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 )ح( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

    بنود للمناقشة واختاذ القرار: اإلحصاءات الصناعية  
      الصناعية للتنمية املتحدة األمم منظمة تقرير   

  
 مذكرة من األمني العام  

 
، يتشـر  األمـني العـام بـ ن     2015/216وفقًا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي   

حييل طيه تقرير منظمة األمم املتحدة للتنمية الصـناعية )اليوييـدو( عـن اإلحصـاءات الصـناعية،      
املقدم إىل اللجنة اإلحصائية كي تنظر فيه. ويقدم هذا التقرير، الذي يعـر  ةـة عـن الميـام      

ع البيايـــات الـــذي تنيـــذو اليوييـــدو وتـــعبة اإلحصـــاءات التابعـــة إلدارة الشـــؤون  احلـــام  مـــ
ــاء القــدرات والتــدري       ــة العامــة، معلومــات عــن ليشــتة بن االقتصــادية واالجتماعيــة م األماي
املضتلع هبا من لجل تنييذ التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصـاءات الصـناعية. ويـذكر التقريـر     

ات اإلجيابيـة، ال تـلال هنـاغ ة ـرة هامـة م البيايـات الصـناعية م كـ           ليه، رغم بعض االجتاه
مــن البلــدان الناميــة. فاالفتقــار إىل البيايــات الصــناعية األدادــية حــدا بشــدة مــن قــدرة وا ــعي 
السيادات م احلكومات وقادة األعمال التجارية على صوغ ديادـات صـناعية وطنيـة فعالـة.     

ــد ل يــة     اإلحصــاءات الصــناعية م دــيا  جدــود رصــد لهــدا  التنميــة       وُيــما التقريــر تلاي
 املستدامة على الصعيد العاملي.  

 
 
 

 * E/CN.3/2016/1. 
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ــى           ــة  لعلـ ــ ء لولويـ ــدان إىل إيـ ــوة البلـ ــر ودعـ ــى التقريـ ــق علـ ــدعوة للتعليـ ــة مـ واللجنـ
ــات         ــة مصــدر لدادــي للبياي ــي س اب ــذو اإلحصــاءات ه ــار لن ه لإلحصــاءات الصــناعية، باعتب

حلسـابات القوميـة ويظـام اةادـبة البيويـة واالقتصـادية املتكاملـة        ألغرا  جتميع حمتويات يظام ا
 وغ  ا من إحصاءات االقتصاد الكلي.  

  
 مقدمة - لوال 

 23اعتمدت اللجنة اإلحصائية، م دورهتـا احلاديـة واألربعـني املعقـودة م اليتـرة مـن        - 1
، بريــام   ــع البيايــات املتعلــق باإلحصــاءات الصــناعية م إطــار  2010تــباف/فماير  26إىل 

ــادية         ــؤون االقتصـ ــة إلدارة الشـ ــاءات التابعـ ــعبة اإلحصـ ــني تـ ــل بـ ــيم العمـ ــى تقسـ ــا  علـ اتيـ
العامة ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية )اليوييـدو(، ولحاطـت        واالجتماعية م األماية 

التوصيات االوللاي اااعلمًا ب يشتة التعاون التقين اليت يضتلع هبـا كـ  الكيايـان مـن لجـل تنييـذ       
 ، اليت لقراهتا اللجنة م دورهتا التادعة وال  ةني.2008املتعلق ابتإلحصتءا االصنتعا العتما

التوصات االوللاي ااملتعلقي ااااإلحصائية ليضًا م دورهتا احلادية واألربعني ولقرت اللجنة  - 2
، ودعت الدول األعضاء إىل ادتخدام املماردات املبينة فيه والتقيـد هبـا   بولالااإلنتتجاالصنتعي

عند إعداد مؤترات لإليتاج الصـناعي ككـن مقاريتـدا. ولقـرت اللجنـة اإلحصـائية، م دورهتـا        
، ب  يــة ايــادة اتســا  اإلحصــاءات االقتصــادية األدادــية كــي يتســ  تعليــل  ال اييــة واألربعــني

ـــة األدادــية لو احلســابات      ــة دــواء بالنســبة لإلحصــاءات االقتصاديــ ــة التحليلي ا ــودة والقيمي
 الوطنية وغ ها من إحصاءات االقتصاد الكلي.

ــة اإلحصــائية عــن ا      - 3 ــات مســتكملة إىل اللجن ــر معلوم ــدم هــذا التقري ــيت  ويق أليشــتة ال
ا تلعت هبا تعبة اإلحصاءات واليوييدو مـؤررًا، ويتنـاول بعـض املسـائل املسـتجدة م  ـال       

 اإلحصاءات الصناعية.
  

