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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثامنة والثالثون

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٧
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٤البند 

 اإلحصاءات الصناعية: بنود للعلم
 

 اإلحصاءات الصناعية  
 

 تقرير األمني العام  

 موجز 
. حــصائية يف دورــا الــسابعة والــثالثني أُعــد هــذا التقريــر بنــاء علــى طلــب اللجنــة اإل   

ضـطلع بـه يف سـياق برنـامج العمـل املعـين باإلحـصاءات               الـذي ا  ويصف التقرير، للعلم، العمل     
  .ويطلب إىل اللجنة أن حتيط علما بالتقرير. الصناعية
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 توصيات اللجنة اإلحصائية -أوال  
 ،)١(٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٠ إىل   ٧ مـن    يف دورا السابعة والثالثني املنعقـدة يف الفتـرة         - ١

 :قامت اللجنة اإلحصائية مبا يلي
طلبــت إىل الــشعبة اإلحــصائية بــاألمم املتحــدة إعــداد ورقــة موقــف بــشأن          )أ( 

التوصيات اليت تقدمت ا اجلهة املستعرضة للربنامج فيما خيص اإلحـصاءات الـصناعية، حبيـث               
اف املمكنة التحقيق واجلداول الزمنيـة واآلثـار      تتضمن الورقة وصفا للترتيبات املؤسسية واألهد     

 املترتبة على تنفيذ التوصيات؛
ــاج اإلحــصاءات         )ب(  ــز إدم ــة تعزي ــك العملي ــار تل ــي يف إط ــه ينبغ وأشــارت إىل أن

ــامج       الــصناعية مــع غريهــا مــن اإلحــصاءات، مثــل إحــصاءات اخلــدمات، ودعمــت إنــشاء برن
 أوىل، إعداد ورقة مفاهيم لغرض إجـراء        متكامل لإلحصاءات االقتصادية، واقترحت، كخطوة    

 .من جدول األعمال) ج (٣املزيد من املناقشة يف إطار البند 
ويف الدورة نفسها، اقترحت اللجنة اإلحصائية إنشاء فريـق ألصـدقاء الـرئيس يتـشكل                - ٢

النـهج  من الدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة، وذلـك لكـي يعـد ورقـة مفـاهيم حـول طرائـق                       
إنــشاء آليــة لتحــسني التنــسيق بــني جــدوى إلحــصاءات االقتــصادية، ممــا يــشمل إزاء ااملتكامــل 

 . العمل املعنية باإلحصاءات االقتصاديةةفرقأاملنظمات الدولية و
 

 اإلجراءات املتخذة -ثانيا  
. إلحـصاءات االقتـصادية   إزاء ا  بالنهج املتكامل    عىنيمت إنشاء فريق من أصدقاء الرئيس        - ٣

من التوصيات النهائية هلذا الفريق عناصر من اإلحـصاءات الـصناعية والترتيبـات             تتضوميكن أن   
 . املؤسسية جلمع بيانات من هذا القبيل فيما بني الوكاالت الدولية

وقد أحرز تقدم على صعيد ما تقوم به الشعبة اإلحصائية مـن عمـل يتنـاول املكونـات                   - ٤
 . يف تقرير اجلهة املستعرضة للربنامجالوارد القائمة لإلحصاءات الصناعية، وذلك على النحو 

 
 تنقيح التوصيات الدولية بشأن اإلحصاءات الصناعية -ألف  

ــشة املقترحــات         - ٥ ــصناعية مناق ــين باإلحــصاءات ال ــق اخلــرباء املع ــاع فري جــرى يف اجتم
وأعـدت الـشعبة    . املطروحة الداعية إىل تنقيح التوصـيات الدوليـة بـشأن اإلحـصاءات الـصناعية             

إىل التوصـيات  اسـتنادا  خمطـط مـوجز مـشروح للتوصـيات الدوليـة املنقحـة       مـشروع  إلحصائية  ا
. اسـتعراض نظـراء  إلجـراء  اليت طرحت يف ذلك االجتماع، وأرسلتها إىل أعـضاء فريـق اخلـرباء      

__________ 
 ).E/2006/24 (٤، امللحق رقم ٢٠٠٦اعي، الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتم )١( 
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وستؤخذ االقتراحات الواردة من أعضاء الفريق بعني االعتبـار عنـد صـياغة التوصـيات الدوليـة                 
 :شمل مبدئيا الفصول التاليةاملنقحة اليت ست

