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 )ط( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: اإلحصاءات الصناعية
   
 تقرير المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية عن اإلحصاءات الصناعية  

  
 مذكرة من األمين العام  

 
واملمارســـامل املا،ـــشرف اتمـــر  األم   2018/227وفقاً ملقرر اجمللس االقتصـــاوا واالجتماع   

العام بأن حيشل تقرار منظمر األمم املتحدة للتنمشر الصــناعشر )الشيدشدو( عن اصاصــااامل الصــناعشرف املقدم 
هذا التقرار بشادا بأدمطتها يف جمال اصاصااامل الصناعشر  إىل اللجنر اصاصائشر ملناقمته. تيرو الشيدشدو يف

( وتقدم معليمامل عن أدمــــــــــطر بناا القدرامل E/CN.3/2016/12اليت دفذمل منذ دمــــــــــر التقرار ال ــــــــــاب  )
 صاصااامل الصناعشر.اوالتدراب املضطلع هبا من أجل تنفشذ التيصشامل الدولشر املتعلقر ب

وتب ن الشيدشدو وورها بيصــــــــــــفها وعالر راعشر لعملشر رصــــــــــــد أهدا  التنمشر امل ــــــــــــتدامر. ويف هذا  
ال ــــشاُف تلنقال االشا إىل الشيدشدو بعن األدمــــطر املتعلقر باصاصــــااامل الصــــناعشر اليت عادت تضــــطلع هبا 

يف ألمادر العامرف األمر الذا عشر التابعر شــــــعبر اصاصــــــااامل التابعر صوارة المــــــؤون االقتصــــــاوار واالجتما
املتيقع أن ميكن الشيدشدو من اال،ــــــطسؤ بامل ــــــؤولشر الكاملر يف هذا اجملالف وهذا ما اؤوا إىل تعمشم  من

اصبسغ عن البشادامل الياروة من مكاتب اصاصــاا اليينشرف علا الشيدشدو اصــرًا. وت ــلن الشيدشدو الضــيا 
تياجهها يف متيال أدمــــطر اصاصــــااامل الصــــناعشر يف البلدان النامشرف أل را  أاضــــا علا الصــــعيبامل اليت 

منها خصــــيصــــا ا صــــيل علا البشادامل يف أواده فشما اتعل  باملؤســــ ــــامل الصــــ  ة املطليبر من أجل رصــــد 
 أهدا  التنمشر امل تدامر.

 واللجنر مدعية إىل التعلش  علا امل ائل املثارة يف هذا التقرار. 
 

  
 

 * E/CN.3/2019/1. 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2016/12
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/1
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 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية عن اإلحصاءات الصناعية تقرير  
  

 مقدمة - أوال 
ف رابــت 2016آذار/مــارس  11إىل  8يف الــدورة ال ــــــــــــــــابعــر واألربع ف املعقيوة يف الف ة من  - 1

منظمـر األمم املتحـدة للتنمشـر الصـــــــــــــــنـاعشـر )الشيدشدو( بتقرار  ف47/109اللجنـر اصاصــــــــــــــــائشـرف يف قرارهـا 
(E/CN.3/2016/12 .وأعربت عن وعمها لربدامج العمل املتعل  باصاصـــــــــــــــااامل الصـــــــــــــــناعشر اليارو فشه )

ف واعتبارها مصــــــــدرا أســــــــاســــــــشا ووعت اللجنرل البلدان النامشر إىل إاسا أولشر علشا لإلاصــــــــااامل الصــــــــناعشر
للبشادامل املتعلقر بتجمشع إاصــــــــــااامل االقتصــــــــــاو الكل  والتطبشقامل األخرتف يا يف ذل  أهدا  التنمشر 

جمال  املقدمر لربامج بناا القدرامل يف امل تدامر. ويلبت اللجنر أاضا إىل المرعاا يف التنمشر زااوة امل اعدة
 رف ال سشما يف سشاُ أهدا  التنمشر امل تدامر.اصاصااامل الصناعشر يف البلدان النامش

واقدم هذا التقرار معليمامل م تكملر عن األدمطر اليت دفذهتا الشيدشدو مؤخرا استجابر لطلبامل  - 2
اللجنر. واذعر أن العداد من مؤشـــــــرامل األهدا ف وال ســـــــشما املتعلقر منها بالتصـــــــنشع امل ـــــــتدام المـــــــامل 

جتمشعها من البشادامل الناجتر  (ف مت12صدتاج امل ـــــــــــــــتدام  )اهلد  ( واالســـــــــــــــتهس  وا9)اهلد   للجمشع
ليينشر دظم اصاصـــــــــااامل الصـــــــــناعشرف األمر الذا اتطلب م ادا من االهتمام من جادب ا كيمامل ا عن

 وشرعاا التنمشر الدولش .
شر العاملشر وتب ن الشيدشدو األســاس املنطق  لعملشر دقل امل ــؤولشر الكاملر عن اصاصــااامل الصــناع - 3

من شعبر اصاصااامل التابعر صوارة المؤون االقتصاوار واالجتماعشر يف األمادر العامر إىل الشيدشدوف وأمهشر 
 تل  العملشر.

