
من أهداف التنمية المستدامة٩الهدف 
الصناعة، واالبتكار والهياكل االساسية

من أهداف التنمية المستدامة في ( ٩)رصد المؤشرات المتعلقة بالصناعة للهدف التسع 
المنطقة العربية



الهدف

زيادة توافر البيانات وإعداد التقارير ، وتحسين تدفق البيانات وتعزيز استخدام المؤشرات 
:من أهداف التنمية المستدامة لتوجيه السياسات وتقييمها9المتعلقة بالصناعة للهدف 

تعزيز فهم البيانات الوصفية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة•

دامة القابلة تحسين القدرات اإلحصائية لتنشيط إنتاج واستخدام مؤشرات أهداف التنمية المست•
للمقارنة

تدفق البياناتتعزيز التنسيق بين المؤسسات لتسهيل إنتاج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة و•

تبادل ومناقشة التحديات القطرية في قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة•



محتويات

2030اليونيدو وخطة التنمية المستدامة لعام •

من أهداف التنمية المستدامة ، بما في ذلك 9وصف المؤشرات المتعلقة بالصناعة للهدف •
تجميعها والتفاصيل المنهجية والبيانات الوصفية األخرى

9أدوات لتتبع التقدم على طول األهداف المتعلقة بالصناعة للهدف •

سؤال وجواب ومناقشة•



(UNIDO)شعبة اإلحصاءات في منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

.i ات األعمال ببيانصيانة وتحديث قواعد بيانات اإلحصاءات الصناعية الدولية
تجميع ونشر البيانات الصناعية، والهيكلية

.ii خبرة في البحوث اإلحصائية والالقائمة على المنتجات المنهجية والتحليلية
قابلة للمقارنة دوليا  بإحصاءاتاالحتفاظ

.iii يةالمعايير والمنهجيات اإلحصائية الدولالمساهمة في تطوير وتنفيذ

.iv ال لدول االقتصادات النامية واالنتقالية في مجخدمات التعاون التقني
اإلحصاءات الصناعية

.vمن أهداف التنمية ( ٩)الرصد العالمي للهدف التاسع: التفويض الجديد
المستدامة



UNIDO 2030وخطة التنمية المستدامة

الهدف التاسع من 

أهداف التنمية 

(SDG-9)المستدامة 

(ISID)تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة 

إقامة هياكل أساسية قادرة على 

ل الصمود، وتحفيز التصنيع الشام

للجميع، وتشجيع االبتكار

فيهي تعزيز وتسريع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة UNIDOأن مهمة  •

.الدول األعضاء

لبلدان في هذا السياق أن التنمية الصناعية يجب أن تشمل جميع ا" شاملة"وتعني كلمة •

يع على جمالتصنيعتوزيع عادل لفوائد وتوفر فرص متكافئة وجميع الناس، وأن 

.أصحاب المصلحة

ن االزدهار الناتج عن األنشطة الصناعية، عفصلالحاجة إلى " مستدامة"وتعني كلمة •

.االستخدام المفرط للموارد الطبيعية والتأثيرات البيئية السلبية



، الساسيةالهياكل اواالبتكارالشامل والمستدام، باإلضافة الى التصنيع•
ولد فرص يمكن إن يطلق القوى اقتصادية ديناميكية وتنافسية التي ت

.العمل والدخل

، وتسهيل يلعبون دورا  رئيسيا  في إدخال وتعزيز التقنيات الجديدة•
.التجارة الدولية وتمكين االستخدام الفعال للموارد

