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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة احلادية واألربعون

   ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٣
  *من جدول األعمال املؤقت) و (٤البند 

        اإلحصاءات الصناعية: بنود للِعلم
      اإلحصاءات الصناعية    
      تقرير األمني العام    

  موجز  
 ئية املقــدم يف دورهتــا األربعــني  عــد هــذا التقريــر بنــاء علــى طلــب اللجنــة اإلحــصا       أُ  

ــر نظــرة عامــة علــى األنــشطة الــيت    . )ألــف -األول ، الفــصل E/2009/24 انظــر( ويقــدم التقري
ويـبني بوجـه خـاص       .مـؤخرا يف جمـال اإلحـصاءات الـصناعية اسـتجابة لطلبـات اللجنـة              ُنفذت  
 .فقـة عليـه  اة للمو  علـى اللجنـ    املعروض اإلنتاج الصناعي املتعلقة بدليل   التوصيات الدولية    تنقيح

املتعلقـة  بتنفيـذ التوصـيات الدوليـة       املتـصلة   واللجنة مـدعوة أيـضا إىل اإلحاطـة علمـا باألنـشطة             
  . اجلهودتلكدعم إىل باإلحصاءات الصناعية و
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  األنشطة املنفذة استجابة لطلبات اللجنة   - أوال  
  فريق اخلرباء املعين بإإلحصاءات الصناعية  - ألف  

 افريــق خــرباء معنيــ  ت شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة    أأنــش، ٢٠٠٥يف عــام   - ١
اعدة وتقــدمي اإلرشــاد يف اســتعراض برنــامج عمــل اإلحــصاءات  باإلحــصاءات الــصناعية للمــس

التوصـيات الدوليـة املتعلقـة باإلحـصاءات         وال سيما تقـدمي اإلرشـاد مـن أجـل تنقـيح              ،الصناعية
دليــل األرقــام القياســية لإلنتــاج ، وتنقــيح ١٩٨٣، الــيت نقحــت آخــر مــرة يف عــام  )١(الــصناعية
، وتنقـيح قائمـة األمـم املتحـدة للمنتوجـات      ١٩٥٠، الـذي نقـح آخـر مـرة يف عـام       )٢(الصناعي

  . ١٩٧٣الصناعية، اليت نقحت آخر مرة يف عام 
ــه املتعلقــة بقائمــة األمــم امل  اخلــوأجنــز فريــق    - ٢ ــصناعية يف  رباء أعمال تحــدة للمنتوجــات ال

 يف ، وأعمالــــه املتــــصلة بالتوصــــيات الدوليــــة املتعلقــــة باإلحــــصاءات الــــصناعية٢٠٠٦ عــــام
  . ٢٠٠٨يف عام  التوصياتعلى هذه اللجنة اإلحصائية ووافقت . ٢٠٠٨ عام
ــن   اجتمــعو  - ٣ ــرة م ــق اخلــرباء يف الفت ــوز١٧ إىل ١٥ فري ــه / مت ــورك يف نيو٢٠٠٨يولي . ي

للتوصــيات الدوليــة اســتعراض املــشروع املــنقح : ع فيمــا يلــيالجتمــالاهلــدف الرئيــسي  ومتثــل
 إضافية بشأن عـدد مـن املـسائل         وتقدمي توجيهات  ؛٢٠٠٨املتعلقة باإلحصاءات الصناعية لعام     

. وتعديل الوثيقة لتقدميها إىل اللجنة اإلحـصائية لتوافـق عليهـا   ؛ اليت برزت خالل صياغة الوثيقة 
 االجتماع على جمموعة أصغر من التوصيات اليت كـان املـراد منـها              يفوركزت املناقشة النهائية    

رسـات الـيت ظهـرت يف البلـدان         كفالة االتساق يف حساب الرقم القياسـي، وإدراج أفـضل املما          
  .  السنوات األخريةعلى مدى

