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اإلحصـائية يف دورهتـا اخلامسـة والـثالثني         التوصيات الـيت قدمتـها اللجنـة         -أوال  
 التصنيفات الدوليةبشأن 

 ٢قامت اللجنة اإلحصـائية يف دورهتـا اخلامسـة والـثالثني، الـيت عقـدت يف الفتـرة مـن                      - ١
 :)١(، مبا يلي٢٠٠٤مارس / آذار٥إىل 

أعربــت عــن تقــديرها للعمــل الــذي أجنزتــه الشــعبة اإلحصــائية لألمــم املتحــدة   )أ( 
اء املعين بالتصنيفات االقتصـادية واالجتماعيـة الدوليـة وفريقـه الفرعـي الـتقين املعـين            وفريق اخلرب 

والتصــنيف املركــزي جلميــع األنشــطة االقتصــادية  بتنقــيح التصــنيف الصــناعي الــدويل املوحــد   
 للمنتجات؛

 األمــــــني العــــــام أيــــــدت توصــــــيات فريــــــق اخلــــــرباء الــــــواردة يف تقريــــــر )ب( 
)E/CN.3/2004/22ــق األ ــرح للتصــنيف      )ول، املرف ــع املســتوى املقت ــك اهليكــل الرفي ــا يف ذل ، مب

 الصناعي الدويل املوحد كأساس لعمل مفصل بشأن التصنيف؛
ــود ومفادهــ     )ج(  ــدهتا بعــض الوف ــيت أب  ضــرورة مواصــلة  االحظــت االهتمامــات ال

 أعمال فريق اخلرباء؛
لــدويل أيــدت العمــل املضــطلع بــه لكفالــة االتســاق بــني التصــنيف الصــناعي ا   )د( 

لألنشطة االقتصادية داخل اجلماعة األوروبية، مبـا يف ذلـك إجيـاد            اإلحصائي  املوحد والتصنيف   
 حل وسط بشأن أنشطة اإلصالح؛

حمـدود للتصـنيف الصـناعي الـدويل     رفيـع  أيدت االقتراح املتعلق بوضع هيكـل        )هـ( 
 ؛سابات القوميةالفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلباالقتران مع املوحد 

 األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة بأخــذ الحظــت اجلهــود الــيت تبــذهلا منظمــة )و( 
 مبا يوفر مـدخالت لتنقـيح   ،املبادرة يف العمل املتعلق بتصنيف األنشطة واملنتجات الزراعيةزمام  

 وحد والتصنيف املركزي للمنتجات؛التصنيف الصناعي الدويل امل
ل املقترحـة لتنقـيح التصـنيف الصـناعي الـدويل املوحـد             وافقت على خطة العم    )ز( 

والتصنيف املركـزي للمنتجـات، مبـا يف ذلـك اخلطـط املتعلقـة بالتشـاور مـع املنظمـات الوطنيـة                      
 لدولية واإلقليمية يف هذا اجلهد؛وا

الحظت خطط منظمة العمل الدولية املتعلقة بتنقيح التصـنيف الـدويل املوحـد        )ح( 
يونيــه /رباء حبلــول حزيــراناخلــإنشــاء فريــق تقــين مــن  مبــا يشــمل  ،٢٠٠٧للمهــن حبــدود عــام  
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القتصـادية واالجتماعيـة    ألمم املتحـدة املعـين بالتصـنيفات ا       اصلة مع فريق خرباء     إلقامة   ٢٠٠٤
 والدولية؛
وافقت على االستنتاجات اليت توصـلت إليهـا فرقـة العمـل املعنيـة بإحصـاءات                 )ط( 

املوحــد للتجــارة قــة بضــرورة إعــداد التنقــيح الرابــع للتصــنيف  املتعلللبضــائع، التجــارة الدوليــة 
 .٢٠٠٧حبلول عام الدولية 

 
 طلبات اللجنةلاألنشطة املنجزة استجابة  -ثانيا  

 
 حالة عملية تنقيح التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية -ألف  

وحـد جلميـع األنشـطة االقتصـادية        ما زالت عملية تنقيح التصـنيف الصـناعي الـدويل امل           - ٢
 .اخلامسة والثالثني للجنة اإلحصائيةدورة المتواصلة وفقا خلطة العمل اليت قدمت خالل 

الــدورة اخلامســة واســتنادا إىل التوصــيات الــيت تقــدمت هبــا اللجنــة اإلحصــائية خــالل    - ٣
التصـنيفات االقتصـادية    املعـين ب  األمـم املتحـدة     والتوصيات اليت تقدم هبا فريـق خـرباء         والثالثني،  

