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 اللجنة اإلحصائية
 الخمسون و   الثالثة   الدورة 

 2022آذار/مارس  1-4
 * ( من جدول األعمال المؤقت د) 4البند 

 : اإلحصاءات الصناعية علم بنود لل 
   

 الصناعية تقرير منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية عن اإلحصاءات    
  

 مذكرة من األمين العام  
 

والممارســــــاب ال ــــــاألقين  ت ــــــر  األم ن  2021/224وفقا لمقرر المجلس االقتصــــــادت واالجتماع   
العام ألأن يح لن للعلمن تقرير منظمي األمم المتحدة للتنميي الصــناةيي )ال يد دو( عن اصاصــاااب الصــناةيين 

م التقرير معليماب م ـــــــــتيملي عن األد ـــــــــ ي الت  ا ـــــــــ لعت   ا المعروض على اللجني   اصاصـــــــــا يي  ويقدير
ويقدم معليماب  (E/CN.3/2019/12) ال يد دو ف  مجال اصاصاااب الصناةيي منذ صدور التقرير ال ا ق

 .لتنف ذ التيصياب الدوليي لإلاصاااب الصناةيي عن أد  ي  ناا القدراب والتدريب المض لع   ا

وتصــا ال يد دو دور ا كيكالي راةيي لمؤاــراب أ دا  التنميي الم ــتدامي المتصــلي ألالتصــنيع  وييرد  
 التقرير ألإيجاز األد ـــــ ي الت  ا ـــــ لعت   ا ال يد دو من ا ا الت يير المن ج ن واص عي على الصـــــع د ن

 .يافر البياداب المتعلقي ألالمؤاراب الت  تتيلى رعا ت االعالم  واصقليم ن وتح  ن ت 

ــ  ي    ــاألقا اـ ــ لع   ا سـ ــناةيي الت  كادت تضـ ــاااب الصـ ــلي ألاصاصـ ــ ي المتصـ وقد ُدقلت ألعض األد ـ
ن ال يد دو  اصاصــــاااب التاألعي صدارة ال ــــؤون االقتصــــاديي واالجتماةيي ألاألمادي العامي ،لى ال يد دون مما م ر

ــؤو  ــيا عمليي اص عي عن البياداب الت  تقيم   ا من أن تتيلى الم ــــــ ليي الياملي ف   ذا المجالن ومن ثم ت  ــــــ
الم اتب اصاصــــــــــــــا يي اليتنيي  ويقدم التقرير معليماب م ــــــــــــــتيملي عن االي  ذا النقل للم ــــــــــــــؤولياب وعن 

ل لب  الم ادراب الت  ا ــــ لعت   ا ال يد دو لتح ــــ ن ف رســــ ا لإلاصــــاااب الصــــناةيين ال ســــيما اســــتجاألي ل
 .المتزا د للحصيل على المعليماب ف  اليقت المناسب

 

 * E/CN.3/2022/1  
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وت ـلا ال يد دو الضـيا أيضـا على الاتراب الم ـتمرة ف  البياداب ف  ألعض اصاصـاااب الصـناةيي  
الر ي ــيين وال ســيما ف  المناتق المن فضــي الدملن األمر الذت ال  زال ي ــ ل ع  ي أمام الرصــد ال ــامل وف   

 .التنميي الم تدامي اليقت المناسب أل دا 

 .واللجني مدعية ،لى اصااتي علما ألالتقرير 
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 تقرير منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية عن اإلحصاءات الصناعية   
 

 مقدمة  -   أوال  
  ن رابت اللجني اصاصا يين2019آذار/مارس   8،لى   5ف  دورت ا ال م  ن المعقيدة ف  الفترة من  - 1

  (E/CN.3/2019/12ن  تقرير المد ر العام لمنظمي األمم المتحدة للتنميي الصــــــــــــناةيي )50/112ف  مقرر ا 
ف  ذلك الم ــــــــــــؤوليي  وأعربت عن دعم ا لبردامج العمل المتعلق ألاصاصــــــــــــاااب الصــــــــــــناةيي اليارد  ي ن ألما

ألعد دقل األد ـــ ي من اـــ  ي اصاصـــاااب ،لى ال يد دو  ودعت اللجني    الميســـعي عن اصاصـــاااب الصـــناةيي
ال يد دو ،لى ت صـي  الميارد العزمي ألد ـ ي ،دتاا البياداب ود ـر ا ف  اليقت المناسـبن مع االسـتمرار ف   

دة  ،تااي اليصــيل المفتيإ ،لى البياداب الصــناةيي العالميي  وأادب اللجني من جد د الحاجي ،لى تعزيز الم ــاع
التقنيي المقدمي ،لى البلدان ف  مجال اصاصـــاااب الصـــناةيين وتلبت ،لى ال ـــركاا الدول  ن ف  التنميي زيادة 

 .الم اعدة المقدمي ،لى  رامج  ناا القدراب ف   ذا المجال

م  ذا التقرير معليماب م ــــــتيملي عن األد ــــــ ي الت  ا ــــــ لعت   ا ال يد دو مؤمرا اســــــتجاألي  - 2 ويقدر
لجني  ويذكر أن العد د من مؤاـــراب األ دا ن ال ســـيما تلك المتصـــلي ألالتصـــنيع الم ـــتدام وال ـــامل  ل ل اب ال

(ن ُتجمرع من البياداب الت  تنتج ا دظم اصاصـــــــــــــاااب الصـــــــــــــناةيين مما  ت لب أن تيل  ا  9للجميع )ال د  
 .الح يماب اليتنيي والج اب ال ري ي اصدما يي مزيًدا من اال تمام

ــي عن ويعرض الت  - 3 ــاملـ ــي اليـ ــل الم ــــــــــــــؤوليـ ــد دقـ ــدو ألعـ ــا ال يد ـ ــذت ـ ــاز اصجراااب الت  ات ـ ــإيجـ ألـ قرير 
ــاديي واالجتماةيي   ــاااب التاألعي صدارة ال ــــــؤون االقتصــــ ــناةيي العالميي من اــــــ  ي اصاصــــ ــاااب الصــــ اصاصــــ

 .ألاألمادي العامي ،لى ال يد دو
  

 األنشطة المنفذة استجابة لطلبات اللجنة  -  ثانًيا  
 تنفيذ التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية -ألف   

ــاااب   - 4 ــياب الدوليي لإلاصــــــ ــا قن ُأارز تقدم كب ر ف  تنف ذ أادي التيصــــــ ــدور التقرير ال ــــــ منذ صــــــ
 لدان تقيم اآلن  تجميع البياداب الصـــــــــــــناةيي    110الصـــــــــــــناةيي  ووفًقا لقياعد  ياداب ال يد دون فإن أاار من  

ــني  ــت دام التن ير الراألع للتصــ ــاديين   نما تعتزم  لدان ألاســ ــناع  الدول  المياد لجميع األد ــــ ي االقتصــ ف الصــ
ــنياب المقبلي  وقد أســــ م اســــت دام التن ير الراألع على د ا  واســــع ف  زيادة  أمرى م ااــــرة اســــت دام  ف  ال ــ

