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ــا الــــسا  -أوال   ة والــــثالثني بــــشأن بعتوصــــيات اللجنــــة اإلحــــصائية يف دورــ

 التصنيفات الدولية
 
مـارس  / آذار١٠ إىل ٧ة والثالثني للجنة اإلحصائية الـيت عقـدت مـن         بعيف الدورة السا   - ١

١(٢٠٠٥(: 
ف التــصني  اإلحــصائية مزيــدا مــن التوضــيحات خلطــة تنفيــذ      اللجنــة طلبــت  )أ( 

، وأثره علـى    التصنيف املركزي للمنتجات  جلميع األنشطة االقتصادية و   الصناعي الدويل املوحد    
الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة بصياغة خطـة عمـل اللجنـة يف      املوارد؛ وطلبت أيضا أن تقوم      

 جلستها الثامنة والثالثني؛
مـن أجـل إقـرار      الحظت تعليل العمليات اليت طلبتـها منظمـة العمـل الدوليـة             و )ب( 

؛ وأكـدت مـن     ٢٠٠٨، واليت كـان مـن املخطـط اسـتكماهلا يف            التصنيف الدويل املوحد للمهن   
ــات،     ــذه العملي ــها يف ه ــد ثقت ــدو جدي ــا يب ــراراتال يف كم ــذا ق ــيت اخت ــة   ال ــساا الرابع  يف جل

ــثالثني؛ و     ــسادسة وال ــثالثني، وال ــسة وال ــثالثني، واخلام ــت وال ــسخة   رحب ــى أن الن ــد عل بالتأكي
غة النهائيـة،   وضعه يف الصي  عاد إىل اللجنة، قبل      ت  سوف للمهنلتصنيف الدويل املوحد    ة ل األخري

 أن ذلـك كـان جـوهر توصـياا يف اجللـسة       أيـضا التشاور وإسداء النـصح؛ والحظـت     من أجل   
فريـق اخلـرباء املعـين بالتـصنيفات         تعليماـا إىل     ـا ، واليت أصدرت    ١٩٩٩الثالثني، املنعقدة يف    

 مــن أجــل مراجعــة مجيــع التــصنيفات اإلحــصائية مــن ناحيــة     واالجتماعيــة الدوليــةاالقتــصادية
للجنــة؛ وأقــرت بوجــوب إىل ااتباعهــا ألفــضل املمارســات يف تطــوير التــصنيفات قبــل تقــدميها  

عمل منظمة العمل الدولية بالتعاون مع جمموعة اخلرباء، مع احتـرام واليـة كـل منـهما، لكفالـة             
 .تصنيف الدويل املوحد للمهنللسالمة النسخة اجلديدة 

ــذ    - ٢ ــر تنفي ــاول هــذا التقري ــدويل املوحــد   يتن ــصناعي ال ــصنيف ال ــصنيف املركــزي  والت الت
 .للمنتجات

مراجعــة ) E/CN.3/2007/11انظــر (يتنــاول تقريــر منفــصل مــن منظمــة العمــل الدوليــة    - ٣
 .التصنيف الصناعي الدويل املوحد

__________ 
ــائق الرانظــر  )١(  ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   الوث ، الفــصل )E/2006/24 (٤، امللحــق رقــم  ٢٠٠٦مسي

 .٣األول، القسم جيم، الفقرة 
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فيمـا يتعلـق    األنـشطة اإلضـافية     منفـصلة تـصف      وثيقة معلومـات أساسـية    ستتاح للجنة    - ٤
ــصنيفات أو تنقيحهــا،  العمــل املتواصــل مــن أجــل حتــسني ا   ب ــل لت ــدويل املوحــد  مث ــصنيف ال الت

 .ميزان املدفوعات خلدمات تصنيف املوسعالللتعليم، والتصنيف الدويل املوحد للمهن، و
  للمنتجاتتنفيذ التصنيف الصناعي الدويل املوحد والتصنيف املركزي -ثانيا  
 

 مقدمة -ألف  
ــذ       - ٥ ــر تفــصيال لتنفي ــثالثني خبطــة أكث ــسابعة وال ــة اإلحــصائية يف دورــا ال طالبــت اللجن