 األيشتة املنجلة ادتجابة لتلبات اللجنة اإلحصائية - ةاييا 

 تنييذ التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية - للف 

قرت اللجنـة اإلحصـائية عـددًا مـن املعـاي  والتوصـيات املتعلقـة        م السنوات األر ة، ل - ٤
ــع         ــدوم املوحــد  مي ــع للتصــنيف الصــناعي ال ــي  الراب ــدا: التنق باإلحصــاءات الصــناعية، ومن

ــادية    ــتة االقتصـ  2008لالتوصيييات االوللاييي ااملتعلقييي ابتإلحصيييتءا االصييينتعا العيييتماااااأليشـ
ــع      ــم املبي ــم املتحــدة، رق لالتوصييات االوللايي ااملتعلقيي ابييولالاااا(  E.08.XVII.8)منشــورات األم
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(. وعملـت  E.10.XVII.16)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيـع   2010اإلنتتجاالصنتعيالعتما
املكات  اإلحصائية الوطنية على تنييذ هذو املعاي  والتوصيات تـدرجييًا م يظمدـا اإلحصـائية.    

بلـدًا مـن تنييـذ التنقـي  الرابـع للتصـنيف        75حنـو  ووفقًا للبيايات املقدمـة إىل اليوييـدو، ايتـدى    
بلــدًا بصــدد تنييــذها. كمــا جتــري بلــدان ييــو    65الصــناعي الــدوم املوحــد، بينمــا ال يــلال  

بلدًا درادات ادتقصائية دنوية لو دورية عن املؤدسات الصناعية، وهـي بصـدد    125عددها 
ــة باإلحصــاءا     ــة املتعلق ــدرجيي للتوصــيات الدولي ــذ الت ــام  التنيي ــذ 2008ت الصــناعية لع . وتنيي
ــة املتعلقــة باإلحصــاءات الصــناعية لعــام     ــد مــن إعــداد    2008التوصــيات الدولي ــن كــل بل ككِّ

ــات علــى مســتوغ القتاعــات ب ــر  بســني تقــديرات احلســابات        موعــة تــاملة مــن البياي
القوميـــة وغ هـــا مـــن مؤتـــرات االقتصـــاد الكلـــي، باإل ـــافة إىل إعـــداد طائيـــة وادـــعة مـــن  

 إلحصاءات ذات األ ية بالنسبة لسياداهتا وبرا دا اإلمنائية.ا
 

 حلقات العمل وليشتة بناء القدرات املنجلة على الصعيد اإلقليمي - باء 

ــة      - 5 ــة املنظ مــة ليائــدة املكاتــ  اإلحصــائية الوطني لقــد ةبــت لن حلقــات العمــل اإلقليمي
الـوطنيني علـى آرـر التوصـيات      تشكل ودـيلة فعالـة مـن حيـت التكليـة إلطـ ا اإلحصـائيني       

الدولية اليت لقرهتا اللجنة اإلحصائية. وعادة ما يكون لدغ املكاتـ  اإلحصـائية الوطنيـة م لي    
منتقــة عــدد مــن القضــايا املشــتركة. وال تقتصــر حلقــات العمــل اإلقليميــة علــى إتاحــة  ــال     

ــااًا لت    ــة، بــل تشــكل ليضــًا حميــ   ت ــادل ااــمات ولفضــل  للتــداول بشــ ن املشــاكل املياهيمي ب
املماردـات. وم السـنوات األرـ ة، تشــاركت اليوييـدو وجدـات لرــرغ م إجـراء عـدد مــن        
ــة بشــ ن اإلحصــاءات الصــناعية       ــة عمــل دولي ــدا: حلق ــة، من ــة والدولي حلقــات العمــل اإلقليمي

  وحلقـة عمـل بشـ ن إحصـاءات الصـناعة      2010ُلجريت م داليان بالصني م حليران/يوييـه  
ة ليائــدة الــدول األعضــاء م اللجنــة االقتصــادية ألمريكــا ال تينيــة ومنتقــة البحــر         التحويليــ

  وحلقة عمـل دوليـة بشـ ن اإلحصـاءات     2011الكارييب، ُعقدت م دايتياغو م آذار/مارس 
  وحلقــة عمــل إقليميــة بشــ ن اإلحصــاءات 2013الصــناعية ُلجريــت م بــيجني م لوا/يوليــه 

  2013ة البلــدان العربيـة، ُلجريــت م الدوحــة م ليلول/دــبتمم  والتصـنييات الصــناعية ليائــد 
وحلقة عمـل إقليميـة بشـ ن تنييـذ التنقـي  الرابـع للتصـنيف الصـناعي الـدوم املوحـد، ُعقـدت            

 .201٤ليائدة البلدان العربية م عماان م ليلول/دبتمم 

دًا مـن حلقـات العمـل    ويظمت اليوييدو ليضًا، م إطار بريا دا للمساعدة التقنية، عد - 6
اإلقليمية م لحناء خمتلية من العامل، مندا حلقات ليائدة البلدان التالية: بلدان السـو  املشـتركة   