طـار جلـودة    إوضـع   رباء أيضا مقترحـات ل    اخل، استعرض فريق    ٢٠٠٨ويف اجتماع عام      - ٤
قاعـدة املعـارف املتعلقـة باإلحـصاءات         ”ـاستعرض منوذجا أوليـا لـ     ، كما   اإلحصاءات الصناعية 

فريــــق اخلــــرباء لزيــــادة بتعليقــــات واســــُتعني  .“ واملمارســــات القطريــــةالنــــهج: االقتــــصادية
  . املشروعني تطوير

والــنص الكامــل لتوصــيات واســتنتاجات اجتمــاع فريــق اخلــرباء املعــين باإلحــصاءات       - ٥
 الــــــصناعية متــــــاح علــــــى املوقــــــع الــــــشبكي لــــــشعبة اإلحــــــصاءات يف األمــــــم املتحــــــدة 

)http://unstats.un.org/unsd/industry/meetings/eg2008/ac158-2.asp.(  

__________ 
  )١(  Statistical Papers, No. 48/Rev.1)  منشورات األمم املتحدة، رقم املبيعE.83.XVII.8.(  
  )٢(  Studies in Methods, No. 1 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع، E.50.XVII.4.(  
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  تنقيح التوصيات الدولية املتعلقة بدليل اإلنتاج الصناعي   - ءبا  
  معلومات أساسية  -  ١  

. دليــل اإلنتــاج الــصناعي مؤشــر اقتــصادي قــصري األجــل مهــم يف اإلحــصاءات الرمسيــة  - ٦
وهو مؤشر مهم يف حد ذاتـه وكـذلك كمؤشـر يـستخدم باملقارنـة أو بـاالقتران مـع مؤشـرات                      

دليــل ويف بعــض البلــدان، يــشكل . اء اقتــصاد مــن االقتــصادات األجــل لتقيــيم أدةأخــرى قــصري
ساسـية حلـساب مقـاييس احلجـم كجـزء مـن          مـن املـدخالت األ      مـدخال  أيـضا اإلنتاج الصناعي   

  . عملية جتميع احلسابات القومية الفصلية
وتــستخدم مؤشــرات اإلنتــاج املتعلقــة بالقطــاع الــصناعي كمؤشــر اقتــصادي رئيــسي      - ٧

ــسبب   ــر األقــصري األجــل ب ــه  ث ــذي ختلف ــة    ال ــى بقي ــصناعي عل ــشاط ال ــات يف مــستوى الن التقلب
وييــسر تــوافر مؤشــرات اإلنتــاج شــهريا وقــوة العالقــة بــني    . االقتــصاد يف العديــد مــن البلــدان 

التغريات اليت تطرأ على مـستوى اإلنتـاج الـصناعي والـدورات االقتـصادية اسـتخدام مؤشـرات                  
وتتمثـل  . ول يف الـدورات االقتـصادية أو التنبـؤ هبـا        اإلنتاج كسلسة مراجع يف حتديد نقاط التح      

مـثال مقارنـة   (مزية دليل اإلنتاج مقارنة باملؤشرات األخرى يف مجعه بني سرعة التواتر والتـوافر        
  . وتوزيع األنشطة على حنو مفصل) بالناتج احمللي اإلمجايل

مـع مـرور الـزمن      ويقيس دليل اإلنتاج الصناعي تغري حجم السلع أو اخلدمات املنتجـة              - ٨
مجـايل  ادة ما تستخدم قياسات اإلنتـاج اإل      وع. لبيان التغيريات القصرية األجل يف القيمة املضافة      

ــه يــصعب مجــع      ــاج أو بيانــات رقــم األعمــال مبــا أن ــواتر  مثــل قيمــة اإلنت ــشديدة الت  البيانــات ال
نــه ال يتــأثر حلجم فإمتــصل بــاوألن دليــل اإلنتــاج الــصناعي دليــل . القيمــة املــضافة بدقــة لقيــاس

  . بتقلبات األسعار
آخـر  مـون   قّييطائفـة واسـعة مـن املـستخدمني الـذين           تـستعمله   دليل اإلنتاج الصناعي    و  - ٩