 .ات ا  البياداب الصناةيي وقا ل ت ا للمقاردي دولًيا

اب أو اسـتقصـاااب سـنييي أو دوريي للصـناعاب )المن ـ ب اما اسـتمر عدد البلدان الت  أجرب تعداد - 5
ــياب  ــيي المقتراي ف  التيصـ ــاسـ ــاااب  نيد البياداب األسـ ــتقصـ أو المؤســـ ـــاب( ف  االزدياد  وتت   معظم االسـ

  وقد ارتفع عدد البلدان الت  تعد تقد راب اــــــ ريي أو فصــــــليي أل ــــــأن 2008الدوليي لإلاصــــــاااب الصــــــناةيي 
وتح ـنت أيضـا ،م اديي اليصـيل    2010صـياب الدوليي المتعلقي  دل ل اصدتاا الصـناع  اصدتاا  ناًا على التي 

،لى  ذه البياداب  وف  العد د من البلدانن يعد  ذا الدل ل مصـــــدًرا  اًما للمعليماب صعداد الح ـــــاألاب القيميي 
ــ رة األجل م ــراب القصـ ــع ألأ ميي المؤاـ ــاب على د ا  واسـ ــياسـ ــادعي ال ـ ــليي  وقد أقر صـ ال دل ل اصدتاا الفصـ

(  وبالنظر ،لى أن اآلثار المترت ي على 19-الصــــــــــــناع  ف  أعقام ض ير أزمي مرض ف روس كيرودا )ايف د
الجا حي كادت غ ر متجاد ــي على د ا  المناتق وق اعاب األد ــ ين فإن البياداب المصــنفي تصــنيفا مناســ ا  
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ألالق اعاب ومدى االدتعاش  وقد دأ ت ا ــــــب الصــــــناعي يم ن أن تيفر معليماب ريمي عن اآلثار ال اصــــــي  
البلدان على تنف ذ المعا  ر والتيصـياب المقتراي ف  التيصـياب الدوليي المذكيرة أععه تدريجيان مما م ن ا من 
،عداد مجميعي ااملي من البياداب على م تيى الق اعاب لتح  ن ،اصاااب األعمال التجاريي واصاصاااب  

القيميي وغ ر ا من المؤاـــــراب على د ا  االقتصـــــاد ك ل  وســـــا مت زيادة   التجاريي وإاصـــــاااب الح ـــــاألاب
تيافر البـياـداب الصـــــــــــــــناةـيي دتيجـي الزـيادة ف  ال ـلب على البـياـداب من الم ــــــــــــــت ـدم ن ف  الح يمـي والق ـا  
ــمل مراعات ا ف  ســـعســـل   ــناةيين ألما اـ ــاب الصـ ــياسـ ــا ل ال ـ ــ ن ف م م ـ ــركاا اصدما   ن ف  تح ـ ال اص وال ـ

 عالميي ال يمي ال

وت ت دم البلدان أيًضا مصادر  ياداب أمرى لتلبيي ال لب على اصاصاااب الصناةيي  وتمال أاد  - 6
 ذه المصـادر ف  التعداداب االقتصـاديين الت  تنتج  ياداب أسـاسـيي مصـنفي ا ـب األد ـ ي االقتصـاديي  وقد  

ــاااب  م ن ذلك العد د من البلدان الناميي من تحد ا ســــــجعت ا لاعمال الت  ــتقصــــ جاريين وتح ــــــ ن أتر االســــ
وإعداد المزيد من االستقصاااب المت صصي الت  تت لب  ياداب ، ا يي  كما زاد است دام المصادر اصداريي 
ف  االقتصـاداب الصـناةيي واالقتصـاداب الصـناةيي النااـالي  ،ال أن المصـادر اصداريي ال تيين دا ما ميثيقين 

فايي التت يي أو التحد ا الضــــ يف للنظم  ودظرب ال يد دو ف  د ا   وذلك ف  ألعض الحاالب أل ــــبب عدم ك
ــناةيي وملصـــت ،لى أد  من المم ن ت بيق ا ف  البلدان الناميي على  ــاااب الصـ البياداب الضـــ مي ف  اصاصـ
التجارة الدوليي ف  ال ـــــلع وال دماب الصـــــناةيي  وســـــتياصـــــل ال يد دو اســـــتي ـــــا  ،م اداب مصـــــادر البياداب 

 .ما ف  ذلك البياداب الض مين ألغراض اصاصاااب الصناةييالبد لين أل 
 

 حلقات العمل الدولية واإلقليمية وأنشطة بناء القدرات -باء   
واصـــــلت ال يد دو تنظيم القاب عمل ،قليميي لفا دة الم اتب اصاصـــــا يي اليتنيي ألاعت ار ا من أاار  - 7

اليتن  ن على أادي التيصـــــياب وأفضـــــل الممارســـــاب التدا  ر فعاليي من ا ا التيلفي صتع  اصاصـــــا   ن  
ــايا الم ــــــــــتركي   ن الم اتب الميجيدة ف  المن قي   على الصــــــــــع د الدول   ودظرا ،لى وجيد اليا ر من القضــــــــ
دف ـ ان فإن القاب العمل  ذه أتاات ا زا صجراا مداوالب أل ـأن الم ـاال المفاييميي وت ادل ال براب وأفضـل  

ن تنفذ ال يد دو معظم أد ــ ت ا ف  مجال  التدريب وبناا القدراب ألاليســا ل  2020عام  الممارســاب  ومنذ أوا ل 
 .19-االفترا يي أل بب الق يد المفرو ي منذ  دايي جا حي كيف د

ومنـذ صـــــــــــــــدور تقرير ـا ال ـــــــــــــــا ق ،لى اللجنـين عقـدب ال يد ـدو عـدة القـاب عمـل وتنيـي وإقليميـي   - 8
،دتاا وتحل ل اصاصـاااب الصـناةيين ألما ف  ذلك رصـد أ دا  التنميي أجرب مناق ـاب وم ـاوراب أل ـأن  اما

الم ــتدامين مع ممال ن ا يم  ن من أرم نيا وأوزب  ــتان وبنما وب عروس وتركماد ــتان وال ــلفادور وف  ت دام 
وكيليمبـيا ومـيادمـارن من   ن  ـلدان أمرى  وترد القـاب العمـل واألد ــــــــــــــ ـي الـتدريبـيي الت  ت ــــــــــــــت ـد  تحـدـ دا 

 .من  ذا التقرير 27ؤاراب أ دا  التنميي الم تدامي ف  الفقرة م

وقد دفذب ال يد دون  ـــمن د ا   ردامج ا للم ـــاعدة التقنيين م ـــاريع ت د  ،لى تعزيز قدرة البلدان   - 9
ن دظمت ال يد دو 2021،لى عام   2019على جمع اصاصـــــاااب الصـــــناةيي وتحل ل ا  ومعل الفترة من عام  

دة التقنيي ف  األردن وعمان وكمبيديا وكيبا والممليي العربيي ال ـعيديين ألاص ـافي ،لى م ـرو  م ـاريع للم ـاع
 .،قليم  لفا دة  لدان راأل ي الدول الم تقلي  وثمي م اريع جد دة ق د عمليي الميافقي عل  ا

