
E/CN.3/2006/3  األمــم املتحـدة 

 

  واالجتماعيالس االقتصادي 
Distr.: General 
22 December 2005 
Arabic 
Original: English 

 

 
170106    170106    05-65998 (A) 

*0565998* 

 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السابعة والثالثون

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠-٧
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند 

:  الربامج استعراض: بنود للمناقشة واختاذ القرار   
   اإلحصاءات الصناعية

 اإلحصاءات الصناعيةب املتعلقامج نلربل ةضستعرِاجلهة املتقرير   
 مذكرة من األمني العام  

 األمــني العــام أن حييــل إىل اللجنــة اإلحــصائية تقريــر املــدير العــام لتخطــيط         يــشرف 
ت باليابـــان بـــشأن ، يف وزارة الـــشؤون الداخليـــة واالتـــصاال)املعـــايري اإلحـــصائية(الــسياسات  

يف دورـــا الـــسادسة اإلحـــصائية اإلحـــصاءات الـــصناعية، وفقـــا لطلـــب تقـــدمت بـــه  اللجنـــة 
ويطلب مـن اللجـة اسـتعراض العمـل املـضطلع بـه يف جمـال اإلحـصاءات الـصناعية                    . )أ(والثالثني

 . أدناه٤٥ إىل ٤٠يف الفقرات من  ةاملوجزوالنظر يف االستنتاجات والتوصيات 

 

 * E/CN.3/2006/1. 
 .، الفصل األول، باء(E/2005/24) ٤، امللحق رقم ٢٠٠٥الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )أ( 
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يف وزارة  ،)املعــايري اإلحــصائية(دير العــام لتخطــيط الــسياسات تقريــر املــ  
 الشؤون الداخلية واالتصاالت باليابان بشأن اإلحصاءات الصناعية

 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٤٣-١
.يف جمال اإلحصاءات الصناعية الدوليةحاليا الوضع الراهن واملمارسات املتبعة  -ثانيا   . .١٨٣-٥

.والياااألطراف الرئيسية و -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٣-٥
.األنشطة -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٨٤-٧

.املسائل والتحديات يف اإلحصاءات الصناعية الدولية -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٧-١٩
.أنشطة مجع البيانات -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٨-٢٠
.أنشطة نشر البيانات -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٨-٢٣
.تنسيق التوصيات الدولية -جيــم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٩-٢٥

.االستجابات الدولية للتحديات والتقدم املُحرز -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩١٠-٢٧
.أساليب مجع البيانات ونشرها -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤١٠-٢٨
.تنسيق التوصيات الدولية -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩١١-٣٥

.التوصيات -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٤٥١٢-٤٠
.توصيات للوكاالت اإلحصائية الوطنية -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . .٤١١٣
.يات للمنظمات الدوليةتوص -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٥١٣-٤٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .التقريـر  هـذا  إعـداد  يف إسـهامهما  علـى  الـصناعية  للتنميـة  املتحـدة  األمـم  ومنظمـة  املتحدة األمم يف اتاإلحصاء شعبة نشكر :شكر كلمات 
 األمـم  وجلنـة  األوروبيـة،  للجماعـات  اإلحـصائي  واملكتـب  االقتـصادي،  امليدان يف والتنمية التعاون ملنظمة تقديرنا صادق عن عربن ذلك إىل وباإلضافة

 إيـران  مجهوريـة و وأوكرانيـا  وأملانيـا  وأسـتراليا  أسـبانيا  مـن  لكـل  الوطنيـة  اإلحـصائية  واملكاتـب  اهلـادئ،  واحمليط آلسيا واالجتماعية االقتصادية املتحدة
 وهنغاريـا  ونيوزيلنـدا   واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية      وكينيا وكندا اتياوكرو وفرنسا والدامنرك كوريا ومجهورية اإلسالمية

   .الصناعية اإلحصاءات جمال يف ممارساا بشأن استبياننا على مفصلة ةبأجو لتقدميها املتحدة والواليات
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 مقدمة - أوال 
دوليــة بــشأن التوصــيات الن صــاغت األمــم املتحــدة وشــركاؤها الــدوليون واإلقليميــو  - ١

 .والــتغري الــصناعيالــصناعية غــرض وضــع مقــاييس موحــدة للــهياكل باإلحــصاءات الــصناعية 

ــيت    عــنت هــذه التوصــيات  ســفروأ ــدان ال ــة للبل ــادئ توجيهي ــضطلع ب وضــع مب استقــصاءات ت
 .  لإلحصاءات الصناعيةام نظاميقتإحصائية و

التحـوالت الكـربى الـيت      و مناسـب، بقيـاس      القيام، على حنـ   غري أنه اعترافا باحلاجة إىل       - ٢
، طلبــت اللجنــة اإلحــصائية يف دورــا  ةشــهدا مــؤخرا هياكــل اإلنتــاج واالســتهالك الــصناعي 

 . )١(إلحصاءات الصناعيةا إجراء استعراض لربنامج ٢٠٠٥السادسة والثالثني املعقودة يف عام 

 يف الـسائدة  واملمارسـات  الـراهن  الوضـع  دراسة) أ( :هووالغرض من هذا االستعراض  - ٣
 الــدويل النظــام يواجههــا الــيت والتحــديات املــسائل حتديــد) ب( الــصناعية؛ اإلحــصاءات جمــال

يف جمــال  احلاليــة املمارســات حتــسني إىل ــدف توصــيات صــياغة) ج (الــصناعية؛ لإلحــصاءات
 املقارنـة  ةقابليـ  كفالـة  مـع  ونـشرها  البيانـات  ومجـع  بالتنـسيق  يتعلق فيما ،اإلحصاءات الصناعية 