 ،٤، التنقـيح    التصنيف الصناعي الـدويل املوحـد      ( املنقحة حديثا لألنشطة واملنتجات    التصنيفات
ة لعمليـة التنفيـذ،     وفيما يلي شرح للعناصر املختلف    ). ٢، التنقيح   التصنيف املركزي للمنتجات  و

 .االحتياجات من املواردواجلداول الزمنية، و
، ٤لتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية، التنقـيح          دمت مسودتا ا  قُ - ٦

ــصنيف املركــزي للمنتجــات،  ــيح والت ــستها    ٢ التنق ــة اإلحــصائية يف جل ــذين أقرمــا اللجن ، الل
 .ية مراجعة فنية إضافيةالسابعة والثالثني، للنشر بعد عمل

العمـل اآلن إىل مرحلـة التنفيـذ، لكفالـة قـدرة البلـدان علـى اسـتخدام                  سيتحول تركيز    - ٧
ــصنيفات احملــسنة يف أســرع وقــت   ــة     ممكــنالت ــات قابل ــوفر بيان ــيت ت ــصنيفات ال ، واســتخدام الت

 . يف الربامج اإلحصائية الرئيسية على مستوى العاملللمقارنة
 

  للتنفيذاهلدف العام -باء  
يتعني النظر إىل اجلهـود الـيت سـتبذل ملـساعدة البلـدان يف تنفيـذ التـصنيفات املنقحـة يف                 - ٨

سياق اإلطـار العـام لتعزيـز القـدرات اإلحـصائية وتطـوير بـرامج إحـصائية اقتـصادية متماسـكة                     
 مستوى عال حبيـث ال تـشرك فقـط املكاتـب            لىويتعني تنسيق هذه العملية العامة ع     . ومتكاملة

 يف تلـك  مـستخدمي البيانـات اإلحـصائية اآلخـرين     أيضا مقدمي و   تشرك   إلحصائية الوطنية بل  ا
 .البلدان

البلـدان مـن املناسـب إدخـال هـذه التـصنيفات احلديثـة يف البيانـات املـصدرية                   قد تـرى     - ٩
إحــصاءات احلــسابات الوطنيــة كجــزء مــن اســتراتيجية عامــة ترتكــز علــى النــهوض حبــساباا  و

التـــصنيف الـــصناعي الـــدويل املوحـــد ا، يـــتعني النظـــر بعنايـــة يف إمكانيـــة تنفيـــذ ولـــذ. الوطنيـــة
 يف ســياق مراجعــة نظــام احلــسابات الوطنيــة، وينبغــي تنــسيق   التــصنيف املركــزي للمنتجــات و

لكن ينبغي التحوط مـن أال يـصري        و. املساندة اليت ستقدمها املنظمات املنفذة داخل هذا اإلطار       
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 علـى اجلـدول الـزمين لتنفيـذ نظـام احلـسابات الوطنيـة، وأال يـتم               رطمفـ التنفيذ معتمدا إىل حـد      
 .جتاهل التطبيقات املهمة األخرى

عمليــة التطــوير، فــإن عمليــة التنفيــذ ال يتجــزأ مــن يف حــني أن تنفيــذ التــصنيفات جــزء  - ١٠
متخصصة بقدر يتطلب برامج تدريبية منفصلة للمتخصـصني املـشاركني يف تطـوير التـصنيفات               

 .مهاواستخدا
 

 عناصر العمل -جيم  
وف يعتمــد برنــامج التنفيــذ علــى ثالثــة عناصــر رئيــسية مــن أجــل تــوفري املــساعدة    ســ - ١١

تنظيم االجتماعـات   ) ٢(نشر الكتيبات والنشرات وأدوات التصنيفات األخرى؛       ) ١: (للبلدان
ــة حــول التــصنيفات؛  احللقــات الدراســية وو بلــدان التعــاون الفــين مــع ال ) ٣(الــدورات التدريبي

وستتناول هذه العناصر عملية تطوير التصنيفات الوطنيـة، وتطبيـق هـذه التـصنيفات يف         . فرادى
 .برامج إحصائية

 
 تطوير التصنيفات الوطنية - ١ 

تنفيذ التصنيف الصناعي الـدويل املوحـد       خطرت البلدان، أثناء عملية التنقيح األخرية ل      أُ - ١٢
ــصنيف املركــزي للمنتجــات   ــدم اوالت ــسية يف هياكــل    ، بالتق ــيريات الرئي حملــرز يف العمــل، والتغ