التقنيي    د أد  تجدر اصاـــــارة ،لى أن تلب الم اتب اصاصـــــا يي اليتنيي الحصـــــيل على الم ـــــاعدة - 10
ــا يي ل ذا الترض  وف  ألعض  ــتيى التنف ذ الحال   وتعمل ال يد دو على تعبالي ميارد ، ــــــ أابر أل ا ر من م ــــــ
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الحاالبن على سب ل الماال ف  ُعمان والممليي العربيي ال عيديين دفذب ال يد دو م اريع م اعدة تقنيي تميل ا  
والصـ ن وبلدان أمرى دعما ماليا ،لى ال يد دون ليس  البلدان دف ـ ا  وبالمالن قدمت ا يماب االتحاد الروسـ  

فقا للم ــــــــاريع المنفذة ف   لداد ا ولين أيضــــــــا لتلك المنفذة ف   لدان أمرى ف  مناتق ا  ويحظى  ذا الدعم 
  تقد ر كب ر 

  
 برنامج منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لجمع البيانات ونشرها  -  ثالثا  

م ـــــؤوليي العالميي عن جمع اصاصـــــاااب الصـــــناةيي العامي ســـــنييا أل ـــــأن التعد ن  تتيلى ال يد دو ال - 11
العامي )التن ير   والصناعي التحييليي والي رباا والتاز وإمداداب المياه وغ ر ا من الصناعاب ف  مجال المرافق

الرقم  ن    الراألع للتصــــــــنيف الصــــــــناع  الدول  الميادن األ يام ألاا وجيم ودال و اا(ن على م ــــــــتيى الرمزين
ــنييي من ايال   ــاا    150الم يد ن من ثعثي أرقام وأربعي أرقام  وتجمع م ااـــــرة البياداب ال ـــ  لدا غ ر األعضـــ

  12ف  منظمي التعاون والتنميي ف  الم دان االقتصــــــــــــادت أو االتحاد األوروب ن على النحي المب ن ف  الفقرة  
فًقا للتن ير الراألع أو التن ير الاالا للتصـنيف الصـناع  وُي لب من البلدان اص عي عن البياداب ذاب الصـلي و 

ن تم تت  ر ســني األســاس ألالن ــ ي ،لى جميع البياداب الت  تنتج ا ال يد دو من 2019وف  عام   الدول  المياد 
  2015،لى عام  2010عام 

ُدقلت  ن1993 معا ف  المعقيدة  والع رين  ال األعي  دورت ا ف   الصادرة عن اللجني وعمع ألالتيصياب - 12
  ومنظمي  ال يد دو ،لى  اصاصاااب  ا  ي  من العامي  الصناةيي  اصاصاااب ود ر جمع عن الدوليي الم ؤوليي

  اليكاالب    ن  م ـــتر  أ رم اتفا  ذلكن على  وععوة  1994 عام  ف  االقتصـــادت  الم دان  ف   والتنميي  التعاون 
تقيم ألميج      االقتصـــــــــــادتن  الم دان  ف   والتنميي  التعاون  ومنظمي األوروب   اصاصـــــــــــا   لعتحاد الم تب    ن

 غ ر ف  ا البلدان األعضــــــــــــاا  من  م ااــــــــــــرة  ألجمع البياداب االقتصــــــــــــادت الم دان ف   والتنميي  التعاون   منظمي
  األعمال  ،اصــــــــــــاااب األوروب  ألجمع اصاصــــــــــــا   لعتحاد ويقيم الم تب األوروب  االتحاد ف   األعضــــــــــــاا

البلدان   من البياداب  على ال يد دو  تحصـــــل  و  ذان   األوروب  االتحاد  ف  األعضـــــاا  المتعلقي ألالبلدانالتجاريي 
  التعاون   منظمي من وم ااــرة  األوروب  اصاصــا   لعتحاد الم تب  من  م ااــرة  األوروب  االتحاد  ف  األعضــاا

  األوروب   اصاصــا   لعتحاد  تبف  الم األعضــاا غ ر  االقتصــادت ألالن ــ ي ،لى البلدان  الم دان  ف   والتنميي
 ازدواجيي  ف  تجنب العمليي وت ــــــــــــ م  ذه   االقتصــــــــــــادت  الم دان ف  والتنميي  التعاون  األعضــــــــــــاا ف  منظمي

 ،لى الم ااــــــــر اليصــــــــيل وفي  اليتنيي ،م اديي  اليتنيي للمنظماب الرســــــــميي ال ــــــــ  يي وتتير المياقع  الج يد
 الت  تتاإ عدة مراب ف  ال ـــــني مال  ألالن ـــــ ي ،لى المؤاـــــراب  ماصـــــي  الحاالبن من  كا ر ف   األوليي  البياداب

  ال  ريي أو الفصليي الصناع  مؤاراب اصدتاا

ن 19-وزاد ال لب على اصاصـــــــــاااب الصـــــــــناةيي زيادة كب رةن ال ســـــــــيما ف  ســـــــــيا  جا حي كيف د - 13
الصـــــــناع  معل األزمي وما ترتب  تت لب تيف ر المعليماب ف  اليقت المناســـــــب لدراســـــــي ت ير اصدتاا مما

على ذلك من أثر اقتصـادت  ودظًرا ،لى أن سـل ـلي البياداب ال ـنييي ال يم ن أن ُتظ ر التت  راب المفاجالي ف   
اصدتاان فإن مؤاــراب اصدتاا الصــناع  ال ــ ريي والفصــليي أصــ حت مصــدًرا  اما للحصــيل على المعليماب 

ــم ذلك ألأ  ــب  وقد ات ــــ ــي ف  تقد ر أثر األزمي على غاياب ال د   ف  اليقت المناســــ من أ دا   9ميي ماصــــ
  19-ايف د التنميي الم تدامي المتصلي ألالصناعي ألعد تف   جا حي

وتتــاإ جميع البيــادــاب الت  تقيم ال يد ــدو ألجمع ــا وتع ــد ــا من معل  يا ت ــا للبيــادــاب اصليتروديــي  - 14
(https://stat.unido.org/)     ن ســـــــُتتاإ ،م اديي اليصـــــــيل ،لى قياعد البياداب مجادا 2022واعت ارا من عام

https://stat.unido.org/
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لجميع الم ــــت دم نن ألميجب ســــياســــي ال يد دو الجد دة لن ــــر البياداب المفتياي  ويم ن تق ــــيم قياعد البياداب 
ــدر   ــيل  الت  تتع د ا ال يد دو ،لى مجميعت ن  ناًا على مصــ ــدريي الت   تم الحصــ البياداب: )أ( البياداب المصــ

عل  ا م ااـرة من الم اتب اصاصـا يي اليتنييو و )م( البياداب المصـدريي الت   تم الحصـيل عل  ا من قياعد 
 . ياداب ال يد دو أو قياعد  ياداب المنظماب الدوليي األمرى 