اهليكـل  جممـل  ، ويتضـمن  ISIC.Rev.4واالجتماعية الدولية، صدر أول مشـروع كامـل للوثيقـة        
وقـد ُعمـم هـذا املشـروع علـى املكاتـب            . عنـه ومالحظـات إيضـاحية     للتصـنيف املـنقح     املفصل  

دد آخـر    وحُـ  ٢٠٠٤مـايو   /اإلحصائية الوطنية لكافة البلدان والوكاالت الدولية املهتمة يف أيـار         
ويوجــد االســتبيان يف موقــع  . ٢٠٠٤نــوفمرب / تشــرين الثــاين١٥يــوم بموعــد لتقــدمي ردودهــا  

 .تصنيفات الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة على شبكة اإلنترنت
وسـيقدم  . كتابـة هـذا التقريـر     وقـت   أوىل الـردود علـى هـذا االسـتبيان          وقد بدأت تـرد      - ٤

 غرفـــة  يف شـــكل وثيقـــة٢٠٠٥مـــارس / يف آذارمـــوجز هلـــذه الـــردود إىل اللجنـــة اإلحصـــائية 
، إذا مـا احتـاج األمـر إىل توجيهـات           عدة نقـاط للمناقشـة    الوثيقة  تطرح تلك   وقد  . اجتماعات

بل اللجنة قبل اختاذ اخلطوة املقبلة يف عملية التنقيح، أال وهي إعداد صـيغة منقحـة                إضافية من قِ  
 -يونيـه   /خـالل اجتماعـه املقبـل يف حزيـران        لكي ينظر فيها    للتصنيف لتقدميها إىل فريق اخلرباء      

 .٢٠٠٥يوليه /متوز
وقد نظمت الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة حلقيت عمل ركزتا على تنقيح التصـنيف              - ٥

 بالتعـاون   ،الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصـادية والتصـنيف املركـزي للمنتجـات            
 ، لصــاحل بلــدانيا واللجنــة االقتصــادية ألوروبــا آســاالقتصــادية واالجتماعيــة لغــربمــع اللجنــة 

املزمـع  وقـد أتاحـت حلقتـا العمـل معلومـات مفصـلة للبلـدان بشـأن الـتغريات                   . هاتني املنطقتني 
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يف أثنـاء   دخاهلـا   إلإدخاهلا على هذه التصـنيفات وطلبتـا مسـامهات مـن البلـدان احلاضـرة فيهمـا                  
 .عملية التنقيح

عددا حمدودا من أنسـاق     املعين باحلسابات القومية    ريني  وسيناقش فريق اخلرباء االستشا    - ٦
أغـراض  خلدمـة   اجملاميع املتعلقة بالتصنيف الصناعي الدويل املوحـد جلميـع األنشـطة االقتصـادية              

 .أي توصية ختامية أثناء كتابة هذا التقريرتكن متاحة ومل . احلسابات القومية
 

 جاتحالة عملية تنقيح التصنيف املركزي للمنت -باء  
يتــأخر تنقــيح التصــنيف املركــزي للمنتجــات، وهــو مــا تقــرر يف برنــامج العمــل الــذي   - ٧

اعتمــده فريــق اخلــرباء وقُــدم إىل اللجنــة اإلحصــائية يف دورهتــا اخلامســة والــثالثني، عــن تنقــيح    
وسيسـمح  . التصنيف الصناعي الدويل املوحـد جلميـع األنشـطة االقتصـادية، حبـوايل سـتة أشـهر              

يالت كافية للمنتجات فيما يتعلق بالصناعات احلديثـة العهـد باإلنشـاء ضـمن              ذلك بوضع تفص  
 .التصنيف الصناعي الدويل املوحد

وقد أرسل استبيان يركز على تنقـيح التصـنيف املركـزي للمنتجـات إىل مجيـع البلـدان                   - ٨
آخـر   ٢٠٠٤أكتـوبر  /تشـرين األول ، وحـدد   ٢٠٠٤يوليـه   /والوكاالت الدولية املهتمة يف متـوز     

 بشــأن بعــض املســائل االســتراتيجية العامــة ويلــتمس االســتبيان ردودا.  لوصــول ردودهــاموعــد
املقترحات احلاليـة لـبعض اجملـاالت يف هـذا          ويبني  املتعلقة بتنقيح التصنيف املركزي للمنتجات،      