  
 األنشطة التي نفذت استجابة لطلبات اللجنة - ثانيا 
 تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة باإلحصاءات الصناعية - ألف 

ر ال ـــــاب ف أارز تقدم عب  يف تنفشذ أادو التيصـــــشامل الدولشر لإلاصـــــااامل منذ صـــــدور التقرا - 4
بلدان بتجمشع البشادامل الصـــــــــــناعشر  100الصـــــــــــناعشر. ووفقا لقاعدة بشادامل الشيدشدوف اقيم ا ن أعثر من 

ف فشما ســشقيم العداد 4باســتادام التصــنشص الصــناع  الدود املياد ألمشع األدمــطر االقتصــاوارف التنقش  
علا  4البلدان األخرت باســـتادامه يف ال ـــنيامل املقبلر. وعسوة علا ذل ف أســـهم اســـتادام التنقش  من 

 دطاُ واسع يف زااوة قابلشر البشادامل الصناعشر للمقاردر الدولشر.
ويف ال ــــــنيامل األخ ةف ارتفع أاضــــــا عدو البلدان اليت أجرمل تعداوامل أو اســــــتقصــــــااامل ســــــنيار  - 5
وورار للصــــناعامل )املنمــــؤمل أو املؤســــ ــــامل(. وت ط  معظم االســــتقصــــااامل بنيو البشادامل األســــاســــشر  أو

. وارتفع عدو البلدان اليت تعد تقدارامل شهرار 2008التيصشامل الدولشر لإلاصااامل الصناعشر املق ار يف 
. وأومج الكث  2010صناع  التيصشامل الدولشر املتعلقر بدلشل اصدتاج الأو فصلشر لنمي اصدتاج استناوا إىل 

الصــناع  للح ــابامل  من البلدان ا ــاباته القيمشر الفصــلشر املتصــلر بناجته امجل  اصماد يف مؤشــر اصدتاج
القيمشر الفصــلشر للقطاعامل الصــناعشر. وأقر صــادعي ال ــشاســامل علا دطاُ واســع بأمهشر املؤشــرامل القصــ ة 

. وقد ادل هذا 2009-2008األزمر املالشر العاملشر يف األجل من قبشل مؤشــــــــــــر اصدتاج الصــــــــــــناع  عقب 

https://undocs.org/AR/A/RES/47/109
https://undocs.org/AR/A/RES/47/109
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2016/12
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املؤشـــــر علا دقطر التحيل يف اقتصـــــاو ما إذا قلدامت البشادامل املسئمر املصـــــنفر ا ـــــب الصـــــناعر اليت تيراو 
ال ــــــلع االســــــتهسعشر )الدائمر أو    الدائمر( وال ــــــلع اليســــــشطر وال ــــــلع اصدتاجشر. وتنفذ البلدان تدر شا 

أتاات هلا إعداو جمميعر شــــــــاملر التيصــــــــشامل املق ار يف التيصــــــــشامل الدولشر املذعيرة أعس ف واليت املعاا  و 
البشادامل علا امل ـــــتيت القطاع  من أجل أل ـــــ  األعمال التجارار والتجارة وإاصـــــااامل ا  ـــــابامل  من

الصـــناعشر ب ـــبب القيمشر و  ها من املؤشـــرامل علا دطاُ االقتصـــاو عكل. وأســـهمت زااوة تيافر البشادامل 
ارتفاؤ الطلب علا البشادامل من امل ــــــتادم  يف ا كيمر والقطاؤ الار والمــــــرعاا يف التنمشر يف أل ــــــ  

 .العاملشر فهم قضااا ال شاسر الصناعشرف يا يف ذل  إوماجها يف سسسل القشمر
لصـــــناعشر. وت ـــــتادم البلدان أاضـــــا مصـــــاور البشادامل األخرت لتلبشر الطلب علا اصاصـــــااامل ا - 6

ومن هذ  املصــــــــاور التعداوامل االقتصــــــــاوارف اليت تنتج البشادامل األســــــــاســــــــشر املصــــــــنفر ا ــــــــب األدمــــــــطر 
االقتصـــاوار. وقد أتاات للكث  من البلدان النامشر ألداج ســـجسهتا املتعلقر باألعمال التجارارف وأل ـــ  

دامل إ،ــــافشر. وازواو أاضــــا أير االســــتقصــــاا وإعداو م اد من االســــتقصــــااامل املتاصــــصــــر اليت تتطلب بشا
اســــتادام املصــــاور اصوارار يف االقتصــــاوامل الصــــناعشر واالقتصــــاوامل الصــــناعشر الناشــــ ر.    أن املصــــاور 
اصوارار لش ت ميثيقر وائما يف االقتصاوامل النامشر ب بب ،عص ألداج النظم. وورست الشيدشدو دطاُ 

أده من املمكن تطبشقها يف البلدان النامشر علا  البشادامل الضامر يف اصاصااامل الصناعشرف وخلصت إىل
التجارة الدولشر يف ال ـلع الصـناعشر والدمامل. وسـي  تياصـلف بالتعاون مع المـعبرف اسـتكمـا  مصاور 

 البشادامل الضامر والتطبشقامل املتصلر هبا.
إىل اد عب  من أمهشر اصاصــــــــــــااامل الصــــــــــــناعشر  2030وزاومل خطر التنمشر امل ــــــــــــتدامر لعام  - 7

بالن ـــــــــــــبر للتنمشر العاملشر. وقد ع ا فرا  الرباا املمـــــــــــــ   ب  اليعاالمل املع  يؤشـــــــــــــرامل أهدا  التنمشر 
امل ـــتدامر الشيدشدو باعتبارها اليعالر الراعشر للمؤشـــرامل ال ـــتر املتصـــلر بالتصـــنشع المـــامل وامل ـــتدام يف إيار 

 تل ـــتادام اصاصـــااامل الصـــناعشر أاضـــا يف جتمشع مؤشـــرامل األهدا  األخرت املتعلقر ف يف ا 9اهلد  
جادب  تاح ت ااد الطلب علا البشادامل منبكفااة استادام املشا ف واملياو االستهسعشر واصدتاج امل تدام. وأ