 :وتنتم  قياعد البياداب التاليي ،لى الفالي األولى - 15

  INDSTAT2  تتيفر ف  د ــــــــــــــ ت ن  مـا: -  قاعدة  ـياداب اصاصــــــــــــــاااب الصـــــــــــــــناةـيي )أ( 
على  ياداب ال ــعســل الزمنيي لق ا  الصــناعي التحييليي   INDSTAT2وتحتيت الن ــ ي     INDSTAT4 و

على م ــــــتيى الرمز الرقم  الم ين من رقم ن ف  التن ير الاالا للتصــــــنيف الصــــــناع  الدول  المياد  و   
ــتند ،لى م يار تمال قاعد ــنييي ت ـ ــناةيي الدوليي األابر من ديع ا  وتيفر  ياداب سـ ــاااب الصـ ة  ياداب اصاصـ

تصنيف وا د لفترة أتيلن مما يجعل ا ذاب ريمي ماصي ألالن  ي ،لى التحل ل ال ي ل  ال ييل األجل  وتحتيت  
ي لإلدتاا الصناع   وتحتيت على ثماديي مؤاراب ر ي يي لإلاصاااب الصناةيين ألما ف  ذلك األرقام ال ياسي 

ــ ي   ــناعي التحييليي منذ   INDSTAT4الن ــ ــ ل عن ق ا  الصــ ــنفي أل ا ر من التفصــ ــنييي مصــ على  ياداب ســ
ــناع  الدول  المياد    1990عام  ــنيف الصــــــــ على م ــــــــــتيى الرمز الرقم  الم ين من أربعي أرقام ف  التصــــــــ
البلدان تمال األولييي الر ي ـــيي ف  و ـــع قاعدة    فتالت قا ليي البياداب للمقاردي على مر الزمن وعلى د ا  وما

 البياداب  ذه وتحد ا او

ــاااب التعد ن والمرافق العامي )م(  تمال قاعدة  ياداب فريدة عن التعد ن    -  قاعدة  ياداب ،اصـ
واســــــــــــتتعل المحاجر وامداداب الي رباا والتاز وال  ار وتي يف ال ياا وإمداداب المياه وأد ــــــــــــ ي الصــــــــــــر   

ــتنفاد تدريج  للميارد ال بي يي ف  جميع أدحاا العالم  الصـــح  وإ دارة النفاياب  وف  العقيد األم رةن لياظ اسـ
وف  اليقت دف ـــ ن اـــ د ال لب على ميارد مال النفا ال ام والتاز ال بيع  والمياه ارتفاعا كب را أل ـــبب النمي 

لل ل اب المتزا دة الياردة من م ــت دم    الصــناع  ال ــريع والزيادة اصجماليي ف  عدد ســ ان العالم  واســتجاألي
ــنييي ألاار من 2012البيادابن تتير ال يد دو قاعدة  يادات ا منذ عام    لد  100  و   تحتيت على  ياداب ســـــــــ

  وُتعرض البيــادــاب على م ــــــــــــــتيى الرمزين الرقم  ن الم يد ن من رقم ن وثعثــي أرقــام ف   1995منــذ عــام  
 يف الصناع  الدول  الميادوالتن يح ن الاالا والراألع للتصن 

ــناع  )ا(  ــل  لإلدتاا الصــ ــناع  على  - الدل ل الفصــ ــليي لإلدتاا الصــ ــراب فصــ ــمن مؤاــ تتضــ
ــناع  الدول  الميادن   ــنيف الصــ الم ــــتيى الق رت لا يام ألاا وجيم ودال و اا من أ يام التن ير الراألع للتصــ

الصــــــــــناعي التحييليي من أ يام التن ير  وكذلك على م ــــــــــتيى الرمز الرقم  الم ين من رقم ن ف  ،تار ألام 
الراألع للتصـنيف الصـناع  الدول  المياد  وال د   ي ت ـليا الضـيا على التحيالب القصـ رة األجل ف  داتج 

 الصناعاب الم تلفيو

ــناع  )د(  قاعدة البياداب الجد دة  ذهن الت  أتلقت ف  أوا ل  -  الدل ل ال ـــــــ رت لإلدتاا الصـــــ
ــناع  على م ـــتيى الرمز الرقم  الم ين ن    ة ارة عن  2020عام  تجميع للمؤاـــراب ال ـــ ريي لإلدتاا الصـ

ــناع  الدول  المياد   ــناعي التحييليي من أ يام التن ير الراألع للتصــــــــنيف الصــــــ من رقم ن ف  ،تار ألام الصــــــ
ــب   ــدر  ام للمعليماب الت  تتاإ ف  اليقت المناســ ــ ي ،لى البلدان الت  تنتج  ذه البياداب  و   مصــ من ألالن ــ

 .أجل دراسي االتجا اب القص رة األجل وتحل ل أثر الصدماب وال ياساب
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ويتم تع د قياعد البياداب التاليي لعدد من المؤاـــــراب االقتصـــــاديي الم ـــــتمدة من البياداب ألاســـــت دام  - 16
 مصادر ماصي ألال يد دو أو مصادر مارجيي:

ــناع ف  المجال    وال لب العرض  م زان  ياداب قاعدة (أ)  ــتيى  يجرت تع د ا على  - الصـ  م ـ
 من الم ـتمدة  البياداب ف  التصـنيف الصـناع  الدول  المياد ألاسـت دام أرقام  الرمز الرقم  الم ين من أربعي

ــناةيي وقاعدة ــاااب الصـــــ ــاااب   ياداب قاعدة  ياداب ال يد دو ف  مجال اصاصـــــ   التجارة  األمم المتحدة صاصـــــ
ــمن  الدوليي ــادراب  وعن اليارداب المحل   الناتج عن   ياداب  وتتضــــــــ ــلع  والصــــــــ ــنعي من ال ــــــــ  وتعرض  المصــــــــ

 التجارتو والم زان المحل   الناتج    ن ألاعت اره الفر   الظا ر المحل  االست ع 

 من  عن أاار   ياداب على  تحتيت  - المضــــــــــافي للصــــــــــناعي التحييليي ال يمي  ياداب قاعدة (م) 
  أســال ب التنبؤ  ألاســت دام  األم رة المتعلقي ألال ــنياب وُتقدر البياداب   1990 عام   تم تع د ا منذ  اقتصــاد 200
ــتقى األرقام  اآلد    اليتنيي وُتيمرل من المن ـــــيراب  ال ـــــ    لل ـــــ  ي الميقع من  البلدان ألمعظم  ال اصـــــي  وُت ـــ

 ال يد دوو وتقد راب

ــر رياس (ا)  ــناع   األداا مؤاـــــ ــ   الصـــــ   يي  تألا من ثماد  مركب    ألمااألي م ياس - التناف ـــــ
 وقاعدة ال يد دو   ياداب قياعد ف  الياردة  البياداب من  وتجمرع المؤاـــــــــراب   الصـــــــــناع  لاداا كميي  مؤاـــــــــراب

 المركز المرك ي وت ـــ ر ،لى الدرجي  ا ـــب البلدان وتصـــنا  الدوليي  التجارة  المتحدة صاصـــاااب األمم   ياداب
  ليل وريم المؤاـــــر  الم لقي ال يم على  البياداب  قاعدة  وتحتيت    العالميي  الصـــــناةيي  التنميي  ف   للبلدان الن ـــــب 

