الرئيســي للتصنيــف الــدويل املوحــد للمــهن يف هــذا التنقيــح  التوصيـة القائل

دون تغييـر. 
وأوصى فريق اخلرباء بأن يتم تنفيذ العمل املتعلق باستكمال وتطوير التصنيـف الـدويل  - ٦
املوحـد للمـهن حتـت رعايتـــه. وينبغـي تشـكيل فريـق تقنــي فرعـي إلجــــراء اســتعراض تقنـــي 
للتصنيـف وإعـداد مسـودات التصنيـف املنقـح الـيت ينبغـي أن تقـدم يف حينـها إىل فريـق اخلــرباء 
إلجازهتا. وينبغي أن خيتار فريق اخلرباء، بالتعـاون مـع منظمـة العمـل الدوليـة، خـرباء مناسـبني 

للمشاركة يف هذا الفريق التقنـي الفرعي. 
وأوصى فريق اخلرباء بأن تتبـع عمليـة تنقيـح التصنيـف الـدويل املوحـد للمـهن منوذجـا  - ٧
مماثال لعملية تنقيح التصنيف الصناعي الدويل املوحـد بإشـراك البلـدان عـن طريـق االسـتبيانات 
وحلقات العمل اإلقليمية. وينبغـي أيضـا حبـث إمكانيـة تنظيـم حلقـات عمـل بشـأن التصنيـف 
ـــاعي الــدويل املوحــد/التصنيــف املركــزي للمنتجــات  الـدويل املوحـد للمـهن والتصنيـف الصن

إحداها عقـب األخرى أو يف دورة مشتركة. 
 

التصنيفات التعليمية 
أوصـى فريـق اخلـرباء بتنـاول وحســم مسألتـَــي تصنيـف أنشـطة التعليـم غـري التقليديـــة  - ٨
و/أو أنشطة التعلم الترفيهية والدائمة مـدى احليـاة ورفـع التقـارير عنهمــا. وينبغـي أن يشــارك 
ـــة  يف هـذه املهمـة معـهد اإلحصـاء التـابع لليونسـكو واملكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبي

ومنظمة العمل الدولية. 
 

التصنيفات الزراعية 
أحاط فريق اخلرباء علما خبطة عمل منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة (الفـاو)  - ٩
لتنقيح تصنيفات األنشـطة الزراعيـة واملنتجـات. ويؤيـد فريـق اخلـرباء هـذا العمـل وحيـث علـى 
التعاون الوثيق مع األطراف املشاركة يف تنقيح التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد والتصنيـف 
املركزي للمنتجات. وسيعزز هذا التعاون تطبيـق التصنيف الصناعي الدويل املوحد والتصنيف 
املركزي للمنتجات على اإلحصاءات الزراعية. ومن خالل هذا العمـل، ستقــود الفـاو عمليــة 
ــــرح احلــايل للتصنيــف الصنــاعي الــدويل املوحــد والتصنيــف  اسـتعراض ومتابعـة للـهيكل املقت
املركزي للمنتجات، وكـذا تفـاصيل هـذا اهليكـل، بالتشـاور مـع فريـق اخلـرباء والفريـق التقـين 

الفرعي. 
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أسرة التصنيفات الصحية الدولية 
أحاط فريق اخلرباء علما بالعمل الـذي قـامت بـه منظمـة الصحـة العامليـة بشـأن أسـرة  - ١٠
التصنيفات الصحية الدولية. وينبغي تبادل جتـارب تنفيـذ التصنيفـات ووضـع آليـات مماثلـة مـع 

اجلهات القيـِّـمـة األخرى. 
 

تنقيح التصنيف الصناعي الدويل املوحد 
ـــق التقــين الفرعــي فيمــا يتعلــق  وافـق فريـق اخلـرباء علـى املقترحـات الـيت قدمـها الفري - ١١
باملسـائل املفاهيميـة الـيت ينطـوي عليـها تنقيـح التصنيـف الصنـــاعي الــدويل املوحــد وأجازهــا، 

واقترح إدخال حتسينات على أوصاف هذه املبادئ. ومت االتفاق على ما يلـي: 
ــة، أي  سـيظل التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد تصنيفـا لألنشـطة االقتصادي (أ)