الصناعة، واالبتكار 

والهياكل االساسية ٩



الصناعة

الهياكل االساسية

االبتكار

بعد نسبة سكان الريف الذين يعيشون على١-١-٩

ميع كيلومترين من طريق صالحة لالستعمال في ج

الفصول

عدد الركاب وحجم الشحنات،  حسب ٢-١-٩

وسيلة النقل

المساعدة اإلنمائية )مجموع الدعم الدولي ١-أ-٩

(  رىالرسمية باإلضافة إلى التدفقات الرسمية األخ

إلى الهياكل األساسية

نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف١-ج-٩

المحمول  حسب التكنولوجيا

ة من اإلنفاق على البحث والتطوير كنسب١-٥-٩

الناتج المحلي اإلجمالي

ام بمكافئ الدو)العاملون في مجال البحث ٢-٥-٩

لكل مليون نسمة( الكامل

ن الناتج القيمة المضافة التصنيعية كنسبة م١-٢-٩

المحلي اإلجمالي للفرد

ة من العمالة في الصناعة التحويلية كنسب٢-٢-٩

مجموع العمالة

نسبة الصناعات الصغيرة الحجم من ١-٣-٩

مجموع القيمة المضافة من الصناعات

لها نسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي٢-٣-٩

قرض أو خط ائتمان

حدة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل و١-٤-٩

من القيمة المضافة 

ولوجية نسبة القيمة المضافة للصناعة التكن١-ب-٩

المتوسطة والمتقدمة من مجموع القيمة المضافة



في رصد الهدف التاسع من أهداف التنمية UNIDOدور 
المستدامة

•UNIDO مؤشرات متعلقة بالهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة( ٦)هي الوكالة الراعية لستة

•UNIDOألعضاء مسؤولة عن جمع وتصنيف ونشر إحصاءات قابلة للمقارنة دوليا  في الوقت المناسب لدعم الدول ا
ISIDفي صياغة خططها وبرامجها اإلنمائية في سياق 

جميع األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة SDG-9الصناعة تغطي•

تطوير القدرة التنافسية االقتصادية•
القيمة المضافة التصنيعية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد١-٢-٩•
مضافةنسبة القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة من مجموع القيمة ال١-ب-٩•

خلق الرخاء المشترك•
العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العمالة٢-٢-٩•
نسبة الصناعات الصغيرة الحجم من مجموع القيمة المضافة من الصناعات١-٣-٩•
نسبة الصناعات الصغيرة الحجم التي لها قرض أو خط ائتمان٢-٣-٩•

حماية البيئة•
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة المضافة ١-٤-٩•



تدامةاليونيدو هي الوكالة الراعية لستة مؤشرات متعلقة بالهدف التاسع من أهداف التنمية المس

ي ا في مسؤول عن جمع وتصنيف ونشر مؤشرات أهداف التنمية المستدامة القابلة للمقارنة دول•
الوقت المناسب

ISIDو 9الهدف من تعزيز القدرات اإلحصائية إلنتاج اإلحصاءات لهدف التنمية المستدامة •

من 9دور في دعم الدول األعضاء في صياغة خططها وبرامجها اإلنمائية في سياق الهدف •
ISIDأهداف التنمية المستدامة و 

التقارير العالمية واإلقليمية والوطنية•



تقارير أهداف التنمية المستدامة
العالمية االقليمية الموضوعية الوطنية

الميةتقارير أهداف التنمية المستدامة الع

تقرير األمين العام

قيق رسم بياني للتقدم المحرز في تح

أهداف التنمية المستدامة

تقارير أهداف التنمية المستدامة 

اإلقليمية

•UNECA

•UNECE

•UNECLAC

•UNESCAP

•UNESCWA

تها التقارير الموضوعية التي نشر

الوكاالت الدولية

عن التنمية UNIDOتقرير •

الصناعية الشاملة والمستدامة

أة تقرير هيئة األمم المتحدة للمر•

حول مؤشرات النوع االجتماعي

تقرير منظمة العمل الدولية عن•

العمل الالئق

نمية التقارير الوطنية عن أهداف الت

المستدامة

االستعراض الوطني الطوعي 

(VNRs)



المؤشرات اإلحصائية للتصنيع الشامل والمستدام
المرحلي لفترة السنتينUNIDOتقرير 

و تحديد السيناري-2017
ن األساسي للهدف التاسع م
أهداف التنمية المستدامة

تحليل التقدم -2019
ع العالمي بشأن الهدف التاس
من أهداف التنمية 

المستدامة

تحليل التقدم العالمي -2021
في الهدف التاسع من أهداف 
التنمية المستدامة في ضوء 

COVID-19

قريبا  



تدفق بيانات تقارير أهداف التنمية المستدامة

المنظمات اإلقليمية

النظام اإلحصائي

الوطني

الوزارات 

والمؤسسات 

الوطنية األخرى

جهاز 

اإلحصاء 
الوطني

ات البيانات والبيان

الوصفية

و البيانات المعدلة أ

المقدرة أو مصححة

ت
ال
كا
لو
ا

ية
لم
عا
ال

العالميةSDGقاعدة بيانات 

(UNSD  )
معمل بيانات الدولة

(UNSD)