 و1990 عام  منذ الم يداب من مؤار

 البياداب قاعدة  تحتيت  - الم ــتدامي  التنميي  أ دا   من 9 المتعلقي ألال د  البياداب منصــي (د) 
ــتي البياداب  أادي على  الراةيي ل ان اليكالي  ال يد دو  تعتبر  الت   ذهن ــرابمن    المتعلقي أل ـــ من  9  ال د   مؤاـــ

ــتدامين  ــافي ،لى  ياداب ال ــــعســــل   أ دا  التنميي الم ــ ــتمد البياداب    2000 عام  المتيفرة منذ   الزمنيي   ، ــ   من   وُت ــ
 .الدول    والبنك  الدوليي  العمل   ومنظمي   الدوليي لل اقي  واليكالي  اليتنيي   والمصادر   األمرى   ال يد دو    ياداب  قياعد 

ــافي - 17 ــر   تجميع  ال يد دو  تقيم ذلكن ،لى  وباص ـ ــيراب ود ـ ــا يي  المن ـ ــت دام التاليي  اصاصـ   البياداب  ألاسـ
 :أععه المذكيرة البياداب قياعد  الم تقاة من

 و(سنييي) الصناةيي لإلاصاااب الدوليي الحيليي (أ) 

 و(سنت ن ال) والمرافق العامي المتعلقي ألالتعد ن العالميي اصاصاااب (م) 

 و(سنت ن ال) التناف   الصناع  األداا  تقرير (ا) 

يقدم كل ســنت ن   مرال   تقرير)  ال ــامل للجميع والم ــتدام  للتصــنيع  اصاصــا يي  المؤاــراب (د) 
 و(من أ دا  التنميي الم تدامي 9عن ال د  

 فقا(و اصدتردت على) الصناعي التحييليي ف  العالم  ،دتاا الفصل  عن  التقرير (ه ) 

 على) العالم الصــناعي التحييليي ف   عن آمر الم ــتجداب المتعلقي ألإدتااالتقرير ال ــ رت   (و) 
 .(فقا  اصدتردت

  صـــدور المن ـــيراب  وُيعلن عن   اليتنيي اصاصـــا يي الم اتب على  ألادتظام  المن ـــيراب  جميع وتيز  - 18
 .االجتماع  التياصل وقنياب لل يد دو الرسميي الصحفيي البياداب معل من الجد دة
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  الصـناع  ألالق ا   صـلي  ذاب  أمرى   مجاالب لي ـمل ف رسـ ا للبياداب  تيسـيع د ا   وتعتزم ال يد دو - 19
  ال يد دو  ،لى  اصاصــاااب  اــ  ي ُدقلت من  الت   األســاســيي الصــناةيين  ال ــلع  ،دتاا   ياداب  قاعدة ذلك وي ــمل

ا  2019 عام ف    الصـــــناةيين ف  ال ـــــلع الدوليي  عن التجارة ، ـــــا يي ســـــعســـــل  ياداب وســـــي ـــــمل ذلك أيضـــــً
 صدتاجيي العيامل التحل ليي  المؤاــــراب ،لى  ألاص ــــافي  المجاالبن  من وغ ر ا  الصــــناةيي الق اعاب  ف  والعمالي
  المقبلي ال نياب ف  ود ر ا  ذه الجد دة البياداب ألإدتاا سعسل  ال يد دو  وستقيم  الصناع  واألداا

  
 اإلحصاءات شعبة    مسؤوليات  -  رابعا  

 المن جيي والتيصـياب  التيج  يي  والم ادئ والتصـنيفاب  المعا  ر ألعض  عن  ألالم ـؤوليي  ال ـ  ي تحتفظ - 20
ــلي واألدلي ذاب ــاااب مجال  ف   الصــ ــناةيي  اصاصــ ــياب  الصــ ــيي الدوليي وتتمال التيصــ ــياب  ف   الر ي ــ  التيصــ

   2010 الصـــــــــــناع   ل ل اصدتااالمتعلقي  د الدوليي والتيصـــــــــــياب  2008  الصـــــــــــناةيي  لإلاصـــــــــــاااب الدوليي
   اصدتردت وعلى اـــ  ي المتحدة لامم  الرســـميي  اللتاب  ألجميع متااي الدوليي والمجميعي األولى من التيصـــياب

  أما التصـــــنيفان    فقا  وعلى اـــــ  ي اصدتردت  ألاصديل زيي  المجميعي الااديي متااي  من  المحررة  الن ا يي  والن ـــــ ي
ــيان المرج يان ــاااب  الر ي ــ ــ ي ،لى اصاصــ ــناةيين  األاار أ ميي ألالن ــ ــناع  الدول   ف ما الصــ ــنيف الصــ التصــ

ا اللذان تتع د ما ال ـــ  ي  للمنتجابن المركزت   والتصـــنيف المياد لجميع األد ـــ ي االقتصـــاديي   وت ـــار    أيضـــً
 وفقا  الميادن الدول  الصـــــناع   لع ـــــ ع   تن ير التصـــــنيف الت  ُأد ـــــالت العمل  فرقي ف   كعضـــــي  ال يد دو

 .الدول  التصنيف  ذا  تن ير ف  ألال رو  وال م  ن الااديي دورت ا ف  اصاصا يي للمقرر الذت ات ذت  اللجني

ــ  ي - 21 ــلي  وتعتزم ال ـــــ ــحام  ال يد دو مع  تعاود ا مياصـــــ ــلحي  وأصـــــ  اللجان ذلك  ف   ألما  اآلمرينن  المصـــــ
ــنيفاب المن جيي  مجاالب ف  اصقليميين ــاااب وتصــــــــ ــناةيي اصاصــــــــ   العمل   ردامج لتعزيز القدراب وبناا الصــــــــ

 تيسـيع د ا  التعاون  على كب ر وجيد تلب ،لى  اصاـارة وتجدر  البلدان ف   الصـناةيي  المتعلق ألاصاصـاااب
 التنميي أ دا  الماال ســـــــب ل على ال ـــــــياســـــــاتيين والرواألا المتياملين االقتصـــــــاديي اصاصـــــــاااب  مجاالب ف 

الرواألا ألال جعب   ذلك  ف  ألما  جد دةن   ياداب  ومصادر  وأدواب تقنياب  وت يير  األترنوغ ر ا من   الم تدامي
 .الض مي  والبياداب والبياداب اصداريي التجاريين لاعمال اصاصا يي

  
 العالمية   الصناعية  اإلحصاءات   عن   الكاملة   المسؤولية   نقل  -   خامسا  

 ن1993 الصدد ف  عام  ذا  ف   ألالمقرر الذت ات ذت  اللجني  تعلق  يما  عل  ا  المتفق  للترت  اب وفقا - 22
  وال يد دو   اـ  ي اصاصـاااب عاتق على العامي  الصـناةيي  اصاصـاااب ود ـر جمع  عن  الدوليي الم ـؤوليي  تقع