أنــه يتعلق بإنتاج السلع واخلدمات كما تـرد يف نظام احلسابات القومية؛ 
سـيتم إجـــراء بعــض االســتثناءات للســماح بتصنيــف الوحــدات اإلحصائيــة  (ب)
لألغراض األخرى املرتبطـة هبا مثل سجالت األعمـال التجاريـة. وسـتكون هنـاك أيضـا بعـض 
ـــام  احلـاالت الـيت سـيدرج فيـها اإلنتـاج االقتصـادي خـارج نطــاق نظـام احلسـابات القوميـة لع
١٩٩٣ يف التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد. ولكـن هـذه احلـاالت سـتكون مقصـورة علــى 

أنشطـة قليلة مثل األنشطة املتصلة بالكيانات املسجلة والعقود من الباطن؛ 
ـــها إىل األنشــطة.  ستسـتند فئـات التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد وأوصاف (ج)
وسـيؤدي هـذا إىل جعــل التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد أكـثر استقــــالال عمـــا يوجــد يف 

البلدان من أوضاع تنظيمية حمددة، وسيؤدي إىل جتنب غموض اللغة؛ 
ــــة وبتحديـــد  ســتظل علــى حاهلـــا التوصيــات املتعلقــة بــالوحدات اإلحصائي (د)
هويتها، مبا يتفــق ونظام احلسابات القومية. ويف معاجلـة الوحـدات اإلضافيـة، سيجــري اتبـاع 
توصيـات نظـام احلسـابات القوميـة قيـــد النظــر حاليـا. وإذا بقيـت علـى حاهلـا املعاجلـة احلاليـــة 
لنظام احلسابات القومية سيتم اإليصاء خبيار ترميز يستخدم رموزا ثانوية للوحدات اإلضافية؛ 
ـــف الصنــاعي الــدويل املوحــد اســتخدام معايــري املدخــالت  سـيواصل التصني (هـ)
والعمليات والنواتج لتعريف الفئـات. ومـع ذلـك، سـريكز تنقيـح هــذا التصنيـف علـى عنصــر 

اإلنتاج بوصفـه أساسا مفاهيميـا يف إطار قيود الصالحية والقابلية للمقارنة واالستمرارية؛ 
ستكون القيمة املضافة املعيار املستخدم لتحديد النشاط الرئيسي ألي وحـدة  (و)

تنفذ أنشطة متعددة حىت يف حالة التكامل الرأسي. 
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ـــع املســتوى للتصنيــف الصنــاعي الــدويل  واسـتعرض فريـق اخلـرباء مقـترح هيكـل رفي - ١٢
املوحـد، التنقيـح ٤، أعـده الفريـق التقـين الفرعـي. وبعـد طلـب توضيحـــات بشــأن عــدد مــن 
ـــاين هلـــذه الوثيقـــة لتقدميــه إىل اللجنــة  املسـائل، متـت املوافقـة علـى اهليكـل املبـني يف املرفـق الث
اإلحصائيـة. ومـن املتوقـع أن يشـكل مقـترح اهليكـل هـذا، هيكـل التصنيـف الصنـــاعي الــدويل 
املوحد األعلى مستوى، التنقيح ٤، إال أنـه سـيكون مفتوحـا إلجـراء التغيـريات أو التنقيحـات 

الالزمـة اليت ميكن أن تنتج عن زيـادة حتليـل أدق مستويات التصنيف تفصيال. 
وأوصى فريق اخلرباء، معترفـا بأمهيـة التحديــد املنفصـل لوحـدات اإلصـالح والصيانـة  - ١٣
املتخصصة والرغبة يف اإلبقاء علـى جتميــع معــادل للشـعبة ٥٠ يف التصنيـف الصنـاعي الـدويل 
ــــف  املوحـد، التنقيـح ٣-١، بـإجراء تسـوية حلســـم الشـواغل املتعلقـة بإنشـاء قسـم قـي التصني
ألنشطة اإلصالح والصيانـة داخــل التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد، التنقيـح ٤. وأشـارت 
أغلبية اإلجابـات على االستبيان إىل أمهيـة فصـل وحـدات اإلصـالح والصيانـة املتخصصـة عـن 
وحـدات التصنيـع األخـرى. كمـا أعربـت نسـبة كبيــرة مـن اإلجابـات عــن الرغبـة يف احلفــاظ 
علـى جمموعـة مكافئـة للشـعبة ٥٠ مـــن التصنيــف الصنــاعي الــدويل املوحــد، التنقيــح ٣-١. 
ومراعاة لكل اآلراء تـُـنشـأ شعبـة منفصلــة داخـل قسـم التصنيـع للوحـدات املختصــة بـإصالح 
ـــات حتــت عنــوان جتــارة املركبــات  اآلالت اإلنتاجيــة، وتــدرج بنـــود إصـالح وصيانـة املركب
باجلملة والقطاعـي، وتنقـل وحدات اإلصالح والصيانة املختصــة باحلواسـيب والسـلع املنــزلية 