ويوجـد االسـتبيان    .  إلدخال مـا يلـزم مـن التغـيريات         تقدمي مقترحات إضافية  ويلتمس  التصنيف  
 .صنيفات الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة على شبكة اإلنترنتيف موقع ت

 يف ٢٠٠٤أكتـوبر  /واجتمع الفريق الفرعي التقين التابع لفريق اخلرباء يف تشـرين األول      - ٩
واسـتنادا إىل الـردود املقدمـة علـى         . اجتماع ُخصص فقط لتنقيح التصنيف املركزي للمنتجات      

ض التغـيريات املقتـرح إدخاهلـا علـى عـدد مـن أجـزاء        االستبيان ومقترحات إضافية، نوقشت بع 
جيـري  كان  ،  ذلكواستنادا إىل   . يف هذا الشأن  وقدمت توصيات   التصنيف املركزي للمنتجات    

كتابـة هـذا   وقـت  إعداد مشروع منقح كامل للصيغة الثانية من التصـنيف املركـزي للمنتجـات       
املركـزي للمنتجـات، شـأنه شـأن        الصيغة الثانية من التصـنيف      مشروع  كامل  وسيعمم  . التقرير

 يف علــى البلــدان والوكــاالت مــن أجــل مناقشــتهمشــروع التصــنيف الصــناعي الــدويل املوحــد، 
 .٢٠٠٥بداية عام 

 
 حالة عملية تنقيح التصنيف الدويل املوحد للمهن -جيم  

ــن،       - ١٠ ــدويل املوحــد للمه ــل لتحــديث التصــنيف ال ــدأ العم ــانون )٢()ISCO-88(ب ، يف ك
بعض التغـيريات الطفيفـة   اليت لن تتعدى إدخال  عملية التحديث   وستشمل  . ٢٠٠٤اير  ين/الثاين
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ــة مــن هيكــل التصــنيف     ــات   بالدرجــة األوىلعلــى التصــنيف، يف املســتويات املتدني ، إضــافة فئ
جيـاد تعريـف مسـتقل هلـا،        هنـاك مـربر إل    عـد   يجديدة من األعمـال، وحـذف أو دمـج فئـات مل             

هذا أن املبادئ األساسية لوحدات التصنيف ومـتغريات          ومعىن. بعض الفئات توصيف  وحتسني  
لعشـر فئـات رئيسـية توجـد        اهلرمـي   لن يعـدل اهليكـل      كما  تعدل،  لن  التصنيف ومعايري التشابه    

ويتوقـع   ISCO-08هـذه باسـم     املطـورة   صـيغة   العرف  وسـتُ . ضمن املستوى األول من التصـنيف     
يف دورهتـا اخلامسـة   جنـة اإلحصـائية   ، على حنو ما أوصت بـه الل     ٢٠٠٧عام  ظهورها يف أواخر    
 .٢٠٠٣مارس /يف آذاروالثالثني املعقودة 

، )ISCO-88(التصــنيف الــدويل املوحــد للمهــن  وكجــزء مــن العمــل املنجــز لتحــديث   - ١١
ــات     ــم معلومـ ــبكة اإلنترنـــت يضـ ــى شـ ــع علـ ــئ موقـ ــيغ أنشـ ــن الصـ   ISCO-68  وISCO-88  عـ

وميكـن االطـالع علـى      . هنيـة بشـكل عـام     ، إضافة إىل معلومات عـن التصـنيفات امل        ISCO-58و  
 .www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm: املوقع باللغة االنكليزية يف

ــول  - ١٢ ــل يف أيلـ ــبتمرب /وأرسـ ــدان   ٢٠٠٤سـ ــع البلـ ــتبيان إىل مجيـ ــ اسـ ــا ة يف ممثلـ وكاالهتـ
، وكذلك معاهد التدريب املهـين ومنظمـات أربـاب العمـل     اإلحصائية الوطنية ووزارات العمل 

ويتوقـع  . واملنظمات العمالية حني ُتتاح املعلومات عن وسيلة االتصال هبذه املعاهـد واملنظمـات          
البلـدان بشـأن عـدد مـن القضـايا النظريـة             االستبيان من أكرب عدد ممكن من        وصول ردود على  

ويسـعى االسـتبيان أيضـا إىل احلصـول     . طريقـة معاملـة جمموعـات مهنيـة حمـددة       بشـأن   وكذلك  
ــات          ــدة وحتســني توصــيفات اجملموع ــة جدي ــات مهني ــاء جمموع ــة إلنش ــى توصــيات ملموس عل

ــال  ــودة أصـــ ــع     . املوجـــ ــة يف املوقـــ ــة االنكليزيـــ ــتبيان باللغـــ ــى االســـ ــالع علـــ ــن االطـــ وميكـــ
www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/quest.htm. 