ــصاديوضــع مــستجدات ال ــة مــن خــالل إجــراء     االقت ــة واإلقليمي ــصادات العاملي ــدان واالقت  للبل
  . عمليات جتميع ألغراض القيام مبقارنات دولية

 جملمعـي مؤشـرات اإلنتـاج       هـة وج م لـصناعي دليل اإلنتاج ا  تعلقة ب لتوصيات الدولية امل  او  - ١٠
ــصناعي ومــستخدميها  ــهــي و. ال ــستخدم    يفساعد اجملمعــني ت ــام القياســية كــي ت  إصــدار األرق

ــسلو     ــألداء وال ــا ل ــوق هب ــة موث ــات دولي ــضل املمارســات    ككمقارن ــتخدام أف ــصاديني باس  االقت
 لـيس ملقـاييس احلجـم   أمشـل   إنـشاء نظـام   كما يساعد هـذا املنـشور البلـدان الـيت تعتـزم        . الدولية

، بـل أيـضا بتقـدمي توجيهـات عمليـة           فحـسب  بتوفري األسس املنهجية لتجميـع األرقـام القياسـية        
  .  فرادى خطوات وعناصر عملية التجميعبشأن
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املكاتـب اإلحـصائية    يتعـذر علـى بعـض       ومن املعترف بـه أنـه نظـرا لقيـود عمليـة، رمبـا                 - ١١
هــذه ، لــذلك مــن املتوقــع أن تكــون  الــواردة يف املنــشور التوصــياتتنفــذ علــى الفــور بعــض أن

دليل املتــصلة بــبراجمهــا وحتــسني مبثابــة نقــاط إرشــادية للوكــاالت يف ســياق تنقــيح   التوصــيات 
  . اإلنتاج الصناعي

 الــيت تــستخدمها طرقويلــيب هــذا املنــشور أيــضا احتياجــات املــستخدمني بتوعيتــهم بــال  - ١٢
ناقش املنـشور مـا حيتمـل أن يقـع        وباإلضافة إىل ذلك، يُ   . ميع املؤشرات املكاتب اإلحصائية لتج  

يف حساب دليل اإلنتاج الصناعي من أخطاء وأوجه حتيز وتضارب بني خمتلـف النـهج، وذلـك                 
ــصحيح      ــه الـ ــى الوجـ ــائج علـ ــسري النتـ ــن تفـ ــستخدمون مـ ــتمكن املـ ــي يـ ــذلك. كـ ــاب  ،ولـ يهـ

ــستخدمني ــات الفوقيــ    بامل ــات البيان ــى معلوم ــية     االطــالع عل ــام القياس ــة حبــساب األرق ة املتعلق
وقـد أصـدرت    . مقارنـة  لل املؤشراتقابلية  ل أفضل   تقييماملستخدمة يف خمتلف البلدان للخروج ب     

املمارسات القطرية املتعلقة جبمع دليـل اإلنتـاج     هو  شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة منشورا       
  . السبيل ميكن استخدامه يف هذا ،)٣(وحسابهالصناعي 

  
  عملية التنقيح  -  ٢  

دليــل األرقــام  ملنــشوريــشكل املنــشور املقــدم إىل اللجنــة كمعلومــات أساســية تنقيحــا    - ١٣
ويأخـذ يف   . ١٩٥٠الـذي نـشرته األمـم املتحـدة يف عـام              األصـلي  )٢(القياسية لإلنتاج الصناعي  

د االعتبار تطورات املنهجيـة يف جمـال حـساب األرقـام القياسـية الـيت ظهـرت علـى مـدى العقـو                      
  . املاضية ويبني املعايري املنهجية اجلديدة املوصى هبا لتجميع األرقام القياسية لإلنتاج الصناعي