  صــــادع  ال ــــشاســــامل فرصــــر فرادة لإلاصــــااامل الصــــناعشرف ولكن أثار أاضــــا بعن التحداامل. ويف ا
الكث  من اليعـاالمل اصاـائشـر الـدولشـر اليت شـــــــــــــــكلـت ج اا من األهـدا  اصاـائشـر ل لفشـر قـامـت ببناا  أن

القدرامل السزمر واعت ـــــــــــبت خربة عافشر يف مع البشادامل واصبسغ علا الصـــــــــــعشد العامل  ل ر  الرصـــــــــــد 
 ف ة قص ة د بشا. العامل ف فقد ا،طرمل الشيدشدو لبناا قدرهتا علا اصبسغ العامل  يف  ضين

 
 حلقات العمل وأنشطة بناء القدرات على الصعيدين الدولي واإلقليمي - باء 

واصــلت الشيدشدو تنظشم القامل عمل اصقلشمشر لفائدة مكاتب اصاصــاا اليينشرف بيصــفها أاد  - 8
التيصـــــــشامل  أعثر التداب  الفعالر من اشج التكلفر صرشـــــــاو الرباا اصاصـــــــائش  اليينش  بمـــــــأن أادو

املمــــــ عر ب  املكاتب الياقعر وأفضــــــل املمارســــــامل علا الصــــــشد الدود. ودظرا ليجيو الكث  من القضــــــااا 
لتباول املنطقر دف هاف فإن القامل العمل هذ  تتش  اجملال صجراا مداوالمل بمأن املماعل املفاهشمشر و  يف

 الربامل وأفضل املمارسامل.
القامل عمل علا الصـــــــعشدان الدود  تقرارها ال ـــــــاب  إىل اللجنرفودظمت الشيدشدوف منذ تقدمي  - 9

واصقلشم ف يا يف ذل  القر عمل إقلشمشر بمـــأن ال ـــجسمل اصاصـــائشر ل عمال التجارار للبلدان العربشر 
)باالشـــ ا  مع اللجنر االقتصـــاوار واالجتماعشر ل ر  آســـشا واملعهد العر  للتدراب والبحيو اصاصـــائشر( 
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اصاصـــــــــــــااامل الصـــــــــــــناعشرف يف بشج  ؛ والقر عمل وولشر بمـــــــــــــأن 2016يف أاليل/ســـــــــــــبتمرب  يف عمان
بمــأن  2017؛ والقر عمل عقدمل يف ســـيتمـــ ف االألاو الروســـ ف يف أاار/مااي 2017دش ـــان/أبرال  يف

و،ـــــع مؤشـــــرامل األواا الصـــــناع  فشما اتعل  بتحلشل ال ـــــشاســـــامل يف بلدان رابطر الدول امل ـــــتقلر؛ ووورة 
بمـــأن التحلشل اصاصـــائ  للفجية  2018إقلشمشر عقدمل يف أواس أبابا يف تمـــران األول/أعتيبر تدرابشر 

ب  األن ــــ  فشما اتعل  بالعمالر واألجير يف قطاؤ الصــــناعر التحيالشر )باالشــــ ا  مع هش ر األمم املتحدة 
الشيدشدو يف القر عمل  للم ــــاواة ب  األن ــــ  ومتك  املرأة واللجنر االقتصــــاوار ألفراقشا(. عما أســــهمت

 وولشر بمــــــــأن اصاصــــــــااامل الصــــــــناعشر يف أمراكا اليســــــــطا ومنطقر البحر الكارا ف علقدمل يف أاار/مااي
ودظمتهـا المـــــــــــــــعبـر بـالتعـاون مع اللجنـر االقتصــــــــــــــــاواـر ألمراكـا الستشنشـر ومنطقـر البحر الكـارا ف  2017

 .واستضافها املعهد اليي  البنم  لإلاصااامل وتعداو ال كان
ويف دطــاُ بردــامج الشيدشــدو للم ــــــــــــــــاعــدة التقنشــرف دلظمــت القــامل عمــل وينشــر أخرت يف أملــا   - 10

)عازاخ ــــتان(ف وهافاداف وال يس )دشج اا(ف وأووا ــــا )أوعرادشا(ف وفششنتشان وارافان. و را تنفشذ ممــــاراع 
واململكــر العربشـر  فوعيبــا فوعمــان فامل ــــــــــــــــاعــدة التقنشــر يف بلــدان منهــا مهيراــر الو الــدميقرايشــر المـــــــــــــــعبشــر

لدول امل ــــــتقلرف وممــــــاراع وينشر ف أجن مل الشيدشدو ممــــــروعا إقلشمشا لبلدان رابطر ا2018ال ــــــعيوار. ويف 
ودشج اا. وهنا  ممـــــــــاراع جدادة  ضــــــــع  فومهيرار الو الدميقرايشر المـــــــــعبشر فمهيرار تن ادشا املتحدة يف

 االشا لعملشر امليافقر.
شــــــارة إىل أن الطلب علا امل ــــــاعدة التقنشر من مكاتب اصاصــــــاا اليينشر أعلا    أده جتدر اص - 11

بعن  امليارو ألقشًقا هلذا ال ر . ويفبكث  من م تيت التنفشذ ا اد. وتعمل الشيدشدو علا امد م اد من 
تها ينلا االملف مثل عمان واململكر العربشر ال ـــــــــــــــعيوارف دفذمل الشيدشدو ممـــــــــــــــاراعا للم ـــــــــــــــاعدة التقنشر م