وسيتخذ حتليل الردود على االستبيان أساسا للمناقشات اليت ستجري خـالل اجتمـاع              - ١٣
ومــن .  الدوليــةشــأن التصــنيفات االقتصــادية واالجتماعيــة املقبــل باألمــم املتحــدة فريــق خــرباء 

يـة التحـديث وأن يتقـدم كـذلك     املنتظر أن يقدم فريق اخلرباء مبادئ توجيهيـة عامـة بشـأن عمل      
 . ملموسة بشأن فئات مهنية حمددةبتوصيات

وستتوفر آلية ثانية للحصول على مزيد من الـردود الفعالـة مـن البلـدان بإنشـاء منتـدى           - ١٤
هــذه علــى مــا يســتجد مــن  � مناقشــات الشــبكة�وســتركز . اقشــة علــى شــبكة اإلنترنــتللمن

قضايا، ضمن الردود الـواردة علـى االسـتبيانات تسـتوجب مزيـدا مـن النقـاش، فضـال عـن أي                       
 وتستمر حـىت عـام   ٢٠٠٥وستبدأ هذه املناقشات عام . قضايا أخرى قد تثريها املناقشات ذاهتا   

٢٠٠٧. 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/quest.htm
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 ويلـتمس اآلراء بشـأن اجملـاالت اجلديـدة          ٢٠٠٦عـام   يف أواخـر    ٍن  وسيبعث استبيان ثا   - ١٥
مــن خــالل املناقشــات الــيت جتــرى يف منتــدى شــبكة  قــد حــددها الــيت قــد يكــون فريــق اخلــرباء 

سـيلتمس اآلراء بشـأن اجملـاالت الـيت يشـملها      كمـا   . اإلنترنت أو الردود على االستبيان السابق     
وسيكون حتليل الردود على االسـتبيان      . تفاق عام بشأهنا  االستبيان السابق واليت مل يتوصل إىل ا      

الثالثـي خلـرباء إحصـاءات      منظمة العمل الدوليـة     الثاين أساس املناقشة اليت ستجرى يف اجتماع        
ومن املتوقع أن يعتمد اجتماع اخلـرباء هـذا صـيغة           . ٢٠٠٧عام  يف أواخر   الذي سينعقد   العمل  

ISCO-08. 
 

 نيف املوحد للتجارة الدوليةحالة عملية تنقيح التص -دال  
االســتنتاج الــذي  علــى ، يف دورهتــا اخلامســة والــثالثني،   وافقــت اللجنــة اإلحصــائية   - ١٦

توصلت إليه فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت واملعنية بإحصـاءات التجـارة الدوليـة للبضـائع            
تنقـيح ضـروري   ) SITC, Rev.4(ومفـاده أن التنقـيح الرابـع للتصـنيف املوحـد للتجـارة الدوليـة        

التعـديالت  وبالنظر إىل التغريات املتراكمة يف النظام املنسق لتوصيف السلع األساسية وترميزها            
وبنـاء  . ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١األخرى اليت أدخلت عليه واليت ستصبح نافذة اعتبارا من          

بـع للتصـنيف املوحـد      على ذلك، شرعت الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة يف إعداد التنقيح الرا          
 .SITC, Rev.4للتجارة الدولية، 

تعـد الشـعبة اإلحصـائية لألمـم املتحـدة،          . التـايل على النحـو    عملية التنقيح هذه    وتنظم   - ١٧
البلـدان، مشـروع تنقـيح رابـع للتصـنيف املوحـد            من  املنظمات الدولية و  املهتم من   بالتعاون مع   

وع األويل لتنظـر فيـه فرقـة العمـل املشـتركة بـني       وسيقدم املشـر . SITC, Rev.4 للتجارة الدولية
ــة للبضــائع يف آذار     ــارة الدولي ــة بإحصــاءات التج ــارس /الوكــاالت واملعني ــتقدم . ٢٠٠٥م وس