 .، ومالءمة السياسات املعتمدةالدويل الصعيد على
إلحصاءات الصناعية علـى النحـو      اهيكل هذا التقرير عن استعراض برنامج       وضع  وقد   - ٤

 ا، ويتنـاول الفـرع ثالثـ   ايف الفرع ثانيحاليا لوضع الراهن واملمارسات املتبعة ايرد وصف  :التايل
وتـرد  .  سـبل االسـتجابة للتحـديات والتقـدم احملـرز          اابعـ ن الفـرع ر   تضمالقضايا والتحديات، وي  

 .اوصيات يف الفرع خامستال
 

ــة   - ثانيا  ــات املتبعــ ــراهن واملمارســ ــع الــ ــا الوضــ ــصاءات  يف حاليــ ــال اإلحــ جمــ
 الدولية الصناعية

 
 اواليااألطراف الرئيسية و - ألف 

حلـصول  إىل ا ة  تسعى املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة املـسؤولة عـن اإلحـصاءات الـصناعي              - ٥
 .تطوير نظمها اإلحصائية وتنظيمها لمن أجاللجنة اإلحصائية  مناملشورة واإلرشاد على 

ــعبة     - ٦ ــال اإلحـــصاءات الـــصناعية هـــي شـ ــة يف جمـ ــسية العاملـ ــة الرئيـ واملنظمـــات الدوليـ
ة ، ومنظمـ  )اليونيدو(، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية        العامة  التابعة لألمانة  اتاإلحصاء

وتقوم هـذه    .التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية        
 وضع املعايري املنهجيـة؛ ) ب (ونشرها؛ البيانات مجع) أ( : هياملنظمات بثالث وظائف رئيسية

 .التدريب وبناء القدرات) ج(
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 األنشطة - باء 
 مجع البيانات ونشرها - ١ 

 ناتأنشطة مجع البيا  

ــق     اتجتمــع شــعبة اإلحــصاء   - ٧ ــا يتعل ــصناعي فيم ــاج ال ــام القياســية لإلنت ــدين  األرق بالتع
احملاجر، والتصنيع، وصناعات الكهرباء والغاز واملاء، مبـا يف ذلـك البيانـات الفـصلية               واستغالل  

مـــستوى الـــرقمني للتـــصنيف الـــصناعي الـــدويل املوحـــد جلميـــع األنـــشطة االقتـــصادية،   علـــى 
 مستوى الرقم الواحـد للتـصنيف الـصناعي الـدويل املوحـد،             علىلبيانات الشهرية   ، وا ٣ التنقيح
ات إنتـاج الـسلع األساسـية الـصناعية،     ءوإضافة إىل ذلك جتمع الشعبة سـنويا إحـصا   .٣التنقيح 

 لعــشر ســلع ةســلعة وبيانــات اإلنتــاج املــادي الــشهري ٥٣٠ ـمبــا فيهــا بيانــات اإلنتــاج املــادي لــ 
 .أساسية

الــسنوية املتعلقــة الــصناعية العامــة ليونيــدو املــسؤولية عــن مجــع اإلحــصاءات    اتــوىلتو - ٨
والتصنيع وصناعات الكهرباء والغاز واملاء على مستوى الثالثـة أرقـام واألربعـة أرقـام             بالتعدين  

الـسنوية  وحتقيقا هلذا الغرض تستقي اليونيدو هـذه البيانـات    .للتصنيف الصناعي الدويل املوحد
 بلدا من غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية، بينمـا تتلقـى البيانـات     ١٥٠ة  قرابمباشرة من   

ويطلــب مــن  .مــن البلــدان األعــضاء يف املنظمــة عــن طريــق املنظمــة تفاديــا الزدواجيــة اجلهــود 
وفقا للتـصنيف الـصناعي الـدويل املوحـد، التنقـيح      باملوضوع البلدان تقدمي البيانات ذات الصلة     

الـسنوية البنـود   العامة وتغطي اإلحصاءات الصناعية   .  من نفس التصنيف   ٢قيح   أو وفقا للتن   ،٣
ني؛ عــدد املــوظفني يــنالــشركات؛ عــدد األشــخاص املع/عــدد املؤســسات : مــن البيانــاتالتاليــة

تكــوين ؛ القيمــة املــضافة؛  النــاتجحــسب اجلــنس؛ األجــور والرواتــب املدفوعــة للمــوظفني؛      
  .املال الثابت اإلمجايل رأس

، نقلـت   ١٩٩٣عمال بتوصيات اللجنة يف دورا السابعة والعشرين املعقودة يف عـام            و - ٩
 إىل اتاملسؤولية الدوليـة عـن مجـع اإلحـصاءات الـصناعية العامـة ونـشرها مـن شـعبة اإلحـصاء               

وفــضال عــن ذلــك . ١٩٩٤اليونيــدو ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي يف عــام 
 الوكــاالت بــني املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة ومنظمــة    بــنيشتركاتفــاق مــرم ـأُبــ

التعاون والتنمية، يقضي بأن تقوم املنظمة جبمع البيانـات مباشـرة مـن البلـدان غـري األعـضاء يف                   
  .االحتاد األوريب، على أن جيمع املكتب إحصاءات األعمال التجارية يف بلدان االحتاد
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 أنشطة نشر البيانات  

لنـــشرة الـــشهرية ا األرقـــام القياســـية الفـــصلية والـــشهرية لإلنتـــاج الـــصناعي يف  تنـــشر - ١٠
بتــأخري يبلــغ حــوايل فــصل واحــد، بينمــا تنــشر األرقــام القياســية الــسنوية لإلنتــاج لإلحــصاءات 

وتنـشر   . بتـأخري يبلـغ سـنة واحـدة    حوليـة األمـم املتحـدة اإلحـصائية    الصناعي مرة يف الـسنة يف  
حوليـة إحـصاءات الـسلع األساسـية        اعي الـسنوي للـسلع األساسـية يف         إحصاءات اإلنتاج الـصن   