البلدان دف ــها. وباملثلف قدمت اكيمتا االألاو الروســ  والصــ  وعما مالشا للشيدشدوف ر اقتصــر علا  هذ 
املماراع املنفذة يف بلداهما فح بف بل أاضا للمماراع املنفذة يف البلدان األخرت يف منطقتشهما. وتلقت 

 .هذا الدعم بتقدار عب  الشيدشدو أاضا متياس من اكيميت مهيرار عيراا وفنلنداف وحيظا
  

 برنامج منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لجمع البيانات ونشرها - ثالثا 
تتيىل الشيدشدو امل ـــــؤولشر العاملشر عن مع اصاصـــــااامل الصـــــناعشر العامر ســـــنيا ا بمـــــأن التعدانف  - 12

ن الصــــــــــناعامل يف جمال الدمامل العامر والصــــــــــناعر التحيالشرف والكهرباا وال ازف وإمداوامل املشا  و  ها م
)الفروؤ باا وجشم ووال من التصــــــــــــنشص الصــــــــــــناع  الدود املياد ألمشع األدمــــــــــــطر االقتصــــــــــــاوارف عمس 

( املصـــــــنفر وفقا للرميز املؤلفر من ثسو خادامل أو أربع خادامل. وتقيم الشيدشدو يمع البشادامل 4 بالتنقش 
البلدان    األعضـــاا يف منظمر التعاون والتنمشر يف املشدان  بلداً من 150ال ـــنيار بمـــكل مباشـــر من  ي 

االقتصــــاواف بشنما تتلقا البشادامل من البلدان األعضــــاا فشها من املنظمر دف ــــها مباشــــرة تفاواًا الزوواجشر 
 صنشصاألهيو. والطلب من البلدان تقدمي البشادامل ذامل الصلر وفقاً للتنقش  الرابع أو التنقش  الثالج من الت

 الصناع  الدود املياد.
ف 1993وعمس بالتيصـــــشامل اليت أصـــــدرهتا اللجنر يف وورهتا ال ـــــابعر والعمـــــران املعقيوة يف عام  - 13

دلقلت امل ــــؤولشر الدولشر عن مع اصاصــــااامل الصــــناعشر العامر ودمــــرها من المــــعبر إىل الشيدشدو ومنظمر 
رم اتفـــاُ ممـــــــــــــــ   . وعسوة علا ذلـــ ف ألب1994التعـــاون والتنمشـــر يف املشـــدان االقتصـــــــــــــــــاوا يف عـــام 

اليعـــاالملف وذلـــ  ب  املكتـــب اصاصـــــــــــــــــائ  لسألـــاو األورو  ومنظمـــر التعـــاون والتنمشـــر يف املشـــدان  ب 
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االقتصــاواف اقضــ  بأن تقيم املنظمر يمع البشادامل مباشــرة من البلدان    األعضــاا يف االألاو األور ف 
ع إاصـــااامل األعمال التجارار املتعلقر بالبلدان األعضـــاا يف االألاو علا أن اقيم املكتب اصاصـــائ  يم

األورو . وهكذا ألصل الشيدشدو علا بشادامل البلدان األعضاا يف املكتب اصاصائ  من املكتب مباشرةف 
ألصــل من املنظمر مباشــرة علا بشادامل البلدان    األعضــاا يف املكتب األعضــاا يف املنظمر. وتيفر  عما

دامل املياقع المــــــبكشر الرمشر للمنظمامل اليينشر واملنظمامل فُي اليينشر إمكادشر اليصــــــيل املباشــــــر إىل البشا
 األولشر يف عث  من ا االمل.

وأتاات زااوة اســـــتادام التكنيليجشا ا داثر للشيدشدو أل ـــــ  عارســـــاهتا ألمع البشادامل وبرداجمها  - 14
واســـــتعشن تدر شا عن منتجامل البشادامل امجملر علا أقرار مدجمر لنمـــــر البشادامل يف ال ـــــنيامل األخ ة. 

باليصـــــــــيل اجملاد إىل قياعد البشادامل ال ـــــــــهلر االســـــــــتادام. وميكن تق ـــــــــشم قياعد البشادامل اليت تتعهدها 
الشيدشدو إىل جمميعت  اســــتناوا إىل مصــــدر البشاداملب )أ( البشادامل املصــــدرار امل ــــتقاة مباشــــرة من مكاتب 

اليينشر؛ و )ب( البشادامل املصــــــــدرار امل ــــــــتقاة من قياعد بشادامل الشيدشدو أو من قياعد بشادامل اصاصــــــــاا 
 املنظمامل الدولشر األخرتف وخباصر شعبر اصاصااامل.

 وتنتم  قياعد البشادامل التالشر إىل الف ر األوىلب - 15
دامل هذ  (. وقاعدة البشاINDSTATاصــــــــــــــااامل الصــــــــــــــناعشر )قاعدة بشادامل الشيدشدو لإل )أ( 

بشادامل ال ــــــل ــــــلر ال منشر املتعلقر  2. وتتضــــــمن الن ــــــار INDSTAT4و  INDSTAT2متاار يف د ــــــات ب 
بقطاؤ الصناعر التحيالشر املصنفر وفقا للرميز املؤلفر من خادت  من التصنشص الصناع  الدود امليادف التنقش  

من ديعها. وتيفر البشادامل امل ـــتندة إىل  . وه  تمـــكل قاعدة بشادامل اصاصـــااامل الصـــناعشر الدولشر األعرب3
معشار تصــــــنشص واشد لف ة أييلف األمر الذا  علها ذامل قشمر خاصــــــر للتحلشل اهلشكل  يف األجل الطيال. 