ونـوقش املنـهج العـام     .)٤(وقد أجـري هـذا التنقـيح بنـاء علـى طلـب اللجنـة اإلحـصائية               - ١٤
هنا، شأ حتديــد اجملــاالت الرئيــسية للتغــيري وإجــراء مناقــشة أوليــة بــ  يف ذلــكلعمليــة التنقــيح، مبــا  

  . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥رباء املعقودة يف عامي اخلاجتماعات فريق  يف
وتراعــي التوصــيات املنقحــة املعــايري والتوصــيات اإلحــصائية األخــرى املنقحــة حــديثا      - ١٥

نظـام احلـسابات   ، مبـا يف ذلـك   وتساهم يف وضع جمموعة من املبادئ التوجيهية الدوليـة املتـسقة          
ــام   ــة لعـ ــيح و، ٢٠٠٨القوميـ ــشطة    ل ل٤التنقـ ــع األنـ ــد جلميـ ــدويل املوحـ ــصناعي الـ ــصنيف الـ تـ
التوصـــيات الدوليـــة املتعلقـــة لتـــصنيف املركـــزي للمنتجـــات، و مـــن ا٢الـــصيغة واالقتــصادية،  

__________ 
  )٣(  Country practices for the collection and calculation of the index of industrial production 

(ESA/STAT/2008/8).  
 ١٤انظـر الفقـرة      (٢٠٠٤يف األمـم املتحـدة يف عـام         ءات  أدرج تنقيح املنشور يف برنامج عمل شعبة اإلحصا         )٤(  

الـذي اضـطلعت    العمل   وأيدت اللجنة اإلحصائية     ٢٠٠٥يف عام   وبدأ العمل    ).E/CN.3/2006/39 من الوثيقة 
  .٢٠٠٨ و ٢٠٠٦دليل اإلنتاج الصناعي يف عامي ب فيما يتعلقبه الشعبة 
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، النظريـة والتطبيـق   : الرقم القياسي ألسعار اإلنتـاج    دليل  ، و ٢٠٠٨باإلحصاءات الصناعية لعام    
  . بيقالنظرية والتط: الرقم القياسي ألسعار االستهالكدليل و

، أتاحـــت دراســـة استقـــصائية عـــن  أعـــاله١٢ يف الفقـــرة املـــشار إليـــهعلـــى النحـــو و  - ١٦
مــدخالت إضــافية يف صــياغة الوثيقــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق بالتوصــيات   املمارســات القطريــة

ــصناعات     ــرادى الـ ــاس فـ ــستخدم يف قيـ ــرات الـــيت ستـ ــصلة باملؤشـ ــاين  مبي(املتـ ــزء الثـ ــة يف اجلـ نـ
  .)املنشور من
ــاء علــى مــا ورد مــن توجيهــات، أعــدت شــعبة اإلحــصا      وب  - ١٧  يف األمــم املتحــدة  ءاتن

ــق اخلــرباء عقــد يف عــام     مــشروعا أوال ــه يف اجتمــاع لفري ــشور وقدمت وأدخلــت . ٢٠٠٨ للمن
  . تعديالت إضافية على مشروع التوصيات نتيجة للمناقشات اليت جرت يف ذلك االجتماع

علـى نطـاق العـامل يف       جـرت   مـشاورة   ضـوع   مو املشروع العـام األول للمنـشور        كانو  - ١٨
 بلــدا ومنظمــة مــدخالت إضــافية مــن أجــل بلــورة التوصــيات    ٤٢ وقــدم ؛٢٠٠٩أوائــل عــام 

  . الدولية املتعلقة بدليل اإلنتاج الصناعي
  .والصيغة النهائية للمنشور متاحة حاليا للجنة كمعلومات أساسية  - ١٩
  

  التغطية   -  ٣  
 مـشاورات   تقـوم علـى   طائفة واسعة من التجارب واخلربات   يعتمد املنشور املنقح على     - ٢٠

 العمليــة واملناســبة للقيــاس، واملــسائل الطــرقبني يــو. مــع عــدد كــبري مــن املــستخدمني احملــتملني
  .والدروس املستفادة من األعمال النظرية والعملية اليت جرت مؤخرا يف هذا اجملال