  وبلـدان  اعـة تـر     2015لشر  لفريقيا وا نوب األفريقي، م لوداكا م حليران/يوييـه  
ــه      ــا املتحــدة م حليران/يويي ــة تاايي ــا، م دار الســ م رمدوري ــرب  2013لفريقي ــدان غ   وبل
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. وُيظمــت حلقــات عمــل إقليميــة ليائــدة 2012لفريقيــا، م ياويــدي م تشــرين ال ــا /يوفمم 
ــدول املســتقلة م دــايت بتردــمغ باالبــاد        ــًا  ــمن رابتــة ال ــدان املنضــوية دــابقًا وحالي البل

. وم مــا  ـــ   201٤، وم فيينــا م كــايون األول/ديســمم    201٤الرودــي م ليار/مــايو   
م جتديـل   “R”تتبيقات، يظمت اليوييدو بريا ًا تدريبيًا بش ن ادـتخدام الميـام  احلادـو     ال

، بالتعاون مـع املعدـد العـر  للتـدري      2015البيايات الصناعية، وذلك م عماان م ليار/مايو 
بــدعم مــن املكتــ  اإلحصــائي   2015والبحــوا اإلحصــائية، وم بروكســل م آذار/مــارس  

 روبية.للجماعات األو

وتنظم اليوييدو بريا ـًا دوريـًا للتعـاون الـتقين م  ـال اإلحصـاءات الصـناعية، يشـمل          - 7
اادمات االدتشـارية السـريعة، وحلقـات العمـل الوطنيـة، واملسـاعدة التقنيـة التويلـة األجـل.          
ئية وال اية من املساعدة التقنية التويلة األجـل بنـاءا القـدرات املؤدسـية لـدغ املكاتـ  اإلحصـا       

الوطنية هبد  و ع دـجل عملـي لمعمـال التجاريـة، وإجـراء درادـات ادتقصـائية صـناعية،         
وإيشاء منظومة من املؤتـرات القصـ ة األجـل. وتشـمل ليشـتة بنـاء القـدرات ليضـًا تصـنيف          
مؤترات التحليل واألداء ذات األ ية م صـياغة السيادـات الصـناعية ورصـد تنييـذ الـمام .       

 ة، قـدمت اليوييـدو املسـاعدة التقنيـة، علـى مسـتويات خمتليـة، إىل إةيوبيـا         وم السنوات األرـ 
ــام        ــت ي ــابون وفيي ــان وغ ــة الشــعبية وُعم ــة الو الدكقراطي ــا املتحــدة و دوري ــة تاايي و دوري

بلـدًا مـن منتقـة رابتـة      11وييبال. وُينيذ مشروا إقليمي لبناء القدرات م الوقت الـراهن م  
 الدول املستقلة.

  
 تقسيم العمل املتعلق باإلحصاءات الصناعية دارل منظومة األمم املتحدة - ال اة 

 بريام   ع البيايات املتعلق باإلحصاءات الصناعية - للف 

تتواصـل ليشــتة  ــع البيايـات املتعلقــة باإلحصــاءات الصـناعية م تــعبة اإلحصــاءات     - 8
 الكيايني.واليوييدو، عق  االتيا  على تقسيم العمل املمم بني 

 
  ع البيايات من ِقبل اليوييدو - 1 

تتـوىل اليوييـدو املسـؤولية عــن  ـع اإلحصـاءات الصـناعية العامــة السـنوية الـيت تتعلــق          - ٩
بالتعدين والصناعة التحويلية والصناعات املتصلة بالكدرباء وال ـاا واملـاء علـى مسـتوغ ال  ةـة      

ناعي الــدوم املوحــد. واــذا ال ــر ، جتمــع لرقــام ومســتوغ األربعــة لرقــام مــن التصــنيف الصــ
بلدًا من البلدان غ  األعضاء م منظمـة التعـاون    150اليوييدو هذو البيايات مباترة من قرابة 

والتنمية م امليدان االقتصادي، بينما تتلقى البيايات من البلـدان األعضـاء م هـذو املنظمـة عـن      
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ادواجيــة ا دــود. وُيتلــ  مــن البلــدان     طريــق املنظمــة ييســدا مباتــرة، وتتيــادغ بــذلك ا     
ــي  ال الــت مــن التصــنيف الصــناعي       تقــدم ــع لو التنق ــي  الراب ــًا للتنق ــات ذات الصــلة وفق البياي
 املوحد. الدوم

ــا الســابعة والعشــرين       - 10 ــة اإلحصــائية م دورهت ــيت لصــدرهتا اللجن وعمــ  بالتوصــيات ال
ــودة م عــام   ــة  1٩٩3املعق ــت املســؤولية الدولي ــة    ، ُيقل عــن  ــع اإلحصــاءات الصــناعية العام

ويشرها من تعبة اإلحصاءات إىل اليوييدو ومنظمة التعاون والتنميـة م امليـدان االقتصـادي م    
. وباإل ــافة إىل ذلــك، ُلبـــرم اتيــا  مشــترغ بــني الوكــاالت، وذلــك بــني املكتــ  1٩٩٤عـام  

دان االقتصـادي، يقضـي بـ ن    اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظمة التعاون والتنميـة م امليـ  
ــدان غــ  األعضــاء م االبــاد       ــات مباتــرة مــن البل ــة رمــع البياي تقــوم منظمــة التعــاون والتنمي
ــدان        ــة بالبل ــة املتعلق ــال التجاري ــ  اإلحصــائي إحصــاءات األعم ــى لن جيمــع املكت األور ، عل

 األعضاء م االباد األورو .  