م القشاســـــشر لإلدتاج الصـــــناع . وتتضـــــمن املؤشـــــرامل الرئش ـــــشر لإلاصـــــااامل الصـــــناعشرف يا يف ذل  ولشل األرقا
وفقا للرميز املؤلفر  1990 صنفر بدقر عن قطاؤ الصناعر التحيالشر منذ عامفتتضمن بشادامل م 4الن ار  أما
أربع خادامل من التصــــــنشص الصــــــناع  الدود املياد. وعادت قابلشر البشادامل للمقاردر علا مر ال من وفشما  من

 ؛هذ  ب  البلدان علا رأس األولياامل يف و،ع وألداج قاعدة البشادامل
التعدان والدمامل العامر ه  قاعدة بشادامل فرادة من ديعها  قاعدة بشادامل إاصـــــــــــااامل )ب( 

فشما اتعل  بالتعدان واســـــــــت سل امجاجرف والكهربااف وال ازف والباارف وتكششص اهليااف وإمداوامل املشا ف ومشا  
أ اا  اجملارارف وإوارة النفااامل. ويف العقيو األخ ةف لياظ وجيو اســــــــــــــتنفاو تدر   للميارو الطبشعشر يف مشع

العارف يف ا  ارتفعف يف اليقت دف ــهف الطلب بمــدة علا ميارو من قبشل النفن الام وال از الطبشع  واملشا  
ب ــــبب النمي الصــــناع  ال ــــراع وال ااوة اصمالشر يف عدو ســــكان العار. وب شر تلبشر الطلبامل املت اادة الياروة 

تتضــــــمن بشادامل  . وه 2012داهتا للجمهير منذ عام من م ــــــتادم  البشاداملف أتاات الشيدشدو قاعدة بشا
وفقا للرميز املؤلفر  . وتقدام البشادامل مصـــــــــــــنفر1995بلد منذ عام  100ال ـــــــــــــل ـــــــــــــلر ال منشر عن أعثر من 

 ؛4 و 3خادت  ومن ثسو خادامل من التصنشص الصناع  الدود امليادف التنقشحان  من
هذا الدلشل مؤشرامل اصدتاج الصناع  مصنفر الدلشل الفصل  لإلدتاج الصناع . اعر   )ج( 

حب ـــــــــــب البلدف واب   4وفقا للرميز املؤلفر من خادت  من التصـــــــــــنشص الصـــــــــــناع  الدود امليادف التنقش  
 ناعامل املاتلفر يف األجل القص .التحيالمل اليت مر هبا الناتج الصناع  للص
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امل االقتصــــــــــــــاوار امل ــــــــــــــتمدة من البشادامل و را تعهد قياعد البشادامل التالشر لعدو من املؤشــــــــــــــر  - 16
 باستادام مصاور خاصر بالشيدشدو أو مصاور خارجشر )شعبر اصاصااامل بمكل أساس (ب

 قاعدة بشادامل مش ان العر  والطلب يف اجملال الصــــــــــناع . تتعهد البشادامل املصــــــــــنفر وفقا )أ( 
قاعدة  باســـتادام البشادامل امل ـــتقاة مند للرميز املؤلفر من أربع خادامل من التصـــنشص الصـــناع  الدود امليا

وقاعدة بشادامل اصاصااامل التجارار الدولشر )قاعدة البشادامل  بشادامل الشيدشدو يف جمال اصاصااامل الصناعشر
اصاصـــائشر لتجارة ال ـــلع األســـاســـشر(. وتتضـــمن بشادامل عن الناتج امجل  والياروامل والصـــاورامل من ال ـــلع 

 التجارا؛   امجل  الظاهر باعتبار  الفُر ب  الناتج امجل  واملش اناملصناعر. وتب ن االستهس
اقتصــاو منذ  200قاعدة بشادامل قشمر التصــنشع املضــافر. تتضــمن بشادامل عن أعثر من  )ب( 

. وقلدارمل بشادامل العام  األخ ان باســــتادام أســــالشب التنبؤ با الر الراهنر. وت ــــتقا األرقام 1990عام 
 اليينشر و/أو بتقدارامل الشيدشدو؛م البلدان من امليقع المبك  للمعبر وتل تكمال باملنميرامل بالن بر ملعظ
مؤشـــــر قشاس األواا الصـــــناع  التناف ـــــ . هي مقشاس مرعب اتألص من  ادشر مؤشـــــرامل  )ج( 

ادامل عمشر ل واا الصـــــــــناع . وجتماع هذ  املؤشـــــــــرامل من البشادامل امليجيوة يف قاعدة بشادامل الشيدشدو البش
وقاعدة البشادامل اصاصائشر لتجارة ال لع األساسشر. واصنص املقشاس البلدان ا ب قشمر املؤشرف واب ن 
الي،ـــــع الن ـــــ  للبلدان يف جمال التنمشر الصـــــناعشر علا الصـــــعشد العامل . وتتضـــــمن قاعدة البشادامل القشمر 

 ؛1990املطلقر وقشمر املؤشر لكل مؤشر من مؤشرامل العناصر منذ عام 
منصر بشادامل أهدا  التنمشر امل تدامر. قاعدة البشادامل هذ ف اليت متثل الشيدشدو اليعالر  )و( 

الراعشر هلاف ه  أادو قاعدة بشادامل ل ـــــــتر من مؤشـــــــرامل أهدا  التنمشر امل ـــــــتدامر. وتتضـــــــمن بشادامل 
صــــــــــاور اليينشرف . وتل ــــــــــتقا هذ  البشادامل من قياعد بشادامل الشيدشدو األخرتف وامل2000قطرار منذ عام 