ــج خم     - ٢١ ــتخدام هنـ ــنقح باسـ ــشور املـ ــع املنـ ــف بعـــ ووضـ ــصيغة   تلـ ــة بـ ــشيء، مقارنـ ض الـ
وباإلضافة إىل النظرية واملفاهيم األساسية املتعلقة بـدليل اإلنتـاج الـصناعي، يقـدم         . ١٩٥٠ عام

 املمارســة توضــيحأيــضا توجيهــات عمليــة عــن طريــق اســتخدام أمثلــة مــن البيانــات ل   املنــشور 
ــشأن    . اإلحــصائية ــى مــستوى  الطــرقويقــدم فــصل مــستقل توجيهــات ب ــهج عل  صــناعي والن

 هبدف مساعدة البلدان يف إصدار مؤشرات اقتصادية قصرية األجـل ذات نوعيـة عاليـة                يتفصيل
  .تكون قابلة للمقارنة على الصعيد العاملي

القياســية لإلنتــاج الــصناعي يف  وقــد نــشر املنــشور املنــهجي األصــلي املتعلــق باألرقــام      - ٢٢
 باألرقــام القياســية تطــورت  قــةاملتعلإال أن النظريــة .  ومل يــنقح منــذ ذلــك الوقــت ١٩٥٠ عــام

يف صــيغة منقحــة مــن ذلــك املنــشور وكــان يــتعني إدراج التغــيريات الــيت طــرأت علــى املنهجيــة 
  . يتمكن مجيع البلدان من اعتماد هنج موحد جلمع هذه املؤشرات املهمة وحساهبا كي
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نتقـال حنـو    تـشمل اال  هي  وترد التغيريات اليت طرأت على املنهجية يف املنشور املنقح، و           - ٢٣
ــة للحجــم بوصــف  طــرقاســتخدام  ــة األها الطــرق  االنكمــاش ولــيس القــيم اإلمجالي كثــر موثوقي
ــة الــصناعات، بالنــسبة أل ــة مــن خــالل اســتخدام   وهــذا يعــاجل أيــضا  غلبي مــسألة حتــسني النوعي

األساس األكثـر شـيوعا؛     مقاييس  معامالت انكماش أفضل لألرقام القياسية لألسعار؛ وحتديث        
موعات األرقام القياسية التسلسلية وليس إعـادة حـساب اجملموعـات؛ واسـتخدام             واستخدام جم 

شـروط أكثـر    فـرض   األسـعار األساسـية مبثابـة مـتغري القيـاس اجلديـد؛ و            بالقيمة املضافة الـصافية     
  . دويلعلى الصعيد الصرامة لإلبالغ عن البيانات 

دليــل اســتخدمت بــاالقتران مــع  ، الــيت املــنقحواملنهجيــة املــستكملة املبينــة يف املنــشور    - ٢٤
، الذي نشرته منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان          اخلدماتقام القياسية إلنتاج    رألمؤشر ا جتميع  

املـــساعدة ملنتجـــي البيانـــات يف جتميـــع مؤشـــرات احلجـــم ألغلبيـــة   تـــوفر حاليـــا االقتـــصادي، 
  .الصناعات املنتجة للسلع واخلدمات

  
  التغيريات الرئيسية   -  ٤  

ــة املنقحـــة    - ٢٥  التغـــيريات الـــيت أدخلـــت علـــى  عـــننتجـــت التغـــيريات الـــواردة يف الوثيقـ
التغـيريات يف املنهجيـة،     عـن    األخرية ملعـايري اإلحـصاءات االقتـصادية ذات الـصلة، و           التنقيحات

ويـنعكس هـذا بـشكل خـاص        . يف الـدول األعـضاء    اليت لوحظت   أفضل املمارسات   استنادا إىل   
 احلــساب، طــرقج الــصناعي ويف التغــيريات الــيت طــرأت علــى     يف تغــيري نطــاق دليــل اإلنتــا   