 ن تقيم ال يد دو  ن ــــــــــــــر الحيليي الدوليي1996ومنذ عام   االقتصــــــــــــــادت  الم دان ف   والتنميي  التعاون  ومنظمي
اصاصــــــــا     الم تب من  البياداب ولقاعدة المن ــــــــير العزمي ل ذا وُتجمع البياداب  ناةييالصــــــــ   لإلاصــــــــاااب

 االقتصادت الم دان ف   والتنميي  التعاون   منظمي ومن  األوروب ن االتحاد  ألالن  ي ،لى أعضاا  لعتحاد األوروب 
  التعاون   األعضـــــاا ف  منظميالم تب اصاصـــــا   لعتحاد األوروب    ف   األعضـــــاا  غ ر ألالن ـــــ ي ،لى البلدان

ــادت  الم دان  ف   والتنميي ــرة االقتصـ ــا يي الم اتب  من  وم ااـ ــ ي ،لى البلدان اليتنيي  اصاصـ  ومنذ  األمرى  ألالن ـ
 ســـــــــنت نن مرة كل  والمرافق العامي  ألالتعد ن العالميي المتعلقي   ن ـــــــــر اصاصـــــــــاااب  ن تقيم ال يد دو2010 عام
لتلك   الناجر الن ـــــــر وعقب   ال ـــــــ  ي  جمعت ا الت   تنادا ،لى البياداباســـــــ   األولى ال  عاب الاعي ذلك  ف  ألما

ــاااب  األد ــــ ي  ُدقلت ال  عابن ــلي ألإاصــ ــمياً   والمرافق  التعد ن  المتصــ   ف   ال يد دو ،لى  ال ــــ  ي  من العامي رســ
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 اصدتاا أل أن دل ل  البياداب الت  تن ر عدة مراب ف  ال ني ود ر عن جمع الم ؤوليي ُدقلت كما  2015 عام
 .2015 ف  عام  ال يد دو ،لى الصناع 

،قرار ا من قبل   وبعد  ال يد دون ،لى ال ــــــــــ  ي من  والن ا يي المت  يي  وكجزا من عمليي دقل األد ــــــــــ ي - 23
ــؤوليي عن ن2019 عام ف   اللجني ــاااب  تتيلى ال يد دو االيا الم ــ ــناةيي   ،دتاا  ،اصــ ــيي الصــ ــاســ ــلع األســ    ال ــ
 المنتظم للبياداب ف  ،دتاج ا  اصاصـاااب  ذه ،دماا على ال ـ  ين مع اليث ق  ألالتعاون  االًيان  ال يد دو وتعمل

 ال نييي  التحد ا  دورة  تبدأ أن المقرر ومن الصناةيي   ال لع األساسيي ،دتاا   ياداب  قاعدة  ألاعت ار ا وستن ر ا
 .2022 عام ف  ال يد دو الت  تقع  من م ؤوليي  البياداب ل ذه األولى

  
 المستدامة  التنمية   أهداف   مؤشرات   سياق  في  بها   المضطلع  األنشطة  -  سادسا  

ــتدامي  التنميي  زادب م ي - 24 ــاااب من أ ميي  درجي كب رة 2030 لعام  الم ــ ــناةيي  اصاصــ ــ ي   الصــ ألالن ــ
  الم ـــــتدامي  التنميي أ دا   ألمؤاـــــراب  المعن  اليكاالب    ن الم ـــــتر   ال براا فريق  وع رن  العالميي  ،لى التنميي

ــتي  ال يد دو ــراب  كيكالي راةيي ل ـــ ــتدام مؤاـــ ــنيع الم ـــ ــل ألالتصـــ ــامل  تتصـــ من  9  ال د  ،تار  ف   للجميع  وال ـــ
ا  الصـناةيي  اصاصـاااب ُت ـت دم    نما  الم ـتدامين  التنميي أ دا  أمرى أل دا  التنميي   مؤاـراب لتجميع أيضـً

ــت دام ــلي أل فااة اسـ ــتدامي المتصـ ــت ع    المياه الم ـ ــتدام  المياد واصدتااواسـ ــادع   ال لب وإن  الم ـ  المتزا د لصـ
ا لين   الصـــناةيين  لإلاصـــاااب فريدة  فرصـــي كان ألمااألي  البياداب على  ال ـــياســـاب    امي تحدياب ترإ أيضـــً

 على المتزا د  لل لب واالســــــتجاألي اص عي على الصــــــع د العالم  على  قدرت ا من  تزيد  أن وتع ن على ال يد دو
  د بًيا وج زة فترة غضين  ف  ةييالصنا المؤاراب

اليكالي الراةيي    ال يد دو  تعتبر  الت   تقريً ا  الم ـــــــــــــتدامي التنميي أ دا   مؤاـــــــــــــراب  جميع وُتصـــــــــــــن ا - 25
   واســـعي   ق ريي  تت يي وُتحدي ســـنيًيا  األول الم ـــتيى  من  مؤاـــراب أد ا اليكالي الراةيي الم ـــاركي ل ا على أو

 ،لى وبإم اديي وصـــــيل ا الصـــــت رة  الصـــــناةيي  المؤســـــ ـــــاب وم ـــــا مي  ألحجم المتعلقي  فإن البياداب ذلكن  ومع
  من مؤاــــــراب أ دا  التنميي الم ــــــتدامي المؤاــــــر 1-3-9  ويمال المؤاــــــر  محدودة  تزال ال الماليي  ال دماب

  ا ا  الااد ن الم ــــــــــــتيى   من أد ا  على  يصــــــــــــنا  زال الراةيي ل  والذت ال اليكالي ال يد دو  ُتعتبر الذت  اليا د
ــادا  67  البياداب تت    2-3-9 المؤاــــــر تصــــــنيف ،عادة  من  الرغم  وعلى  العالم أدحاا  جميع  ف   فقا اقتصــــ

ــتيى  ،لى ــر معل االجتما   األول  الم ــ ــتر  ال براا لفريق العااــ ــراب  المعن   اليكاالب    ن  الم ــ  أ دا   ألمؤاــ
 .البياداب  ال لي تت يي تزال ال ن2019  ف  ت رين األول/أاتيبر المعقيد الم تدامي  التنميي

ــع د العالم  اص عي لج يد وتيملي - 26 ــلي معليماب  وبغيي تقديم على الصـ  دحي  المحرز  التقدم عن مفصـ
  اصاصــــــــــا يي  المؤاــــــــــراب”  ألعنيان  تقريرين  ال يد دو  د ــــــــــرب الم ــــــــــتدامين  التنميي  أ دا   من 9  ال د  تحق ق

ــنيع ــامل  للتصـــ ــتدام  ال ـــ ــمن  2021 و  2019  عام   ف  “للجميع والم ـــ  للتقدم  تحل عً   2019 عام  تقرير  وتضـــ
 م ي عام ســيا   ال ــاملي للجميع والم ــتدامي ف   الصــناةيي التنميي تحق ق دحي المحرز على الصــع د العالم 

 19-ايف د جا حي  عن  الناجمي الصـــــــناةيي التنميي ف   األم رة التت راب على  2021  عام  تقرير وركز  2030
 ،لى  وباص ــــــــــافي  من أ دا  التنميي الم ــــــــــتدامي 9  ال د  تحق ق وال ريقي الت   ؤثر   ا ذلك على العالميي