 واليعالر الدولشر للطاقرف ومنظمر العمل الدولشرف والبن  الدود.
 بعد الت جشل عم تادم. /http://stat.unido.orgوميكن اليصيل إىل مشع قياعد البشادامل علا امليقع التاد 

تادام بشادامل وباص،افر إىل ذل ف تقيم الشيدشدو بتجمشع ودمر املنميرامل اصاصائشر التالشر باس - 17
 م تقاة من قياعد البشادامل املذعيرة أعس ب

 )سنيار(؛ الصناعشر لإلاصاااملا يلشر الدولشر  )أ( 
 )دصص سنيار(؛ اصااامل العاملشر بمأن التعدان والدماملاص )ب( 
 )سنيا(؛ تقرار األواا الصناع  التناف   )ج( 
)التقرار املرال  ال ـــنيا عن هد   املؤشـــرامل اصاصـــائشر للتصـــنشع المـــامل وامل ـــتدام )و( 

 (؛9التنمشر امل تدامر 
 التقرار الفصل  عن إدتاج الصناعر التحيالشر يف العار )إلك ود فقن(. )ه( 

وتيزاؤ مشع املنمـــيرامل بادتظام علا مكاتب اصاصـــاا اليينشر جمادًا. واتم اصعسن عن صـــدور املنمـــيرامل 
 الرمشر للشيدشدو.األدادة من خسل البشادامل الصحفشر 
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 برنامج الشعبة لجمع البيانات - رابعا 
تتصل أدمطر المعبر يف مع البشادامل يجال إاصااامل إدتاج ال لع األساسشر الصناعشر. تقيم  - 18

شعبر اصاصاااملف من خسل برداجمها صاصااامل إدتاج ال لع األساسشر الصناعشرف يمع ودمر البشادامل 
بلد وإقلشم تتعل  بقشمر اصدتاج واجمه خسل ف ة مرجعشر معشنر.  200ناعشر لنحي عن إدتاج ال ـــلع الصـــ

سلعر  600وتضم  ي  2005وت تند تل  البشادامل إىل قائمر املنتجامل الصناعشرف اليت ول،عت يف عام 
ا عن يرا  اســتبشان ســنيا الرســل إىل مكاتب اصاصــاا اليينشر مع البشادامل أســاســً . أســاســشر صــناعشر. وجتل

مع البشادامل المــهرار املتعلقر بعدو  دوو من ال ــلع األســاســشرف وتلنمــر يف  بردامج وباص،ــافر إىل ذل ف جتل
 )الذا اممل بشادامل شهرار أخرت(. دمرة اصاصااامل المهرار

  
 المسؤوليات األخرى للشعبة - خامسا 

تيجشهشر والتيصــــــــشامل املنهجشر تتيىل المــــــــعبر امل ــــــــؤولشر عن بعن املعاا  والتصــــــــنشفامل واملباو  ال - 19
واملباو  التيجشهشر واألولر اصرشاوار ذامل الصلر يف جمال اصاصااامل الصناعشر. والتيصشامل الدولشر الرئش شر 

التيصـــشامل الدولشر و 2008التيصـــشامل الدولشر املتعلقر باصاصـــااامل الصـــناعشر لعام يف هذا الصـــير ه ب 
. والتيصــــشامل األوىل متاار يمشع الل امل الرمشر ل مم املتحدة 2010 املتعلقر بدلشل اصدتاج الصــــناع  لعام

وعلا شـــــبكر اصد دتف فشما تتاح الن ـــــار النهائشر املنقحر للتيصـــــشامل الثادشر بالل ر اصدكلش ار وعلا شـــــبكر 
صــــنشص اصد دت فقن. والتصــــنشفان املرجعشان الرئش ــــشان األعثر أمهشر بالن ــــبر لإلاصــــااامل الصــــناعشر مها الت

 اصاصااامل. الصناع  الدود املياد والتصنشص املرع ا للمنتجاملف اللذان تتعهدمها أاضاً شعبر
وتعت م المـــــــــــــــعبــر مياصـــــــــــــــلــر تعــاومبــا مع الشيدشــدو واألهــامل املعنشــر األخرتف يــا يف ذلــ  اللجــان  - 20

ا  بردامج عمل اصقلشمشرف يف جماالمل منهجشر اصاصـــــــــــــااامل الصـــــــــــــناعشر وتصـــــــــــــنشفاهتا وبناا القدرامل لتع  
مرتفع علا تيســـــشع دطاُ التعاون اصاصـــــااامل الصـــــناعشر يف البلدان. وجتدر اصشـــــارة إىل أن هنا  يلب 

جماالمل اصاصــااامل االقتصــاوار املتكاملرف والروابن ب  ال ــشاســاملف علا ســبشل املثال أهدا  التنمشر  يف
تدامر و  ها من األيرف واســـــــــــــــتحداو تقنشامل وأووامل ومصـــــــــــــــاور  بشاداملف يا يف ذل  الروابن امل ـــــــــــــــ

 بال جسمل اصاصائشر ل عمال التجارارف والبشادامل اصوارارف والبشادامل الضامر.
  