، بينمــا تنــشر إحــصاءات اإلنتــاج الــشهري للــسلع األساســية يف  تني بتــأخري يبلــغ ســنالــصناعية،
  متاحـةُ اتومنشورات شعبة اإلحـصاء  .، بتأخري قدره فصل واحدالنشرة الشهرية لإلحصاءات

لنسبة إلحصاءات إنتـاج الـسلع األساسـية، أو هـي            ويف قرص مدمج، كما هو احلال با       مطبوعةً
متاحـة مطبوعـة وعلـى اخلـط، كمـا هـو احلـال بالنـسبة جلميـع اإلحـصاءات الـواردة يف النــشرة            
ــام القياســية       ــسلع األساســية واألرق ــشهري لل ــاج ال ــشهرية، مثــل إحــصاءات اإلنت اإلحــصائية ال

 .الشهرية والفصلية لإلنتاج الصناعي

حصاءات صناعية عامة تتعلق بالتصنيع يف منشورها السنوي املطبـوع          وتنشر اليونيدو إ   - ١١
، ويف نسخ لقاعدة بيانـات اليونيـدو لإلحـصاءات          احلولية الدولية لإلحصاءات الصناعية   املعنون  

ومدة التأخري بني آخر سنة تشري إليهـا البيانـات وبـني     . الصناعية، تصدر يف هيئة أقراص مدجمة
 . سنتانموعد نشر تلك البيانات هي

وتنشر منظمة التعاون والتنمية الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي يف البلـدان األعـضاء يف               - ١٢
 .  اليت تصدر شهريانشرة املؤشرات الصناعية الرئيسيةمنشوراا من قبيل 

 
 وضع املعايري املنهجية  - ٢ 

 التوصيات الدولية والكتيبات الصادرة عن األمم املتحدة   

دوليـة  ـدف إىل وضـع منـاذج          توجيهيـة   ألمم املتحدة مـن وقـت آلخـر مبـادئ           اتضع   - ١٣
توصـيات للمـرة   وضـعت  ويف جمال اإلحصاءات الـصناعية    .موحدة لقياس األنشطة االقتصادية

وأثبتـــت هـــذه  . ١٩٨٣ و ١٩٦٨ و ١٩٦٠الـــسنوات  ونقحـــت يف ١٩٥٣األوىل يف عـــام 
ــوالتوصــيات جــدواها يف   ــدان  ت ــات للبل ــيتفري توجيه ــصادية   جتــري ال ــصاءات اقت ــاء استق للوف

 . على الصعيد الوطيناتالبيانات املطلوبة للتخطيط ووضع السياسيباحتياجاا من 

األرقـام   منـشورات األمـم املتحـدة املتعلقـة باإلحـصاءات الـصناعية مثـل             يتم تنقـيح  ومل   - ١٤
 ١٩٥٠ذ عــامي  منــ،التوصــيات الدوليــة لإلحــصاءات الــصناعية ، والقياســية لإلنتــاج الــصناعي

 أصــبح جــزءا مــن برنــامج اإلحــصاءات كتيبــاتغــري أن تنقــيح هــذه ال . علــى التــوايل١٩٨٣ و
 . ٢٠٠٨، ومن املقرر نشر تنقيحاا يف عام ٢٠٠٤االقتصادية لشعبة اإلحصاءات منذ عام 
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 التوصيات والكتيبات الصادرة عن منظمات دولية أخرى  

ــ مماثلــة تنقيحــات بىاضــطلعت منظمــات دوليــة أخــر  - ١٥ ة باإلحــصاءات صللتوصــياا املت
منهجيـة  ”فقـد أعـد املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة مـثال كتيبـا عنوانـه            .الـصناعية 

 Methodology of(تفـسري ومبـادئ توجيهيـة    : إحصاءات األعمال التجارية على املدى القصري

Short-term Statistics: Interpretation and Guidelines(“،  ـشووضـعت . ٢٠٠٢ عـام  يف رن 
 قيــاس” منــها جديــدة كتيبــات عــدةأيــضا  االقتــصادي امليــدان يف والتنميــة التعــاون منظمــة
 الكلـي  اإلنتاجيـة  منـو  قياس - االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة كتيب - ةـاإلنتاجي
 - Measuring Productivity - OECD Manual (حــدة علــى صــناعة كــل مــستوى وعلــى

Measurement of Aggregate and Industry-level Productivity Growth(“،   ـشر الـذييف ن 
 العوملـــة ملؤشـــرات االقتـــصادي امليـــدان يف والتنميـــة التعـــاون منظمـــة دليـــل” و. ٢٠٠١ عـــام

 يف نـشر الـذي   ،“)OECD Handbook on Economic Globalization Indicators (االقتـصادية 
 .٢٠٠٥ عام
 

 توصيات والكتيبات الرئيسيةلاموجز   

يتــضمن اجلــدول أدنــاه مــوجزا ألحــدث التوصــيات والكتيبــات املتعلقــة باإلحــصاءات   - ١٦
 . الصناعية اليت نشرا املنظمات الدولية

 
 التوصيات والكتيبات الرئيسية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية   

 
 صدرت يف  الكتيبات/األدلة/التوصيات  املنظمة

ــعبة  ــصاءشــ ــم اتاإلحــ  يف األمــ
 املتحدة 

 األرقام القياسية لإلنتاج الصناعي 
 التوصيات الدولية يف جمال اإلحصاءات الصناعية األساسية

 التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية
  املختارةقائمة من املنتجات واملواد

 ١٩٨٣توصيات خاصة بالربنامج العاملي لإلحصاءات الصناعية لعام 
 ستراتيجيات قياس هيكل الصناعة ومنوهاا