  يعرض أدلي نال ــ ان  رفا ي  على  الصــناةيي التنميي  تؤثر ايفألعنيان   تقريرا  ال يد دو أعدب  المن ــيرينن   ذ ن
  تحق ق  وثيًقا  الم ــــــــــتدامي ارت اًتامن أ دا  التنميي   9  ال د  عن ال ريقي الت   رت ا   ا تحق ق  ،اصــــــــــا يي

 .2030 عام ل  ي األمرى  والتاياب األ دا 
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من أ دا  التنميي الم ــــتدامي المتصــــلي  9 ال د   ،ليتروديي لمؤاــــراب  ياداب قاعدة  وتتع د ال يد دو - 27
   ــافيوباص   2000  منذ عام ســنييي  زمنيي  ســعســل  اــ ل ف  وُتعرض البياداب   ألالصــناعي والم ــميلي  رعا ت ا

 تحق ق  الذت تحرزه ف  والتقدم  أدا  ا  تت ع  على األعضــاا  الدول لم ــاعدة أدواب  اســتحدثت ال يد دو ذلكن ،لى
رياس األداا الصـــناع    واســـت دم مؤاـــر  ألالصـــناعي  من أ دا  التنميي الم ـــتدامي المتصـــلي  9 غاياب ال د 

 البـلدان  أداا معـا  ر مرج ـيي ل ـياسمن أجـل و ــــــــــــــع    الم ـــــــــــــــتدامـي  التنمـيي أ ـدا   من  9  يمـا  تعلق أـلال ـد 
 صــياغي وتمت  العالم ف   اقتصــاًدا 131 االًيا تت   والت   المتصــلي ألالصــناعين 9 ال د   المتعلق ألمؤاــراب

 البلــدان  أارزتــ   الــذت  التقــدم  من أجــل الــداللــي على مــدى  9  المحرز ف  تحق ق ال ــد   التقــدم  لتق يم  من جيــي
على اصدتردتن    أداة  تـفاعلـيي  كأداة   ال ريقت ن كلـتا وُدـفذب   2030  معا  ليغ ـا ال ـد  ألحليل  ااتمـال ومدى

ــناعي من أجل تحق ق ال د    ــتدامين و   متااي 9تعقب الصــــ ــي من أ دا  التنميي الم ــــ  ال يد دو على منصــــ
  (/https://iap.unido.org) الصناةيي للتحل عب

ــافت ن2019  دي ـــــمبر/األول  كادين  وف  - 28 ــاااب  البياداب أل ـــــأن  عمل القي ال يد دو  اســـــتضـــ   واصاصـــ
  اصاصــــــــا يي الم اتب من  ممال ن    ن للجمع األدلي على القا مي  ال يةيي اليتنيي  االســــــــتعرا ــــــــاب  ألغراض
ــاركــي ف   اليتنيــي المعنيــي   التن ــــــــــــــ ق اليتنيــي  وج ــاب  الم ــــــــــــــتــدامــي  التنميــي  ألــأ ــدا   المتعلق  العمــل  الم ـــــــــــــ

  الممارســاب  أفضــل وت ادل  مناق ــي  أجل  من  ال ــياســاب صــنع  ف  الم ــاركي  ال يةيي  اليتنيي  ألاالســتعرا ــاب
ــاااب ــأن ال ريقي الت  يم ن   ا لإلاصـــــــ ــتعراض عمليي  تدعم أن  أل ـــــــ  البياداب  على  قا مي تيع  وتن   اســـــــ

ــاديي اللجني  ظمتد  ن2021  ما ي/أيار  وف   واألدلي ــيا لترب  واالجتماةيي االقتصــ ــ يا) آســ  مع ألالتعاون  ن(اصســ
 منتج   من أ دا  التنميي الم ــــــتدامي لفا دة جميع 9  ال د   القي دراســــــيي اــــــ  يي أل ــــــأن مؤاــــــراب  ال يد دون

  ومناق ــي  وتدفقاب البيادابن المؤســ ــاب    ن التن ــ ق  تعزيز    د   اصســ يان  من قي ف  الرســميي  اصاصــاااب
ــفيي  البياداب ــرابن  اليصـ ــ ن  للمؤاـ ــا يي  القدراب  وتح ـ ــت دام ،دتاا ف   اصاصـ ــراب واسـ ــميي المؤاـ   أل دا  الرسـ
ــتدامين  التنميي  ألغراض مؤاــــــــراب أ دا  البياداب  تجميع الت  تياج  ا البلدان ف  والتعريف ألالتحدياب الم ــــــ
  االقتصـاديي  للجني  التاألع ال ادئ والمحيا ياآلسـ   اصاصـا   المع د  أتلق ن2021 عام وف    الم ـتدامي  التنميي

ــيا  واالجتماةيي ــأن ال د   ،ليترود  تعلم دورة  نوال يد د مع  ألالتعاون  ال ادئن والمحيا آلســــــ من أ دا   9  أل ــــــ
 الصـــــــــناعي  ووزارة اليتنيين  اصاصـــــــــا يي الم اتب  من  الح يم  ن للم ـــــــــؤول ن مصـــــــــممي التنميي الم ـــــــــتدامين

ــاركي  األمرى  واليكاالب ــر  تجميع ف   الم ــــــ ــاااب وتحل ل ود ــــــ ــناعي المتعلقي  اصاصــــــ  والبنيي  واال تيار ألالصــــــ
 أ دا   ألمؤاــراب  المعن  اليكاالب    ن الم ــتر   ال براا فريق  ف  الم ــاركي  ال يد دو  تياصــل وأم رًان  التحتيي
 أ دا   لرصـــد اصجماليي العالمييألح ـــام المؤاـــراب   المعنيي  العمل  فرقي ،لى وقد ادضـــمت الم ـــتدامين  التنميي
 .اصاصا يي الم تدامي تحت رعايي ال   ي  التنميي

  
 الصناعية   اإلحصاءات  الثغرات في بيانات  -  سابعا  

 يــادــاب   ف   الضــــــــــــــيا على الاترة الحرجــي  اللجنــي  ،لى  المقــدمــي  األم رة  ال يد ــدو  ســــــــــــــل ــت تقــارير - 29
وتظل    اليبرى   الصـــــحراا  جنيم أفري يا ف  ســـــيما وال  يينالنام البلدان  من العد د ف   الصـــــناةيي  اصاصـــــاااب

  أجرت  تحل ل وي  ـــا  م لفي  وإن كادت تعتبر عملياب  للبياداب  الر ي ـــ  المصـــدر  الصـــناةيي االســـتقصـــاااب
ــاااب تيين أقل  تياليف أن  ال يد دو ــتقصـ  البلدان من  ف  منتظم أل ـــ ل ُتجرى ف  ا الت   البلدان  ف   أل ا ر  االسـ