  .وممارسات قياس األرقام القياسية، ومسائل الربط وإعادة حتديد األساس
ــنقح   و  - ٢٦ ــشور امل ــقحمــدد النطــاق احلــايل للمن ــيح وف ــدويل   ل٤ التنق ــصناعي ال ــصنيف ال لت

يـشمل األجـزاء     حبيـث    حمددنطاق القطاع الصناعي    أن  أي   املوحد جلميع األنشطة االقتصادية،   
اإلمـداد بالكهربـاء والغـاز والبخـار        (، ودال   )التـصنيع (، وجـيم    )التعدين واستغالل احملاجر  (باء  

مجــع امليــاه ومعاجلتــها واإلمــداد هبــا، وميــاه اجملــارير ومجــع النفايــات   (، وهــاء )وتكييــف اهلــواء
، “ت الـصناعية اإلحـصاءا ”نطـاق   الـذي طـرأ علـى       وهذا انعكـاس للتغـيري       ).وأنشطة اإلصالح 

، ويـشكل   ٢٠٠٨التوصيات الدولية املتعلقة باإلحـصاءات الـصناعية لعـام          على النحو احملدد يف     
قتصر على التعدين واسـتغالل احملـاجر    كان ي  الذي ١٩٥٠املقارنة بالنطاق األصلي لعام     بتغيريا  

  .والتصنيع والكهرباء والغاز
سـات قيـاس األرقـام القياسـية والـربط         احلساب وممار  طرقوتغريت التوصيات املتعلقة ب     - ٢٧

كانـت  و. وإعادة حتديد أساس جمموعات األرقام القياسية عما كانت عليه املمارسات الـسابقة           
باسـتخدام هنـج قـائم علـى التـرجيح      ُتجمـع عـادة     مؤشرات اإلنتـاج املتعلقـة بالقطـاع الـصناعي          

 جديـدة  هنـج ق و إال أنـه وضـعت طـر      . جيري حتديث املقاييس كل مخـس سـنوات       حيث  الثابت  
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ويعـد النـهج    . نـواع مـن املؤشـرات     على مدى العقود األخرية ملعاجلـة أوجـه الـنقص يف هـذه األ             
 النهج املفضل يف الـسنوات األخـرية        ، حتديث املقاييس سنويا   الذي يشمل  ،الربط التسلسلي  ذو

  . يف املنشور املنقحاملعروضةويشكل الطريقة املوصى هبا 
  

  ستنتاجاال  -  ٥  
التوصـيات الدوليـة املتعلقـة بـدليل اإلنتـاج      عتمد اجلزء األول من أن ت من اللجنة  طلبُي  - ٢٨

، الــذي يتــضمن التوصــيات املتعلقــة بالوحــدات والتــصنيفات واملــصادر  ٢٠١٠الــصناعي لعــام 
 اإلحصائية؛ وأن توافق على اجلزء الثـاين الـذي يتـضمن التوجيهـات املتعلقـة مبؤشـرات               الطرقو

ب الـصناعات مـن أجـل حـساب دليـل اإلنتـاج الـصناعي؛ وأن توصـي                  النوعية واملتغريات حـس   
الــدول األعــضاء باســتخدام املمارســات املبينــة فيــه والتقيــد هبــا مــن أجــل إصــدار أرقــام قياســية  

  . لإلنتاج الصناعي قابلة للمقارنة
  

  أنشطة التعاون التقين  - جيم  
 ٢٠٠٨ات الـصناعية لعـام   التوصـيات الدوليـة املنقحـة املتعلقـة باإلحـصاء     شـكل تنفيـذ     - ٢٩

  . عنصرا مهما يف أنشطة التعاون التقين اليت جرت يف العام املاضي
وواصــلت شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم برناجمهــا حللقــات العمــل املتعلقــة بإحــصاءات     - ٣٠