١٩٥٠ 
١٩٦٠ 
١٩٨٣ 
٢٠٠٥ 
١٩٨١ 
١٩٩٤ 

املكتــب اإلحــصائي للجماعــات  
 األوروبية

تفــسري ومبــادئ  : منهجيــة إحــصاءات األعمــال التجاريــة علــى املــدى القــصري      
 ٢٠٠٢ توجيهية 
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 صدرت يف  الكتيبات/األدلة/التوصيات  املنظمة

منظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة يف  
 امليدان االقتصادي

 قيـاس   - اون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي        كتيب منظمة التع   - قياس اإلنتاجية 
 منو اإلنتاجية الكلي وعلى مستوى كل صناعة على حدة

ــال ــال الثابـــت   ق: قيـــاس رأس املـ ــتهالك رأس املـ ــال الـــسهمي واسـ يـــاس رأس املـ
 وخدمات رأس املال

 دليل قياس االقتصاد غري املرئي
  العوملة االقتصاديةدليل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملؤشرات

 حيائية إلحصاءات التكنولوجيا اإلعمل إطار 

٢٠٠١ 
  

٢٠٠١ 
  

٢٠٠٢ 
٢٠٠٥ 
٢٠٠٥ 

 

 التدريب وبناء القدرات - ٣ 

 يف األمــم املتحــدة أيــة تــدريبات أو مــساعدة تقنيــة داخــل  اتال تــوفر شــعبة اإلحــصاء - ١٧
ثالثــة أو أربعــة مــشاريع  عــادة تنفــذ منظمــة التعــاون والتنميــة ،وعلــى خــالف الــشعبة .البلــدان
وتـساعد   .كل عام يف البلدان النامية ويف البلدان اليت متر اقتصاداا بفترة انتقاليةيف تقين تعاون 

قدرات املؤسـسية يف جمـال اإلحـصاءات        الهذه املشاريع املكاتب اإلحصائية الوطنية على تعزيز        
طــي جوانــب مــن ســجالت الــصناعية، مثــل تنفيــذ دراســات استقــصائية ســنوية للمؤســسات تغ

 االستقـــصاءات، وحتريـــر البيانـــات ومعاجلتـــها، وحتليـــل ميمصتـــاألعمـــال، وأخـــذ العينـــات، و
وفـضال عـن ذلـك     .وتتراوح مدة هذه املشاريع بني سنة واحـدة وسـنتني   .اإلحصاءات ونشرها

ا واحملـيط   لألمم املتحدة، مثل اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسي      التابعة  تعقد اللجان اإلقليمية    
 .اهلادئ، حلقات عمل تتعلق باإلحصاءات الصناعية

ــال        - ١٨ ــة خاصــة يف جم ــة دورات تدريبي ــات األوروبي ــب اإلحــصائي للجماع ــنظم املكت وي
وتنفـذ   . األعـضاء بلـدان  بنـاء علـى طلـب ال   ،اإلحصاءات اهليكلية لألعمال وسـجالت األعمـال  

 والبلدان املرشحة لالنضمام إىل االحتـاد       عدة برامج لدعم الدول األعضاء اجلديدة     أيضا  املنظمة  
برنـامج  (جـزءا مـن االحتـاد الـسوفييت     سـابقا  األوريب وبلدان غريب البلقان والبلـدان الـيت كانـت      

، كما تنفـذ بـرامج دعـم تقـين يف بلـدان أخـرى مـن                 )املساعدة التقنية لكمنولث الدول املستقلة    
 .العامل

 
  الصناعية الدوليةاملسائل والتحديات يف اإلحصاءات -ثالثا  

املناســبة حــصاءات اإلتــؤثر يف مــدى تــوفر الــيت تحــديات السائل وخمتلــف املــمت حتديــد  - ١٩
ــة لل  ــة دوليــ التوقيــت والقابل ــيري  امقارن ــصناعي والتغ ــة  ومت . عــن اهليكــل ال ــات التالي ــد الفئ  حتدي
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نـسيق   ت)ج( أنـشطة نـشر البيانـات،     )ب( أنـشطة مجـع البيانـات،        )أ: (يف هـذا الفـرع    وعرضها  
 . التوصيات الدولية

 
 أنشطة مجع البيانات - ألف 

بيـد أن العديـد مـن البلـدان     . تستلزم أنشطة مجع البيانات موارد مالية وبـشرية ضـخمة       - ٢٠
جــراء حتقيقــات صــناعية منتظمــة للمؤشــرات قــصرية املــدى الالزمــة إلتفتقــر إىل قاعــدة املــوارد 

دد البلـدان الـيت تقـدم تقـارير عـن اإلحـصاءات             واإلحصاءات اهليكلية التجارية، مما حيـد مـن عـ         
ــة   ــصناعية إىل الوكــاالت الدولي ــى      . ال ــدر عل ــنفس الق ــة احلرجــة للمــوارد ب ــذه احلال ــق ه وتنطب

 . هاتعارضة يف برامج عملاملعناصر الاملنظمات الدولية اليت جتد نفسها مضطرة للفصل بني 
تغـريات يف  ألخـرية مـع حـدوث    تتسارع يف اآلونـة ا    زيادة الوعي باخلصوصية    ما فتئت    - ٢١

ــة حــىت علــى مــستوى    ــة االجتماعي ــةقطــاع األعمــال البيئ ــة بيــد أن التوصــيات . التجاري واألدل
ــدل          ــع تراجــع مع ــل م ــة التعام ــشأن طريق ــة ب ــادئ توجيهي ــى مب ــشتمل عل ــة ال ت ــة الراهن الدولي