القطاع الخاص

منظمات

المجتمع المدني

األكاديميا



إرشادات وتصنيفات مهمة
2008نظام الحسابات القومية 

التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع
4و 3التنقيـح -األنشطة االقتصادية 

التوصيـات الدوليـة لإلحصاءات الصناعية 

٢٠٠٨(IRIS)

التوصيات الدولية إلحصاءات 
الطاقة  (IRES)

لعام  IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة 
بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات2006

االحتباس الحراري



من هدف التنمية المستدامة٢-٩رصد الغاية 

لول عام تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة بح: ٢-٩الغاية 
لظروف في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي اإلجمالي، بما يتماشى مع ا٢٠٣٠

الوطنية، ومضاعفة حصتها في أقل البلدان نموا  

(ILO-ومنظمة العمل الدولية)UNIDO: الوكاالت الراعية•

لإلبالغ العالمي عن أهداف التنمية المستدامة٢-٩المؤشرات المخصصة للغاية •
كنسبة من الناتج ( 2015بالقيمة الثابتة للدوالر األمريكي لعام )القيمة المضافة للصناعات التحويلية ١-٢-٩•

المحلي اإلجمالي

المحلي كنسبة من الناتج( بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي)القيمة المضافة للصناعات التحويلية ١-٢-٩•
اإلجمالي

كنسبة من ( 2015بالقيمة الثابتة للدوالر األمريكي لعام )القيمة المضافة للصناعات التحويلية ١-٢-٩•
نصيب الفرد

)%(العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العمالة٢-٢-٩•



للفرد( GDP)كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ( MVA)القيمة المضافة التصنيعية١-٢-٩

الحسابات القومية: مصادر البيانات•

مساواة بين الحجم المطلق والنسبي لإلنتاج، األهمية النسبية للتصنيع، عدم الماذا يقيس المؤشر؟ •
الدول

.ي البلدالمساهمة في االقتصاد لكل منتج أو صناعة أو قطاع فردي فإجمالي القيمة المضافة يقيس •
تبقى يمكن حساب إجمالي القيمة المضافة الناتجة عن أي وحدة تعمل في نشاط اإلنتاج على أنه ما•

ية إنتاج من إجمالي إنتاج الوحدات ناقصا  االستهالك الوسيط والسلع والخدمات المستخدمة في عمل
(.  SNA2008)المخرجات، أو كمجموع دخل العامل المتولد من خالل عملية اإلنتاج 

المحدد  Dأو ، ISIC 4المحدد في التنقيح( C)إلى الصناعات التي تنتمي إلى القطاع التصنيعيشير •
.ISIC 3في التنقيح 

إجمالي القيمة المضافة من جميع الوحدات المؤسسية ( GDP)الناتج المحلي اإلجمالي يمثل•
.المقيمة في االقتصاد



تعديل بيانات الدولة للرصد العالمي للهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة•
ثابتة باألسعار ال)استخدام أسعار الصرف لتحويل السالسل الزمنية إلى الدوالر األمريكي -الوحدات •

(والحالية
ISICو  SNAمواءمة السالسل الزمنية مع-التصنيف •

يتم تقدير القيمة المفقودة-االحتساب•
ابقة ومعدالت نمو يتم التنبؤ اآلني آلخر النقاط الزمنية باستخدام بيانات القيمة المضافة الس-التنبؤ اآلني •

الناتج المحلي اإلجمالي لصندوق النقد الدولي

يمكن لجميع األساليب المعروضة أعاله أن تخلق انحرافات عن بيانات الدولة•

للفرد( GDP)كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ( MVA)القيمة المضافة التصنيعية١-٢-٩