وكانـت حلقـات    . ا من خالل سلسلة من حلقات العمل اإلقليميـة        مالتصنيف اخلاصة بكل منه   
عـالوة علـى ذلـك،      .  أيضا أداة رئيـسية للبلـدان لتقـدمي مـسامهتها يف عمليـة التنقـيح                هذه العمل

تنفيـذ التـصنيف   بـالتطوير احلاصـل يف    بأول حللقات يف إحاطة البلدان علما أوال   ساعدت هذه ا  
اخلطــوة التاليــة يف عمليــة وســتكون . الــصناعي الــدويل املوحــد والتــصنيف املركــزي للمنتجــات

التــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد والتــصنيف   احلــايل ملفــاهيم الفهــم البنــاء علــى هــيالتنفيــذ 
 . عند تطوير التصنيفات الوطنيةاملركزي للمنتجات

 تنظيم عملية تطوير التصنيفات الوطنية على أساس إقليمـي أوال، مث يعقـب              من املقترح  - ١٣
وسـتتحمل شـعبة اإلحـصاءات بـاألمم املتحـدة          . ذلك مـساعدات وطنيـة حمـددة عنـد الـضرورة          

وســتركز الــشعبة، مــن خــالل سلــسلة مــن   . املــسئولية الرئيــسية يف املرحلــة األوىل مــن العمليــة 
 : ما يليحلقات العمل اإلقليمية، على

لتصنيف الصناعي الـدويل املوحـد والتـصنيف املركـزي        اهليكل النهائي ل   عرض )أ( 
 ؛للمنتجات
 ؛ة الوطنياتاهيم املتغرية اليت ينبغي إدماجها يف التصنيفملفتوضيح ا )ب( 
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 حيثما انطبق ذلك؛صيغ مكيفة إقليمية، تطوير  )ج( 

 .الصيغ الوطنيةتطوير لتطبيق قواعد  )د( 

 توصية اللجنة اإلحصائية بـضرورة بـذل البلـدان     هذه ستضع يف االعتبار يرعملية التطو  - ١٤
للجهود اليت من شأا تطـوير التـصنيفات الوطنيـة الـيت تـسمح بتجميـع البيانـات ونـشرها عنـد                    

 . املعلوماتضياعد دون لتصنيف الصناعي الدويل املوحمستوى رقمني من ا
 

ــق  - ٢  ــد و  تطبيــ ــدويل املوحــ ــصناعي الــ ــصنيف الــ ــات التــ ــزي للمنتجــ ــصنيف املركــ  يف التــ
 الوطين السياق

التصنيف الـصناعي الـدويل   تكييف التطبيق اخلاص للتصنيفات املنقحة، بعد النجاح يف         - ١٥
 إضـايف   دعـم تقـدمي   سوف يتطلب   ،  لوطينلسياق ا وفقا ل  املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات   

 .ذا التطبيق أدناه العناصر الرئيسية هل٢٤-١٦وتبني الفقرات . للبلدان
 

 حتديث سجالت األعمال التجارية )أ( 
ديث مراجـــع التــصنيفات الـــصناعية  يتــضمن ذلــك املنـــهج واملــساعدة العمليـــة يف حتــ     - ١٦
  الفقــراتانظــر(وســتقدم الــشعبة اإلحــصائية بــاألمم املتحــدة . ســجالت األعمــال التجاريــة يف
اإلضــايف ضــروريا لتنــاول بعــض األدوات، بينمــا ســيكون اإلرشــاد التفــصيلي )  أدنــاه٣٠-٢٦

 وحتديـد   قضايا مثـل مراجعـة وتوحيـد توصـيف األنـشطة التجاريـة، وحتديـد النـشاط الرئيـسي،                  
، واســتخدام بيانــات املنتجــات، وتكــوين مــصفوفات التحويــل والترميــز       القطاعــات اجلانبيــة 

 .التلقائي
 أعـاله،  ر ذكـ ميكن تقدمي هذا التدريب أيضا من خالل حلقـات العمـل اإلقليميـة كمـا           - ١٧

ويــتعني تقــدمي هــذه املــساعدات الفرديــة عــرب  . لكــن جيــب أن تعقبــه املــساعدة الفرديــة للبلــدان 
 .أنشطة معاهد التدريب اإلقليمية، واالتفاقيات الثنائية بني البلدان ومن خالل االستشاريني