ــذين ي االســتجابة نتيجــة   ــادة عــدد ال ــى رفــضزي ــة عل وهكــذا، فمــن  .  االستقــصاءاتون اإلجاب
سـيما البلـدان املتقدمـة النمـو، جبمـع البيانـات مـن املـستجيبني عنـد                   لصعوبة مبكان القيـام، وال    ا

. اليت تـستهدف املؤسـسات والـشركات      إجراء دراسات استقصائية عن اإلحصائيات الصناعية       
 . صعوبة بالغةباحملدودة غري مجع املعلومات من الشركات الصغرية ويتسم و

الية التكنولوجيـا، واالسـتعانة باملـصادر اخلارجيـة يف اإلنتـاج            أسهم نشوء الصناعات ع    - ٢٢
املنتجات الصناعية واختفاؤها وتغـري جودـا،       ظهور  على الصعيدين الوطين والدويل، وتسارع      

ة ، مـن بـني مجلـ    للصناعةواستحداث تكتالت متعددة اجلنسيات معقدة وضخمة، واألثر البيئي       
كمـا أن األدلـة والكتـب    . أمور، يف تفاقم التحديات اإلحصائية يف جمال مجع البيانات وحتليلـها     

 . التوجيهية احلالية تفتقر إىل مبادئ توجيهية يف جمال التصدي هلذه التحديات واملسائل الناشئة
 

 أنشطة نشر البيانات - باء 
املنظمات الدولية لإلعاقـة    حتتفظ ا   اليت  تتعرض قابلية املقارنة الدولية لقواعد البيانات        - ٢٣

فعلى سبيل املثال، تقوم منظمـة      . ومستويات التصنيف  والصيغ   تنقيحاتتطبيق خمتلف ال  نتيجة ل 
األمم املتحدة للتنمية الصناعية، فيما يتعلق باإلحصاءات الصناعية العامـة، جبمـع البيانـات علـى         

ــستوى خانــ  ــوف  األةم ــام٤(ل ــيح الثالــ  )  أرق ــن التنق ــدويل املوحــد  ث لم ــصناعي ال ــصنيف ال  لت
)ISIC.Rev.3(    ة األلوف   ، أو على مستوى خان)لتـصنيف الـصناعي    من التنقيح الثاين ل   )  أرقام ٤

والتنميـة يف  مديريات منظمة التعاون تقوم خمتلف  وعلى نفس املنوال،    . )Rev.2(الدويل املوحد   
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التنقــيح الثالــث ات خمتلفــة مــن خمتلــف قواعــد البيانــات علــى مــستويبــإدارة االقتــصادي امليــدان 
 .)Rev.3( لتصنيف الصناعي الدويل املوحدل

أوضــح االســتعراض أن املنظمــات الدوليــة حتــتفظ بنظمهــا اخلاصــة لقواعــد بيانــات          - ٢٤
ع يوعليــه، ينبغــي تــشج .  مــع بعــضها الــبعض مباشــرة الءماإلحــصاءات الــصناعية، والــيت ال تــت 
هياكل وأدوات موحـدة لقواعـد      نقل  تركة، إن مل     مش هجنااملنظمات الدولية على استحداث م    

فعلـى سـبيل املثـال، حتـتفظ        . بيانات تسهل على املـستخدمني إجـراء حتاليـل ومقارنـات دوليـة            ال
يف منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية بــثالث قواعــد بيانــات عــن اإلحــصاءات الــصناعية   

والتنميــة يف  مبنظمــة التعــاون كمــا أن مديريــة اإلحــصاءات. جمموعــات اإلحــصاءات الــصناعية
ــدان  ــة       املي ــا عــن اإلحــصاءات اهليكلي  ــصناعية اخلاصــة ــا ال ــصادي حتــتفظ بقواعــد بيانا االقت

وعـالوة علـى ذلـك،      . للصناعة واخلدمات واإلحصاءات املصنفة حسب فئة احلجم االقتصادي       
ادي بقواعـد بيانـات     االقتـص والتنميـة يف امليـدان      نظمة التعاون   مبحتتفظ أيضا املديريات األخرى     

قواعـد  على سـبيل املثـال ب  مديرية العلوم والتكنولوجيا والصناعة     وحتتفظ   .ذات صلة باملوضوع  
التحويليـة؛  الـصناعة  جمـال  الـشركات األجنبيـة يف   فـروع  وأنـشطة  اهليكلـي  بيانات عن التحليـل     

 . اخلدماتيف التجارة يف جمال الشركات األجنبية أنشطة فروع و
 

 التوصيات الدوليةتنسيق  - جيم 
نظمـات  لـدى العديـد مـن امل      يشري وجود توصيات وأدلة منفـصلة عـن نفـس املوضـوع              - ٢٥
دولية إىل أن البيانات اليت تبلغ عنها البلدان إىل تلك املنظمات قد تتفاوت من حيـث نطاقهـا                   ال

ــرامج حبــ    . والنــهج الــيت تتبعــه  ــة علــى تطــوير ب ــايل، ينبغــي أن تــشجع املنظمــات الدولي ث وبالت
 . مشتركة لتنسيق التوصيات الدولية

ويف هــذا الـــسياق، جيــب مالحظـــة أنـــه يــتعني تـــشجيع وكــاالت اإلحـــصاء الدوليـــة      - ٢٦
خمتلــف التنقيحــات للتوافــق بــني واإلقليميــة والوطنيــة علــى أن تعــد وتمــسك جــداول مفــصلة   

جوهريـة مـن أجـل      هاتـه   التوافـق   فجـداول   . ة واملـستقبلية لتـصنيفات األنـشطة االقتـصادية        الياحل
خمتلف املستويات اهليكلية املفصلة للتصنيف الـصناعي الـدويل املوحـد لألمـم             بني  تالؤم  الكفالة  

 األوروبيــة التــابع اتاملتحــدة و التــصنيف الــصناعي العــام لألنــشطة االقتــصادية داخــل اجلماعــ  
ة يف للمكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة، ونظــام التــصنيف الــصناعي ألمريكــا الــشمالي 