(2018و 2000)حصة التصنيع في الناتج المحلي اإلجمالي والقيمة المضافة للصنيع للفرد 



(2019-1990)الحصص القطاعية من القيمة المضافة 



من أهداف التنمية المستدامة٩الهدف 
، واالبتكار والهياكل األساسية(SDG-9)الصناعة 

اف أدوات رصد التقدم المحرز في تحقيق األهداف المتعلقة بالصناعة في الهدف التاسع من أهد
التنمية المستدامة في المنطقة العربية



UNIDOلل SDG-9مؤشر الصناعة 

قياس مركب يقارن أداء البلدان : SDG-9مؤشر الصناعة
SDG-9نحو األهداف المتعلقة بالصناعة 

SDG-9مؤشر الصناعة أن •
، ١-٢-٩)٩مؤشرات متعلقة بالصناعة للهدف 5يلتقط •

(١-ب-٩، ١-٤-٩، ٢-٢-٩

هو مقياس واحد يتكون من أبعاد مختلفة•

هي أداة رائعة لزيادة الوعي وجذب انتباه جمهور أوسع•

أفضل وبالتالي، فإن التدابير المركبة توجه دعوات•
إلجراء تحقيق أوثق في مكوناتها



UNIDOلل SDG-9مؤشر الصناعة 

قياس مركب يقارن : SDG-9مؤشر الصناعة
SDG-9أداء البلدان نحو األهداف المتعلقة بالصناعة 

ة هناك حاجة إلى بيانات عن جميع المؤشرات الخمس•
إلنشاء المؤشر

تغطية البيانات•

2018-2000اقتصادا  خالل الفترة 131•



2018لعام UNIDOلل SDG-9مؤشر الصناعة 



-9SDGمؤشر الصناعة 
2018لعام  UNIDOلل

في المنطقة العربية



SDG-9للمؤشر  UNIDOالتقدم في الصناعة وتوقعات

:التقدم والتوقعات

لتنمية تتبع التقدم الوطني نحو تحقيق الهدف التاسع من أهداف ا
٢٠٣٠المستدامة بحلول عام 

؟٢٠٠٠ما مقدار التقدم الذي تم إحرازه منذ عام : التقدم
حتى اآلن٢٠٠٠بناء  على البيانات الموجودة منذ عام •

تقييم تقدم البلد فيما يتعلق بمنطقة أهداف التنمية المستدامة•

٢-٩مضاعفة حصتها كما هو مشار إليه في الغاية : أقل البلدان نموا•

؟٢٠٣٠ما مدى احتمالية تحقيق الغايات بحلول عام :التوقع
٢٠٣٠التنبؤ بسلسلة البيانات الوطنية حتى عام •

المؤشرات
غايات اهداف التنمية 

المستدامة

يعية القيمة المضافة التصن١-٢-٩

لي كنسبة من الناتج المحلي اإلجما

للفرد

العمالة في الصناعة ٢-٢-٩

مالةالتحويلية كنسبة من مجموع الع

تعزيز التصنيع الشامل ٢-٩

ادة وتحقيق زيللجميع والمستدام، 

في حصة ٢٠٣٠بحلول عام كبيرة 

ج الصناعة في العمالة وفي النات

المحلي اإلجمالي، بما يتماشى مع

، ومضاعفة الظروف الوطنية

حصتها في أقل البلدان نموا  



(IAP)للتحليالت الصناعيةUNIDOمنصة 
.رؤية جديدة حول التنمية الصناعية حول العالم(IAP)توفر منصة التحليالت الصناعية •

اعية التي طريقة جديدة الستكشاف بيانات المؤشرات الصن-مستكشف البيانات •

ضمن مجال واحد" حسنة السمعة"تجمع بيانات التجارة والتصنيع من مصادر 

ر الفنية، تعتمد على البيانات، ويمكن الوصول إليها من قبل الجماهير غي-المقاالت•

.صنيعوتتناول قضايا السياسة وتمهيد الطريق لتناول المواضيع التقنية للت

Industrial Analytics 

Platform

https://iap.unido.org/


SDG-9للصناعة UNIDOتعقب 
التنمية استكشف التقدم الذي تحرزه الدولة نحو تحقيق أهداف

الصناعية



!شكرا  

Fernando Cantu

f.cantu@unido.org

Petra Kynclova

p.kynclova@unido.org

UNIDO Statistics

https://stat.unido.org/

UNIDO Industrial Analytics Platform

https://iap.unido.org/
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