 .لألعمــال التجاريــة هــذه املــساعدات القــضية العامــة املتعلقــة بإنــشاء ســجل   عــاجلال ت - ١٨
زال تواجــه هــذه املــشكلة، هنــاك ضــرورة ملــساعدات إضــافية مــن    تــوبالنــسبة للبلــدان الــيت ال  

 .مصادر أخرى
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ــتخدام  )ب(  ــات     اسـ ــزي للمنتجـ ــصنيف املركـ ــد والتـ ــدويل املوحـ ــصناعي الـ ــصنيف الـ  يف التـ
 ة االقتصاديات واالستقصاءات االقتصاديةالتعداد

ف الـصناعي الـدويل املوحـد والتـصنيف         لتـصني الفعلـي ل  سيعاجل مسألة التطبيق    إن ذلك    - ١٩
.  يف اإلحصاءات االقتصادية وكـذا القـضايا الناشـئة عـن تنقـيح التـصنيفات               املركزي للمنتجات 
 بينمــا حيتــاج تطبيــق ،بالعموميــة نوعــا مــاالتــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد وتتــسم تطبيقــات 

ذا اجلــزء مــن برنــامج ولــذا ســيتناول هــ. تطــويرمزيــد مــن ال إىل التــصنيف املركــزي للمنتجــات
 إلنتـاج إحـصاءات املنتجـات        التصنيف املركـزي للمنتجـات     التنفيذ على وجه اخلصوص تطبيق    

 يف بـرامج الـرقم      التـصنيف املركـزي للمنتجـات     ، واسـتخدام    )السلع واخلـدمات  (بشأن اإلنتاج   
يــستطيع   حبكــم تــصميمه التــصنيف الــصناعيبــالنظر إىل أن الو. القياســي لألســعار واألحجــام

التـصنيف   اسـتخدام يلـزم تعزيـز الـدعوة إىل        فإنـه   تقدمي معلومات مفصلة عـن حاصـل اإلنتـاج،          
 . هلذه األغراضاملركزي للمنتجات

تتـضمن هـذه املرحلـة مـن التنفيـذ أيـضا إرشـادات حـول         جيب أن ومن الناحية املثالية،    - ٢٠
 .التحليل الرجعي للبيانات اإلحصاءات االقتصادية

اإلحــصاء بــاألمم املتحــدة مــا إذا كانــت القــضايا املفــصلة يف       ســوف تــدرس شــعبة    - ٢١
ميكـن تناوهلـا مـن خـالل سلـسلة مـن حلقـات العمـل                أعـاله    ٢٠  و ١٩  و ١٦  و ١٣الفقرات  

لتعقُّـد  سلسلة أخرى من حلقات العمل نتيجـة       إىل  املنفردة لكل إقليم، أو ستكون هناك حاجة        
ــة بتقيــيم اخلــربيــسمح اخليــار الثــاين ف. هــذه القــضايا  كييــف، وت) الــوطينفيــكيالت(ات القطري

تنـاول  يـسمح ب   والتطبيق يف االستقـصاءات االقتـصادية، و       هاسجالت األعمال التجارية، وحتديث   
وبالنـسبة للسلـسلة الثانيـة      . أية صعوبات تواجه يف السلسلة األوىل من حلقات العمل اإلقليميـة          

لتـصنيف  جتمـع بـني ا    قـات عمـل     من حلقات العمل اإلقليمية، ستكون األولويـة هـي إجـراء حل           
غـري أن ذلـك ال يعـين اسـتبعاد تنظـيم            . الصناعي الدويل املوحد والتصنيف املركزي للمنتجـات      

 التصنيف الصناعي الدويل املوحد والتـصنيف املركـزي للمنتجـات         حلقات عمل منفصلة حول     
 .بناًء على التطبيقات املختلفة هلذه التصنيفات

 
 يف احلسابات عي الدويل املوحد والتصنيف املركزي للمنتجاتالتصنيف الصنام استخدا )ج( 

 الوطنية
 يف  التصنيف الصناعي الـدويل املوحـد والتـصنيف املركـزي للمنتجـات           عقب استخدام    - ٢٢

ــات ا    ــتخدام البيانـ ــيكون اسـ ــصادية، سـ ــصائية االقتـ ــربامج اإلحـ ــسابات  الـ ــام احلـ ــة يف نظـ لناجتـ
تطبيـق نظـام احلـسابات الوطنيـة، مثـل      مـا دام  و. التنفيـذ مبثابـة اخلطـوة التاليـة يف عمليـة          الوطنية