إىل قسم ”أنشطة اخلدمات األخرى“، يف التصنيف الصناعي الدويل املوحد، التنقيح ٤. 
وفيما يتعلق خبدمات الدعم، أوصى الفريق التقنــي الفرعـي بتجميــع خدمـات الدعـم  - ١٤
املتعلقة ببعض األقسام على مستوى الشعبة، مع إمكانية إجراء املزيـد مـن التقسـيمات الفرعيـة 
اليت تعكس عمليات حتليل إضافيـة للصناعـة يف تلـك األقسـام. وقـد أيـدت ذلـك أغلبيـة ردود 
االستبيــان. ومـع هــذا، طرحــت بعـض احلجـج لتجميـع خدمــات الدعــم هــذه بــالقرب مــن 
األنشطة اليت ختدمها أْي حسـب الفئـة أو أقـل، للسـماح بـإجراء تقييـــم علـى مسـتوى الشـعبة 
لألنشـطة، مبـا يف ذلـك أنشـطة الدعـم ذات الصلـة. وقـد مت تعريـف خدمـات الدعـــم الزراعيــة 
بوصفها جماال حيتاج إىل املزيد من البحـث يف هـذه احلالـة. ويف حـاالت أخـرى، التعليــم علـى 
سـبيل املثـال، ال يبـدو أن حجـم خدمـات الدعـم يبــرر إنشـاء شـعبة منفصلـة، إال أن خدمــات 
الدعم ينبغي مع ذلك أن تفصل عن األنشطة اليت ختدمها. وسيتم استعراض هذه املسـألة أثنـاء 

وضـع التفاصيل الدنيـا للتصنيف. 
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وينبغي أن يعمل مستوى الرقمني (يف مشـروع اهليكل الوارد يف املرفق الثاين) بوصفـه  - ١٥
أدىن مستوى للمقارنة الدولية وتشجع البلدان على كفالة إمكانية جتميـع البيانـات الـيت تصـدر 

وفقا لتصنيفاهتا الوطنية حبسـب هـذه الفئـات وبصورة مرتبـة. 
وأشار فريق اخلرباء إىل أن اهليكل الرفيع املستوى املقـترح للتصنيـف الصنـاعي الـدويل  - ١٦
املوحـد، التنقيـح ٤، يعكـس حتسـينات يف التصنيـف مفيـدة وذات صلـة ومـن شأهنــــا أيضــا أن 

حتسـِّـن قابلية املقارنة بيـن التصنيفات الصناعية املستخدمة يف مجيع أحناء العامل. 
وأوصــى فريـق اخلـرباء الفريـق التقنــي الفرعـي بـالنظر يف املسـائل احلدوديـة املتبقيــة يف  - ١٧

إطار التحسينات اليت تـُـدخـَـل على التصنيف الصناعي الدويل املوحد. 
وأجاز فريق اخلرباء استحـداث جتميع كلـي من ١٠ بنـود تقريبا لألقسـام الــ ٢١ مــن  - ١٨
هيكل التصنيف الصناعي الدويل املوحد، التنقيح ٤. ولن يكون هذا التجميع جزءا من هيكل 
ـــة  التصنيـف الصنـاعي الـدويل املوحـد العـادي، وإمنــا يقــدم بوصفــه جتميعـا بديــال يكــون مبثاب
مرشـد لنشر بيانات صناعية شديـــدة التجميـع. وقـد تسـفر احتياجـات خمتلـف التطبيقـات عـن 
جتميعات ممكنة خمتلفة. وسينشر جتميع واحد فقط لدعم نشر وحتليـل بيانــات نظـام احلسـابات 
القومية. وسيتم استحداث هـذا التجميـع بالتشـاور مـع الفريـق العـامل املشـترك بـني األمانـات 

املعين باحلسابات القومية. 
 