ــذ عــام   - 11 لايــدة إىل لرقــام راهنــة عــن اجتاهــات النمــو      ، ولتلبيــة احلاجــة املت 2010ومن
(، تنشـر اليوييـدو تقريـرًا فصـليًا عنوايـه      2008ديما م لعقاب األامة املالية العامليـة لعـام    )وال
باالدـــتناد إىل األرقـــام القيادـــية لإليتـــاج الصـــناعي.  “إيتـــاج الصـــناعة التحويليـــة م العـــامل”

ريــت ومــن منشــورات املكاتــ  اإلحصــائية  وُتســتقى البيايــات مــن مصــادر متعــددة علــى اإليت 
الوطنية وتعبة اإلحصاءات. وُتنشر التقـديرات عـن منـو الصـناعة التحويليـة م العـامل وكـذلك        
عـــن  موعـــات البلـــدان، ســـا فيدـــا االقتصـــادات الصـــناعية واالقتصـــادات الصـــناعية الناتـــوة   

 واالقتصادات النامية األررغ ولقل البلدان منوًا.

ات األر ة، وداعت اليوييدو يتا  ما تنشرو مـن إحصـاءات صـناعية علـى     وم السنو - 12
، اليت ت تي  ـال الصـناعة   احلولا االوللا الإلحصتءا االصنتعا الصعيد العاملي. فباإل افة إىل 

. اإلحصتءا االعتملا ابشأناالتعوينالاملرافي االعتةي اا 2010التحويلية، ُتصدر اليوييدو منذ عام 
املنشور الذي يصدر كل دنتني بيايـات عـن قتاعـات هامـة مـن قتاعـات التاقـة،        ويقدم هذا 

م ذلك إيتاج اليحم والنيط ااـام وال ـاا التبيعـي، وإيتـاج الكدربـاء وتوايعدـا. ويتضـمن         سا
املنشوران بيايات قترية تستند م معظمدـا إىل التنقـي  الرابـع للتصـنيف الصـناعي الـدوم        ك 

ايـــات بوادـــتة منشـــورات إحصـــائية متبوعـــة وم ودـــائط اإلعـــ م       املوحـــد. وُتنشـــر البي 
ــتعملني      ــة واملســ ــاالت الدوليــ ــة والوكــ ــائية الوطنيــ ــ  اإلحصــ ــع املكاتــ ــة. وبودــ اإللكتروييــ

االطـ ُا علـى قواعـد بيايـات اليوييـدو وتايُلدـا وفقـًا لسيادـة اليوييـدو م مـا يتعلـق             اآلررين
 البيايات. بنشر
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مم بني تعبة اإلحصاءات واليوييدو، ُيقلت م حليران/يوييـه  وم إطار اتيا  جديد م - 13
ــات التعــدين         2015 ــة م قتاع ــال التجاري ــن  ــع اإلحصــاءات اايكليــة لمعم املســؤولية ع

واملرافـــق العامـــة، ســـا م ذلـــك  ـــع البيايـــات وجتديلهـــا ويشـــرها، مـــن تـــعبة اإلحصـــاءات  
 اليوييدو. إىل
 

 حصاءات ع البيايات من ِقبل تعبة اإل - 2 

تشمل ليشتة  ع البيايات االيت تقوم هبا تعبة اإلحصـاءات  ـع البيايـات م اجملـالني      - 1٤
 التاليني: )ل( إحصاءات السلع األدادية الصناعية  )ب( واألرقام القيادية لإليتاج الصناعي.

 
 إحصتءا اإنتتجاالسلعااألستسا االصنتعا اا

بريا دـــا إلحصـــاءات إيتـــاج الســـلع األدادـــية تقـــوم تـــعبة اإلحصـــاءات، بوادـــتة  - 15
بلــد وإقلــيم تتعلــق بقيمــة   200الصــناعية، رمــع ويشــر بيايــات عــن اإليتــاج الصــناعي لقرابــة  

اإليتاج وحجمـه رـ ل فتـرة مرجعيـة معينـة. وتسـتند تلـك البيايـات إىل قائمـة األمـم املتحـدة            
ــيت تضــم حنــو   2005للمنتجــات الصــناعية، الــيت ُو ــعت م عــام      دــلعة لدادــية   600 وال

ــة باحصــاءات الســلع األدادــية الصــناعية لدادــًا بوادــتة        ــات املتعلق ــع البياي صــناعية. وُتجم
 ادتبيان دنوي ُيردل إىل املكات  اإلحصائية الوطنية.