االســـتقصـــاا  من ســـنياب عدة ألعد فف  اال ،جراا اســـتقصـــاا جد د   ف  ا على فتراب زمنيي أتيلالت  ُتجرى 
  االســتقصــااابن ميضف  تدريب  وإعادة  االســتقصــااابن ،تار صد ــاا  جد دة   تع ن ال يام ألاســتاماراب ال ــا قن
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 أل ــ ل  أو  االســتقصــاااب ســنيًياأما ف  اال ،جراا     ،د ــاا الجد د من ا أو  الحيســ ي  وت بيقاب  مرافق وتحد ا
أد ا   ل  فح ــــــبن اليتنيي  اصاصــــــا يي تحتفظ   ا الم اتب ال  المؤســــــ ــــــيي  والقدراب المعار  فإن  تياتًران أاار

  أيًضا  وتنضج تت ير

دميان    األفري يي  البلدان  من أقل  ألعض ذلك  ف   ألما  البلدانن من اـــــــ د العد د األم رةن  ال ـــــــنياب وف  - 30
 التحييليي للصـناعي  المضـافي  اصـي ال يمي اد فاض  ف   تمالت  عملياب التصـنيعن واد  ف االي تراجع سـا ق أل

  األفري يي البـلدان  من ف  العـد د  االقتصــــــــــــــادت تيقعـاب النمي أن  من الرغم وعلى  اصجمـال   المحل   الـناتج ف 
ــل  جـًدا  عـالـيي  وإم ـاـداب  العمـاـلين  تيـاليف واد فـاض األمرىن ال ـام  والمياد المعـددـيي  الميارد  من  ثروت ـا ألفضــــــــــــ

ــتاماراب  جذم لم تتم ن من البلدان  فإن تلك القييين التصــــد ر ــناةيي  لتحق ق التنميي اليا يي  االســ  ويرجع   الصــ
  الم ــتامرون م اترة  قد يعتبره  جد د  تجارت  عمل أت  ،د ــاا  ألن  األســاســيي  البياداب تيفر عدم ،لى  جز ًيا ذلك

ــيي المعليمابف  اال عدم تيافر  اب رة ــاســــ  البلدانن فرض االفتقار من كا ر وف   القرار العزمي الت اذ األســــ
 ســــــــياســــــــاب  صــــــــياغي  التجاريي على  وقادة األعمال  الح يماب  ق يدا كب رة على قدرة  األســــــــاســــــــيي  البياداب ،لى

لا الضـــــــــيا  فعالي  وتنيي صـــــــــناةيي  بي ،تار أســـــــــ  ف   ال يد دو أعدت  الذت التقرير ف  الاترة  ذه على وســـــــــُ
 .2020 أفري يا عام ف   التصنيع

  التنميي   أ دا  ألمؤاــــراب  تعلق  يما  الناميي البلدان من  اما أن الاترة ف  البياداب أثرب على العد د - 31
ــتدامين ــيما وال الم ــ ــا مي  ألحجم   تعلق  يما ســ ــاب وم ــ ــ ــ ــناةيي  المؤســ ــت رة  الصــ ــيل ا  وإم اديي  الصــ  على  اصــ

  المؤسـ ـاب  من أ دا  التنميي الم ـتدامي(  وتعمل 9لل د   2-3-9 و 1-3-9 المؤاـران) الماليي  ال دماب
 المحل ن ال األع عل  ا يتلب ميارد وقاعدة الرأسـمال  االسـتامار من د ـبًيا من فضـي أل ميي الصـت رة  الصـناةيي

 من كب رة اـــريحيالح ليلي دون وقي    وبالتال  تيل د العمالي واألعمال الحرةن ف  المحيرت   دور ا  يف ـــر ما و ي
جا حي   ف  مرالي ما ألعد  العالم   ادعاش االقتصــــــــــاد ف   اًما دوًرا أد ا تؤدت كما  الفقر  ما تحت ال ــــــــــ ان

 المتيقعين غ ر للصــدماب  عر ــي تظل فإد ا  ومحدوديي ميارد ان  اجم ا ،لى صــتر  دظًرا     د أد 19-ايف د
  الصــــت رة المؤســــ ــــاب لدعم الماليي  ال دماب ،لى واليصــــيل الماليي  الحيافز تيف ر  ويعد  19-أزمي كيف د مال
  الصـــناةيي  لإلاصـــاااب الحال  ،ال ان النظام   وبعد ا األزمي  أثناا واالزد ار ال قاا  من  أســـاســـيا لتم  ن ا أمًرا
من ا ا اجم ا   تتجاوز الت  األابر  المؤس اب من البياداب يقتصر على جمع الناميي البلدان من العد د  ف 

ا 20 أو  أاـ اص 10ف  ا  يعمل الت   تلك مال   نينمع عت ي   ا ـب البياداب  تتيفر ذلكن على  وععوة   اـ صـً
  الصــــــــناةيي  للمؤســــــــ ــــــــاب ال ام ،لى الدور  ودظًرا   فقا  البلدان من محدود لعدد الصــــــــناعي  وفالي العمالي  اجم

  رامج ا المقبلي المتعلقي  ف   ،دراج ا اليتنيي  اصاصــا يي  تع ن على الم اتب الم ــتدامن التصــنيع ف   الصــت رة
 .ألاالستقصاااب

ألصــعيبي أابر من تلك الت  ت ضـع   الناميي البلدان ف  الصــت رة  ال ــركاب  وتت ــم عملياب اســتقصــاا - 32
ــاب ــ ــــ ــ ل   اليب رة  ل ا المؤســــ ــااابن  ،تار  لبناا كب رة  ذل ج يد ،لى  ثمي ااجي  عامن  وب ــــ ــتقصــــ   ميثي  لعســــ

المناس ي صجراا   الفترة تحد د الضرورت  من  يجعل  مما ميسم ن  ال ُ نفذ ،ال أل  ل  األد  ي ألعض سيما وأن ال
  واألد ـ ي المناتق لجميع الج د  التما ل  من أجل  ـمان الع ناب ألمذ ويلزم و ـع م ي مناسـ ي   االسـتقصـاا

على   االقتصــاديياالســتقصــاااب    ف  مجال  ال برة ذاب  الدوليي اليكاالب  تتعاون  أن أل ــدة وييصــى   الجترا يي
  ويم ن    تجريب   أساس على  المت ذة كع ني البلدان االستقصاااب ف   وتنف ذ العزمي واألسال ب و ع األدواب

 .أمرى   لدان العملياب ،لى  ذه من الم ت  ي ،تااي ال برة
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  البلدانن  غ ر متيفرة ألالن ـــــــ ي ،لى العد د من الصـــــــناع   الق ا   ا ـــــــب المصـــــــنفي اما أن البياداب - 33
 ف  تحق ق المحرز التقدم رصـــــــــد  أمام  ت ـــــــــ ل ع  ي البياداب وال تزال  ذه الاترة ف   دادرا ما تيين متيفرة أو

ــتدامين 9 وال د  ال ي ل  التحيل ــاب لتيجي  المعليماب تيف ر وف   من أ دا  التنميي الم ــــــ ــياســــــ   وتق يم   ال ــــــ
 .الصناع  الق ا  لدعم  المنفذة البرامج

  
 اتخاذه   اإلحصائية   اللجنة   من  المطلوب  اإلجراء  -  ثامنا  

  التقرير   ذا علما اصااتي ،لى مدعية اصاصا يي اللجني - 34
 