تنقيح التصنيف املركزي للمنتجات 
وافق فريق اخلـرباء علـى أن يقتصـر نطـاق التصنيـف املركـزي للمنتجـات علـى السـلع  - ١٩

واخلدمات املنتجة. 
ــدى  واتفـق الفريـق علـى عـدم تغيـري اهليكـل الرئيسـي للتصنيـف املركـزي للمنتجـات ل - ٢٠
تنقيحه يف ٢٠٠٧. وسينظر ألغراض إجراء التنقيحات مستقبال يف خياري النهج القـائم علـى 
الصناعـة األصـل والنـهج املسـتند إىل الطلـب، وذلـك عقـب القيـام بأحبـاث يف شـأن تصنيفــات 

أخرى. 
وسيجري استعراض تفصيلي للتصنيف املركزي للمنتجـات يراعـي الصيـغ املسـتكملة  - ٢١
من النظام املنسق وتصنيفات ميزان املدفوعات. وستؤدي منظمة األغذيـة والزراعـة دورا هامـا 
يف املضي قدما يف تطويـر اجلـزء املتصـل باملنتجـات الزراعيـة. وسـيوىل اهتمـام خـاص لتحسـني 
تفاصيل اجلزء املتعلق باخلدمات من التصنيف املركزي، بإضافة خصائص حمدِّدة لألسعار علـى 
سبيل املثال. ويتعني زيـادة قـدرة التصنيـف املركـزي للمنتجـات علـى االضطـالع بـدور األداة 

التوجيهية يف تطوير قوائم املنتجات املفصلة. 
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تنفيذ التصنيفات 
اتفـق فريـق اخلـرباء علـــى أن االســتمرارية يف أعمــال التصنيفــات ذات أمهيــة قصــوى  - ٢٢
جلميع املكاتب اإلحصائية الوطنية وغريهـا مـن اهليئـات القيمـة علـى التصنيفـات الوطنيـة. وإذا 
كان من غري املمكن إنشاء وحدة مكرسة للتصنيفات أو املعايري، فإنه يوصى بقوة أن حتـدد أو 
تعني مراكز للتنسيق تتوىل املسائل املتصلة بالتصنيف، وتكـون أداة لإلعـالم بالنسـبة ملسـتعملي 

التصنيفات على املستوى الوطين ونقطة اتصال بالنسبة للقيمني على املستوى الدويل. 
واتفـق فريـق اخلـرباء علـى أن التعـاون الثنـائي يعـد أداة هامـة يف تنفيـذ التصنيفــات، يف  - ٢٣
ظـل أداء الوكـاالت الدوليـة لوظيفـيت التوسـط والتنسـيق. ويتعـني أيضـا علـى خـرباء التصنيـــف 

الوطنيني أداء دور األخصائيني يف حلقات العمل الدولية يف جمال التصنيفات. 
وسعيا لتحسني تنسيق أنشطة التوعية بفرص التدريب على املسائل املتعلقة بـالتصنيف  - ٢٤
وتعزيزهـا، يوصـي فريـق اخلـرباء بوضـع قائمـــة بأنشــطة التصنيفــات، تغطــي يف البــدء أنشــطة 
القّيمني على التصنيفات املرجعية الدولية، مث توسع لتشمل التصنيفات املرجعيـة للبلـدان، حـىت 
توفـر املعلومـات عـن األنشـطة املضطلـع هبـا فيمـا يتعلـق بالتصنيفـات املختلفـة، وُتظـهر مواطــن 
املـوارد واخلـــربات والوكــاالت الــيت تضطلــع مبشــاريع حمــددة للتصنيفــات، مبــا فيــها أنشــطة 
التدريب. ولن يكون من شأن ذلك أن حيسـن مـن تقاسـم املعلومـات فحسـب، بـل أن يكفـل 

أيضا مزيدا من الفاعلية يف استخدام املوارد. 
 