التـصنيف  ، هو من الناحية النموذجية قضية اختيار القـيم اإلمجاليـة املناسـبة لفئـات                I-Oجداول  
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 يكـون مـن األفـضل تناوهلــا يف    فقـد ، الـصناعي الـدويل املوحـد والتـصنيف املركـزي للمنتجــات     
 .ة، مثل حلقات عمل احلسابات الوطنيةإطار برنامج التنفيذ لنظام احلسابات الوطني

 
لدراسات االستقصائية التعداد السكاين وايف التصنيف الصناعي الدويل املوحد م استخدا )د( 

 لألسر املعيشية
التعـداد الـسكاين والدراسـات      لتـصنيف الـصناعي اسـتخدامه يف        من التطبيقـات املهمـة       - ٢٣

 القـضية يف حلقـات عمـل إقليميـة بـشأن هـذه              وميكن تنـاول هـذه    . االستقصائية لألسر املعيشية  
 وكـم . التـصنيف الـصناعي الـدويل املوحـد    املواضيع، وذلك مـن خـالل دورات خاصـة تتنـاول           

 ١٣مع النقاط األوىل املبينة يف الفقـرة        يتساوى تقريبا   التعليمات اليت ستعطى يف هذه الدورات       
، واهليكــل النــهائي الــدويل املوحــدلتــصنيف الــصناعي أعــاله، أي تغطــي املفــاهيم املنقحــة ل ) أ(

 .املنقح، وكذا بعض اإلرشادات حول مسائل الترميز
 

 العمليات   يف التصنيف الصناعي الدويل املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات      استخدام   )هـ( 
 اإلدارية والقانونية

 قــد التــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد والتــصنيف املركــزي للمنتجــات   يف حــني أن  - ٢٤
ــا يــستخدمان أيــضا يف ســياقات غــري        صــم ما بــصورة رئيــسية للتــصنيفات اإلحــصائية، فإم

مـن  التـصنيف الـصناعي الـدويل املوحـد         إحصائية أخرى يف بلدان عديدة، ابتداًء مـن اسـتخدام           
 يف سـياقات قانونيـة تـنظم     التـصنيف املركـزي للمنتجـات     قبل سلطات الضرائب، إىل استخدام      

 الواضح أنه ميكن حتسني االستفادة مـن التـصنيفات إىل حـد كـبري               ومن. عملية تقدمي اخلدمات  
 أن تفكــر يف لمكاتــب اإلحــصائية الوطنيــةلوينبغــي . ســتخدامها يف هــذه الــسياقات اإلضــافيةبا

حوار موسع مع هؤالء الشركاء من أجل حتسني قبـول التـصنيفات، والتوجـه أيـضا حنـو                  إجراء  
ومـن املـسلم بـه أن ذلـك يعتمـد أيـضا             .  تصبح متاحة  نطاق أوسع من البيانات اإلدارية اليت قد      

 . على عوامل خارج نطاق سيطرة املكاتب اإلحصائية الوطنية
 

 جدول زمين مقترح -دال  
التــصنيف الــصناعي الــدويل جــدول زمــين مقتــرح لتنفيــذ بــالنظر يف  اللجنــة قــد ترغــب - ٢٥

 : مراحل األداء التاليةوقد يتضمن اجلدول الزمين. املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات
 ؛٢٠٠٩ التصنيفات الوطنية حبلول عام تكييف )أ( 
 ؛٢٠١٠حبلول عام ) إن وجدت( سجالت األعمال التجارية تكييف )ب( 
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 التـصنيف الـصناعي الـدويل املوحـد والتـصنيف املركـزي للمنتجـات             استخدام   )ج( 
 ؛٢٠١١ من عام الربامج اإلحصائية ابتداءيف املنقحني 
 التـصنيف الـصناعي الـدويل املوحـد والتـصنيف املركـزي للمنتجـات             دام  استخ )د( 
 ؛٢٠١٥يف احلسابات الوطنية حبلول عام املنقحني 
 .يف أسرع وقتإىل ذلك، السكاين وما التعداد ا يف ماستخدامه )هـ( 

