الهدف  :٩إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل للجميع ،وتشجيع االبتكار
الغاية -٩ب :دعم أنشطة التطوير والبحث واالبتكار في التكنولوجيا المحلية في البلدان النامية ،بوسائل منها
كفالة وجود بيئة مؤاتية من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع األساسية بين أمور أخرى
المؤشر -٩ب :١-نسبة القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة من مجموع القيمة المضافة

المعلومات المؤسسية
المنظمة  /المنظمات:
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)
المفاهيم والتعاريف
التعريف:
إن نسبة القيمة المضافة للصناعة المتوسطة والعالية التقنية ( )MHTمن مجموع القيمة المضافة للصناعة
التحويلية ( )MVAهي قيمة النسبة بين القيمة المضافة للصناعة المتوسطة والعالية التقنية والقيمة المضافة
للصناعات التحويلية.
األساس المنطقي:
تستلزم التنمية الصناعية في العادة تحوالا هيكليا ا من األنشطة القائمة على الموارد واألنشطة المتدنية التقنية
صا أفضل
إلى األنشطة المتوسطة والعالية التقنية  .MHTإذ توفر بنية اإلنتاج الحديثة والمعقدة للغاية فر ا
لتطوير المهارات واالبتكار التكنولوجي .كما أن أنشطة الصناعة المتوسطة والعالية التقنية هي أيضا ا
الصناعات ذات القيمة المضافة العالية للصناعة التحويلية ذات كثافة تكنولوجية وإنتاجية عمل أعلى .ومن
شأن زيادة حصة القطاعات الصناعية المتوسطة والعالية التقنية أن تعكس تأثير االبتكار.
المفاهيم:
يتم تعريف الصناعة المتوسطة والعالية التقنية باستخدام تصنيف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
ومن قبل التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية (( )ISICالنسخة المنقّحة  3و،)4
على النحو التالي:
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 ** 33تصنيع معدات النقل األخرى
 * 32تصنيع معدات النقل األخرى
* باستثناء ( 303بناء السفن والقوارب)
** باستثناء  ( 333بناء وإصالح السفن والقوارب)
القيمة المضافة للصناعات التحويلية هي القيمة المضافة للصناعة التحويلية ،وهي القسم (ج) من النسخة
المنقحة  4للتصنيف الصناعي الدولي المو ّحد والقسم (د) من النسخة المنقحة الثالثة للتصنيف الصناعي الدولي
المو ّحد.
التعليقات والقيود:
يجب اإلبالغ عن القيمة المضافة بحسب النشاط االقتصادي على األقل عند مستوى ثالثة أرقام من التصنيف
الصناعي الدولي المو ّحد لتجميع قيم الصناعات المتوسطة والعالية التقنية.
المنهجية
طريقة االحتساب:
يتم احتساب المؤشر كحصة من مجموع القيمة المضافة من األنشطة االقتصادية للصناعات المتوسطة والعالية
التقنية إلى القيمة المضافة للصناعات التحويلية.
مجموع القيمة المضافة من األنشطة االقتصادية للصناعات المتوسطة والعالية التقنية
القيمة المضافة للصناعات التحويلية
التفصيل:
ال يتوفّر أي تفصيل.
معالجة القيم الناقصة :
 على مستوى البلد

* 300

يتم احتساب القيم الناقصة بنا اء لمنهجية تقرير االداء الصناعي التنافسي (اليونيدو)4034 ،
 على المستويين اإلقليمي والعالمي
ال تتوفر حالياا أي مجاميع إقليمية وعالمية .
المجاميع اإلقليمية:
لم يتم تجميع أي مجاميع إقليمية.
مصادر التفاوت:
من شأن التحويل إلى الدوالر األميركي أو االختالف في مجموعات التصنيف الصناعي الدولي الموحد أن
يسبّبا تفاوتا ا بين األرقام الوطنية والدولية.
الوسائل واإلرشادات المتاحة للبلدان من أجل تجميع البيانات على المستوى الوطني:
الﻴﻮنﻴﺪو ( ،)٠٢١٢اإلحﺼاءات الﺼﻨاعﻴة  -الﻤﺒادئ الﺘﻮجﻴهﻴة والﻤﻨهﺠﻴة :يهﺪف هذا الﻤﻨﺸﻮر إلى أن يﻜﻮن
دلﻴالا لالحﺼائﻴﻴﻦ العاملﻴﻦ في بﺮامﺞ اإلحﺼاءات الﺼﻨاعﻴة العادية لﻤﻜاتﺐ اإلحﺼاءات الوطنية أو الوزارات
التنفيذية .ويصف الطرق اإلحصائية المتعلقة بالمراحل الرئيسة لعمليات اإلحصاءات
الصناعيةhttp://www.unido.org/publications/cross-cutting-services/industrial- .
statistics-guidelines-and-methodology.html
التوصيات الدولية لالحصاءات الصناعية (4002 )IRIS
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_90e.pdf
نظام الحسابات القومية )SNA( 4002
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/SeriesF_2Rev5e.pdf
التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية ()ISIC
https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp؟Cl=27
ضمان الجودة
اليونيدو ( ، )4002جودة بيانات اليونيدو :إطار عمل لضمان الجودة ألنشطة اليونيدو اإلحصائية
https://open.unido.org/api/documents/4814740/download/UNIDOPublication-2009-4814740

مصادر البيانات
الوصف:
يمكن العثور على البيانات في قاعدة بيانات اليونيدو في مجال االحصاءات الصناعية بواسطة النسخة المنقحة
الثالثة والنسخة المنقحة الرابعة من التصنيف الصناعي الدولي المو ّحد على التوالي.
عملية الجمع:
يتم جمع البيانات باستخدام االستبيان العام لإلحصاءات الصناعية الذي تمأله مكاتب اإلحصاءات الوطنية
وتق ّدمه إلى اليونيدو سنويا ا .يتم الحصول على البيانات الخاصة ببلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي مباشرة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .كما تُج َمع البيانات القطرية من
المنشورات الرسمية والمواقع الرسمية على شبكة اإلنترنت.
توافر البيانات
الوصف:
أكثر من  340اقتصاد.
السالسل الزمنية:
منذ عام  3220وصاعداا مع تأخر لمدة ثالث سنوات حتى السنة التقويمية الحالية.
الجدول الزمني
جمع البيانات:
يتم جمع البيانات سنوياا من مكاتب اإلحصاءات الوطنية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.
إصدار البيانات:
يتم تحديث قاعدة بيانات اليونيدو في مجال االحصاءات الصناعية  INDSTATبين آذار/مارس ونيسان/أبريل
من ك ّل عام.

المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
مكاتب اإلحصاءات الوطنية ( )NSOsفي البلدان غير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ،ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( )OECDللبلدان األعضاء فيها.
الجهات المج ِّ ّمعة للبيانات
االسم:
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
المراجع
دليل الموارد المو ّحدة:
www.unido.org/statistics
https://stat.unido.org/
المراجع:
منشورات اليونيدو – التنافسية الصناعية لألمم 4033
تقرير األداء الصناعي التنافسي (4032 )CIP
التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية 4002