تنظيم العمل 
اتفـق فريـق اخلـرباء علـى خطـة العمـــل مــن أجــل املضــي يف عمليــة تنقيــح التصنيــف  - ٢٥
الصناعي الدويل املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات على النحو الذي طرحـه الفريـق التقـين 
الفرعي. وحدد تـاريخ االجتمـاع املقبـل لفريـق اخلـرباء لشـهر حزيـران/يونيـه ٢٠٠٥، إلتاحـة 
ــح  الوقـت الكـايف لتحضـري الوثـائق النهائيـة اخلاصـة بـالتصنيف الصنـاعي الـدويل املوحـد (التنقي
الرابــع) وبــالتصنيف املركــزي للمنتجــات (الصيغــة الثانيــة) مــــن أجـــل تقدميـــها إىل اللجنـــة 

اإلحصائية. 
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املرفق الثاين 
ـــع  مشــروع اهليكــل رفيــع املســتوى للتصنيــف الصنــاعي الــدويل املوحــد جلمي

األنشطة االقتصادية، التنقيح الرابع 
إن مشروع اهليكل الرفيـع املسـتوى هـو نتيجـة ملـداوالت فريـق اخلـرباء وفريقـه التقـين  - ١
الفرعي. وميثل هذا اهليكل كذلك، وفقا لتوصيات فريـق اخلـرباء، املسـتوى املسـتهدف لقابليـة 
املقارنة الدولية. ويف حني قـد يـترتب عـن االشـتغال مسـتقبال علـى تفـاصيل إضافيـة للتصنيـف 
إعادة النظر يف بعض الفئات املقدمة أدناه، فال يعتزم تنظيم أي مناقشات إضافية حمـددة بشـأن 

املستويات املقدمة يف هذا املشروع. 
مشروع اهليكل الرفيع املستوى 

 
الوصف القسم/الشعبة 

واحلراجة وصيد األمساكألف -  الزراعة والصيد
الزراعة ١ - 
احلراجة وقطع األشجار٢ - 

صيد األمساك والزراعة املائية٣ - 
واحلراجة والصيد وصيد األمساك ٤ -  أنشطة خدمات الدعم للزراعة
التعدين واستغالل احملاجرباء - 
اخلث٥ -  والليجنيت واستخراج تعدين الفحم
استخراج النفط اخلام والغاز الطبيعي٦ - 
ركازات الفلزات٧ -  تعدين
أنشطة أخرى للتعدين واستغالل احملاجر٨ - 
أنشطة خدمات الدعم يف جمال التعدين٩ - 
الصناعة التحويليةجيم - 

صنع املنتجات الغذائية١٠ - 
صنع املشروبات١١ - 
صنع منتجات التبغ١٢ - 
صنع املنسوجات١٣ - 
صنع املالبس١٤ - 
هتيئة اجللود واملنتجات ذات الصلة١٥ - 
صنع اخلشب واملنتجات اخلشبية والفلني، باستثناء األثاث؛ صنع األصناف املنتجـة مـن ١٦ - 

الضفر القش ومواد
صنع الورق ومنتجات الورق١٧ - 
الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم املسجلة١٨ - 
صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة١٩ - 
صنع املواد واملنتجات الكيميائية٢٠ - 
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الوصف القسم/الشعبة 
صنع املستحضرات الصيدلية٢١ - 
صنع منتجات املطاط واللدائن٢٢ - 
الالفلزية األخرى٢٣ -  صنع منتجات املعادن
صنع الفلزات القاعدية٢٤ - 
صنع منتجات املعادن املشكلة باستثناء اآلالت واملعدات ٢٥ - 
صنع اآلالت واملعدات غري املصنفة يف موضع آخر ٢٦ - 
احلواسيب ومعدات االتصاالت واملكونات اإللكترونية ٢٧ -  صنع
صنع املعدات الكهربائية٢٨ - 
صنع املركبات ذات احملركات٢٩ - 
صنع غريها من معدات النقل٣٠ - 
صنع األثاث٣١ - 
صنع منتجات غري مصنفة يف موضع آخر٣٢ - 
إصالح اآلالت واملعدات وصيانتها٣٣ - 

املرافق دال - 
املرافق ٣٤ - 

اجملارير، وإدارة النفايات، وأنشطة اإلصالح هاء -  إمدادات املياه؛ وشبكة
مجع املياه وتوزيعها٣٥ - 
اجملارير٣٦ -  شبكة
أنشطة مجع النفايات ومعاجلتها والتخلص منها ٣٧ - 
أنشطة اإلصالح٣٨ - 

اإلنشاءات واو - 
إنشاء املباين٣٩ - 
اهلندسة املدنية٤٠ - 
احلرف املتخصصة املتصلة باإلنشاء٤١ - 

التجارة زاي - 
جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات احملركات والدراجات النارية ٤٢ - 
جتارة اجلملة٤٣ - 
جتارة التجزئة٤٤ - 