 عن اإلحصاءات الصناعية العالمية نقل المسؤولية الكاملة - سادسا 
يف هذا الصــــدوف تقع امل ــــؤولشر  1993وفقا لل تشبامل املتف  علشها فشما اتعل  بقرار اللجنر لعام  - 21

الدولشر عن مع اصاصااامل الصناعشر العامر ودمرها علا عات  المعبر والشيدشدو ومنظمر التعاون والتنمشر 
 ا يلشر الدولشر لإلاصــــــااامل الصــــــناعشرف بنمــــــر 1996يف املشدان االقتصــــــاوا. وتقيم الشيدشدوف منذ عام 

مع الب يف شادامل السزمر هلذ  ا يلشر وقاعدة البشادامل مباشـــــــــــــــرة من البلدان جمال الصـــــــــــــــناعر التحيالشر. وجتل
مع بمــــــــكل    مباشــــــــر من املنظمر ف    شما خيص البلدان األعضــــــــاا فشها األعضــــــــاا يف املنظمرف عما جتل
اصاصــــــــااامل العاملشر بمــــــــأن ف بنمــــــــر 2010الشيدشدوف منذ عام  أجل تفاوا ازوواجشر األهيو. وتقيم من

اســـــــــــــــتنــاوا إىل البشــادــامل اجملمعــر عــل ســـــــــــــــنت ف يــا يف ذلــ  الطبعــامل الثسو األوىل   التعــدان والــدمــامل
األدمـــــطر املتصـــــلر بإاصـــــااامل  المـــــعبر. وعقب النجاح يف دمـــــر هذ  الطبعاملف دلقلت بمـــــكل رم  من

 .2015التعدان والدمامل من المعبر إىل الشيدشدو يف 
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ااامل التعدان والدمامل وولشل اصدتاج ومنذ دقل أدمـــــــطر مع ودمـــــــر البشادامل املتصـــــــلر بإاصـــــــ - 22
ف واصـــــلت المـــــعبر مع بشادامل إدتاج ال ـــــلع األســـــاســـــشر الصـــــناعشر )املتعلقر بالقشمر 2015الصـــــناع  يف 

وا جم( السزمر ملنمـيراهتا بمـأن اصاصـااامل المـهرار وال ـنيار. ويف إيار النقل املتبق  والنهائ  لبشادامل 
أجرمل الشيدشدو والمـــــعبر تقششما ممـــــ عا ل دمـــــطر اليت اتع  دقلهاف إدتاج ال ـــــلع األســـــاســـــشر الصـــــناعشرف 

وأعدمل اليثائ  الفنشر املتصـــــلر بذل . وقام مدار المـــــعبر ب اارة مقر الشيدشدو يف فششناف والتقا بنائب املدار 
لشر العام للشيدشدو من أجل تع ا  قبيل النقل علا أعلا امل ــــــتياامل. وجترا االســــــتعداوامل االشا صمتام عم

 النقلف مع إعاوة ددب امل ــــــؤولشر عن إاصــــــااامل إدتاج ال ــــــلع األســــــاســــــشر الصــــــناعشر حبليل آذار/مارس
 .2019ف بعد إقرار اللجنر يف 2019
وب شر عفالر النقل ال ــــلس والكامل لربدامج بشادامل اصاصــــااامل الصــــناعشرف األمر الذا اتطلب  - 23

دو لك  تنفذ بردامج العملف قامت شعبر اصاصااامل التابعر تيف  امليارو لمعبر اصاصااامل التابعر للشيدش
صوارة المــــؤون االقتصــــاوار واالجتماعشر بتش ــــ  املناقمــــامل فشما ب  اليعاالمل علا أعلا امل ــــتياامل ب  
اصوارة والشيدشدو. وخسل الف ة االدتقالشرف ســــــــتياصــــــــل شــــــــعبر اصاصــــــــااامل التابعر لإلوارة تقدمي التدراب 

 دشدو بمأن مع وجتهش  إاصااامل إدتاج ال لع األساسشر الصناعشرف ا ب االقتضاا.مليظف  الشي 
  

 المستدامة الثغرات القائمة في بيانات اإلحصاءات الصناعية في سياق أهداف التنمية -سابعا  
ـــلـــجـــنــــــــر يف عــــــــام  - 24 ـــشــــــــدو املـــقــــــــدم إىل ال ـــيد ـــش ـــر ال ـــقـــرا  فE/CN.3/2016/12) 2016ورومل يف ت

( إشارة إىل الث رة ا رجر امليجيوة يف بشادامل اصاصااامل الصناعشر يف عث  من البلدان 30-26 الفقرامل
   سشما يف أفراقشا جنيب الصحراا الكربت. وال ت ال امل ياامل الصناعشر تمكل املصدر الرئش النامشرف ال

للبشاداملف    أمبا أدمطر ذامل تكلفر عالشر. واكمص التحلشل الذا أجرته الشيدشدو أن تكلفر امل ياامل 
يف البلدان اليت جتراها بادتظام تقل عث ا عن دظ هتا يف البلدان اليت جتراها خسل فياصـــــــــــــــل زمنشر أييلف 

شام باســــــــتثمارامل جدادة ما أجرا م ــــــــ  جداد بعد عدة ســــــــنيامل من امل ــــــــ  ال ــــــــاب ف فشجب الق فإذا
لتحداد إيار امل ــ ف وتدراب مشع امليظف  من جدادف وإعاوة إدمــاا مراف  ايســبر وتطبشقامل جدادة. 
 وإذا أجرات امل ــــياامل ســــنيااف فإن املعار  والقدرامل املؤســــ ــــشر لن تظل يف مكاتب اصاصــــاا اليينشر

 فح بف بل سي  تتطير وتنضج أاضا.
جعا يف التصــــــــــــــنشع ال ــــــــــــــاب  ألواده لياظ يف أقل البلدان األفراقشر ايا ترا ويف ال ــــــــــــــنيامل األخ ةف - 25
الناتج امجل  اصماد. ور م من قشمر التصــــــــــــنشع املضــــــــــــافر يف  شــــــــــــكل عملشرف متثال يف ا فا  ا صــــــــــــر يف
ر واملياو تيقعامل النمي االقتصــــاوا للكث  من البلدان األفراقشر مرتفعر جدا بفضــــل ثروهتا من امليارو املعددش أن