وعلـى غـرار حلقـات العمـل الـسابقة،          . التصنيع بعقد حلقة عمل ثالثـة لبلـدان أمريكـا الالتينيـة           
 تقنيات مجع البيانـات املتعلقـة       بالتفصيلإطار عملية إصدار اإلحصاءات وغطت      تتبعت عناصر   

  . بإحصاءات التصنيع
وعقـدت حلقـة    . جمموعة مماثلـة مـن حلقـات العمـل للبلـدان األفريقيـة            أيضا   هلتواسُت  - ٣١

ــسريية أوىل يف لوســاكا، حــضرها    ــن  ٣٤عمــل تف ــثال م ــة ٢٦ مم ــدا ومنظم ــل اهلــدف  .  بل ومتث
 حلقات العمل يف متكني البلدان من إصدار إحصاءات شاملة وقابلـة للمقارنـة        الرئيسي جملموعة 

  . ٢٠٠٨للتوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية لعام عن التصنيع، وذلك وفقا 
وسيوسع يف املـستقبل نطـاق أنـشطة املـساعدة التقنيـة الـيت تقـدمها الـشعبة اإلحـصائية                      - ٣٢

  . اإلنتاج الصناعيلتشمل إجراءات جتميع مؤشرات
واستخدمت التوصيات املنقحة أيضا يف برامج املـساعدة التقنيـة ملنظمـة األمـم املتحـدة                - ٣٣

وأعــد دليــل جديــد يتــضمن اســتبيانات منوذجيــة باســتخدام بنــود . )اليونيــدو (للتنميــة الــصناعية
. ٢٠٠٨ام بيانات موصـى هبـا واردة يف التوصـيات الدوليـة املتعلقـة باإلحـصاءات الـصناعية لعـ         
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 جلميع املشاريع اجلارية واملـشاريع      ي من املنشور اهلدف الرئيس    ٢٠٠٨وشكل تنفيذ صيغة عام     
  .جمال اإلحصاءات الصناعيةاليونيدو يف هبا  موقتقيد التنفيذ اليت 

أربـــع حلقـــات عمـــل تدريبيـــة عـــن اليونيـــدو ، عقـــدت ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ويف عـــامي   - ٣٤
 لــصاحل البلــدان اآلســيوية هاا العــادي وأنــشطة مــشاريعاإلحــصاءات الــصناعية يف إطــار برناجمهــ

 أخصائيا يف اإلحصاءات يف جمال التوصيات اجلديدة املتعلقـة          ٨٥ة، درب فيها حوايل     يواألفريق
بيتان بالتعـاون مـن املعهـد العـريب للتـدريب      يوعقدت حلقتـا عمـل تـدر     . باإلحصاءات الصناعية 

وعقــدت حلقــات . آلســيا واحملــيط اهلــادئ اإلحــصائيوالبحــث يف جمــال اإلحــصاءات واملعهــد 
  . مهورية ترتانيا املتحدة، ويف بانكوكجبعمل قطرية مستقلة يف دار السالم، 

  
  برنامج مجع البيانات املتعلقة باإلحصاءات الصناعية  -ثانيا   

ــا  - ٣٥ ــستمرة يف شــعبة        م ــصناعية م ــة باإلحــصاءات ال ــات املتعلق ــشطة مجــع البيان ــت أن زال
ــةءاتاإلحــصا ــاق      ومنظم ــصناعية عقــب االتف ــة ال ــم املتحــدة للتنمي ــل    األم ــسيم العم ــى تق عل

  .الوكالتني بني
 ءاتويشمل مجع البيانات املتعلقة بإحصاءات إنتاج السلع الصناعية يف شـعبة اإلحـصا              - ٣٦

.  بلدا وإقليمـا   ٢٠٠ سلعة يف حوايل     ٦٢٠يف األمم املتحدة البيانات املنشورة عن إنتاج حوايل         
 وتنــشر فيمــا يتعلــق بالكميــات املنتجــة وقيمــة الــسلع املنتجــة، باتبــاع املبــادئ   وجتمــع البيانــات