 
 الوثائق واألدوات الداعمة -هاء  

 اسـتيعاب املفـاهيم اجلديـدة    جيري حاليا إعداد عدد من الوثائق اإلضافية من أجل دعم          - ٢٦
، ودعــم االنتقــال مــن  التــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد والتــصنيف املركــزي للمنتجــات  يف 

التصنيفات السابقة إىل التصنيفات املنقحة حديثا، وسيتم توفريها تباعا يف شـكليها اإللكتـروين              
 .والورقي

والتــصنيف ، ٤، التنقــيح وحــدلتــصنيف الــصناعي الــدويل املإضــافة إىل األدلــة األوليــة ل - ٢٧
ــائقتــضمن هــذ ، ت٢، التنقــيح املركــزي للمنتجــات  ــيه الوث ــ ال دل ــصناعي  ستخدم مل التــصنيف ال

 .، جيري إعداده حالياالدويل املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات
جــداول التنــاظر عــالوة علــى ذلــك، ســتوفر الــشعبة اإلحــصائية التابعــة لألمــم املتحــدة  - ٢٨

التصنيف الصناعي الدويل املوحـد والتـصنيف املركـزي    سية ذات الصلة بتطبيق     للتصنيفات الرئي 
، والتـصنيف   )النظام املنسق (، مثل النظام املنسق لتوصيف السلع األساسية وترميزها         اتللمنتج

تـصنيف  التجاري الدويل املوحد، وكذا التصنيفات الـواردة يف نظـام احلـسابات الوطنيـة، مثـل                 
 . االستهالك الفردي حسب الغرضوظائف احلكومة، وتصنيف

، لتـصنيف الـصناعي الـدويل املوحـد       حمددة للتحـول مـن ا     جداول تناظر    وضعسيجري   - ٢٩
مبـادئ توجيهيـة    كون مبثابـة    ست،  ٤التنقيح  إىل التصنيف الصناعي الدويل املوحد،       ٣,١التنقيح  

 .سجالت األعمال التجارية، وخالفهأولية لتحديث 
 املباشــر للتــصنيفات، وموقــع التــصنيفات علــى شــبكة      ســوف يظــل خــط االتــصال    - ٣٠

 .اإلنترنت، أدايت مساندة إضافيتني
 

 يةاملؤسستيبات رتال - واو 
من بني اجلوانب اهلامة لربنامج التنفيذ على مستوى العامل كفالة قدرتـه علـى الوصـول                - ٣١

مكاتــب علــى ج  الربنــامن هلــذاو الــسكان املــستهدف قتــصروال ي.  العــامليفإىل مجيــع البلــدان  
.  أيــضا املــصارف املركزيــة وكبــار مــصنفي البيانــات اآلخــرين  يــشملوناإلحــصاء الوطنيــة بــل
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ولن يتـضمن فقـط     . ويتطلب إجراء برنامج تدرييب وتنفيذي مشاركة الشركاء يف مجيع املناطق         
 ، بـل سـيعتمد    )مثل األمم املتحدة وصندوق النقد الدويل واللجـان اإلقليميـة         (املنظمات الدولية   

مثـل املعهـد اإلحـصائي آلسـيا واحملـيط اهلـادي،       (أيضا على مـساندة معاهـد التـدريب اإلقليميـة       
 ).مثل مصرف التنمية اآلسيوي ومصرف التنمية األفريقي(ومصارف التنمية 

ميكن للشعبة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة أن تضطلع مبهمـة تنـسيق ورصـد جهـود                 - ٣٢
ويف ذلـك الـسياق،   .  املـساعدة النـشطة علـى املـستويات اإلقليميـة     التنفيذ والتدريب، وأن تـوفر   

لكــن قـدرة الـشعبة علـى تــوفري    و. سـتنظم الـشعبة حلقـات عمـل إقليميــة كمـا هـو مـبني أعـاله        
 .ملباشرة ستكون حمدودةاملساعدات القطرية ا

ينبغي أن تتعاون الوكـاالت الدوليـة ومكاتـب اإلحـصاء الوطنيـة يف إنـشاء شـبكة مـن                     - ٣٣
 . اخلربة الالزمة ملساعدة البلدان يف عملية التنفيذلديهمستشاريني الذين تتوفر اال
رحلـة  امل يف عمليـة التنفيـذ، خاصـة يف          ا مهم ادورالثنائية للبلدان   املساندة  سوف تؤدي    - ٣٤
وينبغــي اســتخدام اخلــربات اإلجيابيــة مــن البلــدان الــيت   . تــأخرة مــن عمليــة تنفيــذ التــصنيفات امل