تصـــــــــــــــــدارف فلم تتمكن هـــذ  البلـــدان الـــام األخرتف وا فـــا  تكـــالشص العمـــالـــرف وإمكـــادـــاهتـــا القياـــر يف ال
اجتذاب االســــــــــــــتثمارامل السزمر يف جمال التنمشر الصــــــــــــــناعشر. واع ت ذل  ج ئشا إىل عدم تيفر البشادامل  من

ا أده شــداد املاايرة يف اال عدم األســاســشرف ألن امل ــتثمران انظرون إىل إدمــاا أا عمل جتارا جداد عل
وقاوة  تيافر املعليمامل األســــــــــــاســــــــــــشر السزمر ال اذ القرارامل. ويف عث  من البلدانف واجهت قدرة ا كيمامل

 األعمال التجارار علا صشا ر سشاسر صناعشر وينشر فعالر قشيواً عب ة ب بب االفتقار إىل البشادامل األساسشر.
لبشادامل يف الكث  من البلدان النامشر فشما اتعل  يؤشـــــــــــــــرامل أهدا  ولياظت أاضـــــــــــــــا ث رة يف ا - 26

التنمشر امل تدامرف ال سشما فشما اتعل  حبجم وم امهر املماراع الصناعشر الص  ة واصيهلا علا الدمامل 
املالشر. وتضـــــــــطلع املمـــــــــاراع الصـــــــــناعشر الصـــــــــ  ة بدور يحيرا يف تيلشد العمالر واألعمال ا رةف عا حييل 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2016/12
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ام ا اد لإلاصــــــــــااامل الصــــــــــناعشر وقيؤ شــــــــــرحير عب ة من ال ــــــــــكان ألت خن الفقر.    أن النظ ونو
الكث  من البلدان النامشر اتمثل يف مع البشادامل من املؤســــــــــــ ــــــــــــامل الكب ة اليت تتجاوز اجما معشناف  يف

ا ــب شــاصــا. وعسوة علا ذل ف فإن البشادامل املصــنفر  20أشــاار أو  10عاملؤســ ــامل اليت تضــم 
من البلدان فقن. ومن الضـــــــــــــــرورا  اجم العمالر وديؤ الصـــــــــــــــناعر    متاار إال فشما اتعل  بعدو  دوو

 تممل مكاتب اصاصاا اليينشر املماراع الصناعشر الص  ة يف براجمها القاومر املتعلقر بإجراا امل يح. أن
أعرب من دظ هتا فشما اتعل  وتت ــم عملشامل م ــ  المــرعامل الصــ  ة يف البلدان النامشر بصــعيبر  - 27

باملؤســـــــ ـــــــامل التجارار الكب ة. وهنا  ااجر إىل بذل جهيو عب ة عميًما لبناا إيار للم ـــــــ  ميثُي بهف 
خاصـــر وأن بعن األدمـــطر انفاذ ميمشا فقنف عا  عل من الضـــرورا اختشار ف ة امل ـــ  املناســـبر. واتع  

مثشل األشد ألمشع املناي  واألدمـــطر األ رافشر. وايصـــا و،ـــع خطر مناســـبر ألخذ العشنامل هبد  عفالر الت
بمــدة بأن تتعاون اليعاالمل الدولشر ذامل الربة يف إجراا امل ــياامل االقتصــاوارف من قبشل منظمر األ ذار 
وال راعر ل مم املتحدة والشيدشدو وشعبر اصاصااامل والبن  الدودف علا استحداو األووامل واألسالشب 

وميكن تطبش  الربة املكت ــــــــــبر  امل ــــــــــياامل يف البلدان املتاذة ععشنر علا أســــــــــاس جترا .السزمر وإجراا 
هذ  التجارب علا بلدان أخرت. ولش ـــــت إاصـــــااامل املمـــــاراع الصـــــناعشر الصـــــ  ة ،ـــــرورار لرصـــــد  من

 األهدا  فح بف بلف واألهم من ذل ف أمبا ،رورار أاضا لتحقش  التصنشع امل تدام.
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التعليق على التقرير فيمااا يتعلق باااألنشاااااااااااطااة الجاااريااة في مجااا  اإلحصااااااااااااااءات  أ() 
الصااااااااناعيةة واإلحابة علما بالتقدم الذي أحرنتد اليونيدو في برنامج عملها المتعلق باإلحصاااااااااءات 

 تحسين تنفيذ برامجها المتصلة باإلحصاءات الصناعية؛الصناعية وتشجيع البلدان على 
الموافقة على إتمام عملية نقل المسااااااااااؤولية عن جمع اإلحصاااااااااااءات الصااااااااااناعية  ب() 

واإلبالغ عنها على الصااعيد العالمي من الشااعبة إلى اليونيدو والطل  من مكات  اإلحصاااء الوبنية 
 عية؛إبالغ اليونيدو ببيانات إنتاج السلع األساسية الصنا

دعوة البلدان النامية إلى إيالء اإلحصاااااااااءات الصااااااااناعية أولوية عاليةة وال ساااااااايما  ج() 
المتعلقة منها بالمؤسااااسااااات الصااااغيرةة من أجل تيسااااير رصااااد أهداف التنمية المسااااتدامة وتنفيذها 

 بشكل شامل؛
نيادة حجم المسااااااااااااعدة المقدمة  الطل  من الوكاالت الدولية وشاااااااااااركاء التنمية و() 

اإلحصاااااااءات الصااااااناعيةة وال ساااااايما بلدان النامية في شااااااكل برامج لبناء القدرات في مجا  ال إلى
 المستدامة. سياق أهداف التنمية في
 