النقل والتخزينحاء - 
النقل الربي؛ النقل عرب خطوط األنابيب٤٥ - 
النقل املائي٤٦ - 
النقل اجلوي٤٧ - 
أنشطة النقل الداعمة واملساعدة٤٨ - 
احلفظ والتخزين٤٩ - 
أنشطة الربيد والسعاة٥٠ - 
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الفنادق وأنشطة خدمات املطاعمياء - 

الفنادق ٥١ - 
أنشطة خدمات املطاعم٥٢ - 
اإلعالم واالتصاالتكاف - 

أنشطة النشر٥٣ - 
أنشطة األفالم وتسجيل الصوت٥٤ - 
اإلذاعة ٥٥ - 
االتصاالت السلكية والالسلكية٥٦ - 
أنشطة خدمات تكنولوجيا املعلومات٥٧ - 

مقدمو خدمات اإلنترنت وبوابـات البحـث علـى شـبكة اإلنـترنت وغريهـا مـن أنشـطة ٥٨ - 
خدمات املعلومات

األنشطة املالية والتأمينيةالم - 
الوساطة املالية، باستثناء التأمني وتوفري االعتمادات للمعاشات التقاعدية ٥٩ - 
التــأمني وتوفــري االعتمــادات للمعاشــات التقاعديــــة، باســـتثناء الضمـــان االجتمـــاعي ٦٠ - 

اإلجباري 
غريها من األنشطة املالية٦١ - 

اإلجياري ميم -  واإلجيارية وأنشطة البيع األنشطة العقارية
األنشطة العقارية٦٢ - 

اإلجياري٦٣ -  اإلجيار والبيع
األنشطة املهنية والعلمية والتقنيةنون - 

األنشطة القانونية واحملاسبية٦٤ - 
اهلندسة املعمارية واألنشطة اهلندسية؛ االختبارات التقنية والتحليل ٦٥ - 
أنشطة اإلدارة واملشورة اإلدارية٦٦ - 
البحث والتطوير٦٧ - 
أنشطة اإلعالن٦٨ - 
غريها من األنشطة املهنية والعلمية والتقنية٦٩ - 

أنشطة اإلدارة وخدمات الدعمسني - 
خدمات إدارة املكاتب وأنشطة دعم األعمال التجارية ٧٠ - 
أنشطة العمالة٧١ - 
أنشطة وكاالت األسفار ومنظمي الرحالت وغريها من أنشطة خدمات احلجز ٧٢ - 
أنشطة التحقيق واألمان٧٣ - 
اخلدمات املقدمة إىل املباين٧٤ - 
أنشطة الدعم األخرى٧٥ - 

التعليم عني - 
التعليم ٧٦ - 
أنشطة دعم التعليم٧٧ - 
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الصحة والعمل االجتماعيفاء - 

أنشطة الصحة البشرية والعمل االجتماعي٧٨ - 
أنشطة الطب البيطري٧٩ - 

الفنون والتسلية والترفيهصاد - 
الفنون الدرامية واملوسيقى وغريها من األنشطة الفنية ٨٠ - 
أنشطة املتاحف واحملافظـة علـى املواقـع التارخييـة وأنشـطة حدائـق النباتـات واحليوانـات ٨١ - 

واحملميات الطبيعية
أنشطة القمار والرهان٨٢ - 
غريها من ضروب التسلية واألنشطة الرياضية والترفيهية ٨٣ - 

أنشطة أخرى للخدماتقاف - 
أنشطة املؤسسات ذات العضوية٨٤ - 
احلواسيب والسلع املرتلية٨٥ -  إصالح
أنشطة أخرى للخدمات٨٦ - 

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري راء - 
اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري ٨٧ - 

أنشطة األسر املعيشية باعتبارها توظف أفـرادا للعمـل املـرتيل؛ خمتلـف أنشـطة إنتـاج شني - 
السلع واخلدمات يف إطار األسر املعيشية ألغراضها اخلاصة 

أنشطة األسر املعيشية باعتبارها توظف أفرادا للعمل املرتيل ٨٨ - 
خمتلـف أنشـطة إنتـاج السـلع واخلدمـــات يف إطــار األســر املعيشــية اخلاصــة ألغراضــها ٨٩ - 

اخلاصة 
املنظمات واهليئات غري اإلقليميةتاء - 

املنظمات واهليئات غري اإلقليمية٩٩ - 

 