ــدي،      ــصناعي املوحــد األســترايل النيوزيلن ــدا واملكــسيك، والتــصنيف ال الواليــات املتحــدة وكن
 .غريهاو
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 االستجابات الدولية للتحديات والتقدم املُحرز - رابعا 
ويرد يف هـذا  . أبلغت البلدان واملنظمات الدولية عن إحرازها تقدما يف رفع التحديات          - ٢٧

 أســاليب مجــع البيانــات ونــشرها،  )أ(ذة والتقــدم املُحــرز يف الفــرع وصــف لالســتجابات املنفــ 
 . تنسيق التوصيات الدولية)ب( و
 

 أساليب مجع البيانات ونشرها - ألف 
 

 أساليب مجع املعلومات - ١ 
إســهاما أســهم حتــسن مــسك الــسجالت التجاريــة وزيــادة اســتعمال البيانــات اإلداريــة  - ٢٨

االقتــصادية لالســتبيانات حتــسني معــدالت االســتجابة يف احلــد مــن عــبء االســتجابة، و كــبريا 
ويتزايـد ظهـور أفـضل املمارسـات        .  إىل أدىن حـد ممكـن      وخفض املوارد الالزمة جلمع البيانـات     

 . من جتارب البلدان اليت متتع بنظم إحصائية متطورة
ء اإلنترنـت لغـرض إجـرا     أساسـا باسـتعمال     البلدان املتقدمة النمو    تقوم بعض البلدان، و    - ٢٩
هود مـن أجـل يئـة الظـروف         اجلبذل  وت.  بصورة أكثر كفاءة   صناعيةالستقصائية  الدراسات ا ال

ــة        ــشركات مباشــرة مــن نظــم احملاســبة الداخلي ــات ال ــتمكن مــن اســتخراج بيان الالزمــة كــي ت
اسـتخراج البيانـات مباشـرة مـن        عمليـة   وقد شرعت املنظمـات الدوليـة يف        . للجهات املستجيبة 

. البلـدان عــن طريــق نظـام تبــادل املعلومــات اإلحـصائية والبيانــات الفوقيــة   نظـم قواعــد بيانــات  
ــدان فمنظمــة التعــاون  ــة يف املي الالزمــة االقتــصادي مــثال، تــرتّل اإلحــصاءات الــصناعية   والتنمي

 .مباشرة عن طريق اإلنترنت من قواعد البيانات اليت حتتفظ ا البلدان
مزيدا من االستعانة باملـصادر     الصناعي  اإلنتاج  يف ظل عوملة االقتصاد، تشهد عمليات        - ٣٠

وبالتايل، يتعني وضع منهجيـة دوليـة لرصـد هـذه الظـاهرة علـى               . اخلارجية على الصعيد الدويل   
وتعاجل الشعبة اإلحصائية، جنبا إىل جنب مع شركائها الدوليني ظاهرة العوملـة            . النحو املناسب 

إىل اخلارج ألغراض التـصنيع والتـسويق ومـسائل     االقتصادية فيما يتعلق بتسجيل السلع املرسلة       
ويف تلـك  . ٢٠٠٨نـشره سـنة   املقـرر    ١٩٩٣نظام احلسابات القومية لعام     استكمال  يف   أخرى

االقتصادي مؤشرات عن العوملـة، قـادت إىل   والتنمية يف امليدان األثناء، وضعت منظمة التعاون   
 يف “ؤشـرات العوملـة االقتـصادية     ادي مل منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـص          دليـل   ”نشر  

وعــالوة علــى ذلــك، مت تأســيس فريــق عامــل تــابع للمكتــب اإلحــصائي للجماعــات    . ٢٠٠٥
 .األوروبية ليبحث جدوى إنشاء سجل موعات الشركات املتعددة اجلنسيات

 املعايري الراهنة لإلحصاءات الصناعية األنشطة الصناعية من حيث خلق القيمـة            عاجلت - ٣١
بيد أن تنقيح املعايري املتعلقة باإلحـصاءات الـصناعية واألنـشطة االقتـصادية             . ملضافة االقتصادية ا
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صلة بني االقتصاد والبيئة عن طريق قياس أثر االقتـصاد علـى البيئـة              يعترف بال عموما، ينبغي أن    
 . ديوالتدهور الناجتة عن عمليات اإلنتاج االقتصااالستنفاد من خالل االنبعاثات وعمليات 

وتواجــه املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة بعــض التحــديات يف إدمــاج الــتغريات يف جــودة   - ٣٢
دليـل صـندوق   يف  إرشـادات نظريـة      متوقـد . املنتجات عند جتميع مؤشراا لإلنتـاج الـصناعي       

املزمع نشره بإشراف الفريق العامـل املـشترك بـني          ألرقام القياسية ألسعار اإلنتاج     لالنقد الدويل   
والتنميـة  نات املعين بإحصاءات األسعار، وسيتم تناوهلا كذلك يف كُــتيب منظمـة التعـاون               األما

بيـد  . ٢٠٠٦االقتصادي املتعلق باألرقام القياسية ألسعار املتعة املتوقع نـشره يف سـنة           يف امليدان   
 مـع أن البلدان ما فتئت تتطلـع إىل اإلرشـاد العملـي يف جمـال التـأليف لكـي تعـاجل هـذه املـسألة                         

 .أفضل املمارساتمراعاة 
 

 أساليب نشر البيانات - ٢ 
اعـد  وتعمل منظمة األمم املتحدة للتنميـة الـصناعية حاليـا علـى حتويـل جمموعاـا مـن ق               - ٣٣