 نطاق اإلحصاءات الصناعية -أوال  
 اإلبالغالوحدات اإلحصائية ووحدات  -ثانيا  
 بنود البيانات وتعاريفها  -ثالثا  
 مؤشرات األداء  -رابعا  
 ع البيانات يمجتوطرائق مصادر البيانات  -خامسا  
 مجع البيانات -سادسا  
 .النشر -سابعا  

العمل على صياغة التوصيات الدولية يف تعاون وثيق مع أعضاء فريـق اخلـرباء              وسيستمر   - ٦
وستبذل جهود لكي تكون التوصيات املنقحة على أكـرب قـدر           . وبعض مكاتب اإلحصاء الوطنية   

ممكن من االتساق والتواؤم مع املعايري اإلحصائية الدولية الصادرة عن املنظمات الدولية األخرى             
ــة يف امليــدان االقتــصادي   (ركة بــني الوكــاالت العمــل املــشتأفرقــة و مثــل منظمــة التعــاون والتنمي
 ).املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدويلو
وبغيــة حــشد التعــاون وتعزيــز الــشفافية يف صــياغة التوصــيات املنقحــة، ســيجري تعمــيم   - ٧

على مكاتب اإلحصاء الوطنية والوكـاالت الدوليـة        سع  على نطاق وا  التوصيات الدولية   مشروع  
يف ضــوء التعليقــات الــواردة، ســيتناوهلا فريــق اخلــرباء  تنقــيح املــشروع وبعــد . لكــي تعلــق عليهــا

 . إلقرارها٢٠٠٨يف عام اللجنة اإلحصائية باملناقشة لوضع الصيغة النهائية قبل عرضها على 
 

 اج الصناعيتنقيح دليل األرقام الفهرسية لإلنت -باء  
مت إحــراز املزيــد مــن التقــدم يف جمــال تنقــيح دليــل األرقــام الفهرســية لإلنتــاج الــصناعي  - ٨

بصياغة خمطط مفصل للدليل وحتديد الفـصول الرئيـسية الـيت سيتـضمنها، وذلـك باالسـتناد إىل                  
 . ٢٠٠٥ديسمرب /التوصيات الصادرة عن اجتماع فريق اخلرباء الذي انعقد يف كانون األول

عــن بإعــداد دراســة استقــصائية  تقــوم الــشعبة اإلحــصائية بــاألمم املتحــدة حاليــا   كمــا  - ٩
وستـشكل نتـائج الدراسـة      . ممارسات البلدان يف جمايل مجـع مؤشـرات حجـم اإلنتـاج وحـساا             

 . الدليلضمن املمارسات وثيقة مرجعية عن أفضل 
 .أكثر تفصيال للدليل يف اجتماع مقبل لفريق اخلرباءمشروع وسينظر يف  - ١٠
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 التصنيفات الصناعية -جيم  
جـــرى مـــؤخرا تنقـــيح التـــصنيفني الرئيـــسيني املـــستخدمني يف اإلحـــصاءات الـــصناعية   - ١١
ــصادية       ومهــا ــشطة االقت ــع األن ــدويل املوحــد جلمي ــصناعي ال ــصنيف ال ــصنيف املركــزي  الت والت

رتيهما اجلديدة أداتني أفضل لوصف األنـشطة االقتـصادية يف          ويوفر التصنيفان بصو  . للمنتجات
 . القطاع الصناعي، وخاصة يف جمال الصناعات التحويلية

 يف إجــراء التعــدادات همــادعــم تطبيقســيجري التــصنيفني وكجــزء مــن عمليــة تنفيــذ   - ١٢
 . واالستقصاءات الصناعية

 
 إحصاءات اإلنتاج الصناعي للسلع األساسية -دال  

 بنجاح استخدام القائمة املنقحـة للمنتجـات الـصناعية للمـرة األوىل يف آخـر جـوالت             مت - ١٣
وتـستند القائمـة املنقحـة إىل جمموعـة منتخبـة مـن املنتجـات               . مجع بيانات إنتاج الـسلع األساسـية      

وتتوافــق تعريفــات املنتجــات مــع التــصنيفات . يف يومنــا هــذااألكثــر صــلة بالــصناعات التحويليــة 
يسهل على البلدان ربطها بقوائم املنتجات املستخدمة وطنيا        مما  نتجات بشكل أفضل،    احلالية للم 