وباإل ـــافة إىل ذلـــك، ُتجمـــع البيايـــات الشـــدرية بالنســـبة لعـــدد حمـــدود مـــن الســـلع   - 16
النشيير ادر م لحــد منشــورات األمــم املتحــدة وهــو  األدادــية عــن طريــق توايــع ادــتبيان ُيصــ 

 .الشهري الإلحصتءا 

وُتنشر البيايات السنوية علـى اإليتريـت م بوابـة بيايـات األمـم املتحـدة التابعـة لشـعبة          - 17
اإلحصاءات، وم تكل متبوا م حولية إحصاءات السلع األدادـية الصـناعية. لمـا البيايـات     

. وت تـي  النشير االشيهري الإلحصيتءا اااإللكترويية واملتبوعة من الشدرية فُتنشر م النسختني ا
 .2013إىل عام  1٩50 موعات البيايات التار ية هذو اليترة من عام 

 
 األرقتماالقاتسا الإلنتتجاالصنتعياا

جتمـع تـعبة اإلحصـاءات مؤتـرات تــدرية وفصـلية ودـنوية لإليتـاج الصـناعي وُتصــنايدا          - 18
يــات عــن طريــق ادــتبيان ُيردــل إىل املكاتــ  اإلحصــائية الوطنيــة. وجتمــع   وتنُشــرها. وُتجمــع البيا

جتمـع   البيايات الشدرية على مستوغ الرقم الواحد من التصنيف الصناعي الـدوم املوحـد، م حـني   
 املوحد. املؤترات اليصلية والسنوية على مستوغ الرقمني من التصنيف الصناعي الدوم
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وفقــًا للتنقــي  الرابــع لو التنقــي  ال الــت للتصــنيف الصــناعي  وُتجمــع البيايــات وُتنشــر  - 1٩
 الدوم املوحد، وذلك حبس  القدرات الوطنية.

بلـدًا متاحـة م الوقـت احلـام،      115ولصبحت البيايات الشـدرية واليصـلية عـن حنـو      - 20
 دنة األدـاس. وباإل ـافة إىل   2010اإلب غ عندا باعتبار دنة  201٤وجيري منذ لوا/يوليه 

بلـدًا متاحـة    125ذلك، لصبحت البيايات السنوية عن مؤترات اإليتـاج الصـناعي عـن قرابـة     
 دنة األداس. 2005حاليًا باعتبار دنة 

 
 املعاي  واألدالي  - باء 

تتوىل تـعبة اإلحصـاءات املسـؤولية عـن املعـاي  واألدـالي  ذات الصـلة، سـا م ذلـك           - 21
التصـنييات واملبـادا التوجيديـة واألدلـة اإلرتـادية م  ـال       التوصيات املتعلقة باملندجية وكذا 

التوصات االوللاي ااملتعلقي ااااإلحصاءات الصناعية. و موعتا التوصيات الدولية الرئيسيتان  ا: 
التوصييات االوللايي ااملتعلقيي ابييولالااإلنتييتجاالصيينتعياااااوا2008بتإلحصييتءا االصيينتعا العييتمااا

رئيسـيان األك ـر ل يـة م جتميـع اإلحصـاءات الصـناعية       . والتصـنييان املرجعيـان ال  2010العتم
 ا التصنيف الصناعي الدوم املوحـد والتصـنيف املركـلي للمنتجـات، اللـذان تتعدـد ا ليضـًا        

 تعبة اإلحصاءات.
 

 2008التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية لعام  - 1 

، 2007ُعر  على اللجنـة اإلحصـائية، م دورهتـا ال امنـة والـ  ةني املعقـودة م عـام         - 22
جتسِّـد   التوصات االوللا ااملتعلق ابتإلحصتءا االصنتعا مقترح ملختط لوم لصي ة منقحة من 

آرر املستجدات م املناخ االقتصادي واملندجية اإلحصائية. واعتمـدت اللجنـة اإلحصـائية، م    
ــا الت ــام   دورهت ــودة م ع ــ  ةني املعق ــام  2008ادــعة وال ــي  ع ــة   2008، تنق للتوصــيات الدولي

 املتعلقة باإلحصاءات الصناعية.
 

 2010التوصيات الدولية املتعلقة بدليل اإليتاج الصناعي لعام  - 2 

علـى اللجنـة    للتوصات االوللاي ااملتعلقي ابيولالااإلنتيتجاالصينتعياااااُعر  الن  الندائي  - 23
لتوافـق عليـه )جيـري     2010 دورهتا احلاديـة واألربعـني املعقـودة م تـباف/فماير     اإلحصائية م

  وتوجـد يســخة  2010حاليـًا يشـر التوصــيات الدوليـة املتعلقــة بـدليل اإليتــاج الصـناعي لعــام      
 مندا غ  حمرَّرة على تبكة اإليتريت(.

اإليتـاج الصـناعي،   وباإل افة إىل ذلك، ُلوجلت املماردات القترية م  موعة دليـل   - 2٤
ــام    ــائية م عـ ــة ادتقصـ ــدا درادـ ــون:  2007الـــيت هلتـ ــاءات املعنـ ــعبة اإلحصـ ــور تـ ، م منشـ
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 “(2008املماردـــــــات القتريـــــــة م  ـــــــع دليـــــــل اإليتـــــــاج الصـــــــناعي وحســـــــابه ) ”
(ESA/STAT/2008/8وهو متاح على املوقع الشبكي لشعبة اإلحصاءات ،)(1). 
 