برنـامج  وقاعـدة بيانـات اإلحـصاءات الـصناعية إىل          ) إندسـتات (بيانات اإلحـصاءات الـصناعية      
ــة   ــستعملني وحاســوب اخلدم ــرادى امل ــذه العمليــ . لف ــشمل حتــسني نظــام    وه ــيت ت ــستمرة ال ة امل

وباإلضـافة إىل   .  بـصورة تتـسم باملرونـة      البيانات الفوقية ستفـضي إىل تـوفري اسـترجاع البيانـات          
االقتصادي على توحيـد قواعـد بياناـا الرئيـسية     والتنمية يف امليدان تعمل منظمة التعاون   ذلك،  

 .٢٠٠٦ يف عام نجز، يتوقع أن ي بنظاميف مستودع بيانات وحيد مشترك
بيد أنه حـىت مـع وجـود أنظمـة قواعـد البيانـات املُحـسنة هاتـه، فـستظل قابليـة قواعـد                         - ٣٤

البيانات للمقارنة الدولية حمدودة ما مل يـتم تنـسيق املفـاهيم والتعـاريف والتـصنيفات والعناصـر                  
 .املنهجية األخرى عن طريق معايري دولية مشتركة تضعها دوائر اإلحصاء الدولية

 
 تنسيق التوصيات الدولية - باء 

 اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة من أجل تنقيح التوصيات الدولية - ١ 
عقــدت الــشعبة اإلحــصائية اجتماعــا لفريــق اخلــرباء املعــين باإلحــصاءات الــصناعية يف     - ٣٥
يف  دف استعراض التعديالت املقترحة على التوصـيات الدوليـة الراهنـة             ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول

 . جمال اإلحصاءات الصناعية
وقد أيد اجتماع فريق اخلرباء الرأي القائل بأن تنقيح اإلحـصاءات الـصناعية ينبغـي أن      - ٣٦

وعلى وجـه أكثـر حتديـدا، ينبغـي أن تقـوم            . يتم يف إطار برنامج أوسع لإلحصاءات االقتصادية      
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تكامـل يـشمل، مـن حيـث        إلحصائيات الصناعية على ـج م     مجع البيانات الالزمة ل   استراتيجية  
 . املبدأ، مجيع األنشطة االقتصادية على نطاق مجيع أحجام فئات وحدات اإلنتاج

نظمــت الــشعبة اإلحــصائية بالتعــاون مــع املكتــب اإلحــصائي الــوطين يف الــصني حلقــة   - ٣٧
ــة عــن التعــداد االقتــصادي يف بــيجني، يف متــوز   واستعرضــت حلقــة . ٢٠٠٥يوليــه /عمــل دولي

تبـادل  لفرصـة   أتاحـت للبلـدان     ، و ٢٠٠٢ االقتـصادي للـصني الـذي أجـري سـنة            العمل التعداد 
وتـضمنت حلقـة العمـل      . تجارب يف العديد من ااالت الرئيسية املتعلقة بالتعداد االقتصادي        ال

واعترفـت  . حول موضوع بناء برنامج متكامل لإلحـصاءات االقتـصادية        مفيدة  أيضا مناقشات   
 بـصفة دوريـة،     ا اقتـصاديا  مثـل الواليـات املتحـدة تـنظم تعـداد         حلقة العمل بـأن بعـض البلـدان،         

بينما تقوم بلدان أخرى مثل كندا بتطوير برامج مسح متكاملـة تغطـي سـنويا كامـل االقتـصاد                   
 . احمللي عن طريق االستقصاءات التجارية

 
 الدولية اجلهود اليت تبذهلا املنظمات الدولية األخرى من أجل تنقيح التوصيات - ٢ 

ــة    - ٣٨ ــدليل املنـــهجي عـــن  ألنـــشر املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات األوروبيـ ــرة الـ ول مـ
 .٢٠٠٢، ونقحه يف عام ١٩٩٧اإلحصاءات التجارية قصرية املدى سنة 

الفرقــة العاملــة اإلحــصائية التابعــة للجنــة املعنيــة ببيئــة الــصناعة واألعمــال         مت إنــشاء  - ٣٩
ــاون    ــة ملنظمــة التع ــة، التابع ــة يفالتجاري ــدان والتنمي ــصادي،  املي مــن أجــل تطــوير  أساســا االقت

وقد تطـورت هـذه الوظيفـة مـع مـرور الـزمن،             . اإلحصاءات واملؤشرات على مستوى الصناعة    
: هـي و حاليا على تطوير التحليل النوعي الدويل املقارن يف ثالثـة جمـاالت              ةملافرقة الع الوتركز  

ركيـز علـى التحليـل دورا أكثـر أمهيـة           وقد أعطـى هـذا الت     . اإلنتاجية، وأداء الشركات، والعوملة   
ملديرية اإلحصاءات فيما يتعلق باملقـاوالت الـصغرية واملتوسـطة احلجـم، وإحـصاءات املـشاريع                

وقد عقدت مديرية اإلحصاءات االجتمـاع األول خلـرباء إحـصاءات املـشاريع التجاريـة               . احلرة
وتتنـاول األفرقـة    . )٢(ملوسـعة  السـتعراض هـذه الواليـة ا       ٢٠٠٥نوفمرب  /اهليكلية يف تشرين الثاين   

االقتــصادي مــسائل تتعلــق   والتنميــة يف امليــدان  اإلحــصائية األخــرى التابعــة ملنظمــة التعــاون     
 . باالبتكار وصناعة تكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيا األحيائية

 
 توصياتال - خامسا 

اإلحصاءات إلحصاءات الصناعية نظرة عامة شاملة لنظام لاستعراض برنامج قدم   - ٤٠
وتتنــاول توصــياته . الــصناعية يــربز ممارســاته الراهنــة والتقــدم املُحــرز والتحــديات القائمــة  