ــرباء    ــدان وفريـــق خـ ــة إىل البلـ ــيغة املنقحـ ــنيفات  الصـ ــدة املعـــين بالتصـ ــادية األمـــم املتحـ االقتصـ
ة بإدخـال التغـيريات الالزمـة علـى     وسـتقوم الشـعبة اإلحصـائي     . واالجتماعية الدولية الستعراضه  

للجنـة يف دورهتـا     وستعمل علـى إتاحتـه      القادمة  هذا املشروع لكي يأخذ يف االعتبار التعليقات        
التنقـيح الرابـع يف صـيغته النهائيـة حبلـول           اإلحصـائية   وستضـع الشـعبة     . لعلـم لالسابعة والـثالثني    

 .وزع على البلدان من أجل استخدامهي وس٢٠٠٦منتصف عام 
 

ــدفوعات وتصــن      -هاء   ـــزان امل ــيح تصــنيف ميـ ـــة تنق ـــة عمليـ ــزان  حالــ يف خــدمات مي
 املدفوعات املوسع

دليــل ميــزان اخلامســة مــن الطبعــة جتــري عمليــة تنقــيح اجلــزء اخلــاص باخلــدمات مــن    - ١٨
ميـزان املـدفوعات املوسـع الـيت تقـوم          خـدمات    بالتنسيق مع عملية تنقيح تصنيف       )٣(املدفوعات
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. عمل املشتركة بني الوكاالت واملعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف جمـال اخلـدمات            هبا فرقة ال  
األمـم املتحـدة    وجيرى هذان التنقيحان بالتعاون مع الفريـق الفرعـي الـتقين التـابع لفريـق خـرباء                  

املعين بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية، الذي يعمل علـى تعزيـز أوجـه املواءمـة بـني                
ــدفوعات املوســع والتصــنيف املركــزي للمنتجــات هبــدف      تصــني ــزان امل ــق ف خــدمات مي حتقي

 ).مستوى ثالثة أرقام(لمنتجات لعلى مستوى فريق التصنيف املركزي التعادل 
أوجــه تبــاين بشــأن عــدة مــواد بــني التصــنيف املركــزي للمنتجــات   توجــد ومــا زالــت  - ١٩
اد هـي املنتجـات اإلعالميـة، واالجتـار،         وهـذه املـو   . يف خدمات ميزان املدفوعات املوسع    وتصن

والتأمني، واخلدمات احلكومية، وإصالح السلع، والسلع التحويلية، وعنصـر السـفر مـن ميـزان               
وما زال العمل مستمرا بشأن هذه العناصر يف الفريق الفرعي الـتقين وفرقـة العمـل                . املدفوعات

يـة يف جمـال اخلـدمات، وفـرق خـرباء           املشتركة بني الوكاالت واملعنية بإحصاءات التجـارة الدول       
ــائج  ؛أخــرى ــدفوعات، خــالل    هــذا العمــل  وســتقدم نت ــزان امل ــة تنقــيح مي ــؤثر يف عملي ــيت ت ، ال

 اللجنـــة املعنيــــــة بإحصـــــاءات ميــــــزان املـــدفوعات  ٢٠٠٥االجتمـــاع الـــذي ستعـــــقده عـــام 
 .والتـــابعة لصندوق النقد الدويل

 
 الزراعيةحالة عملية تنقيح التصنيفات  -واو  

ــدورة اخلامســة   - ٢٠ ــون ســاندت ال ــة اإلحصــائية  والثالث ) ٢٠٠٤مــارس / آذار٥-٢(للجن
املبـادرة يف العمـل املتعلـق       زمام  ألغذية والزراعة ألخذ    األمم املتحدة ل  اجلهود اليت تبذهلا منظمة     

 بتصنيف األنشطة واملنتجات الزراعيـة، ويف متابعـة اسـتعراض اهليكـل املقتـرح حاليـا للتصـنيف                  
ومـن شـأن    . الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية والتصنيف املركزي للمنتجات        

ــة والزراعــة وفريــق خــرباء     توثيــق  األمــم املتحــدة املعــين  التعــاون والتشــاور بــني منظمــة األغذي
ز تطبيــق التصــنيف يــعزت بالتصــنيفات االقتصــادية واالجتماعيــة الدوليــة وفريقــه الفرعــي الــتقين  

 . الدويل املوحد والتصنيف املركزي للمنتجات على اإلحصاءات الزراعيةالصناعي
وأنشئت فرقة عمـل داخليـة معنيـة بالتصـنيفات يف الشـعبة اإلحصـائية ملنظمـة األغذيـة                    - ٢١