 التصنييات الصناعية - 3 

التصــنييان الصــناعيان املســتخدمان م اإلحصــاءات الصــناعية، و ــا التصــنيف    يقــدم  -25
الصناعي الدوم املوحد والتصنيف املركـلي للمنتجـات، لدوات لوصـف األيشـتة االقتصـادية      
ويواجتدــا م القتــاا الصــناعي. وُيشــر التنقــي  الرابــع للتصــنيف الصــناعي الــدوم املوحــد م     

مــــن التصــــنيف املركــــلي للمنتجــــات م  1-2خة ، م حــــني ُلصــــدرت النســــ2008 عــــام
. وتقدم تعبة اإلحصاءات، بوصيدا القيِّمة على هذين التصنييني، دعمًا فعـاال إىل  2015 عام

 (.CHL@un.orgالبلدان األعضاء م  ام التيس  والتنييذ عن طريق دجلِّدا للتصنييات )
  

تـداب  منسَّـقة علـى الصـعيد     ال  رات املوجـودة م البيايـات واحلاجـة إىل     - رابعا 
 الدوم ملعا تدا

رغم ا دود املتواصلة اليت تبذاا اليوييـدو وتـعبة اإلحصـاءات، جتـدر اإلتـارة إىل لن       - 26
احلاجــة إىل املســاعدة التقنيــة م  ــال اإلحصــاءات الصــناعية م البلــدان الناميــة، وال دــيما م   

مغ، تتجـاوا بكـ   املـوارد املتاحـة حاليـًا. وم      البلدان األفريقية الواقعـة جنـوب الصـحراء الكـ    
حني لوحظت علـى الصـعيد العـاملي اجتاهـات إجيابيـة تشـ  إىل بساـن اإلحصـاءات الصـناعية،          

تلال هناغ فجوة هامـة م البيايـات الصـناعية م العديـد مـن البلـدان الناميـة. وُيجـري عـدد           ال
ية دنوية عن اإلحصاءات الصـناعية، م حـني   ص   يسبيًا من البلدان النامية درادات ادتقصائ

دــنوات  5ُتجــري دول لرــرغ هــذو الدرادــات االدتقصــائية سعــدل فاصــل امــين قــدرو إمــا    
ــن         10 لو ــذ لك ــر م ــدان لي درادــة من ــر بعــض البل ــنوات، بينمــا مل جت عامــًا. ويظــرًا   15د

اإلداريـة مواعـة م   للتعقيدات املرتبتة بتسـجيل األعمـال التجاريـة، كـ  ًا مـا تكـون البيايـات        
مؤدســات خمتليــة وغــ  حميورــة بصــورة جيــدة. وم غيــاب دــج ت إداريــة مركليــة حمداةــة    
بايتظـام، لصـبحت التعـدادات والدرادـات االدتقصـائية املصـدر الوحيـد إلعـداد قائمـة كاملــة          
بالوحـــدات العاملـــة لميشـــتة الصـــناعية. وإجـــراء التعـــدادات، لو لي عمليـــة إل ـــاا درادـــة  

ئية وادــعة النتــا ، بــاها التكــاليف، ولــيس بودــع العديــد مــن املكاتــ  اإلحصــائية    ادتقصــا
الوطنية لو الواارات املختصة القيام هبـا إال يـادرًا. وم حـاالت طـول املـدة الياصـلة بـني إ ـاا         
الدرادات االدتقصـائية، دـيتتل  دائمـًا القيـام بعمليـة مـن هـذا القبيـل البـدء مـن الصـير مـن             

__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/industry/guidelines.aspايظر املوقع الشبكي التام:  (1) 
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من تكلية إ اا درادة ادتقصائية، ويليد من صعوبة التختيط إلجراء درادـة   جديد،  ا يرفع
ادتقصائية لررغ بعد فاصل امين قص . ولقد ادتمرت هذو احللقة امليرغة لسـنوات عديـدة،   
و م عنـدا يـدرة لكـم للبيايـات عـن اإلحصـاءات الصـناعية، وهـو مـا يليـد مـن تكليـة إعـداد              

 البيايات. هذو

إىل البيايات الصناعية األدادية حدا بشـدة مـن قـدرة وا ـعي السيادـات م       واالفتقار - 27
احلكومات وقادة األعمال التجارية على و ع ديادات صناعية وطنيـة فعالـة. وتتمتـع العديـد     
من البلدان األفريقية بآفا  منو اقتصادي كب  بيضل وفرة خملوياهتا من املـوارد املعدييـة واملـواد    

خنيــا  تكــاليف العمالــة، وإمكايــات التصــدير القويــة. غــ  لن املســت مرين  ااــام األرــرغ، وا
يعتــمون لن إيشــاء لي مشــروا جتــاري جديــد لمــر تــديد ااتــورة إذا كايــت املعلومــات          

 األدادية الضرورية الختاذ القرار غ  متوفرة.