 .من الوكاالت اإلحصائية الوطنية واملنظمات الدولية كال
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 توصيات للوكاالت اإلحصائية الوطنية - ألف 
لوكــاالت ال بــد لمــن أجــل وضــع إحــصاءات صــناعية دوليــة قابلــة للمقارنــة،         - ٤١
 : إلحصائية الوطنية أن تقوم مبا يليا

 نقـص البيانـات املُقدمـة إىل املنظمـات الدوليـة            مـن قدر املستطاع   تخلص  ال )أ( 
 ؛طوير نظمها اإلحصائية اخلاصة اعن طريق ت

 ؛ولية ببياناا يف أقرب اآلجالبذل جهود من أجل تزويد املنظمات الد )ب( 
ارنة الدولية متتثـل للمعـايري والتعـاريف        تقدمي بيانات قابلة للمق   على  العمل   )ج( 

أو نسخته القادمة  الثالث حينقالتاملنهجية الدولية، مثل التصنيف الصناعي الدويل املوحد، 
 . الرابعحينقالت
 

 توصيات للمنظمات الدولية - باء 
 معايري مجع البيانات - ١ 

صناعات اجلديــدة ســعيا إىل قيــاس الظــاهرة اجلديــدة يف اإلنتــاج الــصناعي مثــل الــ   - ٤٢
الناشئة، واالستعانة باملصادر اخلارجية وتغري اجلودة واألثر البيئي، يتعني تنقـيح التوصـيات             

ويف إطــار إجــراء هــذه التنقيحــات علــى . الدوليــة القائمــة اخلاصــة باإلحــصاءات الــصناعية
نقيح  والت١٩٩٣ القومية لعام اتبام احلسااألدلة والكتيبات، ينبغي كفالة االتساق مع نظ

ونتيجة لذلك، ينبغـي للـشعبة     . الوشيك عليها واملبادئ التوجيهية واألدلة الدولية األخرى      
 : ما يلياإلحصائية وشركائها الدوليني والبلدان األعضاء أن ينسقوا جهودهم من أجل

تنقيح توصيات األمم املتحدة الراهنة املتعلقة باإلحصاءات الصناعية علـى     )أ( 
ة لطلبات جديدة ة أو األدلة القائمة على منهجيات جديدة استجابضوء التوصيات اجلديد
 ؛يف أقرب وقت ممكن

دراسة تنقيح التوصيات املعنية باإلحصاءات الصناعية على أساس توسـيع           )ب( 
ــامج متكامــل لإلحــصاءات االقتــصادية، يقــوم علــى النــهج       نطاقهــا مــن حيــث تطــوير برن

 ؛دية مبا فيها اخلدماتمجيع األنشطة االقتصامراعاة املتكامل مع 
 املعــايري والتوصــيات الدوليــة املتعلقــة باإلحــصاءات الــصناعية،  ضاســتعرا )ج( 

 .مناسبةفترات زمنية فيها التصنيف الصناعي الدويل املوحد، يف  مبا
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 معايري نشر البيانات - ٢ 
يـل قواعـد البيانـات    وبذلت الوكاالت الدوليـة جهـودا داخليـة كـبرية مـن أجـل حت            - ٤٣
ــصناعية إىل    ا ــن اإلحــصاءات ال ــرامج ملوجــودة ع ــتعمال ب ــهلة االس ــستعملي  . س ــد أن م بي

صــفحة اســتقبال أفــضل مــن اســتحداث علــى حنــو اإلحــصاءات االقتــصادية سيــستفيدون 
وبالتـايل، يوصـى بـأن تعـد        . موحدة متنح فرصة الوصول إىل خمتلف قواعد بيانـات الدوليـة          

صـفحة   عن نشر البيانـات ـدف اسـتحداث          الوكاالت الدولية وتنفذ برنامج عمل منسق     
وحيـدة لإلحـصاءات االقتـصادية، مبـا يف ذلـك اإلحـصاءات الـصناعية الـيت تـوفر                  استقبال  

 . فرص الوصول إىل قواعد البيانات الدولية املوحدة
 

 التدريب وبناء القدرة - ٣ 
ال  يف جمــاتتتــسم القــدرة الدوليــة الراهنــة علــى تقــدمي التــدريب وبنــاء القــدر         - ٤٤

وبالتـايل، يوصـى بـأن تقـوم        . اإلحصاءات الصناعية إىل البلدان النامية باحملدودية والتشتت      
الوكاالت الدولية بتعزيز جهودها وتوطيد التنسيق فيما بينـها لتقـدمي املـساعدة التقنيـة إىل                

 . البلدان النامية يف جمال اإلحصاءات االقتصادية، مبا فيها اإلحصاءات الصناعية
 

 نسيق الدويلالت - ٤ 
مت حتديد احلاجة إىل إنـشاء جلنـة تعهـد إليهـا واليـة تنـسيق وتطـوير وتنفيـذ برنـامج                - ٤٥

وينبغــي أن تتــألف هــذه . لتوصــيات املقترحــةل تــصدىمتكامــل لإلحــصاءات االقتــصادية ي
 . اللجنة من خرباء رفيعي املستوى من البلدان و املنظمات الدولية

  
 واشياحل 

 االســتعراض هــذا لإلحــصاءات الــصناعية علــى قطــاع التــصنيع، رغــم أن مــن املتفــق عليــه أن    يركــز برنــامج )١( 
اإلحصاءات الصناعية تشمل التعدين واملقالع والتصنيع والغاز واملياه والكهرباء والبنـاء، علـى حنـو مـا عرفهـا                   

 .١ -التنقيح الثالث التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية 

: وتوجـــــــــــــــــــــــــــــد وثـــــــــــــــــــــــــــــائق االجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع علـــــــــــــــــــــــــــــى املوقـــــــــــــــــــــــــــــع     )٢( 
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