وبيانـات  . ٢٠٠٥التوجيهية اليت اعتمـدها فريـق اخلـرباء املعـين باإلحـصاءات الـصناعية يف عـام                  
 علـى ولية إحصاءات السلع األساسية الصناعية متاحة أيضا على اإلنترنـت           حل ٢٠٠٧ عام   طبعة

  . )UNdata (ت األمم املتحدةبيانالاملوقع الشبكي 
وباإلضافة إىل ذلك، يتواصل مجع البيانات املتعلقة باإلنتاج الشهري فيما خيـص قائمـة                - ٣٧

وتنـــشر نتـــائج مـــا جيمـــع مـــن بيانـــات يف نـــشرة . خمتـــارة مـــن الـــسلع وفيمـــا يتعلـــق بالتـــشييد
  . اإلحصاءات الشهرية

سية لإلنتاج الـصناعي يـوفر بيانـات شـهرية       زال مجع البيانات املتعلقة باألرقام القيا      وما  - ٣٨
ويـستطيع عـدد    . وفصلية وسنوية تنشر يف نشرة اإلحـصاءات الـشهرية ويف احلوليـة اإلحـصائية             

 للتـصنيف الـصناعي     ٤متزايد مـن البلـدان تـوفري بيانـات أرقـام قياسـية مـستكملة وفـق التنقـيح                    
ــصادية    ــشطة االقت ــع األن ــدويل املوحــد جلمي ــك،   . ال ــى ذل ــاء عل ــوبن   شــعبة اإلحــصاءات ستعدت

  . لالنتقال إىل التصنيف اجلديد املتعلق حبساب األرقام القياسية اإلقليمية والعاملية
جــزءا مــن جهــد تــشكل أيــضا واألعمــال املتعلقــة باألرقــام القياســية لإلنتــاج الــصناعي   - ٣٩

. املاالقتـصادات علـى نطـاق العـ     التـواتر ونـشرها لرصـد     الكـثرية أوسع نطاقـا جلمـع املؤشـرات        
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يف النمــوذج الــواردة مؤشــر مــن املؤشــرات لــيس ســوى حــني أن دليــل اإلنتــاج الــصناعي   ويف
 جلمـع البيانــات  مماثلـة املقتـرح للمؤشـرات الكـثرية التـواتر، فإنـه مــن املمكـن اسـتخدام تقنيـات         

  .وجتهيزها للشروع يف الربنامج األوسع نطاقا املتعلق برصد جمموعة أكرب من املؤشرات
 النــــهج -قاعـــدة املعـــارف املتعلقـــة باإلحـــصاءات االقتـــصادية      ” تطـــوير  وتواصـــل   - ٤٠

وذلــك بالتعــاون مــع   ،)٥(٢٠٠٨رحــت علــى اللجنــة يف عــام  ، الــيت اقُت“واملمارســات القطريــة
ا وتتـضمن قاعـدة املعـارف حاليـا كمّـ          .وكاالت أخرى وبدعم من العديد من الدول األعـضاء        

مبـا يـشمل     اإلحـصاءات االقتـصادية األساسـية،        كبريا مـن املعلومـات املتـصلة مبختلـف جوانـب          
  . التوصيات الدولية واملبادئ التوجيهية واملمارسات القطرية

وســيظل حتــديث . ٢٠٠٩ســبتمرب /وقــد أتيحــت قاعــدة املعــارف للجمهــور يف أيلــول   - ٤١
 بالنـــهج واملمارســـات القطريـــة، جـــزءا املتعلقـــةقاعـــدة املعـــارف بالوثـــائق املهمـــة، وال ســـيما 

ــن ــ مـ ــل برنـ ــق     امج عمـ ــامج املتعلـ ــا يف ذلـــك الربنـ ــدة، مبـ ــم املتحـ ــصاءات يف األمـ ــعبة اإلحـ شـ
  .باإلحصاءات الصناعية

  

__________ 
  .)د(، الفقرة ٣٩/١٠٨، املقرر E/2008/24 انظر  )٥(  