ديرات النـات   وتؤةر ال  رة م البيايات عن قتاعات اإليتاج ت ة ًا مباترًا م جـودة تقـ   - 28
اةلي اإل ام وغ و من مؤتـرات االقتصـاد الكلـي الرئيسـية. فيـي عـدد مـن البلـدان، تسـتند          
تقديرات النات  اةلي اإل ـام وغـ و مـن احلسـابات الوطنيـة إىل قواعـد بيايـات رديوـة ت تـي          

ة علـى  األيشتة االقتصـادية ت تيـة  ـويلة لل ايـة. وُتسـقط لجـلاء كـب ة مـن البيايـات عـن دـن           
السنة األررغ، دون بديت اإلحصاءات املرجعية ليترة طويلة من اللمن. ولـيس مـن ال ريـ     
لن لرقــام احلســابات الوطنيــة تعــر  طيــرة هائلــة م بعــض البلــدان عنــد إعــادة بديــد األرقــام   

 باالدتناد إىل بيايات مستقاة من درادات ادتقصائية منجلة حدي ًا.

ــًا بســجل        - 2٩ ــه، مقروي ــؤدي عمل ــد لإلحصــاءات الصــناعية ي ــ  و ــع يظــام جدي ويتتل
لمعمال التجارية ُيحدا بدي ًا منتظمًا وبا اا درادات ادتقصائية بصية دورية، قدرًا كـب ًا  
من الوقت إ افة إىل املوارد املالية والبشرية. وسا لن بيايات الدرادـات االدتقصـائية الصـناعية    

كب ًا م بسني جتميع حمتويـات يظـام احلسـابات القوميـة ويظـام اةادـبة البيويـة         ُتسدم إددامًا
واالقتصادية، فمن الضروري لن ُينسَّق التعاون التقين ولي بريـام  لتقـدم املسـاعدة م البلـدان     
الناميــة تنســيقًا جيــدًا م مــا بــني الوحــدات الــيت تعــدا البيايــات القتاعيــة واحلســابات القوميــة.   

اج يظام احلسابات القومية ويظام اةادبة البيويـة واالقتصـادية إىل قـدر كـب  مـن البيايـات       وحيت
اإلحصائية املستقاة من الدرادات االدتقصائية القتاعيـة. وُيوصـى بشـدة لن يتحقاـق الشـركاء      
الدوليون م التنمية وا دات املاحنـة واملكاتـ  اإلحصـائية الوطنيـة واملسـتييدون مـن املسـاعدة        

لتقنيــة، مــن تــوفر البيايــات االقتصــادية األدادــية علــى مســتوغ القتاعــات قبــل الشــروا م     ا
 مشروا لو درادة بش ن احلسابات القومية لو احلسابات البيوية االقتصادية.  
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وم هذا السيا ، ديكون من الضروري توديع يتا  التعاون م مـا بـني الشـركاء م     - 30
طنية م لي منتقة لبدء بريـام  للمسـاعدة التقنيـة يكـون لهـل      التنمية واملكات  اإلحصائية الو

ولك ر تكام ، وهو ما من ت يه لن حيسان بشـكل كـب  عمليـة إعـداد اإلحصـاءات الصـناعية،       
 ويظام احلسابات القومية، ويظام اةادبة البيوية واالقتصادية.

  
 ية املستدامةتلايد ل ية اإلحصاءات الصناعية م رصد لهدا  التنم - رامسا 

ب ــر  رصــد التقــدم اةــرا م بقيــق األهــدا  اإلمنائيــة لملييــة،  حــت العديــد مــن   - 31
البلدان النامية م اجتذاب مساعدة تقنية لدادية لتعليل قدراهتا اإلحصائية على إعـداد  موعـة   
ــدا  م       ــك األهـ ــاد تلـ ــذ اعتمـ ــة. ومنـ ــة العامـ ــرات البيويـ ــة واملؤتـ ــرات االجتماعيـ ــن املؤتـ مـ

، لحـورت األولويـة م  ـال املسـاعدة ااارجيـة حـول لكـني البلـدان مـن إعـداد           2000 عام
ــة حمــدودة للبعــد       ــي  ت تي ــة تت ــة لمليي مؤتــرات اإل ــاا ذات الصــلة. إال لن األهــدا  اإلمنائي
االقتصادي للتنمية، ومن مث مل يسـتيد  ـال اإلحصـاءات الصـناعية، م لـه م ـل  ـاالت لرـرغ         

االقتصادية، بشكل كـب  مـن بـرام  بنـاء القـدرات الـيت ُليشـوت لرصـد تلـك          من اإلحصاءات 
األهدا  على مدغ السنوات اامس عشرة املا ية. وم عـدد مـن البلـدان، ايقلبـت األولويـة      
من بريام  اإلحصاءات الصـناعية املعتـاد إىل  ـاالت إحصـائية لرـرغ. وت ـ  هـذا الو ـع م         