 .نتاج والتجارة على سبيل املثالبالربط بني اإلاملهتمني وأن يقدم أداة أفضل إىل املستخدمني 
جــاء معــدل االســتجابة لالســتبيان األخــري أعلــى مــن معــدالت األعــوام الــسابقة    وقــد  - ١٤
 . ل قائمة املنتجات اجلديدة بشكل أفضليشري إىل تقب مما
ويف اجلولة األخرية مل يتم مجع بيانات عن عـدد الوحـدات فحـسب كمـا كـان جيـري                     - ١٥

أكثـر  البيانـات   جيعـل   ومـن شـأن ذلـك أن        . يف املاضي، بل مجعت أيـضا بيانـات القيمـة النقديـة           
 .بشكل أفضلوأن يتيح التكامل مع املكونات األخرى لإلحصاءات االقتصادية فائدة 
حوليـــة إحـــصاءات الـــسلع األساســـية ”وعقـــب انقـــضاء الفتـــرة االنتقاليـــة، ســـتكون  - ١٦

 .  أول منشور يتضمن قائمة املنتجات املنقحة“٢٠٠٥ لعام الصناعية
 

 إحصاءات األرقام القياسية لإلنتاج الصناعي -هاء  
ــصناعي     - ١٧ ــاج ال ــام القياســية لإلنت ــات األرق ــامج مجــع بيان ــزال برن ــام  ال ي ، أي مجــع األرق

القياســية حلجــم اإلنتــاج، ميثــل أحــد أهــم مكونــات اإلحــصاءات الــصناعية للــشعبة اإلحــصائية  
 األرقـام القياسـية احلاليـة، الـيت     يف حتويـل جمموعـة  وقد بدأت الشعبة اإلحصائية     . باألمم املتحدة 

 .  كسنة األساس٢٠٠٠ كسنة أساس، إىل اختاذ سنة ١٩٩٥تتخذ حاليا سنة 
تضطلع الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة باستعراض يهدف إىل اسـتطالع عمليـة       ا  كم - ١٨

 . صناعات اخلدماتتوسيع نطاق مجع بيانات األرقام القياسية ليشمل 
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 األعمال اليت سيضطلع ا يف املستقبل -واو  
ــع      - ١٩ ــشات مـ ــا ومناقـ ــدة استعراضـ ــاألمم املتحـ ــصائية بـ ــشعبة اإلحـ ــتجري الـ ــة سـ منظمـ
بـني بيانـات اإلحـصاءات      لتحـسني التكامـل     سبل  ال الستكشاف   تحدة للتنمية الصناعية  امل األمم

الصناعية اليت جتمعها حاليا كلتا الوكالتني بغية اخلروج مبجموعة بيانات شاملة تـصف اإلنتـاج           
 . الصناعي وتتيح ملستخدمي البيانات أداة أفضل وأقل تعقيدا

 املواءمـة بـني اإلحـصاءات الـصناعية، وخاصـة           وقد أُطلقت مبادرات إقليمية تسعى إىل      - ٢٠
رابطـة أمـم   ويف شـرق آسـيا بـدئ يف مـشروع يغطـي بلـدان            . فيما يتصل بالصناعات التحويلية   

 والـصني واليابـان لزيـادة قابليـة بيانـات البلـدان املـشاركة               مجهورية كوريـا  جنوب شرق آسيا و   
ويهـدف املـشروع إىل أن تكـون        . ليةللمقارنة، وذلك يف إطار التقيد باملعايري والتصنيفات الدو       

البيانات قابلة للمقارنة على مستويي الثالثة أرقام واألربعة أرقام يف التصنيف الـصناعي الـدويل               
ــصادية    ــشطة االقت ــع األن ــة  (املوحــد جلمي ــديل امــع إمكاني ــا تع ــه إقليمي ــصنيف بتكييف ، وهــو )لت

 لـدى   ٢٠٠٦ليـة املقارنـة عـام       يتخطى اهلدف الـذي حددتـه اللجنـة اإلحـصائية بالنـسبة لقاب             ما
 . التصنيفهذا اعتمادها 

وســتدرس اخلــربات املكتــسبة مــن خــالل هــذا اجلهــد اإلقليمــي، وميكــن أن متثــل تلــك   - ٢١
 . اخلربات مبادئ توجيهية تسترشد ا األقاليم األخرى اليت ختطط لالضطالع جبهود مماثلة

 