 . العملية يف أنشطة املساندة الثنائية ملساعدة البلدان األخرى يف تلك املرحلةاستكملت هذه
ينبغي أن يأخذ مكتب اإلحصاءات الوطين يف كل بلد بزمام املبادرة يف عمليـة التنفيـذ                 - ٣٥

، بـشأن اسـتخدام     مـا إليهـا   لمكاتب األخرى والوزارات، و   يسدي املشورة ل  والتدريب، أي أن    
 .يدالتصنيف الوطين اجلد

اإلشــارة أن البلــدان الــيت ختطــط الســتخدام التــصنيف اإلحــصائي لألنـــشطة        جيــدر ب  - ٣٦
ــصادية يف  ــة  االقت ــة األوروبي ــا      اجلماع ــي أن يغطيه ــشطة، ينبغ ــصنيف املنتجــات حــسب األن وت
فـادى  تبـذلك ت  و. األوروبية جماعاتالتنفيذ الذي ينفذه املكتب اإلحصائي لل     /برنامج التدريب 

ــري   ــود غ ــب اإلحــصائي لل   ازدواج اجله ــث ســيطور املكت ــضروري، حي ــاتال ــة و األورجماع بي
التــصنيف الــصناعي الــدويل   وســيظل مــن الــضروري التنــسيق بــني     . أدوات التنفيــذ املالئمــة 

اجلماعـة  ، والتـصنيف اإلحـصائي لألنـشطة االقتـصادية يف        التصنيف املركزي للمنتجات  /املوحد
 .تصنيف املنتجات حسب األنشطة/األوروبية

 
 االحتياجات من املوارد -زاي  

يتعني النظر إىل تنفيذ التصنيفات املنقحة، بوصفها عملية ذات نطاق عـاملي، علـى أـا                 - ٣٧
ــاء القــدرات اإلحــصائية   ــصر رئيــسي يف بن ــة   . عن ــسياق، ينبغــي استكــشاف إمكاني ويف هــذا ال

 قـدمها ي الـيت    علـى املـساعدة   اخلـصوص   وجه  بهذا  وينطبق  . التمويل من جهات كالبنك الدويل    
 .االستشاريون
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فقـد  أن املساندة الثنائية للبلـدان سـتكون عـامال مهمـا يف جنـاح عمليـة التنفيـذ،                ما دام    - ٣٨
تقدمة النمـو موظفـا     املاللجنة يف اقتراح أن تعين مكاتب اإلحصاءات الوطنية يف البلدان           ترغب  

املـساعدة ذات نفـع     وستكون هذه   . واحدا لكل منها، ملدة أسبوعني، ملساعدة البلدان األخرى       
التــصنيف يف مرحلــة تطبيــق  ، الحتياجــات الوطنيــة، واألهــم  مــع ا املعيــار الــدويل  تكييــفيف 

 .  يف الربامج اإلحصائيةلتصنيف املركزي للمنتجات واالصناعي الدويل املوحد
 

 الرصد -حاء  
 يف يــتعني إنــشاء عمليــة رصــد للــسماح بتبليــغ اللجنــة اإلحــصائية بــشأن التقــدم احملــرز   - ٣٩

 تــود اللجنــة أن تطلــب مــن فريــق اخلــرباء املعــين بالتــصنيفات االقتــصادية    قــدو. التنفيــذعمليــة 
 . هذه خمطط عملية الرصديضعواالجتماعية الدولية أن 

ينبغـــي أن ترصـــد هـــذه العمليـــة أيـــضا بـــرامج املـــساعدات اإلقليميـــة والثنائيـــة تفاديـــا  - ٤٠
 .تعددة األطرافاملة الثنائية ولالزدواجية وتداخل الربامج بني الدول املاحن

 
 نقاط للمناقشة  -طاء  

 : ترغب اللجنة يف التصديق على اإلجراءات التاليةقد - ٤١
 إقرار اللجنة املنهج العام لعملية التنفيذ واجلدول الزمين املقترح؛ )أ( 
 .إقرار اللجنة إنشاء آلية رصد رمسية لعملية التنفيذ )ب( 

 