املســتدامة الــيت تشــمل رتــة التنميــة، ســا م ذلــك النمــو  لعقــاب اإلعــ ن عــن لهــدا  التنميــة
االقتصادي والتصنيع. وديستدعي رصـد ال ايـات املندرجـة م إطـار عـدة لهـدا ، وال دـيما        

املتعلـــق  12املتعلـــق بالتصـــنيع، وااـــد   ٩املتعلـــق بـــالنمو االقتصـــادي، وااــد    8ااــد   
(، قدرًا كب ًا من البيايات مـن قتاعـات اإليتـاج، ومـن  ـمندا بيايـات       (2)باالدتد غ املستدام

بويـل عاملنـا: رتـة    ”املعنـون   70/1عن األيشتة الصناعية. وقد اعترفت ا معيـة م قرارهـا   
البيايــات األدادــية املتعلقــة بالعديــد مــن ال ايــات      ”، بــ ن  “2030التنميــة املســتدامة لعــام   

ايــادة الــدعم لتعليــل  ــع البيايــات وبنــاء القــدرات م ” ، ودعــت إىل“االــت غــ  متــوفرة مــا
. (3)“الدول األعضاء، من لجل و ع لدـس البيايـات حي مـا مل تكـن موجـودة، وطنيـا وعامليـا       

وباعتبــار التصــنيع ك حــد لهــدا  التنميــة املســتدامة علــى الصــعيد العــاملي املندرجــة م رتــة     
ا األهـدا  تليـد إىل حـد كـب  مـن ل يـة       ، فان  رورة رصد التقدم اةرا م إ ـا 2030 عام

 .2015اإلحصاءات الصناعية م فترة ما بعد عام 

__________ 

 .70/1ايظر قرار ا معية العامة  (2) 
 .57املرجع ييسه، اليقرة  (3) 
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وتشجع اليوييدو، بوصيدا وكالـة متخصصـة تابعـة لممـم املتحـدة، التصـنيع املسـتدام         - 32
الشامل للجميع م  يع لحناء العـامل. وتقـود اليوييـدو عـددًا مـن املبـادرات السـاعية إىل بقيـق         

لهدا  وغايات التنمية املستدامة: فدـي تسـاعد الـدول األعضـاء علـى بنـاء قـدراهتا         العديد من
م  ام اإليتاج والتجارة من ر ل بسني جودة املنتجـات والقـدرة التنافسـية اـذو املنتجـات      
م األدــوا  الدوليــة  وتــرواج لــمام  تتعلــق بعمالــة النســاء والشــباب وريــادهتم لمعمــال           

لى اعتماد مصادر للتاقـة املتجـددة واحلـد مـن االيبعاةـات. وتقـدم األيشـتة        وتساعد البلدان ع
األدادية اليت تضتلع هبا اليوييدو التوجيه م و ـع يظـام تـامل لإلحصـاءات الصـناعية ككنـه       

 قياس التقدم اةرا م التصنيع املستدام.

ت اإلمنائيـة  ودتؤدي اإلحصاءات دورًا ال غ  عنه م و ـع السيادـات ورصـد ال ايـا     - 33
املتعلقة بالتصنيع املستدام. ومدمة إعداد اإلحصـاءات الصـناعية ول يتـدا علـى الصـعيد الـوطين       
تتجــاوا بكــ   مؤتــرات الرصــد العــاملي. وقــد حــان الوقــت لكــي ت تــنم املكاتــ  اإلحصــائية   
يـة  الوطنية والشركاء م التنمية اليرصة لو ع يظام متني لإلحصـاءات الصـناعية وتسـاهم بيعال   

 .2030م رتة التنمية املستدامة لعام 
  

 النقاف املتروحة للمناقشة -داددا  

 : نة اإلحصاءات مدعوة إىل - 3٤

ــذ    )ل(  ــا  ـــ  تنييـ ــر م مـ ــى التقريـ التوصيييات االوللاييي ااملتعلقييي ااالتعليـــق علـ
    2010، ودليل اإليتاج الصناعي لعام 2008بتإلحصتءا االصنتعا العتما

النامية إىل إي ء لولوية لعلى لإلحصاءات الصناعية، وتنييـِذ  دعوة البلدان  )ب( 
التوصيات السـابقة الـيت لصـدرهتا اللجنـة، باعتبـار اإلحصـاءات الصـناعية مصـدرًا لدادـيًا          
ــة       ــبة البيويـ ــام اةادـ ــة ويظـ ــابات القوميـ ــام احلسـ ــات يظـ ــع حمتويـ ــرا  جتميـ ــات ألغـ للبيايـ

 لي واالقتصادية وغ  ا من إحصاءات االقتصاد الك

ــن       )ج(  ــدوا م ــة لن يلي ــن الشــركاء م التنمي ــا م ــدو وغ ه ــ  إىل اليويي لن تتل
حجـــم املســـاعدة املقدمـــة إىل البلـــدان الناميـــة م تـــكل بـــرام  لبنـــاء القـــدرات م  ـــال  

 اإلحصاءات الصناعية، وال ديما م ديا  لهدا  التنمية املستدامة.
 