لتصـنيف الصـناعي الـدويل    مثـل ا  الستعراض تصنيفات دوليـة     ٢٠٠٤والزراعة يف منتصف عام     
التصــنيف املوحــد للتجــارة الدوليــة والنظــام املنســق    واملوحــد والتصــنيف املركــزي للمنتجــات 
 األعمــال،/وقــت، والتعــدادات، واملهــن  اســتخدام الو، لتوصــيف الســلع األساســية وترميزهــا   

 ونظم التصنيف اجلغرايف والقطري، خاصة يف جمال الزراعة، وقائمـة السـلع األساسـية        ،واملوارد
 .املنظمةتلك زراعة داخل اليت تستخدمها الشعبة اإلحصائية ملنظمة األغذية وال

ــة يف آب    - ٢٢ ــة والزراع ــة األغذي ــر منظم ــد يف مق ــق  ٢٠٠٤أغســطس /وانعق  اجتمــاع فري
 / خــبريا داخليــا٣٠حنــو ، حضــره للمنظمــةاخلــرباء املعــين بالتصــنيفات يف جمــال الزراعــة التــابع  
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لبـات النامجـة عـن      خارجيا ملناقشة االحتياجات املتعلقة بالتصنيفات الزراعية وأوجه اسـتخدامها واملتط         
ذلك، وهذا هبدف صـياغة مقترحـات هتـدف إىل إحـداث تغـيريات يف التصـنيف املركـزي للمنتجـات                  

 .والتصنيف الصناعي الدويل املوحد لزيادة مواءمتهما مع اإلحصاءات الزراعية
وكجزء من عملية تطوير الشعبة اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة، وضعت قائمة جديـدة              - ٢٣
 سـلعة أساسـية   ٢ ٠٢٠ سلعة أساسية أولية تنبثق عـن حـوايل   ٦٠٠نتجات الزراعية تتضمن حوايل   بامل

 مـادة غذائيـة جممعـة، بغـرض جتميـع           ١١٥وإضافة إىل ذلك، وضعت قائمة تتضمن       . يف النظام املنسق  
. سـق وكان هلذه املواد مـا يعادهلـا يف النظـام املن          . �ميزانيات األغذية وحسابات اإلمداد واالستخدام    �

واملــواد اإلضــافية املــراد إدماجهــا يف التصــنيف املركــزي للمنتجــات تشــمل املنتجــات الزراعيــة، ســواء  
تلك اليت يتم االجتار هبـا عـرب احلـدود لكنـها غـري ذات أمهيـة مـن الناحيـة النقديـة، أو املنتجـات املعـدة                       

ــاج       ــة اإلنت ــة يف عملي ــيت تكتســي أمهي ــرتيل، ال ــع واالســتهالك بالدرجــة األوىل لالســتهالك امل . والتوزي
ــات        ــة والزراعــة أيضــا النظــر يف احملتوي وتشــمل مــربرات املقترحــات الــيت تقــدمت هبــا منظمــة األغذي

وأعــدت منظمــة األغذيــة . التغذويــة يف إطــار مكافحــة اجلــوع والتخفيــف مــن ظــاهرة نقــص التغذيــة  
وحــد والصــيغة الثانيــة مــن والزراعــة مقترحاهتــا املتعلقــة بــالتنقيح الرابــع للتصــنيف الصــناعي الــدويل امل 

التصـنيف املركــزي للمنتجـات، وقدمتــها إىل اجتماعـات فريــق اخلـرباء املعــين بالتصـنيفات االقتصــادية      
 .واالجتماعية الدولية والفريق الفرعي التقين

وستواصــل منظمــة األغذيــة والزراعــة عملــها بشــأن التصــنيفات االقتصــادية واالجتماعيــة يف   - ٢٤
جــل حتســني مقترحاهتــا وضــمان إدماجهــا بالشــكل املالئــم يف الصــيغة التاليــة مــن   جمــال الزراعــة مــن أ

وستواصـل املنظمـة أيضـا عملـها     . التصنيف املركـزي للمنتجـات والتصـنيف الصـناعي الـدويل املوحـد          
األعمــال، واملــوارد، والتصــنيف /بشــأن التصــنيفات يف جمــاالت أخــرى مثــل اســتخدام الوقــت، واملهــن

 .ليةاملوحد للتجارة الدو
ــة مــن أجــل إقامــة       - ٢٥ ــادرة يف اجلهــود املبذول ــة والزراعــة زمــام املب كمــا ســتأخذ منظمــة األغذي
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